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B‹R‹NC‹K‹TAP

Sularımız
TATLISUEKOS‹STEMLER‹N‹KORUMANINÖNEM‹
(WORLDWATCHRAPORU170)

SANDRAPOSTEL
LisaMastny,Editör
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YAZARHAKKINDA

Sandra Postel abd’de Amherst-Massachusetts’te bulunanKüreselSuPolitikasıProjesi’nin(GlobalWaterPolicy
Project)yöneticisi,MountHolyokeÜniversitesiÇevreBilimleri Bölümü’nde Misafir Öğretim Görevlisi ve kıdemli
Worldwatch üyesidir. 1997 yılında pbs tv kanalı tarafındanbelgeselleştirilenLastOasis (SonVaha,1992) vePillar of Sand: Can the Irrigation Miracle Last? (Kumdan
Sütun: Sulama Mucizesi Uzun Ömürlü Olabilir mi?,
1999)kitaplarınındayazarıdır.Sonkitabıise,BrianRichterilebirlikteyazdığıRiversforLife:ManagingWaterfor
People and Nature’dır (Yaşam İçin Nehirler: İnsanlar ve
DoğaİçinSuYönetimi,2003).“TroubledWaters”(“Bulanık Sular”) başlıklı makalesi 2001’de Amerika’nın En
İyiBilimveDoğaYazıları(BestAmericanScienceandNature Writing) seçkisine girmiştir. Sandra Postel 2002’de
ScientificAmerican dergisitarafından,bilimveteknolojiye
yaptığı katkılarından dolayı “Scientific American 50”
ödülünelayıkgörülmüştür.
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TEŞEKKÜR

Bu projenin araştırma sürecinde bana verdiği değerli
destekiçinBrianNicholson’ateşekkürborçluyum.Ayrıca
ilktaslakileilgiliyararlıyorumlarıiçinsuuzmanlarıEllen
Douglas, Carmen Revenga, Amy Vickers’a; Charles Vörösmarty’ye; tarım uzmanı Brian Halweil’e de teşekkür
ediyorum. Bu raporu Worldwatch başlığı altında yazmama olanak tanıyan Worldwatch Enstitüsü Başkanı Chris
Flavin’e; sağduyulu ve dikkatli editörlüğü için Lisa
Mastny’ye;eldeyazılmışsayfalarıböylesinegüzelbirtasarımadönüştürenLyleRosbotham’a;pazarlamavedağıtım
konusundayeteneklerinisergileyenPatriciaShyne,Darcey
RakestrawveCourtneyBerner’adateşekkürlerimisunuyorum.
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ÖZET

Kentselvekırsalalanlar,sağlıklısuhavzalarınınvetatlı
su ekosistemlerinin doğal olarak gerçekleştirdiği işlemlerdenyararlanarak,alışılmışteknolojikalternatiflerdençok
dahaucuzmaliyetlerleiçmesuyunuarıtabilir,açlığıazaltabilir, sellerden kaynaklanan hasarı hafifletebilir ve diğer
toplumsalhedeflereulaşabilirler.Fakathemticaripiyasalarınbu“ekosistemhizmetleri”içinbirbedelbiçmemesi,
hemdehükümetlerinbuhizmetlerikorumamasısonucunda,bunlardanhızlayoksunkalınıyor.
Nehirler, göller, sulak alanlar ve diğer tatlı su ekosistemleri topluma pek çok yarar sağlıyor. Su ve balık sunmanın yanı sıra, mevsimlik sel sularını depoluyor, sellerdenkaynaklananhasarıazaltıyorlar.Yeraltısukaynaklarınıyenidendoldurarak,kurakdönemleriçinsudepoluyorlar.Kirleticimaddeleriçinbirfiltregöreviüstlenerekiçme
suyunu arıtıyorlar. Ayrıca bu ekolojik işlerin çoğunu yapansayısızcanlıtürününyaşadığıbirçokfarklıdoğalortamsunuyorlar.
20.yüzyılınsustratejileriçoğunlukladoğaileişbirliği
içindedeğil,doğayakarşıhareketetti.Büyükbarajlar,setler,kanallarvediğerbüyükmühendislikprojelerininegemenliğindeki bu stratejiler, dünyanın büyük bölümünün
içmesuyuna,gıdaya,elektriğeveseldenetiminekavuşma7
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sınısağladı.Amaaynızamandadasuekosistemlerininişlevlerinibüyükölçüdebozdu.Denizedoğruakannehirlerin 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 ve kıyı bölgeleri bozuluyor. Ayrıca sulak alanların,taşkınovalarınınveormanlıksuhavzalarınınyokolmasıdasellerinvediğerdoğalafetlerinekonomiveinsanlarüzerindekietkileriniartırıyor;küreselısınmanedeniyle
sudöngüsünormaldendahayoğunhalegeldikçe,buetkinindahadaartacağınaneredeysekesingözüylebakılıyor.
Yenisugereksinimlerinikarşılamakiçinfarklıbiryaklaşımşart.Neysekidünyanınfarklıyerlerindekiilerigörüşlü kentler, köyler ve tarımsal bölgeler içme suyu, gıda
güvenliğiveseldenetimiiçinekosistemleribozmakyerine,
bunlardanyararlanansistemlerinkullanılabileceğinigösteriyor.Buyerleşimlerdençoğubiryandandahasağlıklıbir
çevreyaratırken,diğeryandandasakinlerinintasarrufetmesinisağlıyor.
Sözgelimiçoksayıdabelediye,sağlıklısuhavzalarının
doğanınfabrikalarıolduğununbilincinevarıyorvebunları
korumakiçinmaddikaynakayırıyor.abd’deenaz6kent,
su havzalarını korumaya alarak pahalı arıtma tesisleri
yapmaktankurtuldu.NewYorkkenti,Catskills-Delaware
suhavzasındakikasabalar,şirketlervetopluluklarlaişbirliği içinde, koruma önlemlerine 10 yıl içinde 1.5 milyar
abd Dolarıtutarındayatırımyapıyor;böyleceinşaatına6
milyar abd Doları, yıllık işletim masrafı olarak da 300
milyon abd Doları harcanacak bir arıtma tesisine gerek
kalmıyor.
Bogotá-Kolombiya ve Boston-Massachusetts ise etkili
korumaçalışmalarıilesuhavzalarınıkorumagirişimlerini

8
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birarayagetirerekhemsermayeharcamalarınıazalttıhem
de ekosistem hizmetlerini koruma altına aldı. Bogotá’nın
koruma alanındaki başarısı, yeni su tedarik tesisleri yapmagereksiniminienaz20yıllığınaerteledi.Dahagenişbir
bölgeolanBoston’da1980’liyıllarınsonlarındabaşlatılan
veConnecticutNehrisularınınkanallarlayöndeğiştirmesini sonsuza kadar engelleyerek bölge sakinlerinin sadece
sermaye harcamalarından 500 milyon abd Doları’ndan
fazlatasarrufetmesinisağlayankararlıbirkorumaprogramısayesinde,sutüketimi2004’te50yılınendüşükdüzeyinegeriledi.
Suhavzalarını,sulakalanlarıvetaşkınovalarınıönemseyipkoruyanstratejiler,çoğunluğuyoksultarımbölgelerinde yaşayan 852 milyon insanın sağlığını ve enerjisini
zayıflatanaçlığıazaltmakaçısındandabüyükönemtaşıyor.Yağmursularınıbiriktirmeyöntemleriveuygunfiyatlı
küçükarazisulamateknolojileribirarayagelince,yoksul
çiftçileryerelsukaynaklarınıdahaetkilikullanarakmahsulü artırabiliyor. Toprakların, suların ve besinlerin daha
iyi yönetimi sayesinde Madagaskar’ın bazı bölgelerinde
sulamaylaüretilenpirinçdörtkatartarkensutasarrufuda
yapıldı. Kuzeydoğu Nijerya’daki geniş bir taşkın ovasını
inceleyenuzmanlar,ovanıntarım,yakacakodunvebalıkçılık amacıyla doğrudan kullanımının net ekonomik faydasının, ovayı büyük ölçüde yok edecek olan bir sulama
projesininkinden60katfazlaolduğunuortayaçıkardı.
Sağlıklıekosistemler,sellerdenvediğerdoğalafetlerden
kaynaklanan korkunç kayıplara karşı çok değerli bir sigortasunuyor.2004’tekitropikalkasırgalarsırasındayaklaşıkbeşbinHaitiliöldü,onbinlercesideevinikaybetti.
Bufelaketlerdoğalafetolaraktanımlandılaramaaslında
Haiti tepelerindeki ağaçların kesilmesi ve dolayısıyla sel
sularınıntoprağınüzerindenakıpbüyükmiktardatoprak

9
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kaymasına neden olması, afetin boyutlarını artırdı. Haiti’yi yok eden kasırgalar, tepelerdeki su havzalarının büyük ölçüde ormanlık olduğu komşu Porto Riko’da çok
dahaazhasarayolaçtı.
Tıpkıinsanlarınkonutvehayatsigortasıyaptırmasıgibi (korkunç kayıpları önlemek için), toplumların da su
havzalarının, taşkın ovalarının ve sulak alanların korunmasınayatırımyaparakfelaketlerekarşısigortasahibiolmakiçin“birkarşılıködemesi”gerekiyor.Küreselısınma
vebununsudöngüsüüzerindekiolasıetkileri(tropikalkasırgaların,ilkbahardakisellerinvemevsimlikkuraklıkların
sıklığının ve yoğunluğunun artması), doğanın felaketleri
kendi yöntemleriyle azaltma gücünü ve esnekliğini daha
daönemlihalegetiriyor.
Hükümetlerin su politikalarını ve uygulamalarını, tatlı
suekosistemlerinivebuekosistemlerindeğerlihizmetlerini
koruyacakşekildedüzenlemesigerekiyor.Enbüyükönceliğinverilmesigerekenkonulariseşöylesıralanıyor:İçme
suyu tedarikçilerine su havzalarını korumak için yatırım
yapmayükümlülüğününgetirilmesi;nehirlerin,göllerinve
diğertatlısuekosistemlerininkayıtaltınaalınmasıvebunlarınsağlığıiçinekolojikhedeflerinkoyulması;nehirdebilerinideğiştiren,yeraltısularınıtüketenvesuhavzalarına
zararvereninsanfaaliyetlerinesınırlamagetirilmesi.Busınırlamalarla birlikte etkili bir su fiyatlandırma sistemi de
uygulanırsa su verimliliği (doğadan elde edilen suyun birim fiyatı) artacak, bir yandan insanların gereksinimleri
karşılanırken diğer yandan da doğanın önemli tatlı su
ekosistemlerikorunacaktır.

10
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GİRİŞ

2005yılında,OrtaAsya’dakiAralGölü’nünkuzeybölümününtamamenkurumasınıönlemekamacıylamühendisler,6metreyükseklikteve13kilometreuzunluktabir
setyapmayabaşladılar.Birzamanlardünyanınenbüyük
dördüncügölüolanAral,bugündünyasularındayaşanan
yıkımıncanlıbirörneğikonumunda.Sovyetyetkililer,bu
gölübesleyenikinehrinpamuktarlalarınısulamaktakullanılmasınındahayararlıolacağınakararverdikten50yıl
sonra Aral, sularının yüzde 80’ini kaybetmiş bulunuyor.
Göl ikiye bölündü: Kuzeyde küçük ve güneyde daha büyükbirgöl.Balıktürlerininçoğu(ve60binbalıkçınıngeçimkaynağı)yokoldu.Sularçekilinceaçığaçıkangölyatağındaki milyonlarca ton tuz ve toz, içlerindeki böcek
ilacı artıklarıyla birlikte rüzgarda savrularak havayı ve
toprağıkirletiyor.“Afetbölgesi”ndeyaşayan3milyoninsandakanser,solunumyoluhastalıkları,kansızlıkvediğer
hastalıklar çok sık görülüyor. Binlerce insan da bölgeden
ayrıldı.*1
Set, art arda gelen bu beklenmedik sonuçları durdurmayı amaçlayan umutsuz bir girişim. Yetkililer Küçük
Aral’ınsuseviyesinin3metreyükseleceğini,kurumuşgöl
*

Kitaptakiölçübirimleri,aksibelirtilmedikçemetrecinsindendir.
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yatağının yaklaşık bin kilometrekaresinin yeniden suyla
dolacağını,yağışlarınartacağını,tozfırtınalarınınazalacağını umuyor. Fakat bu set de aslında doğaya karşı oynananbirkumar.Küçükgölüyenidencanlandırmaolasılığı
varamaaynızamandabüyükgölüdahadaküçültüpçevresindekisorunlarıkatlayarakartırabilir.
Aral Gölü’ndeki felaket, uç noktada olmakla birlikte
tekörnekdeğil.İnsanlarınfaaliyetlerinehirleri,göllerive
diğertatlısuekosistemlerinisayısızyerdeveşekildedeğiştirdi. Aral Gölü’nün ölümünün ciddi bir uyarı olmasına
karşın,yetkililersankitehlikelerivesonuçlarıgörmeyecek
kadarkörmüşgibi,ekolojikaçıdanyıkıcınitelikteyenisu
projeleriuygulamayadevamediyor.
Yerküreninsudöngüsü(suyungüneştenaldığıenerjiyle
deniz,havavekaraarasındakihareketi),yerinebaşkahiçbir şeyi koyamayacağımız bir değerdir ama günümüzde
insanlarınfaaliyetleribudeğeritehlikelibiçimdebozuyor.
Okyanuslar, buzullar, göller ve derin aküferlerde büyük
miktarda suyun bulunmasına karşın, yerküredeki suların
sadeceçokküçükbirkısmı(yüzde1’inyüzde1’indende
azı) tatlı su ve su döngüsü içinde yenilenebiliyor. Dünyadaki yaşamın büyük bölümü, bu değerli yağışlarla (yılda
yaklaşık 110 bin kilometreküp) sürdürülebiliyor.2 (Bkz.
Şekil1)
Bütündeğerlivarlıklargibi,küreselsudöngüsüdetoplumasüreklibiryararsağlıyor.Nehirler,göller,sulakalanlar,aküferlervediğertatlısuekosistemleriormanlarla,otlaklarlavediğerkarasalortamlarlabirlikteçalışarak,selleriazaltmaktanyeraltısularınıyenilemeyekadarpekçok
değerliürünvehizmetiinsanoğlunasunuyor.(Bkz.Metin
Kutusu1)AralGölübölgesindeyaşayanlarınbirebirgördüklerigibi,buhizmetlerindoğasıvedeğeri,ancakkaybedildiktensonraanlaşılıyor.

12
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Şekil1
KüreselSuDöngüsü

110

110

70
Buharlaşma-terleme

40

Yağış

Yüzeysel Akış

40
Okyanuslardaki buharlaşma

430

390
390
Birim:Yıllıkbin
kilometreküp

Not:
Karalarüzerindekiyağış (110binkilometreküp),deniz-dışıbitkive
hayvanyaşamınıvebütünkaravetatlısuekosistemlerinidestekleyentoplamyenilenebilirsukaynağınısağlar.İkiönemlikısmaayrılır:Evapotranspirasyon(buharlaşma-terleme)veyüzeyselakış.
Evapotranspirasyon karalarda,sulardayadadiğeryüzeylerdeoluşanbuharlaşmaylaveyabitkilerintranspirasyonuylasuyunatmosferedönmesidir.Karasalekosistemlerdenkaynaklananevapotranspirasyon (70 bin kilometreküp), ormanlar, otlaklar, yağmurla beslenenekilialanlarvesulamayapılmayandiğerbütünbitkileriçinyenilenebilirsusağlar.
Yüzeysel akış nehirlerden, derelerden ya da yeraltı aküferlerinden
denize dökülen sulardır. 40 bin kilometreküplük bu su kaynağı tarımsal sulamada, sanayide, kentlerde ve nehirlere, derelere, yeraltı
susistemlerinebağımlıtümcanlılarınbeslenmesindekullanılır.
Kaynak:Bkz.Notlar2
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Avcı-toplayıcılardan en gelişmiş sulama-tabanlı topluluklara kadar bütün insan toplulukları gıda, su ve geçim
için her zaman tatlı su ekosistemlerine bağımlı olmuştur.
İlk büyük uygarlıkların hepsinin nehir kıyılarında gelişip
büyümesibirrastlantıdeğildir.EskiMısırlılar,Nil’intarlalara su ve besin taşıyan, toprakta birikmiş zararlı tuzları
alıp götüren yıllık taşkınları sayesinde binlerce yıl bolluk
içinde yaşadılar.3 Ama yine tarihten öğrendiğimize göre,
doğanın hizmetlerine bağımlı olmak, bu hizmetleri koruma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Yazar Jared
Diamond’ın “ekolojik intihar” olarak adlandırdığı gibi,
toplulukların bağımlı oldukları ekosistemleri yıkmaları,
sayısız toplumun çöküşüne neden oluyor.4 Bunların arasındaeskiMezopotamya’dayaşamışSümerler,İndüsNehri vadisinde yaşamış Harappalar, Amerika kıtalarındaki
Anasazi,HohokamveMayalardayeralıyor.5
Günümüzde, küreselleşmiş ve teknolojik açıdan gelişmişdünyamızınbugibitoplumsalçöküşlerekarşıbağışıklıkkazanmışolduğunudüşünüyoruz.Oysainsanoğlunun
sudöngüsüneolanbağımlılığıkaçınılmaz.Dünyadakisulama,sanayiveevselsukullanımınınyüzde99’undanfazlasıdoğrudannehirler,göllerveaküferlerdengeliyor.* Sulakalanlarvenehirlerintaşkınovalarıinsanlarısellerden
koruyor,balıklariçinyumurtlamaalanısağlıyor,yeraltısu
kaynaklarınıyeniliyor,toprakverimliliğinitazeliyor,sudaki kirleticileri arıtıyor. Sözgelimi, Güneydoğu Asya’daki
Mekong Nehri havzasında, 50 milyonu aşkın insan beslenmevegeçimiçinbalığabağımlıbulunuyor;bubalıklarınyüzde90’ınehrintaşkınovasındakibalıktarlalarında
veormankıyılarındayumurtluyor.6 Sağlıklınehirsistemle*

14

Dünyadaki su tüketiminin yüzde 1’inin yarısından da azında tuzdan
arındırmayöntemikullanılıyor.
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MetinKutusu1
Nehirler,SulakAlanlar,TaşkınOvalarıveDiğer
TatlıSuEkosistemleriTarafındanSağlananYaşam
DestekHizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sulama,sanayi,kentlerveevleriçinsukaynakları
‹nsanlarvedoğalyaşamiçinbalık,sukuşu,midyevediğerbesinler
Suarıtmavekirleticilerinfiltrelenmesi
Sellerinazaltılması
Kuraklığınazaltılması
Yeraltısularınınbeslenmesi
Sudepolama
Doğalortamlarveüremealanları
Toprakverimliliğininkorunması
Deltavehaliçlerebesiniletimi
Haliçlerdetuzlulukdengesininkorunmasıiçintatlısuakışı
Estetik,kültürelvemanevideğerler
Rekreasyon
Biyolojikçeşitliliğinkorunmasıylaesnekliğinvegeleceğeyönelik
seçeneklerinmuhafazaedilmesi

rigöller,haliçlervepekçokkıyıortamıaçısındandahayati önem taşıyor. Nehirler Florida’daki Apalachicola Koyu’nun değerli mavi yengeçleri ve istiridyelerinden, Aral
Gölü’nün yok olmuş balık türlerine kadar pek çok balık
bölgesiaçısındançokönemlibesinleritaşıyorvetuzluluk
dengesinikoruyor.
Biliminsanlarıbitkilerin,hayvanlarınvebunlarıniçinde yaşadıkları ortamların, bu hizmetleri tam olarak nasıl
sağladıklarını araştırıyor. Ekonomistler ise bu hizmetlere,
karar alma mekanizmalarındaki kişilerin kullanabileceği
maddi değerler biçmeye çalışıyor. Fakat bu sırada, nüfusun artması ve ekonomilerin büyümesi nedeniyle toprak

15
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ve su üzerinde yeni talepler oluştukça ekosistemlerdeki
bozulmadahızlaartıyor.
Toplum,ciddibirbilmeceylekarşıkarşıya:Surekabeti
sadeceülkeleriçindevearasındadeğil,insanlarilebağımlı
olduklarıekosistemlerarasındadaartıyor.2030yılınakadar dünya nüfusuna eklenmesi beklenen 1.7 milyar insanınbeslenmesinibugünküortalamasutüketimidüzeyinde
(ortalamabeslenmeiçingerekenyağışvesulama)tutabilmekiçinyılda2040kilometreküpsugerekecektir;burakam,24taneNilNehri’ninyıllıksumiktarınaeşittir.7 Bu
kadar büyük miktarda ek suyun doğal sistemlerden elde
edilmesininekolojikbedelineolacaktır?Besinüretimiiçin
yağışlardandahafazlayararlanılması,tahıllariçinyeraçmak üzere daha fazla ormanın kesilmesi demektir; daha
fazlasulamayapılmasıisenehirler,göllerveaküferlerüzerindeki baskının artırılması anlamına gelir. Daha da
önemlisi,ekosistemhizmetlerinintehlikeliderecedebüyük
birkısmındanfedakarlıketmeden8 insangereksinimlerini
karşılamanınyollarıvarmı?
Hükümetler, Eylül 2000’de Birleşmiş Milletler’in Milenyum Kalkınma Hedefleri’ni (mdg) oybirliğiyle kabul
etmekle,üstükapalıdaolsa,kendilerinibusorununyanıtını bulmaya adamış oldular. mdg’ler, günde 1 dolardan
dahaazparaylageçinmekzorundakalan,açlıkçeken,güvenliveuygunfiyatlıiçmesuyunaerişimiolmayaninsanlarınsayısını2015’teyarıyarıyaazaltmayıhedefliyor.* Bu
hedeflereulaşmakbilebaşlıbaşınazorken,birbaşkamdg
detümdünyayıbiryandanbuhedefedoğrukoşarken,diğeryandandadoğalkaynaklarınsürdürülemezkullanımınısonaerdirmeyeçağırıyor.
*
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Aksibelirtilmedikçe,dolarsözcüğüileABDDolarıkastedilmektedir.
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BuhedeflereulaşmakveyeniAralGölüfelaketlerinin
yaşanmasını önlemek için siyasi liderlerin su yönetimini
tam tersine çevirmeleri gerekiyor. Tatlı su ekosistemlerininsağlığınıveişlevselliğinikorumak,ensonsıradakideğil,ilköncelikolmalı.Uzunsüredirsadecesubilimcilerin
veinşaatmühendislerininalanıolansuyönetimiormancıları, toprakbilimcileri, çevrebilimcileri, antropologları,
ekosistemlerinsunduğupekçokyararıvedoğanınbunları nasıl sunduğunu anlayan herkesi kapsamalı. abd Orman Hizmetleri’nin eski başkanı Mike Dombeck, New
YorkTimes gazetesindeyazdığıyazıda,ulusalormanların
rolünüyenidençizmişti:“Ormanlarımızınkalitelisuüretme görevini yerine getirmesini nasıl sağlayacağına odaklanmamızgerekiyor.Suarzıaçısındanyaşadığımızsorunlar düşünülürse, orman yönetiminde en büyük önceliğimizbukonuolmalı.”9
Azmiktardaamaönemlikentler,köylervetarımalanlarıiçmesuyu,gıdagüvenliğiveseldenetimigereksinimlerinin, ekosistem hizmetlerini bozmak yerine, bunları kullanarak da karşılanabileceğini kanıtlıyor. Bu örneklerde
insanlar bir yandan önemli maddi tasarruf sağlarken, diğer yandan da daha sağlıklı bir doğal ortam yaratıyor.
Aral Gölü’nü boydan boya kesen set ise, bu deneyimlerdenacilolarakyararlanılmasıgerektiğinincanlıbirkanıtı
olarakyükseliyor.

17
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HASARTESPİTİ-BUNOKTAYANASIL
GELDİK?

6.4milyarinsanınyaşadığıveyıllık55trilyonabd Dolarıekonomiküretiminyapıldığıbugünündünyasındasu
mühendisliğinin(suyudepolayanbarajlar,biryerdenbaşkabiryereaktarankanallar,yeraltınınderinliklerindençıkaranpompalar,nehirlerintaşarakdeğerlivarlıklarıselaltına bırakmasını önleyen setler) olmadığını hayal etmek
bile zor.1 Günümüzde dünyadaki elektriğin yüzde 19’u
hidroelektriksantrallerindeneldeediliyor.2 Barajlar,rezervuarlar,kanallarvemilyonlarcasukuyusu,giderekbüyümekteolankentlere,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”paketininyaygınlaşmasıyla, 1961-2001 yılları arasında mühendisler ve
çiftçilersulananarazilerinmiktarınıikikatçoğalttı.5 Nakliye işlemlerini kolaylaştırmak için yatakları düzleştirilen
ve derinleştirilen nehirler, mahsullerin ve ürünlerin iç kesimlerdenlimanlarataşınmasınıkolaylaştırarakticaretive
refahıartırdı.
Fakat bu faydaların büyük bir bedeli oldu. İnsanların
tatlı su sistemleri üzerindeki etkileri küresel boyutlara
19
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ulaştı ve pek çok değerli ekolojik hizmete zarar verdi.6
(Bkz.MetinKutusu2)Aşırıbaskıaltındabulunanvebozulan ekosistemlerin işaretleri farklı şekillerde görülüyor:
Canlı türleri yok oluyor, balık nüfusları önemli ölçüde
azalıyor,suseviyeleridüşüyor,nehirlerindebilerideğişiyor,
göllerküçülüyor,sulakalanlaryokoluyor,sukalitesibozuluyor, kirlilikten dolayı “ölü bölgeler” oluşuyor. Bütün
bugöstergelergiderekkötüleşiyorvehepsibirarayagelerekdünyanıngittikçedahabüyükbölümünüetkiliyor.
Üzerineçoksayıdabarajınkurulduğuveyataklarıkanallarladeğiştirilmişbüyüknehirlerinçoğuartıkyılınbüyük bölümünde denize kavuşamıyor. 1960 öncesinde
Amuderya ve Siriderya Nehirleri Aral Gölü’ne yılda 55
milyarmetreküptatlısutaşıyordu;burakam,gölünyüzeyindekinetbuharlaşmayıtelafietmeyeyetiyordu.7 Bugün
isegöleulaşanortalamaakışgeçmiştekiortalamanınonda
birikadarolduğuiçingölsürekliolarakküçülüyor.8 (Bkz.
Şekil2)OrtaAsyalısuyöneticileri,setinşaetmeninyanı
sıra,gölden1987’deayrılanKüçükAral’ıkurtarmayayetecekmiktardaSirideryasuyununakışınısağlamayıumuyor.9
Çin’dekienbüyükikincinehirolanSarıIrmak,197299 döneminde sadece 6 yıl hariç her yıl kurudu.10
1970’lerde,nehiryatağınınkurukısmınınortalamauzunluğu 130 kilometreydi; 1990’ların ortalarında bu rakam
700kilometreyeulaştı.Kuruyankısmınzamanladahada
artmasının yanı sıra, kuraklığın süresi de uzadı: 1997’de
Sarı Irmak’ın aşağı kesimi yılın 226 günü boyunca kuru
kaldı;rekordüzeydekibukuraklık,nehrinsularındanen
son yararlanan eyalet konumundaki Shangdong’da 1.6
milyardolarzararanedenoldu.11 Sulakalanlarınyokolması,denizyaşamınınzarargörmesivenehrinaşağıkesiminde görülen diğer çevresel etkiler sonucunda, Sarı Ir-

20

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 21

Şekil2
AralGölü’neNehirAkışı,1926-2003

Yıllık MilyarMetreküp

Kaynak:PhilipMicklin

KarakumKanalı
inşaatının
başlangıcı(1954)

NOT:KarakumKanalı,AralGölü’nedökülen
ikibüyüknehirdenbirikonumundaki
Amuderya’nınyatağınıdeğiştirenkanaldır.

mak’ı Koruma Komisyonu nehre asgari düzeyde de olsa
akışyarattıve2000yılındanbuyananehrintamamenkuruduğu bir dönem yaşanmadı. Fakat nehrin genel sağlığı
hâlâçokhassasdurumda.
Nil ve Kolorado Nehirleri, su seviyesinin sıra dışı biçimdeyükseldiğiyıllardışında,deltalarınaartıkhemenhemen hiç su taşımıyorlar. Mısır’ın Akdeniz kıyısı giderek
geriçekiliyorçünkübirzamanlarbukıyışeridinibesleyen
tortular,AswanBarajı’nınarkasındasıkışıpkalıyor.Küreselısınmanedeniyledenizseviyesiyükseldikçe,kıyışeridi
dahadahızlıbirşekildesularaltındakalacak.EskidenNil
deltasındakibirköyolanBorg-el-Borellosşimdidendenizinikikilometreiçindekaldı.12 Dünyanınheryerindepek

21
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MetinKutusu2
TatlıSuEkosistemleriveSunduklarıHizmetler
ÜzerindeİnsanlarınEtkileri
‹nsanFaaliyetleri

Etkileri

ArazilerinDönüştürülmesiveBozulma
Dünyagenelinde,106önemlisuhavzasının
yaklaşıküçtebirindekiarazilerinyarısıyada
fazlasıtarımsalveyakentsel-endüstriyelkullanıma
açıldı.Avrupa’daki13suhavzasındadoğalbitki
örtüsününenazyüzde90’ıyokoldu.Dünyadaki
doğalsulakalanlarıntahminenyüzde25-50’si
tarımyadadiğeramaçlariçinkurutuldu.

• Yüzeyselakış,yeraltısularının
yenilenmesiveevapotranspirasyon
arasındakiyağışdağılımınıdeğiştirir.
• Suakışmiktarı,niteliğive/veya
zamanlamasınıetkiler.
• Rezervuarlardatortulaşmayanedenolur.
• Doğalortamlarınbozulmasınavecanlı
türlerininyokolmasınayolaçar.

BarajYapımı
1950yılındadünyagenelindenehirlerüzerindeki
barajsayısı5biniken,bugünburakam45bini
aştı(gündeortalamaikibüyükbarajyapıldı).
Günümüzdebarajlarbüyüknehirsistemlerinin
yarısındanfazlasını(292nehirden172’si);ABD,
Kanada,AvrupaveeskiSovyetlerBirliği’ndeki
büyüksistemlerinüçteikisindenfazlasınıetkiliyor.

• Nehirleribölervedoğalakışıdeğiştirir.
Günümüzdebarajlarverezervuarlar,
denizedökülennehirlerindebisiniyüzde
35oranındaazaltıyor;buoran1950’de
yüzde 5’ti.Yıllıkküreselyüzeyselakışın
yüzde 15’iniengelliyor.
• Susıcaklığını,besinvetortutaşıma
özelliğinideğiştirir.Rezervaurlar100
milyartondanfazlatortubiriktiriyor;
barajlarolmasaydıbutortularkıyı
bölgelereulaşacaktı.
• Balıklarıngöçünüengeller,doğal
ortamlarınbozulmasınavecanlıtürlerinin
yokolmasınayolaçar.

SetveKanalYapımı
Mühendislerdünyagenelindebinlercekilometrelik
nehirlerüzerindesetlervekanallaryaptı.

• Nehirleritaşkınovalarındankopararak
balıklarvediğersucanlılarınınyaşam
ortamınıyokeder;yeraltısularının
yenilenmeoranınıazaltır.
• Taşkınovalarındainsanyerleşimlerini
teşvikederek,seldenzarargörme
olasılığınıartırır.

NehirYataklarındaBüyükÖlçekliDeğişiklikler
Kentlerevetarımbölgelerinesusağlamakiçin
nehirsularıçekildi.Çoksayıdabüyüknehir
(Kolorado,İndüs,NilveSarıIrmakdadahil)artık
yılınbüyükbölümündedenizeulaşamıyor.
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• Nehirdebisinitehlikelidüzeydeazaltır.
• Nehirlerdekidoğalortamıbozar,balık
tarlalarınazararverir,canlılarınyok
olmasınayolaçar.
• Suyunniteliğinibozar.
• Nehirlerindöküldüğükıyıekosistemlerinin
vegöllerinyapısınıdeğiştirir.
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‹nsanFaaliyetleri

Etkileri

YeraltıSularınınÇekilmesi
Asya,KuzeyAfrika,OrtadoğuveABD’dekien
önemlitarımbölgelerindekentler,çiftçilervediğer
topluluklaryeraltısularınıaşırımiktardaçektiler.

• Suseviyesinidüşürür.
• Sukaynaklarınıvenehirdiplerindeki
akışıazaltabiliryadayokedebilir.
• Yeraltıaküferlerinitüketebilir.

KontrolsüzKirlilik
Sonyıllardakimyasalgübreveböcekilacı
sızıntıları,sanayidekullanılansentetik
kimyasallarınveağırmetallerinnehirlere
boşaltılması,enerjisantrallerindenyayılanhava
kirleticilerinasitoluşturmasısonucundakirlilikarttı.
Azotlugübrekullanımı1960’tanbuyanasekizkat
çoğaldı.

• Suyunniteliğiniveiçmesuyunun
güvenliğiniyokeder.
• Doğalortamlarınvecanlıtürlerininyok
olmasınayolaçar.
• Ötrofikasyona(oksijenyetmezliği
sonucundabitkiürememesi)veoksijenin
yetersizolduğu“ölübölgeler”in
yayılmasınanedenolur.
• Nehirvegöllerinkimyasınıdeğiştirerek
doğalortamlarıbozar,balıklaravedoğal
yaşamazararverir,insansağlığına
yöneliktehditleriartırır.

İklimiDeğiştirenHavaKirleticilerinSalımı
Fosilyakıtlarınkullanılmasısonucunda,2004’te
havaya7milyartondanfazlakarbonsalındı
(1960’takirakamınyaklaşıküçkatı).Atmosferdeki
ortalamakarbondioksitbirikimi,sanayileşme
öncesidöneminyüzde35üstüneçıktı.1880’den
buyanakaydedilenensıcak10yılıntamamı
1990’dansonrayaşandı.

• Küreselsudöngüsünüköktendeğiştirebilir
(yağışvenehirlerinyüzeyakışımodelleri
dedahil).
• Buzullarıvebuzkütlelerinieriterek
gelecektekisukaynaklarınıazaltır.
• Balıklarınvediğercanlılarındoğal
ortamlarınıdeğiştirir.
• Sellerinvekuraklıklarınhemsayısınıhem
deyoğunluğunuartırabilir.

EgzotikTürlerinYaygınlaşması
İnsanlarınveürünlerindünyagenelindedahasık
seyahatetmesisonucunda,ekosistemleriele
geçiripdinamiklerinideğiştirebilenyabancıtürlerin
yayılmasıdaarttı.

• Gıdaağlarını,besindöngüsünüvesuyun
niteliğinideğiştirir.
• Canlıtürlerininyokolmasınaetkieder.
Dünyagenelinde,10bintatlısubalık
türününenazyüzde20’sitehlikeyegirdi,
tükenmetehlikesiylekarşıkarşıyakaldıya
datükendi.

NüfusveTüketimArtışı
Dünyanüfusu1950’denbuyanaikikattanfazla
artarak2004’teyaklaşık6.4milyaraulaştı.Bu
dönemde,küreselsutüketimihemenhemenüçkat;
ağaçtüketimiikikattanfazla;kömür,petrolve
doğalgaztüketimideneredeysebeşkatarttı.

• Nehirleregiderekdahaçoksayıdabaraj
vekanalyapılması,arazilerinfarklı
amaçlarlakullanılması,suvehava
kirliliğininartması,iklimdeğişikliği
olasılığınınyükselmesinedeniyle,hemen
hemenbütünekosistemhizmetlerini
tehlikeyeatar.

Kaynak: Bkz.Notlar6
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çokdeltadatortularınnehirlerinüstkısımlarındakalması,
yeraltısuyuvepetrolçıkarmaişlemlerisırasındatoprağın
çökmesivedenizseviyelerindekiyükselişsonucundabenzertehditlerlekarşıkarşıyabulunuyor.2050yılınagelindiğinde,mevcutdeltalarınyaklaşık28binkilometrekarelik
kısmınınsularaltındakalacağıtahminediliyor.13
abd’nin batısına enerji ve su sağlamak için yapılan
barajlarvekanallaryüzünden,KoloradoNehriçoğukez
deltasınaulaşanakadarincecikbirakıntıhalinegeliyor.
1963’te Glen Canyon Barajı’nın tamamlanmasından
sonra, Kolorado Nehri’nin aşağı kısımları yirmi yıl boyuncakurudu.14 (Bkz.Şekil3)Nehirsuyundakibuazalmadeltadakisulakalanlarıküçülttü,CocopaKızılderilileritarafındanyüzyıllardıryapılanbalıkçılığıvetaşkınlar
azaldığında yapılan tarım uygulamalarını yok etti, dişli
sazancık balığı ve Amerika’ya özgü Yuma sutavuğunu
tükenme noktasına getirdi, Cortez Denizi’nin üst kısımlarındaki karides miktarını azalttı.15 1980’lerin ortalarındayaşanankorkunçElNiñoselive1990’lardakidaha küçük seller sırasında, suyun düzenli olarak akması
halinde deltadaki ekosistemin yeniden hayata dönebileceğianlaşıldı.Fakatsiviltoplumunvebiliminsanlarının,
Kolorado’nun deltaya akışının hiç olmazsa yüzde 1’ini
korumakiçinyürüttüğükampanyaşuânakadarbaşarı
kazanamadı.
Dünyanınpekçoknehirhavzasındada,ayrıntılarfarklıolsada,temeldeaynıhikayeyaşanıyor.Çin,Hindistan,
Türkiye,Brezilyavediğerülkelerdeyapılmaktaolanbaraj
vekanalprojeleri(bazılarıbugünedekyapılanenbüyük
inşaatlar)yeniekolojikyaralarınaçılacağınıneredeysekesinolarakgösteriyor.Bunehirlerinçoğundabalıktarlalarının,biyolojikçeşitliliğinvediğerekolojikdeğerlerinkaybı,bugünedekbenzerigörülmemişdüzeylereulaşacak.
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Şekil3
BüyükBarajlarveKanallarAltındaKolorado
Nehri’ninDebisi,1904-2004

Yıllık MilyarMetreküp

Kaynak:USGSveIBWC

HooverBarajı
tamamlandı (1935)
GlenCanyonBarajı
tamamlandı(1963)

Gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca yoksul insan
hâlâ doğrudan nehirlerin taşkın ovalarına, deltalardaki
balıktarlalarınavesağlıklınehirlerindiğerdoğalvarlıklarına bağımlı durumda bulunuyor. Aral Gölü örneğinde
görüldüğü gibi, bu ekosistem hizmetlerine zarar veren
projeler, zaten ekonomik açıdan sınırda yaşayan insanlarıngeçimkaynaklarınıvesağlıklarınıdahadakötüleştiriyor.SözgelimiPakistanlıyetkililer,tahılüretiminiartırmak
için‹ndüsNehriüzerindebarajvekanallaryaptı;artıkülkedekiekilialanlarınyüzde80’isulanıyor.16 Fakatbunun
bedelinideltadayaşayaninsanlarödüyor.‹ndüsdeltasına
ulaşansumiktarı,son60yıldayüzde90azaldı.17 Sonyıllarda yaşanan kuraklık su sıkıntısını daha da artırarak
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hemdeltayıhemdeburayabağımlıolaninsanlarıtatlısudan yoksun bıraktı. Umman Denizi’ni karadan uzak tutmakiçinhemenhemenhiçtatlısuakışıolmadığıiçin,deniz,deltadakiyaklaşık486binhektarlıktarımalanınısularaltındabıraktı.18
‹ndüsdeltasındatatlısuiletuzlusuyunbirbirinekarıştığı yerlerde serpilen kıyı mangrov ormanları da nehrin
debisindeki azalmadan zarar görüyor. Bugüne dek mangrovlarınkapladığıalanyüzde40’ıaşkınbirgerilemeyle,
344binhektardan200binhektaraindi.19 Mangrovlar,kıyılardayaşayanlarayıldayaklaşık20milyondolarkazanç
sağlayanbalıklarvekaridesleriçinçokönemlibirüreme
bölgesisunuyorveaynızamandakasırgavedalgalarakarşıdakorumasağlıyor.20 Amaendeğerlideltabalıktürlerindenbazılarıneredeysetükenmişdurumdabulunuyorve
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 ikliminde nehirlerin suları yağış mevsiminde en yüksek seviyeyeulaşır,kurakmevsimdedeazalır.Koloradogibiözellikledağlardakibuzkütlelerindenbeslenennehirlerisedoğalolarakilkbahardabuzlarerirkenyükselir,yazınenalçakseviyeyeiner.Belirliaralıklarla(onyıldayadaelliyılda bir), normal yıllık debi modelinden farklı seller ya da
kuraklıklaryaşanabiliramaaslındabunlardanehrindoğal rejiminin bir parçasıdır ve ekolojik sağlık açısından
çokönemlidir.23
Nehir sularını engellemek, depolamak ve insanların
kullanımıaçısındanenuygunzamandasalmaküzereyapı-
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Şekil4
BarajÖncesiveSonrasındaMissouriNehri’ninDebisi

SaniyedeMetreküp

Kaynak:PostelveRichter
NOT:Barajöncesivebarajsonrasıtipikhidrograf
karşılaştırmasındadaaçıkçagörüldüğügibi,Missouri
Nehri’nindoğaldebisi,bugünbarajlarnedeniyle
oluşandebidençokfarklıydı.Nehrinüzerindekialtı
devletbarajındanilki1939’datamamlandı;diğerbeş
tanesiise1952ile1963arasındayapıldı.

Barajsonrası

Barajöncesi
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz.

Tem. Ağu. Eylül

Ekim

Kasım Aralık

lanbarajlar,budoğalritimleriköktendeğiştirdi.Mühendislerrezervuarlardakisuları,birkentindahafazlaenerjiyegereksinimiolduğundahidroelektriktürbinlerine,çiftçilersulamayapmakistediğindetarımkanallarına,mavnalarıntaşımacılıkyapmasıgerektiğindedenehirkanallarınayönlendiriyor.Örneğin,AmerikaBirleşikDevletleri’nin
enuzunkıtasalnehriolanMissouriartık,barajvekanallaryapılmadanönceyegörebambaşkabirakışrejimiyaşıyor.24 (Bkz.Şekil4)Mavnatrafiğiiçingereklisuderinliğinikorumaküzerefedaedilenbüyükilkbaharbaşıtaşkınları,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)
sağlayan akış değişiklikleri artık yok. Bunun sonucunda,
Missouriekosistemindekisayısızcanlıtürütehlikealtında
bulunuyor. Federal ya da eyaletlere bağlı kuruluşlar toplam16balık,14kuş,7bitki,6böcek,4sürüngen,3memelive2midyetürününtehlikealtında,tehditaltındaya
da nadir bulunur durumda olduğunu açıkladı.25 Nehrin
kanal olmayan kısımlarında susineklerinin, dört kanatlı
böceklerinvediğeromurgasızların(nehirdekibesinağının
temelüyeleri)üremesiyüzde70oranındaazaldı.26 Hemen
hemen hiçbir önlemin alınmadığı Missouri ekosisteminin
sağlığıciddibiçimdebozuluyor.
Debilerdekideğişimler,doğalortamlarınbozulmasıve
canlı türlerinin tehlikeye girmesi gibi belirtiler dünyanın
her yerindeki nehir sistemlerinde görülüyor. Biyolojik çeşitlilikkaybıherzamanekosistemhizmetlerininyokolmasıylaaynıanlamagelmezamaekosistemsağlığıveesnekliğiüzerindekietkileriçinbirkapıaçabilir.
Suyuarıtmakonusundakietkilerinedeniylezamanzaman“canlıfiltreler”olarakadlandırılantatlısumidyelerinielealalım.Midyelersuyuçeker,içindekialglerivediğer
besinlerialmaküzerefiltredengeçirir,sonradaeskisinden
temiz bir halde nehirlere, göllere ya da gölcüklere geri
gönderir.Barajlar,kanallar,kirlilikvediğeretkenlernedeniyledoğalortamlarıdeğişentatlısumidyelerineyazıkki
büyük tehlike altında bulunuyor. Bilinen tatlı su midye
türlerinibarındırmaaçısındanabd dünyadailksıradayer
alıyoramabu292midyetürününyüzde69’uyatükenme
tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor ya da çoktan tüken-
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mişdurumda.27 Tatlısumidyelerindeençoksayıdafarklı
tür,KuzeyAlabama’dakiTennesseeNehri’ninortalarında
görülüyordu. 1900’lü yılların başlarında nehre baraj kurulmadanönce,bölgede69midyetürüsaptanmıştı;ozamandanbuyanabutürlerin32tanesiyokolduveyaklaşık100yıldırbutürlerinhiçbirüyesinerastlanmadı.28
Bumidyeler,dünyadakigörevlerigereğindenöncebitmek zorunda kalan diğer tatlı su türleri ile aynı kaderi
paylaştılar.1900’denbuyanaenaz123KuzeyAmerika
tatlı su balığı, yumuşakçası, kereviti ve amfibisi tükendi.29 Biyolog Anthony Ricciardi ve Joseph Rasmussen,
sondönemdeKuzeyAmerika’dakitatlısuhayvantürlerinin on yılda ortalama yüzde 0.5 oranında tükendiğini
veyakınzamandabuoranınyüzde3.7’yeçıkacağınıöngörüyor(karasalcanlıtürleriiçintahminedilenden5kat
fazla).
İnsanoğlunun su döngüsü üzerindeki etkileri sadece
nehirlerde, göllerde ve yeraltı su sistemlerinde değil, kıyı
bölgelerinde de görülüyor.30 Nehirler su havzalarından
topladıkları besinleri denize taşıyarak kıyı sularını besliyorveböylecekoylardaki,haliçlerdekisondereceverimli
balıktarlalarınıkorumayayardımcıoluyor.Fakatsonyıllarda pek çok nehir bu kıyı bölgelerine besin fazlası da
(özellikleazot,ayrıcafosfor)taşımayabaşladı.31 Budurumunpekçoknedenivaramaenönemlileri,yoğunnüfuslukentselalanlardakiatıksular,yoğuntarımyapılanbölgelerdeki kimyasal gübreler, kapalı alanda yetiştirilen
hayvanların dışkıları, sanayi ve otomotiv kaynaklı hava
kirleticilerinatmosferebıraktıklarıkalıntılar.Pekçoksanayileşmiş bölgede, nehirlerdeki azot oranı sanayileşme
öncesidüzeyinbeşkatınaçıktı.32 Bugünabd’dekikoylarınvehaliçlerinyarısındanfazlası,besinfazlasıyüzünden
bozulmuşdurumda.33
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Buaşırıbesinyüklemesi,alglerinartmasınanedenoluyor (ötrofikasyon) ve böylece bakteriler organik madde
fazlasını parçalarken sudaki oksijeni tüketiyor. Balıkların
ve diğer canlıların oksijensizlik nedeniyle öldükleri eşikler
canlı türlerine göre değişiyor ama özellikle oksijen düzeyi
litrebaşına3miligramınaltınaindiğindeciddibirbaskıortayaçıkıyor.(Havadakioksijendüzeyininlitrebaşına280
miligramdolaylarındaolmasıbirfikirverebilir.)İştebuhipoksi(yetersizoksijen)durumu,“ölübölgeler”yaratıyor.
Hipoksiyaşananbölgelerinsayısısononyıllardahızla
arttıvebugündünyagenelinde146’yaulaştı.34 Kıyılardakienverimlibalıktarlalarınınsağlığınehirleretaşınanbesinlerebağlıolduğuiçin,butarlalarınçoğuoksijenitüketenaşırıbesingirişinedeniyletehlikealtında.KuzeyDenizi’ndeki Alman Koyu, İsveç ile Danimarka arasındaki
Kattegat Denizi, Adriyatik’teki Trieste Körfezi, Karadeniz’in kuzeybatı sahanlığı, Japonya’nın büyük limanlarınınçoğu,AlabamakıyısıaçıklarındakiMobileKoyu,KuzeyCarolinaaçıklarındakiPamlicoKoyugibipekçokhipoksibölgesindetopluölümleryaşandı.35 MeksikaKörfezi,DoğuÇinDeniziveBaltık’ta,büyüklüğü20binkilometrekareyi aşan hipoksi bölgeleri oluştu.36 Virginia DenizBilimleriEnstitüsü’ndenRobertDiaz,busorunlailgili
yaptığıküreseldeğerlendirmedeşusonucavardı:“Dünyanın her yerindeki haliç ve kıyı ekosistemleri için ekolojik
açıdanböylesineönemliolanbaşkahiçbirçevreseldeğişken,çözülmüşoksijenkadarbüyükvekısasüredegerçekleşenbirdeğişimyaşamadı.”Diaz’agöreoksijenyetersizliği“haliçvedenizlerdeinsanlardankaynaklananenyaygın
zararkaynağıolabilir.”37
Kıyısularınabesinfazlasıakışınıazaltmayayönelikçaba gösterilmezse, hipoksi yaşanan alanların sayısı ve hipoksidüzeyiartacaktır.Günümüzdedünyanüfusununya-
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rısından fazlası kıyı şeritlerine 100 kilometrelik mesafede
yaşıyorvegelecekyirmiyıliçindebuoranınönemliölçüde artması bekleniyor.38 Dünya genelinde azotlu gübre
kullanımı1960’tanbuyanasekizkatarttıveartmayada
devam ediyor.39 (Bkz. Şekil 5) Güneydoğu ve Doğu Asya’da bu azotlu gübre tüketimi 1960’tan günümüze tam
16katartarak31.8milyontonaulaştı;dünyadakitoplam
tüketimin üçte birinden fazlası bu bölgede yaşanıyor.40
14.1 milyon tona çıkan Güney Asya tüketimi de Kuzey
Amerika’dakini aşarak Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’ın kıyı sularında ölü bölgelerin yaygınlaşacağına ilişkinkaygılarıartırdı.
İnsanlarınsuekosistemleriüzerindekibusüreklietkileriyetmezmişgibi,iklimdeğişikliğiadınıverdiğimizbirbelirsizlikdeyaşanıyor.Biliminsanları,atmosferdekarbondioksit ve diğer sera gazlarının birikmesinden kaynaklananiklimdeğişikliklerininsonundasudöngüsünüdeğiştireceği uyarısında bulunuyor.41 Terleme ve buharlaşma
oranlarıarttıkça,sellerinvekuraklıklarındayoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Sadece seller bile dünya ekonomisine
yıldaortalama50-60milyardolarzararveriyor;selleryoğunlaştıkça,sellereaçıkalanlardayaşayaninsanlarınsayısı arttıkça ve ormanların yok olması sonucunda emilmeyen sular daha hızlı aktıkça, bu toplam zarar daha da
ağırlaşacak.42 Sıcaklık artıp buharlaşma-terleme oranları
yükseldikçe, dünya genelinde sulama yapılan toprakların
üçteikisindeyetiştirilentahıllardadahafazlasuistemeye
başlayacakvesulamayapılantarımalanlarındaşimdiden
görülensusıkıntısınıdahadaartıracak.43 Bazıbölgelerde
nehirdebileriyükselebiliramaAkdeniz,OrtaAsya,Arap
Yarımadası, Kuzey Amerika’nın güneybatısı, Avustralya’nınbazıkesimleriveGüneyAfrikagibizatensıkıntıyaşayanpekçokbölgededebilerdüşecek.44
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Şekil5
BazıBölgelerdeveDünyaGenelindeAzotluGübre
Tüketimi,1960-2003

Kaynak:UluslararasıKimyasalGübreSanayiiDerneği

Yılda Milyonton

Dünya

Avrupaveeski
SovyetlerBirliği

Güneydoğuve
DoğuAsya
KuzeyAmerika
Güney Amerika

İklimdeğişikliği,dünyadakiyüzlercebüyükkentvesulamayapılanmilyonlarcahektarlıkalanaçısındanbüyük
önemtaşıyandoğalbirhizmetedezararverecek:Sudepolama.Buzullarvedağlardakibuzkütleleri,dünyanınpek
çokbüyüknehrini(Alp,And,Cascade,Himalaya,KayalıkveSierraNevadaDağlarındançıkannehirlerdedahil
olmaküzere)besleyenbüyükdoğalrezervuarlardır.Sıcaklıklararttıkçakaryerinedahafazlayağmuryağmasınedeniyledağlardakibuzkütleleriküçülecek,yıliçindebuzlar
dahahızlıeriyecektir.Bununolasısonucu,kışsonuveilkbaharbaşlangıcındasellerinartması,sulamaihtiyacınınen
yüksekolduğuilkbaharsonuveyazındanehirlerindebilerinin azalmasıdır. Sözgelimi, Oregon ve Washington’daki
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CascadeDağları’nınbuzkütleleriyüzde60oranındaküçülerekyazınnehirdebileriniyüzde20-50azaltabilir.45
Alpler, Andlar ve Himalayalar da dahil olmak üzere,
dağlıkbölgelerinçoğundabuzullarşimdidenhızlaküçülüyor.Buzulerimesindekihızlanmabirsüreliğinenehirlerin
akışınıartıracaktıramabu,yerelsukaynaklarındasadece
geçicibirartışsağlayacaktır.Buzullartamamenyokolduğundaise,nehirlerinakışıdasonaerecektir.
Kerala-Hindistan’dakiCalicutÜniversitesibiliminsanları tarafından yapılan araştırmalar İndüs’ün ve Kuzey
HindistanilePakistan’ındiğerbüyüknehirlerininbuzullar
hızlaeridikçe40yılkadardahagüçlüakacağını,sonradebilerin düşerek ciddi su sıkıntıları yaşanacağını gösteriyor.46 ÖrneğinİndüsNehri’nindebisi,buzulerimesindeki
artış nedeniyle iki katına çıkabilir ama yüzyılın sonlarında,mevcutseviyeninyarısınagerileyebilir.AndülkesiBolivya’nınyönetimselbaşkentiLaPaz’asusağlayanbuzullarhızlaküçüldüğüiçin,yetkililergelecektesusıkıntısıyaşanmasındanendişeediyor.47 Bolivyabuzullarınıinceleyen
FransızsubilimciRobertGallaire,sorunuşöyleözetliyor:
“Giderek azalan kaynakları kullanıyoruz. Bu yüzden şu
soruyusormamızgerek:50yılsonraneolacak?Bildiğimiz
gibi,50yılaslındayarındemektir.”48
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GÜVENLİİÇMESUYUİÇİN
SAĞLIKLISUHAVZALARI

Kolombiya’nınbaşkentiolanveyaklaşık7milyoninsanınyaşadığıBogotá,içmesuyununhemenhemenyüzde
70’ini,benzersizbiryüksekrakımlısulakalanekosistemi
olanpáramo’daneldeediyor.1 Páramo bitkiörtüsü,yağışlarıveeriyenkarlarıtıpkıbirsüngergibiçektiktensonra,
yılboyuncasaniyede28metreküparıtılmışsusalıyor.2 Sulak alanların doğal arıtma özellikleri, türbiditeyi (suyun
bulanıklılıkölçüsü)vekirleticileridüşükdüzeydetutuyor.
Sonuçtasuakışısabitolduğuiçinrezervuarlardasubiriktirmeye,sutertemizolduğuiçindepahalıarıtmaişlemlerinegerekkalmıyor.Páramo’danyerelsuşebekesineaktarılanhamhaldekisuyadezenfektasyoniçinsadecekloreklenmesiyeterlioluyor.
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’nınbüyükbölümündepáramo’larnüfusvetarımsalbaskınedeniylehızlaküçülerek,içmesuyununsürekliliğinivetemizliğinitehditediyor.
Kolombiya’nınbaşkentindekihızlınüfusartışıveiççatışmalararağmeneaab 1993ile2001arasındagüvenliiçmesuyubulunmayanevlerinsayısınıyüzde75,sıhhitesi35
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sat imkanına sahip olmayan evlerin sayısını da yarıdan
fazlaazaltmayıbaşardı;sadecesekizyıliçindeuluslararası
su ve sıhhi tesisat hedeflerine ulaştı.3 Günümüzde Bogotá’dakievlerinyüzde95’indeiçmesuyu,yüzde87’sinde
isekanalizasyonsistemlerivar.4 eaab’nindahadaetkileyicibirbaşarısıise,etkilibirkorumaprogramısayesindeev
başına tüketilen su miktarını azaltarak, yeni su tesisleri
kurmagereksinimini20yılertelemesioldu.5 Hâlâciddisıkıntılarınolmasınakarşın,Bogotásuhavzalarınıkoruyarak, herkese eşit erişim hakkı sağlayarak ve tüketimi verimlihalegetirereksugüvenliğiyaratıyor.Buüçlütemel,
biryandaninsanlaragüvenliveuygunmaliyetliiçmesuyu
sağlamak, diğer yandan da tatlı su ekosistemlerini korumakaçısındanumutvaatediyor.
Dünya genelinde içme, yemek pişirme ve diğer evsel
ihtiyaçlar için tüketilen su miktarı, toplam su tüketimininyüzde10’undandaazınıoluşturuyor.Fakatbutalepler özellikle yoğun nüfuslu kentsel yerleşimlerde yüksek
olduğuiçin,belirlibölgelerinnehirleri,dereleri,göllerive
sulakalanlarıüzerindebüyükbirbaskıyaratabiliyor.Üsteliksulamavepekçoksanayiuygulamalarıiçinkullanılansuyunaksine,evlerdekullanılansularınyüksekkalite
standartlarındaolmasıgerekiyor.Sukaynaklarınekadar
kirlenirse,bunlarıarıtıpiçimeuygunhalegetirmekdeo
kadar pahalı oluyor. Aşırı uçlardaki örneklerden biri
olanMombasa-Kenya’dakent,sukaynaklarınınkalitesinin bozulması nedeniyle çok yükselen arıtım maliyetleri
sonucunda,suşebekesinisadece10yılkullandıktansonrakapattı.6
Neysekidünyanınpekçokkentivehükümeti,değeri
yeterincebilinmemişbirgerçeğigözönüneseriyor:Sağlıklı
suhavzalarıdoğanınsufabrikalarıdırvebunlarıkorumanınsayısızyararıvardır.Ormanlarvesulakalanlar,gele-
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nekselarıtmatesislerindençokdahaucuzayüksekkaliteli
sukaynaklarıyaratabilir;busıradadadinlencealanlarından biyolojik çeşitliliğin ve iklimin korunmasına kadar
birçokekfaydadasağlar.
abd’deki bazı büyük kentler, içme sularının saflığını
korumakiçinsuhavzalarınıkorumayayatırımyaparak,
yüksekmaliyetliarıtmatesisleriinşaetmektenkurtuldu.
abd GüvenliİçmeSuyuYasası,içmesuyuiçinnehirlere,
göllereyadadiğeryüzeysularınabağımlıolankentlerin
ancak su havzalarını koruduklarını kanıtlayamadıkları
takdirdearıtmatesislerikurmasınaizinveriyor.SuhavzalarınıkorumayönteminitercihedenBoston,Seattleve
diğer kentler, sakinlerine sermaye harcamalarından yüz
milyonlarca dolar tasarruf etme olanağı 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-Delawaresuhavzasındaki rezervuarlardan alıyor. Bunların dörtte üçünden
fazlası, su kalitesini koruma açısından önem taşıyan ormanlarla kaplı. Fakat aynı zamanda dörtte üçü de özel
mülkiyetaltındaolduğuiçin,kentyönetimininbuarazilerinkullanımıveidaresikonusundasözhakkıbulunmuyor.
6milyardolarsermayemaliyetiveenaz300milyonabd
dolar bakım masrafı olan bir arıtma tesisi yapma ihtiyacıylakarşıkarşıyakalankentyönetimicesurbiradımattı:
Suhavzasındanyararlanançoksayıdaçıkarsahibiileanlaşmayolunagitmek.Buanlaşmagirişimleri,kentesağladıkları önemli su havzası hizmeti (yani suyun arıtılması)
içintazminatödenmesinideiçeriyordu.8
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Tablo1
SuHavzalarınıKoruyarakArıtmaTesisleri
KurmaktanKurtulanBazıABD Kentleri
KentselAlan

Nüfus

SuHavzasıKorumaylaTasarrufEdilenMiktar

NewYork

9milyon

10yıliçindesuhavzasınıkorumayaharcanacak
olan1.5milyardolar,enaz6milyardolar
sermaye maliyetindenveyıllık300milyondolar
işletme maliyetindentasarrufsağlayacak.

Boston,
Massachusetts

2.3milyon

180milyondolar(brüt)maliyettasarrufu.

Seattle,
Washington

1.3milyon

150-200milyondolar(brüt)maliyettasarrufu.

Portland,Oregon 825 bin

Suhavzasınıkorumayaharcananyıllık920bin
dolar,200milyondolarsermayemaliyetinden
tasarrufsağlıyor.

Portland,Maine

160 bin

Suhavzasınıkorumayaharcananyıllık729bin
dolar,25milyondolarsermayemaliyetinden
veyıllık725bindolarişletmemaliyetindentasarruf
sağlıyor.

Syracuse,
NewYork

150 bin

Suhavzasınıkorumayaharcanan10milyondolar,
64-76milyondolarsermayemaliyetindentasarruf
sağlıyor.

Auburn,Maine

23 bin

Suhavzasınıalmakiçinharcanan570bindolar,
30milyondolarsermayemaliyetindenveyıllık
750 bindolarişletmemaliyetindentasarrufsağlıyor.

Kaynak:Bkz.Notlar 7

YıllarcasürengörüşmelerinardındanNewYorkbelediyesi1997’deeyaletyetkilileri,federalyetkililer,çevreörgütleri,yaklaşık70kasabaveköyileçokönemlibiranlaşmaimzalayarak,10yıliçindesuhavzasınıyenileyipkorumak, yerel ekonomileri ve geçim kaynaklarını geliştirmeküzerebaşkaönlemlerdealmak(60milyondolarde-
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ğerinde bir fon da dahil olmak üzere) için yaklaşık 1.5
milyar dolar yatırım yapmaya söz verdi.9 Kent yönetimi,
rezervuarların ve derelerin çevresinde daha geniş tampon
bölgeler yaratmak üzere istekli kişilerden arazi satın alıyor.Ayrıcatarımuygulamalarındankaynaklanankirlisızıntıları azaltmak, orman yönetimi uygulamalarını iyileştirmek,atıksualtyapılarınıyenilemek,derekenarlarındaki erozyonu ve doğal ortamların bozulmasını azaltmak
üzereçevreörgütleriyledeişbirliğiyapıyor.2004itibarıyla
yönetim bu programa 1 milyar dolardan fazla yatırım
yapmıştı.10 Federal yetkililer, hazırlanan 5 yıllık raporda,
arıtmatesisiinşaatınıertelemekiçinyeterligelişmekaydedildiğinigördü.FakatNewYork’ungiderekartannüfusu
vesuhavzasındakiarazilerinartırılmasınayönelikekonomikbaskılarkarşısındabuçabalarınıdikkatlesürdürmesi
gerekiyor.
New York’taki program dünya genelinde su havzası
hizmetindenyararlananlarındoğrudanhizmetsağlayıcıya
ödemeyaptığıenbüyükproje.Aslındaidealolan,birkentinkendisuhavzasınasahipolupbunukorumasıdırama
bugünkükalabalıkdünyadabuidealeulaşmakzorlaşıyor.
Suhavzalarınınsağlığınıvedeğerliiçmesuyuhizmetlerini
korumak için New York’taki gibi bir ortaklık yaklaşımı
dahauygunhalegeliyor.
Su havzalarına yapılan yatırımları artırmaya yönelik
uygunseçeneklerdenbiriside,pekçoksuhavzasınınsunduğu sayısız faydayı anlamaktan geçiyor. Sözgelimi biyolojikçeşitlilikveçevreyikorumaaçısındandeğerlioldukları için korunan araziler (örneğin milli parklar ve doğal
koruma alanları) ile kentlere içme suyu sağlayan araziler
büyük ölçüde örtüşüyor. Honduras, La Tigra Milli Parkı’nıkısmen,bulutluormanlarının(kıyıdağlarınındoruklarına yakın olup genellikle bulutlarla kaplı olan orman-
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lar)başkenteenuygunalternatifinyüzde5’icivarındabir
maliyetletoplamsugereksinimininyüzde40’ınıyaratması
nedeniyle koruma altına aldı.11 Dünya Bankası ile wwf
Ormanları Koruma ve Sürdürülebilir Kullanım Ortaklığı
tarafından2003yılındayapılanbiraraştırma,Afrika,KuzeyveGüneyAmerika,AsyaveAvrupa’dakiyoğunnüfuslu105kentin33tanesininsukaynaklarınınönemlikısmınıyasalkorumaaltındakiarazilerdeneldeettiğiniortaya
çıkardı.12
Fakatkağıtüstündekorumayaalınanpekçokaraziaslında yerli halk tarafından tarım, otlatma, yakacak odun
ve bu arazilerin yüksek kaliteli su sağlama becerisini engelleyen diğer faaliyetler için kullanılabiliyor. Bu gibi durumlarda,nehirlerinaşağıkısımlarındanyararlananlarile
yukarı kısımdaki arazilerin kullanıcıları arasında kurulacakortaklıklar(Quito-Ekvador’dadenenmekteolduğugibi), bir yandan gerekli korumayı sağlarken diğer yandan
dasuhavzasındakiinsanlarıngeçimkaynaklarınıdestekleyebiliyor.13 (Bkz.MetinKutusu3)
Ormanlar ve sulak alanlar su kaynaklarını arıtmada
herzamanbaşarılıdıramaözelliklekurakmevsimlerdesu
miktarınıartırmabecerileri,yerelkoşullaragöredeğişiyor.
Halkarasındakiyaygıninanış,ağaçdikmeninsukaynaklarınıartırdığıyönündeamaaslındatamtersidesözkonusuolabilir.Hızlıbüyüyengençağaçlar,özelliklesıcakve
kurakmevsimlerdebüyükmiktardasuyuyapraklarından
nemhalindedışarıyaverir,dolayısıylabazıbölgelerdebu
ağaçları dikmek su kaynaklarını azaltabilir. Sözgelimi Fiji’dekisuhavzalarındabulunanotlaklarınyerineçoksayıdaçamağacınındikilmesi,kurakmevsimdedebininyüzde
50-60 azalmasına neden oldu. Böylece hem içme suyu
kaynakları hem de hidroelektrik santralinin işleyişi tehlikeyegirdi.14

40

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 41

MetinKutusu3
İçmeSuyuKaynaklarınıveBiyolojikÇeşitliliği
Korumak:Quito-Ekvador’dakiSuHavzasıVakıfFonu
Ekvador’unnüfusu1.5milyonuaşanbaşkentiQuito,içmesuyununyaklaşık
yüzde80’inikorumaaltındakiikibölgedeneldeediyor:CayambeCocaEkolojik Koruma Alanı ve Antisana Ekolojik Koruma Alanı. Bu koruma alanları
520binhektarlıkyüksekrakımlıotlaktanvebulutluormandanoluşuyor.EskidenEkvador’unmilliparksistemikapsamındakorunanbualanlarartık,bölgede ya da yakın çevrede yaşayan 27 bin kişi tarafından sığır, süt ürünleri
vekeresteüretimindedekullanılıyor.
Bu faaliyetlerin Quito’ya verilen suyun miktarı ve kalitesi hakkında yarattığı
kaygılarsonucunda,suhavzasınıkorumaönlemlerinemaddikaynaksağlayacak bir vakıf fonu kuruldu. 1997’de Fundación Antisana (Quito merkezli
birçevreörgütü)tarafındanönerilen,2000’deTheNatureConservancy(ABD
merkezlibirkorumaörgütü)veABDUluslararasıKalkınmaKuruluşu’nunda
desteğiylekurulanvakıffonu(FondoparalaConservaciondelAguayada
FONAG), nehrin aşağı kesiminde yaşayıp bu ekosistemden yararlananların
suhavzasınıkorumayayöneliktaleplerinibirhavuzdatopluyor.Suhavzasındanyararlananlararasındaşehrinsularidaresi,sulamayapanlar,ticariçiçek
çiftliklerivehidroelektriksantralleriyeralıyor.
FONAG’asürekliartanbağışlar,bağımsızbirmaliyöneticitarafındandenetleniyor. Fon hem yerel su tüketicilerinden ödeme alıyor hem de uluslararası
kuruluşlardanveözelşirketlerdenbağıştopluyor.‹lksözleşmeuyarıncaQuito’dakisularidaresidesusatışındanheraykazandığıparanınyüzde1’ini
fona aktarıyor. Elektriğinin yaklaşık yüzde 22’sini başkentin çevresindeki su
havzasındabulunansantralindeneldeedenelektrikidaresideheryıl45bin
dolar sabit ödeme yapıyor. Özel bir bira şirketi olan Cervecería Andina
2003’te, fona her yıl 6 bin dolar vermeyi kabul etti. 2004 itibariyle FONAG’ın kazancı 2 milyon dolara ulaştı. Su havzasını koruma projeleri için
de585bindolarayrılmasınakararverildi;bunun215bindolarıfondan,geriyekalan370bindolarıdadiğerkuruluşlardanalınacaktı.
FONAG’ınenönemliözelliklerindenbirisi,biyolojikçeşitlilikilesukaynaklarınıbiraradakoruması.Böylecehemolasıbağışçılarınsayısıartıyorhemde
projeleriçinönceliklialanlarbelirlenebiliyor.ÖrneğinQuitosularidaresi,biyolojikçeşitlilikvesuarzıaçısındandeğerliolansuhavzalarındayapılacak
projeleri belirlemek üzere The Nature Conservancy ile birlikte çalışıyor. Bu
aralar,arazilerüzerindekietkileriazaltıpsukalitesiniartırmakamacıyla,su
havzalarındakikoyunvesığıryetiştirmeuygulamalarınıngeliştirilmesineyönelikprojelerhazırlanıyor.
Kaynak:Bkz.Notlar 13
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Güney Afrika on yıldır, Western Cape eyaletinin yerli
fynbos (makilik)suhavzalarındayerliolmayanokaliptüs,
çam,karaakasyaveçoksuisteyendiğerağaçlarınyaygınlaşmasısonucundasuarzıvebiyolojikçeşitliliktegörülen
olumsuz değişiklikleri 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,busuhavzalarındaterleme oranı çok arttı ve yerel su akışları bozuldu. Bu yabancıtürlersadecebölgedekimüthişbitkiçeşitliliğinideğil,tatlısuekosistemlerininsağlığınıvesuarzınınsürdürülebilirliğinidetehlikeyeattı.
Güney Afrikalı araştırmacılar bu etkileri ortadan kaldırmak için, sağlıklı yerli fynbos havzalarının su arzı ile
yabancıağaçlarınistilaettiğihavzalarınsuarzınıkarşılaştırdılar.15 İstilacı türleri ayıklayarak su havzalarını eski
hallerine getirmekle, mevcut durumdan yüzde 30 daha
fazla su elde edeceklerini gördüler. Üstelik bu şekilde iyileştirilensuhavzalarındaneldeedileceksuyunbirimfiyatının,bozulmuşsuhavzalarındakindenyüzde14düşükolacağıtahminindebulundular.Bu,yabancıtürlerinyokedilmesiiçindikkatçekicibirekonomikkazançtı.
GüneyAfrikahükümetide1995’tebaşlattığıyenilikçi
Su Programı ile böyle bir planı benimsedi.16 Program 20
bini aşkın insanı eğiterek, Güney Afrika’daki 1 milyon
hektardanfazlaalandayabancıbitkitürleriniayıkladı.Bu
programbiryandanderelerinsuseviyesinivesuarzınıartırırken,diğeryandandatoplumunenyoksulkesimineiş
olanağıyaratıyor,bitkitürlerinikoruyor,kısmenülkedeki
benzersizbiyolojikçeşitliliğebağımlıolançiçekçilikvetu-
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rizmsektörlerinidestekliyor.Programlabirliktebazıgelişmelerkaydedilmesinekarşın,istilacıbitkilerayıklanmahızından daha süratli bir şekilde yayılmaya devam ederek,
buyayılmayıdurdurmanınöneminiaçıkçavurguluyor.17
İçme suyu gereksinimlerini karşılarken su havzalarını
vebunlarınsunduğusayısızfaydayısürdürmekiçin,kentselsuarzınıkorumayavedahaverimlikullanmayayönelik ortak çabaların yürütülmesi de gerekiyor. Dünyanın
her yerinde kentler genellikle su arzının yüzde 20-50’sini
dağıtımsistemindekikaçaklarvediğeretkenlernedeniyle
kaybediyor.Busularbüyükolasılıklaönemlibirekolojik
görev üstlendikleri doğal bir su kaynağından alınıyor,
kimyasalmaddelerleişlemdengeçiriliyorvedağıtımsistemine gönderiliyor. Fakat daha sonra, faturaları ödeyen
kullanıcılara ulaşamadan sızıp gidiyor. Tayvan, kaçaklar
nedeniylegünde2milyonmetreküp,yani325milyontuvalette sifonun çekilmesine eş miktarda su kaybediyor.18
Su sıkıntısı yaşayan Kenya’nın başkenti Nairobi, kentsel
suyunyüzde40’ınıkaçaklarnedeniyleboşaharcıyor.19 Bir
kentin mevcut su arzının en az üçte biri sızıntıya kurban
giderken,yenibirbarajyapmanınyadapahalıbirtuzdan
arındırma tesisi kurmanın anlamı kalmıyor ama birçok
kenttamolarakbunuyapıyor.
Kentler atıkları azaltıp koruma çalışmalarını destekleyerek,nehirvegöllerdedahafazlasubulunmasınısağlayabilir,dahaazsayıdaveküçükbarajlaryapabilir,yeraltı
sularınıdahaaztüketebilir,suyuarıtıpdağıtmakiçindaha
azenerjivekimyasalmaddekullanabilir.Fakatbufaydalara karşın kentler hâlâ koruma çalışmalarını su planlamasınıntemelbirunsuruolarakdeğil,kuraklığakarşıbir
aciltepkiolarakalgılıyor.20 Neysekibuanlayışınçokparlakistisnalarıdavar.Danimarka’nınbaşkentiKopenhag,
sadeceyüzde3’lükkaçakilebelkidedünyanınenazsusı-
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zıntısı yaşayan kenti. Japonya’daki Fukuoka da yüzde
5’likkaçakileKopenhag’dangerikalmıyor.21 Amabukonuda hiçbir kent, 2004’te su tüketiminin son 50 yılın en
düşükdüzeyineulaştığıbüyükBostonkentininbaşarısına
yetişemiyor.22 (Bkz.MetinKutusu4)
Bogotá’danBoston’akadaruzananbuörnekler,güvenli
veuygunfiyatlıiçmesuyusağlamakonusundakiçalışmalarileekosistemhizmetlerinidahaiyikorumaçalışmalarının eşzamanlı yürütülebileceğini gösteriyor. Fakat çoğunluklasuhavzalarınıkorumagirişimleri,suarzısistemlerininüveyevladıolarakgörülüyorvekorumaçalışmalarıen
iyiolasılıklakuraklığakarşıbirönlemgibialgılanıyor.
Bu hataları düzeltmek, genellikle su sıkıntısı altındayken kırsal yoksulluğu azaltıp aynı zamanda da büyüyen
kentlerin ve sanayilerin su gereksinimlerini karşılamaya
çalışan gelişmekte olan ülkeler açısından çok önemli.
Dünya Bankası, kentsel su arzı projelerine koruma ve su
havzasıyönetiminidedahilederekvekırsalkalkınmaprojelerinedoğalsuhavzasıhizmetleriiçintazminatkoşulunu
daekleyerekbuülkelereyardımcıolabilir.Sözgelimi,Banka’nın 1990-2000 su havzası yönetim portföyündeki iç
denetlemeraporunda,incelenen42projeninyüzde90’ındatarımsalüretimiveürünveriminiartırmayaodaklanılırken,dahaiyiarazikullanımıuygulamalarıvedahasağlıklı su havzalarının insanlara sağlayacağı faydaların göz
ardıedildiğibelirtiliyor.23
Dünya Bankası’nın kendi projelerinin bazıları da, bu
darbakışaçısınedeniyle,nehirlerinaşağıkesimlerindeiçme suyu kalitesindeki artış ile yukarı kesimlerinde kırsal
yoksulluğuazaltmaarasındabağkurmafırsatlarınınkaçırıldığınıgösteriyor.Örneğin,Banka’nınBrezilya’dakiSantaCatarinaeyaletindekimikrosuhavzasıprojesi,pekçok
kırsalkalkınmaönlemiaçısındansonderecebaşarılıoldu:
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MetinKutusu4
YeniBarajyadaKanalYapımlarınıÖnlemekİçin
SuyuKorumak:BostonKentindekiBaşarı
2005’lerin başlarında, ABD’nin Boston kentine ve çevredeki 40’tan fazla
kent ve kasabaya toptan su satışı yapan kamu kurumu Massachusetts Su
Kaynakları Kuruluşu (Massachusetts Water Resources Authority - MWRA),
çarpıcı bir başarıyı açıkladı: Büyük bir ekonomik gelişme yaşanmasına ve
nüfustahemenhemenhiçbirdeğişiklikolmamasınakarşın,Boston’ınbüyük
kentselalanındakisutalebi50yılınendüşükseviyesinegerilemişti.2004’te
toplamsutüketimiyılda295milyonmetreküpolmuş,80’liyıllarınsonlarındaki 426 milyon metreküplük zirveye göre yüzde 31 azalma sağlanmıştı.
(Bkz.Şekil6)
1980’lerin ortalarında su talebi sistemin güvenli arz kapasitesini aşınca,
MWRAarzıartırmanınyollarınıaraştırmayabaşladı.ConnecticutNehri’nin
sularının kanallarla yön değiştirmesine yönelik proje önerisi, kent halkının
çevresel etkilere ilişkin kaygısıyla karşılaştı. Bu durumda MWRA 1987’de
katıbirkorumaprogramıbaşlattı.Buprogramboruhatlarındakikaçakların
belirleniptamiredilmesini,370binkonutaverimlitesisatdöşenmesini,sanayikuruluşlarınındenetlenmesini,sayaçlarıniyileştirilmesini,halkeğitiminide
içeriyordu.AyrıcabuprojesayesindeMassachusetts,düşükhacimli(6litre)
tuvaletlerinzorunlututulduğuilkABDeyaletioldu.SonuçtasutalebindebüyükbirazalmayaşandıvenehiriçindüşünülenkanalprojesininsüresizolarakertelenmesiyleMWRA2.1milyonmüşterisinesadecesermayeharcamalarından500milyondolar tasarrufettirdi.Fakatbanliyölerdeçimlerisulama
eğilimi arttığından, talepte sağlanan bu azalmayı korumak için başka önlemlerdealmakgerekecek.
MWRAsistemininönemlibirözelliği,kuruluşunSuArzıYurttaşDanışmaKomitesi(WaterSupplyCitizensAdvisoryCommittee-WSCAC)isimlibirtoplulukaracılığıyla,suyönetimikararlarınahalkındakatılmasınıdesteklemesi.
Merkezi Connecticut Nehri su havzasındaki Hadley-Massachusetts’te bulunanWSCACbağımsızaraştırmalaryapıyor,düzenliolarakhalkaaçıktoplantılardüzenliyor,suvesuhavzasıkorumakonularındaMWRA’yadanışmanlıkdesteğiveriyor.1977’dekurulanWSCAC,MWRA’nınsularıkoruma
alanındakibaşarısınınardındayatantemelgüçoldu.WSCACşimdidesisteminiçmesuyukalitesinisürdürmekvepahalıbirarıtmatesisikurmayıönlemekiçinsuhavzalarınıkorumakonusundaçalışıyor.
Kaynak:Bkz.Notlar 22
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Şekil6
BostonKentindeSuTüketimi,1960-2004

Yılda MilyonMetreküp

Kaynak:MassachusettsSuKaynaklarıKuruluşu

Büyükölçeklisukoruma
programının başlangıcı
(1987)

100biniaşkınçiftçidahaiyiaraziyönetimiuygulamalarını benimsedi (kenarlarda teraslama ve hayvan gübrelerinindahaiyidepolanmasıgibi);ürünverimiyüzde20-40
arttı;projebölgesinindışındayaşayıpkomşularındanetkilenençiftçilerdekendiuygulamalarınıiyileştirmeyebaşladı; projenin sonunda yüzde 20 dolayında ekonomik kazançoranısağlandı.24 Buönlemlersukalitesiaçısındanda
önemlifaydalarsağladıamabunlarprojekapsamınaalınmadıyadasürekliliklerisağlanamadı.
SantaCatarina’dagörevyapantarımmühendisiLauro Bassi, Chapecó kentine içme suyu sağlayan Lajeado
São José mikro su havzasına yönelik bu Dünya Bankası
projesininsukalitesiüzerindekietkilerinibağımsızolarak
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araştırdı.25 Araştırmasonucundatortubirikimindeyüzde
69, Chapecó’daki arıtma tesisine giren suların bulanıklığındadayüzde61azalmagördü.Sukalitesindekibuiyileşme, arıtma kimyasallarına harcanan parayı da önemli
ölçüde azaltmış, yılda 29.340 dolar tasarruf sağlamıştı.
Bu tutar, Lajeado São José mikro su havzası projesinin
toplam maliyetinin 4 yıl içinde telafi edileceği anlamına
geliyordu.Gerçektendebiryıllıkarıtmamaliyetitasarrufubile,projeyekatılançiftçilerinarazikullanımınıiyileştirme önlemlerini uygulamalarını teşvik için verilen 25
bindolarıaşıyor.
New York kentinde olduğu gibi, bu küçük su havzasındadasutedarikçileriilenehrinyukarıkesimindekiçiftçilerarasında,projeninfaydalarınıdahaeşitdağıtabilecek
biranlaşmayapılabilir.Sutedarikçisi,sağladığımaliyettasarrufunadayanarak,kazancınınbirkısmınısukalitesinin
artmasıvearıtmamaliyetlerininazalmasıkarşılığındaçiftçilerevermelidir.Böylebiranlaşmasayesinde,halenkatılımcı çiftçileri desteklemeye yönelik kısa vadeli bir proje
olan uygulama, değerli bir su havzası hizmeti için uzun
vadelibirtazminatödemesisteminedönüşebilir:İçmesuyununkalitesininkorunması.
Ekosistem hizmetlerinin çoğunun ticari piyasalarda
dikkatealınmamasınedeniyle,hükümetlervekamukuruluşlarıbufaydalaradeğerbiçilmesivekorumasağlanması
açısındanönemliroloynuyor.Kendisuhavzalarınındoğal
su arıtma hizmetlerini başarıyla koruyarak pahalı arıtma
sistemlerindenkurtulanBogotá,BostonveNewYorkgibi
kentler, sakinlerine milyonlarca dolar tasarruf ettiriyor.
Hükümetlerdesutedarikçilerinin(kamusalyadaözel)etkili su havzası koruma programları (önemli su havzaları
topraklarını ve aküferlerin yenilenme bölgelerini kentsel
kalkınmayakapatmayayönelikönlemlervesuhavzalarını
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korumamaliyetleriniiçmesuyufiyatlarınadahiletmezorunluluğudadahilolmaküzere)uygulamasınızorunlututarakbufaydalarıdahadaartırabilirler.
Aynışekilde,hükümetlerinatıksumiktarınıazaltıpsu
tüketiminde verimliliği artırması da büyük önem taşıyor.
Ürdün Su Bakanlığı, halen yüzde 30 olan yerel su sistemindeki kaçak oranını 2015’te yüzde 18’e indirmeyi hedefliyor.VerimliliğigeliştirmekiçinharcananherDinar’ın
sağlık,çevrevesuarzıfaydalarıyla1.9Dinarkazandıracağınıgösterenyeniaraştırmalardabugirişimidestekliyor.26
abd’detuvaletler,pisuarlar,musluklarveduşbaşlıklarıile
ilgilifederalverimlilikstandartları1997’deyürürlüğegirdi; bu verimlilik artışının 2020’de yıllık 8.4-12.4 milyar
metreküp,yaniNewYorkbüyüklüğünde4-6kenteyetecekkadarsutasarrufusağlayacağıtahminediliyor.27
Su havzalarına yeni kirletici kaynakları ve türleri girdikçe,içmesuyununsürekliliğinivegüvenliğinisağlamak
daha da zorlaşıyor. Her gün kullandığımız ürünlerdeki
(güneşkremleri,plastiklervekozmetikürünleri)kimyasallar,çimenlerdekullanılanböcekilaçları,reçeteliilaçlarsonundahepsukaynaklarınakarışıyor.Ağustos2004’tebiliminsanları,İngiltere’deiçmesuyukaynağıolarakkullanılannehirveyeraltısularındaProzacadlıantidepresanın
kalıntılarını buldu.28 abd Jeoloji Araştırmaları Kuruluşu
(U.S. Geological Survey) 20 eyalette numune alınan 139
derenin yüzde 80’inde en az bir ilacın, iç salgılara zararlı
hormonların,böcekilaçlarınınyadabaşkakimyasalların
izlerine rastladı; bunlardan bazıları balıklara ve diğer su
canlılarınazararverecekdüzeydeydi.29
Teksas Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları 2005 yılında,çoksayıdaabd eyaletindenaldıklarısütörneklerininyüzde99’unda,patlayıcılardaveroketyapımındakullanılan perklorat adlı maddeye rastladıklarını açıkladı-
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lar.30 Annesütündekiortalamaperkloratmiktarı(litrebaşına 10.5 mikrogram), inek sütündekinden 5 kat, abd
ÇevreKorumaKuruluşutarafındaniçmesuyuiçinbelirlenenazamidüzeyden10katfazlaydı.Perkloratiyotalımını
engelliyorvetiroithormonununüretiminiazaltıyor.Anne
sütündebukimyasalınyüksekorandabulunması,bebeklerin gelişmesine zarar verme tehlikesini artırıyor. Perkloratenaz11milyoninsanaulaşaniçmesuyundadabulunuyorvekirlisulamasularıaracılığıylaülkedekibesinzincirine giriyor.31 Bu kimyasal, büyük bölümü askeri tesislerdenolmaküzere,ülkeninheryerindedoğayakarışmış
bulunuyor.32 ÜlkedekimarullaravediğersebzelerinönemlibirkısmınasusağlayanKoloradoNehri’ninaşağıkesimitamamenperkloratiçeriyor.
Ne sağlıklı su havzaları ne de modern arıtma tesisleri
sudaki bütün tehlikeli maddeleri yok edebilir; dolayısıyla
öncelikle bu maddelerin doğaya karışmasını önlemek gerekiyor. Böcek ilaçlarına ve diğer sentetik kimyasallara
maruz kalmanın doğal yaşam ve insan sağlığı üzerindeki
etkilerinin sayısız işareti 1962’de Rachel Carson’ın Silent
Spring (SessizKaynak)ve1996’daçığıraçanOurStolen
Future (Çalınmış Geleceğimiz) kitaplarıyla kamuoyuna
yaygınbiçimdeduyurulduvebirhareketyarattıamakimyasallarındoğayayayılmasınaengelolamadı.33 Dünyapiyasalarında 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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EKOSİSTEMGÜVENLİĞİSAYESİNDE
GIDAGÜVENLİĞİ

OrtalamabirAmerikalısıradanbirgünde5binlitresu
tüketiyor;busuyuelbetteiçerekdeğil,tipikAmerikanbeslenme tarzını benimseyerek kullanıyor.1 Buğday, pirinç,
mısırvediğertahıllaryetişirkendoğalolarakbüyükmiktarda su tüketiyor. Bir kilogram tahıl üretmek için yağmurlarla,sulamaylayadaherikiyollabirdeneldeedilen
1-3binlitrearasındasugerekiyor.2 abd’dekigibibeslenme biçimleri büyük ölçüde hayvansal ürünlerden oluşuyorsa(özellikledekaloribaşınabuğdayın20katısutüketentahıllabeslenmişsığıretleri),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 fikir veriyor olmalı. Halen küresel gıda üretiminin yüzde
10’u yeraltı sularının aşırı miktarda çekilmesine bağımlı
durumda bulunuyor.4 Milyonlarca kuyunun kuruduğu
Hindistan’da bu rakam yüzde 25’e yaklaşıyor.5 Bu su sıkıntısı,gıdaekonomisindepatlamayahazırbirbombahaline geliyor ve gelecekte gıda üretimi için gereken suyun
neredeneldeedileceğineilişkinsoruişaretleriyaratıyor.
8milyarinsanınbeslenmeihtiyacınıtatlısuekosistemlerine ciddi bir zarar vermeden karşılayabilmek için, ta51
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rımsalsuüretiminihemenhemenikikatınaçıkarmakgerekiyor;budatahılüretimiiçindoğalekosistemlerdençıkarılanyadaayrılanherbirlitresudanikikatfazlabesin
üretmek anlamına geliyor.6 Bu artışı sağlamak açısından
en umut verici fırsatlar üç alanda bulunuyor. Bunlardan
birincisi sulama amaçlı suyu daha verimli bir şekilde depolamak, iletmek ve kullanmak. İkincisi, sadece yağmurlarlabeslenenarazilerdekihasadıartırmak.Sonuncusuda,
beslenmebiçimlerindekietmiktarınıdahasağlıklıvesürdürülebilir düzeylere indirmek. Bu önlemler, 852 milyon
insanınsağlığınıveenerjisiniolumsuzetkileyenveheryıl
5milyonçocuğunölümünenedenolankronikaçlıksorununuazaltmakaçısındandabüyükönemtaşıyor.7
Halen dünyadaki gıdaların yaklaşık yüzde 40’ı, ekili
alanlarınsulamayapılanyüzde18’likkısmındaneldeediliyor.8 Sulamabeşbinyıldırgıdagüvenliğinintemeltaşlarındanbirisi.Fakattarımnehirlerdenveaküferlerdençekilensuyunaslanpayınıalarak(dünyagenelindeyaklaşık
yüzde70vegelişmekteolanülkelerinçoğundayüzde90),
sulamayapılantarlalar,büyüyenkentlervebaskıaltındaki
ekosistemlerarasındaciddibirsurekabetiyaratıyor.9
Neysekisulamayıdahaverimlihalegetirmekiçinbüyük olanaklarımız var. Barajlarla tutulan, rezervuarlarda
depolanan, kanallarla iletilen ve tarlalara akıtılan suyun
hemenhemenyarısıaslındatahıllarayararlıolmuyor.10 Bu
suyun bir kısmı buharlaşarak yok oluyor (sözgelimi Nil
Nehri’ninyüzde12’siMısır’dakiNasserGölü’ndebuharlaşıyor),birkısmıkanallardansızarakyeraltısularınakarışıyor,birkısmıdatarlalarınyakınlarındakiderelerekarışarakdereninaşağıkesimindekibirbaşkaçiftçitarafından
kullanılıyor.11 Fakatsuhernereyegidersegitsin,buverimsiztüketimdahaçoksayıdabüyükbarajvekanallarınyapılmasına,tarlalarıntuzlanmasına,nehirlerinveyeraltısu-

52

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 53

larınıntarımsalkimyasallarlakirlenmesine,suekosistemleriningenellikledahafazlazarargörmesinenedenoluyor.
Çiftçiler ve mühendisler sulama verimliliğini artırarak
önemlimiktardasuyunserbestkalıptatlısuekosistemlerinin sürdürülebilirliğini korumasına yardımcı olabilir. Küresel anlamda, bugünkü sulama oranını yüzde 10 azaltmak, 2025’te kentlerin ve sanayi kuruluşlarının tahmini
ek su taleplerini karşılayacak kadar su tasarrufu yaratacaktır.12 Butürtasarruflariçinkanallarıkaplamaktansulamamodellerinitahıllarıngereksinimegöredüzenlemeye,
suyudoğrudanbitkiköklerinevermeye,tarlalardakifazla
suyu tutup yeniden kullanmaya kadar pek çok seçenek
bulunuyor.13
Sözgelimi,damlasulamayöntemivediğermikro-sulamayöntemleritamolarakgerekenmiktardasuyudoğrudan bitkilerin köklerine iletiyor. Böylece tarlalara verilen
suyu yüzde 30-70 azaltırken ürün verimini de yüzde 2090 artırabiliyor; sonuç olarak suyun verimliliği alışılmış
yöntemlerekıyaslaikiyadaüçkatartıyor.14 Dünyagenelindemikro-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.AmaİsrailveÜrdüngibiülkelerdemikro-sulamayoğunbiçimde
kullanılıyor; başka ülkelerde de hızla yaygınlaşıyor: Son
10 yıl içinde mikro-sulama yapılan alanlar Meksika ve
GüneyAfrika’daikikattanfazla,İspanya’dadaüçkattan
fazlaarttı.
Yoksulçiftçileriçintasarlanandüşükmaliyetlidamla
sulamasistemlerihemsusıkıntısıyaşananbölgelerdeverimiartırmakhemdeyoksulkırsalailelerimaddiaçıdan
güçlendirmekaçısındanbüyükumutvaatediyor.Çiftçiler
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sınırlısukaynaklarındandahafazlaverimalmakistedikleriiçin,alışılmışAmerikantarzıdamlasulamasisteminin
onda birinden de az maliyetli olan basit damla sulama
sistemleri Hindistan’da ve diğer ülkelerde çok tutuldu.15
MerkeziKolorado’dabulunanveEasyDrip(KolayDamlaSulama)adlıucuzsistemigeliştirenInternationalDevelopment Enterprises’ın başkanı Paul Polak, halen dünya
genelinde200binçiftçininuygunmaliyetlidamlasulama
sistemlerini kullandığını tahmin ediyor.16 Hindistan’ın
özellikleGujaratveMaharashtragibisusıkıntısıyaşayan
eyaletlerinde çok sayıda çiftçi bu sistemi kullanıyor. Polak’a göre Hindistan’da uygun maliyetli damla sulama
sistemlerininyıllıksatışısadeceüçyıliçinde4milyondolaraulaştı.Ülkededamlasulamayoluylasulamayapılan
arazilerinyüzde20-30’ubusistemlerikullandığıiçinsadece su verimliliği değil, yoksul Hintli çiftçilerin gelirleri
deartıyor.
Gıda üretimi ile tatlı su ekosistemlerinin korunmasını
bir arada yürütebilmek için, insanların yaklaşık yarısının
ensevdiğimahsulolanpirinceözellikledikkatetmekgerekiyor.Dünyadakipirincinyüzde90’ındanfazlası,çoksayıda nehir ve aküferin şimdiden fazlasıyla tüketildiği Asya’da üretiliyor. Çeltik, 5-10 santimetre derinliğindeki su
birikintilerindeyetiştiriliyor;dolayısıylahemçokmiktarda
su kullanılıyor, hem topraklar çeltikle dönüşümlü ekilen
buğday ve diğer tahıllar için daha verimsiz hale geliyor,
hem de atmosfere daha fazla metan (güçlü bir sera gazı)
yayılıyor.MerkeziHollanda’dabulunanUluslararasıBitki
Araştırmaları (Plant Research International) kuruluşundan Prem Bindraban ve Huib Hengsdijk’e göre, sulama
yapılaraküretilenbirkilogramçeltikiçin2-5binlitrearasındasuharcanabiliyor;oysagerekliolanenazsumiktarı
600litreolaraktanımlanıyor.17
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Fakatyapılanpekçokaraştırma,çeltiktenyüksekverimalmakiçinyetişmemevsimiboyuncasualtındatutulmasının şart olmadığını gösteriyor.18 Çiftçiler çeltiklerin
ikisulamadönemiarasındakurumamasınısağlamakiçin
daha az su kullanarak, verimlilikte önemli bir azalmaya
yol açmadan su tüketimini yüzde 10-70 azaltabilir (yerel
koşullara göre). Endonezya’daki Citarum havzasında yapılanbiraraştırma,sutasarrufuylayapılançeltikekiminin
civardakikentselbölgeleresuarzınıyüzde40artırabileceğini,böylecehemkentlerilekırsalkesimlerarasındakisu
rekabetinihemdetatlısuekosistemleriüzerindekibaskıyı
azaltabileceğini gösteriyor.19 Cornell Üniversitesi ve Tefy
Saina Derneği araştırmacıları da bitkilerin, toprakların,
suyunvebesinlerindahaiyiyönetilmesiylesulamayoluyla
üretilmiş pirincin verimliliğini artıran Çeltik YoğunlaştırmaSistemi’ni(SystemofRiceIntensification-srı)geliştiriyor.20 srı yüzde50oranındasutasarrufusağlarken,verimideyüzde50-100oranındaartırdı.Dünyanınenfakir
topraklarının bulunduğu Madagaskar’da çeltik hasadını
dörtkatınaçıkardı.
Beslenmeiçinsukaynağıbulmasıkıntısınınikincikısmı (yağmur sularıyla beslenen bölgelerde su verimliliğini
artırmak), sadece küresel gıda üretimini artırmak değil,
açlığı ve yoksulluğu azaltmak açısından da büyük önem
taşıyor.Dünyadaki852milyonaçinsanınbüyükçoğunluğukırsalbölgelerde,özellikledeSahraÇölü’nüngüneyindekiveGüneyAsya’dakiküçükçiftliklerdeyaşıyor.21 Yaklaşık 500 milyon kişi, düzenli yağmurların olmaması nedeniyle üretimin sınırlı olduğu kurak ya da yarı-kurak
bölgelerde hayatını sürdürüyor. Yağmurla sulanan arazilerdeverimiartırmak,gıdagüvenliğinivegelirleriartırmanınyanısıra,besinüretimiiçingerekenalanıdaazaltarak
ormanlarıbaltalardanvemotorlutesterelerdenkoruyor.
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Su planlamacıları ve yöneticileri, yağmurla beslenen
ekili arazileri genellikle dikkate almıyor çünkü buralarda
baraj,kanal,kuyuvepompagerekmiyor;butüraraziler
sadecedoğalyağışlarlabesleniyor.22 Fakattıpkısulamada
kullanılansularınfarklıyollarizlemesigibi,yağmursuları
dadeğişikyollardangelir.Bitkiyapraklarınınüzerindeve
toprağınyüzeyindebirikerek,hiçbirbitkiyefaydasıolmadan buharlaşarak tekrar atmosfere karışabilir; bazen de
topraklarınkökbölgelerinidoldurarakbitkilertarafından
emilir ve sonra terleme yoluyla yeniden atmosfere döner.
Ayrıca toprağa sızarak yeraltı sularını besleyebilir, toprağın 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 çok bölgede yağmur sularının yüzde 30-50’si,
bitkilerinbüyümesinehiçbiryararsağlamadanyenidenatmosferedönüyor.(Aslındabuharlaşmadayararlıdırçünkünemiatmosferegerikazandırarakyağışlarınsürekliliğinisağlar.)SözgelimiGüneyAfrika’dayağmursularınıngenellikle yüzde 65’i hemen buharlaşarak atmosfere karışıyor,yüzde15’inehirleriveaküferleribesliyor,sadeceyüzde20’sibitkilertarafındanterlemeiçinkullanılıyor.24 Benzerbirşekilde,KuzeySuriye’dekiarpatarlalarındayapılan
araştırmalar toplam yağışın yüzde 35’inden azının,
Çin’deki yarı kurak Gansu eyaletinde de yüzde 15-20’sininetkilibirbitkiselterlemedekullanıldığınıgösteriyor.25
Butürbölgelerdehasatgenellikledüşükoluyorçünkü
tahıllaryeterincesualamıyor.Tropikalbölgelerinormanları ile çölleri arasında kalan yarı-kurak savanalarda (örneğin Afrika’da Sahra Çölü’nün güneyindeki Sahel bölgesi),
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ekili arazilerin hektar başına sadece 0.5-1 ton (küçük bir
ailenin sağlıklı yaşaması için gerekenden az bir miktar)
mahsulvermesisıkrastlananbirdurum.Busavanalardünyadakikaralarınyaklaşıkyüzde40’ınıoluşturuyor;yoksul
veaçinsanlarınbüyükbölümüdeburalardayaşıyor.26
Sulamadakullanılansularınverimliliğiniartırmakiçin
nasıl birçok seçenek varsa, yağmur suyunun verimliliğini
artırmakiçindeseçeneklervar.27 Enuygunseçeneklertoprağa,iklime,kültürevediğerkoşullarabağlıolarakdeğişiyor,dolayısıylatarımtopluluklarınıngenelliklekendidurumlarına uygun önlemler konusunda bilgiye ve teknik
desteğe gereksinimi oluyor. Bu önlemlerden bazıları tohumları erken ekmek, daha fazla gölge sağlamak için
farklıtahıllarıbiraradakullanmak,kökleriderineinentahılçeşitlerinitercihetmek,dahaçokmiktardayağmursuyununtoprağasızmasıiçintopraklarısürmek,dahafazla
nem tutmak için toprakları kuru samanlarla örtmek, yabani otları temizlemektir; bunların hepsi düşen her yağmurdamlasıbaşınadüşentahılmiktarınıartırabilir.Ayrıcatarımtoplulukları,normaldetoprağınyüzeyindenakıp
gidecekolanyağmursularınınbirkısmınıtutupdepolayarak kurak mevsimlerde tahıllarını sulamakta kullanabilir.
Bu“suhasadı”tekniklerihemverimiartırırhemdetoptanürünkaybınıönler.Kurakbirmevsiminbütünhasadı
yoketmeolasılığı,buriskigözealamayanyoksulçiftçilerindahaiyitahılçeşitlerine,kimyasalgübrelereveverimi
artıranbaşkagirdilereyatırımyapmalarınıengeller.
Suhasadıtarihboyuncafarklışekilleralmışbiruygulamaamatemeldeyağmursularınıdahasonrakullanmak
üzeregöllere,sığaküferlereyadadiğerdepolamaalanlarına yönlendirmekle yapılıyor. Araştırmacılar, ek sulama
ilemakuldüzeydekimyasalgübrekullanımınınbirarada
yürütülmesiyle, Sahra’nın güneyindeki yoksul Afrika ül-
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kesiBurkinaFaso’nunsüpürgedarısıveriminiyaklaşıküç
kat(hektarbaşına0.5ila1.4ton),suverimliliğinideiki
kattanfazlaartırdığınıgördüler.28 Toprakveiklimyapısı
biraz daha uygun olan Kenya’da yapılan benzer araştırmalardadarıverimininyüzde70(hektarbaşına1.3tondan2.2tona),suverimliliğinindeyüzde43(hektarbaşına2tondan8tona)arttığını,diğeryandandasutasarrufu 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.
Uzun zaman kurutulması ve yoğun tarıma ya da kentsel
gelişmeyeaçılmasıgerekli“yararsızaraziler”olarakgörülensulakalanlarındiğerekosistemtürlerineoranlahektar
başınadahafazlaeko-hizmetdeğerisunduğuartıkbiliniyor.Bualanlarsudepoluyorvearıtıyor,balıklarvedoğal
yaşam için önemli üreme ve beslenme ortamları sağlıyor,
çok sayıda canlı türünü barındırıyor. Toplumlar sulak
alanları“ıslahederek”tarımyadayerleşimiçinekaraziler elde edebilir ama aynı zamanda da doğanın bedava
sunduğudeğerlifaydalarıvehizmetlerikaybedebilir.
Gelişmekteolandünyanınpekçokyerindesulakalanlar,“kesatmevsim”hasatlarınıdestekleyerekgıdagüvenliğinideartırıyor.Kurakarazilerdeüretimisağlayacakmiktardayağışolmadığındaçiftçilersulakalanlardakitopraklarda depolanan nem sayesinde tahıllarını yetiştiriyorlar.
Araştırmacılar,dikkatlibirtoprakvesuyönetimisayesinde sulak alanlarda yapılan ekimin, değerli ekolojik hizmetlerden fazla fedakarlık etmeden ek gıda güvenliği sunabileceğini görüyorlar.30 Etiyopya’da, yerli topluluklar-
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danbazılarının250yılıaşkınsüredirsulakalantarımıuyguladığı batı tepelerinde, yerlilerin sulak alanların çeşitli
yararlarınısürdürmeküzerebenimsediğiilkeleruygulanıyor.31 Bu uygulamalar arasında sulak alanların bazı bölümlerini kurutmamak, aşırı kurutma yapmamak, sulak
alanlarıngirişveçıkışlarındakisukaynaklarınıkorumak,
yıllıkselrejiminimuhafazaetmek,sığırotlatılmasınısınırlamakyadayasaklamak,bitkiörtüsüylekaplıhavzalara
dokunmamakyeralıyor.
Uganda’nınPallisabölgesindeki71.100hektarlıksulak
alanyerlihalktarafındançeltikekimi,hayvanotlatmave
balık, yabani sebze, ilaç ve yapı malzemesi üretimi için
kullanılıyor. Sulak alanlar ayrıca sel denetimi, su arıtımı,
çevre köyler ve kasabalar için yıl boyunca su temini de
sağlıyor. Bütün bu faydalar bir araya getirilince, sulak
alanların yılda 34 milyon dolardan fazla değerde (hektar
başına500dolarcivarında)ürünvehizmetsunduğutahminediliyor.32 Fakatgelenekselkararalmaanlayışındabu
ekosistem hizmetleri dikkate alınmadığı için, Pallisa’daki
sulak alanlar hâlâ yararsız olarak görülüyor ve başka
amaçlariçin“ıslahediliyor.”
Hiçkuşkusuzsulakalanları,biryandantahılyetiştirirkendiğeryandandaekosistemfaydalarınıkoruyacakşekilde yönetmek hiç kolay değil; bozulma ve doğal sulak
alan işlevlerini kaybetme olasılığı yüksek. Fakat başarılı
uygulamalardan alınacak karşılık da aynı derecede fazla:
Yereltarımtopluluklarıaçısındandahafazlagıdagüvenliğivenüfusundahabüyükbirkısmıiçinekosistemhizmetlerinin sürmesi. Ayrıca, sulak alanların bu tür faydaları,
yapıldıktansonrabualanlarıyokedengelenekselbarajve
sulamaprojelerininsağladıklarındançokdahafazlaolabiliyor.BununbirörneğiNijerya’nınkuzeydoğusundagörülüyor.33 (Bkz.MetinKutusu5)
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MetinKutusu5
Gıda,GeçimveEkosistemGüvenliğiİçinSuyun
DeğeriniBilmek:KuzeydoğuNijerya’dakiHadejia
veJama’areTaşkınOvaları
KuzeydoğuNijerya’da,HadejiaveJama’areNehirlerininÇadGölüsuhavzasındabirleştiğiyerdegenişbirtaşkınovasıbulunuyor.KırsalalandayaşayanpekçokNijeryalı,gıdavegeliraçısındanbutaşkınovasınabağımlı.
Buradahayvanlarınıotlatıyor,tahıllarınıyetiştiriyor,yakacakoduntopluyor
vebalıkavlıyorlar.Taşkınovası,kuraklıkzamanındaçokönemlibirsukaynağı olan bölgesel aküferleri de besliyor. Hadejia-Jama’are sulak alanları
ayrıcakurakmevsimdeyarı-göçebetopluluklariçinotlak,göçmensukuşları
içinhayatibiryaşamalanısağlıyor.
Pekçoktaşkınovasındaolduğugibi,HadejiaveJama’areNehirlerininsulak
alanlarıdamevcutveprojehalindekibarajlarvesulamakanallarınedeniyle
büyük tehlike altında bulunuyor. Araştırmacılar Edward Barbier ve Julian
Thompson,butürprojelerinetkilerinideğerlendirmekiçin,taşkınovalarının
doğrudan kullanımının (özellikle tarım, yakacak odun ve balıkçılık) ekonomikfaydalarınıdeğerlendirdivesulamaprojelerininfaydalarıylakarşılaştırdı. Bunun sonucunda, doğal taşkın ovasının kullanımından sağlanacak net
ekonomikfaydanınbugünküdeğerinin,sulamaprojelerineoranla60kattan
fazlaolduğuortayaçıktı(hem30hemde50yıllıkzamandilimiiçin).Araştırmacılarayrıcasuyuntaşkınovasındakiekonomikdeğerininmetreküpbaşına 9.600 ila 14.500 dolar, sulama projelerinde ise sadece 26-40 dolar
olduğunu gördüler. Barbier ve Thompson doğal yaşam alanlarının, yeraltı
sularının beslenmesinin ve el değmemiş bir taşkın ovasının sağladığı diğer
ekosistem faydalarının değerini ölçebilselerdi, iki seçenek arasındaki fark
dahadabüyükçıkacaktı.
Kaynak:Bkz.Notlar 33

Su verimliliğini artırmak açısından beslenme seçimleri
debüyükönemtaşıyor.Gıdalarhemüretimdekullanılan
sumiktarıhemdesunduklarıbesindeğeri(enerji,protein,
vitaminler ve demir de dahil olmak üzere) açısından büyük farklılıklar gösteriyor. Sözgelimi, sığır etinden 10
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gramproteinalmakiçin,çeltikteolduğundan5katfazla
sugerekiyor,500kaloriiçinise20katfazlasukullanılıyor.34 (Bkz. Şekil 7) Bu büyük farklar, beslenme biçimini
yeniden düzenleyerek gıda gereksinimlerini ekolojik açıdandahasürdürülebilirşekillerdekarşılamakiçinolanak
yaratıyor.Yetersizbeslenenyaklaşık1milyoninsanındahasağlıklıveüreticibirhayatyaşamasıiçindahafazlagıdatüketmesigerekirken,beslenmepiramidininenüstünde
yer alanlar da aşırı su tüketen hayvansal ürünlerden kısmenuzaklaşarakhemkendisağlıklarınıhemdegezegenin
sağlığınıkoruyabilir.
ÖrneğinortalamabirKuzeyAmerikabeslenmesindeki
ürünleriçin,ettüketiminindahaazolduğuamaaynıderecede (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 Bütün Amerikalılar, ülke nüfusunun 350
milyona ulaşacağının tahmin edildiği 2025 yılına kadar
böylebirdeğişiklikyapsa,beslenmeiçingerekensumiktarıyılda256milyarmetreküpazalır;buda14taneKoloradoNehri’ninyıllıkdebisineeşitbirtasarruf,200milyondanfazlainsanınbeslenmeihtiyacınıkarşılamayayetecek
kadarsusağlar.36
Gıdaüretimineayrılansudandahafazlabesineldeetmek,sulamanınveyağışlarınverimliliğiniartırmak,sulak
alanlardaki ve diğer ekosistemlerdeki suyun sayısız yararındanfaydalanmak,biryandandünyadakibeslenmegereksinimlerinikarşılarkendiğeryandandazatenbaskıaltındakiekosistemlereverilenzararıenazaindirebilir.Ama
bu düzenlemeler, uygun politikalar olmadan yapılamaz.
Özellikleyoksulülkelerdearaştırma,kalkınmaveyağışla
beslenentarımarazilerininveriminiartırmayayönelikeği-
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Şekil7
ProteinveKaloriSağlamakİçinKullanılanSu
Kaynak:Renaultve
Wallender’den
uyarlanmıştır
Not:Rakamlar,
Kaliforniya’daki
mahsullerevesu
verimliliğinegöre
hesaplanmıştır.
Sulamanınverimliliğini
yadadiğeretkenleri
değil,sadecetahılların
sugereksiniminidikkate
almaktadır.

Patates
Yerfıstığı
Soğan
Mısır
Baklagiller
Buğday
Pirinç
Yumurta
Süt
Kümeshayvanları
Domuzeti
Sığıreti

500Kaloribaşına
su(litre)

10Gramprotein
başınadüşensu
(litre)

timlerbüyükönemtaşıyor.1milyarinsanıngıdagüvenliği
veelimizdekalankaravetatlısuekosistemlerininkorunmasıbunabağlı.
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TEHDİTLERİAZALTMAK,
ESNEKLİĞİKORUMAK

Mayıs ve Eylül 2004’teki tropikal kasırgalarda yaklaşık5binHaitilihayatını,onbinlercesideevinikaybetti.1
Bu trajediler, doğal afet olarak tanımlanmalarına karşın,
insanların yaptığı bir şey nedeniyle şiddetlenmişti: Haiti
tepelerindeki ağaçların kesilmesi. Muhtaç ve seçeneksiz
kalanHaitiliyoksullar,yakacakodunveodunkömürügereksinimlerini karşılamak için ağaçların çoğunu kesmişti.
Böylece,ormanlarlakaplısuhavzalarınınsunduğuönemli
bir hizmeti kaybetmiş oldular: Yerel sel sularının toprak
üzerindekiakışınındüzenlenmesivebüyüktoprakkaymalarının önlenmesi.2 Gerçekten de, Haiti’yi yerle bir eden
kasırgalar, tepelerdeki su havzalarının büyük bölümünün
ormanlıkolduğukomşuülkePortoRiko’daçokdahaaz
etkilioldu.3
Bundanbirkaçaysonra,26Aralık2004’teAsyakıyısındakiülkelerivuranveyaklaşık273binkişininölümüneyolaçantsunamidikkatleribaşkabirdeğerliekosistem
hizmetineçekti:Mangrovlarınvemercanresiflerinin,kasırgavedalgalarakarşısağladığıkorumahizmeti.4 Tuzlu
suiletatlısuyunbirleştiğinoktalardaoluşanmangrovların
birbirine geçmiş kökleri ve yoğun yaprakları, kasırgalara
vedalgalarakarşışokemicigöreviüstleniyor.Tayland’da-
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kikıyımangrovlarınınyarısıdadahilolmaküzere,budoğalkoruyucubariyerlerinçoğu,otel,karidesçiftliğivediğer ticari tesislerin yapımı sırasında kesilmişti. Bu doğal
tampon bölgeler korunmuş olsaydı kaç insanın hayatta
kalabileceğinikesinolarakbilmekimkansız.BazıuzmanlaragöreHindistan,MalezyaveSriLanka’daonbinlerce
kişi,mangrovormanlarınınvemercanresiflerininkorunmuşolmasısayesindeölümdenkurtuldu.5 Bukorkunçfelakettensonrakibirayiçinde,tsunaminedeniyle126bindenfazlainsanınöldüğüveöncekibirkaçonyıliçindekıyı
mangrovlarınyüzde30’unun(650binhektarkadar)yok
edilmiş olduğu Endonezya, mangrov savunma hatlarını
yenidencanlandırmakiçingenişçaplıbirçalışmabaşlatıldığınıaçıkladı.6
Asya’dakitsunaminin2004yılındadoğalafetlernedeniyleyaşanantoplamölümsayısınıbüyükölçüdeartırmasınakarşın,butürfelaketlerdenkaynaklanancanvemal
kaybı, yirmi yıldır zaten sürekli artıyordu. Dünyanın en
büyük reasürans şirketlerinden biri olan Munich Re’nin
derlediğiverileregöre,son10yıliçindedoğalafetlerinneden olduğu ekonomik kayıpların toplamı 566.8 milyar
dolara ulaşarak, 1950-89 arası dönemdeki toplam kaybı
aştı.7 1990’larda yaşanan “büyük” doğal afetlerin sayısı,
1950’lerdekinindörtkatıydı.
Doğalbirafeti,insanlardankaynaklananfelaketlerden
ayırtetmekgiderekzorlaşıyor.Kasırgalar,seller,depremler
vetsunamilerdoğalolaylardıramabunlarınkorkunçsonuçlar doğurma derecesi artık büyük ölçüde insan faaliyetlerindenetkileniyor.Giderekdahaçoksayıdainsan,zorunlulukyadatercihlersonucundakıyışeritlerinde,taşkın
ovalarında ve hassas konumdaki yamaçlarda, yani felaketlerinrotasıüzerindekialanlardayaşıyor.Aynızamanda
ağaçlarınkesilmesi,sulakalanlarındoldurulması,nehirler
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üzerindekiprojeler,mangrovlarınyokedilmeside,sağlıklı
ekosistemlerin sunduğu doğal güvenlik ağlarını zayıflatıyor.Bunlarınsonucunda,doğalbirafetyaşandığındakorkunçkayıplarvermeolasılığıdaartıyor.Seragazlarınınbirikmesindenkaynaklananküreselısınmada,büyükhasar
veren kasırgaların sayısının ve yoğunluğunun gelecek yıllardaartmasınıneredeysekesinleştiriyor;hattabueğilimin
şimdidenbaşlamışolduğudüşünülüyor.8
Felaketlereyolaçankoşullarınbirarayagelmesiylecan
ve mal kaybı tehlikesinin yükselmesi, doğanın koruyucu
altyapısından geriye kalanları koruma ve mümkün olan
heryerdebunlarıiyileştirmeçalışmalarınınöneminiartırıyor.TıpkıEndonezya’nınkıyımangrovormanlarınıyenidenoluşturmayaöncelikvermesigibi,ElSalvador,GuatemalaveVenezüelada1990’larınsonlarındakikasırgaların
verdiği korkunç zararın ardından su havzalarını koruma
programlarını uygulamaya koydu.9 Ekim 1998’de Orta
Amerika’yıyerlebiredenvebölgeyeikimetreyağışgetirenMitchKasırgası10bincanaldıveiyimserbirtahminle 8.5 milyar dolar tutarında ekonomik zarara yol açtı
(kasırgadan en çok etkilenen ülkelerin toplam gayrı safi
yurtiçihasılasınınönemlibirkısmı).10 Bubölgedekasırgaların yaygın görülmesine karşın, dağlık bölgelerdeki su
havzalarındaormanlarınbüyükölçüdeyokedilmesiyerel
sellerivetoprakkaymalarınıneredeysekesinolarakartırarak evlerin, yolların, köprülerin ve insanların mahvına
nedenoldu.
Son 15 yıl içinde büyük seller Avrupa’nın ve abd’nin
bazıkesimlerindedebüyükzararayolaçtı.Barajlar,setler
vedümdüzkanallarbubölgelerdekipekçoknehritaşkın
ovalarından ayırarak, doğal sel korumalarının yerine yapaykorumalargetirdi.Sulakalanlarınkurutulmasıvetaşkın ovalarında çiftliklerin, kasabaların kurulması da bu
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tür yapay mühendislik projelerinden kaynaklanıyor ve
yüksekmaliyetlifelaketleredavetiyeçıkarıyor.Yağışınyoğun olduğu dönemlerde bu yapay korumalar işe yaramıyor çünkü kabaran nehirler setleri aşıp yeniden taşkın
ovalarınakavuşmayaçalışıyor.1998ile2002arasındaAvrupaülkeleritoplam700kişininöldüğü,yarımmilyoninsanınevindenayrılmakzorundakaldığıve25milyarAvro
tutarındaekonomikkaybınyaşandığı100büyükselyaşadı(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,havzasındakitaşkınlarçokdahasıkvezararlıoluyor.AvrupaKomisyonu,165milyarAvrodeğerindekivarlıklarınRensularıaltındakalmatehlikesiyaşadığınıtahminediyor.14
Buhasarlarınvetehlikelerinışığındabazıhükümetler,
selönlemeyeyönelikyaklaşımlarınıyenidendeğerlendirmeyebaşladılar.Suhavzasında14ülkeve80milyoninsanbulunanTunaNehriboyunca,kurumuştaşkınovalarınıvedeltalardakisulakalanlarıeskihalinegetirmek
içinortakçabalaryürütülüyor.15 Bulgaristan,Romanya,
Moldova ve Ukrayna hükümetleri, Aşağı Tuna, Prut
Nehri ve Tuna deltası boyunca en az 600 bin hektarlık
taşkınovasıdoğalortamıyaratmaküzereanlaştı.Buortakgirişim,özelbirçevrekorumakuruluşuolanWorld
Wide Fund for Nature’ın (wwf) Tuna için Haziran
2000’de başlattığı Yeşil Koridor projesinin bir parçasını
oluşturuyor.16BirleşmişMilletlerkuruluşlarındanvebaşkayerlerdenmaddikaynaksağlananprojeönceliklesağ-
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lıklı taşkın ovalarının, sellerden kaynaklanan hasarları
azaltmanın yanı sıra doğal ortam yarattığını, kirliliği
azalttığınıvebalıktarlalarınıgenişlettiğinidegöstermeyi
hedefliyor.Birtahminegöre,sadeceRomanya’dakisulak
alanlarıniyileştirilmesiçalışmalarınayapılacak275milyondolartutarındakiyatırımbile,yenilenendeltanınsunacağı ekosistem ürün ve hizmetleri sayesinde altı yıl
içindegerikazanılacak.17
abd’de1993’teyaşananBüyükOrta-BatıSeli,yöneticileri,sellerinyönetilmebiçiminiyenidengözdengeçirmeye yönlendirdi. Söz konusu yıldaki yoğun yağışın ardındanyukarıMississippiveMissouriNehirlerindesuseviyesirekordüzeyeçıktıveselsularısetleriaşarakyaklaşık
10 bin kilometrelik bir alana yayıldı.18 Bu olayın ardından araştırmacıların açıkladığı tahminlere göre, Yukarı
Mississippi Nehri havzasındaki 5.3 milyon hektarlık sulak alan 2-3 milyar dolar harcanarak iyileştirilseydi, 1619 milyar dolar zarar veren seli azaltacak kadar 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.Busulakalanlarındaeklenmesiyle,taşkınovasının62milyonmetreküp
sudepolayabileceğihesaplanmıştı;burakam,önerilenbir
barajınsudepolamakapasitesinehemenhemeneşitti.Sulak 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 taşkın ovası içindeki evleri, 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)harcanacağı tahmin ediliyor.21 Napa bölgesi sakinleri 1998 yılında
yapılan referandumda, projeye maddi kaynak sağlamak
için yerel satış vergilerinin artırılması yönünde oy verdiler.22 Bubedeli,sağlanacakfaydalarınkarşılığındaazbile
buldular:Seldenetimi,selekarşısigortaprimoranlarının
düşmesi,rekreasyonvekuşizlemeamaçlıparklarveyollar, turizm gelirlerinde artış, yeniden canlanmış bir şehir
merkezi. Napa’daki restorasyon çalışmalarını izleyip örnek almak için Arjantin, Avustralya ve Çin’den heyetler
bölgeyegeldi.
Sağlıklı su havzaları, taşkın ovaları, sulak alanlar ve
mangrovlar doğanın altyapısının çok önemli parçalarıdır.
Somutmalvehizmetlerüretmeninyanısıra,doğalafetlerdetrajikkayıplaryaşanmasınakarşısigortaişlevigörürler.
İnsanlaryangınlarvesellerkarşısındamallarınıkorumaya
almakiçinkonutsigortasıyaptırırlar;ailelerinifeciölümlerden korumak için hayat sigortası satın alırlar. Bu gibi
yatırımların maddi bir bedeli vardır ama sonuçta aileler
gelecekte yaşanması olası kayıplara karşı korunmuş olur.
Benzerbirşekilde,suhavzalarını,taşkınovalarını,mangrovlarıvetehlikeyiazaltandiğerdoğalaltyapıunsurlarını
korumakiçinbugündenyatırımyapantoplumlar,gelecektekifelaketleriönleyebilir.Riskalmayısevenkumarbazlar
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uzun vadede teknolojinin ekosistem hizmetlerinin yerini
alacağını,dolayısıyladoğayıbugündenkorumamızagerek
olmadığını söyleyebilir. Ama eğer kumarbaz haksızsa, bu
anlayışınsonucu,bütüntoplumlarınyaşamakistemeyeceğibirfelaketolacaktır.
Doğanınfelaketlerihafifletmeyöntemlerinde,teknolojinintekbaşınasağlayamayacağıbirsağlamlıkveesneklik
devardır.Küreselısınmavebusorununsudöngüsüüzerinde yaratması beklenen etkiler bu özellikleri daha da
önemli kılacaktır, çünkü bu süreçte tropikal kasırgaların,
ilkbahar sellerinin, mevsimlik kuraklıkların sıklığı ve yoğunluğuartacaktır.Temkinlibiryaklaşım(ekosistemikoruyarakfelaketlerekarşısigortayaptırmaklatrajiksonuçlardankaçınmak)aynızamandabalıktarlalarınıkoruyacak,biyolojikçeşitliliğisürdürecek,içmesuyukaynaklarınıarıtacaktır.
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21.YÜZYILASUPOL‹T‹KALARINI
TANITMAK

Siyasi karar mekanizmaları arasında, modern dünyanın gerçekleriyle uyumsuzluk konusunda tatlı su konusu
birincisırayıalır.Susıkıntısıveekosistemlerinbozulmasına ilişkin işaretler yaygın görülüyor ve giderek artıyor
amayinedemevcutpolitikalarverimsiz,üreticiolmayan,
ekolojikaçıdanzararlıuygulamalarıdesteklemeyedevam
ediyor.Sulamayaverilenyoğunteşvikler,verimliliğideğil,
israfıyüreklendiriyor.Yeraltısularınındenetimsiztüketimi
su seviyelerinin giderek düşmesine, aküferlerin tükenme
noktasınagelmesinenedenoluyor.Büyükbarajlarvekanallarnehirlerindebisinibozuyorvegiderekdahaçoksayıdasulakalanıkurutaraknehirlerinaşağıkesimlerindeki
topluluklaraveekosistemlerezararveriyor;diğeryandan
dabeklenenfaydalarısunamıyor.Mevcutpolitikalarsanki
tasfiyehalindekibirmağazagibi,dünyanınsukaynaklarınıtüketmeyihedefliyor.
20.yüzyılınsupolitikalarıinsannüfusununbüyükbölümüneiçmesuyu,gıda,elektrikveseldenetimihizmetleri
sunmayayardımcıoldu.Fakatbupolitikalarsözkonusu
faydaları eşit olarak dağıtamadı ve toplumlar açısından
büyükönemtaşıyanürünvehizmetlerinsürdürülebilmesindetatlısuekosistemlerininrolünügözardıetti.Piyasalarınbirürünyadahizmetefiyatbiçmiyorolması,oürün
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yadahizmetindeğersizolduğuanlamınagelmez.Buraporunöncekibölümlerindeyeralanörneklerdedegörüldüğügibi,aslındaeldeğmemişsulakalanların,taşkınovalarının,deltalarınvesuhavzalarınıntoplamdeğeri,uğruna
feda edildikleri faaliyetlerin ekonomik değerinden birkaç
katfazlaolabilir.Ayrıcadoğalhizmetlerdenyararlanmak,
gelenekselteknolojikalternatiflerdençokdahadüşükmaliyetlerle(zamanzamanondabirilayarıyarıya)içmesuyunun arıtılmasına, açlığın azaltılmasına, sellerden kaynaklananzararlarınhafifletilmesinevediğertoplumsalhedeflereulaşılmasınayardımedebilir.
Bugerçekler,supolitikasınıngözdengeçirilmesivekararalmamekanizmalarıiçinyenibirçerçeveçizilmesiçağrısıyapıyor.Eskitip“barajkurveyatakdeğiştir”anlayışı,
tatlısuekosistemlerinisadeceüzerlerindeprojeleryapılıp
sömürüldüklerizamandeğerligörüyordu.Oysabugünkü
bilgilere uygun bir anlayış, ekosistemlerin el değmemiş
haldekideğerlerinidehesabakatıyorvedoğanınhizmetlerinitoplumunyararınakullanıyor.Birekosistemideğiştirmeye yönelik her karar ürün ve hizmetlerin (su kalitesi,
balıktarlaları,seldenetimi,canlıtürlerininçeşitliliği)kaybıylasonuçlandığıiçin,bilgiyedayalıseçimleryapmakve
kazanımlarilekayıplarıtartmakaçısındanbuanlayışbüyükönemtaşıyor.
Bu politika değişikliğinin merkezinde, kamu yararına
çalışmakolmalıdır;topluluklar,kendileriadınahükümetlerinbelirlihakveyetkileriellerindebulundurduklarınıve
bunları kamu yararına korumakla yükümlü olduklarını
bilmelidir. Özelleştirme ve küreselleşme rüzgarları her ülkedegiderekdahaserteserken,hükümetlersuüzerindeki
yetkilerinin ticari kuruluşlardan daha öncelikli olduğunu
vurgulamalıdır.Buyetkilertoplumlara,gelenekselpiyasalarınfiyatbiçmediğivedolayısıyladakorumayacağıfay-
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dalarsağlar.Buyetkilerienyüksekfiyatıverenesatanhükümetler,kamuyararınıihlaletmişolur.
Suyönetimindekamuyararıfelsefesinibirpolitikahaline getirme ve uygulama konusunda liderliği hiç beklenmedikbirülkeyapıyor:GüneyAfrika.Irkayrımınınkaldırılmasındansonra1994’teyönetimegeçenNelsonMandelahükümeti,ülkedekianayasaveyasalarıyenidenyazdı
vebunlararasında,1998tarihliyenibirUlusalSuYasası
dayeralıyordu.1 KamuyararıilkesinedayananbuSuKoruma Yasası, iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde bütün
Güney Afrikalıların temel içme, yemek pişirme ve sağlık
gereksinimlerinikarşılamakiçinsuyunherkeseeşitdağıtılması konusu tartışılmaz bir gerçek olarak kabul ediliyor.
(Yeni hükümet göreve başladığı sırada, yaklaşık 14 milyonyoksulGüneyAfrikalıbutemelgereksinimleriçinsu
bulamıyordu.) Yasanın ikinci bölümünde, halka değerli
hizmetlersunanekosistemişlevlerinidestekleyecekşekilde
su dağıtımı yapılması öngörülüyor. Yasa özellikle şunu
vurguluyor: “İnsanların bağımlı olduğu ekolojik işlevleri
korumak için gereken su miktarı, kalitesi ve devamlılığı
korunarak,insanlarınsutüketimitektekyadatopluhaldesuyunveilgiliekosistemlerinuzunvadelisürdürülebilirliğinitehditetmeyecektir.”2 İkibölümdenoluşanbuyasadasözkonusuolansular,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 olan Aralık 2001 tarihli Uluslararası
Tatlı Su Konferansı’nda (Bonn-Almanya) 118 ülkenin
temsilcileri, ertesi yıl yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma
Dünya Zirvesi’nde “su dağıtımı ve nehir havzası yöneti-
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minde ekosistemlerin değerinin anlaşılması” ve “dağıtımın, en azından ekosistemlerin bütünlüğünü koruyacak
düzeydeakışıteminataltınaalmasıgerektiği”konularının
eklenmesiniönerdi.3 1.360biliminsanınınBirleşmişMilletler himayesinde yürüttüğü ve 2005’te tamamlanan 4
yıllık Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi adlı çalışma
da,ekosistemlerinsugereksinimlerininbelirlenmesiniöncelikli bir konu olarak ele alıyor.4 Aslında bütün bunlar,
dünya genelinde hükümetlerin su politikalarını tatlı su
ekosistemlerinikoruyacakşekildedüzenlemesiiçinyüksek
perdedenyapılançağrılar.
Hükümetlerinatmasıgerekenilkönemliadım,insanlarınfaaliyetlerininsuhavzalarına,nehirsistemlerineveyeraltısularınaverdiğizararabirüstsınırkoymak.5 Sözgelimi,üzerindezatençoksayıdabarajbulunannehirlerdebir
yandannehrindoğaldebisinitaklitederkendiğeryandan
da nehrin ekonomik kullanımlarını düzenleyen bir rezervuar salım planı geliştirilmesi gerekiyor. Suları aşırı miktardaçekilennehirlerdebuçekimlerisınırlamakvesuların
birkısmınınehreyenidenkazandırmakşart.Buüstsınırlarkalkınmakarşıtıdeğil,sürdürülebilirkalkınmayanlısı
bir hareket olarak değerlendirilmeli: Doğru bilimsel gerçekleredayandırılanüstsınırlar,ekonomikbüyümesağlanırken önemli ekosistem hizmetlerinin de sürmesine yardımcıolur.Ayrıcasuyunverimliliğiniartırmaküzerekoruma,verimlilikvepiyasalarıngücünüdeortayaçıkarır.
Üstsınırlarınpekçokfarklışekliveismivaramaçoğunluklagünümüzdekisuyönetimininenbüyükeksikliği
olaraktanımlanıyorlar.6 (Bkz.Tablo2)ÖrneğinAvustralya’nın en büyük ve ekonomik açıdan en önemli havzası
olanMurray-Darlingnehirhavzasındançekilensumiktarınasınırlamagetirilerek,nehirsistemininsağlığınınciddi
ölçüdebozulmasıengelleniyor.7 1944-94arasındaçekilen
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sumiktarınınüçkatartmasısonucundanehrindebisiekolojikaçıdansakıncalıdüzeyegeriledi.Sulakalanlarküçüldü, balık nüfusu azaldı, tuzluluk seviyesi ve alg öbekleri
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-Darlingsuhavzasıdörteyaletinbazıbölümlerini(NewSouthWales,Queensland,GüneyAvustralyave
Victoria)veAvustralyaBaşkentBölgesi(AustralianCapital Territory) adlı özerk bölgenin tamamını kaplıyor. Bu
siyasi birimler, Murray-Darling Havzası Komisyonu
(Murray-Darling Basin Commission - mdbc) aracılığıyla
işbirliğiyaparaknehribirlikteyönetiyor.Nehrinsağlığının
hızlabozulmasıüzerine1997’deBakanlıkKonseyi(havzanıniçindebulunduğuhereyaletinyadabölgeninveBirleşikKrallığınkaynakbakanlarındanoluşur)havzadançekilen su miktarına bir üst sınır getirdi. mdbc’ye göre,
2003-04’tehavzadatüketilensuyunyüzde96’sıbusınırlar
dahilindeydi.9
Su çekimine sınır getirilmesiyle, Murray-Darling havzasındakiyenisutalepleribüyükölçüdekoruma,verimliliği artırma ve su ticareti yoluyla karşılanmaya başladı.
Suyetkilerininilkalım-satımlarınınçoğueyaletlerinkendiiçlerindegerçekleştiamamdbc artık,eyaletsınırlarıdışında da sürekli su ticareti yapılmasını sağlamak üzere
havzanın güneyinde pilot bir program yürütüyor.10 Bu
planınilkikiyıllıkincelemesi,eyaletlerarasındayaklaşık
10milyonmetreküpsualışverişiyapılmasıyla,hemenhemen10milyonAvustralyaDolarıtutarında51ticariişleminyapıldığınıgösteriyor.11 Alınıpsatılansuyuntamamı
yüksek değer yaratan kullanımlara ayrıldığı için, suyun
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Tablo2
TatlıSuEkosistemlerininDeğiştirilmesineGetirilen
SınırlamalaraÖrnekler
Ekosistem/Bölge

SınırlamanınYapısı

Murray-DarlingNehir

Farklıeyaletlerintemsilcilerindenoluşannehir
havzası komisyonunehirsistemininbozulmasını durdurmak için 1997’de su çekilmesine sınırlamagetirdi.

BüyükGöller,
ABDveKanada

BüyükGöllerAnlaşması’na2001’deyapılan
Ek, havzadaki tatlı su ekosistemlerinin bozulmamasıgerektiğinibelirtiyor; uygulamanınkurallarıhâlâtartışılıyor.

Avrupasuları,
AvrupaBirliği

2000SuÇerçevesiYönergesi,sukütlelerinin
ekolojik durumunusınıflandırmanınölçütlerini
belirliyor;üyeülkelerin, budurumunbozulmasınıönlemesinivehepsinienazından“iyi”düzeyegetirmesiniistiyor.

IpswichNehri,
Massachusetts,
ABD

Eyaletyetkilileri,nehrikullanmaizniolanher
kasabayasu çekmesınırıgetiriyor;debibelirli
birdüzeyinaltınaindiğinde topluluklarınsukorumaönlemlerinihayatageçirmeleri gerekiyor.

SarıIrmak,Çin

Debibelirlibirdüzeyinaltınaindiğinde,nehrin
kurumasını önlemek için nehir komisyonu suyunyönünüdeğiştirme uygulamasınıazaltıyor.

EdwardsAküferi,
Teksas,ABD

Tehlikedekitürleribesleyenyüzeykaynaklarını
korumakiçin eyaletyasalarıaküferdensuçekmeyisınırladı.

PamlicoHalici,
KuzeyCarolina,ABD

Eyaletyetkililerihalicefosforveazotboşaltımı
konusunda hedeflerbelirledivebuhedeflere
ulaşmakiçinbesinkredileri ticaretineizinverdi.

Kaynak:Bkz.Notlar 6
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pazarlanması havzanın ekonomisini de canlandırıyor.
Hatta1999tarihlibiraraştırma,üstsınırvesureformlarıyla,havzadakiekonominin25yıldaikikatbüyüyeceğiniöngörüyor.12
Fakatönemlibiraksaklıkvar:Üstsınır,nehrinsağlığınınciddişekildebozulmasınaizinverecekkadaryukarıda.
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
Yeraltıaküferlerinintükenmesiniengellemekiçinyeraltı sularının çekilmesini sınırlamak da öncelikli bir konu.
abd’nin Teksas eyaletinde, güney bölgesinin merkezi için
enbüyüksulamakaynaklarındanbiri,SanAntoniokentinindeenönemliiçmesuyukaynağıolanEdwardsAküferi’ndeki yeraltı sularının tüketimine sınır getirildi.15
1990’larınbaşlarındaaküferlerdençokmiktardasuçekilmesi nedeniyle, federal Tehlikedeki Türler Yasası’nda yer
alanyedicanlıtürünü(Teksaskörsemenderivekazkarabatağı da dahil) barındıran San Marcos ve Comal Kaynaklarındakidebiönemliölçüdeazalmıştı.SierraClubve
diğerörgütler,kaynaklardakisuyukorumakiçinsuçekilmesinisınırlamakamacıylasözkonusuyasakapsamında
dava açtı. Bunun sonucunda Teksas meclisi 1993’te EdwardsAküferiYetkiliKuruluşu’nuoluşturduve2007sonunakadaraküferdenyıllıkenfazla555.3milyonmetreküpsuçekmesınırıgetirdi;busınırı2008için493.6milyon metreküpe indirdi.16 Ayrıca kuruluş, iki kaynak için
deasgaribirsürekliakışsağlamakiçin2012’deyürürlüğe
girecekyaptırımlarbelirledi.
Murray-Darling havzasında olduğu gibi, Edwards
Aküferi’ndençekilensuyaüstsınırgetirilmesideetkinbir
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supiyasasıoluşmasınısağladı.Süreklivegeçicisusatışlarınınyapıldığıişlemlerinçoğunu,SanAntonio’yasusatan
sulamacılargerçekleştiriyor.Bugünedekkentselkullanıcılarayılda185.1milyonmetreküpsusatıldı.17 Üstsınırayrıca, kişi başına düşen evsel kullanımın artık Teksas’taki
pek çok kentten daha düşük olduğu San Antonio’da da
korumaçalışmalarıyapılmasınıteşviketti.18
Edwards Aküferi’nde bir üst sınır oluşturulması, Teksas’ın uzun süredir devam eden ve arazi sahiplerinin, yararlı bir amaç için kullanmak koşuluyla kendi arazilerindeki yeraltı sularını istedikleri kadar çekmelerine izin veren“çekenkazanır”(zamanzaman“enbüyükpompakazanır”olarakdaadlandırılır)anlayışındanönemlibirsapmaanlamınageliyor.Çekenkazanıranlayışınagöre,komşulara ya da çevreye verilen zarar, su çekme haklarını sınırlamıyor.BueskimodakuralTeksas’takiyeraltısularınınbüyükbölümüiçinhâlâgeçerliamabelkideEdwards
Aküferi’ndeyaşanandeneyimdahagenişsiyasireformları
teşvikedecektir.
Suyun etkili biçimde fiyatlandırılması da tarımda, sanayideveevlerdesuyundahaverimlikullanılmasıiçinyeterincefaydalanılmayanbiraraç.Pekçoktesisvesulama
kuruluşuhâlâsuiçinsabitücretalıyor;hattabazılarımüşterinekadarçoktüketirsebirimfiyatıokadardüşürüyor.
Oysabirimfiyatınkullanılansuhacminegöreadımadım
artırıldığıkademelifiyatlandırma,suyukorumayayönelik
bir teşvik olabilir. Tedarikçiler, yoksul ailelerin temel gereksinimlerinikarşılayabilecekkadarsualabilmelerinisağlamakamacıylailkkademedeki“cansuyu”miktarınıçok
ucuza verebilirler. Müsrif kullanıcıların ödeyeceği daha
yüksek bedeller 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 300 Hint kentinde yapılan bir
araştırmayagörebukentlerinsadeceyüzde13’ükademeli
fiyatuyguluyor.19
Fiyat teşvikleri sulama yapanlar açısından da büyük
önem taşıyor, hatta belirli düzeyde teşviklerle bir arada
kullanılabiliyor.SözgelimiKaliforniya’dakiçiftliklerdedenenenbiryöntemde,suyaüçkademelifiyatuygulanıyor;
sulamayapanbölgeler,sözleşmelerindebelirttiklerisuhacminin yüzde 80’ine kadar olan tüketimlerinde önceden
ödedikleriyleaynıparayıveriyor,ayrıcasabitbirekücret
ödüyor.20 Fakattüketimlerisözleşmeylebelirlenenhaklarınınyüzde80-90’ıoranındaysa,buekyüzde10’lukkısım
içinmetreküpbaşınadahayüksekfiyatveriyor,yüzde90100oranındaysabuyüzde10’lukkısımdahadapahalıya
geliyor (bazı durumlarda taban fiyatın yaklaşık üç katı).
Böylece,sulamayapanlarsözleşmedebelirtilenhaklarının
sonyüzde10yada20’likkısmınıkullanarakdahayüksek
birimfiyatlarödememekiçinsutüketimleriniazaltıyorlar.
1980’lerinsonlarındabenzerbirfiyatlandırmasistemikullananbirbölgede,sulamaamaçlısutüketimininbirkaçyıl
içindeyüzde19azaldığıgörülüyor.
Bunlaravedahaöncebelirttiğimizdiğerönlemleredayanarak,supolitikalarınıntatlısuekosistemlerinibozmak
yerine korumasını sağlayacak şekilde güncellenmesi için
onikiönceliklikonudansözedebiliriz.(Bkz.MetinKutusu6)Nehirdebilerinin,yeraltısuseviyelerininvesuhavzalarının sağlık durumunun daha iyi izlenmesi ve denetlenmesiçağrısıdabunlardanbiri.Sonbirkaçonyıldırküresel debi ölçüm cihazlarının ve hidrolojik gözlem istasyonlarının küresel ağı önemli ölçüde bozuldu. Toplumlarınyaşanmaktaolansudeğişikliklerinekarşılıkverebilmeleriiçin,sadeceiyibirgözlemleedinilebilecekgüvenilirbil-
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MetinKutusu6
SuPolitikalarınıGüncellemekİçinOnİkiÖncelik
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suhavzalarınıkorumayı,içmesuyusağlamavekırsalkalkınma
süreçlerininayrılmazbirparçasıhalinegetirmek.
Tatlısuekosistemlerininsağlıkdurumunukaydetmekveekolojik
hedeflerbelirlemek.
Ekosistemhizmetlerinikorumakamacıylanehirlerinakışınındeğiştirilmesi, yeraltı sularının çıkarılması, besinlerin boşaltılması
vesuhavzalarınınbozulmasınaüstsınırgetirmek.
Yetkililere,barajlarınehirlerindoğalakışrejiminebenzerşekildeakışısağlayacakşekildeişletmeleriçağrısındabulunmak.
Suticaretiniveekolojikhedeflereeşitveetkilibiçimdeulaşmayı
sağlayanekosistemhizmetleriiçinödemeyapmayıteşviketmek.
Sulamateşvikleriniazaltıp,korumaveverimliliğiteşvikedenkademelifiyatuygulamasınıgetirmek.
Belediyeler, sanayi tesisleri, yeşil alanlar ve sulama yapılan
alanlariçinkorumaveverimlilikstandartlarıoluşturmak.
Yoksul çiftçilerin toprak ve su verimliliğini artırmalarını sağlamaküzere,uygunmaliyetlisulamateknolojiveyöntemlerineyapılanyatırımlarıartırmak.
Yoksulbölgelerdeyağmursuyuylabeslenentarımıartırmakiçin
eğitimvebilimseldanışmanlıkhizmetleriniyaygınlaştırmak.
Nehri akışlarının ve su havzalarının durumunun incelenmesini
vedenetlenmesiniartırmak.
Beslenme biçimlerinden açık hava ortamlarına kadar her türlü
kişiselseçimintatlısuekosistemleriüzerindekietkileriniazaltma
konusundabireylerieğitmek.
Karar alma mekanizmalarının halkı da içeren, şeffaf ve hesap
verilebilirolmasınısağlamak;suyönetimineyurttaşlarındakatılmasınıteşviketmek.

gilereihtiyaçvar.Örneğin,nehirlerindoğalakışmodellerineuygunhareketedecekşekildeyönetilebilmesiiçin,bilim
insanlarınınbütünbirsuhavzasındasutüketimivenehirlerdeki su seviyeleri hakkında yeterli veriye sahip olup,
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ekolojikaçıdanönemlisularıiyileştirmekiçinkullanılabilecekfırsatlarıgörebilmelerigerekiyor.
Enyenilikçivebaşarılısuprojeleriilesupolitikasıreformlarınınarkasındaliderlik,kararlılıkveyurttaşkatılımıyatıyor.Buçalışmalarınçoğu,azsayıdaamasorunları
aşıpfarklıbiryaklaşımgetirmeyekararlıbirey,kuruluş,su
yöneticisi ya da siyasi lider tarafından başlatılıyor. Artık
diğerlerinindeçabalarınıartırmalarıgerekiyor.Eskiyaklaşımlar ve kökleşmiş yöntemler kolay kolay yok olmuyor
fakat doğanın su döngüsünü bozarak değil, bu döngüyle
işbirliğiiçindeçalışmanınyararlarıartıkgözardıedilemeyecekkadarçokdikkatçekiyor.
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NOTLAR

GİRİŞ
(Sayfa11-17)
1

2

3

4

5
6

7

ChristopherPala,“ToSaveaVanishingSea”,Science,18Şubat2005,
s. 1032-34; Philip Micklin, “Touring the Aral: Visit to an Ecological
DisasterZone”,SovietGeography,Şubat1991;yazarınAralGölü’ne
yaptığıziyaret,Mart1995.
Akıştaki değişiklikler yaklaşık rakamlardır; karalardaki yıllık küresel
yağış tahminleri, sözgelimi 107-119 bin kilometreküp arasındadır ve
şukaynağadayanmaktadır:BirleşmişMilletler,WaterforPeople,Water for Life: The United Nations World Water Development Report
(Paris:UNESCOPublishingandBerghahnBooks,2003),s.77.Şekil1
şukaynaklardanuyarlanmıştır:RobertB.Jacksonvediğerleri,“Water
inaChangingWorld”,IssuesinEcology (EcologicalSocietyofAmerica),No.9,İlkbahar2001veSandraL.Postel,GretchenC.Dailyve
PaulR.Ehrlich,“HumanAppropriationofRenewableFreshWater”,
Science,9Şubat1996,s.785-88.
NilVadisi’ndekiilktarımuygulamalarıiçinbkz.SandraPostel,Pillar
ofSand:CantheIrrigationMiracleLast? (NewYork:W.W.Norton&
Company,1999).
JaredDiamond,“LessonsfromEnvironmentalCollapsesofPastSocieties”,JohnH.ChafeeAnısına4.YıllıkBilimveÇevreDersleri(Washington, DC: National Council for Science and the Environment,
2004);JaredDiamond,Collapse:HowSocietiesChoosetoFailorSurvive(NewYork:VikingBooks,2004).
Sümerler, Harappalar ve Hohokamlar konusunda bkz. Postel, a.g.e.,
not3.
DavidDudgeon,“Large-ScaleHydrologicalChangesinTropicalAsia:
Prospects for Riverine Biodiversity”, BioScience, Eylül 2000, s. 793806.
Yazarın hesaplamalarında kullanılan ortalama değişken tahminlerine
dayalınüfusartışırakamlarıiçinbkz.BirleşmişMilletlerNüfusBirimi,
WorldPopulationProspects:The2004Revision,esa.un.org/unpp,ziyarettarihi18Mayıs2005;kişibaşına1.200metreküplükmevcutortalamabeslenmeamaçlısugereksinimiiçinbkz.MalinFalkenmarkve
Johan Rockström, Balancing Water for Humans and Nature: The
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8

9

New Approach in Ecohydrology (London: Earthscan, 2004). Fakat
2030yılınakadarbeslenmeeğilimleribuortalamayıönemliölçüdeartırabiliryadaazaltabilir.
BMMilenyumKalkınmaHedefleri,www.un.org/millenniumgoals/,ziyarettarihi18Mayıs2005;İsveçSuEviveMilenyumProjesi(Swedish
Water House and Millennium Project), “Investing in th Future: Water’sRoleinAchievingtheMillenniumDevelopmentGoals”,Politika
BrifingiNo.1(Stockholm:Tarihbelirtilmemiş).
Mike Dombeck, “The Forgotten Forest Product: Water”, New York
Times,3Ocak2003.

HASARTESPİTİ-BUNOKTAYANASILGELDİK?
(Sayfa19-33)
1

2
3
4
5
6
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6.4milyarlıkrakamkonusundabkz.BirleşmişMilletlerNüfusBirimi,
WorldPopulationProspects:The2004Revision,esa.un.org/unpp,ziyaret tarihi 18 Mayıs 2005; 55 trilyon abd Doları konusunda bkz.
Erik Assadourian, “Global Economy Continues to Grow”, WorldwatchEnstitüsü,VitalSigns2005 (NewYork:W.W.Norton&Company,2005),s.44-45.
Dünya Barajlar Komisyonu (World Commission on Dams - WCD),
DamsandDevelopment (Londra:Earthscan,2000).
SandraPostel,PillarofSand:CantheIrrigationMiracleLast? (New
York:W.W.Norton&Company,1999).
A.g.y.
UBMGıdaveTarımTeşkilatı,FAOSTAT,elektronikveritabanı,faostat.fao.org.
MetinKutusu2şukaynaklaradayanmaktadır:SandraPostelveBrian
Richter,RiversforLife:ManagingWaterforPeopleandNature (Washington, DC:IslandPress,2003);SandraPostelveStephenCarpenter,
“Freshwater Ecosystem Services”, Gretchen C. Daily, ed., Nature’s
Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems (Washington
DC:IslandPress,1997),s.195-214.Suhavzalarınındönüştürülmerakamlarıkonusundabkz.CarmenRevenga,SiobhanMurray,JanetAbramovitz ve Allen Hammond, Watersheds of the World: Ecological
ValueandVulnerability(Washington,DC:WorldResourcesInstitute
[WRI],1998);sulakalanlarkonusundabkz.RudyRabbingevePrem
S.Bindraban,“Poverty,Agriculture,andBiodiversity”,JohnA.Riggs,
ed., Conserving Biodiversity (Washington, DC: The Aspen Institute,
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7

8

2005), s 65-77; baraj sayısı konusunda bkz. WCD, a.g.e., not 2.
WCD’nintanımınagörebüyükbarajlar,enaz15metreyüksekliğinde
olan ya da 5-15 metre yüksekliğinde olup rezervuar hacmi 3 milyon
metreküpüaşanbarajlardır.Barajlarınetkilerikonusundabkz.Christer Nilsson ve diğerleri, “Fragmentation and Flow Regulation of the
World’sLargeRiverSystems”,Science,15Nisan2005,s.405-08ve
MattsDynesiusveChristerNilsson,“FragmentationandFlowRegulationofRiverSystemsintheNorthernThirdoftheWorld”,Science,
sayı266(1994),s.753-62;nehirdebilerinemüdahalekonusundabkz.
Charles Vörösmarty ve Dork Sahagian, “Anthropogenic Disturbance
of the Terrestrial Water Cycle”, BioScience, Eylül 2000, s. 753-65.
Yüzdelikrakamlar,yılda40binkilometrelikküreselyüzeyakışıvarsayımıylayazartarafındanhesaplanmıştır.Yüzde15’likorankonusunda
bkz. Nilsson ve diğerleri, a.g.e., bu not; 100 milyar ton konusunda
bkz.JamesP.M.Syvitskivediğerleri,“ImpactofHumansontheFlux
ofTerrestrialSedimenttotheGlobalCoastalOcean”,Science,15Nisan2005,s.376-80;azotkonusundabkz.UluslararasıKimyasalGübreSanayiiDerneği(InternationalFertilizerIndustryAssociation),“Nitrogen Fertilizer Nutrient Consumption”, elektronik veritabanı,
www.fertilizer.org/ifa/ statistics/indicators/tablen.asp, ziyaret tarihi 28
Ocak2005;7milyarton,yüzde35veensıcak10yılkonusundabkz.
JanetL.Sawin,“ClimateChangeIndicatorsontheRise”,Worldwatch
Enstitüsü, Vital Signs 2005 (New York: W.W. Norton & Company,
2005),s.40-41;yüzde20konusundabkz.PeterB.MoyleveRobert
A.Leidy,“LossofBiodiversityinAquaticEcosystems:Evidencefrom
FishFaunas”,P.L.FiedlerveS.K.Jain,ed.,ConservationBiology:The
TheoryandPracticeofNatureConservation,Preservation,andManagement (NewYork:ChapmanandHall,1992);6.4milyarkonusunda
bkz.BirleşmişMilletlerNüfusBirimi,a.g.e., not1;sutüketimikonusunda bkz. Postel, a.g.e., not 3; odun ve enerji tüketimi konusunda
bkz.GaryGardner,ErikAssadourianveRadhikaSarin,“TheStateof
ConsumptionToday”,WorldwatchEnstitüsü,StateoftheWorld2004
(NewYork:W.W.Norton&Company,2004),s.17.
Tarih boyunca debiler konusunda bkz. Philip Micklin, “Managing
TransnationalWatersoftheAralSeaBasin:AGeographicalPerspective”,“AgriculturalDevelopmentinCentralAsia,BetweenRussiaand
the Middle East” konferansı için hazırlanan tebliğ, Washington Üniversitesi,Seattle,20-22Kasım1998.
Şekil 2 şu kaynaklara dayanmaktadır: 1990-2003 konusunda bkz.
PhilipMicklin,WesternMichiganUniversity,Kalamazoo,yazaragönderilene-posta,Şubat2005.DiğeryıllarınverileriPhilipMicklintarafından şu kaynaklara dayanılarak hesaplanmıştır: A. Ye. Asarin ve
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V.N.Bortnik(1926-85)vediğerkaynaklar(1986-89),PeterH.Gleick,
ed., Water in Crisis (New York: Oxford University Press, 1993),
s.314.
KüçükAralkonusundabkz.ChristopherPala,“ToSaveaVanishing
Sea”,Science,18Şubat2005,s.1032-34;1987’dekibölünmekonusundabkz.Micklin,a.g.e.,not7.
WangShucheng,“WaterResourcesManagementoftheYellowRiver
and Sustainable Water Development in China”, Water Policy, sayı 5
(2003),s.305-312.
Kuraklığınuzunluğuvesüresikonusundabkz.MaJun,China’sWater
Crisis (Norwalk,CT:EastBridge,2004)(originallypublishedinChinesein1999);1.6milyardolarkonusundabkz.“China’sYellowRiver
FlowsFreelyfor5ConsecutiveYears”,XinhuaEconomicNewsService,29Aralık2004.
Sandra Postel, “Where Have all the Rivers Gone?”, World Watch,
Mayıs/Haziran1995,s.9-19.
JasonP.Ericsonvediğerleri,“EffectiveSea-LevelRiseinDeltas:SourcesofChangeandHuman-DimensionImplications”,GlobalandPlanetaryChange,baskıaşamasında(2005).
Şekil3şukaynaklardanalınmıştır:1904-49konusundabkz.abd JeolojiAraştırmaları(U.S.GeologicalSurvey),“CalendarYearStreamflowStatisticsfortheNation:USGS09521000ColoradoRiveratYuma, AZ”, nwis.waterdata.usgs.gov/nwis/annual/calendar_year/?site_no=09521000,ziyarettarihi28Ocak2005;1950-2004UluslararasıGüneySınırıAkışı,KennethRakestraw,UluslararasıSınırveSuKomisyonu(InternationalBoundaryandWaterCommission),yazarlayapılangörüşme,22Aralık2004.
CharlesBergman,RedDelta:FightingforLifeattheEndoftheColorado River (Golden, CO: Fulcrum Publishing, 2002); M.S. GalindoBectvediğerleri,“AnalysisofPenaeidShrimpCatchintheNorthern
GulfofCaliforniainRelationtoColoradoRiverDischarge”,Fishery
Biology,sayı98(2000),s.222-25.
Postel,a.g.e.,not3.
“InternationalConferenceonIndusDeltaEcoRegionCallsforRelease of Minimum Environmental Flows Downstream Kotri”, Global
News Wire (Pakistan Press International Information Services Limited),7Ekim2004.
ErikEckholm,“ARiverDiverted,theSeaRushesIn”,NewYorkTimes,22Nisan2003.
A.g.y.
ıucn-DünyaKorunmaBirliği(ıucn-TheWorldConservationUnion),
Value: Counting Ecosystems as Water Infrastructure (Gland, İsviçre:
ıucn,2004),s.22.
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“FishermentoStageSit-inatSujawalBridgeAgainstWaterShortage
inRiverIndusDownstreamKotri”,ThePakistanNewswire (Pakistan
PressInternational),24Temmuz2004.
N.LeRoyPoffvediğerleri,“TheNaturalFlowRegime”,BioScience,
Aralık1997,s.769-84.
PostelveRichter,a.g.e., not6.
Şekil4içinbkz.PostelveRichter,a.g.e., not6.
David L. Galat ve Robin Lipkin, “Restoring Ecological Integrity of
GreatRivers:HistoricalHydrographsAidinDefiningReferenceConditionsfortheMissouriRiver”,Hydrobiologia,sayı422/423(2000),
s.29-48.
UlusalAraştırmaKonseyi(NationalResearchCouncil),TheMissouri
RiverEcosystem:ExploringtheProspectsforRecovery (Washington,
DC:NationalAcademyPress,2002).
BruceStein,LynnS.KutnerveJonathanS.Adams,ed.,PreciousHeritage:TheStatusofBiodiversityintheUnitedStates (NewYork:OxfordUniversityPress,2000).
CharlesLydeardvediğerleri,“TheGlobalDeclineofNonmarineMollusks”,Bio-Science,Nisan2004,s.321-30.
Anthony Ricciardi ve Joseph B. Rasmussen, “Extinction Rates of
North American Freshwater Fauna”, Conservation Biology, sayı 13
(1999),s.1220-22.
Michel Meybeck, “Global Analysis of River Systems: From Earth
System Controls to Anthropocene Syndromes”, Phil. Trans. R. Soc.
Lond.B.,sayı358(2003),s.1935-55.
Jonathan J. Cole ve diğerleri, “Nitrogen Loading of Rivers as a Human-DrivenProcess”,M.J.McDonnellveS.T.A.Pickett.,ed.,Humans
asComponentsofEcosystems:TheEcologyofSubtleHumanEffects
andPopulatedAreas (NewYork:Springer-Verlag,1993).
PamelaA.Greenvediğerleri,“Pre-industrialandContemporaryFluxesofNitrogenthroughRivers:AGlobalAssessmentBasedonTypology”,Biogeochemistry,sayı68(2004),s.71-105.
Robert Howarth ve diğerleri, “Nutrient Pollution of Coastal Rivers,
Bays, and Seas”, Issues in Ecology (Ecological Society of America),
Sonbahar2000.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Global Environment Outlook 3
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RobertJ.Diaz,“OverviewofHypoxiaaroundtheWorld”,Journalof
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MeksikaKörfezikonusundabkz.N.Rabalais,R.TurnerveD.Scavia,
“BeyondScienceintoPolicy:GulfofMexicoHypoxiaandtheMississippiRiver”,BioScience,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”, Ambio, sayı 33 (2004), s. 107-13; Baltık Denizi konusunda
bkz. Rabalais, Turner ve Scavia, a.g.e., bu not ve R. Elmgren, “UnderstandingHumanImpactontheBalticEcosystem:ChangingViews
intheRecentDecades”,Ambio,sayı30(2001),s.222-31.
Diaz,a.g.e., not35.
GeraldNiemivediğerleri,“RationaleforaNewGenerationofIndicatorsforCoastalWaters”,EnvironmentalHealthPerspectives,sayı112
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Şekil5konusundabkz.UluslararasıKimyasalGübreSanayiiDerneği
(InternationalFertilizerIndustryAssociation-IFIA),a.g.e., not6.BuradaGüneydoğuveDoğuAsya,IFIA’nınDoğuAsya,KuzeydoğuAsya
veGüneydoğuAsyagruplamasınıiçermektedir.
A.g.y.
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2004).
Petra Döll, “Impact of Climate Change and Variability on Irrigation
Requirements: A Global Perspective”, Climatic Change, Ağustos
2002,s.269-293.
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Bankası,Washington,DC,yazarlayapılangörüşme,27Mayıs2004.
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Americas,Temmuz-Ağustos2004.
Quintero,a.g.e.,not2.
R.HirjiveH.O.Ibrekk,“EnvironmentalandWaterResourcesManagement”,WorldBankEnvironmentStrategyPapers,No.2(WashingtonDC:WorldBank,2001).
Tablo1şukaynaklardanuyarlanmıştır:SandraL.PostelveBartonH.
Thompson,Jr.,“WatershedProtection:CapturingtheBenefitsofNature’sWaterSupplyServices”,NaturalResourcesForum,Mayıs2005,
s.98-108;WalterV.Reid,“CapturingtheValueofEcosystemServices
to Protect Biodiversity”, V.C. Hollowell, ed., Managing Human DominatedEcosystems (St.Louis:MissouriBotanicalGarden,2001).
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a.g.y.
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“Financing Watershed Conservation: The FONAG Water Fund in
Quito,Ecuador”,S.Pagiola,J.BishopveN.Landell-Mills,ed.,Selling
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FundinQuito,Ecuador”,GıdaveEkosistemİçinSuKonferansı:Gerçekleştirin! için hazırlanan tebliğ, www.fao.org/ag/wfe2005/docs/Fonag_Ecuador_en.pdf ve“FONAG:Quito’sWaterFund…”,a.g.e., bu
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DudleyveStolton,a.g.e., not1.
BrianW.vanWilgen,RichardM.CowlingveChrisJ.Burgers,“ValuationofEcosystemServices:ACaseStudyfromSouthAfricanFynbos
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Gün ey Afr ik a hük üm et i, Su Progr am ı web sit es i, wwwdwaf.pwv.gov.za/wfw.
GuyPreston,“InvasiveAlienPlantsandProtectedAreasinSouthAfrica”,DünyaParklarıKongresi’ndensunulantebliğ,Durban-GüneyAfrika,13Eylül2003.
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PostelveVickers,a.g.e., not18.
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MWRA web sitesi, www.mwra.com/04water/html/wsupdate.htm, ziyaret tarihi 28 Şubat 2005; sermaye maliyeti tasarruflar konusunda
bkz.AmyVickers&Associates,Inc.,“FinalReport:WaterConservationPlanningUSACaseStudiesProject”,ÇevreKuruluşu,TalepYönetimi Merkezi, ‹ngiltere için hazırlanmıştır (Worthing, West Sussex:
Haziran1996);çimlerinsulanmasıkonusundabkz.Simonson,a.g.e.,
bu not; “The Water Supply Citizens Advisory Committee to the
MWRA: Gov ernm ent-Supp ort ed Publ ic Part ic ip at io n”,
www.mwra.com/02org/html/wscac.htm,ziyarettarihi28Şubat2005.
Pauline Boerma, “Watershed Management: A Review of the World
Bank Portfolio (1990-1999)” (Washington, DC: Rural Development
Department,WorldBank,2000).
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FederativeRepublicofBrazilforLandManagementII-SantaCatarinaProject(Loan3160-BR)”(Washington,DC:2000);tahılverimliliği konusunda bkz. G. Lituma, M.I. Braga ve A. Soler, “Scaling
Up Watershed Management Projects: The Experience of Southern
Brazil”,DünyaBankasıHaftası’ndayapılansunum,DünyaBankası,Washington,DC,Mart2003.
LauroBassi,“ValuationofLandUseandManagementImpactson
Water Resources in the Lajeado São José Micro-Watershed, Chapecó,SantaCatarinaState,Brazil”,KırsalSuHavzalarındaKara-Su
İlişkileri: Vaka İncelemeleri e-Atölye Çalışması için hazırlanan sunum,fao,Roma,2002.
AhmadHijjawi,“InvestmentinWaterEfficiencyWillImproveHousehold Water Supply-Report” (Amman: Jordan Information Center,iletilmetarihi31Mart2005).
Vickers,a.g.e.,not20.
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9Ağustos2004.
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Andrea B. Kirk ve diğerleri, “Perchlorate and Iodide in Dairy and
Breast Milk”, Environmental Science and Technology, sayı 39
(2005),s.2011-17.
11 milyon konusunda bkz. “Study Shows Perchlorate in Water
Supply of Millions of Americans”, U.S. Water News, Mart 2005.
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standardıoluşturmadı.
abd Çevre Koruma Kuruluşu (U.S. Environmental Protection
Agency), “National Perchlorate Detections as of September 23,
2004”, www.epa.gov/fedfac/documents/perchlorate_map/nationalmap.htm.
RachelCarson,SilentSpring (NewYork:Houghton-Mifflin,1962);
Theo Colborn, Dianne Dumanoski ve John Peterson Myers, Our
StolenFuture (NewYork:PenguinBooks,1996).
Colborn,DumanoskiveMyers,a.g.e.,not33,s.38.
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D. Renault ve W.W. Wallender, “Nutritional Water Productivity and
Diets”,AgriculturalWaterManagement,sayı45(2000),s.275-96.
A.Y.HoekstraveP.Q.Hung,“VirtualWaterTrade:AQuantification
ofVirtualWaterFlowsBetweenNationsinRelationtoInternational
CropTrade”,ValueofWaterResearchReportSeries,No.11(Delft,
Hollanda:IHEDelft,September2002).Çokkurakiklimlerdetahılın
kilogramıiçingerekensumiktarı5binlitreyekadarçıkabilir.
SandraPostelveAmyVickers,“BoostingWaterProductivity”,WorldwatchEnstitüsü,StateoftheWorld2004 (NewYork:W.W.Norton&
Company,2004),s.46-65.
SandraPostel,PillarofSand:CantheIrrigationMiracleLast? (New
York:W.W.Norton&Company,1999).
TushaarShahvediğerleri,“SustainingAsia’sGroundwaterBoom:An
OverviewofIssuesandEvidence”,NaturalResourcesForum,Mayıs
2003,s.130-41.
Sandra Postel, “Securing Water for People, Crops, and Ecosystems:
NewMindset,andNewPriorities”,NaturalResourcesForum,Mayıs
2003,s.89-98.
BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (fao), “Hunger Costs Millions of Lives
andBillionsofDollars-fao HungerReport”,basınbülteni(Roma:8
Aralık2004).
Postel,a.g.e.,not4.
A.g.y.
“IrrigationOptions”,WCDTematikİncelemesiIV.2,DünyaBarajlar
Komisyonu (World Commission on Dams), Dams and Development
(Londra:Earthscan,2000).
Nil Nehri konusunda bkz. P.M. Chesworth, “The History of Water
UseintheSudanandEgypt”,P.P.HowellveJ.A.Allan,ed.,TheNile:
Sharing a Scarce Resource (Cambridge: Cambridge University Press,
1994),s.65-79.
Hesaplamalar şu kaynaktaki su çekimi tahminlerine dayanmaktadır:
William J. Cosgrove ve Frank R. Rijsberman, World Water Vision:
MakingWaterEverybody’sBusiness (Londra:Earthscan,2000).
Sulamadaki su verimliliğini artırma seçenekleri hakkında daha geniş
kapsamlıbirtartışmaiçinbkz.Postel,a.g.e.,not4.
PostelveVickers,a.g.e.,not3.
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PaulPolak,Başkan,UluslararasıKalkınmaKuruluşları(International
DevelopmentEnterprises),yazarlayapılangörüşme,28Aralık2004.
Prem Bindraban ve Huib Hengsdijk, “Water-Saving in Rice-based
Ecosystems”,fao GıdaveEkosistemlerİçinSuKonferansı’ndayapılansunum,Lahey,Hollanda,31Ocak-4Şubat2005.
L.C.Guerravediğerleri,ProducingMoreRicewithLessWaterfrom
IrrigatedSystems (Colombo,SriLanka:InternationalWaterManagementInstitute[IWMI],1998),s.11;R.Barker,Y.H.LiveT.P.Tuong,
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Lanka:IWMI,2001).
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Cornell Uluslararası Gıda, Tarım ve Kalkınma Enstitüsü (Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development), “The
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Mayıs2005.Ayrıcabkz.AssociationTefySainawebsitesi,www.tefysaina.org.
fao,a.g.e.,not7.
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in2025?”,BioScience,Ağustos1998,s.629-37.
Postel,a.g.e.,not4.
MalinFalkenmarkveJohanRockström,BalancingWaterforHumans
andNature:TheNewApproachinEcohydrology (Londra:Earthscan,
2004).
Suriyekonusundabkz.JimS.WallacevePeterJ.Gregory,“WaterResourcesandTheirUseinFoodProductionSystems”,AquaticSciences,
sayı64(2002),s.363-75;Çinkonusundabkz.FalkenmarkveRockström,a.g.e.,not24.
Falkenmark ve Rockström, a.g.e., not 24; Gordon Conway ve Gary
Toenniessen, “Science for African Food Security”, Science, 21 Şubat
2003,s.1187-88.
Su verimliliği seçeneklerinin özet listesi için bkz. Wallace ve Gregory,
a.g.e.,not25.
Johan Rockström, “Water for Food and Nature in Drought-Prone
Tropics: Vapour Shift in Rain-fed Agriculture”, Phil. Trans. R. Soc.
Lond.B., sayı358(2003),s.1997-2009.
A.g.y.
AdrianWoodveAlanDixon,“SustainableWetlandManagementand
Food Security: The Role of Integrated Multiple Use Regimes in the
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Upper-Baro Basin, South-West Ethiopia”, fao Gıda ve Ekosistemler
İçinSuKonferansı’ndayapılansunum,Lahey,Hollanda,31Ocak-4
Şubat2005.
250yılkonusundabkz.AlanB.DixonveAdrianP.Wood,“Wetland
Cultivation and Hydrological Management in Eastern Africa: Matching Community and Hydrological Needs through Sustainable WetlandUse”,NaturalResourcesForum,Mayıs2003,s.117-29.
LucyEmertonveElroyBos,Value:CountingEcosystemsasWaterInfrastructure (Gland,İsviçre:ıucn,2004),s.21.
MetinKutusu5içinbkz.EdwardB.BarbierveJulianR.Thompson,
“TheValueofWater:FloodplainVersusLarge-scaleIrrigationBenefits
inNorthernNigeria”,Ambio,sayı27(1998),s.434-40.
BeslenmedekisugereksinimleriveŞekil7içinbkz.RenaultveWallender,a.g.e.,not1.
A.g.y.
2025 yılı için ortalama değişken abd nüfus tahmini 350 milyondur,
bkz. Birleşmiş Milletler Nüfus Birimi, World Population Prospects:
The 2004 Revision, esa.un.org/unpp, ziyaret tarihi 18 Mayıs 2005.
200milyonrakamı,beslenmeiçinkişibaşınayıllık1.242metreküpsu
tüketimi ortalaması varsayılarak yapılmıştır ve abd’deki kişi başına
yıllık1.971metreküpsutüketimininyüzde37azalacağıdüşünülerek
eldeedilmiştir(RenaultveWallender,a.g.e.,not1).
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2004).
Deborah Sontag ve Lydia Polgreen, “Storm-Battered Haiti’s Endless
CrisesDeepen”,NewYorkTimes,16Ekim2004.
HaitivePortoRiko’yaolanetkilerinfarklarıkonusundabkz.T.Mitchell Aide ve H. Ricardo Grau, “Globalization, Migration, and Latin
American Ecosystems”, Science, 24 Eylül 2004, s. 1915-16 ve Hallman,a.g.e,not1(PortoRiko’daeylüldekikasırgadayedikişininöldüğünübelirtiyor).
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11Ocak2005.
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Reuters,17Ocak2005.
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İngiltere:CambridgeUniversityPress,2001);JanetL.Sawin,“Severe
WeatherEventsontheRise”,WorldwatchEnstitüsü,VitalSigns2003
(NewYork:W.W.Norton&Company,2003),s.92-93.
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Janet N. Abramovitz, Unnatural Disasters, Worldwatch Raporu 158
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Abramovitz,a.g.e.,not10.
AvrupaKomisyonu,a.g.e.,not12.
KarenF.Schmidt,“ATrue-BlueVisionfortheDanube”,Science,16
Kasım2001,s.1444-47.
WorldWideFundforNature,SularıYaşatmaProgramı-Avrupa,“A
GreenCorridorfortheDanube”,açıklandığıkaynakSandraPostelve
BrianRichter,RiversforLife:ManagingWaterforPeopleandNature
(Washington,DC:IslandPress,2003).
Schmidt,a.g.e.,not15.
Abramovitz,a.g.e.,not10.
E.Rykiel,“EcosystemSciencefortheTwenty-FirstCentury”,BioScience,Ekim1997,s.705-08;19milyardolarkonusundabkz.Abramovitz,a.g.e.,not10.
Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council), Valuing
Ecosystem Services: Toward Better Environmental Decision-Making
(Washington,DC:TheNationalAcademyPress,2005),s.170.
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Güney Afrika Ulusal Su Yasası No. 36, 1998, Government Gazette,
sayı398,No.19182(CapeTown:26Ağustos1998).
GüneyAfrikaUlusalSuYasasıNo.36,1998,Bölüm3:“TheReserve”
ve Ek 1: “Fundamental Principles and Objectives for a New Water
Law in South Africa”, Government Gazette, sayı 398, No. 19182
(CapeTown:26Ağustos1998).
Uluslararası Tatlı Su Konferansı (International Conference on Freshwater),Water-AKeytoSustainableDevelopment:Recommendations
forAction,Bonn-Almanya,3-7Aralık2001.
MilenyumEkosistemDeğerlendirmesi(MillenniumEcosystemAssessment), Ecosystems and Human Well-being: Synthesis (Washington,
DC:IslandPress,2005).
Sandra Postel ve Brian Richter, Rivers for Life: Managing Water for
PeopleandNature (Washington,DC:IslandPress,2003).
Tablo 2 şu kaynaklara dayanmaktadır: Murray-Darling konusunda
bkz.DonJ.Blackmore,“TheMurray-DarlingBasinCaponDiversions-Policy and Practice for the New Millennium”, National Water,
15-16Haziran1999,s.1-12;BüyükGöllerkonusundabkz.Postelve
Richter, a.g.e., not 5 ve Büyük Göller Valileri Konseyi (Council of
GreatLakesGovernors),“GreatLakesWaterManagementInitiative:
Draft Annex 2001 Implementing Agreements” www.cglg.org/projects/water/annex2001implementing.asp, ziyaret tarihi 18 Mayıs
2005; Avrupa Birliği Yönergesi konusunda bkz. Postel ve Richter,
a.g.e.,not5;Ipswichkonusundabkz.MassachusettsÇevreKoruma
Bölümü, “State Strikes Balance with Water Withdrawal Permits for
IpswichRiverBasinCommunities”,basınbülteni(Boston:20Mayıs
2003)(Not:yetkilerdekideğişikliklerhalenmahkemeaşamasındabulunuyor); Sarı Irmak konusunda bkz. “China’s Yellow River Flows
Freelyfor5ConsecutiveYears”,XinhuaEconomicNewsService,29
Aralık 2004 ve Wang Shucheng, “Water Resources Management of
theYellowRiverandSustainableWaterDevelopmentinChina”,Wa-
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(Austin-Teksas:EnvironmentalDefense,2004);PamlicoHalicikonusunda bkz. Kuzey Carolina Çevre ve Doğal Kaynaklar Bölümü
(North Carolina Department of Environment and Natural Resources),“NonpointSourceManagementProgram,Tar-PamlicoNutrient
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2004 ve Environomics, “A Summary of U.S. Effluent Trading and
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Blackmore,a.g.e.,not6.
2003’tekietkilerkonusundabkz.“DryingOut”,TheEconomist,12
Temmuz2003,s.38.
Murray-Darling Havzası Komisyonu (Murray-Darling Basin Commission - mdbc), Annual Report 2003-04 (Canberra, Avustralya
Başkent Bölgesi - ACT): 2004). Üst sınır çerçevesinde izin verilen
yön değiştirmeler, iklim ve su koşullarına göre yıldan yıla farklılık
gösteriyoramaTheCap’te(Canberra,ACT:mdbc,2004)açıklandığıgibi,1993/94suçekmedüzeyleriesasalınıyor.
mdbc, “Pil ot Int erst at e Wat er Trad ing Proj ect”,
www.mdbc.gov.au/nat ur alr es ou rc es/wat ert rad e/pil ot_wat ert rade.htm.
MikeYoungvediğerleri,Inter-StateWaterTrading:ATwoYearReview (Canberra,ACT:CommonwealthScientificandIndustrialResearchOrganisation[CSIRO]LandandWater,Aralık2000).
1999tarihiliaraştırmaiçinbkz.Blackmore,a.g.e.,not6.
Dahakatıüstsınırlaraduyulangereksinimkonusundabkz.J.Whittingtonvediğerleri,“EcologicalSustainabilityofRiversoftheMurray-Darling”,ReviewoftheOperationoftheCap (Canberra,ACT:
Murray-Darling Basin Ministerial Council, 2000) ve yazarın Riversymposium2001’debiliminsanlarıylayaptığıgörüşmeler(Brisbane-Avustralya,27-31Ağustos2001.
Murray’i Yaşatma programının odak noktası altı ekolojik varlıktır,
mdbc, “Impl em ent ing the Liv ing Murr ay, thel iv ing murray.mdbc.gov.au/implementing,ziyarettarihi11Nisan2005.
Kelly,a.g.e.,not6.
EdwardsAküferiYetkiliKuruluşu(EdwardsAquiferAuthority)web
sitesi,www.edwardsaquifer.org,ziyarettarihi12Nisan2005.
Kelly,a.g.e.,not6.
Jorge A. Ramirez, “SAWS, Extension Partner to Help Folks in San
Antonio Conserve Water”, AgNews (Texas A&M University), 23
Ocak2002.
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Dale Whittington, “Municipal Water Pricing and Tariff Design: A
ReformAgendaforSouthAsia”,WaterPolicy,sayı5,no.1(2003),
s.61-76.
RichardW.Wahl,“UnitedStates”,ArielDinarveAshokSubramanian,ed.,WaterPricingExperiences:AnInternationalPerspective (Washington,DC:WorldBank,1997).
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İKİNCİKİTAP

OkyanuslarTehlikede
DENİZLERDEKİBİYOLOJİKÇEŞİTLİLİĞİKORUMAK
(WORLDWATCHRAPORU174)

MICHELLEALLSOPP,RICHARDPAGE,
PAULJOHNSTON,DAVIDSANTILLO
GreenpeaceAraştırmaLaboratuvarı,ExeterÜniversitesi,
İngiltere

LisaMastny,Editör
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YAZARLARHAKKINDA

MichelleAllsoppExeterÜniversitesi(İngiltere)BiyolojikBilimlerFakültesikapsamındakiGreenpeaceAraştırma
Laboratuvarları’nda araştırma danışmanıdır. Michelle
doktorasını1991’deExeterÜniversitesibiyo-tıpbölümünde, Royal Devon Tıp Fakültesi’nde ve Exeter Hastanesi’ndetamamladı.OnyılıaşkınsüredeGreenpeaceadına
sayısız rapor yazdı ve yayımladı. Bunlar arasında, denize
atılançöplerinküreseldağılımıveetkileri,denizyaşamındaki kalıcı organik kirleticiler, okyanusların daha verimli
halegelmesineyönelikbilimselçalışmalarailişkinraporlar
yeralıyor.
RichardPage1983’teLondra’dakiKingsCollegeÇevrebilim Bölümü’nden mezun oldu. Son 14 yıldır Greenpeace’te özellikle okyanusların korunmasına ilişkin çalışmalar yapıyor. Richard uzun süredir balinaların ve diğer
memelidenizcanlılarınınkorunmasıüzerindeçalışıyorve
halenGreenpeace’indenizdetamamenkorumaaltınaalınmışalanlardanoluşanküreselbirağkurmaçalışmalarının
koordinasyonunuyapıyor.
Paul Johnston Greenpeace Araştırma Laboratuvarları’ndayöneticibiliminsanıveUluslararasıGreenpeaceBilim Birimi yöneticisi olarak görev yapıyor. Paul, selenyumun 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
danışmanlık hizmeti veren Paul çevre kirliliği, deniz ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilirlik konularında
çok sayıda çalışma yayımladı. Ayrıca, denizlere dökülen
petrolünkaynaklarınailişkinçalışmalarınıkısasüreönce
tamamlayan gesamp Çalışma Grubu gibi çok sayıda uzmantopluluğunavekurullarakatkıdabulundu.
DavidSantilloonyıldanuzunsüredirdünyanınçeşitli
yerlerindekiGreenpeacebirimlerineanalitikdestekvebilimsel danışmanlık hizmeti veren kıdemli bir Greenpeace
Araştırma Laboratuvarları bilim insanıdır. Deniz ve tatlı
subiyologuolanDavid,okyanuslardakiplanktonlarınbesinalımıkonuluçalışmasıyla1993yılındaLondraÜniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Çok sayıda bilimsel ve
bilim politikası odaklı raporlar yayımlamanın yanı sıra,
okyanusları korumaya yönelik çeşitli uluslararası anlaşmalarda Greenpeace’i temsil etti; ayrıca on yılı aşkın bir
süreboyuncaLondraAnlaşması’ndagözlemciolarakgörevyaptı.
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TEŞEKKÜR

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 Projesi’nden Jennifer Jacquet’e de, raporun ilk taslağı ile ilgili
faydalıyorumlarıiçinteşekkürederiz.
World watch Enst it üs ü’nden Kıd eml i Edit ör Lis a
Mastny,epeycegenişkapsamlıolananametnihedeflenen
uzunluğagetirmekiçinbüyükçabaharcadı.SanatYönetmeniLyleRosbothamtasarımvemizanpajdauzmanlığıylayardımcıolduvedenizlerdekiyaşamlailgilipekçokfotoğrafarasındanseçimyapılmasıiçinGreenpeaceekibiyle
birlikteçalıştı.Buraporaçokdeğerlikatkılarınıyadayorumlarını sunan diğer Worldwatch üyeleri Courtney Berner, Bob Engelman, Brian Halweil, Darcey Rakestraw,
PatriciaShyneveJuliaTier’edeteşekkürederiz.
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ÖNSÖZ

Dünya okyanuslarının durumunu yakından bilenlerin
iyimserolmasınaimkanyok.Kıyılardanakanyüzeysularının altında kalmış mercan resiflerinden, küçücük olmalarınakarşınekolojikaçıdanhayatiönemtaşıyanveiklim
değişikliğikaynaklısorunlaryaşayanplanktonlarakadar,
denizlerdekicanlıçeşitliliğiyavaşyavaşazalıyor.Beslenme
uzmanlarıdenizürünlerininnekadarsağlıklıveyararlıolduğunu keşfederken, bir zamanlar bol bulunan bu besin
kaynağınıngiderekazaldığınıgörüyoruz.
Yinedeisrafodaklıvekısavadelibalıkçılıktekniklerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Korkunç etkiler
yaratan dip trolcülüğü bir yandan istenmeyen tonlarca
balığınavlanmasınanedenolurken,diğeryandandaderin denizlerdeki mercan resiflerini ve istemediğimiz balıkların yaşadığı doğal ve zengin ortamları yok ediyor.
Balıkçılığaverilenteşvikleröylesineyüksekki,dünyagenelindekibalıkçıfilolarınınyaklaşıküçtebiriaslındagereksiz.Kıyılarayakınsulardakibalıknüfuslarıazaldıkça,
teknelerdeamaçlarınaulaşmakiçindahauzakvederin
sularagidiyor.
Ama iyi haberler de var: Bu sıkıntılardan kurtulmak
mümkün.Okyanuslaradahafazlasaygıgöstererekveonlarıdahaakıllıcakullanarak,hemyaşamıdestekleyenbu
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sulardan daha fazla verim alabilir hem de deniz ekosistemlerininsağlığınıveçeşitliliğinikoruyabiliriz.Okyanuslar Tehlikede: Denizlerdeki Biyolojik Çeşitliliği Korumak
başlıklıbuWorldwatchraporununanamesajıdabu.
Raporunyazarlarının(İngiltere’dekiGreenpeaceAraştırma Laboratuvarlarında çalışan bir grup bilim insanı)
ulaştığı bu şaşırtıcı sonuç, Worldwatch’ın gıda ve tarım
ekibininsononyıldıryapmaktaolduğuçalışmalarıbütünlüyor.EnsonCatchoftheDay(2006)veHappierMeals
(2005) adlı çalışmalar olmak üzere, yaptığımız bütün
araştırmaveincelemelerde,kendimizidoyurmakiçinsağlıklıbirdoğalçevreyifedaetmemizinşartolmadığınıgöstermeyeçalıştık.
Tıpkıfabrikatipibirçiftlikteyetiştirilensığırlarınetiile
otlakta yetişen sığırların eti arasında fark olduğu gibi,
“iyi” ve “kötü” deniz ürünlerinin arasında da pek çok
farkvar.Sözgelimi,somonvetonbalığıgibibüyükveetoburtürlereodaklananbalıkçiftlikleri,insanlarıntüketiminesunduklarındançokdahafazlasayıdabalığıyemolarakkullanıyor.Oysaistiridye,deniztarağıvediğeryumuşakçalar gibi besin zincirinin daha alt kademelerinde yer
alan deniz canlılarını yetiştirmek, yem kullanmaya gerek
kalmadansağlıklıdenizürünleritüketmemizisağlayabilir.
Burapordadagörülebileceğigibibiliminsanları,aktivistlervebalıkçılıksanayii,bakışaçımızı(vehükümetpolitikalarını) değiştirmenin okyanuslar açısından ne kadar
büyükbiranlamtaşıyabileceğinigöstermeyebaşladıbile.
Okyanusları gelecek nesiller için korumak açısından büyükönemtaşıyandenizlerinyönetimindeyenibir“ekosistem yaklaşımı”nın unsurlarından biri olan deniz koruma
alanlarınıelealalım.Okyanusunbazıbölümleriniinsanlarınzararveremeyeceğişekildeayıranbukorumaalanları,
bütün ekosistemleri koruyabilir, balıkların ve diğer canlı
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türlerininiyileşipçoğalmasınısağlayabilir.Fakathalenokyanusların sadece yüzde 0.1’i tamamen koruma altında
bulunuyor.
OkyanuslarTehlikede’ninyazarları,“balıkavlamaözgürlüğünüvedenizlerinserbestolmasınısavunanmevcut
varsayımların yerine, denizlere özgürlük anlayışının getirilmesigerektiğini”belirtiyor.Buradasözüedilen“özgürlük,”denizlerininsansömürüsünden(ağlar,taraklar,troller,kancalarvebıçaklar)kurtulmasıvegeçmiştekiaşırıtüketiminyaralarınısarmayaizinverilmesi.Buaslındabasit
biranlayışdeğişikliğiamasonuçlarıçokönemli.
BrianHalweil,WorldwatchEnstitüsü
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ÖZET

Evrendevarlığınıbildiğimizbütüngezegenleriçindesadecedünyasularlakaplıbirküre.Okyanuslardünyayüzeyininyüzde70’inikaplıyorveçoksayıdaşaşırtıcıvegüzelcanlıyıbarındırıyor.Yaşamınsudabaşladığıneredeyse
kesinolarakbiliniyoramadenizlerdekibiyolojikçeşitlilik,
büyükölçüdekaradayaşayanbircanlıtürününyaptıkları
yüzünden tehdit altında: Bizim yüzümüzden. İnsanların
denizlerdeki yaşamı tehdit eden faaliyetleri arasında aşırı
avlanma,zararlıbalıkçılıkyöntemlerininkullanılması,kirlilikveticarisuürünleriyetiştiriciliğiyeralıyor.Ayrıcaiklim değişikliği ve buna bağlı olarak okyanusların asitlenmesibazıdenizekosistemlerinişimdidenetkilemeyebaşladı.Busorunlarıçözmekiçinhemokyanuslarındahaadil
ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi hem de sağlam bir
korumaalanıağıaracılığıyladenizekosistemlerinindaha
iyikorunmasıgerekiyor.
Günümüzde dünyadaki balık stoklarının yüzde 76’sı
ya tam kapasite ya da aşırı tüketiliyor; deniz ürünlerine
yöneliktalebinartmasısonucundapekçokcanlıtürünün
sayısıönemliölçüdeazaldı.Mevcutbalıktarlasıyönetimi
sistemleri, yeterli koruma önlemleri uygulayamadıkları
için, pazarın talebi sonucunda okyanusların yaygın biçimdebozulmasınanedenoluyor.Artıkpekçoksiyasetçi
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vebiliminsanı,denizlerinyönetiminderadikalveyenibir
yaklaşımbenimsemekgerektiğinikabulediyor;buyaklaşımınkorumaodaklıolmasıvetemeldebütündenizekosistemlerininkorunmasınıbirincilhedefolarakkabuletmesi gerekiyor. Gelecek nesillere sağlıklı okyanuslar bırakmak istiyorsak, bu “ekosistem yaklaşımı” büyük
önemtaşıyor.
Ekosistemyaklaşımı,denizkaynaklarınınkorunmasını
ve sürdürülebilir kullanımını eşit olarak destekler. Çevre
koruma ve deniz yönetimini birbirinden ayrı ve özel hedeflerolarakdeğil,biraradaelealanbütüncülbiryaklaşımdır. Bu yaklaşımın doruk noktası ise, tamamen korumaaltındaolandenizalanlarıağları,yanidenizlerde“milliparklar”oluşturmaktır.Bualanlardabütünekosistemler
korunurvebiyolojikçeşitliliğiniyileşipzenginleşmesisağlanır. Ayrıca koruma alanındaki balıkların, larvaların ya
dayumurtalarınkomşuavalanlarınadağılmasısayesinde
balıktarlalarıdazenginleşir.
Ekosistem yaklaşımı, koruma alanlarının dışında da
balıktarlalarınınvediğerkaynaklarınsürdürülebiliryönetiminigerektirir.Denizkaynaklarınayöneliktalebinnüfus
baskısıvepazargüçlerisonucundaartmasınaizinvermek
yerine,butalepekosisteminsonsuzadekürünsunabileceği sınırlar içinde yönetilmelidir. Ekosistem yaklaşımında,
bütün ekosistem düzeyinde koruma sağlanmalıdır. Balık
tarlası yönetimi önlemlerinin çoğunun sadece tek bir tür
üzerineodaklandığıvebutürlerinekosistemingenelindeki
rolünü dikkate almadığı mevcut uygulamadan çok farklı
biryaklaşımdır.
Ekosistem yaklaşımı ayrıca, yapısı gereği koruyucudur.Yanibirkonudakibilgieksikliği,kararalıcılarıeyleme geçmekten alıkoyacak bir mazeret olmamalı, tersine
onları aşırı önlem almaya yöneltmelidir. Balıkçılık ya da
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kıyı kalkındırma gibi faaliyetlerin deniz ortamına zarar
vermeyeceğinikanıtlamayükümlülüğü,butürfaaliyetlere
girişmek isteyenlere düşmelidir. Diğer bir deyişle, balık
avlamaözgürlüğünüvedenizlerinserbestolmasınısavunan mevcut varsayımların yerini, “denizlere özgürlük”
kavramıalmalıdır.
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OKYANUSLARDAKİÇEŞİTLİLİK

Dünya okyanusları, boş su kütleleri olmanın çok ötesinde,zenginverenklibiryaşamçeşitliliğinesahiptir.Sulargezegenimizinyüzeyininyüzde70’inikaplarvebilinen
210bincanlıtürünebarınakvebesinsağlar.1 Dünyagenelindeki33hayvansınıfının(filum)32’sidenizdedeyaşar,
15’isadecedenizlerdebulunur,5’ideneredeysetamamen
deniz canlılarından oluşur.2 Buna karşılık, sadece karada
yaşayantekbirfilum vardır.
Mercan resifleri gibi en çok çeşitlilik gösteren deniz
ekosistemlerindekitürçeşitliliğidüzeyi,alçakbölgelerdeki
tropikalyağmurormanlarıgibienzenginkaraekosistemlerinebenzer.3 Buçeşitlilikderindenizler,açıkokyanuslar
veözelkıyıekosistemleride(mercanresifleri,mangrovlar
yadadenizbitkilerigibi)dahilolmaküzere,farklıortamlaradağılmışdurumdadır.
DerinDenizler
Derinliğiortalama3.2kilometreyeulaşanderindenizler,yerküreninkaralarınayakınolankıtasahanlıklarıdışında,okyanuslarınhemenhementamamınıoluşturuyor.4
Budenizlerkaranlıkolmalarına,donmaderecesineyakın
ısılarınavesınırlıenerjikaynaklarınakarşın,şaşırtıcıdere113
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Süngerinüzerindebiryengeç,DavidsonVolkanikDağı,PasifikOkyanusu.
©noaa vembarı/Greenpeace

cedebüyükbiryaşamçeşitliliğigösteriyor.5 Derindenizlerin tabanının yaklaşık yüzde 50’si abisal (2-5 bin metre
derinliğe ait) ovalardan oluşuyor. Bu ovalar çoğunlukla,
denizyıldızları, süngerler ve denizanalarından, bilinen
2.650civarındaderindenizdipbalığınakadarçoksayıda
canlıyayaşamalanısağlayankademeliçukurlarınvediğer
doğalyapılarınyeraldığıçamurludüzlüklerdenoluşuyor.6
Derindenizlerdekiçökeltilerisedahadaçoksayıdaküçük
canlıyıbarındırıyor:Kurtlar,yumuşakçalar,kabuklularve
Foraminifera olarakbilinentekhücreliküçükorganizmalar.7 Derindenizlerdehenüztanımlanamamışcanlıtürlerinintoplamsayısının500bindenbaşlayıp10milyonakadarçıkabileceğitahminediliyor.8
Denizintabanındanyükselenbinmetrelikyadadaha
da yüksek dağlar, zengin bir yaşam çeşitliliği sunuyor.
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BatıPasifik’tekiChampagneyarığıyakınlarındakibirdenizaltıyanardağının
çevresindeçoksayıdasıcaksumidyesivekaridestoplanıyor.
PacificRingofFire2004Expedition.noaa OfficeofOceanExploration;
Dr.BobEmbley,noaa pmel,ChiefScientist

Fakatbugünedekdünyagenelindekitahmini50bindenizaltıdağınınsadece230kadarındahayvanlarınyaşamlarıincelendi.9 Büyükakıntılardağlaraçoksayıdabesin
parçacığıtaşıdığıiçin,bubölgelerdeözelliklefiltregörevi
üstlenen ya da dağlara asılarak tutunan küçük canlılar
yaşıyor (muhteşem görünüşlü mercanlar, anemonlar ve
süngerlerdedahil).10 Bubölgelerdeyaşayandiğeromurgasızlar ise kabuklular, yumuşakçalar, denizkestaneleri,
kırılgan denizyıldızları, diğer denizyıldızları ve tüylü
kurtlar.11 Denizaltıdağlarında,bazılarıçokbüyüksürülerhalindeyaşayançoksayıdabalıktürüdegörülüyor;
yapılanbiraraştırmayagöreYeniKaledonyayakınlarındaki denizaltı dağlarında 263 farklı canlı türü bulunu-
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yor.12 Göçmen tonbalıkları, deniz memelileri ve deniz
kuşları da sık sık bu doğal oluşumlarda bir araya geliyor.13 Bu“denizaltıvahaları”ndatoplam2.700canlıtürününolduğubiliniyor.14
İncelenenhemenhemenherdenizaltıdağındayenicanlı türleri bulundu. Güney Tazmanya açıklarında yapılan
biraraştırmadaörneklerialınanomurgasıztürlerininyüzde24-43’üilkkezkeşfedilmişti.15 Denizaltıdağlarındayapılan bazı araştırmalar da endemik türlerin, yani dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen türlerin oranının
yüksek olduğunu gösteriyor. Pasifik’te Şili açıklarındaki
ikidenizaltıdağsırasındabulunanbalıklarınyüzde44’ü,
dipomurgasızlarınınyüzde52’siendemikti;YeniKaledonya’nıngüneyindekidenizaltıdağlarındadacanlıtürlerinin
yüzde31-36’sıbaşkahiçbiryerdegörülmüyordu.16 Denizaltıdağlarındayaşayanpekçokcanlıhemendemikolmalarıhemdeyavaşgelişipuzunsüreyaşamaları(70ilayüzlerceyıl)nedeniyleözellikletükenmetehlikesinekarşıhassaskonumdabulunuyor.17
Denizaltıdağları1960’lardanbuyana,devağlarlaokyanus tabanını aşındırabilen trolcülerin yoğun baskısıyla
karşıkarşıya.18 Hawaii’ninkuzeybatısındakiPasifikdenizaltıdağlarınınüzerindekigüneydomuzbalığı(Pseudopentacerosrichardsoni)sürüleri20yıldankısabirsüredeticariaçıdantükenmenoktasınageldi;AvustralyaveYeniZelandaçevresindekidenizaltıdağlarındadaturuncuPasifik
levreği sürüleri tüketildi.19 Güney Tazmanya açıklarında
yapılanbiraraştırma,aşırıavlanmanıngörüldüğüdenizaltıdağlarındanalınanherörnektecanlıtürlerininsayısının
av yapılmayan yerlere oranla yüzde 46 daha az, toplam
biyolojikkütlenindeönemliölçüdedahadüşükolduğunu
ortayaçıkardı.20 Trolünyerelresiflerüzerindekietkileride
korkunçoldu:Mercanlarınalttabakalarıveburalardaya-
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şayancanlılar,aşırıavlanmanedeniylebüyükölçüdeyok
oldu.
Yüksekdüzeydebiyolojikçeşitlilik,denizdibindekisıcaksuyarıklarındadagörülüyor.21 SoğukokyanussularınasıcaksuboşaltanbutüryarıklarözellikleOkyanusOrtası Sırt Sistemi’nde (60 bin kilometrelik jeolojik faaliyet
katmanı) yoğunlaşıyor.22 Sırtlar boyunca binlerce değilse
deyüzlerceyarıkbulunabiliyoramabusistemintahminen
yüzde10kadarısıcaksufaaliyetleriaçısındanincelenmiş
bulunuyor.23
1977’de bilim insanları bu yarıkların, yaşama uygun
ortamlargibigörünmemelerinekarşın,inanılmayacakkadar çok sayıda hayvan türünü barındırdıklarını keşfetti.
Yarıklardançıkansusıcak(407derecesantigratakadar);
oksijenyok;genellikleyoğunasitvar;hidrojensülfür,metanveçeşitlimetalleryoğungörülüyor.24 Yinedebugüne
dek incelenen 100 kadar yarıkta 550’den fazla farklı tür
bulundu.25 Yarıklardaki hayvanları diğerlerinden ayıran
özellik,enerjikaynağıolarakgüneşenerjisinedeğil,yarıklardan çıkan sulardaki hidrojen sülfürle beslenen kemosentetikbakterilerebağımlıolmaları.26
Herhangibiryarıkbölgesindetürlerinçeşitliliğinispetendüşükolabiliramahayvansayısıgenellikleyüksektir.
Çeşitliliğinin çoğunun göze çarpmayacak küçük hayvanlardan kaynaklanmasına rağmen, bu bölgelerin hakimi
borukurtları,yarıktaraklarıveköryarıkkarideslerigibi
birkaç tane büyük ve göz alıcı türdür.27 Pasifik’in doğusundakiyarıklarınçevresindeçoksayıdadevgibideniztarağı benzeri organizmalar ve dev bir midye türü bulundu.28 Yarıklarayrıca,çeşitlibalıktürlerininyanısıra,gezegendekienbüyükmikrobikçeşitliliğidebarındırıyor.29
Daha kolay erişilebilir konumdaki sıcak su yarıkları
denizaltıturizmi,bilimselaraştırmalarvedeniztabanıma-
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denciliği gibi faaliyetler nedeniyle tehdit altında bulunuyor.30 2009’dakullanılmayabaşlamasıplanlananözelbir
denizaltı1.700metrederinliğekadarinebilecekvebakır,
altın ve çinko bulmak amacıyla deniz tabanını tarayacak.31 Fakat bilimsel araştırmalar en sık incelenen yarık
bölgeleriaçısındandahadabüyükbirtehditolabilirçünkübuçalışmalarsırasındaçokyoğunörneklemelervebaşkauygulamalaryapılıyor.32
Bu ve diğer “biyolojik gözlemler” (bilimsel ve ticari
amaçlarlabiyolojikçeşitliliğinkeşfi),denizlerigiderekdahafazlatehditediyor.33 Pekçokbitki,hayvanvemikroorganizma sağlık, ilaç ve kimya sektörlerinde kullanılabilecekbenzersizbiyokimyasallarıiçeriyor.Bugünedekdenizlerdekibiyolojikgözlemlerinçoğu dahasığsulardayapılmış olmasına karşın, bilim insanları derin denizlerin değerlikaynaklarınıgörmeyebaşlıyorvebutürfaaliyetlere
yönelikhiçbiryasaldüzenlemebulunmuyor.
AçıkOkyanuslar
Derindenizlerdeolduğugibi,açıkokyanuslardada(kıyıdan ya da deniz tabanından uzak bölgeler) biyolojik
toplulukların bolluğu ve çeşitliliği yeni yeni keşfedilmeye
başlıyor. Bu bölgede biyolojik çeşitlilik özellikle, sıcak ve
oksijenyönündenzenginsularınbulunduğuenuygunortamlarısunanortaderinliklerdeyoğunlaşıyor.Açıkokyanuslardabiyolojikçeşitliliğinyüksekolduğuikibölgevar:
Soğukvesıcaksularınbuluştuğuokyanus“cepheleri;”derin,yoğun,serinvegenelliklebesinaçısındanzenginsuların okyanus yüzeyine doğru ilerleyerek fitoplanktonların
(bitkisel planktonlar) yetişmesini desteklediği “yükseliş
bölgeleri.” Pasifik Okyanusu’nda Baja kıyılarının açıklarındabulunan125binkilometrekarelikbirokyanuscep-
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hesi,son35yıldırçoksayıdakılıçbalığıveçizgiliAtlantik
kılıçbalığının uğrak yeri, ayrıca gök balinalar da buraya
sıksıkgidiyor.34 Öteyandan,yükselişbölgeleridedünyadakibalıktarlalarınınbüyükbölümünübarındırıyor.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,hayvanyemi,kimyasalgübreileilaçamaçlıticariavlarvekirlilik,ticaribalıkçılıkvegemitrafiğinedeniylebualglerdetehdit
altındabulunuyor.37
KıyıBölgeleri
Bol miktarda güneş ışığı ve sıcak iklimle beslenen sığ
kıyı suları, mercan resifleri, mangrov ormanları ve deniz
bitkilerindenoluşantarlalardadahilolmaküzere,enzengindenizekosistemlerindenbazılarınaevsahipliğiyapıyor.
Mercanresifleriokyanuslarıntahminen284.300kilometrekarelik bölümünü kaplıyor, 100’ü aşkın ülkede görülüyor ve tropikal kıyı şeritlerinin ortalama üçte birini
oluşturuyor.38 Çok kalın kireçtaşı tabakalar yaratabilen
bu bölgelerin örnekleri arasında mercanadalar ve Avustralyaaçıklarındaki2binkilometrelikBüyükBariyerResifideyeralıyor.39 Mercanlar,budevyapılarıoluşturmabecerilerisayesinde,diğerbütündenizekosistemlerindenayrılıyor.40
Mercanresiflerienfazlabiyolojikçeşitlilikbarındıran
okyanusekosistemleriolduklarıiçin,“denizinyağmurormanları” olarak adlandırılıyorlar.41 Bugüne dek 100 bin
resiftürübelirleniptanımlandıamaaslındasayılarının1-
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3milyonolduğutahminediliyor.42 Çeşitliliğinençokgörüldüğüyerlerarasında,biyolojikaçıdanenzenginresiflerin,diğercanlılarınyanısıra600mercantürünedeev
sahipliğiyaptığıGüneyKarayipDenizivetropikalHintBatıPasifikOkyanusuyeralıyor.43 Mercanlarınçoğubesinlerininenazındanbirkısmını,üzerlerindeyaşayanalglerinyaptığıfotosentezdeneldeediyor.Resiflerdeyaşayan
diğer türler ise süngerler, denizanaları, kurt benzeri hayvanlar,kabuklular,yumuşakçalar,denizhıyarlarıvedeniz
üzümleri.44
Tahminleregöre,dünyagenelindekimercanresiflerinde4-4.5binbalıktürüyaşıyor;burakam,bütündenizlerdeki balık türlerinin dörtte birinden fazla.45 Deniz kaplumbağaları, 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’yiaşkınyenicanlıtürünüortayaçıkardı.47 Keşfedilentürlerarasında,göğüsyüzgeçlerinikullanarakdeniztabanında“yürüyen”ikidipköpekbalığıdabulunuyordu.BiliminsanlarışimdidebubölgeninticaribalıkçılıktanvezararlıavuygulamalarındankorunmasıiçinEndonezyahükümetiileişbirliğiyapıyor.
Tümdünyadaresiflerdekibalıktarlalarıtropikalveastropikal bölgelerde yaşayan on milyonlarca insana besin
ve geçim kaynağı sağlıyor.48 Gelişmekte olan dünyadaki
30milyonkadarküçükölçeklibalıkçınınçoğubalık,midye, kabuklu, denizhıyarı, deniz yosunu ve diğer ürünleri
avlamakyadatoplamakiçinmercanresiflerinebağımlı.49
Bazıbölgelerdeinsanlarresiflerdekicanlıtürlerininçoğunu avlıyor: Sözgelimi, Filipinler’deki Bolinao’da 209, PapuaYeniGine’ninTigakAdaları’nda250,Guam’da300
civarındacanlıtürüavlanıyoryadatoplanıyor.50 Resiflere
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yönelik giderek artan tehditlerden birisi, Güneydoğu Asya’daki ihraç pazarlarına, restoranlara ve otellere, canlı
balıkticaretineürüntedarikedenbalıkticareti.51 Dünyadaki deniz ürünlerinin toplamda en az yüzde 10’u resif
bölgelerindekibalıktarlalarındaneldeediliyor.52
Mercanresifleriayrıcakumsallarıvekıyışeritlerinikasırgalardanvedalgalardandakoruyor.Anlatılanolaylardançıkarılankanıtlarveuydufotoğrafları,Aralık2004’te
Hint Okyanusu’nda yaşanan tsunaminin etkilerine karşı
resiflerinönemlikorumasağladığınıgösteriyor:Enbüyük
hasarlardanbirkısmı,resiflerinyoğunbiçimdetahripedildiğiSriLankakıyılarındayaşandı.53 Resiflerpekçokrekreasyonveturizmfaaliyetinidedestekliyor.Resiflerdeyaşayanorganizmalarındayeniilaçlarıngeliştirilmesindeyararlı olduğu biliniyor (hıv tedavisinde, ağrı kesici olarak
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.55 Sorunlar arasında, üstteki mercan tabakasının ve biyolojik
çeşitliliğinazalmasıdayeralıyor;KarayipveGüneyFlorida gibi bölgelerde bunlara, yoğun deniz yosunu ekosistemlerininyaygınlaşmasıdaekleniyor.56
Resiflerinkarşısındakienkısavadelivebüyüktehlike,
aşırı avlanma ve kötü arazi yönetimi uygulamalarından
kaynaklanan kirlilik. 1999’da 31 ülkedeki 300’den fazla
mercan resifinde yapılan bir araştırmaya göre, resiflerin
çoğundaaşırıavlanmanedeniyletemelbalıkveomurgasız
türlerininsayısıçokazalmıştı.57 Bugün50kadarresifbalığı, çoğunlukla aşırı avlanma nedeniyle “tehlike altında”
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olaraktanımlanıyorvepekçokbölgedede10santimetredenbüyükbalıkgörmekzorlaşıyor.58 Aşırıavlanma,resiflerin sağlığı açısından büyük önem taşıyan canlı türlerini
yok edebiliyor. Bu durum, 1960’lardan bu yana Büyük
Bariyer Resifi’ndeki diken taçlı denizyıldızlarının (Acanthasterplanci)ciddiölçüdeyayılmasınıdaaçıklıyor:Budenizyıldızlarıylabeslenencanlıtürleriartıkyaşamıyor.59 Aynızamandayoğunkentleşmevetarımda,topraktansüzülen tortuların ve besinlerin resiflere sızması sonucu ışığı
ve/veyaoksijeniazaltarakmercanlarıboğuyor.60 Endonezya’da yapılan bir araştırmaya göre, kirliliğe maruz kalan
resiflerdecanlıçeşitliliğiyüzde30-60azalıyor.61
Resiflere yönelik diğer tehditler arasında mercan madenciliği, mercan çıkarılması, mercan hastalıkları, deniz
sıcaklığınınyükselmesiyleoluşanmercan“ağarması”yer
alıyor.62 Yapımalzemesieldeetmekamacıylamercanların
kazılmasıPasifikOkyanusu’nunbazıbölümlerinderesiflerinciddiboyutlardabozulmasınanedenolduvemercan
tab ak as ın ı, biy ol oj ik çeş itl il iğ i ve bal ıkl ar ı azaltt ı;
1970’lerin öncesinde kazı yapılan resifler hemen hemen
hiçiyileşemedi.63 abd,AvrupaveJaponya’dakiakvaryum
meraklılarınasatmakiçindeçoksayıdacanlımercan,balıkveomurgasızhayvantoplandı.64 Balıkçılarbucanlıları
sersemletipkolaycatoplayabilmekiçingenelliklesiyanür
kullanıyor, dolayısıyla büyük resif balıklarının ve başka
canlıların ölümüne neden oluyor.65 Ayrıca, 1990’lardan
buyanayenimercanhastalıklarınınvesalgınlarınınsayısı
daciddibiçimdeartıyorvesadeceKarayipveHint-Pasifikbölgesindebile150’denfazlacanlıtürünüetkiliyor.66
Karayip’te en yaygın görülen resif-yaratıcı mercan türü,
beyazşeritvebeyazçiçeksalgınlarıyüzündenbüyükölçüde yok oldu. Hastalıkların artması, yosunların çoğalmasından, resiflerde besin birikimlerinin artmasından ya
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dasürekliağarmasonucundamercanlarınfizikselanlamda zayıflamasından kaynaklanıyor olabilir.67 (Mercanlarınağarmasıkonusugelecekbölümdedahaayrıntılıincelenecektir.)
Tehlikedeolandiğerzenginkıyıekosistemlerindenbiri
de, Ekvator’un tam kuzey ve güneyindeki mangrov ormanları.Mangrovlarkarailedenizarasındakigelgitbölgelerindeyetişirvehemçoksayıdacanlıtürüneevsahipliği yapar hem de kıyıları kasırgalardan korur. Bu kadar
önemliolmalarınakarşın,sadeceyirmiyıliçindedünyadakidoğalmangrovormanlarınıntahminenyüzde35’iyok
edildi.68 Sonradanoluşanlardadahiledilirse,toplamkaybın yüzde 50’den fazla olduğu, eskiden tropikal kıyıların
yüzde75’inikaplayanmangrovlarınpayınınbugünyüzde
25’edüştüğütahminediliyor.69 Geriyekalanyaklaşık175
bin kilometrekarelik mangrov ormanlarının dörtte biri
Endonezya’da,yüzde20’siiseBrezilya,NijeryaveAvustralya’dabulunuyor.70
Dünyagenelinde69mangrovtürüolduğubiliniyor;en
büyükçeşitlilikiseGüneydoğuAsya’dagörülüyor.71 Mangrovormanlarıpekçokkuş,balık,kabuklu,mikrop,mantar, sürüngen ve memeli türünü barındırıyor.72 Malezya’dakiMatangmangrovormanlarında117,Vietnam’da
260, Bangladeş’in Sundarban mangrov ormanlarında da
400 balık türü olduğu belirtiliyor.73 Mangrovlar Güneydoğu Asya’da beyaz leylekler (Mycteria cinerea), yengeç
yiyenkurbağalarveyaprakmaymunları;Florida’dadenizayıları; Hindistan ve Bangladeş’te Bengal kaplanları; Singapur’da nadir orkideler gibi tehlike altındaki pek çok
canlıtürüneevsahipliğiyapıyor.74
Mangrovlarönemlidoğalyaşamalanlarıolmanınyanısırakıyılarınistikrarakavuşmasınaveerozyonunazalmasınadayardımediyor.Tayland’dakiPhangNgaeyale-

123

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 124

Berraksularıvebenzersiz
mercanresifleri,
Kızıldeniz’idünyanınen
önemlidalış
bölgelerindenbirihaline
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denetimsizinşaatlar
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©Greenpeace/MarcoCare

tinde mangrovların bulunması, 2004’teki tsunaminin etkilerini önemli ölçüde azalttı.75 Bangladeş, Çin ve Vietnam’da kasırgaların verdiği hasarı azaltmak için mangrovlardikildi.76 Mangrovlartortuları,organikmaddeleri
ve besinleri tutarak da kıyılardaki su kalitesini koruyorlar; böylece yakınlardaki mercan resifleri de işlevlerini
sürdürebiliyor.77 Mangrovların yok olması, tuzlu suların
karalarıniçlerinekadargirmesineveyeraltısularınınbozulmasınayolaçabiliyor.78
Mangrovlar,barındırdıklarıçoksayıdaomurgasızcanlıvebalıkiçinzenginbirbesinkaynağısunuyor.79 Ayrıca
karidesvedeniztekesi(irikarides)gibikıyılarayakınyaşayan canlılar için besin sağlıyor.80 Mangrovlarda hemen
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hemenhiçbirbalığınsüreklikalmamasınakarşın,pekçok
denizcanlısıbubölgeleriüremeyadalarvalarınıveyavrularınıavcılardankorumaalanıolarakkullanıyor.81 Karayipler’dekimangrovlardakısasüreönceyapılanbiraraştırmaya göre, mercan resiflerinin mangrovlarla bağlantılı
olduğuyerlerdekiticariaçıdanönemlicanlıtürlerininsayısı,mangrovlarauzakolanresiflerdekininikikatındanfazla.82 Araştırmaayrıca,AtlantikOkyanusu’ndakienbüyük
otobur balık olan gökkuşağı papağan balığının, mangrovların yok olması nedeniyle yerel anlamda tükenmiş
olabileceğinigösteriyor.
Gelişmekteolanülkelerinçoğundakikıyıtoplulukları,
sürdürülebilirbalık,yengeç,kabukludenizcanlılarıavıve
odun,hayvanyemi,şifalıbitkilergibiürünleriçinmangrovekosistemlerinebağımlıbulunuyor.83 Ticariaçıdanbakınca mangrovlar çok değerli balık türlerini barındırıyor
(Florida’daticaretyadarekreasyonamaçlıtümdenizcanlılarınınyüzde80’idedahilolmaküzere).FijiveHindistan’daticariaçıdanönemlikıyıbalıklarınınhemenhemen
yüzde 60’ı doğrudan mangrovlarla bağlantılı.84 Meksika
Körfezi’ndeveAsya’nınbazıkesimlerindeyapılanaraştırmalar, mangrov örtüsü ne kadar genişse, kabuklu deniz
canlılarıvebalıkavlarınındaokadarfazlaolduğunugösteriyor.85
Sonzamanlardabalıkçiftlikleri,endüstriyelormancılık
tesisleri ve tarımsal, endüstriyel, turistik tesisler kurmak
içinormanlarkesildikçemangrovlardabüyükölçüdeyok
oluyor.86 Mangrovlar hükümetler ve planlamacılar tarafındançoğunluklagereksizatıkalanlarıolarakgörüldüğü
içinburalarkurutulupdolduruluyor.87 Ayrıcakaridesçiftlikleriiçinsığ,çevresisetlerleçevriligöllerhazırlamaküzere geniş ormanlık alanlar kesiliyor.88 Son zamanlarda
mangrov ormanlarının büyük ölçüde yok edilmesi sonu-
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Akdeniz’de,Türkiyeaçıklarındakibirdenizbitkileriyatağıüzerindeyüzen
birAkdenizgökkuşağılapinası.
©Greenpeace/RogerGrace

cunda,buradasaklıtutulanyoğunkarbonhavayasalındı
ve insanlardan kaynaklanan iklim değişikliğini daha da
artırdı.89
Denizlerdetehditaltındaolansonönemlibiyolojikçeşitlilikalanıdadenizbitkileri.Denizbitkileri,kıtasahanlıklarının çoğunda sığ deniz ve haliç ortamlarında suyun
altında yetişiyor ve sualtında çiçek açan bitki türlerinin
yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyorlar.90 Brezilya’nın tropikalsularındakidenizasmalarının2-3santimetrelikküçük
veyuvarlakyapraklarından,JaponDenizi’ndekidörtmet-
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relik sivri ketencik yapraklarına kadar pek çok farklı şekilde oluyorlar.91 Deniz bitkileri çok hızlı çoğaldıkları ve
fiziksel anlamda karmaşık ortamlar yarattıkları için çok
sayıda canlı türünü barındırıyorlar: Süngerler, deniz anemonları, mercanlar, kurt benzeri hayvanlar, kabuklular,
yumuşakçalar, deniz üzümleri, balıklar, kaplumbağalar,
bazısukuşlarıveuzunbacaklıkuşlar.92 Denizbitkileriyataklarıaynızamanda,tükenmetehlikesiyaşayanikideniz
memelisi için de önemli bir besin kaynağı: Denizayısı ve
dugon.93 Bubitkilerinkalıntılarıdakıyılardakibalıktarlalarıiçinönemlibirbesinkaynağıoluyor.94
Mercanresiflerivemangrovlargibi,denizbitkileriyatakları da kıyılara istikrar sağlıyor, dalgaların etkilerini
azaltıyor.95 İçiçegeçmişkökleriveköksaplarısayesinde,
Karayipler’deki kasırgalar sırasında şiddetli rüzgarlara ve
dalgalarabiledireniyorlar.96 Tayland’ınPhangNgaeyaletinde,denizbitkisiyataklarının2004’tekitsunamininetkileriniönemliölçüdeazalttığıbelirtiliyor.97 Buyataklarayrıcabesin,barınakveavlanmışbalıklarınvekabukluların
yavruları için bir gelişme alanı sunuyor.98 (Aslında ticari
açıdandeğerliolancanlılarınçoğu,denizbitkilerininmevsimlikyadageçicisakinlerioluyor.)Denizbitkileriyataklarınınpekçokmercanresifibalığıiçindeönemlibirüreme alanı olduğu düşünülüyor. Sözgelimi, kısa süre önce
yapılanbiraraştırmaKarayip’tekibazıyatakların,tehlike
altındakiHint-Pasifikhörgüçkafalılapinalarıiçinönemli
birüremealanıolduğunugösteriyor.99
Sononyıllardakıyılaraçoksayıdainşaatyapılmasınedeniyle,dünyanınheryerindedenizbitkilerininsayısıbüyükölçüdeazaldı.Geçtiğimizonyılda290binhektarlık
alandakayıpolduğutespitedildiamagerçekteburakam
1.2 milyon hektarın üzerinde olabilir.100 Çeşitli raporlar
deniz bitkilerinin yok olması ile balık avının azalması
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arasındabirbağlantıkuruyor.101 Denizdibitarakları,besinlervetortularnedeniylesuyunberraklığınıkaybetmesi
ve kirlilik en önemli tehditleri oluşturuyor. Teksas’taki
LagunaMadre’desürekliolaraktaramayapılmasınedeniyle sular bulandı ve bitkilerin büyümesini engelleyerek
14binhektarlıkdenizbitkisiniyoketti.102 Diğertehlikeleriseteknelerinpervaneleri,kabuklucanlılarıtoplamak
içinbalıkağlarınınveağlıkepçelerinsürüklenmesi.Deniz
sıcaklığındakiartışdadenizbitkilerininbüyümehızınıve
diğer fizyolojik işlevlerini değiştirebiliyor.103 Deniz bitkilerindeki azalma pek çok farklı baskıya dayandırılıyor
ama bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için çok az yerde
önlemalınıyor.104
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BALIKTARLALARININTÜKENMESİNİN
YARATTIĞITEHLİKELER

Geçtiğimiz yüzyılda deniz ürünlerine yönelik talebin
sürekli artması, denizlerdeki canlılar ve okyanus ekosistemleriüzerindebüyüketkileryarattı.Dahagüçlüteknelerin,donduruculutrolteknelerinin,akustikbalıkarayıcılarınınvediğergelişmişteknolojilerinbenimsenmesi,dünya
genelindebalıkçılığınınönemliölçüdeartmasınanedenoldu.1 Kıyılardaki balık sürüleri tükenince balıkçılar önce
kıtasahanlıklarına,sonradadahaaçık,derindenizlerdeki
doğalyaşamalanlarınayöneldi.2
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı’na (fao)
göre,2005’tetümdünyada158milyontonkadarbalık
avlandı (1950’deki rakamın yedi katı). Bu balıkların
yüzde60’ıdenizlerdenavlandı;geriyekalanlarisebalık
çiftliklerinde üretildi.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’tebalıkstoklarınınenazyüzde 76’sının tamamının ya da çoğunun avlandığı veya tamamentüketildiğitahminediliyordu.5 (Bkz.Şekil2)Aşırı
avlanmayadatükenmedurumunungörüldüğüyerlerGü-
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Şekil1
KüreselBalıkAvı,DenizlerdeAvveBalık
Çiftlikleri,1950-2005

Milyonton

Kaynak:FAO

Balıkçiftlikleri

Denizlerdeav

Şekil2
DünyadakiBalıkStoklarınınDurumu,2005
‹yileşiyor

Kaynak:FAO

Tükenmiş
Aşırı
avlanmış
Tamamen
avlanmış
Orta
düzeyde
avlanmış
Azavlanmış

Yüzde
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neydoğu ve Kuzeydoğu Atlantik, Güneydoğu Pasifik ve
tonbalığıvebenzeritürleriçindeAtlantikveHintOkyanuslarının bazı bölgeleriydi.6 Balık sayısındaki azalmanın
genellikle aşırı avlanmadan kaynaklanmasına rağmen,
çevrekoşullarıdabudurumdaetkilioldu.7
Av kayıtlarına göre, 1950-2000 yılları arasında 1.519
balık tarlasının 366’sında (yaklaşık her dört tarladan birinde)“çöküş,”yanibüyükmiktardaavyapılandönemin
ardından uzun süre boyunca çok az balık avlanabilmesi
durumuyaşandı.8 Enhassasdurumdaolanlarküçükbalık
tarlalarıvesürüleri,ayrıcadipteyaşayanbalıktürleriydi.
En iyi bilinen çöküş örneklerinden birisi, Newfoundland
açıklarındakiAtlantikmorinasıbalıktarlasındayaşandı.9
Balık sayısındaki azalma 1960’larda başladı ve nihayet

Akdeniz’deYunan
Adaları’ndan
Kefalonya’nınArgostoli
Limanı’ndabirbalıkçı
iğnelerinihazırlıyor.
©Greenpeace/Jeremy
Sutton-Hibbert
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1991’debütünsürülertükendi.10 1992’deilanedilenmoratoryumilebubalıktarlasıticarifilolarakapatıldı;böyleceenaz20binkişiişsizkaldıveNewfoundland’ınekonomisi ciddi zarar gördü.11 Balık tarlası hâlâ kapalı ama
bölgede açık deniz morinalarının durumunun iyileştiğine
ilişkinhiçbirişaretyok.12
Avcıbalıklarınyokolması,genelanlamdaokyanuslarda yaşanan değişikliklerin iyi bir göstergesi olabilir.
2003’te Kuzey Atlantik Okyanusu’ndaki 31 balık türü
üzerinde yapılan bir araştırma, son 50 yıl içinde morina,
küçükköpekbalığı,ringa,uskumruvesomondadahilavcı balıkların miktarının üçte iki azaldığını gösteriyor.13
2005yılınaaitbirbaşkaaraştırmadatonbalığı,kılıçbalığı
veAtlantikkılıçbalığıgibiaçıkdenizlerdeyaşayanbüyük
avcıbalıkların1952’denbuyanatahminenyüzde90kadar azaldığını belirtiyor.14 (Bütün okyanuslarda tonbalığı
ve kılıçbalığı türlerinin çeşitliliğinde yüzde 10-50 azalma
yaşandı.)15 Balıkçılıknedeniylesayılarıönemliölçüdeazalandiğerdenizcanlılarıarasındaköpekbalıkları,vatozlar,
tırpanalar, denizhıyarları, beyaz denizkulakları ve yuvarlak burunlu fare kuyruklu balıklar, iğneli yılanbalığı gibi
derindenizbalıklarıyeralıyor.16
Toplamda,balıktarlalarındakiavlarınortalama“besleyicilikdüzeyi”nde(bircanlıtürününbesinzinciriiçindekikonumu)dikkatçekicibirazalmayaşandı.17 Balıkçılar
yavaşyavaşdahabüyükveuzunömürlüavcıbalıklaryerine,besinzincirinindahaaltkademelerindebulunankısa
ömürlü, küçük balıklara yöneliyor. Yapılan araştırmalar,
“denizlerdekibesinzincirininaltlarınainenavcılığın”küreselçaptayaşandığınıbelirtiyor.18 Newfoundlandyakınlarında ortalama besleyicilik düzeyi 1957-2000 arasında
hızladüştüğüiçin,avlananbalıklarınortalamabüyüklüğü
debirmetreazaldı.19
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Avcı balıkların aşırı avlanmasının ekolojik etkileri
yaygıngörülüyorvegenelliklegeridöndürülemiyor.20 Bunun doğrudan etkisi, Atlantik morinasında olduğu gibi,
hedeftürlerinsayısınınazalmasıoluyor.Ayrıcadahabüyükvedahahızlıbüyüyenbalıklarınseçilerektüketilmesi, bir canlı türünün genetik çeşitliliğini değiştirerek hayattakalmabecerisinietkiliyor.21 Denizlerdekitürçeşitliliğiaçısındanbakarsak,besinzincirininaltkısımlarındaki
balıklarıavlamak,balıklarıdiğerorganizmalarabağlayan
yolların sayısını ve uzunluğunu azaltarak besin zincirini
basitleştirecektir. Çeşitliliğin azaldığı bir besin zinciri de,
avcılarınçevredekideğişiklikleritelafietmelerini(örneğin
iklim ve diğer değişiklikler sonucunda temel besin kaynaklarındaki azalma karşısında avlarını değiştirmelerini)
zorlaştıracaktır.
Balıktarlalarındakiçöküşüngeridöndürülebilirolmasına karşın, iyileşmeleri önceden tahmin edilenden daha
uzunsürebilir.Uzunsüredirgerilemekteolan90balıktürü ile ilgili bir değerlendirme, azalma yaşandıktan 15 yıl
sonra bile dip balıklarının (özellikle de son derece zararlı
olan trol yöntemiyle avlananların) hemen hemen hiçbir
iyileşmegöstermediğinibelirtiyor.22 Enbüyükgelişme,erkenolgunlaşanvedahaseçiciavyöntemleriyleyakalanan
ringaveçaçabalığıgibitürlerdegörülüyor.
Dip trolü yöntemi, ormanların tamamen kesilmesine
benziyor.23 Balıkçılar ağır ağlarını ve diğer malzemelerini
denizdibindesürüklerken,pekçokcanlıyakorumaveyaşamalanısağlayanmercanlarvediğerortamlardabüyük
zarargörüyor.24 DiptrolüAvrupaveKuzeyAmerikaaçıklarında,AvustralyaveYeniZelandayakınlarındakidenizaltı dağlarında derin deniz mercanlarına önemli hasarlar
verdi.25 Norveç ve İngiltere açıklarında çekilen fotoğraflarda,4.500yıllıkresiflerinbulunduğuyerlerdedahilol-
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maküzere,dörtkilometreuzunluğakadarçıkandevtrol
izlerigörülüyor.Florida’nınAtlantikOkyanusuaçıklarında,Oculina Resifi’nintahminenyüzde90-99’uenkazhalinegelmişbulunuyor.26
Dip trolcülüğü deniz dibindeki canlı türlerini ezerek,
tortuların altına gömerek ve avcılara açık hale getirerek
öldürüyor.KuzeyDenizi’nde,geçolgunlaşanveyavaşüreyenvatozlarvetırpanalaryoğundiptrolünedeniyleçoğu
yerdeyokoldu.27 Diptrolünde,istenmeyentürlerinkazaraavlanmasıdayaygıngörülüyor.1995-98arasındaAkdeniz’de dip trolü ile avlanıp atılan canlılara ilişkin bir
araştırma,yakalanancanlılarınyüzde39-49’ununölühaldeyadaölmekteikentekrardenizeatıldığınıortayaçıkardı.28 Akdeniz’deyapılanbirbaşkaaraştırmada,diptrolü
ileavlanancanlılararasında115türünsatılmaküzereayrıldığını,309türünisedenizeatıldığınıgösterdi.29 Ağırlık
açısındanbakınca,toplamavınortalamaüçtebiridenize
geriatıldı.
Derin deniz balık tarlalarından çoğunun kıyı ülkelerinindenetimindeolmasınakarşın,bucanlıtürlerininyönetimigenellikleyetersizoluyorveyoğuntrolcülüğündoğal
ortamlar üzerindeki etkilerine dikkat edilmiyor.30 Diğer
yandan da yeni av arayışları açık denizlere (ulusal yetki
alanlarının ötesindeki yerler) yayılıyor; buralarda da hemenhemenhiçbiryönetimsistemiolmuyorvediptrolcülüğünündoğalortamlarüzerindekietkilerihakkındabilgi
bulunmuyor. 2001’de açık denizlerdeki dip trol avlarının
yüzde95’isadece11ülkedengeliyordu:Danimarka/Faroe
Adaları, Estonya, İzlanda, Japonya, Letonya, Litvanya,
YeniZelanda,Norveç,Portekiz,Rusyaveİspanya.31
Endüstriyelbalıkçılık,yaniinsanlartarafındantüketilmeyenbalıklarınbalıkyemiyadabalıkyağıhalinegetirilmesidegiderekartansürdürülemezuygulamalardanbiri-
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Honolulu-Hawaii’dekibalıkpazarındasabahmezadınıbekleyensarı
yüzgeçlitonbalıkları.Tonbalığıaynıhızdaavlanmayadevamederse,
üçyıliçindesayılarıtehlikeliderecedeazalacak.
©Greenpeace/AlexHofford

si. Bu sanayi dalının 1950’lerdeki doğuşundan bu yana
küçük açık deniz balıklarının azalması ve çöküşünde rol
oynadığıdüşünülüyor(1970’lerdeKuzeyDenizi’ndekiuskumruveringalar,Peruaçıklarındakihamsiler;1980’lerde
BarentsDenizi’ndekigümüşbalığıtürlerigibi).32
Endüstriyelamaçlıkullanılanbalıktürleridenizlerdeki
besinzincirininaltındayeralıyorlarvebunedenledepek
çok avcı balık, deniz kuşu ve deniz memelisi için önemli
besin kaynakları konumunda bulunuyorlar. Dolayısıyla,
bu balıkların tükenmesi, bunlarla beslenen canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sözgelimi, ilkbaharda
yumurtlayanNorveçringaları1960’larınsonlarındaaşırı
avlanma nedeniyle çok azaldı ve balık sayısının yeniden
artmasıçokzoroldu.Sayınınenazolduğu1969-87döneminde,besinkaynaklarınıkaybedenNorveçDeniziAt-
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lantikmartılarınınüremesideolumsuzetkilendi.Üçmevsim haricinde, yavruların ancak yarısından azı yumurtadançıkabildivesözkonusudöneminçoğundahiçyavru
doğmadı.33
Günümüzde dünya genelinde balık yemi üretiminde
kullanılanbalıklarınüçtebirindenfazlasıbalıkçiftliklerinegidiyor.34 Tatlısudayadadenizdeyosun,kabukludenizcanlılarıyadabalıküretenbalıkçiftlikleriyaklaşık4
binyıldırkullanılıyor.Fakatsonotuzyıldaözellikleokyanuslardaki balıkların azalması sonucunda bu çiftliklerin
sayısıhızlaarttı.35 Birzamanlargıda,süsyadarekreasyon
amaçlı hayvanların üretimi için düşük girdili bir yöntem
olan çiftlikler, yoğun kullanılan, yüksek girdili bir sanayi
halinegeldi.36 Bugündünyanınenhızlıbüyüyenhayvansalgıdaüretimsektörükonumundakibalıkçiftlikleri,tüketilenbalıklarınyüzde40’ınıüretiyor.37
Genelanlamdabalıkçiftliklerinindünyadakibalıkarzınakatkısağlamasınakarşın,belirlidenizbalıklarınınve
karideslerinüretilmesinetkayıpanlamınageliyor.38 Çünkü yoğun üretim yapan bazı çiftlik sistemlerinde kullanılanbalıkyemininağırlığı(yaniöğütülmüşbalıklar),üretilenbalıklarınkindenfazlaoluyor.39 Denizbalıkları,yılanbalığı,denizkaridesi,somonvealabalıkgibietoburbalıkları üretmek için kullanılan balık yeminin ağırlığı, üretimin 2.5-5 katı oluyor.40 Avlanıp, çiftliklerde semirtilen
tonbalıklarıiçinkullanılanbalıkyemideüretilenin20katına kadar çıkıyor.41 Avrupa’daki somon çiftlikleri, yem
gereksinimlerinikarşılamakiçin,KuzeyDenizi’ndekibalık
tarlalarınıntahminenyüzde90’ınadenkbiralanaihtiyaç
duyuyor; bu nedenle sektör çoğunlukla Güney Amerika’danithaledilenbalıkyemlerinikullanıyor.42
Balıküretimsanayiisınırlısayıdakibalığasonsuzadek
bağımlıkalamaz.43 Balıkçiftliklerindeyemolarakkullanı-
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lan6balıktürüileilgilibiraraştırma,bubalıklarınavlandığıbalıktarlalarınınsürdürülebilirlikgerekliliklerineuymadığınıgösteriyor.44 Sözgelimi,araştırmayagöreŞilierkekuskumrusuaşırıavlanıyor;istavritavıiçinbelirlenen
üstsınır,balıksayısınınsürdürülebilirliğiniolanaksızkılıyor; mavi mezgit avı sürdürülemez durumda bulunuyor;
önlem olarak gümüşbalığı ve kum yılanbalığı avının iyi
yönetilmesigerekiyor.
Balık çiftliklerinin doğal balık nüfuslarına ve deniz
ekosistemlerineyönelikdiğertehditlerideşöyle:
•YavrulayabilecekBalıklarınTükenmesi
Balıkçiftliklerindegenellikleyemlikbalıküretmekyerine,yavrubalıklaryadakabuklularyemolarakkullanılıyor.Bazıdurumlarda(örneğindoğalkaridesstoklarında)
bu uygulama aşırı avlanmaya neden oluyor.45 Ayrıca yakalandıktan sonra atılıp ölüme terk edilen diğer türlerin
yavrularıdaavlanıyor.HindistanveBangladeş’te,yakalananherçizgilikaridesiçin160kadarkaridesvebalıkboşaavlanıpatılıyor.46
•DoğalOrtamKaybı
Tropikal karides ve balık üretim çiftlikleri, binlerce
hektarlıkmangrovvekıyısulakalanınınyokolmasınayol
açtı.47 1991’de Filipinler’deki toplam mangrov kaybının
yüzde60’ınınbalıkçiftliklerinden(özelliklekaridesvesütbalığı çiftlikleri) kaynaklandığı belirtiliyor.48 Tayland’da
mangrovlarda kurulan balık çiftliklerinin ürettiği her bir
kilogram karides karşılığında, balık tarlalarından tahminen400grambalıkvekarideseksiliyor.49
•Atıklar
Dipte yaşayan canlıların çeşitliliğinin belirli miktarda
besinatığındanzamanzamanyararlanmasınakarşın,balıkçiftliklerindenkaynaklananfazlabesinakışıcanlıtürlerinin sayısını azaltıyor.50 Karides havuzlarından haliçlere
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boşaltılan atıklar balıkları tehdit edebiliyor ve plankton
topluluklarınınyapısınıdeğiştirereknormaldenfazlabitkinin büyümesine ve oksijenin azalmasına neden oluyor.51
Çin’dekarideshavuzlarınınyoğunolduğuyerlerdekikoylardaönemlidüzeydekirlilikgörülüyor.52
•KimyasalKirlilik
Patojenleriengellemekiçinbalıkçiftliklerindekikafeslere ve havuzlara sık sık kimyasallar ve ilaçlar ekleniyor.
Bu kafes ve havuzların atık suları denize boşaltıldığında,
söz konusu kimyasal maddeler çevreyi kirletiyor.53 Tayland’dakikaridesüretimsektörünün1988’deçökmesinin
nedenlerinden birisi de rasgele antibiyotik kullanımıydı;
zamanla bu antibiyotiklere dirençli bakteriler oluştu ve
karideslerdehastalıklarayolaçtı.54
•YerliOlmayanTürlerinDoğalOrtamlaraSızması
Yerli olmayan balık çiftliği ürünleri, yerli balık topluluklarına hastalık bulaştırabilir, bunlarla rekabet edebilir
yadabunlarıavlayabilir.55 Yerliolanveolmayantürlerin
çiftleşmesisonucundadoğalbirtürüngenetikyapısıdeğişerek,doğalçevreseldeğişikliklereolandirencizayıflatabilir.56 1973’teHawaii’dekiçiftliklerdeüretilenyosuntürleri
doğal ortama sızarak mercan resiflerine yayıldı.57 Güney
Şili’deçiftliklerdenyayılansomonvealabalıklaryerligüney barlam balığı ve uskumru ile rekabet ediyor.58 Balık
çiftliklerindeyaygınbiçimdekullanılanJaponPasifikistiridyesideartıkkuzeyyarıkürekıyılarınınneredeysetamamındagörülüyor.59
•Hastalıklar
Atlantiksomonundakiikiciddisalgın,bubalığınçiftliklervebalıkstoklarınınyenidenartırılmasıiçinbiryerdenbaşkabiryerenakledilmesisonucundaortayaçıktı.60
Bulaşıcısomonanemisivedenizbiti,Avrupa’dakisomon
çiftliklerindeyaygıngörülmeninyanısıraabd’dekiçiftlik-
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leri de etkiliyor; bu tehlikenin doğal somonlara da yayılmasındanendişeediliyor.61 Beyazvirüs,1990’larınbaşlarındanbuyanaAsya’dakikaridesçiftliklerindemilyonlarcadolarzararayolaçtı;kısasüreönceLatinAmerikave
abd’de de görülen virüs Teksas karides çiftliklerinde kayıplara neden oldu. Ayrıca bu virüsün doğal kabukluları
daöldürmeolasılığıbulunuyor.62
Pekçokbalıkavlamayöntemisadecebalıklarüzerinde değil, avın hedefi olmayan başka türler üzerinde de
ciddietkileryaratabiliyor.Heryılçoksayıdadenizkuşu,
deniz memelisi ve deniz kaplumbağası ağlara dolanıyor
yadayakalanıyorveçoğunluğudabunedenleölüyor.63
Bu “yan-avları” önlemek için Birleşmiş Milletler Kasım
1992’deaçıkdenizlerde2.5kilometredenuzunakıntıağlarının(çoksayıdadenizcanlısınıöldürenbiraraç)kullanılmasına karşı küresel bir moratoryum ilan etti.64 Ama
yasadışı akıntı ağları ve başka ağ türleri nedeniyle aynı
sorunhâlâyaşanıyor.Okyanusyüzeyineyadadibineyatay olarak uzun oltaların gerilmesiyle yapılan parakete
balıkçılığıdasonderecezararlı.65 Hayvanlarbalıkçıların
kullandığıartıklaraveyemlerekanıpoltaiğneleriniyutuyor;sonraiplerinağırlığıylasuyunaltınaçekilerekboğuluyor.66
Paraketebalıkçılığıyıldatahminen300bindenizkuşunu öldürüyor; bu kuşlar arasında 100 bin albatros,
ayrıca fırtınakuşları, yelkovankuşları ve kutup fırtınakuşları da yer alıyor.67 Paraketeler toplamda en az 61
farklı deniz kuşu türünün ölümünden sorumlu tutuluyor;bukuşların25tanesiDünyaÇevreKorumaBirliği
(World Conservation Union - ıucn) tarafından ciddi
tehlike altında, tehlike altında ya da hassas olarak tanımlanıyor.68 Bazı ülkelerin yakalanan deniz kuşlarının
sayısını azaltmak için önlem almasına karşın, parakete
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UluslararasıUzayİstasyonu’ndançekilenfotoğraftagüneşışığıylaparlayan
bölgeler,2002’deKuzeydoğuÇin’inLiaoningeyaletikıyılarındanekadar
çokbalıkçiftliğihavuzuolduğunugösteriyor.
ImageScienceandAnalysisLaboratory,nasa-JohnsonSpace Center
(http://eol.jsc.nasa.gov/)

teknelerininçoğuhâlâbukonudaetkiliyöntemleruygulamıyor.69 Parakete balıkçılığı deniz kaplumbağalarının
dayanlışlıklayakalanmasınanedenoluyor;sadece2000
yılındatahminen200bincarettacaretta ve50binderi
sırtlıkaplumbağaavlandı.70 Pasifik’tebuikikaplumbağatürününsayısıson20yıliçindeyüzde80-95azaldı;
budurum,kısıtlanmayanparaketebalıkçılığınıncanlılarınhayattakalmasıaçısındannekadartehlikeliolduğunugösteriyor.
ÖzellikleMeksikaKörfezi,KuzeyAvustralyaveHindistan’ın doğu kıyısındaki Orissa’da karides trolcülüğü
sırasında çok sayıda deniz kaplumbağası öldürülüyor.71
1980’lerde sadece Güneydoğu abd ve Meksika Körfe-
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zi’ndekibalıktarlalarındayıldatahminen50bincaretta
caretta ve5binKempdenizkaplumbağasıboğularaköldü.72 Bununsonucundaabd UlusalDenizBalıkTarlaları
Servisi sektörde faaliyet gösteren şirketlerle işbirliği yaparak kaplumbağa çıkarma aletini (ted) geliştirdi; bir
trolağınınüstüneyadaaltınayerleştirilenmetalızgara
sayesinde, kaplumbağalar ve köpekbalıkları ağdan kurtulabiliyor.73 ted’lerin abd’deki gemilerin karides trol
ağlarına yerleştirilmesi 1991’de zorunlu hale geldi ama
deniz kaplumbağaları yavaş büyüdüğü için, bu uygulamanınuzunvadelietkileriniancakonlarcayılsonragörebileceğiz.74 Üstelik Meksika Körfezi’ndeki balıkçıların
hepsibuyasayauymuyor,dolayısıylakaplumbağalarve
köpekbalıkları karides ağlarında can vermeye devam
ediyor.75
Balıkçılık faaliyetleri “yakalanan”, “boğulan,” sonra
da tekrar denize atılan deniz memelilerini de öldürebiliyoryadaciddibiçimdeyaralıyor.Uzmanlarıntahminlerine göre, yan-av haline gelen balina, yunus ve domuzbalıklarının sayısı yılda 300 bini aşıyor; foklar ve denizaslanlarında da benzer rakamlar görülüyor.76 Kaliforniya
Körfezi’nde nesilleri tehlikeye giren küçük vaquita domuzbalıkları ve Yeni Zelanda açıklarındaki Hektor yunuslarıdadahilolmaküzereçeşitlimemelitürlerininvarlığı, balıkçılık nedeniyle büyük tehlike altında bulunuyor.77 Yan-avlar, nüfusu sadece 350’ye düşen Kuzey Atlantik balen balinalarının azalmasına da neden oluyor.78
1986’danbuyana50balinanınöldüğü(enaz6tanesiağlaryüzündenolmaküzere),61balinanındaağlaradolandığıbelirtiliyor.79 Avsırasındakibuolaylarıönlemekiçin
hiçbir şey yapılmazsa, önümüzdeki birkaç onyıl içinde
balinalar,yunuslarvedomuzbalıklarıyaçokazalacakya
datamamenyokolacak.80
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Greenpeacegönüllüleri,
2005’teNorveç
açıklarındakiBarents
Denizi’ndeMurtosa
isimlitrolgemisinin
güvertesineçıkarak
“BalıkKorsanlığınaSon”
pankartıaçtı.Togo
bandıralıbugemi,
BarentsDenizi’nin
“kaçamakyeri”olarak
bilinenuluslararası
kısmında,hiçbir
kısıtlamaolmadan
morinaavlıyor.
©Greenpeace/DickGillberg

Denizlerde yan-avların ve balık tarlalarındaki tükenişlerin artmasına yol açan önemli (ve giderek çoğalan)
birbaşkauygulamada,büyükölçekli“yasadışı,düzensizvekayıtdışı”(ıuu)balıkçılık.81 Balıktarlasıyönetimi
vekorunmasıkurallarıdışındahareketedenıuu balıkçılar, hem düzenlemeye bağlı olmayan açık denizlerden
hemdedüzenlemeyebağlıolupizleme,denetimvegözetim imkanı bulunmayan bölgelerden balık “çalıyor.”82
Tahminleregöreıuu balıkçılık,küreselbalıkavınınyüzde 20’sini oluşturuyor ve yılda 4-9 milyar dolar hacme
ulaşıyor.83 Bu rakamın yaklaşık 1.25 milyar doları açık
denizlerdekiavlardan,kalanıdakıyıülkelerininmünhasır ekonomik bölgelerinden (eez) elde ediliyor. Bu durumdan etkilenen bölgeler arasında Güney Okyanusu
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(Antarktika Okyanusu), Batı Afrika, Pasifik ve Akdeniz
kıyılarıbulunuyor.84
ıuu balıkçılıkkısmen,dünyagenelindekibalıkçıfilolarınınaşırıkapasitesinden,dolayısıyladarekabetinartmasındankaynaklanıyor.Sanayileşmişülkelerbalıkstoklarınınazaldığınıgördükçevekendisularınadahakatıdenetimler getirdikçe, balıkçılar bu kısıtlamalardan kaçmak
için yeni yollar buluyor, faaliyetlerini etkili denetimlerin
olmadığı bölgelere, genellikle gelişmekte olan ülkelere
kaydırıyorlar.85 ıuu balıkçılarçoğunluklaruhsatsızçalışıyorveülkelerinisaklamakiçin“uygunbandıraları”kullanıyorlar.Balıkçılıkuygulamalarınınyasallığınısorgulamayanülkelertarafındaninternetüzerindensatılanbubandıralar kolaylıkla satın alınabiliyor.86 Balıkçılar ayrıca çaldıklarıbalıklarıdoğrudanlimanlaragötürmekyerine,denizdesoğutmalıgemilere“naklederek”aklıyor.
ıuu balıkçılık,denizlerdekiçeşitlilikaçısındangiderek
büyüyenbirtehditvesürdürülebilirbalıktarlalarınınkarşısında ciddi bir engel.87 Yasal balıkçılıkta olduğu gibi,
ıuu balıkçılardadenizekosistemlerinevefaaliyetgösterdikleri bölgelerdeki hedef balık stoklarına büyük zarar
verendiptrollerinivediğeryöntemlerikullanıyor.88 Yanav nedeniyle, yasadışı Patagonya dişbalığı (Dissostichus
eleginoides) avında kullanılan paraketelerin her yıl 145
bindenizkuşunuöldürdüğütahminediliyor.89 ıuu balıkçılıkyerelbalıkçıtopluluklarınıngeçimlerinivekıyıülkeleriningıdagüvenliğinitehditediyor,ciddiekonomikkayıplaranedenoluyor.90
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DEĞİŞENİKLİM,DEĞİŞENDENİZLER

İnsanlarınfaaliyetlerindenkaynaklananiklimdeğişikliğinindünyadakiokyanuslarvedenizyaşamıüzerindebüyüketkileryaratacağıtahminediliyor.SanayiDevrimi’nin
başlangıcından bu yana dünyanın atmosferinde biriken
karbondioksit(co2)miktarı,tahminenmilyonbaşına280
parçacıktan (280 ppm) 379 ppm’nin üzerine çıktı; karşılaştırma yapmak gerekirse, sanayileşmeden önceki 8 bin
yıliçindeburakamsadece20ppmartmıştı.1 İnsanlardan
kaynaklanan co2 emisyonlarının yaklaşık üçte ikisi fosil
yakıttüketimiyleüretiliyor;geriyekalanüçtebirlikkısım
ise ormanların kesilmesinden ve arazi kullanımındaki diğerdeğişikliklerdengeliyor.Bununsonucundaatmosferin
sıcaklığı artıyor ve yerkürenin iklim sistemleri üzerinde
pekçokfarklıetkioluşuyor.2
Yapılanaraştırmalar,dünyagenelindeokyanuslarınson
50 yılda önemli ölçüde ısındığını, içinde bulunduğumuz
yüzyılınsonunda1-2santigratderece(°c)dahaısınabileceğinigösteriyor.3 Halençoksayıdadenizcanlısı,dayanabileceği azami sıcaklığa yakın ısılarda yaşıyor; dolayısıyla sıcaklıktakiküçükbirartışbilebucanlılarınfizyolojikişlevlerivehayattakalmaimkanlarıüzerindeolumsuzbiretki
yaratabilir.4 Kırmızısomonbalığıiçinhazırlananmodelverileri,susıcaklığınınartmasıylabalıklarınbüyümesininengellenebileceğiniveölümoranlarınınartabileceğinigösteriyor.5 İklim değişikliğinin pek çok deniz canlısının sayısını
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azaltabileceğiveyerel(bazıdurumlardadaküresel)tükeniş
olasılığınıartırabileceğibelirtiliyor.6
Artan deniz sıcaklığı, 1979’dan bu yana dünya genelinde mercanlarda görülen çok sayıda ve yaygın “ağarma”nıntemelnedeniolarakkabulediliyor.7 Resiflerioluşturan 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;böylecemercanlarparlakbeyazrengedönüşür.8 Ağarmagenelliklegeçici
birdurumduramamercanlarınüremevebüyümekapasitesini azaltır, hastalıklara karşı hassasiyeti artırır, hatta
ölümlerineyolaçabilir.9

Honduras’takiIslasdelRosario’nunDiploriastrigosa mercanlarında,
sağdansoladoğruilerleyensiyahşerithastalığı.Mercanlarnormalin
üzerindesıcaklıklarlakarşılaşınca,hastalıkvakalarıveyaygınlığıartabilir.
SvenZea,UniversidadNacionaldeColombia/MarinePhotobank
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Son 20 yıl içinde sıklığı ve yoğunluğu giderek artan,
yüzlerceyadabinlercekilometreresifietkileyen6kitlesel
mercan ağarması yaşandı.10 1995’ten bu yana dünyadaki
pek çok resif kitlesel ağarmadan etkileniyor. Mercanlar
üzerindekietkilerinderecesi“nispetenhafif”ten(mevsimlik
ağarmadaolduğugibi)“büyükölçekliölüm”lerekadardeğişiyor.11 1982-83 dönemindeki ağarmanın ardından, Endonezya ve Doğu Pasifik’teki resiflerin neredeyse tamamı
öldü;1997-98’dekiağarmadansonradaBatıHintOkyanusu’ndayüzde46oranındaresifölümüyaşandı.12
Mercanlarınölümününboyutları,ağarmanınyoğunluğunagöreartıyor;buyoğunlukdadenizsıcaklığındakiartışınbüyüklüğünevesüresinegöredeğişiyor.13 2001-02’de

Avustralya’nınBüyük
BariyerResifi’nde
ağarmışmercanlar.
©Greenpeace/RogerGrace
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Avustralya’nın Büyük Bariyer Resifi’nde görülen yaygın
ağarmaensıcakbölgelerdekimercanlarıöldürdüamadahaserinsulardahasarayolaçmadı.14 Bazıbölgelerde,barınakvebesiniçinmercanlarabağımlıolanresifcanlıları,
büyük ölçekli ağarmanın ardından hemen hemen hiç iyileşmegöstermedi.15
Denizsıcaklığıartmayadevamettikçe,2030-50yıllarına gelindiğinde tropikal ve astropikal hatlardaki birçok
bölgedemercanlarınısıeşikleriaşılmışolabilir.16 Buısıtoleransındabirdeğişiklikolmadığıtakdirde,dünyagenelinderesiflerinağarmasıheryılyadayıldaikikezyaşanan
birolayhalinegelebilir.17
Mercanlarartansıcaklıklarlaenazikişekildebaşaçıkabilir: İklime alışma (yüksek sıcaklıklara dayanabilecek şekildefizyolojikdeğişimleryaşamaları)veuyum(belirlibir
mercan topluluğundaki daha dirençli mercanların hayatta
kalıpçoğalması).18 Yinedemercanların,öngörülenısıartışlarıkarşısındabugereklideğişimleriyeterincehızlıbirşekilde yaşayabileceklerini gösteren hiçbir kanıt bulunmuyor.19 Isıyakarşıdahadayanıklıtürlerinegemenhalegelip
resifçeşitliliğindeazalmayayolaçmasımümkün.Mercanlardahauzunsüreliağarmalarsonucundatopluhaldeyok
olmasalarbile,üremebecerilerinikaybedebilirler.20
Artan deniz sıcaklığı nedeniyle mercanlar yok olursa,
dünyagenelindekimercanresifiekosistemlerindeyaşayan
pekçokcanlıtürüdeortadankalkacaktır.21 Resiflerinyok
olması ayrıca, geçimlerini resiflerden karşılayan on milyonlarcainsanıdaetkileyecektir.22 Neyazıkki,atmosferdekiseragazıyoğunlaşmasınıistikrarakavuşturmayayönelikçabalarartırılmadığısürece,resiflerindünyagenelindekihastalıktablosudeğişmeyecektir.23
Denizlerdeki pek çok balık türü de kendilerine uygun
sıcaklıklarda yaşıyorlar; dolayısıyla deniz sıcaklığındaki
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artış bu balıkların hem dağılımını hem de sayısını etkiliyor.Son20-30yıldaBatıAkdenizısınınca,yükseksıcaklıklarda yaşayan bazı alglerin, derisi dikenli canlıların ve
balıkların sayısı arttı. Balıkların ısı değişikliğine çok az
uyumsağlayabildiğikutupbölgelerinde,enküçükbirdeğişiklikbilebalıklarıncoğrafidağılımınıvefizyolojikperformansını etkileyebiliyor.24 Kaliforniya karındanbacaklılarıveKarayipmercanlarıüzerindeyapılanbiraraştırma,
herikitüründeısınmanedeniylekutbadoğruilerlediğini
gösteriyor.25 1977-2001arasındadenizsıcaklığınınartmasıkarşısında,bazıKuzeyDenizibalıklarınındadahakuzeyegittiğibelirtiliyor.26
Deniz sıcaklığındaki artışın etkileri büyük olasılıkla
karmaşık ve öngörülemez olacak. Sözgelimi, Kuzeybatı
Avrupa’da son yıllarda görülen ısı artışı eğilimi Macoma
balthica yumuşakçasının daha erken yumurtlamasına nedenolduamafitoplanktonların(küçükbitkiler)ilkbahardaki tomurcuklanmasını erkene almadı.27 Bunun sonucunda yumuşakça larvaları ile bunların besin kaynakları
arasında zamanlama açısından bir uyumsuzluk meydana
geldi. Üstelik larvalar artık, en yüksek sayıya ulaştıkları
zamanındeğiştiğikarideslertarafındandadahaçokavlanıyorlar.
Son onyıllarda denizlerdeki plankton sayısında ve bu
planktonlarıntoplulukyapısındadabazıdeğişikliklergözlemleniyor.28 Deniz besin zincirinin en altında fitoplanktonlar ve zooplanktonlar (küçük hayvanlar) yer alıyor;
bunlar balıkların larva ve yetişkinlik dönemlerinde besin
kaynağıolarakkullanılıyor.KuzeyDenizi’ndekiplanktonlarla ilgili bir araştırma, 1980’lerin ortalarından bu yana
artan sıcaklıkların plankton topluluklarını değiştirerek
yavrumorinalarınhayattakalmaolasılığınıtehditettiğini,
aşırı avlanma nedeniyle sayıları zaten düşen morinaların
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dahadaazaldığınıgösteriyor.29 Ortamınısınması,morinalarınüremesinideolumsuzetkileyebiliyor.
İklimindeğişkenliğinin,özelliklebirtürünçeşitliliğinin
enucundakalangençbalıklarınçoğalmasınıetkilediğibiliniyor.Fakatdünyadakibalıkstoklarınınazalmasıileiklim değişikliği arasında güçlü bir bağ olduğunu gösteren
hemenhemenhiçbirkanıtyok.30 Öteyandan,aşırıavlanmasonucundapekçokbalıktürününönemliölçüdeazaldığınıgösterenpekçokkanıtbulunuyor.Dahadaönemlisi,aşırıavlananbalıktürlerininbiyolojikçeşitliliğinazalmasınedeniyleiklimdeğişikliğikarşısındadahahassasdurumdaolabileceğisöyleniyor;bununsonucundadatürlerindirencininazalacağıbelirtiliyor.31 Dolayısıyla,aşırıavlanmabaskısıveiklimdeğişikliğibirarayagelince,zaten
azalmakta olan balıkların sayısı, kendilerini bir daha toparlamalarınıçokzorlaştıracakkadardüşebilir.32
Denizlerdeki biyolojik çeşitlilik hakkında kaygı uyandıran bir başka konu da, deniz suyunun ısındıkça yayılmasından ve karalardaki buzların erimesinden kaynaklanandenizseviyesiyükseliş.1961ile2003yıllarıarasında
küreseldenizseviyesiyıldaortalama1.8milimetreyükseldi.33 Artışıngelecekonyıllardadasüreceğitahminediliyor
amabununmiktarıbüyükölçüdekutuplardakibuzulların
erimesinebağlıolacak.34 HalenBatıAntarktikaBuzTabakası’ndakiincelme,DoğuAntarktikaBuzTabakası’ndaki
kalınlaşmayladengeleniyor;fakatGrönlandBuzTabakası’ndagörülenartışöncekitahminleriikikattanfazlaaşarak,yılda0.5milimetreyigeçiyor.35 Seragazıbirikmesihemen durdurulsa bile, ısıdan kaynaklanan genleşme sonucundadenizseviyesiyükselmeyedevamedecekvebuzullariklimdeğişikliğikarşısındaerimeyisürdürecek.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’sininkaybolmasınayolaçarakbudoğalortamlarabağımlıolancanlıtürlerinietkileyebilir.38 Yapılanbiraraştırmaya göre, deniz seviyesindeki yarım metrelik yükseliş, 4
denizkaplumbağasıtürününüremealanıolanikiKarayip
adasındakikumsallarınyüzde32’sinisularaltındabırakacaktır.39 Bir başka araştırmaya göre de, alçak rakımlı iki
Hawaiiadasınınsualtındakalmasıdurumunda,zatennesli tehlikeye giren Hawaii foku, tükenmekte olan Hawaii
yeşildenizkaplumbağasıvetehlikedekiLaysanispinozuetkilenecektir.40 Denizseviyesindekihızlıyükseliş,mercanlardayaşayanalglerinfotosentezyapmasıiçingerekliolanışığıngirişiniazaltarakmercanresiflerini“boğabilir.”41
Denizseviyesindekiyükselişeekolarak,iklimdeğişikliğininokyanussuyununküreseldöngüsünüetkilemeolasılığıdabulunuyor.42 Büyükölçüdeısıvetuzlulukfarklarından kaynaklanan Büyük Kayış (Great Ocean Conveyor
Belt),Golfstrimaracılığıylabüyükmiktardatropikalısıyı
Kuzey Atlantik’e taşıyor. Kışın bu sıcaklık doğuya giden
hava kütlelerine karışıyor ve Kuzey Avrupa iklimini ısıtıyor.43 Okyanuslarınısınması,eriyenbuzullardanvedenizlerdekibuztabakalarındantatlısuyayılmasıKuzeyAtlantik’tekiBüyükKayış’ızayıflatarakyadatamamendurdurarakbuısınmaetkisiniortadankaldırabilir.44 Bunungerçekleşme olasılığı bilinmiyor ama okyanus döngüsünde
anibirdeğişiklikyaşanmasıveikliminbundanetkilenmesi
ihtimaliyüksek.45
Dünyadaki bütün bölgeler arasında özellikle kutuplar
hızlıbirısınmayatanıkolduvebununsonucundadenizlerdeki doğal ortamlar ve biyolojik çeşitlilik etkilendi.46
Uzmanlar Kuzey Kutbu’nda 1958 ile 1990’lar arasında
denizlerdekibuztabakasınınkalınlığınınyüzde40azaldı-
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MetinKutusu1
İklimDeğişikliğininKuzeyKutupBölgesindekiDeniz
CanlılarınaEtkisi
Balıklar: Denizsuyusıcaklığınınartması,balıklarınmetabolizmasında,büyümesindeveüremesüreçlerinde;ayrıcabesinolaraktükettikleriküçükorganizmaların
büyümesinde ve hayatta kalmasında değişikliklere neden olabilir. Kuzey Kutbu’ndakibalıklarındağılımıdabüyükolasılıklabudeğişimdenetkilenecek;morinalar,ringalar,akçılgözlübalıklar,kömürbalıklarıvebazıyassıbalıklarkuzeye
ilerleyereksayıcaçoğalacaktır.Gümüşbalıkları,kutupmorinalarıveGrönlandpisibalıklarıgibibalıktürleridesınırlıalanlardakalacak,sayıcaazalacaktır.
Kuşlar:KuzeyKutbu’ndakidenizkuşlarıençokavlarındakideğişikliklerdenetkilenecekler.Denizlerdekibuzlaragereksinimiolanbeyazkutupmartısıdadahil
olmak üzere, iklim değişikliğine karşı en hassas durumdaki deniz kuşları, besin
kaynaklarıyadadoğalortamlarısınırlıtürlerolacak.Yapılanaraştırmalaragöre,büyükolasılıklakışıgeçirdikleridoğalortamlarındeğişmesinedeniyle,beyaz
kutup martılarının yavru sayılarında yüzde 80 azalma yaşanıyor. Kuzey Kutbu’nunKanadabölgesinde1990’larınsonlarındaBrünnich’sGuillemotkuşlarının
yumurtakaybındaveyetişkinkuşölümoranlarındagörülenartışın,sıcaklığınartmasındandolayısivrisineksayısınınçoğalmasındankaynaklandığıdüşünülüyor.
Foklar: Buzda yaşayan foklar yavrulamak, tüy dökmek ve dinlenmek için buz
tabakalarınabağımlıdurumda;bazıfoktürleridebuzdayaşayancanlılarlabesleniyor. Yavruların büyüyebilmesi için denizlerdeki buz tabakalarının sabit kalması gerekiyor; oysa St. Lawrence Körfezi’nde yıllarca neredeyse yok denecek
kadarazbuzunolması,iyigeçenyıllardakiyüzbinlerceyavruyakıyaslahemen
hemenhiçyavrunundoğmamasınayolaçtı.Mevcuteğilimlerinsürmesiveöngörülenlerin yaşanması halinde, bölgedeki Grönland fokları ve balonlu foklar açısındankorkunçsonuçlargörülecek.DenizlerdekibuzlarabağımlıolandiğerKuzeyKutbu foklarıda(halkalıfok,sakallıfokvebeneklifokdadahilolmaküzere)
benzerbirtehlikeylekarşıkarşıyabulunuyor.
KutupAyıları: ‹klimdeğişikliğivedenizlerdekibuzlarınerimesikutupayılarınınsayılarınıdaazaltarak,belkidetükenmenoktasınakadargetirecek.Pekçok
dişikutupayısıkaradayuvayapıyoramadoğalortamvebeslenmeiçindenizlerdekibuzlarabağımlıbulunuyorlar.‹lkbahardabuzlarınerkendenerimesivesonbahardasularıngeçdonması,kutupayılarınınbeslenmesüresinikısaltacak,dolayısıyla depoladıkları yağ miktarını da azaltacaktır. Vücutlarındaki yağ oranı
azalandişilerdahaazsayıdayavrudoğuracak,doğurduklarıyavrulardazayıf
olacağıiçinhayattakalmaihtimalleridüşecektir.Kanada’dakiHudsonKoyu’nda
buzlarartık30yılöncesinegöre2.5haftaerkenerimeyebaşlıyor;bununsonucundakutupayılarıkıyıyaulaştıklarındadahagüçsüzoluyorlarvedoğumoranlarıdüşüyor.Buzlarınyokolması,kutupayılarınıntemelbesinkaynağıolanhalkalıfoklarınsayısınıdaazaltıyorçünkübufoklarındadoğalortamıyokoluyor.
Kaynak:Bkz.Notlar 50

152

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 153

ğını,1950’lerdenbuyanadailkbaharveyazmevsimlerindedenizlerinbuzlakaplıolmaoranınınyüzde10-15düştüğünübelirtiyor.47 Bölgedekiyıllıkortalamayüzeysıcaklığının bu yüzyılın sonunda 4-7 °c daha artacağı tahmin
ediliyor.48 BuzamanakadarKuzeyBuzDenizi’ndedeyazlarıhemenhemenhiçbuzolmayacağıdüşünülüyor.49
Bu erime düzeyi büyük olasılıkla gelecek birkaç onyıl
içindebuzabağımlıolanKuzeyKutbu hayvanları(balıklar, kuşlar, foklar, balinalar ve kutup ayıları da dahil olmak 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
olanaklarıveekosistemlerinişlevlericiddisorunlarlakarşılaşacak. Kuzey Kutbu’ndaki biyolojik çeşitliliğin kaybı
muhtemelen hastalıklara, zararlı böceklere ve parazitlere
karşıhassasiyetlerideartıracak.51
GüneyKutbu’ndaBatıAntarktikaYarımadası’ndatutulankayıtlar,1951’denbuyanaatmosferdekisıcaklığınhızla
yaklaşık 3 °c arttığını, aynı süreçte yaz mevsiminde deniz
yüzeyisıcaklığınında1°c yükseldiğinigösteriyor.52 Sıcaklığın artmasıyla birlikte, geçtiğimiz yüzyılda beş yarımada buzulu küçüldü; bunlardan ikisi, 1995’te parçalanan
Prens Gustav ve kısmen bölünen Larsen buzullarıydı.53
Bölgedekibuzullarınbüyükbölümüson50yıliçindeküçüldüveortalamaerimehızıdagiderekartıyor.54
Okyanussularınınısınması,denizlerdekibuztabakalarının azalması ve buzulların giderek erimesi (okyanusun
tuzluluk oranı üzerindeki etkileriyle birlikte) Antarktika’dakiyaşamıciddibiçimdeetkileyebilir.GüneyOrkney
Adaları’ndasonzamanlardayapılanbiraraştırma,bölgesel ısınma ve denizlerdeki buz tabakalarının azalması sonucundason26yıldaAdéliepenguenlerivesakallıpengu-

153

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 154

enlerin(Pygoscelisantarctica)sayısınındüştüğünügösteriyor.55 Budeğişikliklerin,GüneyOkyanusubesinzincirinin
önemlihalkalarındanvepenguenlerintemelbesinkaynaklarından biri olan Antarktika krillerinin (karides benzeri
küçük canlılar) sayılarını da etkilediği düşünülüyor.56
(Bkz.MetinKutusu2)
Antarktika’dayaşayanpekçokdipcanlısı,ısıdeğişikliklerinekarşıdahadahassaskonumdabulunuyor.2004
yılındayapılanbiraraştırmayagöre,yazmevsimindedeniz sıcaklığında sadece 1 °c artış yaşansa bile, üç yumuşakçatürününbiyolojikişlevlerizarargörüyor.57 Sözgelimi, bir deniztarağı türü yüzme becerisini kaybediyor.
Araştırma, Antarktika’daki 4 bini aşkın dip canlısı türününbirkısmının,yazmevsimindekidenizsuyusıcaklığındaki 1-2 °c artış sonucunda azalma tehlikesi yaşayacağı
sonucunavarıyor.
Atmosferdeki karbon miktarının artması sadece okyanusların ısınmasına değil, daha fazla asitlenmesine de yol
açıyor.Son200yıldaokyanuslarinsanlardankaynaklanan
co2 emisyonlarınınyaklaşıkyarısınıemdiveböyleceokyanuslardakipHdeğeri0.1birimkadarazaldı.58 2100yılına
gelindiğindeatmosferdekico2 miktarındayaşanmasıbeklenenartışın,okyanuspHdeğerini1.5birimdahaazaltacağıtahminediliyor;bu,doğaldeğişikliklerinsınırınıaşmış
veyüzbinlerceyıldırgörülmemişbirdüşüşolacak.59
Okyanuslarınasitlenmesi,kalsiyumkarbonatkullanarak kabuk ve iskelet yapılarını oluşturan pek çok deniz
canlısıüzerindebüyüketkileryaratabilir.Bucanlılararasında mercanlar, derisi dikenliler, bazı kabuklular, yumuşakçalarveplanktonlardayeralır.Bukabukveiskeletyapılarınıüretmekvekorumakgittikçezorlaşacaktır;kalsiyum karbonat asitli ortamlarda eridiği için, sonunda kabukveiskeletlerçözülebilir.60 Asitlenme,mercanresifleri-
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MetinKutusu2
İklimDeğişikliğininAntarktika’dakiKrillereEtkisi
1980’lerin ortalarından itibaren, Antarktika Yarımadası’ndaki Antarktika krillerinin sayısı önemli ölçüde azaldı. Güney Okyanusu’ndakrillerinçokbololduğuGüneybatıAtlantikbölgesindekrillerin yoğunluğu 1976 ile 2003 arasında tahminen yüzde 80 düştü.
Buazalmanın,biröncekikışmevsimindedenizlerdekibuztabakalarının genişliği ve katılık süresi ile ilgili olduğu görüldü, çünkü bu
buzlardakialglerkrilleriçinbesinkaynağıoluyorvekrillarvalarının
hayattakalmasıvebüyümesiaçısındanbüyükönemtaşıyor.
Antarktikakrilleriayrıcayazmevsimindeoluşanfitoplanktontomurcuklarıyladabesleniyor.Fakat1990-96dönemindeAntarktika’dakiPalmer‹stasyonu’ndaplanktontopluluklarınınyapısıileilgiliolarak yürütülen bir araştırmaya göre, planktonların da dahil olduğu
organizmalar,krillertarafındandahaverimsiztüketilentopluluklara
dönüşüyor. Bu değişikliğin, buzul erimelerinin artması sonucunda
denizinyüzeytuzlulukoranınınazalmasındankaynaklandığıdüşünülüyor.Krillerinsoğuksularıtercihettiğinevetemelyumurtlamave
üreme alanlarından herhangi birinde deniz sıcaklığının artmasının
nüfusuazaltacağınainanılıyor.
Antarktika krillerinde görülen değişiklikler, Güney Okyanusu besin
zinciri üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Özellikle penguenler, albatroslar,foklarvebalinalarkrillerinsayısınınazalmasındanolumsuz etkilenebilir. 1990’ların başlarında kril nüfusunda yaşanan
azalma, 1990’dan bu yana Adélie penguenlerinin ve sakallı penguenlerin sayısının düşmesine yol açmış olabilir. Ayrıca, yine
1990’larınbaşlarındaAntarktikakürklüfoklarınınvebıyıklıpenguenlerindoğumkilosununazaldığıvebupenguenlerinbeslenmesindekrillerinkiloaçısındanpayınınönemliölçüdedüşmeyebaşladığı
da belirtiliyor. Krillerin sayısının azalmasının çubuklu balinalar,
yengeç yiyen foklar (Lobodon carcinophagus) ve kürklü fokları da
etkileyeceğitahminediliyor.
Kaynak:Bkz.Notlar 56
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2003’teAvustralya’dayapılanbiraraştırmagezisindegörüntülenmiş
Antarktikakrilleri.
CourtesyAustralianAntarcticDivision

ninvedenizbitkileriile mangrovlardadahilolmaküzere,
bunlarabağlıekosistemlerinbiyolojikçeşitliliğiveişlevlerinde de büyük değişikliklere yol açabilir. Kireçlenmeyen
denizorganizmalarıdaasitlenmedenetkilenebilir.Balıkların ve omurgasızların solunum süreçleri zarar görebilir,
vücut dokuları asitlenebilir; böylece üreme potansiyelleri
azalabilir, büyümeleri yavaşlayabilir, hastalıklara karşı
hassasiyetleriartabilir.61
İngiliz Kraliyet Topluluğu tarafından okyanus asitlenmesiüzerineyapılanbiraraştırmayagöre,asitlenmeninya
dabundandoğacakyaygınbiyolojiketkileritersineçevirmeninhiçbirgerçekçiyöntemibulunmuyor.62 Okyanuslardakiasitlenmeninuzunvadelisonuçlarınıenazaindirmek
içintekuygunvepratikçözümün,atmosferdekico2 miktarınıazaltmakolduğubelirtiliyor.Bukonudaciddiadımlaratılmazsa,bugünbildiğimizpekçokcanlıtürüveekosistemingelecekteokyanuslardayeriolmayacak.
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DENİZLERİKİRLETMEK

Denizlerdekiyaşamayöneliksüregelentehditlerdenbirisi kimyasallar, radyoaktif maddeler, besinler, petrol ve
denizartıklarıdadahilolmaküzerepekçokkirleticimaddenin okyanuslara boşaltılmasıdır. Bu maddeler denizleri
kirletebilir, organizmaları doğrudan öldürebilir ve ekosistembütünlüğünübozabilir.1
Son yıllarda cıvanın, pcb’lerin (poliklor bifeniller) ve
diğerkimyasallarındenizlerdekicanlıtürleriüzerindekietkileri hakkında kaygılar giderek artıyor.2 Genel anlamda
kalıcıorganikkirleticiler(pop)olaraktanımlanansentetik
kimyasallar zehirli, uzun ömürlü ve biyolojik kütlelerin
içindebirikenmaddelerdir;dolayısıylabalıklarınvediğer
hayvanların dokularında birikirler. Ayrıca ilk ortaya çıktıkları yerden çok daha uzaklara kadar gidebilirler.
2001’de kabul edilen Stockholm Anlaşması çerçevesinde
çeşitli pop’ler uluslararası denetime tabi oldu.3 Fakat deniz organizmaları üzerindeki mevcut ya da olası etkileri
bilinendiğerkimyasallarlahemenhemenhiçilgilenilmedi.
Bunlardanbirisiateşekarşıdirenciartırmakiçinplastiklere, reçinelere, kumaşlara, boyalara, elektronik cihazlara ve diğer ürünlere eklenen bromlu alev geciktiriciler
(bfr).4 1990-2000 döneminde kimyasalların küresel kullanımı iki kattan fazla artış göstererek 145 bin tondan
157

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 158

310bintonaçıktı.5 BumaddelereyöneliktalebinyarısındanfazlasınıyaratanAsya’yıAmerikakıtalarıveAvrupa
izliyor.6
bfr’lerin dünyanın her yerinde denizlerdeki doğal yaşamı zehirlediği biliniyor. Kıyılarda, derin okyanuslarda,
hattaücraKuzeyKutbusularındabilebfr’lerbulunuyor.7
Bumaddelerüretimlerisırasındakiemisyonlarlavekullanılanyadaatılantamamlanmışürünlerdensızarakdoğaya karışıyor.8 Foklar ve pilot balinalar üzerinde yapılan
araştırmalar,kimyasallarınbirkezvücudaalındıktansonra plasenta aracılığıyla ve emzirme yoluyla anneden yavruyageçtiğinigösteriyor.9 Ayrıcabumaddelerdenbazılarının denizdeki besin zinciri aracılığıyla daha da çoğaldığı
biliniyor.10
bfr’lerindoğalyaşamveinsanlarüzerindekizehirlietkileri hakkında nispeten çok az bilgi olmasına karşın,
özellikletiroitveöstrojenhormonsistemlerindekietkileri
kaygıyaratıyor.11 Vahşigrikürklüfokyavrularıüzerinde
yapılan bir araştırma, bfr kategorilerinden biri olan polibromdifenileterlerin(pbde)vücutyağındabirikmesiile
bufoklarınkanlarındakitiroithormonudüzeylerininyükselmesi arasında bir bağ olduğunu gösteriyor; bu da
pbde’lerinendokrinsisteminibozduğuhipotezinidoğruluyor.12 Başka araştırmalar da bazı bfr’lerin sinir ve bağışıklık sistemini zehirlediğini, karaciğer işlevlerini değiştirdiğiniortayakoyuyor.13
1996-2001arasındaçeşitliülkelerinaçıkdenizlerindeki 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 seviyeye kadar pbde bulunduğunu belirtiyor; bu da
denizlerin çok yaygın biçimde kirlendiğini gösteriyor.14
Kuzeyyarıküredekipbde düzeyinindahayüksekçıkması,
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bubileşiklerinsözkonusubölgededahafazlakullanıldığını düşündürüyor. Araştırmada ayrıca, Doğu Çin Denizi
çevresindekigelişmekteolanbazıülkelerdebüyükmiktarda elektrikli cihaz atığının, denize pbde karışması açısındanolası“sıcaknokta”laryarattığıiddiaediliyor.
Bazıaraştırmalar,denizkuşlarındaveHollandakıyılarınavuranüçispermeçetbalinasındadabfr bulunduğunu
gösteriyor.15 Balinalaraçıklardakiderinsulardabeslendiği
için, söz konusu kimyasal bileşiklerin derinlerdeki okyanus besin zincirlerini bile kirletmiş olabileceği düşünülüyor.KuzeyKutbu’nunfarklıbölgelerindekikutupayılarında da pbde bulundu.16 Yapılan bir araştırmaya göre,
pbde’ninvücuttaparçalanmasımümkün;dolayısıylaayılar bu bileşiği metabolizmaları 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(bununnedenibazıülkelerdekimyasallarayenidenetimlergetirilmesiolabilir).18
Kalıcı organik kirleticiler, deniz ekosistemlerine yaygınveuzunsürelitehditleroluşturançoksayıdakikirletici grubundan sadece biri. Daha yerel olmakla birlikte
büyükönemtaşıyanbirbaşkagrupise,doğalalternatifleri olmayan, çok uzun zamanda yok olan, kansere ve
genetik değişimlere yol açabilen yapay radyonüklidler
(radyoaktif çekirdekler).19 Özellikle 1954-62 arasında
yaygın olan nükleer silah denemelerinde serpilen tozlar,
okyanuslardakiyapayradyonüklidlerinenbüyükkaynağınıoluşturuyor.Diğerkaynaklarisenükleerenerjitesislerinin ve nükleer yeniden işleme tesislerinin atıklarının
yanısıra,geçmiştenbuyanadenizeboşaltılanradyoaktif
atıklar.
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Günümüzdeokyanuslardakiradyoaktifkirliliğinenbüyüknedeni,İngiltereveFransa’dakinükleeryenidenişleme
tesisleri.20 1998’deİngiltere’dekiSellafieldtesisininyakınlarındadeniztabanındanalınantortularöylesinekirliydiki
bazıuzmanlarbunlarınnükleeratıkolaraksınıflandırılmasıgerektiğiniönesürdü.21 Radyonüklidlerinokyanusakıntılarıyla çok uzak yerlere kadar taşınabilmesi nedeniyle,
kirliliğin “ayak izleri” İrlanda Denizi’nden Kuzey Kutbu
sularına kadar uzanıyor.22 Okyanuslardaki doğal döngü
sayesinde bazı atıkların yok olmasına karşın, deniz tabanındakikirlitortularınsüreklihareketetmesi,radyonüklidlerinsürekliyüzeysularınakarışmasınanedenoluyor.23
Bir araştırma, İngiltere kıyılarındaki fok ve domuzbalıklarından alınan doku örneklerinde, deniz suyundakinden300katfazlaradyosezyumtespitetti.24 Memelilerdeki
kirlenmedüzeyi,Sellafield’denuzaklaştıkçaazalıyordu;bu
datesisinenbüyükkirlilikkaynağıolduğunugösteriyor-

İngiltere’dekiSellafieldNükleerEnerjiSantrali’ninatıkbacasınabakış.
©Greenpeace/NickCobbing
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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
toplanan deniz yosunlarında, 1988 ile 1997 arasında İrlanda’nınkuzeydoğukıyısındakimidyeveistiridyelerdede
plütonyumbulundu.26
Özellikleazotvefosforiçerenbitkibesinleridedenizlerikirletenönemlimaddelerarasındayeralıyor.Bunlartarımsalsızıntı,kanalizasyon,fosilyakıtkullanımınedeniyle
oluşan atmosfer kirliliği gibi pek çok nedenle kıyılardaki
sulara ulaşıyorlar.27 Kıyılardaki besin fazlası kirliliği, fitoplankton ve zooplanktonların artmasına neden olarak,

Prestige isimlibatık
tankerdenyayılanham
petrol,Barrain-Galiçya
(İspanya)kıyısınıkaplıyor.
©Greenpeace/PedroArmestre
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canlı türlerinin bileşimlerinde çarpıcı değişiklikler yaratabiliyor.Buorganizmalarölüpdibebatınca,derinlerdekiya
da deniz tabanındaki mikroplar tarafından tüketiliyor.
Mikroplarınartmasıbubölgelerdekioksijenintükenmesine,dolayısıylabalıklarınvediğerdenizhayvanlarınınsolunumsıkıntısıçekmesineyolaçabiliyor.28 Oksijenseviyesi
düştükçe balıklar bu bölgeleri terk ediyor ama tortuların
arasındayaşayıphareketyeteneğiolmayancanlılarölmeyebaşlıyor.29
Aşırı besin yüklemesi ve bunun sonucundaki oksijen
kaybısüreci,“ölübölgeler”olarakadlandırılangeniş,oksijensizalanlaryaratıyor.30 1970’lerdenbuyanaölübölgelerinsayısıgiderekartıyor;sontahminleregöre200civarındaölübölgebulunuyor.31 Bubölgelerin40-84binkilometrekarelikenbüyükleriBaltıkDenizikıyılarında,Meksika Körfezi’nin kuzeyinde, son zamanlarda da Karadeniz’in kuzeybatı sahanlığında görülüyor. Daha küçük ve
dahaseyrekoluşanölübölgeleriseKuzeyAdriyatikDenizi’nde,KuzeyDenizi’ningüneykoylarında,abd’dekipek
çokkıyıvehaliçte,GüneyAmerika,Çin,Japonya,Avustralya ve Yeni Zelanda açıklarında yer alıyor.32 Bu bölgelerden bazıları kısa ömürlü olurken, bazıları da yılın büyükbölümündedeğişmedenkalıyor.33
Kıyılardaki ölü bölgelerin sayısının artmasıyla biyolojikçeşitlilikazalırken,BaltıkDeniziveKaradeniz’debazı
dip balığı tarlaları yok oluyor.34 Besin kirliliğinden kaynaklananciddidiphipoksisi(oksijenyetmezliği)ilkolarak
1950civarındaBaltıkDeniziveMeksikaKörfezi’ndebelirlenmişti.35 Meksika Körfezi ölü bölgesinin hızla büyümesi, 1950’lerde kimyasal gübre kullanımının önemli ölçüdeartmasıylabağlantılıydı.36 BaltıkDenizi’ndedederin
sulardaoksijenbulunmamasınınaşırıkimyasalgübrekullanımından kaynaklandığına ilişkin kanıtlar var.37 Bazı
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bölgelerdekibesinkirliliğininnedeniisekentselveendüstriyelatıksularveatmosferdekikirleticilerolabilir.38
Denizlerepetrolsızmasıdadoğalyaşamaçısındanbir
felaketyaratabilirveekosistemsağlığıüzerindeuzunsürelietkilereyolaçabilir.Büyüksızıntılar,yarattıklarıkorkunçetkilernedeniylehemengazetebaşlıklarınagiriyor
amaaslındagemiler,açıklardakisondajçalışmaları,rutin
gemivearaçbakımlarıdahergünküçükküçüksızıntılar yaratıyor.39 Sözgelimi, 1990-99 döneminde abd’nin
kıyısularındakitankerlervesarnıçlımavnalar,enaz379
litreye ulaşan 513 sızıntıya neden oldu.40 Kuzey Denizi’ninaçıklarındakiyasalpetrolvegaztesislerindensızan
petrol,busektördenkaynaklanansızıntınınbüyükbölümünü oluşturdu.41 Sızıntının büyüklüğünün önemli olmasınakarşın,ortayaçıkanhasarpetrolüntürü,sızıntınınolduğuyervehavakoşullarıgibibaşkaetkenlerede
bağlıoluyor.42
Petrolsızıntılarıçevreyekorkunçzararlarverebilir.Petrollekaplıkıyılardagenellikleçoksayıdahayvancesediya
dacançekişenhayvanlargörülür.43 (Bkz.MetinKutusu3)
Özellikle deniz kuşları ve deniz memelileri bu durumdan
etkilenir:Tüylerininyadakürklerininpetrollekaplanması,suyalıtımıözellikleriniyokedervehipotermi(vücutısısınınaşırıdüşmesi)nedeniyleölmelerinenedenolur.Hayvanlar kendilerini temizlemeye çalışırken ya da yedikleri
nedeniyledezehirlenebilirler.Uzunvadede,düşükmiktarda petrole uzun süre maruz kalmak, deniz kuşlarının ve
bazıdenizmemelilerininhayattakalmaveüremeolanaklarıüzerindeciddiolumsuzetkileryaratabilir.44
Denizkirliliğininengözlegörülürbiçimlerindenbirisi,
kıyılardaki atıklardan kaynaklanıyor. Kumsallara atılmış
birkaçparçaçöpolmanınçokötesinde,buatıklardünyadaki bütün okyanusları etkileyen yaygın bir sorun haline
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MetinKutusu3
SonDönemdekiBüyükPetrolSızıntılarıveEtkileri
Exxon Valdez, Alaska, 1989. Exxon Valdez petrol tankeri Mart 1989’da karaya
oturduğunda,Alaska’nınPrensWilliamKoyu’natahminen42bintonhampetrolboşaltarakenaz1.990kilometreliktertemizbirkıyışeridinikirletti.Busıradatahminleregöre250binkuşhemenöldü;hayattakalankuşlarınsayısıvedağılımıüzerindedeuzun
vadeli etkiler oluştu. Deniz memelileri açısından bakarsak, tahminen 2.800 susamuru
veenaz302sığsufokuöldü;sızıntınınolduğubölgedekiherikitürdebirkaçyılboyuncaiyileşemedi.Sızıntıdan10-12yılsonrabileAlaskakıyılarındave2003yılında
alçak gelgit bölgelerinde petrol kirliliği hâlâ görülebiliyordu. 2000 yılında bazı susamurutopluluklarıhenüzsızıntınınizlerinisilememişti.
Prestige,‹ spanya,2002: 13Kasım2002’depetroltankeriPrestige ‹spanya’nın210
kilometreaçığındabattıveKuzey‹spanyaileGüneybatıFransakıyılarınatahminen63
bintonpetrolyaydı.Sızıntınınardındanpetrolebulanmış23biniaşkınkuştoplandı.
Sızıntıdan etkilenen kuşların toplam sayısının (martılar, ustura gagalı alklar, Atlantik
martıları,kuzeysümsükkuşları,Avrupatepelikarabataklarıdadahilolmaküzere)115
binile230binarasındaolduğutahminediliyordu.Galiçya’dasızıntıdanençoketkilenen kumsallar, toplam canlı türü çeşitliliğinin üçte ikisini kaybetti. 2003’te Biscay Koyu’ndakimidyelerüzerindeyapılanbirinceleme,zehirlikimyasallarnedeniylemidyelerinmetabolizmalarındahâlâsorunlarolduğunugösteriyordu.
Lübnan, Temmuz 2006: ‹srailbirlikleri14-15Temmuz2006’da,LübnankıyısındakiJiyehEnerjiSantrali’ninpetroldepolarınıvurduveAkdeniz’e10-13bintonmazot
dökülmesinenedenoldu.Savaşnedeniyletemizlikoperasyonlarıbeşhaftageciktivebu
süreiçindemazotLübnankıyışeridinin150kilometrelikkısmınayayıldı.Dökülenmazotunbüyükbölümükıyıboyuncabulamaçhalinegelipkatılaştıvekumlara,kayalara,
taşlarayapıştı;deniztabanıdamazotlakaplandı.Budurumundenizcanlılarıüzerindekiilketkileri,hergünbinlerceölübalığınvediğercanlıtürlerininkıyıyavurmasıoldu.Lübnan’dadenizekosistemlerindebiyolojikçeşitlilikçokfazlaolduğuiçin,bumazotunözelliklevermetus (denizsalyangozu)resiftopluluklarıüzerindekietkilerikaygıyarattı.Mazotayrıcabalıklarınüremesiniveyumurtalarınıbukıyılarabırakandenizkaplumbağalarınıdatehlikeyeattı.
Filipinler,Ağustos2006: Petronşirketitarafındankiralanmışbirtanker11Ağustos2006’daFilipinleraçıklarındabattıvebaşlangıçta200ton,dahasonradataşıdığı
1.800 ton petrolü sulara bıraktı. Petrol 320 kilometrelik kıyı şeridini yoğun bir bulamaçla kapladı, mercan resiflerini yok etti, bin hektarlık deniz koruma alanına büyük
zararverdi.Denizdekikorumaalanlarınınvekıyıekosistemlerininuğradığıhasarıgörmekiçinbirdeğerlendirmeyapılıyor.ÇevrecilerFilipinhükümetine,çevreyeveinsanların geçim kaynaklarına verilen zarardan Petron’u ve ortaklarını sorumlu tutması için
çağrıdabulundu.Hükümetinbukonuyaayırdığıfonuaktarmakararınıağırdanalması
nedeniyletemizlikçalışmalarıengellendivebugünedekPetronbuçalışmalariçinherhangibirmaddiyardımönerisindebulunmadı.
Kaynak:Bkz.Notlar 43
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geldi.45 Bunlaratakılıpkalanyadabunlarıavzannederek
yiyen çok sayıda deniz canlısı yaralanıyor ya da ölüyor.
Pekçokdenizkuşu,kaplumbağa,fok,denizaslanı,balina
vebalıkdadahilolmaküzereenaz267farklıtürhayvanınbuatıklaratakıldığıyadabunlarıyediğibiliniyor.46
Yapılan araştırmalar, denizlerdeki atıkların dünyadaki
bütün okyanuslarda ve kıyılarda görüldüğünü, tropikal
bölgelerdeveortaenlemlerdeisekutuplaragöredahayaygın olduğunu gösteriyor. Nakliye rotalarında, balık avlanan bölgelerde ve okyanusların birleştiği noktalarda da
büyük miktarda atık görülüyor. Araştırmalar, kilometrekare başına 0-10 büyük atık olduğunu belirtiyor, fakat
ManşDenizi’nde(kilometrekarebaşına10-100’denfazla)
ve Endonezya’daki Ambon Koyu’nda (metrekareye 4’ten
fazla)dahadaçoksayıdaatıkbulunuyor.47 Çokdahaküçükolanyüzer“mikro”atıklaraçıksulardabilebolmiktarda gözlemleniyor; atıkların birleşme noktası olan KuzeyPasifikGirdabı’ndakiverilerleyapılantahminleregöre,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’daise690binmaddecivarındaydı.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,sigaraizmaritleri, plastik kumsal oyuncakları); kanalizasyon atıkları
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Lübnanlıbirçocuk,gelgitintaşıdığıçöplerinvebaşkaatıklarınarasında,
şırıngalarlaoynuyor.
©Greenpeace/Serji

(rögarlardanyadakanalizasyonlardantaşançöpler,kondomlar,şırıngalar);balıkçılıklailgiliatıklar(oltalar,ağlar,
sepetler,yemkutularınınyapışkanşeritleri);gemivetekne
atıkları(yanlışlıklayadabilerekdenizedökülençöpler).
Enyaygınatıktürüolanplastikvesentetikmaddeler
deniz hayvanları ve kuşları açısından en büyük sorunu
yaratıyor. Plastikler okyanusta savrulurken ya kendiliğindenyadagüneşışınlarıylagiderekdahaküçükparçalara ayrılıyor ve sonunda kum tanesi kadar küçülüyor.
Buparçacıklarındeniztabanındakitortularayerleştiğiya
da suyun içinde dolaştığı görülüyor.51 Bu kadar ufak
parçalar bile deniz canlılarına zarar verebiliyor çünkü
küçükdenizhayvanlarıbunlarıyutuyorvezehirlikimyasalları vücutlarında biriktiriyorlar. Özellikle kıyılara yakınbölgelerdedeniztabanındaençokbulunanatıknaylonpoşetoluyor.52
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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, açlıktan öldürerek (yetersiz beslenme yüzünden)
veyaralayaraköldürüyor.53 Atılmışavtakımlarınınağları
ya da oltaları resiflere takılıp bunları parçalayınca, mercanlardazarargörüyor.Buağlarvesepetlerkullanılmasalarbile,balıklarbunlaratakılabiliyor.“Hayaletbalıkçılık”
olarakadlandırılanbudurumçoksayıdadenizcanlısının
yakalanmasına, dolayısıyla balık sayılarının azalmasına
yolaçabiliyor.54 Denizlerdekiatıklar,denizhayvanvebitkilerini ait olmadıkları uzak yerlere taşıyan sallar haline
degelebiliyor.

167

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 168

168

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 169

DENİZLEREÖZGÜRLÜK

Dünyadaki deniz ekosistemlerine yönelik tehditlerin
sayıcaçokolduğunudüşünürsek,okyanuslarımızıyönetmebiçimlerimizdeköklüdeğişiklikleryapmamızgerektiği çok açık. Hükümetler okyanuslar ve balık tarlaları
içinpekçokiyiniyetlidüzenlemelergetirdiamabunların
çoğuyaçokzayıfolduklarıyadadoğrudürüstuygulanmadıklarıiçinetkisizoldu.1 Üstelikbalıktarlalarıyönetimi çoğunlukla bütün bir ekosistemi değil, tek bir türü
esas alarak hazırlandı. Getirilen kısıtlamalar sadece av
kotaları,bölgelerigeçiciolarakavlanmayakapatmakve
balıkçılığısınırlamakşeklindeoldu.Balıktarlalarınınyönetimikonusu,dahagenişkapsamlıdenizekosistemleriniyeterincekorumaktanuzaktı.2
Düzenlemelerdekibuboşluğudoldurmakiçin,denizlerinhemkorunmasınıhemdesürdürülebiliryönetimini
sağlayacak,bütüncül,önlemedayalıveekosistemodaklı
biranlayışgerekiyor.Diğerbirdeyişle,balıkavlamaözgürlüğünüvedenizlerinserbestolmasınısavunanmevcut
varsayımların yerine, denizlere özgürlüğü esas alan yeni
birkavramgeliştirilmeli.3
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KüreselDenizKorumaAlanlarıAğı
Korumaaçısındanbakınca,okyanuslardakiyaşamıkorumaktekbircanlıtürünüdeğil,bütüncanlıları,bunların
doğalortamlarınıveekosistemioluşturantürlerarasındakikarmaşıketkileşimlerikorumakanlamınageliyor.Bunu
yapabilmeninenetkiliyoluda,tamamenkorumaaltında
alanlar,yanidenizlerde“milliparklar”oluşturmaktır.
Deniz koruma alanları, genel anlamda korumaya alınanbütündenizalanları(mpa)arasındaenyüksekdüzeydeçevreselkorumayısağlıyor.4 Bualanlarticaribalıkçılık
vemadencilik,atıkboşaltımıgibiuygulamalaratamamen
kapatılıyor.(Eğlenceamaçlıteknegezileri,nakliyegemileri
tarafından geçiş yeri olarak kullanılma, bazı durumlarda
da küçük ölçekli, zararsız balıkçılık gibi daha az zararlı
kullanımlara belirli bir noktaya kadar izin verilebiliyor

Filipinler’dekiApoAdasıDenizKorumaAlanı’ndabirpalyaçobalığıbir
denizanemonununiçindekendisinebarınakarıyor.
©Greenpeace/GavinNewman

170

01- edebiyat kitap:01 hatiralar 005-430 29.01.2015 13:56 Page 171

ama pek çok koruma alanında hiçbir insan faaliyetine
müsaade edilmeyen ana bölgeler bulunuyor.) Böylece denizkorumaalanlarının,canlıkaynaklarınadilbirbiçimde
ve önlemlerle desteklenerek sürdürülebilir kullanımı hedefleniyor.5
Halen dünya genelinde, neredeyse tamamı küçük ölçeklivekıyısalolan4binmpa bulunuyor.6 Fakatacilolarakaçıkdenizleriyadaulusalyargıkapsamındaolmayan
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 Korumaaltındakialanlariçingündemoluşturmak üzere her on yılda bir kez toplanan hükümetler
arası örgüt Dünya Parkları Kongresi 2003’te, tüm okya-

Filipinler’dekiApoAdasıDenizKorumaAlanı’nda
birşahingagalıkaplumbağa.
©Greenpeace/GavinNewman
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nuslarınenazyüzde20-30’ununbirdenizkorumaalanlarıağınadahiledilmesiniönerdi.9 Diğeryetkililerisedaha
dagenişkapsamlıbirkorumayaklaşımınısavunarak,denizlerdeki canlıların korunması, balık tarlaları yönetiminin desteklenmesi, ekosistem süreçlerinin güvenceye alınmasıveyeterliekolojikbağlarınsürdürülmesiiçindenizlerin yüzde 50’sinin koruma altına alınması gerektiğini belirtti.10
Böyle geniş kapsamlı bir çalışmanın derhal başlaması
gerekiyor ama okyanuslarda bugün görülen yüzde 1’lik
(karadakiyüzde12’likoranagöreçokaz)korumayısağlamakiçinbile30yılgeçmesigerekti.11 Buyüzde1’likkısmın sadece yüzde 0.1’i tam anlamıyla koruma altında;
mercan resifleri, denizaltı dağları ve sıcak su yarıkları da
dahilolmaküzerepekçokönemliokyanusekosistemibozulmalara açık halde bulunuyor.12 (Bkz. Tablo) Mercan
resiflerinin,mangrovların,deniztabanındakibitkilerinişlevselliğinedeniylebiliminsanları,butemelkıyıortamlarınınbirbiriylebağlantılıolduğukoridorlarıntopluhalde
korunmasınıöneriyor.13
Deniz koruma alanları, deniz organizmalarının sayısı,
büyüklüğü, çeşitliliği ve verimliliğinde uzun süreli ve çoğunlukladahızlıartışlarsağlayabilir.14 12-13yıldırkorumaalanıolanBüyükBariyerResifi’ninbazıbölgelerinde,
oltabalıkçılarınınenbüyükhedefiolanmercanalabalığının sayısı, koruma öncesi döneme göre önemli artış gösterdi.15 Benzerbirşekilde,birkaçyıldırkorunanDoğuAfrikaresiflerindedeticariaçıdanönemliolanbazıtürlerin
çeşitliliğivesayısı,avyapılabilenalanlaraoranlaarttı.16
Denizkorumaalanları,sınırlarındandışarıbalık,larva
veyumurtaakışıolacağıiçinçevredekisulardabalıktarlalarınıdazenginleştiriyor.17 St.Lucia’dakiSoufriereDeniz
YönetimiAlanı’ndakikapalıkorumabölgesindeüçyıllık
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Tablo
KritikDurumdakiDenizEkosistemlerininKorunma
Düzeyi
MercanResifleri

Dünya genelindeki yaklaşık 980 MPA, mercan
resiflerininyüzde18.7’sinikorumaaltınaalıyor
ama bunların sadece yüzde 1.4’ü hiç kimsenin
giremediği, tamamen korumaya alınmış bölgelerde bulunuyor; bunların da çoğu yetersiz yönetim ve uygulamaların sıkıntısını çekiyor. Uzmanlar,aşırıtüketilenbalıkstoklarınınuzunvadelikorunabilmesiiçindünyadakibütünresiflerinenazyüzde30’ununherkesekapatılmasını
öneriyor.

Mangrovlar

Dünyadaki mangrovların yaklaşık yüzde 9’u
MPA’lar kapsamında bulunuyor ama etkili bir
muhafazaiçindahafazlakorumagerekiyor.

DenizBitkileri

Hiçbir MPA sadecedenizbitkilerininkorunmasınaayrılmışdeğil;Avustralya’dakiBüyükBariyer
Resifi Deniz Parkı’nda olduğu gibi, korunması
gereken alanlar önerilirken deniz bitkileri de
dikkatealınarakseçimyapılıyor.

Denizaltı
Dağları

Bugüne dek nispeten az sayıda denizaltı dağı,
denizkorumaalanıyadaMPA olarakseçildi.

SıcakSu
Yarıkları

KanadahükümetiMart2003’te Vancouver’ın
güneybatısındakiEndeavourSıcakSuYarıklarını ülkeninilkMPA’sıilanederek,ruhsatveonaylıbiraraştırmaplanıolmadandenizkaynaklarının çıkarılamayacağı bir alan yarattı. WWF,
Portekiz açıklarındaki Kuzeydoğu Atlantik’te
Azores yerel yönetimiyle işbirliği yaparak, nispetensığolanLuckyStrikeveMenezGwenhavayarıklarını2002’deMPA olarakseçtirdi.

Kaynak:Bkz.Notlar 12
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çalışmanınsonrasındaticaribalıktürlerininbiyolojikkütlesiüçkatarttı.Beşyılsonra,bubölgenindışındakiyerlerdedebiyolojikkütlelerikikat,ortalamaavda(kullanılankapanınboyutlarınabağlıolarak)yüzde46-90çoğalmıştı.18 1995’tekurulanKızıldenizkorumaalanlarındada
benzerbirdurumyaşandı:Beşyıllıkkorumaçalışmasının
ardından,çevredekibalıktarlalarındatekseferdeavlanan
balıkmiktarıyüzde60’tanfazlaartışgösterdi.19
Deniz koruma alanları, belirli bir türün aşırı avlanma
nedeniyletüketildiğivebazendediptrolcülüğüyadadiğerzararlıfaaliyetlersonucundabirdoğalyaşamortamının hasar gördüğü durumlarda ekosistemin yaşadığı sorunlarıdahafifletebilir.Sözgelimi,yokolanavcı/avilişkisini yeniden canlandırabilir. Yeni Zelanda’da bir deniz korumaalanınınoluşturulmasınınardından,yüzde50’sinden
fazlası denizkestanelerinin beslendiği çıplak kayalardan
oluşan bir bölge, büyük balıkların ve kerevitlerin (denizkestanesiavcıları)sayısınınartmasısağlandıktansonrayenidenyosunlarlakaplandı.20
Denizkorumaalanlarıiklimdeğişikliğinin,kirliliğinya
da ciddi fiziksel hasarların etkilerini doğrudan değiştiremezamaburadakorumayaalınanekosistemlerdiğerlerineoranladahadirençlihalegelerekolumsuzetkilerinbir
kısmınıhafifletebilir.21 İyitasarlanmışküreselbirkoruma
alanlarıağıbirdizisıçramatahtasıolarakkullanılarak,iklimdeğişikliğinedeniyledağılımlarıdeğişmekteolancanlı
türleri için sığınak oluşturabilir.22 (Yine de, giderek artmakta olan iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi ve pek
çokdenizkirliliğitürünekarşıeniyiönlem,temizveyenilenebilirenerjiyegeçişihızlandırmakdadahilolmaküzere,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
küçük koruma alanlarını içermelidir.23 Küçük kıyı korumaalanlarınıdakapsayanbirağ,yakınlardakitoplulukların gelişen balık tarlalarından yararlanmasını sağlayacaktır. Yerel balıkçılar kendi deniz kaynakları üzerinde
haksahibihalinegetirilirvekorumaalanlarınınbelirlenmesi sürecine katkıda bulunmaya davet edilirlerse, bu
alanlarıdahaçokdestekleyeceklerdir.24 St.Lucia’dakidenizkorumaalanlarınınbaşarısı,planlamasürecindenitibarenbütünpaydaşlarınkonuyadahiledilmesindenkaynaklanmaktadır.25
Küresel bir koruma alanları ağı; biyolojik açıdan
zengin olan, çok sayıda hayvan ve bitkiyi barındırabilen,birçoknadiryadaendemiktürükapsayanyerlerde
dahil olmak üzere, geniş kapsamlı bir deniz yaşamını
temsiletmelidir.26 Önemliyumurtlamaveüremealanlarını; deniz kuşları, kaplumbağalar ve deniz memelileri
gibihavasoluyansuhayvanlarıaçısındanönemliyerleri;insanlarınfaaliyetleriyletehditedilenyadazarargörenbölgelerikorumakdabüyükönemtaşır.Sonolarak,
açık denizlerde, yükseliş bölgeleri ya da okyanusların
birleşmenoktalarıgibibazıbölgelerdeyüksekverimlilikleri nedeniyle korunmayı hak eder. Bu tür alanların
sınırlarıtamolarakbelirlideğilsehükümetlerbelirlenen
korumaalanlarınınkonumlarıhakkındabalıkçıfilolarını bilgilendirmek amacıyla uydu teknolojilerinden yararlanabilir.27 Yan-av olma tehlikesi yaşayan okyanus
aşırı göçmen kaplumbağalar, kuşlar ve diğer hayvanlar
için de geçici ve/veya hareketli koruma alanları oluşturulabilir.28
Tamanlamıylakorumayaalınmışdenizalanlarıkavramıhemgelişmekteolanhemdesanayileşmişülkelerdegi-
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derekdahafazlakabulgörüyor.Fiji’dekiBüyükDenizResifi’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.BushHawaiiaçıklarında,yaklaşık363binkilometrekareyledünyanınenbüyük
deniz koruma alanının (nispeten dokunulmamış mercan
resiflerinidekapsayacakşekilde)oluşturulmasınaizinverdi.30 Avrupa’daçeşitlibölgeselanlaşmalarla,Baltık,AkdenizveKuzeydoğuAtlantik’tempa ağlarıkurulmasıçağrısı
yapıldıamauygulamasürecibugünedekçokağırişledi.31
ab’dehazırlanmaktaolanyenidenizkorumayasasıyürürlüğegirdiğinde,bölgeselsulardahadabüyükbirkoruma
altınaalınabilir.32
Küresel anlamda, 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin “Uygulama Planı”nda, okyanusları korumakveyönetmekiçin2012’yekadarküreselbirmpa ağı
oluşturulmasına yönelik bir anlaşma da yer alıyordu.33
2004’te Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması’nın (cbd) tarafları
dasözkonusuzamaniçindeböylebirağkurulmasınıkabuletti.34 Fakatnecdb nedeülkelerinaçıkdenizlerdeki
hakvesorumluluklarınıdüzenleyenenönemliuluslararası
anlaşma konumundaki Birleşmiş Milletler Deniz Yasası
Anlaşması (unclos) mevcut çerçevede bu ağı hayata geçirmekiçinbirmekanizmasunuyor.
AçıkDenizlerdeHakkaniyetliveSürdürülebilirBir
YönetimSağlamak
Küresel bir deniz koruma alanları ağını hayata geçirmekiçingerekliyönetmeliklerisağlamanınveaçıkdenizlerde halen süregelen düzensiz faaliyetleri gözlemlemenin
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biryoludaunclos kapsamındayenibiruygulamaanlaşmasıoluşturmaktır.35 unclos ülkeleresadeceokyanusları
kullanmahakkısunmaklakalmayıp,buülkelerindenizleri
korumakiçinönlemleralmasınıdazorunlukılıyor.36 Düzenlemelerdekiyasalaçıklarıkapatmakiçinbütüncül,önlemedayalıveekosistemleriesasalanbiryönetimanlayışını benimseyerek, ulusal yasaların kapsamı dışında olan
denizlerinkorunmasınıvesürdürülebiliryönetiminisağlamakgerekiyor.
Yenibirunclos “açıkdenizanlaşması”açıkdenizleri
korumayayönelikresmibiryetkeoluşturacakveaçıkdenizyönetişimindekiboşluklarıdolduracaktır.Buanlaşma,
unclos’unbazımaddeleriniuygulamayakoymayıhedefleyenBMBalıkStoklarıAnlaşmasımodelalınarakhazırlanabilir. unclos kapsamında böyle bir uygulama anlaşması hazırlamanın pek çok avantajı olacaktır, çünkü anlaşmanın geniş kapsamlı faaliyet alanı zaten denizlerdeki
biyolojikçeşitliliğietkileyenhemenhemenbütünfaaliyetleriiçeriyor,ayrıcabağlayıcıbirihtilafçözmemekanizmasısunuyor.
Buanlaşma,başkapekçokfaydanınyanısıraşunları
dasağlayabilir:
• Ekosistemtabanlıyönetimveönlemilkelerinedayanarakaçıkdenizlerdekibiyolojikçeşitliliğikorumayayönelik net bir görevlendirme yapmak ve yasal bir sorumlulukyüklemek;
• Açık denizlerdeki insan faaliyetlerini izlemek, denetlemekvegözlemlemekiçinetkilibirmerkezisistemkurmak ve bu faaliyetlerin uluslararası hukuka uygunluğunusağlayacakyasal“güce”sahipolmak;
• Açık denizlerdeki koruma alanlarının belirlenmesi,
seçimi,oluşturulmasıveyönetimiiçinnetyönergeler
çizmek;
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• Açıkdenizlerdeherhangibirbiyolojikincelemefaaliyetinin onaylanmasından önce çevresel etki değerlendirmesininyapılmasınızorunlukılmak;
• Kamuya açık bir canlı türleri listesi oluşturarak açık
denizlerdekibiyolojikçeşitlilikileilgilibilgilerinpaylaşılmasınıteşviketmek.37
Böylebiranlaşmanın,açıkdenizlerdeaşırıavlanmave
zararlı avlanma uygulamalarından deniz kirliliği ve iklim
değişikliğine kadar pek çok tehdidi önlemeye yönelik diğerçabalarladadesteklenmesigerekir.Sözgelimiokyanuslarda,sonderecezararlıolandiptrolcülüğündenkorunabilensadecebirkaçbölgebulunuyor.Bazıülkeler,denizbilimcilerin ve çevre örgütlerinin de desteğiyle, Birleşmiş
Milletler’in açık denizlerde trolcülüğe karşı moratoryum
ilan etmesi için lobi yapıyor. Yasal açıdan bağlayıcı bir
uluslararasıanlaşmahemhassasdenizekosistemlerinikorumayayardımcıolacak,hemdebubölgelerdeuygunbilimseldeğerlendirmelerinyapılmasıveetkilisiyasiçözümlerbulunmasıiçinzamantanıyacaktır.38 2005’tebm Genel
Sekreterliğidanışmankuruluşlarındanbirisi,“küreselbalıkçılık yetkililerin, trolcülüğü 2006’ya kadar açık denizlerdeve2010’akadardaküreselanlamdatamamenkaldırmakonusundaanlaşmayavarmasını”tavsiyeetti.39
Aralık 2006’da bm Genel Kurulu, hassas derin deniz
ekosistemlerinin açık denizlerdeki dip trolcülüğünün zararlarınakarşıkorunmasıiçinönlemleralınmasıgerektiğini kabul etti.40 Bu bölgelerde trolcülük yapan gemilere
bandıraverenülkelerevederindenizbalıktarlalarınıyönetme yetkisine sahip bölgesel balıkçılık örgütlerine, hassas ekosistemlerin korunmasını sağlamak üzere bu faaliyetleridüzenesokmayükümlülüğügetirildi.bm’inbukararının yürürlüğe girmesinden sonra, bölgesel Antarktika
Den iz Canl ı Kayn akl ar ın ın Kor unm as ı Kom isy on u
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(ccamlr), Antarktika’nın çevresindeki Güney Okyanusu’nda dip trolcülüğünü yasakladı.41 Yine de derin deniz
ortamlarınınyeterlişekildekorunmasıiçinbuönlemlerin
hayatageçirilmesigerekiyor.
AdilveSürdürülebilirBalıkTarlaları
Yeterlibalıkstoklarısağlamanınvedenizlerdekibiyolojikçeşitliliğikorumanındiğerbirtemelunsuruda,uluslararasıbalıkticaretindeserbestleşmeyeyönelikeğilimielealmaktır.42 DünyaTicaretÖrgütü’nün(wto)kısasüreönce
yaptığıticaretgörüşmelerinin“DohaTuru”ndabalıkihraç
eden sanayileşmiş ülkelerden bazıları, gümrük vergilerini
sıfırlayacaklarıvegelişmekteolanülkelerdendeaynıuygulamayı bekleyecekleri bir “sıfıra sıfır” senaryosu önerdiler.43 Fakatgümrükvergilerigenelliklegelişmekteolanülkelerinyerelbalıksanayilerinikorumakiçinellerindekalan son siyasi araçtır; Afrika, Pasifik ve Karayipler’deki
pekçokülke,böylebirserbestleşmeninhayatageçmesihalindemevcutticaretavantajlarınıkaybetmektenkorkuyor.
EkonomikİşbirliğiveKalkınmaTeşkilatı(oecd)2003
tarihli bir çalışmasında, balık ticaretinin yaygın biçimde
serbestleşmesihalindehembalıkstoklarınınaşırıtüketileceğihemdeihracatçıveithalatçıülkelerdeavmiktarının
azalacağı öngörüsünde bulundu.44 oecd ayrıca gümrük
vergilerininazaltılmasınınbalıkçiftliklerindekiüretimiartıracağını, böylece yem haline getirilecek balıklar için de
rekabetinartacağınıbelirtti.Ticariserbestleşme,gelişmekteolanülkelerinsularınıihracatçıyabancıfilolaradaaçarakaşırıavlanma,stoklarındüşmesivedenizlerdekibiyolojikçeşitliliğinazalmasıgibisorunlarayolaçabilir.Genel
anlamdabalıkticaretindekiserbestleşmesadecesanayileşmiş,balıkihraçedenvedünyadakibalıkstoklarınınüzeri-
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negiderekdahabüyükbirbaskıyaratanbiravuçülkenin
işineyarayacaktır.45
Temmuz 2006’da dünya ticaret görüşmelerinin Doha
Turutamamenaskıyaalındı;görüşmelerartıksadecegayri resmi şekilde devam ediyor. Bu durum, balık ve balık
ürünlerine ilişkin tartışmaları wto kapsamı dışına çıkarmakveticariçıkarlarınegemenolmadığı,çevreselkaygılarındahafazlapaylaşılabileceğidiğerçok-taraflıortamlara
taşımakiçinfırsatyaratıyor.Buortamlararasındabm BalıkStoklarıAnlaşması,bm GıdaveTarımTeşkilatı(fao)
Sorumluluk Sahibi Balıkçılık İçin “Davranış Kuralları,”
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Uygulama Planı
yer alıyor. Bu uluslararası araçlar tüm dünyada benimsenipuygulananakadar,wto üyelerininbalıkticaretinidahadaserbestleştirmeyeçalışmasısonderecesorumsuzbir
davranışolacaktır.

Galle-SriLanka’dakibalıkpazarındagününhasılatı.
©MichaelRenner
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Hükümetlerfazladanavkapasitesine,aşırıavlanmaya,
sürdürülemez balıkçılık uygulamalarına katkıda bulunan
zararlıteşviklerideaşamaaşamakaldırmakonusundaanlaşmayavarmalıdır.Balıkçılıksektörüheryıltahminen3034milyardolardışdestekalıyor;bunun20milyarı,filoların kapasitelerinin üzerinde avlanmasını sağlayan tekne
yapımı,ekipman,yakıtvediğerişletmemaliyetlerineharcanıyor.46 wto,balıkçılığaverilenteşviklereilişkinuluslararası kurallarını yenilemeye yönelik görüşmeler yapıyor;
böyleceilkkezdoğayıkorumakaygılarıbelirlibirkonuda
ticari görüşmeler yapılmasına yol açmış oluyor.47 Görüşmelerbaşarıylasonuçlanırsa,denizlerdekibalıkçılığaverilenzararlıteşviklergenişçaptayasaklanabilir.48 FakatGreenpeacegibibazıeleştireluzmanlar,butürtartışmalariçin
wto’nundeğil,bm BiyolojikÇeşitlilikAnlaşması’nındaha
uygunbirplatformolduğunu,çünkübukuruluşunticarete
değil,biyolojikçeşitliliğinkorunmasıvesürdürülebilirkullanımınaodaklandığınıbelirtiyor.49
Bu konuda alınabilecek önlemlerden birisi, sanayileşmişülkeleringelişmekteolanülkelerinsularındabalıkavlamasınaizinverenhaksızvesürdürülemezbalıkçılıkanlaşmalarını sona erdirmek. Bu tür uzak sulara erişim anlaşmalarıgenellikle,özelşirketlerilezamanzamanrüşvet
eğiliminde olan hükümetler arasındaki “hatır-gönül” anlaşmalarıoluyor.50 Pasifik’tekitonbalığıavcılığıolayındaki
gibi, yabancı filoların avlanmak için ülkelere ödedikleri
ücret(erişimbedelleriveruhsatlariçin),balıklarıntahmini
2milyardolaraulaşandeğerininsadeceyüzde5’ineveya
dahadaazınadenkgeliyor.51 Kıyıülkeleridahaadilanlaşmalaryaparakkaynaklarınısürdürülebilirşekildeyönetebilir,sürekligeçimkaynağıvegelirsağlayabilir,doğalkaynaklarınınekonomikvetoplumsalfaydalarındantamanlamıylayararlanabilirler.
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AvustralyaileYeniZelandaarasındakiTasmanDenizi’ninuluslararası
sularındayapılanderindeniztrolündeasılhedefolanturuncuPasifik
levreğindençokdahafazlasayıdayan-av(denizyıldızlarıdahil)ağlaratakılıyor.
©Greenpeace/RogerGrace

Hemkıyılardahemdederindenizlerdeyasadışı,kayıtdışıvedüzenlemedışı(ıuu)balıkçılıkkonusundadadaha
güçlü bir küresel çaba gerekiyor. Hükümetler limanlarını
ve pazarlarını bu tür balıkçılara ve balıklara kapatmalı,
ıuu balıkçılığıdestekleyenşirketleraleyhinedavaaçmalı,
rahatlıkla alınabilen bandıraları yasadışı ilan etmeli. Halen yürürlükte olan bazı uluslararası anlaşmalar (fao
UyumAnlaşması,bm BalıkStoklarıAnlaşması,limandenetimi için fao modeli, ıuu balıkçılığı önlemeye, caydırmayaveortadankaldırmayayönelikuluslararasıfao planıdadahilolmaküzere)doğruşekildeuygulansa,ıuu balıkçılığa karşı geniş kapsamlı ve etkili önlemler sağlayacaktır.Diğerçözümlerdeaçıkdenizlerdeçalışanbütüngemiler için merkezi izleme, denetim ve uyum yetkili kuruluşları oluşturmak ve sürdürülebilir deniz ürünleri politi-
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kalarınınbenimsenmesiiçin(denizürünlerininbaştansona izlenmesi de dahil) deniz ürünleri satıcılarıyla işbirliği
yapmakolabilir.52
Deniz Kuşları, Kaplumbağalar ve Deniz MemelilerininYan-AvOlmasınıAzaltmak
ıuu balıkçılıklamücadeleetmek,düzensizveilkesizbalıkçılık faaliyetlerini en aza indirerek çok ciddi bir sorun
olan yan-avları da azaltabilir.53 Deniz kuşlarının yan-av
olarak ağlara takılmasını azaltma konusunda başarısı kanıtlanmışdiğerönlemlerarasında,kuşlarıkorkutmaküzere gemilerin kıç tarafından kancaların suya girdiği yerlere
renkli ışıklar yerleştirmek; paraketelerin suya daha hızlı
batması için ağırlık eklemek; yemli oltaları gece atarak,
tüpleriçindensualtınagöndererek,yemlerimaviyeboyayarak balık avını daha az görünür hale getirmek yer alıyor.54 Kanada,Japonyaveabd,KuzeyPasifik’tekiparaketebalıkçılığındadenizkuşlarınınölümoranlarınıazaltmak
içinçeşitliyöntemlerkullanıyorlar;fakatÇin,Kore,Meksika,RusyaveTayvan’dabutürdüzenlemelerbulunmuyor
vepekçokGüneyOkyanusufilosudabuyöntemleriyaistikrarsızbiçimdekullanıyoryadahiçkullanmıyor.55
1998’defao,“paraketebalıkçılığındadenizkuşlarının
kazaraavlanmasınıazaltmakiçinUluslararasıEylemPlanı” (ıpoa-seabırds) oluşturdu.56 Gönüllülüğe dayalı bu
programkatılımcıülkeleri,paraketebalıkçılığınınyapıldığıülkelerdedenizkuşuyan-avlarınınbirsorunhalinegeldiği yerleri belirlemek, bunu azaltmak için ulusal bir eylemplanıgeliştirmek,uyguniyileştirmeönlemleriseçmek
konusundayüreklendirmeyihedefliyor.Ayrıca2006’daİngiltereKraliyetKuşlarıKorumaTopluluğuveBirdLifeInternationalörgütü,paraketebalıkçılarınıyan-avlarıazalt-
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ma yöntemleri konusunda eğitmek için “Albatros Görev
Grubu”nu kurdu.57 Bölgesel balıkçılık örgütleri de yanavlarkonusundaönemliroloynayabilir;amaneyazıkki
buzamanakadarsadeceAntarktikaDenizCanlıKaynaklarınınKorunmasıKomisyonu(ccamlr)bukonudageniş
kapsamlı önlemler aldı.58 Anlaşma kapsamındaki alanda
deniz kuşlarının yan-av olarak öldüğü vakalar 1997’de
6.589iken2003’tesadece15oldu.
Denizmemelilerininkazaraavlanmasıyadaağlaradolanması sorunlarıyla mücadele etmek için de daha fazla
çabaharcamakgerekiyor.Hayvanlarınavtakımlarınıgörmeleriniyadayüzerekkaçmalarınısağlayanseslialarmlar
MaineKörfeziveKuzeyPasifik’teişeyaradı.59 Dönemsel
alankapatma(hayvanlarıngöçmevsimindeavbölgelerini
geçiciolarakkullanımakapatma)yöntemideYeniZelanda’da tükenme tehlikesi yaşayan beyaz başlı yunusların
kazara öldürülmesini epeyce engelledi. Diğer önlemler
arasında,küçükdenizmemelilerininağlarınüzerindenyüzebilmesi için ağların tepesine ağırlık yerleştirmek, canlı
hayvanlarıhemensuyaatmak,balıkçılıkgereçleriniyada
uygulamalarınıdeğiştirmekyeralıyor.60
Deniz memelilerinin yan-av olarak yakalanması sorunuuluslararasıdüzeydeBaltıkDeniziveKuzeyDenizi’nin
KüçükDenizMemelileriniKorumaAnlaşması,DoğuPasifik’te Uluslararası Yunus Koruma Programı Anlaşması,
Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu kapsamında ele
alınıyor.61 2002’de wwf’nin desteğiyle kurulan Yan-Av
OlanDenizMemelileriKaynakMerkezi,ölümoranlarını
azaltmakiçinülkelerinulusaleylemplanlarıbenimsemesiniöneriyor.62 Aralık2005’tewwf tehlikedekivaquita domuzbalığınınyaşadığıalanlardaağlarınvekaridestrollerinin kullanılmasını engellemek için Meksika hükümetiyle
işbirliğiyaptı.63
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abd DenizMemelileriniKorumaYasası,bucanlıların
kazara öldürülmesini sıfırlamayı hedefliyor.64 “Yunuslara
dokunmayan”tonbalığıavıiçinalınanyenilikçiönlemler
sayesinde(avtakımlarınınveağgermeyöntemlerinindeğiştirilmesi,dalgıçlarınağatakılanyunuslarıelleriylekurtarması gibi), 1986’da 133 bin olan yunus ölümleri
1998’de2bininaltınadüştü.65 Fakatnüfusaçısındanbakınca bu rakamın yüksek görünmemesine karşın, yunus
nüfusu henüz eski haline dönmedi.66 Uzun süreli avların
ve yunusların sık sık yakalanmasının kronik etkileri, bu
memelilerinüremebecerisiniolumsuzetkiliyorolabilir.
abd’dedenizkaplumbağalarınınkazaraavlanmasısorunu,karidestrolcülüğündekaplumbağaçıkarmaaletlerinin(ted)kullanımınınzorunluhalegelmesiyleçözüldü.67
ted’lerabd’yekaridesihraçeden15ülkededekullanılıyor. Bu uygulama çeşitli Amerikan resmi kuruluşları ve
Amerika Kıtaları Arası Deniz Kaplumbağalarını Koruma
Anlaşması(Amerikakıtalarındakiülkelerindenizkaplumbağalarıyararınauygulamalaryapmasıiçinyasalçerçeve
sağlayanbiranlaşma)tarafındanyürütülüyor.68ted programlarının yan-avları azaltma konusunda birer “başarı
öyküsü”olaraktanımlanmasınakarşın,busistemeuymayanlar hâlâ var.69 Parakete balıkçılığında da deniz kaplumbağalarınıkoruyacakyöntemlergeliştirmekiçindaha
fazlaaraştırmayapılmasıgerekiyor.70
DenizÜrünleriTüketicileriniveBalıkÇiftliklerini
Hedeflemek
Hükümetler arası, hatta ulusal programların uygulanmasıbazenzorolduğuiçin,bunlaraparalelolarak,aşağıdanyukarıyailerleyen(“sürdürülebilirdenizürünleri”için
tüketicilerdetalepyaratacak)biryaklaşımdadahabilinçli
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balıkçılıkuygulamalarınıteşvikedebilir.71 Bunuyapmanın
yollarından biri, üreticilerin balıkların nerede ve nasıl avlandığınıgösterendenizürünlerietiketlerikullanmasınızorunlukılmak.Sözgelimiİngiltere’dekisüpermarketlerzinciri Waitrose artık taze balık tezgahlarında sattığı bütün
denizürünlerininkökenlerihakkındabilgiveriyor.72 Şirket
avlanmayöntemlerindenyadasürdürülebilirliğindenkuşkuduyduğuAtlantikkılıçbalığı,mersinbalığıürünleri,köpekbalığıveturuncuPasifiklevreğinisatmıyor;ayrıcayassıbalıklarıvekaridesleriavlamayayönelikzararlıbirdip
trolüolanbimtrolüileavlanmışbütünürünleri2007sonunakadarraflarındantamamenkaldırdı.73
DünyanınenbüyükgıdasatıcıWal-Mart,denizürünleripiyasasıüzerindebüyüketkiyaratabilecekbirkararla,
3-5yıliçindeKuzeyAmerika’dasadecemsc sertifikalıtazevedondurulmuşbalıklarısatacağınıaçıkladı.74 Merkezi
Londra’dabulunanvesürdürülebilirbalıkçılığınenönemliyetkililerindenolanDenizYönetimiKonseyi(msc),dünyagenelinde20’denfazlabalıktarlasınasertifikaverdive
600’ü aşkın sürdürülebilir kökenli deniz ürününe mavi
eko-etiketinikullanmayetkisisundu.75 Bunarağmen,Nisan2007itibarıyladünyadakidoğalbalıktarlalarınınsadeceyüzde6’sı(sayısalolarak)msc programınakatılmıştı.76 Denizürünlerineyönelikküreseltalebinartmayadevamettiğidüşünülürse,üreticilerivetüketicilerisürdürülebilirdenizürünlerinidesteklemeyeteşviketmekiçindaha
pekçokadımatılmasıgerekiyor.
Fakat deniz ürünlerinin etiketlenmesi aldatıcı olabilir.
Sözgelimi,hembalıkçılıksanayiihemdehükümetlerçiftlikbalıklarını,balıktarlalarınıntükenmesiniönlemeyeyönelik“sürdürülebilir”birçözümolaraktanıttılar.Oysaotlarlabeslenenkabukludenizcanlılarınınyetiştirildiğibazı
çiftliklervetatlısuçiftlikleridışında,balıküretimtesisleri-
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ninçoğu,yemolarakkullandıklarıbalıklarnedeniyleaşırı
avlanmasorununudahadaartırıyor.77
Hükümetlervesektör,balıküretimçiftliklerininolumsuz etkilerini azaltmak üzere, otobur çiftlik balıklarının
üretiminivebalıkyemi,balıkyağıyerinebitkiselyemlerin
kullanılmasınıdestekleyebilir.78 Hükümetler,sulakalanlar
vemangrovlargibikıyıekosistemlerinikorumakiçin,balıkçiftliklerininyerleriyleilgiliyasaldüzenlemelergetirebilir.Ayrıcaekolojikaçıdanzararlıbalıkçiftliklerineverilen
teşviklerkesilebilir,çiftlikteyetiştirilenbalıktürlerinindoğal ortamlara sızmasını azaltmak için cezalar verilebilir.
Çiftliklerdenkaynaklananatıksular,yemvesukaynaklarınıdahaverimlikullanan,maliyetleridüşüren,verimliliği
artıranentegresistemlerleazaltılabilir.79
DenizKirliliğiyleSavaşmak
Denizkirliliğininpekçoknedeniniortadankaldırmak
için de çok sayıda çalışma yapmak gerekiyor. Mayıs
2004’teyürürlüğegirenStockholmKalıcıOrganikKirleticiler (pop) Anlaşması, hükümetleri dioksinler ve poliklor
bifeniller(pcb)gibibelirlikalıcıkimyasallarınsalımınıortadankaldırmakyadaazaltmakiçinönlemleralmayazorunlututuyor.80 Amabuanlaşma,denizcanlılarınızehirleme olasılığı bulunan bromlu alev geciktiricileri kapsamıyor(bugünedekbukimyasallarıntekbirçeşidininlisteye
alınması önerildi, bir başkası da inceleme altında).81 Bu
maddelerinbazılarıAvrupa,Çin,Japonyaveabd’deulusalyadabölgeseldüzeydedüzenlemeyetabitutuluyorfakatönündesonundaküreselanlamdahareketegeçmekgerekecek.82 Neyazıkki,çoksayıdapop’ninkullanımıdünyagenelindeaşamaaşamadurdurulsada,ürünlerdensızmaya ve doğada kalmaya devam edecekleri için, yıllarca
sürecekbirmirasbırakacaklar.
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KuzeydoğuAtlantikDenizleriniKorumaKomisyonu
(ospar)üyeleri1998’dekimyasalkirliliği önlemeyeyönelikönemlibiradımatarak,bütünzararlımaddelerin
denizlere boşaltılmasını ve salımını 2020 yılına kadar
durdurmaya karar verdi.83 O zamandan bu yana, yaygın kullanılan bromlu alev geciktiriciler dahil olmak
üzere, ospar tarafından öncelikli olarak tanımlanan
tehlikelimaddelerinlistesi12’den40’ıaşkınbirrakama
ulaştı.84
Fakat kısmen Avrupa’da daha katı kimyasal düzenlemeler getirmeye yönelik paralel çalışmalar nedeniyle, bu
kararın uygulanma süreci ağır işledi. Aralık 2006’da anlaşmayavarılanyenireach (KimyasalKaydı,Değerlendirilmesiveİzni)yasası,kanıtyükümlülüğünühükümetlerden alıp sektör temsilcilerine veriyor ve şirketlerin daha
güvenlialternatiflerolduğusüreceentehlikelikimyasallar
yer in e başk al ar ın ı kull anm as ın ı zor unl u kıl ıy or. 85
reach’in uygulamada ne kadar etkili olacağının (ve
ospar’ınkimyasalkirlilikhedefineulaşmayayetecekaraçlarısunupsunamayacağının)belirsizliğinekarşın,buyasa
önemlibiradımısimgeliyor.
ospar,kimyasallarayönelikhedefininyanısıra,radyoaktifkirliliklemücadeleiçindebirönlemstratejisibenimsedi.86 Yaptığıanlaşmaylaradyoaktifmaddelerindenizlere
boşaltılmasınıvesalımını2020yılınakadaraşamaaşama
veönemliölçüdeazaltmayıhedefliyor;nihaihedefisebunu sıfır seviyesine yaklaştırmak. Ama Kuzey Avrupa’da
uzunsüredirihtilafkonusuolannükleeryakıtyenidenişleme tesislerinin atıklarının boşaltılmaya devam etmesi
(zamanzamandaartması)nedeniyleburadadaancaksınırlıbiruygulamasözkonusuolabiliyor.87 Sonuçolarak,
politika ya da uygulamalardaki radikal değişikliklerden
çok, mevcut nükleer tesisler ömürlerini tamamladıkların-
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dagerçekanlamdailerlemekaydedilecek.Busırada,Kuzeydoğu Atlantik’teki deniz ekosistemlerinin radyoaktif
kirliliğiartmayadevamedecek.
Petrol kirliliği konusunda ise, Uluslararası Denizcilik
Örgütü1995yılında,tekteknelipetroltankerlerinindünya genelinde aşama aşama kaldırılmasına ilişkin bir düzenleme getirdi.88 Bugün çevre örgütleri, tanker kazalarınınnedenolduğuhasarıntankersahiplerindenyöneticilere, gemi operatörlerinden yükü kiralayanlara ya da mal
sahiplerine kadar ilgili her kesim tarafından tamamen ve
sınırsızyükümlülükçerçevesindeödenmesinitalepediyor.
Amapetrolsızıntılarınınyaydığızehirveyeniyeniortaya
çıkaniklimdeğişikliğitehdidinedeniyle,petrolünkullanılmasının hızla ve aşamalar halinde kaldırılması ve temiz,
yenilenebilirenerjiyegeçilmesigerekiyor.Dahasürdürülebilir tarım yöntemlerinin de benimsenmesiyle birlikte, bu
önlemler kıyılara sızan besinleri azaltacak, ölü bölgelerin
yayılmasınıyavaşlatacak,sonundabukötüeğilimitersine
çevirecektir.89
Çeşitli küresel, uluslararası ve ulusal girişimler okyanuslarıatıklardankorumayıhedefliyor.Bunlarınengeniş
kapsamlılarından birisi olan Uluslararası Gemi Kaynaklı
KirliliğiÖnlemeAnlaşması(marpol)122ülketarafından
onaylandı;anlaşma,gemilerdendenizeçöpveplastikmalzemelerinatılmasınıyasaklıyor.90 marpol’undenizlerdeki
atıksorununuazalttığınailişkinbazıkanıtlarvaramabu
atıkların büyük bölümü karadan kaynaklandığı için, anlaşma dünyanın her yerinde uygulansa bile denizde yine
atıklarolacaktır.91
Denizlerdeki atıklara yönelik diğer önlemler ise elle
temizlemeçalışmaları,yetersizsanayiuygulamalarınedeniyleoluşanatıklarıönlemekampanyaları,öğrencilerve
genel anlamda halk için eğitim programlarından oluşu-
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yor. Fakat sonuç olarak denizlerdeki atık sorununu
azaltmak için, atık üretimini, yeniden kullanımı ve geri
dönüşümükapsayanbir“sıfıratık”stratejisi,üreticibilincivedoğayadosttasarımlargerekiyor.
Gelecek
Okyanuslarımızınkarmaşıkekolojikyapısındanöğreneceğimizçokşeyvar.Amahükümetlervediğerpaydaşlar,denizpolitikalarınınvefaaliyetlerininmerkezindekorumaçalışmalarınınolmasınısağlamakiçinyeterlibilgiye
sahip. Dünyadaki okyanusların durumunun son yıllarda
hızlakötüleşmesinekarşın,buolumsuzeğilimlerintersine
çevrilebileceğineilişkinbilimselkanıtlardagiderekçoğa-

Filipinler’dekiApoAdası
DenizKorumaAlanı’nda
birtüristavritsürüsü.
©Greenpeace/Gavin
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lıyor.Büyükölçekli,tamanlamıylakorumaaltındaalanların oluşturulmasına ve çevre suların sürdürülebilir yönetimine dayalı bir ekosistem yaklaşımın uygulanması,
okyanuslarımızın sağlığını ve canlılığını yeniden kazanması ve pek çok kıyısal topluluğun geçim kaynaklarını
korumalarıaçısındanbüyükönemtaşıyor.
Denizlerdekipekçokcanlıtürünü(enbüyükbalinalardanenküçükplanktonlarakadar)korumaksadecesuların sağlığı için değil, bizim için de gerekli. Acil önlemler
alınmazsa,geleceknesillerokyanuslarınuluslararasısularındaki,yanielimizdekalanenbüyükküreselortakdeğerimizdekiyaşamıgörmeyadabununkeyfinisürmefırsatınıkaçıracak.
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