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Okyanuslarımız, uzaydan bakıldığında gezegenin simgesi gibi öne çıkan, 
cömert ve hayranlık uyandıran mavilik bugün krizde.  
 
WWF’in Yaşayan Gezegen Raporu’nun 2014 sayısına önsöz yazdığımda, 
raporun kalbi zayıflara göre olmadığını söylemiştim. Denizel türlerin 
sağlığını ve ihtiyaç duydukları yaşam alanlarını derinlemesine inceleyen bu 
rapor da en az onun kadar sarsıcı.  
 
Burada bahsedilen Denizel Yaşayan Gezegen İndeksi (DYGİ) ana hatlarıyla 
omurgalı nüfusunda 1970’ten beri  yüzde 52 azalma olduğunu gösteren 
Küresel Yaşayan Gezegen İndeksi ile uyumlu. Tek başına bu bile tehlike 
çanlarını çalmalı aslında. DYGİ’de gizli olan, bunun bir sosyal ve ekonomik 
krizin yaklaşmakta olduğunun habercisi olması. 
 
İnsan refahıyla doğrudan bağlantılı balık türlerine baktığımızda (kıyı 
ülkelerinde protein alımının yüzde 60’ına kadarını karşılayan milyar dolarlık 
küresel endüstrinin yanı sıra milyonlarca küçük-ölçekli balıkçıyı 
destekleyen) popülasyonlarının hızlı bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Balık 
türlerinin devamlılığı için mercan resifleri, mangrovlar ve deniz çayırları gibi 
ihtiyaç duydukları yaşam alanları da eşit derecede tehdit altında.  
 
Resim artık hiç olmadığı kadar net: İnsanlık el birliğiyle okyanusu yanlış 
yöneterek çöküşün kıyısına getiriyor. Okyanusların ekonomilerimizdeki 
hayati rolünü ve gıda güvenliğine elzem katkılarını göz önünde bulundursak, 
özellikle de yoksul kıyı toplumları için bu kesinlikle kabul edilemez. Okyanus 
ekosisteminin çökmesinin ekonomik yansımaları yeni bir küresel 
durgunluğu tetikleyebileceği gibi yoksulluğu ortadan kaldırmak için 
kaydettiğimiz ilerlemeyi de baltalayabilir. 
 
Ancak çözüm yolları mevcut: tesadüfi avlanmayı, atığı ve aşırı avlanmayı 
bertaraf eden sorumlu balıkçılık uygulamaları; zararlı teşviklerden ve iyi 
planlanmamış balıkçılıktan kurtulmak; önemli yaşam alanlarını, bayrak 
türleri ve ilham verici yerleri muhafaza ederken yaşam kaynaklarının 
yenilemesi için yeterli büyüklükte bir okyanus alanının korunması; felaketle 
sonuçlanması çok olası okyanus asitlenmesini tehdit eden CO2 

emisyonlarının azaltılması. Okyanusların dinamik, baskılarla etkin bir 
şekilde ilgilenildiğinde görece hızlı bir şekilde kendi toparlayabilen birbirine 
bağlı küresel ekosistemler olması ise bizim avantajımız.  
 
WWF gezegenin sağlık durumunu iki yılda bir raporluyor. Fakat durum acil. 
Harekete geçme zamanı geldiği için bu sene okyanuslar için uyarı çanlarını 
daha güçlü çalmaya karar verdik. Küresel toplum 2015 sonrası sürdürülebilir 
kalkınma ajandasında sağlıklı bir okyanusu önceliklendirdi. Bu taahhütler 
denizel kaynakların onarılması ve sürdürülebilmesi için elle tutulur 
yatırımlarla desteklenmeli.  
 
Okyanuslardaki değişimin hızı bize kaybedecek hiç zamanımız olmadığını 
söylüyor. Bu değişimler bizim yaşam süremiz içinde gerçekleşiyor. Gidişatı 
şimdi düzeltebiliriz ve düzeltmeliyiz. 



Yaşayan Gezegen İndeksi’ndeki denizel balıklardan (930 tür) 1.463 
popülasyon (492 tür) ya yerel geçim ya da ticari amaçlı kullanılıyor.*  
Ekonomik değeri olan balık türleri indeksi, balık popülasyonunda 
küresel olarak 1970 ile 2010 arasında yüzde 50 düşüş olduğunu 
gösteriyor (Şekil 1). Veri kaynakları, ekonomik değere sahip balık 
popülasyonları arasında 459 tanesi için tehditlerle ilgili bilgi içeriyor.  
Vakaların büyük çoğunluğunda aşırı avcılık ana tehdit olarak 
tanımlanıyor. Listelenen diğer tehditler yaşam alanlarının 
azalması/kaybolması ve iklim değişikliğinin etkileri.  

Bölgesel ekonomilerde, geçim ve gıda için önemli balık 
türlerindeki düşüş çok daha dramatik olabilir. Uskumru, orkinos 
ve torik ailesi olarak tanımlanan Scombridae bu düşüşe iyi bir 
örnek. 17 türün 58 popülasyonuna dayalı bir Scombridae 
indeksi, 1970 ile 2010 yılları arasında yüzde 74 azalma gösteriyor 
(Şekil 2). En şiddetli düşüş 1976 ile 1990 yılları arasında olsa da 
halihazırda küresel seviyede yaşanan genel bir düzelmeye dair 
bir gösterge de yok.  
 

Şekil 1: Ekonomik 
değere sahip balık 
indeksi 1970-2010 
yılları arasında 
yüzde 50 düştü 
(WWF-ZSL, 2015). 

Şekil 2: Scombridae 
(orkinos, uskumru, 
torik) indeksi 1970-
2010 yılları 
arasında yüzde 74 
düştü (WWF-ZSL, 
2015). 
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* Bir türün farklı denizlerde dağılım gösteren birden fazla popülasyonu 
olabilir. 



Deniz çayırları, dip yapısını tutmak ve deniz yatağını 
dengelemekten (Gillis vd., 2014) dugong’lar, deniz ayıları ve yeşil 
deniz kaplumbağaları için beslenme alanı sağlamaya ve ticari 
olarak önemli balık türleri için kritik yaşam alanı oluşturmaya 
(Orth vd., 2006) kadar bir dizi ekosistem hizmeti vermektedir. 
Aynı zamanda muazzam miktarda karbon depolar. Fourqurean vd. 
(2012) deniz çayırlarının kilometre kare başına 83 bin ton karbon 
depoladığını tahmin etmektedir; bu miktar tipik bir karasal 
ormanın iki katından daha fazladır.  
 
Dünya çapında deniz çayırları yayılımı geçtiğimiz yüzyıl yüzde 30 
oranında azaldı. Waycott vd. (2009) deniz çayırı yaşam alanlarının 
durumunu ortaya koymak için 215 çalışmanın küresel bir 
değerlendirmesini yaptı. Deniz çayırları alanında düşüşün acımasız 
bir şekilde yılda yüzde 1,5 olduğunu ve ilgili bölgelerde 127 yılda 
toplam alan kaybının 3 bin 370 km2 olduğunu belirten 
değerlendirmelerine, 1879’dan 2006’ya kadar dünyanın her 
yerinden toplam 1128 gözlem dâhil edildi (Şekil 3).  
 
Bu verilerden küresel ölçekte bir sonuca varmaya çalıştığımızda 
1879’dan beri 51 bin km2 deniz çayırı alanının yüzde 29’unu 
kaybettiğimizi anlıyoruz. Şu anki ortalama küresel deniz çayırı 
yayılımı ise 177 bin km2 (Waycott vd., 2009). 

Şekil 3: Yıllara göre 
çalışma alanlarında 
deniz çayırlarındaki 
artış ve düşüş (Waycott 
vd., 2009). 
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Londra Zooloji Derneği (ZSL) 232 türün 350 popülasyonunun 
verisine dayanarak deniz çayırı yaşam alanlarında bulunan balık 
nüfusu için bir indeks hesapladı. Bu indeks, 1970 ile 2010 yılları 
arasında yüzde 70’in üstünde dramatik bir düşüş gösteriyor (Şekil 
4). YGE veri kaynakları, deniz çayırlarında yaşayan popülasyonlar 
için ana tehdidi aşırı avcılık olarak tanımlıyor; arkasından ise 
yaşam alanı kaybı/değişimi geliyor;  kirlilik tehdidi ise yine deniz 
çayırı alanlarında balık ve mercan resifi indekslerinden daha 
yüksek gibi gözüküyor (WWF-ZSL, 2015).  

Şekil 4: Deniz 
çayırlarındaki balık 
indeksi 1970-2010 
yılları arasında 
yüzde 70’ten fazla 
düşüş gösterdi 
(WWF-ZSL, 2015). 
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Yüzyıllar boyunca insanlar okyanusları bitip tükenmez bir 
gıda kaynağı ve pratik bir atık boşaltma alanı olarak kabul 
ettiler. Okyanusların herhangi bir şeyden etkilenemeyecek 
kadar muazzam ve büyük olduğunu sandılar. Fakat sadece 
birkaç on yılda okyanusların da sınırları olduğu ve 
denizlerimizin birçok önemli kısmında sürdürülebilirlik 
eşiklerinin çoktan ihlal edildiği ortaya çıktı. Denizel türlerin 
popülasyonu dramatik bir şekilde düştü ve önemini daha yeni 
kavramaya başladığımız geniş yaşam alanları bozuldu ve yok 
edildi. 
 
Bütün bu gelişmelerin sorumlusu insan davranışları: aşırı 
avlanma ve madencilik sanayisinden, kıyısal kalkınma ve 
kirliliğe, okyanus asitlenmesine ve deniz ısısının 
yükselmesine neden olan sera gazı emisyonlarına kadar. Bu 
baskıların hepsinin kümülatif bir etkisi de bulunuyor: 
kirlilikle bozulmuş ve kalkınmayla bölünmüş bir ekosistemin 
aşırı avlanmanın etkilerini onarmakta daha yavaş olması ve 
iklim değişikliğinin etkilerine daha az dayanıklı olması çok 
daha muhtemel.   
 





Turizm dünyadaki en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerden 
biri. Kıyısal ve denizel turizm en önemli sektörlerden biri ve gelişen 
kıyı toplumlarının en temel bileşeni. Ancak bu büyüme beraberinde 
temel çevresel, kültürel ve ekonomik sonuçlar getiriyor.  
 
Küresel olarak turizm ve turizme bağlı ekonomik faaliyetler 
GYSİH’nin yüzde 9,8’ini oluşturur ve 277 milyon insana istihdam 
sağlar; bir başka deyişle her 11 işten 1’ine karşılık gelir (WTTC, 
2013). Sektör hızlı büyümeye devam ediyor, özellikle de dünyanın 
en az gelişmiş ülkelerinde. 
 
Her ne kadar turizm sürdürülebilir kalkınma için bir fırsat olsa da 
kıyısal alanlardaki otellerin ve tesislerin gelişiminin iyi 
planlanmaması yerel halklara olduğu kadar biyolojik çeşitlilik 
üzerinde de yaşam alanı tahribatına, kirliliğe ve diğer olumsuz 
etkilere sebep olabiliyor. Yolcu gemilerinin artan popülerliği de 
denizel çevreyi olumsuz etkiliyor. 6 bin yolcu ve 2 bin mürettebat 
taşıyan yüzen dev kasabalar çöp ve arıtılmamış kanalizasyonun 
denize atılması ve diğer denizcilikle bağlantılı kirleticilerin 
bırakılmasıyla denizel kirliliğin ana kaynağını oluşturuyor 
(Copeland, 2008). 

Şekil 5: Deniz ve 
okyanusların sağlığı 
üzerindeki baskılar 



Önceki bölümlerde net olarak ifade edildiği gibi denizel ve 
kıyısal ekosistemlerin başı ciddi belada ve üzerlerindeki 
baskılar artmaya devam ediyor. Bu eğilimleri tersine 
çevirmezsek sonuçları (yüzlerce milyon insanın güvenliği, 
refahı ve yaşam tarzı,  yerel ve küresel ekonomiler ve bu mavi 
gezegenin miras kalacağı gelecek nesiller için) derin olacak. 
 
Bu rapordaki resim iç açıcı değil- ama yine de umut belirtileri 
var. Denizlerimizi kurtarmak için hala çok geç kalmış değiliz. 
Sorunu göğüsleyecek ve herkes için yaşayan bir okyanus elde 
etmek için beraber çalışacak hükümetler, iş dünyası ve sivil 
toplum için fırsatlar ve çözümler mevcut.  
 
WWF’in Tek Gezegen Yaklaşımı okyanus kaynaklarımızı 
ekolojik sınırlar içinde korumak ve yönetmek için bir çerçeve 
sağlıyor. Yaklaşım, doğal denizel sermayemizi korumamızın, 
deniz ürünleri ve enerji gibi kaynakları daha iyi bir yöntemle 
üretmemizin ve bu kaynakları daha akılcı tüketmemizin 
gerekliliğinin altını çiziyor. Bunu gerçekleştirmek için iki esas 
koşul tanımlıyor. Finansal akışların bu öncelikleri 
destekleyecek şekilde yeniden yönlendirilmesi ve herkesin 
yararı için okyanusumuza sahip çıkmak için adil kaynak 
yönetimi.  

Şekil 6: WWF’in Tek 
Dünya Yaklaşımı 
denizlerin sağlığı 
için daha doğru 
kararlar alabilmeyi 
sağlayan bir çerçeve 
sunuyor. 



1972’de A.B.D. Uzay Ajansı NASA yerkürenin tam, 
aydınlatılmış ilk görselini paylaştı. İnsanlık gezegenimizi, 
paylaştığımız evimizi o açıdan hiç görmemişti ve bu görsel 
kalıcı bir etki yarattı.  
 
Kırk yılı aşkın süre sonra, tam da biz bu raporu tamamlarken, 
NASA bu görselin ikincisini yayınladı . Tek bir resim 
oluştursun diye fotomontajla bir araya getirilmiş görseller değil 
milyon mil uzaktan Dünya’nın çekilmiş tek bir karesi.  
 
Bu zamana kadar, tabii ki, artık görsele aşinaydık. Fakat halen 
bizi durdurup düşündürecek güce sahip. Bu kürede sınırlar 
yok. Hepimiz birbirimize bağlıyız ve uzayın uçsuz bucaksız 
karanlıklarında asılı bu kırılgan gezegene bütünüyle bağımlıyız.  
Dünya üzerindeki yaşamı şekillendirmede okyanusun öncü 
etkisinden bir an bile şüpheye düştüyseniz sadece bu görsele 
bakın. Eğer okyanuslar ve iklim arasındaki bağlantıdan biran 
için bile kuşku duyduysanız bu görsel ayrılmaz bir şekilde 
birbirlerine örülü olduklarını size gösterir. 
 
Saygı ve hayranlığın yanı sıra bu yeni görüntü içimi yeni bir 
aciliyet hissiyle dolduruyor.  Çünkü 2015’te Dünya uzaydan 
aynı 1972’de göründüğü gibi görünse de biz gezegenimizin 
aradaki kırk yılda büyük ölçüde ve belki de geri döndürülemez 
şekilde değiştiğini biliyoruz. Bu raporda açıklandığı gibi, 
Denizel Yaşayan Gezegen İndeksi 1970’ten beri yüzde 49 
oranında geriledi. Bu sadece bir takım balık ve 
kaplumbağaların yok olması değil. Dünya’da hayatı idame 
ettiren bir ekosistemin dokusunun çözülmesi anlamına geliyor. 
 
Bu yıl, dünya liderleri okyanusumuzun geleceği için derin 
etkileri olabilecek iki küresel anlaşmayı görüşmek için bir araya 
gelecek. Eylül’de, uluslararası devlet başkanları ve hükümetler 
bir dizi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) üzerinde 
anlaşmaya varacak. SKH’lerinden «hedef 14» özellikle 
okyanuslara odaklanıyor. Hedefler, bu raporda ifade edilen 
yaşam alanı tahribatı, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık ve 
denizel kirlilik gibi konulara değinebilmek için harekete 
dönüşmeli ve taahhütler anlamlı yatırımlar ve uygulama 
stratejileriyle desteklenmeli.   
 
2015’in sonunda ise, hükümetler iklim değişikliğiyle mücadele 
konusunda bağlayıcı ve evrensel bir anlaşmaya ulaşmaya 
çalışmak için Paris’te bir araya gelecek. Halihazırdaki 
uluslararası taahhütler, okyanus ekosistemi ve ona güvenen 
insanlar için felakete neden olabilecek ısınma seviyelerini ve 
asitlenmeyi durduracak adımları atmaktan çok uzakken bu 
görüşmeler azami öneme sahip.  
 
Bu konuların karmaşıklığı içinde kaybolmak çok kolay olsa da, 
bir adım geri atıp neyin risk altında olduğunu 
düşündüğümüzde eylemsizliğin bir seçenek olmadığını 
anlıyoruz. 
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