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ÖZET  

 

2011 Yılında Sn Büyükelçimiz (E) ve  Hidropolitik Akademi Kurucu Üyesi  M. Nuri Yıldırım 

ile gerçekleştirdiğimiz Orta Asya teknik gezimizde  Aral Gölüne kadar gittik. Kızılorda 

kentinden çıktıktan 2 saat sonra  Aral gölüne bizi götüren toprak yol  boyunca bir gölün 

kurumasının çevreye verdiği  büyük hasara tanık olmaya başladık. Aral’dan sular çekilirken 

çevresindeki ekolojik dengeyi de alıp götürmüştü.  Bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle göl ve 

çevresinde bulunan tuz ve ilaçlar çok endişe verici bir şekilde yayılmış,bu sorun 500 km 

uzakta bulunan Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te de hissedilmişti.Bu makalede bu teknik 

gezimizde elde ettiğimiz verileri de kullanarak bugüne kadar yaşanan gelişmeleri analiz ettim. 

Aral Gölü’nün geri dönüp dönmeyeceği sorusuna cevap aradım.  

 

Anahtar Kelimeler : Aral Gölü, Çevre Felaketi, Sulama Yönetimi 
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1. Giriş  

 

1960'lı yıllardan günümüze kadar, gölü besleyen su kaynaklarının SSCB zamanında tarımsal 

sulama amacıyla aşırı miktarda kullanılmasından dolayı Aral Gölü ciddi biçimde 

küçülmüştür. Aral Gölü su miktarındaki yaşanan bu azalma göl ve çevresi için bir çok 

ekolojik sorunu beraberinde getirmiştir. Aral Gölü'nde 33 000 km2 alan tamamen kurumuştur 

ve suyundaki mineral oranı artmıştır. Göl ekosistemi neredeyse tamamen yok olmuştur.  

1911 ile 1960 yılları arasındaki dönemde Aral Gölü‟ne yıllık ortalama 56 milyar m3 su 

dökülmekteydi.1980 li yılların ortalarından itibaren Aral Gölündeki su seviyesindeki düşüş 

çok hızlanmıştır. Aral 1987 yılında ikiye ayrılmıştır. Kuzeydeki küçük Aral‟ın derinliği 12 m. 

Güneydeki Büyük Aral‟ın derinliği ise 23 m. tahmin edilmiştir.Bu tarihte Aral Gölü alan 

olarak %74 hacim olarak da % 84 oranında küçülmüştür.  

1960 yılındaki 67 500 km2 olan Aral Gölü alanı 1976 yılında 55 700 km 2‟ye 1996‟ da ise 33 

400 km2‟ye 2003 yılında ise 17 200 km2‟ye düşmüştür. Bölgedeki en kalabalık ülkeler aynı 

zamanda en fazla endüstrileşmiş ülkelerdir.Bu nedenle bu ülkeler hem kalabalık nüfuslarını 

besleyebilmek için hem de endüstrilerine su sağlayabilmek için önemli bir su ihtiyacı 

duymaktadır. 

 

 
 

 Büyükelçi (E) Nuri Yıldırım ve Dursun Yıldız Kok-Aral Barajında.Kuzey Aral’dan Güney 

Aral’a bırakılan Su . (Kuzey Aral Gölü-Kazakistan 2011) 

 

 

Aral Gölündeki sorunların yaşandığı dönemde Orta Asya'da çevrenin korunması iki engelle 

karşılaşmıştır. Bunlardan birincisi, SSCB döneminden kalan ve insan ihtiyaçlarını çevre 

korumanın önünde ele alan yaklaşım engeli ve diğeri de ekonomik engeldir. 
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Aral Gölüne akan su miktarı hızla azalmış ve 2000 ve 2001 yıllarında Aral Gölü‟ne 102 km. 

mesafedeki akım gözlem istasyonundaki yıllık ortalama debiler bu suyun artık  gölü 

besleyemeyecek kadar azaldığını ortaya koymuştur. 

 

2. Kuzey Aral ve Güney Aral  

 

Aral Gölü‟nü besleyen sulardaki azalma nedeniyle göl 1998 yılında Kuzey Aral ve Güney 

Aral olmak üzere ikiye bölünmüştür.Daha sonra Güney Aral gölünün doğu kısmı tamamen 

kurumuştur.Aral Gölünü kurtarmak için başlayan çalışmalar önce Kuzey Aral‟ın 

kurtarılmasına yönelmiştir. Kuzey Aral gölünü yeniden doldurabilmek için suyun güneye 

doğru boşalmasını engellemek amacıyla Siri Darya‟nın göle boşaldığı bölgenin hemen yanına 

Kazakistan tarafından bir kabartma yapısı (Gök Aral Barajı) yapılmıştır.  

 

Bundan yaklaşık 65 yıl önceye kadar Dünyanın 4. büyük gölü olarak bilinen Aral Gölü, 20. 

Yüzyıl’da bölgede “çölün mavi gözü”ydü. Ancak bu mavi göz 21. Yüzyıl’a ulaşamamıştır. 

Gölün yüzeyi yüzde 90 küçülerek, yerini suların çekildiği bölümde oluşan, “dünyanın en genç 

çölü” Aralkum’a bırakmıştır.  

 

 
Şekil 1. Aral Gölü Havzası  

 

3.1960 Yılı Sonun Başlangıcı Oldu 

 

Sovyetler Birliği döneminde, Aral Gölü‟nü besleyen Amuderya ve Siriderya ırmaklarının 

sularının büyük bölümünün 1960'lı yılların başında pamuk üretilen alanlara çevrilmesi 
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sonucunda Aral Gölü kurumaya başlamıştır.Bugün Aral Gölü, yüzde 90 oranda küçülerek eski 

kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilmiş durumdadır.  

 

 
 

Şekil 2. Aral gölüne su  yüzeyindeki azalma 

 

Eski Sovyetler Birliği‟nin, 1960-1990 yılları arasında Orta Asya‟da pamuk üretimini artırma 

kararı sonun başlangıcı olmuştur.Bu dönemde su tüketimi üç kat sulamaya açılan alanlar ise 

üç kattan daha fazla artarak 8,11 milyon hektar‟a ulaştı.Göle ulaşan suyun azalması sonucu 

göl su seviyesi yılda 1,5 -2 metre düşmeye başladı. 2010 yılına gelindiğinde gölün çekildiği 

54.000 kilometrekarelik alanda, tuzlu kum tabakalarıyla kaplı “dünyanın en genç çölü” 

Aralkum Çölü oluşmuştur. Aral Gölü çevresinden her sene rüzgarla birlikte uçan yaklaşık 15-

75 milyon ton tuzlu kum tozlarının 150-500 km.lik bir alan içine dağılarak bölgeyi büyük bir 

çevre felaketiyle karşı karşıya bıraktığı görülmüştür. Aral gölünün tabanına Foto 1’de görülen 

Tominisk denen hızlı büyüyen uygun bitkiler dikerek bu toz bulutlarının oluşumu  önlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

 
 

Foto 1.Aral Gölünün tabanına dikilen Tominisk bitkisi ( 2011 -Kazakistan -Kızılkum) 
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Aral Gölü Havzasında 1960′lı yıllarda 300′den fazla bitki, 35 kuş, 23 diğer hayvan türü, 

bulunduğu Özbekistan‟da kayıt altına alınmıştı. 1960′ta 34 balık türü bulunan gölde o 

dönemde yılda ortalama 60 bin ton balık avlanırken, bugün Kuzey Aral hariç balıkçılık yok 

olmuştur. Kuzey‟de Kazakistandaki Güneyde ise Moynak‟taki balık konservesi fabrikaları ve 

soğuk hava depoları terk edilmiştir. Gölün eski kıyısında kalan balıkçı tekneleri bu bölgeleri 

gemi hurdalığına çevirmiş , oluşan Aralkum Çölü‟nde artık develer gezmeye başlamıştır. 

Ancak Kuzey Aral da balıkçılık, 2005 yılında yapılan Kök Aral barajının suyu tutması  ile 

yeniden başlamıştır. 

1960 yılından bu yana su seviyesi hızla düşen  gölde sonunda göl tabanındaki kum ortaya 

çıkmıştır. Bu da bölgede Kızılkum ,Karakum çöllerinden sonra bir de Aralkum Çölü‟nün 

oluştuğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Aral gölündeki suyun çekilmesi bölgedeki iklim koşullarını da etkilemiştir.Kazakistan’daki 

yerel İFAS uzmanları Aral Gölünde su varken bölgede daha ılıman bir iklimin hüküm 

sürdüğünü açıklamıştır. Gölün dolu zamanında göl suyu geç ısınıp geç soğuduğundan bölgede 

özellikle gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı daha az olmuştur. Aral Gölü suyu çekilip 

yerini Aral Çölü‟ne bıraktıktan sonra yüzeyin çabuk ısınıp çabuk soğuması gece ve gündüz 

sıcaklık farklarını arttırmıştır. Kazakistan Kızılorda Bölgesi IFAS uzmanı Bayalimov Daulet 

Aymagambetovich 1960 yılında Aral Gölü çevresindeki gündüz sıcaklıkları ortalama 40-45 
oC gece sıcaklıklarının ise 30-35 oC iken göl kuruduktan sonra gündüz 40 oC olan 

sıcaklıkların gece yarı yarıya azalıp 20 oC ye düştüğünü belirtmiştir. 

 

Bundan birkaç ay önce de Aral Gölü’nü Kurtarma Uluslararası Fonu IFAS’ın  yönetim kurulu 

başkanı Güzgeldi, bir medya kuruluşuna  “Yakın bir süre önce, 4 gün boyunca, havada tuz 

parçacıkları vardı. Bu hem insanların sağlığını olumsuz etkiledi, hem de ekinlere zarar verdi.” 

şeklinde açıklama yapmıştı. 

 

4.Aral Gölü’nü Kurtarma Çabaları  

 

Aral Gölü‟nde ortaya çıkan çevre felaketi 5 Orta Asya ülkesinin ( Kırgızistan, Kazakistan, 

Özbekistan,Türkmenistan,Tacikistan) de bu durumdan etkilenmesine yol açmıştır.Bu nedenle 

1993 yılında biraraya gelen bu beş ülkenin liderleri bu sorunun birlikte çözümüne yönelik bir 

anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma çerçevesinde  Aral Gölü’nü Kurtarma Uluslararası Fonu ( 

IFAS) kurulması da karara bağlanmıştır. Bu karar AGİT,UNDP gibi uluslararası kuruluşların 

bölgeye olan ilgisinin artması gölü kurtarma çalışmalarında hareketlenmeye neden 

olmuştur.Bu konuda birçok proje oluşturulmuş ve kongre ve konferanslar düzenlenmiştir. 

Ancak Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada Aral Gölü‟nün tümüyle 

kurtarılmasının yakın bir gelecekte mümkün olmayacağı tesbit edilmiştir. Bu gölün tümüyle 

dolması için 25 yıl boyunca yılda 75 milyar m3 suya ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.  

 

 Seyhun (Siri Darya-37 milyar m3/yıl) ve Ceyhun (Amu Darya-79 milyar m3/yıl) nehirlerinin 

yıllık ortalama toplam debisi  yaklaşık 116 milyar m3’tür.  Mevcut kullanımlarla bu suyun çok 

büyük bölümünün göle ulaşmadan çevrildiği düşünüldüğünde 25 yıl boyunca bu su 

ihtiyacının karşılanması zordur. .Bu nedenle gölü kurtarma çalışmaları önce Kuzey Aral'ın 

yeniden kazanılması için başlatılmış ve sonuç alınmıştır. Bu projenin başarılı olmasının temel 

iki nedeni vardır. Bunlardan ilki projenin tümüyle Kazakistan sınırları içindeki Kuzey Aral’a 

yönelik olması nedeniyle Kazakistan tarafından daha çok desteklenmesidir. Diğeri ise göl 

hacminin Güney Aral’a göre çok daha küçük olması nedeniyle  göle giren suyu bir 

mühendislik yapısı ile kabartıp sonuç alınabilmesidir. Aral’ı kurtarma çalışmaları 1992 
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yılında yerel halkın Kuzey Aral’a dökülen Seyhun nehrinin suyunu bu gölde tutmak için 

yaptığı sedde ile başlamıştır. Ancak bu sedde 1993 yılında yıkılmıştır. 1996 yılında tekrar 

yapılan sedde 1999 yılında yine yıkılmıştır. Sonunda bölgeye Dünya Bankası kredisi ile ön 

yüzü beton kaplamalı Kok-Aral Barajı inşa edilmiştir(Şekil 3). Bu proje 2005 yılında 

tamamlanmış ve Kuzey Aral’daki su seviyesi yeniden yükselmeye  başlamıştır.  

 

  
 

Şekil 3.Kok-Aral Barajı  

 
Foto 2.Kök Aral Barajı-Kazakistan  -Mayıs 2011 

 

Aral Gölü’nü Kurtarma Uluslararası Fonu (IFAS) 1993’te kuruldu fakat 10 senedir liderler 

düzeyinde bir zirve düzenlenmemişti.2018 yılının Ağustos ayında Türkmenistan’ın Avaza 

şehrinde 5 ülkenin devlet başkanları biraraya geldi . Her ne kadar 10 yıl boyunca üye ülkeler 

gölü kurtarma hedefinde ayrı ayrı çalışsa da zirvenin amacı ortak bir çalışmayı yeniden 
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başlatma ve etkin hale getirmekti. Bu açıdan bakıldığında zirve başarılı geçti. Zirvede üye 

ülkeler çok önemli bir karara imza attı. Yeni bir stratejik ve ortak aksiyon planının temelleri 

atıldı.Su kullanımını daha iyi idare edebilmenin amaçlandığı planda, sulama ihtiyacını azaltan 

‘yeşil teknolojilerin’ kullanılması ve tuza karşı dayanaklı bitkilerin ekilmesi gibi öneriler 

değerlendirildi. 

 

5.Kuzey Aral’da Durum  

 

Aral gölündeki suyun çekilmesi bölgedeki iklim koşullarını da etkilemiştir.Teknik gezimiz 

içinde toplantı yaptığımız Kazakistan’daki yerel İFAS uzmanları Aral Gölünde su varken 

bölgede daha ılıman bir iklimin hüküm sürdüğünü açıklamıştır. Gölün dolu zamanında göl 

suyu geç ısınıp geç soğuduğundan bölgede özellikle gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı 

daha az olmuştur. Aral Gölü suyu çekilip yerini Aral Çölü‟ne bıraktıktan sonra yüzeyin çabuk 

ısınıp çabuk soğuması gece ve gündüz sıcaklık farklarını arttırmıştır. Kazakistan Kızılorda 

Bölgesi IFAS uzmanı Bayalimov Daulet Aymagambetovich 1960 yılında Aral Gölü 

çevresindeki gündüz sıcaklıkları ortalama 40-450 0C gece sıcaklıklarının ise 30-35 0C iken göl 

kuruduktan sonra gündüz 40 0C olan sıcaklıkların gece yarı yarıya azalıp 20 0C ye düştüğünü 

belirtmiştir. 

 

Kuzey Aral’ın kurtarılması için uygulanan proje kapsamında Kok-Aral Barajı en temel 

mühendislik yapısıdır. Bunun yanısıra Siri Darya‟nın üzerindeki Aklak Kabartma Regülatörü 

yeniden yapılıp nehir deltasındaki irili ufaklı göllere su biriktirilerek  6000 ha lık bir alana su 

sağlanmıştır.  

Kok-Aral Su Kabartma Yapısı’nın 2005 yılında tamamlanmasından sonra göldeki su seviyesi 

5 yıl içinde 38 m. den 42 metreye çıkmıştır.. Bu durum göl alanının 874 km2 artarak 3288 

km2‟ye çıkmasına göldeki su hacminin 11,5 milyar m3 artarak 27 milyar m3 olmasına ve 

tuzluluk miktarının 23 g/lt den 17 g/lt ye düşmesine neden olmuştur. Bu durum bugün bu 

gölde yılda 8000 ton balık tutulmasına ve Rusya ve Doğu Avrupa’ya ihraç edilmesine imkan 

tanımıştır (Şekil 4 ). 

 

Şekil 4.Kuzey Aral ve Güney Aral göllerinin bugünkü durumu   

 

 

6.Sonuç 
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Sonuç olarak Aral Gölü'nün geriye döndürülmesi için çabalar sürmektedir. .Kuzey Aral‟da 

elde edilen ilerleme Aral Gölü‟nün geri dönmesi için beslenen umutları arttırmıştır. Ancak 

Aral Gölü‟nün tümüyle geri dönmesi Kuzey Aral kadar kolay olmayacaktır. Kuzey Aral‟da 

yapılan mühendislik yapıları ve coğrafyanın sunduğu olanaklar çözüme yardımcı 

olmuştur.Ancak Güney Aral için çözüm, ülkelerin su yönetimlerine ve hidro-politik 

ilişkilerine daha çok bağlıdır.  

Bir dönem gündeme gelen Aral Gölüne başka havzadan su taşımak alternatifi sürdürülebilir 

bir çözüm olmayabilir. Bu nedenle havza dışından su getirmek yerine çözüm öncelikle havza 

içinde aranmalıdır. Bu da Aral Gölünün geri dönmesini havza ülkelerinde suyun daha verimli 

kullanılması ile bağlantılı hale getirmektedir. Aral Havzasındaki su kaynakları, suyun 

verimsiz kullanımı kadar küresel iklimdeki değişikliğin de tehdidi altında bulunmaktadır.Bu 

tehdidin en belirgin sonucu Orta Asya sularının kaynağı olan buzullarda hızlanan erimelerdir.  

 

Tüm bu nedenlerle Aral Gölü geri dönecek mi ? sorusuna yakın bir gelecek için olumlu yanıt 

verebilmek zordur.Bu nedenle  bir bütün olarak yarım yüzyılda kaybedilen gölün daha uzun 

bir dönmede ve bölüm bölüm olarak geri gelmesi mümkün olacaktır.Bu bölümlerden şanslı 

olan Kuzey Aral’da bu geri dönüş kısmen tamamlanmak üzeredir. Seyhun Nehri‟ni sularını 

Kuzey Aral’da tutan bir mühendislik yapısı ile göl seviyesi kuzeyde yükselmiştir. Ancak 

Güney Aral’ın dolması daha çok zor ve zaman alıcı olacaktır. 

Güney Aral’a dökülen Ceyhun nehrinin yıllık ortalama  suyu halen Kuzey Aral’ı dökülen 

Seyhun’un ortalama suyunun  yaklaşık iki katıdır. Ancak göle ulaşmadan çok verimsiz bir 

şekilde  kullanılan bu su ile  Kuzey Aral’ın yaklaşık 10 katı kadar bir göl hacmini doldurmak 

oldukça zor görünmektedir.  

Sonuç olarak  Güney Aral’ın geri dönüşünün önünde suyun verimli kullanımından, küresel 

iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına ve ülkeler arasındaki hidro- politik iklimin 

yumuşamasının önündeki jeopolitik engellere  kadar birçok sorun yer almaktadır. Bence Aral 

Gölü bizden sonraki nesil için de bizim dönemin su yönetimi hatalarının  yarattığı bir çevre 

felaketi örneği olarak görünür olacaktır. 
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