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2050 yılına kadar, Dünya nüfusunun 
yaklaşık 10 milyara ulaşması beklenmektedir. 
Dolayısıyla, gıda, enerji ve çevre 21 YY’ da 
insanlığın üzerinde en fazla konuşacağı konular 
olacaktır. Bu yüzyılın ortalarına kadar, son 10 bin 
yılda ürettiğimizin iki katı kadar besin üretmek 
zorundayız. Üstelik bunu, küresel iklimde ani 
değişimlerin yaşanabileceği koşullarda 
gerçekleştirmek zorundayız. İnsanoğlu, türünün 
devamını tehdit eden bu zoru başarabilecek midir? 

“Bitki bilimcileri olarak, 2000 yılından bu yana 
bilim tarihindeki en büyük bilgi birikimine tanıklık 
etmekteyiz. 2000 yılında Arabidopsis thaliana 
genomunun aydınlatılması, çeşitli –omik’ 
(genomik, işlevsel genomik, proteomik ve 
metabolomik)’leri ortaya çıkarmıştır. Bu yeni bilim 
dallarından elde edilen bilgilerin bir araya 
getirilmesi, yani ‘sistem biyolojisi’ yaklaşımı bitki 
biyolojisinin tüm dallarına büyük katkılar 
yapmaktadır. 2000 yılından günümüze, Arabidopsis 
mutantlarının genetik ve moleküler analizleri 
sonucu bitki fizyolojisi ve biyokimyasında da uzun 
süredir yanıt bekleyen sorular tek tek 
yanıtlanmaktadır. Örneğin son 7 yılda;  

 Etilen, absisik asit ve oksin gibi bitkisel 
hormonların reseptörleri saptanmıştır. Bu 
bulgular, başta yaşlanma, meyve 
olgunlaşması, apikal dominansi, tohum 
çimlenmesi, stoma hareketleri, kuraklık 
stresi ve herbisit araştırmalarında yeni 
fırsatlar sunmaktadır. 

 Yeni bir bitki hormon sınıfı olan 
brasinosteroidlerin büyüme ve gelişimdeki 
rolleri moleküler düzeyde aydınlatılmıştır. 
Bu çalışmalar, insan sağlığı bakımından 
önem taşıyan steroidlerin biyokimyasına 
ilişkin yeni bir anlayışa katkı yapmıştır. 

 Bitkilerin ışığa verdikleri morfogenetik 
tepkilerde fitokromun rolünün yanı sıra, 
fototropizma ve sirkadiyan (günlük) 
ritimlerle ilişkili reseptörler ve sinyal 
ileten elemanlar aydınlatılmıştır. 

 Çiçeklenmeyi başlatan bazı genler 
tanımlanmış ve çiçek gelişimi sırasında 
şekil oluşumunun kalıtımla 
denetlenmesine ilişkin mükemmel 
modeller geliştirilmiştir. 

 Kloroplast, mitokondri gibi dinamik bitki 
organelleri ve bakterilerde bölünmenin 
mekanizması aydınlatılmıştır.  

 Çeşitli bitkilerde vernalizasyon ve 
vernalizasyonu düzenleyen ağlar ortaya 
çıkarılmıştır. 

 A. thaliana, Lotus japonicus ve Medicago 
truncata genomundan sağlanan bilgilerle, 
simbiyotik ilişkiler moleküler düzeyde 
aydınlatılmıştır. 

 Ağaçlarda odun oluşumunun mekanizması 
belirlenmiştir. Dolayısıyla, hücre çeperi 
oluşumu, ligninleşme ve iletim demeti 
kimliğinin belirlenmesinde rol alan genler 
saptanmıştır. Bu durum, anahtar 
özellikteki BİYOTEKNOLOJİ sektörü için 
yeni fırsatlar yaratmaktadır.  

 ATP iyon pompalarının moleküler 
analizleri,  bu pompaların farklı bitki 
gruplarında (monokotil ve dikotiller) 
geçmişleri, yapıları ve işlevlerine ilişkin 
çok önemli bilgiler sağlamıştır.  

 Günümüzde bitkisel verimliliği önemli 
ölçüde sınırlandıran ve etkilerinin giderek 
artması beklenen biyotik ve abiyotik 
streslerin algılanması ve uygun tepkinin 
verilmesini sağlayan sinyal iletim ağları 
aydınlatılmıştır. 

Tüm bu gelişmeler, 21 YY’ da geleneksel ve/veya 
biyoteknolojik yöntemlerle insanlığın gereksinimini 
sağlayabilecek nitelik ve nicelikte gıda, yakıt, ilaç 
hammaddesi ve lif üretebilecek bitkiler 
yetiştirilebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu 
nedenle, şu an,  G7 ülkelerinin yaptığı gibi, 
ülkemizde de ‘uygulamaya yönelik temel bitki 
biyolojisi’ çalışmalarının ilgili kurumlarca daha 
fazla desteklenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
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Çevre Sorunları ve İnsan Hakları 

Leyla AÇIK 
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Biyoloji Bölümü, ANKARA 

Yapılan tüm anlaşmalara rağmen dünyada 
çevresel bozulma hızlı bir şekilde devam 
etmektedir. Çevresel değişimlerin kaynağı; doğal 
kirleticiler ve yapay kaynaklardan oluşan kirleticiler 
olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Doğal 
kaynaklara deprem, sel, kasırgalar gibi afetleri ve 
çeşitli jeolojik kirlenmeleri (madencilik çalışmaları, 
erozyon ve alterasyonlara bağlı kirlenmeler) örnek 
verebiliriz. Jeolojik  kaynaklar tarımsal ve özelikle 
yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesine yol 
açmaktadır. Yapay kaynaklara ise gübreler ve 
genetiği değiştirilmiş tohumlar, evsel katı ve sıvı 
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atıklar, sanayi atıkları, deniz, hava ve su 
taşımacılığı, gemi/yat foseptikleri, petrol kirliliği, 
sulak alanların kurutulması, orman arazisinin 
turizm ve yerleşim gibi faaliyetler nedeniyle yok 
edilmesi, radyasyon gibi daha birçok etmeni örnek 
gösterebiliriz.  

Bütün bu çevre sorunlarını ortadan kaldırmak 
veya azaltmak için hazırlanan uluslar arası 
zorunluluklar, sözleşmeler ve kanunlar bu 
zararlardan etkilenen bireylere veya sanayisi az 
gelişmiş küçük toplumlara bir fayda 
sağlamamaktadır. Hava, rüzgâr, su vasıtasıyla 
kirliliğe maruz bırakılan ve bu kirlilikte çok az 
katkıları olan insanlara, çevre kanunlarının maddi 
ve manevi fayda sağlamadığı gibi etnik bir azınlık 
veya başka bir ülkenin işgalinde yaşayan halkları 
olumsuz yönde etkilemektedir. Mesela Kazakistan 
halkı birçok nükleer denemeye maruz kalmış ve 
politik arenada sesini duyuramamıştır.    

Çevre ile insan hakları birbiri ile sıkı bir 
şekilde ilişkilidir. İnsan haklarına dayanan yeni bir 
yaklaşım ile hem insanların yaşama alanı olan 
çevrenin korunması hem de çevreden zarar gören 
insanın koruması sağlanabilir. Çünkü çevreye zarar 
veren devletler çevrenin insana olumsuz etkisi 
nedeniyle insan haklarını da ihlal etmektedir. 
Radyasyona maruz kalma sonucu ölümler, sakat 
doğumlar ile toksik kimyasallara maruz kalan 
insanlarda görülen kanser gibi çeşitli hastalıklar 
insan hakları ihlalinin en bariz sonuçlarındandır. 
Ayrıca suların kirlenmesi, havanın ve toprağın 
kirlenmesi, çalışmak için uygun çevre şartlarının 
hazırlanmaması, gelecek nesillere daha az yeşil, 
daha fazla gri bir ortam bırakılması da insan 
haklarının açıkça ihlalidir.    

Ülkemiz ve Türk Dünyası’nda çevre sorunları, 
dünya ölçeğine göre çok daha farklı bir boyuttadır. 
Türkiye’de sulak alanların bir kısmı kurutulmuş, 
birçok çay ve dereler kurumuş, yeraltı suları 
azalmıştır. Bazı sularımız ise sanayi atıkları ile 
kirlenmiştir. Türkiye’deki su kirliliği jeolojik 
(doğal) etkenlerin yanında; kanalizasyon suları, 
gemi taşımacılığı, tarım ilaçları ve gübreleme 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliğine ise 
neden olan kuruluşlar arasında petrokimya tesisleri, 
gübre fabrikaları, kâğıt fabrikaları ve çimento 
fabrikalarını sayabiliriz. Toprak kirliliğine kömür 
ocakları, bazı fabrikalar ve tarımsal ilaçlar sebep 
olmaktadır. Özellikle Marmara Bölgesi (İzmit, 
İstanbul) toprakları yoğun sanayi atıkları ve ağır 
metallerle kirletilmektedir 
  Sulak alanlar ya kurutulmakta ya da 
kirletilmektedir. Evsel ve fabrika atıkları 
arıtılmadan ya da yeterli arıtılmadan sulara 
verilmektedir. Mesela Van gölünde sanayi kaynaklı 
kirliliğin büyük bir kısmı et entegre tesisleri ile un 
ve şeker fabrikaları kaynaklıdır. Uydu 
fotoğraflarıyla yapılan çalışmalar sonucunda Tuz 
Gölü'nün, 90 yılda yaklaşık yüzde 85 oranında 
küçüldüğü tespit edilmiştir. Bu küçülmede göle 

ulaşan kaynaklar üzerinde baraj inşası, 1990'lı 
yıllardan itibaren kaçak kuyuların açılması ve son 
yıllardaki iklim değişikliği ilk sıralarda yer alan 
etmenlerdendir.  

Türkiye bitki çeşitliliği ve endemik bitki türleri 
açısından emsalsiz bir ülkedir. Bir zamanların “sarı 
altın” arayıcıların yerini şimdilerde “yeşil altın” 
arayıcıları almıştır. Ülkemizde yeşil altın arayıcıları 
(yabancı bilim adamları) bazen bağımsız bazen 
yerellerle birlikte birçok bitki türünü yasadışı 
yollarla yurtdışına götürmektedirler. Farkında 
olamadığımız bu bilimsel kisveli kaçakçılık en 
önemli çevre ve insan hakları sorunlarımızdan 
biridir. 

Yirmi birinci asırda insanlığın karşı karşıya 
kaldığı sorunların başında gıda ve enerji eksikliği 
gelmektedir. İskandinav ülkeleri bir araya gelerek 
yerel tohumlarını muhafaza etmek için buzullarda 
büyük bir tohum bankası olan “Svalbard Global 
Seed Vault” kurmuşlardır. Norveç, İsveç, 
Finlandiya, Danimarka ve İzlanda başbakanlarının 
katılımıyla 19 Haziran 2006 tarihinde bu bankanın 
temeli atılmıştır. Spitsbergen adasında Svalbard 
Dağı’nın 120 metre içinde inşasına başlanan 
bankaya robotik emniyet sistemleri kurulmuştur. 
Tohumlar çok sıkı korunmuş muhafazalar içinde ve 
nem almayacak şekilde yerleştirilmiştir. Deniz 
seviyesinin 130 metre üzerinde olan bu bölgede 
buzlar erise bile içerisi kuru kalacak şekildedir. 
Svalbard Küresel Tohum Bankası’nın misyonu 
geleneksel gen bankasında olan tohum çeşitliliğinin 
herhangi bir şekilde kaybolma ihtimaline karşılık 
tohumları korumaktır. Küresel açlık ihtimaline karşı 
veya çok büyük felaketler olasılığı göz önünde 
tutularak ülkelerin tohum bankalarının olması o 
ülkeyi diğer ülkelere göre stratejik bir konuma 
getirecektir. 

 İskandinav ülkelerinde hal böyle iken Türkiye 
de durum nasıldır? Çevre kirliliği konusunda diğer 
ülkelere göre gerilerde olmamasına rağmen 
biyolojik kaynaklarının talan edilmesi konusundaki 
duyarsızlık açısından ön sıralarda yer almaktadır.  

  Türkiye’nin muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkabilmesi için her türlü 
teknolojiye sahip olması ve kullanması 
gerekmektedir. Teknolojileri kurarken çevre ve 
insana verilecek  zararları hesap etmeli ama 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden asla 
vazgeçmemeliyiz.  Bilim ve teknolojik atılımlar 
yapılmasının gerekliliği yanında öncelikli bir konu 
olarak, ülkemizin tarımsal,biyolojik ve jeolojik 
değerlerini koruma bilincinin ortaya çıkmasını 
sağlamak ve var olanı geliştirmek için sürekliliği 
sağlanabilecek bir eylem planına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

 


