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GİRİŞ
Yerleşme tarihi yaklaşık olarak günüm üzden 8000 yıl kadar önceye daya
nan A nadolu, çeşitli m edeniyetlerin kurulmasına beşiklik etmiş, birçok dev
letler ve im paratorlukları barındırm ış ve dolayısiyle değişik kültürlerin hayat
sahası olmuştur. A lp kuşağı içinde bulunan A nadolu, hem son derece arızalı
hem de yüksek bir topoğrafyaya ve ayrıca her je o lo jik zamanın çeşitli çevrele
rine ait farklı kaya topluluklarına sahiptir. N itekim , ülkem izin üçte ikisini
% 15’ ten fazla eğimli araziler oluşturm aktadır; bunun yanında doğal denge
nin bozulduğu eğimli alanlarda aşınmağa karşı son derece müsait olan ve yer
yer oyuntularla parçalanmış volkanik tü f ve piroklastik maddeler, kumlu mil
li N eojen ve kum lu, killi, milli ve kireçli tabakaların ardalanmalı olarak sıra
landığı Mesozoyik ve Eosen fişleri, pekişmesi zayıf çeşitli depolar ile bünyesine
su aldığında kolayca eriyen tuzlu-jipsli ve alkali araziler ile toprak örtüsünün
tamamen süprülm esi ile kayalıklar halinde beliren silis nisbeti fazla olan metam orfik ve volkanik kütleler ile aşırı bazik alanlar vs. bulunmaktadır.
Ülkem izde topografyanın arızalı olması daha ziyade dağınık kırsal yerleş
m elerin doğmasına neden olmuş, geçim i tarım ve hayvancılığa dayanan kırsal
nüfus, arızalı-dağlık alanlarda hububat ihtiyacını karşılamak için çoğu tarı
ma uygun olmayan alanlarda tarım yapmış, yakacak ve yapacak ihtiyacını kar
şılamak için orm anlardan aşırı ve düzensiz olarak faydalanmış, gerek orman
ve gerekse otlak alanlarda aşırı şekilde hayvan otlatmıştır. Osmanlı dönem in
de, kırsal alanlarda nüfus artışı, zaman zaman asayişin sağlanamaması, timar,
has ve zeamet sahiplerinin köylüden aşırı vergi alm aları, bazı köy sakinleri
nin bulundukları alanlardan koparak dağlık alanlarda yeni yerleşme sahaları
kurm alarına neden olmuş ve bu yüzden de kırsal yerleşm eler gittikçe daha
dağınık bir durum almıştır. Öte yandan, kırsal yerleşme alanlarındaki doğal
kaynakların köy sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olm ası, özel
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likle dağlık alanlarda birkaç haneden ibaret olan ve yazın iskân edilen, yeri
ne göre tarım ın veya hayvancılığın ağır bastığı geçici yerleşme m erkezleri
kurulmuştur. Ülkem izde resm î kayıtlara göre 35 131 köy bulunmaktadır. A n 
cak İdarî yönden köylere bağlı mahalle, kom , mezraa, oba, yaylak ve kışlaklar
gibi köy-altı iskân tipleri de ilâve edildiğinde kırsal yerleşm elerin 70 000 c i
varında olduğu tahmin edilmektedir.
İşte dağınık kırsal yerleşm e sistemi, ülkem izde orm anların aşırı şekilde
tahrip edilm esine, sürüme uygun olmayan alanlarda tarım yapılmasına, m e
ralarda aşırı olarak hayvan otlatılmasına sebep olmuş ve bu yüzden ülkemiz
arazisinin en azından % 50 kadarında çeşitli derecede erozyon olayları baş
göstermiştir. Oyle ki, ülkem izde tarım yapılan 6.1 m ilyon hektar arazi sürü
me uygun olmayan V., V I. ve V II. sınıf arazi kapsamına girmektedir. Bir yılda
ortalama olarak bir km 2 lik alandan taşınan malzeme ise 600 tonu aşmakta
ve nehirlerim iz vasıtasiyle yüzer halde taşınan katı madde miktarı ise 380 mil
yon tonu bulmaktadır.
Bu makalede, daha ziyade kırsal yerleşm enin arazi degredasyonu üzerin
deki etkileri ve bunun sonuçları üzerinde durulacaktır.
A N A D O L U ’ DA KIRSAL YERLEŞİM İN TARİH SEL GELİŞİMİ
Bilindiği gibi A nadolu, yeryüzünde yerleşme tarihinin en eski olduğu ül
keler arasında yer almaktadır ve ilk yerleşm eler günümüzden en az 8000 yıl
öncesine kadar dayanmaktadır. Gerçekten, Antalya Karain, B eldibi, Oküzini, Antalya’da Kadıini ve Hatay Samanlıdağ vs gibi mağaralarda yapılan araş
tırm alarda bu alanlarda P aleolitik insan topluluklarının yaşadıkları
anlaşılmıştır. Paleolitik dönem de, A n adolu ’ nun güney kesiminde G öller yöre
sinde, Torosların eteklerinde ve hatta doğuda E rzurum Ovası dahilinde yer
leşm eler yoğunlaşmıştır.
M.O. 6300-6500 yılları arasındaki N eolitik dönem de yerleşm eler daha da
yaygınlaşmış ve hayvancılık yanında uygulanan tarla kültürü, mağara yaşamı
nın yerini almış; kerpiçten evler, çanak-çöm lek, ok ve m ızraklar yapılmış ve
hatta hayvan ve bitki liflerinden yararlanılarak dokumacılık bile başlatılmıştır.
Bu dönem i M.O. 4750-4000 yılları arasında Kalkolitik devre izlemiş ve bu
dönem de adeta petek şeklinde olan ev küm eleri inşa edilmiş, m adenî eşyalar
yapılmış, tarım ve hayvancılık faaliyetleri de gelişmiştir. M. O. 4000-3000 yıl
ları arasındaki Genç K alkolitik devrede yerleşik hayat ilerlem iş ve o dönem in
kasaba ve şehirleri kurulm uştur (İç A n adolu ’da B üyükgöllücek, İstanbul Fikirtepe, G öller yöresinde Kuruçay, Am ik ve nihayet Doğa A nadolu’da yerle
şik hayatın ilk nüveleri kurulmuştur). M.O. 3000 yıllarından sonra Anadolu'da
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bulunan gür ormanlardan istifade edilerek m adencilik özellikle bakırcılık ge
lişme göstermiş, kırsal yerleşme yanında kent yerleşm eleri de yaygın bir du
rum almağa başlamış ve A n adolu ’ nun her tarafına yayılmıştır.
İlkçağ’a gelindiğinde, bu çağın başlangıcında A nadolu civarındaki ülkele
rin hammadde ithal ettikleri b ir durum a gelmiş ve hatta M.O. 19. ve 18. yüz
yıllarda Asurlu tüccarlar, A n adolu ’ nun hertarafına yayılmıştır. Hititler
dönem inde A nadolu, dönem in en düzenli tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin
hüküm sürdüğü bir ülke olmuştur. Gerçekten Iv riz’de 3000-4000 yıl kadar
öne kayaya oyulmuş bir elinde üzüm salkımı, diğer elinde buğday başakları
bulunan insan (hükümdar) reliefi bu durumu kanıtlamaktadır. Ancak, bu devlet
üstüste gelen kuraklık ve kıtlıktan geniş ölçüde sarsılmıştır; hatta Hititlerin
bu yüzden yıkıldığı sanılmaktadır.
Doğu A n adolu ’da Van Gölü çevresinde dönem inin en ileri uygarlığını ku
ran Urartular, geniş ölçüde sulamaya dayanan kendilerine özgü tarımsal sis
temler (Tır tarımı) uygulamışlardır. Hatta bugün bile Van’da bulunan ve
kullanılan oldukça ileri düzeydeki sulama ve şehir içmesuyu sistemini kur
muşlardır. Urartular, sık sık A surluların istilâ ve baskınlarına uğramış ve böylece hem Urartu medeniyeti zarar görmüş ve hem de bu dönem de sık meşe
orm anları ile kaplı o lan Van yöresi önem li ölçüde tahrip edilmiştir. Nitekim,
Asur kralının diktirdiği kitabe üzerinde: “ güzel fidanlıkları dağıtım, üzüm
bağlarını geniş ölçüde tahrip eyledim , sazlık kadar sık ormanları kestirdim..”
okunmaktadır.
M.O. 1300 Yıllarında Batı A n a d olu ’ ya yerleşen Frigler, verimli topraklar
üzerinde tarım yapmış, zengin orm anların m evcudiyetine bağlı olarak keres
tecilik ve m aranogozluk alanlarında ilerlem işler; tiftik keçisi beslem işler ve
tiftik işletmesinin de tem ellerini atarak dokum acılıkta ileri gitmişler ve ayrı
ca maden yataklarını da işletmişlerdir. Aynı şekilde iyonlar da Batı A nado
lu ’da önce Ege kıyılarında bilâhare Marmara ve Karadeniz kıyılarında ticaret
m erkezleri kurm uşlar; ziynet eşyasında seramiğe, dokum acılıktan maden iş
letm eciliğine kadar çeşitli alanlarda önem li ilerlem e kaydetmişler, nüfusları
2000 civarında ve daha fazla olan yerleşme m erkezleri kurmuşlardır.
Roma im paratorluğunun, 395 yılında yıkılışından sonra Anadolu Bizans
hakimiyeti altında kalmış, bu dönem de A n adolu ’da yoğun tarım ve hayvancı
lık faaliyetleri adeta Hitit kültürünün devamı şeklinde sürmüş, çeşitli doku
m acılık kolları gelişerek devam etmiştir. Alpaslan’ ın 1071’deki Malazgirt
zaferinden sonra A n ad olu ’ nun kapısı Selçuk T ürk leri’ ne açılmış ve doğudan
gelen Türk kabileleri A n adolu ’ nun tenha olan kırlarına yerleşmişler, konargöçer aşiretler yaylak ve kışlak tipinde yerleşm eler kurmuşlar ve zamanla kır
iskânı gittikçe ilerlem iş ve toprağa yerleşik köy uygarlığı gelişmiştir. Selçuk
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lularla gelen göçebe aşiretler, sınır bölgelerinin korunması amacı ile sınır boy
larına yerleştirilmiştir. Bu nedenle de hayvancılık ekonomisinin egemen olduğu
dağınık ve küçük nüfuslu kırsal yerleşme ve/veya köyler kurulmuştur. Bu d ö 
nemde aynı ölçü de kentler de gelişmiş, “ ahi” adlı esnaf örgütleri ihdas edil
miş ve A nadoluyu birbaştan birbaşa kateden ulaşım ağı kurulmuş, bu yollar
üzerine kervansaraylar ve hanlar inşa edilmiştir.
Osmanlılar Döneminin kuruluş yıllarında, Osmanlılar bir taraftan verimli
ve kuraklıktan az etkilenen topraklardan istifade etmek, diğer taraftan da Ana
d olu ’da bulunan M oğol ve Ilhanlılar’ ın istilâsından korunm ak için kuzeybatı
ya doğru
Bilahare
tansiyeli
neminde

yönelm işler; sınır boyları konar-göçer topluluklar yerleştirmişlerdir.
Osm anlılar’ ın A n adolu ’ ya doğru yayılmaları ile A nadolu’ nun kır p o 
tarım ve hayvancılık yapılarak değerlendirilm iştir. Osmanlılar d ö 
zaptedilen topraklar gelir miktarlarına göre savaşlarda yararlılık

gösteren kim selere timar, has, zeamet halinde verilmiştir. Yıllık geliri 100 000
akçeden fazla olan “ has” , 100 000-20 000 akçe arasında olan “ zeam et” ve
20 000 akçeden az olan “ tim ar” olarak addedilm iş, bu toprakları işletenler
toprağın gerçek sahipleri olmayıp, bu toprakları işletmekle yükümlü idiler ve
toprakda çalışan köylüler ise kiracı ve ortakçı durum da idi. Osmanlı ordula
rına savaş zamanında gerekli asker, araç ve gereç yardım ınında bulunan sipa
hilerin, 16. yüzyıldan itibaren işlettikleri topraklara sahip çıkmaları ve halktan
fazla vergi toplam aları ve 16. ila 19. yüzyıllar arasında zaman zaman asayişin
bozulm ası, isyanların çıkm ası vs. gibi sebepler bazı köylülerin toprağını terk
etmesine ve dağlık alanlara çekilm esine ve bir kısmının şehir ve kasabalara
yığılmasına neden olmuştur. Bu yüzden kırsal alanlarda ve özellikle dağlık
yörelerde üç beş haneden ibaret olan küçük yerleşme birim leri doğmuştur.
B öylece kırsal yerleşm elerde geniş çapta b ir dağılma meydana gelmiştir.
19. yüzyılda Kafkasya, Kırım ve Balkanlardan gelen göçm enlerin toprağa
yerleştirilm esi ile de kırsal yerleşm elerin sayısı artmış, boş kırsal alanlar ta
rıma açılmıştır.
1839 da “ Gülhane Ferm anı” timar, has, zeamet sistemini ortadan kaldı
rılmış olmakla beraber, köy mülkiyetine bekleneni getirmemiştir. Nitekim, nü
fuzlu alanlar 1858 de çıkarılan arazi nizamnamesi adlı kanunun boşluklarından
yararlanarak büyük arazileri kendi adlarına tescil ettirm işlerdir. 1864 yılın
da çıkan “ Vilâyet nizam nam esi” adlı ferm anın yürürlüğüne girmesi ile köy
tanınmış ve idari yönden bağımsızlığa kavuşmuştur. 18 Mart 1924 yılında ç ı
karılan köy kanunu ile de köylerin tanınması yanında özel mülkiyet hakkı da
doğmuştur.
Buraya kadar yapılan açıklam alardan sonra şu sonuçlara ulaşabiliriz:
1A n adolu ’da, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar olan süreç içeri
sinde arazinin doğal kaynaklarına dayalı olan yerleşmeler kurulmuş ve bu yer
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leşm elerin sakinlerinin geçim leri önem li ölçüde tarım ve hayvancılığa
dayanmıştır.
2- Geçim kaynakları genellikle hayvancılığa dayalı konar-göçer topluluk
lar daha ziyade dağlık alanlarda yerleşmişler, yazın yaylalara, kışın ise alçak
alanlara göç etmişlerdir.
3- A nadolu, hayat tarzları, kültürleri farklı olan çeşitli kavim ve m illetle
rin yerleşme sahası olmuş ve farklı sistemler uygulanmıştır.
4- Özellikle Osmanlılar dönem inde arazi mülkiyet sisteminde zaman içe
risinde köklü sayılacak değişm eler olmuş, yerleşme, mülkiyet ve tarımsal faa
liyetleri düzenleyecek esaslar belirlenm em iştir.
5- M ültezim lerin ve sipahilerin köylüden fazla vergi almaları, zaman za
man isyanların çıkm ası, aile ve aşiretler arasındaki m ücadele devamlı olarak
bazı ailelerin bulundukları alanlardan koparak üç-beş hanelik yeni yerleşme
alanları kurm alarına sebep olmuştur.
KIRSAL YERLEŞM E T İP LE R İ
Ülkemizde devamlı ve geçici olmak üzere iki farklı kırsal yerleşme tipi mev
cuttur. Devamlı kırsal yerleşm eleri köyler ve geçici yerleşme tiplerini ise kom,
mezraaa, oba, yaylak^ kışlaklar vs. teşkil etm ektedir (Şekil 1).
Köy yerleşm eleri, sahillerden başlayıp, özellikle Doğu A n adolu ’da 2600
m.ye kadar çıkmaktadır. Özellikle dağlık alanlardaki köy yerleşm eleri muh
tarlığın bulunduğu b ir mahalle veya nüve ve buna bağlı birbirlerininden ayrı
olan birkaç m ahalleden ibarettir. Bu durum daha çok tarımsal toprakların
azlığından kaynaklanmış olup, köy sakinleri kendilerince yeterli toprak bul
maları amacı ile köyün çevresindeki uygun alanlara adeta küm eler şeklinde
dağılmışlardır.
G eçici yerleşm elerden k o m , bir veya birkaç ev ve bunların yanında bulu
nan birkaç hayvan ağılından ibaret olup, bu yerleşm eler daha ziyade Doğu
A n adolu ’ nun dağlık alanlarda yaygındır; hayvancılık faaliyetleri hakimdir.
M ezraa, daha ziyade tarım, ikinci derece de hayvancılık faaliyetlerinin
yürütüldüğü ve buna bağlı olarak da yerleşm elerin dahilinde ve çevresinde
bahçe ve tarlaların yeraldığı yerleşm elerdir.
O ba, koma benzemekte olup, Karadeniz bölgesinde bilhassa Ordu-Giresun
arasında duvarları taştan, çatısı ağaç m alzemeden yapılmış ve genellikle 5-20
evden ibaret ve evlerin civarında sebze bahçesinin bulunduğu yerleşmelerdir.
Yaylak ise, ülkemizin hemen her tarafında orm anın üst sınırında ve alpinsubalpin yaylalar kuşağında hayvan otlatmak amacı ile kurulan yerleşm eler
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dir. Bilhassa Toros ve Doğu Karadenizdeki yaylaların bazıları hertürlü ihtiya
cın giderildiği adeta büyük bir kasaba niteliğindedir. Toroslardaki yaylalar,
aynı zamanda, bunaltıcı yaz sıcağından kaçan insanlar için bir dinlenm e yer
dir. Yayla meskenleri genellikle taş malzemeden, ormana yakın olanlar ise ağaç
malzem eden yapılmıştır.
K ışlak ise, bilhassa Toroslarda hayvancılıkla geçinen Türkm enlerin, Yü
rüklerin kışın barındıkları, geçici iskân alanlarıdır.
T Ü R K İY E 'D E Y E R LEŞM ELERİN DAĞINIK OLM ASINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ülkemizde yerleşm enin dağınık ve düzensiz olmasını tayin eden faktörle
rin başında fizyografik ve sosyo-ekonom ik faktörler gelmektedir.

1F izy og rafik fa k tö rle r: Yaklaşık olarak 780 000 km 2 yüzölçüm üne sa
hip olan ülkemiz arazisi hem son derece arızalı hem de yüksektir. N itekim,
Kuzey A nadolu, ve Toros orojenik kuşağı akarsular tarafından dar ve derin
olarak parçalanm ış durum dadır. Doğu A n adolu ’da ise geniş alanlara yayılan
volkanik platolar ve bunun üzerinde yükselen volkanik kökenli dağlar yer al
maktadır. Ortalama yüksekliği 1100 m. civarında olan ülkemizde % 15 den çok
eğimli alanlar, ülkemiz arazisinin % 62.5 ini % 40 dan fazla eğimli olan alan
lar ise % 46 sını işgal etmektedir. Başka bir ifade ile de son derece dik veya
arızalı araziler ülkem izin % 30 kadarını kapsamaktadır. Bilhassa orojenik ku
şaklarım ızda kısa m esafeler dahilinde yükselti şartları sık sık değişmektedir.
Ülkem izin son derece arızalı bir özellik göstermesinin doğal sonucu ola
rak, daha ziyade küçük nüveler şeklinde dağınık yerleşm eler ortya çıkmıştır.
Şöyle ki, arızalı alanlarda köylüler sürülebilir, ekilebilir arazi bulm ak için
adeta dağlık alanlara yayılmışlar ve kendileri için uygun buldukları dağların
yam açlarına, eteklerine, vadi taban, kenar ve ağızlarına yerleşmişlerdir. A n 
cak, bu arızalı alanlarda başta tarımsal arazinin darlığı köylüleri yeni yerleş
me alanları ve yeni tarımsal alan bulmağa adeta zorlam ış ve bunun sonucu
olarak da dağınık bir yerleşme sistemi kendini göstermiştir.
Ote yandan, köy çevresindeki doğal otlak ve tarım alanlarının yetersizliği
yüzünden ve bunun yanında yaz sıcaklığından da kurtulmak nedeni ile ikinci
bir hayat ve geçim sahası olan geçici iskân üniteleri doğmuştur. Daha önce
bahsedildiği gibi, hayvancılığın ağır bastığı oba, tarım ve hayvancılığın birarada sürdürüldüğü mezraa, orm an üst sınırında sadece hayvanların otlatıldı
ğı alanlarda yaylak vs. gibi geçici yerleşm eler ortaya çıkmıştır.
Böylece, bir bakıma arazinin bütün potansiyelinden faydalanmak için sa
hil şeridinden dağların yüksek kesim lerine kadar olan saha dahilinde farklı
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tipte dağınık ve küçük birim lerden ibaret yerleşme m erkezleri kurulmuştur.
Bu nedenle; geçici yerleşmeler, tarımsal ve diğer kaynakların yetersizliğinin
bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
2Sosyal fa k tö rle r: A nadoluda asayişin bozulduğu, mültezim lerin fazla
vergi aldığı ve iç isyanların çıktığı dönem lerde bazı yerleşme birim lerinden
kopan aileler kendilerince emin hissettikleri yerlere taşınmışlar veya göç et
mişlerdir. Böylece, özellikle Doğu A n adolu ’da yeni yerleşme birim leri ortaya
çıkmıştır.

YERLEŞM E İLE A R A Z İ DEGREDASYONU ARASIN D AK İ İLİŞKİLER
A razi degredasyonunu etkileyen b irçok faktörler bulunmaktadır. A ncak,
bunların başında düzensiz yerleşme ve bunun yol açtığı yanlış arazi kullanma
yani orm an ve m eralarda erken ve aşırı hayvan otlatma vs. gelmektedir. Ülke
mizde özellikle dağlık-arızalı alanlarda yerleşen kırsal nüfus hububat ihtiya
cını karşılamak için bulundukları sahada tarıma uygun olan ve olmayan alanları
tarıma açmışlar, yakacak ve yapacak ihtiyaçlarını temin etmek için sahada ta
rıma uygun olan ve olmayan alanları tarıma açmışlar, yakacak ve yapacak ih
tiyaçlarını temin etmek için orm anlardan aşırı şekilde istifade etmişler ve
yiyecek ile giyecek ih tilaçların ı da giderm ek yönünden m eraların ot kapasi
tesinin üstünde hayvan beslem işlerdir. Çünkü, herşeyden önce, son 15-20 yıla
gelinceye kadar kırsal alanlarım ızda kapalı bir ekonom ik sistem hüküm sür
mekte idi ve bu nedenle de kırsal nüfus tüm ihtiyaçlarını bulunduğu sahadan
giderm ek zorunda idi. İşte, kırsal nüfusun tüm ihtiyaçlarını bulundukları sa
hadan temin etmesi yanlış arazi kullanmağa yani arazinin tarıma uygun olup
olmamasına bakılm aksızın tarım yapılmasına, mera sahalarında erken ve n or
mal otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatılmasına, mevcut ormanlık alan
ların yer yer tarıma açılmasına ve de orm andan aşırı şekilde faydalanmağa
yol açmıştır. Bu ise toprak-bitki-su dengesinin bozulm asına ve sonuçta top
rakların erozyonlaşmsına, toprakların tamamen süprüldüğü alanlarda ise eroz
yonun ana materyale intikal etmesine neden olmuştur. Nitekim erozyon,
kumlu-milli ana materyal üzerinde oyuntular şeklinde cereyan etmektedir. Top
rakların tamamen aşındığı kuvarsit, kuvarsit şist, kireçtaşı, andezit, gabro,
peridotit vs gibi sert volkanik kayalardan ibaret araziler, adeta işe yaramaz
kayalık alanlar halinde kalmaktadır.
N itekim , genel bir değerlendirm e yapıldığında,
1M er’a sahalarımızda aşırı hayvan otlatması sonuda m er'anın doğal ve
jetasyon kom pozisyonu bozulm uş, bunun yerine ve hayvanların sevm edikleri
dikenli ve acı olan otsu türler hakim olmuştur. Toroslar’daki subalpin m er’a-
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larda ve Orta ve Doğu A n ad olu ’daki otlak alanlarım nda bu durum son derece
bariz olarak görülm ekte olup, sözü edilen sahalarda sığır kuyruğu (Verbascutn sp.) geven (Astragalus sp.) sütleğen (Euphorbia sp.) devedikeni (Alhagi
sp.) gibi türler birlik ler oluşturacak derecede yaygın bir durum almıştır.
2- Yanlış arazi kullanma sonucu devamlı olarak otlak olarak kullanılması
gereken V. ve V I. sınıf, orm anla kaplı olması gereken V II. sınıf araziler, yani
sürüme uygun olmayan araziler, yer yer tarıma açılmıştır. Halihazırda bile
tarıma uygun olmayan 6.1 m ilyon hektar arazide tarım yapılmaktadır. Bunun
yanında, tarıma uygun olan ancak özel toprak koruma tedbirleri ile tarım ya
pılması gereken III. ve IV. sınıf arazilerde de kontrolsüz tarım sürdürülm ek
tedir. Bu durum , toprakların kısa sürede aşınmasına ve yer yer ana materyalin
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
3- Orman alanlarında bir taraftan otlatma yapılması, orm anların doğal
olarak gençleşmesini önlem iş, diğer taraftan da yakacak ve yapacak ihtiyacı
nın temini için yer yer orm anlar yok edilmiş ve orman yangınları da bazı yıl
lar âfet şeklini almıştır. Bu durum un sonucu olarak, Akdeniz bölgesinde
kızılçam orm anları ile kaplı olması gereken alanlar maki denilen çalılarla,
m akilerin tahrip edilm esi ile de diz boyu yüksekliğinde olan garig denilen k ı
sa boylu çalılarla kaplanmasına sebep olmuştur. Yarıkurak-yarıııemli alanla
rım ızda orm anların yerini antropojen stepler almıştır. Söz konusu durum ,
Karadeniz bölgesi hariç diğer bölgelerim izde görülmektedir. Sadece Doğu Ka
radeniz bölüm ünde köylülerin yakacak ve yapacak ihtiyaçlarını temin etmek
için ladin (Picea orierıtalis) orm anlarından bir yılda 25 000 m3 civarında iyi
kalitede kerestelik ağaçların kesildiği bildirilm ektedir (Kayacak 1952). Toros
dağlarında sedir (Cedrus libani) orm anlarının tahrip edildiği alanlar ya çıp 
lak kayalık halinde veya ardıçlarla kaplı durum dadır. Otlatmanın yapıldığı
alanlar da ise doğal yoldan orm anlar gençleşmemektedir. Sonuçta, ülkem izin
en az yarısını kaplaması gereken orm an alanları azalarak bozuk orm anlarda
dahil olmak üzere bugün % 26 ya düşmüştür.
4- Doğal dengenin bozulm ası ile oluşan erozyon ve sedimantasyon telâfisi
mümkün olmayan arazi kayıpları meydana getirmiştir. Şöyle ki, ülkemizde evaporit kökenli olan ve bünyesinde bol miktarda eriyebilir-çözülebilir sülfat, bi
karbonat ve klor taşıyan tortulların erozyon sonucu açığa çıkmaları, bir taraftan
bu kütlelerin yer yer oyuntularla parçalanarak kaymalarına, diğer yandan da
bazı seyrek tuzcul bitkiler dışında sahanın bitki örtüsü yönünden, çıplak kal
masına yolaçmıştır. Bu sahalar, Oltu çayı havzasında, aşağı Aras havzasında,
Ulukışla civarında vs. görülmektedir. Bunun yanında orojen ik kuşaklarımız
boyunca yer yer uzanan peridotit-serpantin-gabro karışımından meydana gelmiş
olan aşırı derecede bazik kütlelerin erozyon sonucunda yüzeye çıktığı alan
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larda işe yaramaz arazi haline dönüşmüştür. Çünkü bu kütlelerin ayrışması
ile açığa çıkan karbonatlar, aşırı alkalen reaksiyon gösterdiklerinden bitki ö r
tüsü tutunmasını engellemektedir. Bundan böyle, bu araziler de adeta işe ya
ramaz. V III. sınıf arazi halinde ortaya çıkmıştır. Öte yandan, doğal bitki örtüsü
tamamen tahrip edilmiş karstik araziler de taşlık-kayalık görünüm arz eden
bir durum almıştır.
5Ülkemizde, birim alandan aşınan ve dolayısiyle taşınan ve biriken katı
malzeme miktarı da son derece fazladır. Şöyle ki, ülkemiz, dünyada en fazla
erozyona uğrayan ülkeler arasına girmektedir. Yapılan araştırmalara göre (Atalay 1980, 1984) yılda ortalama olarak 1 km 2 lik alandan taşınan ince malzeme
600 tonun üzerindedir, su toplama sahasmn arızalı ve jeolojik yapının da aşın
maya kolay uğradığı Yeşilırmak havzasında ise yılda ortalama olarak 1 km 2
lik alandan taşınan yüzer haldeki malzeme 1500 tondan fazladır. Bunun so
nucu olarak'da yine ülkem izde nehirlerim iz vasıtasiyle denizlere ve komşu
ülke topraklarına taşman yüzer haldeki malzeme miktarı ise 400 m ilyon tona
yaklaşmaktadır. Türkiye’de bir m il2 den taşınan ortalama ince malzeme 1800
ton civarındadır. Bu değerler A frika’da 70, Kuzey A m erika’da 245, Asya’da
1530, Güney Amerika’da 160 ton/m il2 den taşman ortalama ince malzeme 1800
ton civarındadır. Fırat nehri aşağı yukarı Nil nehri kadar yüzer halde m alze
me nakletmektedir. Sellerin yayıldığı havza delta alanlarımızda ise şiddetli sayılcak bir birikm e görülm ektedir. N itekim , Burdur, Akşehir-Eber, Muş,
Kargı-Tosya, Büyük M enderes ve Gediz vs. havzalarında taşkınlar sonucu ba
zı yıllar binlerce dönüm arazi sellerin getirdiği çeşitli boyuttaki malzem elerle
kaplanmaktadır. Ülkem izde yaklaşık 2.7 m ilyon hektarlık alan devamlı ola
rak taşkın, millenme ve aşırı drenajın etkisi altındadır.
6- Arazi degredasyonunun en önem li sonuçlarından biri iç göçler üzerinde gö
rülmektedir. Gerçekten, ülkem izde 1950’ li yıllardan itibaren karayolu ağının
gittikçe yayılması, kırsal alanlardan şehirlere doğru olan göçü hızlandırılm ış
tır. G öç veren sahaların başında; şiddetli olarak erozyona uğramış, tarımsal
alanların yetersiz ve çok parçalı olduğu, tabir uygun ise geçim sıkıntısının çe
kildiği Erzurum , Kars, Gümüşhane ve Sivas, H akkari, Tunceli, Rize ve A rt
vin’ i kapsayan Doğu, Kuzeydoğu A nadolu ve Doğu Karadeniz bölüm ü
gelmektedir. Bu bölgelerden özellikle sanayileşmenin ileri olduğu başta İstanbul
olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İskenderun illerini kapsayan Gü
ney, Batı ve Kuzeybatı A nadolu’ ya doğru göç devam etmektedir. Nitekim, başta
Artvin, Kars, H akkari, Tunceli, Erzurum , Gümüşhane, Rize illerinde son yol
larda nüfus artışı durmuştur. Hattâ bu illerde nüfus azalması vardır. Bu du
rum “ kırların boşalm ası” olarak nitelendirilebilir (Şekil 2).
7- Arazi degredasyonunun diğer bir etkisi ise, kırsal alanlardan yılın belli
b ir dönem inde özellikle büyük m erkezlerde çalışmak için gelen ve “ gurbetçi”
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olarak adlandırılan “ geçici işçilik” üzerinde olmuştur. Gerçekten, Karade
niz Doğu ve Güneydoğu A nadolu’daki bazı kırsal alanlardaki ailelerin bir iki
ferdi, ailelerinin geçimini temin etmek için özellikle yaz dönem inde bazı şe
hir ve büyük kasabalara çalışmağa gitmektedirler.
Kısaca, ülkemizde önem li boyutlara ulaşmış olan arazi degredasyonu ne
deniyle doğal verim gücünü önem li ölçü de kaybetmiş ve bazı kesim lerde de
tamamen yitirm iş, tabir uygun ise âdeta düşmana terkedilmiş gibi elden git
miş ve kayalıklar halinde ordaya çıkm ış olan araziler görülmektedir. Bunun
en önem li nedenlerinden biri de, ülkem izdeki kırsal yerleşm elerini çok dağı
nık ve her tarafa yayılmış olması ile ilgilidir.
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