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Güneyden Toros Da#ları’nı a"ıp! ç Anadolu düzlü#üne girdi#inizde ya da kuzeybatıdan Bolu’yu
geçip Ankara’ya vardı#ınızda, ekosistemdeki de#i"imi ye"ilden sarıya dönen renklerden dolayı
kolayca fark edersiniz. Burası,! ç Anadolu düzlü#ü, orman ekosisteminin bitti#i, step (bozkır)

ekosisteminin ba"ladı#ı çok geni" bir alan. Ye"il rengi seviyorsanız içinizi bir hüzün kaplayabilir.
Her yerin sarı, kuru ve a#açsız olması burada ya"am olmadı#ını dü"ündürebilir. Ancak gerçekte

durum sanıldı#ı gibi de#il. Step bölgeler hem bitki örtüsü hem de hayvan grubu bakımından
zengindir. Bitkiler yılın belli dönemlerinde, genelde de bahar aylarında, ortaya çıkar ve kısa
sürede kuruyarak bir sonraki yıla kadar görünmez. Hayvanlar da genelde etkinliklerini gece

yaptı#ından görünürde ya"am yokmu" gibidir. Peki,! ç Anadolu’da bu durum hep böyle miydi?
Geçmi"te! ç Anadolu’nun biyolojik yapısı nasıldı?$ u anki biyolojik yapı nasıl? Gelecekte ne

olması bekleniyor? Step sonrasında ne olacak?

Çölle!me,
iç Anadolu
ve Türkiye

Çölle!iyor muyuz?

Çölle!me,
iç Anadolu
ve Türkiye
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!ç Anadolu’nun günümüzdeki du-
rumuna bakmadan önce geçmi#teki du-
rumuna bakmakta yarar var. Böylece
bugünkü durum daha kolay anla#ılabi-
lir. Anadolu’nun tarih boyunca çok sa-
yıda uygarlı"ın merkezi oldu"u bilinen
bir gerçek. Bu durum genelde sosyal bi-
limler açısından ele alınır. Bu uygarlık-
ların canlılar üzerinde yaptı"ı etkiler-
den pek söz edilmez. Halbuki bu uy-
garlıklar nedeniyle Anadolu toprakla-
rında ekosistemlerin, canlıların ya#am
alanlarının yıpranması kaçınılmazdı.
Her uygarlık ekosisteme az ya da çok
zarar verdi. O dönemlerde do"al çevre-
nin korunması gerekti"i do"al olarak
bilinmiyordu. Kaldı ki çevrenin korun-
masının gereklili"i, ülkemizde yeni ol-
masına kar#ın, dünyada 1970’li yılların
ba#ında anla#ıldı ve benimsenmeye ba#-
landı.

!ç Anadolu’nun geçmi#teki biyolo-
jik yapısıyla ilgili bilgiler, Evliya Çele-
bi’nin (1611-1681) notlarında var. Evli-
ya Çelebi, Osmanlı!mparatorlu"u’nun
en büyük destanı olarak bilinen ‘Seya-
hatname’sinde! ç Anadolu’da iri gövde-
li a"açların olu#turdu"u ormanların bu-
lundu"unu ve hatta 1402’deki Ankara
Sava#ı’nda Timur’un fillerini bu or-
manlarda sakladı"ını anlatır. Filleri sak-
layacak kadar ormanların oldu"u An-
kara çevresine bugün baktı"ımızda
Beynam ormanı gibi birkaç kalıntı or-
man dı#ında ormanlık alan göremeyiz.
Peki, bugünkü duruma nasıl geldik?

Yerle#ik Düzene Geçi#
ve Tarım

Anadolu’da bilinen ilk yerle#im yak-
la#ık 10.000 yıl öncesine ait. Bu dö-
nemlerde ilkel ve küçük de olsa yerle-
#im yerleri olu#turmaya ba#layan in-
sanlar yava# yava# tarımı da ö"renmeye
ba#ladı. Ate#in bulunması ve geli#igü-
zel kullanımıyla do"anın düzenine ilk
müdahaleyi yapan insan, tarımın ke#-
fiyle de ikinci büyük müdahaleyi yaptı.
Tarım, aynı zamanda insanların yerle-
#ik düzene geçmeye ba#lamasını da sa"-
ladı. Bu dönemin insanları, verimli top-
raklarda tarım yaptılar ve bu bölgeleri
kurutuncaya kadar kullanıp sonra ba#-
ka yerlere göç ettiler. !nsanların eko-
sisteme etkisi yalnızca tarım alanlarıyla
sınırlı de"il. Yerle#im yerlerinin yakı-
nındaki ormanlar da yeterince zarar

gördü. !lkel yerle#im yerlerinin geli#-
mesiyle birlikte a"açlara olan gereksi-
nim arttı ve her geçen gün daha çok
a"aç kesildi.

Madencilik ve
Evcile#tirmenin
Do"aya Etkisi

MÖ 6500-5500 yıllarında, Mezopo-
tamya’da, çömlek yapımı ke#fedildi Bu

zanaat 500 yıl içinde bütün Anadolu’ya
ve çevre bölgelere yayıldı. Daha sonra
MÖ 5000-4000 yılları arasında maden
i#letmecili"i, MÖ 4000-3000 yıllarında
da mimarlık ve güzel sanatlarda büyük
geli#meler oldu. A"açlar, hemen hemen
her i#te kullanılır hale geldi. Yapılar
için kereste, seramik ve öteki sanat
eserlerinin pi#irilmesi, bakır, tunç, de-
mir ve kıymetli madenlerin i#lenmesi,
dökülmesi için odun kullanımı bunlar-
dan bazıları. Özellikle madencilik or-
manlara en çok zararı veren etkinlik ol-

Devedikeni ya da e"ek dikeni olarak bilinen Echinops ritro. Bu tür! ç Anadolu steplerinde dikenli yapılarından
dolayı kendini evcil hayvanlara kar"ı koruyabildi#inden ya"amını devam ettirebiliyor.

Konya ovasında çok sayıda obruk yer alıyor. Bunlardan bazılarının içinde su var ve bu su bölgede ya"ayan
hayvanlar için çok az bulunan do#al bir kaynak.
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du. Bugün bile Anadolu’nun birçok ye-
rinde ne zaman ve kimler tarafından i#-
letildi"i bilinmeyen maden ocaklarına
bakıldı"ında ocakların çevresinin bitki
örtüsünden yoksun oldu"u görülür.
Nedeni de madenlerin eritilmesinin, i#-
lenmesini binlerce yıl boyunca hep
odunla ya da odun kömürüyle yapılmı#
olması. Bu alı#kanlık günümüzde Ana-
dolu’nun bazı yerlerinde hala sürüyor.

Yerle#im yerlerinin olu#masıyla, ta-
rım ve, madencilikle birlikte insanların
ba#ka ke#ifleri de oldu. Bunlardan biri
de hayvanların evcille#tirilmesidir. Ön-
ce, avlanmada kullanmak için köpe"i
evcille#tiren insan, sonra keçiyi, koyu-
nu ve sı"ırı evcille#tirdi. Bunlar günü-
müze kadar gelen a#ırı otlatmayı da be-
raberinde getirdi. Tüm bunlar, çok es-
kiden bu yana, !ç Anadolu’nun bitki ör-
tüsüne ne kadar zarar verildi"inin gös-
tergeleri.

!ç Anadolu’nun günümüzdeki step
bitki örtüsünün (vejetasyonu) insan et-
kinliklerinin sonucunda olu#tu"una ili#-
kin çok sayıda ara#tırma var. Bununla
birlikte, !ç Anadolu’nun birçok yerinde,
sayıları az da olsa, bugün bile ya#amla-
rını sürdüren karaçam (Pinus nigra
subsp. pallasiana), tüylü me#e (Quercus
pubescens), ardıç (Juniperus excelsa)
gibi a"açlar geçmi#te nasıl bir bitki ör-
tüsünün oldu"una ili#kin ipuçlarıdır.
Palinolojik (polen, çiçek tozu) ara#tır-
malar, !ç Anadolu’nun son buzul dev-

rinden çok etkilendi"ini gösteriyor.
Yakla#ık 11.500 yıl önce sona eren bu
olayın ardından, bu bölgeye yava# ya-
va# orman olu#turan bitki türleri yer-
le#meye ba#lamı#. Özellikle kıyı bölge-
lerinden ba#layan ve içerilere do"ru
ilerleyen çam, köknar ve ladin türleriy-
le, yaprak döken me#elerin olu#turdu-
"u gerçek bir ormanla birlikte ardıçla-
rın olu#turdu"u step öncesi bir bitki ör-
tüsü bölgede olu#mu#. Bununla birlik-
te Anadolu’daki bu ormanla#manın ge-

li#mesi, buzul sonrasında insanların
yerle#im yerleri olu#turması, tarımın ge-
li#mesi ve otlatmanın ba#lamasıyla he-
men durmu#tur. Buna ek olarak, önce
Hititler, sonra Yunan, Roma ve Bizans
uygarlıklarının Anadolu’ya yerle#me-
siyle orman tahribatı önemli ölçüde art-
maya ba#lamı# ve bu tahribat 10. yüz-
yıla kadar sürmü#tür. Bundan sonra da
bölgeye step bitki örtüsü yava# yava#
yerle#meye ba#lamı#tır. Sonra 11. yüz-
yılda Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle
otlatma bütün hızıyla devam etmi# ve
step, günümüzdeki biçimine kavu#-
mu#tur. Konya’da neolitik dönemle
(10.000 bin yıl öncesine kadar) ilgili ya-
pılan bir ba#ka çalı#mada, topra"ın 4 m
derinli"ine kadar olan yerlerden alına
toprak örneklerinde sedir, göknar, çam,
ardıç, kestane, ıhlamur, hu# ve dere ke-
narlarında sö"üt ve kavak polenlerin-
den izler bulunmu#tur. Orman olu#tu-
ran bu türlere ek olarak maki tipi bit-
kilerden ebegümeci (Malva) fundalıklar
(Erica), uyuz otları (Scabiosa), sinirot-
ları (Plantago), deniz üzümü (Ephedra)
ve e"relti türlerinin de bulunmu# ol-
ması bize o devirlerdeki ormanların
içinde yer yer açık alanların bulundu-
"unun da göstergesidir.

Geçmi#te,! ç Anadolu’da orman ol-
du"una ili#kin bir ba#ka bulgu Ankara
Polatlı’daki Gordion’da ortaya çıktı. Go-
ridon’da 1957’de yapılan kazılarda MÖ
8000’li yıllarda ya#amı# Frigya Kralı Mi-
das'ın mezarı bulundu. Bu mezarın

Dikenli yapıları olmayan ancak vücutları zehirli olan üzerlik otu (Peganum harmala) step ekosisteminin baskın
bitkilerinden. Zehirli yapıları koyun, keçi gibi evcil hayvanların yemedi#i türlerden olmalarını sa#lıyor.

A"ırı biçimde otlatılan steplerde yalnızca dikenli türler hayatlarını devam ettirebiliyor.
E"ekdikeni de bunlardan biri
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a"aç malzemesi üzerinde yapılan ara#-
tırmalarda, mezarın dö#emesinin por-
suk (Taxus baccata) ve sedirden (Ced-
rus libani), duvar, tavan ve orta kiri#le-
rin de sarıçamdan (Pinııs sylvestris) ya-
pıldı"ı, dı#taki yuvarlak a"açlarınsa ko-
kulu ardıç (Juniperus foetidissima) ve
porsuk kiri#leriyle desteklenmi# oldu"u
belirlendi. Bugün Gordion çevresinde
step bile kalmamı#tır ve bölge neredey-
se tümüyle çölle#mek üzeredir. Mezar-
da bulunan a"açların günümüzde ya-
#ayanları, bugün 150 km uzaklıktadır.

Buradan, o dönemde Gordion ve çev-
resinin ormanlarla kaplı oldu"unu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Bir ba#ka ara#-
tırma yine Friglerin son dönemine ait.
Ankara'da Atatürk Orman Çiftli"i -
Konya yolu kav#a"ındaki höyüklerden
çıkan mezarların a"açlarının anatomik
yapısı incelenmi#. Bunun sonucunda
mezarlardaki a"açların yalnızca sarı-
çam türünden oldu"u saptanmı#. Bu-
rada yalnızca sarıçamın bulunmu# ol-
ması ilginç. Çünkü Kral Midas'ın me-
zarında kullanılan kokulu ardıç, porsuk

ve sedirin burada kullanılmamı# olması
o çevrede bu a"açların kalmamı#oldu-
"unu gösteriyor. Bunun yanında, me-
zarlardaki sarıçamlar Ankara civarında
sarıçam ormanlarının oldu"unun gös-
tergesidir. Günümüzde sarıçamlar Ka-
radeniz ormanlarında görülüyor.

Friglerden sonra Anadolu'da Roma
ça"ı yerle#meleri olmu# ve bu ça"da da
!ç Anadolu'daki ormanlara büyük ha-
sar verilmi#. Ankara’da Dı#kapı yakın-
larındaki Roma Hamamı’nda yapılan
ara#tırmalarda bu hamamın sıcak ha-

Geçti#imiz günlerde Konya Karapınar’da
çölle"meye dikkat çekmek, biyolojik farkın-
dalık yaratmak gibi amaçlarla, TÜB!TAK’ın
deste#inde Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölü-
mü ö#retim üyeleri tarafından “Karapınar
Çölle"me Modeli Do#a Okulu” adlı bir e#itim
çalı"ması düzenlendi. Biz de hem e#itime ka-
tıldık hem de e#itmenlerden bölge ve !ç Ana-
dolu’nun bitki (flora) ve hayvan toplulukla-
rıyla (fauna) ilgili bilgi aldık. Hayvan grupla-
rıyla ilgili sorularımızı Ankara Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Nuri Yi#it’e sorduk.

BBTTDD::  !!çç  AAnnaaddoolluu  vvee  KKaarraappıınnaarr  bbööllggeessiinniinn
hhaayyvvaann  ggrruuppllaarrııyyllaa  iillggiillii  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??

Prof. Dr. Nuri Yi#it:  Pliosen’den (5 mil-
yon yıl önce) bu yana gittikçe çekilen bir iç
denizin kalıntısı üzerinde "ekillenen !ç Ana-
dolu stepleri özellikle Karapınar yöresinden
itibaren çölle"meye ba"lamı"tır. Bu bölge ku-
rak step karakterli ekosistemlere özgü bazı
kemirgen türlerini içinde barındırır. Karapı-
nar yöresinde kurak steplere özgü kemirgen
türleri nokturnal (gece etkin) Anadolu çöl sı-
çanı (Meriones tristrami) ve  diurnal (gündüz
etkin) yer sincabı, (Spermophilus xant-
hopyrmnus) yaygın olarak bulunur. Bu türler
Karapınar’daki gibi çölle"en ekosistemlerde-
ki besin döngüsünde bir ba"ka deyi"le enerji
akı"ında ekosistemin et deposu niteli#inde
olan türlerdir. Bu ekosistemde memeli yırtı-
cılardan tilki, yırtıcı ku"lardan "ahin ve bay-
ku" alandaki tür yapısını dengede tutan ku-
rucu nitelikte türlerdir. Bunlar “keystone”
türler olarak bilinir. Keystone türlerin etkisi
altında bir ekosistemdeki tür yapısı "ekillenir
ve ekosistemlerin zamansal boyutunda yerini
alır. Karapınar’da da durum bu yöndedir, ste-
pe ve çöle özgü fauna ekosistemlerin zaman-
sal boyutunda keystone türlerin etkisi altında
"ekillenmi"tir. Do#al olarak ekosistemin ta"ı-
ma kapasitesine uygun sayıda birey sayısı, bu
kurucu türlerin etkisi altında bir alanda olu-
"ur. Keystone türler, bitkiyle beslenen otçul
türlerin alandaki bitki topluluklarını tüket-
meyecek "ekilde dengeli bir sayıda buluna-
bilmesini sa#layan türlerdir. Ancak Karapı-

nar’da a"ırı otlatma ya"am alanlarının ta"ıma
kapasitesinin a"ılmasına, bir ba"ka deyi"le
çölle"menin hızlanmasına yol açıyor. A"ırı ot-
latmayla birlikte yeraltı sularının çekilerek
ikinci ürün almaya yönelik hatalı sulama po-
litikaları yine Karapınar’da çölle"meyi hızlan-
dırıcı uygulamalardır.     

BBTTDD::    BBuurraaddaakkii  eekkoossiisstteemmddee  nneelleerr  oollmmaassıı
beklleenniiyyoorr??

NY: Bu çerçeve içinde ileride Karapınar
yöresinde çölle"menin artmasıyla birlikte,
hayvan türlerindeki çe"itlili#in azalması ve çö-
le uyum sa#lamı" türlerin alanda daha baskın
olması  beklenebilir. Aynı biçimde, bölgede
daha önce yapılmı" çalı"malarda kaydedilen
150’den çok ku" türünün ileri de azalması
bekleniyor. Bölgede üreyen çok sayıda ku"
türü artık bölgeye u#ramaz olmu"tur. Kara-
pınar yakınlarındaki Hotamı" sazlı#ının son
10 yıl içinde kuruması biyoçe"itlilikteki geri-
lemenin önemli bir göstergesidir. Bunu çev-
redeki öteki göllerin kuruması izleyecektir.

Olu"an obruklar azalan yer altı suyunun bir
göstergesidir. Bu ekosistemlerdeki bozulma-
nın da önemli bir göstergesi sayılabilir. Bu
ba#lamda e#er Karapınar yöresindeki çölle"-
medeki ilerlemenin durdurulması amaçlanı-
yors, acil olarak “Ekosistem Yönetim Planı”
hazırlanmalı ve uygulanmaya ba"lanmalıdır.
Ekosistem yönetim planında alandaki kurucu
türler ve ekosistemdeki besin döngüsü belir-
lenir ve do#al akı" içinde korumaya alınır. Ge-
çen 10 yıllık süreçte tarım zararlısı olarak gö-
rülen ve rodentisitlerle mücadele edilen yer
sincaplarının -Ankara Zirai Mücadele Enstitü-
sü uzmanlarından Yük. Ziraat Müh Abdullah
Yılmaz’la  yaptı#ımız ortak çalı"ma ve de#er-
lendirmeler sonucunda- günümüzde tarım za-
rarlısı statüsünden çıkartılmı" olması ve kıs-
men korumaya alınması önemli bir ba"arıdır.
Buna benzer uygulamalar yaygınla"tırılarak
ekosistemlerdeki türlerin korunması gerekir
ki bu durum, yöre insanının ve Anadolu top-
raklarının korunması anlamına gelir.

Stepte Hayvan Toplulukları 
.

Prof. Dr. Nuri Yi#it !ç Anadolu'nun azalan su kaynakları nedeniyle hayvan tür sayısında sayılarında da
azalma olaca#ını belirtiyor.
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vayla ısıtıldı"ı anla#ılmı#. 3186 m2lik
büyük bir alanı kaplayan bu hamamın
kı#ı çok so"uk geçen Ankara'da, ısıtıl-
ması için gerekli odun miktarı ve Bi-
zans ve Selçuk dönemlerinde bu ha-
mamların çok sayıda olması, ormana
verilen hasarın anla#ılması için önemli
bulgular olarak de"erlendirilebilir.

Günümüzde Durum
!ç Anadolu’nun batısında Afyon-Es-

ki#ehir, do"usunda Sivas, kuzeyinde

Çankırı ve güneyinde Konya dolayla-
rında birincil bitki örtüsünden kalma40
kadar orman kalıntısı var. Bu orman
kalıntıları arasında en çok görülen a"aç
tipleri karaçam, tüylü me#e saplı me#e,
palamut me#esi, ardıçlar, ahlat, sumak,
çitlenbik, yasemin, alıç, üvez, laden ve
erik. Bugün !ç Anadolu’nun hemen ta-
mamı step  olarak adlandırılan tek ya
da çok yıllık otsu bitkilerin ve yastık
#eklindeki çalımsı bitki türlerinin (ka-
mefit) olu#turdu"u bir örtüyle kaplıdır.
Hatta bir çok yerde step de ortadan

kalkmı# ve erozyon ba#lamı#tır. Aya"ı-
mızın altındaki toprak kaymaya, yok ol-
maya ba#lamı#tır. Bu anlamda en azın-
dan step alanlarını korumak bile çöl-
le#meyi önlemek için bir yoldur. Zengin
bir bitki örtüsü, genetik kaynak ve çok
sayıda endemik bitkinin bulundu"u
Anadolu stepleri, topra"ı tutan son ör-
tüdür.

Yazı ve foto"raflar: 
Bülent  Gözcel io"lu

Kaynak: Keteno#lu O., Yi#it N., Kurt L., TÜB!TAK Karapınar Çölle"-
me Modeli Do#a Okulu notları 2008

Bitkiler ve iklimle ilgili sorularımızı da An-
kara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Latif Kurt’a
sorduk. 

BTD: !ç Anadolu ve Karapınar’ın bitki ör-
tüsüyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Doç. Dr. Latif Kurt:  Yalnızca !ç Anadolu'da
2000 kadar bitki türü var. !ç Anadolu stepin-
de hem Akdeniz, hem de !ran-Turan kökenli
bitkiler ya"ar. Bunlar içinde kazaya#ıgiller, di"-
otugiller, ballıbabagiller, aslana#zıgiller, ka-
ranfilgiller, haçgiller, hodangiller, ladengiller
baklagiller ailelerinden türler daha çok bulu-
nur. !ç Anadolu’da endemizm %30 gibi çok bü-
yük bir oran gösterir. Endemik cinsler arasın-
da, Türkçeleri olmadı#ı için bilimsel adlarıyla
söylemek zorundayım, Phryna, Cyathobasis,
Kalidiopsis, Tchihatchewia, Sartoria ve Cre-
nosciadum sayılabilir. Ancak hemen belirteyim
ki !ç Anadolu’daki endemik bitkilerin ço#u Ak-
deniz kökenlidir. Özellikle endemik tür bakı-
mından zengin cinsler "unlardır: Astragalus
(geven), Acantholimon (geven), Gypsophyla
(çöven) ve Achillea (civan perçemi).

BTD: !ç Anadolu ve Karapınar bölgesinin
iklimsel yapısıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

LK: Türkiye Akdeniz iklimi, kara iklimi ve
oseyanik iklim olarak üç de#i"ik iklim tipini
barındırır. Bu iklimsel çe"itlilik beraberinde bi-
yolojik çe"itli#i de getirir. Bilindi#i gibi iklim-
sel etmenler canlıların dünyadaki yayılı" sınır-
larını belirler ve canlıları "ekillendirir. Ülke-
mizdeki bu iklimsel çe"itlilik bitki örtüsü tip-
lerinin çe"itlili#ini, bu da beraberinde bitkile-
rin ve hayvanların çe"itlili#ini getirir. 

Bizde Orta Anadolu’nun karasal iklimi ol-
du#u söylenir. Oysa genel özellikleri bakımın-
dan Orta Anadolu, Akdeniz iklimi ve Akdeniz
bitki örtüsünün etkisi altındadır. Türkiye’de
Akdeniz, Ege, Trakya ve Marmara’nın bir bö-
lümü, !ç Anadolu’nun tamamı, Do#u Anadolu
Bölgesi’nin bir bölümüyle Güneydo#u Anado-
lu bölgesinin hemen tamamı Akdeniz ikliminin
etkisi altındadır. Akdeniz iklimi, fotoperiyo-
dizmi günlük ve mevsimlik olan, ya#ı"ları so-
#uk ve çok so#uk mevsimlerde toplanmı", be-
lirgin bir yaz kuraklı#ı görülen ve bu yaz ku-

raklı#ı maksimum bir yaz sıcaklı#ıyla uyu"an
tropikal dı"ı bir iklimdir. Tanımdan da anla"ı-
laca#ı gibi Akdeniz ikliminin en belirgin özel-
li#i ya#ı"ların so#uk ve çok so#uk mevsimler-
de toplanmı" olması ve belirgin bir yaz kurak-
lı#ının bulunmasıdır. Bu durum bitki örtüsü
üzerinde son derece etkili olur ve bu nedenle
Akdeniz iklimli bölgelerde yazların kurak geç-
mesi nedeniyle genellikle kserofit (kurakçıl)
karakterli ya da yazı dinlenme durumunda ge-
çiren bir bitki örtüsü baskın hale gelir. 

BTD: Bölgede gelecekte iklim ve bitki ör-
tüsü anlamında ne olması bekleniyor?

LK:  !leriki yıllarda çölle"menin olumsuz et-
kilerinin çok daha a#ır hissedilece#ini ve ge-
lece#e endi"eyle bakılması gerekti#ini dü"ü-
nüyorum. Birçok kaynakta çöl, ya#ı"ın azlı#ıy-
la tanımlanır. Oysa biyolojik anlamda çöl, ya-
#ı" rejiminin bozulması yani ya#ı"ın tümüyle
raslantılara ba#lı olmasıyla tanımlanır. Halk
arasında do#ru kabul edebilece#imiz “orman

ya#muru çeker” diye bir deyim vardır. Çölle"-
menin asıl nedeni bitki örtüsünün otlatma vb.
etkinliklerle yok edilmesi sonucunda ya#ı" re-
jiminin bozulması ve raslantıya ba#lı duruma
gelmesidir. Bu bilgiler ı"ı#ında ülkemizde ger-
çek anlamda çöl bulunmadı#ını söyleyebiliriz.
Bununla birlikte ülkemiz hem yarı kurak iklim
ko"ulları hem de engebe durumu nedeniyle du-
yarlı bir ekosistemler ku"a#ı üzerindedir. Dün-
ya çölle"me haritasında da ba"ta Orta Anado-
lu ve çevresi olmak üzere, Türkiye’nin önemli
bir bölümü çölle"meye duyarlı ya da çok du-
yarlı olarak gösteriliyor. Çölle"me süreci kü-
resel ısınmayla da tetikleniyor. Gelecekte Tür-
kiye’nin ba"ta Orta ve Güneydo#u Anadolu ol-
mak üzere büyük bir bölümü çölle"me tehdi-
diyle kar"ı kar"ıya kalacak.  Küresel ısınmayla
ya"am ku"aklarının 150-500 km kuzeye kay-
ması bekleniyor. Bu durum, bizim güneyimiz-
deki çöl ku"a#ının Anadolu’ya do#ru ilerleme-
si anlamına geliyor.

Çölle#iyoruz
.

Doç.Dr. Latif Kurt, do#a e#itiminde çölle"menin ülkemiz en sorunlarından bir oldu#unu söylüyor.
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