
Günlük yaflamda, “ben bir temiz hava almak
için d›flar› ç›k›yorum” ya da “pencereleri açal›m da
temiz hava gelsin” gibi sözleri s›kça duyar›z. An-
cak, günümüzde, özellikle kentlerde bu sözün kimi
zaman gerçeklerle tam örtüflmedi¤i de bir gerçek;
çünkü bugün birçok kentte, özellikle belli dönem-
lerde hava hiç de “temiz” de¤il!

Evden d›flar› ad›m›n›z› att›¤›n›z anda, havan›n
nas›l kirletildi¤ini görebilirsiniz: bir otobüsün, ara-

ban›n ya da motosikletin egsozundan ç›kan gazlar,
fabrika bacalar›ndan yükselen duman... Yanarda¤
patlamalar› gibi do¤a olaylar› da; hatta sigara du-
man› bile hava kirlili¤ine yol açar.

Uzmanlar, günümüzde özellikle kentlerde gö-
rülen hava kirlili¤ini dört önemli etkene ba¤l›yor-
lar: gittikçe yo¤unlu¤u artan trafik, kentlerin büyü-
mesi, h›zl› ekonomik geliflme ve sanayileflme. 19.
yüzy›lda, Avrupa’da gerçekleflen Sanayi Devrimi,
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Dünyam›z, 4,6 milyar y›l önceki oluflu-
mundan bu yana, hep de¤iflim içinde ol-
du. K›talar yer de¤ifltirdi, yeryüzünün
yüzeyi, rüzgâr, ya¤mur ve buzullar›n etki-
siyle biçimlendi; dinozorlar gibi çok çeflitli canl›
türleri ortaya ç›kt›, kimileri yok oldu. Dünya’n›n at-
mosferindeki gazlar da zaman içinde de¤iflimler geçirdi. Bunlara ba¤l›
olarak Dünya’n›n iklimi kimi zaman ›s›nd›, kimi zaman so¤udu. Günü-
müzde hava kirlili¤i, küresel ›s›nma, asit ya¤murlar› ve ozon tabakas›-
n›n incelmesi gibi yeni sorunlara yol aç›yor.

Hava Kirlili¤i
Keflke Onsuz Olsak!
Hava Kirlili¤i
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bugün bildi¤imiz anlam›yla hava kirlili¤inin de bafl-
lang›c› oldu; çok k›sa bir süre içinde de küresel bir
sorun haline geldi. Günümüzde hava kirlili¤i, tüm
dünyada en önemli çevre sorunlar›ndan biri.

Hava kirlili¤i, do¤al dengeyi bozacak herhangi
bir maddenin atmosfere kar›flmas›yla oluflur. Bu
maddeler, ister gaz, ister kat› ya da s›v› olsun, ha-
vay› kirletici, kirlilik yap›c› maddeler olarak adlan-
d›r›l›rlar. Kirlilik yap›c› maddelerin ço¤u, insan et-
kinlikleri sonucu sal›n›rlar. Termik santraller, pet-
ro-kimya, çimento ve çelik fabrikalar›, petrol rafi-
nerileri ve madenler gibi yerlerdeki üretim etkin-
likleri, tafl›tlar›n ço¤almas›, insan nüfusunun art-
mas› ve kentleflme, hava kirlili¤inin bafll›ca neden-
leri olarak say›labilir. K›sacas›, modern yaflam›n
gereklilikleri sonucu, soludu¤umuz hava gittikçe
kirleniyor. Belli bölgelerdeki hava kirlili¤inin, insan
etkinliklerinden kaynaklanmayan, baflka nedenle-
ri de olabilir elbette; çöllerdeki kum f›rt›nalar› ya da
yanarda¤ patlamalar› gibi.

Hava kirlili¤iyle ilgili bir baflka önemli gerçek,
belli bir ülkede, ya da belli bir bölgede havaya sal›-
nan kirletici maddelerin, etkileri bambaflka bir yer-
de de gösterebiliyor olmas›. Bunun öyle çok örne-
¤i var ki. Dünyan›n çeflitli yerlerinde kullan›lan bö-
cek ilaçlar›ndaki maddelerin hava ak›mlar›yla An-
tarktika’ya tafl›narak burada hava kirlili¤i yarat-
mas› gibi.

Hava kirlili¤i denince ilk akla gelenler, asit
ya¤murlar›, kentlerde, havada as›l›ym›fl gibi du-
ran, “dumanl› sis” olarak adland›r›lan kirlilik bulut-
lar›, sera etkisi ve ozon tabakas›n›n incelmesi gibi
sorunlar. Sera etkisi, karbondioksit gibi kimi gazla-
r›n atmosferde birikerek Günefl’ten ge-
len enerjiyi atmosferde hapsetmesi
olarak aç›klanabilir. Günümüz-
de, sera etkisi, yeryüzünde s›-
cakl›klar›n artmas›nda önemli
rol oynuyor. Bu sorunlar›n
hepsi de hem sa¤l›¤›-
m›z, hem de çevre
aç›s›ndan önemli teh-
likeler do¤urup zarara
yol aç›yor.

Asit Ya¤murlar›
Günümüzde, insanlar›n yol açt›¤› hava kirlili¤i-

nin en kötü sonuçlar›ndan biri, asit ya¤murlar›.
Asit ya¤murlar›, fosil yak›t at›klar›n›n, do¤al su
çevrimine kar›flmas› sonucu ortaya ç›kar. Ço¤u
ya¤mur suyu, pek zarar› olmayan, çok az miktar-
da asit içerir. Ancak, ya¤mur suyu, kükürtdioksit
ve azotoksit gibi kirlilik yap›c› maddelerle birleflti-
¤inde daha da asidik hale gelir. Böylece, asit ya¤-
muru ad› verilen zararl› ya¤mur oluflur. Asit ya¤-
murlar›, bitkilerin, dona ve böceklerin sald›r›lar›na
karfl› dirençsizleflmesine yol açar. Akarsularda ve
göllerde yaflayan birçok canl› türü, yüksek düzey-
de asidin etkilerine dayanamaz. Asit ya¤murlar›,
ya¤d›¤› kayalar›n yüzeylerini de eritir ve oyar. Ki-
mi kayalar›n erimesiyle, canl›lara zararl› mineral-
ler aç›¤a ç›kar.

kükürt bileflikleri azot bileflikleri
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Asit ya¤murlar›n›n zararl› etkisi, ilk olarak
1960’l› ve 1970’li y›llarda, Avrupa, ABD ve Kana-
da’daki göllerde ve akarsularda yaflayan bal›klar-
da toplu ölümler görülmesiyle anlafl›ld›. 1980’ler-
de, ormanlar›n da asit ya¤murlar›ndan çok büyük
zararlar gördü¤ü anlafl›ld›. Araflt›rmalar, Avru-
pa’n›n baz› bölümlerinde ve Kuzey Amerika’da
ya¤murlar›n normalden 10 kat daha asidik oldu¤u
gösteriyor. Öyle ki, kimi asit ya¤murlar›, normal
ya¤murun 500 kat› kadar asit içerebilir! Asit ya¤-
murlar›n› önlemek için yap›labileceklerden biri,
termik santrallerin bacalar›na filtre tak›lmas›. Ta-
fl›tlar›n sald›¤› zehirli gazlar› azaltmak için, bu araç-
lar›n egsoz borular›na “katalitik dönüfltürücü”ler
takmak da etkili önlemlerden biri. Kimi ülkelerde
bu tür uygulamalar çoktan bafllam›fl olsa da, bu
konunun ne kadar önemli oldu¤unu fark edeme-
mifl olanlar da var!

“Dumanl› Sis”

Dumanl› sis sözcü¤ü, içinde kurum ya da du-
man bulunan sisi betimlemek için kullan›l›r. Bu,
özellikle kentlere yüksekten bak›ld›¤›nda varl›¤›
anlafl›lan, kentin üstünde, havada as›l›ym›fl gibi
duran kirlilik bulutudur. Çok çeflitli gazlar›n, su bu-
har› ve tozla kar›flmas›yla oluflur. ‹çindeki gazlar›n
birço¤u, tafl›tlar›n egsozlar›ndan kaynaklanan gaz-
lard›r. Rüzgâr›n etkisinin hissedilmedi¤i günlerde,

birkaç gün kentin üstünde da¤›lmadan durabilir.
Dumanl› sis, kentleri oldu¤u kadar, çevresini de et-
kiler. Yere ulaflan Günefl ›fl›¤› miktar›n› azalt›r, gö-
rüflü bulan›klaflt›r›r. ‹nsan sa¤l›¤› aç›s›ndan çok za-
rarl›d›r.

19. yüzy›lda, Sanayi Devrimi’yle birlikte Avru-
pa’da hava kirlili¤inin de bafllad›¤›ndan söz etmifl-
tik. Özellikle, bu devrime öncülük eden ‹ngilte-
re’nin Londra kentinde, o y›llarda dumanl› sis çok
büyük bir sorun haline gelmiflti. Hem sanayide,
hem de evlerde yak›t olarak, ›s›nmak, yemek piflir-
mek için hep kömür kullan›l›yordu. Özellikle k›fl
aylar›nda, dumanl› sis birkaç gün da¤›lmadan ken-
tin üstünde kald›¤›ndan, hava kirlili¤inin insan sa¤-
l›¤› aç›s›ndan ne kadar zararl› oldu¤u ortaya ç›k›-
yordu. Birçok insan solunum güçlü¤ü çekiyor; bu
yüzden ölümler oluyordu. 1873 y›l›nda, kentin üs-
tünü kaplayan kal›n bir dumanl› sis tabakas›, 500
kiflinin ölümüne yol açm›flt›. 1892 y›l›nda, üç gün
boyunca görülen bir baflka dumanl› sisse, kent sa-
kinlerinden 2000’inin ölümüne yol açm›flt›. Tüm
bunlar, insanlara çok tuhaf geliyordu. 19. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru, kenti kaplayan kirlilik bulutunu
görmek amac›yla her y›l pek çok insan Londra’y›
ziyaret eder oldu. Hava kirlili¤inin insan sa¤l›¤›na
zararlar› da anlafl›lmaya bafllanm›flt›. 20. yüzy›l›n
bafl›nda, al›nan tüm önlemlere karfl›n yine de
ölümlere yol açan dumanl› sisler görülmeye de-
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Kapal› Yerlerdeki Hava Kirlili¤i
Hava kirlili¤i denince ilk akl›m›za gelen, elbette asit

ya¤murlar›, dumanl› sis, kloroflorokarbonlar, ozon taba-
kas›ndaki delik gibi, “aç›k havadaki” hava kirlili¤i oluyor.
Peki, ya evler, okullar, iflyerleri gibi kapal› ortamlardaki
hava? Kapal› ortamlarda da hava kirlili¤i olabilece¤ini bi-
liyor muydunuz? Kapal› ortamlardaki hava kirlili¤i, özellik-
le kentlerde yaflayan insanlar aç›s›ndan önemli bir tehdit
oluflturuyor. Günümüzde, d›flar›yla hava al›flverifli olma-
yan yap›lar›n yayg›nlaflmas›, bunun nedenlerinden biri.
Bu kirlili¤in nedenleriyse saymakla bitmez: yap›larda ve
mobilyalarda kullan›lan sentetik malzemeler, hal›lar, yal›-
t›m malzemeleri, temizlikte ve böceklerle savafl›mda kul-
lan›lan kimyasal maddelerden, tutkallardan ç›kan gazlar,
parfümler, oda spreyleri, sigara duman›, çeflitli mikroor-
ganizmalar...
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vam ediyordu. Ancak, 1956 y›l›nda hükü-
metin ç›kard›¤›, kömür kullan›m›n› k›s›tlayan bir
yasayla hava kirli¤inin ölümcül boyutlara ç›kmas›-
n›n önüne geçilebildi. O s›ralarda hava kirlili¤i yal-
n›zca Londra’n›n de¤il, baflka büyük kentlerin de

en önemli sorunlar›ndan biri durumuna gelmiflti.
Bu durum, bugün de ayn› biçimde sürse de, al›nan
önlemler sayesinde, birçok kentte hava kirlili¤i
geçmifle göre daha düflük düzeylerde görülüyor.

Hava Kirlili¤ini Azaltmak ‹çin Neler
Yapabilirim?

Hava kirlili¤inin temizlenmesi çok güç bir ifl-
mifl gibi görünse de, olanaks›z de¤il. Enerji üretimi
için fosil yak›tlar yakmak yerine, çok daha az kirli-
li¤e yol açan günefl enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeoter-
mal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›na ge-
çilmesi, en önemli çözüm yolu olarak görünüyor.
Londra gibi kimi kentlerde bu konuda gerçekleflti-
rilen önlemler sonucunda, on y›l içinde bile hava
kirlili¤iyle savafl›mda önemli ilerlemeler kaydedi-
lebilece¤ini biliyoruz.

Ancak, hava kirlili¤iyle savafl›mda, küçük bü-
yük hepimize ifl düflüyor. Yap›labilecek en önemli

fley, enerjiyi tasarruflu kullanmak. Yak›n
yerlere giderken otomobile binmek

yerine yürümek ya da toplu tafl›ma
araçlar›n› kullanmak, k›fl›n s›-
cakl›¤›n duvarlardan ya da pen-

cerelerden, kap›lardan d›flar›
kaçmas›n› önlemek amac›yla
evlerimizin ›s› yal›t›m›n› yap-

mak gibi basit çözümlerin de
yaflam›m›z›n bir parças› olmas›

gerekiyor.

Asl ›  Zülâl

Kaynaklar:
http://www.lbl.gov/Education/ELSI/pollution-main.html

http://www.pca.state.mn.us/kids/kidsQuizAir.cfm
Elsom, D. “Planet Earth”, Marshall Yay›nevi, 1998.
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Hava Kirlili¤ine 
Yol Açan Bellibafll› Maddeler:

KKaarrbboonnmmoonnookkssiitt:: Petrol, dizel yak›t ve odun gibi kar-
bonlu yak›tlar›n tam yanmamas› sonucu aç›¤a ç›kan,
renksiz ve kokusuz bir gazd›r. Çeflitli do¤al ve sentetik
maddelerin tutuflmas› s›ras›nda da oluflur; örne¤in sigara
gibi. Solundu¤unda, kan›m›za kar›flan oksijen miktar›n›n
azalmas›na neden olur. Refleksleri yavafllat›r, uyku getirir.

KKaarrbboonnddiiookkssiitt:: Odun, kömür ve do¤algaz gibi fosil
yak›tlar›n yak›lmas› sonucu aç›¤a ç›kan, bir numaral› sera
gaz›d›r.

KKlloorroofflloorrookkaarrbboonnllaarr:: Bunlar, bafll›ca havaland›rma
sistemleri ve buzdolaplar› gibi so¤utucular›n yayd›¤› gaz-
lard›r. Havaya sal›nd›klar›nda, havadaki belli gazlarla tep-
kimeye girerler ve ozon tabakas›na zarar verirler.

KKuurrflfluunn:: Petrolde, kurflunlu pillerde, boya, saç boya-
s› gibi çok çeflitli ürünlerde bulunur. Özellikle çocuklar›
olumsuz etkiler. Sinir sistemine zarar verebilir, sindirim
sorunlar›na yol açar.

OOzzoonn:: Atmosferin üst tabakar›nda do¤al olarak bulu-
nur ve yeryüzünü Günefl’ten gelen zararl› morötesi ›fl›n›m-
dan korur. Ancak, yeryüzüne yak›n düzeylerdeki ozon,
zehirli etkileri olan bir kirlilik yap›c› gazd›r. Yeryüzüne ya-
k›n düzeylerdeki bu ozonun kayna¤›, tafl›tlar ve fabrikalar-
d›r. Ozon, gözlerimizi yakar, suland›r›r ve kafl›nmas›na
neden olur.

AAzzoottookkssiitt:: Asit ya¤murlar›na ve kentlerin üzerinde ha-
vada as›l›ym›fl gibi duran, “dumanl› sis” olarak adland›ra-
bilece¤imiz kirlilik bulutuna neden olur. Petrol, dizel yak›t
ve kömür gibi fosil yak›tlar›n yak›lmas› sonucu aç›¤a ç›-
kar. Özellikle k›fl›n, çocuklar›n solunum hastal›klar›na ya-
kalanmas›n› kolaylaflt›r›r.

HHaavvaaddaa  aass››ll››  ppaarrççaacc››kkllaarr:: Havada, duman, toz ve nem
biçiminde uzun süre as›l› kalan kat› haldeki parçac›klar da
hava kirlili¤ine yol açar. Bu parçac›klar görüflü azalt›r.
Havayla birlikte solunum yoluyla akci¤erlerimize
girerek solunum sorunlar›na yol açar ve akci-
¤erlerimize zarar verir.

KKüükküürrttddiiookkssiitt:: Özellikle termik santral-
lerden çok fazla miktarda yay›lan, kömür
yak›lmas›yla aç›¤a ç›kan bir gazd›r. Kâ¤›t
üretimi ve metallerin ergitilmesi s›ras›nda
da kükürtdioksit aç›¤a ç›kar. Asit ya¤-
murlar›na ve kentlerin üzerinde havada
as›l›ym›fl gibi duran kirlilik bulutuna ne-
den olur. Akci¤er hastal›klar›na yol açar.
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