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Öz: Özellikle 1970’li yıllardan sonra literatüre girmeye başlayan “Çevre Tarihi” doğa ile insanın zaman içindeki
karşılıklı ilişkisini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Günümüzde bu alanda başta tarihçiler olmak üzere farklı
meslek gruplarından bilim adamları ilgi alanlarına göre çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar, aslında insanlık
tarihini doğadan ayrı olarak değerlendirilmesinin yada anlaşılmasının mümkün olamayacağı anlayışı ile ortaya
çıkmıştır. Bu anlamda doğa, yada daha geniş manada çevre, tarih içerisinde savaşlardan siyasete, kültürden ekonomiye
tüm süreçler için sadece bir sahne değil, aynı zamanda karşılıklı etkileşimin bir zeminidir. Geleneksel tarih kitaplarının
yada kaynakların iklim, ekosistemler ve doğal kaynaklardaki değişim yada bozulma süreçlerine yer verecek şekilde
hazırlanması, tarihi süreçte yaşanan sosyal hadiselerin daha iyi anlaşılmasının da önünü açabilecektir. Çünkü bugün
olduğu gibi geçmiş tarihi süreç içinde de birçok toplumsal olay doğal veya çevresel süreçlerden etkilenerek ortaya
çıkmıştır. Hatta geçmiş dönemlerde doğanın insan hayatı üzerinde günümüzden çok daha büyük baskı yaratması
nedeniyle, geleneksel tarihin çevresel değişim koşullarıyla açıklanması daha anlamlı olacaktır. Diğer yandan
geleneksel tarihe çevresel boyutla bakış, bugün yaşanan çevre sorunlarının tarih içindeki kökleri yada uzantılarının da
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Özellikle doğal kaynakların kullanılış alışkanlıkları ve çevresel değişimlere neden
olacak degredasyonel kullanım şekilleri, geçmişte de günümüzde olduğu gibi yaşam koşullarını etkilemiştir. Atmosfer,
hidrosfer, litosfer ve nihayetinde biyosferdeki döngü bugün ne ise dün de aynıydı, yarın da aynı olacak. İklim
değişikliği, depremler, süresi milyonlarca yıla yayılan orojenik ve epirojenik hareketler, 4,6 milyar yaşındaki dünya
için olağan süreçler olup, geçmişten geleceğe devam edecek döngüleri içermektedir. Bu anlamda çevre tarihi, günümüz
insanına tarihi süreçte yaşanan büyük felaketlerin ya da olayların aslında durup dururken gelişmediğini, olayların
geliştiği mekan ve çevresel faktörlerle daima sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu anlatan bir içerik oluşturacaktır.
Nazilerin erken gelen ve çok soğuk bir kış nedeniyle Rusya’da yaşadığı bozgun, Fransız İhtilali, Celali İsyanları, Büyük
Patates Kıtlığı, özellikle Avrupa ülkelerini coğrafi keşiflere sürükleyen nedenler ve daha birçok tarihsel olayı geleneksel
tarih yaklaşımıyla, çevresel süreçleri dikkate almadan açıklamak, bu olayları gerektiği gibi değerlendirememek
anlamına gelmektedir. Bu anlamda geleneksel tarihi, çevresel bir yaklaşımla anlamaya çalışmak gelecekte yaşanacak
krizlerin çözümü açısından da bize önemli yöntem ve bakış açıları sunacak bir yaklaşım olarak görmek gerekir. Yani
bugün ve gelecek için alınacak akıllı kararlar için çevresel tarih değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede
literatürde farklı tarih aralıkları ile verilse de yaklaşık MS 1300 – 1850 yılları arasında yaşanan Küçük Buzul Çağı,
çevre tarihi açısından günümüz iklim değişikliklerini de anlamak için iyi bir örnek olarak ele almak gerekir. Küçük
Buzul Çağı (KBÇ) en genel ifadesiyle MS 1300-1850 tarihleri arasında sıcaklıkların yaklaşık olarak 1-1,5 oC düştüğü,
buna bağlı olarak da örtü ve dağ buzullarının yayılım alanlarının genişlediği, hemen hemen dünyanın her bölgesinde
çeşitli düzeylerde etkiye sahip iklimsel salınımların ani olarak meydana geldiği bir dönem olarak tanımlanabilir. Ancak
şu da hatırlanmalıdır ki, bu sıcaklık düşüşü tüm KBÇ boyunca kesintisiz yaşanmamış, kendi içerisinde daha sıcak ve
daha soğuk dönemleri içeren bir salınım halinde devam etmiştir. Bu dönemde görülen sıcaklık değişimleri ve sık sık
yaşandığı anlaşılan soğuk hava dalgaları, günümüz ısınma sürecinden farklı olarak, doğal nedenlerle ortaya çıkmış,
yani insan müdahalesinden uzak bir süreci içermektedir. Günümüz ısınma dönemi aynı zamanda meteorolojik anlamda
aletsel döneme karşılık gelse de KBÇ için de farklı yöntemlerle elde edilmiş karşılaştırmalı iklim verileri mevcuttur. Bu
anlamda daha önce yaşanmış olan iklim değişiklikleri ya da buzul çağlarına göre elimizde KBÇ ile ilgili daha somut
veriler bulunmaktadır. Ayrıca insanlık tarihindeki büyük siyasi ve ekonomik olayları olan kıtlığın, göçlerin, büyük ve
uzun süren savaşların, salgın hastalıkların bu dönemde yaşanması da bu döneme ilgiyi arttırmakta, ayrıntılı
araştırmayı gerekli kılmaktadır.Bu çalışmada, KBÇ içinde iklimde görülen salınımlar neticesinde Avrupa, Akdeniz ve
Osmanlı “coğrafyasında” meydana gelen olaylar çevre tarihi perspetifi ile ele alınarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre Tarihi, Küçük Buzul Çağı, Celali İsyanı, İklim Değişikliği, İklim
Abstact: "Environmental History" is began to enter the our literature, especially after the 1970s. It’s branch of the
science that examines between the nature and man mutual relations in the historical time period. Today, scientists from
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different professions, including historians, are making efforts in this area primarily based on their interests.These
studies have emerged with an understanding of the fact that there can't be understanding or evaluation as separate the
history of mankind from nature. In this sense, nature, or more broadly environment is not just a stage in the history, but
also the interaction of a floor for all processes from culture to economy, or from politics to the wars.Traditional history
books or sources must be prepeared to give information about climate, ecosystems and degradation of natural sources.
Because like nowadays, at the old times community events are originate usually natural or environmental process.
Explanation of the traditional history will be more meaningful by the environmental conditions changes. Because, in the
historical period, nature has more pressure on the human life.On the other hand, approach with the environmental
dimension to the traditional history will help to understanding today’s environmental problem’s roots. In particular,
habits of the natural resources usage or degredational usage of the naturel resources has also influenced the living
conditions in the past like as today.Atmosphere, hydrosphere, lithosphere, and biosphere cycle was the same yesterday
like today and tomorrow will be the same. Climate change, earthquakes, takes millions of years epirogenic and
orogenic movements, the usual process for the world is 4.6 billion years old, contains the cycle will continue into the
future. In this sense, the environmental history explaining the close relationship with environmental factors and major
disasters. Also some historical events such as French Revolution, Jalali Rebellions, the Great Potato Famine,
discoveries of the new places could not explain without taking into account environmental processes. In this sense, try
to understand traditional history with an environmental approach should be seen as an approach will provide us with
important methods and perspectives for the solution of the crisis will happen in the future. In this context, Little Ice Age
occurred between about AD 1300 – 1850, we should take it as a good example to understand the present-day climate
change in terms of environmental history. In the Little Ice Age (LIA), temperatures approximately 1-1,5 oC has fallen
and due to this the cover and mountain glaciers areas were expansion their areas most of the world continents.
Temperature changes during this period and the cold wave that has often understood as different from today's warming
process occurred due to natural causes, that includes a remote from human intervention process. Also we have more
concrete data on LIA according to the ice age. In addition, the scarcity of great political and economic events in human
history, migration, large and long-lasting wars, the epidemics experienced in this period also requires detailed
research to promote interest in this period.In this study, the observed climate oscillations result in LIA Europe, the
Mediterranean and the events that occurred in the Ottoman geography evaluated together with the environmental
history perspetif.
Key Words: Environmental History, Little Ice Age, Jalali Rebellion, Climate Change, Climate

1. Giriş
Bilindiği gibi iklim ve iklim değişikliği kamuoyu tarafından günümüzün en önemli sorunlarından
biri olarak algılanmakta ve bu süreçte ele alınan her konu insan merkezli değerlendirilmektedir. Diğer bir
ifade ile iklim değişikliği algısı, nedenleri itibariyle büyük ölçüde insan odaklı olarak değerlendirilmektedir.
Bu durum bir ölçüde doğru olmakla birlikte iklim değişikliği nedenlerini tamamıyle insan faaliyetleri
üzerinden açıklamanın yeterli olmayacağı da bir başka gerçektir.
Bu konuda en önemli problemlerden biri iklim ve iklim değişikliğine ait kavramların sadece
kamuoyu değil, akademik camialarda da zaman zaman farklı değerlendirilmesidir. Gerçekten, en basit
örnekle iklim ve hava durumu kamuoyu tarafından aynı algılanırken, iklim değişikliğinin temel nedenleri
açısından akademik camialarda farklı nedenler öne çıkartılabilmektedir.
2012 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına (o tarihlerdeki adıyla) TÜBİTAK/TÜSSİDE
bünyesinde yürütülen ve iklim değişikliği algısı ile iklim değişikliği eğitimi üzerine hazırlanan bir proje
kapsamında farklı şehirlerde yapılan çalıştaylar, kamuoyundaki algı farklılıklarına güzel örnekler
içermektedir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012). Bu proje kapsamında Konya’da gerçekleştirilen bir
çalıştayda, katılımcılara akıllarındaki iklim değişikliği ile ilgili kavramlar sorulduğunda alınan cevaplar daha
çok, kuraklık, çölleşme, yağış azlığı, toz fırtınası vb. kavramlar şeklinde ifade edilmiştir. Aynı proje
kapsamında Trabzon’da yapılan çalıştayda ise aşırı yağış, sel, taşkın, heyelan gibi kavramlar ifade edilmiştir.
İki farklı şehirde aynı konu ile ilgili algıların bu kadar farklı olması iklim okur yazarlığı ile ilgili bir durum
olmayıp sadece yerel coğrafi koşulların farklılığı ile açıklanabilir. Bu açıdan doğrudur ve gerçekte de iklim
değişikliği yerel coğrafik özellikler nedeniyle farklı yerel yansımalara sahip olabilir.
Öte yandan yine aynı proje katılımcıları, gerek Konya ve Trabzon’da ve gerekse projenin
gerçekleştiği diğer şehirlerde tek bir kavramı ortak bir şekilde tekrarlamışlardır. Bu kavram, iklim
değişikliği/küresel ısınma dendiğinde herkesin gözünün önünde canlanan, eriyen küçük bir buz parçası
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üzerindeki kutup ayısı resmidir. Bu algı “küresel ısınma” için adeta simge bir resim olmuştur. Bu algı
“popüler” olan iklim değişikliği konusunda medya destekli ortaya konan bir farkındalık şeklinde gelişmiştir.
Ancak burada “küresel ısınma nedeniyle buzulların eridiğine” dikkat çekilmiş olsa da, küresel ısınma, daha
doğru deyimi ile iklim değişikliği sadece kutuplarla sınırlı olmayan bir olgu olup dünyanın her yerinde
katastrofik etkileri olan bir süreç olduğu farkındalığına yeteri kadar hizmet ettiği şüphelidir. Başka bir ifade
ile, iklim değişikliği konusunda eğer doğru bireysel algıların gelişmesi amaçlanıyorsa iklim değişikliğinin
küresel olduğu kadar yerel etkileri üzerinde de doğru algıların oluşturulması önemlidir. Bu bağlamda
Konya’da yaşayan insanlara küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla “mücadele” için suyu dikkatli
kullanmalarının tavsiye edilmesi bir anlam ifade ederken, Trabzon’da yaşayan insanlar için günlük yaşamları
açısından aynı anlamı ifade etmeyecektir. Bu nedenle, iklim değişikliği kavramı çok daha geniş bir
çerçevede, farklı coğrafi özelliklerin ortaya koyacağı farklılıklar ve tarihi süreçte yaşanan iklim-insan
arasındaki etkileşimden örneklerle izah edilmesi, hassas ve kırılgan olan ekosistemlerin ve bu ekosistemlerin
ayrılmaz parçası olan iklim sürecinin doğal seyrinin korunmasının önemini izah etmekle mümkün olabilir.
İklim değişikliği doğanın vargeçilmez ve durdurulamaz bir sürecidir. İnsan doğaya bilinçsiz ve aç
gözle müdahale edene kadar da kendi seyri içinde devam eden bir süreç olmuştur. Ancak bu süreç Coğrafya
bilimi dışındaki disiplin sahiplerinden farklı olarak, gerçekleriyle ve manüplasyondan uzak bir şekilde
anlatılması gerekmektedir. Bu açıdan Sanayi Devrimi öncesine rastlayan ve son ısınma dönemine geçmeden
önce yaşanan KBÇ’nın tarihi ve sosyolojik bir süreçle açıklanması, iklim değişikliğinin doğasının daha iyi
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Diğer bir ifade ile KBÇ ve o dönemde görülen toplumsal olayların iklim ile
etkileşimini örnekleyerek, bugün insanın iklime karşı bilinsizce yaptığı etkiyi görmesi kadar, iklimin insan
ve doğal hayatın şekillenmesinde ne derece önemli bir role sahip olduğunu ortaya koymak mümkün olabilir.
Ayrıca günümüzde iklim değişikliği konusunda ele alınan “mücadele” ve “adaptasyon” kavramlarının da
değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.
İklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri ile toplum tarafından doğru bir şekilde anlaşılması, bu
konuda atılacak adımlar için de önemlidir. Bu açıdan “çevre tarihi” yaklaşımı ile KBÇ’nda ortaya çıkan
sosyal etkilerin örneklenmesi, iklim ve insan arasındaki kuvvvetli etkileşimin anlaşılması açısında da
önemlidir.
Bu amaçla öncelikle “çevre tarihi” kavramı değerlendirilecek, sonrasında da KBÇ’nda ortaya çıkan
sosyal olaylar, iklim şartlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
2. Kavram Olarak Çevre Tarihi
Çevre tarihi kavramı 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir kavram olup farklı kaynakların ortak noktası
olarak, insanoğlu ile yaşamının bağlı olduğu doğa arasındaki ilişkinin geçmişi yada tarihidir, şeklinde ifade
edilmektedir. 1980’li yıllara gelindiğinde bu kavramın özellikle ABD’de akademik ortamlara girdiği ve bu
kavramı içeren konferansların yapılmaya başlandığı görülmektedir. Bununla birlikte bu kavramın ilk
takipçileri de tarihçiler olmuştur.
Bu tanım altında çevre tarihi, tarih alanının diğer dallarına göre çok daha fazla multidisipliner bir
çalışma alanıdır. Bu açıdan özellikle fiziki coğrafyanın başta klimatoloji olmak üzere diğer alt disiplinleri ile
kuvvetli bir etkileşim ve iletişim halinde olmalıdır. Çevre tarihi konusunda çalışanların iklim verileri kadar
palinoloji, dendroloji, paleocoğrafya, paleoekoloji gibi disiplinlerle de iletişim halinde olmaları bir diğer
gerekliliktir. Bu açıdan çevre tarihini birbiri ile iç içe geçmiş bir disiplinler topluluğu olarak görmek
mümkündür.
Bu noktada, ülkemizde de karşılık bulan “tarihi coğrafya” kavramını da ele almak gereklidir. Gerçi
bu çalışmanın amacı “çevre tarihi” ve “tarihi coğrafya” gibi kavramları tartışmaktan öte, iklim değişikliği –
sosyal ve toplumsal olaylar arasındaki etkileşimi örneklerle ortaya koymak ve bu yolla iklim değişikliği
algısında tarihsel süreçlere dayalı doğru yaklaşımlar oluşturmak olsa da, bu iki kavramı tarihi coğrafya ve
çevre tarihi çalışanları açısısından değerlendirmek, neden çevre tarihi şeklinde bir başlık seçtiğimize açıklık
getirecektir.
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Tarihi Coğrafya’nın tanımı ve kapsamı ile ilgili yapılan bir çalışmada (Gümüşçü vd. 2014, syf 152153), tarihi coğrafya kavramı “geçmişin coğrafyasını ve genellikle geçmişin etkilerinin günümüzde nasıl
olduğunu anlamak için araştıran, coğrafyanın bir dalıdır” ve “ geçmişin beşeri coğrafyasıdır” şeklinde
değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte yine adı geçen eserde tarihi coğrafya içerik
anlamında Holosen/Neolitik başlangıcına kadar götürülmüş, daha öncesi de paleocoğrafya olarak ifade
edilmiştir. Coğrafyayı klasik tanımı ile “insan ile mekan arasındaki karşılıklı etkileşimi açıklayan bilim dalı”
olarak değerlendirdiğimizde, insanın etkileri ile ilk ortaya çıkışı olan Neolitik’i tarihi coğrafyanın başlangıcı
olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Neolitik öncesinde ise herşey insan dışı doğal süreçlerle ilgili olduğu
için bu dönemi paleocoğrafya, hatta paleoekoloji olarak değerlendirmek uygun bir yaklaşım olarak
görülmektedir. O. Gümüşçü aynı çalışmanın 163. sayfasında bu durumu “Başka bir ifade ile, tıpkı tarih
disiplininde, yazının kullanımı referans alınarak tarih, prehistorya ve historya şeklinde iki bölüme
ayrılıyorsa, geçmiş zamandaki coğrafya da paleocoğrafya ve tarihi coğrafya olarak ikiye ayrılmıştır.”
şeklinde açıklamaktadır.
Daha eski bir çalışmada tarihi coğrafya “Milletlerin ve devletlerin hatta kültürlerin meydana
gelmesinde etki imkânlarını açıklayan ve böylece tarihî olayların anlaşılmasına yarayan metotlu coğrafya
bilgisine Tarihî Coğrafya denir.” şeklinde ifade edilmektedir (Eskikurt, 2005). Türkiye’de görülen Tarihi
Coğrafya çalışmalarının büyük ölçüde Osmanlı’da yaşanan kıtlıklar ve bu sorunlara karşı alınan önlemlerin
arşiv taramasıyla ortaya konması şeklinde geliştiği görülmektedir.
Buna karşılık çevre tarihinin, bu konudaki kaynakların yaklaşımı açısından bazı farklılıları içerdiği
görülmektedir. Daha Determinist (Çevreci) bir yaklaşımla çevre tarihinde doğanın ve doğal koşulların insan
hayatının şekillenmesi izerinde etkisine vurgu yapılmaktadır. Türkiye Çevre Tarihi Topluluğu çevre tarihi
kavramını “Çevrenin de keşfedilmesi gereken bir tarihi olduğu düşüncesiyle hareket eden çevre tarihi
yaklaşımı, insanı, toplumu ve hayatı anlama çabasındaki insani ve sosyal bilim çalışmalarına getirilmiş en
yenilikçi ve kapsayıcı yorum tarzlarından biridir. İnsanın çevre, çevrenin de insan üzerindeki etkisini tarihi
süreç içerisinde inceleyen bu alan, tarih yazımının geleneksel biçimlerine (siyasi, askeri, sosyal, iktisadi,
kültürel…) ilave edilecek ve belki de hepsinden daha ön plana çıkacak bütüncül bir yaklaşım sunar.”
şeklinde ifade etmektedir (https://cevretarihi.org/hakkinda/; son erişim, 24.10.2016).
Çevre tarihi çalışmalarında ele alınan yaklaşımları genel olarak doğayı ve doğada görülen
değişimleri anlamak, insanın ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini araştırmak ve çevre
ile ilgili insanın düşünce ve yaklaşımlarını anlamak şeklinde sınıflandırmak mümkün görülmektedir. Bu
açıdan daha determinist bir yaklaşımla tarihi coğrafyadan farklı bir çizgiye sahip olduğu görülmektedir.
Ayrıca, çevre tarihini bir zaman çizelgesine yerleştiren çalışmalar, tarihi coğrafya yaklaşımından farklı
olarak çalışma sınırlarını Neolitik’ten geriye de götürmektedirler. Çevre tarihi kavramında tarihi coğrafya
kavramında olduğu gibi “insan” vurgusunun doğrudan öne çıkmaması, insan öncesi devirleri de, ortamın
yada çevrenin şekillenmesi açısından ele alması, bu disiplini daha determinist bir çizgiye yaklaştırdığına
örnek olarak vermek mümkün görülmektedir.
Çevre tarihçileri, 65 milyon yıl önce Meksika’nın Yacutan yarımadasında düşen dev göktaşının
açmış olduğu kraterin etkilerini de, M.Ö. 10.000’de başlayan Tarım Devrimini de yada KBÇ’nda yaşanan
iklim – insan etkileşimini de aynı zaman çizelgesinde ele alabilmektedirler. Diğer bir ifade ile doğal
süreçlerin akışına etki eden hadiseler, ister başka bir ekstrem olaydan, ister gelişen insan faaliyetlerinden
gelsin, çevre tarihi perspetifi ile değerlendirilmektedir.
3. Küçük Buzul Çağında İnsan Ve Toplum
M.Ö. 10.000’de başlayan Tarım Devrimi yada farklı kaynaklarda Neolitik Devrim olarak da ifade
edilen süreç, aslında bugün “antroposen çağı” olarak ifade edilen dönemin de başlangıcı olarak kabul
edilebilir. Çünkü insanoğlu avcı-toplayıcılıktan tarım sayesinde daha yerleşik bir sisteme geçmeye başlamış,
ancak daha önemlisi yaşadığı çevresini şekillendirmeye başlamıştır. Gerçi bu süreç dünyanın her noktasında
aynı başlangıç zamanına denk gelmese de, “Orta Doğu” bu süreci ilk yaşayan yer olarak
değerlendirilmektedir. Tarım Devriminin insanlık tarihi için önemi büyüktür. Yerleşik hayata geçişle köy ve
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sonrasında şehir gibi toplu yerleşimler kurulmuş, insanlar farklı yeteneklerine göre farklı işlere yönelebilmiş,
açlık ve kıtlık karşısında önlem alabilmiş ve nüfusunu arttırabilmiştir. Yani insan birbiri ile iletişim kurmaya
başlamış, toplum hayatını geliştirmeye başlamıştır. Bu arada tarım alanı sağlamak amacı ile ilk orman
tahribatları da başlamış ve bu anlamda belki de tarihte ilk defa insan etkisi ile olan degradasyon ortaya
çıkmıştır. Doğal ortamlarda bu degredasyonlar yaşanmaya başlasa da iklim ve doğal süreçler yaşamı
sınırlandıran temel faktör olmuştur. KBÇ’na gelene kadar geçilen bir çok dönemde de insan – çevre, insan –
iklim ilişkisi en yoğun “bağımlılık” şekli ile devam etmiştir.
KBÇ, günümüzü etkileyen, şekillendiren “son ısınma”dan önceki soğuk dönemdir. Küçük Buzul
Çağı, Holosen içerisinde küresel ölçekte gözlemlenen ve sıcaklıkların bugüne göre 1-1,5 oC azaldığı bir
soğuma dönemi olarak ifade edilmektedir. Başlangıcı ve bitimi hakkında farklı görüşler olmakla birlikte, en
geniş haliyle MS 1300 ile 1850 arasında bu dönemin yaşandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu dönemde
insanlık tarihindeki büyük siyasi ve ekonomik olaylar olan kıtlığın, göçlerin, büyük ve uzun süren savaşların,
salgın hastalıkların yaşanmış olması ve bunların kayıt altına alınması, iklim – insan etkileşiminde neden ve
sonuç ilişkisi açısından bizlere iyi bir imkan sağlamaktadır.
KBÇ döneminin yaşanmasında şüphesiz doğal süreçler etkendir. Bunlar içerisinde güneş lekesi sayısının
dönem dönem minimumlara inmesi ve yine bu periyotta yaşanan büyük volkanik aktiviteler öne çıkan doğal
nedenlerdir. Güneş lekelerinin azaldığı dönemler;
 MS 1420 - 1570 yılları arasında Spörer Minimumu,
 MS 1645 - 1715 yılları arasında Muander Minimumu,
 MS 1795 - 1823 yılları arasındaki Dalton Minimumu,
olarak ayrılmaktadır.
Bu dönemin iklim özellikleri içerisinde mevsimler arası farkların artması, zaman zaman görülen
şiddetli kuraklıkların yanında yine zaman zaman görülen aşırı yağışların getirdiği afetler öne çıkmaktadır. Ve
elbette ekstrem iklim hadiselerinin görülme sıklığı da artmıştır. Özellikle sıcaklıktaki düşüşler ve bu
düşüşlerin tarım bitkilerinin gelişim dönemlerine de rastlamasıyla, tarıma dayalı ekonomi çok daha kırılgan
hale gelmiş, arkasından gelişen kıtlık, açlık, savaş, ayaklanma, salgın hastalık ve göçler KBÇ’nın olağan
olayları haline gelmiştir.
KBÇ sürecinde iklimde görülen salınımların, özellikle soğuk dönemlerde gelişen kuraklıkların
yaygın sıkıntıları ve kıtlıkları kışkırtarak siyasal baskı ve şiddet ile kitlesel karışıklıklara zemin hazırladığını
söylemek mümkündür.
Bunun en iyi örneklerinden biri Fransız İhtilali (1789-1799) ise diğeri Celali İsyanlarıdır (16. ve 17.
yy, özellikle 1590-1620 arası). Celali İsyanlarında azalan ticaret gelirleri (coğrafi keşifler sonucunda değişen
ticaret yolları, savaşlar ve artan vergiler vb.) bir neden olarak ortaya konulmasının yanında KBÇ dönemine
rastlayan soğuk ve kurak yılların etkisini de göz ardı etmemek gerekir. Çünkü, Ortadoğu’da ve bölgemizde,
iklimde görülen salınımlar ve kuraklığı tetikleyen soğuk dönemlerde ortaya çıkan krizler, bu alanların hassas
ekolojik özellikleri ile ilgilidir. Diğer bir ifadeyle bu alanların hassas coğrafi özellikleri krizlerin ortaya çıkışı
ve gelişmesinde iklim ile birlikte etkili olmuştur. Çünkü Anadolu’nun iklimdeki periyodik dalgalanmalara ve
şiddetli kuraklıklara karşı son derece hassas olan geleneksel ve düşük verimli tarım üzerine kurulu sistemleri,
günümüzde de ekstrem iklim dönemlerine karşı son derece kırılgandır.
Günümüzde de ortaya çıkan bu kırılgan dönemler kır nüfusunu olumsuz etkileyerek göçlere neden
olmuş, bu durum kır-kent nüfusları dağılışında dengelerin bozulmasına neden olmuştur. Bu durum KBÇ
döneminde katastrofik etki yaratarak bir yandan devletlerin tarımdan aldıkları vergi ve payların azalmasına
neden olmuş, aynı zamanda kentlerde zorlaşan yaşam koşulları diğer etkenlerle birlikte salgın hastalıklar ve
toplumsal diğer problemlere zemin hazırlamıştır.
Öte yandan Avrupa’nın KBÇ’da koloniyel genişlemesi, diğer sonuçlarının yanında, gittiği kıtalarda
ve topraklarda ormansızlaşma ve erozyon ile degredasyonel değişimleri tetiklemiştir. Günümüzde de bu
toprakların monokültür tarıma yada maden ocaklarına dönüşümünün devam etmesi çevresel değişimi yada

14

degradasyonu da beraberinde getirmeye devam etmektedir. Bununla birlikte bu koloniyel genişlemenin,
etkileri bugün de devam eden sömürgeciliği de beraberinde getirdiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.
KBÇ’nda gelişen bazı sosyal olaylar çizelge 1’de gösterilmektedir (Fagan 2002’den düzenlenerek;
Vural, 2016).
Çizelge 1: Küçük Buzul Çağı Süresince Gelişen Tarihsel Olaylar.
Tarihsel Olaylar

Zaman ( Milattan Sonra)

Büyük Kuraklık

1315-1321

Yüzyıl Savaşları

1337-1453

Veba Salgını

1348

Vikinglerin Grönland’ı terk etmesi

1350’ler

İngiltere’de şarap üretiminin azalması

1459

Colomb’un Bahama adalarını keşfetmesi

1492

İspanyolların SantaElenaya Yerleşmesi

1565

30 yıl savaşları

1618-1648

Büyük Fırtına ve morina balıkçılığında düşüş

1704

Fransız Devrimi

1789

Napolyon Savaşları ve Endüstri Devrimi

1798-1815

Büyük ölçekli Avrupa göçü ve İrlanda patates kıtlığı

1845-1849

(Fagan, 2002)

KBÇ’ında gelişen bu olaylarla aynı döneme denk gelen doğal ve iklimsel olaylar da çizelge 2’de
gösterilmektedir (Fagan 2002’den düzenlenerek; Vural, 2016).
Çizelge 2: Küçük Buzul Çağı Süresince Gelişen Doğal ve İklimsel Olaylar
Doğal ve İklimsel Olaylar

Zaman (Milattan sonra)

Büyük Volkanik patlamalar sonucu ani soğuklar

1258

Küçük Buzul Çağı Başlangıcı

1300’ler

Şiddetli fırtınalar ve tahmin edilemeyen iklimsel salınımlar

1400’ler

Soğukların Artması

1580

Alp Dağları Buzullarının ilerlemesi

1500-1600

Huanyaputine volkanının patlaması

1600

Muander minimumu

1645-1710

Küçük Buzul Çağının en soğuk dönemi

1670-1710

Nispeten sıcak ara dönem

1710-1740

Kuzey Yarım Kürede buzul ilerlemesi

1740-1760

Tambora volkanı patlaması

1816

Küçük Buzul Çağı sonu

1850’ler

(Fagan, 2002)

KBÇ’nda iklim – insan etkileşimi içerisinde gelişen oalylara geçmeden önce genel bir değerlendirme
yapmak gerekirse KBÇ’nın fiziki ve beşeri etkilerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:
Küçük Buzul Çağının Fiziksel Etkileri
 KBÇ’nın tarım ve tarım alanları üzerine etkisi,
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 KBÇ’nin orman ve orman alanları üzerine etkisi
 KBÇ’nin buzul alanlarının genişlemesi üzerine etkileri
 KBÇ’nın biyoçeşitlilik ve dağılışı üzerine etkisi
Küçük Buzul Çağının Beşeri Etkileri
 KBÇ’nın ekonomik etkileri,
 KBÇ’nın sosyal etkileri,
 KBÇ’nın siyasi etkileri,
 KBÇ’nın sağlık üzerine etkileri,
 KBÇ’nın sanat üzerine etkileri,
4. Avrupa’da Küçük Buzul Çağının Sosyal Etkileri
4.1. Vikingler
Avrupa’nın KBÇ’ndan en fazla etkilenen topluluklarının başında Vikingleri saymak mümkündür.
Bilindiği gibi Vikingler bugünkü İskandinavların atalarıdır. İskandinavlar günümüzde İsveç, Norveç, İzlanda
ve Danimarka’da yaşamlarını sürdürmektedirler. Ortaçağ Avrupasında kötü bir üne sahip olan Vikingler,
zamanlarının büyük bölümünü denizlerde geçiren, saldırgan ve hatta barbar olarak nitelendirilen bir üne
sahiptirler.
KBÇ öncesinde, Sıcak Orta Çağ veya İklim Optimumunda (MS 950-1250) Grönland ve İzlanda
Vikinglerin yerleşim yerleri olmuştu. Vikingler sadece bu alanlarda değil, savaş yetenekleri sayesinde
Avrupa’nın bir çok yerini de işgal etmişlerdi. Özellikle Grönland’ın doğu kıyıları Viking kolonileri için
elverişli yerleşim yerleriydi. Ancak her ne kadar sıcak orta çağın olumlu etkileri de olsa, bu alanlar yine de
ekolojik açıdan hassas veya kırılgan bölgelerdi. Diğer bir ifade ile degredasyona ve/veya iklimde meydana
gelebilecek değişimlere dirençli alanlar değillerdir.
Nitekim KBÇ’nın başlangıcı ile birlikte öncelikle Grönland’daki Viking koloniyel yerleşimi hassas
ekosistemi nedeniyle ilk sorunlarla karşılaşan alan olmuştur. Enlem faktörü nedeniyle kısa olan ürün yetişme
devresi daha da kısalmış ve bir müddet sonra tarım imkansız hale gelmiş, ayrıca yanlış biçimde kullanılan
topraklarda verim azalmasının yanında temel hayvan yemi de yetiştirilemez hale gelmiştir. Öte yandan
ılıman koşulların varlığı nedeni ile deniz ürünlerine fazla rağbet etmeyen ve dolayısıyla avlanma becerileri
Eskimo’lar kadar gelişmemiş Vikingler, soğukların fazla arttığı zamanlarda deniz canlılarını da yeteri kadar
avlayamamış ve sık sık açlık ile karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Bu arada sertleşen iklim koşulları
Avrupa ana karası ile olan ticareti de etkilediğinden temel tüketim ürünleri ve diğer ihtiyaçları
karşılayamayan Vikingler, Grönland’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu süre zarfında soğuk, açlık ve
kıtlıktan binlerce ölüm vakasının da olduğu kayıtlara geçmiştir. MS 1450’lerde Vikinglerin Grönland’ı terk
etmeleri ile sonuçlanan bu sürece karşılık Eskimoların yaşamlarını sürdürebilmeleri, geleneksek yaşam
biçimleri açısından Eskimoların bulundukları iklime ve coğrafi şartlara adaptasyonalarının sonucu olduğunu
ifade etmek yanlış olmayacaktır. Böylece Vikingleri, KBÇ’nın ilk “mağdur” toplulukları olarak
nitelendirmek mümkündür.
4.2. Avrupa’da Büyük Kıtlık (1315 – 1317)
Dünya üzerinde sıklıkla yaşandığını ifade edebileceğimiz kıtlıklar milyonlarca insanın ölümüne yol
açmaktadır. Kıtlıkların nedenleri arasında beşeri faktörleri sıralayabilsek de, özellikle geçmişte ve KBÇ
içerisinde görülen farklı ölçeklerdeki kıtlıklarda iklimin rolünün oldukça önemli olduğunu ifade etmek
gerekir. Bunlardan biri de Avrupa’da yaşanan Büyük Kıtlık (Great Femine)’tır. MS 1315 – 1317 yılları
arasında ifade edilen bu kıtlık sırasında milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir.
Büyük Kıtlığın ortaya çıkış nedeni olarak 1315’de görülen şiddetli yağışlar olarak ifade edilmektedir.
1315 yılında uzun dönem görülen şiddetli yağışlar, ürünlerin olgunlaşma devresinde de devam ederek
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kayıplara neden olmuş, bunun neticesinde hasat miktarları çok düşmüştür. Devam eden dönemde de görülen
bu koşullar aynı zamanda hayvanların da beslenmesini etkilemiş, sığır vebası gibi yaygın hastalıkların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Böylece hem tarım ürünleri azalırken, hem de hayvancılık faaliyetleri imkansız
hale gelmiş ve bu durum salgın hastalıkların da tetiklenmesiyle milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır
(Lamb, 1982; Jordan, 1996; Fagan, 2002).
Büyük Kıtlık dönemi, daha sonra hem Avrupa’da ve hem de dünyanın başka bölgelerinde görülen
kıtlıklara benzer nedenlerle ortaya çıkmış ve etkili olmuştur. Bu nedenlerin başında şüphesiz KBÇ’nın
olumsuz iklim koşulları gelmektedir.
4.3. Büyük Kıtlık Sonrası: Veba
Avrupa’da KBÇ içinde çeşitli dönemlerde yaşanan kıtlıklar sonrasında ve zaman zaman kıtlıklarla
birlikte ortaya çıkan önemli bir toplumsal konu veba olmuştur. Gerçekten bu dönemde veba, bir çok
kaynaklar tarafında da ifade edildiği gibi sadece Avrupa’da milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur.
Veba salgınlarının tek bir periyotta açıklamak kolay değildir. Başka bir ifade ile Avrupa’da veba KBÇ’nın
etkili olduğu dönemlerde sıkça rastlanan ve etkileri büyük olan salgın hastalık olmuştur. Her ne kadar
vebanın Avrupa’ya gelişinde Çin’den itibaren başlayan ticaret yollarının etkisinden bahsedilse de, hastalığın
yayılmasında iklim koşulları ile birlikte kıtlıkların da etkisini ifade etmek gerekir. Öncelikle, vebanın
yayılmasını kolaylaştıran faktörlerin başında iklim koşullarının geldiğini söylemek mümkündür. KBÇ
döneminin sert hava koşulları bu hastalığın yayılmasını kolaylaştırmıştır. Bir önceki felaket olan Büyük
Kıtlığın yol açmış olduğu yetersiz beslenme sonucunda bağışıklığı düşen insanların bu hastalıktan
etkilenmesi daha kolay olmuştur. 14. ve 17. yüzyıllar arasında vebanın Avrupa ve Akdenizde çok etkili bir
salgın hastalık olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. 1360–1363; 1374; 1400; 1438–1439;1456–1457;
1464–1466; 1481–1485; 1500–1503; 1518–1531; 1544–1548; 1563–1566; 1573–1588; 1596–1599;1602–
1611; 1623–1640; 1644–1654; ve 1664–1667 arasında veba salgınlarına rastlanılmıştır (Hays, 1998).
Tüm bu yaşanan olumsuzlukların birikimi olarak başka olaylar da gelişmiş, insanlar büyücülükle
suçlanmış ve öldürülmüşlerdir. Örneğin 1563 Almanya’sında küçük bir şehir olan Wisensteig’de 63 kadın
cadılıkla suçlanıp öldürülmüştür. Sadece İsviçre’nin Bern kentinde 1580 ila 1620 arasında binden fazla insan
cadılıkla suçlanıp yakılmıştır. Bununla birlikte cadılık suçundan insanların öldürülmesinin en fazla arttığı
yıllar 1587-88 yılları arasında yaşanmıştır (Fagan 2002).
Böylece KBÇ özellikle 14. ve 17. yy’lar arasında Avrupa’da kıtlıklar ve salgın hastalıklar açısından
önemli sosyal ve toplumsal olayların yaşandığı bir döneme de sahne olmuştur.
4.4. Fransiz İhtilali (1789-1799)
KBÇ döneminde Avrupa’da peş peşe gelen kıtlık ve salgın hastalık ile bunların tetiklediği göç, şiddet,
savaş, baskı, hoşnutsuzluk ve diğer toplumsal olayların, toplumsal hafızada birikerek daha sonra Rönesans
sürecince toplumsal, siyasal ve dini olarak reform hareketlerine yol açtığını söylemek mümkündür (Vural,
2016).
1300’lerde başlayan ve zor iklim koşulları altında gelişen olaylar 1750’lere kadar devam etmiştir. Bir
yandan KBÇ’nın etkileri devam ederken, diğer yandan bu etkilere paralel olarak yaşanan toplumsal sorunlar
1789 – 1799 sürecinde Fransa’yı bir ihtilale kadar götürmüştür. Büyük kıtlığın ardından veba başta olmak
üzere salgın hastalıkların ve diğer felaketlerin Avrupa’da yaratmış olduğu toplumsal algı insanların cadılıkla
suçlanıp öldürülmesinin sebeplerinden bir tanesi haline gelmişti. Çünkü Ortaçağ Avrupa’sının düşünce
yapısına göre bu tür felaketlerin üst üste gelmesi sadece insan günahlarıyla mümkündü. Günahkârlar ortadan
kaldırılırsa sorunun çözüleceğine inanan kilise böyle düşünceleri o dönem bizzat teşvik etmiştir.
Büyük kıtlıktan sonra Fransız devrimine kadar geçen sürede Avrupa tarihi bakımından önemli
gelişmelerin yaşanmıştır. Bugünün modern Avrupa’sının temelleri bu dönem içinde atıldığını ifade etmek
mümkündür. Bu sürede Ortaçağ sona ermiş Yeniçağ başlamış, Avrupa’da coğrafi keşifler yapılmış reform
hareketleri ile kilisenin baskısı azalmış, Rönesans ile de büyük zihniyet aydınlanması yaşanmıştır. Fransız
devrimini de yoğun bir şekilde etkileyecek olan tarımsal devrimde yine bu dönem içinde gerçekleşmiştir.
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1770’ten sonra iklimde görülen dalgalanmalar, 1784-85 yılları arasında İzlanda’daki Laki volkanı
patlamasının yol açtığı etkiler ile Avrupa’nın batısında çok soğuk kışların yaşanmasına yol açmıştır. 1788
ilkbaharı kurak geçmiştir. 1788’de gelen bu felakete Fransa hazırlıksız yakalanmıştır. Yanlış politikalar,
arazilerin miras yoluyla çok bölünmesi, Fransa’nın feodal geçmişi nedeniyle soylu ve köylü arasında
uçurumun çok olması, bürokrasinin iyi işlememesi sonucu tarımsal reform bir türlü tam anlamıyla
gerçekleştirilememiştir. Tüm bu baskılardan dolayı Fransa’da tarım sürekli olarak despotik hükümetler ile
iklimin insafına kalmış olup yıldan yıla ürün hasadı oldukça dalgalanmalar göstermiştir. Bu nedenle çok
uzun süre Fransız köylülerindeki açlık korkusu sürekli yinelenmiştir ve en sonunda 1789’da Fransiz ihtilali
olarak adlandırılan, tarihteki en ünlü isyanlardan birine yol açmıştır (Fagan, 2002).
4.5. Keşifler Çağı (15. - 16. yy) ve Colomb Değişimi ( Columbian Exchange-1492)
Coğrafi keşifler çağı olarak bilinen 15. ve 16. yüzyıllar da KBÇ dönemine rastlamaktadır. Hemen hemen
bütün Coğrafya kitaplarında ve ilgili literatürde keşifler çağının en önemli nedeni olarak “ekonomik
nedenler” gösterilmektedir. Bunun yanında denizciliğin gelişmesi, dünyayı tanıma isteği (ki bu her zaman
var olan bir duygu olmuştur), Coğrafya bilgisinin artması, dini misyonerlik gibi birçok neden de
gösterilmektedir.
Ancak Keşifler Çağı’na denk gelen bir zaman diliminde etkili olan KBÇ’nın etkilerinden hiç
bahsedilmemektedir. KBÇ’nda Avrupa kıtasını etkileyen kuraklık, kıtlık, salgın hastalık, sosyal hadiseler,
savaşlar vb. tüm olayların yarattığı sosyo-ekonomik problemlerin etkisi gözardı edilmemelidir.
Daha açık bir ifade ile Coğrafi Keşifleri tetikleyen süreçlerin içinde, hatta başında KBÇ’nın yarattığı
olumsuz etkenler ve zayıflayan devletlerin/imparatorlukların yeni kaynak arayışlarının varlığı kabul
edilmelidir.
Keşifler Çağının getirdiği ticari etkileşimin yanında Avrupa devletlerinin sömürge ve yayılma
politikaları da bugünkü dünya düzeninin temelini oluşturmuştur. Günümüz dünya düzeninin varlığını
KBÇ’na dayandırmak bu açıdan mümkündür.
Bu açıdan ayrıca Amerika’nın keşfi olarak bilinen tarihe geçen seyahat 1492’de Christopher Columbus
tarafından yapılmıştır. Her ne kadar günümüzde Amerika’nın keşfi ile ilgili yeni ve farklı değerlendirmeler
yapılmış olsa da Colomb’un seyahatinin başka bir önemi de vardır. Colomb Değişimi, Christofer
Columbus’un Amerika topraklarına varması ile başlayan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçle
birlikte Avrupa ile Amerika kıtaları arasında hayvan, bitki değişimi ile birlikte kültür, nüfus, salgın
hastalıklar ve hatta o günün teknolojisinin de değişimi olmuştur (Nunn and Qian, 2012). Coğrafi keşiflerle
birlikte KBÇ’na rastlayan bu değişimin sonucunda Amerikan yerli nüfusun %75 – 90’ı alışık olmadıkları
salgın hastalıklar ve istilacı Avrupalıların katliama varan saldırıları ile ortadan kalkmıştır.
4.6. Büyük Patates Kıtlığı (1845-1849)
Büyük Patates Kıtlığı İrlanda’da milyonlarca insanı çeşitli biçimlerde etkilemiş tarihteki büyük
trajedilerden biridir. Patatesin İrlanda’ya tam olarak ne zaman geldiği bilinmemekle birlikte genel kanı
1500’lere kadar İrlanda’ya gelmiş olduğu yönündedir (Bourke, 1993). Patates öncesinde İrlanda tarımı daha
çok yulaf başta olmak üzere tahıllar ile sığır başta olmak üzere çeşitli çiftlik hayvanları ve bunlardan elde
edilen ürünlere dayanmaktaydı.
İrlandalıların patatesi bu derece yoğun üretmeye başlamalarının çeşitli sebepler vardı. Bunlardan ilki
patatesin toprak altında yetişmesine bağlı olarak soğuğa ve sıcağa karşı tahıllara göre daha dayanıklı
olmasıydı. Bir diğer neden ise patatesin tahıllara göre veriminin daha yüksek olmasıydı. Böylece hem daha
dirençli hem de daha fazla ürün verebilmesiyle patates 1600’lerden sonra İrlanda’nın başlıca yiyecek kaynağı
olarak görülmüştür. Bununla birlikte yulaf başta olmak üzere tahılların da ekimine devam edilmiş, ancak bu
tarım daha çok ticari bir karakter kazanmıştır. Patates ise iç piyasaya yönelik özellikle fakirlerin tükettiği bir
ürün haline gelmiştir.
1840’lı yıllarda tam nedeni ve nereden geldiği bilinmemekle birlikte patatesin ana vatanı olan Andlardan
ticari gemilerle geldiği düşünülen bir hastalık nedeniyle İrlanda’da büyük çapta bir patates kıtlığı ortaya
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çıkmıştır. Bu hastalık sonucunda İrlanda’da büyük bir kıtlık ve açlık yaşanmıştır. 1841 yılındaki nüfus
sayımına göre 8,175,124 kişi varken, 10 yıl sonra yapılan 1851’ deki nüfus sayımında ise bu oran
6,552,385’e kadar gerilemiştir. İki milyon insanın yaklaşık 1 milyonu yaşanan büyük açlık sonrasında
özellikle Kuzey Amerikaya göç ettiği geri kalan 1 milyonunun ise açlık ve bağlantılı hastalıklardan dolayı
hayatını kaybettiği düşünülmektedir (Fagan, 2002).

5. Osmanlı İmparatorluğu’nda Küçük Buzul Çağı Etkileri
Osmanlı İmparatorluğu 13. ve 14 yüzyıllardan sonra hızla büyümeye başlamış, 15. ve 16 yüzyıllarda ise
imparatorluğun sınırları 3 kıtaya yayılmış bulunmaktaydı. Kuşkusuz bu yayılmada birçok neden olmakla
birlikte iyi organize olmuş askeri ve siyasi birliktelik yanında imparatorluğun doğal kaynaklar ile olan
ilişkisinin de rol oynadığını söylemek mümkündür. Böylece, askeri seferler artmış imparatorluğa katılan yeni
topraklar ve ganimetler ile ekonomi güçlenmiştir. Fakat kuraklıkların 1500’lerin ikinci yarısından sonra
sıklaşmaya başlaması ile Anadolu’da sıklıkla ekimi yapılan kışlık buğday ve arpa bundan olumsuz
etkilenmiştir. Bu kuraklıklar sonucunda sadece tahıl ürünleri değil çiftlik hayvanları da etkilenmiştir.
Sonuçta iklimsel etkiler ve yaratmış olduğu şoklar sonucunda imparatorluğun tedarik sisteminin olumsuz
etkilenmesinin önü açılmıştır.
Özellikle 1560’dan sonra Osmanlı İmparatorluğunu etkileyen bir dizi olay yaşanmıştır. 1591-1596
arasındaki soğuklara bağlı olarak son 600 yılın en kurak dönemi yaşanmıştır. 1621 yılına gelindiğinde
İstanbul boğazının donduğu kayıt altına alınmıştır.
Bunun yanında 1650’lerden başlayıp 1700’lere kadar uzanan dönemde soğukların denk geldiği “Geç
Muander Minimumu” 1620’lerden sonra görülen en kötü kışların yaşanmasının nedenlerinden biri olarak
değerlendirmek mümkündür. Genel olarak 16.yy sonuna doğru daha birçok faktörle birlikte Osmanlı
İmparatorluğu bu türden kayıplara çok daha duyarlı hale gelmiştir. KBÇ süreci, iklimin kestirilemeyen
salınımlarından, tarımsal üretkenliğin etkilenmesiyle birlikte halkta ciddi huzursuzlukların da ortaya
çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Celali İsyanlarının çıkmasında doğrudan etkiye sahip savaş, Osmanlılar ile Avusturya Habsburgları
arasında yapılan ve 13 yıl süren Macar savaşıdır (White, 2013). 1593’te başlayan bu savaş 1606’da ancak
sona ermiştir. Macar savaşı sırasında neredeyse tüm İmparatorluğu etkileyecek olan kuraklıklar ve sert kışlar
nedeniyle imparatorluk ciddi bir sorunla karşı karşıya gelmiştir. Kuşkusuz bu kuraklığın artmasında o
dönemde yaşanan bir dizi volkanik etkinin payı büyüktü. Sert kışların en önemli göstergesine ise Tuna
nehrinin 1595 yılında tamamen donması gösterilebilir. Soğuklukların artması savaşı çok fazla uzatmış olup
sorunların da çoğalmasına neden olmuştur. Bu sorunlar ise büyüyerek isyana neden olabilecek bir ortam
hazırlamıştır (White, 2013).
5.1. Celali İsyanları (1595-1610)
Celali isyanlarını birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve uzun süren isyanlara verilen isimdir. Esas
olarak isyanın odak noktası iç Anadolu ve çevresidir. 1595-1610 tarihleri arasında İmparatorluk tarihindeki
belki de en çok ses getiren İsyan dalgasını oluşturmuştur. İsyanın bu kadar büyümesinde ve etki sahibi
olmasında kuşkusuz KBÇ’nın olumsuz etkilerinin belirgin bir şekilde rol oynadığını söylemek yanlış
olmayacaktır (White, 2013).
KBÇ’nın etkileri 1590’lardan sonra doruk noktasına ulaşmıştır. 1595’den sonra ise soğuklar kısmen
etkisini yitirmeye başlasa bile bir önceki dönem kuraklıklarının sonuçları hala sürmekteydi. Özellikle
volkanik aktivite nedeniyle KBÇ’nın etkileri devam etmekteydi. Celali İsyanları süresince özellikle 1595’ler
den sonra sert ve yağışlı kışlar meydana gelmiştir. Tuna nehri birkaç kez donmuştur. Buzların eridiği ve
yağışların arttığı dönemlerde ise nehirlerde taşmıştır. Yine 1597’den 1602’ye kadar kuraklıklar artmış olup
kış mevsimi çok sert geçmiştir. Bunun sonucunda büyük kıtlıklar meydana gelmiştir. Soğuklar ve kuraklıklar
imparatorluğun hemen hemen tüm bölgelerinde kendini hissettirmiştir. Celali isyanları sonucunda
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Anadolu’da büyük bir göç dalgası başlamıştır. Bu göç harekeleri sırasında yine olmusuz hava koşullarına
bağlı olarak bir çok insan ölmüştür.

6. KBÇ’nın Sanat Üzerindeki Etkisi
İnsanlar tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar gerek iletişim için olsun gerekse kendilerini ifade
etmek için olsun tasvirlerine esas tema olarak yaşadıkları doğal çevreyi konu olarak almışlardır. Yaşadıkları
doğal çevre içinde ise onları en çok etkileyen faktörlerin başında iklim gelmektedir. Örneğin Lamb (1982)
özellikle Almanya’da Küçük Buzul Çağı süresince meydana gelen iklim hadiselerinin yağlı boya tablolarına
olan etkisinin olduğuna işaret etmektedir. KBÇ’ndan yoğun biçimde etkilenen ve bunu eserlerine yansıtan
Hendrick Avercamp, 1585-1634 yılları arasında yaşamış Hollandalı ressamdır. Eserlerindeki başlıca tema ise
donmuş kanallar ve nehirler üzerinde eğlenen insanlardır (Foto 1,2,3-Vural, 2016).

Foto 1: Bir Köyün Yakınında Buz Pateni 1610, Kraliyet Resim Galerisi, Amsterdam
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Foto 2: Kampen Duvarlarının Dışında Bir Kış Manzarası 1613- 15, Özel Koleksiyon, Hollanda

Foto 3: Bir Kış Sahnesi 1610-1620, İrlanda Ulusal Galerisi, Dablin

Hendrick Avercamp dışında birçok sanatçı da Küçük Buzul Çağı’nın etkisi ile kış temalı resimler
yapmışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır (Foto 4,5,6,7).
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Foto 4: Adriaen van der Venne’nin Kış Sahnesi 1614, Berlin Resim Galerisi

Foto 5: Isack van Ostade’nin Kızak ve Donmuş Tekneler ile Buzlu Manzara, 17. Yüzyıl, Berlin Resim Galerisi
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Foto 6: Peter Braughel’in “Hunters in The Snow- Karda Avcılar” tablosu 1565.

Foto 7: Abraham Hondius’un “Donmuş Thames” tablosu Kasım 1676.

Öte yandan Mary Shalley’in 1818 de yayınlanan Frankeştayn romanının yazılışı 1816’da yazı olmayan
yıla denk gelmesi enteresan bir tesadüf olabilir mi? 1812 ile 1817 arasında en az 3 büyük volkanik patlama
meydana gelmiştir. Karayiplerde yer alan Saint Vincet'deki Soulfire 1812 yılında patlarken, Filipinler'deki
Mayon 1814 yılında patlamış ve bundan bir yıl sonra da Tambora patlaması gerçekleşmiştir. Tambora
patlaması sonucunda stratosfere kadar yoğun volkanik toz kümeleri yayılmış, şiddetli patlamadan üç ay
sonra Tambora Dağı 1300 metre alçalmıştır. Patlama esnasında Sumbawa'da en az 12 bin kişi hayatını
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kaybetti ve yakınlarda bulunan Lombok adasındaki 44 bin kişi kül yağmurları nedeniyle kıtlık ile yüzleşmek
zorunda kalmıştır (Bourke, 1993). İki yıl boyunca atmosferde tutunan Tambora külü olağandışı hava
koşullarına neden olmuştur. 1816 Ocak ayının sonlarına doğru Macaristan'da gerçekleşen iki günlük kar
fırtınası kahverengi ve ten rengine yakın kar taneleri yağmasına neden olurken, kar yağışının ender
görüldüğü güney İtalya'da yer alan Taranto'nun sakinleri, sarı ve kırmızı renkli kar taneleri karşısında
dehşete kapılmışlardır. Aynı yılın Nisan ve Mayıs ayında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan
Maryland'e kahverengi, kırmızı ve mavimsi kar yağmıştır (Vural, 2016). Böylece 1816 yılı Atlantik'in her iki
yakasında da ''yazı olmayan yıl'' olarak anılmaya başlanmıştır.
7. Sonuç
İklim canlı hayatı için önemli bir sınır faktörüdür. İklimde yaşanan değişimler ve insanların bundan
etkilebilirliği bunun bir örneğidir. Neolitik başlangıcı ile Holosen’in aynı dönemlere denk gelmesi bir
tesadüfmüdür? Tıpkı KBÇ’nın bitişi ile Sanayi Devriminin başlaması gibi... Zor iklim koşulları altında
yaşayan insanoğlu doğal döngüsü içerisinde gelecek olan daha uygun iklim koşullarına kendini hazırlamış
mıdır farkında olmadan?
KBÇ’nın bitmesi ve Sanayi Devriminin başlangıcına bakıldığında, gelecek iklim tahmini olmadan
insanoğlu, kendini bulunduğu iklim koşullarının getirdiği zorluklara adapte ettiğini görmek mümkündür. Bu
süreçte yaşanan birçok toplumsal olay aynı zamanda kırılganlıkları gidermiş ve adaptasyonu güçlendirmiştir.
Zor koşullarla sağlanan bu adaptasyonun, değişen ve daha uygun koşullara ulaşan iklim şartları altında insanı
ve kurduğu medeniyeti daha ileriye taşıyacak birikimi sağladığı görülmektedir. Ancak bu adaptasyonun
bedeli ağır olmuştur. Yukarıda örneklerle bir ölçüde açıklanabildiği gibi Avrupa, Anadolu ve Ortadoğu,
Amerika, Afrika ve Asya’daki devletler/imparatorluklar KBÇ’nın olumsuz iklim ve doğa koşullarına sahip
dönemlerinde önemli ve büyük toplumsal hadiselerle karşı karşıya kalmışlardır. Bununla birlikte elde edilen
tecrübeler adaptasyonu kolaylaştırdığı gibi, yeni arayışlar ve buluşlar sayesinde bu günkü düzenin temelleri
de atılmıştır.
Neolitik öncesinde de insan çok daha zor koşullara kendini adapte etmiş, Holosen ile birlikte bu
adaptasyon yeni ve uygun iklim koşulları altında Tarım Devriminin gerçekleşmesini sağlamıştır.
Günümüzde ise durum farklı bir noktadadır. Bugün insanoğlunun amacı adaptasyon değil, adeta doğayı
ve doğal kaynakları tükenmeyecekmiş gibi kullanmaktır. Bu açıdan da ortamı kendi konforu doğrultusunda
yeniden dizayn etme çabası, bilinçli yada bilinçsizce sürdürdüğü bir durumdur. Bu nedenle de gelecek
değişimlere hazırlıklı değildir. Günümüz insanı artık doğal yolla gerçekleşen küresel iklim değişikliğinin
durdurulamayacak bir süreç olduğunu görmesi gerekmektedir. Ancak öte yandan, özellikle son 50-60 yıldan
itibaren gerçekleştirdiği çevre sorunları ile iklim değişikliği sürecine yaptığı olumsuz katkılarını da bir an
durdurması gerekmektedir. Bununla birlikte doğal yolla devam edecek değişimlere de adapte olmanın
yollarını aramalıdır.
Bu nedenle iklim değişikliği olgusunun doğal ve antropojenik nedenleriyle ele alınması gerekmektedir.
KBÇ bize doğal nedenlerle olan iklim değişim/salınımın sosyal, siyasal ve ekonomik etkilerinin neler
olabileceğini gösteren iyi bir örnektir.
Teknolojik ilerleme insanoğlunu iklimde meydana gelecek dramatik değişimlerin etkilerinden korumaya
yeterli değildir. Çevre Tarihi yaklaşımı üzerinden iklim değişikliğinin doğru/gerçek yönlerini kamuoyu ile
paylaşmak mümkündür. Bu yaklaşım, iklim değişikliği üzerindeki çeşitli manüplatif bilgilendirmelere karşı
doğru bir alternatif olarak düşünülmelidir.
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