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Öz: Bu çalışmanın amacı yerbilimi dünyasında henüz yeni bir terim olarak tanıtılan Antroposen (Anthropocene) de
Türkiye’de arazi bozulmasının nedenlerini ortaya koymaktır. İnsan etkisi son birkaç yüzyıl yeryüzünün değişiminde
önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle çok sayıda doğa bilimci Holosen’in bittiğini ve Antroposen olarak
adlandırılan yeni bir dönemin başladığını kabul etmektedir. Dünya’da Antroposen’ nin başlangıcı olarak değişik
tarih ve olaylar baz alınsa da James Watt’ın buharlı motoru bulması (1784) en çok taraftar bulan olay ve tarihtir.
Tarım alanlarının daralması ve nüfusu besleyememesi, su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması, meraların
niteliğinin bozulması ve hayvancılığın gerilemesi köyden kente göçü başlatmıştır. Sanayileşme ile birlikte atmosferin
gaz yapısında meydana gelen değişim küresel iklim değişimini başlatmış ve bunun sonucunda ekstrem hava şartları,
kuraklık, taşkın, sel ve çığ felaketleri oluşmaya başlamıştır. Tarım Devrimi dünya yüzeyini değiştirirken, Endüstri
Devrimi de dünya atmosferini değiştirmeye başlamıştır. Bu süreç yeni bir dönemin yani Antroposen’ in başlamasına
neden olmuştur. Bunun sonucunda da insanın ekosistemlere etkisiyle Türkiye’nin büyük bir kesiminde antropojen
biyomlar ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antroposen, doğal ortam, insan etkisi, arazi kullanımı, Türkiye
Abstract: This study aims to present the causes of land degradation in Turkey in the Anthropocene era. The term
Anthropocene is still new in the geoscience world. In the last few centuries, mankind’s activities have had a
significant impact on changes in the earth’s surface. Many geoscientists have therefore accepted that, with the end of
the Holocene epoch, we have entered a new era – referred to as the Anthropocene era. While various dates and
events have been attributed as marking the start of the Anthropocene era, James Watt’s invention of the steam engine
in 1784 is the most widely accepted. Rural-urban migration began with the shrinking of agricultural areas and the
lack of food supplies, the pollution and reduction of water sources, the deterioration of the quality of fields and the
decline of livestock farming. Industrialisation saw the earth’s climate begin to undergo changes caused by the gasses
released into the atmosphere, and extreme weather conditions, droughts, floods and avalanches started to occur. As
the agricultural revolution had changed the earth’s surface, the industrial revolution began to change the earth’s
atmosphere, and this process brought about the start of a new era: the Anthropocene era. As a result, with the effects
of human activity on ecosystems, anthropogenic biomes have appeared over most of Turkey
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1. Giriş
Türkiye’de sanayileşmenin batıya göre geç başlaması insanın arazi üzerindeki baskısını uzun
yıllar ormanların tahribi ile sınırlı tutmuştur. Bunun diğer bir nedeni de Anadolu’daki insanların yerleşik
düzene geçmemesi, yoğun bir şekilde hayvancılıkla uğraşmasıdır. Anadolu’da Holosen süresince gelmiş
geçmiş bir çok medeniyetin arazi bozulmasında rolleri inkâr edilemez. Anadolu’da 16. yy. da Celali
isyanları başlayan kır ekosisteminin bozulma süreci, 18. ve 19. yüzyıllar arasında konar-göçerlerin plansız
bir şekilde yerleşik yaşama geçirilme çabaları ile devam etmiştir. Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden
sonra, Oğuz Türk boyları, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar, yerleşik düzene geçişi bir devlet politikası
olarak kabul etmişler, göçerleri 19. yüzyıl sonuna kadar yerleşmeye zorlamışlardır (Demir 1999, 2002).
Doğal ortam insan ilişkisi açısından geçmişten günümüze bir mücadele alanı olan Anadolu’ da bu
ilişki nadiren olumlu, çoğunlukla da olumsuz bir seyir izlemiştir (Foto 1, 2). Ancak son yüz elli yıl içinde
Anadolu’da nüfus artışının tetiklediği doğal ortam bozulması ciddi boyutlara ulaşmıştır (Foto 2). Anadolu
ve yakın çevresinde meydana gelen demografik hareketler nüfus artışını daha da hızlandırmıştır. Başta
Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere diğer yerlerden gelen nüfus arazi üzerindeki baskıyı arttırmış ve
çeşitli faktörlerin etkisi altında telafisi çok zor ve maliyetli değişimler meydana gelmiştir.
Doğal bitki örtüsünün korunamadığı, biyolojik çeşitliliğin her geçen gün azaldığı ülkemizde
nüfusun artması ile yoğunlaşan kaynak talebi çevre üzerindeki baskısını 1950 li yıllardan itibaren makineli
tarıma geçilmesi ile birlikte daha da arttırmıştır. Üretilen malzeme miktarını arttırma çabaları küçük
bölgelerde daha çok baskıya neden olmuştur (Foto 3). Makineleşme (biçer-döver, traktör vb. kullanımı) ile
üretimin artması bir yandan kırsal kesimde gelir düzeyini iyileştirirken diğer yandan daha az işgücü
ihtiyacını beraberinde getirmiştir (Foto 7). Biçer-döver ve traktör kullanımı tarla üretim sürecinde daha az
insanın yer almasına neden olmuştur. Bunun sonucunda gizli işsizler ortaya çıkmış ve şehirlere geçici
veya kalıcı göçler başlamıştır.
Arazinin koruyucu gücü olan doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi ile başlayan süreç, tarım
topraklarını amaç dışında kullanılması, aşırı otlatma ile devam etmiştir (Foto 4). Gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması, genel olarak tutarlı ve sürdürülebilir bir tarım politikamızın olmaması, yanlış
tarım tekniği uygulamalarında hiçbir sakınca görülememesi, hızlı nüfus artışı ve belirli alanlara yığılma ile
doğanın sırtına taşıyamayacağı yüklerin yüklenmiş olması bozulma sürecinin önemli nedenleridir (Foto
5). Bu durumun sonucu olarak ülkemizdeki doğal ekosistemler, insan etkisine göre; insan tarafından
desteklenen tarımsal ekosistemler, üretim amacıyla işletilen ekosistemler, endüstriyel ekosistemler, kent
ekosistemleri, insan etkisi olmayan veya çok az olan doğal veya doğala yakın ekosistemlere dönüşerek
antropojen biyomlar oluşmuştur.
2. Kuram
Doğal ortam-insan arasındaki ilişkide roller yaklaşık 200 yıl önce değişmiştir. İnsanın doğa
üzerinde etkinliği artmış ve büyük ölçüde ona hükmeder hale gelmiştir. İnsanlar dünya gezegenini
eskisinden çok daha verimsiz kullanmaktadır (Crutzen ve Stoermer, 2000; Crutzen ve Ramanathan, 2003).
İnsanların yaptığı faaliyetler dünyanın büyük bir bölümünde etkili olmakta ve bu nedenle yeryüzünün
%83’ünde insanın ayak izi bulunmaktadır (Sanderson vd., 2002). Günümüzde Dünyanın ¾ ünden fazla bir
kesimi insan etkisine maruz kalmış ve az veya çok değiştirilmiştir. Dünyada doğal olarak kalan alan
toplam yüzölçümün yaklaşık %10’udur. İnsanların doğal ortamı ve ekosistemi değiştirebilme gücünün
tüm gezegene yayılması Avrupa'nın endüstrileşmesiyle başladığı kabul edilse de insanın doğanın görevini
elinden alarak yeni bir çağa adını yazdırdığı dönemin başlangıcı dünyanın değişik bölge ve ülkelerinde
farklıdır. Bu etki her yerde aynı olmamıştır. Bunun nedeni ise sanayileşme başlangıcının ülkelere göre
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farklı tarihlerde olmasıdır. Ayrıca bölge ve ülkelerin siyasal, ekonomik ve kültürel yapıları da
Antroposen’in başlangıç tarihinde etkilidir. Bunun başlangıcından itibaren o bölgelerde toprak, hava, su ve
biyocoğrafya özellikleri insan tarafından değiştirilmiştir.
3. İlgili Çalışmalar
1995 yılında ozon tabakasıyla ilgili araştırmasıyla Nobel ödülüne layık görülen Paul Crutzen,
Antroposen adı verilen yeni bir çağın başladığını belirtmiş ve Eugene F. Stoermer ile birlikte Antroposen
üzerine ilk makaleyi yayımlamıştır (Crutzen ve Stoermer, 2000). Bununla birlikte pek çok doğa bilimci
aynı görüşü savunmaya başlamış ve Antroposen terimi literatüre girmiştir (Crutzen, 2002a, 2002b, 2002c,
2002d; Steffen vd., 2004; Syvitski vd., 2005; Crossland, 2005; Andersson vd., 2005).
Antroposen’in (İnsan Çağı) yani ekosistemlerin insanlar tarafından değiştirilmeye başladığı tarihin
ne zaman başladığı konusunda farklı görüşler vardır. Bazıları 200 yıl önce başlayan Endüstri Devrimini
milat olarak alırken (Crutzen ve Stoermer, 2000; Zalasiewicz vd., 2008) bazıları da bunu 1900’lerde
(Nakicenovic ve Stewart, 2000) ve hatta 1950’lerde (Meybeck, 2001) başlatır. Fakat James Watt’ın
buharlı makineyi bulduğu 1784 tarihi Antroposen’in başlangıcında önemli bir yer tutar (Crutzen ve
Stoermer, 2000; Crutzen ve Steffen, 2003; Winfried vd., 2004). Bu tarih aynı zamanda endüstriyel
devrimin de başlangıcı sayılır.
4. Materyal ve Yöntem
Türkiye’de Antroposen döneminin başlangıcını ve antropojenik biyomların oluşumuna etki eden
faktörlerin belirlenmesini amaçlayan bu çalışma, daha çok literatür taramasına ve araştırmacıların arazi
gözlemleri sayesinde elde ettiği bulgulara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle
Türkiye’deki doğal ortam bozulması ve nedenleri ile ilgili yapılmış çalışmalara ulaşılmış, bu yayınlar
derlenerek amaca uygunluğu bakımından sınıflandırılmıştır. Nüfus verileri değişik yayınlardan ve Devlet
İstatistik Enstitüsü kaynaklarından alınmıştır. Literatür incelemesi ile elde edilen verilere arazi
gözlemlerinde belirlenen özellikler eklenmiştir. Güncel verilerin bir kısmı araştırmacıların Türkiye’de son
25 yılda yaptığı çalışmalardan elde edilmiştir. Ayrıca, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, yerel kişilerle
görüşmeler, tarihi kaynaklar, geriye doğru tahmin yöntemi arazi bozulmasının boyutlarının
belirlenmesinde etkili olmuştur. Uygulama ve gözlem sonuçları ile literatürden elde edilen bilgiler analiz
edilerek insanın Türkiye’de doğal ortama etkisi ve bunun sonucunda oluşan güncel durum ortaya
konmuştur. Türkiye’nin güncel arazi kullanımı verileri ile doğal ortam özellikleri ilişkisi dikkate alınarak
değişen ve antropojenik ortama dönüşen alanlar belirlenmiştir. Arazi kullanımının geçmişteki durumu ile
güncel arazi kullanımı verileri karşılaştırılarak doğal ortamda meydana gelen değişiklikler belirlenmeye
çalışılmıştır. Doğal ortamı oluşturan bitki örtüsü, hayvan varlığı, toprak, su ve havanın insan etkisiyle
nerede ne kadar değiştiği ortaya konmuştur.
5. Bulgular ve Tartışma
Türkiye’de doğal ortam bozulmasının binlerce yıl öncesinden başladığını söylemek mümkündür.
Bilindiği gibi Türkiye’nin bulunduğu topraklarda iskânın tarihi yaklaşık 10 bin yıl gerilere gitmektedir.
Anadolu’nun birçok yerinde tarımsal etkinlikler yaklaşık 4 bin yıldır sürmektedir. Prehistorik yerleşmeler
göl ve akarsu kenarları ile vadi tabanlarına kurulmuştur. Tarihi çağlarda yerleşim alanlarının çoğalması,
stepin kenar kesimlerinde yaşayan insanları, komşu bulundukları orman alanlarını tahribe yöneltmiştir
(Walter, 1956; Atalay, 1989a, 1989b, 1995).
Türkiye’de sanayileşme ve tarımda makineleşmenin batıya göre geç başlaması insanın arazi
üzerindeki baskısını uzun yıllar ormanların tahribi ile sınırlı tutmuştur (Efe, 2004; Çolak ve Rotherham,
2006). Bunun diğer bir nedeni de Anadolu’daki insanların yerleşik düzene geçmemesi, yoğun bir şekilde
hayvancılıkla uğraşmasıdır. Anadolu’da Holosen süresince gelmiş geçmiş birçok medeniyetin arazi
bozulmasında rolleri inkâr edilemez. Anadolu’da bugünkü orman alanı 20,7 milyon hektar olup potansiyel
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olarak olması gereken 50 milyon hektardır. Şu andaki step sahası 24 milyon hektar olup bunun
yaklaşık 12 milyon hektar olması gerekir (Schiechtl vd., 1965; Mayer ve Aksoy, 1986).

Foto 1. Meriç Nehri Taşkını 2006 Edirne. Ekstrem hava koşullarının oluşturduğu afetler Türkiye’nin birçok yerinde
görülmeye başlamıştır.

Foto 2. Orman tahribatına bir örnek – İzmir
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Anadolu’da ormanlar kaçak kesim, yangın, tarım ve yerleşim alanı açma, aşırı otlatma, yapı
malzemesi temin etme gibi nedenlerle tahrip olmuştur. Bu tahribat Anadolu’daki ilk insan
yerleşimleriyle başlamış ve zaman içerisinde artarak devam etmiştir. Yirminci yüzyılda yerleşim
alanlarının sürekli genişlemesi, yeni açılan orman içi yollar, maden aramaları ve yangınlar orman
alanlarının daha da daralmasına neden olmuştur. Özellikle son 50 yıldır boyutları giderek artan
orman tahribatı Türkiye’de erozyonun şiddetlenmesine, erozyona uğrayan alanların
genişlemesine tarım topraklarının geri döndürülemez şekilde kaybına ve yapılan barajların
erozyon malzemeleriyle dolarak siltasyona maruz kalmasına yol açmıştır.

Foto 3. Kır yerleşmeleri nedeniyle Batı Karadeniz’de orman tahribi

Türkiye’de Antroposen sürecini başlatan faktörlerden biri de doğal mera alanlarının
tahribata maruz kalmasıdır. Aşırı otlatma meranın bir vejetasyon döneminde ürettiği yemin
%60‘ından fazlasının hayvanlar tarafından otlanması durumudur. Bu durumun yıllarca
sürdürülmesi klimaks vejetasyon üzerinde toprak üstü ve toprak altı organlarının normal bir
şekilde büyüme ve gelişmelerini sürdürmek için gerekli besinleri üretecek kadar yaprak alanı
bırakılmadığı için bitkilerin zayıflamasına neden olur. Bitkinin soğuğa, kurağa ve otlatmaya karşı
direnci ortadan kalkar ve arazi mera vasfını kaybederek erozyon alanına dönüşür.
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Foto 4. Diyarbakır yakınlarında küçükbaş hayvancılık faaliyetleri nedeniyle bozulmuş mera arazisi

Foto 5. Anadolu’da görülen son Anadolu Parsı (Panthera pardus). 17 Ocak 1974'te Beypazarı’nda öldürülen
Anadolu parsıyla ilgili gazete haberi. Anadolu’da doğal yaşama bakış açısını yansıtması bakımından önemli bir fotoğraf.
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Foto 6. Tatlısu kaynaklarının plansız ve bilinçsiz kullanımı kulak alanların önemli ölçüde daralmasına neden olmuştur. Manyas
(Kuş) Gölünde doğal salınım insan etkisiyle değişmiş ve su seviyesi yılın büyük bir bölümünde normalin altına düşmüştür.

Türkiye’de Antroposen dönemini başlatan faktörlerin en önemlilerindin birisi de yanlış veya hatalı
arazi kullanımıdır. Orman alanlarının tarım, tarım ve orman alanlarının mera, tarım alanlarının yerleşim ve
sanayi alanı olarak kullanımı doğal ortam bozulmasında başlıca etkendir (Foto 8)
Türkiye’nin birçok yerleşim biriminde kanalizasyonlar arıtma yapılmadan çevredeki akarsu, göl
ve denizlere boşaltılmaktadır. Türkiye’de 3225 belediyenin 2226’sında kanalizasyon şebekesi mevcuttur.
Bir başka deyişle, belediyelerin %69’unda kanalizasyon şebekesine sahiptir. Fakat 3225 belediyenin
sadece 408’sine atıksu arıtma tesisi vardır. Belediye teşkilatı olan yerleşim birimlerinde yaşayan nüfusun
%60’ı arıtma tesisinden yararlanmaktadır. Yılda deşarj edilen atıksu miktarı ise 3.1 milyar m3 tür.
Türkiye’deki kentlerin sadece %10’un atık suları arıtılmakta geriye kalan doğrudan çevreye verilmekte
toprak ve su kirliliğine neden olmaktadır.
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Foto 7: Tarımda makineleşme işgücünü etkileyerek köyden kente göçü arttırmıştır. (Manyas).

Geçmişten günümüze çeşitli medeniyetlerin yerleştiği bir bölge olan Anadolu’da doğal ortam
bugün itibariyle ciddi ölçüde tahrip olmuştur. Bu tahribat son yüz elli yıl içinde daha da artmıştır. Anadolu
ve yakın çevresinde meydana gelen nüfus hareketleri ve göçler nüfus artışını hızlandırmıştır. Balkanlar,
Kırım, Kafkasya ve diğer yerlerden gelen nüfus ortam üzerindeki baskıyı arttırmış ve çeşitli faktörlerin
etkisi altında olumsuz değişimler meydana gelmiştir.
Türkiye'nin coğrafi konumu, iklim, topografya ve toprak şartları, erozyon ve doğal ortam
bozulmasına karşı duyarlılığını artırmaktadır. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin uygun olmayan arazi
üzerinde yapılması doğal ortam degradasyonuna ve erozyona neden olmuş verimli topraklar aşınıp
akarsular tarafından taşınmıştır. Yeni tarım ve yerleşim alanı kazanmak, yangın ve diğer nedenlerle orman
alanlarının tahrip edilmesi, arazi ve üretim planlamasının yetersizliği, topografik yapı ve iklim şartlarının
erozyona yatkın olması, erozyonunun önemli boyutlara ulaşmasına, arazi kalitesinin düşmesine yol
açmıştır (Foto 9). Türkiye’nin 1950’li yıllardan sonra kentlere göçle birlikte 1980’li yıllardan sonraki
sanayileşme süreçleri ve nüfus artışı ülkedeki doğal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur
(Atalay, 1992, 2001; Efe, 2007). Bu nüfus baskısı plansız kentleşme ve yanlış arazi kullanımı, verimli
tarım alanlarının ve doğal ortamın geri dönülmez biçimde yok olmasına yol açmıştır. Kentleşme sürecinde
gecekondular önemli bir yer tutarken kentler verimli tarım alanlarına doğru genişlemiştir (Foto 10).
Doğal ortamda dikkat çeken ön önemli unsurlar; bitki örtüsü, doğal hayvanlar, toprak, su ve
havadır. Bunların bozulması ve değişmesinde insanın etkisi çok büyüktür.
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Foto 8. Edremit çevresinde kıyılarda yapılaşma nedeniyle kaybedilen zeytin alanları uygun olmayan ekosistem koşullarında tekrar
tesis edilmeye çalışılmaktadır. Kızılçam ormanlarının doğal yayılış alanlarına kurulan zeytinliklerin yükselti ve fazla eğim
nedeniyle verimleri düşük olmaktadır.

Foto 9. Madencilik faaliyetleri nedeniyle doğal ortamın bozulması – Emet
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Türkiye’de doğal ortam bozulmasının nedenlerini; 1-İnsan kaynaklı teknik nedenler (doğal bitki
örtüsünün tahribi, aşırı veya erken otlatma, toprak erozyonu, toprak kirliliği ve degradasyonu, yanlış arazi
kullanımı, tarım parsellerinin parçalı oluşu, su kirliliği ve hidrolojik döngünün değişimi, sulak alanların
kurutulması ve hava kirliliği) 2-Sosyoekonomik, yönetimsel ve yasal nedenler (kültür ve yaşam tarzı,
Anadolu’ya göçler, gecekondulaşma ve yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar) olarak iki başlık altında
ele almak mümkündür (Anonim 2005a). Ekosistemin dört ana unsuru doğal bitki örtüsü, toprak, su ve
havadır. Türkiye’de insan-doğal ortam etkileşimi sonucu doğal bitki örtüsü tahrip olmuş, aşırı otlatma ve
eğimli sahalarda yapılan tarım faaliyetleriyle toprak erozyona uğramıştır. Tarımda kullanılan gübre ve
ilaçla toprak ve sular kirlenmiş, zararlı gaz emisyonlarıyla hava kalitesi düşmüştür. Antroposen’i başlatan
ve doğal ortam bozulmasına neden olan faktörlerin bazıları doğrudan ve bazıları da dolaylı olarak
şüphesiz insanla ilgilidir.

Foto 10. Verimli tarım alanlarına kurulan sanayi ve enerji tesisleri doğal ortam bozulmasında önemli bir role sahiptir. (Elbistan
Termik Santrali).

6. Sonuç
Türkiye’de doğal ortam-insan ilişkisi son iki yüzyılda insan aleyhine gelişme göstermiş, doğal
ortamın en önemli öğeleri olan doğal bitki örtüsü, fauna, toprak, su ve hava nitelik olarak bozulmuştur.
Tahrip olan bitki örtüsü ve yanlış arazi kullanımı erozyonu hızlandırmış verimli toprakların büyük bir
bölümü yok olmuştur. Doğal hayvan türleri ve populasyonu azalmış, toprak ve sular kimyasal maddelerle
kirlenmiştir. Havaya verilen gazlar ve diğer maddeler küresel ısınmayı tetiklemiş, aşırı sıcak, soğuk, yağış
gibi ekstrem hava koşulları sıkça görülmeye başlamıştır. Bunun sonucu sel ve taşkınlar artmış, kuraklık
baş göstermiştir.
Nüfus artışı ve teknolojinin bu bozulmada rolü yadsınamasa da insanın bitmek tükenmek
bilmeyen istek ve üretim arzusu, yarınları düşünememesi, yaşam tarzı ve kültürünün de çok büyük etkisi
vardır. Dünyanın ¾ ünden fazlasının insanoğlu tarafından değiştirildiği günümüzde Türkiye’de bundan
nasibini almış ve insanın ayak izleri az veya çok ülkenin büyük bir bölümünde etkili olmuştur. Bütün
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bunlar sonucunda insan faktörü etkisiyle doğal ekosistemler değişmiş ve yeryüzü gezegeni tarihinde ve
Türkiye’de Antroposen olarak adlandırılan insan çağı başlamıştır.
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