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B‹R‹NC‹K‹TAP

Sularımız

TATLISUEKOS‹STEMLER‹N‹KORUMANINÖNEM‹
(WORLDWATCHRAPORU170)

SANDRAPOSTEL

LisaMastny,Edi�tör
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SandraPostel abd’deAmherst-Massachusetts’tebulu-
nanKüreselSuPolitikasıProjesi’nin(GlobalWaterPolicy
Project)yöneticisi,MountHolyokeÜniversitesiÇevreBi-
limleriBölümü’ndeMisafirÖğretimGörevlisi vekıdemli
Worldwatchüyesidir.1997yılındapbs tv kanalı tarafın-
danbelgeselleştirilenLast�Oa�sis (SonVaha,1992) vePil�-
lar� of� Sand:� Can� the� Ir�ri�ga�ti�on�Mi�rac�le� Last? (Kumdan
Sütun: Sulama Mucizesi Uzun Ömürlü Olabilir mi?,
1999)kitaplarınındayazarıdır.Sonkitabıise,BrianRich-
terilebirlikteyazdığıRi�vers�for�Li�fe:�Ma�na�ging�Wa�ter�for
Pe�op�le� and�Na�tu�re’dır (Yaşam İçinNehirler: İnsanlar ve
DoğaİçinSuYönetimi,2003).“TroubledWaters”(“Bu-
lanık Sular”) başlıklı makalesi 2001’de Amerika’nın En
İyiBilimveDoğaYazıları(BestAmericanScienceandNa-
ture Writing) seçkisine girmiştir. Sandra Postel 2002’de
Sci�en�ti�fic�Ame�ri�can dergisitarafından,bilimveteknolojiye
yaptığı katkılarından dolayı “Scientific American 50”
ödülünelayıkgörülmüştür.

3
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Bu projenin araştırma sürecinde bana verdiği değerli
destekiçinBrianNicholson’ateşekkürborçluyum.Ayrıca
ilktaslakileilgiliyararlıyorumlarıiçinsuuzmanlarıEllen
Douglas, CarmenRevenga, AmyVickers’a; Charles Vö-
rösmarty’ye; tarım uzmanı Brian Halweil’e de teşekkür
ediyorum.BuraporuWorldwatchbaşlığıaltındayazma-
maolanak tanıyanWorldwatchEnstitüsüBaşkanıChris
Flavin’e; sağduyulu ve dikkatli editörlüğü için Lisa
Mastny’ye;eldeyazılmışsayfalarıböylesinegüzelbirtasa-
rımadönüştürenLyleRosbotham’a;pazarlamavedağıtım
konusundayeteneklerinisergileyenPatriciaShyne,Darcey
RakestrawveCourtneyBerner’adateşekkürlerimisunu-
yorum.

5
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Kentselvekırsalalanlar,sağlıklısuhavzalarınınvetatlı
suekosistemlerinindoğalolarakgerçekleştirdiği işlemler-
denyararlanarak,alışılmışteknolojikalternatiflerdençok
dahaucuzmaliyetlerleiçmesuyunuarıtabilir,açlığıazalta-
bilir, sellerden kaynaklanan hasarı hafifletebilir ve diğer
toplumsalhedeflereulaşabilirler.Fakathemticaripiyasa-
larınbu“ekosistemhizmetleri”içinbirbedelbiçmemesi,
hemdehükümetlerinbuhizmetlerikorumamasısonucun-
da,bunlardanhızlayoksunkalınıyor.
Nehirler, göller, sulak alanlar ve diğer tatlı su ekosis-

temleri toplumapekçokyarar sağlıyor.Suvebalık sun-
manın yanı sıra,mevsimlik sel sularını depoluyor, seller-
denkaynaklananhasarıazaltıyorlar.Yeraltısukaynakları-
nıyenidendoldurarak,kurakdönemleriçinsudepoluyor-
lar.Kirleticimaddeleriçinbirfiltregöreviüstlenerekiçme
suyunu arıtıyorlar.Ayrıca bu ekolojik işlerin çoğunu ya-
pansayısızcanlıtürününyaşadığıbirçokfarklıdoğalor-
tamsunuyorlar.
20.yüzyılınsustratejileriçoğunlukladoğaile işbirliği

içindedeğil,doğayakarşıhareketetti.Büyükbarajlar,set-
ler,kanallarvediğerbüyükmühendislikprojelerininege-
menliğindeki bu stratejiler, dünyanın büyük bölümünün
içmesuyuna,gıdaya,elektriğeveseldenetiminekavuşma-

7
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sınısağladı.Amaaynızamandadasuekosistemlerininiş-
levlerinibüyükölçüdebozdu.Denizedoğruakannehirle-
rin sularının barajlar ve rezervuarlar nedeniyle azalma
oranı 1950’de yüzde 5 dolaylarındayken, bugün yüzde
35’e ulaşıyor. Yatakları değiştirilen nehirlerin çoğu uzun
süre denize dökülemiyor; böylece deltalardaki balıkçılık
azalıyor vekıyı bölgeleri bozuluyor.Ayrıca sulak alanla-
rın,taşkınovalarınınveormanlıksuhavzalarınınyokol-
masıdasellerinvediğerdoğalafetlerinekonomiveinsan-
larüzerindekietkileriniartırıyor;küreselısınmanedeniyle
sudöngüsünormaldendahayoğunhalegeldikçe,buetki-
nindahadaartacağınaneredeysekesingözüylebakılıyor.
Yenisugereksinimlerinikarşılamakiçinfarklıbiryak-

laşımşart.Neysekidünyanınfarklıyerlerindeki ilerigö-
rüşlükentler,köylerve tarımsalbölgeler içmesuyu,gıda
güvenliğiveseldenetimiiçinekosistemleribozmakyerine,
bunlardanyararlanansistemlerinkullanılabileceğinigöste-
riyor.Buyerleşimlerdençoğubiryandandahasağlıklıbir
çevreyaratırken,diğeryandandasakinlerinintasarrufet-
mesinisağlıyor.
Sözgelimiçoksayıdabelediye,sağlıklısuhavzalarının

doğanınfabrikalarıolduğununbilincinevarıyorvebunları
korumakiçinmaddikaynakayırıyor.abd’deenaz6kent,
su havzalarını korumaya alarak pahalı arıtma tesisleri
yapmaktankurtuldu.NewYorkkenti,Catskills-Delaware
suhavzasındakikasabalar,şirketlervetopluluklarlaişbir-
liği içinde, koruma önlemlerine 10 yıl içinde 1.5milyar
abd Dolarıtutarındayatırımyapıyor;böyleceinşaatına6
milyar abd Doları, yıllık işletim masrafı olarak da 300
milyonabd Doları harcanacak bir arıtma tesisine gerek
kalmıyor.
Bogotá-Kolombiya ve Boston-Massachusetts ise etkili

korumaçalışmalarıilesuhavzalarınıkorumagirişimlerini

8

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 8



birarayagetirerekhemsermayeharcamalarınıazalttıhem
deekosistemhizmetlerinikorumaaltınaaldı.Bogotá’nın
korumaalanındakibaşarısı,yeni su tedarik tesisleriyap-
magereksiniminienaz20yıllığınaerteledi.Dahagenişbir
bölgeolanBoston’da1980’liyıllarınsonlarındabaşlatılan
veConnecticutNehrisularınınkanallarlayöndeğiştirme-
sinisonsuzakadarengelleyerekbölgesakinlerininsadece
sermaye harcamalarından 500 milyon abd Doları’ndan
fazlatasarrufetmesinisağlayankararlıbirkorumaprog-
ramısayesinde,sutüketimi2004’te50yılınendüşükdü-
zeyinegeriledi.
Suhavzalarını,sulakalanlarıvetaşkınovalarınıönem-

seyipkoruyanstratejiler,çoğunluğuyoksultarımbölgele-
rinde yaşayan 852 milyon insanın sağlığını ve enerjisini
zayıflatanaçlığıazaltmakaçısındandabüyükönemtaşı-
yor.Yağmursularınıbiriktirmeyöntemleriveuygunfiyatlı
küçükarazisulamateknolojileribirarayagelince,yoksul
çiftçileryerelsukaynaklarınıdahaetkilikullanarakmah-
sulüartırabiliyor.Toprakların, sularınvebesinlerindaha
iyi yönetimi sayesinde Madagaskar’ın bazı bölgelerinde
sulamaylaüretilenpirinçdörtkatartarkensutasarrufuda
yapıldı. KuzeydoğuNijerya’daki geniş bir taşkın ovasını
inceleyenuzmanlar,ovanıntarım,yakacakodunvebalık-
çılıkamacıyladoğrudankullanımınınnet ekonomik fay-
dasının,ovayıbüyükölçüdeyokedecekolanbir sulama
projesininkinden60katfazlaolduğunuortayaçıkardı.
Sağlıklıekosistemler,sellerdenvediğerdoğalafetlerden

kaynaklanan korkunç kayıplara karşı çok değerli bir si-
gortasunuyor.2004’tekitropikalkasırgalarsırasındayak-
laşıkbeşbinHaitiliöldü,onbinlercesideevinikaybetti.
Bufelaketlerdoğalafetolaraktanımlandılaramaaslında
Haiti tepelerindeki ağaçların kesilmesi ve dolayısıyla sel
sularınıntoprağınüzerindenakıpbüyükmiktardatoprak

9
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kaymasına neden olması, afetin boyutlarını artırdı.Hai-
ti’yi yok eden kasırgalar, tepelerdeki su havzalarının bü-
yük ölçüde ormanlık olduğu komşu Porto Riko’da çok
dahaazhasarayolaçtı.
Tıpkıinsanlarınkonutvehayatsigortasıyaptırmasıgi-

bi (korkunç kayıpları önlemek için), toplumların da su
havzalarının, taşkın ovalarının ve sulak alanların korun-
masınayatırımyaparakfelaketlerekarşısigortasahibiol-
makiçin“birkarşılıködemesi”gerekiyor.Küreselısınma
vebununsudöngüsüüzerindekiolasıetkileri(tropikalka-
sırgaların,ilkbahardakisellerinvemevsimlikkuraklıkların
sıklığının ve yoğunluğunun artması), doğanın felaketleri
kendi yöntemleriyle azaltma gücünü ve esnekliğini daha
daönemlihalegetiriyor.
Hükümetlerinsupolitikalarınıveuygulamalarını, tatlı

suekosistemlerinivebuekosistemlerindeğerlihizmetlerini
koruyacakşekildedüzenlemesigerekiyor.Enbüyükönce-
liğinverilmesigerekenkonulariseşöylesıralanıyor:İçme
suyu tedarikçilerine su havzalarını korumak için yatırım
yapmayükümlülüğününgetirilmesi;nehirlerin,göllerinve
diğertatlısuekosistemlerininkayıtaltınaalınmasıvebun-
larınsağlığıiçinekolojikhedeflerinkoyulması;nehirdebi-
lerinideğiştiren,yeraltısularınıtüketenvesuhavzalarına
zararvereninsanfaaliyetlerinesınırlamagetirilmesi.Busı-
nırlamalarlabirlikteetkilibirsufiyatlandırmasistemide
uygulanırsa suverimliliği (doğadaneldeedilen suyunbi-
rim fiyatı) artacak, bir yandan insanların gereksinimleri
karşılanırken diğer yandan da doğanın önemli tatlı su
ekosistemlerikorunacaktır.

10
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2005yılında,OrtaAsya’dakiAralGölü’nünkuzeybö-
lümününtamamenkurumasınıönlemekamacıylamühen-
disler,6metreyükseklikteve13kilometreuzunluktabir
setyapmayabaşladılar.Birzamanlardünyanınenbüyük
dördüncügölüolanAral,bugündünyasularındayaşanan
yıkımıncanlıbirörneğikonumunda.Sovyetyetkililer,bu
gölübesleyenikinehrinpamuktarlalarınısulamaktakul-
lanılmasınındahayararlıolacağınakararverdikten50yıl
sonra Aral, sularının yüzde 80’ini kaybetmiş bulunuyor.
Göl ikiyebölündü:Kuzeydeküçükvegüneydedahabü-
yükbirgöl.Balıktürlerininçoğu(ve60binbalıkçınınge-
çimkaynağı)yokoldu.Sularçekilinceaçığaçıkangölya-
tağındaki milyonlarca ton tuz ve toz, içlerindeki böcek
ilacı artıklarıyla birlikte rüzgarda savrularak havayı ve
toprağıkirletiyor.“Afetbölgesi”ndeyaşayan3milyonin-
sandakanser,solunumyoluhastalıkları,kansızlıkvediğer
hastalıklarçoksıkgörülüyor.Binlerce insandabölgeden
ayrıldı.*1
Set, art ardagelenbubeklenmedik sonuçları durdur-

mayı amaçlayan umutsuz bir girişim. Yetkililer Küçük
Aral’ınsuseviyesinin3metreyükseleceğini,kurumuşgöl

11
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* Kitaptakiölçübirimleri,aksibelirtilmedikçemetrecinsindendir.
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yatağının yaklaşık bin kilometrekaresinin yeniden suyla
dolacağını,yağışlarınartacağını,tozfırtınalarınınazalaca-
ğınıumuyor.Fakatbusetdeaslındadoğayakarşıoyna-
nanbirkumar.Küçükgölüyenidencanlandırmaolasılığı
varamaaynızamandabüyükgölüdahadaküçültüpçev-
resindekisorunlarıkatlayarakartırabilir.
AralGölü’ndeki felaket, uç noktada olmakla birlikte

tekörnekdeğil.İnsanlarınfaaliyetlerinehirleri,göllerive
diğertatlısuekosistemlerinisayısızyerdeveşekildedeğiş-
tirdi. AralGölü’nün ölümünün ciddi bir uyarı olmasına
karşın,yetkililersankitehlikelerivesonuçlarıgörmeyecek
kadarkörmüşgibi,ekolojikaçıdanyıkıcınitelikteyenisu
projeleriuygulamayadevamediyor.
Yerküreninsudöngüsü(suyungüneştenaldığıenerjiyle

deniz,havavekaraarasındakihareketi),yerinebaşkahiç-
bir şeyi koyamayacağımız bir değerdir ama günümüzde
insanlarınfaaliyetleribudeğeritehlikelibiçimdebozuyor.
Okyanuslar, buzullar, göller ve derin aküferlerde büyük
miktarda suyunbulunmasınakarşın, yerküredeki suların
sadeceçokküçükbirkısmı(yüzde1’inyüzde1’indende
azı) tatlı suvesudöngüsü içindeyenilenebiliyor.Dünya-
dakiyaşamınbüyükbölümü,budeğerliyağışlarla (yılda
yaklaşık 110 bin kilometreküp) sürdürülebiliyor.2 (Bkz.
Şekil1)
Bütündeğerlivarlıklargibi,küreselsudöngüsüdetop-

lumasüreklibiryararsağlıyor.Nehirler,göller,sulakalan-
lar,aküferlervediğertatlısuekosistemleriormanlarla,ot-
laklarlavediğerkarasalortamlarlabirlikteçalışarak,sel-
leriazaltmaktanyeraltısularınıyenilemeyekadarpekçok
değerliürünvehizmetiinsanoğlunasunuyor.(Bkz.Metin
Kutusu1)AralGölübölgesindeyaşayanlarınbirebirgör-
düklerigibi,buhizmetlerindoğasıvedeğeri,ancakkaybe-
dildiktensonraanlaşılıyor.

12
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Şe�kil�1

Kü�re�sel�Su�Dön�gü�sü

Bi�rim:�Yıl�lık�bin
ki�lo�met�re�küp

Not:
Ka�ra�lar�üze�rin�de�ki�ya�ğış (110�bin�ki�lo�met�re�küp),�de�niz-dı�şı�bit�ki�ve
hay�van�ya�şa�mı�nı�ve�bü�tün�ka�ra�ve� tat�lı�su�eko�sis�tem�le�ri�ni�des�tek�le�-
yen�top�lam�ye�ni�le�ne�bi�lir�su�kay�na�ğı�nı�sağ�lar.�İki�önem�li�kıs�ma�ay�rı�-
lır:�Eva�pot�rans�pi�ras�yon�(bu�har�laş�ma-ter�le�me)�ve�yü�zey�sel�akış.
Eva�pot�rans�pi�ras�yon ka�ra�lar�da,�su�lar�da�ya�da�di�ğer�yü�zey�ler�de�olu�-
şan�bu�har�laş�may�la�ve�ya�bit�ki�le�rin�trans�pi�ras�yo�nuy�la�su�yun�at�mos�fe�-
re�dön�me�si�dir.�Ka�ra�sal�eko�sis�tem�ler�den�kay�nak�la�nan�eva�pot�rans�pi�-
ras�yon� (70� bin� ki�lo�met�re�küp),� or�man�lar,� ot�lak�lar,� yağ�mur�la� bes�le�-
nen�eki�li�alan�lar�ve�su�la�ma�ya�pıl�ma�yan�di�ğer�bü�tün�bit�ki�ler�için�ye�-
ni�le�ne�bi�lir�su�sağ�lar.�
Yü�zey�sel� akış ne�hir�ler�den,� de�re�ler�den� ya�da� ye�ral�tı� akü�fer�le�rin�den
de�ni�ze�dö�kü�len�su�lar�dır.�40�bin�ki�lo�met�re�küp�lük�bu�su�kay�na�ğı� ta�-
rım�sal�su�la�ma�da,�sa�na�yi�de,�kent�ler�de�ve�ne�hir�le�re,�de�re�le�re,�ye�ral�tı
su�sis�tem�le�ri�ne�ba�ğım�lı�tüm�can�lı�la�rın�bes�len�me�sin�de�kul�la�nı�lır.�

Kay�nak:�Bkz.�Notlar�2
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Avcı-toplayıcılardan en gelişmiş sulama-tabanlı toplu-
luklarakadarbütün insantopluluklarıgıda,suvegeçim
içinher zaman tatlı suekosistemlerinebağımlıolmuştur.
İlkbüyükuygarlıklarınhepsininnehir kıyılarında gelişip
büyümesibirrastlantıdeğildir.EskiMısırlılar,Nil’intarla-
lara suvebesin taşıyan, topraktabirikmiş zararlı tuzları
alıpgötürenyıllık taşkınları sayesindebinlerceyılbolluk
içinde yaşadılar.3 Ama yine tarihten öğrendiğimize göre,
doğanınhizmetlerinebağımlıolmak,buhizmetlerikoru-
ma sorumluluğunudaberaberinde getiriyor.Yazar Jared
Diamond’ın “ekolojik intihar” olarak adlandırdığı gibi,
toplulukların bağımlı oldukları ekosistemleri yıkmaları,
sayısız toplumun çöküşüne neden oluyor.4 Bunların ara-
sındaeskiMezopotamya’dayaşamışSümerler,İndüsNeh-
ri vadisinde yaşamış Harappalar, Amerika kıtalarındaki
Anasazi,HohokamveMayalardayeralıyor.5
Günümüzde, küreselleşmiş ve teknolojik açıdan geliş-

mişdünyamızınbugibitoplumsalçöküşlerekarşıbağışık-
lıkkazanmışolduğunudüşünüyoruz.Oysainsanoğlunun
sudöngüsüneolanbağımlılığıkaçınılmaz.Dünyadakisu-
lama,sanayiveevselsukullanımınınyüzde99’undanfaz-
lasıdoğrudannehirler,göllerveaküferlerdengeliyor.* Su-
lakalanlarvenehirlerintaşkınovaları insanlarısellerden
koruyor,balıklariçinyumurtlamaalanısağlıyor,yeraltısu
kaynaklarınıyeniliyor,toprakverimliliğinitazeliyor,suda-
ki kirleticileri arıtıyor. Sözgelimi, Güneydoğu Asya’daki
MekongNehri havzasında, 50milyonu aşkın insanbes-
lenmevegeçimiçinbalığabağımlıbulunuyor;bubalıkla-
rınyüzde90’ınehrintaşkınovasındakibalıktarlalarında
veormankıyılarındayumurtluyor.6 Sağlıklınehirsistemle-

14

* Dünyadaki su tüketiminin yüzde1’inin yarısındanda azında tuzdan
arındırmayöntemikullanılıyor.
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rigöller,haliçlervepekçokkıyıortamıaçısındandahaya-
ti önem taşıyor. Nehirler Florida’daki Apalachicola Ko-
yu’nun değerli mavi yengeçleri ve istiridyelerinden, Aral
Gölü’nünyokolmuşbalık türlerinekadarpekçokbalık
bölgesiaçısındançokönemlibesinleritaşıyorvetuzluluk
dengesinikoruyor.
Biliminsanlarıbitkilerin,hayvanlarınvebunlarıniçin-

deyaşadıklarıortamların,buhizmetleri tamolaraknasıl
sağladıklarınıaraştırıyor.Ekonomistler isebuhizmetlere,
karar alma mekanizmalarındaki kişilerin kullanabileceği
maddi değerler biçmeye çalışıyor. Fakatbu sırada, nüfu-
sun artması ve ekonomilerin büyümesi nedeniyle toprak

15

Me�tin�Ku�tu�su�1

Ne�hir�ler,�Su�lak�Alan�lar,�Taş�kın�Ova�la�rı�ve�Di�ğer�
Tat�lı�Su�Eko�sis�tem�le�ri�Ta�ra�fın�dan�Sağ�la�nan�Ya�şam�
Des�tek�Hiz�met�le�ri

• Su�la�ma,�sa�na�yi,�kent�ler�ve�ev�ler�için�su�kay�nak�la�rı
• ‹n�san�lar�ve�do�ğal�ya�şam�için�ba�lık,�su�ku�şu,�mid�ye�ve�di�ğer�be�-
sin�ler

• Su�arıt�ma�ve�kir�le�ti�ci�le�rin�fil�tre�len�me�si
• Sel�le�rin�azal�tıl�ma�sı
• Ku�rak�lı�ğın�azal�tıl�ma�sı
• Ye�ral�tı�su�la�rı�nın�bes�len�me�si
• Su�de�po�la�ma
• Do�ğal�or�tam�lar�ve�üre�me�alan�la�rı
• Top�rak�ve�rim�li�li�ği�nin�ko�run�ma�sı
• Del�ta�ve�ha�liç�le�re�be�sin�ile�ti�mi
• Ha�liç�ler�de�tuz�lu�luk�den�ge�si�nin�ko�run�ma�sı�için�tat�lı�su�akı�şı
• Es�te�tik,�kül�tü�rel�ve�ma�ne�vi�de�ğer�ler
• Rek�re�as�yon
• Bi�yo�lo�jik�çe�şit�li�li�ğin�ko�run�ma�sıy�la�es�nek�li�ğin�ve�ge�le�ce�ğe�yö�ne�lik
se�çe�nek�le�rin�mu�ha�fa�za�edil�me�si
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ve su üzerinde yeni talepler oluştukça ekosistemlerdeki
bozulmadahızlaartıyor.
Toplum,ciddibirbilmeceylekarşıkarşıya:Surekabeti

sadeceülkeleriçindevearasındadeğil,insanlarilebağımlı
olduklarıekosistemlerarasındadaartıyor.2030yılınaka-
dardünyanüfusunaeklenmesibeklenen1.7milyar insa-
nınbeslenmesinibugünküortalamasutüketimidüzeyinde
(ortalamabeslenmeiçingerekenyağışvesulama)tutabil-
mekiçinyılda2040kilometreküpsugerekecektir;bura-
kam,24taneNilNehri’ninyıllıksumiktarınaeşittir.7 Bu
kadarbüyükmiktarda ek suyundoğal sistemlerden elde
edilmesininekolojikbedelineolacaktır?Besinüretimiiçin
yağışlardandahafazlayararlanılması,tahıllariçinyeraç-
maküzere daha fazla ormanın kesilmesi demektir; daha
fazlasulamayapılmasıisenehirler,göllerveaküferlerüze-
rindeki baskının artırılması anlamına gelir. Daha da
önemlisi,ekosistemhizmetlerinintehlikeliderecedebüyük
birkısmındanfedakarlıketmeden8 insangereksinimlerini
karşılamanınyollarıvarmı?
Hükümetler, Eylül 2000’de BirleşmişMilletler’inMi-

lenyum Kalkınma Hedefleri’ni (mdg) oybirliğiyle kabul
etmekle,üstükapalıdaolsa,kendilerinibusorununyanı-
tını bulmaya adamış oldular.mdg’ler, günde1dolardan
dahaazparaylageçinmekzorundakalan,açlıkçeken,gü-
venliveuygunfiyatlıiçmesuyunaerişimiolmayaninsan-
larınsayısını2015’teyarıyarıyaazaltmayıhedefliyor.* Bu
hedeflereulaşmakbilebaşlıbaşınazorken,birbaşkamdg
detümdünyayıbiryandanbuhedefedoğrukoşarken,di-
ğeryandandadoğalkaynaklarınsürdürülemezkullanımı-
nısonaerdirmeyeçağırıyor.

16

* Aksibelirtilmedikçe,dolarsözcüğüileABDDolarıkastedilmektedir.
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BuhedeflereulaşmakveyeniAralGölüfelaketlerinin
yaşanmasını önlemek için siyasi liderlerin su yönetimini
tam tersine çevirmeleri gerekiyor. Tatlı su ekosistemleri-
ninsağlığınıveişlevselliğinikorumak,ensonsıradakide-
ğil,ilköncelikolmalı.Uzunsüredirsadecesubilimcilerin
veinşaatmühendislerininalanıolansuyönetimiorman-
cıları, toprakbilimcileri, çevrebilimcileri, antropologları,
ekosistemlerinsunduğupekçokyararıvedoğanınbunla-
rı nasıl sunduğunu anlayanherkesi kapsamalı.abd Or-
man Hizmetleri’nin eski başkanı Mike Dombeck,New
York�Ti�mes gazetesindeyazdığıyazıda,ulusalormanların
rolünüyenidençizmişti:“Ormanlarımızınkalitelisuüret-
megöreviniyerinegetirmesininasıl sağlayacağınaodak-
lanmamızgerekiyor.Suarzıaçısındanyaşadığımızsorun-
lar düşünülürse, orman yönetiminde en büyük önceliği-
mizbukonuolmalı.”9
Azmiktardaamaönemlikentler,köylervetarımalan-

larıiçmesuyu,gıdagüvenliğiveseldenetimigereksinimle-
rinin,ekosistemhizmetlerinibozmakyerine,bunlarıkul-
lanarak da karşılanabileceğini kanıtlıyor. Bu örneklerde
insanlarbiryandanönemlimaddi tasarrufsağlarken,di-
ğer yandan da daha sağlıklı bir doğal ortam yaratıyor.
AralGölü’nüboydanboyakesen set ise,budeneyimler-
denacilolarakyararlanılmasıgerektiğinincanlıbirkanıtı
olarakyükseliyor.

17
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6.4milyarinsanınyaşadığıveyıllık55trilyonabd Do-
larıekonomiküretiminyapıldığıbugünündünyasındasu
mühendisliğinin(suyudepolayanbarajlar,biryerdenbaş-
kabiryereaktarankanallar,yeraltınınderinliklerindençı-
karanpompalar,nehirlerintaşarakdeğerlivarlıklarıselal-
tına bırakmasını önleyen setler) olmadığını hayal etmek
bile zor.1 Günümüzde dünyadaki elektriğin yüzde 19’u
hidroelektriksantrallerindeneldeediliyor.2 Barajlar,rezer-
vuarlar,kanallarvemilyonlarcasukuyusu,giderekbüyü-
mekteolankentlere,sanayilereveçiftlikleresusağlayarak,
1950’denbuyanaküreselsutüketiminihemenhemenüç
kat artırdı.3 Bugün dünyadaki gıdaların yaklaşık yüzde
40’ı, sulama suyunun kullanıldığı ekili arazilerin yüzde
18’inden sağlanıyor.4 Yüksek verimli tohumlar, kimyasal
gübrelervesudanoluşan“yeşildevrim”paketininyaygın-
laşmasıyla, 1961-2001 yılları arasında mühendisler ve
çiftçilersulananarazilerinmiktarınıikikatçoğalttı.5 Nak-
liye işlemlerini kolaylaştırmak için yatakları düzleştirilen
vederinleştirilennehirler,mahsullerinveürünlerin içke-
simlerdenlimanlarataşınmasınıkolaylaştırarakticaretive
refahıartırdı.
Fakatbufaydalarınbüyükbirbedelioldu. İnsanların

tatlı su sistemleri üzerindeki etkileri küresel boyutlara

19

HASARTESPİTİ-BUNOKTAYANASIL
GELDİK?
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ulaştı ve pek çok değerli ekolojik hizmete zarar verdi.6
(Bkz.MetinKutusu2)Aşırıbaskıaltındabulunanvebo-
zulan ekosistemlerin işaretleri farklı şekillerdegörülüyor:
Canlı türleri yok oluyor, balık nüfusları önemli ölçüde
azalıyor,suseviyeleridüşüyor,nehirlerindebilerideğişiyor,
göllerküçülüyor,sulakalanlaryokoluyor,sukalitesibo-
zuluyor,kirliliktendolayı“ölübölgeler”oluşuyor.Bütün
bugöstergelergiderekkötüleşiyorvehepsibirarayagele-
rekdünyanıngittikçedahabüyükbölümünüetkiliyor.
Üzerineçoksayıdabarajınkurulduğuveyataklarıka-

nallarladeğiştirilmişbüyüknehirlerinçoğuartıkyılınbü-
yük bölümünde denize kavuşamıyor. 1960 öncesinde
Amuderya ve Siriderya Nehirleri Aral Gölü’ne yılda 55
milyarmetreküptatlısutaşıyordu;burakam,gölünyüze-
yindekinetbuharlaşmayıtelafietmeyeyetiyordu.7 Bugün
isegöleulaşanortalamaakışgeçmiştekiortalamanınonda
birikadarolduğuiçingölsürekliolarakküçülüyor.8 (Bkz.
Şekil2)OrtaAsyalısuyöneticileri,setinşaetmeninyanı
sıra,gölden1987’deayrılanKüçükAral’ıkurtarmayaye-
tecekmiktardaSirideryasuyununakışınısağlamayıumu-
yor.9
Çin’dekienbüyükikincinehirolanSarıIrmak,1972-

99 döneminde sadece 6 yıl hariç her yıl kurudu.10
1970’lerde,nehiryatağınınkurukısmınınortalamauzun-
luğu 130 kilometreydi; 1990’ların ortalarında bu rakam
700kilometreyeulaştı.Kuruyankısmınzamanladahada
artmasınınyanı sıra,kuraklığın süresideuzadı:1997’de
Sarı Irmak’ın aşağıkesimi yılın226günüboyuncakuru
kaldı;rekordüzeydekibukuraklık,nehrinsularındanen
son yararlanan eyalet konumundaki Shangdong’da 1.6
milyardolarzararanedenoldu.11 Sulakalanlarınyokol-
ması,denizyaşamınınzarargörmesivenehrinaşağıkesi-
minde görülen diğer çevresel etkiler sonucunda, Sarı Ir-

20
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mak’ıKorumaKomisyonunehre asgari düzeydedeolsa
akışyarattıve2000yılındanbuyananehrintamamenku-
ruduğubirdönemyaşanmadı.Fakatnehringenel sağlığı
hâlâçokhassasdurumda.
Nil veKoloradoNehirleri, su seviyesinin sıra dışı bi-

çimdeyükseldiğiyıllardışında,deltalarınaartıkhemenhe-
men hiç su taşımıyorlar.Mısır’ın Akdeniz kıyısı giderek
geriçekiliyorçünkübirzamanlarbukıyışeridinibesleyen
tortular,AswanBarajı’nınarkasındasıkışıpkalıyor.Küre-
selısınmanedeniyledenizseviyesiyükseldikçe,kıyışeridi
dahadahızlıbirşekildesularaltındakalacak.EskidenNil
deltasındakibirköyolanBorg-el-Borellosşimdidendeni-
zinikikilometreiçindekaldı.12 Dünyanınheryerindepek

21

Şe�kil�2

Aral�Gö�lü’ne�Ne�hir�Akı�şı,�1926-2003

NOT:�Karakum�Kanalı,�Aral�Gölü’ne�dökülen
iki�büyük�nehirden�biri�konumundaki
Amuderya’nın�yatağını�değiştiren�kanaldır.

Kay�nak:�Phi�lip�Mick�lin
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Ka�ra�kum�Ka�na�lı�
in�şa�atı�nın
baş�lan�gı�cı�(1954)
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Me�tin�Ku�tu�su�2

Tat�lı�Su�Eko�sis�tem�le�ri�ve�Sun�duk�la�rı�Hiz�met�le�r
Üze�rin�de�İn�san�la�rın�Et�ki�le�ri
‹nsan�Faaliyetleri

Arazilerin�Dönüştürülmesi�ve�Bozulma

Dünya�genelinde,�106�önemli�su�havzasının
yaklaşık�üçte�birindeki�arazilerin�yarısı�ya�da
fazlası�tarımsal�veya�kentsel-endüstriyel�kullanıma
açıldı.�Avrupa’daki�13�su�havzasında�doğal�bitki
örtüsünün�en�az�yüzde�90’ı�yok�oldu.�Dünyadaki
doğal�sulak�alanların�tahminen�yüzde�25-50’si
tarım�ya�da�diğer�amaçlar�için�kurutuldu.

Baraj�Yapımı

1950�yılında�dünya�genelinde�nehirler�üzerindeki
baraj�sayısı�5�bin�iken,�bugün�bu�rakam�45�bini
aştı�(günde�ortalama�iki�büyük�baraj�yapıldı).
Günümüzde�barajlar�büyük�nehir�sistemlerinin
yarısından�fazlasını�(292�nehirden�172’si);�ABD,
Kanada,�Avrupa�ve�eski�Sovyetler�Birliği’ndeki
büyük�sistemlerin�üçte�ikisinden�fazlasını�etkiliyor.

Set�ve�Kanal�Yapımı

Mühendisler�dünya�genelinde�binlerce�kilometrelik
nehirler�üzerinde�setler�ve�kanallar�yaptı.

Nehir�Yataklarında�Büyük�Ölçekli�Değişiklikler

Kentlere�ve�tarım�bölgelerine�su�sağlamak�için
nehir�suları�çekildi.�Çok�sayıda�büyük�nehir
(Kolorado,�İndüs,�Nil�ve�Sarı�Irmak�da�dahil)�artık
yılın�büyük�bölümünde�denize�ulaşamıyor.

Etkileri

• Yüzeysel�akış,�yeraltı�sularının
yenilenmesi�ve�evapotranspirasyon
arasındaki�yağış�dağılımını�değiştirir.

• Su�akış�miktarı,�niteliği�ve/veya
zamanlamasını�etkiler.

• Rezervuarlarda�tortulaşmaya�neden�olur.
• Doğal�ortamların�bozulmasına�ve�canlı
türlerinin�yok�olmasına�yol�açar.

• Nehirleri�böler�ve�doğal�akışı�değiştirir.
Günümüzde�barajlar�ve�rezervuarlar,
denize�dökülen�nehirlerin�debisini�yüzde
35�oranında�azaltıyor;�bu�oran�1950’de
yüzde 5’ti.�Yıllık�küresel�yüzeysel�akışın
yüzde 15’ini�engelliyor.

• Su�sıcaklığını,�besin�ve�tortu�taşıma
özelliğini�değiştirir.�Rezervaurlar�100
milyar�tondan�fazla�tortu�biriktiriyor;
barajlar�olmasaydı�bu�tortular�kıyı
bölgelere�ulaşacaktı.

• Balıkların�göçünü�engeller,�doğal
ortamların�bozulmasına�ve�canlı�türlerinin
yok�olmasına�yol�açar.

• Nehirleri�taşkın�ovalarından�kopararak
balıklar�ve�diğer�su�canlılarının�yaşam
ortamını�yok�eder;�yeraltı�sularının
yenilenme�oranını�azaltır.

• Taşkın�ovalarında�insan�yerleşimlerini
teşvik�ederek,�selden�zarar�görme
olasılığını�artırır.

• Nehir�debisini�tehlikeli�düzeyde�azaltır.
• Nehirlerdeki�doğal�ortamı�bozar,�balık
tarlalarına�zarar�verir,�canlıların�yok
olmasına�yol�açar.

• Suyun�niteliğini�bozar.
• Nehirlerin�döküldüğü�kıyı�ekosistemlerinin
ve�göllerin�yapısını�değiştirir.
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‹nsan�Faaliyetleri

Yeraltı�Sularının�Çekilmesi

Asya,�Kuzey�Afrika,�Ortadoğu�ve�ABD’deki�en
önemli�tarım�bölgelerinde�kentler,�çiftçiler�ve�diğer
topluluklar�yeraltı�sularını�aşırı�miktarda�çektiler.

Kontrolsüz�Kirlilik

Son�yıllarda�kimyasal�gübre�ve�böcek�ilacı
sızıntıları,�sanayide�kullanılan�sentetik
kimyasalların�ve�ağır�metallerin�nehirlere
boşaltılması,�enerji�santrallerinden�yayılan�hava
kirleticilerin�asit�oluşturması�sonucunda�kirlilik�arttı.
Azotlu�gübre�kullanımı�1960’tan�bu�yana�sekiz�kat
çoğaldı.

İklimi�Değiştiren�Hava�Kirleticilerin�Salımı

Fosil�yakıtların�kullanılması�sonucunda,�2004’te
havaya�7�milyar�tondan�fazla�karbon�salındı
(1960’taki�rakamın�yaklaşık�üç�katı).�Atmosferdeki
ortalama�karbondioksit�birikimi,�sanayileşme
öncesi�dönemin�yüzde�35�üstüne�çıktı.�1880’den
bu�yana�kaydedilen�en�sıcak�10�yılın�tamamı
1990’dan�sonra�yaşandı.

Egzotik�Türlerin�Yaygınlaşması

İnsanların�ve�ürünlerin�dünya�genelinde�daha�sık
seyahat�etmesi�sonucunda,�ekosistemleri�ele
geçirip�dinamiklerini�değiştirebilen�yabancı�türlerin
yayılması�da�arttı.

Nüfus�ve�Tüketim�Artışı

Dünya�nüfusu�1950’den�bu�yana�iki�kattan�fazla
artarak�2004’te�yaklaşık�6.4�milyara�ulaştı.�Bu
dönemde,�küresel�su�tüketimi�hemen�hemen�üç�kat;
ağaç�tüketimi�iki�kattan�fazla;�kömür,�petrol�ve
doğalgaz�tüketimi�de�neredeyse�beş�kat�arttı.

Et�ki�le�ri

• Su�seviyesini�düşürür.
• Su�kaynaklarını�ve�nehir�diplerindeki
akışı�azaltabilir�ya�da�yok�edebilir.

• Yeraltı�aküferlerini�tüketebilir.

• Suyun�niteliğini�ve�içme�suyunun
güvenliğini�yok�eder.

• Doğal�ortamların�ve�canlı�türlerinin�yok
olmasına�yol�açar.

• Ötrofikasyona�(oksijen�yetmezliği
sonucunda�bitki�ürememesi)�ve�oksijenin
yetersiz�olduğu�“ölü�bölgeler”in
yayılmasına�neden�olur.

• Nehir�ve�göllerin�kimyasını�değiştirerek
doğal�ortamları�bozar,�balıklara�ve�doğal
yaşama�zarar�verir,�insan�sağlığına
yönelik�tehditleri�artırır.

• Küresel�su�döngüsünü�kökten�değiştirebilir
(yağış�ve�nehirlerin�yüzey�akışı�modelleri
de�dahil).

• Buzulları�ve�buz�kütlelerini�eriterek
gelecekteki�su�kaynaklarını�azaltır.

• Balıkların�ve�diğer�canlıların�doğal
ortamlarını�değiştirir.

• Sellerin�ve�kuraklıkların�hem�sayısını�hem
de�yoğunluğunu�artırabilir.

• Gıda�ağlarını,�besin�döngüsünü�ve�suyun
niteliğini�değiştirir.

• Canlı�türlerinin�yok�olmasına�etki�eder.
Dünya�genelinde,�10�bin�tatlı�su�balık
türünün�en�az�yüzde�20’si�tehlikeye�girdi,
tükenme�tehlikesiyle�karşı�karşıya�kaldı�ya
da�tükendi.

• Nehirlere�giderek�daha�çok�sayıda�baraj
ve�kanal�yapılması,�arazilerin�farklı
amaçlarla�kullanılması,�su�ve�hava
kirliliğinin�artması,�iklim�değişikliği
olasılığının�yükselmesi�nedeniyle,�hemen
hemen�bütün�ekosistem�hizmetlerini
tehlikeye�atar.

Kaynak: Bkz.�Notlar�6
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çokdeltadatortularınnehirlerinüstkısımlarındakalması,
yeraltısuyuvepetrolçıkarmaişlemlerisırasındatoprağın
çökmesivedenizseviyelerindekiyükselişsonucundaben-
zertehditlerlekarşıkarşıyabulunuyor.2050yılınagelindi-
ğinde,mevcutdeltalarınyaklaşık28binkilometrekarelik
kısmınınsularaltındakalacağıtahminediliyor.13

abd’nin batısına enerji ve su sağlamak için yapılan
barajlarvekanallaryüzünden,KoloradoNehriçoğukez
deltasınaulaşanakadarincecikbirakıntıhalinegeliyor.
1963’te Glen Canyon Barajı’nın tamamlanmasından
sonra,KoloradoNehri’nin aşağı kısımları yirmi yıl bo-
yuncakurudu.14 (Bkz.Şekil3)Nehirsuyundakibuazal-
madeltadakisulakalanlarıküçülttü,CocopaKızılderili-
leritarafındanyüzyıllardıryapılanbalıkçılığıvetaşkınlar
azaldığında yapılan tarım uygulamalarını yok etti, dişli
sazancık balığı ve Amerika’ya özgü Yuma sutavuğunu
tükenmenoktasınagetirdi,CortezDenizi’ninüstkısım-
larındaki karides miktarını azalttı.15 1980’lerin ortala-
rındayaşanankorkunçElNiñoselive1990’lardakida-
ha küçük seller sırasında, suyun düzenli olarak akması
halinde deltadaki ekosistemin yeniden hayata dönebile-
ceğianlaşıldı.Fakatsiviltoplumunvebiliminsanlarının,
Kolorado’nun deltaya akışının hiç olmazsa yüzde 1’ini
korumakiçinyürüttüğükampanyaşuânakadarbaşarı
kazanamadı.
Dünyanınpekçoknehirhavzasındada,ayrıntılarfark-

lıolsada,temeldeaynıhikayeyaşanıyor.Çin,Hindistan,
Türkiye,Brezilyavediğerülkelerdeyapılmaktaolanbaraj
vekanalprojeleri(bazılarıbugünedekyapılanenbüyük
inşaatlar)yeniekolojikyaralarınaçılacağınıneredeyseke-
sinolarakgösteriyor.Bunehirlerinçoğundabalıktarlala-
rının,biyolojikçeşitliliğinvediğerekolojikdeğerlerinkay-
bı,bugünedekbenzerigörülmemişdüzeylereulaşacak.
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Gelişmekteolanülkelerdekimilyonlarca yoksul insan
hâlâ doğrudan nehirlerin taşkın ovalarına, deltalardaki
balıktarlalarınavesağlıklınehirlerindiğerdoğalvarlıkla-
rına bağımlı durumda bulunuyor. Aral Gölü örneğinde
görüldüğü gibi, bu ekosistem hizmetlerine zarar veren
projeler, zatenekonomikaçıdan sınırdayaşayan insanla-
rıngeçimkaynaklarınıvesağlıklarınıdahadakötüleştiri-
yor.SözgelimiPakistanlıyetkililer,tahılüretiminiartırmak
için‹ndüsNehriüzerindebarajvekanallaryaptı;artıkül-
kedekiekilialanlarınyüzde80’isulanıyor.16 Fakatbunun
bedelinideltadayaşayaninsanlarödüyor.‹ndüsdeltasına
ulaşansumiktarı,son60yıldayüzde90azaldı.17 Sonyıl-
larda yaşanan kuraklık su sıkıntısını daha da artırarak
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hemdeltayıhemdeburayabağımlıolaninsanlarıtatlısu-
danyoksunbıraktı.UmmanDenizi’nikaradanuzaktut-
makiçinhemenhemenhiçtatlısuakışıolmadığıiçin,de-
niz,deltadakiyaklaşık486binhektarlıktarımalanınısu-
laraltındabıraktı.18
‹ndüsdeltasındatatlısuiletuzlusuyunbirbirinekarış-

tığı yerlerde serpilen kıyı mangrov ormanları da nehrin
debisindeki azalmadan zarar görüyor. Bugüne dekman-
grovlarınkapladığıalanyüzde40’ıaşkınbirgerilemeyle,
344binhektardan200binhektaraindi.19 Mangrovlar,kı-
yılardayaşayanlarayıldayaklaşık20milyondolarkazanç
sağlayanbalıklarvekaridesleriçinçokönemlibirüreme
bölgesisunuyorveaynızamandakasırgavedalgalarakar-
şıdakorumasağlıyor.20 Amaendeğerlideltabalıktürle-
rindenbazılarıneredeysetükenmişdurumdabulunuyorve
sürdürülebilir geçim umutları da azalıyor. Yüzlerce aile
deltadangöçediyor.21
Sonyıllardabiliminsanlarıekolojikaçıdan,birnehrin

debisini değiştirmenin, nehri tamamen kurutmak kadar
tehlikeli olabileceğini keşfetti.Her nehrin doğal bir debi
rejimivardır:‹klim,jeoloji,topografya,bitkiörtüsüvesu
havzasının diğer özellikleri her nehir için farklı bir debi
modeli ve zamanlaması yaratır.22 Sözgelimi muson ikli-
mindenehirlerinsularıyağışmevsimindeenyükseksevi-
yeyeulaşır,kurakmevsimdedeazalır.Koloradogibiözel-
likledağlardakibuzkütlelerindenbeslenennehirlerisedo-
ğalolarakilkbahardabuzlarerirkenyükselir,yazınenal-
çakseviyeyeiner.Belirliaralıklarla(onyıldayadaelliyıl-
dabir),normalyıllıkdebimodelindenfarklı selleryada
kuraklıklaryaşanabiliramaaslındabunlardanehrindo-
ğal rejiminin bir parçasıdır ve ekolojik sağlık açısından
çokönemlidir.23
Nehir sularını engellemek, depolamak ve insanların

kullanımıaçısındanenuygunzamandasalmaküzereyapı-
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lanbarajlar,budoğalritimleriköktendeğiştirdi.Mühen-
dislerrezervuarlardakisuları,birkentindahafazlaenerji-
yegereksinimiolduğundahidroelektriktürbinlerine,çiftçi-
lersulamayapmakistediğindetarımkanallarına,mavna-
larıntaşımacılıkyapmasıgerektiğindedenehirkanalları-
nayönlendiriyor.Örneğin,AmerikaBirleşikDevletleri’nin
enuzunkıtasalnehriolanMissouriartık,barajvekanal-
laryapılmadanönceyegörebambaşkabirakışrejimiyaşı-
yor.24 (Bkz.Şekil4)Mavnatrafiğiiçingereklisuderinliği-
nikorumaküzerefedaedilenbüyükilkbaharbaşıtaşkın-
ları,dahaazolanilkbaharsonuakışıvedüşükyazdebisi
artıkyok.
Debidekibudeğişiklikler,Missouri’deçoksayıdacanlı

türünün uyum sağladığı doğal ortamları bozdu. Balıklar
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ve diğer organizmalar artık taşkın ovalarına ulaşamıyor.
Balıklar,kuşlarvenehirkıyısındakibitkiörtüsüaçısından
hayati önem taşıyan kıyı kumları ve sığ sulardaki doğal
yaşamalanlarıyokoldu.Yaşamdöngüsüiçingerekliolan
ipuçlarını (sözgelimi yumurtlama döneminin işaretlerini)
sağlayanakışdeğişiklikleri artık yok.Bunun sonucunda,
Missouriekosistemindekisayısızcanlıtürütehlikealtında
bulunuyor.Federal yada eyaletlerebağlıkuruluşlar top-
lam16balık,14kuş,7bitki,6böcek,4sürüngen,3me-
melive2midyetürününtehlikealtında,tehditaltındaya
da nadir bulunur durumda olduğunu açıkladı.25 Nehrin
kanal olmayan kısımlarında susineklerinin, dört kanatlı
böceklerinvediğeromurgasızların(nehirdekibesinağının
temelüyeleri)üremesiyüzde70oranındaazaldı.26 Hemen
hemenhiçbirönleminalınmadığıMissouri ekosisteminin
sağlığıciddibiçimdebozuluyor.
Debilerdekideğişimler,doğalortamlarınbozulmasıve

canlı türlerinin tehlikeye girmesi gibi belirtiler dünyanın
heryerindekinehir sistemlerindegörülüyor.Biyolojikçe-
şitlilikkaybıherzamanekosistemhizmetlerininyokolma-
sıylaaynıanlamagelmezamaekosistemsağlığıveesnekli-
ğiüzerindekietkileriçinbirkapıaçabilir.
Suyuarıtmakonusundakietkilerinedeniylezamanza-

man“canlıfiltreler”olarakadlandırılantatlısumidyeleri-
nielealalım.Midyelersuyuçeker,içindekialglerivediğer
besinlerialmaküzerefiltredengeçirir,sonradaeskisinden
temiz bir halde nehirlere, göllere ya da gölcüklere geri
gönderir.Barajlar,kanallar,kirlilikvediğeretkenlernede-
niyledoğalortamlarıdeğişentatlısumidyelerineyazıkki
büyük tehlike altında bulunuyor. Bilinen tatlı su midye
türlerinibarındırmaaçısındanabd dünyadailksıradayer
alıyoramabu292midyetürününyüzde69’uyatükenme
tehlikesiylekarşıkarşıyabulunuyoryada çoktan tüken-
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mişdurumda.27 Tatlısumidyelerindeençoksayıdafarklı
tür,KuzeyAlabama’dakiTennesseeNehri’ninortalarında
görülüyordu. 1900’lü yılların başlarındanehre baraj ku-
rulmadanönce,bölgede69midyetürüsaptanmıştı;oza-
mandanbuyanabutürlerin32tanesiyokolduveyakla-
şık100yıldırbutürlerinhiçbirüyesinerastlanmadı.28
Bumidyeler,dünyadakigörevlerigereğindenöncebit-

mek zorundakalandiğer tatlı su türleri ile aynı kaderi
paylaştılar.1900’denbuyanaenaz123KuzeyAmerika
tatlı su balığı, yumuşakçası, kereviti ve amfibisi tüken-
di.29 Biyolog Anthony Ricciardi ve Joseph Rasmussen,
sondönemdeKuzeyAmerika’dakitatlısuhayvantürle-
rininonyıldaortalamayüzde0.5oranında tükendiğini
veyakınzamandabuoranınyüzde3.7’yeçıkacağınıön-
görüyor(karasalcanlıtürleriiçintahminedilenden5kat
fazla).
İnsanoğlunun su döngüsü üzerindeki etkileri sadece

nehirlerde,göllerdeveyeraltısusistemlerindedeğil,kıyı
bölgelerinde de görülüyor.30 Nehirler su havzalarından
topladıkları besinleri denize taşıyarakkıyı sularınıbesli-
yorveböylecekoylardaki,haliçlerdekisondereceverimli
balıktarlalarınıkorumayayardımcıoluyor.Fakatsonyıl-
larda pek çok nehir bu kıyı bölgelerine besin fazlası da
(özellikleazot,ayrıcafosfor)taşımayabaşladı.31 Buduru-
munpekçoknedenivaramaenönemlileri,yoğunnüfus-
lukentselalanlardakiatıksular,yoğuntarımyapılanböl-
gelerdeki kimyasal gübreler, kapalı alanda yetiştirilen
hayvanların dışkıları, sanayi ve otomotiv kaynaklı hava
kirleticilerinatmosferebıraktıklarıkalıntılar.Pekçoksa-
nayileşmiş bölgede, nehirlerdeki azot oranı sanayileşme
öncesidüzeyinbeşkatınaçıktı.32 Bugünabd’dekikoyla-
rınvehaliçlerinyarısındanfazlası,besinfazlasıyüzünden
bozulmuşdurumda.33
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Buaşırıbesinyüklemesi,alglerinartmasınanedenolu-
yor (ötrofikasyon) ve böylece bakteriler organik madde
fazlasını parçalarken sudaki oksijeni tüketiyor. Balıkların
vediğercanlılarınoksijensizliknedeniyleöldüklerieşikler
canlı türlerinegöredeğişiyoramaözellikleoksijendüzeyi
litrebaşına3miligramınaltınaindiğindeciddibirbaskıor-
tayaçıkıyor.(Havadakioksijendüzeyininlitrebaşına280
miligramdolaylarındaolmasıbirfikirverebilir.)İştebuhi-
poksi(yetersizoksijen)durumu,“ölübölgeler”yaratıyor.
Hipoksiyaşananbölgelerinsayısısononyıllardahızla

arttıvebugündünyagenelinde146’yaulaştı.34 Kıyılarda-
kienverimlibalıktarlalarınınsağlığınehirleretaşınanbe-
sinlerebağlıolduğuiçin,butarlalarınçoğuoksijenitüke-
tenaşırıbesingirişinedeniyletehlikealtında.KuzeyDeni-
zi’ndeki Alman Koyu, İsveç ile Danimarka arasındaki
Kattegat Denizi, Adriyatik’teki Trieste Körfezi, Karade-
niz’in kuzeybatı sahanlığı, Japonya’nın büyük limanları-
nınçoğu,AlabamakıyısıaçıklarındakiMobileKoyu,Ku-
zeyCarolinaaçıklarındakiPamlicoKoyugibipekçokhi-
poksibölgesindetopluölümleryaşandı.35 MeksikaKörfe-
zi,DoğuÇinDeniziveBaltık’ta,büyüklüğü20binkilo-
metrekareyi aşanhipoksi bölgeleri oluştu.36 VirginiaDe-
nizBilimleriEnstitüsü’ndenRobertDiaz,busorunlailgili
yaptığıküreseldeğerlendirmedeşusonucavardı:“Dünya-
nınheryerindekihaliçvekıyıekosistemleri içinekolojik
açıdanböylesineönemliolanbaşkahiçbirçevreseldeğiş-
ken,çözülmüşoksijenkadarbüyükvekısasüredegerçek-
leşenbirdeğişimyaşamadı.”Diaz’agöreoksijenyetersizli-
ği“haliçvedenizlerdeinsanlardankaynaklananenyaygın
zararkaynağıolabilir.”37
Kıyısularınabesinfazlasıakışınıazaltmayayönelikça-

ba gösterilmezse, hipoksi yaşanan alanların sayısı ve hi-
poksidüzeyiartacaktır.Günümüzdedünyanüfusununya-
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rısındanfazlasıkıyışeritlerine100kilometrelikmesafede
yaşıyorvegelecekyirmiyıliçindebuoranınönemliölçü-
de artması bekleniyor.38 Dünya genelinde azotlu gübre
kullanımı1960’tanbuyanasekizkatarttıveartmayada
devam ediyor.39 (Bkz. Şekil 5) Güneydoğu ve Doğu As-
ya’dabu azotlu gübre tüketimi 1960’tan günümüze tam
16katartarak31.8milyontonaulaştı;dünyadakitoplam
tüketimin üçte birinden fazlası bu bölgede yaşanıyor.40
14.1milyon tona çıkanGüney Asya tüketimi de Kuzey
Amerika’dakini aşarak Bangladeş, Hindistan ve Pakis-
tan’ın kıyı sularında ölü bölgelerin yaygınlaşacağına iliş-
kinkaygılarıartırdı.
İnsanlarınsuekosistemleriüzerindekibusüreklietkile-

riyetmezmişgibi,iklimdeğişikliğiadınıverdiğimizbirbe-
lirsizlikdeyaşanıyor.Biliminsanları,atmosferdekarbon-
dioksit ve diğer sera gazlarının birikmesinden kaynakla-
naniklimdeğişikliklerininsonundasudöngüsünüdeğişti-
receği uyarısında bulunuyor.41 Terleme ve buharlaşma
oranlarıarttıkça,sellerinvekuraklıklarındayoğunlaşaca-
ğı tahmin ediliyor. Sadece seller bile dünya ekonomisine
yıldaortalama50-60milyardolarzararveriyor;selleryo-
ğunlaştıkça,sellereaçıkalanlardayaşayaninsanlarınsayı-
sıarttıkçaveormanlarınyokolması sonucundaemilme-
yen sular daha hızlı aktıkça, bu toplam zarar daha da
ağırlaşacak.42 Sıcaklık artıp buharlaşma-terleme oranları
yükseldikçe,dünyagenelinde sulamayapılan toprakların
üçteikisindeyetiştirilentahıllardadahafazlasuistemeye
başlayacakvesulamayapılantarımalanlarındaşimdiden
görülensusıkıntısınıdahadaartıracak.43 Bazıbölgelerde
nehirdebileriyükselebiliramaAkdeniz,OrtaAsya,Arap
Yarımadası, Kuzey Amerika’nın güneybatısı, Avustral-
ya’nınbazıkesimleriveGüneyAfrikagibizatensıkıntıya-
şayanpekçokbölgededebilerdüşecek.44
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İklimdeğişikliği,dünyadakiyüzlercebüyükkentvesu-
lamayapılanmilyonlarcahektarlıkalanaçısındanbüyük
önemtaşıyandoğalbirhizmetedezararverecek:Sudepo-
lama.Buzullarvedağlardakibuzkütleleri,dünyanınpek
çokbüyüknehrini(Alp,And,Cascade,Himalaya,Kaya-
lıkveSierraNevadaDağlarındançıkannehirlerdedahil
olmaküzere)besleyenbüyükdoğalrezervuarlardır.Sıcak-
lıklararttıkçakaryerinedahafazlayağmuryağmasınede-
niyledağlardakibuzkütleleriküçülecek,yıliçindebuzlar
dahahızlıeriyecektir.Bununolasısonucu,kışsonuveilk-
baharbaşlangıcındasellerinartması,sulamaihtiyacınınen
yüksekolduğuilkbaharsonuveyazındanehirlerindebile-
rininazalmasıdır. Sözgelimi,OregonveWashington’daki
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CascadeDağları’nınbuzkütleleriyüzde60oranındakü-
çülerekyazınnehirdebileriniyüzde20-50azaltabilir.45
Alpler,Andlar veHimalayalar da dahil olmak üzere,

dağlıkbölgelerinçoğundabuzullarşimdidenhızlaküçülü-
yor.Buzulerimesindekihızlanmabirsüreliğinenehirlerin
akışınıartıracaktıramabu,yerelsukaynaklarındasadece
geçicibirartışsağlayacaktır.Buzullartamamenyokoldu-
ğundaise,nehirlerinakışıdasonaerecektir.
Kerala-Hindistan’dakiCalicutÜniversitesibiliminsan-

ları tarafından yapılan araştırmalar İndüs’ün ve Kuzey
HindistanilePakistan’ındiğerbüyüknehirlerininbuzullar
hızlaeridikçe40yılkadardahagüçlüakacağını,sonrade-
bilerin düşerek ciddi su sıkıntıları yaşanacağını gösteri-
yor.46 ÖrneğinİndüsNehri’nindebisi,buzulerimesindeki
artışnedeniyle ikikatınaçıkabiliramayüzyılın sonların-
da,mevcutseviyeninyarısınagerileyebilir.AndülkesiBo-
livya’nınyönetimselbaşkentiLaPaz’asusağlayanbuzul-
larhızlaküçüldüğüiçin,yetkililergelecektesusıkıntısıya-
şanmasındanendişeediyor.47 Bolivyabuzullarınıinceleyen
FransızsubilimciRobertGallaire,sorunuşöyleözetliyor:
“Giderek azalan kaynakları kullanıyoruz. Bu yüzden şu
soruyusormamızgerek:50yılsonraneolacak?Bildiğimiz
gibi,50yılaslındayarındemektir.”48
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Kolombiya’nınbaşkentiolanveyaklaşık7milyonin-
sanınyaşadığıBogotá,içmesuyununhemenhemenyüzde
70’ini,benzersizbiryüksekrakımlısulakalanekosistemi
olanpára�mo’daneldeediyor.1 Pára�mo bitkiörtüsü,yağış-
larıveeriyenkarlarıtıpkıbirsüngergibiçektiktensonra,
yılboyuncasaniyede28metreküparıtılmışsusalıyor.2 Su-
lak alanların doğal arıtma özellikleri, türbiditeyi (suyun
bulanıklılıkölçüsü)vekirleticileridüşükdüzeydetutuyor.
Sonuçtasuakışısabitolduğuiçinrezervuarlardasubirik-
tirmeye,sutertemizolduğuiçindepahalıarıtmaişlemleri-
negerekkalmıyor.Pára�mo’danyerelsuşebekesineaktarı-
lanhamhaldekisuyadezenfektasyoniçinsadeceklorek-
lenmesiyeterlioluyor.
Bu önemli su havzası, Chingaza Milli Parkı sınırları

içinde bulunuyor; buna karşın, Bogotá’nın sular idaresi
EmpresadeAcueductoyAlcantarilladodeBogotá(eaab)
burayı korumak için etkin biçimde çalışıyor. Kolombiya
Andları’nınbüyükbölümündepára�mo’larnüfusvetarım-
salbaskınedeniylehızlaküçülerek,içmesuyununsürekli-
liğinivetemizliğinitehditediyor.
Kolombiya’nınbaşkentindekihızlınüfusartışıveiçça-

tışmalararağmeneaab 1993ile2001arasındagüvenliiç-
mesuyubulunmayanevlerinsayısınıyüzde75,sıhhitesi-
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sat imkanına sahip olmayan evlerin sayısını da yarıdan
fazlaazaltmayıbaşardı;sadecesekizyıliçindeuluslararası
su ve sıhhi tesisat hedeflerine ulaştı.3 Günümüzde Bo-
gotá’dakievlerinyüzde95’indeiçmesuyu,yüzde87’sinde
isekanalizasyonsistemlerivar.4 eaab’nindahadaetkileyi-
cibirbaşarısıise,etkilibirkorumaprogramısayesindeev
başına tüketilen su miktarını azaltarak, yeni su tesisleri
kurmagereksinimini20yılertelemesioldu.5 Hâlâciddisı-
kıntılarınolmasınakarşın,Bogotásuhavzalarınıkoruya-
rak,herkese eşit erişimhakkı sağlayarakve tüketimive-
rimlihalegetirereksugüvenliğiyaratıyor.Buüçlütemel,
biryandaninsanlaragüvenliveuygunmaliyetliiçmesuyu
sağlamak,diğer yandanda tatlı su ekosistemlerini koru-
makaçısındanumutvaatediyor.
Dünyagenelinde içme, yemekpişirmevediğer evsel

ihtiyaçlar için tüketilen sumiktarı, toplam su tüketimi-
ninyüzde10’undandaazınıoluşturuyor.Fakatbutalep-
lerözellikleyoğunnüfuslukentselyerleşimlerdeyüksek
olduğuiçin,belirlibölgelerinnehirleri,dereleri,göllerive
sulakalanlarıüzerindebüyükbirbaskıyaratabiliyor.Üs-
teliksulamavepekçoksanayiuygulamalarıiçinkullanı-
lansuyunaksine,evlerdekullanılansularınyüksekkalite
standartlarındaolmasıgerekiyor.Sukaynaklarınekadar
kirlenirse,bunlarıarıtıpiçimeuygunhalegetirmekdeo
kadar pahalı oluyor. Aşırı uçlardaki örneklerden biri
olanMombasa-Kenya’dakent,sukaynaklarınınkalitesi-
ninbozulmasınedeniyleçokyükselenarıtımmaliyetleri
sonucunda,suşebekesinisadece10yılkullandıktanson-
rakapattı.6
Neysekidünyanınpekçokkentivehükümeti,değeri

yeterincebilinmemişbirgerçeğigözönüneseriyor:Sağlıklı
suhavzalarıdoğanınsufabrikalarıdırvebunlarıkoruma-
nınsayısızyararıvardır.Ormanlarvesulakalanlar,gele-
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nekselarıtmatesislerindençokdahaucuzayüksekkaliteli
sukaynaklarıyaratabilir;busıradadadinlencealanların-
dan biyolojik çeşitliliğin ve iklimin korunmasına kadar
birçokekfaydadasağlar.

abd’deki bazı büyükkentler, içme sularının saflığını
korumakiçinsuhavzalarınıkorumayayatırımyaparak,
yüksekmaliyetliarıtmatesisleriinşaetmektenkurtuldu.
abd GüvenliİçmeSuyuYasası,içmesuyuiçinnehirlere,
göllereyadadiğeryüzeysularınabağımlıolankentlerin
ancak su havzalarını koruduklarını kanıtlayamadıkları
takdirdearıtmatesislerikurmasına izinveriyor.Suhav-
zalarınıkorumayönteminitercihedenBoston,Seattleve
diğer kentler, sakinlerine sermaye harcamalarından yüz
milyonlarcadolar tasarrufetmeolanağı sunuyor.7 (Bkz.
Tablo1)
Özellikle New York kentindeki program çok ilginç,

çünkükorumaaltındavegirişyasaklanmışbirsuhavzası
değil, pek çok farklı arazi sahibi ve topluluk tarafından
kullanılanbirsuhavzasıgibi,dünyanınpekçokkentinde
yaygınolarakgörülenkoşullarıiçeriyor.NewYorkkenti,
içmesuyununyüzde90’ını,Catskills-Delawaresuhavza-
sındaki rezervuarlardan alıyor. Bunların dörtte üçünden
fazlası, su kalitesini koruma açısından önem taşıyan or-
manlarla kaplı. Fakat aynı zamanda dörtte üçü de özel
mülkiyetaltındaolduğuiçin,kentyönetimininbuarazile-
rinkullanımıveidaresikonusundasözhakkıbulunmuyor.
6milyardolarsermayemaliyetiveenaz300milyonabd
dolarbakımmasrafıolanbirarıtma tesisiyapma ihtiya-
cıylakarşıkarşıyakalankentyönetimicesurbiradımattı:
Suhavzasındanyararlanançoksayıdaçıkarsahibiilean-
laşmayolunagitmek.Buanlaşmagirişimleri,kentesağla-
dıkları önemli su havzası hizmeti (yani suyun arıtılması)
içintazminatödenmesinideiçeriyordu.8
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YıllarcasürengörüşmelerinardındanNewYorkbele-
diyesi1997’deeyaletyetkilileri,federalyetkililer,çevreör-
gütleri,yaklaşık70kasabaveköyileçokönemlibiran-
laşmaimzalayarak,10yıliçindesuhavzasınıyenileyipko-
rumak, yerel ekonomileri ve geçim kaynaklarını geliştir-
meküzerebaşkaönlemlerdealmak(60milyondolarde-
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Tab�lo�1�

Su�Hav�za�la�rı�nı�Ko�ru�ya�rak�Arıt�ma�Te�sis�le�ri�
Kur�mak�tan�Kur�tu�lan�Ba�zı�ABD Kent�le�ri

Kent�sel�Alan� Nü�fus� Su�Hav�za�sı�Ko�ru�may�la�Ta�sar�ruf�Edi�len�Mik�tar

New�York� 9�mil�yon� 10�yıl�için�de�su�hav�za�sı�nı�ko�ru�ma�ya�har�ca�na�cak�
olan�1.5�mil�yar�do�la�r,�en�az�6�mil�yar�do�lar�
ser�ma�ye ma�li�ye�tin�den�ve�yıl�lık�300�mil�yon�do�lar�
iş�letme ma�li�ye�tin�den�ta�sar�ruf�sağ�la�ya�cak.

Bos�ton,
Mas�sac�hu�setts� 2.3�mil�yon� 180�mil�yon�do�la�r�(brüt)�ma�li�yet�ta�sar�ru�fu.

Se�att�le,�
Was�hing�ton� 1.3�mil�yon� 150-200�mil�yon�do�la�r�(brüt)�ma�li�yet�ta�sar�ru�fu.

Port�land,�Ore�gon� 825 bin Su�hav�za�sı�nı�ko�ru�ma�ya�har�ca�nan�yıl�lık�920�bin�
do�la�r,�200�mil�yon�do�lar�ser�ma�ye�ma�li�ye�tin�den�
ta�sar�ruf�sağ�lı�yor.

Port�land,�Mai�ne� 160 bin Su�hav�za�sı�nı�ko�ru�ma�ya�har�ca�nan�yıl�lık�729�bin�
do�la�r,�25�mil�yon�do�lar�ser�ma�ye�ma�li�ye�tin�den�
ve�yıl�lık�725�bin�do�lar�iş�let�me�ma�li�ye�tin�den�ta�sar�ruf�
sağ�lı�yor.

Syra�cu�se,�
New�York 150 bin Su�hav�za�sı�nı�ko�ru�ma�ya�har�ca�nan�10�mil�yon�do�la�r,�

64-76�mil�yon�do�lar�ser�ma�ye�ma�li�ye�tin�den�ta�sar�ruf�
sağ�lı�yor.

Au�burn,�Mai�ne� 23 bin Su�hav�za�sı�nı�al�mak�için�har�ca�nan�570�bin�do�la�r,�
30�mil�yon�do�lar�ser�ma�ye�ma�li�ye�tin�den�ve�yıl�lık�
750 bin�do�lar�iş�let�me�ma�li�ye�tin�den�ta�sar�ruf�sağ�lı�yor.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 7
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ğerinde bir fon da dahil olmak üzere) için yaklaşık 1.5
milyardolaryatırımyapmayasözverdi.9 Kentyönetimi,
rezervuarlarınvederelerinçevresindedahageniş tampon
bölgeler yaratmak üzere istekli kişilerden arazi satın alı-
yor.Ayrıcatarımuygulamalarındankaynaklanankirlisı-
zıntılarıazaltmak,ormanyönetimiuygulamalarını iyileş-
tirmek,atıksualtyapılarınıyenilemek,derekenarlarında-
ki erozyonu ve doğal ortamların bozulmasını azaltmak
üzereçevreörgütleriyledeişbirliğiyapıyor.2004itibarıyla
yönetim bu programa 1 milyar dolardan fazla yatırım
yapmıştı.10 Federalyetkililer,hazırlanan5yıllık raporda,
arıtmatesisiinşaatınıertelemekiçinyeterligelişmekayde-
dildiğinigördü.FakatNewYork’ungiderekartannüfusu
vesuhavzasındakiarazilerinartırılmasınayönelikekono-
mikbaskılarkarşısındabuçabalarınıdikkatlesürdürmesi
gerekiyor.
New York’taki program dünya genelinde su havzası

hizmetindenyararlananlarındoğrudanhizmetsağlayıcıya
ödemeyaptığıenbüyükproje.Aslındaidealolan,birken-
tinkendisuhavzasınasahipolupbunukorumasıdırama
bugünkükalabalıkdünyadabuidealeulaşmakzorlaşıyor.
Suhavzalarınınsağlığınıvedeğerliiçmesuyuhizmetlerini
korumak içinNewYork’taki gibi bir ortaklık yaklaşımı
dahauygunhalegeliyor.
Su havzalarına yapılan yatırımları artırmaya yönelik

uygunseçeneklerdenbiriside,pekçoksuhavzasınınsun-
duğusayısız faydayıanlamaktangeçiyor.Sözgelimibiyo-
lojikçeşitlilikveçevreyikorumaaçısındandeğerliolduk-
ları içinkorunanaraziler (örneğinmilliparklarvedoğal
korumaalanları) ilekentlere içmesuyusağlayanaraziler
büyük ölçüde örtüşüyor. Honduras, La TigraMilli Par-
kı’nıkısmen,bulutluormanlarının(kıyıdağlarınındoruk-
larınayakınolupgenelliklebulutlarlakaplıolanorman-
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lar)başkenteenuygunalternatifinyüzde5’icivarındabir
maliyetletoplamsugereksinimininyüzde40’ınıyaratması
nedeniyle koruma altına aldı.11 Dünya Bankası ilewwf
OrmanlarıKoruma ve SürdürülebilirKullanımOrtaklığı
tarafından2003yılındayapılanbiraraştırma,Afrika,Ku-
zeyveGüneyAmerika,AsyaveAvrupa’dakiyoğunnüfus-
lu105kentin33tanesininsukaynaklarınınönemlikısmı-
nıyasalkorumaaltındakiarazilerdeneldeettiğiniortaya
çıkardı.12
Fakatkağıtüstündekorumayaalınanpekçokarazias-

lındayerlihalktarafındantarım,otlatma,yakacakodun
vebuarazilerinyüksekkaliteli su sağlamabecerisini en-
gelleyendiğer faaliyetler içinkullanılabiliyor.Bugibidu-
rumlarda,nehirlerinaşağıkısımlarındanyararlananlarile
yukarı kısımdaki arazilerin kullanıcıları arasında kurula-
cakortaklıklar(Quito-Ekvador’dadenenmekteolduğugi-
bi),biryandangereklikorumayı sağlarkendiğeryandan
dasuhavzasındaki insanlarıngeçimkaynaklarınıdestek-
leyebiliyor.13 (Bkz.MetinKutusu3)
Ormanlar ve sulak alanlar su kaynaklarını arıtmada

herzamanbaşarılıdıramaözelliklekurakmevsimlerdesu
miktarınıartırmabecerileri,yerelkoşullaragöredeğişiyor.
Halkarasındakiyaygıninanış,ağaçdikmeninsukaynak-
larınıartırdığıyönündeamaaslındatamtersidesözko-
nusuolabilir.Hızlıbüyüyengençağaçlar,özelliklesıcakve
kurakmevsimlerdebüyükmiktardasuyuyapraklarından
nemhalindedışarıyaverir,dolayısıylabazıbölgelerdebu
ağaçlarıdikmeksukaynaklarınıazaltabilir.SözgelimiFi-
ji’dekisuhavzalarındabulunanotlaklarınyerineçoksayı-
daçamağacınındikilmesi,kurakmevsimdedebininyüzde
50-60 azalmasına neden oldu. Böylece hem içme suyu
kaynakları hemdehidroelektrik santralinin işleyişi tehli-
keyegirdi.14
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Me�tin�Ku�tu�su�3�

İç�me�Su�yu�Kay�nak�la�rı�nı�ve�Bi�yo�lo�jik�Çe�şit�li�li�ği�
Ko�ru�mak:�Qui�to-Ek�va�dor’da�ki�Su�Hav�za�sı�Va�kıf�Fo�nu

Ek�va�dor’un�nü�fu�su�1.5�mil�yo�nu�aşan�baş�ken�ti�Qui�to,� iç�me�su�yu�nun�yak�la�şık
yüz�de�80’ini�ko�ru�ma�al�tın�da�ki�iki�böl�ge�den�el�de�edi�yor:�Ca�yam�be�Co�ca�Eko�-
lo�jik�Ko�ru�ma�Ala�nı� ve�An�ti�sa�na�Eko�lo�jik�Ko�ru�ma�Ala�nı.� Bu� ko�ru�ma�alan�la�rı
520�bin�hek�tar�lık�yük�sek�ra�kım�lı�ot�lak�tan�ve�bu�lut�lu�or�man�dan�olu�şu�yor.�Es�ki�-
den�Ek�va�dor’un�mil�li�park�sis�te�mi�kap�sa�mın�da�ko�ru�nan�bu�alan�lar�ar�tık,�böl�-
ge�de�ya�da�ya�kın�çev�re�de�ya�şa�yan�27�bin�ki�şi� ta�ra�fın�dan�sı�ğır,� süt�ürün�le�ri
ve�ke�res�te�üre�ti�min�de�de�kul�la�nı�lı�yor.�
Bu� fa�ali�yet�le�rin�Qui�to’ya�ve�ri�len� su�yun�mik�ta�rı� ve�ka�li�te�si�hak�kın�da�ya�rat�tı�ğı
kay�gı�lar�so�nu�cun�da,�su�hav�za�sı�nı�ko�ru�ma�ön�lem�le�ri�ne�mad�di�kay�nak�sağ�la�-
ya�cak�bir� va�kıf� fo�nu� ku�rul�du.� 1997’de� Fun�da�ción�An�ti�sa�na� (Qui�to�mer�kez�li
bir�çev�re�ör�gü�tü)�ta�ra�fın�dan�öne�ri�len,�2000’de�The�Na�tu�re�Con�ser�vancy�(ABD
mer�kez�li�bir�ko�ru�ma�ör�gü�tü)�ve�ABD�Ulus�la�ra�ra�sı�Kal�kın�ma�Ku�ru�lu�şu’nun�da
des�te�ğiy�le�ku�ru�lan�va�kıf� fo�nu�(Fon�do�pa�ra� la�Con�ser�va�ci�on�del�Agu�a�ya�da
FO�NAG),�neh�rin�aşa�ğı�ke�si�min�de�ya�şa�yıp�bu�eko�sis�tem�den�ya�rar�la�nan�la�rın
su�hav�za�sı�nı�ko�ru�ma�ya�yö�ne�lik�ta�lep�le�ri�ni�bir�ha�vuz�da�top�lu�yor.�Su�hav�za�sın�-
dan�ya�rar�la�nan�lar�ara�sın�da�şeh�rin�su�lar�ida�re�si,�su�la�ma�ya�pan�lar,�ti�ca�ri�çi�çek
çift�lik�le�ri�ve�hid�ro�elek�trik�san�tral�le�ri�yer�alı�yor.
FO�NAG’a�sü�rek�li�ar�tan�ba�ğış�lar,�ba�ğım�sız�bir�ma�li�yö�ne�ti�ci�ta�ra�fın�dan�de�net�-
le�ni�yor.�Fon�hem�ye�rel� su� tü�ke�ti�ci�le�rin�den�öde�me�alı�yor�hem�de�ulus�la�ra�ra�sı
ku�ru�luş�lar�dan�ve�özel�şir�ket�ler�den�ba�ğış�top�lu�yor.�‹lk�söz�leş�me�uya�rın�ca�Qui�-
to’da�ki�su�lar� ida�re�si�de�su�sa�tı�şın�dan�her�ay�ka�zan�dı�ğı�pa�ra�nın�yüz�de�1’ini
fo�na�ak�ta�rı�yor.�Elek�tri�ği�nin�yak�la�şık�yüz�de�22’si�ni�baş�ken�tin�çev�re�sin�de�ki� su
hav�za�sın�da�bu�lu�nan�san�tra�lin�den�el�de�eden�elek�trik�ida�re�si�de�her�yıl�45�bin
do�la�r� sa�bit� öde�me� ya�pı�yor.� Özel� bir� bi�ra� şir�ke�ti� olan� Cer�ve�cería� An�di�na
2003’te,� fo�na� her� yıl� 6� bin� do�la�r� ver�me�yi� ka�bul� et�ti.� 2004� iti�ba�riy�le FO�-
NAG’ın�ka�zan�cı�2�mil�yon�do�la�ra�ulaş�tı.�Su�hav�za�sı�nı� ko�ru�ma�pro�je�le�ri� için
de�585�bin�do�lar�ay�rıl�ma�sı�na�ka�rar�ve�ril�di;�bu�nun�215�bin�do�la�rı�fon�dan,�ge�-
ri�ye�ka�lan�370�bin�do�la�rı�da�di�ğer�ku�ru�luş�lar�dan�alı�na�cak�tı.
FO�NAG’ın�en�önem�li�özel�lik�le�rin�den�bi�ri�si,�bi�yo�lo�jik�çe�şit�li�lik�ile�su�kay�nak�la�-
rı�nı�bir�ara�da�ko�ru�ma�sı.�Böy�le�ce�hem�ola�sı�ba�ğış�çı�la�rın�sa�yı�sı�ar�tı�yor�hem�de
pro�je�ler�için�ön�ce�lik�li�alan�lar�be�lir�le�ne�bi�li�yor.�Ör�ne�ğin�Qui�to�su�lar�ida�re�si,�bi�-
yo�lo�jik�çe�şit�li�lik�ve�su�ar�zı�açı�sın�dan�de�ğer�li�olan�su�hav�za�la�rın�da�ya�pı�la�cak
pro�je�le�ri� be�lir�le�mek� üze�re� The�Na�tu�re� Con�ser�vancy� ile� bir�lik�te� ça�lı�şı�yor.� Bu
ara�lar,�ara�zi�ler�üze�rin�de�ki�et�ki�le�ri�azal�tıp�su�ka�li�te�si�ni�ar�tır�mak�ama�cıy�la,�su
hav�za�la�rın�da�ki�ko�yun�ve�sı�ğır�ye�tiş�tir�me�uy�gu�la�ma�la�rı�nın�ge�liş�ti�ril�me�si�ne�yö�-
ne�lik�pro�je�ler�ha�zır�la�nı�yor.�

Kay�nak�:�Bkz.�Notlar 13
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GüneyAfrika on yıldır,WesternCape eyaletinin yerli
fynbos (makilik)suhavzalarındayerliolmayanokaliptüs,
çam,karaakasyaveçoksuisteyendiğerağaçlarınyaygın-
laşmasısonucundasuarzıvebiyolojikçeşitliliktegörülen
olumsuzdeğişiklikleri tersine çevirmeye çalışıyor.Fynbos
havzaları,dünyadaki6biyolojik-coğrafibitkikrallığından
biri ve endemik bitki çeşitliliği açısından en zengin alan
olan Cape Floral Krallığı’nın parçasıdır. Düşük rakımlı
fynbos bitkiörtüsü,kuraklığadayanıklıdırveçokazsuyla
yaşamınısürdürür.Fakatçoksutüketenveyerliolmayan
bitkitürlerininistilasısonucunda,busuhavzalarındater-
lemeoranı çokarttı veyerel suakışlarıbozuldu.Buya-
bancıtürlersadecebölgedekimüthişbitkiçeşitliliğinide-
ğil,tatlısuekosistemlerininsağlığınıvesuarzınınsürdü-
rülebilirliğinidetehlikeyeattı.
GüneyAfrikalı araştırmacılarbuetkileriortadankal-

dırmak için, sağlıklı yerli fynbos havzalarının su arzı ile
yabancıağaçlarınistilaettiğihavzalarınsuarzınıkarşılaş-
tırdılar.15 İstilacı türleri ayıklayarak su havzalarını eski
hallerine getirmekle, mevcut durumdan yüzde 30 daha
fazlasueldeedeceklerinigördüler.Üstelikbuşekilde iyi-
leştirilensuhavzalarındaneldeedileceksuyunbirimfiyatı-
nın,bozulmuşsuhavzalarındakindenyüzde14düşükola-
cağıtahminindebulundular.Bu,yabancıtürlerinyokedil-
mesiiçindikkatçekicibirekonomikkazançtı.
GüneyAfrikahükümetide1995’tebaşlattığıyenilikçi

SuProgramı ileböylebirplanıbenimsedi.16 Program20
bini aşkın insanı eğiterek, Güney Afrika’daki 1 milyon
hektardanfazlaalandayabancıbitkitürleriniayıkladı.Bu
programbiryandanderelerinsuseviyesinivesuarzınıar-
tırırken,diğeryandandatoplumunenyoksulkesimineiş
olanağıyaratıyor,bitkitürlerinikoruyor,kısmenülkedeki
benzersizbiyolojikçeşitliliğebağımlıolançiçekçilikvetu-
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rizmsektörlerinidestekliyor.Programlabirliktebazıgeliş-
melerkaydedilmesinekarşın,istilacıbitkilerayıklanmahı-
zındandaha süratli bir şekilde yayılmayadevamederek,
buyayılmayıdurdurmanınöneminiaçıkçavurguluyor.17
İçme suyu gereksinimlerini karşılarken su havzalarını

vebunlarınsunduğusayısızfaydayısürdürmekiçin,kent-
selsuarzınıkorumayavedahaverimlikullanmayayöne-
lik ortak çabaların yürütülmesi de gerekiyor. Dünyanın
heryerindekentlergenellikle suarzınınyüzde20-50’sini
dağıtımsistemindekikaçaklarvediğeretkenlernedeniyle
kaybediyor.Busularbüyükolasılıklaönemlibirekolojik
görev üstlendikleri doğal bir su kaynağından alınıyor,
kimyasalmaddelerleişlemdengeçiriliyorvedağıtımsiste-
mine gönderiliyor. Fakat daha sonra, faturaları ödeyen
kullanıcılara ulaşamadan sızıp gidiyor. Tayvan, kaçaklar
nedeniylegünde2milyonmetreküp,yani325milyontu-
valette sifonun çekilmesine eşmiktarda su kaybediyor.18
Su sıkıntısı yaşayanKenya’nın başkentiNairobi, kentsel
suyunyüzde40’ınıkaçaklarnedeniyleboşaharcıyor.19 Bir
kentinmevcutsuarzınınenazüçtebirisızıntıyakurban
giderken,yenibirbarajyapmanınyadapahalıbirtuzdan
arındırma tesisi kurmanın anlamı kalmıyor ama birçok
kenttamolarakbunuyapıyor.
Kentleratıklarıazaltıpkorumaçalışmalarınıdestekle-

yerek,nehirvegöllerdedahafazlasubulunmasınısağla-
yabilir,dahaazsayıdaveküçükbarajlaryapabilir,yeraltı
sularınıdahaaztüketebilir,suyuarıtıpdağıtmakiçindaha
azenerjivekimyasalmaddekullanabilir.Fakatbufayda-
lara karşın kentler hâlâ koruma çalışmalarını su planla-
masınıntemelbirunsuruolarakdeğil,kuraklığakarşıbir
aciltepkiolarakalgılıyor.20 Neysekibuanlayışınçokpar-
lakistisnalarıdavar.Danimarka’nınbaşkentiKopenhag,
sadeceyüzde3’lükkaçakilebelkidedünyanınenazsusı-
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zıntısı yaşayan kenti. Japonya’daki Fukuoka da yüzde
5’likkaçakileKopenhag’dangerikalmıyor.21 Amabuko-
nudahiçbirkent,2004’te su tüketiminin son50yılınen
düşükdüzeyineulaştığıbüyükBostonkentininbaşarısına
yetişemiyor.22 (Bkz.MetinKutusu4)
Bogotá’danBoston’akadaruzananbuörnekler,güvenli

veuygunfiyatlı içmesuyusağlamakonusundakiçalışma-
larileekosistemhizmetlerinidahaiyikorumaçalışmaları-
nın eşzamanlı yürütülebileceğini gösteriyor. Fakat çoğun-
luklasuhavzalarınıkorumagirişimleri,suarzısistemleri-
ninüveyevladıolarakgörülüyorvekorumaçalışmalarıen
iyiolasılıklakuraklığakarşıbirönlemgibialgılanıyor.
Buhatalarıdüzeltmek,genellikle su sıkıntısıaltınday-

ken kırsal yoksulluğu azaltıp aynı zamanda da büyüyen
kentlerin ve sanayilerin su gereksinimlerini karşılamaya
çalışan gelişmekte olan ülkeler açısından çok önemli.
DünyaBankası,kentsel suarzıprojelerinekorumavesu
havzasıyönetiminidedahilederekvekırsalkalkınmapro-
jelerinedoğalsuhavzasıhizmetleriiçintazminatkoşulunu
daekleyerekbuülkelereyardımcıolabilir.Sözgelimi,Ban-
ka’nın 1990-2000 su havzası yönetim portföyündeki iç
denetlemeraporunda,incelenen42projeninyüzde90’ın-
datarımsalüretimiveürünveriminiartırmayaodaklanı-
lırken,dahaiyiarazikullanımıuygulamalarıvedahasağ-
lıklı suhavzalarının insanlara sağlayacağı faydaların göz
ardıedildiğibelirtiliyor.23
Dünya Bankası’nın kendi projelerinin bazıları da, bu

darbakışaçısınedeniyle,nehirlerinaşağıkesimlerindeiç-
me suyukalitesindeki artış ile yukarı kesimlerindekırsal
yoksulluğuazaltmaarasındabağkurmafırsatlarınınkaçı-
rıldığınıgösteriyor.Örneğin,Banka’nınBrezilya’dakiSan-
taCatarinaeyaletindekimikrosuhavzasıprojesi,pekçok
kırsalkalkınmaönlemiaçısındansonderecebaşarılıoldu:
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Me�tin�Ku�tu�su�4�

Ye�ni�Ba�raj�ya�da�Ka�nal�Ya�pım�la�rı�nı�Ön�le�mek�İçin�
Su�yu�Ko�ru�mak:�Bos�ton�Ken�tin�de�ki�Ba�şa�rı

2005’le�rin� baş�la�rın�da,� ABD’nin� Bos�ton� ken�ti�ne� ve� çev�re�de�ki� 40’tan� faz�la
kent� ve� ka�sa�ba�ya� top�tan� su� sa�tı�şı� ya�pan� ka�mu� ku�ru�mu�Mas�sac�hu�setts� Su
Kay�nak�la�rı� Ku�ru�lu�şu� (Mas�sac�hu�setts�Wa�ter� Re�so�ur�ces� Aut�ho�rity� -�MWRA),
çar�pı�cı�bir�ba�şa�rı�yı�açık�la�dı:�Bü�yük�bir� eko�no�mik�ge�liş�me�ya�şan�ma�sı�na� ve
nü�fus�ta�he�men�he�men�hiç�bir�de�ği�şik�lik�ol�ma�ma�sı�na�kar�şın,�Bos�ton’ın�bü�yük
kent�sel�ala�nın�da�ki�su�ta�le�bi�50�yı�lın�en�dü�şük�se�vi�ye�si�ne�ge�ri�le�miş�ti.�2004’te
top�lam�su�tü�ke�ti�mi�yıl�da�295�mil�yon�met�re�küp�ol�muş,�80’li�yıl�la�rın�son�la�rın�-
da�ki� 426�mil�yon�met�re�küp�lük� zir�ve�ye� gö�re� yüz�de� 31� azal�ma� sağ�lan�mış�tı.
(Bkz.�Şe�kil�6)
1980’le�rin� or�ta�la�rın�da� su� ta�le�bi� sis�te�min� gü�ven�li� arz� ka�pa�si�te�si�ni� aşın�ca,
MWRA�ar�zı�ar�tır�ma�nın�yol�la�rı�nı�araş�tır�ma�ya�baş�la�dı.�Con�nec�ti�cut�Neh�ri’nin
su�la�rı�nın� ka�nal�lar�la� yön� de�ğiş�tir�me�si�ne� yö�ne�lik� pro�je� öne�ri�si,� kent� hal�kı�nın
çev�re�sel� et�ki�le�re� iliş�kin� kay�gı�sıy�la� kar�şı�laş�tı.� Bu� du�rum�da�MWRA� 1987’de
ka�tı�bir�ko�ru�ma�prog�ra�mı�baş�lat�tı.�Bu�prog�ram�bo�ru�hat�la�rın�da�ki�ka�çak�la�rın
be�lir�le�nip�ta�mir�edil�me�si�ni,�370�bin�ko�nu�ta�ve�rim�li�te�si�sat�dö�şen�me�si�ni,�sa�na�-
yi�ku�ru�luş�la�rı�nın�de�net�len�me�si�ni,�sa�yaç�la�rın�iyi�leş�ti�ril�me�si�ni,�halk�eği�ti�mi�ni�de
içe�ri�yor�du.�Ay�rı�ca�bu�pro�je�sa�ye�sin�de�Mas�sac�hu�setts,�dü�şük�ha�cim�li�(6�lit�re)
tu�va�let�le�rin�zo�run�lu�tu�tul�du�ğu�ilk�ABD�eya�le�ti�ol�du.�So�nuç�ta�su�ta�le�bin�de�bü�-
yük�bir�azal�ma�ya�şan�dı�ve�ne�hir�için�dü�şü�nü�len�ka�nal�pro�je�si�nin�sü�re�siz�ola�-
rak�er�te�len�me�siy�le�MWRA�2.1�mil�yon�müş�te�ri�si�ne�sa�de�ce�ser�ma�ye�har�ca�ma�-
la�rın�dan�500�mil�yon�dolar ta�sar�ruf�et�tir�di.�Fa�kat�ban�li�yö�ler�de�çim�le�ri�su�la�ma
eği�li�mi� art�tı�ğın�dan,� ta�lep�te� sağ�la�nan�bu�azal�ma�yı� ko�ru�mak� için�baş�ka�ön�-
lem�ler�de�al�mak�ge�re�ke�cek.
MWRA�sis�te�mi�nin�önem�li�bir�özel�li�ği,�ku�ru�lu�şun�Su�Ar�zı�Yurt�taş�Da�nış�ma�Ko�-
mi�te�si�(Wa�ter�Supply�Ci�ti�zens�Ad�vi�sory�Com�mit�te�e�-�WSCAC)�isim�li�bir�top�-
lu�luk�ara�cı�lı�ğıy�la,�su�yö�ne�ti�mi�ka�rar�la�rı�na�hal�kın�da�ka�tıl�ma�sı�nı�des�tek�le�me�si.
Mer�ke�zi� Con�nec�ti�cut� Neh�ri� su� hav�za�sın�da�ki� Had�ley-Mas�sac�hu�setts’te� bu�lu�-
nan�WSCAC�ba�ğım�sız�araş�tır�ma�lar�ya�pı�yor,�dü�zen�li�ola�rak�hal�ka�açık�top�-
lan�tı�lar�dü�zen�li�yor,�su�ve�su�hav�za�sı�ko�ru�ma�ko�nu�la�rın�da�MWRA’ya�da�nış�-
man�lık�des�te�ği�ve�ri�yor.�1977’de�ku�ru�lan�WSCAC,�MWRA’nın�su�la�rı�ko�ru�ma
ala�nın�da�ki�ba�şa�rı�sı�nın�ar�dın�da�ya�tan�te�mel�güç�ol�du.�WSCAC�şim�di�de�sis�-
te�min�iç�me�su�yu�ka�li�te�si�ni�sür�dür�mek�ve�pa�ha�lı�bir�arıt�ma�te�si�si�kur�ma�yı�ön�-
le�mek�için�su�hav�za�la�rı�nı�ko�ru�ma�ko�nu�sun�da�ça�lı�şı�yor.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 22
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100biniaşkınçiftçidahaiyiaraziyönetimiuygulamaları-
nı benimsedi (kenarlarda teraslama ve hayvan gübreleri-
nindahaiyidepolanmasıgibi);ürünverimiyüzde20-40
arttı;projebölgesinindışındayaşayıpkomşularındanetki-
lenençiftçilerdekendiuygulamalarınıiyileştirmeyebaşla-
dı; projenin sonunda yüzde 20 dolayında ekonomik ka-
zançoranısağlandı.24 Buönlemlersukalitesiaçısındanda
önemlifaydalarsağladıamabunlarprojekapsamınaalın-
madıyadasürekliliklerisağlanamadı.
SantaCatarina’dagörevyapantarımmühendisiLau-

ro Bassi, Chapecó kentine içme suyu sağlayan Lajeado
SãoJosémikrosuhavzasınayönelikbuDünyaBankası
projesininsukalitesiüzerindekietkilerinibağımsızolarak
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Şe�kil�6�

Bos�ton�Ken�tin�de�Su�Tü�ke�ti�mi,�1960-2004

Kay�nak:�Mas�sac�hu�setts�Su�Kay�nak�la�rı�Ku�ru�lu�şu
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Bü�yük�öl�çek�li�su�ko�ru�ma
prog�ra�mı�nın baş�lan�gı�cı

(1987)
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araştırdı.25 Araştırmasonucundatortubirikimindeyüzde
69,Chapecó’dakiarıtmatesisinegirensularınbulanıklı-
ğındadayüzde61azalmagördü.Sukalitesindekibuiyi-
leşme, arıtmakimyasallarınaharcananparayı daönemli
ölçüde azaltmış, yılda 29.340 dolar tasarruf sağlamıştı.
Bu tutar, Lajeado São Josémikro su havzası projesinin
toplammaliyetinin 4 yıl içinde telafi edileceği anlamına
geliyordu.Gerçektendebiryıllıkarıtmamaliyetitasarru-
fubile,projeyekatılançiftçilerinarazikullanımınıiyileş-
tirme önlemlerini uygulamalarını teşvik için verilen 25
bindolarıaşıyor.
NewYorkkentindeolduğugibi, buküçük suhavza-

sındadasutedarikçileriilenehrinyukarıkesimindekiçift-
çilerarasında,projeninfaydalarınıdahaeşitdağıtabilecek
biranlaşmayapılabilir.Sutedarikçisi,sağladığımaliyetta-
sarrufunadayanarak,kazancınınbirkısmınısukalitesinin
artmasıvearıtmamaliyetlerininazalmasıkarşılığındaçift-
çilerevermelidir.Böylebiranlaşmasayesinde,halenkatı-
lımcı çiftçileri desteklemeye yönelik kısa vadeli bir proje
olan uygulama, değerli bir su havzası hizmeti için uzun
vadelibirtazminatödemesisteminedönüşebilir:İçmesu-
yununkalitesininkorunması.
Ekosistem hizmetlerinin çoğunun ticari piyasalarda

dikkatealınmamasınedeniyle,hükümetlervekamukuru-
luşlarıbufaydalaradeğerbiçilmesivekorumasağlanması
açısındanönemliroloynuyor.Kendisuhavzalarınındoğal
suarıtmahizmetlerinibaşarıylakoruyarakpahalıarıtma
sistemlerindenkurtulanBogotá,BostonveNewYorkgibi
kentler, sakinlerine milyonlarca dolar tasarruf ettiriyor.
Hükümetlerdesutedarikçilerinin(kamusalyadaözel)et-
kili suhavzası korumaprogramları (önemli suhavzaları
topraklarını ve aküferlerin yenilenme bölgelerini kentsel
kalkınmayakapatmayayönelikönlemlervesuhavzalarını
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korumamaliyetleriniiçmesuyufiyatlarınadahiletmezo-
runluluğudadahilolmaküzere)uygulamasınızorunlutu-
tarakbufaydalarıdahadaartırabilirler.
Aynışekilde,hükümetlerinatıksumiktarınıazaltıpsu

tüketiminde verimliliği artırması dabüyükönem taşıyor.
Ürdün Su Bakanlığı, halen yüzde 30 olan yerel su siste-
mindeki kaçakoranını 2015’te yüzde18’e indirmeyi he-
defliyor.VerimliliğigeliştirmekiçinharcananherDinar’ın
sağlık,çevrevesuarzıfaydalarıyla1.9Dinarkazandıraca-
ğınıgösterenyeniaraştırmalardabugirişimidestekliyor.26
abd’detuvaletler,pisuarlar,musluklarveduşbaşlıklarıile
ilgilifederalverimlilikstandartları1997’deyürürlüğegir-
di; bu verimlilik artışının 2020’de yıllık 8.4-12.4milyar
metreküp,yaniNewYorkbüyüklüğünde4-6kenteyete-
cekkadarsutasarrufusağlayacağıtahminediliyor.27
Suhavzalarına yeni kirletici kaynakları ve türleri gir-

dikçe,içmesuyununsürekliliğinivegüvenliğinisağlamak
daha da zorlaşıyor. Her gün kullandığımız ürünlerdeki
(güneşkremleri,plastiklervekozmetikürünleri)kimyasal-
lar,çimenlerdekullanılanböcekilaçları,reçeteliilaçlarso-
nundahepsukaynaklarınakarışıyor.Ağustos2004’tebi-
liminsanları,İngiltere’deiçmesuyukaynağıolarakkulla-
nılannehirveyeraltısularındaProzacadlıantidepresanın
kalıntılarını buldu.28 abd Jeoloji Araştırmaları Kuruluşu
(U.S.Geological Survey) 20 eyalette numune alınan139
dereninyüzde80’indeenazbir ilacın, iç salgılarazararlı
hormonların,böcekilaçlarınınyadabaşkakimyasalların
izlerine rastladı; bunlardan bazıları balıklara ve diğer su
canlılarınazararverecekdüzeydeydi.29
Teksas Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları 2005 yı-

lında,çoksayıdaabd eyaletindenaldıklarısütörnekleri-
ninyüzde99’unda,patlayıcılardaveroketyapımındakul-
lanılan perklorat adlı maddeye rastladıklarını açıkladı-
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lar.30 Annesütündekiortalamaperkloratmiktarı(litreba-
şına 10.5 mikrogram), inek sütündekinden 5 kat, abd
ÇevreKorumaKuruluşutarafındaniçmesuyuiçinbelirle-
nenazamidüzeyden10katfazlaydı.Perkloratiyotalımını
engelliyorvetiroithormonununüretiminiazaltıyor.Anne
sütündebukimyasalınyüksekorandabulunması,bebek-
leringelişmesinezararvermetehlikesiniartırıyor.Perklo-
ratenaz11milyoninsanaulaşaniçmesuyundadabulu-
nuyorvekirlisulamasularıaracılığıylaülkedekibesinzin-
cirine giriyor.31 Bukimyasal, büyükbölümüaskeri tesis-
lerdenolmaküzere,ülkeninheryerindedoğayakarışmış
bulunuyor.32 Ülkedekimarullaravediğersebzelerinönem-
libirkısmınasusağlayanKoloradoNehri’ninaşağıkesi-
mitamamenperkloratiçeriyor.
Nesağlıklı suhavzalarınedemodernarıtmatesisleri

sudakibütüntehlikelimaddeleriyokedebilir;dolayısıyla
önceliklebumaddelerindoğayakarışmasınıönlemekge-
rekiyor. Böcek ilaçlarına ve diğer sentetik kimyasallara
maruzkalmanındoğalyaşamve insansağlığıüzerindeki
etkilerininsayısız işareti1962’deRachelCarson’ınSi�lent
Spring (SessizKaynak)ve1996’daçığıraçanOur�Sto�len
Fu�tu�re (Çalınmış Geleceğimiz) kitaplarıyla kamuoyuna
yaygınbiçimdeduyurulduvebirhareketyarattıamakim-
yasallarındoğayayayılmasınaengelolamadı.33 Dünyapi-
yasalarında 100 bin sentetik kimyasal bulunuyor ve her
yılbinyenikimyasaltürüdahapiyasayagiriyor.Bunların
çoğununinsanlaravedoğaldünyayazehirli,kanserojen,iç
salgılara zararlı, üremeye yönelik etkilerini ölçen yeterli
testlerveincelemeleryapılmıyor.34
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OrtalamabirAmerikalısıradanbirgünde5binlitresu
tüketiyor;busuyuelbetteiçerekdeğil,tipikAmerikanbes-
lenme tarzını benimseyerek kullanıyor.1 Buğday, pirinç,
mısırvediğertahıllaryetişirkendoğalolarakbüyükmik-
tarda su tüketiyor. Bir kilogram tahıl üretmek için yağ-
murlarla,sulamaylayadaherikiyollabirdeneldeedilen
1-3binlitrearasındasugerekiyor.2 abd’dekigibibeslen-
me biçimleri büyük ölçüde hayvansal ürünlerden oluşu-
yorsa(özellikledekaloribaşınabuğdayın20katısutüke-
tentahıllabeslenmişsığıretleri),beslenmedekisutüketimi
deartıyor.3
Bu rakamlar bir yandan artan insan nüfusunun gıda

taleplerini karşılarken, diğer yandan da tatlı su ve kara
ekosistemlerini sürdürebilmenin zorluğu hakkında bir fi-
kir veriyor olmalı. Halen küresel gıda üretiminin yüzde
10’u yeraltı sularının aşırı miktarda çekilmesine bağımlı
durumda bulunuyor.4 Milyonlarca kuyunun kuruduğu
Hindistan’daburakamyüzde25’eyaklaşıyor.5 Bususı-
kıntısı,gıdaekonomisindepatlamayahazırbirbombaha-
line geliyor ve gelecekte gıda üretimi için gereken suyun
neredeneldeedileceğineilişkinsoruişaretleriyaratıyor.
8milyarinsanınbeslenmeihtiyacınıtatlısuekosistem-

lerine ciddi bir zarar vermeden karşılayabilmek için, ta-
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rımsalsuüretiminihemenhemenikikatınaçıkarmakge-
rekiyor;budatahılüretimiiçindoğalekosistemlerdençı-
karılanyadaayrılanherbirlitresudanikikatfazlabesin
üretmek anlamına geliyor.6 Bu artışı sağlamak açısından
en umut verici fırsatlar üç alanda bulunuyor. Bunlardan
birincisi sulamaamaçlı suyudahaverimlibir şekildede-
polamak, iletmekvekullanmak.İkincisi,sadeceyağmur-
larlabeslenenarazilerdekihasadıartırmak.Sonuncusuda,
beslenmebiçimlerindekietmiktarınıdahasağlıklıvesür-
dürülebilir düzeylere indirmek. Bu önlemler, 852milyon
insanınsağlığınıveenerjisiniolumsuzetkileyenveheryıl
5milyonçocuğunölümünenedenolankronikaçlıksoru-
nunuazaltmakaçısındandabüyükönemtaşıyor.7
Halen dünyadaki gıdaların yaklaşık yüzde 40’ı, ekili

alanlarınsulamayapılanyüzde18’likkısmındaneldeedi-
liyor.8 Sulamabeşbinyıldırgıdagüvenliğinintemeltaşla-
rındanbirisi.Fakattarımnehirlerdenveaküferlerdençe-
kilensuyunaslanpayınıalarak(dünyagenelindeyaklaşık
yüzde70vegelişmekteolanülkelerinçoğundayüzde90),
sulamayapılantarlalar,büyüyenkentlervebaskıaltındaki
ekosistemlerarasındaciddibirsurekabetiyaratıyor.9
Neysekisulamayıdahaverimlihalegetirmekiçinbü-

yük olanaklarımız var. Barajlarla tutulan, rezervuarlarda
depolanan, kanallarla iletilen ve tarlalara akıtılan suyun
hemenhemenyarısıaslındatahıllarayararlıolmuyor.10 Bu
suyun bir kısmı buharlaşarak yok oluyor (sözgelimiNil
Nehri’ninyüzde12’siMısır’dakiNasserGölü’ndebuhar-
laşıyor),birkısmıkanallardansızarakyeraltısularınaka-
rışıyor,birkısmıdatarlalarınyakınlarındakiderelerekarı-
şarakdereninaşağıkesimindekibirbaşkaçiftçitarafından
kullanılıyor.11 Fakatsuhernereyegidersegitsin,buverim-
siztüketimdahaçoksayıdabüyükbarajvekanallarınya-
pılmasına,tarlalarıntuzlanmasına,nehirlerinveyeraltısu-
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larınıntarımsalkimyasallarlakirlenmesine,suekosistem-
leriningenellikledahafazlazarargörmesinenedenoluyor.
Çiftçilervemühendisler sulamaverimliliğiniartırarak

önemlimiktardasuyunserbestkalıptatlısuekosistemleri-
ninsürdürülebilirliğinikorumasınayardımcıolabilir.Kü-
resel anlamda, bugünkü sulama oranını yüzde 10 azalt-
mak, 2025’te kentlerin ve sanayi kuruluşlarının tahmini
ek su taleplerini karşılayacak kadar su tasarrufu yarata-
caktır.12 Butürtasarruflariçinkanallarıkaplamaktansu-
lamamodellerinitahıllarıngereksinimegöredüzenlemeye,
suyudoğrudanbitkiköklerinevermeye,tarlalardakifazla
suyu tutup yeniden kullanmaya kadar pek çok seçenek
bulunuyor.13
Sözgelimi,damlasulamayöntemivediğermikro-sula-

mayöntemleritamolarakgerekenmiktardasuyudoğru-
danbitkilerin köklerine iletiyor. Böylece tarlalara verilen
suyuyüzde30-70azaltırkenürünveriminideyüzde20-
90 artırabiliyor; sonuç olarak suyun verimliliği alışılmış
yöntemlerekıyaslaikiyadaüçkatartıyor.14 Dünyagene-
lindemikro-sulamayöntemleri3.2milyonhektarda,yani
sulanan toplam alanın yüzde 1’inden biraz daha fazla
alanda kullanılıyor. Sulama amaçlı suyun fiyatını düşük
tutan yaygın ve yoğun teşvikler, bu verimli yöntemlerin
benimsenmesinisınırlayıpsuisrafınaözendiriyor.Amaİs-
railveÜrdüngibiülkelerdemikro-sulamayoğunbiçimde
kullanılıyor; başka ülkelerde de hızla yaygınlaşıyor: Son
10 yıl içinde mikro-sulama yapılan alanlar Meksika ve
GüneyAfrika’daikikattanfazla,İspanya’dadaüçkattan
fazlaarttı.
Yoksulçiftçiler içintasarlanandüşükmaliyetlidamla

sulamasistemlerihemsusıkıntısıyaşananbölgelerdeve-
rimiartırmakhemdeyoksulkırsalailelerimaddiaçıdan
güçlendirmekaçısındanbüyükumutvaatediyor.Çiftçiler
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sınırlısukaynaklarındandahafazlaverimalmakistedik-
leriiçin,alışılmışAmerikantarzıdamlasulamasisteminin
onda birinden de az maliyetli olan basit damla sulama
sistemleriHindistan’davediğerülkelerdeçok tutuldu.15
MerkeziKolorado’dabulunanveEasyDrip(KolayDam-
laSulama)adlıucuzsistemigeliştirenInternationalDeve-
lopmentEnterprises’ınbaşkanıPaulPolak,halendünya
genelinde200binçiftçininuygunmaliyetlidamlasulama
sistemlerini kullandığını tahmin ediyor.16 Hindistan’ın
özellikleGujaratveMaharashtragibisusıkıntısıyaşayan
eyaletlerinde çok sayıda çiftçi bu sistemi kullanıyor. Po-
lak’a göre Hindistan’da uygun maliyetli damla sulama
sistemlerininyıllıksatışısadeceüçyıliçinde4milyondo-
laraulaştı.Ülkededamlasulamayoluylasulamayapılan
arazilerinyüzde20-30’ubusistemlerikullandığı içinsa-
decesuverimliliğideğil,yoksulHintliçiftçileringelirleri
deartıyor.
Gıdaüretimi ile tatlı su ekosistemlerininkorunmasını

biraradayürütebilmek için, insanlarınyaklaşıkyarısının
ensevdiğimahsulolanpirinceözellikledikkatetmekgere-
kiyor.Dünyadakipirincinyüzde90’ındanfazlası,çoksa-
yıdanehirveaküferin şimdiden fazlasıyla tüketildiğiAs-
ya’daüretiliyor.Çeltik,5-10 santimetrederinliğindeki su
birikintilerindeyetiştiriliyor;dolayısıylahemçokmiktarda
su kullanılıyor, hem topraklar çeltikle dönüşümlü ekilen
buğday ve diğer tahıllar için daha verimsiz hale geliyor,
hemdeatmosferedaha fazlametan (güçlübir seragazı)
yayılıyor.MerkeziHollanda’dabulunanUluslararasıBitki
Araştırmaları (Plant Research International) kuruluşun-
dan Prem Bindraban veHuibHengsdijk’e göre, sulama
yapılaraküretilenbirkilogramçeltikiçin2-5binlitreara-
sındasuharcanabiliyor;oysagerekliolanenazsumiktarı
600litreolaraktanımlanıyor.17
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Fakatyapılanpekçokaraştırma,çeltiktenyüksekve-
rimalmakiçinyetişmemevsimiboyuncasualtındatutul-
masının şart olmadığını gösteriyor.18 Çiftçiler çeltiklerin
ikisulamadönemiarasındakurumamasınısağlamakiçin
daha az su kullanarak, verimlilikte önemli bir azalmaya
yolaçmadansu tüketiminiyüzde10-70azaltabilir (yerel
koşullaragöre).Endonezya’dakiCitarumhavzasındaya-
pılanbiraraştırma,sutasarrufuylayapılançeltikekiminin
civardakikentselbölgeleresuarzınıyüzde40artırabilece-
ğini,böylecehemkentlerilekırsalkesimlerarasındakisu
rekabetinihemdetatlısuekosistemleriüzerindekibaskıyı
azaltabileceğini gösteriyor.19 Cornell Üniversitesi ve Tefy
Saina Derneği araştırmacıları da bitkilerin, toprakların,
suyunvebesinlerindahaiyiyönetilmesiylesulamayoluyla
üretilmiş pirincin verimliliğini artıranÇeltikYoğunlaştır-
maSistemi’ni(SystemofRiceIntensification-srı)gelişti-
riyor.20 srı yüzde50oranındasutasarrufusağlarken,ve-
rimideyüzde50-100oranındaartırdı.Dünyanınenfakir
topraklarının bulunduğu Madagaskar’da çeltik hasadını
dörtkatınaçıkardı.
Beslenmeiçinsukaynağıbulmasıkıntısınınikincikıs-

mı (yağmur sularıyla beslenen bölgelerde su verimliliğini
artırmak), sadece küresel gıda üretimini artırmak değil,
açlığı ve yoksulluğu azaltmak açısındanda büyükönem
taşıyor.Dünyadaki852milyonaçinsanınbüyükçoğunlu-
ğukırsalbölgelerde,özellikledeSahraÇölü’nüngüneyin-
dekiveGüneyAsya’dakiküçükçiftliklerdeyaşıyor.21 Yak-
laşık500milyonkişi,düzenliyağmurlarınolmamasıne-
deniyle üretimin sınırlı olduğu kurak ya da yarı-kurak
bölgelerde hayatını sürdürüyor. Yağmurla sulanan arazi-
lerdeverimiartırmak,gıdagüvenliğinivegelirleriartırma-
nınyanısıra,besinüretimiiçingerekenalanıdaazaltarak
ormanlarıbaltalardanvemotorlutesterelerdenkoruyor.
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Su planlamacıları ve yöneticileri, yağmurla beslenen
ekiliarazilerigenellikledikkatealmıyorçünküburalarda
baraj,kanal,kuyuvepompagerekmiyor;butüraraziler
sadecedoğalyağışlarlabesleniyor.22 Fakattıpkısulamada
kullanılansularınfarklıyollarizlemesigibi,yağmursuları
dadeğişikyollardangelir.Bitkiyapraklarınınüzerindeve
toprağınyüzeyindebirikerek,hiçbirbitkiyefaydasıolma-
dan buharlaşarak tekrar atmosfere karışabilir; bazen de
topraklarınkökbölgelerinidoldurarakbitkilertarafından
emilirvesonra terlemeyoluylayenidenatmosferedöner.
Ayrıca toprağa sızarakyeraltı sularınıbesleyebilir, topra-
ğın üzerinden sızarak yakınlardaki bir dereye karışabilir.
Buradaki zorluk, düşen her yağmur damlasından daha
fazlayararlanabilmektir.
Ekili arazilere düşen yağışın büyük bölümü zaten

önemli bir işleve sahip: Dünyadaki besinlerin yaklaşık
yüzde 60’ı yağmurla beslenen arazilerden elde ediliyor.23
Fakat pek çokbölgede yağmur sularının yüzde30-50’si,
bitkilerinbüyümesinehiçbiryararsağlamadanyenidenat-
mosferedönüyor.(Aslındabuharlaşmadayararlıdırçün-
künemiatmosferegerikazandırarakyağışlarınsürekliliği-
nisağlar.)SözgelimiGüneyAfrika’dayağmursularınınge-
nellikleyüzde65’ihemenbuharlaşarakatmosferekarışı-
yor,yüzde15’inehirleriveaküferleribesliyor,sadeceyüz-
de20’sibitkilertarafındanterlemeiçinkullanılıyor.24 Ben-
zerbirşekilde,KuzeySuriye’dekiarpatarlalarındayapılan
araştırmalar toplam yağışın yüzde 35’inden azının,
Çin’deki yarıkurakGansu eyaletindedeyüzde15-20’si-
ninetkilibirbitkiselterlemedekullanıldığınıgösteriyor.25
Butürbölgelerdehasatgenellikledüşükoluyorçünkü

tahıllaryeterincesualamıyor.Tropikalbölgelerinormanla-
rı ileçölleriarasındakalanyarı-kuraksavanalarda (örne-
ğinAfrika’daSahraÇölü’nüngüneyindekiSahelbölgesi),
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ekili arazilerinhektarbaşına sadece0.5-1 ton (küçükbir
ailenin sağlıklı yaşaması için gerekenden az bir miktar)
mahsulvermesisıkrastlananbirdurum.Busavanalardün-
yadakikaralarınyaklaşıkyüzde40’ınıoluşturuyor;yoksul
veaçinsanlarınbüyükbölümüdeburalardayaşıyor.26
Sulamadakullanılansularınverimliliğiniartırmakiçin

nasılbirçok seçenekvarsa,yağmur suyununverimliliğini
artırmakiçindeseçeneklervar.27 Enuygunseçeneklertop-
rağa,iklime,kültürevediğerkoşullarabağlıolarakdeğişi-
yor,dolayısıylatarımtopluluklarınıngenelliklekendidu-
rumlarına uygun önlemler konusunda bilgiye ve teknik
desteğe gereksinimi oluyor. Bu önlemlerden bazıları to-
humları erken ekmek, daha fazla gölge sağlamak için
farklıtahıllarıbiraradakullanmak,kökleriderineinenta-
hılçeşitlerinitercihetmek,dahaçokmiktardayağmursu-
yununtoprağasızmasıiçintopraklarısürmek,dahafazla
nemtutmak için topraklarıkurusamanlarlaörtmek,ya-
bani otları temizlemektir; bunların hepsi düşen her yağ-
murdamlasıbaşınadüşentahılmiktarınıartırabilir.Ayrı-
catarımtoplulukları,normaldetoprağınyüzeyindenakıp
gidecekolanyağmursularınınbirkısmınıtutupdepolaya-
rakkurakmevsimlerde tahıllarını sulamaktakullanabilir.
Bu“suhasadı”tekniklerihemverimiartırırhemdetop-
tanürünkaybınıönler.Kurakbirmevsiminbütünhasadı
yoketmeolasılığı,buriskigözealamayanyoksulçiftçile-
rindahaiyitahılçeşitlerine,kimyasalgübrelereveverimi
artıranbaşkagirdilereyatırımyapmalarınıengeller.
Suhasadıtarihboyuncafarklışekilleralmışbiruygu-

lamaamatemeldeyağmursularınıdahasonrakullanmak
üzeregöllere,sığaküferlereyadadiğerdepolamaalanla-
rınayönlendirmekle yapılıyor.Araştırmacılar, ek sulama
ilemakuldüzeydekimyasalgübrekullanımınınbirarada
yürütülmesiyle, Sahra’nın güneyindeki yoksulAfrika ül-
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kesiBurkinaFaso’nunsüpürgedarısıveriminiyaklaşıküç
kat(hektarbaşına0.5ila1.4ton),suverimliliğinideiki
kattanfazlaartırdığınıgördüler.28 Toprakveiklimyapısı
birazdahauygunolanKenya’dayapılanbenzeraraştır-
malardadarıverimininyüzde70(hektarbaşına1.3ton-
dan2.2tona),suverimliliğinindeyüzde43(hektarbaşı-
na2tondan8tona)arttığını,diğeryandandasutasarru-
fu sağlandığını gösterdi.29 Su hasadı, düşük maliyetli
damlasulamayöntemineyadasuyutasarruflukullanan
diğeruygulamalarakıyaslasuverimliliğinidahadafazla
artırabiliyor.
Sulak alanların sürdürülebilir ekimi, bir yandan gıda

güvenliğinigeliştirirkendiğeryandandatatlısuekosistem
hizmetlerini korumak için bir başka seçenek sunuyor.
Uzunzamankurutulmasıveyoğun tarımayadakentsel
gelişmeyeaçılmasıgerekli“yararsızaraziler”olarakgörü-
lensulakalanlarındiğerekosistemtürlerineoranlahektar
başınadahafazlaeko-hizmetdeğerisunduğuartıkbilini-
yor.Bualanlarsudepoluyorvearıtıyor,balıklarvedoğal
yaşamiçinönemliüremevebeslenmeortamları sağlıyor,
çok sayıda canlı türünü barındırıyor. Toplumlar sulak
alanları“ıslahederek”tarımyadayerleşimiçinekarazi-
ler elde edebilir ama aynı zamanda da doğanın bedava
sunduğudeğerlifaydalarıvehizmetlerikaybedebilir.
Gelişmekteolandünyanınpekçokyerindesulakalan-

lar,“kesatmevsim”hasatlarınıdestekleyerekgıdagüvenli-
ğinideartırıyor.Kurakarazilerdeüretimisağlayacakmik-
tardayağışolmadığındaçiftçilersulakalanlardakitoprak-
larda depolanan nem sayesinde tahıllarını yetiştiriyorlar.
Araştırmacılar,dikkatlibirtoprakvesuyönetimisayesin-
de sulak alanlarda yapılan ekimin, değerli ekolojik hiz-
metlerden fazla fedakarlıketmedenekgıdagüvenliği su-
nabileceğini görüyorlar.30 Etiyopya’da, yerli topluluklar-
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danbazılarının250yılıaşkınsüredirsulakalantarımıuy-
guladığı batı tepelerinde, yerlilerin sulak alanların çeşitli
yararlarınısürdürmeküzerebenimsediğiilkeleruygulanı-
yor.31 Bu uygulamalar arasında sulak alanların bazı bö-
lümlerini kurutmamak, aşırı kurutma yapmamak, sulak
alanlarıngirişveçıkışlarındakisukaynaklarınıkorumak,
yıllıkselrejiminimuhafazaetmek,sığırotlatılmasınısınır-
lamakyadayasaklamak,bitkiörtüsüylekaplıhavzalara
dokunmamakyeralıyor.
Uganda’nınPallisabölgesindeki71.100hektarlıksulak

alanyerlihalktarafındançeltikekimi,hayvanotlatmave
balık, yabani sebze, ilaç ve yapı malzemesi üretimi için
kullanılıyor.Sulakalanlarayrıca seldenetimi, suarıtımı,
çevre köyler ve kasabalar için yıl boyunca su temini de
sağlıyor. Bütün bu faydalar bir araya getirilince, sulak
alanlarınyılda34milyondolardanfazladeğerde(hektar
başına500dolarcivarında)ürünvehizmetsunduğutah-
minediliyor.32 Fakatgelenekselkararalmaanlayışındabu
ekosistemhizmetleri dikkate alınmadığı için, Pallisa’daki
sulak alanlar hâlâ yararsız olarak görülüyor ve başka
amaçlariçin“ıslahediliyor.”
Hiçkuşkusuzsulakalanları,biryandantahılyetiştirir-

kendiğeryandandaekosistemfaydalarınıkoruyacakşe-
kilde yönetmek hiç kolay değil; bozulma ve doğal sulak
alan işlevlerini kaybetme olasılığı yüksek. Fakat başarılı
uygulamalardanalınacakkarşılıkdaaynıderecede fazla:
Yereltarımtopluluklarıaçısındandahafazlagıdagüvenli-
ğivenüfusundahabüyükbirkısmıiçinekosistemhizmet-
lerinin sürmesi. Ayrıca, sulak alanların bu tür faydaları,
yapıldıktansonrabualanlarıyokedengelenekselbarajve
sulamaprojelerininsağladıklarındançokdahafazlaolabi-
liyor.BununbirörneğiNijerya’nınkuzeydoğusundagörü-
lüyor.33 (Bkz.MetinKutusu5)
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Suverimliliğiniartırmakaçısındanbeslenmeseçimleri
debüyükönemtaşıyor.Gıdalarhemüretimdekullanılan
sumiktarıhemdesunduklarıbesindeğeri(enerji,protein,
vitaminler vedemirdedahilolmaküzere) açısındanbü-
yük farklılıklar gösteriyor. Sözgelimi, sığır etinden 10
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Me�tin�Ku�tu�su�5�

Gı�da,�Ge�çim�ve�Eko�sis�tem�Gü�ven�li�ği�İçin�Su�yun�
De�ğe�ri�ni�Bil�mek:�Ku�zey�do�ğu�Ni�jer�ya’da�ki�Ha�de�ji�a�
ve�Ja�ma’are�Taş�kın�Ova�la�rı

Ku�zey�do�ğu�Ni�jer�ya’da,�Ha�de�ji�a�ve�Ja�ma’are�Ne�hir�le�ri�nin�Çad�Gö�lü�su�hav�-
za�sın�da�bir�leş�ti�ği�yer�de�ge�niş�bir� taş�kın�ova�sı�bu�lu�nu�yor.�Kır�sal�alan�da�ya�-
şa�yan�pek�çok�Ni�jer�ya�lı,�gı�da�ve�ge�lir�açı�sın�dan�bu�taş�kın�ova�sı�na�ba�ğım�lı.
Bu�ra�da�hay�van�la�rı�nı�ot�la�tı�yor,�ta�hıl�la�rı�nı�ye�tiş�ti�ri�yor,�ya�ka�cak�odun�top�lu�yor
ve�ba�lık�av�lı�yor�lar.�Taş�kın�ova�sı,�ku�rak�lık�za�ma�nın�da�çok�önem�li�bir�su�kay�-
na�ğı� olan� böl�ge�sel� akü�fer�le�ri� de� bes�li�yor.� Ha�de�ji�a-Ja�ma’are� su�lak� alan�la�rı
ay�rı�ca�ku�rak�mev�sim�de�ya�rı-gö�çe�be�top�lu�luk�lar�için�ot�lak,�göç�men�su�kuş�la�rı
için�ha�ya�ti�bir�ya�şam�ala�nı�sağ�lı�yor.
Pek�çok�taş�kın�ova�sın�da�ol�du�ğu�gi�bi,�Ha�de�ji�a�ve�Ja�ma’are�Ne�hir�le�ri�nin�su�lak
alan�la�rı�da�mev�cut�ve�pro�je�ha�lin�de�ki�ba�raj�lar�ve�su�la�ma�ka�nal�la�rı�ne�de�niy�le
bü�yük� teh�li�ke� al�tın�da� bu�lu�nu�yor.� Araş�tır�ma�cı�lar� Ed�ward� Bar�bi�er� ve� Ju�li�an
Thomp�son,�bu�tür�pro�je�le�rin�et�ki�le�ri�ni�de�ğer�len�dir�mek�için,�taş�kın�ova�la�rı�nın
doğ�ru�dan�kul�la�nı�mı�nın� (özel�lik�le� ta�rım,�ya�ka�cak�odun�ve�ba�lık�çı�lık)� eko�no�-
mik�fay�da�la�rı�nı�de�ğer�len�dir�di�ve�su�la�ma�pro�je�le�ri�nin�fay�da�la�rıy�la�kar�şı�laş�tır�-
dı.�Bu�nun�so�nu�cun�da,�do�ğal� taş�kın�ova�sı�nın�kul�la�nı�mın�dan�sağ�la�na�cak�net
eko�no�mik�fay�da�nın�bu�gün�kü�de�ğe�ri�nin,�su�la�ma�pro�je�le�ri�ne�oran�la�60�kat�tan
faz�la�ol�du�ğu�or�ta�ya�çık�tı�(hem�30�hem�de�50�yıl�lık�za�man�di�li�mi�için).�Araş�-
tır�ma�cı�lar�ay�rı�ca�su�yun�taş�kın�ova�sın�da�ki�eko�no�mik�de�ğe�ri�nin�met�re�küp�ba�-
şı�na�9.600� ila�14.500�dolar,� su�la�ma�pro�je�le�rin�de� ise� sa�de�ce�26-40�do�lar
ol�du�ğu�nu� gör�dü�ler.� Bar�bi�er� ve� Thomp�son� do�ğal� ya�şam� alan�la�rı�nın,� ye�ral�tı
su�la�rı�nın�bes�len�me�si�nin�ve�el�değ�me�miş�bir� taş�kın�ova�sı�nın�sağ�la�dı�ğı�di�ğer
eko�sis�tem� fay�da�la�rı�nın� de�ğe�ri�ni� öl�çe�bil�se�ler�di,� iki� se�çe�nek� ara�sın�da�ki� fark
da�ha�da�bü�yük�çı�ka�cak�tı.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 33
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gramproteinalmakiçin,çeltikteolduğundan5katfazla
sugerekiyor,500kalori içinise20katfazlasukullanılı-
yor.34 (Bkz.Şekil7)Bubüyük farklar,beslenmebiçimini
yeniden düzenleyerek gıda gereksinimlerini ekolojik açı-
dandahasürdürülebilirşekillerdekarşılamakiçinolanak
yaratıyor.Yetersizbeslenenyaklaşık1milyoninsanında-
hasağlıklıveüreticibirhayatyaşamasıiçindahafazlagı-
datüketmesigerekirken,beslenmepiramidininenüstünde
yeralanlardaaşırı su tüketenhayvansalürünlerdenkıs-
menuzaklaşarakhemkendisağlıklarınıhemdegezegenin
sağlığınıkoruyabilir.
ÖrneğinortalamabirKuzeyAmerikabeslenmesindeki

ürünleriçin,ettüketiminindahaazolduğuamaaynıdere-
cede (ya da daha fazla) besleyici bir beslenme biçimine
oranla iki kat daha fazla su tüketiliyor.Hayvansal ürün
tüketiminiyarıyarıyaazaltmayakararverenortalamabir
abd vatandaşı, beslenmesindeki su tüketimini yüzde 37
düşürebiliyor.35 BütünAmerikalılar, ülke nüfusunun 350
milyona ulaşacağının tahmin edildiği 2025 yılına kadar
böylebirdeğişiklikyapsa,beslenmeiçingerekensumikta-
rıyılda256milyarmetreküpazalır;buda14taneKolora-
doNehri’ninyıllıkdebisineeşitbirtasarruf,200milyon-
danfazlainsanınbeslenmeihtiyacınıkarşılamayayetecek
kadarsusağlar.36
Gıdaüretimineayrılansudandahafazlabesineldeet-

mek,sulamanınveyağışlarınverimliliğiniartırmak,sulak
alanlardaki vediğer ekosistemlerdeki suyun sayısızyara-
rındanfaydalanmak,biryandandünyadakibeslenmege-
reksinimlerinikarşılarkendiğeryandandazatenbaskıal-
tındakiekosistemlereverilenzararıenazaindirebilir.Ama
bu düzenlemeler, uygun politikalar olmadan yapılamaz.
Özellikleyoksulülkelerdearaştırma,kalkınmaveyağışla
beslenentarımarazilerininveriminiartırmayayönelikeği-
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timlerbüyükönemtaşıyor.1milyarinsanıngıdagüvenliği
veelimizdekalankaravetatlısuekosistemlerininkorun-
masıbunabağlı.

62

Şe�kil�7�

Pro�te�in�ve�Ka�lo�ri�Sağ�la�mak�İçin�Kul�la�nı�lan�Su

Kay�nak:�Re�na�ult�ve�
Wal�len�der’den�
uyar�lan�mış�tır

Pa�ta�tes

Yer�fıs�tı�ğı�

So�ğan

Mı�sır

Bak�la�gil�ler

Buğ�day

Pi�rinç

Yu�mur�ta

Süt
Kü�mes�hay�van�la�rı

Do�muz�eti

Not:�Rakamlar,
Kaliforniya’daki
mahsullere�ve�su
verimliliğine�göre
hesaplanmıştır.
Sulamanın�verimliliğini
ya�da�diğer�etkenleri
değil,�sadece�tahılların
su�gereksinimini�dikkate
almaktadır.

500�Ka�lo�ri�ba�şı�na
su�(lit�re)

10�Gram�pro�te�in
ba�şı�na�dü�şen�su

(lit�re)

Sığır�eti

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 62



MayısveEylül2004’teki tropikalkasırgalardayakla-
şık5binHaitilihayatını,onbinlercesideevinikaybetti.1
Bu trajediler, doğal afet olarak tanımlanmalarına karşın,
insanların yaptığı bir şey nedeniyle şiddetlenmişti: Haiti
tepelerindeki ağaçların kesilmesi. Muhtaç ve seçeneksiz
kalanHaitiliyoksullar,yakacakodunveodunkömürüge-
reksinimlerinikarşılamak içinağaçlarınçoğunukesmişti.
Böylece,ormanlarlakaplısuhavzalarınınsunduğuönemli
bir hizmeti kaybetmiş oldular:Yerel sel sularının toprak
üzerindekiakışınındüzenlenmesivebüyüktoprakkayma-
larının önlenmesi.2 Gerçekten de,Haiti’yi yerle bir eden
kasırgalar, tepelerdeki suhavzalarınınbüyükbölümünün
ormanlıkolduğukomşuülkePortoRiko’daçokdahaaz
etkilioldu.3
Bundanbirkaçaysonra,26Aralık2004’teAsyakıyı-

sındakiülkelerivuranveyaklaşık273binkişininölümü-
neyolaçantsunamidikkatleribaşkabirdeğerliekosistem
hizmetineçekti:Mangrovlarınvemercanresiflerinin,ka-
sırgavedalgalarakarşısağladığıkorumahizmeti.4 Tuzlu
suiletatlısuyunbirleştiğinoktalardaoluşanmangrovların
birbirinegeçmişkökleriveyoğunyaprakları,kasırgalara
vedalgalarakarşışokemicigöreviüstleniyor.Tayland’da-
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kikıyımangrovlarınınyarısıdadahilolmaküzere,budo-
ğalkoruyucubariyerlerinçoğu,otel,karidesçiftliğivedi-
ğer ticari tesislerin yapımı sırasında kesilmişti. Bu doğal
tampon bölgeler korunmuş olsaydı kaç insanın hayatta
kalabileceğinikesinolarakbilmekimkansız.Bazıuzman-
laragöreHindistan,MalezyaveSriLanka’daonbinlerce
kişi,mangrovormanlarınınvemercanresiflerininkorun-
muşolmasısayesindeölümdenkurtuldu.5 Bukorkunçfe-
lakettensonrakibirayiçinde,tsunaminedeniyle126bin-
denfazlainsanınöldüğüveöncekibirkaçonyıliçindekıyı
mangrovlarınyüzde30’unun(650binhektarkadar)yok
edilmiş olduğu Endonezya, mangrov savunma hatlarını
yenidencanlandırmakiçingenişçaplıbirçalışmabaşlatıl-
dığınıaçıkladı.6
Asya’dakitsunaminin2004yılındadoğalafetlernede-

niyleyaşanantoplamölümsayısınıbüyükölçüdeartırma-
sınakarşın,butürfelaketlerdenkaynaklanancanvemal
kaybı, yirmi yıldır zaten sürekli artıyordu.Dünyanın en
büyük reasürans şirketlerinden biri olanMunich Re’nin
derlediğiverileregöre,son10yıliçindedoğalafetlerinne-
den olduğu ekonomik kayıpların toplamı 566.8 milyar
dolaraulaşarak,1950-89arasıdönemdeki toplamkaybı
aştı.7 1990’lardayaşanan“büyük”doğalafetlerin sayısı,
1950’lerdekinindörtkatıydı.
Doğalbirafeti,insanlardankaynaklananfelaketlerden

ayırtetmekgiderekzorlaşıyor.Kasırgalar,seller,depremler
vetsunamilerdoğalolaylardıramabunlarınkorkunçso-
nuçlar doğurma derecesi artık büyük ölçüde insan faali-
yetlerindenetkileniyor.Giderekdahaçoksayıdainsan,zo-
runlulukyadatercihlersonucundakıyışeritlerinde,taşkın
ovalarında ve hassas konumdaki yamaçlarda, yani fela-
ketlerinrotasıüzerindekialanlardayaşıyor.Aynızamanda
ağaçlarınkesilmesi,sulakalanlarındoldurulması,nehirler
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üzerindekiprojeler,mangrovlarınyokedilmeside,sağlıklı
ekosistemlerin sunduğu doğal güvenlik ağlarını zayıflatı-
yor.Bunlarınsonucunda,doğalbirafetyaşandığındakor-
kunçkayıplarvermeolasılığıdaartıyor.Seragazlarınınbi-
rikmesindenkaynaklananküreselısınmada,büyükhasar
verenkasırgalarınsayısınınveyoğunluğunungelecekyıl-
lardaartmasınıneredeysekesinleştiriyor;hattabueğilimin
şimdidenbaşlamışolduğudüşünülüyor.8
Felaketlereyolaçankoşullarınbirarayagelmesiylecan

vemal kaybı tehlikesinin yükselmesi, doğanın koruyucu
altyapısından geriye kalanları koruma ve mümkün olan
heryerdebunlarıiyileştirmeçalışmalarınınöneminiartırı-
yor.TıpkıEndonezya’nınkıyımangrovormanlarınıyeni-
denoluşturmayaöncelikvermesigibi,ElSalvador,Guate-
malaveVenezüelada1990’larınsonlarındakikasırgaların
verdiği korkunç zararın ardından suhavzalarını koruma
programlarını uygulamaya koydu.9 Ekim 1998’de Orta
Amerika’yıyerlebiredenvebölgeyeikimetreyağışgeti-
renMitchKasırgası10bincanaldıveiyimserbirtahmin-
le 8.5 milyar dolar tutarında ekonomik zarara yol açtı
(kasırgadan en çok etkilenen ülkelerin toplam gayrı safi
yurtiçihasılasınınönemlibirkısmı).10 Bubölgedekasırga-
ların yaygın görülmesine karşın, dağlık bölgelerdeki su
havzalarındaormanlarınbüyükölçüdeyokedilmesiyerel
sellerivetoprakkaymalarınıneredeysekesinolarakartı-
rarak evlerin, yolların, köprülerin ve insanlarınmahvına
nedenoldu.
Son15yıl içindebüyük sellerAvrupa’nınveabd’nin

bazıkesimlerindedebüyükzararayolaçtı.Barajlar,setler
vedümdüzkanallarbubölgelerdekipekçoknehritaşkın
ovalarındanayırarak,doğal selkorumalarınınyerineya-
paykorumalargetirdi.Sulakalanlarınkurutulmasıvetaş-
kın ovalarında çiftliklerin, kasabaların kurulması da bu
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tür yapay mühendislik projelerinden kaynaklanıyor ve
yüksekmaliyetlifelaketleredavetiyeçıkarıyor.Yağışınyo-
ğunolduğudönemlerdebuyapaykorumalar işeyaramı-
yor çünkü kabaran nehirler setleri aşıp yeniden taşkın
ovalarınakavuşmayaçalışıyor.1998ile2002arasındaAv-
rupaülkeleritoplam700kişininöldüğü,yarımmilyonin-
sanınevindenayrılmakzorundakaldığıve25milyarAvro
tutarındaekonomikkaybınyaşandığı100büyükselyaşa-
dı(TunaveElbeNehirlerindekiaşırıyükselmelerdedahil
olmaküzere).11
Avrupa’da, artık kıvrılarak değil, mühendislik ürünü

olansetlerarasındadümdüzakanRenNehriboyunca10
milyondanfazlainsanyoğunseltehdidialtındayaşıyor.12
Nehrin yukarı kesimi, doğal taşkın ovasından yüzde 90
oranında ayrılmış durumda.13 Ren bugün eskisinden iki
kathızlıakıyor,havzasındakitaşkınlarçokdahasıkveza-
rarlıoluyor.AvrupaKomisyonu,165milyarAvrodeğerin-
dekivarlıklarınRensularıaltındakalmatehlikesiyaşadı-
ğınıtahminediyor.14
Buhasarlarınvetehlikelerinışığındabazıhükümetler,

selönlemeyeyönelikyaklaşımlarınıyenidendeğerlendir-
meyebaşladılar.Suhavzasında14ülkeve80milyonin-
sanbulunanTunaNehriboyunca,kurumuştaşkınova-
larınıvedeltalardakisulakalanlarıeskihalinegetirmek
içinortakçabalaryürütülüyor.15 Bulgaristan,Romanya,
Moldova ve Ukrayna hükümetleri, Aşağı Tuna, Prut
NehriveTunadeltasıboyuncaenaz600binhektarlık
taşkınovasıdoğalortamıyaratmaküzereanlaştı.Buor-
takgirişim,özelbirçevrekorumakuruluşuolanWorld
Wide Fund for Nature’ın (wwf) Tuna için Haziran
2000’debaşlattığıYeşilKoridorprojesininbirparçasını
oluşturuyor.16BirleşmişMilletlerkuruluşlarındanvebaş-
kayerlerdenmaddikaynaksağlananprojeönceliklesağ-
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lıklı taşkın ovalarının, sellerden kaynaklanan hasarları
azaltmanın yanı sıra doğal ortam yarattığını, kirliliği
azalttığınıvebalıktarlalarınıgenişlettiğinidegöstermeyi
hedefliyor.Birtahminegöre,sadeceRomanya’dakisulak
alanların iyileştirilmesiçalışmalarınayapılacak275mil-
yondolartutarındakiyatırımbile,yenilenendeltanınsu-
nacağı ekosistem ürün ve hizmetleri sayesinde altı yıl
içindegerikazanılacak.17

abd’de1993’teyaşananBüyükOrta-BatıSeli,yöneti-
cileri,sellerinyönetilmebiçiminiyenidengözdengeçirme-
yeyönlendirdi.Sözkonusuyıldakiyoğunyağışınardın-
danyukarıMississippiveMissouriNehirlerindesusevi-
yesirekordüzeyeçıktıveselsularısetleriaşarakyaklaşık
10binkilometrelikbiralanayayıldı.18 Buolayınardın-
dan araştırmacıların açıkladığı tahminlere göre, Yukarı
MississippiNehrihavzasındaki5.3milyonhektarlık su-
lakalan2-3milyardolarharcanarak iyileştirilseydi,16-
19milyardolar zararveren seli azaltacakkadar çok su
çekecekti.19

abd’ninselekarşıbarajvesetinşaetmekonusundabir
numaralı ismi olan Ordu İstihkam Sınıfı’nın yürüttüğü
projelerde,sulakalanlarınvedoğaltaşkınovalarınınaynı
işi çok daha ucuz maliyetlerle yapabildiğini, ayrıca pek
çok ek fayda da sağladığını gösteriyor. Sözgelimi birkaç
onyılönceİstihkamSınıfı,Massachusetts’indoğusundaki
Charles Nehri su havzasının yukarı kesimlerinde 3.440
hektarlıktaşkınovasısulakalanısatınaldı.Busulakalan-
larındaeklenmesiyle,taşkınovasının62milyonmetreküp
sudepolayabileceğihesaplanmıştı;burakam,önerilenbir
barajınsudepolamakapasitesinehemenhemeneşitti.Su-
lak alanlarda imar hakkı almak için ödenen 10 milyon
dolar,önerilen100milyondolarlıkbarajvesetprojesinin
ondabirinemaloldu.20
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Daha yakın bir tarihte abd Ordusu İstihkam Sınıfı,
Kaliforniya’daki Napa Nehri’ni taşkın ovasına yeniden
bağlamak için bölge halkı tarafından yapılan bir öneriyi
imzaladı.Proje,doğal taşkınovası içindekievleri,yolları
ve işyerlerini başka yerlere taşımayı ve mevsimlik sulak
alanları ve bataklıkları yeniden canlandırmayı içeriyor.
Projenin tahmini bedeli 155 milyon dolar; oysa taşkın
ovasının yeniden canlandırılmaması halinde önümüzdeki
yüzyılda yaşanacak sellerin hasarını karşılamak için 1.6
milyardolar(projebedelinin10katıbirtutar)harcanaca-
ğı tahmin ediliyor.21 Napabölgesi sakinleri 1998yılında
yapılan referandumda, projeye maddi kaynak sağlamak
için yerel satış vergilerinin artırılması yönünde oy verdi-
ler.22 Bubedeli,sağlanacakfaydalarınkarşılığındaazbile
buldular:Seldenetimi,selekarşısigortaprimoranlarının
düşmesi,rekreasyonvekuşizlemeamaçlıparklarveyol-
lar, turizm gelirlerinde artış, yeniden canlanmış bir şehir
merkezi. Napa’daki restorasyon çalışmalarını izleyip ör-
nek almak için Arjantin, Avustralya ve Çin’den heyetler
bölgeyegeldi.
Sağlıklı su havzaları, taşkın ovaları, sulak alanlar ve

mangrovlardoğanınaltyapısınınçokönemliparçalarıdır.
Somutmalvehizmetlerüretmeninyanısıra,doğalafetler-
detrajikkayıplaryaşanmasınakarşısigortaişlevigörürler.
İnsanlaryangınlarvesellerkarşısındamallarınıkorumaya
almakiçinkonutsigortasıyaptırırlar;ailelerinifeciölüm-
lerdenkorumak için hayat sigortası satın alırlar. Bu gibi
yatırımlarınmaddi bir bedeli vardır ama sonuçta aileler
gelecekteyaşanmasıolasıkayıplarakarşıkorunmuşolur.
Benzerbirşekilde,suhavzalarını,taşkınovalarını,mang-
rovlarıvetehlikeyiazaltandiğerdoğalaltyapıunsurlarını
korumakiçinbugündenyatırımyapantoplumlar,gelecek-
tekifelaketleriönleyebilir.Riskalmayısevenkumarbazlar
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uzun vadede teknolojinin ekosistem hizmetlerinin yerini
alacağını,dolayısıyladoğayıbugündenkorumamızagerek
olmadığınısöyleyebilir.Amaeğerkumarbazhaksızsa,bu
anlayışınsonucu,bütüntoplumlarınyaşamakistemeyece-
ğibirfelaketolacaktır.
Doğanınfelaketlerihafifletmeyöntemlerinde,teknolo-

jinintekbaşınasağlayamayacağıbirsağlamlıkveesneklik
devardır.Küreselısınmavebusorununsudöngüsüüze-
rinde yaratması beklenen etkiler bu özellikleri daha da
önemlikılacaktır,çünkübusüreçte tropikalkasırgaların,
ilkbahar sellerinin,mevsimlikkuraklıkların sıklığı ve yo-
ğunluğuartacaktır.Temkinlibiryaklaşım(ekosistemiko-
ruyarakfelaketlerekarşısigortayaptırmaklatrajiksonuç-
lardankaçınmak)aynızamandabalıktarlalarınıkoruya-
cak,biyolojikçeşitliliğisürdürecek,içmesuyukaynakları-
nıarıtacaktır.
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Siyasi kararmekanizmaları arasında,modern dünya-
nın gerçekleriyle uyumsuzlukkonusunda tatlı sukonusu
birincisırayıalır.Susıkıntısıveekosistemlerinbozulması-
na ilişkin işaretler yaygın görülüyor ve giderek artıyor
amayinedemevcutpolitikalarverimsiz,üreticiolmayan,
ekolojikaçıdanzararlıuygulamalarıdesteklemeyedevam
ediyor.Sulamayaverilenyoğunteşvikler,verimliliğideğil,
israfıyüreklendiriyor.Yeraltısularınındenetimsiztüketimi
su seviyelerinin giderek düşmesine, aküferlerin tükenme
noktasınagelmesinenedenoluyor.Büyükbarajlarveka-
nallarnehirlerindebisinibozuyorvegiderekdahaçoksa-
yıdasulakalanıkurutaraknehirlerinaşağıkesimlerindeki
topluluklaraveekosistemlerezararveriyor;diğeryandan
dabeklenenfaydalarısunamıyor.Mevcutpolitikalarsanki
tasfiyehalindekibirmağazagibi,dünyanınsukaynakları-
nıtüketmeyihedefliyor.
20.yüzyılınsupolitikalarıinsannüfusununbüyükbö-

lümüneiçmesuyu,gıda,elektrikveseldenetimihizmetleri
sunmayayardımcıoldu.Fakatbupolitikalarsözkonusu
faydaları eşit olarak dağıtamadı ve toplumlar açısından
büyükönemtaşıyanürünvehizmetlerinsürdürülebilme-
sindetatlısuekosistemlerininrolünügözardıetti.Piyasa-
larınbirürünyadahizmetefiyatbiçmiyorolması,oürün
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yadahizmetindeğersizolduğuanlamınagelmez.Burapo-
runöncekibölümlerindeyeralanörneklerdedegörüldü-
ğügibi,aslındaeldeğmemişsulakalanların,taşkınovala-
rının,deltalarınvesuhavzalarınıntoplamdeğeri,uğruna
feda edildikleri faaliyetlerin ekonomikdeğerindenbirkaç
katfazlaolabilir.Ayrıcadoğalhizmetlerdenyararlanmak,
gelenekselteknolojikalternatiflerdençokdahadüşükma-
liyetlerle(zamanzamanondabirilayarıyarıya)içmesu-
yunun arıtılmasına, açlığın azaltılmasına, sellerden kay-
naklananzararlarınhafifletilmesinevediğertoplumsalhe-
deflereulaşılmasınayardımedebilir.
Bugerçekler,supolitikasınıngözdengeçirilmesiveka-

raralmamekanizmalarıiçinyenibirçerçeveçizilmesiçağ-
rısıyapıyor.Eskitip“barajkurveyatakdeğiştir”anlayışı,
tatlısuekosistemlerinisadeceüzerlerindeprojeleryapılıp
sömürüldüklerizamandeğerligörüyordu.Oysabugünkü
bilgilere uygun bir anlayış, ekosistemlerin el değmemiş
haldekideğerlerinidehesabakatıyorvedoğanınhizmetle-
rinitoplumunyararınakullanıyor.Birekosistemideğiştir-
meye yönelik her karar ürün ve hizmetlerin (su kalitesi,
balıktarlaları,seldenetimi,canlıtürlerininçeşitliliği)kay-
bıylasonuçlandığıiçin,bilgiyedayalıseçimleryapmakve
kazanımlarilekayıplarıtartmakaçısındanbuanlayışbü-
yükönemtaşıyor.
Bu politika değişikliğininmerkezinde, kamu yararına

çalışmakolmalıdır;topluluklar,kendileriadınahükümet-
lerinbelirlihakveyetkileriellerindebulundurduklarınıve
bunları kamu yararına korumakla yükümlü olduklarını
bilmelidir.Özelleştirmeveküreselleşmerüzgarlarıherül-
kedegiderekdahaserteserken,hükümetlersuüzerindeki
yetkilerinin ticari kuruluşlardandahaöncelikli olduğunu
vurgulamalıdır.Buyetkilertoplumlara,gelenekselpiyasa-
larınfiyatbiçmediğivedolayısıyladakorumayacağıfay-
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dalarsağlar.Buyetkilerienyüksekfiyatıverenesatanhü-
kümetler,kamuyararınıihlaletmişolur.
Suyönetimindekamuyararıfelsefesinibirpolitikaha-

linegetirmeveuygulamakonusunda liderliğihiçbeklen-
medikbirülkeyapıyor:GüneyAfrika.Irkayrımınınkal-
dırılmasındansonra1994’teyönetimegeçenNelsonMan-
delahükümeti,ülkedekianayasaveyasalarıyenidenyazdı
vebunlararasında,1998tarihliyenibirUlusalSuYasası
dayeralıyordu.1 KamuyararıilkesinedayananbuSuKo-
rumaYasası, iki bölümdenoluşuyor. İlk bölümdebütün
GüneyAfrikalıların temel içme, yemekpişirme ve sağlık
gereksinimlerinikarşılamakiçinsuyunherkeseeşitdağıtıl-
masıkonusu tartışılmazbirgerçekolarakkabulediliyor.
(Yeni hükümet göreve başladığı sırada, yaklaşık 14mil-
yonyoksulGüneyAfrikalıbutemelgereksinimleriçinsu
bulamıyordu.) Yasanın ikinci bölümünde, halka değerli
hizmetlersunanekosistemişlevlerinidestekleyecekşekilde
su dağıtımı yapılması öngörülüyor. Yasa özellikle şunu
vurguluyor: “İnsanların bağımlı olduğu ekolojik işlevleri
korumak için gereken sumiktarı, kalitesi ve devamlılığı
korunarak,insanlarınsutüketimitektekyadatopluhal-
desuyunve ilgiliekosistemlerinuzunvadelisürdürülebi-
lirliğinitehditetmeyecektir.”2 İkibölümdenoluşanbuya-
sadasözkonusuolansular,sulamagibiruhsatgerektiren
uygulamalara göre öncelikli görülüyor ve temel bir hak
olarakteminataltınaalınıyor.
Güney Afrika’nın izinden giden çok sayıda ulusal ve

uluslararasıkonferansta,komisyonda,yasalyönergedeve
yasada da benzer yaklaşımlar görülüyor. Bunların en
önemlilerinden biri olanAralık 2001 tarihliUluslararası
Tatlı Su Konferansı’nda (Bonn-Almanya) 118 ülkenin
temsilcileri, ertesi yıl yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma
DünyaZirvesi’nde “su dağıtımı ve nehir havzası yöneti-
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minde ekosistemlerin değerinin anlaşılması” ve “dağıtı-
mın, en azından ekosistemlerin bütünlüğünü koruyacak
düzeydeakışıteminataltınaalmasıgerektiği”konularının
eklenmesiniönerdi.3 1.360biliminsanınınBirleşmişMil-
letler himayesinde yürüttüğü ve 2005’te tamamlanan 4
yıllıkMilenyum EkosistemDeğerlendirmesi adlı çalışma
da,ekosistemlerinsugereksinimlerininbelirlenmesiniön-
celikli bir konuolarak ele alıyor.4 Aslındabütünbunlar,
dünya genelinde hükümetlerin su politikalarını tatlı su
ekosistemlerinikoruyacakşekildedüzenlemesiiçinyüksek
perdedenyapılançağrılar.
Hükümetlerinatmasıgerekenilkönemliadım,insanla-

rınfaaliyetlerininsuhavzalarına,nehirsistemlerineveyer-
altısularınaverdiğizararabirüstsınırkoymak.5 Sözgeli-
mi,üzerindezatençoksayıdabarajbulunannehirlerdebir
yandannehrindoğaldebisinitaklitederkendiğeryandan
danehrinekonomikkullanımlarınıdüzenleyenbir rezer-
vuar salımplanı geliştirilmesi gerekiyor. Suları aşırımik-
tardaçekilennehirlerdebuçekimlerisınırlamakvesuların
birkısmınınehreyenidenkazandırmakşart.Buüstsınır-
larkalkınmakarşıtıdeğil,sürdürülebilirkalkınmayanlısı
bir hareket olarak değerlendirilmeli: Doğru bilimsel ger-
çekleredayandırılanüstsınırlar,ekonomikbüyümesağla-
nırkenönemli ekosistemhizmetlerininde sürmesine yar-
dımcıolur.Ayrıcasuyunverimliliğiniartırmaküzerekoru-
ma,verimlilikvepiyasalarıngücünüdeortayaçıkarır.
Üstsınırlarınpekçokfarklışekliveismivaramaço-

ğunluklagünümüzdekisuyönetimininenbüyükeksikliği
olaraktanımlanıyorlar.6 (Bkz.Tablo2)ÖrneğinAvustral-
ya’nın en büyük ve ekonomik açıdan en önemli havzası
olanMurray-Darlingnehirhavzasındançekilensumikta-
rınasınırlamagetirilerek,nehirsistemininsağlığınınciddi
ölçüdebozulmasıengelleniyor.7 1944-94arasındaçekilen
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sumiktarınınüçkatartmasısonucundanehrindebisieko-
lojikaçıdansakıncalıdüzeyegeriledi.Sulakalanlarküçül-
dü,balıknüfusu azaldı, tuzluluk seviyesi ve algöbekleri
arttı.MurrayNehri’ninaşağıkesimlerindenormaldesular
sadece yüzde 5 azalırken, söz konusu dönemin yüzde
60’ında debi düşüyor. Kurak yıllardan biri olan 2003’te
Murray’in debisi öylesine azaldı ki nehrin ağzı kumlarla
tıkandı.8
Murray-Darlingsuhavzasıdörteyaletinbazıbölümle-

rini(NewSouthWales,Queensland,GüneyAvustralyave
Victoria)veAvustralyaBaşkentBölgesi(AustralianCapi-
tal Territory) adlı özerk bölgenin tamamını kaplıyor. Bu
siyasi birimler, Murray-Darling Havzası Komisyonu
(Murray-Darling BasinCommission -mdbc) aracılığıyla
işbirliğiyaparaknehribirlikteyönetiyor.Nehrinsağlığının
hızlabozulmasıüzerine1997’deBakanlıkKonseyi(havza-
nıniçindebulunduğuhereyaletinyadabölgeninveBirle-
şikKrallığınkaynakbakanlarındanoluşur)havzadançe-
kilen su miktarına bir üst sınır getirdi. mdbc’ye göre,
2003-04’tehavzadatüketilensuyunyüzde96’sıbusınırlar
dahilindeydi.9
Suçekiminesınırgetirilmesiyle,Murray-Darlinghav-

zasındakiyenisutalepleribüyükölçüdekoruma,verimli-
liği artırma ve su ticareti yoluyla karşılanmaya başladı.
Suyetkilerininilkalım-satımlarınınçoğueyaletlerinken-
diiçlerindegerçekleştiamamdbc artık,eyaletsınırlarıdı-
şında da sürekli su ticareti yapılmasını sağlamak üzere
havzanın güneyinde pilot bir program yürütüyor.10 Bu
planınilkikiyıllıkincelemesi,eyaletlerarasındayaklaşık
10milyonmetreküpsualışverişiyapılmasıyla,hemenhe-
men10milyonAvustralyaDolarıtutarında51ticariişle-
minyapıldığınıgösteriyor.11 Alınıpsatılansuyuntamamı
yüksek değer yaratan kullanımlara ayrıldığı için, suyun

75

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 75



76

Tab�lo�2�

Tat�lı�Su�Eko�sis�tem�le�ri�nin�De�ğiş�ti�ril�me�si�ne�Ge�ti�ri�len�
Sı�nır�la�ma�la�ra�Ör�nek�ler

Eko�sis�tem/Böl�ge Sı�nır�la�ma�nın�Ya�pı�sı

Mur�ray-Dar�ling�Ne�hir Fark�lı�eya�let�le�rin�tem�sil�ci�le�rin�den�olu�şan�ne�hir�
hav�za�sı ko�mis�yo�nu�ne�hir�sis�te�mi�nin�bo�zul�ma�sı-
nı� dur�dur�mak� için 1997’de� su� çe�kil�me�si�ne� sı-
nır�la�ma�ge�tir�di.

Bü�yük�Göl�ler, Bü�yük�Göl�ler�An�laş�ma�sı’na�2001’de�ya�pı�lan�
ABD�ve�Ka�na�da Ek,� hav�za�da�ki tat�lı� su� eko�sis�tem�le�ri�nin� bo�zul-

ma�ma�sı�ge�rek�ti�ği�ni�be�lir�ti�yor; uy�gu�la�ma�nın�ku-
ral�la�rı�hâ�lâ�tar�tı�şı�lı�yor.

Av�ru�pa�su�la�rı, 2000�Su�Çer�çe�ve�si�Yö�ner�ge�si,�su�küt�le�le�ri�nin�
Av�ru�pa�Bir�li�ği eko�lo�jik du�ru�mu�nu�sı�nıf�lan�dır�ma�nın�öl�çüt�le�ri�ni�

be�lir�li�yor;�üye�ül�ke�le�rin, bu�du�ru�mun�bo�zul�ma-
sı�nı�ön�le�me�si�ni�ve�hep�si�ni�en�azın�dan�“iyi”�dü-
ze�ye�ge�tir�me�si�ni�is�ti�yor.�

Ips�wich�Neh�ri, Eya�let�yet�ki�li�le�ri,�neh�ri�kul�lan�ma�iz�ni�olan�her�
Mas�sac�hu�setts, ka�sa�ba�ya�su çek�me�sı�nı�rı�ge�ti�ri�yor;�de�bi�be�lir�li�
ABD bir�dü�ze�yin�al�tı�na�in�di�ğin�de top�lu�luk�la�rın�su�ko-

ru�ma�ön�lem�le�ri�ni�ha�ya�ta�ge�çir�me�le�ri ge�re�ki�yor.

Sa�rı�Ir�mak,�Çin De�bi�be�lir�li�bir�dü�ze�yin�al�tı�na�in�di�ğin�de,�neh�rin
ku�ru�ma�sı�nı ön�le�mek� için� ne�hir� ko�mis�yo�nu� su-
yun�yö�nü�nü�de�ğiş�tir�me uy�gu�la�ma�sı�nı�azal�tı�yor.

Ed�wards�Akü�fe�ri, Teh�li�ke�de�ki�tür�le�ri�bes�le�yen�yü�zey�kay�nak�la�rı�nı�
Tek�sas,�ABD ko�ru�mak�için eya�let�ya�sa�la�rı�akü�fer�den�su�çek-

me�yi�sı�nır�la�dı.

Pam�li�co�Ha�li�ci, Eya�let�yet�ki�li�le�ri�ha�li�ce�fos�for�ve�azot�bo�şal�tı�mı�
Ku�zey�Ca�ro�li�na,�ABD ko�nu�sun�da he�def�ler�be�lir�le�di�ve�bu�he�def�le�re�

ulaş�mak�için�be�sin�kre�di�le�ri ti�ca�re�ti�ne�izin�ver�di.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 6
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pazarlanması havzanın ekonomisini de canlandırıyor.
Hatta1999tarihlibiraraştırma,üstsınırvesureformla-
rıyla,havzadakiekonominin25yıldaikikatbüyüyeceği-
niöngörüyor.12
Fakatönemlibiraksaklıkvar:Üstsınır,nehrinsağlığı-

nınciddişekildebozulmasınaizinverecekkadaryukarıda.
Bu yüzden sınır, ekosistemin daha fazla zarar görmesini
önleme olasılığının bulunmasına karşın, nehri yeniden
canlandırmayayetecekkadarkatıdeğil.13 Kısasüreönce,
nehre daha fazla su kazandırmayı amaçlayan Murray’i
Yaşatma(LivingMurray)girişimiüstsınırıiyileştirdi.14
Yeraltıaküferlerinintükenmesiniengellemekiçinyeral-

tı sularının çekilmesini sınırlamakda öncelikli bir konu.
abd’ninTeksaseyaletinde,güneybölgesininmerkezi için
enbüyüksulamakaynaklarındanbiri,SanAntoniokenti-
nindeenönemliiçmesuyukaynağıolanEdwardsAküfe-
ri’ndeki yeraltı sularının tüketimine sınır getirildi.15
1990’larınbaşlarındaaküferlerdençokmiktardasuçekil-
mesinedeniyle, federalTehlikedekiTürlerYasası’ndayer
alanyedicanlıtürünü(Teksaskörsemenderivekazkara-
batağı da dahil) barındıran SanMarcos veComal Kay-
naklarındakidebiönemliölçüdeazalmıştı.SierraClubve
diğerörgütler,kaynaklardakisuyukorumakiçinsuçekil-
mesinisınırlamakamacıylasözkonusuyasakapsamında
dava açtı. Bunun sonucunda Teksasmeclisi 1993’te Ed-
wardsAküferiYetkiliKuruluşu’nuoluşturduve2007so-
nunakadaraküferdenyıllıkenfazla555.3milyonmetre-
küpsuçekmesınırıgetirdi;busınırı2008için493.6mil-
yonmetreküpe indirdi.16 Ayrıcakuruluş, iki kaynak için
deasgaribirsürekliakışsağlamakiçin2012’deyürürlüğe
girecekyaptırımlarbelirledi.
Murray-Darling havzasında olduğu gibi, Edwards

Aküferi’ndençekilensuyaüstsınırgetirilmesideetkinbir
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supiyasasıoluşmasınısağladı.Süreklivegeçicisusatışla-
rınınyapıldığıişlemlerinçoğunu,SanAntonio’yasusatan
sulamacılargerçekleştiriyor.Bugünedekkentselkullanıcı-
larayılda185.1milyonmetreküpsusatıldı.17 Üstsınıray-
rıca, kişi başına düşen evsel kullanımın artıkTeksas’taki
pek çok kentten daha düşük olduğu SanAntonio’da da
korumaçalışmalarıyapılmasınıteşviketti.18
EdwardsAküferi’ndebirüst sınıroluşturulması,Tek-

sas’ınuzunsüredirdevamedenvearazisahiplerinin,ya-
rarlıbiramaç içinkullanmakkoşuluylakendiarazilerin-
dekiyeraltı sularını istediklerikadarçekmelerine izinve-
ren“çekenkazanır”(zamanzaman“enbüyükpompaka-
zanır”olarakdaadlandırılır)anlayışındanönemlibirsap-
maanlamınageliyor.Çekenkazanıranlayışınagöre,kom-
şularayadaçevreyeverilenzarar,suçekmehaklarınısı-
nırlamıyor.BueskimodakuralTeksas’takiyeraltısuları-
nınbüyükbölümüiçinhâlâgeçerliamabelkideEdwards
Aküferi’ndeyaşanandeneyimdahagenişsiyasireformları
teşvikedecektir.
Suyun etkili biçimde fiyatlandırılması da tarımda, sa-

nayideveevlerdesuyundahaverimlikullanılmasıiçinye-
terincefaydalanılmayanbiraraç.Pekçoktesisvesulama
kuruluşuhâlâsuiçinsabitücretalıyor;hattabazılarımüş-
terinekadarçoktüketirsebirimfiyatıokadardüşürüyor.
Oysabirimfiyatınkullanılansuhacminegöreadımadım
artırıldığıkademelifiyatlandırma,suyukorumayayönelik
bir teşvik olabilir. Tedarikçiler, yoksul ailelerin temel ge-
reksinimlerinikarşılayabilecekkadarsualabilmelerinisağ-
lamakamacıylailkkademedeki“cansuyu”miktarınıçok
ucuza verebilirler. Müsrif kullanıcıların ödeyeceği daha
yüksekbedeller bu“cansuyu”kademesini desteklemekte
kullanılarak fiyatlandırma planında adalet sağlanabilir.
Suyu korumaya odaklı bu fiyat yapısı her ne kadar çok
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makulolsadanezenginnedeyoksulülkelerdelayıkıyla
kullanılıyor. 2002 yılında 300Hint kentinde yapılan bir
araştırmayagörebukentlerinsadeceyüzde13’ükademeli
fiyatuyguluyor.19
Fiyat teşvikleri sulama yapanlar açısından da büyük

önem taşıyor, hatta belirli düzeyde teşviklerle bir arada
kullanılabiliyor.SözgelimiKaliforniya’dakiçiftliklerdede-
nenenbiryöntemde,suyaüçkademelifiyatuygulanıyor;
sulamayapanbölgeler,sözleşmelerindebelirttiklerisuhac-
minin yüzde 80’ine kadar olan tüketimlerinde önceden
ödedikleriyleaynıparayıveriyor,ayrıcasabitbirekücret
ödüyor.20 Fakattüketimlerisözleşmeylebelirlenenhakları-
nınyüzde80-90’ıoranındaysa,buekyüzde10’lukkısım
içinmetreküpbaşınadahayüksekfiyatveriyor,yüzde90-
100oranındaysabuyüzde10’lukkısımdahadapahalıya
geliyor (bazı durumlarda taban fiyatın yaklaşıküçkatı).
Böylece,sulamayapanlarsözleşmedebelirtilenhaklarının
sonyüzde10yada20’likkısmınıkullanarakdahayüksek
birimfiyatlarödememekiçinsutüketimleriniazaltıyorlar.
1980’lerinsonlarındabenzerbirfiyatlandırmasistemikul-
lananbirbölgede,sulamaamaçlısutüketimininbirkaçyıl
içindeyüzde19azaldığıgörülüyor.
Bunlaravedahaöncebelirttiğimizdiğerönlemlereda-

yanarak,supolitikalarınıntatlısuekosistemlerinibozmak
yerine korumasını sağlayacak şekilde güncellenmesi için
onikiönceliklikonudansözedebiliriz.(Bkz.MetinKutu-
su6)Nehirdebilerinin,yeraltısuseviyelerininvesuhav-
zalarının sağlık durumunun daha iyi izlenmesi ve denet-
lenmesiçağrısıdabunlardanbiri.Sonbirkaçonyıldırkü-
resel debi ölçüm cihazlarının ve hidrolojik gözlem istas-
yonlarınınküreselağıönemliölçüdebozuldu.Toplumla-
rınyaşanmaktaolansudeğişikliklerinekarşılıkverebilme-
leriiçin,sadeceiyibirgözlemleedinilebilecekgüvenilirbil-

79

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 79



gilereihtiyaçvar.Örneğin,nehirlerindoğalakışmodelleri-
neuygunhareketedecekşekildeyönetilebilmesiiçin,bilim
insanlarınınbütünbirsuhavzasındasutüketimivenehir-
lerdeki su seviyeleri hakkında yeterli veriye sahip olup,
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Me�tin�Ku�tu�su�6�

Su�Po�li�ti�ka�la�rı�nı�Gün�cel�le�mek�İçin�On�İki�Ön�ce�lik

• Su�hav�za�la�rı�nı�ko�ru�ma�yı,�iç�me�su�yu�sağ�la�ma�ve�kır�sal�kal�kın�ma
sü�reç�le�ri�nin�ay�rıl�maz�bir�par�ça�sı�ha�li�ne�ge�tir�mek.

• Tat�lı�su�eko�sis�tem�le�ri�nin�sağ�lık�du�ru�mu�nu�kay�det�mek�ve�eko�lo�jik
he�def�ler�be�lir�le�mek.�

• Eko�sis�tem�hiz�met�le�ri�ni�ko�ru�mak�ama�cıy�la�ne�hir�le�rin�akı�şı�nın�de�-
ğiş�ti�ril�me�si,� ye�ral�tı� su�la�rı�nın� çı�ka�rıl�ma�sı,� be�sin�le�rin� bo�şal�tıl�ma�sı
ve�su�hav�za�la�rı�nın�bo�zul�ma�sı�na�üst�sı�nır�ge�tir�mek.

• Yet�ki�li�le�re,�ba�raj�la�rı�ne�hir�le�rin�do�ğal�akış�re�ji�mi�ne�ben�zer�şe�kil�-
de�akı�şı�sağ�la�ya�cak�şe�kil�de�iş�let�me�le�ri�çağ�rı�sın�da�bu�lun�mak.

• Su�ti�ca�re�ti�ni�ve�eko�lo�jik�he�def�le�re�eşit�ve�et�ki�li�bi�çim�de�ulaş�ma�yı
sağ�la�yan�eko�sis�tem�hiz�met�le�ri�için�öde�me�yap�ma�yı�teş�vik�et�mek.

• Su�la�ma�teş�vik�le�ri�ni�azal�tıp,�ko�ru�ma�ve�ve�rim�li�li�ği�teş�vik�eden�ka�-
de�me�li�fi�yat�uy�gu�la�ma�sı�nı�ge�tir�mek.

•� Be�le�di�ye�ler,� sa�na�yi� te�sis�le�ri,� ye�şil� alan�lar� ve� su�la�ma� ya�pı�lan
alan�lar�için�ko�ru�ma�ve�ve�rim�li�lik�stan�dart�la�rı�oluş�tur�mak.

•� Yok�sul� çift�çi�le�rin� top�rak� ve� su� ve�rim�li�li�ği�ni� ar�tır�ma�la�rı�nı� sağ�la�-
mak�üze�re,�uy�gun�ma�li�yet�li�su�la�ma�tek�no�lo�ji�ve�yön�tem�le�ri�ne�ya�-
pı�lan�ya�tı�rım�la�rı�ar�tır�mak.

•� Yok�sul�böl�ge�ler�de�yağ�mur�su�yuy�la�bes�le�nen�ta�rı�mı�ar�tır�mak�için
eği�tim�ve�bi�lim�sel�da�nış�man�lık�hiz�met�le�ri�ni�yay�gın�laş�tır�mak.

•� Neh�ri� akış�la�rı�nın� ve� su� hav�za�la�rı�nın� du�ru�mu�nun� in�ce�len�mesini
ve�de�net�len�me�si�ni�ar�tır�mak.

•� Bes�len�me� bi�çim�le�rin�den� açık� ha�va� or�tam�la�rı�na� ka�dar� her� tür�lü
ki�şi�sel�se�çi�min�tat�lı�su�eko�sis�tem�le�ri�üze�rin�de�ki�et�ki�le�ri�ni�azalt�ma
ko�nu�sun�da�bi�rey�le�ri�eğit�mek.

•� Ka�rar�al�ma�me�ka�niz�ma�la�rı�nın�hal�kı�da� içe�ren,� şef�faf� ve�he�sap
ve�ri�le�bi�lir�ol�ma�sı�nı�sağ�la�mak;�su�yö�ne�ti�mi�ne�yurt�taş�la�rın�da�ka�-
tıl�ma�sı�nı�teş�vik�et�mek.
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ekolojikaçıdanönemlisularıiyileştirmekiçinkullanılabi-
lecekfırsatlarıgörebilmelerigerekiyor.
Enyenilikçivebaşarılısuprojeleriilesupolitikasıre-

formlarınınarkasındaliderlik,kararlılıkveyurttaşkatılı-
mıyatıyor.Buçalışmalarınçoğu,azsayıdaamasorunları
aşıpfarklıbiryaklaşımgetirmeyekararlıbirey,kuruluş,su
yöneticisi ya da siyasi lider tarafından başlatılıyor.Artık
diğerlerinindeçabalarınıartırmalarıgerekiyor.Eskiyakla-
şımlarvekökleşmişyöntemlerkolaykolayyokolmuyor
fakatdoğanınsudöngüsünübozarakdeğil,budöngüyle
işbirliğiiçindeçalışmanınyararlarıartıkgözardıedileme-
yecekkadarçokdikkatçekiyor.
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NOTLAR

GİRİŞ
(Sayfa11-17)

1 ChristopherPala,“ToSaveaVanishingSea”,Sci�en�ce,18Şubat2005,
s.1032-34;PhilipMicklin,“TouringtheAral:Visit toanEcological
DisasterZone”,So�vi�et�Ge�og�raphy,Şubat1991;yazarınAralGölü’ne
yaptığıziyaret,Mart1995.

2 Akıştakideğişiklikler yaklaşık rakamlardır;karalardaki yıllıkküresel
yağış tahminleri, sözgelimi107-119binkilometreküparasındadır ve
şukaynağadayanmaktadır:BirleşmişMilletler,Wa�ter�for�Pe�op�le,�Wa�-
ter� for�Li�fe:�The�Uni�ted�Na�ti�ons�World�Wa�ter�De�ve�lop�ment�Re�port
(Paris:UNESCOPublishingandBerghahnBooks,2003),s.77.Şekil1
şukaynaklardanuyarlanmıştır:RobertB.Jacksonvediğerleri,“Water
inaChangingWorld”,Is�su�es�in�Eco�logy (EcologicalSocietyofAmeri-
ca),No.9,İlkbahar2001veSandraL.Postel,GretchenC.Dailyve
PaulR.Ehrlich,“HumanAppropriationofRenewableFreshWater”,
Sci�en�ce,9Şubat1996,s.785-88.

3 NilVadisi’ndekiilktarımuygulamalarıiçinbkz.SandraPostel,Pil�lar
of�Sand:�Can�the�Ir�ri�ga�ti�on�Mi�rac�le�Last? (NewYork:W.W.Norton&
Company,1999).

4 JaredDiamond,“LessonsfromEnvironmentalCollapsesofPastSoci-
eties”,JohnH.ChafeeAnısına4.YıllıkBilimveÇevreDersleri(Was-
hington, DC: National Council for Science and the Environment,
2004);JaredDiamond,Col�lap�se:�How�So�ci�eti�es�Choo�se�to�Fa�il�or�Sur�-
vi�ve�(NewYork:VikingBooks,2004).

5 Sümerler,Harappalar veHohokamlarkonusundabkz.Postel, a.g.e.,
not3.

6 DavidDudgeon,“Large-ScaleHydrologicalChangesinTropicalAsia:
Prospects forRiverineBiodiversity”,Bi�oS�ci�en�ce,Eylül2000, s.793-
806.

7 Yazarın hesaplamalarında kullanılan ortalama değişken tahminlerine
dayalınüfusartışırakamlarıiçinbkz.BirleşmişMilletlerNüfusBirimi,
World�Po�pu�la�ti�on�Pros�pects:�The�2004�Re�vi�si�on,esa.un.org/unpp,zi-
yarettarihi18Mayıs2005;kişibaşına1.200metreküplükmevcutor-
talamabeslenmeamaçlısugereksinimiiçinbkz.MalinFalkenmarkve
Johan Rockström, Ba�lan�cing� Wa�ter� for� Hu�mans� and� Na�tu�re:� The
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New� Ap�pro�ach� in� Ecohy�dro�logy (London: Earthscan, 2004). Fakat
2030yılınakadarbeslenmeeğilimleribuortalamayıönemliölçüdear-
tırabiliryadaazaltabilir.

8 BMMilenyumKalkınmaHedefleri,www.un.org/millenniumgoals/,zi-
yarettarihi18Mayıs2005;İsveçSuEviveMilenyumProjesi(Swedish
WaterHouse andMillenniumProject), “Investing in thFuture:Wa-
ter’sRoleinAchievingtheMillenniumDevelopmentGoals”,Politika
BrifingiNo.1(Stockholm:Tarihbelirtilmemiş).

9 MikeDombeck,“TheForgottenForestProduct:Water”,New�York
Ti�mes,3Ocak2003.

HASARTESPİTİ-BUNOKTAYANASILGELDİK?
(Sayfa19-33)

1 6.4milyarlıkrakamkonusundabkz.BirleşmişMilletlerNüfusBirimi,
World�Po�pu�la�ti�on�Pros�pects:�The�2004�Re�vi�si�on,esa.un.org/unpp,zi-
yaret tarihi 18Mayıs 2005; 55 trilyonabd Doları konusunda bkz.
Erik Assadourian, “Global Economy Continues to Grow”, Worl-
dwatchEnstitüsü,Vi�tal�Signs�2005 (NewYork:W.W.Norton&Com-
pany,2005),s.44-45.

2 Dünya BarajlarKomisyonu (WorldCommission onDams -WCD),
Dams�and�De�ve�lop�ment (Londra:Earthscan,2000).

3 SandraPostel,Pil�lar�of�Sand:�Can�the�Ir�ri�ga�ti�on�Mi�rac�le�Last? (New
York:W.W.Norton&Company,1999).

4 A.g.y.
5 UBMGıdaveTarımTeşkilatı,FAOSTAT,elektronikveritabanı,faos-

tat.fao.org.
6 MetinKutusu2şukaynaklaradayanmaktadır:SandraPostelveBrian

Richter,Ri�vers�for�Li�fe:�Ma�na�ging�Wa�ter�for�Pe�op�le�and�Na�tu�re (Was-
hington, DC:IslandPress,2003);SandraPostelveStephenCarpenter,
“Freshwater Ecosystem Services”, Gretchen C. Daily, ed.,Na�tu�re’s
Ser�vi�ces:� So�cie�tal� De�pen�den�ce� on� Na�tu�ral� Ecosy�stems (Washington
DC:IslandPress,1997),s.195-214.Suhavzalarınındönüştürülmera-
kamlarıkonusundabkz.CarmenRevenga,SiobhanMurray,JanetAb-
ramovitz ve AllenHammond,Wa�ters�heds� of� the�World:� Eco�lo�gi�cal
Va�lu�e�and�Vul�ne�ra�bi�lity�(Washington,DC:WorldResourcesInstitute
[WRI],1998);sulakalanlarkonusundabkz.RudyRabbingevePrem
S.Bindraban,“Poverty,Agriculture,andBiodiversity”,JohnA.Riggs,
ed.,Con�ser�ving� Bi�odi�ver�sity (Washington,DC: TheAspen Institute,
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2005), s 65-77; baraj sayısı konusunda bkz. WCD, a.g.e., not 2.
WCD’nintanımınagörebüyükbarajlar,enaz15metreyüksekliğinde
olanyada5-15metreyüksekliğindeoluprezervuarhacmi3milyon
metreküpüaşanbarajlardır.Barajlarınetkilerikonusundabkz.Chris-
terNilssonvediğerleri,“FragmentationandFlowRegulationof the
World’sLargeRiverSystems”,Sci�en�ce,15Nisan2005,s.405-08ve
MattsDynesiusveChristerNilsson,“FragmentationandFlowRegu-
lationofRiverSystemsintheNorthernThirdoftheWorld”,Sci�en�ce,
sayı266(1994),s.753-62;nehirdebilerinemüdahalekonusundabkz.
CharlesVörösmartyveDorkSahagian,“AnthropogenicDisturbance
of the TerrestrialWater Cycle”,Bi�oS�ci�en�ce, Eylül 2000, s. 753-65.
Yüzdelikrakamlar,yılda40binkilometrelikküreselyüzeyakışıvarsa-
yımıylayazartarafındanhesaplanmıştır.Yüzde15’likorankonusunda
bkz.Nilsson ve diğerleri, a.g.e., bu not; 100milyar ton konusunda
bkz.JamesP.M.Syvitskivediğerleri,“ImpactofHumansontheFlux
ofTerrestrialSedimenttotheGlobalCoastalOcean”,Sci�en�ce,15Ni-
san2005,s.376-80;azotkonusundabkz.UluslararasıKimyasalGüb-
reSanayiiDerneği(InternationalFertilizerIndustryAssociation),“Nit-
rogen Fertilizer Nutrient Consumption”, elektronik veritabanı,
www.fertilizer.org/ifa/ statistics/indicators/tablen.asp, ziyaret tarihi 28
Ocak2005;7milyarton,yüzde35veensıcak10yılkonusundabkz.
JanetL.Sawin,“ClimateChangeIndicatorsontheRise”,Worldwatch
Enstitüsü,Vi�tal� Signs� 2005 (NewYork:W.W.Norton&Company,
2005),s.40-41;yüzde20konusundabkz.PeterB.MoyleveRobert
A.Leidy,“LossofBiodiversityinAquaticEcosystems:Evidencefrom
FishFaunas”,P.L.FiedlerveS.K.Jain,ed.,Con�ser�va�ti�on�Bio�logy:�The
The�ory�and�Prac�ti�ce�of�Na�tu�re�Con�ser�va�ti�on,�Pre�ser�va�ti�on,�and�Ma�na�-
ge�ment (NewYork:ChapmanandHall,1992);6.4milyarkonusunda
bkz.BirleşmişMilletlerNüfusBirimi,a.g.e., not1;sutüketimikonu-
sunda bkz. Postel, a.g.e., not 3; odun ve enerji tüketimi konusunda
bkz.GaryGardner,ErikAssadourianveRadhikaSarin,“TheStateof
ConsumptionToday”,WorldwatchEnstitüsü,Sta�te�of�the�World�2004
(NewYork:W.W.Norton&Company,2004),s.17.

7 Tarih boyunca debiler konusunda bkz. Philip Micklin, “Managing
TransnationalWatersoftheAralSeaBasin:AGeographicalPerspecti-
ve”,“AgriculturalDevelopmentinCentralAsia,BetweenRussiaand
theMiddleEast”konferansı içinhazırlanan tebliğ,WashingtonÜni-
versitesi,Seattle,20-22Kasım1998.

8 Şekil 2 şu kaynaklara dayanmaktadır: 1990-2003 konusunda bkz.
PhilipMicklin,WesternMichiganUniversity,Kalamazoo,yazaragön-
derilene-posta,Şubat2005.DiğeryıllarınverileriPhilipMicklintara-
fından şu kaynaklara dayanılarak hesaplanmıştır: A. Ye. Asarin ve

85

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 85



V.N.Bortnik(1926-85)vediğerkaynaklar(1986-89),PeterH.Gleick,
ed.,Wa�ter� in� Cri�sis (New York: Oxford University Press, 1993),
s.314.

9 KüçükAralkonusundabkz.ChristopherPala,“ToSaveaVanishing
Sea”,Sci�en�ce,18Şubat2005,s.1032-34;1987’dekibölünmekonu-
sundabkz.Micklin,a.g.e.,not7.

10 WangShucheng,“WaterResourcesManagementoftheYellowRiver
andSustainableWaterDevelopment inChina”,Wa�ter�Po�licy, sayı5
(2003),s.305-312.

11 Kuraklığınuzunluğuvesüresikonusundabkz.MaJun,Chi�na’s�Wa�ter
Cri�sis (Norwalk,CT:EastBridge,2004)(originallypublishedinChine-
sein1999);1.6milyardolarkonusundabkz.“China’sYellowRiver
FlowsFreelyfor5ConsecutiveYears”,Xin�hu�a�Eco�no�mic�News�Ser�vi�-
ce,29Aralık2004.

12 Sandra Postel, “Where Have all the Rivers Gone?”,World�Watch,
Mayıs/Haziran1995,s.9-19.

13 JasonP.Ericsonvediğerleri,“EffectiveSea-LevelRiseinDeltas:Sour-
cesofChangeandHuman-DimensionImplications”,Glo�bal�and�Pla�-
ne�tary�Chan�ge,baskıaşamasında(2005).

14 Şekil3şukaynaklardanalınmıştır:1904-49konusundabkz.abd Je-
olojiAraştırmaları(U.S.GeologicalSurvey),“CalendarYearStreamf-
lowStatisticsfortheNation:USGS09521000ColoradoRiveratYu-
ma, AZ”, nwis.waterdata.usgs.gov/nwis/annual/calendar_year/?si-
te_no=09521000,ziyarettarihi28Ocak2005;1950-2004Uluslarara-
sıGüneySınırıAkışı,KennethRakestraw,UluslararasıSınırveSuKo-
misyonu(InternationalBoundaryandWaterCommission),yazarlaya-
pılangörüşme,22Aralık2004.

15 CharlesBergman,Red�Del�ta:�Figh�ting�for�Li�fe�at�the�End�of�the�Co�lo�-
ra�do�Ri�ver� (Golden,CO:FulcrumPublishing,2002);M.S.Galindo-
Bectvediğerleri,“AnalysisofPenaeidShrimpCatchintheNorthern
GulfofCaliforniainRelationtoColoradoRiverDischarge”,Fis�hery
Bio�logy,sayı98(2000),s.222-25.

16 Postel,a.g.e.,not3.
17 “InternationalConferenceonIndusDeltaEcoRegionCallsforRelea-

se of Minimum Environmental Flows Downstream Kotri”,Glo�bal
News�Wi�re (Pakistan Press International Information Services Limi-
ted),7Ekim2004.

18 ErikEckholm,“ARiverDiverted,theSeaRushesIn”,New�York�Ti�-
mes,22Nisan2003.

19 A.g.y.
20 ıucn-DünyaKorunmaBirliği(ıucn-TheWorldConservationUnion),

Va�lu�e:�Co�un�ting�Ecosy�stems�as�Wa�ter� In�fras�truc�tu�re (Gland, İsviçre:
ıucn,2004),s.22.
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PressInternational),24Temmuz2004.
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23 PostelveRichter,a.g.e., not6.
24 Şekil4içinbkz.PostelveRichter,a.g.e., not6.
25 David L. Galat ve Robin Lipkin, “Restoring Ecological Integrity of
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ditionsfortheMissouriRiver”,Hydro�bi�olo�gi�a,sayı422/423(2000),
s.29-48.

26 UlusalAraştırmaKonseyi(NationalResearchCouncil),The�Mis�sou�ri
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28 CharlesLydeardvediğerleri,“TheGlobalDeclineofNonmarineMol-
lusks”,Bi�o-Sci�en�ce,Nisan2004,s.321-30.
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NorthAmerican Freshwater Fauna”,Con�ser�va�ti�on�Bio�logy, sayı 13
(1999),s.1220-22.
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Lond.�B.,sayı358(2003),s.1935-55.

31 JonathanJ.Colevediğerleri,“NitrogenLoadingofRiversasaHu-
man-DrivenProcess”,M.J.McDonnellveS.T.A.Pickett.,ed.,Hu�mans
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and�Po�pu�la�ted�Are�as (NewYork:Springer-Verlag,1993).

32 PamelaA.Greenvediğerleri,“Pre-industrialandContemporaryFlu-
xesofNitrogenthroughRivers:AGlobalAssessmentBasedonTypo-
logy”,Bi�oge�oc�he�mistry,sayı68(2004),s.71-105.

33 RobertHowarthvediğerleri, “NutrientPollutionofCoastalRivers,
Bays, and Seas”, Is�su�es� in� Eco�logy (Ecological Society of America),
Sonbahar2000.

34 BirleşmişMilletlerÇevre Programı,Glo�bal� En�vi�ron�ment�Out�lo�ok� 3
(Nairobi:2002).

35 RobertJ.Diaz,“OverviewofHypoxiaaroundtheWorld”,Jo�ur�nal�of
En�vi�ron�men�tal�Qua�lity,sayı30(2001),s.275-81.

36 MeksikaKörfezikonusundabkz.N.Rabalais,R.TurnerveD.Scavia,
“BeyondScienceintoPolicy:GulfofMexicoHypoxiaandtheMissis-
sippiRiver”,Bi�oS�ci�en�ce,Şubat2002,s.129-42veHowarthvediğer-
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leri,a.g.e., not33;DoğuÇinDenizikonusundabkz.LiDaojiveDag
Daler, “Ocean Pollution from Land-based Sources: East China Sea,
China”,Am�bi�o, sayı33 (2004), s.107-13;BaltıkDenizikonusunda
bkz.Rabalais,Turner ve Scavia, a.g.e., bunot veR.Elmgren, “Un-
derstandingHumanImpactontheBalticEcosystem:ChangingViews
intheRecentDecades”,Am�bi�o,sayı30(2001),s.222-31.

37 Diaz,a.g.e., not35.
38 GeraldNiemivediğerleri,“RationaleforaNewGenerationofIndica-

torsforCoastalWaters”,En�vi�ron�men�tal�He�alth�Pers�pec�ti�ves,sayı112
(2004),s.979-86.

39 Şekil5konusundabkz.UluslararasıKimyasalGübreSanayiiDerneği
(InternationalFertilizerIndustryAssociation-IFIA),a.g.e., not6.Bu-
radaGüneydoğuveDoğuAsya,IFIA’nınDoğuAsya,KuzeydoğuAsya
veGüneydoğuAsyagruplamasınıiçermektedir.

40 A.g.y.
41 Hükümetlerarası ‹klimDeğişikliğiPaneli2.ÇalışmaGrubu (Intergo-

vernmental Panel onClimateChangeWorkingGroup II),Sum�mary
for� Po�licy�ma�kers-Cli�ma�te� Chan�ge� 2001:� Im�pacts,� Adap�ta�ti�on� and
Vul�ne�ra�bi�lity (Cenevre,‹sviçre:onaylanmatarihiŞubat2001).

42 BirleşmişMilletlerÜniversitesi-Çevreve‹nsanGüvenliği(UnitedNa-
tionsUniversity - EnvironmentandHumanSecurity),“TwoBillionPe-
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Requirements: A Global Perspective”, Cli�ma�tic� Chan�ge, Ağustos
2002,s.269-293.
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mateChange”,Am�bi�o,Haziran2003,s.295-301.
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1124-27.
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5 Quintero,a.g.e.,not2.
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9 a.g.y.
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nerChrisWard”,Aro�und�the�Wa�ters�hed (NewYorkCityDepartment
ofEnvironmentalProtection),Kış2004.

11 Reid,a.g.e.,not7.
12 DudleyveStolton,a.g.e.,not1.
13 Metin Kutusu 3 şu kaynaklara dayanmaktadır: Marta Echavarria,

“Financing Watershed Conservation: The FONAG Water Fund in
Quito,Ecuador”,S.Pagiola,J.BishopveN.Landell-Mills,ed.,Sel�ling
Fo�rest�En�vi�ron�men�tal�Ser�vi�ces:�Mar�ket-ba�sed�Mec�ha�nisms�for�Con�ser�-
va�ti�on�and�De�ve�lop�ment (Londra:Earthscan,2002);6 bindolar ko-
nusundabkz.“FONAG:Quito’sWaterFund:AMunicipalCommit-
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İKİNCİKİTAP

OkyanuslarTehlikede

DENİZLERDEKİBİYOLOJİKÇEŞİTLİLİĞİKORUMAK
(WORLDWATCHRAPORU174)

MICHELLEALLSOPP,RICHARDPAGE,
PAULJOHNSTON,DAVIDSANTILLO

GreenpeaceAraştırmaLaboratuvarı,ExeterÜniversitesi,
İngiltere

LisaMastny,Edi�tör
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MichelleAllsoppExeterÜniversitesi(İngiltere)Biyolo-
jikBilimlerFakültesikapsamındakiGreenpeaceAraştırma
Laboratuvarları’nda araştırma danışmanıdır. Michelle
doktorasını1991’deExeterÜniversitesibiyo-tıpbölümün-
de, Royal Devon Tıp Fakültesi’nde ve Exeter Hastane-
si’ndetamamladı.OnyılıaşkınsüredeGreenpeaceadına
sayısızraporyazdıveyayımladı.Bunlararasında,denize
atılançöplerinküreseldağılımıveetkileri,denizyaşamın-
daki kalıcı organik kirleticiler, okyanusların daha verimli
halegelmesineyönelikbilimselçalışmalarailişkinraporlar
yeralıyor.

RichardPage1983’teLondra’dakiKingsCollegeÇev-
rebilim Bölümü’ndenmezun oldu. Son 14 yıldır Green-
peace’te özellikle okyanusların korunmasına ilişkin çalış-
malaryapıyor.Richarduzun süredirbalinalarınvediğer
memelidenizcanlılarınınkorunmasıüzerindeçalışıyorve
halenGreenpeace’indenizdetamamenkorumaaltınaalın-
mışalanlardanoluşanküreselbirağkurmaçalışmalarının
koordinasyonunuyapıyor.

Paul Johnston Greenpeace Araştırma Laboratuvarla-
rı’ndayöneticibiliminsanıveUluslararasıGreenpeaceBi-
limBirimiyöneticisiolarakgörevyapıyor.Paul, selenyu-
mun sulara zehir salması konusunu ele alan doktorasını
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1984’te Londra Üniversitesi’nde tamamladı. Yirmi yıldır
dünyanın her yerindeki Greenpeace birimlerine bilimsel
danışmanlıkhizmetiverenPaulçevrekirliliği,denizeko-
sistemlerinin korunması ve sürdürülebilirlik konularında
çok sayıda çalışma yayımladı. Ayrıca, denizlere dökülen
petrolünkaynaklarınailişkinçalışmalarınıkısasüreönce
tamamlayangesamp ÇalışmaGrubugibi çoksayıdauz-
mantopluluğunavekurullarakatkıdabulundu.

DavidSantilloonyıldanuzunsüredirdünyanınçeşitli
yerlerindekiGreenpeacebirimlerineanalitikdestekvebi-
limseldanışmanlıkhizmetiverenkıdemlibirGreenpeace
Araştırma Laboratuvarları bilim insanıdır. Deniz ve tatlı
subiyologuolanDavid,okyanuslardakiplanktonlarınbe-
sinalımıkonuluçalışmasıyla1993yılındaLondraÜniver-
sitesi’nde doktorasını tamamladı.Çok sayıda bilimsel ve
bilim politikası odaklı raporlar yayımlamanın yanı sıra,
okyanusları korumaya yönelik çeşitli uluslararası anlaş-
malardaGreenpeace’i temsil etti; ayrıcaonyılı aşkınbir
süreboyuncaLondraAnlaşması’ndagözlemciolarakgö-
revyaptı.
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Yazarlarbuçalışmayaolankatkılarıve/veyaçalışmayı
gözden geçirdikleri için özellikle Sari Tolvanen, Karen
Sack, Jim Wickens, Oliver Knowles, Sebastián Losada,
DanielMittler,MartinAttrillveMarkEverard’ateşekkür
ederler. İngiliz Kolombiyası’ndaki Sea Around Us Proje-
si’nden Jennifer Jacquet’e de, raporun ilk taslağı ile ilgili
faydalıyorumlarıiçinteşekkürederiz.
Worldwatch Enstitüsü’nden Kıdemli Editör Lisa

Mastny,epeycegenişkapsamlıolananametnihedeflenen
uzunluğagetirmekiçinbüyükçabaharcadı.SanatYönet-
meniLyleRosbothamtasarımvemizanpajdauzmanlığıy-
layardımcıolduvedenizlerdekiyaşamlailgilipekçokfo-
toğrafarasındanseçimyapılmasıiçinGreenpeaceekibiyle
birlikteçalıştı.Buraporaçokdeğerlikatkılarınıyadayo-
rumlarınısunandiğerWorldwatchüyeleriCourtneyBer-
ner, Bob Engelman, Brian Halweil, Darcey Rakestraw,
PatriciaShyneveJuliaTier’edeteşekkürederiz.
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Dünya okyanuslarının durumunu yakından bilenlerin
iyimserolmasınaimkanyok.Kıyılardanakanyüzeysula-
rınınaltındakalmışmercanresiflerinden,küçücükolma-
larınakarşınekolojikaçıdanhayatiönemtaşıyanveiklim
değişikliğikaynaklısorunlaryaşayanplanktonlarakadar,
denizlerdekicanlıçeşitliliğiyavaşyavaşazalıyor.Beslenme
uzmanlarıdenizürünlerininnekadarsağlıklıveyararlıol-
duğunukeşfederken,bir zamanlarbolbulunanbubesin
kaynağınıngiderekazaldığınıgörüyoruz.
Yinedeisrafodaklıvekısavadelibalıkçılıkteknikle-

rine yatırım yapmaya devam ediyoruz.Korkunç etkiler
yaratan dip trolcülüğü bir yandan istenmeyen tonlarca
balığınavlanmasınanedenolurken,diğeryandandade-
rin denizlerdekimercan resiflerini ve istemediğimiz ba-
lıkların yaşadığı doğal ve zengin ortamları yok ediyor.
Balıkçılığaverilenteşvikleröylesineyüksekki,dünyage-
nelindekibalıkçıfilolarınınyaklaşıküçtebiriaslındage-
reksiz.Kıyılarayakınsulardakibalıknüfuslarıazaldıkça,
teknelerdeamaçlarınaulaşmakiçindahauzakvederin
sularagidiyor.
Ama iyi haberler de var: Bu sıkıntılardan kurtulmak

mümkün.Okyanuslaradahafazlasaygıgöstererekveon-
larıdahaakıllıcakullanarak,hemyaşamıdestekleyenbu
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sulardan daha fazla verim alabilir hem de deniz ekosis-
temlerininsağlığınıveçeşitliliğinikoruyabiliriz.Ok�ya�nus�-
lar�Teh�li�ke�de:�De�niz�ler�de�ki�Bi�yo�lo�jik�Çe�şit�li�li�ği�Ko�ru�mak
başlıklıbuWorldwatchraporununanamesajıdabu.
Raporunyazarlarının(İngiltere’dekiGreenpeaceAraş-

tırma Laboratuvarlarında çalışan bir grup bilim insanı)
ulaştığı bu şaşırtıcı sonuç,Worldwatch’ın gıda ve tarım
ekibininsononyıldıryapmaktaolduğuçalışmalarıbütün-
lüyor.EnsonCatch�of�the�Day�(2006)veHap�pi�er�Me�als
(2005) adlı çalışmalar olmak üzere, yaptığımız bütün
araştırmaveincelemelerde,kendimizidoyurmakiçinsağ-
lıklıbirdoğalçevreyifedaetmemizinşartolmadığınıgös-
termeyeçalıştık.
Tıpkıfabrikatipibirçiftlikteyetiştirilensığırlarınetiile

otlakta yetişen sığırların eti arasında fark olduğu gibi,
“iyi” ve “kötü” deniz ürünlerinin arasında da pek çok
farkvar.Sözgelimi,somonvetonbalığıgibibüyükveeto-
burtürlereodaklananbalıkçiftlikleri,insanlarıntüketimi-
nesunduklarındançokdahafazlasayıdabalığıyemola-
rakkullanıyor.Oysaistiridye,deniztarağıvediğeryumu-
şakçalar gibibesin zincirinindahaaltkademelerindeyer
alandeniz canlılarını yetiştirmek, yemkullanmayagerek
kalmadansağlıklıdenizürünleritüketmemizisağlayabilir.
Burapordadagörülebileceğigibibiliminsanları,akti-

vistlervebalıkçılıksanayii,bakışaçımızı(vehükümetpo-
litikalarını) değiştirmenin okyanuslar açısından ne kadar
büyükbiranlamtaşıyabileceğinigöstermeyebaşladıbile.
Okyanusları gelecek nesiller için korumak açısından bü-
yükönemtaşıyandenizlerinyönetimindeyenibir“ekosis-
temyaklaşımı”nınunsurlarındanbiriolandenizkoruma
alanlarınıelealalım.Okyanusunbazıbölümleriniinsanla-
rınzararveremeyeceğişekildeayıranbukorumaalanları,
bütün ekosistemleri koruyabilir, balıkların ve diğer canlı
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türlerininiyileşipçoğalmasınısağlayabilir.Fakathalenok-
yanusların sadece yüzde 0.1’i tamamen koruma altında
bulunuyor.

Ok�ya�nus�lar�Teh�li�ke�de’ninyazarları,“balıkavlamaöz-
gürlüğünüvedenizlerinserbestolmasınısavunanmevcut
varsayımların yerine,de�niz�le�re özgürlük anlayışının geti-
rilmesigerektiğini”belirtiyor.Buradasözüedilen“özgür-
lük,”denizlerininsansömürüsünden(ağlar,taraklar,trol-
ler,kancalarvebıçaklar)kurtulmasıvegeçmiştekiaşırıtü-
ketiminyaralarınısarmayaizinverilmesi.Buaslındabasit
biranlayışdeğişikliğiamasonuçlarıçokönemli.

Bri�an�Hal�we�il,�Worl�dwatch�Ens�ti�tü�sü
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Evrendevarlığınıbildiğimizbütüngezegenleriçindesa-
decedünyasularlakaplıbirküre.Okyanuslardünyayü-
zeyininyüzde70’inikaplıyorveçoksayıdaşaşırtıcıvegü-
zelcanlıyıbarındırıyor.Yaşamınsudabaşladığıneredeyse
kesinolarakbiliniyoramadenizlerdekibiyolojikçeşitlilik,
büyükölçüdekaradayaşayanbircanlıtürününyaptıkları
yüzünden tehdit altında: Bizim yüzümüzden. İnsanların
denizlerdekiyaşamı tehdit eden faaliyetleri arasındaaşırı
avlanma,zararlıbalıkçılıkyöntemlerininkullanılması,kir-
lilikveticarisuürünleriyetiştiriciliğiyeralıyor.Ayrıcaik-
limdeğişikliğivebunabağlıolarakokyanuslarınasitlen-
mesibazıdenizekosistemlerinişimdidenetkilemeyebaşla-
dı.Busorunlarıçözmekiçinhemokyanuslarındahaadil
ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi hemde sağlambir
korumaalanıağıaracılığıyladenizekosistemlerinindaha
iyikorunmasıgerekiyor.
Günümüzde dünyadaki balık stoklarının yüzde 76’sı

ya tamkapasite yadaaşırı tüketiliyor;denizürünlerine
yöneliktalebinartmasısonucundapekçokcanlıtürünün
sayısıönemliölçüdeazaldı.Mevcutbalıktarlasıyönetimi
sistemleri, yeterli koruma önlemleri uygulayamadıkları
için, pazarın talebi sonucunda okyanusların yaygın bi-
çimdebozulmasınanedenoluyor.Artıkpekçoksiyasetçi
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vebiliminsanı,denizlerinyönetiminderadikalveyenibir
yaklaşımbenimsemekgerektiğinikabulediyor;buyakla-
şımınkorumaodaklıolmasıvetemeldebütündenizeko-
sistemlerininkorunmasınıbirincilhedefolarakkabulet-
mesi gerekiyor. Gelecek nesillere sağlıklı okyanuslar bı-
rakmak istiyorsak, bu “ekosistem yaklaşımı” büyük
önemtaşıyor.
Ekosistemyaklaşımı,denizkaynaklarınınkorunmasını

ve sürdürülebilir kullanımını eşit olarak destekler. Çevre
koruma ve deniz yönetimini birbirinden ayrı ve özel he-
deflerolarakdeğil,biraradaelealanbütüncülbiryakla-
şımdır.Buyaklaşımındoruknoktası ise, tamamenkoru-
maaltındaolandenizalanlarıağları,yanidenizlerde“mil-
liparklar”oluşturmaktır.Bualanlardabütünekosistemler
korunurvebiyolojikçeşitliliğiniyileşipzenginleşmesisağ-
lanır. Ayrıca koruma alanındaki balıkların, larvaların ya
dayumurtalarınkomşuavalanlarınadağılmasısayesinde
balıktarlalarıdazenginleşir.
Ekosistem yaklaşımı, koruma alanlarının dışında da

balıktarlalarınınvediğerkaynaklarınsürdürülebiliryöne-
timinigerektirir.Denizkaynaklarınayöneliktalebinnüfus
baskısıvepazargüçlerisonucundaartmasınaizinvermek
yerine,butalepekosisteminsonsuzadekürünsunabilece-
ği sınırlar içinde yönetilmelidir. Ekosistem yaklaşımında,
bütün ekosistem düzeyinde koruma sağlanmalıdır. Balık
tarlası yönetimiönlemlerinin çoğunun sadece tekbir tür
üzerineodaklandığıvebutürlerinekosistemingenelindeki
rolünü dikkate almadığımevcut uygulamadan çok farklı
biryaklaşımdır.
Ekosistem yaklaşımı ayrıca, yapısı gereği koruyucu-

dur.Yanibirkonudakibilgieksikliği,kararalıcılarıeyle-
me geçmekten alıkoyacak birmazeret olmamalı, tersine
onlarıaşırıönlemalmayayöneltmelidir.Balıkçılıkyada
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kıyı kalkındırma gibi faaliyetlerin deniz ortamına zarar
vermeyeceğinikanıtlamayükümlülüğü,butürfaaliyetlere
girişmek isteyenlere düşmelidir. Diğer bir deyişle, balık
avlamaözgürlüğünüvedenizlerinserbestolmasınısavu-
nan mevcut varsayımların yerini, “denizlere özgürlük”
kavramıalmalıdır.
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Dünyaokyanusları,boşsukütleleriolmanınçoköte-
sinde,zenginverenklibiryaşamçeşitliliğinesahiptir.Su-
largezegenimizinyüzeyininyüzde70’inikaplarvebilinen
210bincanlıtürünebarınakvebesinsağlar.1 Dünyagene-
lindeki33hayvansınıfının(fi�lum)32’sidenizdedeyaşar,
15’isadecedenizlerdebulunur,5’ideneredeysetamamen
deniz canlılarındanoluşur.2 Bunakarşılık, sadecekarada
yaşayantekbirfi�lum vardır.
Mercan resifleri gibi en çok çeşitlilik gösteren deniz

ekosistemlerindekitürçeşitliliğidüzeyi,alçakbölgelerdeki
tropikalyağmurormanlarıgibienzenginkaraekosistem-
lerinebenzer.3 Buçeşitlilikderindenizler,açıkokyanuslar
veözelkıyıekosistemleride(mercanresifleri,mangrovlar
yadadenizbitkilerigibi)dahilolmaküzere,farklıortam-
laradağılmışdurumdadır.

De�rin�De�niz�ler

Derinliğiortalama3.2kilometreyeulaşanderindeniz-
ler,yerküreninkaralarınayakınolankıtasahanlıklarıdı-
şında,okyanuslarınhemenhementamamınıoluşturuyor.4
Budenizlerkaranlıkolmalarına,donmaderecesineyakın
ısılarınavesınırlıenerjikaynaklarınakarşın,şaşırtıcıdere-
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cedebüyükbiryaşamçeşitliliğigösteriyor.5 Derindenizle-
rin tabanının yaklaşık yüzde 50’si abisal (2-5 binmetre
derinliğe ait) ovalardan oluşuyor. Bu ovalar çoğunlukla,
denizyıldızları, süngerler ve denizanalarından, bilinen
2.650civarındaderindenizdipbalığınakadarçoksayıda
canlıyayaşamalanısağlayankademeliçukurlarınvediğer
doğalyapılarınyeraldığıçamurludüzlüklerdenoluşuyor.6
Derindenizlerdekiçökeltilerisedahadaçoksayıdaküçük
canlıyıbarındırıyor:Kurtlar,yumuşakçalar,kabuklularve
Fo�ra�mi�ni�fe�ra olarakbilinentekhücreliküçükorganizma-
lar.7 Derindenizlerdehenüztanımlanamamışcanlıtürleri-
nintoplamsayısının500bindenbaşlayıp10milyonaka-
darçıkabileceğitahminediliyor.8
Denizintabanındanyükselenbinmetrelikyadadaha

da yüksek dağlar, zengin bir yaşam çeşitliliği sunuyor.
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Fakatbugünedekdünyagenelindekitahmini50binde-
nizaltıdağınınsadece230kadarındahayvanlarınyaşam-
larıincelendi.9 Büyükakıntılardağlaraçoksayıdabesin
parçacığıtaşıdığıiçin,bubölgelerdeözelliklefiltregörevi
üstlenen ya da dağlara asılarak tutunan küçük canlılar
yaşıyor (muhteşem görünüşlü mercanlar, anemonlar ve
süngerlerdedahil).10 Bubölgelerdeyaşayandiğeromur-
gasızlar ise kabuklular, yumuşakçalar, denizkestaneleri,
kırılgan denizyıldızları, diğer denizyıldızları ve tüylü
kurtlar.11 Denizaltıdağlarında,bazılarıçokbüyüksürü-
lerhalindeyaşayançoksayıdabalıktürüdegörülüyor;
yapılanbiraraştırmayagöreYeniKaledonyayakınların-
daki denizaltı dağlarında 263 farklı canlı türü bulunu-
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çevresindeçoksayıdasıcaksumidyesivekaridestoplanıyor.

PacificRingofFire2004Expedition.noaaOfficeofOceanExploration;

Dr.BobEmbley,noaa pmel,ChiefScientist

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 115



yor.12 Göçmen tonbalıkları, deniz memelileri ve deniz
kuşları da sık sık budoğal oluşumlarda bir araya geli-
yor.13 Bu“denizaltıvahaları”ndatoplam2.700canlıtü-
rününolduğubiliniyor.14
İncelenenhemenhemenherdenizaltıdağındayenican-

lı türleri bulundu. Güney Tazmanya açıklarında yapılan
biraraştırmadaörneklerialınanomurgasıztürlerininyüz-
de24-43’üilkkezkeşfedilmişti.15 Denizaltıdağlarındaya-
pılanbazı araştırmalarda endemik türlerin, yanidünya-
nın başka hiçbir yerinde görülmeyen türlerin oranının
yüksek olduğunu gösteriyor. Pasifik’te Şili açıklarındaki
ikidenizaltıdağsırasındabulunanbalıklarınyüzde44’ü,
dipomurgasızlarınınyüzde52’siendemikti;YeniKaledon-
ya’nıngüneyindekidenizaltıdağlarındadacanlıtürlerinin
yüzde31-36’sıbaşkahiçbiryerdegörülmüyordu.16 Deniz-
altıdağlarındayaşayanpekçokcanlıhemendemikolma-
larıhemdeyavaşgelişipuzunsüreyaşamaları(70ilayüz-
lerceyıl)nedeniyleözellikletükenmetehlikesinekarşıhas-
saskonumdabulunuyor.17
Denizaltıdağları1960’lardanbuyana,devağlarlaok-

yanus tabanını aşındırabilen trolcülerin yoğun baskısıyla
karşıkarşıya.18 Hawaii’ninkuzeybatısındakiPasifikdeniz-
altıdağlarınınüzerindekigüneydomuzbalığı(Pse�udo�pen�-
ta�ce�ros�ric�hard�so�ni)sürüleri20yıldankısabirsüredetica-
riaçıdantükenmenoktasınageldi;AvustralyaveYeniZe-
landaçevresindekidenizaltıdağlarındadaturuncuPasifik
levreği sürüleri tüketildi.19 Güney Tazmanya açıklarında
yapılanbiraraştırma,aşırıavlanmanıngörüldüğüdenizal-
tıdağlarındanalınanherörnektecanlıtürlerininsayısının
av yapılmayan yerlere oranla yüzde 46 daha az, toplam
biyolojikkütlenindeönemliölçüdedahadüşükolduğunu
ortayaçıkardı.20 Trolünyerelresiflerüzerindekietkileride
korkunçoldu:Mercanlarınalttabakalarıveburalardaya-
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şayancanlılar,aşırıavlanmanedeniylebüyükölçüdeyok
oldu.
Yüksekdüzeydebiyolojikçeşitlilik,denizdibindekisı-

caksuyarıklarındadagörülüyor.21 Soğukokyanussuları-
nasıcaksuboşaltanbutüryarıklarözellikleOkyanusOr-
tası Sırt Sistemi’nde (60binkilometrelik jeolojik faaliyet
katmanı) yoğunlaşıyor.22 Sırtlar boyunca binlerce değilse
deyüzlerceyarıkbulunabiliyoramabusistemintahminen
yüzde10kadarısıcaksufaaliyetleriaçısındanincelenmiş
bulunuyor.23
1977’de bilim insanları bu yarıkların, yaşama uygun

ortamlargibigörünmemelerinekarşın,inanılmayacakka-
dar çok sayıda hayvan türünü barındırdıklarını keşfetti.
Yarıklardançıkansusıcak(407derecesantigratakadar);
oksijenyok;genellikleyoğunasitvar;hidrojensülfür,me-
tanveçeşitlimetalleryoğungörülüyor.24 Yinedebugüne
dek incelenen100kadaryarıkta550’den fazla farklı tür
bulundu.25 Yarıklardaki hayvanları diğerlerinden ayıran
özellik,enerjikaynağıolarakgüneşenerjisinedeğil,yarık-
lardan çıkan sulardaki hidrojen sülfürle beslenen kemo-
sentetikbakterilerebağımlıolmaları.26
Herhangibiryarıkbölgesindetürlerinçeşitliliğinispe-

tendüşükolabiliramahayvansayısıgenellikleyüksektir.
Çeşitliliğinin çoğunun göze çarpmayacak küçük hayvan-
lardan kaynaklanmasına rağmen, bu bölgelerin hakimi
borukurtları,yarıktaraklarıveköryarıkkarideslerigibi
birkaç tane büyük ve göz alıcı türdür.27 Pasifik’in doğu-
sundakiyarıklarınçevresindeçoksayıdadevgibidenizta-
rağı benzeri organizmalar ve dev birmidye türü bulun-
du.28 Yarıklarayrıca,çeşitlibalıktürlerininyanısıra,geze-
gendekienbüyükmikrobikçeşitliliğidebarındırıyor.29
Daha kolay erişilebilir konumdaki sıcak su yarıkları

denizaltıturizmi,bilimselaraştırmalarvedeniztabanıma-
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denciliği gibi faaliyetler nedeniyle tehdit altında bulunu-
yor.30 2009’dakullanılmayabaşlamasıplanlananözelbir
denizaltı1.700metrederinliğekadar inebilecekvebakır,
altın ve çinko bulmak amacıyla deniz tabanını taraya-
cak.31 Fakat bilimsel araştırmalar en sık incelenen yarık
bölgeleriaçısındandahadabüyükbirtehditolabilirçün-
kübuçalışmalarsırasındaçokyoğunörneklemelervebaş-
kauygulamalaryapılıyor.32
Bu ve diğer “biyolojik gözlemler” (bilimsel ve ticari

amaçlarlabiyolojikçeşitliliğinkeşfi),denizlerigiderekda-
hafazlatehditediyor.33 Pekçokbitki,hayvanvemikroor-
ganizmasağlık, ilaçvekimya sektörlerindekullanılabile-
cekbenzersizbiyokimyasallarıiçeriyor.Bugünedekdeniz-
lerdekibiyolojikgözlemlerinçoğudahasığsulardayapıl-
mış olmasına karşın, bilim insanları derin denizlerin de-
ğerlikaynaklarınıgörmeyebaşlıyorvebutürfaaliyetlere
yönelikhiçbiryasaldüzenlemebulunmuyor.

Açık�Ok�ya�nus�lar

Derindenizlerdeolduğugibi,açıkokyanuslardada(kı-
yıdan ya da deniz tabanından uzak bölgeler) biyolojik
topluluklarınbolluğuve çeşitliliği yeni yenikeşfedilmeye
başlıyor.Bubölgedebiyolojikçeşitliliközellikle, sıcakve
oksijenyönündenzenginsularınbulunduğuenuygunor-
tamlarısunanortaderinliklerdeyoğunlaşıyor.Açıkokya-
nuslardabiyolojikçeşitliliğinyüksekolduğuikibölgevar:
Soğukvesıcaksularınbuluştuğuokyanus“cepheleri;”de-
rin,yoğun,serinvegenelliklebesinaçısındanzenginsula-
rın okyanus yüzeyine doğru ilerleyerek fitoplanktonların
(bitkisel planktonlar) yetişmesini desteklediği “yükseliş
bölgeleri.” PasifikOkyanusu’nda Baja kıyılarının açıkla-
rındabulunan125binkilometrekarelikbirokyanuscep-
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hesi,son35yıldırçoksayıdakılıçbalığıveçizgiliAtlantik
kılıçbalığının uğrak yeri, ayrıca gök balinalar da buraya
sıksıkgidiyor.34 Öteyandan,yükselişbölgeleridedünya-
dakibalıktarlalarınınbüyükbölümünübarındırıyor.35
İnce uzun şeritler ya da birkaç kilometreye yayılmış

öbeklerhalinderasgelesuyüzeyindedolaşanserbestalgler
de açık okyanusların bir başka önemli doğal ortamını
oluşturuyor.Bualglerenaz280balık,4kaplumbağa,çok
sayıdaomurgasızveçeşitlidenizkuşutürüiçinyaşamsal
desteksağlıyor.36 Fakatbazıbölgelerdebesin,hayvanye-
mi,kimyasalgübreileilaçamaçlıticariavlarvekirlilik,ti-
caribalıkçılıkvegemitrafiğinedeniylebualglerdetehdit
altındabulunuyor.37

Kı�yı�Böl�ge�le�ri

Bolmiktardagüneş ışığı ve sıcak iklimlebeslenen sığ
kıyı suları,mercan resifleri,mangrovormanları vedeniz
bitkilerindenoluşantarlalardadahilolmaküzere,enzen-
gindenizekosistemlerindenbazılarınaevsahipliğiyapıyor.
Mercanresifleriokyanuslarıntahminen284.300kilo-

metrekarelikbölümünükaplıyor,100’üaşkınülkedegö-
rülüyor ve tropikal kıyı şeritlerinin ortalama üçte birini
oluşturuyor.38 Çok kalın kireçtaşı tabakalar yaratabilen
bu bölgelerin örnekleri arasındamercanadalar veAvust-
ralyaaçıklarındaki2binkilometrelikBüyükBariyerResi-
fideyeralıyor.39 Mercanlar,budevyapılarıoluşturmabe-
cerilerisayesinde,diğerbütündenizekosistemlerindenay-
rılıyor.40
Mercanresiflerienfazlabiyolojikçeşitlilikbarındıran

okyanusekosistemleriolduklarıiçin,“denizinyağmuror-
manları”olarakadlandırılıyorlar.41 Bugünedek100bin
resiftürübelirleniptanımlandıamaaslındasayılarının1-
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3milyonolduğutahminediliyor.42 Çeşitliliğinençokgö-
rüldüğüyerlerarasında,biyolojikaçıdanenzenginresif-
lerin,diğercanlılarınyanısıra600mercantürünedeev
sahipliğiyaptığıGüneyKarayipDenizivetropikalHint-
BatıPasifikOkyanusuyeralıyor.43 Mercanlarınçoğube-
sinlerininenazındanbirkısmını,üzerlerindeyaşayanalg-
lerinyaptığıfotosentezdeneldeediyor.Resiflerdeyaşayan
diğer türler isesüngerler,denizanaları,kurtbenzerihay-
vanlar,kabuklular,yumuşakçalar,denizhıyarlarıvedeniz
üzümleri.44
Tahminleregöre,dünyagenelindekimercanresiflerin-

de4-4.5binbalıktürüyaşıyor;burakam,bütündenizler-
deki balık türlerinin dörtte birinden fazla.45 Deniz kap-
lumbağaları, bazı deniz kuşları ve deniz memelileri de
mercanlarda yaşayabiliyor.46 Üstelik sürekli olarak yeni
resif canlıları da keşfediliyor. Endonezya’ya bağlı Papua
eyaletiaçıklarındayapılansonaraştırmalar,24balıkve20
mercantürüolmaküzere50’yiaşkınyenicanlıtürünüor-
tayaçıkardı.47 Keşfedilentürlerarasında,göğüsyüzgeçle-
rinikullanarakdeniztabanında“yürüyen”ikidipköpek-
balığıdabulunuyordu.Biliminsanlarışimdidebubölge-
ninticaribalıkçılıktanvezararlıavuygulamalarındanko-
runmasıiçinEndonezyahükümetiileişbirliğiyapıyor.
Tümdünyadaresiflerdekibalıktarlalarıtropikalveas-

tropikal bölgelerde yaşayan onmilyonlarca insana besin
ve geçim kaynağı sağlıyor.48 Gelişmekte olan dünyadaki
30milyonkadarküçükölçeklibalıkçınınçoğubalık,mid-
ye, kabuklu, denizhıyarı, deniz yosunu ve diğer ürünleri
avlamakyadatoplamakiçinmercanresiflerinebağımlı.49
Bazıbölgelerdeinsanlarresiflerdekicanlıtürlerininçoğu-
nuavlıyor:Sözgelimi,Filipinler’dekiBolinao’da209,Pa-
puaYeniGine’ninTigakAdaları’nda250,Guam’da300
civarındacanlıtürüavlanıyoryadatoplanıyor.50 Resiflere
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yönelik giderekartan tehditlerdenbirisi,GüneydoğuAs-
ya’daki ihraç pazarlarına, restoranlara ve otellere, canlı
balıkticaretineürüntedarikedenbalıkticareti.51 Dünya-
daki deniz ürünlerinin toplamda en az yüzde 10’u resif
bölgelerindekibalıktarlalarındaneldeediliyor.52
Mercanresifleriayrıcakumsallarıvekıyışeritlerinika-

sırgalardanvedalgalardandakoruyor.Anlatılanolaylar-
dançıkarılankanıtlarveuydufotoğrafları,Aralık2004’te
Hint Okyanusu’nda yaşanan tsunaminin etkilerine karşı
resiflerinönemlikorumasağladığınıgösteriyor:Enbüyük
hasarlardanbirkısmı,resiflerinyoğunbiçimdetahripedil-
diğiSriLankakıyılarındayaşandı.53 Resiflerpekçokrek-
reasyonveturizmfaaliyetinidedestekliyor.Resiflerdeya-
şayanorganizmalarındayeniilaçlarıngeliştirilmesindeya-
rarlıolduğubiliniyor (hıv tedavisinde, ağrıkesiciolarak
vekanserekarşıilaçlariçinyapılanaraştırmalarda).54
Fakat mercan resifleri dünya genelinde ciddi ölçüde

azalıyor. 2004 itibarıyla dünyadaki resiflerin tahminen
yüzde20’sizarargörmüştüveiyileşeceklerineilişkinhiçbir
işaretyoktu;yüzde24’üinsanlarınbaskısıyüzündenkısa
zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı; yüzde
26’sı da uzun vadede yok olma tehdidi altındaydı.55So-
runlar arasında, üsttekimercan tabakasının ve biyolojik
çeşitliliğinazalmasıdayeralıyor;KarayipveGüneyFlori-
da gibi bölgelerde bunlara, yoğun deniz yosunu ekosis-
temlerininyaygınlaşmasıdaekleniyor.56
Resiflerinkarşısındakienkısavadelivebüyüktehlike,

aşırı avlanma ve kötü arazi yönetimi uygulamalarından
kaynaklanankirlilik. 1999’da31ülkedeki 300’den fazla
mercan resifinde yapılan bir araştırmaya göre, resiflerin
çoğundaaşırıavlanmanedeniyletemelbalıkveomurgasız
türlerininsayısıçokazalmıştı.57 Bugün50kadarresifbalı-
ğı, çoğunlukla aşırı avlanma nedeniyle “tehlike altında”
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olaraktanımlanıyorvepekçokbölgedede10santimetre-
denbüyükbalıkgörmekzorlaşıyor.58 Aşırıavlanma,resif-
lerinsağlığıaçısındanbüyükönemtaşıyancanlı türlerini
yok edebiliyor. Bu durum, 1960’lardan bu yana Büyük
BariyerResifi’ndeki diken taçlı denizyıldızlarının (Acant�-
has�ter�plan�ci)ciddiölçüdeyayılmasınıdaaçıklıyor:Bude-
nizyıldızlarıylabeslenencanlıtürleriartıkyaşamıyor.59 Ay-
nızamandayoğunkentleşmevetarımda,topraktansüzü-
len tortuların ve besinlerin resiflere sızması sonucu ışığı
ve/veyaoksijeniazaltarakmercanlarıboğuyor.60 Endonez-
ya’dayapılanbiraraştırmayagöre,kirliliğemaruzkalan
resiflerdecanlıçeşitliliğiyüzde30-60azalıyor.61
Resiflereyönelikdiğer tehditlerarasındamercanma-

denciliği, mercan çıkarılması, mercan hastalıkları, deniz
sıcaklığınınyükselmesiyleoluşanmercan“ağarması”yer
alıyor.62 Yapımalzemesieldeetmekamacıylamercanların
kazılmasıPasifikOkyanusu’nunbazıbölümlerinderesif-
lerinciddiboyutlardabozulmasınanedenolduvemercan
tabakasını, biyolojik çeşitliliği ve balıkları azalttı;
1970’lerin öncesinde kazı yapılan resifler hemen hemen
hiçiyileşemedi.63 abd,AvrupaveJaponya’dakiakvaryum
meraklılarınasatmakiçindeçoksayıdacanlımercan,ba-
lıkveomurgasızhayvantoplandı.64 Balıkçılarbucanlıları
sersemletipkolaycatoplayabilmekiçingenelliklesiyanür
kullanıyor, dolayısıyla büyük resif balıklarının ve başka
canlıların ölümüne neden oluyor.65 Ayrıca, 1990’lardan
buyanayenimercanhastalıklarınınvesalgınlarınınsayısı
daciddibiçimdeartıyorvesadeceKarayipveHint-Pasi-
fikbölgesindebile150’denfazlacanlıtürünüetkiliyor.66
Karayip’te en yaygın görülen resif-yaratıcımercan türü,
beyazşeritvebeyazçiçeksalgınlarıyüzündenbüyüköl-
çüde yok oldu.Hastalıkların artması, yosunların çoğal-
masından,resiflerdebesinbirikimlerininartmasındanya

122

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 122



dasürekliağarmasonucundamercanlarınfizikselanlam-
da zayıflamasından kaynaklanıyor olabilir.67 (Mercanla-
rınağarmasıkonusugelecekbölümdedahaayrıntılıince-
lenecektir.)
Tehlikedeolandiğerzenginkıyıekosistemlerindenbiri

de, Ekvator’un tam kuzey ve güneyindeki mangrov or-
manları.Mangrovlarkarailedenizarasındakigelgitböl-
gelerindeyetişirvehemçoksayıdacanlıtürüneevsahipli-
ği yapar hem de kıyıları kasırgalardan korur. Bu kadar
önemliolmalarınakarşın,sadeceyirmiyıliçindedünyada-
kidoğalmangrovormanlarınıntahminenyüzde35’iyok
edildi.68 Sonradanoluşanlardadahiledilirse,toplamkay-
bınyüzde50’denfazlaolduğu,eskidentropikalkıyıların
yüzde75’inikaplayanmangrovlarınpayınınbugünyüzde
25’edüştüğütahminediliyor.69 Geriyekalanyaklaşık175
bin kilometrekarelik mangrov ormanlarının dörtte biri
Endonezya’da,yüzde20’siiseBrezilya,NijeryaveAvust-
ralya’dabulunuyor.70
Dünyagenelinde69mangrovtürüolduğubiliniyor;en

büyükçeşitlilikiseGüneydoğuAsya’dagörülüyor.71 Mang-
rovormanlarıpekçokkuş,balık,kabuklu,mikrop,man-
tar, sürüngen ve memeli türünü barındırıyor.72 Malez-
ya’dakiMatangmangrovormanlarında117,Vietnam’da
260, Bangladeş’in Sundarbanmangrov ormanlarında da
400 balık türü olduğu belirtiliyor.73 MangrovlarGüney-
doğu Asya’da beyaz leylekler (Mycte�ri�a� ci�ne�re�a), yengeç
yiyenkurbağalarveyaprakmaymunları;Florida’dadeniz-
ayıları;HindistanveBangladeş’teBengalkaplanları;Sin-
gapur’da nadir orkideler gibi tehlike altındaki pek çok
canlıtürüneevsahipliğiyapıyor.74
Mangrovlarönemlidoğalyaşamalanlarıolmanınya-

nısırakıyılarınistikrarakavuşmasınaveerozyonunazal-
masınadayardımediyor.Tayland’dakiPhangNgaeyale-
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tindemangrovlarınbulunması, 2004’teki tsunaminin et-
kilerini önemli ölçüde azalttı.75 Bangladeş, Çin ve Viet-
nam’da kasırgaların verdiği hasarı azaltmak içinmang-
rovlardikildi.76 Mangrovlartortuları,organikmaddeleri
vebesinleri tutarakdakıyılardaki sukalitesinikoruyor-
lar; böylece yakınlardaki mercan resifleri de işlevlerini
sürdürebiliyor.77 Mangrovlarınyokolması, tuzlu suların
karalarıniçlerinekadargirmesineveyeraltısularınınbo-
zulmasınayolaçabiliyor.78
Mangrovlar,barındırdıklarıçoksayıdaomurgasızcan-

lıvebalıkiçinzenginbirbesinkaynağısunuyor.79 Ayrıca
karidesvedeniztekesi(irikarides)gibikıyılarayakınya-
şayancanlılar içinbesinsağlıyor.80 Mangrovlardahemen
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hemenhiçbirbalığınsüreklikalmamasınakarşın,pekçok
denizcanlısıbubölgeleriüremeyadalarvalarınıveyavru-
larınıavcılardankorumaalanıolarakkullanıyor.81 Kara-
yipler’dekimangrovlardakısasüreönceyapılanbiraraş-
tırmaya göre, mercan resiflerinin mangrovlarla bağlantılı
olduğuyerlerdekiticariaçıdanönemlicanlıtürlerininsayı-
sı,mangrovlarauzakolanresiflerdekininikikatındanfaz-
la.82 Araştırmaayrıca,AtlantikOkyanusu’ndakienbüyük
otobur balık olan gökkuşağı papağan balığının, mang-
rovların yok olması nedeniyle yerel anlamda tükenmiş
olabileceğinigösteriyor.
Gelişmekteolanülkelerinçoğundakikıyıtoplulukları,

sürdürülebilirbalık,yengeç,kabukludenizcanlılarıavıve
odun,hayvanyemi,şifalıbitkilergibiürünleriçinmang-
rovekosistemlerinebağımlıbulunuyor.83 Ticariaçıdanba-
kıncamangrovlar çokdeğerli balık türlerini barındırıyor
(Florida’daticaretyadarekreasyonamaçlıtümdenizcan-
lılarınınyüzde80’idedahilolmaküzere).FijiveHindis-
tan’daticariaçıdanönemlikıyıbalıklarınınhemenhemen
yüzde 60’ı doğrudanmangrovlarla bağlantılı.84 Meksika
Körfezi’ndeveAsya’nınbazıkesimlerindeyapılanaraştır-
malar, mangrov örtüsü ne kadar genişse, kabuklu deniz
canlılarıvebalıkavlarınındaokadarfazlaolduğunugös-
teriyor.85
Sonzamanlardabalıkçiftlikleri,endüstriyelormancılık

tesisleri ve tarımsal, endüstriyel, turistik tesisler kurmak
içinormanlarkesildikçemangrovlardabüyükölçüdeyok
oluyor.86 Mangrovlar hükümetler ve planlamacılar tara-
fındançoğunluklagereksizatıkalanlarıolarakgörüldüğü
içinburalarkurutulupdolduruluyor.87 Ayrıcakaridesçift-
likleriiçinsığ,çevresisetlerleçevriligöllerhazırlamaküze-
re geniş ormanlık alanlar kesiliyor.88 Son zamanlarda
mangrovormanlarınınbüyükölçüde yok edilmesi sonu-
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cunda,buradasaklıtutulanyoğunkarbonhavayasalındı
ve insanlardan kaynaklanan iklim değişikliğini daha da
artırdı.89
Denizlerdetehditaltındaolansonönemlibiyolojikçe-

şitlilikalanıdadenizbitkileri.Denizbitkileri,kıtasahan-
lıklarının çoğunda sığdenizvehaliçortamlarında suyun
altında yetişiyor ve sualtında çiçek açan bitki türlerinin
yaklaşıkyüzde60’ınıoluşturuyorlar.90 Brezilya’nın tropi-
kalsularındakidenizasmalarının2-3santimetrelikküçük
veyuvarlakyapraklarından,JaponDenizi’ndekidörtmet-
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relik sivriketencikyapraklarınakadarpekçok farklı şe-
kildeoluyorlar.91 Denizbitkileri çokhızlı çoğaldıkları ve
fiziksel anlamda karmaşık ortamlar yarattıkları için çok
sayıda canlı türünübarındırıyorlar: Süngerler,denizane-
monları, mercanlar, kurt benzeri hayvanlar, kabuklular,
yumuşakçalar, deniz üzümleri, balıklar, kaplumbağalar,
bazısukuşlarıveuzunbacaklıkuşlar.92 Denizbitkileriya-
taklarıaynızamanda,tükenmetehlikesiyaşayanikideniz
memelisi içindeönemli bir besinkaynağı:Denizayısı ve
dugon.93 Bubitkilerinkalıntılarıdakıyılardakibalıktarla-
larıiçinönemlibirbesinkaynağıoluyor.94
Mercanresiflerivemangrovlargibi,denizbitkileriya-

takları da kıyılara istikrar sağlıyor, dalgaların etkilerini
azaltıyor.95 İçiçegeçmişkökleriveköksaplarısayesinde,
Karayipler’dekikasırgalarsırasındaşiddetli rüzgarlarave
dalgalarabiledireniyorlar.96 Tayland’ınPhangNgaeyale-
tinde,denizbitkisiyataklarının2004’tekitsunamininetki-
leriniönemliölçüdeazalttığıbelirtiliyor.97 Buyataklaray-
rıcabesin,barınakveavlanmışbalıklarınvekabukluların
yavruları için bir gelişme alanı sunuyor.98 (Aslında ticari
açıdandeğerliolancanlılarınçoğu,denizbitkilerininmev-
simlikyadageçicisakinlerioluyor.)Denizbitkileriyatak-
larınınpekçokmercanresifibalığıiçindeönemlibirüre-
me alanı olduğu düşünülüyor. Sözgelimi, kısa süre önce
yapılanbiraraştırmaKarayip’tekibazıyatakların,tehlike
altındakiHint-Pasifikhörgüçkafalı lapinaları içinönemli
birüremealanıolduğunugösteriyor.99
Sononyıllardakıyılaraçoksayıdainşaatyapılmasıne-

deniyle,dünyanınheryerindedenizbitkilerininsayısıbü-
yükölçüdeazaldı.Geçtiğimizonyılda290binhektarlık
alandakayıpolduğutespitedildiamagerçekteburakam
1.2milyonhektarın üzerinde olabilir.100 Çeşitli raporlar
deniz bitkilerinin yok olması ile balık avının azalması
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arasındabirbağlantıkuruyor.101 Denizdibitarakları,be-
sinlervetortularnedeniylesuyunberraklığınıkaybetmesi
ve kirlilik en önemli tehditleri oluşturuyor. Teksas’taki
LagunaMadre’desürekliolaraktaramayapılmasınede-
niylesularbulandıvebitkilerinbüyümesiniengelleyerek
14binhektarlıkdenizbitkisiniyoketti.102 Diğertehlike-
leriseteknelerinpervaneleri,kabuklucanlılarıtoplamak
içinbalıkağlarınınveağlıkepçelerinsürüklenmesi.Deniz
sıcaklığındakiartışdadenizbitkilerininbüyümehızınıve
diğer fizyolojik işlevlerinideğiştirebiliyor.103 Denizbitki-
lerindeki azalma pek çok farklı baskıya dayandırılıyor
amabu tehlikeleri ortadankaldırmak için çok az yerde
önlemalınıyor.104

128

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 128



Geçtiğimiz yüzyılda deniz ürünlerine yönelik talebin
sürekli artması, denizlerdeki canlılar ve okyanus ekosis-
temleriüzerindebüyüketkileryarattı.Dahagüçlüteknele-
rin,donduruculutrolteknelerinin,akustikbalıkarayıcıla-
rınınvediğergelişmişteknolojilerinbenimsenmesi,dünya
genelindebalıkçılığınınönemliölçüdeartmasınanedenol-
du.1 Kıyılardaki balık sürüleri tükenince balıkçılar önce
kıtasahanlıklarına,sonradadahaaçık,derindenizlerdeki
doğalyaşamalanlarınayöneldi.2
BirleşmişMilletler Gıda ve Tarım Teşkilatı’na (fao)

göre,2005’tetümdünyada158milyontonkadarbalık
avlandı (1950’deki rakamın yedi katı). Bu balıkların
yüzde60’ıdenizlerdenavlandı;geriyekalanlar isebalık
çiftliklerindeüretildi.3 (Bkz. Şekil 1)Balıkların yaklaşık
dörtte üçü doğrudan insanlar tarafından tüketilirken,
kalanı da balık yemine, balık yağına ve diğer ürünlere
dönüştürüldü.4
Küresel balık avındaki bu artış, denizlerdeki pek çok

balıknüfusunuazalttı.2005’tebalıkstoklarınınenazyüz-
de76’sının tamamınınyadaçoğununavlandığıveya ta-
mamentüketildiğitahminediliyordu.5 (Bkz.Şekil2)Aşırı
avlanmayadatükenmedurumunungörüldüğüyerlerGü-
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neydoğu ve Kuzeydoğu Atlantik, Güneydoğu Pasifik ve
tonbalığıvebenzeritürleriçindeAtlantikveHintOkya-
nuslarınınbazıbölgeleriydi.6 Balıksayısındakiazalmanın
genellikle aşırı avlanmadan kaynaklanmasına rağmen,
çevrekoşullarıdabudurumdaetkilioldu.7
Avkayıtlarınagöre,1950-2000yıllarıarasında1.519

balık tarlasının366’sında (yaklaşıkherdört tarladanbi-
rinde)“çöküş,”yanibüyükmiktardaavyapılandönemin
ardından uzun süre boyunca çok az balık avlanabilmesi
durumuyaşandı.8 Enhassasdurumdaolanlarküçükbalık
tarlalarıvesürüleri,ayrıcadipteyaşayanbalıktürleriydi.
En iyi bilinen çöküşörneklerindenbirisi,Newfoundland
açıklarındakiAtlantikmorinasıbalıktarlasındayaşandı.9
Balık sayısındaki azalma 1960’larda başladı ve nihayet
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1991’debütünsürülertükendi.10 1992’deilanedilenmo-
ratoryumilebubalıktarlasıticarifilolarakapatıldı;böy-
leceenaz20binkişiişsizkaldıveNewfoundland’ıneko-
nomisiciddizarargördü.11 Balık tarlasıhâlâkapalıama
bölgede açık denizmorinalarının durumunun iyileştiğine
ilişkinhiçbirişaretyok.12
Avcıbalıklarınyokolması,genelanlamdaokyanuslar-

da yaşanan değişikliklerin iyi bir göstergesi olabilir.
2003’te Kuzey Atlantik Okyanusu’ndaki 31 balık türü
üzerindeyapılanbiraraştırma,son50yıl içindemorina,
küçükköpekbalığı,ringa,uskumruvesomondadahilav-
cı balıkların miktarının üçte iki azaldığını gösteriyor.13
2005yılınaaitbirbaşkaaraştırmadatonbalığı,kılıçbalığı
veAtlantikkılıçbalığıgibiaçıkdenizlerdeyaşayanbüyük
avcıbalıkların1952’denbuyanatahminenyüzde90ka-
darazaldığınıbelirtiyor.14 (Bütünokyanuslarda tonbalığı
ve kılıçbalığı türlerinin çeşitliliğinde yüzde 10-50 azalma
yaşandı.)15 Balıkçılıknedeniylesayılarıönemliölçüdeaza-
landiğerdenizcanlılarıarasındaköpekbalıkları,vatozlar,
tırpanalar, denizhıyarları, beyaz denizkulakları ve yuvar-
lakburunlu farekuyruklubalıklar, iğneli yılanbalığı gibi
derindenizbalıklarıyeralıyor.16
Toplamda,balıktarlalarındakiavlarınortalama“bes-

leyicilikdüzeyi”nde(bircanlıtürününbesinzinciriiçinde-
kikonumu)dikkatçekicibirazalmayaşandı.17 Balıkçılar
yavaşyavaşdahabüyükveuzunömürlüavcıbalıklarye-
rine,besinzincirinindahaaltkademelerindebulunankısa
ömürlü, küçük balıklara yöneliyor. Yapılan araştırmalar,
“denizlerdekibesinzincirininaltlarınainenavcılığın”kü-
reselçaptayaşandığınıbelirtiyor.18 Newfoundlandyakın-
larında ortalama besleyicilik düzeyi 1957-2000 arasında
hızladüştüğüiçin,avlananbalıklarınortalamabüyüklüğü
debirmetreazaldı.19

132

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 132



Avcı balıkların aşırı avlanmasının ekolojik etkileri
yaygıngörülüyorvegenelliklegeridöndürülemiyor.20 Bu-
nun doğrudan etkisi, Atlantikmorinasında olduğu gibi,
hedeftürlerinsayısınınazalmasıoluyor.Ayrıcadahabü-
yükvedahahızlıbüyüyenbalıklarınseçilerektüketilme-
si, bir canlı türünün genetik çeşitliliğini değiştirerek ha-
yattakalmabecerisinietkiliyor.21 Denizlerdekitürçeşitli-
liğiaçısındanbakarsak,besinzincirininaltkısımlarındaki
balıklarıavlamak,balıklarıdiğerorganizmalarabağlayan
yolların sayısını ve uzunluğunu azaltarak besin zincirini
basitleştirecektir.Çeşitliliğinazaldığıbirbesinzinciride,
avcılarınçevredekideğişiklikleritelafietmelerini(örneğin
iklim ve diğer değişiklikler sonucunda temel besin kay-
naklarındaki azalmakarşısında avlarını değiştirmelerini)
zorlaştıracaktır.
Balıktarlalarındakiçöküşüngeridöndürülebilirolma-

sına karşın, iyileşmeleri önceden tahmin edilenden daha
uzunsürebilir.Uzunsüredirgerilemekteolan90balıktü-
rü ile ilgilibirdeğerlendirme,azalmayaşandıktan15yıl
sonrabiledipbalıklarının (özelliklede sonderecezararlı
olan trol yöntemiyle avlananların) hemen hemen hiçbir
iyileşmegöstermediğinibelirtiyor.22 Enbüyükgelişme,er-
kenolgunlaşanvedahaseçiciavyöntemleriyleyakalanan
ringaveçaçabalığıgibitürlerdegörülüyor.
Dip trolü yöntemi, ormanların tamamen kesilmesine

benziyor.23 Balıkçılarağırağlarınıvediğermalzemelerini
denizdibindesürüklerken,pekçokcanlıyakorumaveya-
şamalanısağlayanmercanlarvediğerortamlardabüyük
zarargörüyor.24 DiptrolüAvrupaveKuzeyAmerikaaçık-
larında,AvustralyaveYeniZelandayakınlarındakideniz-
altı dağlarındaderin denizmercanlarına önemli hasarlar
verdi.25 Norveç ve İngiltere açıklarında çekilen fotoğraf-
larda,4.500yıllıkresiflerinbulunduğuyerlerdedahilol-
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maküzere,dörtkilometreuzunluğakadarçıkandevtrol
izlerigörülüyor.Florida’nınAtlantikOkyanusuaçıkların-
da,Oculina Resifi’nintahminenyüzde90-99’uenkazhali-
negelmişbulunuyor.26
Dip trolcülüğü deniz dibindeki canlı türlerini ezerek,

tortuların altına gömerek ve avcılara açık hale getirerek
öldürüyor.KuzeyDenizi’nde,geçolgunlaşanveyavaşüre-
yenvatozlarvetırpanalaryoğundiptrolünedeniyleçoğu
yerdeyokoldu.27 Diptrolünde,istenmeyentürlerinkaza-
raavlanmasıdayaygıngörülüyor.1995-98arasındaAk-
deniz’de dip trolü ile avlanıp atılan canlılara ilişkin bir
araştırma,yakalanancanlılarınyüzde39-49’ununölühal-
deyadaölmekteikentekrardenizeatıldığınıortayaçıkar-
dı.28 Akdeniz’deyapılanbirbaşkaaraştırmada,diptrolü
ileavlanancanlılararasında115türünsatılmaküzereay-
rıldığını,309türünisedenizeatıldığınıgösterdi.29 Ağırlık
açısındanbakınca,toplamavınortalamaüçtebiridenize
geriatıldı.
Derindenizbalık tarlalarındançoğununkıyıülkeleri-

nindenetimindeolmasınakarşın,bucanlıtürlerininyöne-
timigenellikleyetersizoluyorveyoğuntrolcülüğündoğal
ortamlar üzerindeki etkilerine dikkat edilmiyor.30 Diğer
yandan da yeni av arayışları açık denizlere (ulusal yetki
alanlarının ötesindeki yerler) yayılıyor; buralarda da he-
menhemenhiçbiryönetimsistemiolmuyorvediptrolcü-
lüğünündoğalortamlarüzerindekietkilerihakkındabilgi
bulunmuyor.2001’deaçıkdenizlerdekidip trolavlarının
yüzde95’isadece11ülkedengeliyordu:Danimarka/Faroe
Adaları, Estonya, İzlanda, Japonya, Letonya, Litvanya,
YeniZelanda,Norveç,Portekiz,Rusyaveİspanya.31
Endüstriyelbalıkçılık,yaniinsanlartarafındantüketil-

meyenbalıklarınbalıkyemiyadabalıkyağıhalinegetiril-
mesidegiderekartansürdürülemezuygulamalardanbiri-
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si. Bu sanayi dalının 1950’lerdeki doğuşundan bu yana
küçükaçıkdenizbalıklarının azalması ve çöküşünde rol
oynadığıdüşünülüyor(1970’lerdeKuzeyDenizi’ndekius-
kumruveringalar,Peruaçıklarındakihamsiler;1980’lerde
BarentsDenizi’ndekigümüşbalığıtürlerigibi).32
Endüstriyelamaçlıkullanılanbalıktürleridenizlerdeki

besinzincirininaltındayeralıyorlarvebunedenledepek
çokavcıbalık,denizkuşuvedenizmemelisi içinönemli
besin kaynakları konumunda bulunuyorlar. Dolayısıyla,
bu balıkların tükenmesi, bunlarla beslenen canlılar üze-
rinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sözgelimi, ilkbaharda
yumurtlayanNorveçringaları1960’larınsonlarındaaşırı
avlanmanedeniyle çokazaldı vebalık sayısınınyeniden
artmasıçokzoroldu.Sayınınenazolduğu1969-87dö-
neminde,besinkaynaklarınıkaybedenNorveçDeniziAt-
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lantikmartılarınınüremesideolumsuzetkilendi.Üçmev-
simharicinde,yavrularınancakyarısındanazıyumurta-
dançıkabildivesözkonusudöneminçoğundahiçyavru
doğmadı.33
Günümüzde dünya genelinde balık yemi üretiminde

kullanılanbalıklarınüçtebirindenfazlasıbalıkçiftlikleri-
negidiyor.34 Tatlısudayadadenizdeyosun,kabuklude-
nizcanlılarıyadabalıküretenbalıkçiftlikleriyaklaşık4
binyıldırkullanılıyor.Fakatsonotuzyıldaözellikleokya-
nuslardaki balıkların azalması sonucunda bu çiftliklerin
sayısıhızlaarttı.35 Birzamanlargıda,süsyadarekreasyon
amaçlı hayvanlarınüretimi içindüşükgirdili bir yöntem
olançiftlikler,yoğunkullanılan,yüksekgirdilibir sanayi
halinegeldi.36 Bugündünyanınenhızlıbüyüyenhayvan-
salgıdaüretimsektörükonumundakibalıkçiftlikleri,tü-
ketilenbalıklarınyüzde40’ınıüretiyor.37
Genelanlamdabalıkçiftliklerinindünyadakibalıkar-

zınakatkısağlamasınakarşın,belirlidenizbalıklarınınve
karideslerinüretilmesinetkayıpanlamınageliyor.38 Çün-
küyoğunüretimyapanbazıçiftliksistemlerindekullanı-
lanbalıkyemininağırlığı(yaniöğütülmüşbalıklar),üreti-
lenbalıklarınkindenfazlaoluyor.39 Denizbalıkları,yılan-
balığı,denizkaridesi,somonvealabalıkgibietoburbalık-
ları üretmek için kullanılan balık yeminin ağırlığı, üreti-
min 2.5-5 katı oluyor.40 Avlanıp, çiftliklerde semirtilen
tonbalıklarıiçinkullanılanbalıkyemideüretilenin20ka-
tına kadar çıkıyor.41 Avrupa’daki somon çiftlikleri, yem
gereksinimlerinikarşılamakiçin,KuzeyDenizi’ndekibalık
tarlalarınıntahminenyüzde90’ınadenkbiralanaihtiyaç
duyuyor; bu nedenle sektör çoğunlukla Güney Ameri-
ka’danithaledilenbalıkyemlerinikullanıyor.42
Balıküretimsanayiisınırlısayıdakibalığasonsuzadek

bağımlıkalamaz.43 Balıkçiftliklerindeyemolarakkullanı-
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lan6balıktürüileilgilibiraraştırma,bubalıklarınavlan-
dığıbalıktarlalarınınsürdürülebilirlikgerekliliklerineuy-
madığınıgösteriyor.44 Sözgelimi,araştırmayagöreŞilier-
kekuskumrusuaşırıavlanıyor; istavritavı içinbelirlenen
üstsınır,balıksayısınınsürdürülebilirliğiniolanaksızkılı-
yor;mavimezgit avı sürdürülemez durumda bulunuyor;
önlem olarak gümüşbalığı ve kum yılanbalığı avının iyi
yönetilmesigerekiyor.
Balık çiftliklerinin doğal balık nüfuslarına ve deniz

ekosistemlerineyönelikdiğertehditlerideşöyle:
•�Yav�ru�la�ya�bi�le�cek�Ba�lık�la�rın�Tü�ken�me�si
Balıkçiftliklerindegenellikleyemlikbalıküretmekye-

rine,yavrubalıklaryadakabuklularyemolarakkullanılı-
yor.Bazıdurumlarda(örneğindoğalkaridesstoklarında)
buuygulamaaşırı avlanmayanedenoluyor.45 Ayrıcaya-
kalandıktan sonra atılıp ölüme terk edilen diğer türlerin
yavrularıdaavlanıyor.HindistanveBangladeş’te,yakala-
nanherçizgilikaridesiçin160kadarkaridesvebalıkbo-
şaavlanıpatılıyor.46

•�Do�ğal�Or�tam�Kay�bı
Tropikal karides ve balık üretim çiftlikleri, binlerce

hektarlıkmangrovvekıyısulakalanınınyokolmasınayol
açtı.47 1991’de Filipinler’deki toplam mangrov kaybının
yüzde60’ınınbalıkçiftliklerinden(özelliklekaridesvesüt-
balığı çiftlikleri) kaynaklandığı belirtiliyor.48 Tayland’da
mangrovlarda kurulan balık çiftliklerinin ürettiği her bir
kilogram karides karşılığında, balık tarlalarından tahmi-
nen400grambalıkvekarideseksiliyor.49

•�Atık�lar
Dipte yaşayan canlıların çeşitliliğinin belirli miktarda

besinatığındanzamanzamanyararlanmasınakarşın,ba-
lıkçiftliklerindenkaynaklananfazlabesinakışıcanlıtürle-
rinin sayısını azaltıyor.50 Karides havuzlarından haliçlere
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boşaltılan atıklar balıkları tehdit edebiliyor ve plankton
topluluklarınınyapısınıdeğiştirereknormaldenfazlabitki-
nin büyümesine ve oksijenin azalmasına neden oluyor.51
Çin’dekarideshavuzlarınınyoğunolduğuyerlerdekikoy-
lardaönemlidüzeydekirlilikgörülüyor.52

•�Kim�ya�sal�Kir�li�lik
Patojenleriengellemekiçinbalıkçiftliklerindekikafes-

lerevehavuzlara sık sıkkimyasallarve ilaçlar ekleniyor.
Bukafesvehavuzlarınatık sularıdenizeboşaltıldığında,
söz konusu kimyasal maddeler çevreyi kirletiyor.53 Tay-
land’dakikaridesüretimsektörünün1988’deçökmesinin
nedenlerinden birisi de rasgele antibiyotik kullanımıydı;
zamanla bu antibiyotiklere dirençli bakteriler oluştu ve
karideslerdehastalıklarayolaçtı.54

•�Yer�li�Ol�ma�yan�Tür�le�rin�Do�ğal�Or�tam�la�ra�Sız�ma�sı
Yerliolmayanbalıkçiftliğiürünleri,yerlibalık toplu-

luklarına hastalık bulaştırabilir, bunlarla rekabet edebilir
yadabunlarıavlayabilir.55 Yerliolanveolmayantürlerin
çiftleşmesisonucundadoğalbirtürüngenetikyapısıdeği-
şerek,doğalçevreseldeğişikliklereolandirencizayıflatabi-
lir.56 1973’teHawaii’dekiçiftliklerdeüretilenyosuntürleri
doğalortama sızarakmercan resiflerineyayıldı.57 Güney
Şili’deçiftliklerdenyayılansomonvealabalıklaryerligü-
neybarlambalığı veuskumru ile rekabet ediyor.58 Balık
çiftliklerindeyaygınbiçimdekullanılanJaponPasifikisti-
ridyesideartıkkuzeyyarıkürekıyılarınınneredeysetama-
mındagörülüyor.59

•�Has�ta�lık�lar
Atlantiksomonundakiikiciddisalgın,bubalığınçift-

liklervebalıkstoklarınınyenidenartırılması içinbiryer-
denbaşkabiryerenakledilmesisonucundaortayaçıktı.60
Bulaşıcısomonanemisivedenizbiti,Avrupa’dakisomon
çiftliklerindeyaygıngörülmeninyanısıraabd’dekiçiftlik-
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lerideetkiliyor;butehlikenindoğalsomonlaradayayıl-
masındanendişeediliyor.61 Beyazvirüs,1990’larınbaşla-
rındanbuyanaAsya’dakikaridesçiftliklerindemilyonlar-
cadolarzararayolaçtı;kısasüreönceLatinAmerikave
abd’dedegörülenvirüsTeksaskarides çiftliklerindeka-
yıplaranedenoldu.Ayrıcabuvirüsündoğalkabukluları
daöldürmeolasılığıbulunuyor.62
Pekçokbalıkavlamayöntemisadecebalıklarüzerin-

de değil, avın hedefi olmayan başka türler üzerinde de
ciddietkileryaratabiliyor.Heryılçoksayıdadenizkuşu,
denizmemelisi ve deniz kaplumbağası ağlara dolanıyor
yadayakalanıyorveçoğunluğudabunedenleölüyor.63
Bu “yan-avları” önlemek için BirleşmişMilletler Kasım
1992’deaçıkdenizlerde2.5kilometredenuzunakıntıağ-
larının(çoksayıdadenizcanlısınıöldürenbiraraç)kulla-
nılmasınakarşıküreselbirmoratoryum ilanetti.64 Ama
yasadışı akıntı ağları ve başka ağ türleri nedeniyle aynı
sorunhâlâyaşanıyor.Okyanusyüzeyineyadadibineya-
tay olarak uzun oltaların gerilmesiyle yapılan parakete
balıkçılığıdasonderecezararlı.65 Hayvanlarbalıkçıların
kullandığıartıklaraveyemlerekanıpoltaiğneleriniyutu-
yor;sonraiplerinağırlığıylasuyunaltınaçekilerekboğu-
luyor.66
Paraketebalıkçılığıyıldatahminen300bindenizku-

şunu öldürüyor; bu kuşlar arasında 100 bin albatros,
ayrıca fırtınakuşları, yelkovankuşları ve kutup fırtına-
kuşları da yer alıyor.67 Paraketeler toplamda en az 61
farklı deniz kuşu türünün ölümünden sorumlu tutulu-
yor;bukuşların25tanesiDünyaÇevreKorumaBirliği
(World Conservation Union - ıucn) tarafından ciddi
tehlike altında, tehlike altında ya da hassas olarak ta-
nımlanıyor.68 Bazıülkelerinyakalanandenizkuşlarının
sayısını azaltmak içinönlemalmasınakarşın, parakete
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teknelerininçoğuhâlâbukonudaetkiliyöntemleruygu-
lamıyor.69 Parakete balıkçılığı deniz kaplumbağalarının
dayanlışlıklayakalanmasınanedenoluyor;sadece2000
yılındatahminen200binca�ret�ta�ca�ret�ta ve50binderi
sırtlıkaplumbağaavlandı.70 Pasifik’tebuikikaplumba-
ğatürününsayısıson20yıl içindeyüzde80-95azaldı;
budurum,kısıtlanmayanparaketebalıkçılığınıncanlıla-
rınhayattakalmasıaçısındannekadartehlikeliolduğu-
nugösteriyor.
ÖzellikleMeksikaKörfezi,KuzeyAvustralyaveHin-

distan’ın doğu kıyısındaki Orissa’da karides trolcülüğü
sırasında çok sayıda deniz kaplumbağası öldürülüyor.71
1980’lerde sadece Güneydoğu abd ve Meksika Körfe-

140

UluslararasıUzayİstasyonu’ndançekilenfotoğraftagüneşışığıylaparlayan
bölgeler,2002’deKuzeydoğuÇin’inLiaoningeyaletikıyılarındanekadar
çokbalıkçiftliğihavuzuolduğunugösteriyor.
Image�Science�and�Analysis�Laboratory,�nasa-Johnson�Space Center
(http://eol.jsc.nasa.gov/)

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 140



zi’ndekibalıktarlalarındayıldatahminen50binca�ret�ta
ca�ret�ta ve5binKempdenizkaplumbağasıboğularaköl-
dü.72 Bununsonucundaabd UlusalDenizBalıkTarlaları
Servisi sektörde faaliyet gösteren şirketlerle işbirliği ya-
parak kaplumbağa çıkarma aletini (ted) geliştirdi; bir
trolağınınüstüneyadaaltınayerleştirilenmetal ızgara
sayesinde, kaplumbağalar veköpekbalıkları ağdankur-
tulabiliyor.73 ted’lerin abd’deki gemilerin karides trol
ağlarına yerleştirilmesi 1991’de zorunlu hale geldi ama
deniz kaplumbağaları yavaş büyüdüğü için, bu uygula-
manınuzunvadelietkileriniancakonlarcayılsonragö-
rebileceğiz.74 ÜstelikMeksikaKörfezi’ndekibalıkçıların
hepsibuyasayauymuyor,dolayısıylakaplumbağalarve
köpekbalıkları karides ağlarında can vermeye devam
ediyor.75
Balıkçılık faaliyetleri “yakalanan”, “boğulan,” sonra

da tekrar denize atılandenizmemelilerini deöldürebili-
yoryadaciddibiçimdeyaralıyor.Uzmanlarıntahminleri-
negöre,yan-avhalinegelenbalina,yunusvedomuzba-
lıklarının sayısı yılda300biniaşıyor; foklarvedenizas-
lanlarında da benzer rakamlar görülüyor.76 Kaliforniya
Körfezi’nde nesilleri tehlikeye giren küçük va�qui�ta do-
muzbalıkları ve Yeni Zelanda açıklarındaki Hektor yu-
nuslarıdadahilolmaküzereçeşitlimemelitürlerininvar-
lığı, balıkçılık nedeniyle büyük tehlike altında bulunu-
yor.77 Yan-avlar, nüfusu sadece 350’ye düşenKuzeyAt-
lantikbalenbalinalarınınazalmasınadanedenoluyor.78
1986’danbuyana50balinanınöldüğü(enaz6tanesiağ-
laryüzündenolmaküzere),61balinanındaağlaradolan-
dığıbelirtiliyor.79 Avsırasındakibuolaylarıönlemekiçin
hiçbir şey yapılmazsa, önümüzdeki birkaç onyıl içinde
balinalar,yunuslarvedomuzbalıklarıyaçokazalacakya
datamamenyokolacak.80
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Denizlerde yan-avların ve balık tarlalarındaki tüke-
nişlerinartmasınayolaçanönemli (vegiderekçoğalan)
birbaşkauygulamada,büyükölçekli“yasadışı,düzen-
sizvekayıtdışı”(ıuu)balıkçılık.81 Balıktarlasıyönetimi
vekorunmasıkurallarıdışındahareketedenıuu balıkçı-
lar, hem düzenlemeye bağlı olmayan açık denizlerden
hemdedüzenlemeyebağlıolupizleme,denetimvegöze-
tim imkanı bulunmayan bölgelerden balık “çalıyor.”82
Tahminleregöreıuu balıkçılık,küreselbalıkavınınyüz-
de 20’sini oluşturuyor ve yılda 4-9milyar dolar hacme
ulaşıyor.83 Bu rakamınyaklaşık1.25milyardoları açık
denizlerdekiavlardan,kalanıdakıyıülkelerininmünha-
sır ekonomik bölgelerinden (eez) elde ediliyor. Bu du-
rumdan etkilenen bölgeler arasında Güney Okyanusu
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(AntarktikaOkyanusu),BatıAfrika,PasifikveAkdeniz
kıyılarıbulunuyor.84

ıuu balıkçılıkkısmen,dünyagenelindekibalıkçıfilola-
rınınaşırıkapasitesinden,dolayısıyladarekabetinartma-
sındankaynaklanıyor.Sanayileşmişülkelerbalıkstokları-
nınazaldığınıgördükçevekendisularınadahakatıdene-
timler getirdikçe, balıkçılar bu kısıtlamalardan kaçmak
için yeni yollar buluyor, faaliyetlerini etkili denetimlerin
olmadığı bölgelere, genellikle gelişmekte olan ülkelere
kaydırıyorlar.85 ıuu balıkçılarçoğunluklaruhsatsızçalışı-
yorveülkelerinisaklamakiçin“uygunbandıraları”kulla-
nıyorlar.Balıkçılıkuygulamalarınınyasallığınısorgulama-
yanülkelertarafındaninternetüzerindensatılanbubandı-
ralar kolaylıkla satın alınabiliyor.86 Balıkçılar ayrıca çal-
dıklarıbalıklarıdoğrudanlimanlaragötürmekyerine,de-
nizdesoğutmalıgemilere“naklederek”aklıyor.

ıuu balıkçılık,denizlerdekiçeşitlilikaçısındangiderek
büyüyenbirtehditvesürdürülebilirbalıktarlalarınınkar-
şısında ciddi bir engel.87 Yasal balıkçılıkta olduğu gibi,
ıuu balıkçılardadenizekosistemlerinevefaaliyetgöster-
dikleri bölgelerdeki hedef balık stoklarına büyük zarar
verendiptrollerinivediğeryöntemlerikullanıyor.88 Yan-
av nedeniyle, yasadışı Patagonya dişbalığı (Dis�sos�tic�hus
ele�gi�noi�des) avında kullanılan paraketelerin her yıl 145
bindenizkuşunuöldürdüğütahminediliyor.89 ıuu balık-
çılıkyerelbalıkçıtopluluklarınıngeçimlerinivekıyıülke-
leriningıdagüvenliğinitehditediyor,ciddiekonomikka-
yıplaranedenoluyor.90
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İnsanlarınfaaliyetlerindenkaynaklananiklimdeğişikli-
ğinindünyadakiokyanuslarvedenizyaşamıüzerindebü-
yüketkileryaratacağıtahminediliyor.SanayiDevrimi’nin
başlangıcından bu yana dünyanın atmosferinde biriken
karbondioksit(co2)miktarı,tahminenmilyonbaşına280
parçacıktan (280ppm)379ppm’ninüzerineçıktı;karşı-
laştırma yapmak gerekirse, sanayileşmeden önceki 8 bin
yıliçindeburakamsadece20ppmartmıştı.1 İnsanlardan
kaynaklananco2 emisyonlarının yaklaşık üçte ikisi fosil
yakıttüketimiyleüretiliyor;geriyekalanüçtebirlikkısım
iseormanlarınkesilmesindenvearazikullanımındakidi-
ğerdeğişikliklerdengeliyor.Bununsonucundaatmosferin
sıcaklığı artıyor ve yerkürenin iklim sistemleri üzerinde
pekçokfarklıetkioluşuyor.2
Yapılanaraştırmalar,dünyagenelindeokyanuslarınson

50 yılda önemli ölçüde ısındığını, içinde bulunduğumuz
yüzyılınsonunda1-2santigratderece(°c)dahaısınabilece-
ğinigösteriyor.3 Halençoksayıdadenizcanlısı,dayanabile-
ceği azami sıcaklığa yakın ısılarda yaşıyor; dolayısıyla sı-
caklıktakiküçükbirartışbilebucanlılarınfizyolojikişlev-
lerivehayattakalmaimkanlarıüzerindeolumsuzbiretki
yaratabilir.4 Kırmızısomonbalığıiçinhazırlananmodelve-
rileri,susıcaklığınınartmasıylabalıklarınbüyümesininen-
gellenebileceğiniveölümoranlarınınartabileceğinigösteri-
yor.5 İklimdeğişikliğininpekçokdeniz canlısının sayısını
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azaltabileceğiveyerel(bazıdurumlardadaküresel)tükeniş
olasılığınıartırabileceğibelirtiliyor.6
Artandeniz sıcaklığı, 1979’danbuyanadünya gene-

linde mercanlarda görülen çok sayıda ve yaygın “ağar-
ma”nıntemelnedeniolarakkabulediliyor.7 Resiflerioluş-
turan mercanlar içlerinde yaşayan ve fotosentez yoluyla
enerji sağlayan alglerle simbiyotik (ortak yaşam) ilişkisi
içindedir.Ortalama yaz sıcaklığında 1 °c gibi küçük bir
artış bile, bu alglerin ve içlerindeki pigmentlerin kısmen
veyatamamenyokolmasınanedenolur;böylecemercan-
larparlakbeyazrengedönüşür.8 Ağarmagenelliklegeçici
birdurumduramamercanlarınüremevebüyümekapasi-
tesini azaltır, hastalıklara karşı hassasiyeti artırır, hatta
ölümlerineyolaçabilir.9
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Son 20 yıl içinde sıklığı ve yoğunluğu giderek artan,
yüzlerceyadabinlercekilometreresifietkileyen6kitlesel
mercanağarması yaşandı.10 1995’tenbuyanadünyadaki
pek çok resif kitlesel ağarmadan etkileniyor. Mercanlar
üzerindekietkilerinderecesi“nispetenhafif”ten(mevsimlik
ağarmadaolduğugibi)“büyükölçekliölüm”lerekadarde-
ğişiyor.11 1982-83dönemindekiağarmanınardından,En-
donezya veDoğu Pasifik’teki resiflerin neredeyse tamamı
öldü;1997-98’dekiağarmadansonradaBatıHintOkya-
nusu’ndayüzde46oranındaresifölümüyaşandı.12
Mercanlarınölümününboyutları,ağarmanınyoğunlu-

ğunagöreartıyor;buyoğunlukdadenizsıcaklığındakiar-
tışınbüyüklüğünevesüresinegöredeğişiyor.13 2001-02’de
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Avustralya’nın Büyük Bariyer Resifi’nde görülen yaygın
ağarmaensıcakbölgelerdekimercanlarıöldürdüamada-
haserinsulardahasarayolaçmadı.14 Bazıbölgelerde,ba-
rınakvebesiniçinmercanlarabağımlıolanresifcanlıları,
büyükölçekliağarmanınardındanhemenhemenhiç iyi-
leşmegöstermedi.15
Denizsıcaklığıartmayadevamettikçe,2030-50yılları-

na gelindiğinde tropikal ve astropikal hatlardaki birçok
bölgedemercanlarınısıeşikleriaşılmışolabilir.16 Buısıto-
leransındabirdeğişiklikolmadığıtakdirde,dünyagenelin-
deresiflerinağarmasıheryılyadayıldaikikezyaşanan
birolayhalinegelebilir.17
Mercanlarartansıcaklıklarlaenazikişekildebaşaçıka-

bilir: İklimealışma (yüksek sıcaklıklaradayanabilecek şe-
kildefizyolojikdeğişimleryaşamaları)veuyum(belirlibir
mercan topluluğundakidahadirençlimercanlarınhayatta
kalıpçoğalması).18 Yinedemercanların,öngörülenısıartış-
larıkarşısındabugereklideğişimleriyeterincehızlıbirşe-
kilde yaşayabileceklerini gösteren hiçbir kanıt bulunmu-
yor.19 Isıyakarşıdahadayanıklıtürlerinegemenhalegelip
resifçeşitliliğindeazalmayayolaçmasımümkün.Mercan-
lardahauzunsüreliağarmalarsonucundatopluhaldeyok
olmasalarbile,üremebecerilerinikaybedebilirler.20
Artandeniz sıcaklığı nedeniylemercanlar yokolursa,

dünyagenelindekimercanresifiekosistemlerindeyaşayan
pekçokcanlıtürüdeortadankalkacaktır.21 Resiflerinyok
olması ayrıca, geçimlerini resiflerden karşılayan on mil-
yonlarcainsanıdaetkileyecektir.22 Neyazıkki,atmosfer-
dekiseragazıyoğunlaşmasınıistikrarakavuşturmayayö-
nelikçabalarartırılmadığısürece,resiflerindünyagenelin-
dekihastalıktablosudeğişmeyecektir.23
Denizlerdekipekçokbalık türüdekendilerineuygun

sıcaklıklarda yaşıyorlar; dolayısıyla deniz sıcaklığındaki
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artış bubalıklarınhemdağılımını hemde sayısını etkili-
yor.Son20-30yıldaBatıAkdenizısınınca,yükseksıcak-
lıklardayaşayanbazı alglerin,derisidikenli canlılarınve
balıkların sayısı arttı. Balıkların ısı değişikliğine çok az
uyumsağlayabildiğikutupbölgelerinde,enküçükbirde-
ğişiklikbilebalıklarıncoğrafidağılımınıvefizyolojikper-
formansını etkileyebiliyor.24 Kaliforniya karındanbacaklı-
larıveKarayipmercanlarıüzerindeyapılanbiraraştırma,
herikitüründeısınmanedeniylekutbadoğruilerlediğini
gösteriyor.25 1977-2001arasındadenizsıcaklığınınartma-
sıkarşısında,bazıKuzeyDenizibalıklarınındadahaku-
zeyegittiğibelirtiliyor.26
Deniz sıcaklığındaki artışın etkileri büyük olasılıkla

karmaşık ve öngörülemez olacak. Sözgelimi, Kuzeybatı
Avrupa’da sonyıllardagörülen ısı artışı eğilimiMa�co�ma
balt�hi�ca yumuşakçasınındahaerkenyumurtlamasınane-
denolduamafitoplanktonların(küçükbitkiler)ilkbahar-
daki tomurcuklanmasını erkene almadı.27 Bunun sonu-
cunda yumuşakça larvaları ile bunların besin kaynakları
arasında zamanlamaaçısındanbiruyumsuzlukmeydana
geldi. Üstelik larvalar artık, en yüksek sayıya ulaştıkları
zamanındeğiştiğikarideslertarafındandadahaçokavla-
nıyorlar.
Son onyıllarda denizlerdeki plankton sayısında ve bu

planktonlarıntoplulukyapısındadabazıdeğişikliklergöz-
lemleniyor.28 Deniz besin zincirinin en altında fitoplank-
tonlar ve zooplanktonlar (küçük hayvanlar) yer alıyor;
bunlarbalıkların larva ve yetişkinlikdönemlerindebesin
kaynağıolarakkullanılıyor.KuzeyDenizi’ndekiplankton-
larla ilgilibiraraştırma,1980’lerinortalarındanbuyana
artan sıcaklıkların plankton topluluklarını değiştirerek
yavrumorinalarınhayattakalmaolasılığınıtehditettiğini,
aşırı avlanma nedeniyle sayıları zaten düşenmorinaların
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dahadaazaldığınıgösteriyor.29 Ortamınısınması,morina-
larınüremesinideolumsuzetkileyebiliyor.
İklimindeğişkenliğinin,özelliklebirtürünçeşitliliğinin

enucundakalangençbalıklarınçoğalmasınıetkilediğibi-
liniyor.Fakatdünyadakibalıkstoklarınınazalmasıileik-
limdeğişikliği arasında güçlübirbağolduğunugösteren
hemenhemenhiçbirkanıtyok.30 Öteyandan,aşırıavlan-
masonucundapekçokbalıktürününönemliölçüdeazal-
dığınıgösterenpekçokkanıtbulunuyor.Dahadaönemli-
si,aşırıavlananbalıktürlerininbiyolojikçeşitliliğinazal-
masınedeniyleiklimdeğişikliğikarşısındadahahassasdu-
rumdaolabileceğisöyleniyor;bununsonucundadatürle-
rindirencininazalacağıbelirtiliyor.31 Dolayısıyla,aşırıav-
lanmabaskısıveiklimdeğişikliğibirarayagelince,zaten
azalmaktaolanbalıkların sayısı, kendilerinibirdaha to-
parlamalarınıçokzorlaştıracakkadardüşebilir.32
Denizlerdeki biyolojik çeşitlilik hakkındakaygı uyan-

dıranbir başkakonuda, deniz suyunun ısındıkça yayıl-
masındanvekaralardakibuzlarınerimesindenkaynakla-
nandenizseviyesiyükseliş.1961ile2003yıllarıarasında
küreseldenizseviyesiyıldaortalama1.8milimetreyüksel-
di.33 Artışıngelecekonyıllardadasüreceğitahminediliyor
amabununmiktarıbüyükölçüdekutuplardakibuzulların
erimesinebağlıolacak.34 HalenBatıAntarktikaBuzTaba-
kası’ndakiincelme,DoğuAntarktikaBuzTabakası’ndaki
kalınlaşmayladengeleniyor;fakatGrönlandBuzTabaka-
sı’ndagörülenartışöncekitahminleriikikattanfazlaaşa-
rak,yılda0.5milimetreyigeçiyor.35 Seragazıbirikmesihe-
mendurdurulsabile, ısıdankaynaklanangenleşmesonu-
cundadenizseviyesiyükselmeyedevamedecekvebuzul-
lariklimdeğişikliğikarşısındaerimeyisürdürecek.36
Denizseviyesindekiyükselmekıyıbölgelerdeerozyonun

vesellerinartmasına,ayrıcadenizsuyununhaliçlerevetatlı
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su aküferlerine sızmasına neden olabilir.37 Bu durum
2080’li yıllarda dünyadaki kıyısal sulak alanların yüzde
22’sininkaybolmasınayolaçarakbudoğalortamlaraba-
ğımlıolancanlıtürlerinietkileyebilir.38 Yapılanbiraraştır-
mayagöre,deniz seviyesindekiyarımmetrelikyükseliş,4
denizkaplumbağasıtürününüremealanıolanikiKarayip
adasındakikumsallarınyüzde32’sinisularaltındabıraka-
caktır.39 Bir başka araştırmaya göre de, alçak rakımlı iki
Hawaiiadasınınsualtındakalmasıdurumunda,zatennes-
li tehlikeye girenHawaii foku, tükenmekte olanHawaii
yeşildenizkaplumbağasıvetehlikedekiLaysanispinozuet-
kilenecektir.40 Denizseviyesindekihızlıyükseliş,mercanlar-
dayaşayanalglerinfotosentezyapmasıiçingerekliolanışı-
ğıngirişiniazaltarakmercanresiflerini“boğabilir.”41
Denizseviyesindekiyükselişeekolarak,iklimdeğişikli-

ğininokyanussuyununküreseldöngüsünüetkilemeolası-
lığıdabulunuyor.42 Büyükölçüdeısıvetuzlulukfarkların-
dan kaynaklanan Büyük Kayış (Great Ocean Conveyor
Belt),Golfstrimaracılığıylabüyükmiktardatropikalısıyı
KuzeyAtlantik’e taşıyor.Kışın bu sıcaklık doğuya giden
havakütlelerinekarışıyorveKuzeyAvrupa iklimini ısıtı-
yor.43 Okyanuslarınısınması,eriyenbuzullardanvedeniz-
lerdekibuztabakalarındantatlısuyayılmasıKuzeyAtlan-
tik’tekiBüyükKayış’ızayıflatarakyadatamamendurdu-
rarakbuısınmaetkisiniortadankaldırabilir.44 Bununger-
çekleşme olasılığı bilinmiyor ama okyanus döngüsünde
anibirdeğişiklikyaşanmasıveikliminbundanetkilenmesi
ihtimaliyüksek.45
Dünyadakibütünbölgelerarasındaözelliklekutuplar

hızlıbir ısınmayatanıkolduvebununsonucundadeniz-
lerdeki doğal ortamlar ve biyolojik çeşitlilik etkilendi.46
Uzmanlar Kuzey Kutbu’nda 1958 ile 1990’lar arasında
denizlerdekibuztabakasınınkalınlığınınyüzde40azaldı-
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Me�tin�Ku�tu�su�1�

İk�lim�De�ği�şik�li�ği�nin�Ku�zey�Ku�tup�Böl�ge�sin�de�ki�De�niz�
Can�lı�la�rı�na�Et�ki�si

Balıklar: De�niz�su�yu�sı�cak�lı�ğı�nın�art�ma�sı,�ba�lık�la�rın�me�ta�bo�liz�ma�sın�da,�bü�yü�me�-
sin�de�ve�üre�me�sü�reç�le�rin�de;�ay�rı�ca�be�sin�ola�rak�tü�ket�tik�le�ri�kü�çük�or�ga�niz�ma�la�rın
bü�yü�me�sin�de� ve� ha�yat�ta� kal�ma�sın�da� de�ği�şik�lik�le�re� ne�den� ola�bi�lir.� Ku�zey� Kut�-
bu’nda�ki�ba�lık�la�rın�da�ğı�lı�mı�da�bü�yük�ola�sı�lık�la�bu�de�ği�şim�den�et�ki�le�ne�cek;�mo�ri�-
na�lar,�rin�ga�lar,�ak�çıl�göz�lü�ba�lık�lar,�kö�mür�ba�lık�la�rı�ve�ba�zı�yas�sı�ba�lık�lar�ku�ze�ye
iler�le�ye�rek�sa�yı�ca�ço�ğa�la�cak�tır.�Gü�müş�ba�lık�la�rı,�ku�tup�mo�ri�na�la�rı�ve�Grön�land�pi�-
si�ba�lık�la�rı�gi�bi�ba�lık�tür�le�ri�de�sı�nır�lı�alan�lar�da�ka�la�cak,�sa�yı�ca�aza�la�cak�tır.
Kuşlar:Ku�zey�Kut�bu’nda�ki�de�niz�kuş�la�rı�en�çok�av�la�rın�da�ki�de�ği�şik�lik�ler�den�et�-
ki�le�ne�cek�ler.�De�niz�ler�de�ki�buz�la�ra�ge�rek�si�ni�mi�olan�be�yaz�ku�tup�mar�tı�sı�da�da�hil
ol�mak�üze�re,� ik�lim�de�ği�şik�li�ği�ne�kar�şı� en�has�sas�du�rum�da�ki�de�niz�kuş�la�rı,�be�sin
kay�nak�la�rı�ya�da�do�ğal�or�tam�la�rı�sı�nır�lı�tür�ler�ola�cak.�Ya�pı�lan�araş�tır�ma�la�ra�gö�-
re,�bü�yük�ola�sı�lık�la�kı�şı�ge�çir�dik�le�ri�do�ğal�or�tam�la�rın�de�ğiş�me�si�ne�de�niy�le,�be�yaz
ku�tup� mar�tı�la�rı�nın� yav�ru� sa�yı�la�rın�da� yüz�de� 80� azal�ma� ya�şa�nı�yor.� Ku�zey� Kut�-
bu’nun�Ka�na�da�böl�ge�sin�de�1990’la�rın�son�la�rın�da�Brün�nich’s�Gu�il�le�mot�kuş�la�rı�nın
yu�mur�ta�kay�bın�da�ve�ye�tiş�kin�kuş�ölüm�oran�la�rın�da�gö�rü�len�ar�tı�şın,�sı�cak�lı�ğın�art�-
ma�sın�dan�do�la�yı�siv�ri�si�nek�sa�yı�sı�nın�ço�ğal�ma�sın�dan�kay�nak�lan�dı�ğı�dü�şü�nü�lü�yor.�
Foklar: Buz�da�ya�şa�yan� fok�lar� yav�ru�la�mak,� tüy�dök�mek�ve�din�len�mek� için�buz
ta�ba�ka�la�rı�na�ba�ğım�lı�du�rum�da;�ba�zı�fok�tür�le�ri�de�buz�da�ya�şa�yan�can�lı�lar�la�bes�-
le�ni�yor.� Yav�ru�la�rın� bü�yü�ye�bil�me�si� için� de�niz�ler�de�ki� buz� ta�ba�ka�la�rı�nın� sa�bit� kal�-
ma�sı� ge�re�ki�yor;� oy�sa� St.� Law�ren�ce� Kör�fe�zi’nde� yıl�lar�ca� ne�re�dey�se� yok� de�ne�cek
ka�dar�az�bu�zun�ol�ma�sı,�iyi�ge�çen�yıl�lar�da�ki�yüz�bin�ler�ce�yav�ru�ya�kı�yas�la�he�men
he�men�hiç�yav�ru�nun�doğ�ma�ma�sı�na�yol�aç�tı.�Mev�cut�eği�lim�le�rin�sür�me�si�ve�ön�gö�-
rü�len�le�rin�ya�şan�ma�sı�ha�lin�de,�böl�ge�de�ki�Grön�land� fok�la�rı� ve�ba�lon�lu� fok�lar�açı�-
sın�dan�kor�kunç�so�nuç�lar�gö�rü�le�cek.�De�niz�ler�de�ki�buz�la�ra�ba�ğım�lı�olan�di�ğer�Ku�-
zey�Ku�tbu fok�la�rı�da�(hal�ka�lı�fok,�sa�kal�lı�fok�ve�be�nek�li�fok�da�da�hil�ol�mak�üze�re)
ben�zer�bir�teh�li�key�le�kar�şı�kar�şı�ya�bu�lu�nu�yor.
KutupAyıları: ‹k�lim�de�ği�şik�li�ği�ve�de�niz�ler�de�ki�buz�la�rın�eri�me�si�ku�tup�ayı�la�rı�-
nın�sa�yı�la�rı�nı�da�azal�ta�rak,�bel�ki�de�tü�ken�me�nok�ta�sı�na�ka�dar�ge�ti�re�cek.�Pek�çok
di�şi�ku�tup�ayı�sı�ka�ra�da�yu�va�ya�pı�yor�ama�do�ğal�or�tam�ve�bes�len�me�için�de�niz�ler�-
de�ki�buz�la�ra�ba�ğım�lı�bu�lu�nu�yor�lar.�‹lk�ba�har�da�buz�la�rın�er�ken�den�eri�me�si�ve�son�-
ba�har�da�su�la�rın�geç�don�ma�sı,�ku�tup�ayı�la�rı�nın�bes�len�me�sü�re�si�ni�kı�sal�ta�cak,�do�-
la�yı�sıy�la� de�po�la�dık�la�rı� yağ�mik�ta�rı�nı� da� azal�ta�cak�tır.� Vü�cut�la�rın�da�ki� yağ� ora�nı
aza�lan�di�şi�ler�da�ha�az�sa�yı�da�yav�ru�do�ğu�ra�cak,�do�ğur�duk�la�rı�yav�ru�lar�da�za�yıf
ola�ca�ğı�için�ha�yat�ta�kal�ma�ih�ti�mal�le�ri�dü�şe�cek�tir.�Ka�na�da’da�ki�Hud�son�Ko�yu’nda
buz�lar�ar�tık�30�yıl�ön�ce�si�ne�gö�re�2.5�haf�ta�er�ken�eri�me�ye�baş�lı�yor;�bu�nun�so�nu�-
cun�da�ku�tup�ayı�la�rı�kı�yı�ya�ulaş�tık�la�rın�da�da�ha�güç�süz�olu�yor�lar�ve�do�ğum�oran�-
la�rı�dü�şü�yor.�Buz�la�rın�yok�ol�ma�sı,�ku�tup�ayı�la�rı�nın�te�mel�be�sin�kay�na�ğı�olan�hal�-
ka�lı�fok�la�rın�sa�yı�sı�nı�da�azal�tı�yor�çün�kü�bu�fok�la�rın�da�do�ğal�or�ta�mı�yok�olu�yor.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 50

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430  29.01.2015  13:56  Page 152



ğını,1950’lerdenbuyanadailkbaharveyazmevsimlerin-
dedenizlerinbuzlakaplıolmaoranınınyüzde10-15düş-
tüğünübelirtiyor.47 Bölgedekiyıllıkortalamayüzeysıcak-
lığınınbuyüzyılın sonunda4-7 °c dahaartacağı tahmin
ediliyor.48 BuzamanakadarKuzeyBuzDenizi’ndedeyaz-
larıhemenhemenhiçbuzolmayacağıdüşünülüyor.49
Buerimedüzeyibüyükolasılıklagelecekbirkaçonyıl

içindebuzabağımlıolanKuzeyKutbu hayvanları(balık-
lar, kuşlar, foklar, balinalar ve kutup ayıları dadahil ol-
mak üzere) açısından olumsuz sonuçlar doğuracak.50
(Bkz.Metin Kutusu 1) Isınma kuzeye doğru ilerledikçe,
halen bol miktarda bulunan bazı canlı türlerinin sayısı
azalacak; böylece ticari balık tarlaları, yerli halkların av
olanaklarıveekosistemlerinişlevlericiddisorunlarlakar-
şılaşacak. Kuzey Kutbu’ndaki biyolojik çeşitliliğin kaybı
muhtemelen hastalıklara, zararlı böceklere ve parazitlere
karşıhassasiyetlerideartıracak.51
GüneyKutbu’ndaBatıAntarktikaYarımadası’ndatutu-

lankayıtlar,1951’denbuyanaatmosferdekisıcaklığınhızla
yaklaşık3°c arttığını,aynısüreçteyazmevsimindedeniz
yüzeyisıcaklığınında1°c yükseldiğinigösteriyor.52 Sıcaklı-
ğın artmasıyla birlikte, geçtiğimiz yüzyılda beş yarım-
adabuzuluküçüldü;bunlardan ikisi,1995’teparçalanan
Prens Gustav ve kısmen bölünen Larsen buzullarıydı.53
Bölgedekibuzullarınbüyükbölümüson50yıliçindekü-
çüldüveortalamaerimehızıdagiderekartıyor.54
Okyanussularınınısınması,denizlerdekibuztabakala-

rının azalması ve buzulların giderek erimesi (okyanusun
tuzluluk oranı üzerindeki etkileriyle birlikte) Antarkti-
ka’dakiyaşamıciddibiçimdeetkileyebilir.GüneyOrkney
Adaları’ndasonzamanlardayapılanbiraraştırma,bölge-
sel ısınmavedenizlerdekibuztabakalarınınazalmasıso-
nucundason26yıldaAdéliepenguenlerivesakallıpengu-
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enlerin(Pygos�ce�lis�an�tarc�ti�ca)sayısınındüştüğünügösteri-
yor.55 Budeğişikliklerin,GüneyOkyanusubesinzincirinin
önemlihalkalarındanvepenguenlerintemelbesinkaynak-
larından biri olanAntarktika krillerinin (karides benzeri
küçük canlılar) sayılarını da etkilediği düşünülüyor.56
(Bkz.MetinKutusu2)
Antarktika’dayaşayanpekçokdipcanlısı,ısıdeğişik-

liklerinekarşıdahadahassaskonumdabulunuyor.2004
yılındayapılanbiraraştırmayagöre,yazmevsimindede-
niz sıcaklığında sadece1 °c artışyaşansabile,üçyumu-
şakçatürününbiyolojik işlevlerizarargörüyor.57 Sözgeli-
mi, bir deniztarağı türü yüzme becerisini kaybediyor.
Araştırma,Antarktika’daki4bini aşkındip canlısı türü-
nünbirkısmının,yazmevsimindekidenizsuyusıcaklığın-
daki 1-2 °c artış sonucunda azalma tehlikesi yaşayacağı
sonucunavarıyor.
Atmosferdekikarbonmiktarınınartması sadeceokya-

nusların ısınmasınadeğil,daha fazlaasitlenmesinedeyol
açıyor.Son200yıldaokyanuslarinsanlardankaynaklanan
co2 emisyonlarınınyaklaşıkyarısınıemdiveböyleceokya-
nuslardakipHdeğeri0.1birimkadarazaldı.58 2100yılına
gelindiğindeatmosferdekico2 miktarındayaşanmasıbek-
lenenartışın,okyanuspHdeğerini1.5birimdahaazalta-
cağıtahminediliyor;bu,doğaldeğişikliklerinsınırınıaşmış
veyüzbinlerceyıldırgörülmemişbirdüşüşolacak.59
Okyanuslarınasitlenmesi,kalsiyumkarbonatkullana-

rak kabuk ve iskelet yapılarını oluşturan pek çok deniz
canlısıüzerindebüyüketkileryaratabilir.Bucanlılarara-
sındamercanlar,derisidikenliler,bazıkabuklular,yumu-
şakçalarveplanktonlardayeralır.Bukabukveiskeletya-
pılarınıüretmekvekorumakgittikçezorlaşacaktır;kalsi-
yumkarbonatasitliortamlardaeridiği için, sonundaka-
bukveiskeletlerçözülebilir.60 Asitlenme,mercanresifleri-
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Me�tin�Ku�tu�su�2�

İk�lim�De�ği�şik�li�ği�nin�An�tark�ti�ka’da�ki�Kril�le�re�Et�ki�si

1980’le�rin�or�ta�la�rın�dan� iti�ba�ren,�An�tark�ti�ka�Ya�rı�ma�da�sı’nda�ki�An�-
tark�ti�ka� kril�le�ri�nin� sa�yı�sı� önem�li� öl�çü�de� azal�dı.� Gü�ney� Ok�ya�nu�-
su’nda�kril�le�rin�çok�bol�ol�du�ğu�Gü�ney�ba�tı�At�lan�tik�böl�ge�sin�de�kril�le�-
rin�yo�ğun�lu�ğu�1976� ile�2003�ara�sın�da� tah�mi�nen�yüz�de�80�düş�tü.
Bu�azal�ma�nın,�bir�ön�ce�ki�kış�mev�si�min�de�de�niz�ler�de�ki�buz�ta�ba�ka�-
la�rı�nın�ge�niş�li�ği�ve�ka�tı�lık� sü�re�si� ile� il�gi�li�ol�du�ğu�gö�rül�dü,�çün�kü�bu
buz�lar�da�ki�alg�ler�kril�ler�için�be�sin�kay�na�ğı�olu�yor�ve�kril�lar�va�la�rı�nın
ha�yat�ta�kal�ma�sı�ve�bü�yü�me�si�açı�sın�dan�bü�yük�önem�ta�şı�yor.
An�tark�ti�ka�kril�le�ri�ay�rı�ca�yaz�mev�si�min�de�olu�şan�fi�top�lank�ton�to�mur�-
cuk�la�rıy�la�da�bes�le�ni�yor.�Fa�kat�1990-96�dö�ne�min�de�An�tark�ti�ka’da�-
ki�Pal�mer�‹s�tas�yo�nu’nda�plank�ton�top�lu�luk�la�rı�nın�ya�pı�sı�ile�il�gi�li�ola�-
rak�yü�rü�tü�len�bir�araş�tır�ma�ya�gö�re,�plank�ton�la�rın�da�da�hil� ol�du�ğu
or�ga�niz�ma�lar,�kril�ler�ta�ra�fın�dan�da�ha�ve�rim�siz�tü�ke�ti�len�top�lu�luk�la�ra
dö�nü�şü�yor.� Bu� de�ği�şik�li�ğin,� bu�zul� eri�me�le�ri�nin� art�ma�sı� so�nu�cun�da
de�ni�zin�yü�zey�tuz�lu�luk�ora�nı�nın�azal�ma�sın�dan�kay�nak�lan�dı�ğı�dü�şü�-
nü�lü�yor.�Kril�le�rin�so�ğuk�su�la�rı�ter�cih�et�ti�ği�ne�ve�te�mel�yu�murt�la�ma�ve
üre�me�alan�la�rın�dan�her�han�gi�bi�rin�de�de�niz�sı�cak�lı�ğı�nın�art�ma�sı�nın
nü�fu�su�azal�ta�ca�ğı�na�ina�nı�lı�yor.
An�tark�ti�ka�kril�le�rin�de�gö�rü�len�de�ği�şik�lik�ler,�Gü�ney�Ok�ya�nu�su�be�sin
zin�ci�ri� üze�rin�de�bü�yük� et�ki�ler� ya�ra�ta�bi�lir.�Özel�lik�le� pen�gu�en�ler,� al�-
bat�ros�lar,�fok�lar�ve�ba�li�na�lar�kril�le�rin�sa�yı�sı�nın�azal�ma�sın�dan�olum�-
suz� et�ki�le�ne�bi�lir.� 1990’la�rın� baş�la�rın�da� kril� nü�fu�sun�da� ya�şa�nan
azal�ma,�1990’dan�bu�ya�na�Adéli�e�pen�gu�en�le�ri�nin� ve� sa�kal�lı� pen�-
gu�en�le�rin� sa�yı�sı�nın� düş�me�si�ne� yol� aç�mış� ola�bi�lir.� Ay�rı�ca,� yi�ne
1990’la�rın�baş�la�rın�da�An�tark�ti�ka�kürk�lü�fok�la�rı�nın�ve�bı�yık�lı�pen�gu�-
en�le�rin�do�ğum�ki�lo�su�nun�azal�dı�ğı�ve�bu�pen�gu�en�le�rin�bes�len�me�sin�-
de�kril�le�rin�ki�lo�açı�sın�dan�pa�yı�nın�önem�li�öl�çü�de�düş�me�ye�baş�la�dı�ğı
da� be�lir�ti�li�yor.� Kril�le�rin� sa�yı�sı�nın� azal�ma�sı�nın� çu�buk�lu� ba�li�na�lar,
yen�geç� yi�yen� fok�lar� (Lo�bo�don� car�ci�nop�ha�gus)� ve� kürk�lü� fok�la�rı� da
et�ki�le�ye�ce�ği�tah�min�edi�li�yor.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 56
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ninvedenizbitkileriile mangrovlardadahilolmaküzere,
bunlarabağlıekosistemlerinbiyolojikçeşitliliğiveişlevle-
rindedebüyükdeğişikliklere yol açabilir.Kireçlenmeyen
denizorganizmalarıdaasitlenmedenetkilenebilir.Balıkla-
rın ve omurgasızların solunum süreçleri zarar görebilir,
vücut dokuları asitlenebilir; böylece üreme potansiyelleri
azalabilir, büyümeleri yavaşlayabilir, hastalıklara karşı
hassasiyetleriartabilir.61
İngilizKraliyetTopluluğu tarafındanokyanusasitlen-

mesiüzerineyapılanbiraraştırmayagöre,asitlenmeninya
dabundandoğacakyaygınbiyolojiketkileritersineçevir-
meninhiçbirgerçekçiyöntemibulunmuyor.62 Okyanuslar-
dakiasitlenmeninuzunvadelisonuçlarınıenazaindirmek
içintekuygunvepratikçözümün,atmosferdekico2 mik-
tarınıazaltmakolduğubelirtiliyor.Bukonudaciddiadım-
laratılmazsa,bugünbildiğimizpekçokcanlıtürüveeko-
sistemingelecekteokyanuslardayeriolmayacak.

156

2003’teAvustralya’dayapılanbiraraştırmagezisindegörüntülenmiş
Antarktikakrilleri.
Co�ur�tesy�Aus�tra�li�an�An�tarc�tic�Di�vi�si�on
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Denizlerdekiyaşamayöneliksüregelentehditlerdenbi-
risi kimyasallar, radyoaktif maddeler, besinler, petrol ve
denizartıklarıdadahilolmaküzerepekçokkirleticimad-
deninokyanuslara boşaltılmasıdır. Bumaddeler denizleri
kirletebilir,organizmalarıdoğrudanöldürebilirveekosis-
tembütünlüğünübozabilir.1
Son yıllarda cıvanın, pcb’lerin (poliklor bifeniller) ve

diğerkimyasallarındenizlerdekicanlıtürleriüzerindekiet-
kileri hakkındakaygılar giderekartıyor.2 Genel anlamda
kalıcıorganikkirleticiler(pop)olaraktanımlanansentetik
kimyasallar zehirli, uzun ömürlü ve biyolojik kütlelerin
içindebirikenmaddelerdir;dolayısıylabalıklarınvediğer
hayvanların dokularındabirikirler.Ayrıca ilk ortaya çık-
tıkları yerden çok daha uzaklara kadar gidebilirler.
2001’de kabul edilen StockholmAnlaşması çerçevesinde
çeşitlipop’leruluslararasıdenetime tabioldu.3 Fakatde-
niz organizmaları üzerindekimevcut ya da olası etkileri
bilinendiğerkimyasallarlahemenhemenhiçilgilenilmedi.
Bunlardanbirisiateşekarşıdirenciartırmakiçinplas-

tiklere, reçinelere,kumaşlara,boyalara, elektronik cihaz-
lara ve diğer ürünlere eklenen bromlu alev geciktiriciler
(bfr).4 1990-2000dönemindekimyasallarınküreselkul-
lanımı iki kattan fazla artış göstererek 145 bin tondan
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310bintonaçıktı.5 Bumaddelereyöneliktalebinyarısın-
danfazlasınıyaratanAsya’yıAmerikakıtalarıveAvrupa
izliyor.6

bfr’lerindünyanınheryerindedenizlerdekidoğalya-
şamı zehirlediği biliniyor. Kıyılarda, derin okyanuslarda,
hattaücraKuzeyKutbusularındabilebfr’lerbulunuyor.7
Bumaddelerüretimlerisırasındakiemisyonlarlavekulla-
nılanyadaatılantamamlanmışürünlerdensızarakdoğa-
ya karışıyor.8 Foklar ve pilot balinalar üzerinde yapılan
araştırmalar,kimyasallarınbirkezvücudaalındıktanson-
raplasentaaracılığıylaveemzirmeyoluylaannedenyav-
ruyageçtiğinigösteriyor.9 Ayrıcabumaddelerdenbazıları-
nın denizdeki besin zinciri aracılığıyla daha da çoğaldığı
biliniyor.10

bfr’lerindoğalyaşamveinsanlarüzerindekizehirliet-
kileri hakkında nispeten çok az bilgi olmasına karşın,
özellikletiroitveöstrojenhormonsistemlerindekietkileri
kaygıyaratıyor.11 Vahşigrikürklüfokyavrularıüzerinde
yapılanbir araştırma,bfr kategorilerindenbiriolanpo-
libromdifenileterlerin(pbde)vücutyağındabirikmesiile
bufoklarınkanlarındakitiroithormonudüzeylerininyük-
selmesi arasında bir bağ olduğunu gösteriyor; bu da
pbde’lerinendokrinsisteminibozduğuhipotezinidoğrulu-
yor.12 Başkaaraştırmalardabazıbfr’lerin sinir vebağı-
şıklık sistemini zehirlediğini,karaciğer işlevlerinideğiştir-
diğiniortayakoyuyor.13
1996-2001arasındaçeşitliülkelerinaçıkdenizlerinde-

ki kızıl orkinoslardan alınan kas örneklerine ilişkin bir
araştırma, hemen hemen bütün örneklemlerde her gram
yağ başına 0.1 nanogramdan düşük seviye (ng/g) ile 53
ng/g seviyeyekadarpbde bulunduğunubelirtiyor;buda
denizlerin çok yaygın biçimde kirlendiğini gösteriyor.14
Kuzeyyarıküredekipbde düzeyinindahayüksekçıkması,
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bubileşiklerinsözkonusubölgededahafazlakullanıldığı-
nı düşündürüyor. Araştırmada ayrıca, Doğu Çin Denizi
çevresindekigelişmekteolanbazıülkelerdebüyükmiktar-
daelektriklicihazatığının,denizepbde karışmasıaçısın-
danolası“sıcaknokta”laryarattığıiddiaediliyor.
Bazıaraştırmalar,denizkuşlarındaveHollandakıyıla-

rınavuranüçispermeçetbalinasındadabfr bulunduğunu
gösteriyor.15 Balinalaraçıklardakiderinsulardabeslendiği
için, söz konusu kimyasal bileşiklerin derinlerdeki okya-
nus besin zincirlerini bile kirletmiş olabileceği düşünülü-
yor.KuzeyKutbu’nunfarklıbölgelerindekikutupayıların-
da da pbde bulundu.16 Yapılan bir araştırmaya göre,
pbde’ninvücuttaparçalanmasımümkün;dolayısıylaayı-
lar bu bileşiğimetabolizmaları aracılığıyla parçalayabilir
veölçülendeğerler,aslındabuhayvanlarınmaruzkaldığı
toplam pbde miktarından az çıkabilir.17 Bazı çalışmalar
deniz canlılarındaki pbde miktarının zamanla arttığını,
bazıları da pbde’lerin son yıllarda sabit kaldığını, hatta
azaldığınıgösteriyor(bununnedenibazıülkelerdekimya-
sallarayenidenetimlergetirilmesiolabilir).18
Kalıcı organik kirleticiler, deniz ekosistemlerine yay-

gınveuzunsürelitehditleroluşturançoksayıdakikirle-
tici grubundan sadece biri.Daha yerel olmakla birlikte
büyükönemtaşıyanbirbaşkagrupise,doğalalternatif-
leri olmayan, çok uzun zamanda yok olan, kansere ve
genetik değişimlere yol açabilen yapay radyonüklidler
(radyoaktif çekirdekler).19 Özellikle 1954-62 arasında
yaygınolannükleer silahdenemelerinde serpilen tozlar,
okyanuslardakiyapayradyonüklidlerinenbüyükkayna-
ğınıoluşturuyor.Diğerkaynaklarisenükleerenerjitesis-
lerinin ve nükleer yeniden işleme tesislerinin atıklarının
yanısıra,geçmiştenbuyanadenizeboşaltılanradyoaktif
atıklar.
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Günümüzdeokyanuslardakiradyoaktifkirliliğinenbü-
yüknedeni,İngiltereveFransa’dakinükleeryenidenişleme
tesisleri.20 1998’deİngiltere’dekiSellafieldtesisininyakınla-
rındadeniztabanındanalınantortularöylesinekirliydiki
bazıuzmanlarbunlarınnükleeratıkolaraksınıflandırılma-
sıgerektiğiniönesürdü.21 Radyonüklidlerinokyanusakın-
tılarıyla çok uzak yerlere kadar taşınabilmesi nedeniyle,
kirliliğin “ayak izleri” İrlanda Denizi’nden Kuzey Kutbu
sularına kadar uzanıyor.22 Okyanuslardaki doğal döngü
sayesinde bazı atıkların yokolmasına karşın, deniz taba-
nındakikirlitortularınsüreklihareketetmesi,radyonüklid-
lerinsürekliyüzeysularınakarışmasınanedenoluyor.23
Biraraştırma, İngilterekıyılarındaki fokvedomuzba-

lıklarından alınan doku örneklerinde, deniz suyundakin-
den300katfazlaradyosezyumtespitetti.24 Memelilerdeki
kirlenmedüzeyi,Sellafield’denuzaklaştıkçaazalıyordu;bu
datesisinenbüyükkirlilikkaynağıolduğunugösteriyor-
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du. Plütonyum açısından da, Sellafield’deki atıkların
1980’lerin başlarından tepe noktaya ulaşmış olmasına
karşın,tortulardakiradyonüklidyüzeysularınıkirletmeye
devam ediyor.25 1986-96 arasında İrlanda kıyılarından
toplanandeniz yosunlarında, 1988 ile 1997 arasında İr-
landa’nınkuzeydoğukıyısındakimidyeveistiridyelerdede
plütonyumbulundu.26
Özellikleazotvefosforiçerenbitkibesinleridedenizle-

rikirletenönemlimaddelerarasındayeralıyor.Bunlarta-
rımsalsızıntı,kanalizasyon,fosilyakıtkullanımınedeniyle
oluşanatmosferkirliliğigibipekçoknedenlekıyılardaki
sulara ulaşıyorlar.27 Kıyılardaki besin fazlası kirliliği, fi-
toplanktonve zooplanktonların artmasınanedenolarak,
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canlı türlerininbileşimlerindeçarpıcıdeğişiklikleryarata-
biliyor.Buorganizmalarölüpdibebatınca,derinlerdekiya
da deniz tabanındaki mikroplar tarafından tüketiliyor.
Mikroplarınartmasıbubölgelerdekioksijenintükenmesi-
ne,dolayısıylabalıklarınvediğerdenizhayvanlarınınso-
lunumsıkıntısıçekmesineyolaçabiliyor.28 Oksijenseviyesi
düştükçebalıklarbubölgeleri terkediyoramatortuların
arasındayaşayıphareketyeteneğiolmayancanlılarölme-
yebaşlıyor.29
Aşırı besin yüklemesi ve bunun sonucundaki oksijen

kaybısüreci,“ölübölgeler”olarakadlandırılangeniş,ok-
sijensizalanlaryaratıyor.30 1970’lerdenbuyanaölübölge-
lerinsayısıgiderekartıyor;sontahminleregöre200civa-
rındaölübölgebulunuyor.31 Bubölgelerin40-84binkilo-
metrekarelikenbüyükleriBaltıkDenizikıyılarında,Mek-
sika Körfezi’nin kuzeyinde, son zamanlarda da Karade-
niz’in kuzeybatı sahanlığında görülüyor. Daha küçük ve
dahaseyrekoluşanölübölgeleriseKuzeyAdriyatikDeni-
zi’nde,KuzeyDenizi’ningüneykoylarında,abd’dekipek
çokkıyıvehaliçte,GüneyAmerika,Çin,Japonya,Avust-
ralyaveYeniZelandaaçıklarındayeralıyor.32 Bubölge-
lerdenbazılarıkısaömürlüolurken,bazılarıdayılınbü-
yükbölümündedeğişmedenkalıyor.33
Kıyılardakiölübölgelerin sayısınınartmasıylabiyolo-

jikçeşitlilikazalırken,BaltıkDeniziveKaradeniz’debazı
dip balığı tarlaları yok oluyor.34 Besin kirliliğinden kay-
naklananciddidiphipoksisi(oksijenyetmezliği)ilkolarak
1950civarındaBaltıkDeniziveMeksikaKörfezi’ndebe-
lirlenmişti.35 MeksikaKörfezi ölü bölgesinin hızla büyü-
mesi,1950’lerdekimyasalgübrekullanımınınönemliöl-
çüdeartmasıylabağlantılıydı.36 BaltıkDenizi’ndedederin
sulardaoksijenbulunmamasınınaşırıkimyasalgübrekul-
lanımından kaynaklandığına ilişkin kanıtlar var.37 Bazı
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bölgelerdekibesinkirliliğininnedeniisekentselveendüst-
riyelatıksularveatmosferdekikirleticilerolabilir.38
Denizlerepetrolsızmasıdadoğalyaşamaçısındanbir

felaketyaratabilirveekosistemsağlığıüzerindeuzunsü-
relietkilereyolaçabilir.Büyüksızıntılar,yarattıklarıkor-
kunçetkilernedeniylehemengazetebaşlıklarınagiriyor
amaaslındagemiler,açıklardakisondajçalışmaları,rutin
gemivearaçbakımlarıdahergünküçükküçüksızıntı-
lar yaratıyor.39 Sözgelimi, 1990-99 döneminde abd’nin
kıyısularındakitankerlervesarnıçlımavnalar,enaz379
litreye ulaşan 513 sızıntıya neden oldu.40 Kuzey Deni-
zi’ninaçıklarındakiyasalpetrolvegaztesislerindensızan
petrol,busektördenkaynaklanansızıntınınbüyükbölü-
münü oluşturdu.41 Sızıntının büyüklüğünün önemli ol-
masınakarşın,ortayaçıkanhasarpetrolüntürü,sızıntı-
nınolduğuyervehavakoşullarıgibibaşkaetkenlerede
bağlıoluyor.42
Petrolsızıntılarıçevreyekorkunçzararlarverebilir.Pet-

rollekaplıkıyılardagenellikleçoksayıdahayvancesediya
dacançekişenhayvanlargörülür.43 (Bkz.MetinKutusu3)
Özellikledenizkuşlarıvedenizmemelileribudurumdan
etkilenir:Tüylerininyadakürklerininpetrollekaplanma-
sı,suyalıtımıözellikleriniyokedervehipotermi(vücutısı-
sınınaşırıdüşmesi)nedeniyleölmelerinenedenolur.Hay-
vanlar kendilerini temizlemeye çalışırken ya da yedikleri
nedeniyledezehirlenebilirler.Uzunvadede,düşükmiktar-
dapetrole uzun süremaruzkalmak, deniz kuşlarının ve
bazıdenizmemelilerininhayattakalmaveüremeolanak-
larıüzerindeciddiolumsuzetkileryaratabilir.44
Denizkirliliğininengözlegörülürbiçimlerindenbirisi,

kıyılardaki atıklardan kaynaklanıyor. Kumsallara atılmış
birkaçparçaçöpolmanınçokötesinde,buatıklardünya-
dakibütünokyanuslarıetkileyenyaygınbirsorunhaline
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Me�tin�Ku�tu�su�3�

Son�Dö�nem�de�ki�Bü�yük�Pet�rol�Sı�zın�tı�la�rı�ve�Et�ki�le�ri

Ex�xon�Val�dez,�Alaska, 1989. Ex�xon�Val�dez pet�rol� tan�ke�ri�Mart� 1989’da� ka�ra�ya
otur�du�ğun�da,�Alas�ka’nın�Prens�Wil�li�am�Ko�yu’na�tah�mi�nen�42�bin�ton�ham�pet�rol�bo�şal�-
ta�rak�en�az�1.990�ki�lo�met�re�lik�ter�te�miz�bir�kı�yı�şe�ri�di�ni�kir�let�ti.�Bu�sı�ra�da�tah�min�le�re�gö�-
re�250�bin�kuş�he�men�öl�dü;�ha�yat�ta�ka�lan�kuş�la�rın�sa�yı�sı�ve�da�ğı�lı�mı�üze�rin�de�de�uzun
va�de�li� et�ki�ler�oluş�tu.�De�niz�me�me�li�le�ri�açı�sın�dan�ba�kar�sak,� tah�mi�nen�2.800� su�sa�mu�ru
ve�en�az�302�sığ�su�fo�ku�öl�dü;�sı�zın�tı�nın�ol�du�ğu�böl�ge�de�ki�her�iki�tür�de�bir�kaç�yıl�bo�-
yun�ca�iyi�le�şe�me�di.�Sı�zın�tı�dan�10-12�yıl�son�ra�bi�le�Alas�ka�kı�yı�la�rın�da�ve�2003�yı�lın�da
al�çak�gel�git�böl�ge�le�rin�de�pet�rol� kir�li�li�ği�hâ�lâ�gö�rü�le�bi�li�yor�du.�2000�yı�lın�da�ba�zı� su�sa�-
mu�ru�top�lu�luk�la�rı�he�nüz�sı�zın�tı�nın�iz�le�ri�ni�si�le�me�miş�ti.
Pres�ti�ge,�‹ spanya,2002: 13�Ka�sım�2002’de�pet�rol�tan�ke�ri�Pres�ti�ge ‹s�pan�ya’nın�210
ki�lo�met�re�açı�ğın�da�bat�tı�ve�Ku�zey�‹s�pan�ya�ile�Gü�ney�ba�tı�Fran�sa�kı�yı�la�rı�na�tah�mi�nen�63
bin�ton�pet�rol�yay�dı.�Sı�zın�tı�nın�ar�dın�dan�pet�ro�le�bu�lan�mış�23�bi�ni�aş�kın�kuş� top�lan�dı.
Sı�zın�tı�dan� et�ki�le�nen� kuş�la�rın� top�lam� sa�yı�sı�nın� (mar�tı�lar,� us�tu�ra� ga�ga�lı� alk�lar,� At�lan�tik
mar�tı�la�rı,�ku�zey�süm�sük�kuş�la�rı,�Av�ru�pa�te�pe�li�ka�ra�ba�tak�la�rı�da�da�hil�ol�mak�üze�re)�115
bin�ile�230�bin�ara�sın�da�ol�du�ğu�tah�min�edi�li�yor�du.�Ga�li�çya’da�sı�zın�tı�dan�en�çok�et�ki�le�-
nen�kum�sal�lar,� top�lam�can�lı� tü�rü� çe�şit�li�li�ği�nin�üç�te� iki�si�ni� kay�bet�ti.�2003’te�Bis�cay�Ko�-
yu’nda�ki�mid�ye�ler�üze�rin�de�ya�pı�lan�bir�in�ce�le�me,�ze�hir�li�kim�ya�sal�lar�ne�de�niy�le�mid�ye�le�-
rin�me�ta�bo�liz�ma�la�rın�da�hâ�lâ�so�run�lar�ol�du�ğu�nu�gös�te�ri�yor�du.
Lübnan,Temmuz2006: ‹s�ra�il�bir�lik�le�ri�14-15�Tem�muz�2006’da,�Lüb�nan�kı�yı�sın�-
da�ki�Ji�yeh�Ener�ji�San�tra�li’nin�pet�rol�de�po�la�rı�nı�vur�du�ve�Ak�de�niz’e�10-13�bin�ton�ma�zot
dö�kül�me�si�ne�ne�den�ol�du.�Sa�vaş�ne�de�niy�le�te�miz�lik�ope�ras�yon�la�rı�beş�haf�ta�ge�cik�ti�ve�bu
sü�re�için�de�ma�zot�Lüb�nan�kı�yı�şe�ri�di�nin�150�ki�lo�met�re�lik�kıs�mı�na�ya�yıl�dı.�Dö�kü�len�ma�-
zo�tun�bü�yük�bö�lü�mü�kı�yı�bo�yun�ca�bu�la�maç�ha�li�ne�ge�lip�ka�tı�laş�tı�ve�kum�la�ra,�ka�ya�la�ra,
taş�la�ra�ya�pış�tı;�de�niz�ta�ba�nı�da�ma�zot�la�kap�lan�dı.�Bu�du�ru�mun�de�niz�can�lı�la�rı�üze�rin�-
de�ki�ilk�et�ki�le�ri,�her�gün�bin�ler�ce�ölü�ba�lı�ğın�ve�di�ğer�can�lı�tür�le�ri�nin�kı�yı�ya�vur�ma�sı�ol�-
du.�Lüb�nan’da�de�niz�eko�sis�tem�le�rin�de�bi�yo�lo�jik�çe�şit�li�lik�çok�faz�la�ol�du�ğu�için,�bu�ma�zo�-
tun�özel�lik�le�ver�me�tus (de�niz�sal�yan�go�zu)�re�sif�top�lu�luk�la�rı�üze�rin�de�ki�et�ki�le�ri�kay�gı�ya�-
rat�tı.�Ma�zot�ay�rı�ca�ba�lık�la�rın�üre�me�si�ni�ve�yu�mur�ta�la�rı�nı�bu�kı�yı�la�ra�bı�ra�kan�de�niz�kap�-
lum�ba�ğa�la�rı�nı�da�teh�li�ke�ye�at�tı.
Filipinler,Ağustos2006: Pet�ron�şir�ke�ti�ta�ra�fın�dan�ki�ra�lan�mış�bir�tan�ker�11�Ağus�-
tos�2006’da�Fi�li�pin�ler�açık�la�rın�da�bat�tı�ve�baş�lan�gıç�ta�200�ton,�da�ha�son�ra�da�ta�şı�dı�ğı
1.800� ton�pet�ro�lü� su�la�ra�bı�rak�tı.� Pet�rol� 320� ki�lo�met�re�lik� kı�yı� şe�ri�di�ni� yo�ğun�bir� bu�la�-
maç�la� kap�la�dı,�mer�can� re�sif�le�ri�ni� yok� et�ti,� bin hek�tar�lık� de�niz� ko�ru�ma�ala�nı�na�bü�yük
za�rar�ver�di.�De�niz�de�ki�ko�ru�ma�alan�la�rı�nın�ve�kı�yı�eko�sis�tem�le�ri�nin�uğ�ra�dı�ğı�ha�sa�rı�gör�-
mek�için�bir�de�ğer�len�dir�me�ya�pı�lı�yor.�Çev�re�ci�ler�Fi�li�pin�hü�kü�me�ti�ne,�çev�re�ye�ve�in�san�la�-
rın� ge�çim� kay�nak�la�rı�na� ve�ri�len� za�rar�dan� Pet�ron’u� ve� or�tak�la�rı�nı� so�rum�lu� tut�ma�sı� için
çağ�rı�da�bu�lun�du.�Hü�kü�me�tin�bu�ko�nu�ya�ayır�dı�ğı�fo�nu�ak�tar�ma�ka�ra�rı�nı�ağır�dan�al�ma�sı
ne�de�niy�le�te�miz�lik�ça�lış�ma�la�rı�en�gel�len�di�ve�bu�gü�ne�dek�Pet�ron�bu�ça�lış�ma�lar�için�her�-
han�gi�bir�mad�di�yar�dım�öne�ri�sin�de�bu�lun�ma�dı.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 43
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geldi.45 Bunlaratakılıpkalanyadabunlarıavzannederek
yiyen çok sayıda deniz canlısı yaralanıyor ya da ölüyor.
Pekçokdenizkuşu,kaplumbağa,fok,denizaslanı,balina
vebalıkdadahilolmaküzereenaz267farklıtürhayva-
nınbuatıklaratakıldığıyadabunlarıyediğibiliniyor.46
Yapılanaraştırmalar,denizlerdekiatıklarındünyadaki

bütün okyanuslarda ve kıyılarda görüldüğünü, tropikal
bölgelerdeveortaenlemlerdeisekutuplaragöredahayay-
gınolduğunugösteriyor.Nakliye rotalarında,balıkavla-
nan bölgelerde ve okyanusların birleştiği noktalarda da
büyükmiktarda atık görülüyor. Araştırmalar, kilometre-
kare başına 0-10 büyük atık olduğunu belirtiyor, fakat
ManşDenizi’nde(kilometrekarebaşına10-100’denfazla)
veEndonezya’dakiAmbonKoyu’nda (metrekareye4’ten
fazla)dahadaçoksayıdaatıkbulunuyor.47 Çokdahakü-
çükolanyüzer“mikro”atıklaraçıksulardabilebolmik-
tarda gözlemleniyor; atıkların birleşme noktası olanKu-
zeyPasifikGirdabı’ndakiverilerleyapılantahminleregö-
re,atıkmiktarınınkilometrekarebaşına1milyonakadar
çıkmasımümkün.
Deniz tabanındaki atıklar Avrupa, abd, Karayip ve

Endonezya’nın çeşitli bölgelerinde incelendi. Avrupa’da
kaydedilen en yüksek miktar kilometrekare başına 101
binatıkmadde,Endonezya’daise690binmaddecivarın-
daydı.48 Dünya kıyılarında yapılan incelemelerde en çok
sayıdaatığınEndonezya’da(sahilşeridininhermetresinde
yaklaşık30atıkmadde)veSicilya’da(hermetrede231’e
kadarçıkanatıkmadde)olduğugörüldü.49
Denizlerdekiatıklarıntahminenyüzde80’ikaralardan,

diğerleriisedenizdekifaaliyetlerdenkaynaklanıyor.50 Dört
temelatıkkaynağıvar:Kıyılardaturizmdenkaynaklanan
çöpler(yiyecek-içecekpaketlerivekutuları,sigaraizmarit-
leri, plastik kumsal oyuncakları); kanalizasyon atıkları
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(rögarlardanyadakanalizasyonlardantaşançöpler,kon-
domlar,şırıngalar);balıkçılıklailgiliatıklar(oltalar,ağlar,
sepetler,yemkutularınınyapışkanşeritleri);gemivetekne
atıkları(yanlışlıklayadabilerekdenizedökülençöpler).
Enyaygınatıktürüolanplastikvesentetikmaddeler

deniz hayvanları ve kuşları açısından en büyük sorunu
yaratıyor. Plastikler okyanusta savrulurken ya kendili-
ğindenyadagüneşışınlarıylagiderekdahaküçükparça-
lara ayrılıyor ve sonunda kum tanesi kadar küçülüyor.
Buparçacıklarındeniztabanındakitortularayerleştiğiya
da suyun içinde dolaştığı görülüyor.51 Bu kadar ufak
parçalar bile deniz canlılarına zarar verebiliyor çünkü
küçükdenizhayvanlarıbunlarıyutuyorvezehirlikimya-
sallarıvücutlarındabiriktiriyorlar.Özelliklekıyılaraya-
kınbölgelerdedeniztabanındaençokbulunanatıknay-
lonpoşetoluyor.52
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Lübnanlıbirçocuk,gelgitintaşıdığıçöplerinvebaşkaatıklarınarasında,
şırıngalarlaoynuyor.
©�Greenpeace/Serji
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Atılmışbalıkavıtakımları,meşrubatkutularınınaçma
halkaları, balık yemi kutularının yapışkan şeritleri deniz
memelilerini, deniz kaplumbağalarını ve deniz kuşlarını
suyun altına çekerek, tıkayıp boğarak, organlarına zarar
vererek, açlıktanöldürerek (yetersiz beslenme yüzünden)
veyaralayaraköldürüyor.53 Atılmışavtakımlarınınağları
ya da oltaları resiflere takılıp bunları parçalayınca,mer-
canlardazarargörüyor.Buağlarvesepetlerkullanılmasa-
larbile,balıklarbunlaratakılabiliyor.“Hayaletbalıkçılık”
olarakadlandırılanbudurumçoksayıdadenizcanlısının
yakalanmasına, dolayısıyla balık sayılarının azalmasına
yolaçabiliyor.54 Denizlerdekiatıklar,denizhayvanvebit-
kilerini ait olmadıkları uzak yerlere taşıyan sallar haline
degelebiliyor.
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Dünyadaki deniz ekosistemlerine yönelik tehditlerin
sayıcaçokolduğunudüşünürsek,okyanuslarımızıyönet-
mebiçimlerimizdeköklüdeğişiklikleryapmamızgerekti-
ği çok açık. Hükümetler okyanuslar ve balık tarlaları
içinpekçokiyiniyetlidüzenlemelergetirdiamabunların
çoğuyaçokzayıfolduklarıyadadoğrudürüstuygulan-
madıklarıiçinetkisizoldu.1 Üstelikbalıktarlalarıyöneti-
mi çoğunlukla bütün bir ekosistemi değil, tek bir türü
esas alarak hazırlandı. Getirilen kısıtlamalar sadece av
kotaları,bölgelerigeçiciolarakavlanmayakapatmakve
balıkçılığısınırlamakşeklindeoldu.Balıktarlalarınınyö-
netimikonusu,dahagenişkapsamlıdenizekosistemleri-
niyeterincekorumaktanuzaktı.2
Düzenlemelerdekibuboşluğudoldurmakiçin,deniz-

lerinhemkorunmasınıhemdesürdürülebiliryönetimini
sağlayacak,bütüncül,önlemedayalıveekosistemodaklı
biranlayışgerekiyor.Diğerbirdeyişle,balıkavlamaöz-
gürlüğünüvedenizlerinserbestolmasınısavunanmevcut
varsayımlarınyerine,de�niz�le�re�öz�gür�lü�ğü esasalanyeni
birkavramgeliştirilmeli.3
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Kü�re�sel�De�niz�Ko�ru�ma�Alan�la�rı�Ağı

Korumaaçısındanbakınca,okyanuslardakiyaşamıko-
rumaktekbircanlıtürünüdeğil,bütüncanlıları,bunların
doğalortamlarınıveekosistemioluşturantürlerarasında-
kikarmaşıketkileşimlerikorumakanlamınageliyor.Bunu
yapabilmeninenetkiliyoluda,tamamenkorumaaltında
alanlar,yanidenizlerde“milliparklar”oluşturmaktır.
Deniz koruma alanları, genel anlamdakorumaya alı-

nanbütündenizalanları(mpa)arasındaenyüksekdüzey-
deçevreselkorumayısağlıyor.4 Bualanlarticaribalıkçılık
vemadencilik,atıkboşaltımıgibiuygulamalaratamamen
kapatılıyor.(Eğlenceamaçlıteknegezileri,nakliyegemileri
tarafındangeçişyeriolarakkullanılma,bazıdurumlarda
da küçük ölçekli, zararsız balıkçılık gibi daha az zararlı
kullanımlara belirli bir noktaya kadar izin verilebiliyor
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Filipinler’dekiApoAdasıDenizKorumaAlanı’ndabirpalyaçobalığıbir
denizanemonununiçindekendisinebarınakarıyor.
©�Greenpeace/Gavin�Newman
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ama pek çok koruma alanında hiçbir insan faaliyetine
müsaadeedilmeyenanabölgelerbulunuyor.)Böylecede-
nizkorumaalanlarının,canlıkaynaklarınadilbirbiçimde
ve önlemlerle desteklenerek sürdürülebilir kullanımı he-
defleniyor.5
Halen dünya genelinde, neredeyse tamamı küçük öl-

çeklivekıyısalolan4binmpa bulunuyor.6 Fakatacilola-
rakaçıkdenizleriyadaulusalyargıkapsamındaolmayan
bölgeleri de kapsayan, tam anlamıyla koruma sağlayan
küresel bir ağ kurmak gerekiyor.7 Derin denizlerdeki ve
açık okyanuslardaki aşırı avlanma, yasadışı balıkçılık ve
giderek yaygınlaşan diğer insan faaliyetlerini engellemek
içinbuşart.8 Korumaaltındakialanlariçingündemoluş-
turmak üzere her on yılda bir kez toplanan hükümetler
arasıörgütDünyaParklarıKongresi2003’te, tümokya-
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Filipinler’dekiApoAdasıDenizKorumaAlanı’nda
birşahingagalıkaplumbağa.
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nuslarınenazyüzde20-30’ununbirdenizkorumaalanla-
rıağınadahiledilmesiniönerdi.9 Diğeryetkililerisedaha
dagenişkapsamlıbirkorumayaklaşımınısavunarak,de-
nizlerdeki canlıların korunması, balık tarlaları yönetimi-
nindesteklenmesi, ekosistemsüreçleriningüvenceyealın-
masıveyeterliekolojikbağlarınsürdürülmesiiçindenizle-
rinyüzde50’sininkorumaaltınaalınmasıgerektiğinibe-
lirtti.10
Böyle geniş kapsamlı bir çalışmanınderhal başlaması

gerekiyor ama okyanuslarda bugün görülen yüzde 1’lik
(karadakiyüzde12’likoranagöreçokaz)korumayısağ-
lamakiçinbile30yılgeçmesigerekti.11 Buyüzde1’likkıs-
mın sadece yüzde 0.1’i tam anlamıyla koruma altında;
mercanresifleri,denizaltıdağlarıvesıcaksuyarıklarıda
dahilolmaküzerepekçokönemliokyanusekosistemibo-
zulmalara açık halde bulunuyor.12 (Bkz. Tablo) Mercan
resiflerinin,mangrovların,deniztabanındakibitkileriniş-
levselliğinedeniylebiliminsanları,butemelkıyıortamla-
rınınbirbiriylebağlantılıolduğukoridorlarıntopluhalde
korunmasınıöneriyor.13
Denizkorumaalanları,denizorganizmalarının sayısı,

büyüklüğü, çeşitliliği ve verimliliğinde uzun süreli ve ço-
ğunlukladahızlıartışlarsağlayabilir.14 12-13yıldırkoru-
maalanıolanBüyükBariyerResifi’ninbazıbölgelerinde,
oltabalıkçılarınınenbüyükhedefiolanmercanalabalığı-
nınsayısı,korumaöncesidönemegöreönemliartışgös-
terdi.15 Benzerbirşekilde,birkaçyıldırkorunanDoğuAf-
rikaresiflerindedeticariaçıdanönemliolanbazıtürlerin
çeşitliliğivesayısı,avyapılabilenalanlaraoranlaarttı.16
Denizkorumaalanları,sınırlarındandışarıbalık,larva

veyumurtaakışıolacağıiçinçevredekisulardabalıktarla-
larınıdazenginleştiriyor.17 St.Lucia’dakiSoufriereDeniz
YönetimiAlanı’ndakikapalıkorumabölgesindeüçyıllık
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Tab�lo�

Kri�tik�Du�rum�da�ki�De�niz�Eko�sis�tem�le�ri�nin�Ko�run�ma�
Dü�ze�yi

Mer�can�Re�sif�le�ri Dün�ya� ge�ne�lin�de�ki� yak�la�şık� 980�MPA,�mer�can
re�sif�le�ri�nin�yüz�de�18.7’si�ni�ko�ru�ma�al�tı�na�alı�yor
ama�bun�la�rın� sa�de�ce�yüz�de�1.4’ü�hiç�kim�se�nin
gi�re�me�di�ği,� ta�ma�men� ko�ru�ma�ya� alın�mış� böl�ge�-
ler�de�bu�lu�nu�yor;� bun�la�rın� da� ço�ğu� ye�ter�siz� yö�-
ne�tim� ve� uy�gu�la�ma�la�rın� sı�kın�tı�sı�nı� çe�ki�yor.� Uz�-
man�lar,�aşı�rı�tü�ke�ti�len�ba�lık�stok�la�rı�nın�uzun�va�-
de�li�ko�ru�na�bil�me�si� için�dün�ya�da�ki�bü�tün�re�sif�le�-
rin�en�az�yüz�de�30’unun�her�ke�se�ka�pa�tıl�ma�sı�nı
öne�ri�yor.

Man�grov�lar Dün�ya�da�ki� man�grov�la�rın� yak�la�şık� yüz�de� 9’u
MPA’lar� kap�sa�mın�da� bu�lu�nu�yor� ama� et�ki�li� bir
mu�ha�fa�za�için�da�ha�faz�la�ko�ru�ma�ge�re�ki�yor.

De�niz�Bit�ki�le�ri Hiç�bir�MPA sa�de�ce�de�niz�bit�ki�le�ri�nin�ko�run�ma�sı�-
na�ay�rıl�mış�de�ğil;�Avus�tral�ya’da�ki�Bü�yük�Ba�ri�yer
Re�si�fi� De�niz� Par�kı’nda� ol�du�ğu� gi�bi,� ko�run�ma�sı
ge�re�ken� alan�lar� öne�ri�lir�ken� de�niz� bit�ki�le�ri� de
dik�ka�te�alı�na�rak�se�çim�ya�pı�lı�yor.

De�ni�zal�tı� Bu�gü�ne� dek� nis�pe�ten� az� sa�yı�da� de�ni�zal�tı� da�ğı,
Dağ�la�rı de�niz�ko�ru�ma�ala�nı�ya�da�MPA ola�rak�se�çil�di.

Sı�cak�Su� Ka�na�da�hü�kü�me�ti�Mart�2003’te Van�cou�ver’ın
Yarıkları gü�ney�ba�tı�sın�da�ki�En�de�avo�ur�Sı�cak�Su�Ya�rık�la�rı�-

nı ül�ke�nin�ilk�MPA’sı�ilan�ede�rek,�ruh�sat�ve�onay�-
lı�bir�araş�tır�ma�pla�nı�ol�ma�dan�de�niz�kay�nak�la�rı�-
nın� çı�ka�rı�la�ma�ya�ca�ğı� bir� alan� ya�rat�tı.� WWF,
Por�te�kiz� açık�la�rın�da�ki� Ku�zey�do�ğu� At�lan�tik’te
Azo�res� ye�rel� yö�ne�ti�miy�le� iş�bir�li�ği� ya�pa�rak,� nis�-
pe�ten�sığ�olan�Lucky�Stri�ke�ve�Me�nez�Gwen�ha�-
va�ya�rık�la�rı�nı�2002’de�MPA ola�rak�seç�tir�di.

Kay�nak:�Bkz.�Notlar 12
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çalışmanınsonrasındaticaribalıktürlerininbiyolojikküt-
lesiüçkatarttı.Beşyılsonra,bubölgenindışındakiyer-
lerdedebiyolojikkütlelerikikat,ortalamaavda(kullanı-
lankapanınboyutlarınabağlıolarak)yüzde46-90çoğal-
mıştı.18 1995’tekurulanKızıldenizkorumaalanlarındada
benzerbirdurumyaşandı:Beşyıllıkkorumaçalışmasının
ardından,çevredekibalıktarlalarındatekseferdeavlanan
balıkmiktarıyüzde60’tanfazlaartışgösterdi.19
Denizkorumaalanları,belirlibir türünaşırıavlanma

nedeniyletüketildiğivebazendediptrolcülüğüyadadi-
ğerzararlıfaaliyetlersonucundabirdoğalyaşamortamı-
nın hasar gördüğü durumlarda ekosistemin yaşadığı so-
runlarıdahafifletebilir.Sözgelimi,yokolanavcı/avilişkisi-
niyenidencanlandırabilir.YeniZelanda’dabirdenizko-
rumaalanınınoluşturulmasınınardından,yüzde50’sinden
fazlası denizkestanelerinin beslendiği çıplak kayalardan
oluşanbirbölge,büyükbalıklarınvekerevitlerin (deniz-
kestanesiavcıları)sayısınınartmasısağlandıktansonraye-
nidenyosunlarlakaplandı.20
Denizkorumaalanlarıiklimdeğişikliğinin,kirliliğinya

da ciddi fiziksel hasarların etkilerini doğrudan değiştire-
mezamaburadakorumayaalınanekosistemlerdiğerleri-
neoranladahadirençlihalegelerekolumsuzetkilerinbir
kısmınıhafifletebilir.21 İyitasarlanmışküreselbirkoruma
alanlarıağıbirdizisıçramatahtasıolarakkullanılarak,ik-
limdeğişikliğinedeniyledağılımlarıdeğişmekteolancanlı
türleri için sığınak oluşturabilir.22 (Yine de, giderek art-
maktaolan iklimdeğişikliği,okyanusasitlenmesi vepek
çokdenizkirliliğitürünekarşıeniyiönlem,temizveyeni-
lenebilirenerjiyegeçişihızlandırmakdadahilolmaküze-
re,önceliklebutehditlerinortayaçıkmasınıönlemektir.)
Küresel bir deniz koruma alanları ağı, iyi bir örnek

oluşturmak amacıyla, açık denizlerdeki büyük koruma
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alanlarını ve yakınlarında iyi yönetilen ve gelişen balık
avlamabölgelerinindebulunduğukıyıbölgelerdekidaha
küçükkorumaalanlarını içermelidir.23 Küçükkıyıkoru-
maalanlarınıdakapsayanbirağ,yakınlardakitopluluk-
ların gelişen balık tarlalarından yararlanmasını sağlaya-
caktır. Yerel balıkçılar kendi deniz kaynakları üzerinde
haksahibihalinegetirilirvekorumaalanlarınınbelirlen-
mesi sürecine katkıda bulunmaya davet edilirlerse, bu
alanlarıdahaçokdestekleyeceklerdir.24 St.Lucia’dakide-
nizkorumaalanlarınınbaşarısı,planlamasürecindeniti-
barenbütünpaydaşlarınkonuyadahiledilmesindenkay-
naklanmaktadır.25
Küresel bir koruma alanları ağı; biyolojik açıdan

zengin olan, çok sayıda hayvan ve bitkiyi barındırabi-
len,birçoknadiryadaendemiktürükapsayanyerlerde
dahil olmak üzere, geniş kapsamlı bir deniz yaşamını
temsiletmelidir.26 Önemliyumurtlamaveüremealanla-
rını; deniz kuşları, kaplumbağalar ve deniz memelileri
gibihavasoluyansuhayvanlarıaçısındanönemliyerle-
ri;insanlarınfaaliyetleriyletehditedilenyadazarargö-
renbölgelerikorumakdabüyükönemtaşır.Sonolarak,
açık denizlerde, yükseliş bölgeleri ya da okyanusların
birleşmenoktalarıgibibazıbölgelerdeyüksekverimli-
likleri nedeniyle korunmayı hak eder. Bu tür alanların
sınırlarıtamolarakbelirlideğilsehükümetlerbelirlenen
korumaalanlarınınkonumlarıhakkındabalıkçıfiloları-
nı bilgilendirmek amacıyla uydu teknolojilerinden ya-
rarlanabilir.27 Yan-av olma tehlikesi yaşayan okyanus
aşırı göçmenkaplumbağalar,kuşlarvediğerhayvanlar
içindegeçicive/veyahareketlikorumaalanlarıoluştu-
rulabilir.28
Tamanlamıylakorumayaalınmışdenizalanlarıkavra-

mıhemgelişmekteolanhemdesanayileşmişülkelerdegi-
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derekdahafazlakabulgörüyor.Fiji’dekiBüyükDenizRe-
sifi’nin yerel kabile reisleri Kasım 2005’te hiç kimsenin
girmesineizinverilmeyen5daimi“tabu”bölgeoluşturdu;
bu,ülkenin2020yılınakadarFijisularınınyüzde30’unu
korumaya alma hedefine yönelik önemli bir adımdı.29
2006’daabd BaşkanıGeorgeW.BushHawaiiaçıkların-
da,yaklaşık363binkilometrekareyledünyanınenbüyük
deniz koruma alanının (nispeten dokunulmamış mercan
resiflerinidekapsayacakşekilde)oluşturulmasınaizinver-
di.30 Avrupa’daçeşitlibölgeselanlaşmalarla,Baltık,Akde-
nizveKuzeydoğuAtlantik’tempa ağlarıkurulmasıçağrısı
yapıldıamauygulamasürecibugünedekçokağırişledi.31
ab’dehazırlanmaktaolanyenidenizkorumayasasıyürür-
lüğegirdiğinde,bölgeselsulardahadabüyükbirkoruma
altınaalınabilir.32
Küresel anlamda, 2002Dünya SürdürülebilirKalkın-

maZirvesi’nin“UygulamaPlanı”nda, okyanusları koru-
makveyönetmekiçin2012’yekadarküreselbirmpa ağı
oluşturulmasına yönelik bir anlaşma da yer alıyordu.33
2004’te BiyolojikÇeşitlilikAnlaşması’nın (cbd) tarafları
dasözkonusuzamaniçindeböylebirağkurulmasınıka-
buletti.34 Fakatnecdb nedeülkelerinaçıkdenizlerdeki
hakvesorumluluklarınıdüzenleyenenönemliuluslararası
anlaşma konumundaki Birleşmiş Milletler Deniz Yasası
Anlaşması (unclos)mevcut çerçevedebuağıhayatage-
çirmekiçinbirmekanizmasunuyor.

Açık�De�niz�ler�de�Hak�ka�ni�yet�li�ve�Sür�dü�rü�le�bi�lir�Bir�
Yö�ne�tim�Sağ�la�mak

Küresel bir deniz koruma alanları ağını hayata geçir-
mekiçingerekliyönetmeliklerisağlamanınveaçıkdeniz-
lerdehalen süregelendüzensiz faaliyetleri gözlemlemenin
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biryoludaunclos kapsamındayenibiruygulamaanlaş-
masıoluşturmaktır.35 unclos ülkeleresadeceokyanusları
kullanmahakkısunmaklakalmayıp,buülkelerindenizleri
korumakiçinönlemleralmasınıdazorunlukılıyor.36 Dü-
zenlemelerdekiyasalaçıklarıkapatmakiçinbütüncül,ön-
lemedayalıveekosistemleriesasalanbiryönetimanlayışı-
nı benimseyerek, ulusal yasaların kapsamı dışında olan
denizlerinkorunmasınıvesürdürülebiliryönetiminisağla-
makgerekiyor.
Yenibirunclos “açıkdenizanlaşması”açıkdenizleri

korumayayönelikresmibiryetkeoluşturacakveaçıkde-
nizyönetişimindekiboşluklarıdolduracaktır.Buanlaşma,
unclos’unbazımaddeleriniuygulamayakoymayıhedef-
leyenBMBalıkStoklarıAnlaşmasımodelalınarakhazır-
lanabilir.unclos kapsamındaböylebiruygulamaanlaş-
masıhazırlamanınpekçokavantajıolacaktır, çünküan-
laşmanıngenişkapsamlı faaliyet alanı zatendenizlerdeki
biyolojikçeşitliliğietkileyenhemenhemenbütünfaaliyet-
leriiçeriyor,ayrıcabağlayıcıbirihtilafçözmemekanizma-
sısunuyor.
Buanlaşma,başkapekçokfaydanınyanısıraşunları

dasağlayabilir:
• Ekosistemtabanlıyönetimveönlemilkelerinedayana-
rakaçıkdenizlerdekibiyolojikçeşitliliğikorumayayö-
nelik net bir görevlendirme yapmak ve yasal bir so-
rumlulukyüklemek;

• Açıkdenizlerdeki insan faaliyetlerini izlemek,denetle-
mekvegözlemlemekiçinetkilibirmerkezisistemkur-
mak ve bu faaliyetlerin uluslararası hukuka uygunlu-
ğunusağlayacakyasal“güce”sahipolmak;

• Açık denizlerdeki koruma alanlarının belirlenmesi,
seçimi,oluşturulmasıveyönetimi içinnetyönergeler
çizmek;
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• Açıkdenizlerdeherhangibirbiyolojikincelemefaaliye-
tininonaylanmasındanönce çevresel etkideğerlendir-
mesininyapılmasınızorunlukılmak;

• Kamuya açık bir canlı türleri listesi oluşturarak açık
denizlerdekibiyolojikçeşitlilikileilgilibilgilerinpayla-
şılmasınıteşviketmek.37
Böylebiranlaşmanın,açıkdenizlerdeaşırıavlanmave

zararlıavlanmauygulamalarındandenizkirliliğive iklim
değişikliğinekadarpekçok tehdidiönlemeyeyönelikdi-
ğerçabalarladadesteklenmesigerekir.Sözgelimiokyanus-
larda,sonderecezararlıolandiptrolcülüğündenkoruna-
bilensadecebirkaçbölgebulunuyor.Bazıülkeler,denizbi-
limcilerin ve çevre örgütlerinin de desteğiyle, Birleşmiş
Milletler’in açık denizlerde trolcülüğe karşı moratoryum
ilan etmesi için lobi yapıyor. Yasal açıdan bağlayıcı bir
uluslararasıanlaşmahemhassasdenizekosistemleriniko-
rumayayardımcıolacak,hemdebubölgelerdeuygunbi-
limseldeğerlendirmelerinyapılmasıveetkilisiyasiçözüm-
lerbulunmasıiçinzamantanıyacaktır.38 2005’tebm Genel
Sekreterliğidanışmankuruluşlarındanbirisi,“küreselba-
lıkçılık yetkililerin, trolcülüğü2006’yakadar açıkdeniz-
lerdeve2010’akadardaküreselanlamdatamamenkal-
dırmakonusundaanlaşmayavarmasını”tavsiyeetti.39
Aralık 2006’dabm GenelKurulu, hassas derin deniz

ekosistemlerinin açık denizlerdeki dip trolcülüğünün za-
rarlarınakarşıkorunmasıiçinönlemleralınmasıgerektiği-
ni kabul etti.40 Bu bölgelerde trolcülük yapan gemilere
bandıraverenülkelerevederindenizbalıktarlalarınıyö-
netmeyetkisinesahipbölgeselbalıkçılıkörgütlerine,has-
sas ekosistemlerin korunmasını sağlamak üzere bu faali-
yetleridüzenesokmayükümlülüğügetirildi.bm’inbuka-
rarınınyürürlüğegirmesindensonra,bölgeselAntarktika
Deniz Canlı Kaynaklarının Korunması Komisyonu
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(ccamlr), Antarktika’nın çevresindeki Güney Okyanu-
su’ndadip trolcülüğünüyasakladı.41 Yinedederindeniz
ortamlarınınyeterlişekildekorunmasıiçinbuönlemlerin
hayatageçirilmesigerekiyor.

Adil�ve�Sür�dü�rü�le�bi�lir�Ba�lık�Tar�la�la�rı

Yeterlibalıkstoklarısağlamanınvedenizlerdekibiyolo-
jikçeşitliliğikorumanındiğerbirtemelunsuruda,uluslar-
arasıbalıkticaretindeserbestleşmeyeyönelikeğilimieleal-
maktır.42 DünyaTicaretÖrgütü’nün(wto)kısasüreönce
yaptığıticaretgörüşmelerinin“DohaTuru”ndabalıkihraç
eden sanayileşmiş ülkelerden bazıları, gümrük vergilerini
sıfırlayacaklarıvegelişmekteolanülkelerdendeaynıuygu-
lamayı bekleyecekleri bir “sıfıra sıfır” senaryosu önerdi-
ler.43 Fakatgümrükvergilerigenelliklegelişmekteolanül-
kelerinyerelbalıksanayilerinikorumakiçinellerindeka-
lan son siyasi araçtır; Afrika, Pasifik ve Karayipler’deki
pekçokülke,böylebirserbestleşmeninhayatageçmesiha-
lindemevcutticaretavantajlarınıkaybetmektenkorkuyor.
EkonomikİşbirliğiveKalkınmaTeşkilatı(oecd)2003

tarihli bir çalışmasında, balık ticaretinin yaygın biçimde
serbestleşmesihalindehembalıkstoklarınınaşırıtüketile-
ceğihemdeihracatçıveithalatçıülkelerdeavmiktarının
azalacağı öngörüsünde bulundu.44 oecd ayrıca gümrük
vergilerininazaltılmasınınbalıkçiftliklerindekiüretimiar-
tıracağını, böylece yemhaline getirilecek balıklar için de
rekabetinartacağınıbelirtti.Ticariserbestleşme,gelişmek-
teolanülkelerinsularınıihracatçıyabancıfilolaradaaça-
rakaşırıavlanma,stoklarındüşmesivedenizlerdekibiyo-
lojikçeşitliliğinazalmasıgibisorunlarayolaçabilir.Genel
anlamdabalıkticaretindekiserbestleşmesadecesanayileş-
miş,balıkihraçedenvedünyadakibalıkstoklarınınüzeri-
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negiderekdahabüyükbirbaskıyaratanbiravuçülkenin
işineyarayacaktır.45
Temmuz 2006’da dünya ticaret görüşmelerininDoha

Turutamamenaskıyaalındı;görüşmelerartıksadecegay-
ri resmi şekilde devam ediyor. Budurum, balık ve balık
ürünlerine ilişkin tartışmalarıwto kapsamıdışına çıkar-
makveticariçıkarlarınegemenolmadığı,çevreselkaygıla-
rındahafazlapaylaşılabileceğidiğerçok-taraflıortamlara
taşımakiçinfırsatyaratıyor.Buortamlararasındabm Ba-
lıkStoklarıAnlaşması,bm GıdaveTarımTeşkilatı(fao)
Sorumluluk Sahibi Balıkçılık İçin “Davranış Kuralları,”
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planı
yeralıyor.Buuluslararasıaraçlar tümdünyadabenimse-
nipuygulananakadar,wto üyelerininbalıkticaretinida-
hadaserbestleştirmeyeçalışmasısonderecesorumsuzbir
davranışolacaktır.
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Hükümetlerfazladanavkapasitesine,aşırıavlanmaya,
sürdürülemez balıkçılık uygulamalarına katkıda bulunan
zararlıteşviklerideaşamaaşamakaldırmakonusundaan-
laşmayavarmalıdır.Balıkçılıksektörüheryıltahminen30-
34milyardolardışdestekalıyor;bunun20milyarı,filola-
rın kapasitelerinin üzerinde avlanmasını sağlayan tekne
yapımı,ekipman,yakıtvediğerişletmemaliyetlerinehar-
canıyor.46 wto,balıkçılığaverilenteşviklereilişkinulusla-
rarası kurallarını yenilemeye yönelik görüşmeler yapıyor;
böyleceilkkezdoğayıkorumakaygılarıbelirlibirkonuda
ticari görüşmeler yapılmasına yol açmış oluyor.47 Görüş-
melerbaşarıylasonuçlanırsa,denizlerdekibalıkçılığaveri-
lenzararlıteşviklergenişçaptayasaklanabilir.48 FakatGre-
enpeacegibibazıeleştireluzmanlar,butürtartışmalariçin
wto’nundeğil,bm BiyolojikÇeşitlilikAnlaşması’nındaha
uygunbirplatformolduğunu,çünkübukuruluşunticarete
değil,biyolojikçeşitliliğinkorunmasıvesürdürülebilirkul-
lanımınaodaklandığınıbelirtiyor.49
Bu konuda alınabilecek önlemlerden birisi, sanayileş-

mişülkeleringelişmekteolanülkelerinsularındabalıkav-
lamasınaizinverenhaksızvesürdürülemezbalıkçılıkan-
laşmalarınısonaerdirmek.Butüruzaksularaerişiman-
laşmalarıgenellikle,özelşirketlerilezamanzamanrüşvet
eğilimindeolanhükümetler arasındaki “hatır-gönül” an-
laşmalarıoluyor.50 Pasifik’tekitonbalığıavcılığıolayındaki
gibi, yabancı filoların avlanmak için ülkelere ödedikleri
ücret(erişimbedelleriveruhsatlariçin),balıklarıntahmini
2milyardolaraulaşandeğerininsadeceyüzde5’ineveya
dahadaazınadenkgeliyor.51 Kıyıülkeleridahaadilanlaş-
malaryaparakkaynaklarınısürdürülebilirşekildeyönete-
bilir,sürekligeçimkaynağıvegelirsağlayabilir,doğalkay-
naklarınınekonomikvetoplumsalfaydalarındantaman-
lamıylayararlanabilirler.
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Hemkıyılardahemdederindenizlerdeyasadışı,kayıt-
dışıvedüzenlemedışı(ıuu)balıkçılıkkonusundadadaha
güçlübirküreselçabagerekiyor.Hükümetler limanlarını
ve pazarlarını bu tür balıkçılara ve balıklara kapatmalı,
ıuu balıkçılığıdestekleyenşirketleraleyhinedavaaçmalı,
rahatlıkla alınabilenbandıraları yasadışı ilan etmeli.Ha-
len yürürlükte olan bazı uluslararası anlaşmalar (fao
UyumAnlaşması,bm BalıkStoklarıAnlaşması,limande-
netimi içinfao modeli, ıuu balıkçılığıönlemeye, caydır-
mayaveortadankaldırmayayönelikuluslararasıfao pla-
nıdadahilolmaküzere)doğruşekildeuygulansa,ıuu ba-
lıkçılığa karşı geniş kapsamlı ve etkili önlemler sağlaya-
caktır.Diğerçözümlerdeaçıkdenizlerdeçalışanbütünge-
miler içinmerkezi izleme,denetimveuyumyetkilikuru-
luşlarıoluşturmakve sürdürülebilirdenizürünleripoliti-
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kalarınınbenimsenmesiiçin(denizürünlerininbaştanso-
na izlenmesidedahil)denizürünleri satıcılarıyla işbirliği
yapmakolabilir.52

De�niz� Kuş�la�rı,� Kap�lum�ba�ğa�lar� ve�De�niz�Me�me�li�le�ri�-
nin�Yan-Av�Ol�ma�sı�nı�Azalt�mak

ıuu balıkçılıklamücadeleetmek,düzensizveilkesizba-
lıkçılık faaliyetlerini en aza indirerek çok ciddi bir sorun
olan yan-avları da azaltabilir.53 Deniz kuşlarının yan-av
olarakağlara takılmasınıazaltmakonusundabaşarısıka-
nıtlanmışdiğerönlemlerarasında,kuşlarıkorkutmaküze-
regemilerinkıç tarafındankancalarınsuyagirdiğiyerlere
renkli ışıklar yerleştirmek; paraketelerin suya daha hızlı
batması için ağırlık eklemek; yemli oltaları gece atarak,
tüpleriçindensualtınagöndererek,yemlerimaviyeboya-
yarakbalık avını daha az görünür hale getirmek yer alı-
yor.54 Kanada,Japonyaveabd,KuzeyPasifik’tekiparake-
tebalıkçılığındadenizkuşlarınınölümoranlarınıazaltmak
içinçeşitliyöntemlerkullanıyorlar;fakatÇin,Kore,Meksi-
ka,RusyaveTayvan’dabutürdüzenlemelerbulunmuyor
vepekçokGüneyOkyanusufilosudabuyöntemleriyais-
tikrarsızbiçimdekullanıyoryadahiçkullanmıyor.55
1998’defao,“paraketebalıkçılığındadenizkuşlarının

kazaraavlanmasınıazaltmakiçinUluslararasıEylemPla-
nı” (ıpoa-seabırds) oluşturdu.56 Gönüllülüğe dayalı bu
programkatılımcıülkeleri,paraketebalıkçılığınınyapıldı-
ğıülkelerdedenizkuşuyan-avlarınınbirsorunhalinegel-
diği yerleribelirlemek,bunuazaltmak içinulusalbir ey-
lemplanıgeliştirmek,uyguniyileştirmeönlemleriseçmek
konusundayüreklendirmeyihedefliyor.Ayrıca2006’daİn-
giltereKraliyetKuşlarıKorumaTopluluğuveBirdLifeIn-
ternationalörgütü,paraketebalıkçılarınıyan-avlarıazalt-
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mayöntemleri konusunda eğitmek için“AlbatrosGörev
Grubu”nu kurdu.57 Bölgesel balıkçılık örgütleri de yan-
avlarkonusundaönemliroloynayabilir;amaneyazıkki
buzamanakadarsadeceAntarktikaDenizCanlıKaynak-
larınınKorunmasıKomisyonu(ccamlr)bukonudageniş
kapsamlı önlemler aldı.58 Anlaşmakapsamındaki alanda
deniz kuşlarının yan-av olarak öldüğü vakalar 1997’de
6.589iken2003’tesadece15oldu.
Denizmemelilerininkazaraavlanmasıyadaağlarado-

lanması sorunlarıyla mücadele etmek için de daha fazla
çabaharcamakgerekiyor.Hayvanlarınavtakımlarınıgör-
meleriniyadayüzerekkaçmalarınısağlayanseslialarmlar
MaineKörfeziveKuzeyPasifik’teişeyaradı.59 Dönemsel
alankapatma(hayvanlarıngöçmevsimindeavbölgelerini
geçiciolarakkullanımakapatma)yöntemideYeniZelan-
da’da tükenme tehlikesi yaşayan beyaz başlı yunusların
kazara öldürülmesini epeyce engelledi. Diğer önlemler
arasında,küçükdenizmemelilerininağlarınüzerindenyü-
zebilmesi için ağların tepesine ağırlık yerleştirmek, canlı
hayvanlarıhemensuyaatmak,balıkçılıkgereçleriniyada
uygulamalarınıdeğiştirmekyeralıyor.60
Denizmemelilerininyan-avolarakyakalanması soru-

nuuluslararasıdüzeydeBaltıkDeniziveKuzeyDenizi’nin
KüçükDenizMemelileriniKorumaAnlaşması,DoğuPa-
sifik’teUluslararasıYunusKorumaProgramıAnlaşması,
Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu kapsamında ele
alınıyor.61 2002’de wwf’nin desteğiyle kurulan Yan-Av
OlanDenizMemelileriKaynakMerkezi,ölümoranlarını
azaltmakiçinülkelerinulusaleylemplanlarıbenimsemesi-
niöneriyor.62 Aralık2005’tewwf tehlikedekiva�qui�ta do-
muzbalığınınyaşadığıalanlardaağlarınvekaridestrolleri-
nin kullanılmasını engellemek içinMeksika hükümetiyle
işbirliğiyaptı.63
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abd DenizMemelileriniKorumaYasası,bucanlıların
kazaraöldürülmesini sıfırlamayıhedefliyor.64 “Yunuslara
dokunmayan”tonbalığıavıiçinalınanyenilikçiönlemler
sayesinde(avtakımlarınınveağgermeyöntemlerininde-
ğiştirilmesi,dalgıçlarınağatakılanyunuslarıelleriylekur-
tarması gibi), 1986’da 133 bin olan yunus ölümleri
1998’de2bininaltınadüştü.65 Fakatnüfusaçısındanba-
kınca bu rakamın yüksek görünmemesine karşın, yunus
nüfusuhenüz eski halinedönmedi.66 Uzun süreli avların
ve yunusların sık sık yakalanmasının kronik etkileri, bu
memelilerinüremebecerisiniolumsuzetkiliyorolabilir.

abd’dedenizkaplumbağalarınınkazaraavlanmasıso-
runu,karidestrolcülüğündekaplumbağaçıkarmaaletleri-
nin(ted)kullanımınınzorunluhalegelmesiyleçözüldü.67
ted’lerabd’yekaridesihraçeden15ülkededekullanılı-
yor. Bu uygulama çeşitli Amerikan resmi kuruluşları ve
AmerikaKıtalarıArasıDenizKaplumbağalarınıKoruma
Anlaşması(Amerikakıtalarındakiülkelerindenizkaplum-
bağalarıyararınauygulamalaryapması içinyasalçerçeve
sağlayanbiranlaşma)tarafındanyürütülüyor.68ted prog-
ramlarının yan-avları azaltma konusunda birer “başarı
öyküsü”olaraktanımlanmasınakarşın,busistemeuyma-
yanlar hâlâ var.69 Parakete balıkçılığında da deniz kap-
lumbağalarınıkoruyacakyöntemlergeliştirmekiçindaha
fazlaaraştırmayapılmasıgerekiyor.70

De�niz�Ürün�le�ri�Tü�ke�ti�ci�le�ri�ni�ve�Ba�lık�Çift�lik�le�ri�ni�
He�def�le�mek

Hükümetlerarası,hattaulusalprogramlarınuygulan-
masıbazenzorolduğuiçin,bunlaraparalelolarak,aşağı-
danyukarıyailerleyen(“sürdürülebilirdenizürünleri”için
tüketicilerdetalepyaratacak)biryaklaşımdadahabilinçli
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balıkçılıkuygulamalarınıteşvikedebilir.71 Bunuyapmanın
yollarındanbiri,üreticilerinbalıklarınneredevenasılav-
landığınıgösterendenizürünlerietiketlerikullanmasınızo-
runlukılmak.Sözgelimiİngiltere’dekisüpermarketlerzin-
ciriWaitrose artık taze balık tezgahlarında sattığı bütün
denizürünlerininkökenlerihakkındabilgiveriyor.72 Şirket
avlanmayöntemlerindenyadasürdürülebilirliğindenkuş-
kuduyduğuAtlantikkılıçbalığı,mersinbalığıürünleri,kö-
pekbalığıveturuncuPasifiklevreğinisatmıyor;ayrıcayas-
sıbalıklarıvekaridesleriavlamayayönelikzararlıbirdip
trolüolanbimtrolüileavlanmışbütünürünleri2007so-
nunakadarraflarındantamamenkaldırdı.73
DünyanınenbüyükgıdasatıcıWal-Mart,denizürün-

leripiyasasıüzerindebüyüketkiyaratabilecekbirkararla,
3-5yıliçindeKuzeyAmerika’dasadecemsc sertifikalıta-
zevedondurulmuşbalıklarısatacağınıaçıkladı.74 Merkezi
Londra’dabulunanvesürdürülebilirbalıkçılığınenönem-
liyetkililerindenolanDenizYönetimiKonseyi(msc),dün-
yagenelinde20’denfazlabalıktarlasınasertifikaverdive
600’ü aşkın sürdürülebilir kökenli deniz ürününe mavi
eko-etiketinikullanmayetkisisundu.75 Bunarağmen,Ni-
san2007itibarıyladünyadakidoğalbalıktarlalarınınsa-
deceyüzde6’sı(sayısalolarak)msc programınakatılmış-
tı.76 Denizürünlerineyönelikküreseltalebinartmayade-
vamettiğidüşünülürse,üreticilerivetüketicilerisürdürüle-
bilirdenizürünlerinidesteklemeyeteşviketmekiçindaha
pekçokadımatılmasıgerekiyor.
Fakat deniz ürünlerinin etiketlenmesi aldatıcı olabilir.

Sözgelimi,hembalıkçılıksanayiihemdehükümetlerçift-
likbalıklarını,balıktarlalarınıntükenmesiniönlemeyeyö-
nelik“sürdürülebilir”birçözümolaraktanıttılar.Oysaot-
larlabeslenenkabukludenizcanlılarınınyetiştirildiğibazı
çiftliklervetatlısuçiftlikleridışında,balıküretimtesisleri-
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ninçoğu,yemolarakkullandıklarıbalıklarnedeniyleaşırı
avlanmasorununudahadaartırıyor.77
Hükümetlervesektör,balıküretimçiftliklerininolum-

suz etkilerini azaltmak üzere, otobur çiftlik balıklarının
üretiminivebalıkyemi,balıkyağıyerinebitkiselyemlerin
kullanılmasınıdestekleyebilir.78 Hükümetler,sulakalanlar
vemangrovlargibikıyıekosistemlerinikorumakiçin,ba-
lıkçiftliklerininyerleriyleilgiliyasaldüzenlemelergetirebi-
lir.Ayrıcaekolojikaçıdanzararlıbalıkçiftliklerineverilen
teşviklerkesilebilir,çiftlikteyetiştirilenbalıktürlerinindo-
ğal ortamlara sızmasını azaltmak için cezalar verilebilir.
Çiftliklerdenkaynaklananatıksular,yemvesukaynakla-
rınıdahaverimlikullanan,maliyetleridüşüren,verimliliği
artıranentegresistemlerleazaltılabilir.79

De�niz�Kir�li�li�ğiy�le�Sa�vaş�mak

Denizkirliliğininpekçoknedeniniortadankaldırmak
için de çok sayıda çalışma yapmak gerekiyor. Mayıs
2004’teyürürlüğegirenStockholmKalıcıOrganikKirleti-
ciler (pop)Anlaşması,hükümetleridioksinlervepoliklor
bifeniller(pcb)gibibelirlikalıcıkimyasallarınsalımınıor-
tadankaldırmakyadaazaltmakiçinönlemleralmayazo-
runlututuyor.80 Amabuanlaşma,denizcanlılarınızehirle-
meolasılığı bulunanbromlu alev geciktiricileri kapsamı-
yor(bugünedekbukimyasallarıntekbirçeşidininlisteye
alınması önerildi, bir başkası da inceleme altında).81 Bu
maddelerinbazılarıAvrupa,Çin,Japonyaveabd’deulu-
salyadabölgeseldüzeydedüzenlemeyetabitutuluyorfa-
katönündesonundaküreselanlamdahareketegeçmekge-
rekecek.82 Neyazıkki,çoksayıdapop’ninkullanımıdün-
yagenelindeaşamaaşamadurdurulsada,ürünlerdensız-
mayavedoğadakalmayadevamedecekleri için, yıllarca
sürecekbirmirasbırakacaklar.
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KuzeydoğuAtlantikDenizleriniKorumaKomisyonu
(ospar)üyeleri1998’dekimyasalkirliliğiönlemeyeyö-
nelikönemlibiradımatarak,bütünzararlımaddelerin
denizlere boşaltılmasını ve salımını 2020 yılına kadar
durdurmayakarar verdi.83 O zamandanbu yana, yay-
gın kullanılan bromlu alev geciktiriciler dahil olmak
üzere, ospar tarafından öncelikli olarak tanımlanan
tehlikelimaddelerinlistesi12’den40’ıaşkınbirrakama
ulaştı.84
FakatkısmenAvrupa’dadahakatı kimyasal düzenle-

meler getirmeye yönelik paralel çalışmalar nedeniyle, bu
kararınuygulanma süreci ağır işledi.Aralık2006’daan-
laşmayavarılanyenireach (KimyasalKaydı,Değerlendi-
rilmesiveİzni)yasası,kanıtyükümlülüğünühükümetler-
den alıp sektör temsilcilerine veriyor ve şirketlerin daha
güvenlialternatiflerolduğusüreceentehlikelikimyasallar
yerine başkalarını kullanmasını zorunlu kılıyor.85
reach’in uygulamada ne kadar etkili olacağının (ve
ospar’ınkimyasalkirlilikhedefineulaşmayayetecekaraç-
larısunupsunamayacağının)belirsizliğinekarşın,buyasa
önemlibiradımısimgeliyor.

ospar,kimyasallarayönelikhedefininyanısıra,radyo-
aktifkirliliklemücadeleiçindebirönlemstratejisibenim-
sedi.86 Yaptığıanlaşmaylaradyoaktifmaddelerindenizlere
boşaltılmasınıvesalımını2020yılınakadaraşamaaşama
veönemliölçüdeazaltmayıhedefliyor;nihaihedefisebu-
nu sıfır seviyesine yaklaştırmak. Ama Kuzey Avrupa’da
uzunsüredirihtilafkonusuolannükleeryakıtyenideniş-
leme tesislerinin atıklarının boşaltılmaya devam etmesi
(zamanzamandaartması)nedeniyleburadadaancaksı-
nırlıbiruygulamasözkonusuolabiliyor.87 Sonuçolarak,
politika ya da uygulamalardaki radikal değişikliklerden
çok,mevcutnükleer tesislerömürlerini tamamladıkların-
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dagerçekanlamdailerlemekaydedilecek.Busırada,Ku-
zeydoğu Atlantik’teki deniz ekosistemlerinin radyoaktif
kirliliğiartmayadevamedecek.
Petrol kirliliği konusunda ise, Uluslararası Denizcilik

Örgütü1995yılında,tekteknelipetroltankerlerinindün-
ya genelinde aşama aşama kaldırılmasına ilişkin bir dü-
zenlemegetirdi.88 Bugünçevreörgütleri, tankerkazaları-
nınnedenolduğuhasarıntankersahiplerindenyöneticile-
re, gemi operatörlerinden yükü kiralayanlara ya damal
sahiplerinekadar ilgiliherkesimtarafından tamamenve
sınırsızyükümlülükçerçevesindeödenmesinitalepediyor.
Amapetrolsızıntılarınınyaydığızehirveyeniyeniortaya
çıkaniklimdeğişikliğitehdidinedeniyle,petrolünkullanıl-
masının hızla ve aşamalar halinde kaldırılması ve temiz,
yenilenebilirenerjiyegeçilmesigerekiyor.Dahasürdürüle-
bilir tarımyöntemlerinindebenimsenmesiylebirlikte,bu
önlemlerkıyılarasızanbesinleriazaltacak,ölübölgelerin
yayılmasınıyavaşlatacak,sonundabukötüeğilimitersine
çevirecektir.89
Çeşitli küresel, uluslararası ve ulusal girişimler okya-

nuslarıatıklardankorumayıhedefliyor.Bunlarınengeniş
kapsamlılarından birisi olan Uluslararası Gemi Kaynaklı
KirliliğiÖnlemeAnlaşması(marpol)122ülketarafından
onaylandı;anlaşma,gemilerdendenizeçöpveplastikmal-
zemelerinatılmasınıyasaklıyor.90 marpol’undenizlerdeki
atıksorununuazalttığınailişkinbazıkanıtlarvaramabu
atıklarınbüyükbölümükaradankaynaklandığı için, an-
laşma dünyanın her yerinde uygulansa bile denizde yine
atıklarolacaktır.91
Denizlerdeki atıklara yönelik diğer önlemler ise elle

temizlemeçalışmaları,yetersizsanayiuygulamalarınede-
niyleoluşanatıklarıönlemekampanyaları,öğrencilerve
genel anlamdahalk için eğitimprogramlarındanoluşu-
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yor. Fakat sonuç olarak denizlerdeki atık sorununu
azaltmak için, atıküretimini, yenidenkullanımı ve geri
dönüşümükapsayanbir“sıfıratık”stratejisi,üreticibi-
lincivedoğayadosttasarımlargerekiyor.

Ge�le�cek

Okyanuslarımızınkarmaşıkekolojikyapısındanöğre-
neceğimizçokşeyvar.Amahükümetlervediğerpaydaş-
lar,denizpolitikalarınınvefaaliyetlerininmerkezindeko-
rumaçalışmalarınınolmasınısağlamakiçinyeterlibilgiye
sahip.Dünyadakiokyanuslarındurumununsonyıllarda
hızlakötüleşmesinekarşın,buolumsuzeğilimlerintersine
çevrilebileceğineilişkinbilimselkanıtlardagiderekçoğa-
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lıyor.Büyükölçekli,tamanlamıylakorumaaltındaalan-
ların oluşturulmasına ve çevre suların sürdürülebilir yö-
netimine dayalı bir ekosistem yaklaşımın uygulanması,
okyanuslarımızın sağlığını ve canlılığını yeniden kazan-
ması ve pek çok kıyısal topluluğun geçim kaynaklarını
korumalarıaçısındanbüyükönemtaşıyor.
Denizlerdekipekçokcanlıtürünü(enbüyükbalinalar-

danenküçükplanktonlarakadar)korumaksadecesula-
rın sağlığı içindeğil, bizim içinde gerekli.Acil önlemler
alınmazsa,geleceknesillerokyanuslarınuluslararasısula-
rındaki,yanielimizdekalanenbüyükküreselortakdeğe-
rimizdekiyaşamıgörmeyadabununkeyfinisürmefırsatı-
nıkaçıracak.
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hipoksi30,162
hipotermi163
Hollanda54,159
Honduras39,146

IPOA-SEABIRDS183
IpswichNehri76

iklim değişikliği 23, 31-32, 105,
109, 126, 145, 150-152, 155,
174,178,189
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İndüsNehri14,22,25-26,33
İngiltere 48, 101, 106, 133, 160,

183,186
İrlanda161
İrlandaDenizi160
İspanya53,134,161,164
İsrail53,164
istilacıtürler42-43
İsveç30
İzlanda134

JaponDenizi126
Japonya 30, 44, 122, 134, 162,

183,187

kabuklu(lar) 114-115, 120, 123,
125, 127-128, 136-137, 139,
154,186

Kaliforniya62,68,79,149
KaliforniyaKörfezi141
Kanada22,76,152,173,183
kaplumbağa(lar) 119-120, 127,

139-141, 151, 164-165, 167,
171,175,183,185

karabatak77,164
KarakumKanalı21
Karadeniz30,162
Karayip(ler)(Denizi)120-122,125,

127,149,151,165,179
karbondioksit23,31,145
karides24,26,115,117,124,136-

141,149,154,184-186
karidesçiftlikleri64,125,137-139
kasırga(lar) 9-10, 26, 63-65, 69,

121,123-124,127
KattegatDenizi30
KayalıkDağları32
Kenya36,43,58
kılıçbalığı119,132,186
Kızıldeniz124,174
kimyasalgübre19,23,29,32,57,

119,162

Kimyasal Kaydı, Değerlendirilmesi
veİzni(REACH)188

kimyasalkirlilik138,188
Kolombiya8,35,103
KoloradoNehri 21-22, 24-26, 49,

54,61
Kore183
köpekbalıkları120,132,141,186
KraliyetKuşlarıKorumaTopluluğu

183
kril(ler)154-156
kurt(lar)114-115,117,120,127
kutupayıları152-153,159
KuzeyBuzDenizi153
Kuzey Denizi 134-136, 149, 162-

163,184
KuzeyPasifikGirdabı165
KuzeydoğuAtlantikDenizleriniKo-

rumaKomisyonu(OSPAR)188

LaTigraMilliParkı39
LajeadoSão Josémikro suhavzası

projesi46-47
Letonya134
levrek116,182
Litvanya134
Lübnan164,166

madencilik170
Maine38
MaineKörfezi184
Malezya65,123
Mangrov26,63-65,68,113,119,

123-125, 127, 137, 156, 172-
173,187

ManşDenizi165
MARPOL (bkz. Uluslararası Gemi

Kaynaklı Kirliliği Önleme An-
laşması)

Massachusetts8,38,45,67,76
MassachusettsSuKaynaklarıYetki-

liKuruluşu(MWRA)45-46
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MDBC(bkz.Murray-DarlingHav-
zaKomisyonu)

MDG(bkz.BMMilenyumKalkın-
maHedefleri)

Meksika53,183-184
MeksikaKörfezi30,125,140-141,

162
mercanağarması147
mercanmadenciliği122
mercan resifleri 63-64, 105, 113,

119-121, 124-125, 127, 138,
148, 151, 154, 164, 172-173,
176

mersinbalığı186
Mısır21,52,62
midye(ler) 15, 28-29, 115, 117,

120,161,164
Mikrop(lar)123,162
mikro-sulama53
Milenyum Ekosistem Değerlendir-

mesi74
MississippiNehri67
MissouriNehri27-28,67
MitchKasırgası65
MobileKoyu30
Moldova66
MPA(korumayaalınandenizalan-

ları)170-171,173,176
MSC (bkz.DenizYönetimiKonse-

yi)
MunichRe64
MurrayNehri75
Murray’iYaşatmagirişimi77
Murray-DarlingHavzaKomisyonu

(MDBC)75
Murray-Darlinghavzası74-75,77
MWRA (bkz. Massachusetts Su

KaynaklarıYetkiliKuruluşu)

Napa68
NapaNehri68
NasserGölü52

NewYork8,37-39,47-48
New�York�Ti�mes�17
Newfoundland131-132
Nijerya9,59-60,123
Nildeltası21
NilNehri14,16,21-22,52
Norveç133-135,142
nüfus15-16,20,23,29-30,35-36,

38-41, 45, 51, 59, 61, 71, 75,
105,110,129,137,141,155,
185

OkyanusOrtasıSırtSistemi117
Omurgasızlar 28, 115-116, 119,

121-122,124,156
OrduİstihkamSınıfı(bkz.ABDOr-

dusuİstihkamSınıfı)
Oregon32,38
OSPAR (bkz. Kuzeydoğu Atlantik

Denizlerini Koruma Komisyo-
nu)

Our�Sto�len�Fu�tu�re 49

ölü bölgeler 20, 23, 30-31, 162,
189

ötrofikasyon23,30

Pakistan25,31,33
PamlicoHalici76
PamlicoKoyu30
Papuaeyaleti120
PapuaYeniGine120
parakete139-140,143,183,185
pára�mo�35
Pasifik (Okyanusu) 114-118, 122,

138, 140, 143, 179, 181-182,
186
BatıPasifik120
DoğuPasifik147
GüneydoğuPasifik131
KuzeyPasifik183-184

PBDE (polibrom difenil eterler)
158-159
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PCB(poliklorbifeniller)157,187
penguen(ler)153-155
perklorat48-49
Peru135
petrolsızıntısı163-164,189
pHdeğeri154
pirinç9,51,54-55,62
plankton102,105,118,138,149,

154-155,161,191
Polak,Paul54
POP (kalıcı organik kirleticiler)

157,187
Portekiz134,173
Portland38
PortoRiko10,63
Prestigetankeri161,164
Prozac48
PrutNehri66

radyoaktif157,159-160,188-189
Rasmussen,Joseph29
RenNehri66
Ricciardi,Anthony29
Romanya66-67
Rusya134,183

SanAntonio77-78
SarıIrmak20,22,76
Seattle37,38
semender77
SierraClub77
SierraNevadaDağları32
SilentSpring49
Singapur123
SirideryaNehri20
siyanür122
somon 106, 132, 136, 138, 139,

145
SriLanka64,121,180
St.Lucia172,175
StockholmKalıcıOrganikKirletici-

ler(POP)Anlaşması157

Su Arzı Yurttaş Danışma Komitesi
(WSCAC)45

su döngüsü 8, 10, 12-14, 23, 29,
31,69,81

sugereksinimi8,40,44,62,74
suhavzalarınıkoruma8,36-38,44-

45,47,65,80
su kalitesi 20, 37, 41, 46-47, 72,

124
supolitikası10,71-72,74,79-81
suverimliliği10,54-55,58,60,62,

80
Suriye56
sünger35,114-115,120,127

Şili116,137-138

Tayland63,123,127,137-138
Tayvan43,183
TED (kaplumbağa çıkarma aleti)

141,185
TefySainaDerneği155
tehlikedekitürler76
TehlikedekiTürlerYasası77
Teksas76-78,128,139
TeksasTeknolojiÜniversitesi48
TennesseeNehri29
TheNatureConservancy41
ThompsonJulian46
tırpanalar132,134
ticaribalıkçılık119-120,153,170,

174
tonbalığı 106, 116, 131-132, 135-

136,181,185
tortular 21-22, 24, 47, 122, 124,

128,134,160-161,166
TriesteKörfezi30
trol 105, 107, 116, 129, 133-134,

140-143, 174, 178-179, 182,
184-186

tsunami63-64,121,124,127
TunaNehri66
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Tunadeltası66
Turizm68,117,121,165
tuzdanarındırma14,43
Türkiye24,126

Uganda59
Ukrayna66
UlusalSuYasası73
Uluslararası Balina Avcılığı Komis-

yonu184
UluslararasıBitkiAraştırmaları54
Uluslararası Denizcilik Örgütü

(IMO)189
UluslararasıGemiKaynaklıKirliliği

ÖnlemeAnlaşması(MARPOL)
189

UluslararasıTatlıSuKonferansı73
UNCLOS (bkz. Birleşmiş Milletler

DenizYasasıAnlaşması)
uskumru132,135,137-138
uzaksularaerişimanlaşmaları181

Ürdün48,53

vatoz(lar)132,134
Venezüela65
verimlilikstandartları48,80
Vietnam123-124
Virginia Deniz Bilimleri Enstitüsü

30

Waitrosesüpermarketlerzinciri186
Wal-Mart186
World Wide Fund for Nature

(WWF)66,173,184
WSCAC(bkz.SuArzıYurttaşDa-

nışmaKomitesi)
WTO(bkz.DünyaTicaretÖrgütü)
WWF (bkz.WorldWide Fund for

Nature)
WWF Ormanları Koruma ve Sür-

dürülebilir Kullanım Ortaklığı
40

yan-av139,141-142,175,181-185
Yan-Av Olan Deniz Memelileri

KaynakMerkezi184
YeniKaledonya115-116
Yeni Zelanda 116, 133-134, 141,

162,174,182
Yumasutavuğu24
yumuşakça(lar) 29, 106, 114-115,

120,127,149,154
YunanAdaları131
yunus(lar)141,184-185
yükselişbölgeleri118-119,175

zooplankton149,161
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WORLDWATCHENSTİTÜSÜ

WorldwatchEnstitüsü,doğalçevreninsağlığıyadagele-
cek nesillerin refahı tehlikeye atılmadan bütün insanların
gereksinimlerininkarşılanabildiği,çevreselaçıdansürdürü-
lebilirvetoplumsalaçıdanadilbirdünyatoplumuoluştu-
rulmasını amaçlayan bağımsız bir araştırma kuruluşudur.
Enstitü, önemli küresel sorunları kararlı, herkese açık ve
gerçekleredayalıbirşekildeinceleyerek,dünyadakiherkese
insanlar,doğaveekonomiarasındakikarmaşıketkileşimle-
rianlatmaktadır.WorldwatchEnstitüsü,insanlarınyenipo-
litikalar,yatırımmodelleriveyaşambiçimiseçimleri talep
edebilmesiiçin,dünyadakisorunlarınaltındayatanneden-
lerevebusorunlarınpratikçözümlerineodaklanmaktadır.

ENSTİTÜ’NÜN MADDİ KAYNAKLARI acore
(AmericanCouncilonRenewableEnergy-AmerikanYe-
nilenebilir Enerji Konseyi), Aria Vakfı, Mavi Ay Fonu
(BlueMoonFund),FanwoodBatıVakfı(FanwoodFoun-
dationWest), Alman hükümeti, Goldman Çevre Ödülü
(Goldman Environmental Prize) / Richard & Rhoda
GoldmanFonu,W.K.KelloggVakfı,FrancesLearVakfı,
Steven C. Leuthold Aile Vakfı, Massachusetts Teknoloji
Ortaklığı (Massachusetts Technology Collaborative),
Merck Aile Vakfı, Norveç Kraliyet Dışişleri Bakanlığı,
OverbrookVakfı,V.KannRasmussenVakfı,Rockefeller
KardeşlerVakfı,OrtakDünyaVakfı(SharedEarthFoun-
dation),ShenandoahVakfı,TidesVakfı,BirleşmişMillet-
lerNüfusFonu(UnitedNationsPopulationFund),Walla-
ceKüreselFonu,JohanetteWallersteinVakfıveWinslow
Vakfıtarafındansağlanmaktadır.Enstitüayrıca,dahasür-
dürülebilir bir toplum yaratma hedefimizi paylaşan çok
sayıdabireyselbağışçıdandamaddidestekalmaktadır.
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WORLDWATCHRAPORLARI, sürdürülebilirtop-
lumbeklentilerinietkileyenönemlisorunlarıderinleme-
sine, niteliksel ve niceliksel olarak inceler. Raporlar
World-watchEnstitüsüaraştırmaekibininüyeleriyada
dışarıdankatkıdabulunanuzmanlartarafındanyazılıp,
Worldwatchilebağlantısıolmayanuzmanlartarafından
gözden geçirilir. Bu raporlar dünyanın her yerinde hü-
kümetler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları
tarafından öz ve yetkin referanslar olarak kullanılır.
Mevcut Worldwatch Raporları’ndan bazıları için bkz.
www.world-watch.org/pubs/paper

Bu raporlarda belirtilen görüşler tamamen yazarlara
aittirveWorldwatchEnstitüsü’nün,yöneticilerinin,yetki-
lilerinin, personelinin ya da Enstitü’ye kaynak sağlayan
kuruluşlarıngörüşlerinitemsiletmez.
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