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1.EVRENİN OLUŞUMU 

 

İnsanlık var olduğundan bu yana, evrenin ve yerkürenin oluşumu sorusu en önemli 

merak konularından birisi; dolayısı ile de insanların en çok araştırma yaptığı konularından birisi 

olmuştur. Bu soruyu yanıtlamaya ya da merakı gidermeye yönelik yüzlerce kuram üretilmiştir. 

Bu kuramların bir kısmı mistik bir kısmı ise bilimsel yaklaşımlara dayanmaktadır. Günümüzde 

en çok kabul gören bilimsel kuram ise Büyük Patlama kuramıdır. 

Bu kurama göre; büyük patlamadan önce evrenin tümü quarklardan / atom altı 

yapılardan oluşan kozmik bir öz, bir plazma veya bir enerji yumağı idi. 12-16 milyar yıl kadar 

önce, başlayan tepkimeler zinciri ile bu özde büyük bir patlama meydana geldi. Devam eden 

tepkimeler sonunda bir yandan maddeler oluşurken öte yandan da  ateş topu halinde olan 

madde yığınları, bu parlamanın etkisi ile, merkezden çevreye doğru hızla uzaklaştı ve evrene 

yayıldı. Yayılan bu ateş topları, milyarlarca yıldızdan oluşan gökadaları (galaksileri) meydana 

getirdi. Bu galaksilerden biri de  günümüzden 4.6 milyar yıl önce oluşan Samanyolu 
Galaksisi’dir. 

Samanyolu’nu oluşturan milyarlarca yıldızdan birisi de güneşimizdir. Güneşin etrafında 

ve ondan daha küçük olan dokuz parça soğuyarak taşlaştı. Bunlar güneşin birer uydusu haline 

geldi. Sonuçta güneş ve etrafındaki dokuz gezegeni göreceli bir kararlılığa ulaştı. Böylece 

günümüzden dört milyar yıl kadar önce güneş sistemi oluştu. Güneşin uydularından birisi olan 

Yerkürede, tepkimeler zincirinin bir sonucu olarak, bir yandan bugün bildiğimiz 92 element ve 

bunların bileşimleri olan maddeler oluşurken, öte yandan da, soğumaya koşut olarak, bu 

maddeler yoğunlaştı ve taşlaştı.  

Taşlaşan kürede, maddeler özgül ağırlıklarına göre dizilerek, dıştan içe / merkeze doğru 

Gazküre (Atmosfer), Suküre (Hidrosfer) ve Taşküre (Litosfer) şeklinde katmanlaşmıştır. Bu 

katmanlar arasında, enerji ve madde alışverişi  günümüze dek varlığını sürdürdü. Bu  alışverişe 

bağlı olarak ve giderekten katmanlar arasında göreceli bir dinginlik, karalılık, denge oluşmuş ve 

katmanların kompozisyonlarında yine göreceli bir sabitliğe ulaşılarak katmanlar arasındaki 

madde alışverişi çok yavaşlamıştır. Bu ortam canlılığın oluşmasına çok uygun bir yapıya 

kavuştu ve günümüzden 3 milyar yıl kadar önce bakteriler oluştu. Bitkiler ve böcekler 450 

milyon yıl (yaşamın başlangıcı olarak burası kabul edilir), balıklar 300 milyon yıl, kuşlar 140 

milyon yıl, insansılar 3-4 milyon yıl insan ise 500 bin yıl önce evrildi. Evirilme sonunda canlılar 

alemi günümüzdeki çeşitliliğine ulaştı ve Canlıküre de (Biyosfer) oluşmak suretiyle dünyamız 

günümüzdeki biçimini aldı.  

İnsanlık ile birlikte bilimler de gelişti. Termodinamik yasaları bulundu ve bu yasalar 

gösterdi ki; evrende var olan maddeler ve enerji kesinlikle yok olmamakta yoktan da enerji ve 

madde meydana gelmemektedir. Enerji değişik enerji biçimlerine ve maddeye, madde ise diğer 

madde biçimlerine ve enerjiye dönüşmekte; ancak toplam miktarlar daima sabit kalmaktadır. 

Aynı şekilde yerkürede var olan tek tek elementlerin de miktarları sabit bir biçimde varlığını 

sürdürmektedir. 

Yerküredeki enerji, element ve madde miktarlarındaki bu denge ve sabitlik, durağan / 

statik  bir durum olmayıp dinamiktir. Yani enerjinin diğer enerji biçimlerine ve maddeye, 
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maddelerin ise diğer madde biçimlerine ve enerjiye dönüşümü sürüp gitmektedir. Bu 

değişimlerim bir sonucu olarak, dünyanın katmanları arasında madde ve enerji alışverişi de 

devam etmektedir. Katmanlar arasındaki bu madde alışverişine Ekolojik Çevrimler 

denmektedir. 

 

 

 

  

2.  MADDE VE  ENERJİNİN  SAKINIMI YASASI 

Maddenin Sakınımı/Korunumu Yasası’na göre, dünyada var olan  hiçbir  element / 

madde yok olamaz, yoktan da  element ya da madde var edilemez. Bu nedenle de, dünyada 

var olan  elementlerin / maddelerin miktarı sabittir. Ancak, elementler diğer madde ve madde 

bileşimlerine (kompozisyonlarına) dönüşebilir. Bu dönüşme daha basitten karmaşığa 

(komplekse) ya da karmaşıktan daha basite doğru her iki yönde de olabilir. Bunun bir sonucu 

olarak ve zaman zaman, elementlerden oluşan  bileşiklerin / maddelerin miktarları kısmen 

değişse de toplam element miktarı sabittir ve hiçbir zaman değişmez. 

Dünyadaki toplam element miktarı sabit olmakla birlikte, bu element ve maddelerin 

dünyanın katman ve bölümleri arasındaki dağılım payları da zaman zaman değişebilir. Çünkü; 

dünya statik olmayıp,  katmanları ve bölümleri arasında sürekli bir madde alışverişi vardır. 

Maddeler, bu alışveriş yoluyla katmanlar arasında gidip gelirler.  Bu gidiş gelişler sonucunda, 

belli bir maddenin belli bir katmandaki miktarı artabilir ya da azalabilir. Ancak, toplam miktar 

hiçbir zaman değişmez ve daima sabittir. Değişen, sadece, bu maddenin dünya katman ve 

bölümlerindeki dağılımıdır. 

Aynı şekilde, Enerjinin Sakınımı Yasası’ na göre, dünyada var olan enerji miktarı 

sabittir. Ne var olan enerji yok olur ne de yoktan enerji var edilebilir. Ancak, enerji biçimleri 

(mekanik, ısı, ışık, kimyasal, nükleer vb ) birbirine dönüşebilir. Ayrıca, basit maddelerden 

karmaşık maddeler oluşurken madde bünyesinde enerji depolanır, tersinde; yani karmaşık 

maddeler bast maddelere yıkılırken ise açığa enerji çıkar. Daha açık bir anlatımla, 

elementlerden ya da basit bileşiklerden karmaşık maddeler oluşurken büyük bir enerji kullanımı 

olur ve bu enerji karmaşık maddelerin bünyesinde depolanır. Bu bileşikler tekrar parçalanırken, 

depolanmış olan bu enerji açığa çıkar.  

Dünyamızdan dışarıya kaçan enerji miktarı ile tekrar güneşten sağlanan enerji miktarları 

da eşittir. Gerek maddeler arasındaki enerji alışverişi ve gerekse dünyanın katmanları 

arasındaki yer değiştirme nedeniyle, dünyanın katman ve bölgelerindeki enerji miktarları 

değişse de toplam miktar sabittir. 

 

3. EKOLOJİK ÇEVRİMLER ve EKOLOJİK DENGE 

Dünyada katmanlar arasındaki madde ve enerji alışverişi / hareketi, dünyanın doğal 

dengesini sağlar ve dünyanın katmanlarının bileşimi daima sabit kalır. Buna dünyanın ekolojik 

dengesi denir. Tüm bu olaylar ve bu olaylar ile canlılar arasındaki ilişkiyi inceleyen  bilim dalına 

ekoloji, insanlar ile insanlar dışında kalan (canlı cansız) doğa arasındaki ilişkilerin tümüne 

birden ise insan ekolojisi denir. 

Canlılar alemi / biyoekoloji için önemli olan element ya da maddelerin başlıcaları; Oksijen 

(O), Karbon ( C ), Azot ( N ), Kükürt ( S ), Fosfor  ( P ) ve Sudur   ( H2O ). Bu  elementlerin / 

maddelerin dünyadaki toplam miktarları sabit olup, çeşitli maddelerin yapılarına girer çıkar ve 

dünyanın katman ve bölümleri arasında sürekli olarak dolaşırlar, ancak toplam miktarları hiçbir 

zaman değişmez. İşte element ve maddelerin, dünyanın katman ve bölümleri arasındaki, bu 

dolaşımına ekolojik / çevrimler / döngüler denir. Bu  çevrimlerin bazıları aşağıda kısaca 

özetlenmiştir.  
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Bazı örnekleri yukarda özetlenen büyük ve küçük ekolojik çevrimler sayesinde, 

dünyanın katman ve bölümleri arasında madde alışverişi sürüp gider. Böylece, dünyanın tüm 

katman ve bölgeleri sabit bir madde kompozisyonu ve belli bir ekolojik denge içinde kalır / 

durur. Şayet, herhangi bir bölüm ya da katmanda herhangi bir maddenin, doğal kompozisyona 

göre, fazlalığı ortaya çıkar, yani  o bölüm herhangi bir madde ile kirlenir ise, bu madde ekolojik 

çevrimler aracılığı ile derhal taşınarak,   denge tekrar kurulur. Buna, dünyanın kendi kendini 

temizlemesi dünyanın otopürifikasyonu denir.  Doğanın, kendi kendini temizlemesi sırasında 

cereyan    eden, olay ve mekanizmalara da; otopürifikasyon mekanizmaları denmektedir. 

Otopürifiksyon  sonucunda oluşan denge haline ise, dünyanın ekolojik dengesi denir. 

 

 

 
 

 
Ekolojik çevrimler ve bu çevrimler sırasında olup giden birtakım olaylar, bir 

yandan dünyanın katmanları arasındaki madde alışverişini sağlarken öte yandan da bu 

katmanlardaki madde miktarlarının dolayısı ile de katmanın kompozisyonunun 

sabitliğini sağlar ki; bu olaya da Ekolojik Denge denir. 

Dünyanın katmanlarında, kompartımanlarında herhangi bir maddenin miktarının 

artması yani o kompartımanın / katmanın ( atmosfer, hidrosfer ) kompozisyonunun 

bozulması ekolojik çevrimler ve bu çevrimler sırasında cereyan eden mekanizmalar ile 

giderilir ve biriken madde tekrar olması gereken katmana / kompartımana dönerek 

ekolojik denge sağlanır ve korunur. Bu olaya otopürifikasyon  dünyanın kendi 

kendini temizlemesi olayı denir. Çevrimler sırasında cereyan eden ve otopürifikasyonu 

sağlayan mekanizmalara ise Otopürifikasyon Mekanizmaları denir. Bu 

mekanizmalar başlıca dört başlık altında toplanır: 

1. Taşıma / seyreltme 

2. Fizik değişim 

3. Kimyasal değişim 

4. Biyolojik değişim 
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Özetlenen bu olaylar sonucunda dünyamız belli bir dengeye oturmuş ve bu  

denge içinde canılar alemi gelişerek ekoloji içinde yerini almıştır. Zamanla insanoğlu 

evrimini tamamlayarak ekolojinin en önemli unsuru olma özeliğini kazanmıştır. 

 

 

 

 

Başlıca otopürifikasyon mekanizmaları : 

1) Taşıma ve seyreltme : Dünyanın belli bir yerinde biriken ve doğal konsantrasyonunun 

üstüne çıkan madde, atmosfer, litosfer ve biyosferdeki hareketlerle, derhal  uzaklaştırılır ve 

yoğunluğu seyreltilir  ( dilüsyon ).  

Bu taşıma ve seyreltme o maddenin o katmandaki doğal yoğunluğuna / düzeyine 

düşürülünceye kadar sürer. Dolayısı ile kirlilik yok edilir. Örneğin; belli bir bölgede hava veya 

suya herhangi bir madde karışır; yani bu madde ile bir kirlilik oluşur ise, bu madde havada 

rüzgarın, suda ise suyun hareketleri ile derhal uzaklaştırılır, diğer bölgelerdeki hava ve su 

kitleleriyle karıştırılarak seyreltilir. Bu seyreltme, maddenin doğal kompozisyondaki düzeyine 

ulaşıncaya kadar devam eder. 

2) Fizik parçalama ve yıkım : Hava ve su hareketleri ile taşınamayacak  büyüklükteki  

cisimler ısı, rüzgar ve suyun gücü ile küçük parçalara ayrılarak, taşınması, sürüklenmesi kolay 

hale gelir. 

3) Biyolojik yapım ve yıkım : Bakteri faaliyetleri sonunda ve canlı hücrelerinde cereyan  

eden biyokimyasal olaylar ile, maddeler, inorganikten organiğe, organikten inorganiğe 

dönüştürülür (yapım ve yıkım). Böylece, elementlerin madde kompozisyonlarına giriş ve 

çıkışlarına ortam hazırlanmış olur. 

4) Kimyasal yapım ve yıkım : Özellikle oksidasyon sonucunda, birçok madde daha 

kompleks veya daha basit maddelere yapılır ve yıkılır. 

Çevrimler sırasında olup giden bu mekanizmalarla, maddelerin dünyanın belli bir yerinde 

birikmesi ( kirlilik )  sürekli olarak önlenir. Ekolojik denge sürüp giderken, devreye insan 

müdahalesi girmiş ve bu müdahale ekolojik dengeyi  bozacak boyutlara ulaşmıştır. Dengenin 

bozulması sonucunda, belli kompartımanlarda belli maddeler birikmiş; yani kirlilikler oluşmuştur. 

Şüphesiz ki; insanların amacı dünyanın dengesini bozmak ya da yaşadığı oramı kirli hale 

getirmek değildir. Dünyanın dengesi insanlığın, üretim sırasında, geliştirdiği çeşitli 

mekanizmalar nedeniyle bozulmuştur . Bu mekanizmalar şunlardır : 

1)  Otopürifikasyon kapasitesinin aşılması : Günümüzde, insanlık çok yoğun bir 

üretim  ve tüketim düzeyine ulaşmıştır. Yoğun  üretim, yoğun enerji kullanımı ve yoğun atık 

demektir. Böylece çevreye / doğaya bırakılan atık düzeyi; dünyanın otopürifikasyon kapasitesini 

aşmış ve bazı maddeler dünyanın katman ve bölümlerinde birikmeye başlamıştır. Örneğin, her 

yıl atmosfere 147 milyar ton CO2 atılmaktadır. Buna karşılık, dünyadaki bitkilerin yıllık CO2 

bağlama kapasitesi 129 milyar tondur. Sonuçta, her yıl 18 milyar ton CO2 atmosferde 

birikmektedir. 

2) Otopürifikasyon kapasitesinin azaltılması : Orman katliamı ve benzeri eylemlerle, 

dünyanın otopürifikasyon kapasitesi sürekli azaltılmaktadır. Örneğin; ormanların atmosfere 

atılan CO2 yi bağlama kapasitesinin, orman katliamından önceki kapasitesine ulaşabilmesi için, 

yani kaybedilen ağaçların yeniden yetiştirilmesi için; kişi başına 5000 ağaç dikilmesi gerekir. 

3) Madde yoğunlaştırma : Doğada seyrek olarak bulunan ve çevrimi çok yavaş olan 

bazı maddeler, doğadan / topraktan elde edilerek yoğunlaştırılmakta ve çeşitli amaç ve 

şekillerde kullanıldıktan sonra insan yerleşimleri etrafına atık olarak bırakılmaktadır. Bunların 

başında ağır metaller ( cıva, kurşun, kadmiyum ) ve radyoaktif maddeler gelmektedir. Bu 



 5 

maddelerin çevrimleri dolayısı ile de doğa tarafından  temizlenmesi çok yavaş olduğundan, 

atıldıkları çevrede birikim; yani kirlilik oluşmaktadır. 

4) Yeni yapay maddeler üretilmesi : Doğada hiç bulunmayan dolayısı ile de çevrimi 

olamayan ya da çok yavaş olan yapay maddeler üretilmesi, kullanılması ve atık olarak doğaya 

verilmesi sonucunda, bu maddeler bırakılan bölgede sürekli olarak birikmektedir. Bunların 

başında DDT, PCB ( poliklörürlü bifeniller - boya ve plâstik sanayiinde kullanılır), plastikler ve 

deterjanlardır. 

Biyolojik yıkımı olmayan ( bakterilerce ayrıştırılmayan ) maddeler otopürifiye olamaz ve  

doğada birikim yapar. Bundan ötürü de bu tür maddelerle çevre kirliliği çok daha kolay ve çabuk 

oluşur. Organo klorlu ensektisitler ( DDT ), ağır metaller ( cıva, kadmiyum, kurşun), radyo aktif 

maddeler, PCB ( poli klorürlü bifeniller ) bunlardan başlıcalarıdır. 

İnsan üretimleri sırasında gelişen, bu dört mekanizma ile dünyanın ekolojik dengesi 

bozulur ve bazı maddeler dünyanın bazı bölge ve katmanında birikmeye başlar. İşte; dünyanın 

belli bir bölümünün doğal kompozisyonunun bozulması veya dünyanın herhangi bir katmanında 

/ bölgesinde, belli bir maddenin ( kirletici ) birikerek, doğal yoğunluğundan daha üst düzeye 

çıkması olayına çevre kirliliği denir. 

 

4. KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİĞİ  SORUNLARI 

Çevre kirliliği  küresel ( global ) veya yerel boyutlarda gelişebilmektedir. Küresel boyutta 

olan çevre kirlilikleri, tüm insanlığı ilgilendiren sorunları beraberinde getirirken, yerel boyutlarda 

olanlar yalnızca o bölge insanlarını etkilemektedir. Başlıca küresel kirlilik ve sonuçları aşağıda 

özetlenmektedir. 

 

4.1. Asit yağışları  

Atmosfere atılan, SO2, NOX, HF ve HNO3 atmosferde su ile birleşerek, bunların ikincil 

kirlilik ürünleri olan asitlere dönüşür. Bu asitler yağmur suları ile yeryüzüne inerek canlılara ve 

cansızlara zarara verir. Bunlardan, SO2’nin ürünleri olan H2SO4 ve H2SO3, hem güçlü birer asit 

olmaları hem de miktar olarak çok fazla oluşması nedeniyle, çok önemlidir. 

 Başta termik santrallar, nikel ve bakır cevheri işleyen fabrikalar olmak üzere, fosil 

yakıtlardan enerji elde eden tüm sanayi tesislerinden ve fosil yakıtlarla yapılan ısıtmadan 

atmosfere bol miktarda SO2 atılmaktadır. Yıllık atılan SO2 miktarı dünyanın kükürt çevrim 

kapasitesinin aşmış ve atmosferde SO2 birikerek olağan konsantrasyonlarının çok üzerine 

çıkmıştır. Atmosferde biriken, SO2  havanın suyu ile birleşerek  sülfürik asit /  H2SO4 haline 

dönüşmekte ve tekrar yeryüzüne dönmektedir. 

Normalde yağmur suyunun PH’ı biraz asidiktir ( içindeki karbonik ve sülfürik asit 

nedeniyle - atmosferde biriken karbonun temizlenmesi karbonik asite dönüştürülerek, kükürdün 

temizlenmesi ise sülfürik asite dönüştürülerek sağlanır). Atmosferde kükürt birikmesi 

sonucunda bu  asit oluşumu çok artmış ve yer yer yağmur suyunun PH’ı 4 e kadar inmiştir. 

Yani, yağmur suları 100 misli daha asidik hale gelmiş ve gökten adeta asit yağmaktadır. Asit 

yağmurları sonucunda; 

* Ormanlar ve bitkiler ölüyor, 

* Suların asitleşmesi nedeniyle algler ve balıklar ölüyor, 

Toprağın PH’ı değişiyor ve toprağın canlılığını sağlayan bakteriler in ölmesi nedeniyle 

toprağın verimliliği azalıyor. 

* Topraktaki tuzlar hızla eriyerek sularla sürüklenerek toprağın verimliliği başka bir 

nedenle ikinci kez azalıyor, 

* Toprak parçalanarak, otsuzlaşarak  erozyon artıyor, 

* Tarihi ve kültürel varlıklar yok oluyor, 

* Her türlü yapı ve malzemenin ömrü kısalıyor.  
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1986’da Almanya ‘da yapılan bir hesaplamaya göre, asit yağmurları nedeniyle yıllık 48 

milyar DM ekonomik kayıp hesaplanmış. Bu miktarın 1990 yılında üç misline 1994 yılında ise 

altı misline yani 288 DM’ a ulaşacağı hesaplanmıştır. 

Artvin’deki Murgul Bakır İşletmesi’nden günde 33 -45 ton SO2 atıldığı hesaplanmıştır. 

Bunun bir sonucu olarak, doksan bin hektar orman yok olmuş, 78 bin dekarlık arazi erozyona 

uğramıştır.  Aynı şekilde, Muğla Yatağan Termik Santralı 600 ton / gün SO2 atıyor ve 

etrafındaki 400000 dekar orman hastalandı yok olacak. Daha şimdiden, etrafındaki tarım 

alanları verimsizleşti ve çölleşiyor. 

 

4.2. Sera etkisi  

 Güneşten dünyaya gelen enerjinin bir kısmı tekrar uzaya döner. Bu geriye dönen ısıyı, 

infrared radyasyonlar taşır. Bazı gazlar vardır ki; bu infrared radyosyonunu tutarak ısının uzaya 

dönüşünü engeller. Antropojenik gazlar denilen bu gazların en başında CO2 gelir. 

Fosil yakıtlar nedeniyle, her yıl atmosfere 147 milyar ton CO2 atılıyor buna karşılık  

dünyadaki bitkilerin CO2 bağlama kapasitesi 129 milyar tondur. Sonuçta atmosferde CO2  

birikiyor ve atmosferin CO2  oranı her yıl artıyor ( son kırk yılda CO2’nin atmosferdeki 

konsantrasyonu 320 ppm’den 340 ppm’e yükselmiştir ). Atmosferde biriken CO2  tıpkı cam gibi, 

güneş ılınlarının geçmesine fırsat veriyor; ancak ısının dışarı çıkmasına, atmosfere yayılmasına 

( dilüe olmasına) engel oluyor. Sonuçta güneş ışınları yerkabuğunda soğurularak ısıya 

dönüşüyor ve buradan uzaklaşamadığı için atmosferin  yerkabuğuna yakın kısımlarında ısı 

depolanması ve  birikmesi ortaya çıkıyor. Yani ısı ile kirlenme oluşuyor. Bu mekanizmaya 

CO2’nin sera etkisi diyoruz. ABD’lerinde yapılan bir hesaplamaya göre; 2000 yılında 

atmosferdeki CO2  oranı % 25 artacaktır. 

Sera etkisi sonucunda, dünyanın sıcaklığı her yirmi yılda bir ya da bir buçuk derece 

artıyor ve dünya ısınıyor. Bu ısınma devam eder ise, buzullar eriyecek ve denizlerdeki su 

seviyesi 3 - 4 metre yükselecektir. Tüm dünyadaki kıyı kentleri ve milyarlarca hektarlık ekilebilir 

verimli topraklar su altında kalacaktır. Birleşmiş Milletler 2000 yılına dek CO2 emisyonunun % 

60 azaltılmasını öngörüyor. Aksi takdirde, mitolojideki Nuh Tufanı yeniden yaşanacaktır. 

 

4.3. Ozon tabakasının delinmesi  

Atmosfer; çeşitli gaz kümelerinden oluşmakta olup, bu kümeler yoğunluğuna göre kat kat 

dizilmiştir. Bu katlar şöyledir: 

Trofosfer; yerden 10 - 17 km 

Stratosfer; yerden 17-50 km, bunun 25- 35 km’si Ozonosfer’den oluşuyor, 

Mezosfer; 50 - 80 km, 

İyonesfer; 80 - 400 km. 

Ozonosfer güneşten gelen ultraviole ışınlarını ( morötesi - gözle görülmeyen ışınlar) tutar 

ve bu anlamda güneşin ışınlarını süzer. Ultraviole ışınları ise; güneş enerjisinin % 9’unu taşıyan 

ışınlardır. Ozon tabakasındaki süzgeçleme sonucunda, bu enerjinin ancak % 2- 4 kadarı 

yeryüzüne ulaşabilir. 

Bazı gaz atıklar, atmosferde yükselerek, ozon tabakasının bozulmasına ve incelmesine 

neden olur ve buna genel olarak ozon tabakasının delinmesi denmektedir. Bu atıkların başında, 

spreylerde itici ve soğutma sistemlerinde ( buzdolabı , klima )  ısı taşıyıcı / soğutucu gaz olarak 

kullanılan  Cloro Floro Karbon ( CFCl3, CF3Cl2  FREON gazı ) gazı geliyor. Spreylerden ve 

soğutma sistemlerinden atmosfere yayılan CFC gazı, atmosferde yükselerek, gidip ozonun 

yapısını bozuyor, dolayısı ile de ozon tabakasının delinmesine neden oluyor.  

Atmosfere salınan Freon gazı, günümüzdeki miktarın iki katına çıkar ise; ozon 

tabakasında % 12’lik bir incelme olacağı hesaplanmıştır. 
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Aynı şekilde, çok güçlü jet motorlarına sahip olan, uçakların motorları ozonu 

parçalayarak ( O3 =   O2 + O şeklinde parçalayarak ) ozon tabakasının incelmesine neden olan 

diğer bir mekanizmayı oluşturuyor. Güçlü motorlara sahip olan ve çok yükseklerden uçan 

uçakların ( casus uçaklar, Conkort’lar vb )  500 tanesinin 21 km yükseklikte, 11 saat uçması 

halinde, ozon tabakasında % 12’lik bir incelme oluşturacağı hesaplanmıştır. Ozon tabakasının 

incelmesine neden olan diğer bir mekanizma da azot oksit gazlarıdır. Atmosferdeki azot oksit 

gazı miktarı, günümüzdeki miktara göre, % 20 artar ise, ozon tabakasın kalınlığını % 4 

azalacaktır. 

Ozon tabakası delinir ve güneşten gelen ultraviole ışınları süzgeçlenmez ise; 

* Ultraviole, canlılardaki DNA’yı tahrip eder ve kromozomları parçalar.  Sonuçta, gen 

mütasyonları ortaya çıkar. Bunun anlamı ise; dünyadaki anomalilerin ve kanserlerin hızla 

artması demektir, 

* Aşırı ultraviole maruziyeti nedeniyle, deri kanserlerinde büyük artışlar olacak, 

* Aşırı ultraviole maruziyeti, immün sistemi deprese eder ve bağışıklık düzeyini düşürür. 

Bunun anlamı ise, başta insanlar olmak üzere tüm hayvanların bağışıklık düzeyinin azalması 

demektir, 

* Göz fazla miktarda ultravioleye maruz kalır ise, bundan olumsuz etkilenir, 

* Güneşten gelen ultraviole ışınlarının artması denizlerde alglerin yaşamına son verir ve 

birincil besin üretimini engeller. Sonuçta, dünyanın besin üretim kapasitesi azalır. Aynı şekilde, 

tarım ürünlerinde de belirgin azalmalar rekolte düşüklerine neden olur. 

Kloro Floro Karbon gazını, 1950 yılında, bulan mucit Nobel Ödülü almıştı. Oysa, bu 

gazın dünyanın başına bela olacağı o zamanlar bilinmiyordu.  1987’de Meksika’nın çağrısı ile / 

Montreal de toplanan 29 ülke “ Montreal Protokolünü” imzalayarak, CFC gazının kullanımının 

sınırlandırması, en azından hemen spreylerden çıkarılmasını  önermiştir. Bu protokol, CFC’nin 

yıllık üretim miktarının dondurulması ve giderekten soğutucu sistemlerde de kullanılmasının 

yasaklanmasını öngörmektedir. Ayrıca, Konkort uçaklarının üretilmesinden vazgeçilmesi,  

sanayiden azot oksit gazı atımının kontrol altına alınması gibi önlemleri de öngörmektedir. 

 

4.4. Ötrofikasyon 

Ötrofikasyon kelime anlamı olarak zenginleşme / zenginleştirme demektir. Yerüstü 

sularının azot ve fosforla kirlenmesi / zenginleşmesi anlamına gelir. Özellikle tarımda kullanılan 

gübrelerden ( azot ve fosfor ) ve deterjanlardan ( fosfor )  gelen azot ve fosfor, akar sular ile 

taşınarak, suyun azot ve fosfor çevirim kapasitesinin  aşılması ile oluşan bir olaydır. Ayrıca, 

buna sanayiden gelen azot ve fosfor da eklenmektedir. Sonuçta yerüstü sularında azot ve 

fosfor birikmekte ve bu maddelerle su kirliliği oluşmaktadır. 

Sularda biriken azot ve fosfor, tıpkı tarlalardaki bitkiler için olduğu gibi, su altındaki yeşil 

bitkiler için de gübre etkisi göstermektedir. Bol gübre ile karşı karşıya kalan bu bitkiler aşırı bir 

şekilde büyümekte ve çoğalmaktadır. Oysa, bu bitkilerin yaşaması için oksijene de gereksinim 

vardır. Buna karşılık, suda erimiş vaziyette bulunan oksijenin de bir miktarı; ya da oksijenlenme 

açısından suyun belli bir kapasitesi vardır.  Bitkilerin büyümesi, bu kapasiteyi aşacak düzeylere 

ulaşınca, sudaki oksijen biter ve oksijensiz ( ölü ) su meydana gelir.  

Suyun oksijensiz kalması sonucunda, sudaki tüm yeşil yapraklılar ve erimiş oksijenden 

yararlanan ( balıklar, yumuşakçalar vb ) kitle halinde ölür ve su mutlak ölü bir su haline gelir. 

Bunların ölümleri neticesinde, ortamda çoğalan organik maddelerin yıkımı için ise ayrıca 

oksijene gereksininim vardır. Oksijen yetersizliği nedeniyle, bu maddeler tam oksitlenemez ve 

tamamen ayrışamazlar. Dolayısı ile, suda yarı ayrışma ürünleri olan zehirli ve kötü kokulu 

maddelerin miktarı artar. Sonuçta, sudaki tüm canlılar ölür ve mutlak ölü bir su kalır.  

Oksijensiz ve aerop canlıların bulunmadığı ortamda, aneorop algler alabildiğine çoğalır. 

Bunların çoğalması nedeniyle (bunların renginden dolayı) su kızıl ya da kahverengi bir renge 
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boyanır. 1886 -1987 yılında Marmara denizinde yoğun ötrifikasyon yaşanması sonucunda, 

İzmit ve Büyük Çekmece koylarının kırmızıya boyanması, bu olayın Türkiye’deki tipik 

örneklerindendir. 

Oksijensizlik nedeniyle ölen suyun, tekrar canlanması için, oksijenlenmesi  yıllarca sürer. 

Ancak oksijenlendikten sonra, tekrar hayat belirtileri başlar ve su yaşamı normale döner. 

Ötrofikasyonu önlemek için deterjanlara fosfor katılmaması ve tarımda kullanılan 

gübrelerin bilinçli kullanılarak bitkinin / tarlanın kullanacağından  ya  da eksiğinden fazlasının 

tarlalara atılmaması gerekir. Ayrıca, atıklarında azot ve fosfor bulunan, sanayinin atıklarının 

kontrol altına alınması gerekir. 

 

4.5 Erozyon  

Toprakların üst tabakasının, özellikle yağmur suları ile, derelere, oradan da denizlere 

akması / dolması olayına erozyon denmektedir. Erozyon sonunda yeryüzünün en verimli toprak 

katmanı denizlere taşınmakta, toprağın verimliliği azalmakta ve böylece çölleşme 

yaşanmaktadır. Ayrıca; yağmur sularının toprakla kirlenmesi sonucunda, barajların dolması, 

içme kullanma suyu elde etme masraflarının artması, sertleşen toprak nedeniyle, tarım 

alanlarının işleme masrafının artması, işlenebilir arazi ve mera kaybı gibi birçok ekonomik kaybı 

da beraberinde getirmektedir. 

Yukarıda özetlenen küresel kirlilikler sonucunda, bir yandan var olan bitki örtüsü ölürken, 

öte yandan da toprakların üretkenliği düşmekte ve yeniden bitki yetişme hızı ve kapasitesi 

azalmaktadır. Sonuçta, yeryüzündeki bitki örtüsü hızla azalmakta ve yok oluşa doğru 

gitmektedir. Bitki örtüsünün azalması, toprağın koruyucu örtüsünden yoksun kalması, yağmur 

sularının kontrolsüz akışı ( sel ) demektir. Çünkü; erozyon başladıktan sonra, toprağın üst 

katlarının kaybı nedeniyle, toprağın su tutma kapasitesi de azalarak, sel sayı ve debisi daha da 

artmaktadır. Buna, asit yağmurları ve benzeri, toprağın parçalanma hızını artıran faktörler de 

eklendiğinde, adeta bir kısır döngü oluşmaktadır. Sonuçta,  her geçen gün daha kolay ve daha 

büyük bir hızla, yağmur suları  ve rüzgar toprağı sürükleyerek, çukurlara, derelere ve denizlere 

doldurmaktadır. 

Özet ve maddeler halinde vermek gerekir ise, Erozyon nedeniyle : a) toprağın verimli 

katmanının kaybıyla, toprağın verimliliği düşer, b) orman, mera, çayır ve tarım alanlarının 

daralması nedeniyle, toplam yeşil örtü azalır, c) toprağın su depolaması kapasitesi azalması 

nedeniyle,  bir yandan sel ve toprak kaymalarına neden olurken öte yandan da yeraltı su 

kaynaklarının azalmasına neden olur (ormanların üstüne yağan yağmur sularının  % 70 - 80’ni 

su rezervlerine iner, ormanın olmadığı yerde ise yüzey suyu olarak akar gider), d) barajlar 

toprakla dolar, su depolama kapasitesi azalır; ayrıca barajlara çok kirli su geldiğinden arıtma 

masrafları da artar ( bir yandan yeraltı ve yerüstü  tatlı su rezervleri azalırken öte yandan da 

arıtılması zorlaşır), e) toprağın yumuşak kısmının yok olması ve ana kayaların açığa çıkması 

nedeniyle, bitki ve toprakta yaşayan  diğer canlıların çoğu yok olur ve biyolojik türlülük hızla 

azalır,         f) iklim olumsuz etkilenir ve karasal iklime döner. Sonuçta ülke / bölge çölleşir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı ( UNEP ) verilerine göre; dünya topraklarının % 25’i 

erozyonun etkisi altında ve buralarda 900 milyon insan yaşıyor. Her yıl yedi milyon hektar 

toprak kaybediliyor ( İrlanda’nın büyüklüğüne denk ). Bunun bir sonucu olarak; 1978 yılında 2.5 

milyar hektar olan verimli orman alanları, 2000 yılında 2.1 milyar hektara düşecek. 

Bir bölgede / ülkede, erozyon ile, bir yılda ve kilometrekare başına 194 tondan daha fazla 

toprak kaybedilmesi şiddetli erozyon sınıflandırmasına girer. Türkiye genelinde ve ortalama 

olarak, kilometre kare başına  487 ton toprak kaybı oluyor. Bu miktar ise; Afrika’dan 22, Avrupa’ 

dan 17, Kuzey Amerika’dan ise 6 kat daha fazladır. Buradan a anlaşılacağı üzere,Türkiye, 

erozyondan çok fazla etkilenen ülkeler arasında. Topraklarının  % 72’sinde erozyon var ve 

buralardan, her yıl, 450 - 500 milyon ton verimli toprak denizlere taşınıyor. Bu miktar, 20 000 
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dekarlık bir alandan 20 cm kalınlığındaki toprak kaybına ya da; Kıbrıs Adası’nın yüzeyini 5 cm 

toprakla ötecek miktardaki toprağa denk. Bir hesaplamaya göre, Türkiye; Cumhuriyet’ten 

günümüze dek, 50 cm alçaldı. Kaybedilen bu toprağın tekrar oluşması için ise, on bin yıl 

geçmesi gerekiyor. 

 

5. SAĞLIK AÇISINDAN ÇEVRE 

Sağlık açısından çevre denildiğinde dört bileşenden söz edilmek istenir ve bunlar: 

1) Fizik çevre; su, toprak, hava ve tüm cansız madde / varlık ve enerji türlerinden ( ısı, 

ışık, ses, radyasyon, vibrasyon vb) oluşan çevre unsuru fizik çevre olarak adlandırılır 

2) Biyolojik çevre; tek hücrelilerden omurgalılara dek uzanan canlılar aleminden oluşur. 

3) Sosyal çevre; aileden, devlete dek uzanan, insan ilişkileri ve insan etkinlikleri sonucu 

oluşan her şey bu başlık altında değerlendirilir. Üretim ve paylaşım ilişkileri, eğitim, kültür, 

kişisel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen yasalar, trafik düzeni vb. olgu ve olaylar sosyal 

çevrenin ana bileşenleridir. 

 

5. ÇEVRE VE SAĞLIK İLİŞKİSİ 

5.1. Etiyoloji, gerekli neden ve yeterli neden kavramları 

5.2. Epidemiyololjik üçlü 

5.3. Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkileri 

Bir olgu veya olayın insan sağlığı ile olan ilişkisi  dört şekilde olabilir; a) hastalık nedeni 

olma, b) hastalıklara predispozanlık etme, c) hastalığın seyrini / prognozunu ağırlaştırma ve d) 

hastalıkların yayılmasına aracılık etme. Bir olay ya da olgu bu özelliklerden herhangi birine 

sahip ise, onun insan sağlığı ile ilişkisi var ve insan sağlığı açısından önemlidir denilir. Bu 

açıdan çevreye bakıldığında, çevre; 

1) Doğrudan hastalık nedeni olabilir : Mikroorganizmaların hastalık etkeni olması, 

biyolojik çevrenin doğrudan hastalık yapmasının klasik örnekleridir. Havada bulunan 3-4 

Benzopirenin kanser, asbestin mezotelyoma yapması, fizik çevrenin doğrudan hastalık 

yapmasına örneklerdir. Aynı şekilde, sağlıksız konut koşulları ya da trafik düzeni nedeniyle 

oluşan sakatlık ve yaralanmalar ise, doğrudan hastalık yapmaya sosyal çevreden verilecek 

örnekleri oluşturmaktadır. 

2) Hastalıklara predispozanlık yapabilir : Bağırsak parazitleri ve sık yineleyen isallerin 

etkenleri diğer hastalıklara predispozanlık yapan biyolojik çevre unsurlarıdır. Aynı şekilde, 

yetersiz ve dengesiz beslenme sosyal çevrenin bir sonucu olup tüm hastalıklara predispozanlık 

yapar. Hava kirliliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına predispozanlık etmesi ise, fizik çevrenin 

predispozan olarak rol oynamasına örnektir. 

3) Hastalıkların seyrini ( prognozunu ) ağırlaştırabilir : Yetersiz ve dengesiz beslenen 

toplumlarda bütün hastalıkların prognozu ağırlaşır ve ölümcüllüklerini           ( fetalite) artırır. 

Kötü konut koşullarının da benzeri sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Bunlar sosyal çevrenin 

hastalıkların prognozunu artırmasına örneklerdir. Aynı şekilde, fizik çevre unsuru olan, hava 

kirliliği olan yerlerde solunum yolu enfeksiyonları daha ağır seyreder. 

4) Hastalıkların yayılmasına neden olabilir : Suyu , havası kirli olan konut koşulları 

bozuk olan toplumlarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere, her türlü hastalığın 

yayılması kolaylaşır. 

 Özetle, çevrenin ; insan sağlığında dört özelliğe de sahip olduğu ve insan sağlığında çok 

önemli bir rol oynadığı görülür, anlaşılır. 

 6. GENEL ÖNLEMLER 

1) Eğitim; kişinin, toplumun ve insanlığın biliçli kılıması 

2)Demokrasi; insanın insana ve doğaya olan egemenliğinin sınırlanması. Deayanışma e 

çevre hakkı 
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3)Tüektimimn kontrol altına alınması, gereğince tüketim bilinci ile tüketimin azaltılması, 

dayanıklı ürünler ve az atık bırakan ürünler. 

4) Sağlık öncelikli kalkınma 

5) Sürdürülebilir kalkınma doğayı tüketmeyen ve kirletmeyen kalkınma. Çevre etki 

değerlendirmesi , yenilenebilir enerji kaynakları kullanma 

Çevre insan sağlığı üzerine etkilidir. 

 

1.2. ETİYOLOJİ KAVRAMI ve  EPİDEMİYOLOJİK ÜÇLÜ  

Bir hastalığın, olgunun gelişmesinde, oluşumunda rol alan özellik, durum, olay veya bunların 

bileşiminden oluşan faktörlerin tümüne, o hastalığı olgunun etiyolojisi denir. Etiyolojik 

faktörlerin bilinmesi; tanı, tedavi ve korunma açısından çok önemli ve kaçınılmazdır. Çünkü; bir 

hastalığın nedeni / nedenleri bilinmeksi- zin tanısı, tedavisi ve o hastalıktan korunma olanaklı 

değildir.  

Etiyolojide üç grup faktör rol alır. Bunlar; etken (ajan), kişi (host) ve çevredir. Hastalıklar bu 

üçlü arasındaki ilişkiler / etkileşimler sonucunda gelişir, oluşur. Bu üçlüye epidemiyolojik üçlü 

denir.  

Şekil 1’de görselleştirilen epidemiyolojik üçlünün, kendi arasındaki etkileşiminde, kişinin 

duyarlılığı arttıkça, etkenin başarılı olma şansı, diğer bir anlatımla kişinin hastalanma riski artar. 

Tersi durumda, bu risk azalır. Kişinin duyarlılığını ise, kişiye ilişkin özellikler (yaş, cins, ırk, 

sosyal statü, öğrenim durumu, alışkanlık- lar / davranışlar v.b.) belirtiler.  

Etkenin, kişiyi etkileme gücü (patojenitesi) arttıkça, kişiyi yenme / hastalandırabilme şansı 

artar. Tersi durumda ise, bu şans azalır. Etkenin gücünü ise, etkene ilişkin özellikler belirler.  

Çevre, bu ikili arasında, tıpkı bir kaldıracın desteği gibi rol oynar. Sağlıklı bir çevre olması 

halinde, destek noktası etkene doğru yaklaşır, yani etken (yük) kolu kısalarak, kişinin etkeni 

kolayca kaldırmasına, yenmesine olanak sağlar. Tersi durumda ise, yani sağlıksız çevre 

koşullarında, destek noktası kişiye doğru kayarak, kişi kolunun (kuvvet kolu) kısalması, etkenin 

kişiyi kolayca kaldırarak onu yenmesi ve kolayca hastalandırmasına yol açar.  
 

 

EPİDEMİYOLOJİK ÜÇLÜ 

 

  KİŞİ                                                                            ETKEN 

    
   Yaş                         YÜK KOLU             KUVVET KOLU 
   Cins                    Olumsuz Çevre             Olumlu Çevre 
   Irk 
   Sosyal statü 
   Davranışlar                             
   Alışkanlıklar                                                                                            

   Eğitim                                      ÇEVRE                                   

   Gelir 

 

 

 
 

 

Biyolojik 

Fizik 

Kimyasal 

Sosyal 

  Biyolojik 

  Fizik 

  Sosyal 
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Etiyolojik üçlü ve bu üçlünün her bir grubunu oluşturan özellikler / faktörlerden anlaşılacağı 

üzere, bir hastalığın gelişmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekir. Diğer bir anlatımla, 

bir hastalığın etiyolojisi denilince, bir ilişkiler yumağı, bir faktörler yağını anlaşılmalıdır. Bazı 

hastalıklarda bu faktörlerden bir tanesi ya da bir parçası hastalığın doğrudan ve kesin 

nedenidir. Bu faktör bütün hastalarda vardır (directly causal association) ve bu faktör 

olmaksınız hastalık hiç bir zaman oluşmaz. Bu faktöre gerekli neden denir. Tüberkülozda tbc 

basili, Tifoda Tifo basili, Mezotel-yomada asbest lifi bunlara örnektir. Etken / ajan ile kastedilen 

de budur.  

Herhangi bir hastalığın oluşması için, tek başına gerekli neden yetmez. Mutlaka diğer bazı 

faktörlerin de onunla birlikte bulunması ve ona yardımcı olması gerekir. Hastalığın gelişme 

riskini / olasılığını artıran bu faktörlerin tümüne birden yeterli neden / nedenler  denir. Buradan 

da anlaşılacağı üzere, yeterli neden bir tek faktör değil, bir faktörler yağınıdır. Bunlardan bir ya 

da birka- çının uzaklaştırılması, giderilmesi kişinin hastalanma riskini, dolayısı ile de hastalığın 

toplumda sıklığını azaltır; ancak tama- men ortadan kaldırmaz.  

Etiyolojinin bir faktörler yığını olduğu göz önüne alındığında, gerekli neden, yeterli 

nedenlerin biri veya bir parçasıdır. Ancak, bazı hastalıklarda belli bir gerekli neden söz konusu 

olmaz. Bu nedenle de her tür hastalığın oluşması için, bir gerekli neden aranmamalı, 

beklenmemelidir. Bu tür hastalıkların oluşması için, yeterli nedenlerin bir araya gelmesi kafidir. 

Kanserler, kalp damar (cardiovasculer) hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar ve diyabet bu tür 

hastalıkların klasik örnekleridir. Bu tür hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, belli 

bir gerekli neden yoktur. Böylece hastalıklarda, yeterli nedenlerin her biri ayrı ayrı ve farklı 

ağırlıklar- da rol oynar. Örneğin; akciğer kanseri için sigara önemli faktörler- den birisidir; ancak 

etken / gerekli neden değildir. Hiç sigara içmeyenlerde oluşabildiği gibi, ağır sigara içicilerin 

hepsinden de gelişmez. Belli ve bilinen bir gerekli nedeni olan hastalıklarda, neden - sonuç 

ilişkisi daha başka, buna karşılık belli bir gerekli nedeni, etkeni olmayan, bilinmeyen 

hastalıklarda ise daha başka ele alınmak ve incelenmek zorundadır.   
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Dünyanın eski çağlarında, doğa insanoğluna egemendir ve insanoğlu yeryüzünün 

en güçsüz yaratıklarından birisidir. Bu nedenle de, insanlık dünyanın ekolojik 

dengesini bozmamış / bozamamış otopürüfikasyon  mekanizmaları dünyanın dengesini 

sağlamaya yeterli olmaya devam etmiştir. Sonuçta, insanlığın varlığını izleyen asırlar 

boyunca ekolojik denge sürüp gitmiştir. Ne zamana kadar ? İnsanoğlunun dünyaya 

müdahale gücünün artması ve doğaya egemen olmasına kadar. 

Gelişen üretim süreçleri sonunda, üretim fazlasının ortaya çıkması, insanlar arası 

mücadele ve insanın insana egemenliğini getirmiştir. İnsanın insana egemenliğini 

insanın doğaya egemenliği izlemiştir. Sonuçta insan dünyayı / ekolojiyi değiştirebilen 

en büyük güç haline gelmiştir. Bu güç ekolojik dengeyi bozacak, yani dünyanın 

katmanlarında / kompartımanlarında bazı maddeleri biriktirecek dolayısı ile de o 

katmanın / kompartımanın kompozisyonunu bozacak boyutlardadır.  

İnsanların etkinlikleri sonunda, ekolojik dengenin bozularak, bazı maddelerin 

dünyanın bazı katmanlarda / kompartımanlarda birikmesi ve o kompartımanın doğal 

kompozisyonunun bozulması olayına çevre kirliliği denmektedir. 

Elbette ki; insanların amacı ya da kastı dünyanın ekolojik dengesini bozmak, 

bindiği dalı keserek, yaşadığı dünyayı yaşanmaz hale getirmek değildir. Ancak, insan 

etkinliklerinin sonunda, dünya dengesinin bozulması gibi bir sonuçla karşı karşıya 

kalmıştır. Bu sonucu hazırlayan ise; aşırı üretim ve tüketimdir, diğer bir anlatımla 

dünyanın aşırı bir biçimde sömürülmesidir. Aşırı üretim ve tüketim ortamındaki bazı 

olgu ve olaylar bu sonucu kaçınılmaz kılmaktadır. Ekolojik dengeyi bozarak, dünyayı 

yaşanmaz kılan bu olgu ve olayların başlıcaları şöyle sıralanabilir. 

1. Yoğun Enerji Kullanımı : Her tür üretim enerji kullanımı ile olası ve onunla 

eşanlamlıdır. Aynı şekilde, ulaştırma ve ev ısıtması da enerji kullanımından başka bir 

şey değildir. Enerjinin ise çoğunlukla fosil yakıtlardan elde edilmesi / edilebilmesi 

nedeniyle bu yakıtlardan açığa çıkan atıklar ( SO2 , CO2 ) dünyanın otopürifikasyon hız 

ve kapasitesini aşmıştır. Örneğin; bitkilerin, özellikle ormanların, atmosferden CO2 

bağlama kapasitesi 127 milyar ton / yıldır. Buna karşılık enerji kullanımı sonucunda 

atmosfere salınan CO2 miktarı 149 milyar ton / yıldır. Otopürifikasyon kapasitesi 22 

milyar ton aşılmış olup bu miktar atmosferde birikmeye devam etmektedir. 

2. Orman Katliamı : Gerek başka amaçla kullanılmak üzere, doğrudan doğruya 

ormanlık arazilerin açılması, orman ürünlerinin  üretilmesi amacıyla ağaçların 

kesilmesi ve gerekse çevrenin kirlenmesinin bir sonucu olarak ağaçların ölmesi 

nedeniyle yerküredeki orman varlığı sürekli azalmaktadır. Orman kütlesini azalması 

ise otopürifikasyon kapasitesinin azalmasından başka bir şey değildir. 

3. Bazı Maddelerin İnsan Çevresinde Yoğunlaştırılması : Dünyada doğal 

olarak bulunan bazı maddelerin fizik, kimyasal ve biyolojik değişimleri ya yok ya da 

çok yavaştır. Dolayısı ile bu maddelerin çevrimleri de çok yavaştır. Bu tür maddelerin 
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dünyanın bazı kompartımanlarında birikmesi, yani bu maddeler ile çevre kirliliği 

oluşması halinde bu kirliliğin otopürifikasyon mekanizmaları ile giderilmesi yıllar ve 

asırlar sürer. Bu maddelerin başında ağır metaller ve radyo aktif maddeler gelir. İşte bu 

tür maddeler insanlar tarafından doğal olarak bulundukları yerlerden alınarak 

insanların yaşadığı ortamlarda biriktirilmekte ve kirlilik oluşturulmaktadır. 

4. Doğada Olmayan Bazı Yapay Maddelerin Üretimi : Doğada hiç 

bulunmayan dolayısı ile de ekolojik çevrimleri ve doğal değişimleri olmayan bazı 

maddeler üretilmektedir. Bunların başında Klora- Floro - Karbon gazı, bazı 

ensektisitler  ve bazı plastikler gelmektedir. Bu tür maddeler gerek üretim artığı ve 

gerekse kullanım sonunda geriye Kalan maddeler olarak çevrede birikmekte ve çevreyi 

kirletmektedir. Doğal yıkım ve çevrimleri de olmadığı için orada öylece kalmaktadır. 

5. Yoğun Yapay Gübre Kullanımı : Tarımdaki üretkenliği artırmak üzere, 

atmosferdeki azotun litosferdeki fosforun yapay gübrelere dönüştürülmesi sonucunda 

bu maddeler yüzey suları aracılığı ile hidrosfere ulaşmakta ve hidrosferde azot ve 

fosfor birikimi oluşmaktadır. 

Başlıcaları yukarda özetlenen, bu eylemler sonucunda, dünyamızın doğal 

kompozisyonu bozuluyor ve çevre kirleniyor. Çevre kirliliği; asit yağmurları, sera 

etkisi, ozon tabakası incelmesi, ötrifikasyon ve erozyon ile dünyamızı genelde 

yaşanmaz hale getirmekle kalmıyor, tek tek insanların sağlığını da olumsuz etkiliyor.  

Kirlenen çevre şu dört mekanizma ile insan sağlığını etkiliyor: 

1. Doğrudan doğruya hastalık etkeni olarak, 

2. Hastalıklara predispozanlık ederek, 

3. Hastalıkların prognozunu ağırlaştırarak, 

4. Hastalıkların yayılmasına neden olarak, insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, 

etkilemenin de ötesinde insan sağlığını tehdit ediyor. 

Yeniden güzel bir dünya, dengeli bir dünya için en azından ekolojik denge 

bozukluğunun daha kötüye gitmemesi için, insan- insan ilişiksinin / ilişkilerinin insan - 

doğa ilişkilerinin demokratikleştirilmesi gerekir. Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme 

anlayışının tüm üretim ve tüketim ilişkilerine hakim olması gerekir. Aksi takdirde, 

doğanın tekrar insanlığa egemen olması ve böylece belki de intikam alması kaçınılmaz 

olur. 

 


