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BIR KURU BAHÇE TASARIM SÜRECININ
PEYZAJ TASARIM ÖĞE VE İLKELERI
AÇISINDAN DEĞERLENDIRILMESI
VE UYGULAMASI
Özgür YERLİ1*, Sertaç KAYA2

I. GİRİŞ
Peyzaj tasarımı, bir tasarım ve sanat geleneği olan doğa ve kültürü birleştiren
peyzaj tasarımcıları tarafından uygulanan bilim ve sanat sentezidir. Tasarımla
birlikte öncelikli olarak bilimsel veriler doğrultusunda ekolojik, doğal, sosyal,
kültürel, çevresel, ekonomik, teknolojik, iklimsel, arazi yapısına göre, yakın çevre
ilişkileri, bitkisel, coğrafik, yenilikçi, sürdürülebilir, sorunlar ve olanaklar tespiti sonucu, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yasal çerçeveler ışığında
insan-flora-fauna ilişkisini ön planda tutarak ihtiyaçlar ve gereksinimler gözetilerek yapılan çalışmalardır [1]. Kentsel alanlarda ve kırsal alanlarda yapılan
planlama alışmalarında başarılı bir sonuç için bu altı aşamanın sırasıyla dikkate
alınması gerekir. Peyzaj planlama aşamalarından bir veya birkaçı dikkate alınmaksızın yapılan uygulamalarda, peyzaj planlama alışmalarında başarılı bir sonuç alınması beklenemez. Geri dönüş olanaksız hatalar ortaya çıkar [2].

Kuru Bahçe kavramı, aslında uzun zamandan beri var olan fakat dekoratif anlamda kullanımları açısından yeni bir kavramdır. Kuruluş biçimleri gereği Japon bahçelerinin bir ürünü olan Zen Bahçeleri ile benzerlik göstermektedir. Zen bahçesi kum,
çakıl, kaya ve bazen çim veya diğer doğal unsurları içeren sığ bir kum bahçesidir.

Kum ve çakıl kullanımı özellikle kuru Japon bahçelerinde önem arz etmektedir. Çakılın tırmıklanması suyun hareket hissini ortaya çıkarır [3]. Japon bahçelerinde değişik şekillerde kullanılan çakıl tabakası, farklı anlamlar taşımaktadır.
Çakılların kümelenerek kullanıldığı kuru peyzaj bahçelerinde, bahçe içerisinde
tasarlanan tepe şeklindeki yığınlar, okyanustaki adaları temsil etmektedir [4].
Herdemyeşil bitkiler ile bahçede huzur verici ortamın yaratıldığı düşünülür [3].
Günümüz Japon bahçeleri, kendine has tasarım kriterleri, iklimsel özellikleri,
bitki taksonları ve bahçe unsurları ile diğer bahçelere göre farklılık arz etmektedir. Yeni oluşturulacak Japon bahçelerinde eskiden beri gelen bu ana tasarım
kriterlerinin göz önünde tutulması gerekmektedir [5].
Japon bahçelerinin bahçe tasarımı ve uygulamaları açısından “doğallık” özelliği tartışılmazdır. Bunun başarılmasında bölgenin iklimsel faktörlerinin yanısıra
informal tasarım, seçilen bitki taksonları ve kullanılan doğal materyaller (ahşap,
kaya, taş vb.) de önemli rol oynamaktadır. Bunun sonucu olarak, bahçe görsel kalite
açısından yüksek değer taşımaktadır.

1 -2 Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Orman Fakültesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, TÜRKİYE
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Bilimsel olarak kayaları düzenleme sanatı (Ishi wo taten koto) ifadesi sadece
kayaların bir bahçeden diğerine yerleştirilmesi değil aynı zamanda bahçenin sanatsal olarak inşa edilmesidir [6]. Bahçede taşların yerleştirilmesi ile ilgili birkaç
kural vardır. Uzun ve dikey bir taş bahçede ana kaya olarak kullanılır. Ana taş genellikle düzenlemenin arka kısmında konumlandırılır. Taşlar tek sayılı gruplar halinde
en iyi şekilde düzenlenir: 3,5,7 ve 9 pozitif içerikli sayılardır [3], [7]. Bunun nedeni
Çinliler ve Japonların tek sayıları uğurlu saymalarından kaynaklanmaktadır [8].

Kum ve çakıl kullanımı özellikle kuru Japon bahçelerinde önem arz etmektedir.
Çakılın tırmıklanması suyun hareket hissini ortaya çıkarır [3]. Balık pullarına benzer düz ve mavimtırak çakıllar suyun dinamik akışını sembolize etmektedir [9].
Bahçelerdeki “Hakusha” adı verilen çakıl tabakası [10] tırmıkla verilmiş desenler,
özellikle avlu bahçelerinde kullanılmaktadır. Tasarlanan desenler, özel tahtadan
yapılmış bir tırmığın çakıl alan boyunca geriye doğru çekilmesiyle oluşturulmaktadır [11]. Beyaz kumun dalgaları veya suyun dalgalanmasını anımsatacak modelde
tırmıklanması estetik bir fonksiyondur ve aynı zamanda zen rahiplerinin konsantrasyonlarını toplamak için yaptıkları bir egzersizdir [12]. Kuru peyzaj bahçeleri
en az malzeme ile tasarlanmak zorundadır. Bu gerçek bir sanat şekli olarak sınırlı
elemanlarla kusursuz bir yerleşim sağlamaktadır [3]. Aynı zamanda kum, tazelik
ve temizlik ifadesi olarak da kullanılmaktadır [13]. Japon bahçelerinde değişik şekillerde kullanılan çakıl tabakası, farklı anlamlar taşımaktadır. Çakılların kümelenerek kullanıldığı kuru peyzaj bahçelerinde, bahçe içerisinde tasarlanan tepe şeklindeki yığınlar, okyanustaki adaları temsil etmektedir [4].
Bu çalışma ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi avlusu için çizilmiş olan
kuru bahçe tasarımının, peyzaj tasarım öğeleri (çizgi, doku, form, renk, ölçü vb.)
ve peyzaj tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, oran-orantı, vurgu, denge, tekrar, hiyerarşi, aralıklı tekrar vb.) kapsamında ideal bir kuru bahçeyi hangi kriterler açısından ne kadar yansıttığı araştırılmış bununla birlikte kuru bahçenin uygulama
çalışması yapılmıştır. Uygulama aşaması bu çalışmanın en önemli basamağıdır.
Çünkü planlama, tasarım ve uygulama ölçeklerinde ürün üreten meslek grupları
arasında yer alan peyzaj mimarlığı bölümünün öğrencileri, fakülteleri kapsamında yapılacak bu çalışmada hem başından sonuna kadar rol ve görev almış hem bu
sürece tanıklık etmişlerdir. Bununla birlikte konuya ilgili akademik birimlerin,
eğitim süreçlerine bir örnekle katkıda bulunabilmesi sağlanmıştır.

II. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma alanı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi kantin terasında
doğu ve batı cepheler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki cephede de ikişer platform yer almaktadır. Platformlar mevcut zemin kotundan 15 ve 30 cm yüksekte olacak şekilde tasarlanmışlardır. Uygulamaya
dair çizilmiş olan projenin görselleştirilmesi Sketch Up Pro 2017 programı
kullanılarak yapılmıştır ve doğu batı platform kesitleri Şekil 1 ve Şekil 6
arasında yer almaktadır.

Özgür YERLİ, Sertaç KAYA

Şekil 1. Kuru bahçe plan görünüşü

Şekil 2. Güney yönünden kuru bahçe perspektif görünüşü

Şekil 3. Kuru bahçe batı platformu perspektif görünüşü
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Şekil 4. Kuru bahçe doğu platformu görünüşü

Şekil 5. Batı platformu kesiti

Şekil 6. Doğu platformu kesiti

Özgür YERLİ, Sertaç KAYA
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Peyzaj mimarlığı, mimarlık, endüstriyel ürün tasarımcılığı gibi meslek alanlarında, tasarım disiplinini temel alan çalışmalarla üretilmiş ürünler ve çıktılar
özgün olmakla birlikte bu ürünlerin ortaya konmasında kullanılan yöntemler
çoğunlukla geleneksel olmaktadır. Bu çalışma, konusu itibariyle Yerli ve Özdede
[14], [16], Yerli ve diğ. [15], Demir ve diğ. [17] tarafından daha önce yapılmış olan
tasarım tabanlı çalışmalara benzer olmakla birlikte ortaya çıkan proje, çalışma
alanı bakımından özgün bir değer taşımaktadır. Ayrıca kuru bahçe uygulamasının Düzce Üniversite yerleşkesinde ilk kez uygulanacak oluşu da çalışmanın özgün yönünü arttırmaktadır.
Bu çalışma, kullanılan materyaller ve izlenen yöntem aşamaları açısından
peyzaj mimarlığı meslek disiplinin birçok çalışma konusunu içermektedir. Bu
kapsamda yapılmış çalışmalar;
* Alanda problem tespiti

* Çözüm önerisinin oluşturulması

* Çözüme yönelik anket çalışmasının yapılması ve verilerin değerlendirilmesi
* Kuru bahçe projesinin çizilmesi

* Kuru bahçe projesinin uygulanması şeklinde özetlenebilmektedir.

Bu çalışma ile peyzaj mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanlarından olan
planlama, tasarım ve uygulama konularından her biri bu proje kapsamında ele
alınmıştır. Yöntemin temeli anketlerin uygulanması, anket verilerine göre projenin oluşturulması ve uygulama aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar detaylandırılmış olup, yöntem 5 temel iş paketine bölünmüştür. Bunlar:

1. Kuru bahçe için hazırlanmış olan peyzaj tasarım öğe ve ilkelerinin özelliklerini içeren anket sorularının hazırlanması ve uygulanması,
2. Anketlerin değerlendirilmesi
3. Anket sonuçlarına göre kuru bahçe projesinin çizilmesi
4. Kuru bahçe projesinin uygulanması,
5. Projenin tamamlanması.

İlk iş paketinde ideal bir kuru bahçenin, peyzaj tasarım öğeleri (çizgi, doku,
form, renk, ölçü vb.) ve peyzaj tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, oran-orantı, vurgu,
denge, tekrar, hiyerarşi, aralıklı tekrar vb.) kapsamında hangi kriterler açısından
ön plana çıkması gerektiği araştırılmıştır. Bunun için ilgili kriterleri içeren anketler hazırlanmış, bu anketler Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü’nün, Temel Tasarım dersinden başarılı olmuş öğrencilerine uygulanmıştır. Bu öğrencilerin seçilmesindeki temel etken temel tasarım dersini alan ve başarı ile geçen öğrencilerin ders içeriği kapsamında verilen peyzaj tasarım ilkeleri
ve ögelerini yorumlama kabiliyetlerinin daha yüksek olacağı ve bunun sonuca
yönelik başarı oranını arttıran bir faktöre dönüşeceği düşünülmüştür.
İkinci iş paketinde uygulanan anketler sayısal ortama aktarılmış, SPSS programında istatistiksel olarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve analizler
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sonucunda, Temel Tasarım dersinden başarılı olmuş öğrenciler açısından, peyzaj
tasarım öğe ve ilkelerinden hangi kriterlerin kuru bahçe tasarımında daha gerekli ve etkileyici olacağı tespit edilmiştir.
Üçüncü iş paketinde, SPSS ile analizi yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, ön plana çıkması gerektiği tespit edilen özelliklere yönelik bir proje çizilmiştir. Proje çizimi sırasında alanın mevcut durumu, ihtiyaç ve talepler dikkate
alınmış, noktasal çözümler üretilmiştir.

Dördüncü iş paketi ise, tasarımı gerçekleştirilen kuru bahçenin, Orman Fakültesi avlusu için uygulama çalışmasını kapsamaktadır. Uygulama işi, hizmet
alımı yolu ile yaptırılmıştır. Bu aşama yöntemin en önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır. Çünkü planlama, tasarım ve uygulama ölçeklerinde ürün
üreten meslek grupları arasında yer alan peyzaj mimarlığı bölümünün öğrencileri, fakülteleri kapsamında yapılan bu çalışmada hem başından sonuna kadar
rol ve görev almış hem bu sürece tanıklık etmişlerdir. Bununla birlikte konuya
ilgili akademik birimlerin, eğitim süreçlerine bir örnekle katkıda bulunabilmesi
sağlanmıştır.
Projeye ilişkin son bulguların değerlendirilmesi ve proje raporunun yazılması
işlemleri gerçekleştirilmiştir.

III. BULGULAR

Problemin Tespiti ve Çözüm Önerisinin Oluşturulması
Proje alanında temel problemin ortaya çıkmasında terasa penceresi olan
ofisleri kullanan kişilerin şikayetleri etkili olmuştur. Terası kullananların pencere önlerine çok yaklaşmaları, sigara izmariti, kâğıt bardak ve ambalaj atıkları
başta olmak üzere çeşitli çöpleri pencere önlerinde bırakmaları, ofisleri rahatsız
edecek şekilde gürültülü konuşmaları şikâyet sebeplerinin başında gelmektedir.
Bu şikayetler göz önünde bulundurularak terası kullananların pencere önlerine
yaklaşmalarının engellenmesi amacıyla bir çözüm önerisi geliştirilmesi fikri doğmuştur. Çözüm önerisi olarak bu alanda bir kuru bahçe uygulaması yapılması
gündeme gelmiştir.
Kuru bahçenin hangi özelliklere sahip olması gerektiği ve hangi malzemelerin
kullanılabileceği ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür taranmış, çeşitli uygulamalar incelenmiştir. Buna göre kuru bahçe uygulamalarında yararlanılabilecek başlıca
malzemeler ve üretilebilecek alan kullanımları şu şekilde sıralanabilmektedir:

* Bitkisel malzeme (kullanılacak alana, malzemeye ve iklime göre değişkenlik
göstermektedir)
* Doğal taş

* Yapay taş

* Çakıl ya da mıcır
* Demir
* Ahşap

* Ağaç kabukları
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* Su yüzeyi

* Yürüyüş yolları
* Teraslar

Bu malzemeler dikkate alındığında çalışma alanındaki mevcut olanakların sınırlı olması, yeni bazı olanakların yaratılması ise problem teşkil edeceği için en
uygun çözüm yoluna gidilmiş ve buna göre malzeme tercihi yapılmıştır. Alanın
mevcut zemin kaplaması beton üzerine püskürtme boya uygulaması şeklindedir.
Dolayısı ile alanda doğal ya da yapay taş kullanımı mevcut dokuya ve kullanıma
bir farklılık getirmeyecektir. Özellikle doku anlamında farklılık yaratacağı düşünülen ve bu yüzden cazip gelen çakıl ya da mıcır malzemenin, uygulama sonrasında binaya aşırı derecede yük getireceği, ayrıca mıcır malzemenin yağmur ve
kar yağışları sonrası drenaj problemi yaratabileceği ve bu malzemenin rüzgarla
uçan yapraklar, sigara izmariti, küçük ambalaj atıkları gibi çevreden gelebilecek
olası kirleticilere karşı temizliğinin zor olacağı konusunda proje ekibi ve görüşü
alınan bölüm öğretim üyeleri fikir birliğine varmıştır. Bu sebeple daha hafif, drenaj problemi olmayan, uygulaması daha kolay bir alternatif düşünülmüş ahşap
malzemenin kullanılmasına karar verilmiştir.

Çözüme Yönelik Anket Çalışmasının Yapılması Ve Verilerin
Değerlendirilmesi

İdeal bir kuru bahçenin, peyzaj tasarım öğeleri (çizgi, doku, form, renk, ölçü
vb.) ve peyzaj tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, oran-orantı, vurgu, denge, tekrar, hiyerarşi, aralıklı tekrar vb.) kapsamında hangi kriterler açısından ön plana çıkması gerektiği araştırılmıştır. Bunun için ilgili kriterleri içeren anketler hazırlanmış,
bu anketler Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün,
Temel Tasarım dersinden başarılı olmuş öğrencilerine uygulanmıştır.
Anket sonuçlarına göre Tablo 1’de de görüldüğü üzere Peyzaj Tasarım Öğeleri
ve Temel Tasarım İlkeleri’nin her bir kriterin yapılacak olan peyzaj tasarımında ne derece öne çıkması gerektiği değerlendirilmiş ve aritmetik ortalamaları
alınmıştır. Özellikle sırası ile çizgi, uyum, doku, form, renk ve zıtlık etmenleri ön
plana çıkmıştır.
Tablo 1. Peyzaj Tasarım Öğeleri Ve Temel Tasarım İlkeleri’nin Aritmetik Ortalamaları.

Cizgi
Doku
Renk
Form
Olcu
Denge
Vurgu
Zitlik
Uyum
Hiyerarsi
Oran
Tekrar

Ortalama
3,3556
3,2222
3,0178
3,1911
2,9200
2,8489
2,7778
3,0133
3,2978
2,7467
2,8444
2,7289

Kişi Sayısı (N)
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

Std. Sapma
1,11715
1,22636
1,08547
1,14717
1,22940
1,17044
1,18187
1,29380
1,28704
1,16604
1,29827
1,41809

*1. Hiç etkili değil 2. Etkisiz 3.Biraz etkili 4. Etkili 5. Çok etkili
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Kuru Bahçe Projesinin Çizilmesi ve Tasarım Kararları

Anket sonuçlarından elde edilen verilere göre çizgi, doku, form, renk ve zıtlık
öğe ve kriterleri açısından ön plana çıkan bir kuru bahçe tasarımı yapılmıştır.
Çizgi öğesindeki zıtlıklara platformların ahşap kaplamalarında yer verilmiştir.
Şekil 7’de görüldüğü üzere üst platform ile alt platformda kullanılan ahşap malzemesinin desenleri birbirine dik (90 derece) olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece çizgi öğesinde zıtlık ve yönlenme farklılıkları meydana getirilmiştir. Ayrıca
tercih edilen bitkilerle de çizgi anlamında zıtlıklara yer verilmiştir. Morus nigra
“Pendula” (Sarkık formlu Karadut) belli bir tij yüksekliğinden sonra yere doğru
sarkan dalları ile ön plana çıkmaktadır. Bu bitkinin kullanımı ile yatayda ahşaplar
sayesinde oluşturulan birbirine dik çizgilere, düşeyde zıtlık yaratan yeni çizgiler
eklenmiştir.

Şekil 7. Çizgi öğesindeki zıtlıklar

Renk açısından zıtlık değil uyum faktörü ön plana çıkarılmıştır. Ahşap kaplamada iki ayrı renk tercih edilmiştir. Üst platform ve alt platform arasındaki renk
farkı kahverenginin yakın tonlarından seçilmiştir. Böylelikle platformlar yükseklik farkı ile birbirlerinden ayrıldıkları gibi renk tonu farklı ile de bu ayrıma vurgu yapılmıştır (Şekil 8). Ayrıca batı platformunda yer alan beyaz podima taşları,
koyu renkli ahşap ile bir arada düşünüldüğünde renk açısından zıtlık oluşturmaktadır. Ahşap malzeme iki farklı renkte ve birbirleri arasındaki uyumu ifade
edecek şekilde kullanılırken, batı platformunda yer alan beyaz podima taşları zıt
bir renge sahiptir ve dikkat çekmektedir. Batı platformunda podima taşı kullanımı yer alırken doğu platformunda tercih edilmemiştir. Böylece platformlar arası
asimetrik bir denge unsuru oluşturulmuştur. Bitki kullanımı ile renk öğesine hem
uyum hem de zıtlık fonksiyonları yüklenmiştir. Kullanılan herdemyeşil bitkiler
(Thuja occidentalis “Smaragd”, Thuja orientalis “Pyramidalis Aurea”, Thuja orientalis “Compacta Aurea”) yıl boyu yapraklı kalacaklardır. Bunun yanında yaprak
döken bitkiler yılın mevsimlerine göre yaprak renkleri değişkenlik göstereceği
için uyum ve zıtlık öğeleri farklı zamanlarda bir arada gözlenecektir.

Özgür YERLİ, Sertaç KAYA
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Şekil 8. Renk öğesindeki uyum.
Benzer şekilde, tasarımda doku anlamında kullanılan zıtlıklar malzeme ile sağlanmıştır. Batı platformunda düz ancak birbirine dik konumlanmış sivri köşeleri
olan ve süreklilik arz eden ahşap malzemenin yanında yuvarlak formlu, sivri değil
kavisli köşelere sahip ve süreklilik arz etmeyen aksine noktasal ölçekte etkili podima taşları, dokuda da zıtlık oluşturulması amacı ile kullanılmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Doku öğesindeki zıtlıklar

Kuru Bahçe Projesinin Uygulanması
Kuru bahçe projesinin uygulanması için ihtiyaç listesi oluşturulmuş, listede
yer alan malzemelere ilişkin metraj çalışması yapılmıştır. Buna göre uygulama
için aşağıda listelenen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır:
* 480 metre (80 boy) demir profil (40x40x2 mm)
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* 5,8 m³ ahşap (4x9x300 cm)
* 0,5 m³ podima taşı

* 2,5 lt boya (teak oil)
* Akıllı vida

* 3 m³ bitkisel toprak

* Bitkisel malzeme (bu bölümün sonunda verilmiştir)

Projede kapsamında uygulama alanında önce 40x40x2 mm demir profillerin
kullanılması yolu ile farklı yükseklikteki iki platformun iskelet sistemi oluşturulmuştur. Platformların bitmiş yükseklikleri 15 ve 30 cm olacağı için iskelet sisteminin yükseklikleri buna göre hesap edilmiştir. İskelet sisteminin oluşturulması
sırasında demir profiller birbirlerine kaynatılarak bağlanmışlardır. Şekil 10’da
görüldüğü üzere uygulama sırasında dikkat edilen bir başka nokta ise demir profillerin kaynatılma biçimlerinin, üzerine gelecek ahşapların diziliş yönüne uygun
şekilde kaynatılması olmuştur.

Şekil 10. Ahşapların diziliş yönüne uygun şekilde kaynatılmış demir profiller.

Oluşturulan iskeletler, 4x9x300 cm ebatlarında ahşap malzeme ile kaplanmış
ve platformlar meydana getirilmiştir (Şekil 11). Ahşap malzemenin demir profillere tutturulması için akıllı vidalar kullanılmıştır. Ahşap malzeme aynı zamanda
farklı ölçülerde (9 adet 40x60x100 cm ve 20 adet 40x40x40 cm) saksı yapımında
kullanılmıştır. Saksılar ve ahşap platforma, daha uzun ömürlü kullanımın sağlanması için teak oil (tik yağı) uygulanmıştır.

Özgür YERLİ, Sertaç KAYA
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Şekil 11. Ahşapların demir profiller üzerine dizilişi.

Batı platformu üzerinde iki bölgede podima taşı uygulaması yapılmıştır. Podima taşlarına gelecek yağmur suyunun yalıtımı için taşların altında çelik hasır tel
kullanılmıştır. Taşların tellerin arasından düşmesini engellemek ve aynı zamanda su yalıtımını sağlamak için yeşil renkli gölgelik file malzemesi tercih edilmiştir (Şekil 12). Bitkisel toprak malzemesi ise bitkilerin saksılara dikimi esnasında
kullanılmıştır. Saksılar platformlar üzerine yerleştirilmiştir (Şekil 13).

Şekil 12. Çelik hasır tel, gölgelik file ve podima taşı uygulaması.
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Şekil 13. Saksıların platform üzerindeki dizilişi.

Son olarak Şekil 14’te görüldüğü gibi platformların üzerine çıkılmasının engellenmesi için her iki bakıdaki platformun kenarında ahşap kütükler çakılmış,
kütüklerin arasından kalın urgan geçirilmiştir.

Şekil 14. Urganın çevreleyici eleman olarak kullanılması.
Çalışma kapsamında kullanılan bitkiler şunlardır:

Buxus sempervirens (Adi şimşir 3 adet), Acer palmatum (Japon akçaağacı 3
adet), Phormium tenax “Variegatum” (Alacalı formium 2 adet), Thuja occidentalis
“Smaragd” (Batı mazısı Smaragd 3 adet), Thuja orientalis “Compacta Aurea” (Altuni
top mazı 3 adet), Thuja orientalis “Pyramidalis Aurea” (Altuni piramit doğu mazısı
3 adet), Morus nigra “Pendula” (Ters karadut 3 adet), Euonymus japonica (Yeşil Taflan 15 adet), Lavandula officinalis (Lavanta 16 adet).

IV. SONUÇ

Özgür YERLİ, Sertaç KAYA
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Sonuç olarak bu çalışma ile Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi avlusu için
çizilmiş olan kuru bahçe tasarımının, peyzaj tasarım öğeleri (çizgi, doku, form,
renk, ölçü vb.) ve peyzaj tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, oran-orantı, vurgu, denge, tekrar, hiyerarşi, aralıklı tekrar vb.) kapsamında ideal bir kuru bahçeyi hangi
kriterler açısından ne kadar yansıttığı araştırılmış bununla birlikte kuru bahçenin uygulama çalışması yapılmıştır. Araştırma kapsamında hazırlanan anket
formu uzman kişiler tarafından değerlendirilmiş olup peyzaj tasarım ögeleri ve
ilkelerinden ön plana çıkan kriterler (renk, doku, çizgi form, uyum, zıtlık) belirlenmiştir ve belirlenen bu kriterler doğrultusunda kuru bahçe uygulaması
projelendirilmiştir. Uygulama aşaması ise bu çalışmanın en önemli basamağıdır.
Çünkü planlama, tasarım ve uygulama ölçeklerinde ürün üreten meslek grupları
arasında yer alan peyzaj mimarlığı bölümünün öğrencileri, fakülteleri kapsamında yapılacak bu çalışmada hem başından sonuna kadar rol ve görev almış hem bu
sürece tanıklık etmişlerdir. Bununla birlikte konuya ilgili akademik birimlerin,
eğitim süreçlerine bir örnekle katkıda bulunabilmesi sağlanmıştır.

Peyzaj mimarlığı, mimarlık, endüstriyel ürün tasarımcılığı gibi meslek alanlarında, tasarım disiplinini temel alan çalışmalarla üretilmiş ürünler ve çıktılar
özgün olmakla birlikte bu ürünlerin ortaya konmasında kullanılan yöntemler çoğunlukla geleneksel olmaktadır. Bu çalışma, konusu itibariyle daha önce yapılmış
olan tasarım tabanlı çalışmalara benzer olmakla birlikte, ortaya çıkan proje, çalışma alanı bakımından özgün bir değer taşımaktadır. Ayrıca kuru bahçe uygulamasının Düzce Üniversite yerleşkesinde ilk kez uygulanacak oluşu da çalışmanın
özgün yönünü arttırmaktadır.

Yapılan çalışma problem olarak ortaya konulan şikayetlere çözüm sunmuştur. Bununla birlikte alana yeni bir fonksiyon ve estetik değer kazandırmıştır. Yaşanabilir mekanlar yaratmayı hedefleyen peyzaj mimarlığı meslek disiplininin
uygulama alanlarından ve kentsel peyzajın vazgeçilmez alan kullanımlarından
biri olan kuru bahçe uygulaması için örnek oluşturacak bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

TEŞEKKÜR: Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2017.02.01.558).
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Müge ERTEMLI1
1. GİRİŞ
Mekân, sadece kullanıcının fizyolojik gereksinimini sağlayan sınırlandırılmış
bir boşluk değildir. Mekânlar, kullanıcının ruhuna, psikolojisine hatta kültürüne de yön veren önemli oluşumlardır. Modern mimarlığın önemli kavramlarından olan mekânsal süreklilik yani iç mekân ve dış mekân ilişkisi ile kurgulanan
mekânlarda, insan ruhuna hitap eden dolayısıyla psikolojik ve fizyolojik sağlığında önemli rol oynayan, kullanıcının bazen güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiş
mekânların içinde, bazen de daha az ilişki kurulmuş mekânlarda yaşamasının
etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.
Kullanıcının, özünde var olan doğal yaşam içgüdüsünü, yaşamını sürdürdüğü
alanlara da yansıtmak istemesi ve bu amaçla, sınırlandırdığı boşlukların düşey
yüzeylerinde açıklıklar bırakarak, imkân dâhilinde doğayla iç içe ya da hiç olmazsa doğa manzarasını mekâna dâhil etmesi her zaman yaşamda var olan bir
dürtüdür.

Mimaride mekânsal sürekliliği sağlayan en önemli yapısal elemanlardan biri
olan cam malzeme, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, sürekli bir yüzey oluşturarak, mekânları birbiriyle daha güçlü bir şekilde ilişkilendirmiş ve küçük yüzeylerde bırakılan boşluklar, zamanla büyüyerek düşey yüzeylerin tamamını kaplamış, dışarıyı içeriye kolaylıkla getirebilmeyi sağlamıştır.
Kullanıcının mahremiyet ihtiyacının, mekânlarda sınırlayıcı yüzeylerle sağlandığı düşünüldüğünde, bırakılan açıklıkların, bu ihtiyacın karşılanmasını sağlayarak, iç mekân ve dış mekân ilişkisinin sağlanması için açıklıkların kontrol
edilebilmesinin gerekliliği ortadadır.

2. MEKÂN; BOŞLUK VE SINIR
Bir yuva yapmak, sığınmak ya da saklanmak, bütün canlı varlıkların doğal bir
gereksinmesidir. Bu gereksinim yani canlının kendini güvende hissetmek istemesi ve yaşama koşullarına uygun çevre sağlama zorunluluğu, mekânsal eylemlerin ilk basamağı olan sınırlı bir boşluk kavramını ortaya çıkarmıştır. Evrendeki
büyük boşluktan ayrılan bir boşluk, canlıyı çevreden ayıran, içe dönük, özel bir
boşluktur. İnsanların ilk barınma yerleri olan mağaralar, sınırlanmış doğal boşluklara sahip olması nedeniyle tercih edilmiştir. Böylece, sınırlanmış boşluklarıyla ilk mekânsal deneyimin yaşandığı mağaralar, mekân algısını da oluşturmuş

1 Dr. Öğr. Üyesi
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ve doğayı taklit ederek yapay formlarla, gerçek anlamda boşluktan yararlanarak
mekânlar tasarlanmıştır.

Boşluğun, mekân olabilmesi için, üç boyutlu ve sınırlandırılmış olmasının koşul olduğu söylenebilir. Başka bir anlatımla, mekânı oluşturan temel elemanlar
üç boyutlu boşluk ve sınır olarak tanımlanabilir. Ancak dikkati çeken nokta bizi
saran uzay boşluğunun, sınırlanınca nitelik değiştirerek, mekâna dönüşmesidir.
Bu durumda mekânın oluşabilmesi için sınırın koşul olduğu ve sınırın, sınırladığı objeyi vurguladığı, somutlaştırdığı ve algılanmasına neden olduğu söylenebilir. Kuşkusuz sınırlanarak somutlaşmanın ve algılanır olmanın en canlı örneği
mekândır. Çünkü mekân sınırlandığı zaman somutlaşarak algılanan boşluktur.
(Gülmez, 1996)
Hasol, mekân tanımını şöyle yapmaktadır. “Şimdiye dek mimari mekân için
birçok farklı tanım yapılmıştır. Ancak neticede mimarlık kuramcıları tarafından
kabul gören ortak nokta, mimari mekânın bir boşluğa karşılık geldiğidir. Buna
dayanarak, en basit tanımıyla mimari mekân, insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan sınırlandırılmış boşluktur.”
(Hasol, 1998)

İzgi ise, en geniş anlamıyla mekânı, insanın bir amaca yönelik olarak doğal
çevrede gerçekleştirdiği bir sınırlama ve yapay bir değişim olduğunu söylemektedir. “Bu değişim, ya bir alanı basit ve yüzeysel bir sınırlama ve düzenleme ile
doğal ortamdan ayırma, ya da üç boyutlu bir sınırlama ile oluşturulan boşlukla
doğal ortamı farklı bir yapısal ortama dönüştürmedir.” (İzgi, 1999)

Mekânı oluşturan boşluk ve sınır elemanları, ayrı olarak düşünülmemelidir.
Sadece boşluk ya da sadece sınırlar ile mekânı tanımlamak mümkün değildir. Sınır elemanlarını 2 grupta toplamak mümkündür.
1.Katı elemanlar (Mekânın objektif yönleri)

2.Yumuşak elemanlar (Mekânın sübjektif yönleri)

Mekânı sınırlayan katı elemanların mekânın görsel öğeleri olduğu söylenebilir. Mekânın algılanmasında etkili olan ve çoğu kez belli biçim ve boyutlarda
bir boşluğu büyük boşluklardan koparan elemanlardır. Mekânı sınırlandıran ve
tanımlayan bu elemanlar, boşluğun biçimini, boyutlarını açıklayan ve herkes tarafından aynı şekilde algılanan objektif elemanlardır. Bu elemanların renk, doku,
biçim gibi özellikleriyle, mekân içinde kuşatma, örtme, birleşme, bölünme, devamlılık gibi ilişkileri kurulabilir.
Mekânın katı elemanları yani objektif yönleri, gerçek mekânı biçimlendirir.
Ancak, mekânın var olabilmesinin sadece bu elemanlarla mümkün olduğu söylenemez. Mekânın yumuşak elemanlarının da önemi göz ardı edilemez. Mekânı sınırlayan yumuşak elemanlar ise duyularımızla algılayabildiğimiz, mekân yaratıcı
veya nitelendirici elemanlar olarak tanımlanabilir. Sübjektif duyularla algılanabilen bir mekân, var olmayan bir üç boyutluluk olarak açıklanabilir. İnsan varoluşunun ruhsal ve hatta duygusal bileşkelerine bağımlı olarak gelişir. Bu mekânı
yaratan veya niteleyen elemanlar, mekânın yumuşak elemanları yani sübjektif
yönleri olarak adlandırılabilir. (Nem, ısı, ışık gibi) (Demirkaya, 1999)
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Mekânın objektif ve sübjektif yönlerini Ataç şöyle tanımlamaktadır: Her
mekân objektiftir, mantık kurallarına uygun veya rasyonel olarak tarif edilebilir ve içinde bulunan ve hareket eden herkes tarafından değişik olmak kaydıyla
sübjektif, duygusal veya irrasyonel olarak algılanır. Bazı mekânsal nitelikler de
herkesi veya hiç olmazsa birçok insanı aynı ya da en azından benzeri biçimde
etkileyebilir. Objektif tanımlayabilme ile sübjektif kavrama birbirleriyle karşılıklı
olarak yakın bir iletişim içindedir. (Ataç, 1990)
Çeşitli sınır elemanları kullanarak, tanımlanmış bir boşluğu, ihtiyaca göre
işlevlendirerek mekân oluşturulmaktadır. İnsanın yaşamını kolaylaştırması için
biçimlendirdiği bu boşlukları oluştururken, tasarımında sadece estetik açıdan
tatmin eden görüntülerin ve insanı fizyolojik olarak etkileyecek mekânların
oluşturulması düşünülemez. Mekân, duygusal etkinliği olan, insanın duygu ve
düşüncelerini belirleyen, psikolojik birçok boyutu da beraberinde getirir. Dolayısıyla W. Churchill’in de belirttiği gibi; “Biz binalarımızı şekillendiririz, sonra da
onlar bizi şekillendirir” denebilir. Sınırlanmış bir boşluk içerisinde yaşayan insanın, yaşamını geçirdiği bu yerlerde, hayatı kolaylaşabildiği gibi zorlaşabilir de.
Mekânlar, insanın ve doğanın eline bırakılan, yeniden yoğrulup, kendi hayat
çizgisini oluşturacak olan, yaşayan varlıklardır. Ancak mekân, sadece sınırların
oluşturduğu bir boşluk değil, onu tanımlayan sınırların düşünsel gücünü elinde bulunduran ve yaşanmışlıkların anlamı ile dolu olan bir ortamdır. Mekânın
içindeki boşluk aslında, anlamla, düşünsel güçle, izlerle yoğrulmuş çok yoğun bir
varlıktır. (Bachelard, 1996)

Mekânı yaşamak algıya dayanır. Kullanıcıların içinde bulunduğu mekân algılayabildiği kadardır. Mekânsal algı, kullanıcının zihninde oluşan sembolik bir
kavramdır ve farklı kullanıcılar aynı mekânı değişik şekillerde yorumlayabilirler.
Kullanıcının edindiği mekân algısı, o mekânın kendine göre yorumudur, çünkü
mekân elemanlarını kendi önceliklerine göre algılar.

Mekân ne denli değişirse değişsin, algılama ve değerlendirme kategorileri
insanın psikolojik yapısının kolay değişmemesine bağlı olarak değerlerini korumaktadırlar. Sözcükler ve içerik ne kadar genişlerse genişlesin, bizim çevreyi
algılamamızın niteliği değişmez. Mimarlık kavramları üzerinde bir genelleme
yapma olasılığı da belki buna dayanmaktadır.” (Kuban, 1990)

3. İÇ VE DIŞ İLİŞKİSİ; MEKÂNDA SAYDAMLIK, GEÇİRGENLİK
Mimarlık disiplininde iç ve dış kavramlarını İzgi, en basit anlatımıyla şöyle
ele almaktadır; “Mimarlık yapıtının bir bütün olarak kütlesel ve mekânsal kurgusunun ortamda kapladığı yerin kapsamı dışında kalan bölge kavramsal olarak
dıştır, kapsamı içindeki ise içtir” (İzgi, 1999)

İç ve dışı tamamlayıcı kavramlar olarak gören Frank ve Lepori’ye göre, “içerisi”, kendisini “dışarısı” olan diğer bir fiziksel mekândan fiziksel veya sembolik bir
şekilde ayırmış olan bir mekâna karşılık gelir. “İçeride çevreleniriz. Derinliği ve
gölgesi olan bir mekândayızdır. Dışarıda, katılık ve yüzey ile karşılaşırız. İçeride
mekânı görmenin yanında koklayabiliriz, hissedebiliriz, duyabiliriz; dışarıda ka-
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buğunun dış yüzeyini ve belki de içini görebiliriz. İçeride ev sahibi, dışarıda izleyiciyizdir. İçeride hareketlerimiz mekânın sınırları ile kısıtlanmıştır; mekândaki
güçlerle karşı karşıyayızdır. Dışarıda bu güçlere maruz kalmayız; hareketlerimiz
bu güçlerle sınırlandırılmaz. İçerisi daha gizli, daha mahremdir; keşfedilmeyi
bekler; dışarısı teşhir edilmiştir, kamusaldır, gösterilendir.” (Frank ve Lepori,
2002)
İçeride ya da dışarıda olma durumundan bahsedebilmek için bir sınır gereklidir. Diğer bir deyişle sınır, içi, dışı ve bu alanlardaki farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Bazen sınır bitişi ifade etse de, aynı zamanda başlangıç olarak da alınabilir.
Boşluğu sınırlandıran ve oluşan mekândaki fiziksel konforu, bize sağlayabilecek
en önemli elemanlardan biri olan kabuk, aynı zamanda iç-dış kavramını da belirlemektedir. Mekânı sınırlayan yüzeyler, içi ve dışı hem fiziksel hem de sosyal
bir sınır oluşturarak birbirinden ayırdığı gibi, iki taraf arasında ilişkiler kurup,
sürekliliği sağlayarak, sınırsızlık kavramını oluşturabilirler.
Mekân, her ne kadar sınırlı bir alan olsa da, onu çevreden ayrı bir oluşum
olarak düşünmemek gerekir. İnsanların davranışlarına bağlı olarak, etrafındaki
diğer mekânlarla iletişim halinde olan mekânın, içe dönük, dışa dönük ya da ikisinin birlikteliğiyle, iç ve dış arasındaki bağlarını doğru bir şekilde kurarak, etkili
bir tasarım ortaya çıkarılabilir. Mekânsal düzenlemede kullanılan bu bağlantılar,
kullanıcıların hem fiziksel hem de psikolojik durumunu kolaylıkla değiştirebilmektedir.

Mekânın, doluluk ve boşluklarıyla etrafındaki mekânlarla bağlantı halinde olması süreklilik kavramını ortaya çıkarmıştır. Dolu yüzeylerle sınırlandırılmış bir
mekânda, yüzeyde oluşturulmuş olan bir boşluk, arkasındaki mekânı algılamamızı sağlamaya başladığında, mekân süreklilik kazanmaktadır.

Wright, kendi döneminin teknolojik olanaklarını zorlayarak sürekli mekânların üretilmesi gerektiğini savunmuştur. 20. yy. teknolojisinin işlevsel olarak bir
kutuyu emrettiğini söylemiş ancak bu kutunun mimarlar tarafından kırılması
gerektiğine inanarak şöyle ifade etmiştir. Ancak kutular birbirlerine organik biçimde bağlanırsa, yüzeyler kaynaşırsa, mekân içte ve dışta süreklilik kazanırsa
mimari (organik-doğal) oluşur, insanoğlu da buna layıktır, böyle bir yapının içinde severek yaşar yüzyılımızda. (Gündoğdu, 2002)

Mimarlıkta süreklilik kavramı, iç dış ilişkisinin kurulmasıyla sağlanmıştır ve
bu ilişki genel olarak saydamlıkla elde edilmektedir. Mekânı sınırlayan yüzey malzemeleri, iç ve dış arasında görünürlüğü kontrol edebilmektedirler. Opak malzemeler yerine kullanılan saydam malzemelerle, iç ve dış arasındaki sınır, görsel
olarak hafifleyerek, iç mekân içe dönük olmaktan çıkıp, dışarıdan görünür hale
gelmiştir ve yüzeyde kullanılan malzemelerin görünürlük seviyelerini farklılaştırarak, kullanıcılar tarafından kontrol edilebilen bağlantılar sağlanabilmektedir.
Saydamlık, hem malzemeyi hem de arkasındakini, deforme olmaksızın eş zamanlı olarak görmeyi kapsamaktadır. Saydam malzeme, yokmuş gibi algılanır ve
arkasındakini net olarak görmemizi sağlar.
Gyorgy Kepes’in ‘‘Language of Vision’’ (Görmenin Dili) adlı eserinde saydam-
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lık için daha üst düzeyde bir tanımlama yapılmıştır. Birbirlerinin üzerinde olan
iki veya daha fazla figür görülebiliyorsa, mekânsal boyutların çelişmesiyle karşı
karşıyayız demektir. Bu çelişkiyi çözmek için yeni bir görsel niteliğin varlığını
belirtmek gerekir. Figürler saydamlığa sahiptir; yani bunlar görsel açıdan birbirlerine zarar vermeden tamamen birbirlerinin içine girebilirler. Fakat saydamlık
görsel bir özellik olmaktan fazlasını içerir, daha geniş bir mekânsal düzeni ifade eder. Saydamlık farklı mekânların eş zamanlı algılanabilmesi anlamını taşır.
Mekân geri çekilmekle kalmaz, aynı zamanda sürekli bir hareket içindedir. Saydam figürlerin durumları; yakın figürün uzak, uzak figürün yakın görülebilmesiyle ikili bir anlam taşımaktadır. (Rowe ve Slutzky, 1997)

Teknolojiyle birlikte, mekânı sınırlayan yüzeylerin yapısal görevleri azalmaya
başladığında, duvar yüzeyleri de değişik malzemelerle oluşturulmaya başlamış
ve saydamlığıyla iç ve dış birlikteliğini en güzel vurgulayan malzeme olan cam
kullanılmaya başlamıştır. Cam duvarlar, gün ışığının değişen açı ve şiddetiyle,
dışarıdan bakıldığında bazen saydam, bazen yansıtıcı, içerden bakıldığında ise,
farklı ışık seviyeleri yoluyla farklı etkiler sağlamakta ve yokmuş duygusu ile sınırsızlığı oluşturmaktadır.
Mekânı sınırlayan yüzeylerde saydam malzemeler kullanılarak boşlukların
oluşması, fiziksel konforu kolaylıkla kontrol edebilmemize olanak sağladığı gibi,
geçirgenliği sağlayarak, iç ve dış mekân birlikteliğiyle beraber, mekân içine daha
çok gün ışığı girmesini ve daha yaygın bir dış mekân görüşü elde edilmesini sağlar. Kullanıcıların algısı, açıklılara yani bir mekândan diğerine doğru kaymaya
başlar.

Becer’e göre mekânın algılanması, onu biçimlendiren ve sınırlayan yüzeylerinin algılanmasına dayanır. (Becer, 2002). Mekânı sınırlayan yüzeyler, düşey
yöneliminden dolayı, görsel olarak en etkili yüzeylerdir, kullanıcı tarafından en
önce ve en uzun süreli algılanırlar. Bu özelliğiyle, iç ve dış mekân arasındaki ilişkinin niteliğini ve kullanıcıların psikolojisini de kolaylıkla etkilerler. Saydam yüzeylerle sınırlanmış bir mekânın, içten dışa olduğu gibi, dıştan içe bilgi akışını da
gerçekleştirmesi, dışarının olumlu yönlerini içeri alırken, kişisel mahremiyetin
sağlanmasının da dengelenmesini gerektirir.
Bir duvarda kapalılık hissi aynı zamanda her zaman açıklık, sınırsızlık ve sonsuzluk hissini çağrıştırır. Modern dönemdeki saydam cam yüzeyler iç mekânda
ve dış mekânda sürekliliğin, sınırsızlık hissinin arayışını oluşturmuşlardır. Sınırsızlık özgürlük demektir. Sınırların ötesine geçmek, özgürlük alanlarının başladığını ifade eder ve bu özgürlükte aynı zamanda belirsizlik, endişe, telaş ve korkuyu yanında taşır. Sınırsızlık ve açıklık hissi uyandıran cam, geçirgen bir yüzey,
taştan bir duvarın ağırlığının yanında, hafiflik ve var olmayış hissi de uyandırır,
ışığın geçişine izin verir ve aynı zamanda ayna-yansıtıcı özellik kazanır. Net bir
cam yüzeyde iç ve dış birbirine karışır, içerisi ve dışarısı camın yüzeyinde yansıyarak üst üste gelir. Saydamlık ve yansıtıcı etki, içeriyi ve dışarıyı bir ekranın
üzerindeki yansımalar gibi birleştirir. (Özcan, 2003)
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4. İNSAN MEKÂN ETKİLEŞİMİ: İÇERİDEKİ DIŞARI VE İNSANA
OLUMLU ETKİLERİ.
Mekân, insanın zamanının büyük kısmını geçirdiği, fizyolojik ve psikolojik
gereksinmelerinin karşılandığı yaşam alanıdır. İnsanın mekânla kurduğu etkileşim, öncelikle mekânın fiziksel özellikleri ile yani mekânın yapısal kurgusunun
algılanması ile başlar. Başta somut olarak algılanabilen mekânlar, kullanıcının
mekân içindeki deneyimleriyle, psikolojik boyutta anlamsal bir bağ kurarak etkileşim yapmaya devam eder. Bu, mekânın sadece fiziksel olarak sınırlandırılmış
bir boşluk olmadığını, ruhsal boyutta da anlamlı etkileşimler kurulabileceğini
gösterir. Kullanıcının yaşamını devam ettirebilmesi için gerçekleştirdiği tüm hareketler, mekânın insan ile sürekli etkileşim halinde olmasını ve böylece mekânı
somut olmaktan çıkarıp, yaşayan bir canlı olarak görmemizi sağlamaktadır.
İnsanın her çeşit ihtiyacı için temelde mekâna olan gereksinimi ve mekânın
ise anlamını bulması için insana olan gereksinimi açıktır. Mekân insanla yaşar
ve insanla yaşanılırdır. Kullanıcısı olmayan bir mekân artık “mekân” değil “boşluktur”; duvardır, topraktır, gölgeliktir, nesnedir. Mekânların neye elverip neye
elvermediği tüm yaşamı etkileyen bir konudur. (Kahraman, 2014)

Roth’a göre, yapı yapan diğer varlıkların aksine, insanlar yapı yaparken düşünürler. Bu nedenle insanın yapı eylemi bilinçli ve düşünsel, sayısız kararları ve
seçimleri cisimlendiren bir eylemdir. Bunlar, insanın yapılarını diğer varlıklarınkinden ayıran özelliklerdir. İnsan haricindekiler, bunları genetik programlarının
sonucu olarak yapmaktadır. İnsanlar ise bir gereksinimi karşılamak için yapı yaparlar ancak bunu yaparken bile değerlere ve duygulara anlatım kazandırmaktadırlar. Bu hem kullanıcı hem de tasarımcı tarafından bilinçli olarak yapının içine
katılmış ve açıkça anlaşılan bir mesaj olabildiği gibi, şifresi ancak daha sonraki
bir gözlemci tarafından çözülebilen bilinç dışı ya da bilinçaltı bir bildiri de olabilmektedir. (Roth, Leland M., 2002)
İnsan ve mekân, birbirlerini sürekli etkileyen ve yönlendiren bir ilişki içindedir. İnsan, mekânı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmekte, mekân da insan davranışlarını etkileyerek şekillendirmekte, yönlendirmektedir. Buna bağlı
olarak, mekânların, fizyolojik ihtiyacı karşılamasının yanında toplumun kültürü,
beklentileri ve kullanıcının güvenlik, rahatlık, sosyal ilişkiler, huzur, güzellik vs.
gibi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek doğru etkileşimle, kullanıcının algısını etkileyerek olumlu mesajlar vereceği ve kullanıcının da doğru davranışsal
tepkiler vereceği düşünüldüğünde, psikolojik etkisi de göz ardı edilemez.
İnsanın mekânla ilk kurduğu ilişki barınma içgüdüsüyle başlar, barınma ihtiyacının karşılanmasından sonra, zamanla diğer gereksinmeleri de ortaya çıkmıştır. İnsanların, beraber olma, tek başına olma veya her ikisinin de sağlandığı dengelenmiş bir ortam gereksinimi yani mahremiyet ihtiyacı, iç-dış mekân ilişkisiyle, mekânda bazen bağlantıyı tamamen koparan, bazen de çevreyle ilişki kuran
alanların oluşmasına neden olmuştur. Boşluk sınırlayıcı herhangi bir elemanla
mahremiyet ihtiyacı sağlanmaktadır. Hertzberger, iç mekânla dış mekânın ilişkisinin, mekânsal organizasyonun bir sonucu olduğunu belirtmektedir. “Bir ortamın daha çok dışa ya da içeriye kayması mekânsal özelliğe dayanmaktadır. Dı-
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şarıdaki dünyaya hitap eden mekânsal organizasyon ve içeride malzemenin kullanım şekli, içerisinin daha az mahrem olmasını sağlayabilir, böylece iç dünyaya
olan mekânsal referanslar dışarısının daha çok mahrem görünmesini sağlayabilir. Böylece iç ve dışın perspektifi ve bunun oluşturduğu karışıklık hem mekânsal
erişilebilirliği hem de mahremiyet hissini kuvvetlendirir.” (Hertzberger, 1991).

Mekânın insanı etkileyecek önemli elemanlarından biri olan açıklıklar içinse
mekânda birçok yer bulunmaktadır ve bu yerlerin konumu; kullanıcının fiziksel çevreyle olan ilişkilerine ve psikolojik yapısına bağlıdır. Mekânda fiziksel ve
psikolojik açıklık gereksinimi çeşitli şekillerde karşılanır ve genellikle ilk olarak
düşünülen açıklık gereksiniminde, mekânın ihtiyacı olan doğal ışık, aydınlık seviyesi vs. gibi konular göz önünde bulundurulmaktadır. Doğal ışık, ortama yumuşak, ferah bir etki sağlar ve mekânlar olduğundan daha geniş görünür, görsel
konforu sağlayan en önemli elemandır. Mekânda, kullanıcının sağlıklı bir şekilde
yaşamını devam ettirebilmesi için en önemli çevresel faktör doğal ışıktır. Çünkü insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı doğal ışığa bağlı olarak kurgulanmıştır.
Mekâna doğal ışığın alınması, mimarinin özellikleriyle bağlantılı olarak sınırlanmıştır ve mekânın kullanım amacına göre farklı konumlardan doğal ışık içeri alınabilir. Mekândaki sınırlar ve açıklıklar, kullanıcıya korunma hissini vermesinin
yanında, aynı zamanda da dışarısı ile bağlantılı olma, sosyalleşme, doğal ışığa ve
doğayla bağlantı kurma ihtiyacını da karşılayacak şekilde konumlanmalıdır.

Bir mekânda bulunan kullanıcının görsel alanı, içinde bulunduğu yerin konumuna bağlı olarak mekân sınırlayıcılarının ve mekânların algılanmasında temel oluşturmaktadır. Mekândaki düşey sınırlayıcılar, mekân kurgusunda başlıca
elemanlar olduğundan, görsel açıdan en fazla yer kaplayan alandır ve şüphesiz
mekânın algılanmasında da en etkili yüzeylerdir. Düşey yüzeyler mekânları birbirinden ayırarak çevrelenme hissi oluşturabilir, içinde bırakılan açıklıklarla da
mekânlarda süreklilik sağlayarak, çeşitli boyutlarda etkileşimler oluşturabilir.
Mekânda düşey yüzeylerdeki açıklıkları oluşturan pencereler, saydam yapısıyla, iç ve dış mekân birlikteliğini, diğer bir deyişle görsel sürekliliği oluşturan
en önemli ögelerdir. Cam malzeme; saydamlık özelliğiyle mimaride ilkönce işlevsel nedenlerle kullanılmaya başlanmıştır. Mekânın ışık alması amacıyla, küçük
boyutlarda ve desteklerle kullanılan cam, taşıyıcı sistem ve malzeme teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak, mekândaki düşey yüzeylerin tamamında kullanılarak, iç mekân ve dışarısı arasında iletişimi arttırmış ve manzara olgusunu da
beraberinde getirerek, uzağı yakına getirme, doğayla iç içe olma ve kullanıcıya
mekânın içindeyken dışarıda olma deneyimi yaşatmaktadır.
İç mekân ve dış mekân arasındaki sınırı oluşturan ve aynı zamanda da
mekânlar arasında iletişimi de sağlayan cam yüzeyler, iç mekânın bitiş ve dışarısının başlangıç noktalarını belirsizleştirerek, kullanıcılara özgürlük duygusunu
yaşatmanın yanında çevre içerisindeki konumunu hissettirerek, geniş görsel deneyimler yaşamalarına olanak sağlamaktadır.
Paul Scheerbart, camın en önemli gereç olarak kullanımını savunmuştur ve
bu düşüncesini, 1913’de birlikte çalıştığı Bruno Taut’a sunduğu, Herwath Walden tarafından 1914’de basılan Camdan Mimari adlı kitabında savunmuştur. Bu
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düşüncenin felsefesi, ilk sayfada açıklanmıştır. “Çoğu kez kapalı odalarda yaşıyoruz. Bu durum kültürümüz için temel olan bir ortam hazırlamaktadır. Bir ölçüde
kültürümüz mimarlığımızın ürünüdür. Kültürümüzü daha yüksek bir seviyeye çıkarmak istersek, mimarlığımızı az çok değiştirmek zorundayız. Bu da ancak kapalı bir mekânda yaşamak düşüncesini bıraktığımız zaman gerçekleşebilir. Bunu
da ancak gün ışığını, ay ışığını ve yıldızları yalnız birkaç pencereden değil, olabildiğince çok sayıda renkli camlardan yapılmış duvarlardan geçiren bir mimarlık
getirdiğimizde başarabiliriz. Bu yolla yaratacağımız bu yeni ortam, bizi yeni bir
kültüre ulaştıracaktır.” (Richard, 1999 )

Mekânsal süreklilik kavramını ortaya çıkaran cam malzeme, sınırlama özelliğini, saydam olması nedeniyle varla yok arası bir konuma getirmiş ve hem ışığın
mekâna dolmasını sağlamış hem de dış mekânı iç mekânın devamı haline getirerek doğayı, görsel anlamda mekâna dâhil etmiştir. Kullanıcının gün ışığına olan
fizyolojik ihtiyacının yanında, ışığın mekâna anlam yükleyen yapısı kullanıcının
psikolojik yapısını da önemli bir şekilde etkileyebilmektedir. Işığın mekâna girişi, şiddeti, oluşturduğu görsel kompozisyonlar ve yansımalar kullanıcıya neşe,
rahatlama, hoşa gitme ya da tam tersi huzursuzluk, karamsarlık vs. gibi duygular
yaşatabilmektedir.

Doğayla görsel (pasif) ilişki kurmak da, gün ışığının oluşturduğu psikolojik
etki kadar önemlidir. Saydam malzemelerle sınırlanmış mekânları, sınırsızlık
boyutunda görselliğe açık olarak planlamak, kullanıcının psikolojik yapısını ve
bunun yansıması olarak da genel sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Kullanıcılar çevrelerini şekillendirirken, çevre de insanların sağlığı üzerinde direkt ya
da dolaylı etki etmektedir.
Çevre psikolojisi konusunda yapılmış birçok araştırmada, temel olarak doğa
ile birlikteliğin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu görüşü yaygın
olarak kabul görmüştür. İnsanların doğa ile direkt olarak iç içe olmaları (aktif
ilişki) yanında parktaki çiçekleri seyretme veya bir pencereden ağaçlara bakma
gibi doğayı sadece görme yoluyla da (pasif ilişki) ondan çeşitli faydalar elde ettikleri, hatta bu tür alanların yakında mevcut olduğunun ve istenildiğinde kullanılabileceğinin bilinmesinin bile insanlara çeşitli psikolojik faydalar sağladığı
belirtilmektedir (Ulrich ve Parson, 1992).

Doğanın görsel algı unsuru olarak insan üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalarda; doğayı seyretme ve doğa manzaraları izlemenin insanın psikolojik
sağlığının dengelenmesinde ve stres azaltmada olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma mekânlarında doğayı seyretmenin insanın kendisini iyi
hissetmesini ve iş tatminini sağladığı (Kaplan 1993; Leather et al. 1998), cezaevlerinde doğayı seyretmenin mahkûmların sağlık hizmeti talebini azalttığı (Moore 1981), doğa manzarasına sahip sınıfların öğrenciler üzerine pozitif ve stres
azaltıcı etkilere sahip olduğu (Chen 2014) belirlenmiştir. Klinik çalışmalarında,
teşhis- tanı- tedavi işlemleri sırasında doğa görüntüsü ve seslerinin birlikte hastalarda ağrı ve endişenin önemli ölçüde azaldığı (Lechtzin et al.2010, Diette et al.
2003), ameliyat sonrası iyileşme sürecinde hastane odasının penceresinden bir
peyzaj alanının (Ulrich 1984, Hartig et al. 2003, Raanaas et al. 2012, Donovan et
al. 2013) görülmesi daha az ağrı kesici kullanımına neden olduğu ve hastaların

Müge ERTEMLI

29

duygu durumlarına ve iyileşme süreçlerine olumlu katkı sağladığı tespit edilmiştir. Önceki çalışmalarda, stres azaltma teorisi doğrultusunda doğal manzara
konulu fotoğraflar ve videolar görüntülemenin stresin indikatörleri olan cilt kondüktansı (iletkenlik), kalp hızı ve diğer fizyolojik belirtilerin azaltmasında etken
olduğu tespit edilmiştir (Gladwell et al. 2012, Laumann et al. 2003, Ulrich et al.
1991). (Aktaran; Özdemir A, Fenkçi MS, 2016)

Görsel çevreye karşı fizyolojik tepkiler üzerine yapılan diğer çalışmalarda da
yine doğal alanların yapılaşmış alanların tersine insanların duygusal durumları
üzerine tamir edici etkilerde bulunduğunu göstermiştir. Çevre psikolojisi üzerine
çalışan Roger Ulrich doğayı ve doğal manzaraları seyretmenin insanların psikolojik sağlığına olumlu etkileri olduğu hipotezinin geçerliliğini test etmek için bir
dizi deney yapmıştır. Bunlardan ilkinde (Ulrich, 1979) görsel peyzajın final sınavından çıkmış stresli öğrencilerin duygusal durumları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda doğa manzaraları seyreden öğrencilerin stresleri
azalırken, yapılaşmış kent manzaraları seyreden öğrencilerin sınav çıkışındaki
durumlarından daha stresli hale geldikleri gözlemlenmiştir. Honeyman (1990)
daha sonra aynı çalışmayı kent ve doğa alanları karışımı bir kategori daha ekleyerek tekrar etmiş, sonuçlar doğa ile karışık kent manzaralarının doğadan yoksun
kent manzaralarına göre daha çok iyileşme sağladığını göstermiştir. Doğa manzaraları seyretmenin etkileri Ulrich (1981) tarafından İsveç’te gerçekleştirilen
başka bir çalışmayla tekrar araştırılmış ve doğal manzaraların psikolojik faydalarının stresli olmayan bireylerde de ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ulrich bu konu
üzerindeki üçüncü araştırmasında (Ulrich vd., 1991) doğal manzaraları seyreden bireylerin fizyolojik ve psiko-fizyolojik tepkilerini (kalp atış hızı, kan basıncı,
adale gerilimi, beyin dalgaları) ölçmüş, doğal manzaraları seyretmenin denekler
üzerindeki gerilimi düşürdüğünü ve stresli durumdan iyileşmeyi hızlandırdığını
kanıtlamış, stres ölçen değerler arasında da doğanın iyileştirici etkileri olduğu
konusunda tam bir tutarlılık olduğunu göstermiştir. (Aktaran; Özgüner H, 2004)
Zamanlarının çoğunu kapalı, yapay ortamlarda geçiren insanların, doğadan
pasif olarak yararlanmasının, sağladığı psikolojik katkısının, dolaylı yoldan fiziksel sağlıklarını da olumlu yönde etkileyeceği açıktır. Kolaylıkla göz ardı edilebilen ve değeri basit yollarla anlaşılamayan doğanın, mekânda kullanımının önemi
tartışılmaz bir gerçektir. Kullanıcının mahremiyet ihtiyacını içe dönük bir şekilde
sağlayarak, özellikle yaşam alanlarında doğal ışık ve doğayı, geniş cam yüzeylerle
mekânın içine taşımak, yaşam alanlarını doğanın bir parçası haline getirmek, insan doğasına uygun bir mekân üretmenin alternatif bir yolu olabilmektedir.
Modern mimarinin literatürdeki en önemli örneklerinden biri olan, 1945’te
Mies van der Rohe tarafından tasarlanan ve 1951’de inşa edilen Farnsworth
Evi’nde (Resim 1), tüm düşey yüzeyler cam malzeme ile saydamlaştırılarak, sınırlandırıcı yüzey varla yok arası bir duruma getirilmiş, böylece mekâna doğal
ışığın her yönden alınması sağlanmış, hem de görsel süreklilik en üst düzeye
taşınarak, dış mekân iç mekânın devamı haline getirilmiş, doğa görsel anlamda
mekâna dâhil edilmiştir.
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Resim 1- Farnsworth Evi, 1951

Farnsworth Evi, görsel sürekliliğin sınırsızlığını vurgulayan bir örnek olmasına karşın, kullanıcının mahremiyet ihtiyacını ne ölçüde karşıladığı tartışma konusu olabilir. Yine de kullanıcıyı doğayla bütünleştirerek, insanın özündeki doğal
yaşam isteğini ön plana çıkarması ve doğanın iyileştirici gücünün buradaki değeri önemlidir. (Resim 2)

Resim 2- Farnsworth Evi, 1951
İç mekânın, yatay bölücülerle sınırlandırılmış olması ve bunun yer yer düşey
düzlemde de ihtiyaca göre kontrol edilebilir şekilde düzenlenmesi, oluşturduğu
kapsama duygusu ile kullanıcıda psikolojik rahatlık oluşturarak, mahremiyet ihtiyacının, iç dış ilişkisi ile birlikte karşılanması sağlanabilmektedir. (Resim 3)
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Resim 3- Doğa ile sınırlı bağlantı kuran bir konut.

Mekânda, kullanıcıya geniş görsel imkânların sağlanamadığı durumlarda, düşey yüzeylerde açılan küçük boşluklardan yaralanarak da doğal ışık ve doğa ile
bağlantı kurulabilir. (Resim 4)

Resim 4- Pencere önlerindeki saksılarla sınırlı görsel bağlantı.

5. SONUÇ

Kentlerdeki hızlı yapılaşma ve buna bağlı olarak mekân kuruluşunda göz ardı
edilen kavramlar, iç mekân dış mekân ilişkisini sağlıksız bir şekilde etkilemektedir. İnsan doğasına uygun yapılandırılmamış mekânlar, insanların psikolojisini
etkilemekte, buna bağlı olarak da stresli, sağlıksız bir hayat sunmaktadırlar. Yapının doğal çevre içindeki durumu dikkate alınarak, özellikle düşey sınırlayıcı elemanların farklı çözümleriyle, iç ve dış ilişkisi sağlamak mümkündür. Doğal ışığın
ve doğanın geniş açıklıklarla mekân içerisine alınması, konfor koşullarını önemli
ölçüde değiştirmekte ve kullanıcı üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır.
Doğanın insan psikolojisi üzerindeki etkisi, son yıllarda yapılan çalışmalarla
dikkati çekmeye başlamıştır. Doğa ile iç içe olmanın kullanıcıların yaşam kali-
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telerini artırması ile ilgili birçok teoriler geliştirilmiştir. Kullanıcıların mekânda,
doğa ile iç içe olmalarının, eğer bu olanaksız ise ki günümüz kentlerinde yaşam
alanlarının bu koşulu sağlaması oldukça zorlaşmıştır, kullanıcının doğa ile görsel
olarak ilişki kurması yani pasif ilişki kurmasının da önemli ölçüde psikolojik faydalar sağlayacağı açıktır.

Mekânlardaki düşey yüzeyler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, taşıyıcılık
özelliğini kaybetmesine rağmen, sınırlandırma özelliğini korumuş aynı zamanda da iletişimi sağlayan önemli yüzeyler olarak karşımıza çıkmışlardır. Modern
mimarinin önemli malzemelerinden olan cam, mekânlarda sınırlama göreviyle
birlikte iç mekân dış mekân ilişkisini sağlamakta da oldukça önemli bir roldedir.
Cam, düşey yüzeyde oluşturulmuş küçük bir boşluktan sınırlı bir görsel iletişim
kurulmasını ya da düşey yüzeyin tamamında kullanılarak sınırsız bir görsel birlikteliği kolaylıkla sağlamaktadır.
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE AVLU
KULLANIMININ KENTSEL BAĞLAMDA
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem CANDAN, Cengiz HERGÜL,1 Hilal KAHVECİ2
Avlu kavramı
Avlu, kökeni sıcak kuru bölgelere dayanan bir yapı elemanıdır ve günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde yaygın olarak kabul görmektedir. Bir bina ya da
duvar tarafından çevrilen ve gökyüzüne açılan kapalı alan olarak tanımlanmaktadır. Avlu, insanlar tarafından yapılarda kullanılan en eski mimari izler arasındadır. Konutlarda ya da kamusal yapılarda; toplumsal ya da aile odaklı olarak;
bahçıvanlık, yemek pişirme, çalışma, oyun oynama, uyuma ya da bazı durumlarda hayvan besleme gibi aktiviteleri etkin kılan buluşma mekanları sağlayan
oluşumlardır (Almhafdy et al. 2013). Belirli coğrafi konumlarda (Yunanistan ve
Türkiye de dahil olmak üzere) yer alan avlu formları incelendiğinde görülecektir
ki; kullanımları belirleyen nedenler; bölge, köken, kültür, inanç ve modernleşme
derecesidir (Rapoport 2007).

Avlu tipolojisi binlerce yıldır, neolitik yerleşimlerden bu yana bulunmaktadır. Birincil tipoloji olarak, öncelikle iklim, insan ve hayvan istilalarına karşı koruyucu bir bariyer olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Mimarinin en ilkel
formlarından biri olarak; konutsal, ticari, kurumsal ya da endüstiyel olarak tüm
yapı tiplerine uyum sağlamıştır. Tarihsel olarak, bu kullanım tarzı; tüm dünyada ve tüm iklim koşullarında en çok konut mimarisinde ilgi görmüştür (Sthapak
ve Bandyopadhyay 2014). Avlu; binalarla çevrili ve gökyüzüne açılan kapalı ya
da yarı açık dış mekanlardır. Avlular ilk olarak, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika
ve Akdeniz ülkelerinde yerel yapıların bölümleri olarak benimsenmişlerdir. Bu
yapıların işlevi; bina çevrelerinde mikroklimayı düzenleyerek ve hava akımını
sağlayarak konfor koşullarını arttırmaktır. Asırlar boyu avlu tasarımlarında farklı
ülkeler (iklim koşulları) için farklı prototipler üretilmiştir (Ghaffarianhoseini et
al. 2015).

Türkçe sözlükte (1974) “binanın ortasında üstü açık olan veya yanı başında
duvarla çevrilmiş bulunan yer” olarak tanımlanan “avlu”, yeni sözlükte “ binalarda kapıdan sonraki taş, tuğla veya toprak zeminli genişlik” olarak geçmektedir.
Sanat terimleri sözlüğüne (2000) göre ise “avlu”, bir yapının ortasında, önünde
ya da arkasında üstü açık, etrafı kapalı olarak bırakılan kısımdır (Okuyucu 2011).
Bu bağlamda avlu, en sade şekliyle, insanın hareketlerini, aktivitelerini mümkün
1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mi-
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2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mi-
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kılan bir boşluk, doğal yaşamın yapay sahnesi, bir başka deyişle kimlik kazandırılmış doğal yaşam alanıdır, kimlikli doğadır (Şimşek 2015).

Avlu kavramı, gerek özel mekan avluları gerekse kamusal mekan avluları olsun, sosyal yaşamın özünü oluşturan bir araya gelip çeşitli eylemler geliştirerek
oluşturulan etkileşimlere mekan olmanın yanında birey olarak insanın mahremiyetini koruma, yalnız kalma ve düşünme gibi ihtiyaçlarının karşılandığı iç bahçeler olarak düşünülebilir (Hindistan 2006).

Avluların Genel Karakteristik Özellikleri

Avlular, toprakla ve gökyüzü ile iç içe mekanlarla çevrili açık, özel alanlardır.
Avlular insanlara doğal güneş ışığı sağlarlar ve çoğu zaman binaların en güzel
yerlerinden birisidir. Avlulu ev, yarı açık veya kapalı bir avlu etrafında kompakt
bir formdur. Avlulu evler birbirlerini direkt olarak gören, yol ile doğrudan bağlantısı olan evlerden temelde farklıdır. Avlulu evde, kesin bir noktada merkezileşme olgusu vardır. Bu, bazı durumlarda sadece ev ölçeğinde değil, değişik ölçekteki mekan düzenlemelerinde devamlılık gösterir (Yaşa 2004).

Avlular temelde iklimsel gereksinimlere cevap olarak geliştirilmişlerdir. Geçmişten günümüze avlu; ılıman iklimlerdeki konut mimarisinde en karakteristik
formlardan biri olmuştur (Aldawoud 2008). Pfeifer ve Brauneck (2008), avluları
zemin kat planındaki konumlarına ve kapalı-açık alan oranlarına göre sınıflandırır. Bu doğrultuda 6 tipten bahsedilebilir (Ekim 2012):

Şekil 1. Avlu Tipleri (Pfeifer ve Brauneck 2008, Ekim 2012).

Eski yerleşmeler incelendiğinde, ilkel toplumlarda ve kırsal alanlarda inşaat yapanların iklimsel problemlere karşı büyük bir ustalıkla çözüm ürettikleri
görülmektedir. Gün içinde sıcaklığın yüksek ve gece sıcaklığının rahatsızlık verici derecede düşük olduğu sıcak-kuru alanlarda, gündüz absorbe edilen ısının
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gece kullanılması için kompakt bir geometri, gölge oluşumu düşünülerek tercih
edilmiş ve yüksek ısı kapasitesi olan malzemeler (kerpiç, taş, çamur ve çeşitli
varyasyonları) kullanılmıştır. Yapıların pencerelerinin boyutları küçük ve sayıları az tutulmuş, kalın duvarlar kullanılmıştır. Yansıtıcı olması için açık renkler
seçilirken, gündüz hava dolaşımı minimize edilmiştir. Avlular gölgelendirilmiş,
yeşillendirme ve su öğesinin kullanımı ile mikro iklimlendirme sağlanmıştır (Şahin ve Dostoğlu 2007).

Avlular tüm iklim bölgelerinde temelde aynı tasarım kriterlerini içermekle
birlikte, oran ve boyutları her bölgenin iklimsel karakteristiklerine bağlı olarak
değişim göstermektedir. Avlulu yapılarda hava akımı ve günışığı alma performansları, yapının; form, ölçü, yüzölçümü, çevreye uyumu (oryantasyon), gölgelendirme araçları, vejetasyon, sert zemin oranı, boyut oranları, şekil etkisi, dış
çevre oranı ve su varlığı gibi tasarım değişkenlerine bağlıdır. Avlunun form ve
boyutlarının, gölgelendirme durumu ve yapının soğutma ve ısıtma miktarları
üzerinde belirgin bir etkisi vardır (Markus 2016).

Tarihte Avlu Kullanımı

Tarihte avlu kullanımı incelendiğinde neolitik dönemden günümüzde kadar
çeşitli amaçlar ve nedenler doğrultusunda avlu kullanıldığı görülmektedir. Kimi
zaman erzakları saklamak ve korumak, kimi zaman insanları ortak bir alanda
toplayarak sosyallik sağlamak, bina yapılarının aralarında kalan alanları değerlendirmek ve temel rekreasyona olanak sağlamak avlu kullanımının başlıca nedenleri olmuştur.

Çevresel ve kültürel farklar avlulu evlerin çeşitli karakterlerine dair bilgiler
verir, çünkü çok sayıda kentteki farklı kültürel gruplar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin; avlular iç bahçe olarak kullanılabilir ya da evin odak noktası görevini üstlenebilir. Binlerce yıllık yerleşimler avlulu ev organizasyonuna ilişkin
değişimleri açıklayabilirler. Orta Doğu’daki; Sümerleri ve Faraonik dönem Mısır’ı
da kapsayan, eski kültürel çevreler avlulu evlerin en eski örnekleridir (Bekleyen
ve Dalkılıç 2011)

Bir milyon yıl boyunca insan, gıda ihtiyacını avlanarak, besin toplayarak gidermiş, bunları bulabilmek için de gezgin bir yaşam sürmüştür. Bu dönemde
insan, avcılık için gerekli olan aletleri kullanmayı bilmekte ve bunları, taştan, kemikten ve ahşaptan oyarak yapmaktadır (Aydın 2000).
Son buzul çağının bitimi ile iklimin yumuşamaya başlaması ve beraberinde
ısınmanın ortaya çıkması yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur. Neolitik
Dönem olarak adlandırılan bu dönemde (M.Ö. 8000-5000), Anadolu’da üretici bir
yaşam biçimi görülmeye başlanmıştır. Yerleşik düzene geçişle birlikte kalıcı barınaklar yapılmaya başlanmış, bazı aile ve iskan birlikleri kurulmuş, çiftçilik ve hayvancılık düzenli bir ekonomik sistemin oluşumunda önemli bir rol oynayarak daha
sonraki kent ve devlet örgütlenmesinin temelini oluşturmuştur (Kejanlı 2005).
M.Ö. 10000’li yıllarda Aksaray’ın 25 km güneydoğusuna tekabül eden Aşıklı
Höyük’te, mahalleler arasındaki büyük çöplük alanları hem işlik hem de avlanan
hayvanların paylaştırıldığı yerler olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu mekanlar-
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da hayvan artıkları yakılmakta, hasattan sonra saplarıyla birlikte yerleşmelere
getirilen buğday ve arpa başaklarının tahıl taneleri saplarından bu mekanda
ayrılmaktadır. Kısacası avlular ve çöplük alanları köy yerindeki günlük işlerin
yapılmasında kullanılmaktadır (Abbasoğlu vd. 1999, Yoldaş 2010). Bu tip planlamalarda avlu; açık alanlar, kendi başlarına geometrileri düşünülmemiş, kapalı
alanları sınırlayan ve dolayısıyla onlardan kalan hacimlerin oluşturduğu artık
alanlardır. Avlular planlamada belirleyen değil, belirlenen ikincil elemanlardır.
Zeminden girişli, avlulu çözümlerde de geometrik kurgu, net bir biçimde algılanır (Aydın 2000).
M.Ö. 7000 yıl öncesinde Konya ovasının en bereketli yerinde kurulan ve ovanın en büyük yerleşmesi olan Çatalhöyük’ün ilk yerleşme evresinde avcılık ve
toplayıcılık yapılırken, son yerleşmede tarım, hayvancılık ve karma ekonomi yapıldığına dair ipuçları yakalanmıştır. Başlangıçta bağımsız ve birbirinden uzakta
yapılan evler ileri dönemlerde birbirine bitişik hale gelmeye başlamıştır. Tarımla
elde edilen ürünlerin saklanması ihtiyacı ile doğan bu planlı evler, ürünlerin işlenmesi için avlu ve ürünlerin saklanması için depoların oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Evler tek katlı olup, ortada bulunan avlularda kadınların dokumacılık,
çanak çömlek denemeleri yapmaya çalıştıkları sanılmaktadır (Kejanlı 2005).

Şekil 2. Çatalhöyük kazısının güneybatı kısmı için 5. seviye planı (Demirel 2017)

Mezopotamya evleri dikdörtgen bir avluya bağlı olarak konumlanmıştır. Avluya dar kenarından girilmektedir ve çevresi odalarla çevrilidir. Burada avlu iç avlu
tipinde karşımıza çıkmaktadır. Mezopotamya kültüründeki avlu ve çevresindeki
odalar anlayışının ve bahçe geleneğinin erken dönem İranlılar yoluyla Etrüskleri, oradan da Yunan, Roma ve Bizans kültürlerini etkilemiş olduğu bilinmektedir
(Özköse 1995).
Antik Yunan ve Roma döneminde; demokrasinin yeşermeye başladığı erken
Yunan kentinde saraylar ve tapınaklar henüz bulunmamakla birlikte kamusal bi-
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nalar az sayıda ve basittir. Ortak topluluk mekanı, yurttaşların devlet meselelerini görüştüğü açık-hava podyumu olan “pnyks” iken, kentsel aktivitenin merkezi
ve pazar yeri olan agora, düzensiz bir biçimde bulunmaktadır. Yönetimin artan
işleri, kentsel avlu olarak nitelendirilebilecek “agora” mekanını da beraberinde
getirmiştir. Yönetici kısımla halk arasındaki ayrım kente de yansımış ve fiziksel mekanlar daha büyük ölçekte yapılmaya başlanmıstır. Erken Yunan kentinin
açık-hava buluşma mekanı “pnyks”, agora ile yer değiştirmiştir (Gallion ve Eisner
1975, Yoldaş 2010).

Eski Yunanlılar için dış mekan, gerek spor faaliyetlerini gerçekleştirmek gerekse kamusal iletişimi sağlamak açısından çok önemli olmuştur. Kültürel etkileşimler sonucu, merkezi bir avlunun çevresinde odaların dizilmesiyle oluşturulan
bahçelerin kökeni Mezopotamya avlu anlayışına dayanmaktadır (Özköse 1995).
Yunan bahçeleri, halkın sosyal yaşamı ve dinsel inançları doğrultusunda ekolojik
koşullara uygun planlamalarla şekillenmiştir. İçe dönük konut yaşantısında dış
mekanda olma ihtiyacını karşılayacak nitelikte avluların oluşturulmasına özen
gösterilmiştir. Avlu, ev halkının günlük yaşamının geçtiği, peristil (avlunun etrafında bulunan sütunlu revak) formunda evin bir parçası olmuştur (Arseven
1950, Hindistan 2006).

İtalya’da M.Ö. 700’lü yıllarda avlu gelişimi başka bir tasarımla şekil bulmuştur. Atriumlu ev tasarımlarında odalarla çevrili küçük bir avlu ve bu avlunun
merkezinde de, yağmur suyunu içme suyu olarak kullanmak üzere depolayan bir
konteyner bulunurdu (Aldawoud 2006, Abass et al. 2016). Atriumlu yapılar; doğal havalandırma sağlama ve enerji tüketimini azaltma konusunda büyük potansiyel teşkil eden yapılardır. Atrium formu, Antik Yunan ve Roma’da kullanılmış
olup, gün ışığının içeri girmesine ve evde yakılan ateşten dolayı oluşan dumanın
dışarı çıkmasına imkan tanıyan çatısı açık bir iç mekan öğesi görevi görmektedir.
Bu açık çatılı form geleneksel Arap kültüründe daha geniş bir avlu alanı yaratmak
için genişletilmiştir. Avlulu alanlar 19. yüzyılda Sanayi devriminin bir sonucu olarak yaygın olarak kullanılan demir çerçevelerle çevrili camlarla kaplı alanlara dönüşmüştür (Sharples ve Bensalem 2001).

Yunan kültürünün yanı sıra Roma kültürü, Etrüsk kültüründen de etkilenmiştir. Roma tarihinin en gizemli halkı olan Etrüskler, Orta İtalya’da kuzeyden
güneye 250 km, doğudan batıya da 150 km tutan, Etruria denilen bir bölgede yaşamışlardır (Hindistan 2006). Roma döneminde; mimaride küçük ölçekli olarak
Etrüskler’den esinlenerek yapılmış iç avlulu konutlar bulunmaktadır. İç avluda
ocak, bazen havuz çevresinde oda, salon ve servis bulunmakta olup ailecek zaman geçirmeye uygun olarak tahsis edilmiştir (Özköse 1995). Romalılara göre
avlu, içinde servis alanlarının bulunduğu, ortaya yağmur sularının toplanması
için impluvium (yağmur havuzu) denen havuzun konduğu, aile yaşamının merkezi olan iç bahçe niteliğindedir (Hindistan 2006). Roma medeniyeti iki avlulu
yapı tipolojisini tercih etmiştir. İlki peristil iken, ikincisi atrium olarak adlandırılan avluya benzer özelliklere sahip alanlardır. Atrium, üzeri merkezde küçük bir
boşluk kalacak şekilde kapalı alan olarak Roma medeniyetinde örneklenmektedir (Salur 2016).
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Şekil 3 Roma Vertii evinin plan, peristil ve atrium görüntüsü (Hindistan 2006)

İslam sanatında açık alanların tasarımında temel prensipler, İslami inanç öğeleri doğrultusunda; açık ve kapalı, yapılı ve yapılı olmayan alanlar, yapılı alanlar
ve insan doğa ilişkisi ve sonuçta o alanın insan ölçeğinde olması şeklinde gelişmiştir (Krpo 2015). Çoğu İslam mimarisi tasarımında, peyzaj tasarımı önemli bir
rol teşkil etmektedir. Geleneksel avlu bahçelerinde; peyzaj tasarımının rolünün,
tamamen dekoratif ya da dinsel işlevlerle sınırlı olmadığı, ayrıca, bina çevresi
ve içindeki mikroklimanın kontrolü ve geliştirilmesi için de kullanıldığı açıkça
görülmektedir (Attia 2006).
İslam mimarlığında, özellikle sıcak iklimli yörelerde avlu; cami, kervansaray,
medrese, ev, saray ve ribat gibi hemen her yapıda büyük boyutlarda uygulanmaktadır. Saray mimarisinde çeşitli yapı toplulukları arasında boş alanlar olarak
bırakılan avlular, içe dönük İslam yaşantısının en devingen odakları olmaktadır.
Erken dönem İslam saraylarında, Granada Elhamra Sarayı ve İstanbul Topkapı
Sarayı gibi daha geç örneklerdekilere benzer biçimde avlu, yapıların yeşillik ve su
mimarisi öğeleriyle zenginleştirilmiş havadar alanlarını oluşturmaktadır (Yoldaş
2010). Topkapı Sarayı örneğinde; Saray, avlular ve iç bahçeler çevresinde konumlandırılmış yapılar biçiminde tasarlanmış olup, sarayın her bölümü işlev açısından farklılık göstermektedir. Topkapı Sarayı’nın inşasının tek aşamada gerçekleştirilmemiş olması sanatsal ve dönemsel olarak tek bir üslubu yansıtmamakta;
farklı dönem etkileri izlenmektedir (Göker ve Tuna 2017).
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İslam kültürü etkisiyle oluşturulan avlularda, İslamiyet’in geniş bir bölgeye
yayılmış olmasının avantajıyla çeşitli uygarlıkların bahçelerinde yer vermiş olduğu bitkiler, referans alınarak kullanılmıştır (Hindistan 2006). Bazı Müslüman
ülke medeniyetlerinin iç mekandaki abartılı yaşam alışkanlıklarına karşın, oldukça sessiz ve ılımlı bir atmosfere sahip avlu mekanı, bir yandan mahremiyet
sağlarken bir yandan da dışardan katı ve soğuk algılanan yapısının tam tersi bir
etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Salur 2016).

Şekil 4 Elhamra Sarayı (Salur 2016)

Osmanlı döneminde avlu kullanımı; Geleneksel kent kültürünün prototip
örnekleri Osmanlı döneminde klasik yapısına kavuşmuştur. Toplumsal, ekonomik, kültürel ilişkilerin köy ve kırsal yerleşim birimlerine göre daha karmaşık ve
yoğun olan kent yaşamı Osmanlı’da aile masumiyeti ve mahremiyeti çevresinde
gelişen bir mimari karakter ortaya koyar. Avlu ve bahçe ailenin günlük işlerini
yapmasını sağlamak üzere dış dünyadan ayrılmış olarak yüksek ve kalın duvarlarla çevrilmiştir (Doğan 2002).
Türk avlulu konut yapısı, önemli ve belirleyici bir yönüyle diğer Orta Doğu
konut tipinden ayrılmaktadır. Temel hücre ya da oda; daimi olarak düzenleyici
öğedir. Form ve fonksiyon açısından da otonom bir yapı sergilemektedir. Yapılarda, alanlarla serbestçe oynayarak evin simetrik dokusunu kırar ve son derece
parçalı bir planimetri oluşturur. Sofa; odanın kullanım amacı önceden belirlenmiş bir tipi olarak, daima güçlü bir topoloji, geometrik merkeziyet ve simetrik
referanslar ile güçlendirilmiştir (Petruccioli 2006).

Günümüzde Avlu kullanımı ve Kentsel Avlu Kavramı

İkinci Dünya Savaşı’na kadar süren tarım toplumunun kırsal yaşamı banliyö
ve çevresinde toplanan, herkesin kendi evine sahip olduğu bir dönemdi. Savaş
sonrası yapılanma ile şehir plancıları, geniş banliyö çevreleri oluşturmanın yarattığı sorunları keşfedip çözüm arayışına gittiler. Böylece çok katlı yapılar inşa
ettiler. Katlı yapılar inşa etmekte sorun olduğunda kazı dolgu çalışmaları yaptı-
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lar. Tabii bu arada yürüyüş yolları, sağlık yolları, su yolları da bu kazı dolgu çalışmalarına katıldı. Sonuçta, doğal bitki örtüsünde çok ciddi bir tahrip meydana
geldi. Bu tek tip yerleşim, ev fiyatlarını düşürdü ve bu da bir gerileme gündeme
getirdi. Dolayısıyla plancılar için caddeler, en fazla sayıda ev yaparak karlarını
arttırabilecekleri mekanlara dönüştü. Biten yapılar çeşitliliğe izin vermeyen ve
arzulanmayan yapılar olsa da insanlar başka seçenek olmadığı için evleri almayı
tercih ettiler (Castillo 2000).

“Kentsel binyıl”, “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin karşılamak” ilkesi eşliğinde,
kentsel yerleşmelerin ayırt edici yerel kimlik ya da niteliklerini pazarlamaya dönük olarak küresel ekonomiden pay alma arayışları içinde birbiri ile rekabet eden
sürdürebilir kentler haline gelmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürecin, kentsel
yerleşmeler üzerindeki yansımaları, kentsel arazi kullanım düzenleri üzerinde konut alanlarından üretim alanlarına, ulaşım-iletişim sistemlerinden, açık-yeşil alan
kullanımlarına, tarihsel ve kültürel mirasa konu olan değerlere dek uzanan bir dizi
mekansal ve işlevsel değişim-dönüşümler biçiminde olmaktadır (Özcan 2008).
Bu anlamda yeni kentleşme düzenine uyum sağlamak ve sürdürülebilir bir
kentsel alan kullanımı kazanmak anlamında kent içi aktif ve pasif yeşil alan kullanımları çeşitli şekillerde gelişen kentleşme biçimlerinde yerini bulmaktadır.
Betonlaşmanın ciddi düzeyde arttığı yeni yüzyıl kentlerinde kişi başına düşen
yeşil alan miktarını artırmak ve yeşil alanlara kolay ulaşmak için farklı çözüm
arayışları doğmuştur. Avlulu konut ya da plaza tipleri de bu ihtiyaca gerek mimari, gerek psikolojik ve sosyal olarak cevap veren kullanımlardır.
Yeni dönem avlulu yapılarda geçmiş dönemlerin temel estetik ve fonksiyonel
motivasyonları bir esin kaynağı yaratmakla birlikte, yeni güncel tasarım anlayışları ve teknolojik mimari çözümler de takip edilmektedir.

Şekil 5 Yüksek katlı yapı aralarında oluşan avlu örneği (URL 1 2018)
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Şekil 6 Yüksek katlı yapı aralarında oluşan avlu örneği (URL 2 2018)

Özcan (2008); Açık-yeşil alan etkin bir planlama modelini Konya düzleminde incelediği çalışmasında; açık-yeşil alan kullanımlarını, kentsel nüfusun kullanım yoğunluğu ile işlevsel nitelik ve yapılı çevre ilişkisi ile donanım nitelikleri
farklılıklarından oluşan tanımlama ölçütlerine göre aktif yeşil alan kullanımları
(kentsel parklar), pasif yeşil alan kullanımları (yeşil arayüz ya da avlular ile yeşil
boşluklar) ve açık alanlar (meydanlar) olmak üzere sınıflandırmıştır.

Günümüzde, evlerde avlulu plan tipi Çin’den Fas’a kadar dünyanın çeşitli
ülkelerinde kullanılmaktadır. Fakat, sıcak, kuru iklim özellikleri gösteren peyzajlarda ve kentsel dokuya göre İslami ülkelerde kendine özgü bir tipoloji göstermektedir. Bu plan tipinin oluşumunda, iklimsel ve fonksiyonel özelliklerinin
dışında kültürel durum da eşit derecede önemlidir (Özkan 2006). Bugün birçok
yapı uygulamasında mimari bir eleman olarak avlu kullanılmaktadır ve yerinde
ölçümler, simülasyon çalışmaları gibi yöntemlerle bu mekanın etkin olması veya
etkinliğinin arttırılması yönünde uygulamalar yapılmaktadır (Salur 2016).
Avlu çevresi planlama tipi özünde ulaşım ve sirkülasyona izin verdiğinden
dolayı, sokak bölgesinin etkin kullanımına olanak tanır. Bu nedenle, tarihten bugüne gelen sıcak, kuru yapısı ve doğası gereği yüksek yoğunluk, kentsel dokuyu
daha insani kılan alçak yapılı mimari ile çözülmüştür. Mevcut yapılanmış alanlar
ve yüksek nüfus yoğunluğu kentsel alan kullanımının önemli temel etmenleridir.
Yüksek nüfus yoğunluğu kuvvetli sosyal iletişim sağlar ve alçak yapılı mimari de,
insanların direk olarak doğaya ve yeryüzüne ulaşmalarına olanak tanır (Özkan
2006). Avlular genelde bina ve konutların merkezinde, farklı alanlar ve fonksiyonları arasındaki ilişkiyi kurma görevini üstlenir. Avlunun önemi, merkezi konumuyla, sosyal yaşantıda ve çalışma hayatında önemli rol oynayan farklı peyzaj
öğeleri ve bitkisel elemanlarla çevrili olmasıdır (Abass et al. 2016).
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Castillo (2000) “Habitable Walls ‘Courtyard Homes in Urban Places’ ” isimli
çalışmasında, avlulu evlerin gelişmesinin, fiziksel ve psikolojik birçok nedenle
desteklenebileceğini ve tespit edilebileceğini belirtmiştir. Fakat bu sebeplerin çoğunun ikincil nedenler olduğunu, birincil nedenin ise yoğun yaşam çevrelerinden
ötürü kamusal alana yakın olma ihtiyacı olarak ifade etmiştir. İnsan ve dış mekan
arasındaki mekansal ilişki, ve yöre sakinlerinin mekanı kendilerine ait hissetmeleri avlulu evlerin başarılı mekanlar olmasının önemli psikolojik etmenidir.

Sonuç

Günümüz kentlerinde, hızlı yapılaşma, göçler, plansız ve çarpık kentleşme
gibi nedenlerle yeşil alan varlığı kaybolmaktadır. Kentlerde kişi başına düşen
yeşil alan miktarı azalmakta, insanların doğaya ve açık-yeşil alanlara ulaşması
giderek daha fazla çaba gerektirmektedir. Yeşil alanların insan sağlığı üzerindeki
fiziksel ve psikolojik olumlu etkileri düşünüldüğünde; avlulu yapıların insanların
yeşil alanlara ulaşmasını kolaylaştırması, sosyalleşmeye olanak sağlaması bağlamında çok önemli olduğu açıktır.
Avlular, insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte; ilk çağlardan bu
yana kullanılmaktadır. Avlu kullanımını belirleyen öğeler; temelde, iklim ve mimari gereksinimler, dini yönelimler, gelenekler ve sosyal yaşam normları olmuştur. Avlular, konutlarda ve farklı yapı tiplerinde iç mekanda bir açık mekan yaratmış ve dolayısıyla insanların bir şekilde doğaya ve gökyüzüne yakın olmalarını
sağlamıştır. Avlu kavramı geçmişten bugüne anlam ve biçim değiştirerek günümüzde de kent avluları olarak iş merkezlerinde ve yüksek katlı yapı aralarında
yer bulmaktadır. Kent hayatının betona dönük, doğadan uzak yüzüne karşın, avlular kent insanı için tanımlı ve nitelikli bir yeşil alan varlığı ve sosyal hayatın
sürdürülebilirliğini sağlayan bir karakter göstermektedir. Ayrıca farklı tasarım
yaklaşımlarıyla da kent kimliğinin gelişimine katkı yapmaktadır.
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ALMANYA’DA ULAŞIM SEKTÖRÜNDE
GELİŞTİRİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİR
ENERJİ POLİTİKALARI

CHAPTER
4

Neslihan Elif ALPAR1 Senay OĞUZTİMUR2
GİRİŞ
Dünyada enerji kullanım miktarının ve tüketim hızının giderek artması, buna
karşılık enerji temininde temel kaynak olan fosil yakıt miktarının ise giderek
azalması, ülkeleri sürdürülebilir enerji politikaları geliştirmeye zorlamaktadır.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji verimliliğine yönelik politikaları, temelde
enerjide dışa bağımlılığın ve enerji tüketimine bağlı iklim değişikliğinin etkilerini azaltılmaya yöneliktir. Ancak yine de; 2011 yılı verilerine göre AB ülkeleri
ulaşımda temel enerji kaynağı olan petrol ihtiyacını, ham petrolün %84’ünü ithal
ederek karşılamaktadır. Bu durum enerji temininde dışa bağımlılığa ve yüksek
maliyetlere neden olmaktadır (BMVBS, 2013).

Enerjinin tüketildiği en önemli kalemlerden olan ulaşım sektörü de bundan
etkilenmektedir. 2014 yılı verilerine göre AB ülkelerinde enerji tüketiminin
sektörel dağılımına bakıldığında ulaşım %33.2 ile en büyük pay alan sektördür
(European Environment Agency, 2017). Ulaşım türlerine göre yük ve yolcu taşımacılığında talebin en fazla olduğu karayolu aynı zamanda enerji tüketiminin ve
sera gazı emisyon salınımının da en fazla olduğu türdür. Teknolojik yenilikler sayesinde daha az enerji tüketmeyi sağlayan ulaşım araçlarının ve akıllı sistemlerin
kullanımının geliştirilmesi, yük taşımacılığında demiryolu ve suyolu taşımacılığının payının artırılması enerji verimliliğinde benimsenen temel politikalardandır.

Bu çalışmada dünyada ekonomi ve teknoloji alanında olduğu gibi ulaşım
sektöründe de en gelişmiş ülkelerden biri olan, 2007 yılından bu yana Dünya
Bankası’nın açıkladığı Küresel Lojistik Performans Endeksine göre her dönem ilk
sıralarda bulunan Almanya örnek olarak ele alınmaktadır. Ulaşım sektöründeki
küresel oyuncu olan Almanya’nın da gündeminde, sektörün gelişiminin ve lider
konumunun sürdürülebilirliğini sağlamak için enerji verimliliğine yönelik çeşitli
politikalar yer almaktadır. Bu çalışmada, ulaşım sektöründe dünyadaki en başarılı ülkeler arasında olan Almanya’nın enerji verimliliğine yönelik ulaşım politikaları incelenmekte ve Türkiye için dersler çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışmada ulaşım ve enerji verimliliği ile ilgili ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. Temel kaynak olarak Almanya Federal Ulaşım ve Dijital Altyapı Bakanlığı
ve Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı’nın dökumanları incelenmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Beşiktaş-İSTANBUL
2 Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
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Çalışmanın ilk bölümünde dünyada enerji tüketimindeki yönelimler, enerji
verimliliği kavramı ve ulaşım sektöründe enerji verimliliğinin neden gerekli olduğu AB ülkeleri bağlamında sunulmuştur. İkinci bölümde Almanya örneği ele
alınmıştır. Almanya’nın seçilmesinin nedeni, küresel ulaşım sistemindeki yeri ve
buna dayalı enerji tüketiminde örnek alınmaya değer oluşudur. Özellikle Almanya’da kara ve demiryolu ulaşım araçlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesine
bağlı enerji verimliliğine yönelik stratejiler incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise
Almanya’nın ulaşımda enerji verimliliğine yönelik uygulamaları doğrultusunda
Türkiye için çıkarımlar yapılmıştır.

ENERJİDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji hayatın devamlılığı için vazgeçilemez bir kaynaktır ve enerji kaynakları
dünyanın her yerine eşit dağılmamıştır. Enerji temininde dışa bağımlı ülkeler için
özellikle petrol fiyatlarındaki sürekli değişimler ülkelerin üretim süreçlerinde ve
insanların hayatlarının devamlılığında önemli bir yer tutmaktadır.

Şekil 1. Enerji kullanımı (kişi başına kg eşdeğer petrol), 2014 (Dünyası Bankası)

Kişi başına düşen enerji tüketiminin yıllar içinde artış eğiliminde olduğu bilinmektedir (bkz Şekil 1). Enerji kaynaklarının türlerine göre dağılımı değerlendirildiğinde, tüm kaynaklar içerisindeki payı %80 olan fosil yakıtların (kömür,
petrol, doğalgaz) enerji ihtiyacının karşılanmasındaki önemi ortaya çıkmaktadır
(bkz Şekil 2). Buna karşılık sınırlı olan fosil yakıtların tükenmesi riski ve çevreye verdikleri zararlar 1990’lı yılların sonlarında gündemde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalar, 2030 yılı itibarıyla tespit edilen kömür
rezervlerinin %25’inin, doğalgaz rezervlerinin %65’inin ve petrol rezervlerinin
%85’inin sona ereceğini göstermektedir. Güncel istatistiksel değerlendirmelere göre petrolün 54, doğalgazın 61, kömürün ise 142 yıl rezerv kullanım süresi
olduğu hesaplanmıştır (ETKB, 2015; akt. Torunoğlu Gedik, 2015). Sürekli artan
enerji ihtiyacıyla birlikte enerjinin temin edildiği kaynakların tükenmesi enerji
verimliliğini zorunluluk haline getirmektedir.
Enerji verimliliği ısı, gaz, buhar, basınçlı hava, elektrik gibi formlarda olabilen
enerji kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi ve geri kazanımı veya yeni
teknoloji kullanılmasıyla üretimi ve sosyal refahı düşürmeden enerji
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Şekil 2. Fosil yakıtların toplam enerji kaynakları içerisindeki payı (%), 2015 (Dünyası
Bankası)

tüketiminin azaltılması anlamına gelmektedir. Enerji verimliliğinin bir başka
tanımına göre ise; birim hizmet veya ürün miktarı başına kullanılan enerjinin
düşürülmesiyle binalarda, ulaşımda, sanayide, aydınlatmada üretimin kalitesi ve
miktarını düşürmeksizin enerji tüketiminin azaltılması anlamına gelmektedir.
Enerji verimliliğine yönelik çalışmalar hem tüketim hem de üretim alanındaki
tasarrufları kapsamaktadır (Kavak, 2005).

Enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik zorunluluklar enerji gereksinimine, enerji kaynaklarının tükenmesine, enerjinin üretim ve tüketim süreçlerinde
çevreye verilen zarara, enerji temininde dışa bağımlı olma durumuna ve bu durumun ülke ve hanehalkı ekonomisini dolayısıyla ülkelerin rekabet gücünü olumsuz etkilemesine bağlı olarak şekillenmektedir. Tüm bu nedenler ülkelerin sürdürülebilir enerji politikaları üzerinde durmasını gerektirmiştir (Aydın, 2016).
Enerji konusunda öncü politikaları ve ileri teknoloji sayesinde doğa dostu çözümler ile dünyaya ufuk açan Avrupa ülkelerinde dahi ham petrolün %84’ünün
ithal edilmekte olması dikkate değerdir. Bu durum Avrupa ülkeleri için enerji
temininde dışa bağımlılığa ve yüksek maliyetlere neden olmaktadır (BMVBS,
2013). Buna karşı koyabilmek amacıyla; çözüm olarak sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelim söz konusudur. AB ülkelerinde enerji verimliliğine yönelik
politikaların geliştirilmesi temelde enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığın ve enerji tüketimine bağlı iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına
yöneliktir. 1973 yılı petrol krizi sonucu AB ülkeleri enerji arzında dış şoklardan
korunmaya yönelik stratejilere ihtiyaç duymuştur. 1974 yılında Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği “Yeni Enerji Politikası Stratejisi” programı ile enerji tüketiminin azaltılmasının, arz güvenliğinin ve enerji kullanımı-çevrenin korunması
arasında dengenin sağlanması benimsenmiştir (İKV, 2003). Günümüzde ise AB
sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, enerji verimliliğine, enerji üretiminde
yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasına yönelik 2020, 2030 ve
2050 yılları için enerji ile ilgili çeşitli hedefler belirlemiştir. Bu hedeflere ayrıntılı
biçimde bir sonraki bölümde aktarılacaktır.

ULAŞIM SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Ulaşım sektörünün en önemli girdisi enerjidir. Şekil 3’de de görüleceği gibi,
AB ülkelerinde enerji tüketiminin sektörel dağılımına göre ulaşım en büyük payı
almaktadır. Dolayısıyla ulaşım sektörünün yapısı ve niceliği, enerjinin verimli
kullanılması ile doğrudan ilişkilidir.
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Şekil 3. AB ülkelerinde nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımı, 1990-2013 (European
Environment Agency, 2017)

Ulaşımın hem düşük maliyetlerle ve ekonomik bakımdan etkin biçimde gerçekleşmesi, hem de ulaşım güvenliğinin sürdürülebilirliği için enerji temini büyük önem taşımaktadır. Enerjiyi en çok tüketen sektör olarak, ulaşımda harcanan
enerjiden kaynaklanan çevresel etkiler giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu
kapsamda ulaşımın çevresel boyutu, yakıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonların yanı sıra, küresel ısınmaya neden olan CO2 emisyonları nedeniyle de dikkati
çekmekte, ulaşım sektörü Kyoto Protokolü taahhütleri kapsamında tedbirlerin
yoğunlaştırıldığı bir sektör olmaktadır. Kyoto Protokolü’ne göre AB 2008-2012
yılları arasındaki sera gazı emisyonlarının, 1990 yılı seviyesi altına çekilerek %8
oranında düşürülmesi amaçlanmıştır. AB 2020 yılı için enerji verimliliğini %20
oranında arttırmak, yenilenebilir enerjilerin toplam birincil enerji tüketimi içindeki payını %20’ye çıkarmak ve CO2 emisyonunu %20 oranında düşürmek, 2030
yılına kadar enerji verimliliğini en az %27 oranında artırmak gibi sorumluluklar
üstlenmiştir (https://www.avrupa.info.tr/tr/enerji-abnin-hedefleri-58, 2018).
Ulaşım sektörünü, ulaşım türlerine göre ele aldığımızda ise enerji tüketiminde karayolu taşımacılığının büyük bir farkla öne çıktığı görülmektedir. AB
ülkelerinde 2015 yılı için enerji tüketiminin ulaşım türlerine göre dağılımına bakıldığında karayolunun payı % 73.6’dır. Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı ise
enerjinin en az tüketildiği ulaşım türleridir (bkz. Şekil 4).

Şekil 4. AB ülkelerinde ulaşım türlerinin enerji tüketimi, 1990-2015 (European
Environment Agency, 2017)
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Enerji kaynağı olarak kullanılmasının çevreye olumsuz etkilerinin yanında,
ham petrol fiyatlarının 2000 yılından itibaren sürekli artış göstermesi ve kaynakların tükenmeyle karşı karşıya kalması ileriki yıllarda petrol fiyatının tahmin
edilememesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı AB ve Alman Hükümeti
daha verimli araçların ve yakıtların üretilmesi ile ulaşım sektöründe enerji tüketiminin ve dışa bağımlılığın azaltılmasını, hareketliliğin devamını sağlayacak
ekonomik çözümlerin geliştirilmesini hedeflemektedir (BMVBS, 2013). AB kararları doğrultusunda Almanya ulaşım sektöründeki lider konumunun sürdürülebilirliği için çeşitli stratejiler geliştirmiştir.

ALMANYA’DA ULAŞIM SEKTÖRÜ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

357 bin km² yüzölçümü ile Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri olan Almanya, coğrafi olarak Avrupa’nın tam ortasında yer almaktadır. Dokuz komşu
ülke ile sınırdaştır. Kuzeyde Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, batıda
Fransa, güneyde İsviçre ve Avusturya, doğuda ise Çek Cumhuriyeti ve Polonya
komşularıdır. Ülke, doğu ile batı ve İskandinav ile Akdeniz havzası arasında bir
köprü durumundadır (bkz. Şekil 5). 82.6 milyon nüfusa sahip Almanya Federal
Cumhuriyeti nüfus büyüklüğü bakımından AB ülkeleri arasında ilk sıradadır (T.C.
Ekonomi Bakanlığı, 2017).

Şekil 5. Almanya’nın konumu ve erişilebilirliği (Germany Trade&Invest, 2011)

Almanya dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. 2016 yılı verilerine göre Almanya, GSYİH bakımından AB’nde 1.sırada, dünyada 4.sıradaki ülkedir. Kişi başına 48.943 $ GSYİH değeriyle dünyada 11., AB’nde 6.sıradadır (OECD, 2016). Almanya aynı zamanda dünyada Çin ve ABD’nden
sonra en fazla ihracat (2017 yılı) ve ithalat (2016 yılı) yapan ülkedir (Statista,
2018).
Gerek konumu gerekse yük hareketi bakımından dünyada önemli bir yere sahip olan Almanya, Dünya Bankası tarafından açıklanan Lojistik Performans Endeksi’ne göre birinci sıradadır (bkz. Şekil 6).
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Şekil 6. Lojistik Performans Endeksi’ne göre ilk 10 ülke sıralaması (Dünya Bankası, akt.
Yapraklı ve Ünalan, 2016)

Lojistik Performans Endeksinin ölçümünde altı bileşen belirlenmiştir. Bunlar;
(1) sınır denetim kuruluşlarının işlemlerinin verimliliğini içeren gümrükler bileşeni, (2) ticaret ve taşımacılıkla ilgili altyapının kalitesi, (3) sevkiyat düzenlenmesinde rekabetçi fiyatlar ve kolaylıklar, (4) lojistik hizmetlerinde yetkinlik ve
kalite, (5) izlenebilirlik ve (6) planlanan zamanda sevkiyatların yerine ulaşmasını içeren zamanlama bileşenini içermektedir. 2007 yılından bu yana yayınlanan
endeks verilerine göre Almanya, hep ilk sıralarda yer almakta, 2014 ve 2016 yıllarında ise birinci sıradadır (Yapraklı ve Ünalan, 2016).
Avrupa ülkeleri arasında en uzun demiryolu, ikinci en uzun karayolu ağına
sahip olan Almanya yük ve yolcu taşımacılığı bakımından dünya pazarında oyunun kurallarını belirleyen bir küresel aktördür. Demiryolu ve karayolunda taşınan toplam yük miktarı sıralamasında da Almanya; Çin, ABD, Rusya, Hindistan
ve Avusturya’dan sonra dünyada en çok yükün taşındığı ülkelerden biridir (bkz.
Şekil 7). Benzer şekilde, havayolu ve suyolu yük taşımacılığında AB ülkeleri arasında ilk sıralardadır (Eurostat, 2016).

Şekil 7. Demiryolu ve karayolunda taşınan toplam yükün ülkelere göre sıralaması
(milyon ton-km) 1998-2016 (Organisation for Economic Co-operation and Development,
2018)

Yolcu taşımacılığı bakımından ise Hindistan, Amerika ve Çin’den sonra demiryolu ve karayoluyla en fazla yolcunun taşındığı ülkelerden biri Almanya’dır (bkz.
Şekil 8). AB ülkeleri arasında ise Birleşik Krallık’tan sonra havayolu ile en fazla
yolcunun taşındığı ikinci ülke Almanya’dır (Eurostat, 2016).
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Şekil 8. Demiryolu ve karayolunda taşınan toplam yolcunun ülkelere göre sıralaması
(milyon yolcu-km) 1998-2016 (Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2018)

Almanya’da yük hareketlerinin yurtiçindeki dağılıma bakıldığında; 2015 yılı
verilerine göre: karayolu %71.5, demiryolu %19.3 ve iç suyolu %9.2 pay almaktadır (bkz. Şekil 9).
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Şekil 9. Ulaşım türlerine göre yük taşımacılığının yurtiçindeki dağılımı, 2015 (Eurostat)

Almanya’nın güçlü ekonomisine ve istikrarlı ekonomik politikalarına paralel
olarak; taşınan yük hacminde sürekli olarak artış eğilimi olduğu görülmektedir.
1994 yılından 2011 yılına kadar karayolu taşımacılığı 273 milyar ton-km’den
469 milyar ton-km’ye yükselmiştir. Toplam yük taşımacılığında karayolunun
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payı ise %64.5’ten %71.8’e çıkmıştır (BMVBS, 2013). Şekil 10’da 2000 ve 2015
yıllarında yük taşımacılığının ulaşım türlerine göre dağılımı sunulmuştur. Buna
göre; Almanya’da demiryolunun payının %16.2’den %18’e, karayolunun payının
%67.8’den %70.8’e yükseldiği, iç suyolunun payının ise %13’den %8.5’e düştüğü
görülmüştür (BMVI, 2017).

Şekil 10. Almanya’da 2000-2015 yılları arasında yurtiçinde yük taşımacılığının ulaşım
türlerine dağılımı (BMVI, 2017)

Almanya’da 2014 yılı verilerine göre ülke içinde gerçekleşen yolculukların
%85’i özel araçlarla, yaklaşık %8’i raylı sistemlerle ve %7’si ise otobüs ve troleybüslerle gerçekleştirilmiştir. Ülkede karayolu yolculuklarında özel araç kullanım
oranı AB ortalamasında seyretmektedir (bkz Şekil 11). 2015 yılında ise yolcu taşımacılığının yaklaşık %87’si karayoluyla gerçekleştirilmiş, bunun %80.3’ü özel
motorlu araçlarla, %6.7’si ise toplu taşıma ile yapılmıştır (BMVI, 2017).

Şekil 11. Avrupa ülkelerinde yurtiçi yolcu taşımacılığının ulaşım türlerine göre dağılımı
(toplam ülke içi yolcu %’si-km), 2014 (Eurostat)
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ALMANYA’DA ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ

Almanya’da enerji tüketiminin sektörel dağılımı incelendiğinde, 2000 yılından beri ulaşımın ilk 3 sektör arasında yer aldığı görülmektedir. Enerji tüketiminde 2013 yılında %27 oranında bir paya sahip olan ulaşım sektörü; %29 sanayi ve %28 hane halkı tüketimini yakın değerlerle takip ederek üçüncü sırada
yer almıştır (Odyssee Database, akt. Schlomann, Eichhammer vd., 2015). Bu bakımdan; enerjinin verimliliği konusu; aslında dolaylı olarak ulaşım sektöründe
izlenen ya da gerçekleştirilen politikalar ile doğrudan ilişkilidir.

Şekil 12’de 1960-2011 yılları arasında; Almanya’da ulaşım türlerine göre
enerji tüketimi sunulmuştur. Buna göre; enerji tüketiminin özellikle karayolu
yolcu taşımacılığına bağlı olarak arttığı gözlenmektedir. Karayollarının; ulaşım
sektöründe harcanan enerjinin %80’den fazlasını tek başına oluşturduğu görülmektedir. İstatistiklere göre; havayollarının payının artış eğilimi de dikkate
alınmalıdır (Odyssee Database, akt. Schlomann, Eichhammer vd., 2015). Almanya’nın hedefi ulaşım sektöründe kullanılan enerjinin 2005 yılına oranla 2020 yılına kadar %10, 2050 yılına kadar %40 oranında azaltılmasıdır. Bu hedeflerin
gerçekleştirilmesinde karayolu taşımacılığına yönelik stratejilerin geliştirilmesi
büyük önem taşımaktadır (BMVI, 2017).

Şekil 12. Almanya 1960-2011 yılları arası ulaşımda nihai enerji tüketimi ve
hedefler(BMVI, 2017)

Ulaşım sektöründe enerjinin %80’inin tüketildiği karayollarındaki durumun
ayrıntısı incelendiğinde ise; enerjinin %68’i otomobiller tarafından, %29’u kamyon ve hafif araçlar tarafından tüketildiği tespit edilmiştir. 2000 yılından beri
kamyonların tüketimdeki payının artma eğilimi olsa da; büyük ölçekli yük taşımasında kamyonlarının payının kısıtlı olması nedeniyle; %30’lar seviyesinin üstüne çıkamadığı anlaşılmaktadır. Özellikle 2000 yılı sonrası Almanya’sı karayolu
taşımacılığında, enerji tüketimi birbirine zıt iki eğilimden etkilenmektedir. Bunlar: otomobille seyahat eden yolcu sayısı ve yolculuk edilen kilometrenin artışı
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buna karşılık; karayolu araçları başına birim tüketimin azalmasıdır. Benzinli otomobillerin azaltılması ve dizel motorlu otomobillerin artırılmasına yönelik politikalar izlenmiştir. Bunun sonucunda, 2000-2010 yılları arasında dizel otomobillerin toplam otomobil stoklarındaki payı iki kattan daha fazla artmış, karayolu
taşımacılığındaki payı %17’den %33’e yükselmiştir. Bu artış eğilimi günümüzde
de devam etmektedir (bkz. Şekil 13) (Odyssee Database, akt. Schlomann, Eichhammer vd., 2015).

Şekil 13. Karayolu ulaşımında araç türüne göre kilometre değişimi, 2000-2013 (Odyssee
Database, akt. Schlomann, Eichhammer vd., 2015)

ALMANYA ULAŞIM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
POLİTİKALARI

Almanya ulaşım sektöründe enerji tüketimin azaltılmasına yönelik hedeflerine ulaşabilmek, ulaşım sistemin çevreyle daha dost ve daha verimli işleyişini
sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler belirlemiştir. Bunlar;
•

Ulaşım araçlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesi

•

Yolcu taşımacılığında toplu taşıma ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi

•
•
•

Teşviklerle talebin yönlendirilmesi

Kombine yük taşımacılığının geliştirilmesi

Telematik ve trafik yönetimi olarak gruplanabilir.

Türkiye Almanya ile kıyaslandığında farklı ekonomik ve sosyal dinamiklere sahiptir. Ancak özellikle karayolu ve demiryolu bakımından Almanya’nın stratejilerinden çıkartılacak dersler olması nedeniyle temel prensipler ortaya konulacaktır.

ALMANYA’DA KARAYOLU
POLİTİKALAR

TAŞIMACILIĞINDA

ENERJİ

ETKİN

Karayolu taşımacılığı en fazla talebin olduğu, dolayısıyla en fazla enerjinin tüketildiği, bunun sonucunda da kirletici emisyonların salınımının en fazla olduğu
ulaşım türüdür. Yolcu ve yük taşımacılığında karayolunun, AB ülkeleri genelinde
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olduğu gibi Almanya’da da büyük bir paya sahip olduğu yukarıda ifade edilmişti.
Almanya, karayolu yolcu ve yük taşımacılığında özel motorlu araçların ve yük
taşıtlarının aldığı büyük payı, yeni motorlu araç teknolojileri geliştirerek enerji
verimli ve çevreye daha az zararlı hale getirmeye çalışmaktadır (bkz. Şekil 14).

Şekil 14. Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonları, 2015 (BMVI, 2017)

1.STRATEJİ: Ulaşım Araçlarında Yeni Teknolojilerin Geliştirilmesi
Geleneksel motor teknolojisi: Uzun duraklamalar sırasında otomobilden
vazgeçerek enerjinin geri kazanımının sağlanmasıyla şehir içi otobüslerde yakıt
tüketiminin %20-25 oranında azaltılabileceği belirtilmektedir. Yakıt tüketiminin azaltılmasına bağlı olarak CO2 emisyonunun da azaltılması söz konusudur
(BMWi, 2010).
Elektrikli sürüş: Taşıtların güç kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılması,
verimli enerji alternatiflerden biridir. Bu sistem çalışırken sıfır egzoz emisyonu
üretir. (BMWi, 2010).
Aerodinamik: Havanın kuvvet etkilerine bağlı olarak araç tasarımının geliştirilmesine dayanan bu teknolojiyle yakıt tüketiminde tasarruf sağlanmaktadır. Alman otomotiv sanayisinde bu yönde çalışmalar sürdürülmektedir (BMWi, 2010).

Hafif konstrüksiyon: Yüksek mukavemetli çelik alüminyum ve karbon kompozitlerle otomobil ve kamyonlarının ağırlığının azaltılması ve daha fazla yük taşımasına yönelik tasarımlar geliştirilmektedir (BMWi, 2010).

Küçülme: İçten yanmalı ve dizel motorlarda hacimlerin küçültülmesi yakıt
tüketimini ve kirletici emisyon üretimini azaltmaktadır. Geleneksel motor sistemiyle karşılaştırıldığında %10-30 oranında yakıt tasarrufu sağlanmaktadır
(BMWi, 2010).

2.STRATEJİ: Teşviklerle Talebin Yönlendirilmesi

Özel motorlu araçların karbonsuzlaştırılması: 2009 yılında Ulaştırma ve
Dijital Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle hükümet, sanayiciler ve akademik çevre
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arasında işbirliği ile pilot bölgelerde çalışmalar başlanmıştır. Almanya’da 2016
yılından beri elektrikli araç satın alan ticari işletme ve özel bireylere çevre primi
ödenmektedir. Hidrojen yakıt hücreleri ve elektrikli pil ile çalışan araçlar için
4.000 €, hibrit elektrikli araçlar için ise 3.000 € ödeme yapılmaktadır. Hibenin
yarısı hükümet tarafından diğer yarısı ise otomotiv üreticisi tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca tüm elektrikli araçlar on yıl boyunca motorlu taşıt vergisinden
muaf tutulmuştur. Üç veya daha fazla araç satın alındığında ise Elektrik Hareketliliği Yasası’na göre otopark ücretinin ödenmemesi, otobüs şeritlerinin kullanımına izin verilmesi gibi çeşitli ayrıcalıklar sunulmakta, böylece bu sistemin yayılması teşvik edilmektedir. Bu sistemlerle yakıt tasarrufuna ek olarak, taşıtların
kirletici emisyonların azaltılması hedeflenmektedir (BMVI, 2017).

3. STRATEJİ: Yolcu Taşımacılığında Toplu Taşıma ve Bisiklet
Altyapısının Güçlendirilmesi

2013 yıllı verilerine göre binek araç sayısı bir önceki yıla göre %1.3 artış göstermiş ve 52.4 milyona yükselmiştir. Mevcut durumda yolcu taşımacılığı büyük
oranda özel motorlu araçlarla yapılmaktadır. Toplu taşımanın payının artırılması enerji tüketiminin ve kirletici emisyonların azaltılmasında büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Otobüs taşımacılığında neredeyse tamamen dizel yakıt
kullanılmakta, doğalgaz ve hibrit uygulamalarıyla özellikle otobüs sürüş sisteminde elektrifikasyon pil ve yakıt hücresi çözümleri ile gelecekte düşük emisyonlu kentsel hareketliliğin sağlanması amaçlanmaktadır (BMVBS, 2013).

Bisikletlerde elektrikli motor desteği ile uzun mesafelerde de otomobil yerine
bisiklete olan talebin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bisiklet kullanımının yüksek olduğu Hollanda ve toplu taşıma kullanımının yüksek olduğu İsviçre örnekleri ele alınarak Almanya’da da bisiklet ve toplu taşıma altyapısının kapasitesini
güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirmiştir.
Yerel ulaşım ve günlük hareketlilik: Özellikle kentsel alanlarda otomobil
paylaşımına yönelik Federal Hükümet tarafından yasal zeminin oluşturulması,
araç paylaşımı için koşulların belirlenmesi ve otomobiller için park alanlarının
belirlenmesi ile
•

Özellikle şehirlerdeki araç sayısının azaltılması

•

Kullanım dışı kalan otopark alanlarının konut alanlarında ve kentsel tasarımda ele alınmasıyla uzun vadede iyileşmeler sağlanması hedeflenmiştir (BMVI, 2017).

•

Boş park yerleri arayan araç sayısının ve park alanları üzerindeki baskının azaltılması

Motorsuz ulaşımın önem kazanması; yaya ve bisikletle ulaşımın artırılması
hem çevreyle dost olması hem de yaşam kalitesi ve sağlık açısından önemlidir.
Aynı zamanda motorlu araç trafik hacminin azaltılmasına katkı sağlanabilir.
2017 yılı itibariyle Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı bisiklet yollarına bütçe ayırarak her yıl 200 ila 300 kilometre federal ana yollar boyunca
bisiklet yollarının oluşturulmasını ve federal suyolları boyunca bisiklet yollarının
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güçlendirilmesini planlamıştır. Banliyöde yaşayanların konut-iş yeri arasındaki
ulaşımlarında, sorunsuz bir şekilde bisiklet sürülebilmesi için tasarlanan bu yolları kullanmaları hedeflenmektedir. Hazırlanan Ulusal Bisiklet Planı kapsamında
2006 yılından beri 180 proje desteklenmiş, Alman Karayolu Trafiği Yönetmeliği’nde bisiklet kullanımını teşvik edici düzenlemeler yapılmıştır (BMVI, 2017).

Uzun mesafe yolcu taşımacılığı: Uzun mesafe ulaşımda demiryolu payının
artırılmasının sağlanması; sadece bilet ücretleriyle değil seyahat tecrübesi ile
de çekiciliğin artırılması, daha kısa yolculuk süreleri, daha fazla tren seferleri ve
daha güvenilir bağlantılarla talepte artışın sağlanması hedeflenmektedir. Kırsal
alan ve şehir arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine yönelik şehir dışında
bulunan rekreasyon alanlarına (alış veriş merkezi, büyük sinemalar gibi) erişimde toplu taşıma olanağının sağlanması hedeflenmektedir (BMVI, 2017).

4. STRATEJİ: Telematik ve Trafik Yönetimi

Almanya trafik hareketlerini sürdürmek için akıllı teknoloji ve sistemlerin
kullanılması ve altyapının geliştirilmesine yönelmiştir. Almanya’nın geliştirdiği
bu öncü ürünler dünyada da sıkışıklığın giderilmesi ve trafik akışının yönetilmesinde kullanılmaktadır. Taşıt araçları sıkışık ve yavaş seyir halinde olan, dur-kalk
trafiğinin hakim olduğu durumlarda iki kattan daha fazla yakıt tüketilmektedir.
Bu nedenle sıkışıklıkların giderilmesi enerji verimliliğinin artırılmasında en
önemli etkenlerden biridir.
Araçtan araca, araçlar ile altyapı arasında bilgi değişimi teknolojisi vasıtasıyla yolculuk sürelerinin kısaltılmasına yönelik bilgilendirmelerde yakıttan ve
zamandan tasarrufun sağlanması Almanya’da geliştirilmektedir. Ayrıca akıllı sürücü desteği sayesinde sürücüyü sürekli haberdar eden sistemler %2,5-5 arası
yakıt tasarrufu sağlamaktadır (BMWi, 2010).

ALMANYA’DA DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ ETKİN
POLİTİKALAR

Demiryolu çevreye en az zararı olan ve en fazla enerji verimliliğinin sağlandığı ulaşım türüdür. Yolcu taşımacılığında, kilometre başına düşen araç akaryakıt
tüketiminde 0,073 lt/km ile havayolu ilk sırada, 0,056 lt/km ile karayolu yolcu
taşımacılığı ikinci sırada ve 0,034 lt/km ile demiryolu üçüncü sırada yer almaktadır. Yük taşımacılığı değerleri incelendiğinde ise karayolu (0,039 lt/km) ve denizyoluna (0,013 lt/km) kıyasla yine en ekonomik taşıma aracı olarak demiryolu
taşımacılığı göze çarpmaktadır (0,012 lt/km). Böyle olmasına rağmen Almanya
demiryolu sisteminde enerji verimliliğini artırmak için demiryolu altyapısını ve
demiryolu araçlarında yenilikçi teknolojileri geliştirmektedir (BMWi, 2010).

1.STRATEJİ: Ulaşım Araçlarında Yeni Teknolojilerin Geliştirilmesi

Enerji depolama: Trenlerde frenleme enerjisinin geri kazanımını sağlayan
motor sistemi sayesinde durma ihtiyacının fazla olduğu yerel ulaşımda %20’nin
üzerinde enerji tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır. Yeni geliştirilen teknoloji ile elektrik enerjisinin geri kazanımı ve elektrik tüketen aletlerin bundan beslenmesi sağlanmaktadır (BMWi, 2010).
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Araç bileşenleri: Araç imalatında aerodinamik ve ağırlığın azaltılmasına yönelik gelişmelerle enerji verimliliğinin artırılması sağlanmaktadır. Stokholm ve
Oslo metrolarında kullanılan materyaller ile trenlerin hafifletilmesi sağlanmıştır.
Bu yolla tren ağırlığı %15 oranında azaltılmış, önceki modele kıyasla enerji tüketimi %30 oranında azaltılmıştır (BMWi, 2010).

2.STRATEJİ: Kombine Yük Taşımacılığının Geliştirilmesi

Taşınan yük başına sera gazı emisyonları salınımında; ton km başına 100 gr
karayolunda, yaklaşık 30 gr demiryolunda emisyon üretilmektedir. Buna göre
demiryolunun sera gazı emisyonları salınımı, denizyolu taşımacılığının da altındadır ve çevreye en az zararı olan ulaşım biçimidir (BMVI, 2017).

İlgili Bakanlığın hareketlilik ve yakıt stratejisinde; yük taşımacılığında karayolunun baskın payının demiryoluna yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Kombine taşımacılık ile demiryolu-karayolu bağlantısının güçlendirilmesine yönelik
taşıma tesisleri, özel tesisler, demiryolu yük terminalleri gibi demiryolu taşımacılığı erişim noktalarının belirlenmesi ve gerekli teknoloji ve hizmet yelpazesine
uygun olarak tasarımların gerçekleştirilmesi, demiryolu tabanlı lojistik sistemde
başlangıç noktası olarak ele alınmaktadır. Ayrıca demiryolu-karayolu ve denizyolu-karayolu aktarma alanlarının geliştirilmesinde özel sektör girişimcilere devlet
bütçesinden ayrılan fon ile desteklenmesi planlanmıştır (BMVBS, 2013).

3.STRATEJİ: Telematik ve Trafik Yönetimi

Tren sürücüleri için destek: Tren sürücüleri için sürücü destek sistemlerinden yardım alınan sistemler Alman firmaları tarafından tüm dünyaya ihraç
edilmektedir. Bu sistemde tren sürücüsü rota, tren durumu ve mevcut enerji tüketimi hakkında bilgi alır. Eğim verileri, hız limiti, sinyal durumu ve fren basıncı
durumu gibi bilgiler işlenir. Daha fazla enerji verimliliği ve daha az aşınma ile
trenlerin kullanılması sağlanmaktadır (BMWi, 2010).

Demiryollarında uzaktan kontrol sistemi: Esnek boşluk yönetimi sisteminde trenlerin uzunlukları ve hızlarının hesaplanması sonucu trenler arasındaki mesafenin belirlenmesi yoluyla trenlerin birbirlerine daha yakın hareket
etmeleri için optimal hız belirlenir. Şişe boynu etkisiyle durmadan maksimum
olası hız ile trenlerin hareket etmesinin sağlanmasına GSM-R (Global System for
Mobile Communications – Railway) yoluyla bilgi verilmektedir. Mümkün olduğunca az durma ve gecikmenin olması ve enerji tüketiminin azaltılması sayesinde demiryolunun kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir (BMWi, 2010).

SONUÇ

Ekonomik aktivitelerin ve hayatın devamlılığı için enerji elzem bir unsurdur.
Mevcutta enerji ihtiyacının karşılandığı yenilenemez enerji kaynaklarının sınırlı
kapasitesinin olması yeni kaynak arayışını ve enerjinin verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle AB ülkelerinde 1980’li yıllardan beri sürdürülebilir
enerji politikalarına yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmektedir. Sürdürülebilir
enerji politikalarında, enerjiye en fazla ihtiyaç duyan sektörlerden biri olan ulaşım sektöründe stratejilerin geliştirilmesi önemli bir yere sahiptir.
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Dünya Bankası’nın açıkladığı Lojistik Performans Endeksi’ne göre dünyada
ulaşım alanında en başarılı ülke Almanya’dır. Bu kadar başarılı olmasına karşılık Almanya’da mevcut yapıyı daha da iyileştirmeye yönelik bitmeyen bir çaba
söz konusudur. Enerji konusundaki kısıtları dikkate alarak, ulaşım sisteminde ve
teknolojisinde çalışarak, zaten –neredeyse- kusursuz olan sistemi daha da iyileştirmek hedeflenmektedir.

Ulaşım sisteminin daha verimli çalışması için Almanya’nın enerji verimliliğine
yönelik geliştirdiği stratejiler; ulaşım araçlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
teşviklerle talebin yönlendirilmesi, yolcu taşımacılığında toplu taşıma ve bisiklet
altyapısının geliştirilmesi ve telematik ve trafik yönetimi olarak gruplanabilir.
Birçok ülkede olduğu gibi Almanya’da da yük ve yolcu taşımacılığında karayolu büyük bir paya sahiptir. Enerji tüketiminin ve kirletici emisyon üretiminin en
fazla olduğu karayolu taşımacılığına olan talep teşviklerle, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak geliştirilen daha az yakıt tüketen dolayısıyla daha az kirletici emisyon üreten, daha hafif malzemelerin kullanılmasıyla daha çok yük taşıma kapasitesine sahip enerji verimli yeni ulaşım araçlarına yönlendirilmektedir. 2015 yılı
verilerine göre yolcu taşımacılığının %80.3’ü özel motorlu araçlarla yapılmakta
ve araç sayısı artış eğilimi göstermektedir. Kentsel alanlarda hem yasal hem altyapı bakımından otomobil paylaşımına yönelik sistemin kurulması için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca toplu taşımada kırsal ve kentsel alanlar arasında bağlantıların güçlendirilmesi ve enerji verimli araçların kullanılması, bisikletlerin
elektrikli motor desteği ile uzun mesafelerde de kullanılabilirliğinin kolaylaştırılması ve hazırlanan Ulusal Bisiklet Planı kapsamında ülke bütününde bisiklet
yol ağlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece yolcu taşımacılığında karayolunun baskın payı yeni düzenlemelerle enerji tüketiminin ve çevreye olumsuz
etkilerin azaltıldığı hale dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
Karayolunda yakıt tüketiminin artmasına neden olan durumlardan biri de
trafik sıkışıklığıdır. Bu nedenle karayollarında sıkışıklığın giderilmesi, enerji verimliliğinin sağlanmasında önemli etkenlerden biridir. Altyapı ve araçlarda akıllı
sistemlerin de dahil edildiği yeni projelerle trafik akışının yönlendirilmesi yoluyla sıkışıklığın giderilmesi amaçlanmaktadır.

Yük taşımacılığında karayolunun baskın payının en az sera gazı emisyonu
üreten ve en az enerjinin tüketildiği ulaşım türü olan demiryolu taşımacılığına
yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Mevcut demiryolu sisteminin iyileştirilmesi
için daha hafif malzemelerin kullanıldığı, daha çok yükün daha az enerji tüketilerek taşınabildiği sistemler geliştirilmekte, kombine taşımacılığın sağlanmasına
yönelik karayolu-demiryolu-denizyolu bağlantısı güçlendirilmekte ve aktarma
alanlarının geliştirilmesinde özel sektör girişimcilere fon ile devlet desteği sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak uzaktan kontrol ve tren sürücüleri için destek sistemleri ile optimum hız ve yakıt tüketiminin gerçekleşeceği koşullarda sistemin
daha verimli ve daha hızlı çalışması sağlanmaktadır.
Hem nitelik hem nicelik yönünden dünyadaki en iyi ulaşım altyapısına sahip
olan Almanya bu sistemin daha hızlı ve verimli çalışması için enerji verimliliği
politikalarını gündemine almıştır. Genel olarak, ulaşım araçlarında alternatif
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yakıtların kullanıldığı, daha az yakıt tüketiminin gerçekleştiği, daha az sera gazı
emisyonunun üretildiği, daha hafif yapı malzemelerinin geliştirilmesi ile daha
fazla yükün ve yolcunun taşındığı, ulaşımın entegre edildiği, akıllı sistemler ile
sürücülere bilgi desteğinin sağlandığı sistemlerin geliştirilmesi için Almanya sahip olduğu teknolojik altyapı sayesinde kamu ve özel sektör işbirlikleriyle birçok
çalışma yapmaktadır.

Almanya örneği üzerinden en fazla yolcu ve yükün taşındığı ulaşım türleri
olan karayolu ve demiryolu taşımacılığında enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik stratejilerin ele alındığı bu çalışmanın, dünyada ulaşım sektöründe
önemli bir merkez olmayı amaçlayan ve bu alanda yeni atılımlarda bulunan Türkiye için yol gösterici bir belge olması amaçlanmıştır. Türkiye için yapılacak ilk
işlerin başında;
•

Ulaşımla ilgili faaliyetlerin ve etkilerinin sayısal olarak hesaplanması ile
ulusal veri tabanının oluşturulması,

•

Ulaşımda yeni teknolojilerin takip edilmesi ve geliştirilmesinde kamu ve
özel sektör işbirliğinin sağlanması,

•

•
•

Ulaşım ve sektörle ilgili enerji, teknoloji, ekonomi gibi çeşitli konuları
kapsayan ülkedeki ve dünyadaki eğilimleri içeren bütüncül ulaşım raporlarının oluşturulması,
Öncelikle ulaşım türlerinin ve projelerinin seçiminde uzun vadede oldukça önemli olan çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve kullanıcı talebinin
buna bağlı olarak yönlendirilmesi,

Ülke potansiyellerine, ekonomik, sosyal ve coğrafi yapısına uygun, nitel
ve nicel analizlere bağlı olarak ele alınan, aktör, bütçe ve etapları açık bir
şekilde belirlenen sürdürülebilir ulaşım planlarının oluşturulması gelmektedir.
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TOPLUMSAL İNANÇ VE DÜŞÜNCE
SİSTEMİNİN GELENEKSEL KONUT
MİMARİSİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ:
GELENEKSEL JAPON EVİ ÖRNEĞİ

CHAPTER
5

GÖZDE ÇAKIR KIASIF1
1.GİRİŞ
Geleneksel Japon mimarisinde hiç şüphesiz ki mutlak bir yaratıcılık vardır ve
tasarlama süreci bireye ait kültürel bileşenlerin zihinsel süreçlerle kodlanması
ile oluşmaktadır. Japon inanç sisteminde insan, yüce yaratıcının mutlak sanatı ve
yaratıcılığını keşfeden, düzenleyen ve uygulayan bir aracıdır. Zira, insanoğlu ona
örnek teşkil eden ve ilham veren etkenler olmadığı takdirde eser yaratmaktan
aciz bir varlık olarak nitelendirilmektedir. Bu sebeple “mimesis” yani taklit kavramı sanatla iç içe geçmiş bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Walton,1990).
Japon mimarisinde kişilik ve ego ön plana çıkarıldıkça gelenekselden uzaklaşılacağına inanılmaktadır. Bu soruna ise dengeli davranış biçimi çözüm olmaktadır.
Çünkü geleneksel Japon mimarisinde insanın sanatını ve yaratıcılığını mübalağa
etmek görmezden gelmek kadar hatalı bir tutumdur. Japon yaratısı, her alanda
olduğu gibi mimaride de “az” ile kendisini ifadelendirmektedir. Bu yalın anlatım
biçiminde sadeliğe ulaşmak gösterişe ulaşmaktan çok daha meşakkatli kabul
edilmektedir. Az ile imgelemenin daha güçlü çağrışımlar oluşturacağına inanan
Japon yaratıcılığının özü işte bu sadelikten geçmektedir (Yagi, 1986).
Günümüzde küreselleşen dünyada politik, sosyoekonomik ve teknolojik faktörlerin etkisi ile yaşam çevreleri tekdüzeliğe uğramakta ve kültürel sürekliliğin simgesi
durumunda bulunan geleneksel konut kavramı bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Oysa ki bir ülkenin sosyo-kültürel yapısını ortaya koymada ve bu değerlerin
gelecek kuşaklara aktarılmasında bir kılavuz görevi üstlenen geleneksel yaşam çevrelerine sahip çıkmak kültürel bütünlüğümüz açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında Japonya’nın toplumsal inanç ve düşünce sisteminin geleneksel konut mimarisindeki etkileri irdelenecek ve önemi vurgulanacaktır.

ÇALIŞMANIN AMACI

Bir ülkenin sosyo-kültürel yapısı, geleneksel konut mimarisinin oluşumundaki en önemli faktörlerden biridir. Sosyo-kültürel yapıyı şekillendiren etkenlerden biri olan toplumsal inançlar ve düşünceler ise kullanıcıların yaşam tarzını
etkileyerek içinde bulundukları mekanlarla iletişim ve etkileşim kurmalarını
sağlamaktadır. Geleneksel Japon Evi tasarımında bölgenin doğal yapısını oluşturan topografik, jeolojik ve iklimsel verilerinin etkisi yanında toplumsal inanç
ve düşünce sisteminin de büyük etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise
Japonya’nın toplumsal inanç ve düşünce sisteminin geleneksel konut mimarisindeki etkilerini Japon Evi’nin ana karakteri, mekan donatıları ve mekanda oluşan
eylemler bağlamında ortaya koymaktır.
1
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ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Çalışma kapsamında ilk olarak Japonya’nın toplumsal inanç ve düşünce sistemi ele alınacaktır. Bu bağlamda dini inanışları ve ülkenin benimsediği Uzakdoğu
felsefeleri irdelenerek ülkenin karakteristik inanç yapısı algılanmaya çalışılacaktır. Daha sonrasında Geleneksel Japon Evi tasarımına değinilerek yapım teknikleri ve iç mekan tasarımı kapsamında ele alınacaktır. Son olarak ise ülkenin benimsediği inanç ve düşünce sisteminin geleneksel mimarisine etkileri irdelenerek
genel bir değerlendirme yapılacaktır.

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Yöntem olarak alanyazın taraması yapılmıştır. Geleneksel Japon Evi ve Japonya’nın toplumsal inanç ve düşünce yapısıyla ilgili önemli alan indekslerine sahip
dergi makaleleri, kitaplar, teknik raporlar ve konferans bildirileri titizlikle incelenmiştir. Kurallı, tutarlı ve derin bir ikincil kaynak taramasından sonra seztezlenen bilgiler eleştirel bir değerlendirmeden geçirilmiştir.

JAPONYA’NIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI KAPSAMINDA İNANÇ VE
DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Sosyo-kültürel yapının bir ayağı olan kültür, hem geçmiş alışkanlıkların ileri
kuşaklara taşınmasını sağlayan hem de bireyci ve bütüncü davranışlar sergileyen
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Güzel, 2006: 89). Kültür kavramının
sosyo-kültürel yapı içerisinde ele alınışında kültürün gelecek kuşaklara aktarılması yalnızca bireysel boyutta ve zamanla sınırlı kalmamaktadır. Birliktelik,
topluluk ve kümelenme olarak şekillenen kalabalıklarda ortak paylaşımlar için
özel anlamda toplumsallık içeren sosyo-kültürel yapı, genel anlamda ise sosyallik
özelliğini bünyesinde barındırmaktadır (Güvenç, 1994).

Adalar topluluğundan meydana gelen Japonya’da geleneksel konut mimarisinin şekillenmesinde sosyo-kültürel yapısı büyük bir rol oynamıştır. İçinde bulunduğu topluma ait milli özellikler taşıyan Japonya’nın sosyo-kültürel yapı, en çok
dini inanışlarından ve Uzakdoğu felsefelerinden beslenmektedir. Günümüz modern çağına teknolojik, ekonomik ve bilimsel anlamda başarılı bir şekilde ayak
uyduran Japon toplumu, kendisine özgü geleneksel yapısından ödün vermeden
uygarlık almayı başaran bir toplum olmayı başarmıştır. Orhan Türkdoğan’ın Türk
toplumu için kastettiği “Batıda olalım ama Batılı olmayalım” sözü gelenekselden
kopmayan Japon modeline benzer bir modernleşme anlayışını taşımaktadır
(Türkdoğan, 2004). Tarih boyunca diğer Uzakdoğu ülkelerinin kültürleriyle etkileşim içerisinde bulunan Japon toplumu, özüne sadık kalarak kendi doğal ve
kültürel değerlerini koruyabilmiştir (Şentürer, 2000). Bu nedenden dolayı Japon
kültürünü ele alırken etkisinde kaldıkları Uzakdoğu dinlerinden ve yaşam felsefelerinden bahsederek bu kültürün daha net anlaşılması sağlanacaktır.

JAPON DİNİ İNANIŞLARI

Tarih boyunca her dönem karşımıza çıkan din olgusu, bir denge unsuru olarak toplumların davranış şeklini ve yönünü tayin etmede bireysel ve toplumsal
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Karacoşkun, 2004). Bu bağlamda insanın
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var olduğu sosyolojik konularda dini inanışların ele alınması büyük önem arz
etmektedir.

Japonya’nın da içerisinde bulunduğu Uzakdoğu ülkelerinde doğaya karşı duyulan sevgi ve saygı anlayışı inanç sistemlerinin oluşumunda en önemli etkenlerden biri olmuştur (Güler, 2000). Geçmişten günümüze kadarki süreçte Japon
toplumunun inanç sistemine dahil olan dinleri Animistik kökenli Şamanizm,
Konfüçyanizm, Taoizm, Budizm, Şintoizm ve Hristiyanlık olarak sıralayabiliriz.
Bunlardan en etkili olanlarının ise Şintoizm ve Budizm olduğunu söyleyebiliriz
(URL-1).

Japonya’nın yerel milli dini olan Şintoizm tanrıların yolu anlamına gelmekte
ve herhangi bir kurucusu ve peygamberi bulunmamaktadır. İlkel bir tabiatçılık
anlayışından beslenen Şintoizm, doğaüstü varlıklara ve güçlere yani kamilere tapınan, insanla doğa arasındaki görünen ve görünmeyen tüm ilişkileri önemseyen
çok tanrılı bir anlayışa sahiptir. Şinto inancında ölüm gerçekleştiğinde tüm ölenler kamileşir, kami ile bütünleşirler. Bu yüzden atalara saygı bu din için büyük
önem taşımaktadır. (Özhan, 2014).
Şintoizm’in Japonya’nın dini inanç sistemine girişi M.Ö.300-M.S.300 Yayoi
olarak geçen döneme denk gelmektedir. Animistik kökenli Şamanizmden, Taoist,
Budist ve Konfüsyüsçü inanışlardan etkilenen Şinto dini, M.S. 300-550 tarihlerinde ise bugünkü anlayışa yakın bir hal almıştır. Sert ve keskin hatlı dinsel kurallar
sistemine sahip olmayan hoşgörü temelli Şinto dini, kamilerle insanlar arasında
uyumlu ve sade bir ilişki kurmayı hedeflemektedir. Tabiat ruhları olarak ifadelendirilen kamiler, dağlarda, ormanlarda, mağaralarda, sularda, gökyüzünde kısacası tabiatın her yerinde bulunmaktadır. Bu durum ise bu dinin doğaya karşı
saygı ve sevgi içerisinde olmasını ve tabiata tapmasını sağlamaktadır. Ölümden
sonrası ile değil dünya nimetleri, doğal güzellikleriyle ve varoluşla ilgilenen Şintoizm, işte bu özelliği ile Budizm’den ayrılmaktadır (URL-2).

M.S.VI. yüzyılın ortalarında Japonya’da yayılmaya başlayan Budizm, ülkeye
Kore yoluyla Çin’den ulaşmıştır (URL-3). Japon yerel dini olan Şintoizm ile uzlaşarak, toplum inançlarına ve kültürel değerlerine karşı saygılı olarak diğer dini
öğretilerden izler taşıyan yeni bir din anlayışıyla ülkede benimsenmiştir. Şintoizmden farklı olarak ahlaki ilkeler ve öteki dünya gibi kavramlara önem vermiş,
hayatın bitmek bilmeyen acılardan ibaret olduğunu düşünmüştür. Bu sonsuz acının insanlığa yön göstereceğine ve aydınlanmayı sağlayacağına inanmıştır (Ayverdi, 1972).
M.Ö. VI.-VII. ‘de Çin’de ortaya çıkmış olan Konfüçyanizm dininin kurucusu
bilge filozof Konfüçyüstür. İnsanları iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe yöneltme
çabasında olan bu inanç sisteminin bir din mi veya bir ahlaki öğreti sistemi mi
olduğu zaman zaman kafaları karışıtırmıştır. Konfüçyüsçülüğün temel özelliği,
maddeci bir felsefe olmasıdır. Ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmez. Evrenin düzenine boyun eğmek, aşırılıktan kaçınmak, ılımlı davranışlar sergilemek, muhafazakarlık ve aileye olan saygı bu dinin ilkeleri arasındadır. Çin’den Japonya’ya M.S.
4.yüzyılın sonuyla 5.yüzyılın başında giren bu din Konfüçyüs’ün önemli eserlerini okumak isteyen Japon üst sınıfı sayesinde yayılmıştır (URL-3). Konfüçyüs’ün
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“En büyük hoca doğadır, en büyük mutluluk doğadadır. Sonsuz mutluluk için, doğayı anlayınız, doğayı seviniz, doğada yaşayınız” sözü bu dinin doğaya verdiği
önemi ortaya koymaktadır (Sırmalı, 1969). İşte bu özellikleriyle Japonya’da bu
dine inanan bir kitle bulmuştur.
Çin yoluyla Japonya’ya giren ve belli sayıda sempatizan bir gruba sahip olan
Taoizm, muhteşem bir evrensel düzene sahip Tao ile bencilliği yüzünden zıtlaşan
insanoğlunun bütünleşmesi esasına dayanmaktadır. Taoizmde ana amaç , insanoğlunun kişisel tutum ve eylemlerinden vazgeçmesi, bireyselliğini ikinci planda
tutması, bencil olmaması ve nefsine hakim olmasıdır. Böylelikle Tao’ya ulaşabileceklerine inanılır (Nergis, 2015).

Hristiyanlığın Japonya’ya girişi ise 1549 sneesinde İspanyol misyoner Aziz
Françis Xavier aracılığıyla olmuştur. 16. yüzyılda İspanyol ve Portekizli iş adamlarıyla ticaret yapmak isteyen Japonlar, bu dini benimsemeye başlamıştır. Ancak
Japonya’da uygulanan feodal rejimin Hristiyanlık anlayışıyla ters düşmesinin ülkeyi olumsuz etkileyeceği düşünülmüştür. Bunun sonucunda ise Hristiyanlık dini
Japon yöneticiler tarafından sert bir şekilde yasaklanmıştır (URL-3).
Japonya’nın yerel milli dini olan Şintoizm, diğer dinlere karşı hoşgörülü olarak birbirlerinin inançlarına mani olmadan uyum içerisinde varlıklarını sürdürmektedir (Hendry, 1995). Özellikle Şintoizm ve Budizm seneler içerisinde birbirlerini besleyerek günümüzdeki halini almıştır. Japon insanı ihtiyaçları doğrultusunda bu iki dinden beslenmektedir. Şintoizm hayatın daha çok neşeli ve huzurlu
kısmı ile, Budizm ise hüzünlü ve acı kısmı ile ilgilenmektedir. Bu yüzden evlenme
merasimleri Şinto Mabetlerinde, cenaze törenleri ise Budist tapınaklarında icra
edilmektedir (Tamaru,1996). Sonuç olarak, Budizm hayatın acılarla dolu gerçekliğiyle yüzyüze gelme ve buna göre hareket etme inancına, Şintoizm dinden daha
çok milli gelenek ve göreneklerine göre hareket etme, Konfüçyanizm ise ahlak
kurallarına göre hareket etme inancına dayanmaktadır.

JAPON TOPLUMUNUN BENİMSEDİĞİ UZAKDOĞU FELSEFELERİ

Zen Felsefesi
Hindistan kökenli olan Zen Felsefesi, oradan Çin’e, daha sonra da 12.yüzyılda
Japonya’ya gelen Budacı bir öğreti sistemidir. Zen Felsefesinin Japonlar tarafından benimsenmesi, Zen ustası Eisai’nin 1191 senesinde bu ülkede Rinzai okulunu kurmasıyla başlamıştır (Günay, 1989).

İnsanın kendisiyle barışık olmasını, karmaşık düşüncelerinden arınmasını ve
zihinsel dinginliği elde etmesini amaçlayan bu öğreti, bireyin kendi içsel dünyasında yaptığı yolculuk ile aydınlanmayı öngörmektedir. Fazlalıklardan arınılması
gerektiğini düşünen bu felsefe, maddi zenginlik yerine manevi zenginliği önemsemektedir. Zen Budizmin etkisiyle ortaya çıkan ve Japon kültüründe önemli bir
yer tutan çay seremonisi, işte böyle bir yalın estetik anlayışını öngörmektedir
(Irmak, 2002).

Japonya ve Çin’de karşımıza çıkan Wabi-Sabi kavramı, toplumun kültür ve
sanat hayatına yol gösteren iki baskın ilkesidir. Wabinin sözcük anlamı fakirlik-
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tir. Ancak bu fakirlik maddesel anlamda bir yokluk yaratırken, manevi anlamda
insanı tutkudan, ihtişamdan ve süsten bağımsızlaştırarak ufak şeylerden mutlu olunmasını sağlar. Konfüçyanizm, Taoizm, Budizm ve Şintoizim gibi Uzakdoğu inanışlarından beslenen Wabi ilkesi, sabiden önce gelerek tabiat ile uyumlu
sade ve yalnız bir yaşamı öngörmektedir (Koren, 2015). Sabinin sözcük anlamı
ıssızlık ve yalnızlıktır. Anlaşılması zor, asimetrik, düzensiz, iddiasız, gösterişsiz ve
kusurlu nesnelerin estetik değerinin ifadesi olan Sabi, sezgisel ve spiritüel duyguların meydana gelmesini sağlayarak bu kusurlu ve geçiciliğin içerisinde güzelliği aramaktadır (Juniper, 2003). Sonuç olarak Zen kökenli Wabi-Sabi anlayışı,
maddenin geçiciliğine inanmakta, hiçbir şeyin eksiksiz-muhteşem olamayacağını
düşünmektedir.
Zen estetiğinde etkili olan kavramlardan Shibui Kavramı, tamamlanmamışlık
manasına gelerek sürekli değişimi ve gelişimi desteklemektedir. Sanatta yalınlığı
savunan bu kavram ile hep daha iyisine ulaşılabileceği düşüncesi yatmaktadır.
Miyabi kavramı ise japon estetiğinde arınmayı öngörerek yalın bir zerafet anlayışını benimsemektedir. Yugen kavramı ise tarif edilemeyen derin duygular anlamında kullanılarak Taoizm’deki boşluk kavramı ile örtüşmektedir (Ersal, 2013).

Feng Shui Felsefesi

Doğa, insan, zaman ve mekan arasındaki etkileşimleri inceleyen, gözleme ve
deneye dayalı bir felsefe olan Feng Shui, yaklaşık 5 bin yıl önce Çin’de ortaya çıkmış ve daha sonrasında Japonlar tarafından da benimsenmiştir. Sözcük anlamı
olarak Feng rüzgarı, Shui ise suyu ifade etmektedir. Rüzgar ve suyun sürekli etkileşimi sonucunda dağ, orman, nehir, vadi, ova gibi doğal fiziksel çevre meydana
gelerek Feng Shui’nin inceleme alanına girmiştir. Feng Shui felsefesinde temel
amaç, insanın tabiatın doğal dengesine uyum sağlayarak daha konforlu ve mutlu
yaşamasıdır (Yu, 1994).

Feng Shui, Chi adını verdiğimiz kozmik enerjiyi hissetmeyi ve onunla iletişim
kurmayı hedefleyen metafiziksel bir öğretidir. Bir mekandaki enerji düzeyi ve
kalitesi, o mekan kullanıcılarının üzerinde psikolojik bir etki yaratarak kullanıcı
konforunu etkileyebilmektedir. Bu durum görünmez olan Chi’nin hissedilebilir
olduğunun bir kanıtıdır (Şahin, 2007).

Feng Shui felsefesinin temellerinde birini Yin Yang teorisi oluşturmaktadır.
Yin Yang, tabiattaki tüm ilişkilerin iki zıt güç tarafından yönetildiğine ve bu karşıklık ilişkisinin birbirini tamamlayarak varlık bulabildiğine inanmaktadır. Taijitu olarak adlandırılan Yin Yang sembolü, siyaz ve beyaz renklerden oluşmaktadır.
Birbirini tamamlayan negatif ve pozitif kutupları sembolize eden bu renklerin
ortasında zıt renkte bir nokta bulunmaktadır (Şekil 1). Bu durum her Yin içinde
bir Yang, her Yang içerisinde bir Yin bulunur şeklinde ifade edilmektedir. Bu iki
enerjinin dengeli birlikteliği durağanlığı önleyerek dinamikliği sağlamaktadır.
Semboldeki kavis değişime ve dönüşüme inanan sonsuz döngüyü ifade etmektedir (Çe-Tung, 2012).
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Şekil 1.Yin Yang Teorisine ait Taijitu Sembolü (Şahin,2007:38)

Yin Yang’ın bir türevi olan Ba-Gua veya Sekiz Trigram, Feng Shui’nin yol haritası durumundadır. Ortasında Yin Yang işaretinin bulunduğu bu sekizgen şema
doğanın küçük birer sembolü gibi davranmaktadır. Temel yaşam alanlarını yöneten sekiz yön, beş element olan ağaç, ateş, metal, su ve toprak ile ilişkilendirilerek
Chi’yi oluşturur (Şekil 2). Mekan düzenlemesinde de kullanılan Ba-Gua şablonu
yaşanılan ortamları daha olumluya çevirmenin yollarını aramaktadır (Twicken,
2012).

Kaizen Felsefesi

Şekil 2. Ba-Gua (Şahin, 2007)

Binlerce yıl önce Japonların sosyo-kültürel yaşamına giren Kaizen, sürekli
gelişme veya iyi yönde değişme anlamında kullanılmaktadır. Kaizen felsefesinde
ana amaç, istikrarlı adımlarla her alandaki sürekli gelişimdir. Keskin ve sert yükselişler yerine yavaş yavaş adımlarla yükselmeyi hedefleyen Kaizen, bireylerin
bilgi-becerisini, motivasyonunu, rekabet gücünü artıran ve çıkan ürünün gelişimine destek veren bir düşüncedir (Günaydın, 2002).

GELENEKSEL JAPON EVİ

Japon kültürünün ve tarihinin önemli bir parçası olan Geleneksel Japon Evi,
hem iç hem de dış mekanda kendine has özellikleriyle özgün bir mimari dile sahiptir. Doğal yapı malzemelerinin kullanıldığı, ustalık isteyen bir karkas strüktü-

GÖZDE ÇAKIR KIASIF

73

re sahip Japon Evi, doğa ile bütünleşmeyi amaçlayan şeffaf, geçirgen ve çok amaçlı kullanıma imkan veren bir tasarım anlayışına sahiptir (Koike, 1956) (Şekil 3).

Şekil 3. Geleneksel Japon Konutuna Ait Şematik Gösterim ve Çok Amaçlı Odanın
Kullanımı (Nergis, 2015)

Japonya’da tüm sanat alanlarında olduğu gibi mimarlıkta da yalınlık ilkesi
benimsenerek malzemenin, teknolojinin ve tasarımın en doğalı ve sadesi tercih
edilmektedir. Özellikle geleneksel Japon yaşama biçimi ve mimarisine bakıldığında modern mimarlığın da önemli kavramlarından olan “azda çok” kavramını
görmek mümkün olmaktadır (Şentürer, 2000). Doğanın bir parçası olmak, Japonların kendilerine verdikleri bir büyüklük olarak görülmektedir. Doğanın içinde,
doğaya meydan okumadan onunla bütünleşen bir bina yapmak, Japon felsefesindeki doğaya katılma düşüncesinin en güzel örneklerdendir (Ayverdi, 1972).

Geleneksel Japon Evinde Taşıyıcı Sistem ve Yapım Teknikleri

Japon konutları kafes sistemli bir iskelete sahiptir. Japonlar ahşapla sanatı
birleştirip geleneksel konut tasarımında saygı gören beğeni değeri yüksek yapılar ortaya çıkarmayı başarmıştır. Alman mimar Bruno Taut Japon marangozluk sanatını Yunan taş ve mermer oyma sanatına benzetmektedir. Mekanların
ve yapıların her köşesi malzemenin yön verdiği doğrultuda bir sanat eseri oluşturacak şekilde işlenmekte ve kendilerine ait olan teknikler ile marangozlar ye-
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tiştirilmektedir. Marangozluk sanatındaki mükemmelliğe rağmen inşa teknikleri
oldukça basittir. İskelet sistemi sadece dikey ve yatay bağlantılardan oluşmaktadır. Japonlar inşa tekniklerini zamanla geliştirerek depreme dayanıklı ahşap
yapılarda çok başarılı tasarımlara imza atmışlardır.

Geleneksel yapı tekniği olarak taş temel üstüne ahşap kolonlar yaklaşık 1.8m.
aralıklarla dikilmektedir. Zemin kat döşemesi yerden 50-80 cm. kadar yüksektedir. Döşemenin altı boştur. 3 Shaku yani 90cm boşluklarla dizilen kısa kazıklar taş
temel üzerine tutturulmaktadır. Yatay elemanlar yaklaşık 60cm. genişlikte döşenmektedir. Dikey elemanlar kat seviyesinde birbirlerine bağlanmaktadır (Şekil 4).
Ahşapları birleştirirken metal elemanlar kullanılmamaktadır. Geleneksel yöntemler kullanılarak zarif ve özel bağlantı elemanları ile birleştirilmektedir (URL-4).

Şekil 4. Geleneksek Japon Evi Kesiti (Yagi, 1986)

Japon evinde iç ve dış mekan arasındaki sürekliliği sağlayan, insanı doğaya
yaklaştıran en önemli mekan “engawa” adı verilen verandalardır. Temiz hava ve
gün ışığından yararlanmayı sağlayan verandalarda kullanılabilecek en uygun
malzeme ahşap olarak karşımıza çıkmaktadır. (Yagi, 1986).

Geleneksel Japon evinin şekillenmesinde önemli bir unsur olan çatılar birçok
farklı türüyle dikkatleri çekmektedir. “Irimoya”, “Kirizuma”, “Hogyo” ve “Yosemune” çatıları japon çatı türlerine örnek olarak verilebilmektedir (Şekil 5). (URL-4)

Şekil 5. Geleneksel Japon Evlerinde Çatı Tipleri (URL-4)

Japon çatıları geniş saçak mesafeleri ile dikkatleri çekmektedir. Bu açıklık
45-90 cm.den 75-120cm açıklığa kadar çıkabilmektedir.. Böylelikle Japon evleri
yazın güneşten evi korunmasına rağmen kışın içeriye girecek ışık miktarı azal-
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tılmış olur. Çatı ve saçak yapımında hiç çivi kullanılmadan özel geçme teknikleri
kullanılmaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Çatı ve Saçak İlişkisi (Sumiyoshi ve Matsui, 1990)

Çatı, ağaç malzemenin yağmur suyundan korunması için; kamış, saz, ot ve
saman gibi bitki sapları dikilerek oluşturulan tabakayla örtülmektedir. Bu örtü,
yağmuru, karı, sıcağı geçirmezken; nemli havalarda sıcak havanın yukarı doğru
yükselmesine ve dışarıya atılarak evin serinletilmesine aracı olmaktadır (Güvenç,
2010). Japon tavanları genellikle ince ahşap kirişlerin ahşap panellere dik açıyla
bağlanması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kirişler tavanı oluşturan ve çevreleyen kornişleri desteklemektedir. Genellikle aralıkları 0,25 Ken yani 1,5 Shaku
(45,5cm) olup üst kattaki çatı kirişinden ince latalarla asılırlar. Tavan Kerestelerinin büyüklüğü ve uzunluğu odanın büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Sugi ahşabı
düz grenli ve sık kullanım alanı bulan bir tavan kaplaması olarak karşımıza çıkar.
Ahşap ve bambu tavan kaplama malzemesi olarak bir arada kullanılmaktadır. Verandalar ve koridorlar eğimli tavan tipine sahiptir ve çatı ile aynı paralellikte bir
dokuya sahiptirler (Saraçoğulları, 2006).

Geleneksel Japon Evinde Yapı Malzemesi

Japonların geleneksel mimarisinde tercih ettikleri yapı malzemeleri toplumsal inanış sistemlerinin de etkisiyle hep doğada var olan, ekolojik, sade ve doğal malzemelerden yana olmaktadır. Bol yağışlı ve nemli olan Japonya oldukça
ağaçlık bir ülkedir. Toplam arazinin % 67’si ormanlarla kaplıdır. Ormanların %
56.68’i (13.52 milyon hektar) doğal, % 43.32’si (10.33 milyon hektar) plantasyon
ormanlarıdır. Geleneksel yapı malzemesi olan ahşap ile yapılar için iyi kalitede
kereste elde edilebilmektedir (Yüksek, 2002).
Ağaçların her bir parçası strüktürünün oluşumunda, kapı ve pencerelerde,
kaplama malzemesi olarak veya dekoratif amaçlı değerlendirilmektedir. Ahşap
malzemesinin boyanması tercih edilmemekte, doğal hallerine bırakılarak koruyucu bir cila atılmaktadır. Farklı ağaçların farklı dokularını kullanan tasarımcılar
mekanı adeta sanat eserine çevirmektedirler.
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Geleneksel Japon konutunun iskelet sisteminde; Hinoki Ahşabı, Hiba Ahşabı,
Tusuga Ahşabı, Sugi Ahşabı, Matsu Çamı, Kara Çam ve Kuro Matsu Çamı kullanılmaktadır. Dekoratif amaçlı kullanımlar da ise; Keyaki Ahşabı, Kiri-Paulownia
Ahşabı, Momiji Ahşabı, Kaede Ahşabı, Kuwa Ahşabı, Hint Ağaçları, Sandal Ağacı,
Kırmızı Sandal, Abanoz Ağacı, Tagayasan ahşapları tercih edilmektedir (Saraçoğulları, 2006).

Geleneksel Japon Evinde ahşap kadar sağlam ve dayanıklı bir malzeme olmamasına rağmen bambu sıklıkla tercih edilmektedir. Çatı kirişleri, masif yüzeyler,
bitki kafesleri ve çitlerde tercih edilen bu malzeme ile yapıya hoş-yumuşak bir
hava kazandırıp rustik bir atmosfere bürünmesini sağlamaktadır. Japonya’da
gövdeleri yaklaşık 10-20m.’ye kadar çıkabilen birçok bambu türü bulunmaktadır.
Madake, Mosochiku ve Hachiku konutlarda en sıklıkla kullanılan bambu türleridir (URL-5).

İç mekanlarda ahşap dışında ayrıca pirinç samanlarından üretilen tatami
hasırı, washi japon kağıdı, kamış ve saz gibi doğal malzemeler kullanılmaktadır.
Bölmeler, kapılar ve pencereler çok ince hafif ağaç çıtaların kağıtla kaplanmasıyla
oluşturulmaktadır. Bu iç mekan yapı donatıları, tatami boyunun katlarında tasarlanmakta ve standart bir kapının ağırlığı birkaç kiloyu geçmemektedir (Güvenç,
2010).

Geleneksel Japon Evinde İç Mekan Organizasyonu

Zemin döşemesi kafes sistemine bağlı olarak oluşmaktadır. Bu yüzey “tatami”
adı verilen pirinç samanlarından üretilmiş bir hasır ile kaplıdır. Birim tatami ölçüsü yaklaşık olarak 90*180cm. ebatlarındadır. Evin tüm bölümleri, oda boyutları, kat yükseklikleri bu tatami ölçüsü baz alınarak modüler olarak hesaplanmaktadır. Tatamiler yer döşemesi haricinde üst üste konularak bir oturma elemanına
veya sehpaya dönüşebilir (Yagi, 1986).

Şekil 7. Tataminin İç Mekanda Kullanılışı (Yagi, 1986)

Geleneksel japon evinin giriş holüne “genkan” adı verilmektedir. Genkan kotu,
tatami ile kaplı evin ana bölümünden bir basamak kadar düşük tutulmaktadır.
Giriş holünde ayakkabılar çıkartılarak temiz ve kirli ortam birbirinden net bir
şekilde ayrılmaktadır (Şekil 8).
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Şekil 8. Giriş Holü – Genkan (Yagi, 1986)

İç mekan tasarımı bağlamında yaşama mekanı (ima) ailenin günlük yaşantısını sürdürdüğü ana mekan olup oturma, yemek yeme, çalışma ve yatma eylemlerinin gerçekleştirildiği işlevsel bir mekandır. Odalarda birçok ihtiyaca cevap veren
sabit dolaplar ile depolama ihtiyacı sağlanmaktadır. Odalar arasında bulunun ve
esnek tasarıma imkan veren yarı saydam sürme bölücülere “shoji”, opak sürme
bölücülere “fusuma” denilmektedir. Ayrıca bölücü olarak kullanılan istenildiğinde açılıp kapanabilen veya kaldırılabilen üzerinde doğa resimleri bulunan paravan düzenekleri de sıklıkla kullanılmaktadır (Şekil 9).

Şekil 9. Shoji, Fusuma ve Paravan Sistemleri (Yagi, 1986)

Geleneksel Japon Evinin çok amaçlı yaşam odasında tokonoma adı verilen bir
basamak yükseltilerek zeminden koparılan kutsal sanat köşesi bulunmaktadır
(Alıcı, 2017). Bu bölümde çeşitli duvar süslemeleri ve/veya ikebana yer almaktadır (Şekil 10).

Şekil 10. Tokonoma Köşesi (Alıcı, 2017)

Geleneksel Japon Evinde Çay Seremonisi

Japon Kültüründe çay seremonilerin büyük bir önemi bulunmaktadır ve
bunun için ya evin çok amaçlı yaşama odasında bir köşe ya evin içerisinde ayrı
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bir çay seremoni odası ya da evin dışındaki bahçede bir mekan yaratılmaktadır
(Şekil 11). Çay töreni mekanının tasarım prensipleri Geleneksel Japon Evinin
tasarım anlayışıyla birebir paralellik göstererek, tabiat ile bütünleşmesi, doğal
malzemenin kullanılması, aydınlık, ferah ve sade bir mekan anlayışı esasına dayanmaktadır (Nergis, 2005).

Şekil 11. Japon Kültüründe Çay Seremonisi (Yagi,1986)

GELENEKSEL JAPON EVİ TASARIMINDA TOPLUMSAL İNANÇ VE
DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN ETKİLERİ
Geleneksel Japon Evinde ilk göze çarpan unsur doğa ile bütünleşme isteğidir.
Bu isteğinde benimsediği inanç ve düşünce sisteminin etkisi çok büyük bir rol
oynamaktadır (Şekil 12). Örnek vermek gerekirse Şintoizm tabiatçılık anlayışından beslenen bir dindir. Kami adını verdikleri doğa üstü varlıklara tapan bu din,
doğayla ters düşmeyi hiçbir zaman tercih etmemektedir. Aynı şekilde Konfüçyanizm ise en büyük hocanın doğa olduğuna inanmaktadır. Bu inanç sistemi, doğayı
anlamanın, sevmenin, doğada yaşamanın mutluluğu getireceğini düşünmektedir.
Zen Felsefesinde karmaşık düşüncelerden arınmanın yolu fazlalıklardan kurtulmak ve doğa ile iç içe olmaktan geçmektedir. Feng Shui Felsefesinde ise enerjisi
yüksek, konforlu ve mutlu bir yaşamın ancak tabiatın doğal dengesine uyum sağlanmasıyla mümkün olabileceği inancı vardır. Geleneksel Japon evinde bahçeye
verilen önem doğa ile iç içe olma arzusundan kaynaklanmaktadır. Verandalar, iç
mekan ile bahçe arasında bir süreklilik sağlayarak doğa ile bütünleşmiş bir tasarım anlayışına aracı etmektedir.

Şekil 12. Geleneksel Japon Evinin Doğa ile İlişkisi (Nergiz, 2005)

Geleneksel Japon Evi tasarımında mutlak bir boşluk ve sadelik anlayışı göze
çarpmaktadır (Şekil 13). Mahayana Budizm’inde önemli bir yer tutan Sunyata
kavramı, boşluk, lüzumsuzluk ve ifadesizlik anlamlarına gelmektedir. Fazlalıklar-
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dan arınmayı öngören bu anlayış Japon evi tasarımında boşluk hissinin yaratılmasına neden olmuştur (URL-6). Zen Felsefesi ve bu kapsamda ele alınan Wabi
Sabi, Shibui ve Miyabi, basit-yalın bir yaşam anlayışından beslenerek bu boşluk
ve sadelik hissini mekanlarında da yaşatmaya çalışmaktadır. Yugen Kavramında tarifi mümkün olmayan derin hisler için kullanılan boşluk hissi, Taoizm’deki boşluk anlayışı ile paralellik göstermektir. Japon evinde sabit, kalın ve opak
duvar oluşumları yerine ahşap dikmeler arasına yerleştirilen kağıtla kaplı ince
duvarların tercih edilmesi ve bu duvarların ihtiyaca göre açılıp kapanabilmesi
mekanlarında bu boşluk hissini yaratma isteklerinden kaynaklanmaktadır. Japonların inanç ve düşünce sistemleri bağlamında fazlalıklarından arınma isteği,
mekanlarında işe yaramayacak hiçbir şeye yer vermemelerini sağlamıştır. Böylelikle Geleneksel Japon Evinde boşluğun hissedildiği sade bir minimalist çizginin
ortaya çıktığı görülmektedir.

Şekil 13. Geleneksel Japon Evinde Boşluk ve Sadelik Kavramı (Alıcı, 2017)

Japon mimarlığında karşımıza çıkan bir diğer önemli kavram geçiciliktir.
Öteki dünya ve ölümden sonrası ile ilgilenen Budizm, her şeyin geçici olduğuna
inanmaktadır. Zen Felsefesi kapsamında ele alınan Wabi-Sabi, maddenin geçiciliğine inanmaktadır. Shibui ve Kaizen ise sürekli değişim ve gelişimi destekleyerek
geçiciliğin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden Japonlar,
geleneksel mimarilerinde de her ürüne geçici olarak bakmaktadır. Taşıyıcı sistem
ve iç mekan donatılarında çivi veya metal elemanlar gibi geçiciliğe izin vermeyen
sabit bağlantı elemanları kullanılmamaktadır. Bunun yerine değiştirilebilir ve
dönüştürülebilir detaylar tercih edilmektedir. Yapı malzemesi olarak en çok tercih edilen ahşap, geleneksel, zarif ve özel lamba zıvana bağlantılarıyla istenildiği
zaman kurulmakta istenildiği zaman sökülebilmektedir.

Geleneksel Japon Evinde genkan-giriş holünün, evin diğer bölümlerinden bir
basamak aşağıda oluşu ve ayakkabıların bu kısımda çıkartılarak eve girilmesi dışarıdaki kirli ortam ile içerideki temiz ortamın ayrılması adına yapılmaktadır.
Dünyanın tüm olumsuzlarını, üzüntülerini bir yana bırakması ve evinde huzuru
bulması, arınması anlamına gelen bu bölge, Zen Felsefesi ve Miyabi inancı ile şekillenmiştir.

Japon kültüründe karşımıza çıkan çay seremonileri, ev sahibinin konuklarıyla
birlikte çay içmesi eyleminden çok daha derin işlev ve anlamı bünyesinde barındırmaktadır. Temel Zen ilkelerinden uyum, düzen, ahenk, dürüstlük, yalınlık ve
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suküneti temsil eden çay seremonileri, mekanda lüzumsuz hiçbir şeye yer vermez ve doğa ile bütünleşerek ruhu arındırmayı amaçlar. (Irmak, 2002).

Japonya’da Şintoizm inancına göre ölenler Kami, Budizm inancına göre ise
Buda olarak değerlendirilmektedir. Atalarına büyük saygı gösteren Japonlar, günlük ev ibadetlerini iç mekanın odak noktasındaki kutsal sanat köşesi olarak da
adlandırılan tokonoma nişinde gerçekleştirirler. Ruhani dinginliğe ve zenginliğe
ulaştıkları bu alanda, tütsü yakarak atalarına armağanlar sunarlar (Matsunami,
2004).

Geleneksel Japan Evinde malzemenin en doğal ve en ham halini kullanan japonlar, teknik detaylarda hep daha iyisine ulaşmak istemişlerdir. Yıllar içerisinde
yapım teknikleri ve yapı donatıları kapsamında ciddi anlamda ustalaşmalarında
benimsedikleri Shibui kavramının ve Kaizen Felsefesinin etkisi büyüktür.

Japon Mimarisinin asimetrik tasarım anlayışında Wabi-Sabi inancının etkisi
büyüktür (Timuremre, 2004). Asimetrik, düzensiz ve gösterişsiz tasarım anlayışı
Geleneksel Japon Mimarlığında olduğu gibi Japonların çiçek düzenleme sanatı
ikebanada da etkisini ciddi anlamda göstermektedir (Şekil 14).

Şekil 14. Mimaride ve İkebanada Asimetri (Yagi, 1986)

Japonya’da geleneksel mimarinin gelişmesinde bilgelerin rolü büyük olmuştur. Psikolojiye ve mistik doğa olaylarına karşı ilgi duyan bu bilgeler, yerleşim
için en verimli ve kutsanmış toprakların seçiminde doğanın sesine kulak vermiş ve pozitif Chi’nin yönlendirmelerinden faydalanmışlardır. Böylelikle bir dağ
eteğinde konumlanmanın ve evin ön cephesinin güneye bakmasının doğru bir
uygulama olduğunu görmüşlerdir. Ayrıca sert kuzey rüzgarlarından ve sellerden
korunmanın yollarını aramış, suya yakın güneşi bol alan evler tasarlamanın önemini farketmişlerdir. Aynı zamanda zıtlıklara inanan Yin-Yang, Japon mimarisinde dengeleri kurmak adına çok başvurulan bir inanış olmuştur. Sıcak havalarda binaların serinletilmesi için alınabilecek önlemler, serin havalarda güneşten
maksimum faydalanacak çözümler pratik esaslar dayalı olarak Yin-Yang inanışlarından beslenerek üretilmiştir (Şahin, 2007).

SONUÇ

Toplumsal inanç ve düşünce sistemi, toplumda bir denge ve ahenk yaratma
unsuru olarak bireylerin iç dünyasının, karakterinin ve davranışlarının şekillenmesinde varoluşsal bir çözümleme sunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar ki
tarihsel süreç içerisinde tüm alanlara nüfus eden toplumsal inanç ve düşünce
olgusu, geleneksel mimaride de etkisini göstererek bulunduğu toplumun sosyo-kültürel özelliklerini yansıtan bir ayna görevi görmüştür.
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Herhangi bir peygambere ve kitaba sahip olmayan Japon toplumu Şintoizm,
Budizm, Konfüçyanizm ve Taoizm gibi birden çok dini inanışı bünyesinde barındırarak hepsinin olumlu yanlarını bir potada eritip faydalanmayı başarmıştır.
Ayrıca düşünce sistemi kapsamında Zen Felsefesinden, Feng Shui’den ve Kaizen
Felsefesinden hayatın her alanında ciddi anlamda yararlanmıştır.

Bu çalışmada, Japon inanç ve düşünce sisteminin Geleneksel Japon Evindeki
izleri aranmıştır. Yapılan araştırmalarda en göze çarpan izlerin;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konutun doğa ile bütünleşme isteği,
Doğaya karşı gelmeyen, doğa ile uyumlu konut anlayışı,
İç mekan ile bahçe arasındaki süreklilik,
Fazlalıklardan arınmayı öngören basitlik ve yalınlık anlayışı ve bu anlayışın doğurduğu minimalist çizgi,
Mekandaki boşluk ve sadelik hissi,
Az ile yetinme,
Esnek ve dönüştürülebilir tasarım anlayışı,
Geçicilik kavramı,
Parça-Bütün İlişkisi,
Ruhani doygunluğa ulaşmak ve arınmak adına ortaya çıkan çay seremonisi, tokonoma ve genkan uygulamaları,
Doğal, süssüz fakat detaylarda sürekli gelişimini farkettiren mimari üslup,
Zıt unsurların beraberinde getirdiği denge,
Asimetrik ve düzensiz tasarım anlayışı

olduğu görülmüştür.
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AVM’DEN YAŞAM MERKEZİNE:
TÜKETİM MEKANLARI TASARIMINDA
AÇIK ALAN KULLANIMI

İkbal ERBAŞ1, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU2
GİRİŞ
Tarihi gelişim sürecinde yönetsel ve dinsel alanların etrafında açık alan düzenlemeleri şeklinde kent merkezinin fiziksel kurgusuna dâhil olan tüketim mekânları,
günümüzde ticaretin en önemli kentsel sosyal faaliyetlerden birine dönüşmesi ile bağımsız yapılar haline gelmiştir. İlk örnekleri agora, forum, bedesten gibi sosyal, dini
ya da yönetsel merkezlerin etrafında mekânsal olarak örgütlenmiş pazar yerleri halinde olan ticari mekânlar (Aytar, 2013), 19. yüzyılda yapılan ilk pasajlardan itibaren
çevrelerindeki kamusal hizmetlerden ayrışarak tüketim için özelleşmeye başlamışlardır. 20. yüzyılla birlikte alışveriş alanları açık alanlardan fiziksel çevre kontrollü kapalı alanlara taşınmış, alışveriş alanları çok katlı binalara dönüşmeye başlamıştır. İlk
zamanlarında, diğer kentsel fonksiyonlardan kopuk, kendi içine dönük bu mekânlar, zamanla sadece alışveriş için olmaktan çıkmış; alışveriş kültürünün de insan hayatındaki yeri genişleyerek, bir araya gelmek ve sosyalleşmek gibi başka deneyimlerle
birleşmeye başlamıştır. Ancak bunun da yeterli olmadığı son yıllarda alışveriş merkezleri (AVM) konut, otel, ofis vb. başka fonksiyonlarla birleşmeye başlamıştır (Url-1,
2018 ). Artık AVM kültürü insan hayatı için yalnızca alışveriş eylemi ile sınırlı değil
iken, ortaya çıkan e-ticaret olgusu ile birlikte AVM’lerin insan hayatındaki rolü de
değişmiştir. Shields’in (1992) belirttiği gibi, tüketim kültürünün yeniden tasarlandığı
alışveriş merkezleri bir tür boş vakit geçirme seremonisi için merkez oluşturur. Bu nedenle AVM’ler sadece birşeye ihtiyacı olan insanların geldiği yerler değil aynı zamanda
“sosyal bir etkileşimin tören alanları”dır. Bu değişen rol tanımında boş vakit geçirme
ve eğlenme önem kazanmaya başladığı için yeni AVM’lerin sosyal değer yaratan spor
merkezi, spa merkezi, sanat merkezi, organik pazar, gösteri merkezi vb. yeni işlevlerle
zenginleşmesi gerekmiştir. Sadece fonksiyonel olarak değil aynı zamanda mekansal nitelikler olarak da AVM’lerde yeni arayışların başladığı bu dönemde “caddeleşen AVM
gibi” (Url-2, 2018; Url- 3, 2018) yaklaşımlarla tüketim kültürü ve açık alan kullanımının tarihsel birlikteliği de yeniden gündemdedir.

TÜRKİYE VE DÜNYADA ALIŞVERİŞ MERKEZİ ANLAYIŞININ
GELİŞİMİ
Farklılaşan yaşam biçimleri ve yeni alışkanlıklar günümüzde etkisini yapılı çevre
üzerinde de göstermiştir. Özellikle son yıllarda gücünü daha da fazla hissettiren dijital
dünya, kullanıcıların yapılı çevreden beklentilerini de değiştirmiş ve dönüştürmüştür.
Bu değişimin ve dönüşümün sonucu olarak ortaya çıkan yenilenme hareketi yaşamsal
1 Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2 Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
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faaliyetlerin temelini oluşturan alışveriş kültüründe de değişikliklere neden olmuştur. AVM`ler artık bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Özellikle merkezdekilerin
aksine kent çeperlerinde yer almaya başlayan yeni AVM`ler bu çeperlerde yeni
bir hareketlilik getirmiş ve kentin tercih edilmeyen bu alanlarının odak noktası
haline gelmesine katkıda bulunmuştur.

AVM`lerin dünyada ve Türkiye`deki gelişimi değerlendirildiğinde Türkiye`nin
dünyadaki gelişmelerin oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. Dünyada 19. yüzyıl
sonunda başlayan alışveriş mekânlarının binalaşması fikri 1920’lerde Amerika’da 2.
Dünya Savaşı sonrasında da hızla tüm dünyada çoğalmış (Aytar, 2013); ülkemizde ise
1980’li yıllarda benimsenen neo-liberal politikaların 1990’lı yıllarda perakende ticaret sektörü üzerindeki yansımaları ile tüketim kültürü ve AVM’leşme başlamış ve her
geçen gün artmaya devam etmiştir. Salt bir alan kullanımı olmanın ötesinde konumlandığı çevrenin görünümünü değiştiren ve kentsel gelişmelerde yönlendirici olabilen
bu merkezler ilgili kurumlarca da yasallaştırılarak desteklenmişlerdir (Topçu, 2011).
1988 yılında İstanbul`da inşa edilen Galleria, Türkiye’nin ilk AVM olma özelliğini
taşımaktadır. Onu 1989 yılında Ankara’da inşa edilen Atakule takip etmiştir. Ragıp
Buluç tarafından projelendirilen Atakule 125 metre yüksekliğinde bir kule ve kuleyi
çevreleyen yatay bir çarşı kütlesinden oluşmaktadır. Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından açılan Galleria da, açıldığı sıradaki yayınlarda tam sayfa ilanlarla vurgulanan
“süper alışveriş merkezi” olarak nitelenen Atakule de (Dedekargınoğlu, 2014 ve Kozanoğlu (2011) ülkenin yeni oluşmakta olan Amerikan kaynaklı tüketim kültürünün
mabetleri gibi heyecanla karşılanmışsa da aradan geçen 30 yılda gözden düşerek
yıkılmış veya yıkılmak üzeredir. Bu ilk örnekleri ilerleyen yıllarda sırasıyla Ankara Karum AVM (1991), İstanbul Capitol (1993) ve İstanbul Akmerkez (1993) gibi büyük
şehirlerde yapılan projeler takip etmiştir. Bunların arasında Akmerkez karma fonksiyona sahip ilk AVM olma özelliğini taşıması açısından önem arz etmektedir.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından kamuoyu ile paylaşılan
2018 Gayrimenkul Piyasası Raporu`na göre Türkiye genelinde 2017 yılı
sonunda 400 adet AVM ile toplam 12 milyon m2 toplam kiralanabilir alan (TKA)
olduğu belirlenmiştir. Toplam AVM stokunun %38’ini barındıran İstanbul, önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da Türkiye’deki en yüksek kiralanabilir alana sahip il
olma özelliğini korumuştur. Toplam 118 AVM bulunan İstanbul’u, Ankara
38 adet AVM ile ikinci sırada takip etmektedir. İzmir’de 22 adet, Antalya’da
19 adet ve Bursa’da 14 adet AVM bulunmaktadır (İGD, 2018)
Türkiye’de 1990-2010 yılları arasında açılan alışveriş merkezlerini üç ana grupta
tanımlamak mümkündür. Bütünleşik Alışveriş Merkezleri olarak da adlandırılan ilk
grup alışveriş merkezleri şehir merkezine yakın konumda yer almaktadır ve büyüklükleri 2500 ila 5000 m2 arasındadır. Bu gruptaki alışveriş merkezleri daha kapalı ve
içe dönük bir yapı tipine sahiptir. İkinci gruptaki alışveriş merkezleri kent çeperinde
ve/veya kentsel merkezlerden görece olarak uzak yerleşim alanlarında veya kendi çevrelerinden ayrı tasarlanmış bağımsız merkezler olma eğilimindedir. Üçüncü grubu ise
iş, eğlence mekânları, konut ve perakende satış mağazaları gibi çeşitli kullanımları bir
arada bulunduran, yarı açık-kapalı yapılanma biçimlerinin tercih edildiği ve erişilebilirliğin yüksek olduğu karma kullanımlı alışveriş merkezleri oluşturmaktadır. Bugün
yeni açılan alışveriş merkezlerinin çoğunun üçüncü gruba dâhil olduğu görülmektedir
(Özaydın ve Firidin, 2009; Erkip ve Özüduru, 2015; Ceylan vd. 2017).
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Açık alan kullanımına duyulan ihtiyacın artması, alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, bireylerin daha sosyal alanları tercih etmesi gibi nedenlerle AVM`ler günümüzde sadece alışveriş yapılan kapalı mekanlar olmaktan çıkmış ve kapalı alanların yanı
sıra açık ve yarı açık alanlarla kullanıcıların alışveriş yapmaktan çok vakit geçirmek
için bulundukları yaşam merkezi haline gelmiştir. Öyle ki kent merkezinin uzak mesafelerinde yer alan açık alanlı AVM`ler kent içine sıkışıp kalan kapalı alışveriş merkezlerinden daha çok tercih edilir olmuştur.

Resim 1. Türkiye’nin en bilinen kent içi açık alışveriş aksı olan İstiklal Caddesi (Kaynak:
http://gezilecekyerler.com/istiklal-caddesi/ , et: 28.11.2018)

Diğer taraftan dünyada “4. nesil AVM” yada “caddeleşen AVM” (Url-2, 2018;
Url- 3, 2018) adı altında yeni bir anlayış gelişmeye başlamıştır. Caddelerin AVM
gibi yönetilmeye başlandığı bu anlayış özellikle geçmiş dönemdeki ticaret aksı
olma özelliğini kaybeden bölgeler için yeni bir çözüm önerisi olma niteliğindedir.
Her ne kadar Türkiye`de henüz bu yeni anlayışa ilişkin bir gelişme olmasa da
İstiklal caddesi, Nişantası, Bağdat caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi gibi bir dönemin
önemli ticaret akslarının bu anlayış doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi,
kent merkezlerinin yeni bir çehreye kavuşmasını sağlayacaktır.

ANTALYA`DA ALIŞVERİŞ MERKEZİ ANLAYIŞININ GELİŞİMİ

Ülkemizde 1988 yılında başlayan AVM yapımı Türkiye`nin turizm potansiyeli en
yüksek şehirlerinden olan Antalya`da ancak 2001 yılında 5M Migros AVM`nin yapımıyla gündeme gelmiştir. O dönemde kentin büyüme aksı olan Konyaaltı-Liman
aksı başlangıcında yer alan AVM, sonrasında yapılan AVM`lere rağmen günümüzde
halen popülerliğini korumaktadır. Diğer taraftan AVM`nin doğal sit alanı içinde kalmış olması nedeniyle yakın zamanda yıkımı gerçekleştirilmesi gündemdedir (Url-4,
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2018). 2004 yılında yapımı tamamlanan Deepo Outlet Center kentin ilk ve tek outlet
AVM` si olma özelliğini taşırken, ilerleyen yıllarda sırasıyla Laura AVM (2005),
Shemall AVM (2008), Özdilek Park AVM (2009), Terra City AVM (2011), Erasta
AVM (2013), MarkAntalya AVM (2013), Mall of Antalya AVM (2017), Agora AVM
(2017) yapımı tamamlanmıştır. Bunlardan MarkAntalya AVM kent merkezinde
ofis fonksiyonuyla birlikte planlanan kentin ilk karma kullanımlı AVM’si olma özelliği
taşırken, Erasta AVM ilk açık alanlı, Agora AVM ise ilk forum anlayışı ile tasarlanan
AVM`dir.
2018 Gayrimenkul Piyasası Raporu`na göre 19 adet AVM`nin bulunduğu Antalya`da 1000 kişi başına kiralanabilir alan miktarı 203 m²`dir. Antalya bu oranla
İstanbul (308 m2), Ankara (286 m2) ve Bolu`dan (254 m2) sonra 4. sırada gelmektedir (İGD, 2018). Antalya`nın nüfus yoğunluğu ile karşılaştırıldığında kentin
AVM kapasitesini fazlasıyla aştığını söylemek mümkündür.

YÖNTEM

Çalışma kapsamında alışveriş yapmak için açık alanları tercih eden ve alışveriş
yapmak için kapalı AVM`leri tercih eden iki farklı grup katılımcıdan oluşan 145 kişi
ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma evrenini Antalya ilinde bulunan, birbirinden
bağımsız iki farklı alışveriş merkezi içerisinde yer alan ve yine Antalya ilinde ticaret
aksı olma niteliğini sürdüren iki farklı önemli cadde üzerinde (Işıklar caddesi ve Atatürk caddesi) alışveriş yapmakta olan katılımcılar oluşturmaktadır.
Anket çalışması iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların
cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve gelir düzeyini tespit etmeyi hedef alan sorular hazırlanmış olup, ikinci bölüm ise katılımcıların açık alanda alışveriş yapma konusundaki
görüşlerini 5’li Likert (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) ölçeği
ile değerlendirilen sorular içermektedir.
Anket çalışmaları sonucunda hedef kitledeki AVM`lerde alışveriş yapan 77
kişi ve açık alanda alışveriş yapan 68 kişinin ankete katılımı sağlanmıştır. Anket
formuyla elde edilen veriler SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) programında hazırlanan veri dosyalarına aktarılmıştır. SPSS programına aktarılan
verilerin istatistiki analizleri için; örneklem grubunun özelliklerinin belirlenmesine ilişkin frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmış, ortalamalar alınmıştır.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Anket çalışmasına ilişkin olarak öncelikle ankete katılan örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı değerlendirilmiştir. Ankete katılım sağlayan kişilerden AVM`de alışveriş yapanların %51,9`unun, açık alanda alışveriş yapanların %54,4`ünün
bayanlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Her iki cinsiyet grubunda ise de AVM’de alışveriş yapmanın tercih edildiği görülmektedir.
Araştırma grubunun yaş durumuna bakıldığında AVM`de alışveriş yapanların
%41,6 oranında 20-35 yaş arası genç bireylerden, açık alanda alışveriş yapanların
%35,3`ünün genç bireylerden oluştuğu görülmektedir. Yaş gruplarının tercihlerine
bakıldığında ise 20-50 yaş aralığındaki kişilerin AVM’lerde alışverişi, 51 yaş üstü kullanıcıların ise açık alanlarda alışveriş amaçlı vakit geçirmeyi tercih ettiği görülmüştür.
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Bu durumun açık alan alışverişini önceki kuşakların alışveriş kültürünün etkisi
olduğu değerlendirilebilir.

Eğitim durumları açısından incelendiğinde AVM`de alışveriş yapan bireylerin
%36,4`ünün önlisans/lisans mezunu, açık alanda alışveriş yapan bireylerin ise %47,1`
önlisans/lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Eğitim seviyelerinin kendi içinde tercihlerine bakıldığında ise ilköğretim ve lise mezunlarının AVM’yi; önlisans, lisans ve
yüksek lisans eğtimi almış bireylerin açık alanda alışveriş yapmayı kapalı alanda alışveriş yapmaya tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum eğitim seviyesi arttıkça açık
alana ilginin arttığını, azaldıkça AVM’lerde vakit geçirmenin daha cazip hale geldiğini
göstermektedir.

Gelir düzeyi açısından AVM`de alışveriş yapan katılımcıların %45,5 oranında orta
gelirli (1501 TL- 3000 TL), %37,7 oranında düşük gelirli (1500 TL ve altı) bireylerden
oluştuğu, açık alanda alışveriş yapan katılımcıların %44,1 oranında orta gelirli (1501
TL- 3000 TL), %41,2 oranında düşük gelirli (1500 TL ve altı) bireylerden oluştuğu belirlenmiştir. Gelir dağılımılarının kendi içlerindeki tercihlerine bakıldığında ise bütün
gelir gruplarında alışveriş amaçlı vakit geçirme tercihlerinde gelir dağılımı ile tercihler arasında bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’de AVM’lerin ilk inşa edildiği
1990’larda bu mekanlardan alışveriş yapmanın ekonomik ve sosyal bir statü göstergesi
olduğu düşünüldüğünde, artık bu ayrımın görülmemesi dikkat çekicidir. Neo-liberal politikalar sonucu oluşan yeni ekonomik farklılaşma ve sınıfsal ayrımların tanimlandığı 1990’larda, Türkiye’de yapılan bu ilk AVM’ler sınıfsal farklar arasındaki
en önemli ayırıcı özelliğin çeşitli sınıflar için uygun görülen tüketim biçimleri
arasındaki farklılaşma olduğu bir kültürü temsil etmektedir. Veblen’in (2007) “gösterişçi tüketim” olgusunun mabetleri olarak yapılan bu AVM’lerin bugün ekonomik
sınıflardan bağımsız olarak tüm sınıflar için aynı anlama gelmesi ilgi çekicidir (Güleç
2015). Bu koşullar altında boş vakit geçirme mekanları konusundaki tercihlerin gelir
düzeyindeki farklılıklara göre değil, eğitim düzeyindeki farklılıklara göre şekillenmesi ayrıca anlamlıdır.
Özetle, alışveriş amaçlı mekanlarda açık-kapalı alan tercihlerinde eğitim
düzeyi belirgin bir ayıraç görevi görmektedir. Ancak, aynı konuda yaş farklılığının
daha zayıf bir ayırıcı etkisi varken, ekonomik durumun herhangi bir belirgin farklılık
yaratmadığı, artık her ekonomik sınıftan insan için AVM’lerin tartışmasız alışveriş ve
boş vakit geçirme mekanı olarak algılandığını söylemek mümkündür (Tablo.1)
Tablo 1- Örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı
Avm`lerde alışveriş
yapan

Cinsiyet
Bayan
Bay

Yaş

20-35 yaş arası

36-50 yaş arası

51-65 yaş arası

N

Oran (%)

N

Oran (%)

17

22,1

40

37
32

24

Açık alanda alışveriş
yapan
n

Oran (%)

n

Oran (%)

20

29,4

51,9

37

41,6

24

48,1

31,2

31
19

54,4

45,6
35,3
27,9
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Eğitim Durumu

4

N

Oran (%)

28

36,4

İlköğretim

21

Lisansüstü

1

Lise

Önlisans/Lisans

Gelir Düzeyi

27

14,3

2

32

47,1

4

11

5001 TL ve üzeri

3001 TL- 5000 TL

35

Oran (%)

1,3

35,1

17

22,1

25,0
5,9

n

Oran (%)

8

11,8

37,7

28

2,6

2

45,5

7,4

n

15

Oran (%)

29

5

27,3

n

1500 TL ve altı

1501 TL- 3000 TL

5,2

30

41,2

44,1
2,9

Anketin ikinci aşamasında katılımcılara sorulan sorular ile alışveriş mekanlarında vakit geçiren insanların kent merkezindeki alışveriş aksları konusundaki görüşleri ve fiziksel olarak bu açık alanlardan beklentileri değerlendirilmiştir. Buna göre
ilk soruda katılımcıların ne sıklıkla kent içindeki alışveriş akslarını kullandıkları sorgulanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, kapalı alanda ve açık alanda alışveriş yapmakta
olan katılımcılar arasında dikkat çekici bir farklılık saptanmamıştır. Her iki gruptaki
katılımcılar da %40 üzerindeki oranlarda kent içindeki açık alışveriş akslarını ayda 1
ila 4 kez arasında bir sıklıkla kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak katılımcılara kent
içindeki alışveriş ortamlarını alışveriş yapmak ve boş vakit geçirmek için güzel bulup
bulmadıkları sorulduğunda, kapalı alanda ve açık alanda alış veriş yapmakta olan katılımcılar arasında dikkat çekici bir farklılık saptanmıştır. Katılımcılar arasında, kent
içindeki açık alanlarda alışveriş yapma konusundaki olumlu bakış açısı, beklendiği
gibi açık alanı kullananlar arasında daha yüksektir. Açık alanda alışveriş yapanların
toplam %74,6’i kent merkezindeki alışveriş akslarında vakit geçirmeyi güzel
bulduklarını belirtirken, anket yapıldığı sırada AVM’lerde bulunmayı tercih
etmiş olmasına rağmen katılımcıların %41,6’sı da aynı cevabı vermiştir.
Kent merkezindeki açık alanlarda alışveriş için fiziksel koşullar ile ilgili katılımcıların değerlendirmesinin alındığı üçüncü soruda ise açık alandaki katılımcıların %66,2’si, AVM`deki katılımcıların ise %59,8’i bu koşulları yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Kullanıcıların kent içindeki açık alışveriş aksları ile ilgili
görüşlerinin sorulduğu ilk üç soru birlikte ele alındığında, açık alanda alışveriş
yapmakta olan kullanıcıların bu alanlarla ilgili olumlu görüşleri ve kullanım sıklığı yüksek bulunmakla birlikte, AVM’de alışveriş yapmakta olan katılımcıların da
diğer grup kadar olmasa da kent içi alışveriş aksları ile ilgili olumlu değerlendirmelere sahip oldukları tespit edilmiştir. Ancak her iki grubun da açık alanların fiziksel yeterlilikleri konusunda yüksek oranda olumsuz görüşlere sahip oldukları
belirlenmiştir (Tablo.2).
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Tablo 2- 1 ve 3 arası sorulara verilen cevapların dağılımı
Kent merkezindeki alışveriş akslarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz
Avm`lerde alışveriş yapan
n

Oran (%)

Açık alanda alışveriş yapan
n

Oran (%)

Ayda 5 kere yada 5 kereden fazla

15

19,5

7

10,3

Ayda 1 ila 4 kere

33

42,9

31

45,6

İki ayda 1 kere

12

15,6

5

7,4

Yılda birkaç kez

13

16,9

20

29,4

Hiç kullanmıyorum

4

5,2

5

7,4

Kent içindeki açık alanlar alışveriş yapmak ve boş vakit geçirmek için güzel ortamlardır
Avm`lerde alışveriş yapan
n

Oran (%)

Açık alanda alışveriş yapan
n

Oran (%)

Kesinlikle Katılıyorum

8

10,4

9

13,2

Katılıyorum

24

31,2

35

51,5

Kararsızım

28

36,4

16

23,5

Katılmıyorum

13

16,9

6

8,8

Kesinlikle Katılmıyorum

4

5,2

2

2,9

Kent merkezindeki açık alanlarda alışveriş için fiziksel koşullar (otopark imkanı, mağaza
kalitesi, yol durumu) yeterlidir.
Avm`lerde alışveriş yapan

Açık alanda alışveriş yapan

n

Oran (%)

n

Oran (%)

Kesinlikle Katılıyorum

2

2,6

0

0

Katılıyorum

11

14,3

9

13,2

Kararsızım

18

23,4

14

20,6

Katılmıyorum

31

40,3

35

51,5

Kesinlikle Katılmıyorum

15

19,5

10

14,7

4. ve 5. sorularda ise katılımcıların kent içi alışveriş akslarının iyileştirilmesi
konusundaki görüşleri ve muhtemel bir iyileştirme çalışmasından beklentileri
sorgulanmıştır. Katılımcıların hem kapalı alanı hem de açık alanı tercih eden her
iki grubunda da kent merkezindeki mevcut alışveriş akslarının iyileştirilmesi
gerektiği ile ilgili kuvvetli bir görüş olduğu tespit edilmiştir. Kapalı alanda alışveriş yapanların %71,5’i, anket yapıldığı sırada açık alanda alışveriş yapanların
%70,6’sı ise açık alanı tercih etmiş olmasına rağmen kent içi alışveriş akslarının
fiziksel niteliklerini iyi bulmayarak, düzeltilmesinin gerekli olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir.

Son soruda ise katılımcıların olası bir iyileştirmeden bireysel olarak beklentileri sorgulanmış, katılımcıların kent içi açık alışveriş akslarında fiziksel bir iyileştirme yapılırsa bu alanları kullanmalarıyla ilgili tercihlerinin değişip değişmeyeceği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Buna göre AVM’lerde alışveriş amaçlı boş
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vakit geçiren katılımcılardan % 7,8’i böyle bir iyileştirmenin tercihlerini değiştirmelerine etkisi olmayacağını, %23,4’ü bu konuda kararsız olduğunu, toplam
%68,8’i ise açık alan kullanımlarının böyle bir durumda artacağını söylemiştir.
Zaten açık alan kullanmakta olan katılımcılardan %5,9’u böyle bir iyileştirmenin
tercihlerini etkilemeyeceğini, %19,1’i kararsız olduklarını, kalan %75’i ise böyle
bir iyileştirme sonucu kentiçi alışveriş akslarını daha çok tercih edeceklerini belirtmişlerdir.
Tablo 3- 4 ve 5. sorulara verilen cevapların dağılımı

Kent merkezindeki alışveriş aksları fiziksel nitelik (otopark imkanı, yol durumu, mağaza
kalitesi, ürün çeşitliliği) açısından beni tatmin etmiyor ve değişmesi, niteliklerinin
düzeltilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum.
Avm`lerde alışveriş yapan
n

Oran (%)

Açık alanda alışveriş yapan
n

Oran (%)

Kesinlikle Katılıyorum

23

29,9

21

30,9

Katılıyorum

32

41,6

27

39,7

Kararsızım

13

16,9

15

22,1

Katılmıyorum

7

9,1

4

5,9

Kesinlikle Katılmıyorum

2

2,6

1

1,5

Kent içi açık alışveriş akslarında fiziksel iyileştirilme yapılırsa buraları daha çok
kullanılacağıma inanıyorum
Avm`lerde alışveriş yapan
n

Oran (%)

Açık alanda alışveriş yapan
n

Oran (%)

Kesinlikle Katılıyorum

14

18,2

18

26,5

Katılıyorum

39

50,6

33

48,5

Kararsızım

18

23,4

13

19,1

Katılmıyorum

3

3,9

3

4,4

Kesinlikle Katılmıyorum

3

3,9

1

1,5

SONUÇ VE TARTIŞMA
Kent merkezindeki alışveriş aksları ile ilgili kullanıcıların düşünce ve beklentilerini
anlamak amacıyla yapılan bu araştırma sonuçları göstermektedir ki, AVM’ler bugün
artık her gelir grubundan insan için ilk akla gelen alışveriş ve boş vakit geçirme mekanlarıdır. Ancak kullanıcıların yaş ve eğitim özelliklerine bakıldığında bu mekanların
50 yaş altı ve lise düzeyine kadar eğitimi olan kişiler için daha cazip olduğu ortaya
çıkmaktadır. Alışveriş için açık alanların tercihinde yaş ve eğitim düzeyi ayırıcı bir
etken olurken, gelir düzeyinin bu konuda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Araştırmanın bir diğer dikkat çeken sonucunda ise, katılımcılarından hem
kapalı alanı hem de açık alanı tercih edenlerin her iki grubunda da kent merkezindeki mevcut alışveriş akslarının iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili kuvvetli bir
görüş birliği olduğu tespit edilmiştir. Kapalı alanda alışveriş yapanların %71,5’i,
anket yapıldığı sırada açık alanda alışveriş yapanların %70,6’sı ise açık alanı ter-
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cih etmiş olmasına rağmen kent içi alışveriş akslarının fiziksel niteliklerini iyi
bulmayarak, düzeltilmesinin gerekli olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir. Her
iki grup da böyle bir iyileştirme sonucu kentiçi alışveriş akslarını daha çok tercih
edeceklerini belirtmişlerdir.

21. yüzyıl ülkemizde ve dünyada ticaret yapmak için inşa edilen büyük alışveriş
merkezlerinin yüzyılı olsa da bugün halen kentlerimizde varlığını sürdürmekte olan
açık alışveriş aksları sürdürülmektedir. Her ne kadar kent merkezindeki bu alışveriş
akslarının büyük bir çoğunluğu fiziksel olarak yetersiz durumda olsa da, bugün halen
insanlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Alışveriş kültüründeki değişmeler
1980`lerde yeni bir kültür olarak insanları AVM`lere çekmiş olsa da günümüzde
e-ticaret anlayışı yine bu kültür üzerinde etkisini göstermiş ve kapalı alanlarda alışverişi anlamsız kılmıştır. Artık insanlar geçmişte olduğu gibi açık alanlarda
alışveriş yapmaya yönlenmektedir. Diğer taraftan oldukça büyük alanlarda neredeyse
tamamı kapalı olarak inşa edilen yüksek maliyetli AVM yatırımları, bu ihtiyacı karşılayamadıkları için kullanılmaz alanlar haline gelmiş ve hatta birçoğu işlev değişikliğine
uğramış ya da daha da kötüsü kapatılmak zorunda kalmıştır.
Toplam kiralanabilir alan ve kullanıcı sayısı üzerinden karşılaştırma yapan araştırmalar göstermektedir ki, Antalya AVM kapasitesi açısından İstanbul, Ankara
ve Bolu`dan sonra 4.sıradaki ildir. İl nüfusu dikkate alındığında Antalya
gibi açık alan kullanımının yoğun olduğu bir kentin bu sıralamadaki yeri oldukça düşündürücüdür. Alışveriş kültüründeki değişimin yanı sıra alım gücündeki düşüşler
de insanları lüks tüketim mallarından ve mekanlarından giderek uzaklaştırmaktadır.
Bunun bir sonucu olarak da farklı alternatif ve deneyimler arayan kullanıcılar, bu mekanları artık eskisi kadar tercih etmemektedirler. Bu bağlamda günümüz kullanıcıları
için mevcut kent içi alışveriş akslarını geçmişte olduğu gibi yeniden canlandıracak
yeni çözümler üretmek kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kent merkezindeki açık alışveriş
akslarının niteliklerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması ve/ veya AVM`lerin açık
alan kurgularının geliştirilmesi önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR
1.

url-1- (Erişim Tarihi: 28.11.2018) https://www.mckinsey.com/business-functions/
marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-the-shopping-mall

3.

url3- (Erişim Tarihi: 28.11.2018) https://www.perakende.org/organize-perakendeavmlerle-buyuyor-1342807933h.html

2.

url2- (Erişim Tarihi: 28.11.2018) http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/avmlerde4uncu-nesil-donemi-40665094

4.

url4. (Erişim Tarihi: 28.11.2018) http://www.haberantalya.com/yazarlar/abdullahyalcin/buyuksehir-meclisi-ve-5m-migros-alani/3591/

6.

Ceylan, R., Özbakır, A., & Işıl, E. “Alışveri̇ş merkezleri̇ni̇n Türki̇ye’deki̇ mevzuat
çerçevesi̇nde değerlendi̇ri̇lmesi̇”. METU Journal of the Faculty of Architecture, 34(2)

5.

Aytar İ., 2013, Alışveriş Merkezlerinin Tarihsel Süreç İçinde Gözterdiği Değişimler
ve Mekansal Kurgularının Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkilerinin Örnekler Üzerinde
Analizi, Y. Lisans Tezi, Mimar Sinan GSF FBE, İstanbul.

94
7.
8.
9.

Mimarlık, planlama ve tasarım alanında yenilikçi yaklaşımlar

(2018).s.245-264.

Dedekargınoğlu, C. (2014). Atakule’nin Öyküsü – Nereden Çıktı Bu Süperler? (http://
www.moblogankara.org/mimarlardan/2014/12/16/atakulenin-yks-nereden-ktbu-sperler-)

Erkip, F. ve Özüduru, B. “Retail development in Turkey: An Account After Two
Decades of Shopping Malls in the Urban Scene”, Progress in Planning, 102 (2015),
s.1-33.
Güleç C. “Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Kavramı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38(2015/1), s.62-82.

10. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) (2018), 2018 Gayrimenkul Piyasası Raporu.
11. Kozanoğlu, C.(1992), Cilalı İmaj Devri: 1980’lerden 90’lara Türkiye ve Starları,
İletişim Yayınları, İstanbul.

12. Özaydın, G. ve Firidin Özgür, E. “Büyük Kentsel Projeler Olarak Alışveriş Merkezlerinin
İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi”, Mimarlık Dergisi 347(2009).
13. Shields, R. (1992), “Spaces For The Subject of Consumption”, Lifestyle Shopping: The
Subject of Consumption. (Ed: Rob Shields, Routledge), New York. s.1-20.

14. Topçu, K. (2011) Alışveriş Alanlarının Mekânsal Kalite Açısından Değerlendirilmesi:
Karşılaştırmalı Bir Analiz, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi FBE.
15. Veblen, T. (2007) The Theory of the Leisure Class, Oxford University Press, Oxford.

DEMIRARSLAN
İkbal ERBAŞ, HilalSibel
Tuğba
ÖRMECİOĞLU
Sibel
DEMIRARSLAN

CHAPTER
7

95

DÜNYAYI YARINLARA BIRAKABİLMEK:
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA
MİMARİ SORUNLAR & ÇÖZÜMLER

Sibel DEMIRARSLAN1
GİRİŞ
Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1713 yılında adlandırılmıştır. Alman muhasebeci ve maden işletmecisi Hans Carl von Carlowitz’in ormancılık sektörü bağlamında “sürdürülebilirlik” konusundaki kitabı Sylvicultura oeconomica, oder
haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht
yayınlanmıştır. (skd, 2016:9)
“Sürdürülebilirlik” tanımı, doğal sistemlerin nasıl çalıştığı, çeşitliliğini koruduğu ve ekolojinin dengede kalması için ihtiyaç duyduğu her şeyi nasıl ürettiğinin incelenmesidir. (www.environmentalscience.org/sustainability)

Ancak hız alması son yıllara dayanmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, buzulların erimeye başlaması, ekolojik dengenin bozulması ve çevresel kirlilik gibi olayların tehlikeli olduğunun fark edilmesi ile birlikte her bilim dalı kendi
alanında neler yapılabilir? Sorusuna yanıt aramaya başlamıştır. Bugün özellikle
uluslarası kurumsal işletmeler, gerek kendi binalarında gerekse üretimlerde sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturmaya çaba sarf etmektedirler. Böylece, marka
değerlerine de katkı sağlamaktadırlar. Sürdürülebilirliği misyon edilmiş kişi veya
kurumlar, Ar-ge ve Ür-Ge çalışmalarında çözüm üretmek için çalışmaktadırlar.

Sanayinin rekabetçi bir yapı kazanmasındaki en önemli parametrelerden üç
tanesinin; “Ar-Ge, inovasyon ve nitelikli insan” olduğunu belirten Müsteşar Aslan,
“Sürdürebilir üretimdeki üçlü sacayağı diyebileceğimiz bu parametrelerden her
biri son derece önemli unsurlardır.” (Aslan,E., 2013:4) diyerek üç başlığı vurgulamıştır.

ENERJİ

Günlük yaşamda her aşamada kullanım alanı bulan enerji; kimyasal, nükleer,
mekanik (potansiyel ve kinetik), termal (ısıl), jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgâr,
elektrik enerjisi gibi değişik şekillerde bulunabilmekte ve uygun yöntemlerle
birbirine dönüştürülebilmektedir. Ekonomik anlamda değişik yöntemlerle enerji
elde edilen kaynaklar, enerji kaynakları olarak isimlendirilmekte ve değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Kullanışlarına göre enerji kaynakları yenilenebilir ve
yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılırken; dönüştürülebilirliklerine
göre enerji kaynakları birincil ve ikincil enerji kaynakları şeklinde incelenmektedir (Koç ve Şenel, 2013:33)
1 Dr. Öğretim Üyesi Mimar, Kocaeli Üniversitesi
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Bu sınıflandırma günümüz üretimlerine yön vermektedir. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum fayda sağlama yolları araştırılmakta, denenmekte ve uygulanmaktadır.

Şekil 1. Enerji kaynakları (www.enerjibes.com/)

Enerji kaynaklarının tükenebileceğini, dünyanın yarınlara bırakılamayacağını
fark etmek bilim insanlarını arayışa sevk etmiştir. Bugünün imkânlarını kısmadan yarınlara da yaşanılabilir bir dünya bırakmak sorumluluğu taşımak gereklidir.

Sanayi de temiz üretim kavramı kullanılmakta ve ortak bir dil oluşturabilmek
için sektörel ölçekte akademik ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. “Çevre, enerji verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı” (Yılmaz, A., 2013:8) temiz üretimin
üç bileşeni olarak vurgulanmaktadır.
Dünyanın geleceğine zarar veren/verecek olan koşullar ve riskler bilinmektedir. Dünya üzerindeki ilgili her ülke, kurum, kuruluş kısaca herkes tüm imkânları
ile çözüm üretme sürecinde çalışmaktadırlar. Süreçte, farklı çözümler üretilmesi,
yöntemlerin bulunması ve uygulanması hedeflenmektedir. Bunlar;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevcut enerji kaynaklarının yerine alternatif enerji kaynakları bulunması,
Enerji tasarrufu yapılması, az enerji kullanımını hedefleyen üretim,
Enerji depolanması,
Gerektiği kadar tüketim,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Hammadde kontrolü,
Üretimde, tasarımda hassasiyet,
Eko-verimlilik,
Atık yönetimi,
Proses tasarımı, kontrolu,
Doğru tasarım & doğru detaylandırma,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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İnovatif çalışmalar & çözümler,
Doğal kaynakların korunması,
Yerellik & Yöresellik,
Geri dönüşüm gibi somut uygulamaların yanı sıra toplumsal boyutta ise;
Eğitim,
Sosyal ve toplumsal bilinç oluşturma,
Aidiyet duygusunun fark edilmesi,
Farkındalık oluşturma,
Güven ortamının sağlanması,
Bireysel gözlemleme, duyarlılık, uyarı mekanizmasının işlerliğinin sağlanmasıdır.

Sürdürülebilirlik ve Enerji

Sosyal metabolizma kavramı, toplumun da tıpkı bir insan vücudu gibi işlevlerini yerine getirmek için belirli miktarda enerji ve besine ihtiyacı olduğunu
öne sürer. Yani nasıl ki insan bedeni hayatta kalmak için günlük olarak belirli
miktarda besin alıp, bu besini vücut içinde çeşitli süreçlerden geçirip enerjiye ve
vücudun doğru çalışması için gerekli diğer maddelere çeviriyorsa, toplumlar da
doğadan çeşitli kaynakları alıp bunları toplumun devamlılığı için gerekli enerji
ve ürünlere çevirirler. Toplumdaki bu metabolik süreçler sonunda da, tıpkı insan
vücudunda olduğu gibi, çeşitli atıklar ortaya çıkar ve bu atıklar doğaya geri bırakılır. Sosyal metabolizma bu çerçevede bir sektör veya bir coğrafi birimin aynen
bir insan bedeni gibi hem kendi yeniden üretimi için (örneğin dokuların yenilenmesi) enerji ve madde kullanımı hem de ürün-hizmet üretebilmek (örneğin
yemek yaparken doğalgaz tüketimi) için harcadığı enerji ve madde kullanımının
toplamı anlamına gelir (skd ,2016:23)
Bu noktadan çıkışla, sürdürülebilirlik ve enerji ilişkisinin aslında çok önemli
olduğu söylenebilir. Enerji içerisinde,
•

Yakıt, Elektrik vb. enerji çeşitleri,

•

Zaman bulunmaktadır.

•

İş gücü / emek ve

Bu kriterler sonucu bilinçli bir seri üretim, az enerji harcayan makineler, üretimde kullanılan robotlar gibi teknolojik ve endüstriyel çözümler geliştirilmeye
başlanmıştır. Bir üretim sürecinde örneğin, sadece harcanan elektrik vb. enerji
miktarı değil kaç kişinin kaç saat çalıştığı da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.
Üretim sürecinde her yönden az tüketim, sürdürülebilirlik değerlendirmesinde
önem arz etmektedir. Görüleceği üzere genel bir duyarlılık için, sorunlara farklı
bilim dallarının birlikte çözüm bulması gereken grift bir ilişki söz konusudur.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak; üretkenlik ve çeşitliliğin devamlılığı
sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Kamuoyu

98

Mimarlık, planlama ve tasarım alanında yenilikçi yaklaşımlar

küresel anlamda sürdürülebilirlik kavramıyla, Birleşmiş Milletler bünyesinde
çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında yayımlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” adlı rapor ile tanışmıştır. Rapor sürdürülebilirlik kavramını: “İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” şeklinde tanımlamıştır. (http://ekolojist.net)
Sürdürülebilirlik kavramı “herkes için tasarım” kriterlerini de kapsamak
zorundadır. Buradaki herkes’i dünya üzerindeki tüm canlılar için genişletmek
sorumluluklar dâhilinde olmalıdır. Belki bu kavramı “Herkes ve her şey için tasarım” şekline dönüştürmek daha doğru olacaktır. Bahaneleri sığ, gündelik ve
yüzeysel tutmamak, etik ölçekte kararlar almak sürdürülebilir tutum, davranış
ve düşünce modelini hayata geçirmek çok önemlidir.

Dünya nüfusu hızla artmakta, açlıktan ölen insanlar bulunmaktadır. Afetler,
susuzluk, hava ve çevre kirliliği ile birlikte koşullar daha zorlaşmaktadır. Yapılı
çevre ile doğaya verilen zararlar bilimsel ortamlarda konuşulmakta, tartışılmakta yeni çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. İzlenecek yolun başında, doğayla yarışmayan aksine doğayı gözlemleyerek yapılacak uygulamalar
yer almalıdır.

MİMARLIK

Mimarlık mesleği, kentsel tasarım, bina tasarımı, iç mekan tasarımı, peyzaj
düzenlemeleri ile birlikte geleceğe yapılan tasarımlar ile hem bugünün yapılı
alanlarını / yapay çevrelerini tasarlamakta hem de geleceğe yönelik varsayımlara göre fikirler geliştirmektedir. Ayrıca, kültürel miras eserlerini koruma, restore etme, yeniden işlevlendirme gibi sosyo-kültürel, toplumsal ve dünya halkı
adına sorumluluk taşıyan işleri de takip etmektedir. Bütün bu sorumluluklar
“etik” kurallar dâhilinde, teknolojik, bilimsel, yenilikçi yaklaşımlarla gerçekleştirilmektedir. Bir bina en az 50-60 yıl ömre sahip olmak üzere tasarlanmakta ve
inşa edilmektedir. Bu ömür, anıtlar veya özellikli ve fonksiyonel yapılar için çok
daha uzun olmak zorundadır. Bir nesli yaşatacak yapay çevre elemanlarını tasarlarken kültürel unsurları, kentle bütünleşmesini, aidiyet oluşturmasını, akışı
kesmemesini, fonksiyonel ve teknolojik olarak uzun yıllar yetebilmesini göz ardı
etmemek gerekir.

Şekil 2. Şekil 3. Şekil 4. Göbeklitepe (https://dusunbil.com )
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Şekilde görülen, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18
kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarındadır. Göbeklitepe’nin 12000
yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır. (www.kulturvarliklari.
gov.tr) Göbeklitepe yerleşkesi gibi tüm kültür mirasları, birer sürdürülebilirlik unsuru olarak çözümlenmeli, değerlendirilmeli, korunmalı ve saklanmalıdır. Kültürel aktarım, yöresel malzemeler, iş gücü gibi sürdürülebilir tutum ve davranışların
12.000 yıl önceden bugüne ulaşması önemli mesajlar taşımaktadır.

Mimarlıkta Süreç Kontrol

Mimarlık; multi disipliner çalışmayı gerektiren, sürekli gelişme, sürekli iyileştirme hedefli, detay çözücü düşünmesi gereken entelektüel bir daldır. Proje
tasarım / uygulama sürecinde;

• Tasarım
• Gereksinim
• Arazi
• İşlev
• Kullanıcı profili
• Kültür
• Coğrafi veriler
• İklim
• Yasal yaptırımlar
• Teknik bilgi
• Teknoloji
• Estetik
• Finans / Ekonomi
• Uygulama
• İş gücü / insan kaynağı
• Teknik bilgi
• Teknoloji
• Alet/edevat/gereç/iş makinesi vd.
• Deney / test
• Denetleme / kontrol
Bilgilerine sahip olmayı gerektirmektedir. Bir mimari projenin tasarımı, kalite kavramı kapsamında süreç/proses tasarımı olarak karşımıza çıkmakta sonuçta ürün bir kent parçasını oluşturmaktadır. Mevcut dokunun içerisine yapılan
binalar oraya entegre olmak zorundadırlar. Mevcut dokuya uyum ile birlikte orada yaşayanlara, oranın nüfusuna yabancılık hissi vermeyen binalar tasarlamak
konusu tasarımda sürdürülebilirlik kapsamındadır.
Mimarlık bir hizmet sektörüdür. Mimarlıkta sürdürülebilir bir davranış geliştirmek bazı kriterlere uygun davranmaya bağlıdır. Bu kriterler;
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•
•
•
•
•

Tasarım sürecinde zamanı kullanımda “verimlilik”
Doğru tasarım ve statik ekibinin bir araya gelmesi ile oluşan iş gücü /
insan kaynağı yönetimi
Kültürel sürdürülebilirlik
Çevreye uyum ve entegre olmuş tasarım
Demografik, coğrafi, iklimsel veriler gibi bilgilerin analizini yapmak,
Kalite, standartlara uygun üretilmiş malzemeleri kullanarak oluşturulan
detaylarla sürdürülebilir tasarım
Malzeme bilgisi: Yöresel ve teknolojik, akıllı, nano teknolojik ürünlerin
takibi,
Yöresel unsurlara hâkim olma
Hassas detaylandırma
Uygulanabilir, çevreci yasal yaptırımlar
Toplumsal duyarlılık
Etik kurallardır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standartlara uygunluk,
Sağlıklı ürün olma özelliği,
Kolay uygulanabilme,
Kolay biçimlendirme, şekil verilebilme,
Minimum zayiat,
Üretimde süreklilik, kolay bulunabilirlik
Az enerji, az işgücü ile üretilmiş olmak
Geri dönüşüm imkânı,
Malzemenin çalışma özelliğinin bilinmesi,
Isıl, ses, su ve neme karşı tavrı,
Estetik olma,
Ekonomik olma başlıcalarıdır.

•
•
•
•
•

Sürdürülebilir tasarımda doğru ve uygun malzeme seçimi gerekir. Bir malzemede aranan kriterler;

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

Evrensel tasarımda temel amaç, insanların mekâna uymasını değil, mekânın
insanlara uymasını sağlamaktır. Tasarımcının görevi ise insanların özelliklerine
göre kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan etkinliklerin yapılabileceği mekânı oluşturmaktır. Bu bağlamda, evrensel tasarımın amacına da
uygun olarak, tasarımcının, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak mekân verimliliğini arttırması ve kullanıcıların mekânı kolay ve güvenilir bir şekilde kullanabilmelerini sağlaması gerekmektedir. (www.ekoyapidergisi.org/212)
Hedeflere ulaşmak, ergonomik ölçüleri belirleyebilmek, ortak dili konuşabilmek için oluşturulan yasa, yönetmelik, şartname ve standartları bilmek, uygulamak gerekir.
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Standartlar, ürünleri hizmetler ve üreticiler için kriterler belirleyen belgelenmiş ve genellikle gönüllü anlaşmalardır. Standartlar, ürünlerin ve hizmetlerin
amacına uygunluğunu, kıyaslanabilirliğini ve rekabet edebilirliğini sağlar. (www.
pilz.com/tr)
Standartların yaptırım gücü yoktur. (Ancak, günümüzde bazı yasa ve yönetmeliklerde standartlara atıflarda bulunularak, standartlara yasanın gücü aktarılmaya başlanmıştır.) Standardize olmuş ürün, hizmet, deney vb. tüm faaliyetlerin
sonucunda kalite hedeflenmektedir. Kalite, sıfır hatanın hedeflenmesi demektir.
Sıfır hata bir ütopya olduğuna göre, sürekli iyileştirme için çalışmak gerektiği
açıktır.

Tasarım sürecinde sürdürülebilir olarak yola devam edebilmek için doğru seçilmesi gereken en küçük birim malzemedir;
•
•
•
•

Hammadde
Mamul
Yarı mamul
Ürün / gereç şeklinde işlenme ve proseste yer alma durumuna göre isimlendirilen malzemenin sürdürülebilir olması, birim ürünün doğru seçilmesi bakımından önemlidir. Çünkü yapı malzemeleri yapı bileşenlerini,
bileşenler yapı elemanlarını, elemanlar da yapıyı oluşturmaktadırlar. Bu
nedenle birim malzemenin doğru seçilmesi önemlidir.

Bir malzemenin sürdürülebilirliğini sınama, seçim ve kararlaştırılması sırasında dikkat edilmesi gereken konular şu şekilde sıralanabilirler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enerji
Kültürel beğeni / önem
Malzeme
Yöresel / yerel
Güncel
Akıllı
Nano teknolojik
Şekil hafızalı
Detaylandırma
Çevreye Uyum
Ar-ge
Ür-ge

Başlıca bu özellikleri olmak üzere malzemenin ambalaj üzerindeki bilgileri de
dahil olmak üzere sürdürülebilir davranmaya tasarım ve malzeme seçiminiden
başlamak en doğru yol olacaktır.

Sürdürülebilir Mimari Gereksinim Nedenleri

1960’lar ve 70’lerde “yeşil bina” kavramı ortaya çıktığı için, sürdürülebilir mi-
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marlık günümüzün ekolojik bilinçli dünyasında en hızlı büyüyen mimari trendlerden biri haline geldi. Sürdürülebilir mimarinin ardındaki fikir, yapı süreci boyunca sadece çevre dostu teknikler ve malzemeler kullanmaktır. Aynı zamanda
binaların verimli enerji tüketimi ve gelişme alanı ile olumsuz etkilerini en aza
indirmeye çalışmaktadır.(https://sh-architecture.com)
Sürdürülebilir, yeşil, ekolojik bina kavramlarının ortaya çıkmasını hazırlayan
koşullardan başlıcaları, nüfusun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşaması, göçle
hızlı bir nüfus lokasyon değişimi, hızlı yapılaşma ihtiyacı, mevcut kent dokusunun hastalıklı hücre gibi kontrolsüz büyümesi ve sektörün yaptığı hatalı uygulamalardı. Ortaya çıkan olumsuz gidiş aslında pek çok girişimci ve iyi niyetli hareketin de başlangıcı olmuştur. Ne olmamalı? Sorusunun cevabı, ne yapılabilir?
araştırmalarına götürmüştür. Bu yanlışlıkların başlıcaları;
•

Çarpık kentleşme

•

Yaşam / İş / Eğitim / Sanayi gibi işlevsel ayrımların kent planında sağlanamaması / iç içe olma durumu

•

Gecekondulaşma

Şekil 5. Dilovası / Kocaeli (www.haberturk.com) Şekil 6. Çarpık kentleşme (www.hurriyet.com.tr)

•
•

Yüksek katlı kent planlaması sonucu güneş görmeyen, hava almayan binalar
Alt yapı yetersizliği

Şekil 7. Adana 2016 (www.insaatderyasi.com/) Şekil 8.(http://emlakansiklopedisi.com)

•
•

Afet anında müdahale edememe olasılığı
Yalıtımsız binalar sonucu enerji kaybı

•
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Yalıtımsız binalar sonucu binalarda oluşabilen deformasyonlar

Şekil 9. Yalıtımsız binalarda nem problemi (http://teknolojikyapi.com.tr)

Şekil 10. Yalıtımsız yapı elemanları (http://www.milliyet.com.tr)

•
•
•

Hasta bina sendromu: Binaların insanları hasta etmesi sonucu konulan
teşhisler
İş Güvenliği / Ev Güvenliği

Ergonomik olmayan yapılar


Aydınlatma
♦
♦




•
•
•

Doğal

Yapay

Ses / Gürültü

İklimlendirme / Isıtma / Soğutma

Herkes için tasarım: Engelli / Yaşlı / Çocuk vd.

Verimlilik sağlanamaması
Ekonomik olmama



Maliyette ekonomik olmama

Kullanımda ekonomik olmama

Estetik olmama:




Kente ait kusurlar / Bütünsel bozukluk
Tasarıma ait kusurlar / Bina ölçeği

Detaylandırmaya ait kusurlar başlıcaları olmaktadır.
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Bu konular aynı zamanda sürdürülebilir çevreler için çözüm aranılan çıkış
noktaları olarak değerlendirilebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

Sürdürülebilirlik basit bir ilkeye dayanmaktadır: Hayatta kalma ve esenliğimiz için ihtiyaç duyduğumuz her şey, ya doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevremize bağlıdır. Sürdürülebilirliği sürdürmek, mevcut ve gelecek nesillere destek
olmak için üretken, uyum içinde insanların ve doğanın var olabileceği koşulları
yaratıp sürdürmektir.( www.epa.gov/ )
Ülke Yönetimleri, Resmi Kurumlar, Özel Firmalar ve Sivil Toplum Kuruluşları,
Dünya üzerinde sürdürülebilirlik ölçütlerini belirlemek için farklı platformlarda
bir araya gelmektedirler. Yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bulgular, alınan
kararlar, yaptırımlar, standartlar ortak fayda sağlaması amacıyla yazılı metinler
halinde duyurulmaktadırlar.

BM Genel Kurulunun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Açık Çalışma
Grubu Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları göz önünde bulunduran bir dizi
hedefe yönelik teklifini kurula ilettiği basın bülteninde duyurmuştur. (BM çalışma Grubu; 4- 6 June 2012 New York, 22 July 2014 - 19 Temmuz 2015) Önerilen
sürdürülebilir kalkınma hedefleri şunlardır:
Hedef 1: Yoksulluğu her yerde sonlandırın

Hedef 2: Açlığı sona erdirin, gıda güvenliğine ve iyileştirilmiş beslenmeye ulaşın ve sürdürülebilir tarımı teşvik edin

Hedef 3: Sağlıklı yaşantıların sağlanması ve her yaştan herkes için esenliğin
sağlanması

Hedef 4: Kapsayıcı ve eşit kalitede kaliteli eğitimi sağlayın ve herkes için ömür
boyu öğrenme fırsatlarını teşvik edin
Hedef 5: Cinsiyet eşitliğini sağlayın ve tüm kadınları ve kızları güçlendirin

Hedef 6: Herkes için su ve sanitasyonun mevcudiyetini ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak

Hedef 7: Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim sağlayın
Hedef 8: Sürdürülebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam
ve üretken istihdamın ve terbiyenin teşvik edilmesi, herkes için çalışmak

Hedef 9: Esnek altyapı oluşturmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi
teşvik etmek ve yenilikleri teşvik etmek
Hedef 10: Ülkeler içinde ve ülkeler arasında eşitsizliği azaltın

Hedef 11: Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir hale getirin
Hedef 12: Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının sağlanması
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Hedef 13: İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmek için acil eylemde
bulunun

Hedef 14: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak
Hedef 15: Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını korumak, geri
yüklemek ve teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, mücadele etmek, çölleşme, arazi bozulumunu durdurup tersine çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmak

Hedef 16: Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik
etmek, herkes için adalete erişim sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir
ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak
Hedef 17: Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için
küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

Hedefler incelendiğinde belirlenen sorunların dünya ölçeğinde olduğu, her
yerde ele alınmadığı takdirde dünya üzerinde sürdürülebilirlikten söz etmenin
söz konusu olamayacağı açıktır. Yenilikçi, acil ve yaratıcı çözümlerin üretilmesi
önemlidir.

Mimarlıkta Sürdürülebilir Uygulamalar

Yapılar, mimarlık yapıları ve mühendislik yapıları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mimarlık yapılarında, organizasyon tamamen mimarın elindedir. İşin geldiği ilk kişidir.

Mimar, ihtiyacını duyduğumuz mekânları tasarlayan ve oluşturulabilmesi
için gerekli olan çeşitli disiplinleri (makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi, iç mimar )
organize eden, hem estetik hem de fonksiyonel mekânlar üretilmesini sağlayan
kişidir. Bir mimarın, bu organizasyonu sağlayabilmesi ve alt disiplinler ile iletişim kurabilmesi için kendi bilgisi ve mesleki yeteneğinin dışında bu disiplinler ile
ilgili de bilgiye sahip olması gerekmektedir. (www.mimarimedya.com)
Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarda yapılabilecekler içerik açısından sınıflandırılabilir. Bu aşamalar;
•

Tasarımda sürdürülebilirlik: Sertifikalandırma sistemlerini ve kriterlerini bilmek

•

Çevre ile uyum

•

Projeyi tasarlamak

•
•
•
•

Çevresel girdileri öğrenmek: Analiz yapmak
İdeal form / biçim

Doğa ile doğru ilişkilendirme

Güncel malzeme, uygulama detayları gibi literatür ve piyasa araştırmalarını yapmak
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•

Detaylandırma sürecinde hassas davranmak: bağlamdan kopmadan, ekonomik, estetik, verimli ve inovatif çözümleri oluşturmak

•

Kullanım süreci ekonomisini düşünmek

•
•
•
•
•
•
•

Geçmişi ve geleceği düşünerek tasarım yapmak
Sağlıklı, ergonomik tasarımlara ulaşmak

İşlevselliğe önem vererek, sürdürülebilirliğin başka boyutunu sağlamak
Engelsiz / herkes için tasarım

İş gücü ve insan kaynaklarını doğru değerlendirmek, az emek ile çok iş
üretebilmek
Ekonomiklik

Seçilen malzemelerin de sürdürülebilir olmasına dikkat etmek: Malzemenin üretim sürecinde harcanan her türlü enerji ve harcanan zaman
sürdürülebilir olma durumunu etkilemektedir.

5.2. Sertifikalandırma Sistemleri

Çevre soruları konuşulmaya başlandığından bu yana daha iyisi nasıl olabilir konusunda çalışmalar yapılmakta ve standardize edilmiş sonuçlar ölçme /
değerlendirme kriterleri olarak sunulmaktadır. Bu değerlendirme kriterleri belirleyerek ve kategorize ederek kendi sistemlerini oluşturmuş ve üzerinde hala
çalışmalara devam ederek daah iyiy hedefleyen kuruluşlar bulunmaktadır. Sertifikalandırma sistemlerini dünya üzerinde geliştiren ve sunan kuruluşlardan
başlıcaları şunlardır;
Dünyada Yeşil Bina Sertifikaları (www.yalitimli-aluminyum.com/)
•

BREEAM (1990, İngiltere)

•

Pasif Ev (Almanca: PASSİVHAUS, İngilizce: Passive House) (1990, Almanya)

•

LEED (1998, ABD)

•
•
•
•

HK-BEAM (1996, Hong Kong)
IISBE (1998, Çok uluslu)
HQE (2002, Fransa)

ITACA (2002, Italy)

•

GREENSTAR (2003, Avustralya)

•

THREE STAR (2006, Çin)

•

DGNB (2008, Almanya)

•

CASBEE (2004, Japonya)

•

GRIHA (2007, Hindistan)
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Türkiye’de yeşil bina değerlendirmeleri (www.yalitimli-aluminyum.com/)
•

Yeşil Yıldız (2008)

•

Güvenli Yeşil Bina Belgesi

•

Yeşil Sertifika Türkiye Projesi

•

Enerji Kimlik Belgesi

•

ÇEDBİK Konut Sertifikası (2013)

Dünya üzerinde uygulanan sertifikalandırma sistemleri Türkiye’de de kabul
görmektedirler. Bunlardan Breeam Sisteminin kriterlerini şekilden görebilmek
mümkündür;

Şekil 11. Breeam Sistemi (Anbarcı,M., Giran, Ö., Ve Demir, İ.H., 2012:371)

Leed sisteminin ise farklı alt sistemleri bulunmaktadır. 2016 yılından beri uygulanan en yeni sistemlerden olan Leed V4’ün kriterleri;
•

Sürdürülebilir arazi

•

Enerji ve atmosfer

•
•
•
•

Su verimliliği

Malzeme ve kaynaklar
Yerleşim ve ulaşım
İç mekan kalitesi
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Bölgesel öncelik kredileridir.

5.3. Mimaride Detaylandırma
Mimarlık ürünü, bina ve çevredir; bina ise iç mekan yani fonksiyonla ilgilidir. Binanın tasarımı oluşturan etkenler bölüm 3.1.de verilmiştir. Bunların içinde
imar planı,yapılşama düzeni, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile kullanıcının
beklentileri sürdürülebilirlik konusunda en etkili olanlardır. Sürdürülebilir/yeşil
bir bina tasarımı olabileceğinin, bazı ön yatırım ve tasarım kriterleri uygulanması ile süreç içerisinde sağlıklı, ekonomik ve fonksiyonel geri dönüşlerin olacağının bilinmesi ve algılanabilmesi önemlidir.

Yeşil bina (aynı zamanda yeşil yapı veya sürdürülebilir bina olarak da bilinir),
bir binanın yaşam döngüsü boyunca çevresel olarak sorumlu ve kaynak verimliliği olan süreçlerin, yani yerleşmeden tasarıma, inşaat, işletme, bakım, yenileme,
yıkım yapısına ve kullanımına atıfta bulunur. Başka bir deyişle, yeşil bina tasarımı ev inşaatı ve sürdürülebilir çevre arasındaki dengeyi içermektedir.( www.
turkchem.net/)
Bir binanın sürdürülebilirlik açısından görevi;
•

Doğal ve yapay çevreye zarar vermemek, bozmamak

•

Doğada kapladığı alanda yeterlilik (minimal yaklaşım)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğal ve yapay çevreye uyum sağlamak
Yöresellik / yerellik

Sürdürülebilir yeşil alan oluşturmak

Doğru yönlendirilme / Yönlerle ilişki
Engelsiz olmak

Doğal havalandırma

Doğal iklimlendirme

Atık kontrolü sağlamak

Su dönüşümü / arıtma / değerlendirme

Az enerji tüketmek, az sarfiyat: Üretimde & kullanımda
Geri dönüşüme uygun detaylar / malzeme seçimi
Üretimde az işçilik

Bakım onarım işçilik ve maliyetlerinin ön görülmesi
Malzemede az zayiat
Ekonomik oluş
Sağlıklı olmak

Canlıların yaşam alanlarını gasp etmemek, onlara yaşayacak doğal alan
bırakmaktır.
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Yapılan çalışmalar sonucu, sistematize edilmiş çalışma ve ihtiyaç programları
mevcuttur. Şekil 12’de, bir binada nelere müdahale edilebileceği, nelerin yapılabileceği izlenmektedir. Başlıcaları, iç iklim koşulları, aydınlatma, sıcak su, havalandırma gibi sistemlere harcanacak enerjilerin miktarı, elde ediliş yöntemi,
cinsi enerji ve sürdürülebilirlik bağlamında önemli veriler oluşturmaktadırlar.

Şekil 12. Bina enerji performansı hesaplama yöntemi süreci (Anbarcı,M., Giran, Ö., Ve
Demir, İ.H., 2012 akt. Bayram, M., 2009)

Bir binada sürdürülebilir olabilmek için özellikle dikkat edilmesi gereken
yapı malzemesi, bileşeni, elemanı ya da mekanı konusunda dikkatli, bilgili, teknik ve teknolojik alt yapıya sahip olmak ön koşuldur. Bina tasarım ve inşaatı geri
dönüşü çok zor hatta imkansız uygulamalardır, bir binanın temeli yapıldığında
artık gerekli olsa bile yapılacak müdahale ve uygulamalar ilk anda yapıldığı gibi
olamayacaktır, geri dönüşü, telafisi imkansıza yakın derecede zordur.
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Şekil 13. Sürdürülebilir Tasarım Özellikleri (http://galeri2.arkitera.com/)

Şekil 14’de dıştan bohçalamalı bir temel detayı görülmektedir. Bu detayda uygulanmayan her hangi bir katmanı telafi etmenin zorluğu görülebilir. Şekil 15’de
ise uygulanan detayların toprak altında kalacağı anlatılmaktadır.

Şekil 14. Isı Yalıtımlı Dıştan Bohçalama (www.yalteks.com/tr/)
Şekil 15. Temel Uygulaması (www.ufukyalitim.com)

Diğer tüm yaşam ve iş alanlarında olduğu gibi yapı sektöründe de yenilenemeyen fosil tabanlı yakıtlardan elde edilen enerji kullanılmaktadır ve buda sektörü kıt kaynakların tükenmesi durumunda ya da aşırı maliyetli olması ya da uygulamaların doğa ve insan için tehdit haline gelmesi durumunda çaresiz duruma
düşürecektir. Bu durumda sürdürülebilir mimarlık ve etkin enerji kullanımı tasarımlarının önemini sürekli artırmaktadır. (http://ekolojist.net )
Bu nedenle alternatif enerji yöntemleri uygun olan alanlarda denenmeye başlamıştır. Güneş, rüzgar, su, deniz, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları
detay çözümlerinde yer almaktadır.
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5.3.1.Jeotermal Enerji Uygulamaları

Jeotermal enerji yerin derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu sıcak su
ve buhardan yapay yollarla elde edilen enerjidir. Jeotermal enerji, bazı ülkelerde
binlerce yıldır pişirme ve ısıtma için kullanılmaktadır. 20. yüzyıl başına kadar
sağlık ve yiyecekleri pişirme amacı ile yararlanılan jeotermal kaynakların kullanım alanları gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde çok yaygınlaşmış ve
çeşitlenmiştir. Bunların başında elektrik üretimi, ısıtma ve endüstrideki çeşitli
kullanımlar gelmektedir.( www.yesilodak.com/)

5.3.2.Rüzgâr Enerjisi Uygulamaları: Rüzgâr tribünleri

Rüzgar tribünlerinin hava ve rüzgar ile temas etme zorunluluğu, mevcut kent
dokularında binaya uygulama konusunda yetersiz kalmaktadır. Şekil 16’da bitişik nizam yapılaşma örneği görülmektedir. Nefes alamayan, güneş alamayan sokak ve caddelerde rüzgar enerjisinden de faydalanmak zor görülmektedir.

Şekil 16. Bitişik nizam yapılaşma (//www.emlakdanismanlari.com)
Şekil 17. Yoğun yapılaşma (www.hurriyetemlak.com)

5.3.3. Güneş Enerjisi Uygulamaları

Güneş enerjisini doğal ışık, aydınlatma, ısıtma ve dönüştürme yoluyla elektrik
enerjisi olarak kullanmak mümkündür.

5.3.3.1. Işık Rafları, Işık Tüpleri

Doğal aydınlatma, insan sağlığı önemlidir, bu nedenle imarı ilgili yasal uygulamalarda güneş almayan alanlarla ilgili önlemler alındığı görülür. Doğal ışığı
almak için ışık rafları, ışık tüpleri sürdürülebilir uygulama detaylarıdırlar. Bu detaylar yansıtma mantığı ile hareket ederler.
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Şekil 18. Işık rafı (http://gksdergisi.com/) Şekil 19. Işık Tüpü (www.elitmuh.com.tr/)

Bu uygulamalarda binanın güneşle ilişkisini çevre yapılaşması, konumu, kat
yükseklikleri, sokak/cadde/ bulvar vb. genişlikleri ilgilendirmekte ve verimi belirlemektedir.

5.3.3.2. Güneş Panelleri / Fotovoltaik Paneller / Güneş Pilleri

Binaların çatı ve cephelerine yerleştirilen özel olarak üretilmiş paneller, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilir bir sistemin elemanıdırlar.

Şekil 20. Edirne Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü binasının cephesine
yerleştirilen güneş panelleri elektrik üretmektedir. (www.enerjibes.com)

Güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde etmeye yarayan bu sistem,
güneşin yaydığı ve dünyaya gelen enerjilerin, değerlendirilmesini sağlar. Güneş
ışınlarında bulunan füzyonların açığa çıkmasıyla birlikte bir ışınım enerjisi ortaya çıkar. Bunu da fotovoltaik sistemler değerlendirir ve depolar.( http://ekolojist.
net) Yani, ihtiyaç fazlası elde edilen enerjinin daha sonra kullanılmasını sağlayan
sistemlerdir.

5.3.3.3. Güneş Odaları (Seralar)
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Güneş odaları, iç mekânla dış mekân arasında geçişi sağlayan, binaya ısı, taze
hava ve nem sağlayabilen ve içinde yaşanabilen toplayıcılar olarak tanımlanabilir. Kışın seralarda güneşe bakan cam yüzeylerin artması ısı kazancını arttırmakta, güneşin olmadığı saatlerde ise ısı kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzeyler
yazın ise istenmeyen ısı kazancının artması gibi olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bu nedenle, kış akşamları için gece yalıtımı, yaz gündüzleri için de güneşten
korunma güney pencerelerine göre daha büyük önem taşımaktadır (Alparslan,
B., 2010 akt. Demircan, R.K. ve Gültekin, A.B.,2017:43 )

5.3.3.4.Güneş Bacaları

Güneş bacası, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için geliştirilen
ısıl bir sistemdir. Konvansiyonel ısıl sistemlere nazaran oldukça farklı bir çalışma
prensibine sahiptir. Bu sistemde üç temel fiziksel prensip, sera etkisi, baca çekişi
ve kinetik enerjiye dönüşüm söz konusudur. (Öztürk, D.,2017)

5.3.4.Biyokütle Enerjisi Uygulamaları

Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi
için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve
önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Biyokütle için mısır, buğday gibi
özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları,
gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. (www.yegm.gov.tr/)

5.3.5. Yeşil Uygulamaları: Yeşil çatılar & Yeşil Duvarlar
Yeşil çatılar
Ekstensif ve intensif olmak üzere iki çeşittir.

Ekstensif yeşil çatılar, sığ (tipik olarak 7-10 cm) toprağa sahiptir. Sedum, yosun, ot, çim ve az bakım gerektiren veya hiç bakım gerektirmeyen diğer bitkiler
yetiştirilebilir. En hafif yeşil çatı türüdür. İntensif yeşil çatılar daha derin toprak
katmanına (15 cm üstü) sahiptir ve çimden süs çalılarına ve yarı olgun ağaçlara kadar daha fazla bitki çeşidi yetiştirilebilir. Toprak derinliği, sulama sistemi
ihtiyacı ve bakım seviyesi, bitkilendirme türüne göre belirlenir. (www.green-urbanscape.com/tr/) İntensive yeşil çatı sistemlerinde bitki örtüsü konusunda çok
geniş bir seçenek söz konusu olduğundan, çatıların üzerine dilenirse çim serilip
ve/veya ağaçlandırma yapılarak bir bahçe havası meydana getirilebilmektedir.
(http://www.pys-proaktif.com)

114

Mimarlık, planlama ve tasarım alanında yenilikçi yaklaşımlar

Şekil 21. Ekstensif çatı (www.emakyapi.com.tr) Şekil 22. İntensif çatı sistemleri
(www.yesilyapikatalogu.com/urun/73/maxidrain-intensif-yesil-cati-sistemleri)

Yeşil Cephe / Yeşil Duvar / Dikey Bahçe / Biyo Duvar

Bina cephelerinde uygulanan bu “dikey bahçe duvarlar hem yalıtımı artırarak
ısı alışveriş dengesine ve gürültü azaltımına katkıda bulunuyor hem de şehirde
ekstra yeşil alanlar yaratarak, şehrin havasını ve görünümünü iyileştiriyorlar.”
(www.kilsanblog.com/)

Sertifikalandırma sistemlerinde sürdürülebilir katkılarından dolayı yer alan
bir detay biçimidir.

Şekil 23. Yeşil cephe (www.yesilodak.com) Şekil 24. Paris’te bir bina, Patrick
Blanc (www.kilsanblog.com)

5.3.6. Detay Uygulamaları: Çift Cidarlı Cephe

Enerji verimliliği sağlayan, uygulanan bir detay sistemidir. Üç farklı uygulama
detayı yaygın kullanıma sahiptir.
•

Tampon Sistem

•

İkiz Yüz Sistemi (Boake, T.M., 2003:1)

•

Ekstrakt Hava Sistemi
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Şekil 25. Tampon Sistem Şekil 26.Ekstract Hava Sistemi Şekil 27.İkiz Yüz Sistemi (Boake,
T.M., 2003:1)

Şekil 28. Çift Cidarlı cephe uygulaması (www.glasscon.com/)
Şekil 29. (http://2017nyc.facadesplus.com/tag/double-curtain-wall/)
Şekil 30.Weill Cornell Medical College’s Double Skin (http://2017nyc.facadesplus.com)

5.3.7.Cam Uygulamaları: Özel Camlar / Akıllı Camlar

Kaba yapı üzerinde, doğal ışık almak, işlevsellik, tasarım unsuru, afet anında
kaçış, havalandırma gibi ihtiyaçların giderilmesi için ince yapı öğesi olarak pencere / doğrama boşlukları bırakılır ve bu doğramalarda ihtiyacı gidermek, işlev,
konfor, güvenlik gibi nedenlerle cam veya türevi malzemeler yer alır. Doğal ışık,
kontrollü güneş ışığı kullanımı, perdeleme, gölgeleme gibi ihtiyaçlar nedeni ile
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cam yüzeylerine yapılabilecek müdahaleler, konforu, sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde planlanabilir. Renkli cam, opak cam, termokromik jöleli camlar,
elektrokromik camlar, güneş ışığını yönlendiren / yansıtan / UV ışınlarını absorbe eden camlar, özel camlar içerisinde yer alırlar.
Elektrokromik camlara elektrik akımı verdiğiniz zaman panelleri karartır ve
ışığın önünü keser. Bunlar yüksek binalarda pencere camı olarak kullanıldığı zaman iç mekanları kararttığı için soğutma maliyetlerini düşürür. İçerde oturanlar
karartma derecesini ayarlayabilirler. Termokromik jöleli camlar, güneşin yaydığı
ısı belirli bir dereceyi bulduğu zaman beyaza dönüşür veya renklenir. Bunlar da
iç mekanlarda soğutma gereksinimini ortadan kaldırır. Güneşin morötesi ışınları
molekülleri faal duruma geçirir ve görülebilir dalga boylarını emer. Böylece göz
kamaştırıcı ışığı keserek camı koyulaştırır.( Scientific American, Eylül 2005, akt.
www.hurriyet.com.tr 24.09.2005)

5.3.8. Su Uygulamaları

Yaygın kullanımı olmamakla birlikte “su”yun malzeme olarak yer aldığı yapı
elemanlarının da sürdürülebilirlik detaylarında kullanıldığına rastlanmaktadır.
Su dolu kapların bina duvar veya çatısında kullanılması esasına dayalı bu sistemlerde, suyun aldığı ısının binaya aktarılması prensibi değerlendirilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Küresel sorunlar küresel çözüm önerilerini gerektirmektedir. Çevre, her geçen gün onarımı daha büyük çabalar gerektiren tehditler altında olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalmaktadır. Salt fiziksel sonuçlarıyla değerlendirilmesi
mümkün olmayan bu süreç, değer sistemlerinde de önemli değişimlere neden
olmaktadır. Başka bir deyişle, olumsuz gelişmelerin çevreye yansımaları çok boyutlu ve çok yönlüdür. “Sürdürülebilirlik” kavramı buna bağlı olarak, sadece fiziki
yapının değil, sosyal ve kültürel yapının da iyileştirilmesi sürecinin bir aracı olarak yorumlanmalıdır.(İncedayı, D., 2004) Bu nedenle, kültürel koruma, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir turizm gibi çalışma alanlarına da sahiptir.
Aynı zamanda, sürdürülebilirlik sosyal bir normdur. Belirtilen davranışların
ortak beklentisi kültürel olarak uygun olarak kabul edilir. Ahlaki bir kural ya da
bir dizi ahlaki kurallardır. (Vehkamäki,S., http://citeseerx.ist.psu.edu)

Bugün sanayileşmenin hızlanması, insanların endüstri, işletmecilik, bankacılık sektörleri gibi belirli bir geliri ve düzeni olan kurumsal iş yerlerinde görev
yapma arzuları, köyden kente göçü hızlandırmıştır. Bu göçler bina ihtiyacını arttırmış, kentleşmeyi hızlandırmıştır.
Organik ürünler, yapay katkılı ürünlerle özellikle bir dönem yarışamaz hale
gelmişlerdir. Modadan etkilenen zihniyetler, yapayı daha etkileyici bulmuş, geleneksel tutum ve davranışlardan uzaklaşır olunmuştur. Gazlı içecekler; ayranın,
sütün, kompostonun yerini almıştır.

Yitirilen tüm değerlerin yerine getirilmesi veya doğrusu ile yer değiştirmesi
çalışmalarını kapsayacak topyekûn bir iyileşme, düzelme, değişme, yenilenme ve
duyarlı bir bakış uygulaması gerekmektedir. Bu çalışmaların fiziksel boyutlarını
gerçekleştirebilmek için;

•

Bilimsel,

•

Kimyasal,

•
•
•
•
•
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Fiziki,

Ekonomi / Finans
Akılcı,

Yenilikçi,

Araştırıcı, özelliklere sahip akademik bir arka plana sahip olunması gereklidir.

Toplumsal ve sosyal boyutu için,
•

Eğitim temelli,

•

Duyarlı,

•
•
•
•
•
•
•
•

Geleneksel / Konvansiyonel özelliklere sahip,
Girişimci,

Sağ duyulu,
Paylaşımcı,

Motive edici,

Bireysel değil kitlesel menfaatler doğrultusunda davranan,
Araştırmacı,

Gelişmelere açık birey özelliklerinin olması önemlidir.

Toplum ölçeğinde ise,
•

Sosyal/toplumsal birlikler,

•

Toplantılar, seminerler, sempozyum ve kongreler,

•
•
•

Görsel, yazılı medya unsurları,
Ar-ge ve Ür-ge birimleri,

Bilimsel çalışma platformları aracılığıyla sürdürülebilirlik, yeşil mimari,
ekolojik oluş ile ilgili bir bilinç düzeyi oluşturabilmesi ve davranış modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Kurumsal firmaların zaman zaman gerçekleştirdiği çöp toplama faaliyetleri
ve bu hareketlerin medya aracılığı ile duyurulması bir örnek olarak gösterilebilir.
15 Eylül’ün Dünya Çöp Toplama günü olarak ilan edilmesi toplumsal duyarlılık
konusunda önemli bir adımdır.

Dünya üzerindeki Ülke Yönetimleri, Birlikler, Kuruluşlar ve hatta bireyler sürdürülebilir davranmak için tavır almaya başlamışlardır. Çeşitli toplantılar ve protokollerle bir gidiş yolu belirleme girişimleri içerisindedirler.
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Bilimsel ve akademik toplantıların yapılması, aile içi ve anaokulundan başlayacak bilinçlendirme çalışmaları, üniversitelerde uygun bölüm ve ders açma
imkânlarının oluşturulması, yazılı ve görsel medyanın, radyo ve televizyon yapımcılarının günlük programlarına bilinçlendirici notlar eklemeleri önemlidir.
Küreselliğin yaşandığı dünyada sosyal medyanın etkisi çok fazladır, bu nedenle
rol model kabul edilen insanlardan örnek davranışlar görmek itici güç olabilir.

Kurumsal firmalardan, gerek üretimlerinde gerekse şirket binalarında sürdürülebilir davranış içerisinde olanlar bulunmaktadır. Sürdürülebilir ölçütler
doğrultusunda tasarlanmış şirket veya fabrika binalarına sahip olmak önemlidir.
Özellikle Uluslararası piyasaya da açık olan firmalar için bu durum bir saygınlık
/ itibar unsurudur, marka değerlerine katkıdır. Daha da yaygınlaşması için bir
takım yönetim politikaları ve teşvik edici unsurlar sağlanabilir.

Sürdürülebilir yeşil bina tasarım ve değerlendirme kriterleri ve sertifikalandırma sistemleri oluşturan, aracı kurum organizasyonları ile etki ağını genişletme ve sağlıklı yaşam alanları, verimli üretim, kontrollü ve zararsız bir gelecek
için yayılma, kabul edilme, benimsenme ve denetleme çabaları içerisinde olan
kuruluşlar önemli işlere imza atmaktadırlar.
Gerek dünya gerekse Türkiye’de sadece sürdürülebilir / yeşil tasarımlar yapan mimarlık ofisleri bulunmaktadır. Alanda uzmanlaşmış bu grupların varlığı
sektör açısından önemlidir. Ancak, tüm inşaat sektörü meslek paydaşları ofisler,
sürdürülebilirlik kriterlerini bilmeli ve uygulamalıdırlar. Sertifikalandırma sistemlerinin içerikleri incelenmeli, hatta mevcut sistemleri ileriye götürebilmek
için detay geliştirmeyi topluma ve dünyaya borç bilmelidirler.

Kent planlamalarının sürdürülebilirlikteki önemi çok fazladır. Doğru imar
planı, imar adası, imar parseli düzenlemeleri, yapılaşma düzenleri, kat yüksekliği ile cadde/sokak/bulvar genişliği ilişkisi, yönlerle ilişki, hâkim rüzgâr yönü,
demografik ve kültürel yapı, kültürel miras unsurlarının doğru ve sürdürülebilir bir şekilde bir araya getirilmesi çok önemlidir. Aksi takdirde, kent içerisinde
sürdürülebilirlik kriterlerini sağlamak ve uygulamak imkânsız hale dönecektir.
Tüm sektörler için Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına önem verilmeli, altt yapı
oluşturulmalı, gerekli ve yeterli finans ve ödenekler sağlanmalıdır.

Gelenek, görenek, örf, adet gibi davranışsal, etnografik ve bulunulan topraklarda asırlar boyunca yaşamış medeniyetlerden miras kalan tüm mimari eserlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak sürdürülebilirliğin en
önemli görevleri ve davranışları arasında olmalıdır.

Sonuç olarak, geçmişten emanet ve sadece bir dönem kullanım hakkına sahip
olunan dünyayı tüketmemek, bitirmemek aksine daha güzel, daha yaşanır, daha
sağlıklı, daha paylaşımcı, daha çok canlı çeşitliliğinin yaşayabildiği bir halde gelecek nesillere bırakmak bu neslin sorumluluğudur. Tüm bilim dalları, sektörler, iş
alanları ve bireysel olarak herkes gibi inşaat sektörü paydaş meslekleri ve çalışma konusu olan mimarlık alanında da tüm mimarlar emanete sahip çıkmalı, sürdürülebilir bir dünya için çalışmalı, bilinçli, duyarlı tasarımlarla dünyaya olumlu
katkılar sağlamalıdırlar.
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İŞVEREN TALEPLERININ PEYZAJ
PROJESI SÜRECINE ETKISI: THE
KAYSERI TERRACES AND LOFTS
ÖRNEĞI

Emrah YALÇINALP1, Alperen MERAL2
GİRİŞ
Dış mekanların, insanoğlunun varlığının ilk dönemlerinden beri önemli derecede zaman geçirilen, onların yaşamlarını etkileyen yerler olduğu kabul edilmiştir. Babil’in Asma Bahçeleri’nden Mısır Medeniyeti’ne, Ortaçağ Avrupası’ndan Osmanlı Bahçelerine kadar çok farklı zamanlarda ve coğrafyalarda bu etkiyi görmek
mümkündür. Günümüzde ise hızla gelişen teknoloji, mobilitenin iyice artması ve
beraberinde gelen sosyolojik farklılıkların insanı doğal hayattan belirgin biçimde
kopartması ile modern zamanlara kadar görülmeyen sorunlar ortaya çıkmaya
başlamıştır. İşte peyzaj mimarlığının, her ne kadar tarihin ile dönemlerinden beri
belli oranlarda dış mekanların daha düzenli ve güzel olmalarıyla ilgili bir kaygı
görülmekteyse de, bir meslek disiplini olarak ortaya çıkışı tam da bu sorunların
yok edilmesine yönelik bir hareket olarak görülebilir.
Peyzaj mimarlığı mesleği, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel bileşenlerin ve
çevrelerin koruma-kullanım dengesi gözetilerek; ekolojik, ekonomik estetik ve
işlevsel ölçütlere uygun olarak planlanması, tasarımı, onarımı, korunması ve yönetim konularında proje üretimidir (Yörüklü 2009, Kurdoğlu 2013).

Peyzaj mimarlığı birçok meslek disiplinin kesişim noktasında yer olan, çok
bileşenli bir meslek disiplinidir. Ele aldığı konulara ve çalıştığı ölçeğe bağlı olarak
değişebilmekle birlikte, tasarım ve planlama alanları en temel iki alanını ifade
eder. Peyzaj tasarımı sürecinin başlangıç evresini, problematik bir durumun kabulü ve buna bir çözüm bulma kararlılığı oluşturmaktadır (Ching, 2002). Yani
peyzaj tasarımı süreci aslında bir problem ya da problemler çözüm sürecidir.

Sürekli değişen dinamik bir olgu olarak çevre, günlük yaşamın gerekleri ile
doğal ve yapay öğeler kapsamında biçimlenmektedir. İklim, toprak, su, doğal yapı
gibi abiyotik: insan, hayvan,bitki varlığı gibi biyotik faktörlerden oluşan çevre, sahip olduğu kaynaklar ve özellikler doğrultusunda farklı nitelik, tanım ve karakter
kazanmaktadır (Erdoğan 2006, Atabeyoğlu 2014). İnsanoğlu sürekli sürekli olarak yaşadığı mekanı güzelleştirme, geliştirme ve daha yaşanabilir hale getirme
kaygısı ile çalışmakta; peyzaj mimarlığı çalışmaları da, hep bu felsefe ile insanlara daha yaşanabilir ortamlar oluşturmayı amaçlamaktadır (Turgut, 2011). Mekanlarda yaşanabilirlik ve verimlilik ise, tasarım sürecinde örgütlenme, birimler
arası iletişim ve fikirsel birliğin sağlanması ile olmaktadır (Kara 2001).
1
2
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Peyzaj tasarımı ile kente getirilmeye çalışılan kentsel yaşam kalitesi; gürültü,
görsel kirlilik, yüksek katlı binaların yarattığı yapılaşma baskısının azaltılması,
kentsel alanların kullanıcı istekleri dikkate alınarak projelendirilmesi gibi birçok kapsam ve kriteri beraberinde getirmektedir (Helfand 2006, Taib 2012, Özer
2013, Kim, 2014). Kentsel mekanlar, kentlilerin ya da değişik kullanıcılarının kültürel birikimlerini paylaştığı, aktardığı, tekrar öğrendiği yerlerdir. Aynı zamanda
kentin tanımlanması bağlamında kullanıcıların; kültürel kimlikleri, kişisel gelişimleri ve insanların birbirleriyle etkileşimleri sonucu kentli olma deneyimini
elde etmesi de bu mekanlarda olmaktadır (İnceoğlu 2009) Dış mekan tasarımı
pek çok faktör, fonksiyon, mekan niteliği ve ihtiyaç gibi unsurlara göre çeşitlilik
gösterir. Mekanlar, karşılamak durumunda oldukları ihtiyaçlar nedeniyle tasarımlarında farklılıklar gerektirebilirler (Atabeyoğlu 2014).
İnsanın içinde yaşadığı mekanın organizasyonu, ister aktif, ister pasif olsun
bireyin fiziksel ve sosyal eylemlerini desteklediği ölçüde yaşam konforunu belirler. Bununla birlikte mekan, yalnızca fiziksel çevreyi ifade etmenin dışında insanın deneyimlediği, hissettiği ve bağ kurduğu bir olgudur. Bu nedenle mekanın
ölçeği ne olursa olsun, yaşam alanı oluşturduğu bireyler için fiziksel, kültürel ve
sosyal bağlamda algılanabilir ve yaşanabilir olması tasarım ve planlama çalışmalarında temel hedeftir (Oğuz 2010, Aksu 2012).

Tüm bileşenleri ile ele alındığında peyzaj mimarlığı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki, bu alanda ortaya konulacak ürünlerin kalitesini de önemli hale getirir.
Kullanıcıların tatmin oldukları, proje sahibi işletmenin sürdürülebilir bir bakım
ve işletme denklemi ile buluştuğu, projeyi ortaya koyan tasarımcıların gelecekteki işlerine referans olabilecek bir başarı ortaya koydukları bir ürün, tüm taraflar
için kazanım anlamına gelecektir. Bu nedenle peyzaj projesi tasarım sürecinde
gösterilecek hassasiyet, bir ürünün iyi olmasından çok, birçok bileşenin sonsuz
bir kombinasyonla çok fazla değişkeni etkileyeceği bir sistemi kurgulamak adına
çok önemlidir.

MATERYAL ve YÖNTEM
Proje Alanı

Proje alanı, Türkiye’nin en önemli endüstri ve ekonomi merkezlerinden, aynı
zamanda Ortadoğu ve Avrupa’nın en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan
Kayseri’de bulunmaktadır. İç Anadolu yukarı Kızılırmak bölgesinde 34° 56¢ ve
36° 59¢ doğu boylamlarıyla 37° 45¢ ve 38° 18¢ Kuzey enlemleri arasında yer alan
Kayseri ili 16.917 km2 yüzölçümü ile ülke topraklarının yüzde 2,2’lik bir bölümünü kaplamaktadır (Yürekli ve ark., 2010). Yaklaşık bir milyonluk nüfusu ile
bölgesinin en önemli merkezlerinden olan Kayseri, yazları sıcak, kışları soğuk
olan kuru bir iklimle karakterize olur. Proje alanı; otel, konut ve ticari alanları
bir arada sunan; yenilikçi ve Kayseri için iddialı bir konsepti bir arada barındırmaktadır. Bu farklılığını vurgulayarak kısa sürede popülarite sağlamak için kullanıcılarına yüksek konfor vaat eden bir PR politikası ile adını duyurmayı hedeflemiştir. On yıl boyunca kira garantili bir sistem dahilinde satış yaparak iddiasını
ortaya koyan yapı, bu iddiasının karşılık bulması için en az mimarisi ve yönetim
sistemi kadar iddialı bir peyzaj projesi talebi ile Lina Tasarım’a başvurmuş, adı
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Yöntem ve Uygulama Süreci

Çalışma esnasında alana ilişkin vaziyet planları, topoğrafik haritalar, 1/1000
ölçekli uygulama imar planları, alanda çekilen fotoğraflar ile işveren ile yapılan
görüşmeler yardımcı materyaller olarak kullanılmıştır. Projelerin çizimlerinde,
simülasyon ve görselleştirmelerin yapımlarında Autocad 2016, Archicad 19, Lumion 6.0, Adobe Photoshop CC 2015 programları kullanılmıştır.

Alanın peyzaj tasarım projesi ve uygulamasının ortaya konulmasında kullanılan yöntem yöntem; Yılmaz ve Yılmaz 1999, Korkut 2002, Atabeyoğlu ve Bulut 2007, Şişman ve ark. 2008, Çelikyay 2011, Turgut 2011, Kiper ve Karakaya
2013, Sağlık ve ark. 2014, Atabeyoğlu 2014 ve Bartlett ve ark. 2014 ve Yalçınalp
ve Meral 2018’den yararlanılarak ele alınan 7 aşamaya ek olarak proje uygulama
aşaması ile 8 aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

The Kayseri Terraces & Lofts peyzaj projesinin hazırlanmasında yöntemde
belirtilen aşamalar aşağıdaki sıra ile projeye işlenmiştir.

Alan seçimi, amaç ve proje ana kararlarının belirlenmesi

Bu projede öncelikle Kayseri kentinin iklimi, doğal bitki örtüsü ve çalışma alanının bulunduğu konumda etkili olabilecek mikroklimatik etkilerin varlığı araştırılarak işe başlanmıştır. Potansiyel kullanıcı sayıları ve bunların sosyokültürel
durumları, temel ihtiyaçların tespiti gibi konular araziden elde edilen verilerle ve
bu verilerin işlenmeleriyle elde edilmiş; sonrasında işverenin daha iyi anlaşılması için The Kayseri Terraces & Lofts’un işletmecileri ile toplantılar düzenlenerek
beklentinin ne olduğu detaylıca ve nesnel olarak anlaşılmaya çalışılmıştır.
İşletme sahiplerinin görüşme sırasında spontane bir biçimde dile getirdikleri
taleplerin, tasarımcı tarafından kolaylıkla algılanması, bunların atlanmaması ve
tasarıma etkin bir biçimde yön vermesinin sağlanması için görüşme her iki tarafın da bilgisi dahilinde kayıt altına alınmıştır. Bu talepler görüşme sonrasında
dinlendiğinde 2 temel grup altında toplanarak formal hale getirilebileceği anlaşılmıştır.

Proje, The Kayseri Terraces & Lofts projesi için kent imajından farklı yenilikçi
yaklaşımla, ekonomik ve ticari olarak işverene istenilen sonuçların elde edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda proje imajı açısından çarpıcı,
sıradan olmayan, uygulanması için kalite ve hassasiyet gerektiren formların kullanılması, ekolojik hassasiyet ve sürdürülebilirliğe ilişkin kamuoyu etkisi oluşturulması, misafirlerin ve sakinlerin yapının üst kısımlarından çevreye baktıklarında görecekleri desenin özel bir yerde olduklarını hissettirmesi, kullanılacak tasarım dilinin yapıyla bir bütün oluşturması ve/veya yapısal detaylara referans olabilecek kadar etkili olması ve güvenli bir mekan hissi vermesi konuları üzerinde
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uzlaşmaya varılırken; ticari ve ekonomik olarak ise, kışın uzun ve çetin geçtiği bir
şehirde mümkün olduğunca uzun süre ve yüksek konforla dış mekan kullanımı
sağlaması, dış mekanda ekonomik katma değer sağlayacak donatı/mekanların
tasarlanması, yakın çevreden görüldüğünde dikkat çekerek misafirlerin/sakinlerin alana gelmelerini sağlaması, uzun vadede bakım ve işletmesinin ekonomik ve
sürdürülebilir olması, kullanılacak malzemelerin Kayseri ve yakın çevresinden
temin edilebilecek malzemeler olması, misafir otoparkının ilerideki senaryolara
göre hesaplanması konuları üzerinde uzlaşılmıştır.

Mevcut durumu belirlemeye yönelik veri toplama (Sörvey ve
literatür çalışmaları)

Bu aşamada alan ve çevresini tanımak için alanın mevcut halinde gözlemler
yapılmış, fotoğraflar çekilmiş, işverenler ile görüşülmüş ve yapılması gerekenler
hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Proje talep eden işletme sahiplerinin istekleri yanında, proje ekibi tarafından
Kayseri şehrine gidilerek yakın çevrede canlı ve cansız peyzaj materyalleri konusunda gözlem ve incelemeler yapılmıştır. İnşaat malzemeleri satıcıları ve bitki
satış noktalarında incelemelerde bulunarak ekstrem kış koşullarının görüldüğü
kentte kullanılabilecek materyaller tespit edilmiş, bu materyallerin alışılmışın
dışında bir form anlayışı kapsamında kullanımının olanaklılığı üzerine analizler
yapılmıştır. Toplanan bilgiler vaziyet planı üzerine işlenerek sörvey paftası oluşturulmuştur.

Alan ve çevresinin analizi ve işlev şemasının oluşturulması

Projelendirmenin bu aşamasında çevresel ve kültürel faktörlerin alan kullanımı üzerindeki etkileri incelenmiş ve tasarım aşamasında daha doğru kararların
verilebilmesi için pafta haline getirilmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda belirlenen sorunlar için çözüm önerileri geliştirilmiş ve yapılan görüşmeler göz önünde
bulundurularak ihtiyaçlar listesi belirlenmiştir.

Leke diyagramı

Kullanıcı istekleri doğrultusunda işlev diyagramında belirlenen etkinlik alanları lekeler ile işaretlenerek tasarım sürecine katılmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. Leke diyagramı

Leke diyagramında belirlenen alanlar ve etkinlikler ölçeklendirilerek avan
projeye işlenmiş, tasarım ve detaylar için ön proje hazırlanmıştır (Şekil2).

Uygulama Projesi

Şekil 2. Avan Proje

Yapının otel ve rezidans fonksiyonları aynı anda farklı amaçlar için yapıya gelmiş çok sayıda insanın giriş çıkışına olanak sağlayacağından, bunun gerçekleşmesi için gerekli minimum alan büyüklüğü etüd edilmiş ve otel girişi ile bağdaşır
asgari fonksiyonlar giriş için bir araya getirilmiştir. Döşeme kaplama malzemesi
ile oluşturulan desende giriş odak noktası olarak kullanılarak vurgulanmış, su
öğesi ile temel tasarım ilkelerinden etkili çevre kullanılarak vurgu sağlanmıştır.
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Yapı dış mekanının yıl boyu kullanılması talebine bağlı olarak gerçekleşen en
önemli tasarım kararı dış mekana bir kış bahçesi tasarlamaktır. Bunun için yakın
çevrede bulunan yapısal ve bitkisel varlıktan etkilenmeden kışın en uzun süre
güneş alacak lokasyon belirlenmiş, yaz aylarında yakın çevresiyle birlikte servis
sağlayacak bir tasarım anlayışıyla çözüm sağlanmıştır. Mekana getirilen iklimlendirme ile hem yaz hem de kış aylarında iklimsel konfordan taviz verilmemiştir.
Alanın en önemli karakteristiklerinden birisi de ticari fonksiyon varlığıdır.
Cafe restoran olarak hizmet verecek ve doğrudan yapı dışına açılan lokasyonda
etkin bir teras oluşturulması amaçlanmış, yapı taban kotu ile yol kotu arasında
var olan bir buçuk metrelik fark bir duvar oluşumuna izin verilmeden küçük teraslar ile ve sıklıkla eski tren raylarında kullanılan travers malzeme kullanılarak
küçük teraslar halinde çözülmüştür (Şekil 3,4,5).

Şekil 3. Peyzaj uygulama planı

Şekil 4. Proje görselleştirme çalışması
(Render 1)

Şekil 5. Proje görselleştirme çalışması
(Render 2)

Yapının kuzey kısmında bulunan ve caddeye bakmayan cephesinde yer alan
toplantı/konferans ve düğün salonunun giriş çıkışının da bulunduğu kısım, peyzaj tasarımının en zorlu yanlarından birini oluşturmuştur. Bu kısımda 40m*3m
ölçülerinde taban alanına sahip bir bölgede 12-17 yaş gurubu başta olmak üzere, enerjisini mücadele ve keşfetmek için kullanmak isteyecek tüm çocuklar için
farklı zorluk seviyelerinde parkurlar barındıran bir çocuk oyun alanı tasarlanmış,
böylece hem farklı amaçlarla yapıya gelmiş kullanıcı profillerinin çocuklarının
onlardan bağımsız oyalanmaları ve motor gelişimlerini tamamlamaları sağlanmış, hem de tesis için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulmuştur. Söz konusu parkurda hareket sensörlü infrared ısıtıcılar kullanılarak kışın iklim konforu
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sağlanması amaçlanmış, bu platform gölgeli bakıda çözülerek yaz mevsimimde
de bu konfor şartlarının kendiliğinden gelişmesi amaçlanmıştır.

Uygulama için keşif-metraj hazırlanması

The Kayseri Terraces & Lofts işverenleri ile fikir alışverişleri sonucunda son
haline gelen projenin keşif-metraj dosyaları E-Hakediş programı kullanılarak
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyat cetvellerine göre hazırlanmış olup, 2018 yılında uygulama safhasına geçilmiştir.

Proje Uygulaması

Proje uygulama aşamasında ise ilk olarak alan tesviyesi ile başlamış olup, ardından proje aplikasyonu, yapısal peyzaj alanlarının ön hazırlığı (blokaj serimi,
sıkıştırma, çelik hazır serilmesi, grobeton dökülmesi), yapısal peyzaj alanları
uygulamaları, elektrik ve mekanik projelerinin uygulanması ile devam ederek,
bitkisel projenin uygulaması ve üst yapı donatı elemanlarının (pergole, ferforje…
vb.) montajı ile son bulmuştur.

Şekil 6. Proje Uygulama aşaması 1

Şekil 7. Proje Uygulama aşaması 2

Şekil 8. Proje Uygulama aşaması 3

Şekil 9. Proje Uygulama aşaması 4
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Gürbüz ve Arıdağ (2013)’ a göre; peyzaj mimarlığında yalnızca insan hareketi değil, hava-nem hareketi, su hareketi ve gölge-güneş hareketi de önemlidir
ve bunlar da tasarımın önemli bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. Hem bu kaygıdan dolayı, hem de işletme sahiplerinin zaten deklere ettikleri kamuoyunda
etki oluşturma istekleri nedeniyle ekolojik hassasiyetler de değerlendirilmiş ve
çatı yüzeyinden toplanan suyun infiltre edildiği bir yağmur bahçesi ile bir biyolojik gölet de tasarlanmıştır. Biyolojik gölet sahip olduğu ilginç fauna ve flora ile
çocukların keşfetme duygularını perçinleyen, alanın önemli bir parçası olarak
fonksiyonlandırılmıştır. Biyolojik göletin suyunun temizlenmesi için oluşturulan
“sump” alanı üstten taşmalı olarak çözülmüş, içinde kum torbaları ve elyaf gibi fiziksel temizlik sağlayacak kasetler, bioball gib nitfirikasyon bakterilerine habitat
oluşturacak ekipmanlar, ayrıca bir adet UV filtre kullanılmıştır. Biyolojik gölete
ilişkin en zorlayıcı durumu ise kışın sıfırın altında 20 derecelere kadar düşen
aşırı soğuk havalar oluşturmuştur. Bu sıcaklıkları tolere edebilecek sucul karakterli bitkiler bulunmuş, temin edilmiş; koi ve gold fishlerin bu sıcaklık değerlerini
tolere edebilmeleri için gerekli görülen 120 cm’lik su derinliğini sağlamak için
özellikle çaba sarfedilmiştir. Bu derinliğin özellikle çocuklara ilişkin bir güvenlik tehlikesi arz etmemesine önem gösterilmiş, suyun biyolojik temizliğine ciddi
katkı sağlayacak bataklık bitkilerinin bulunduğu kısımlar bu en derin bölgenin
etrafında çevrilerek bir anlamda güvenlik çemberi oluşturulmuştur.
Yağmur bahçesinin çalışabilmesi için detay çözümünde ciddi bir kazı öngörülmüş ve inşaat atıkları alandan uzaklaştırılarak geçirim açısından uygun torf,
dere kumu ve çakıl karışımları ile organik madde kullanılmıştır. Türkiye’deki
inşaat sahalarının çoğunda karşılaşılmakta olan hafriyatın bir kısmının alanın
tesviyesi için kullanılmasından alan genelinde özellikle kaçınılmasından ve bu
konuda hassas davranılmasının en önemli sebeplerinden birisi de budur. Yağmur
bahçesi oluşturulurken su ihtiyacı ya da suya toleransı en yüksek bitkiler, yağmur
sonrası suyun en son uzaklaşacağı en derin/orta kısımda konumlandırılmış, bitkisel tasarımda bu konuya özellikle dikkat edilmiştir.
Alanda ekolojik hassasiyete yönelik yaklaşımlardan birisi de pollinator bahçe tasarımı gerçekleştirilmesidir. Pollinator türlerin tatlı su kaynaklarına yakın
olma ihtiyaçları nedeniyle söz konusu bahçe de bu bölgede düşünülmüş, polen
ve nektarca zengin özel türlerden faydalanılarak alana başta kelebekler olmak
üzere pollinator türlerin çekilmesi amaçlanmıştır.

Alanda tasarlanan biyolojik göletin, yağmur bahçesinin ve pollinatör bahçenin fiziksel varlıkları haricinde ortaya koydukları en önemli katkılardan birisinin
de kullanıcılarla alan arasında bir ilişki kurması ve bir aidiyet duygusu oluşturmasıdır. Çünkü bir mekan sadece bir fiziksel çevreyi değil; kullanıcıların hissettikleri, ilişkili oldukları ve deneyimledikleri bir kurguyu ifade eder (Yalçınalp ve
Meral, 2018).
Tasarımla ilgili oluşması muhtemel ilk meydan okuyucu hususun, çevrede
iklimsel koşullar ve erişilebilirliğe ilişkin kullanılabilecek materyallerin belirli
ve sınırlı olmalarına karşın, istenen form anlayışının alışılageldiğin dışında ve
dinamik oluşudur. İşletme sahibinin, hava şartlarına rağmen yıl boyu kullanıla-
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cak dış mekan talebinin oluşturduğu en zorlayıcı unsurları ise, yapısal materyalin soğuğa ve gece gündüz arasındaki sıcaklık farkına dayanım sağlaması ile
bitkisel materyalin sıcaklığın sıfırın altına düştüğü dönemlerde hayatta kalabilen
türler arasından seçimi oluşturmuştur. Bitki türlerinin seçiminde yörede yapılan
gözlemlerden faydalanılmış, olabildiğince alanda doğal olarak yayılan ya da proje alnında yaşayabilecek olup Türkiye’de doğal olarak bulunan taksonlar tercih
edilmeye çalışılmıştır.

Tüm bu kuramsal ve kurgusal yaklaşımlar haricinde, proje talebinde bulunan
taraf için hayati önem taşıyan ve bu durumun açıkça ifade edildiği bir diğer konuyu
da form anlayışı oluşturmaktadır. Proje talebinde bulunan tarafın “alışılağeldiğin
dışında, dinamik, marka değeri sağlayacak, yukarıdan ve içinden bakıldığında bir
tabloda bulunuyor hissi verecek, yapıdaki diğer detaylara da yön verecek nitelikte” olarak tanımladığı bu form anlayışını yakalamak için birçok eskiz çalışması
gerçekleştirilmiştir. Doğrusal, ışınsal ve eğrisel birçok eskizden sonra, süreklilik
konusunda en iyi performansı sağladığı düşünülen, doğrusal ve eğrisel karakteri
bir arada sunan bir form anlayışı tercih edilmiş ve bu form anlayışının alana uygulanmasında karşılaşılabilecek sorunlar konusunda kapsamlı bir analiz yapılmıştır.
Proje talep eden tarafın isteklerinden biri olan kolay temin edilebilir malzemelerin
kullanılması bu konudaki en zorlayıcı şartlardan birini oluşturmuştur. Çünkü bu
alışılageldik malzemeler kullanılarak ortaya konulan formlar da genellikle alışılageldik olmaktadır. Gerekli tekniklerin araştırılması ve sonuca ulaşılacağının anlaşılması ile proje talebinde bulunan tarafın da isteği ile uygulama konusunda da
danışmanlık hizmeti verilmesi kabul edilmiş, böylece hazırlanan projenin aslına
uygun biçimde uygulanması için de sorumluluk alınmıştır.
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ÜÇ BOYUTLU MODELLEMENIN ÖNEMI,
ŞELALE ÖRNEĞINDE İRDELENMESI

Türker OĞUZTÜRK1, Ömer Lütfü ÇORBACI2
Giriş
Nesne şekillerinin tanımlanması ve temsil edilmesi işlemi genelde ‘modelleme’ olarak adlandırılmaktadır (Uluçay vd., 2004; Özdemir Işık vd. 2013). Üç Boyutlu modelleme, 2 boyutlu plan halindeki tasarımların yüzeylerinin bilgisayar
programları yardımıyla çizilerek sanal ortamda gerçeğe yakın halinin oluşturulmasıdır. Modelleme çalışmalarında farklı program yazılımları kullanılabilmektedir. Gelişen teknolojiyle her geçen gün bu programların sayısı da artmakta ve her
meslek disiplininin ihtiyaçlarına ayrı ayrı cevap veren programlar geliştirilmektedir.
Bilgisayar grafikleri (Üç boyutlu modelleme) birçok alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu alanlardan “Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), Bilim ve Bilimsel Görselleştirme, Eğitim ve Öğretim,
Eğlence, Reklamcılık, Sanat, Sanal Gerçeklik ve Güçlendirilmiş Gerçeklik ve Web”
kullanım alanlarını başında gelmektedir (Uğur, 2002). Günümüzde gelişen, çok
büyük bütçelerle yapılan ve milyonlarca insanın beğenisini kazanan animasyon
ve bilim kurgu filmleri ile sinema sektörü de en önemli Üç boyutlu modellemenin kullanıldığı alanlara eklenmiştir. Eğitim sistemlerinde etkin olarak kullanılan teknolojilerden birisi bilgisayar destekli eğitimdir (Çekbaş vd. 2003). Eğitim
alanında ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik vb.’ meslek disiplinlerinde bu
eğitimler yaygın olarak kullanılmaktadır. Modelleme programlarının bu disiplinlerdeki mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerine sağladığı faydalar düşünüldüğünde Üç boyutlu modelleme ile tasarımın farklı boyutlarını kavrayabilmelerini kolaylaştırdığı görülmektedir. Geleneksel çizim araçları mimarların nesneler
üzerinde çalışmasını kısıtlı olarak sağlarken, bilgisayarlar onlara yaratıcı etkinliklerin süreçlerine ve kaynaklarına daha geniş çerçevede erişim kolaylığı tanımaktadır (Aleksander, 1998; Özdemir Işık, 2017).

Peyzaj mimarlığı tasarım süreci içinde bilgisayar programlarının olmadığı
dönemlerde tasarımların geleneksel çizim teknikleri ile çizilmesi tasarım sürecini uzatmaktaydı (Anonim 1991; Şahin 2008). Son yıllarda gelişen bilgisayar
yazılım ve donanımlarıyla bilgisayar grafikleri ve animasyon işlemleri peyzaj
tasarımında ki süreçlerin hızlanmasında etkin rol oynamaktadır (Uğur, 1996).
Ayrıca oluşturulan animasyon sayesinde peyzaj tasarımında değerlendirmeler
yapılarak, yapılan çalışmalar kent siluetlerine de katkı sunmaktadır (Bekci vd.,
2017). Sürekli gelişen yeni donanımlar sayesinde bir zamanlar hayal veya imkân-
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sız denilen çalışmalar artık dakikalar içerisinde gerçekleşebilmekte ve gerçeğe
çok yakın alanın tam olarak özelliklerini taşıyan çalışmaların ortaya çıkmasına
olanak vermektedir (Benliay, 2000).
Zihinsel bir süreç olan tasarlama sürecinde oluşturulan imgelerin dışsallaştırılması amacıyla grafik anlatım teknikleri ile geliştirilen eskizler ve soyut bir
anlatımdan başlayıp giderek somutlaşan modeller kullanılmaktadır (Kurdoğlu
vd. 2008). Tasarımcı, bir ressam veya müzisyenden farksız, kafasında yarattıklarını, diğer kişilerle paylaşma ihtiyacı duyar. Ressam, hayallerini tuval üstüne
işleyerek; tasarımcı ise, hayallerini maketler yaparak, kara kalem çalışarak veya
teknik resim çizerek diğer kişilerle paylaşabilmektedir. Günümüzde gelişen yazılım ve donanım teknolojileri ile bilgisayarlar, peyzaj mimarlarının ve mimarların
hayal dünyalarını sergilemek için maketlere güçlü bir alternatif olmuştur (Uğur
vd., 2003). Bilgisayar tabanlı mimari görselleştirme; hem tasarım sürecinin hem
de tasarımcının fikirlerini yansıttığı mekânsal ilişkileri değerlendirmek için kullanılır. Mekânlar öncelikle görsel bir model üzerinde oluşturulur. Daha sonra bu
modele malzeme eşlemesi ve ışıklandırma ayarları yapılır. Bu şekilde düzenlenen sanal mekânlar görsel olarak, “gerçek” veya “gerçeğe yakın” olarak tanımlanabilir ortamlar halini alır (Ervin vd., 2001; Özdemir Işık vd. 2013).
Gerçek dünyanın üç boyutlu olması, bilgisayarlarda üç boyutlu modelleme
gereksinimini arttırmaktadır (Özdemir Işık vd. 2013). Lueptow (2000)’ a göre,
katı modelleme, bilgisayar destekli tasarımın en gelişmiş modelleme tekniği olarak, bir objenin sunumundaki en ileri metottur. Modelleme, yapılan tasarımların
algılanmasında ve detayların belirlenmesinde oldukça önemlidir. Üç boyutlu modellemelerde bulunan gerçekçi yüzeyler, renkler ve formlar sayesinde iki boyutlu
modellemeyi geçerek ön plana çıkmış ve üç boyutlu modellemeye olan talep artmıştır. Artan taleple üç boyutlu modelleme gelişimini devam ettirmiş ve animasyonların gelişmesini sağlamıştır. Bilgisayar ortamında modellenen bir tasarımı,
modelleme programının içerisinde gezerek istediğimiz açıdan ister kesit olarak
ister perspektif olarak görebiliriz. Bu doğrultuda her geçen gün daha çok gelişmekte olan üç boyutlu modelleme günümüzde sanal gerçeklik gözlükleri denilen
ve tasarlanan alanda birebir dolaşmamızı sağlayan teknolojiye ulaşmıştır.

Kişilerin rekreatif ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanan rekreasyonel
alanlar günümüzde büyük öneme sahiptir. Bu doğtultuda kişilerin sosyal aktivitelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecekleri rekreasyonel mekânlar tasarlayarak, projelerin yakın çevresi ile uyumlu olması ve yeterli yeşil alana sahip
olması gerekmektedir. (Bekci vd., 2017). Tasarlanan bu alanlar; planlama, tasarım ve uygulama aşamalarından geçerek oluşturulmaktadır. Bir süreç içerisinde
tasarlanan bu alanların ortaya çıkması amacıyla görselleştirme teknikleri ile geliştirilen eskizler ve soyut bir anlatımdan başlayıp giderek somutlaşan modeller kullanılmaktadır. Tasarım aşamasında yapılan 2 boyutlu çizimler uygulama
aşamasında yeterli olmamakta ve üç boyutlu çizimler ile istenilene daha uygun,
daha gerçekçi görüntüler ortaya çıkmaktadır. Üç boyut çalışmaları tasarımların
ayırt edilmesinde ve algılanmasında görsel ifade gücünün arttırılmasına katkıda
bulunmaktadır. Peyzaj mimarları estetik ve fonksiyonel anlamda doğru birlikler
oluşturmak üzere tasarımın öngörüsü için üç boyutlu görsellerden yararlanmaktadır.

Amaç
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Tasarım sürecinde oluşturulan iki boyutlu ve üç boyutlu çizimler karşılaştırıldığında üç boyutlu çizimlerin algısal olarak insanlar üzerinde daha kalıcı etki
bıraktığı görülmektedir. Bu çalışmada kentsel alanda rekreasyonel alanlar için
oluşturulan peyzaj tasarım projesi kapsamında üç boyutlu görsel animasyonlar
oluşturularak kullanıcılara ve tasarımcıya mevcut yapı ve tasarım en gerçekçi haliyle sunularak, bu görsellerin kişiler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkisi sorgulanarak en uygun tasarıma ulaşmak hedeflenmektedir.

Hazırlanan iki boyutlu çizimler projeyi kullanıcılara aktarma, anlatma ve tasarımı hayal gücünde canlandırma açısından yeterli olamamaktadır. Bu doğrultuda kullanıcılara yapılacak projelerin doğru ve gerçekçi bir şekilde aktarılıp, kabul ettirebilmek için tasarımların ve projelerin üç boyutlu ortamda animasyonlarının oluşturulması önemlidir. Üç boyutlu animasyonları oluşturmak hayal ettiğimiz tasarımları ve kullanımları insanlara aktarmamızı sağlamasının yanı sıra
uygulama aşamalarında da oluşabilecek hataları ön görmemizi sağlayacaktır. Bu
çalışmada üç boyut programlarının faydalarının iki boyut ve üç boyut çalışmaları
ile yapılmış ve uygulanmış bir proje üzerinden belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem
Materyal

Çalışma alanı olarak Kocaeli İli, Derince İlçesi merkezinde yer alan Derince
Belediyesi Meydan Park’ı seçilmiştir (Şekil 1). Bu alan kullanıcılar tarafından
yoğun olarak kullanılan ve kullanıcıların rekreasyonel ihtiyaçlarını karşıladıkları bir alandır. Belediye tarafından düzenlenen organizasyonlarda toplanma
ve etkinlik alanı olarak da kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra merkezi konumda
bulunması nedeniyle yayaların ve araçların mecburi geçiş aksında bulunmaktadır. Birçok faklı kullanım niteliğine sahip bu alan için bir peyzaj tasarım projesi
hazırlanmıştır.

Şekil 1: Çalışma alanı.
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Çalışmanın materyallerini; Derince Belediyesi kapalı otopark projesi, GPS cihazı, peyzaj mimarlığı alanında önemli kullanım alanına sahip olan Netcad, Autocad 2016, Sketchup ve Lumion programları oluşturmaktadır.

Yöntem

Bu çalışma 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar;

•Birinci aşama; alanda bulunan mevcut yapıların (beton teras, kolon ve merdiven gibi) GPS cihazı ile X, Y ve Z koordinatlarının alınarak alan sörveyinin oluşturulması ve alan fotoğraflarının çekilmesi,
•İkinci aşama; GPS cihazı ile alınan veriler Netcad ortamından dwg formatına
çevrilerek Autocad ortamına aktarılması ve Autocad ortamında iki boyutlu olarak alanın genel hatları üzerinde uygun tasarımların geliştirilerek, plan görünüşlerinin, kesitlerinin ve ön görünüşlerinin çizilmesi,

•Üçüncü aşama; İki boyutlu ortamda çizilen çizimlerin ve tasarımların üç boyutlu ortamda modellenmesi,

•Dördüncü aşama; oluşturulan modelin farklı noktalardan fotoğraflarının çekilmesi ve animasyonların hazırlanması.

•Beşinci aşama; sonuç olarak yapılan çalışmanın verilerinin ortaya konulmasıdır.
Derince Belediyesi Meydan Parkı’nda yapılan şelale projesinin tasarımı Netcad ve Autocad programlarda sayısallaştırılıp, işlendikten sonra planlanan tasarımın üç boyutlu modellemesi Sketchup ve Lumion programlarında yapılmıştır.

Bulgular

Çalışma alanının mevcut halinin belirlenebilmesi ve alan sörveyinin oluşturulabilmesi için GPS cihazı ile çalışma alanının mevcut durumunda bulunan beton
teras, kolon ve merdiven gibi yapısalların belirli noktalarının X, Y ve Z koordinatları alınmıştır. GPS cihazı ile belirlenen noktaların bilgisayar ortamına atılmasına
olanak veren Netcad programına GPS cihazını bağlayıp alınan koordinatlar Netcad programına aktarılmıştır. Elde edilen bu noktalara sayı numaraları verilip
noktalar arası çizgilerle birleştirildikten sonra X, Y ve Z koordinatları işlenmiş
alan sörveyi elde edilmiştir. Elde edilen alan sörveyi ve GPS cihazı ile alınan noktaların X, Y ve Z koordinatları Şekil 2’de verilmiştir. Oluşturulan alan sörveyinin
Netcad dosyası Autocad formatına dönüştürülmüş ve çalışmaya Autocad ortamında devam edilmiştir. Alan sörveyinde bulunan noktaların X ve Y koordinatları
ve mevcut alandaki yapısalların konumları ile aralarındaki mesafeler belirlenirken, noktaların Z koordinatları kullanılarak zeminler arası kod farkları belirlenmiştir.
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Şekil 2: Elde edilen alan sörveyi ve GPS cihazı ile alınan noktaların X, Y, ve Z
koordinatları.
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Çalışma alanı olarak seçilen Derince Belediyesi Meydan Parkı’nda uygulama yapılacak alanda ortalama 3.5m kot farkı bulunmaktadır. Çalışma alanının
mevcut fotoğrafları Şekil 3’de verilmiştir. Çalışma alanının altında kapalı otopark bulunmaktadır. Otoparktan kent meydanına, kent meydanından da Merkez
Cami’nin önündeki sokağa çıkabilmek ve sirkülasyonu devam ettirebilmek için
merdivene ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan tasarımda otoparktan kent meydanına
geçiş güzergâhında betonarme merdiven tasarlanırken, kent meydanından üst
sokağa yaşlıların daha rahat ve yorulmadan ulaşabilmeleri için yürüyen merdiven tasarlanmıştır. Yürüyen merdivenlerin yan yana konumlanabilmesi amacıyla otoparkın tavanında açılacak delik için kiriş ve kolonlar arasında 3 metre 20
santimetrelik bir genişliğe ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu kapsamda yürüyen merdivenlerin yer alabileceği en uygun konum kapalı otoparkın planlarında kiriş ve
direkler incelendikten sonra belirlenmiştir. Betonarme merdiven ise sirkülasyonun tamamlanması ve alan kullanımından tasarruf için yürüyen merdivenlerin
altından geçerek kent meydanına çıkacak şekilde tasarlanmıştır. Kapalı otoparkın planı Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 3: Çalışma alanının mevcut fotoğrafı.

136

Mimarlık, planlama ve tasarım alanında yenilikçi yaklaşımlar

Şekil 4: Kapalı otopark planı.

Çalışma alanının tasarımı yapılırken alanın mevcut durumundaki yapı incelenmiş ve Beton terasların atıl olduğu görülmüştür. Beton terasların yerine yapılacak şelale tasarımı doğrultusunda mevcut yapıdaki beton terasların beton
kesme makinesi ile tasarlanan şelaleye uygun bir şekilde kesilip değiştirilmesi
planlanmıştır.

Autocad ortamında iki boyutlu olarak bir şelale tasarlanmıştır. Autocad ortamında şelale tasarımının plan, görünüş ve kesitleri çizilmiştir. Tasarlanan şelale
kapalı otoparkın üzerinde olduğu için su yalıtımı çok önemlidir (Şekil 5). Su döngüsünü sağlayacak motorlar ve şelale için belirlenen yalıtım katmanı kesit örneğinde Şekil 6’da verilmiştir. Autocad programında yapılan çizimlerde çoğunlukla
tasarımların plan gösterimleri, ölçüleri, kod yükseklikleri gibi verilerin gösterildiği ve belirlendiği gözükmektedir.

Şekil 5: Tasarlanan Şelalenin planı.
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Şekil 6: Autocad ortamında çizilen şelalenin kesit ve görünüşü.

Autocad gibi iki boyutlu çizim olanağı sağlayan programlarda hazırlanan çizimlerde ölçü ve metrajlar gösterilebilmektedir. Üç boyutlu modelleme imkânı
veren programlarda ise gerçekçi ve alanın yapısına uygun malzeme kullanımları,
renkleri ve desenleri gösterilebilmektedir. Bu bağlamda iki boyutlu çizimlerin
tasarlanan şelale alanını kullanıcılara anlatmaya yeterli olmadığı düşünüldüğü
için kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere Şelale Tasarımının üç boyutlu modellemesi yapılmıştır. Çalışma alanımız için tasarlanan şelale tasarımının ön görünüşünün Autocad çizimi, üç boyutlu modelleme görüntüsü ve uygulandıktan
sonraki fotoğrafı şekil 7’de verilmiştir.
a

b

c

Şekil 7: Şelale ön görünüşü. a) Autocad çizimi. b) Üç boyutlu modelleme. c) Uygulama
fotoğrafı.

Üç boyutlu modelleme sonucunda elde edilen resim görüntüleri ve tasarlanan şelale projesinin uygulaması bittikten sonra çekilen fotoğraflar Şekil 8’de
verilmiştir. Şekil 8’de üç boyutlu modelleme yöntemiyle elde edilen görüntülerin
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ve animasyonların uygulama sonrası elde edilen fotoğraflarla benzer olduğu gözükmektedir. Şekil 8’de a1 ve a2 resimleri arasında ufak detaylar dışında farklılık
olmadığı yapılan modelleme çalışmasından elde edilen resim görüntülerinden
algılanan tasarımla, uygulama sonucu oluşan görüntünün aynı olduğu gözükmektedir. B1 ve b2’de şelale tasarımının yüksek bir noktadan görüntüsü gözükmektedir. Bu resim görüntüleri ve çekilen fotoğrafa bakıldığında renk ve renk
tonları dışındaki görüntünün benzerliği göze çarpmaktadır. C1 ve c2 resimlerine
baktığımızda şelale tasarımının ön görüntüsünü görmekteyiz bu resimlerde tasarımdaki yapısalların birbiriyle oranlarının eşit olduğu bu doğrultuda modellenmiş olan resim görüntüsünün gerçekçi bir sonuç verdiği gözükmektedir.
Üç boyutlu modelleme resim görüntüleri

Uygulama sonrası çekilen fotoğraflar

a1

a1

b1

b2

c1

c2

Şekil 8: a1, b1 ve c1 üç boyutlu modelleme görüntüleri; a2, b2 ve c2’de uygulama
fotoğrafları.

Sonuç ve Öneriler
Autocad ve aynı işlevlerdeki programlarda yapılan çizimlerde tasarımların
planları, konumları, ölçüleri ve detayları yer almaktadır. Verilen bu ölçüler teknik
bilgisi olmayan kullanıcıların tasarımları algılayamamasına sebep olurken teknik
bilgisi olan kullanıcıların alanı algılayabilmesine olanak sağlayabilir. Fakat kullanılan malzeme ve materyallerin herkesin algısında birbirinden farklı olabilme
ihtimali vardır. Bu tip farklılıklara bağlı olarak yanlışlar oluşabilir ya da kullanıcıların beklentilerinin altında sonuçlar doğurarak kullanıcıların tasarımları beğenmemesine sebep olabilir. Bu bağlamda iki boyutlu çizimler alanı kullanıcılara
anlatmaya yeterli olmamaktadır. Buna karşın Autocad gibi programlarda verilen
planlar, konumlar, ölçüler ve detaylar tasarımların yapım aşamasında büyük öneme sahiptir.
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Projede iki boyutlu tasarımdan uygulamaya geçişte sorunların ve detayların
belirlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra üç boyutlu modellemenin şelale tasarımı gibi rekreasyonel alanların ve çevresinin kullanıcıların uygulanacak olan
projeleri; tasarım aşamasında algılaması, yorumlayabilmesi ve kabul etmesi açısından modellemenin önemli olduğu görülmüştür. Görsel modellemelerle resim
görüntüleri alınıp, animasyonlar oluşturularak kullanıcılara ve tasarımcıya mevcut yapı ve tasarım en gerçekçi haliyle sunulabilir. Alınan resim görüntüleri ve
animasyonların yardımı ile rekreasyonel alanlardaki kullanıcıların üzerindeki
fiziksel ve psikolojik etkisi sorgulanarak uygun tasarıma ulaşılabilir. Üç boyutlu modelleme tasarlanacak ve projelendirilecek alanların fonksiyonelliğinin ve
görselliğinin arttırılmasına katkıda bulunur. Rekreasyonel alan modellemeleri
ile planlanan alanlara ait uygulama faaliyetlerine geçmeden önce elde edilen üç
boyutlu verilerin yardımıyla planlamaya ilişkin kararlar incelenebilir ve eleştirilebilir.
Rekreasyonel alan modellemeleri sayesinde planlanan alan için kolaylıkla
birbirinden farklı fonksiyonları içeren birkaç çeşit farklı tasarım hazırlanarak şelale projesinde ki gibi rekreasyonel alanların kullanıcılarına sunulabilir ve mevcut alan kullanıcılarının istek ve taleplerine göre hazırlanan tasarımlar ve planlar
kolaylıkla revize edilebilir. Yani üç boyutlu modelleme sayesinde tek bir alanla
ilgili kolaylıkla algılanmasını sağlayacak birçok tasarım alternatifi geliştirilebilir.
Geliştirilen tasarımlar ve projeler; fotoğraflar ve animasyon videolar olarak kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Bu sayede kullanıcıların en çok beğendiği ve
tercih ettiği tasarımlar seçilerek uygulama safhasına geçilebilir.
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KENTSEL AÇIK - YEŞİL ALANLARIN
PROJELENDİRİLMESİNDE GÖRSEL
DÜŞÜNCE VE GÖRSEL ANLATIM: VADİ
ÇAYKARA PEYZAJ PROJE SÜRECİ

Emrah YALÇINALP1, Doruk Görkem ÖZKAN2
GİRİŞ
Konut ihtiyacının her geçen gün artması ve hızlı kentleşme süreci, kamusal
açık mekanların önemini daha belirgin hale getirmiştir. Kent merkezlerinde artan yapılaşmayla beraber, kent içi açık mekanların nicelik ve niteliğini olumsuz
etkilemektedir. Bu süreç kent merkezi dışındaki açık yeşil alanlara olan ilginin
giderek artması sonucunu doğurmaktadır. Kamusal açık mekanlar, boyutları, konumları ve sunmuş oldukları olanaklara ve işlevlere göre değişiklik göstermektedir. Kent merkezlerindeki kamusal açık mekanların giderek azalması, kullanıcıları bölgesel açık mekan olarak hizmet edecek, kent dışı açık yeşil alanlara yönlendirmektedir. Açık yeşil alanlar, kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki yerel yönetimler, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak, ekolojik, ekonomik ve sosyal katkılar sunacak açık mekanları planlama konusuna ağırlık vermişlerdir. Özellikle
kullanıcıların serbest zamanlarında, günlük yaşamdaki yoğun çalışma etkisinden
kurtulmak amacıyla gerçekleştirdikleri rekreasyonel etkinliklerin planlanması
oldukça önem taşımaktadır. Özünde yenilenme anlamından türemiş rekreasyon
kavramı, kamusal, yarı kamusal ve özel oluşumlar vasıtasıyla, toplum merkezleri,
spor alanları, eğlence alanları, su parkları vb. alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin tümü olarak tanımlanmıştır (Mc Lean vd., 2005). Kullanıcıların günlük
yaşamdaki yoğun çalışma etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirdikleri rekreasyonel etkinliklerin gerçekleştiği onumlar, rekreasyon alanları olarak tanımlanmaktadır.

Çağdaş süreçler ve eğilimlere dayanarak, şehirler ve mahalleler, açık alan
gelişmeleri aracılığıyla, bölge sakinlerine, günübirlik ziyaretçilere ve turistlere
hitap edebilirler (Balogh & Takács, 2011). Ne yazık ki, fiili durum, kentin parçalarını iyileştirme ve komşu bölgelerin artan değerlerinin, kent ve ülke gelişimine
geri dönüşünün yerel liderler ve planlamacılar tarafından pek kabul görmediğini
göstermektedir. Bu doğrultuda Dünyada kabul görmüş ve Türkiye’de de uygulanmaya başlamış sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarımı ile beslenmiş bağlamsal konsept projelerinin sayısı arttırılmalıdır. Bu çalışmada, açık yeşil mekan tanımı ve işlevleri kapsamında bilgi verilecek ve sürdürülebilir peyzaj tasarımında
konsept projelerin tasarım sürecini, Trabzon, Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen
Vadi Çaykara Projesi özelinde ele alacaktır.
1
2
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Peyzaj Planlama ve Tasarımı Kapsamında Kentsel Açık Yeşil
Alanların Tanımı ve İşlevleri
Açık yeşil alan kavramını, çeşitli yazarlar farklı tanımlamalar ile ifade etmesine rağmen, benzer kavramlar aracılığı ile tanımlanmaktadır. Özbilen (1991)
kent içi açık alanlar ve dağılımı kapsamında yaptığı tanımlamasında, açık alan
kavramını, kent dokusunun önemli temel elemanlarından biri olduğunu vurgulamış ve mimari yapı ile ulaşım ağı dışında kalan boşluklar olarak tanımlamıştır.
Açık alan kavramı, ilk kez 1883’te Londra’da bir “kamu yolu” içinde bir komite
tarafından uygulandığına inanılmaktadır (Maruani ve Amit-Cohen, 2007). Daha
sonra 1877’de İngiltere ve daha sonra 1906’da Londra’da yapılan “Büyükşehir
Açık Alan Yasası”nda %5’inden daha azı binalarla dolu bir arazi olarak tanımlanmıştır. (Wang ve Gao, 2012). Açık alan genel anlamda, gelişmemiş olan ve üzerinde hiçbir yapı olmayan herhangi bir toprak parçası olarak tanımlanır. Açık yeşil
alan kavramı ise, doğa koruma, tarım, orman, yeşil tamponlar, pasif açık hava
kullanımı, rekreasyon vb. kavramları içerecek şekilde tanımlanmaktadır (Rakhshandehroo vd.2015). Bu terim, koruma ve boş alanlara ayrılmış, bir kurum veya
kuruluşa ait olan herhangi bir açık alanı ve bu alanlarda yeniden geliştirilebilecek rekreasyonel alanları kapsamaktadır.

Yeşil alan teriminin kökenini ise, kentsel doğa koruma hareketi ve Avrupa’daki yeşil alan planlaması oluştumaktadır (Swanwick, Dunnett, & Woolley, 2003).
Yeşil alan terimi, açık alanı da içinde kapsayacak şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilen ağaçlar, çalılar ve çayırlar dahil olmak üzere, çoğunlukla
doğal veya yapay bitkilerle kapı entsel alandaki tüm kamsal ve özel açık alanları
kapsamaktadır. Yeşil alanlar, mahalle çocuklarının oynadığı park, oyun alanları
gibi ölçeklerden, doğal flora ve fauna için yaşam alanı ve doğal hizmetler sağlayan ormanlık alanlara kadar genişleyebilen farklı ölçekleri ifade edebilir. Bu ölçek çeşitliliği doğrultusunda, açık yeşil alanlar, yaşları ve yaşam tarzları ne olursa
olsun, tüm insanların yaşamlarında önemli bir rol onamaktadır.

Kentsel açık yeşil alanlar, basit bir oyun alanından, doğal bir manzaraya kadar
farklı amaç, işlev ve biçimlere sahip, halkın erişimine sahip konumlardır. Kentsel yeşil alanlar, çeşitli sosyal, kültürel, estetik, fonksiyonel, ekonomik ve ekolojik
işlevlerin tanımlanmasının ardından, günümüzde kentlerde çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin desteklenmesindeki rolü açısından önemi giderek
artan bir şekilde kabul görmektedir (Madureira vd. 2018). Yeşil alanlar, kentte
mahalle parkı, kamu bahçeleri, oyun alanları, yeşil koridorlar, yerel park, meydanlar, yaya kaldırımları, mezarlık, anıtlar, okul bahçeleri, kent ormanı, çatı bahçesi, rekreasyon alanı gibi işlevler yüklenirler. Kentsel açık yeşil alanların sunduğu bu işlevlerin sağlanması amacıyla öncelikle bu alanların tasarım ve uygulama
sürecine odaklanması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, bir kentsel açık
mekanın yeniden işlev kazandırılmasında Çaykara ilçe merkezindeki Vadi Çaykara Projesinin peyzaj tasarım sürecine odaklanılacaktır (Yalçınalp ve Özkan, 2018;
Özkan vd. 2018).
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MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma Alanı

Proje alanı, Çaykara ilçe merkezinin birkaç yüz metre kuzeyinde, Solaklı Vadisi’nin üzerindeki bir hidroelektrik santralinin hemen üst kısmında kalan, akarsu
sınırının bir duvarla çevrelenmesinden sonra doldurulması ile oluşan açıklıktır.
Toplamda 5260 metrekarelik bir alanı kaplayan bu alan, Of - Uzungöl yolu güzergahında bulunmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu

Proje işini alan firmanın 2017 yılı içerisinde Karadeniz Teknik Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne yaptığı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim
üyesi Dr. Emrah Yalçınalp’le çalışma isteğinin kabul edilmesi üzerine adı geçen öğretim üyesi tarafından uygulama projesi hazırlanmıştır. Bu projeye ait programlama ve tasarım süreçleri araştırma bulgularında detaylı olarak açıklanmıştır.

Yöntem

Çalışmanın yöntemi, peyzaj mimarlığında tasarım sürecini oluşturan programlama, tasarım, uygulama ve kullanım süreçlerinden programlama ve tasarım
sürecinin değerlendirilmesidir. Programlama süreci, problemin tanımlanması,
bilgi toplama, sörvey ve alan analizi, amaç ve hedefler, kullanıcı ihtiyaçları, olanaklar ve sınırlılıkları kapsayan bir süreçtir. Tasarm süreci ise kendi içerisinde,
programlama aşamasından elde edilen verilerin, işlev şeması, leke planları, ön
tasarım, seçenek geliştirme, kesin tasarım ve sonrasında bitkilendirme planı ve
detay projelerini de içeren ile uygulama projesinin hazırlanmasını kapsayan bir
süreçtir.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Programlama Süreci
Problemin tanımlanması

Vadi Çaykara projesinin en önemli çıkış noktasını oluşturan “Uzungöl’e gelen
ziyaretçilerden ciddi bir miktarı bünyesine, dolayısıyla Çaykara ilçesine çekme-
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si” isteği, proje genelinde ikonik bir dinlenme/seyir birimi oluşturma arzusunu
doğurmuştur.

Amaç ve Hedefler

Analiz aşamasının tamamlanması ile çok sayıda küçük birimlerin oluşturulması yerine alışılagelmiş yaklaşımların dışında, büyük, etkili bir birimin dere
yatağına mümkün olduğunca dik konumlandırılması, bunların tekrar ettirilmesi
suretiyle de etkili bir silüet elde edilmesine karar verilmiştir.

Olanaklar ve Sınırlılıklar

Bu etkili birimin oluşturulmasında konumun olanak ve sınırlılıkları düşünülerek Çaykara coğrafyasının sarp yapısı ve insanının onunla verdiği dinamik mücadeleden esinlenilmiş, gittikçe yükselen ve en uç kısımlarında daha önce elde
edilmesi mümkün olmayan bir açıdan nehire ve yakın çevreye bakış sağlayan seyir teraslarının olduğu iki katlı bir birim tasarlanması amaçlanmıştır.

3.2.Tasarım Süreci

Programlama aşamasından problemin belirlenmesi, amaç ve hedefler ve olanak ve sınırlılıklar kapsamında elde edilen verilere çözüm oluşturmak amacıyla
eskiz sürecine geçilmiş ve çözüm önerileri oluşturulmuştur (Şekil 2).

Şekil 2. Tasarım sürecinde seçenek üretme ve eskiz

Tasarım süreci, soruların sorulmasını kapsayan ve bu sorulara cevap arayacak formların arayışını içeren bir seçenek üretme biçimidir (Steinitz, 1995). Lawson (2006)’ a göre tasarım düşüncesi, yaratıcı problem çözme ve üretkenlik için
gerekli zihinsel ve bilişsel teknikleri içermektedir. Bu kapsamda, tasarım süreci,
kendi içerisinde kavramsal tasarım, işlev şeması ve leke tasarımı, seçenek geliştirme, uygulama projesi ve son olarak görselleştirme süreçlerini izlemektedir.
Fakat günümüzde görselleştirme süreci, tasarım sürecinin ilk evresinden, son
evresine kadar geri beslemeli olarak proje sürecine dahil olmaktadır.

Yapısal stratejiler

Taşıyıcı kolonların tasarımın temelini oluşturan dinamizmi yansıtmasına
özellikle dikkat edilmiş, bu unsurun statik projelendirme konusunda önemli bir
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meydan okuyucu unsur olacağı öngörülmüşse de bu kararda ısrar edilmiştir. Kış
aylarında da rahatlıkla kullanılabilmesi için yan kısımlarındaki boşlukların PVC
esaslı bir perde ile kapatılmasının da mümkün olduğu birimler yaklaşık olarak
39.50 m uzunluğunda, 4 m eninde olup maksimum gabarisi 8.95 m’dir. Birimlerin iç kısımlarında ısıtıcı, ses sistemi ve kamera sistemi de çözülmüştür. Uluslararası anatomik standartlara uygun olarak 65 kişiye oturma ve yemek yeme
hizmeti verebilecek olan ve alana özel tasarlanan bu üç birimin bir diğer önemli
özelliği de, tasarım geometrisi itibarı ve form anlayışı ile alandan geçen ve Solaklı Deresi’nden alınan suyun akıtıldığı su ögesinin varlığına rağmen alandaki
kuzey-güney sirkülasyona izin veren bir geçirgenliği sahip olmasıdır. Bir başka
ifade ile bu birimler tasarlanırken sadece kullanıcıların oturmalarına yönelik bir
fonksiyon oluşturulmamış, aynı zamanda alan içinde yatay eksendeki geçiş de
mümkün kılınmıştır.
Projenin genelinde var olan biçim ve ölçü konusunda kendi standartlarını
oluşturma ve böylece bir marka değeri oluşturma arzusu, oturma birimleri, alan
içi su ögesi üzerindeki geçişler ve döşeme kaplama malzemelerinin oluşturduğu
geometride de kendisini hissettirmektedir. Alana özel olarak tasarlanmış sarmal
oturma birimi ve aynı anda 5-10 arası kullanıcıyı ağırlayabilecek kent donatısı bu
çabanın bir sonucudur (Şekil 3).
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Şekil 3. Tasarım sürecinde kesin proje ve uygulama proje çizimlerinin oluşturulması

Bitkisel stratejiler

Peyzaj mimarlığında tasarımların başarısını ve kullanıcılar üzerindeki aidiyet duygusunu etkileyen en önemli faktörlerden birisi de yerel değerlere yapılan
atıflardır. Vadi Çaykara Projesi her ne kadar dinamik ve modern çizgilerle kendisini hissettirme ve fark oluşturma çabasıyla ortaya çıkmışsa da, gerek oluşturduğu dinamizmin bölge coğrafyasına ve insanına yaptığı atıf; gerekse Solaklı Deresi’nin suyunu alan boyunca geçirerek verdiği vadi etkisi ile bulunduğu coğrafyaya
gösterdiği görsel ve işitsel benzerlik, bu kaygı ile ortaya konulmuştur.
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Yerele atıf konusunda hassasiyetle ele alınan konulardan birisi de bitkilendirme tasarımıdır. Bitkilendirme tasarımı ele alınırken bölgenin dere vejetasyonu
ile sub-alpin vejetasyonundan referans alınmış ve Betula alba, Sorbus aucuparia,
Arbutus unedo gibi doğal türler dominant bir etki ile kullanılarak hem coğrafyaya anlamlı bir atıf yapılması amaçlanmıştır. Kullanıcılara yakınlarda bulunan
kırsal lokasyonlarda gözlemleyebilecekleri Betula’ların sonbahar sararmaları ile
gövdelerinin oluşturduğu parlak beyaz dokunun kontrastı, Sorbus’ların yoğun
sonbahar meyvelerine bağlı renkliliği, halk arasında kocayemiş ya da çilek ağacı
olarak bilinen Arbutus’ların meyve güzellikleri ve şifalı/yenilebilir bitki olarak
değerlendirilmesi deneyimlerini yalatmak, projede ele alınan bitkisel tasarımın
en önemli amaçlarından biridir. Bununla birlikte, özellikle alanın içinden geçirilen dere modelinin civarında değerlendirilen bitkisel tasarımda, nemli dere vejetasyonu ve sulak alan vejetasyonlarına atıfta bulunmak amacıyla, yörede bu tip
vejetasyonları karakterize eden Oplismenus undulatifolius, Equisetum fluviatile ve
Lythrum salicaria taksonları özellikle kullanılmıştır.
İlgili idarenin lavabo, wc, mescit, mutfak gibi birimleri de bünyesinde barındıran bir yapısal birim talebi üzerine alanın en kuzey kısmında çözülen cafe ise
aynı zamanda çocuk oyun alanı için sınırlayıcı ve gürültü önleyici-güvenlik sağlayıcı bir bariyer görevi görmektedir (Şekil 4). Projenin uygulamasının 2019 yılının ilk yarısında bitirilmesi öngörülmektedir.
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Şekil 4. Tasarım sürecinde üç boyutlu görsellerin oluşturulması

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kent merkezlerinde gittikçe artan yapılaşma baskısı, kent merkezlerinde yaşayan insanlar açısından kentsel yeşil alanların önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışma, dere kenarında oluşan dolgu alanının yeniden işlevlendirilerek kullanıma açılması amacıyla oluşturulan Vadi Çaykara Peyzaj Projesinin programlama
ve tasarım sürecini değerlendirmiştir. Uygulama projesi hazırlanan projenin, uygulamasının bütünüyle tamamlanmasıyla hem Trabzon Çaykara ilçesi ve komşu
kentler ile hem de bölgesel ölçekte önemli bir odak noktası olacağı düşünülmektedir. Projenin çıkış noktası, problem belirleme süreci, amaç ve hedefler, olanak
ve sınırlılıklar süreçlerine programlama aşamasında detaylı olarak yer verilmiştir. Tasarım sürecinde ise, seçenek geliştirme süreci kapsamında eskiz ve üç boyutlu görselleştirmeler proje örneğinde ifade edilmiştir.

Bu çalışmanın peyzaj proje sürecinde ele aldığı programlama ve tasarım sürecini değerlendirecek olursak, tasarım sürecinin problem belirleme sürecinden,
kesin proje sürecine kadar ki aşamalarında görsel düşünme ve görsel anlatımın
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bir arada işlevlendirildiğini belirtebiliriz. Görsel anlatım ve görsel düşünmenin
bir arada işlevlendiğini, anlam, işlev ve biçimin görsel düşünce olmadan görsel
anlatım oluşturamayacağı da açıklanmıştır.
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PEYZAJ UYGULAMALARINDA ÇIM
ALAN TESIS TEKNIĞI
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Giriş
Ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu kentlerin hızlı gelişmesi, kentsel yeşil
alanların ve özellikle yüzey etkisi oluşturan çim alanların önemini bir kat daha
arttırmıştır. Özellikle yapı teknolojisindeki gelişmeler sonucu yoğun ve yüksek
yapılar arasındaki boşlukların çim yüzey olarak düzenlenmesi önem kazanmış,
teknoloji ürünü betonun soğuk ve sert görünümünün zayıflatılması ve yapı çevresi ekolojisinin insan yaşamı yönünden iyileştirilmesi kaçınılmaz olmuştur (Erkan, 2001).

Yüzey etkisi oluşturan bu çim alanların oluşturulmasında kullanılan bitkilere
“çim bitkileri” ya da kısaca “çim” adı verilir (Uluocak, 1994).Çim bitkisi; estetik ya
da işlevsel amaçlarla kullanılan, yeşilin farklı tonlarına sahip, genellikle üzerinde
yürünebilen, 10–15 cm yüzeysel kök oluşturan , kök ve kök boğazı, sap (gövde),
yaprak, çiçek kurulu (salkım), başakçık (çiçek durumu) , tohum -üreme organlarına sahip yer örtücü bitkidir (Yazgan vd., 1992). Çim; toprak yüzeyini örten, sık
bir halde gelişen, homojen bir görünüşe sahip ve devamlı biçilerek kısa tutulan
bir bitkidir (Orçun, 1979; Karakurt, 2004). Kırsal alanlar, yeşil alanlar ve spor
alanlarında en üst yüzeyde bulunan bu bitki, çim taşıyıcı tabaka ya da özel bir
toprak tabakasında yaşamını sürdüren, tarımsal bir yararı olmayan ya da böyle
bir amaca hizmet etmeyen otsu bitkilerden oluşmaktadır (Erdem, 1986).
Çim alanlar çeşitli kullanım alanlarının yanı sıra kullanıcılara sosyal, fiziksel,
ekonomik ve estetik değerler katmaktadırlar (Mutlu vd., 2017). Kentsel alanların
önemli bir parçası haline gelen çim alanların çevresel, fonksiyonel ve işlevsel faydalarından bazıları, yağmur suyu tutulması, yeraltı sularına katkı sağlama, toprak erozyonuna karşı koruma, tozun önlenmesi, toprak ıslahı ve restorasyonu,
arttırılmış ısı dağılımı, yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlama, gürültünün
azalması, kent içi park ve bahçelerde çim sahalar üzerinde oynamaya ve dinlenmeye olanak sağlamasıdır. Estetik faydaları ise; MEGEP (2008) kent estetiğine ve
alanların görsel kalitesinin artırılmasına katkı sağlama, park ve bahçede kullanılan bitkisel materyalle renk uyumu oluşturması, özellikle yaprak sürgünleriyle
yayılarak yoğun örgün bir yapı oluşturmasıdır. (Beard vd., 1994). Peyzaj uygulamalarında bitkisel tasarımın canlı materyallerinden olan çim bitkileri ağaç, ağaççık, çalı, yerörtücü bitkiler ile uygun bitkisel kompozisyonlar oluşturarak (Cengiz
vd. 2011) peyzajın görsel kalitesine dolayısıyla kullanıcıların memnuniyet düzeyine katkı sağlamaktadır (Bekci vd. 2012; Cengiz vd. 2014).

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,
Doktora, 61000, Trabzon, Türkiye
2 Doç. Dr. Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü,

74200, Bartın, Türkiye
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Çim alanlar görsel kalite açısından kullanıcılar üzerinde olumlu veya olumsuz
etkiler yaratmaktadır. Renk ve doku uyumu görsel kaliteyi artırmadaki önemli hususlardan (Ode vd., 2008) olup, çim üzerinde meydana gelen bozulmalar,
renk ve doku uyumunu bozmakta ve bu bozulma neticesinde alanın görsel kalitesi olumsuz etkilenmektedir (Uzun 1989;Öğçe vd. 2018). Yüzeyinde dalgalanma
olmayan, doku ve renk değişimi göstermeyen, içinde yabancı ot, yer yer toprak
yığını ya da çıplaklık bulunmayan, yağmur suyunu drene edebilen çim yüzeyler
görsel kalitesi yüksek, birinci sınıf çim yüzeyler olarak tanımlanmaktadır (Erkan,
2001). Sağlıklı bir çim alanı için optimum düzeyde yetişebilecek çim bitkisi seçimi;
çimin nasıl kullanılacağı, nerede yetiştirileceği, sürdürülebilirliği, bakımının nasıl
olacağı ve görüntüsünün ne olduğu ile ilişkilidir (Avcıoğlu vd., 1997). Çim alanlarının sürdürüleblirliği ve bakımı sağlandığında başarılı bir çim alan elde edilecektir.
Çim alanlarda tür seçiminde o yöreye ait uygun çim türlerinin kullanımı, sürdürüleblirliği ve bakımı açısından önemli fayda sağlayacaktır (Bekci vd., 2017).

Çim alanlar kullanıcıların aktif dinlenme ve sosyal etkinlik mekanları için uygun bir ortam sağlayarak insanların sosyal uyumu, iş üretkenliği, fiziksel ve zihinsel sağlığı açısından olumlu katkılar sağlamaktadırlar (Pretty vd., 2007).

Peyzaj çalışmalarında kullanılan her bir çim bitki türünün ve çeşidinin birbirinden farklı morfolojik ve estetik özellikleri vardır. Bu farklılıklar; uygulama alanının koşullarına ve amacına uygun tür seçiminde en önemli faktörlerden biridir.
Kullanım amaçlarına göre çimler çeşitlilik göstermekte olup alan kullanımlarına
göre farklı işlevler kazanmaktadır (Tablo 1). Uzun (1989), gerek kentsel gerekse
kırsal ortamda yer alan çim alanlar, park ve bahçelerde, çeşitli oyun ve piknik
alanlarında değişik ölçüde ve farklı kalitelerde kullanılmaktadırlar. Dik şevlerde,
yol kenarlarında, banketlerde ve kıyı kumul alanlarında ise stabilizasyon ve rehabilitasyon amaçlı kullanımları söz konusudur. Rehabilitasyon amaçlı çim uygulamalarında kullanılacak çim yüzey çeşidi ve kalitesi de diğer kullanımlara göre
farklılıklar göstermektedir (Erkan, 2001).

Çim alan tesisinde kullanılacak olan çimin türü, özellikleri ve bakım olanakları önem arz etmektedir. Çim alan tesisinin kullanım amacı göz önünde bulundurularak uygulama yapılacak alanın fiziksel ve iklimsel (ışık, sıcaklık, yağış, nem,
rüzgâr) özellikleri de dikkate alınarak alana uygun çim türü seçilmelidir.
Tablo 1. Kullanım amacına göre çim alanlar

Estetik Amaçlı
Çim Alanlar

Örnekler

Özellikleri

Kent parkları, ev bahçeleri, refüjler vb
alanlar estetik amaçlı çimlendirilmektedir.
Diğer alandaki bitkilere fon oluşturur.
Çimler üzerinde yaşanılabilen alanlar
olmalıdır; bu nedenle kullanılan çimler
hem estetik olmalı hem de yoğun
kullanılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
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Özel Amaçlı
Çim Alanlar

Yol kenarları, şevler, endüstri alanları, gar
ve istasyon alanlarının yeşillendirilmesi
için yapılmaktadır.

Onarım Amaçlı
Çim Alanlar

Spor Amaçlı
Çim Alanlar

Futbol, golf, tenis ve atlı spor alanları gibi
spor alanlarında yapılan çim uygulamaları
spor yapan kişilerin fiziksel sağlığını
korumak amaçlıdır. Çim, darbeyi emerek
esnek bir zemin oluşturur. Spor amaçlı
tesis edilen alanlarda kullanılacak çim
türlerinin seçerken; basmaya dayanıklı
olmasına, kendini yenileyebilmesine,
sık ve derin biçime gelmesine,
kök gelişiminin iyi olmasına ve
kardeşlenebilme yeteneklerinin olmasına
dikkat edilir.

Onarım amaçlı çim uygulamaları;
kumul stabilizasyonu, toprak setler
oluşturma, erozyon kontrolü, mera
oluşumu ve yangın alanlarının onarımında
kullanılmaktadır.

Çim türünün seçiminde; renk, büyüme ve gelişme hızı, sık biçime dayanıklılık,
basılmaya dayanıklılık, uzun ömürlülük, toprak yüzeyini kaplama, kuvvetli kök
gelişimi, tekstür, hastalıklara dayanıklılık faktörleri etkilidir. Çim bitkileri sıcak
ve serin iklim çim bitkileri olarak 2 grupta sınıflandırılmaktadır (Tablo 2). Sıcak
İklim Çim Bitkilerinin optimum yetişme sıcaklığı 15 – 27 C’ dir. Çimlenme, sürme, kardeşlenme, büyüme ve gelişme dönemlerinde serin iklim çim türlerinden
daha fazla sıcaklığa gereksinim duyan bitkilerdir. Bu grupta yer alan bitkiler serin iklimde yetişenlere göre daha kısa boyludur. Dipten biçime ve basılmaya daha
yatkındır. Sıcaklığa ve kuraklığa serin iklim bitkilerine göre daha dayanıklıdır. Ayrıca sıcak iklim bitkileri, genellikle vegetatif yöntemlerle üretilirken, serin iklim
bitkileri tohumla üretilmektedir (MEGEP 2008). Serin iklim çim bitkileri ekim
yatağında sıcaklığın 15 – 20 ºC olduğu dönemde optimum gelişme gösteren çim
türleridir. Bu gruptaki bitkiler ekstrem olmayan kış koşullarında iyi bir bakımda
renklerini korumaktadırlar (MEGEP 2008).
ÇİM TÜRLERİ

Tablo 2. Çim Türleri

Serin İklim Çim Türleri
Agrostis (Tavus Otu) Türleri
Festuca (Yumak) Türleri
Poa (Salkım) Türleri
Lolium (İngiliz Çimi) Türleri
Agropyron repens (Tarla ayrığı)
Dactylis glomerata (Domuz ayrığı)
Pheleum pratense (Çayır kelp kuyruğu)

Sıcak İklim Çim Türleri

Cynodon (Köpek Dişi) Türleri
Zoysia (Japon Çimi) Türleri
Axonopus offinis (Halı çimi)
Buchloe dactlyloides (Buffalo çimi)
Digitera decumbens
Erogrostis angustifolia
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Alanda kullanılacak çim türünün seçimi kadar çim alanlarının hangi amaca
yönelik olduğu ve daha çok neye hizmet edeceği belirlenerek uygulama yöntemi
seçilmektedir. Genel olarak 5 değişik yöntemle (Tablo 3) uygulanmaktadır (Uluocak, 1994): Tohumlama, çelikle (vejetatif) üretim, fideleme, çim kaplama (rulo
çimler), püskürtmeli ekim (hydroseeder).
Tablo 3. Çim Alan Uygulama Yöntemleri
Çim Alan Uygulama Yöntem- Özellikleri
leri
Tohumlama

Alışılmış ve güvenceli bir yöntemdir. Özellikle, iyi görünümlü kaliteli bir çim örtüsü ya da spor alanları için belirli nitelikte ve özelliği olan çimler en iyi şekilde tohum
karışımları ile bir araya getirilir. Alana dağılım en iyi bu
şekilde sağlanabilir. Tohumlamada başarı sağlamak için
bazı genel kuralları göz önüne almak gerekmektedir
(Uluocak, 1994).

Bol stolon veren, toprağı kısa sürede örten ve tohumla
üretimi pek mümkün olmayan türleri vegetatif yollarla
üretmemiz gerekir. Bu üretim şekli daha çok sıcak iklim
çimbitkilerinde kullanılmaktadır. Bu tür çim bitkilerine
Çelikle Üretim
örnek olarak; Agrostis stolonifera (Çim güzeli, sülüklü
tavus otu), Cynodon transvalensis (Uganda çimi), Cynodon dactylon (Bermuda çimi), Zoysia japonica (Japon çim
otu ) verilebilir.
“Gövde ayrımı ile üretim” adı da verilmektedir. Çim fidesi, çim bitki yumağından ya da keseğinden ayrılmış
Fideleme
olgun, tam gelişmiş ana gövdenin bir parçasıdır. Çoğu
kez birden fazla köklenmiş birey bir aradadır ve böylece
dikilir.
Çim alan tesisi sırasında son yıllarda özellikle yol çalışmalarında püskürtme ile ekim yöntemi yani hydroseePüskürtmeli Ekim (Hydrose- ding yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem kaliteli çim
eding)
yapılmasından çok bir yerin çabuk bir şekilde yeşillendirme işleri için uygundur. Yol, baraj gibi eğimi fazla,
büyük alan kaplayan, erozyona açık ve özellikle üzerinde
çalışılması ve ulaşılması güç olan yerlerde kullanılır.
Üretim çiftliklerinde özel bakıma tabi tutularak tohumdan üretilen yüksek kalitede çimin kalıplanarak, çimlenÇim Kaplama
dirilmek istenen alana montajın yapıldığı vegetatif bir
üretim metodudur.

Çim alanlarının uygulanmasının yanı sıra bakımı da önemlidir. Çimlerin bakımı çeşitlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çimlerin sıcaklıklara göre değişen gelişmeleri, bakım koşullarını da değiştirmektedir. Çim bakım işlemlerinde
en önemli unsurlar bilinçli bakım, kalifiye eleman ve iyi ekipmandır. Genel bakım
işlemleri; sulama, silindirleme, gübreleme, biçme, havalandırma, yabancı ot mücadelesi, üst kapak uygulaması, tırmıklama, tamamlama olarak sıralanabilir. Bu
bakım işlemlerinin hangi dönemlerde yapıldığı önem arz etmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4. Çim Alanlarda Aylara Göre Bakım İşlemleri (Anonim, 2011)

Dönem Aylar

SONBAHAR

Eylül

Ekim

Kasım
Aralık
KIŞ

Ocak
Şubat

İLKBAHAR

Mart

Nisan

Mayıs

Bakım İşlemleri

Bu ay çim ekimi için en uygun aydır. Ayrıca kış gübrelemesine bu ayda
başlanabilir. Çim örtüsünün olduğu yerlerde solucanlar; toprakta belirmeye başlar. Bu nedenle uygun nitelikteki ilaçların toprağa uygulanması gerekmektedir.
Bu ay içerisinde yapraklarda kuruma ve dökülme görülür. Bu yapraklar çimin üzerinden temizlenmediği takdirde mantarlaşma oluşumu
görülür. Ayrıca çimin dip kısmında toprak yüzeyinde keçeleşmeler görülür ve sonuç olarak çim alanda onarımı imkansız kelleşmeler meydana gelebilir.

Çim alan bakım işlemleri duraksama dönemine girer. Ayrıca çimin
üzerine; alanda oluşabilecek donlardan ve soğuklardan korumak ve
bitkinin besin ihtiyacını düzenlemek amacıyla sterilize edilmiş yanmış elenmiş ahır gübresi serilmelidir.

Bu ayda alet ve ekipmanlar bakıma alınmalıdır. Ayrıca donmuş veya
ıslak çim üzerinde gezilmemesine özen gösterilmelidir.
Çim alan bakımı için bu ay içerisinde çim üzerine dökülmüş kurumuş
yapraklar temizlenmelidir. Ancak donmuş çimlerin ve alanda oluşan
göllenmelerin üzerinde yürünmemesi dikkat edilmesi gereken önemli
bir noktadır.

Çim bakım işleminin başladığı bir zaman dilimidir. Bu ay içerisinde
çim alan üzerinde ilaçlama yapılabilir. Ekim yapılacak alanlarda zemin
hazırlığına başlanabilir. Şubat ayı sonunda ekim yapmaya başlanabilir.
Çim alan çalışmalarının başladığı aydır. Çimlerin gelişmeleri hızlanır ve büyümeye başlar. Çimin gelişmesini engellememek nedeniyle
çimin üzeri tırmıklanarak kurumuş yapraklar ve yabancı maddeler
uzaklaştırılmalıdır. Çim alanda yabancı otlarla mücadele çalışmaları
bu ay içerisinde yapılabilir. Ancak biçim sırasında çimin zarar görmemesi için zeminin kuru olmasına özen gösterilmelidir.
Bu ay içerisinde aktif çim alan bakım işlemleri hız kazanır. Çimde su
ihtiyacı belirir ve çim alanların 2-3 günde bir sulanması gerekir. Yaz
gübrelemesi için en uygun dönemdir. Azot esaslı Amonyum Nitrat içerikli gübreler önerilmektedir. Ancak yaz gübrelemesinde göz önünde
bulundurulacak en önemli husus; çimin altı aylık bir aktif yaşamsal
döneme girecek olmasıdır. Bu nedenle çimin bu dönemde besin ihtiyacına cevap verecek kontrollü salgılama yapabilen gübreler önerilmektedir. Bu ay içerisinde çim biçimine belirli aralıklarla (10-15 günde bir) devam edilmelidir. Ayrıca bu ayın ortalarından sonraki dönem
çim ekim işleri için en uygun dönemdir.
Yabancı ot mücadelesi bu ay içinde de yapılabilir. Ayrıca Mayıs ortalarına kadar ekim işlemlerine devam edilebilir. Çim biçme aralığı daha
kısaltılmalı (7-10 günde bir) ve çim kesim boyu daha da artırılmalıdır.
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Hava sıcaklığının iyice artması dolayısıyla bu ay içerisinde sulama
günlük olarak yapılmalıdır. Ancak sulama işinde en önemli husus;
Haziran gün içerisinde güneş ışığının etkisinin az olduğu saatlerde yani sabah
05:00 - 08:00 arası veya akşamüzeri 18:00 - 21:00 saatleri arasında
yapılmasına dikkat edilmelidir.

YAZ

Bu ay içerisinde biçim ve sulamaya devam edilmelidir. Ayrıca daha
Temmuz önce gübreleme yapılamamışsa ve alanda yeteri kadar su varsa bu ay
içerisinde de gübreleme yapılabilir.

Temmuz ayında yapılan çalışmaların aynısı yine bu ayda da yapılmaktadır. Eğer tatil vs. nedenler dolayısıyla çim alan ihmal edilmiş ve çim
Ağustos
de sararmalar oluşmuşsa çim kısa olarak biçilmeli ve sulamaya devam
edilmelidir.

Çalışma Alanı

Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bartın İli’nde yer alan Bartın Üniversitesi Ağdacı
Kampüsü’nde 40 m²’ lik bir alanda çim uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir.
Alana uygun olan belirli karışımlarda çim tohumu hazırlanarak, Mayıs ayında uygulama gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü

Örnek Çim Alan Tesisi

Uygulama 6 ana aşamadan oluşmaktadır. Uygulamanın ilk aşamasında çim
tohumu ekimi için uygun yer seçimi yapılmıştır. Sıcaklık, su, toprak gibi iklim
verilerinin optimum düzeyde uygun olduğu bir alanın seçimine özen gösterilmiştir. İkinci aşama; alana uygun çim türünün ve karışımının seçimi ve hazırlanması aşamasıdır. Bu aşamada alanda optimum düzeyde büyüme ve gelişme
sağlayacak alanın iklim verilerine uygun çim türü karışımı seçilmiştir. Üçüncü
aşama alanın ekime hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada alan kazma, kürek, tırmık
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vb. aletler ile tesviye edilerek havalandırılmıştır. Kaba tesviye yapılarak alanda
bulunan yabancı ot, taş, büyük toprak parçaları, beton artıkları uzaklaştırılmıştır. Alanda bulunan çukurlukları yok etmek ve suların birikimini önlemek amacıyla alanı düzeltmek için silindirleme işlemi yapılmıştır. Dördüncü aşama; çim
tohumunun ekimidir. Çim tohumu ekiminde elle serpme yöntemi kullanılmıştır.
Ekimden sonra tohumların rüzgârda uçmalarını önlemek için üzerine ince şekilde kapak toprağı torf serilmiştir. Beşinci aşama; sulama; ekim tamamlandıktan
sonra üzerine uygun miktarda sulama yapılmıştır. Altıncı ve son aşama is ekim
sonrası bakımdır.

Uygulama Aşamaları

Çim alan tesisi tekniğinde kullanılan elle ekim yöntemi ile 40 m2’lik alana
yapılan uygulama aşamaları kapsamında;

Uygulamaya başlarken alanda ki mevcut yabani otlar temizlenmiştir. Ardından toprağın havalandırılması için alanda ki sıkışmış toprağın, kazma ve bel küreği ile belleme işlemi yapılmıştır (Şekil 2). Toprağın havalanması sağlandıktan
sonra tırmıkla kaba tesviye yapılarak alanda bulunan taş, büyük toprak parçaları,
beton artıkları vb atıklar alandan uzaklaştırılmıştır.

Şekil 2. Ekime hazırlık (yabani ot temizliği, havalandırma, tırmıklama)

Alanda ince tesviye yapılarak alanda bulunan taş, iri toprak parçaları vb atıkların temizliği yapılmıştır. Ardından alanda bulunan çukurlukları yok etmek ve
suların birikimini önlemek amacıyla alanı düzeltmek için silindirleme işlemi yapılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. İnce tesviye, silindirleme

Ekime hazır hale gelen toprağa uygun çim tohumu seçimi yapılarak; %40 Lolium perenne, %30 Festuca rubra rubra, %15 Festuca rubra, %15 Poa pratensis
(Cool 4 mix) karışımı kullanılmıştır. Ekime uygun hala getirilen alana elle serpme
yöntemi ile ekim yapılmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Çim tohumu karışımı ve çim ekimi

Alanda ekim yapıldıktan sonra çimlerin küçük tohumlu olmaları nedeniyle
rüzgârda uçmalarını önlemek için tohumların üzerine ince şekilde torf serilmiştir. Ekimden sonra sulama işlemi düzenli bir şekilde yapılmasına karşın ekim yapıldıktan sonraki 1 hafta hava durumu yağışlı olduğu için alanda sulamayla ilgili
bir sıkıntı yaşanmamıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Kapak toprağının atılması, ekimin son hali

Uygulama işlemi bittikten 2 gün sonra alanda karıncalar görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle alanın etrafı Şekil 6‘ da görüldüğü gibi iple çevrelenmiş ve
alanın çevresine karıncaların alana girmesini engellemek için ilaç sıkılmıştır.
Alan ilaçlandıktan sonra karıncalar alandan uzaklaşmıştır. Böylece alanda başka
zararlıya rastlanmamıştır.
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Şekil 6. Uygulamanın 2.günü alanda karıncaların görülmesiyle alanın ilaçlanma aşaması

İlk çimlenme ekimden 9 gün sonra meydana gelmiştir. Gelişim sürecinde olan
çim ekimden 11 gün sonra 3-4 cm boya ulaşmış, 14 gün sonunda ise 6-7 cm
olarak ölçülmüştür (Şekil 7). Büyümeye devam eden çimler zamanla alanı kaplamaya başlamıştır. Çimlenmesi devam eden alanın yabani ot mücadelesine de
dikkat edilmiştir.

Şekil 7. Çimlenme gelişim süreci (9. gün, 11. Gün, 14. Gün)

Sonuçlar ve Öneriler
Yapılan çalışmada seçilen çim türü karışımını uygun ortam sağlandığı takdirde sağlıklı bir şekilde çimlendiği ve gelişim gösterdiği görülmüştür. Çim alanlar
faklı fonksiyonları yerine getirmenin yanı sıra, kentsel ve kırsal peyzajda estetik
yönden de olumlu etkiler yaratmaktadır. Yumuşak dokusu ile ağaç, çalı ve diğer
süs bitkileri ile uyum veya kontrastlık oluşturarak mekanın görsel etkisini güçlendirmektedirler.
Rekresyon alanlarında kullanılacak çim yüzeyler için gerekli altyapı ve yeterli
bakım çalışmalarının sağlanması ile çim bitkilerinin ortaya koyabileceği potansiyel imkanlardan maksimum derece fayda sağlamak mümkün olabilecektir. Bu
bağlamda çim alan tesisi bakım faktörleri ile birlikte değerlendirilmelidir (Orçun, 1979). Çim yüzeyler canlı ve bakım gerektiren özel alanlar olması nedeniyle
teknik ve vejetatif sorunları da beraberinde getirmektedir.

Yeşil alan kullanımları açısından kişi başına düşen alan miktarına bakıldığında, dış etkenlere karşı daha çok dayanıklılık gösteren çim yüzeylerinin açık yeşil
alanlar için uygulanması önerilmiştir. Böylece açık yeşil alanlardaki çim yüzeyi
bozulmalarının daha aza indirgenebileceği düşünülmektedir (Işık, 2017).
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Çim bitkilerinde gözlenen sorunların etkisini en aza indirgemek ve sürdürülebilir bir çim alan görüntüsü oluşturabilmek için aşağıda sıralanan öneriler dikkate alınması önem taşımaktadır.
• Sağlıklı çim tohumu kullanılmalıdır. Bunun için %98 saflıkta sertifikalı çim
tohumları alınmalıdır.

• Çim ekimi yapılan alanın ekimden önce çok iyi tesviye edilmesi gerekmektedir. Tesviyesi iyi yapılmayan alanda yağış veya sulama sonucunda su birikintileri oluşmakta, bu da toprağın nem oranını yükselterek toprak kökenli
hastalıkların çim bitkisi çimlendikten sonra kök bölgesine kolay bir şekilde
yerleşmesine neden olmaktadır. Tesviyenin çok iyi yapılmadığı durumlarda
su birikintisi bulunan alanda çim bitkisinin kökleri çürüyerek ölmektedir.
Toprak tesviyesinin iyi yapılmamasının bir diğer sonucu da belirli bir zaman
sonra toprak çökmekte ve bitki kökü ile toprak arasındaki bağ kopmaktadır.

• Toprak içerisine organik madde eklemesi yapılmalıdır. Aksi takdirde bu durum ilerde toprağın sıkışmasına ve drenaj probleminin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.

• Çim ekimi yapılan alanların uygun sulama şekli ile sulanması gerekmektedir.
Yağmurlama sulama sistemi kullanılmalı ve salma sulama yapılmamalıdır.

• Çim alanda belirli aralıklarla havalandırma yapılmalı, toprağın gevşetilmesi
ve çim bitkilerinin köklerinin keçeleşmesi engellenmelidir.
• Çim ekimi esnasında çiftlik gübresi kullanılacaksa en az iki yıl yanmış olmasına dikkat edilmelidir. Yanmamış gübre ya da fazla azotlu gübre uygulaması
yapılmamalıdır.

• İklim şartları dikkate alınarak uygun çim çeşitleri kullanılmalıdır. Çim alanlar ve diğer yeşil alanlar tesis edilirken toprak yapısına, bitki örtüsüne, yaşayan canlı varlığına ve birbirleri ile etkileşimine dikkat edilmelidir (Oğuztürk
vd., 2017).

• Çim biçme motorlarının bıçaklarının keskin ve steril olmasına dikkat edilmeli ve çim biçim seviyesi 3.5 cm olmalıdır. Bu seviyenin altında ya da üstünde biçilmesi çime zarar verdiği için dikkat edilmeli, ayrıca çim biçme motorları çim biçiminden önce kontrol edilmeli ve benzin sızdırıp sızdırmadığı
incelenmelidir.
• Çim alanlarda karşılaşılan bitki zararlılarıyla uygun yöntemlerle mücadele
edilmelidir.
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EKOMÜZELERİN SÜRDÜRLEBİLİR
KÜLTÜREL PEYZAJA VE TURİZME
ETKİLERİ

Başak AYTATLI1, Elif AKPINAR KÜLEKÇİ2
GİRİŞ
Dünya’da küreselleşmeye bağlı olarak görülen fiziksel çevredeki değişimler ve
yenilikler, bu duruma paralel ekonomik sektörlerin de gelişimini desteklemekte
ve rekabete ayak uydurmaları için yeni yöntem ve fikir arayışlarını doğurmaktadır. Bu sektörlerin asıl amacı, doğal kaynakların ve geleneksel değerlerin en
uygun kullanımını sürdürebilir koruma-kullanma ilişkisi içerisinde sağlamaktır.
Bu sürdürebilir gelişme kavramıyla doğaya zarar veren ve kaynakları tüketen bir
büyüme anlayışı giderek terk edilmektedir.

Bölgesel ve yerel ölçekte sosyo-ekonomik olarak ülkelere katkı sağlayan turizm sektörünün çeşitliliği, çevreye duyarlı, doğal kaynakların iyileştirilmesi ve
çevre sorunlarına çözüm üreten, daha kaliteli ve daha nitelikli uygulamalarla
artmaktadır. Dolayısıyla hammaddesi doğal, tarihi, ve sosyo- kültürel kaynaklar
olan turizmde, sürdürülebilirliğe katkıları olan, somut olmayan kültürel mirasın
en belirgin ve kalıcı unsurlarını barındıran, yaşayan doğal ve kültürel mekanları
bulundukları çevreyle birlikte kullanımına imkan veren en popüler fikir, “ekomüze” kavramıyla dikkati çekmektedir (Doğan 2011).
Eko-müzecilik anlayışı, bölgesel aktörlerin, bölgesel sermayenin değerlerini
artırmadaki rolünü vurgulayan çoklu entegre bileşenlere (fiziksel, çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik) sahiptir. Bu insan merkezli bakış açısı, güncel
peyzaj tanımlarıyla, yani bir bölgenin doğal-fiziksel özelliklerinin değerlerini tanıyan fakat aynı zamanda bu coğrafi alandaki topluluklara temel bir değer katan bir unsurdur (Raffestin 1981, Boylan 1992). Bu açıdan bu kavram, bireysel
davranışların peyzajın yapısından etkilendiğini, bireyin algılarını ve kimliklerini
temsil ettiğini göstermektedir (Dematteis1995).

Her mevsim birçok farklı aktivite ve faaliyetin düzenlendiği ekomüzede, özellikle ekoturizm faaliyetleri öne çıkmaktadır (URL1 2018). Bu bağlamda ekomüze
kavramının anahtar kelimeleri, bölgecilik, bütünlük, demokrasi ve somut olmayan miras değerlerini (doğa, kültür, tarih) kapsayan, sürdürülebilir kalkınmayı
destekleyen, geniş kapsamlı bir tanım içermektedir (Borelli 2013,Davis 1999,
Corsane ve Holleman 1993, Maggi 2006).

Bu çalışmada ekomüzeler turizm ve kültürel peyzaj değerleri açısından irdelenmiş, konuya ait literatür incelemesi yapılarak yerel ve bölgesel ölçekte bulundukları çevreye katkıları yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında dünyadan önemli
birkaç ekomüze örneğinin sürdürülebilir kültürel peyzaja ve turizme etkileri in1 Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2 Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
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celenmiştir. Çalışmada özellikle kırsal peyzaj değerleriyle miras alanı statüsünde
yer alan ekomüzeler seçilerek değerlendirilmiştir.

Ekomüzelerin Tarihsel Gelişimi

Ekomüze kavramının ortaya çıkışında, II. Dünya Savaşı sonrasındaki yirmi
yıllık dönemin siyasal, ekonomik, sosyal ve düşünsel tartışmalarının etkisi görülmektedir. Bu sürecin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve felsefi düşüncelerinden payını alan müzecilik anlayışı, önemli bir değişim yaşamıştır. 20. Yüzyılın
ilk yarısına kadarki dönemi durgun geçiren müzecilik anlayışı ve müzeler ikinci yarıda önemli revizyonlara uğramıştır. Eski, geleneksel müzecilik anlayışı ve
uygulamalarının değişim ve dönüşüme uğradığı yeni müzecilik süreci, ekomüze
fikrinin de kavramsallaştığı, idealize edildiği ve uygulamaya geçirildiği zeminin
temel dinamiğini oluşturmuştur. Yeni müzecilik akımı, anlayışı ve uygulamaları
1960-70 arasındaki tüm dünyadaki hareketli siyasal dönemin etkisinde gelişmiştir. Yeni müzeciliğin temel özellikleri, ekomüzenin de kavramsal çerçevesini oluşturmuş ve en önemli somut yansıması olmuştur (Doğan 2010).
Yeni müzecilik akımının önemli bir ürünü olan ekomüze kavramının ortaya
çıkışı ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi)’un Fransa’da düzenlediği toplantıda
olmuştur (Tuna ve Erdoğan, 2013).

Bir ekomüze, büyük ölçüde yerel katılımı temel alan ve yerel toplulukların
refahını ve gelişimini amaçlayan, mekanın kimliğine odaklanmış bir müzedir. İlk
olarak 1971’de Fransa’da Georges Henri Riviere ve Hugues de Varine tarafından
geliştirilen konsept, ekoloji ve müze terimlerini kısaltarak oluşturulmuş ve geleneksel müze anlayışına karşın, doğal kaynakları içeren kültürel mirasın bütünsel anlayışını yansıtan yeni bir kavramdır (Bary vd.1994; Davis 1999; Madran,
B. 1999). Ekomüzeler günümüzdeki müzelerden farklı olarak eser sergileyen
değil, bireyi esere dâhil eden mekânlardır. Belli bir coğrafi alanı ve oranın yaşayış
özelliklerini ele almaktadırlar. O coğrafyanın kültürünü, insanını, dilini, geleneklerini ve geleneksel üretim süreçlerini yansıtmaktadır.

Ekomüze ve Peyzaj İlişkisi

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde peyzaj kavramı, karakterinin doğal veya insan
faktörlerinin eylem ve etkileşiminin sonucu olan insanlar tarafından algılanan
bir alan olarak tanımlanmaktadır (Anonymous 2000). Bu sözleşmede yer alan
peyzajın eylemleri, ekomüzeler tarafından desteklenen, hem fiziksel bir gerçeklik hem de kişisel birer öznelliği kapsamaktadır. Peyzaj,“inscape” kavramıyla, fiziksel mekânın orada yaşayan insanların kültürel bilgisiyle şekillenmesini
sağlayan içsel bir manzarayla daha yakından bir ilişki kurulmaktadır (Borelli ve
Davis 2013). Bu misyonuyla ekomüzeler, toplumun miras değeri olarak yerel
farklılıkların ve çeşitliliklerin korunabileceği ve buna bağlı yeni turizm yaklaşımlarının geliştirilebileceği en önemli araçtır. Son yıllarda sayısı artan ekomüzeler
müzecilik kapsamında bir müze çeşidi olarak sınıflandırılmakta olup, toplumsal,
bölgesel ve daha büyük ölçekte dikkat çekmektedir (URL2 2018).
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Dünyada ve Türkiye’den Bazı Ekomüze Örnekleri

Dünyada pek çok örneği bulunan ekomüzeler, aynı zamanda doğal ve kültürel
mirasın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ekomüze bölgesinde birçoğu tarihi özellik taşıyan otantik köylerde tarihi, kültürel özelliklerin deneyimlendiği, yerel-tarihi mimarisiyle dikkat çeken ve ekolojik doğa-macera odaklı aktiviteler sunulan ekomüzenin turistik çekiciliği de oldukça yüksek mekanlardır

Tüm Dünyada 351 ekomüzenin olduğu ve bunun 287 tanesinin Avrupa sınırları içerisinde, geri kalan 64 tanesinin ise Avrupa dışındaki dünya ülkelerinde
olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). Avrupa’daki toplam ekomüzelerin yarıdan fazlası Fransa ve İtalya’da yer almaktadır. Fransa, İtalya, ve İspanya Akdeniz ülkeleri
olmaları bağlamında coğrafi benzerliklerinin yanında aynı zamanda ekomüze
uygulamalarının en çok olduğu ilk üç ülke arasında yer almaktadır. Bunun yanı
sıra Fransa’da 87 Ekomüzenin üyesi olduğu bir federasyon örgütlenmesi de bulunmaktadır (URL3 2018). Avrupa’da daha eski bir tarihi olan ekomüzeler son
yıllarda Hindistan, Çin, Tayvan, Japonya, Tayland, Vietnam ve Kamboçya’da, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’de sayıları git gide artmaktadır.
Tablo 1. Bazı Avrupa ülkelerindeki yaklaşık ekomüze sayıları (URL4 2018)

Avrupa Birliği
Ülkeleri

Ekomüze
sayısı

Avrupa Birliği
Ülkeleri

Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İtalya

4
4
4
1
87
2
1
143

Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
İspanya
İsveç
Türkiye
Birleşik Kırallık
Toplam

Ekomüze sayısı
2
22
13
1
43
12
2
3
344

Bu çalışmada ekomüzeler turizm ve kültürel peyzaj değerleri açısından irdelenmiş, konuya ait literatür incelemesi yapılarak yerel ve bölgesel ölçekte bulundukları çevreye katkıları yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında dünyadan önemli
birkaç ekomüze örneği sürdürülebilir kültürel peyzaja ve turizme etkileri incelenmiştir. Çalışmada özellikle kırsal peyzaj değerleriyle miras alanı statüsünde
yer alan ekomüzeler seçilerek değerlendirilmiştir.

Dreux Şarap Üreticileri ve Ustaları Ekomuzesi: Müze, Fransanın Dreux
kentinde 1987 yılında Flora Gallica kültür kuruluşu tarafından kurulmuştur. Tesis, 12. yüzyıldan kalma tonozlu şarap mahzenlerine, şarap yetiştiricilerine ve
yerel el sanatlarına adanmış koleksiyonların yanı sıra bir ortaçağ bahçesine sahiptir. Avluda, 13. yüzyılda düz tabanlı bir teknenin yaşam boyu yeniden üretimi,
gönüllüler tarafından yapılmıştır. Müzede birçok orijinal ekipman sergilenmektedir. 7,150 litre fıçı, bir araba ve baskı makinesi görülebilir.Bir dış mekan, bir
ahır, fırın, çamaşır odası ve iki yaşam alanı ile 19. yüzyıldan kalma bir yaşam ala-
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nına sahiptir. İçeride çeşitli koleksiyonlar görülebilmektedir. Ekomüze, aromatik,
tekstil ve tıbbi amaçlar için kullanılmış olan eski bitkilerle tepede 600 metrekarelik bir arsa üzerinde bir ortaçağ bahçesi yaratmıştır (URL5 2018).

Şekil 1. Dreux Şarap Üreticileri ve Ustaları Ekomuzesi’nden görünümler (URL6 2018).

Melbourne’un Yaşayan Batı Ekomüzesi: Melbourne’un Yaşayan Batı
Ekomüzesi, Melbourne’un batı banliyösü olan Maribyrnong’da bir ekomüze ve
toplum, sosyal ve tarih müzesidir . 1984 yılında Viktoria , Çocuk Müzesi ve Çin
Avustralya Tarihi Müzesi ile birlikte kurulmuştur. Ekomüze konsepti, çevreye,
manzaraya ve insanlara ve onların kültürüne odaklanmak ve toplumu
kendi hikayelerini kaydetme ve korumaya dahil etmek için benimsenmiştir
Avustralya’nın ilk ekomüzesi, duvarları olmayan müze sözlü tarih kayıt ve
odaklama ve toplum katılımı, daha yakın zamana kadar bir gelenek nesneleri
koleksiyonuna sahip değilken daha sonra mekan, personel ofisleri ile bir ziyaretçi
ve araştırma merkezi ve dönüştürülmüş mavi tonlu endüstriyel binalarda geniş
bir sergi alanı içermektedir. Bunlar çeşitli sergiler, konserler, performanslar ve
topluluk etkinlikleri için kullanılmıştır (URL7 2018).
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Şekil 2. Melbourne’un Yaşayan Batı Ekomüzesi iç ve dış mekan görünümleri (URL7
2018)

Pipemakers Park Ekomüzesi: Boru üreticileri Parkı, Melbourne kentinde Maribyrnong batı kıyısında, Maribyrnong nehri yakınında yer almaktadır. Parkı eski
boru işleri sitesinde oluşturulan ve mevcut tarihi binaları korunarak endüstriyel miras kapsamında sosyal, çevresel ve aborjin tarihine odaklanan ekomüze
olarak değerlendirilmiştir. Pipemakers Parkı, Maribyrnong Nehri boyunca geniş
doğal ağaç dikimi, göletler ve yolları ile geniş bir açık alan niteliğindedir (URL8
2018).
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Şekil 3. Pipemakers Park Ekomüzesi park alanından görünümler (URL8 2018)

Valle de Samuno Mınıng Ekomüzesi: İspanya’nın Langreo kasabasında bulunan Samuno Vadisi, kömür madeninin kalbinde, madenciliği ekomüze kapsamında sergilenmektedir. 19. yüzyılda başlayan yoğun madencilik faaliyetinin doğal bir sonucu olarak sanayi zenginliklerini ve kalıntılarını bir madencilik treni
ile keşfetme ve 1930’dan kalma ve orijinal makinelerin bazılarına sahip gerçek
maden galerisinde yolculuk imkanı sağlayan, korunan peyzaj alanları ve yoğun
ormanlık alan içersinde tren yolculuğu ile gezinti rotası oluşturulmuş orijinal
bir ekomüze projesidir. Avrupa’nın diğer birçok yerinde olduğu gibi bu alanda,
sanayi mirasının korunması ve rehabilitasyonu, ekonomik yeniden canlandırma
projeleriyle birleştirilmiştir (URL9 2018; URL10 2018).
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Şekil 4. Valle de Samuño Mınıng Ekomüzesi’den görünümler (URL10 2018).

Alsace Ekomüzesi: Alsace Ekomüzesi, Fransa’nın en büyük açık hava müzesidir ve bu müzede, Alsace’da kırsal yaşamın nasıl olduğunu göstermektedir ve
ziyaretçileri bina ve eserleri, geçici sergileri, hem küçük hem de büyük etkinlikler gibi bölgedeki popüler gelenekler ve sanat hakkında bilgi edinmeye davet
etmektedir. Bölgesel mirasın bir aynası olan Alsace Ekomüzesi, projesi, evleri,
el sanatları, yemek pişirme, tarım ve çevredeki bahçeleri, ırmakları ve alanları
ile olağanüstü bir kırsal yaşamı temsil etmektedir . Geleneksel festivaller, tüm
aile için günlük aktiviteler ve etkinlikler, olağanüstü sergiler, teknelerdeki geziler
veya traktör veya at arabaları, katılımcı atölyeler ve kurslar proje kapsamında
yer almaktadır (URL10 2018).
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Şekil 5. Alsace Ekomüzesi’den görünümler (URL10 2018).

Bergslagen Ekomüzesi: İsveç’te bir açık hava müzesi olan eski madencilik
ve eritme bölgesinin batı kesiminde yer alan Bergslagen merkezi içinde  1986’da
açılan müze bugün dünyanın en büyük ekomüzesidir. Müze Ludvika, Smedjebacken , Fagersta , Norberg , Skinnskatteberg , Surahammar ve Hallstahmmar belediyelerinin ortak projesidir. 1998 yılında Ecomuseum Bergslagen, Luigi Micheletti
Ödülü ile Avrupa’nın en iyi endüstri tarihi müzesi olarak ödüllendirildi. Ekomuseum Bergslagen tarihsel ile tarih öncesi demir işleri siteleri gösteren patlamaların ve demircilik atolyeler, haddehaneler, modern çelikhayati ulaşım güzergahı boyunca işletmeler ve rekreasyon alanları sergilenmektedir (URL11 2018).
Müzenin misyonu arasında, bölge sakinlerinin kimlik duygusunu güçlendirmek,
bölgenin karakteristik yönlerini yüceltmek ve turisti teşvik etmek yer almaktadır
(Maggi ve Falletti 2000).
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Ribe Vikingecenter Lustrupholm Ekomüzesi: Danimarka’nın Viking Çağı ile
ilgilenen bir deneyim merkezi ve açık hava müzesi niteliğinde bir ekomüzedir.
Merkez 1992 yılında kurulmuş ve benzer merkezler gibi tarihsel yaşamın yayılmasının en önemli şeklidir.Yapılan kazı çalışmalarında Viking medeniyetine ait
kalıntılar bulunmuştur.Merkezde yer alan evlerin mimarisi ve dış mekan düzenlemeleri geleneksel kırsal yaşamı tamamen yansıtmaktadır (URL12 2018).
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Şekil 7. Ribe Vikingecenter Lustrupholm Ekomüzesi’nden görünümler (URL12 2018)

Zavot Peynir Ekomüzesi: Türkiye’de henüz resmi bir ekomüze olmamakla
birlikte bu alanda bazı girişim ve çalışmalar başlamıştır. Bunlardan ilki dünyadaki farklı ekomüzeleri gören birkaç kişi tarafından Bolu’nun Mudurnu ilçesine
bağlı eski bir Abhaz köyü olan Hüsamettindere özelinde yürütülmektedir. Bir diğeri ise Kars’ın Zavot küyü’nde yer alan peynir müzesidir (Doğan 2010). Kars’ın
Zavot Köyü’nde (Boğateğe Köyü) yer alan Ekomüze Zavot Peynir Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesi olma özelliği taşımktadır. Müzenin amacı, peynir
kültürünü belgelemek, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Geleneksel
kaşar ve gravyer yapımını halen daha sürdüren sayılı köylerden biri olan Zavot
Köyü’nün halkı, eski bir mandırayı restore edilmiş ve ortaya da Ekomüze Zavot
Peynir Müzesi çıkmıştır. Projeye Birleşmiş Millet Kalkınma Programı (UNDP) da
destek vermiştir (URL 13 2018).

Şekil 9. Ekomüze Zavot Peynir Müzesi (URL13 2018)

Hüsamettindere Köyü - Eko Müzesi: Bolunun Mudurnu ilçesinde Türkiye’nin
ilk “Ekomüze”’si olan “Hüsamettindere Köyü Ekomüzesi” projesi kapsamında
yaklaşık 20 dönümlük bir alanda kullanılmayan köy evlerinin restore edilmesiyle geleneksel köy yaşamının canlandırılması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin
yapılması, aktif ve pasif rekreasyonların doğal ortamlarda ve ev mimarilerinin
aslına sadık kalarak kullanılması amaçlanmaktadır (URL14 2018).
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Şekil 10. Hüsamettindere ekomüzesi’nden görünümler (URL14 2018)

TARTIŞMA VE SONUÇ

Ekomüzeler turizm açısından bir destinasyon ve aynı zamanda bir turistik
ürün olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda ekomüze, ilkesel ve işleyiş olarak
ancak ve ancak sürdürülebilir turizm anlayışına uygun turistik faaliyetlere olanak verir. Davis’e göre (1999), 1960’lardan itibaren çevreye olan ilgi ve çevreci
hareketlerin artmasıyla ekomüze felsefesinin gelişmesi arasında yakın bir ilişki
ve paralellik vardır. Ekomüze, sadece müzecilikten değil sosyo-ekonomik, siyasal,
toplumsal ve kültürel alandan, farklı disiplinlerden beslenerek şekillenmiş bir
kavramdır. Kavramın ortaya çıkması ve uygulama süreçlerinde etkin olan Fransız müzebilimciler, ekomüzeyi, sürdürülebilir gelişme nosyonuna uygun biçimde, insanın, doğası ve sosyo-kültürel kimliğiyle korunması ve güvenle geleceğe
taşınabilmesi ekseninde tanımlamıştır (URL9 2018). Ekomüze bir sürdürülebilir gelişme projesidir. İtalya, Japonya ve Çin’deki ekomüzeleri incelediği araştırmasında, ekomüzelerin sürdürülebilirlikle ilişkisi sorgulanmış ve ekomüzelerin
sürdürülebilir turizm ilkelerini hayata geçirme konusunda oldukça başarılı olduğunu gözlemlemiştir. İtalya, Japonya ve Çin’deki ekomüzeleri incelendiği araştırmasında ekomüzelerin sürdürülebilirlikle ilişkisini sorgulamış ve ekomüzelerin
sürdürülebilir turizm ilkelerini hayata geçirme konusunda oldukça başarılı olduğunu gözlemlemiştir.

Sonuç olarak Ekomüze fikri ve uygulamaları, ekoturizm anlayışına paralel ve
onun hayata geçtiği turizm görünümlerinden biridir. Ekomüze, sürdürülebilir
kültürel peyzaja ve turizme katkı sağlayan bir zemine sahiptir. Turizmin çeşitlenmesi ve alternatif turizm anlayışının ortaya çıkmasına paralel olarak ekomüze
gibi destinasyonlarında ön plana çıktığı günümüzde, ekomüzeler ekolojik ve kültürel kaynakların dengeli ve sürüdürülebilir kullanımında vazgeçilmez unsurları
olmuştur. Kısacası yaşayan müzeler olarak ta adlandırılan ekomüzelerin, ekolojik, kültürel ve mimari mirasın devamlılığı, sürdürülebilir kullanımı, yerel halkı
ve kaynakları koruyucu rolü yadsınamaz. Bu bakımdan kırsal peyzaj değerleriyle
miras alanı statüsünde yer alan ekomüzelerin taşıdığı değerler göz ardı edilmeyerek sürdürülebilir kullanımı geleceğe miras açısından oldukça önemlidir.
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EKOTURİZMDE MARKLAŞMANIN
ÖNEMİ: ZİMBABVE ÖRNEĞİ

Senanur ANGIN1, Elif AKPINAR KÜLEKÇİ2,
Hasan YILMAZ3
GİRİŞ
Son dönemlerde artan nüfus yoğunluğuyla beraber ülkeler farklı planlama ve
farklı kimlik oluşturma çabasıyla dünya genelinde tanınabilirliğini arttırmak için
çaba sarf etmektedirler. Bu amaçla bazı ülkeler tarihi mimarileriyle, bazıları yaptıkları farklı park tasarımıyla, bazıları ise turizm ile ses getirmeyi başarmışlardır.
Genel turizm anlayışından çıkılarak ülkelerine hem kimlik kazandıran hem de
marka haline gelmesine yardım eden ekoturizm anlayışının ortaya çıkması da bu
sebeple olmuştur. Ekoturizmin kent insanına farklı tatil imkanları sağlaması ve
farklı bir yaşayış biçimi sunmasından dolayı popüleritesi her geçen gün artmaya
devam etmektedir. Çünkü ülkenin doğal kaynaklarını en iyi şekilde ifade etmesine olanak veren bir turizm anlayışı olan ekoturizm hem kentin tanınmasına
yardımcı olmakta hem de ekonomik olarak kentte büyük katkılar sağlamaktadır.
Kent bir çok olguyu içinde bulunduran bir yapıdır. Aslında Kent her dönem
değişik anlamlarla anılan bir kavramdır (Topal 2004). Bu yüzden ne mevzuatta ne de literatürde geçerli bir kent tanımı bulunmamaktadır (Toprak Karaman
1998, Topal 2004). Ama yine de kent tanımı için, tarihsel süreç içerisinde oluşan
sosyal, kültürel ve fiziksel olguların oluşmasıyla beraber oluşan fiziksel, sosyal
ve mekânsal bir ortamdır denilebilir (Birol 2007). Başka bir deyişle demografik
ve ekonomik bakımdan farklılık gösteren, kültürel, sosyal ve insanlar arasındaki
ilişkileri, değişimleri belirten kavrama verilen isimdir (Kaypak 2010).

Kent kimliğinin tanımı ise, kente özgü olan veya diğer kentlerden farklı özelliklere sahip, kente değer katan unsurlardır. Kısaca kentin anlamına verilen tabirdir (Birol 2007). Başka bir deyişle kentin kimlik kazanmasında doğal nedenlerle
özgün olma, insan eliyle farklı olma veya farklılıklarını diğer insanlara duyurması
kenti kimlikleştiren ya da markalaştıran özelliklerdir, (Erkan 1996, Can 1996, Yıldız 1996, Yazgan ve Erdoğan 2000, Köylü 2003, Önem ve Kılınçarslan 2005, Keleş
2006, Köylü ve Kiper 2007, Turgut ve ark 2011).

Bir ülkenin kimliğinde etkili olan doğal çevre unsurları o ülkenin iklimi, bitki
örtüsü, topoğrafik yapısı, konumu vb. özelliklerden oluşmaktadır (Birol 2007).
Bu sebeple bir ülkenin markalaşmasında ilgi çekici olan unsur doğal özelliklerin ön planda tutularak diğer insanlara tanıtılmasını sağlamaktır. Çünkü doğal
unsurlar insanlara farklı imkanlar sunmak gibi yani farklı bir tatil anlayışı, farklı
yaşam biçimleri, farklı doğal oluşumlar vb bir çok özelliği içinde barındırır. Bun-
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dan dolayı günümüzde ekoturizmde markalaşma önem kazanmış ve ekoturizm
yaklaşımı benimsenmiş olup, popülaritesi her geçen gün artmaktadır.

Ekoturizm, ‘’ doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen,
düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret (WTO 1998)’’
diye tanımlanmaktadır. Kısaca doğa anlayışını benimsemiş turizmdir (Ahipaşaoğlu ve Çeltek 2006). Bu özelliğiyle ülkenin doğal özelliklerini ön plana çıkartan, tanınmasına yardımcı olan, farklı bir tatil arayışında olan insanlar için farklı
imkanlar sunan bir turizm çeşidi olması nedeniyle ve ekonomik getirisi yüksek
olması sebebiyle, o ülkenin kimlik kazanmasında etkili olabilecek en önemli unsurlardan biridir.
Genel turizm anlayışından çıkan bu turizm anlayışı sadece doğal özellikleri
gün yüzüne çıkarmakla kalmayıp farklı yaşam tarzlarını gözler önüne sermekte ve farklı deneyimler sunmaktadır. Bundan dolayı bir ülkenin reklamını yapan
yani o ülkeyi markalaştıran/ kimlikleştiren bir özellik olarak ekoturizm anlayışı
oldukça önemlidir.

Ekoturizm kavramının bir kente veya ülke genelinde kazandırabileceği marka
değerini gösterebilecek en güzel örneklerden biri olan Zimbabve’de, yeşilin her
tonunu, doğal, kültürel ve geleneksel yaşamı tüm güzelliği le görmek mümkündür. Yapılan bu çalışma ile, ekoturizmin bir ülkede markalaşma süreci Zimbabwe
örneğiyle anlatılmaya çalışılmış olup, yaşayan dokuların veya doğal oluşumların
tanınabilirliğine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın materyalini ekolojik-kültürel turizm ürünü olan ekoturizmin kent
kimliği üzerine etkisini tanımlayan markalaşma özelliği oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ekoturizmde marka olma özelliği ile ön plana çıkan Afrika’ya bağlı bir ülke
olan Zimbabve tercih edilmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Seçilen ekoturizm alanının konumu

Yöntem çalışmasını, konu hakkında yapılan literatür taramaları ile elde edilen
verilerin analiz, sentez ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle örnek olarak seçilen bölgenin literatür araştırmaları yapılmış, resmi web
sitelerinden elde edilen bilgiler ışığında, araştırma bulguları oluşturulmuştur. Bu
bağlamda Zimbabve ülkesinin ekoturizmde markalaşma süreci, ve bu süreci nasıl
yönettiği irdelenmiştir.

BULGULAR

Bu çalışmada, Afrika kıtasının gözde ülkelerinden olan Zimbabve tercih edilmiştir. Çünkü, bu ülke hem ekoturizm yaklaşımını en iyi anlatan hem de ülkenin
ekoturizm açısından markalaşmasında önemli unsurlardan biri olan doğal ve
kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkmaktadır. Zimbabve’ye ait genel bilgiler ve
ekoturizm çekicilikleri aşağıda yer almaktadır.
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Zimbabve Kentinin Genel Yapısı ve Ekoturizm Çekicilikleri

Afrika kıtasının güneyinde (Güney Afrika’ da 15º ve 23º S enlemleri ve 25ºve 34º E boylamları arasında), denize kıyısı olmayan bir
kara ülkesidir, Zimbabve Cumhuriyeti. Batıda ve güneybatıda Botsvana, kuzeybatıda Zambiya, doğu ve kuzeydoğuda Mozambik ile
sınırlanmıştır. Başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri Harare’dir
(URL1,URL2). Harare aynı zamanda modern binalarıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir (URL3) (Şekil 2).

Şekil 2. Başkent Harare’nin gece görüntüsü (URL 4)

Ülke 16 milyon nüfusa ve 16 resmi dile sahiptir. Ülkenin doğusu dağlıktır
ve bu alanlar Doğu Yaylaları olarak bilinmektedir. Bu yaylalar, Selya Dağı’ndaki
Nyanga, Troutbeck, Chimanimani, Vumba ve Chirinda Ormanı gibi ünlü turistik yerleriyle ve doğal güzellikleriyle ünlüdür (URL 1) (Şekil 3).
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Şekil 3. Nyanga (URL 5)

Ülkenin yaklaşık %20’si, 900 metrenin altındaki alçak bölgelerdir. Zimbabve de
birçok turistik yer vardır. Bunlardan en bilineni ve dikkat çekeni Zambiya ile paylaşılan aynı zamanda Dünyanın en büyük ve en görkemli şelalelerinden biri olan Victoria
Şelalesidir. Ülkenin kuzeybatı kesiminde yer alır ve Zambezi nehrinin bir parçasıdır
(URL 1) (Şekil 4,5).
Victoria Şelaleri Ulusal Parkı’ da bu bölgede yer almaktadır ve Zimbabve’de bulunan sekiz milli parktan biridir. En büyük milli park ise Hwange Ulusal Parkı’dır
(Şekil 6). Dikkat çekici diğer bir unsur ise Zimbabve’nin Afrika’da sıra dışı bir kuru
taş tbiçiminde inşa edilmiş bir dizi antik yıkık bir şehir olmasıdır. En ünlü yapısı ise
Masvingo’daki Büyük Zimbabve harabeleridir (Şekil 7,8).Bu denli dikkatleri üzerine
çeken, ekoturizm için önemli bir yere sahip olan Zimbabve birçok yerel varyasyona
ve tropik bir iklime sahiptir (URL 1).

Şekil 4. Zimbabwe’nin Kuzeybatısında yer alan Zambezi nehri (URL 6)
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Şekil 5. Victoria Şelalesi (URL7)

Şekil 6. Dikkat çeken özellikleriyle Hwange Ulusal Parkı (URL8)
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Şekil 7. Masvingo’da yer alan Büyük Zimbabwe harabelerinin üstten görünüşü (URL9)

Şekil 8. Zimbabwe harabeleri (URL10)

Zimbabve’de geleneksel sanatlar arasında çömlek, sepetçilik, tekstil, takı ve oyma
bulunmaktadır. Hatta dünyaca ünlü olan Shona heykeli yer almaktadır. Ayrıca Zim-
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babve eserleri Çin, Kanada ve Singapur gibi ülkelerde de sergilenmektedir (URL 1)
( Şekil 9).

Şekil 9. Shona heykeltraşlarının taş heykelleri (URL11)

Aynı zamanda dikkatleri üzerine çeken diğer bir unsur her yıl film, müzik
veya dans odaklı festivallerin olmasıdır. Harare Uluslararası Festivali en çok bilinen festivaller arasında yer almaktadır (URL 2) (Şekil 10).

Şekil 10. Harare Uluslararası Festivalden bir görüntü (URL12)
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SONUÇ

Kente farklı bir soluk getiren bu ekoturizm anlayışı her ülkede farklı bir özelliğiyle ortaya çıksa da kazanımları kent içerisinde hatta ülke genelinde ortaktır.
Kent aynı zamanda birçok kültürel ve ekolojik birikimi içerisinde barındıran bir
özelliğe sahiptir. Kent kimliğinde ve ülke kimliğinde bulunan veya olması istenilen dokuların, kültürlerin, yapıların vb. özelliklerin ön plana çıkması markalaşma açısından önemlidir. Bu özelliklerde bir ülkenin veya kentin tanınmasına sürdürülebilir ekolojik gelişim açısından katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle kent
kimliği veya başka bir deyişle markalaşma sadece tarihle, yapıyla değil turizm
anlayışıyla da olabileceğini ekoturizm yaklaşımı kanıtlamaktadır.

Turizm denildiğinde artık eskisi gibi deniz-kum-güneş değil farklı doğal olaylar, farklı yaşayış biçimleri, farklı kültürler görmek isteyen bir yaklaşım ortaya
çıkmaktadır. Görselliği ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Zimbabve ekoturizm dendiğinde akla gelecek en önemli ülkelerden biridir. Çünkü sadece şelalesi
veya doğasıyla değil farklı kültürel ve geleneksel yapısı, yerel halk ve yaşayış biçimi, iyi bir ekoturizm planlama anlayışına sahip olması ile dikkat çekmektedir.
Öyle ki bir yandan bünyesinde barındırdığı 8 milli park ve bu milli parka bağlı, dünyanın en büyük ve en görkemli şelalelerinden biri olan Victoria Şelalesi,
Hwange Ulusal Parkı, Shona taş heykelleri ve Masvingo’da yer alan Büyük Zimbabwe harabelerinin varlığı diğer yandan pekçok yayla yerleşimi, Selya Dağı’ndaki
Nyanga, Troutbeck, Chimanimani, Vumba ve Chirinda Ormanı gibi ünlü turistik
doğal güzellikleriyle ve her yıl düzenli olarak yapılan festivallerle ekoturizm açısından önemli bir marka değeri oluşturmaktadır.

Victorya Şelalesi hem Zambiya hemde Zimbabve ülkelerinin ortak sınırında
yer almasına rağmen, ekoturizm planlaması ve yönetimini daha iyi yapan Zimbabve daha fazla tanınmakta ve ön plana çıkmaktadır. Burada ülke değerlerinin
bilinmesi ve markalaşma sürecinin daha etkin bir şekilde yönetilmesinin önemi
ortaya çıkmıştır. Bir ülkenin ekonomik ve ekolojik gelişiminde tarihsel, kültürel ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde koruma- kullanma dengesi
içerisinde kullanımında iyi bir ekoturizm yönetimi ve planlama anlayışı şarttır.
Çalışma alanı olarak Zimbabve ülkesinin seçilmesindeki en önemli etkenlerden
biriside bu gerekçelerdir ve bunlar Zimbabwe’yi ekoturizm açısından çok daha
farklı bir noktaya getirmektedir.

Çalışma sonucunda ekoturizmin markalaşma süreci, bu sürecin ülke kimliğine katkıları ve doğal, kültürel kaynakların yönetimindeki önemi Zimbabve ülkesi örneğinde irdelenmiştir. Bu ülke seçilmesinde ki en önemli gerekçe, ekoturizmde markalaşma açısından etkin bir role sahip olmasıdır. Önemli olan bu
kaynakların sürüdürüebilir yaklaşımla, korunarak gelecek nesillere en az hasarla
aktarılmasıdır. Buda iyi bir ekoturizm planlaması ve yönetimi ile olabilir. Bunu
da ancak, yerel halk, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları gibi pekçok kurumun
ortaklaşa yürütmesi gerektiği çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır.

.
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DİSİPLİNLERARASI EĞİTSEL
FARKINDALIK VE DOĞAL-KÜLTÜREL
ÇEVREYİ KORUMA SORUNLARI: “BAFA
GÖLÜ TABİAT PARKI”
Aziz Cumhur KOCALAR1

GİRİŞ
Ege Bölgesi verimli tarım toprakları ve turizm potansiyeli ile bilinmektedir.
Alt Ege’yi şekillendiren Büyük Menderes Nehri ve havzası içinde yer alan Bafa
Gölü Tabiat Parkı ise ülkemizdeki önemli göllerin başında gelmektedir. Gölün Tabiat Parkı olarak koruma altında olduğu bilinmektedir. Buna karşın gölle ilgili
çevresel ve beşeri unsurlardan kaynaklı kirlenme sorunları ise her yıl giderek
artmaktadır.

Amaç

Çalışmanın amacı öncelikle gölün kirlenmesine sebep olan çevresel ve beşeri nedenlerden ötürü gerçekleşebilecek riskleri tespit etmek üzere inceleyerek
araştırmaktır. Tespit edilen risklere dair gözlemlenen bulgular üzerinden oluşan
tehditleri bertaraf edecek şekilde sahada alınabilecek olası önlemlerle ilgili disiplinler arası bazı sonuçlara varmaktır. Ayrıca kirlenmenin önlenerek doğal mirasın bilinçli bir şekilde geleceğe kazandırılmasına yönelik olarak bilimsel ve teknik yönden sorunların ve olası çözümlerin ifade edilmesi yoluyla bilgi dağarcığı
oluşturmaktır. En sonunda da bu sonuçlara dayanarak ilgili disiplinlere öneriler
ile gölleri ve tabiat parklarını korumak üzere çalışmalar yapmak için çağrıda bulunmaktır.

Bafa Gölü Tabiat Parkı ve çevresinde ilişkili olduğu alanlar tarımsal ve kültürel açıdan korumayla ilgili bilimsel alanlara örnek teşkil edebilecek pek çok doğal
(jeolojik) ve kültürel özelliğe sahiptir. Konu ve özellikle çalışma sahası, doğal ve
kültürel varlıkların tarihten günümüze kadar ulaşan hassas verileriyle birlikte,
sürekli korunarak geleceğin yerleşimlerine de yol gösterecek niteliktedir. Çalışma da bu nedenle, yöreyle ilişkili disiplinler arası ilginin ve araştırmaların da
artması özellikle hedeflenmiştir.

Kapsam

Çalışma sahada teknik gezilerle yapılan gözlemleri kapsamaktadır. Ancak çalışmada makale sınırlamalarından ötürü sahanın kapsamı daraltılmıştır. Bu makalede seçilen öncelikli alan Bafa Gölü Tabiat Parkı olmuştur (Şekil.1a). Gölün
yakınındaki antik liman kenti başka bir makalede ele alınarak (Kocalar, 2018)
kapsam dışında bırakılsa da, göl ile olan fiziki ve beşeri coğrafi ilişkisi açısından
çalışmada kısmen yer almaktadır. Gölün kirlenmesinde etkili olan tarımsal ürün
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(zeytin) işleyen endüstriyel alanlar da ayrıca kirleten unsurlar olarak bulgular
kısmında ele alınacaktır. Havza boyunca tarım alanlarından kaynaklı (kimyasal
gübreleme yoluyla) kirlenme de göle taşınabildiğinden, havza boyutuyla ilişkili
çok daha geniş bir ölçekte ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle havza sistemine ait koruma yaklaşımı barındıran ilişkili konular da kısmen önemli kirleticiler
barındırmakta olup, çalışmanın kapsamını da bu yöndeki tespitlerle genişleterek
etkilemiştir (Şekil.1b).
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Şekil.1. a. Gölün idari sınırda kalan konumu (http://geodata.ormansu.gov.tr/, 2018),
b. Büyük Menderes Nehri Havza ölçeğine bir bakış, c. Balıkçılık.

Sahadaki araştırmalar sürdürüldükçe, çoğalan farklı alt detaylara sahip olan
kirleticiler ana hatlarıyla incelenmiştir. Dolayısıyla saha ve konuların zamanla
burada belirtilen tek bir makale başlığı kapsamında tutulan bir ön çalışmanın
ötesinde, çok daha farklı disiplinlere ve onların alt konularını da kapsayacak şekilde ölçme ve izleme gibi farklı teknik boyutlara taşınacağı düşünülmektedir.
Çalışma kapsamı bu nedenle risklere dair görsel ve sözel tespitlere dayalı tutularak fiziki ve beşeri coğrafya ile planlamanın arakesitinde bırakılmıştır. Çalışma
ayrıca ilgili disiplinler arası ortak verileri tespit ederek toplama ve bilimsel çalışmalarla değerlendirme amacı üzerinden bilimsel çalışmaları bu yöreye çekmek gayesi de güden bir ön çağrı niteliği taşımaktadır. Kapsam zorunlu olarak
sınırlandırılmıştır, ancak metine bu şekilde disiplinler arası derinlik kazandıran
çabalar da ihmal edilmemiştir.

Yöntem

Çalışmada, ekoloji literatürü yine kavramsal çerçeveyi oluşturan ilk rehberdir. Gölleri çalışan farklı alanlardan uzmanların kirlenme konusundaki görüşleri
ise diğer ilk önemli sözel kaynaklardır. Görsel ve sözel yerinde tespitlere dayalı
saha araştırması tekniği ise çalışmanın yöntemi olarak benimsenmiştir. Sahada
yapılan gezi ve gözlemler ise bu metnin en önemli güdüleyici kaynağını oluşturmaktadır. Çalışma, 2012-2018 arasında 7 yıllık süreçte kışlar hariç (Nisan-Kasım) arasında kalan aylarda ve farklı dönemlerdeki teknik gezi ve gözlemler ile
çeşitli görüşmeler üzerinden gerçekleştirilen araştırmalardaki saha bulgularına
dayalı olan gözlem sonuçlarını kapsamaktadır.
Çalışmada uygulama açısından gölün kirlenmesinin yakından gözlemlenmesine yönelik bir saha çalışması yapıldığından göl ve çevresindeki doğal, jeolojik
ve tarımsal alanlarda yakından gözlemlenebilmiştir. Yine de Söke Ovasında ve
dağ köylerinde de her yıl birer kez konaklamalı teknik geziler yapılarak köylülerle görüşüldüğünden bölgenin köylerinde süren gündelik yaşamı ve kırsal
kalkınması da çalışmada önemsenen bir boyut olmuştur. Göl kıyısında yer alan
“Herakleia-Latmos” antik kenti üzerinde yer alan günümüzdeki Kapıkırı köyün-
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de yaşayan köylüler ise göldeki kirliliğe ilk maruz kalanlar olarak öncelikle görüşülenler arasında yer almıştır. Gölün çevre köylerdeki kırsal yerleşmelerle olan
ilişkisi üzerinden kırsal alandaki tarımsal ve doğal korumayla ilgili kırsal sorunlar da çalışmada yine sürdürülebilirlik ile ilişkili olarak ele alınmıştır.

Çalışma yukarıda belirtilen havza düzeyinde kapsamlı bir sahaya ve nehir ile
taşınan kirlenme sorunları barındırdığı için farklı alanlara da temas etmektedir.
Bundan ötürü de saha, yöreye özgü ilişkili disiplinlerarası (biyoloji, zooloji, su
ürünleri, kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık, kamu yönetimi, çevre mühendisliği gibi) bakış açılarından da araştırılmıştır. Çalışmayı destekleyici teknik
ölçmeler ise biyoloji, zooloji ve çevre mühendisliği vd. gibi alanlarca yapılmışsa,
kavramsal çerçeve de göndermelerle yer almıştır. Ancak kirlilik ile ilgili bu tür
periyodik veriler tutuluyorsa da, yayımlanmadığı için ulaşılamamıştır. Buna karşın dönem dönem koku ve görsel kirlilik son derece belirgin şekilde artmaktadır,
bu kirlenme süreç boyunca her yıl gözlemlenmiştir. 7 yıl süresince bulunabilen
diğer veriler ise ağırlıkla sözel yönlendirmeler şeklindedir. Onlar da kısa göndermelerle çalışmaya kaynak olarak katılmıştır.

Ülkemizdeki kapsamlı veri eksikliğinden ve displinlerarası yetersiz işbirliğinden dolayı veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bazı mevcut zorlukların aşılması ne yazık ki zaman almaktadır. Saha alanının seçimi ve sürdürülen çalışmalar 2012 sonrası başlamış ve günümüze kadar her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar
dönemlerini kapsayan saha gözlemlerinin de etkisi altında şekillenmiştir. Çalışma yapılan sahadaki araştırmalar ise görüşmeler neticesinde zamana yayılarak
yapılandırılmıştır. Bunlarla birlikte zamanla gölde çevre kirlenmesi ile ilgili ciddi
risklerin oluşumuna da hep artan derecede tanık olunmuştur. Bu farklı risklerin
giderek gerçekleşme olasılığının artışı da hem izlenmiş, hem de risklerin açık
varlığı daha fazla gecikilmeden farklı disiplinlere de veri toplama çağrısı yapılarak internet üzerinden bildirilmiştir.

Çalışma gölün mevcut kirlenme durumu tartışmaya açarak yeniden sorgulanmaktadır. Diğer yandan ise, bu mevcut bulgular üzerinden kirlenmenin yarattığı
sonuçlar, sebepleri ile birlikte karşılaştırmalı bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla ayrıca uzmanlar ile çeşitli görüşmelerdeki öneriler de
son kısımda sunulmaktadır. Göl ve çevresindeki mevcut durumun daha anlaşılır
kılınmaya çalışılması araştırma yönteminin de misyonu olmuştur. Varsayımsal
nedenlere dayalı görüşlerin varlığı nedeniyle konu farklı uzmanlık alanlarına ait
yanlar da barındırdığından deneyle test edilemeseler de, gözlemlenen sonuçlar
ya da gerçekleşen riskler boyutu (koku ve görsel kirlenme) yerinde tespit edilmiştir. Bulgular kısmında gözlemlenip, tespit edilen bu tür kirletici unsurlara
yer verilmiş, sonuç ve öneriler kısmında ise uzman önerileri ile birlikte olası çözümler paylaşılmıştır. Tün bunlar da çalışmada izlenen yöntemin birer parçası
olmuştur. Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsünün korumadaki yeri ve önemi de uzman
görüşleri teorik çerçeveye katkı şeklinde referans olarak alınmıştır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Çalışmadaki kavramsal makro çerçeveyi kaçınılmaz bir şekilde havza ölçeği
belirlemektedir. Büyük Menderes Nehri Havzasından başlanılarak bölge ince-
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lendiğinde, fiziki ve beşeri coğrafya açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olduğu bilinmektedir. Çalışmada uygulama açısından gölün kirlenmesinin yakından
gözlemlenmesin yönelik bir saha çalışması esas alınmıştır. Ancak makro-mikro
sahalar arasındaki etkileşim de ihmal edilmemiştir. Geniş bir saha çalışması yapılmasındaki zorluklara karşın, bu pratik açığı teorik çerçevenin geniş tutulmasıyla kapatma yolunun daha uygun olacağı kanaati çalışmaya hâkim olmuştur.
Göl ve çevresi ile olan ilişkiler disiplinler arası kavramsal çerçevedeki literatür
taramaları ile birlikte incelenmiştir. Çalışma böylece daha derin teorik bir farkındalık sağlamıştır.

Bunlar dışında da mevcut planlara yansıyan durumlar diğer önemli kayıt altındaki belgelerdir. Makro çerçeve ile olan ilişkiler hem disiplinlerarası hem de
mikro-makro etkileşimli bir şekilde ekolojik akışlar içinde öncelikle bu bölümde
teorik açıdan ele alınmıştır. Ayrıca bulgularda da yine, gözlem yöntemiyle birlikte içinde kavramsal bakışa da göndermeler içeren şekilde özellikle coğrafya ve
planlama başlıkları altında mikro-makro sahalara yönelik veriler derlenerek ön
plana taşınmıştır.

Gölün Büyük Menderes Nehri Havzası ve Güney Ege Bölgesi ile
olan bağlantıları

Bölgesel doğal rezerv kapasitenin nitelikleri bölge ile gölün birbiri ile olan
makro-mikro dengeleri koruyan etkileşimler içinde olduğunu görünür kılacak
boyutlardadır. Ayrıca bölgenin kırsal kalkınması çalışmanın önemsediği bir boyuttur. Güney (Alt) Ege Bölgesi’ndeki kırsal kalkınma dinamiklerinin kavramsal
çerçevesini Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı en iyi şekilde yansıtmalıdır. Alt Ege
Bölgesi’ne yönelik diğer öncelikli çerçeveyi ise fiziki ve beşeri coğrafik veriler belirlemektedir. Diğer yandan Büyük Menderes Havzası Yönetim Planı (Su Çerçeve
Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması) yıllardır ortada durmaktadır. (The River
Basin Working Group, 2004).

Türkiye’de sulak alanlardan karşılaştırma amaçlı bir örnek vermek gerekirse; Seyfe Gölü Sulak alan hakkında yerel halkın bakış açılarını tespit eden bir
çalışmada, yerel halkın bilgi ve algıları bir anket aracılığıyla incelenmiş ayrıca
katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile araştırma alanındaki örneklenen köylerin ekonomik profili de toplanmıştır. Tarım ve hayvancılık
üretimi, bu alandaki yerel halkın başlıca geçim kaynağıdır ve köylüler Seyfe Gölü
sulak alan ekosistemi hakkında bilgiye sahiptirler.2 Özellikle göl su seviyesi ve
göl alanının azalması, ürün veriminin azalması, su kuşları popülasyonunun
ve türlerinin azalması gibi konular ile doğal habitatın tahribatının yanısıra
ekolojik değişimlerin farkında olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, katılımcıların Seyfe gölü yönetim planı ile ilgili bilgilerinin çok düşük düzeyde olduğu
gözlenmiştir. Yöneticiler ve planlamacılar Seyfe Gölü yönetim planlamasının
hedefleri hakkında yerel halkı bilgilendirmelidir. Kamuoyunda sulak alanları
koruma bilincini oluşturmak için teknik gezi, seminer ve eğitim gibi çalışmalar düzenlenmelidir (Kıymaz ve Karadavut, 2014). Bölgesel sürdürülebilir
kalkınmacı yaklaşımlar, kırsal sosyoloji ya da köy sosyolojisi gibi disiplinleri
2

Katılımcıların çoğu sulak alanın amaçlarını (%73,1), önemli değerlerini (%84,7) ve
sulak alanda (%81,7) görülen değişimleri bilmektedir.
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de destekleyici niteliktedir. Gölalanı ile bağlantılı olan iki ayrı ilin ve ilçelerin
(Muğla-Milas ve Aydın-Söke ilçelerin) demografik yapısı ve yaşam dinamikleri bu anlamda derinlemesine incelenmeye değerdir.

Göl çevresindeki köyler (arkeolojik-doğal sit alanları) kırsal
koruma sorunları
Göl çevresindeki Kapıkırı, Gölyaka ve diğer köylerde ise turistik hizmet ve aktivitelere de açık bir şekilde güncelik kırsal yaşam sürmektedir. Köylerin geçimi
ise ayrıca tarım ve hayvancılıkla (büyük baş ve balıkçılık) sağlanmaktadır.

Antik kentin de tarihte geçim kaynakları ticaret, tarım arıcılık, mermer ve demir olmuştur. Tapınağın çevresindeki dik yamaçta dor frizi ve geisona ait parçalar bulunmaktadır (Gümüş, 2015, s. 55). Gölün içinde yer alan kalıntılarda doğal
peyzajı kültürel açıdan güçlendiren zengin görsel unsurlardır. Ayrıca kaya resimleri de oldukça çok ilgi çekmektedir. Kültür turizmi sadece bu unsurlarla canlılığını yıl boyu koruyabilecek olanaklara sahiptir (Kocalar, 2018).

Bafa Gölü’nün unutulan tarihsel konumu ve jeomorfolojik
farkındalık eksikliği

Tarihte Karia Devleti döneminde antik bir liman kenti olan Herakleia-Latmos bugün Bafa Gölü’nün kıyısında bulunmaktadır. Tarihi kent geçmişte önünde
uzandığı bilinen körfeze de tamamen egemen bir konumda yer almaktadır. Günümüzde deniz kıyısından 30 km içerde olan Latmos antik dönemde Ege Denizi
kenarındadır. (Gümüş, 2015, s. 46) (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü) Alttaki haritada Ege denizi sol altta kalmaktadır ve
göle mesafesi görülebilir (Şekil.2). Gölün deniz ile olan ilişkisi göl suyunun tuzluluğu ve gölün değişen ekosistemi açısından özellikle iklim değişimi ile de birlikte
diğer önemli bir konu olmuştur.
Bugüne kadar az sayıda yayımlanmış Almanca’dan çevrilen bazı kaynaklarda
antik liman kenti (Herakleia), bugünkü Bafa Gölü’nün kıyısında Kapıkırı köyünün
olduğu alanda bulunmaktadır (Bindokat, 2006). Bu yüzden Beşparmak (Latmos)
Dağları eteğindeki Herakleia, Bafa Gölü’nün kıyısında Batı Anadolu’nun en güzel
antik kentlerinden birisi olarak korunurken, göl de bu korumanın çok önemli
doğal bir parçası olarak değerlendirilmek zorundadır. Bu yüzden gölün ve ayrıca
Kutsal Beşparmak (Latmos) Dağlarının kültürel açıdan önemi ortadadır. Doğa ve
kültür birbirinin ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmelidir.
Karia döneminde liman kenti olan göl yatağı kayaçları şimdiki göl çevresinin
de jeolojik morfolojisini belirlemektedir (Şekil 2, 3) Bu denize dik uzanan dağlık
bölgenin tarihi kıyı morfolojisinde zamanla şekillenerek yer almış olan Bafa Gölü
çok önemli doğal bir güzelliktir. Kayaçların yapısı da suyun mineral yapısını etkileyen diğer önemli bir konudur.

Denizden koparak ilk oluşumlarını 2000 yıl kadar öncesinden başlatan Bafa
Gölü, 1994 yılından bu yana, (doğru bir şekilde belirlendiği düşünülen ve değiştirilmemesi gereken) “Tabiat Parkı” statüsü ile koruma altında bulunmaktadır.
Göl kıyı ekosistemleri açısından önemli bir değişim geçirmiştir (Kibaroğlu, vd.
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2009). Önemli olan eğitsel açıdan da bu tarihi değişimlerin izlerinin sürekli korunarak eğitim turizmine de açık kılınabilmesidir.

Şekil.2. Beşparmak (Latmos) Dağları (Gümüş, 2015, s. 70-71).
Şekil.3. Herakleia-Latmos Antik dönem liman yerleşmeleri (Gümüş, 2015, s. 81).

b. Göl kıyıları (Res.26) (Peschlow, 1966, Abb.104)

Dağların eteklerinde ise arkeolojik sit alanı olarak korunmaya muhtaç durumda olan pek çok kayalık alana yayılmış durumda olan neolitik dönemlere kadar uzanan kaya resimleri bulunmaktadır. Çalışmada bu bölgede bulunan antik
ve önceki dönemlere ait kültürel miras alanları kapsam dışında bırakılsa da, gölün içi de dâhil olmak üzere bölgede pek çok tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır
(Şekil.3) (Kocalar, 2018).
Bafa Gölü çevresindeki yerel morfodinamik ve paleocoğrafik değişikliklerin
gösterildiği bir çalışmada Latmos şehirlerinin kurulması gibi yerel yerleşim aşamalarının etkisi yaklaşık 1000 B.C. ve Herakleia yaklaşık 300 B.C. polen spektrumlarında ve sedimento mantıksal kayıtlarında görülebildiği söylenmektedir.
Ayrıca Akdeniz havzasının şekillenmesinde belirleyici etkeni insan olarak gören
diğer araştırmalarla da uyumlu bu eserde, “ekosistemlerin kırılgan doğası, insan
müdahalelerinin geniş kapsamlı etkilere sahip olmasını sağlamıştır” denilmektedir. (Knipping, Müllenhoff ve Brückner, 2008).

Bafa Gölü Tabiat Parkının tehdit altındaki biyolojik çeşitliliği

Göl ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik yıl boyu fark edilir derecede kendini
hissettirmektedir. Ayrıca göl aslında kuşların göç yolları üzerinde de bulunmaktadır. Özellikle leyleklerin yöredeki yerleri, zamanla oldukça azalsa da halen bilinmektedir. Leylekler bir zamanlar her yıl kendi yuvalarına dönecek derecede
bölgeyi sevmişlerdi. Bunların izlerine de yine yöredeki eski fotoğraflarda rastlamak mümkündür. Çevrede bulunan ender özellikler ise bu biyoçeşitliliği halen
görünür kılmaktadır, konuyu destekleyen bilimsel bulguları ise ancak sınırlı sayıda yapılmış bazı araştırmalara göndermelerle burada kısaca ifade etmek yerinde
olacaktır.
Böcekbilim dergisinde yayımlanmış bir makalede; Shannon-Wiener, Simpson ve Berger-Parker çeşitlilik indekslerine göre Çayırlık Alan 1 tür çeşitliliği en
yüksek alan olarak tespit edilmiştir. Jaccard ve Bray-Curtis benzerlik indeksleri,
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Çayırlık Alan 1 ve Zeytinlik Alan 1’in daha yakın ilişkili olduğunu göstermiştir.
Alanların tür çeşitliliğini etkileyen muhtemel sebepler tartışılmıştır (Bayram ve
Aslan, 2015).

Bazı bilimsel yayınlarda Bafa Gölü Tabiat Parkı’ndaki flora (Ürker, 2015) ve
fauna (Yasin, 2015) çerçevesindeki canlı nitelikleri hakkında da bilgi toplamak
mümkündür. Özellikle Tabiat Parkı statüsünün korumadaki yeri isimli alt bölümde de biyoçeşitliliğe vurgu sürdürülecektir. Araştırma bulguları ile tespit edilen
risklerle bağlantılı karşılaştırmalar yapılırken de, biyoçeşitliliğe yönelik diğer
bazı bilimsel yayınlara da atıflarla sahada yapılan incelemeler bu teorik dayanakların varlığını görünür kılmaktadır.

Bölgesel rezerv kapasitenin birbiri ile etkileşimi

Aydın’da bitki çeşitliği açısından en zengin türlerin yaşadığı yerlerin başında
Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Antik adı Latmos
olan Beşparmak Dağları, Bafa Gölü çevresi ve Koçak Kanyonu gelmektedir. Zengin biyoçeşitliliği Koçak Kanyonu’nun uzunluğu 8 km’dir ve görülmelidir. Kanyon
içindeki sık bitki örtüsünün yağmur ormanları gibi görüntüler oluşturduğu ve
bazı alanlarda gökyüzünün kaybolduğu gözlenmektedir. Koçak Kanyonu, bitki
zenginliği nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından Biogenetik Rezevr Alanı olarak
değerlendirilmiştir. 3

Kapıkırı köylüsünün geçimini sağladığı yerlerden biri de tarım ve
hayvancılık uğraşları içinde sayılabilecek göldeki balıkçılık faaliyetidir.
Latmos dağları ayrıca gölün yeraltı sularını beslemektedir. Kurumların da
biyoçeşitlilik ile ilgili verileri alttaki gibidir. Bulguların ilgili alt bölümünde
kırsal faaliyetlerde doğal kaynak yönetimi ile ilgili eksiklikler ayrıca ele
alınmıştır.

Kamu yönetimi ve kurumsal bakış açısı ile alana yönelik bazı
veriler
Bafa Gölü M.S. 3. yüzyıla kadar Ege Denizi üzerinde Latmos Körfezi olarak
bilinen deniz kıyı ekosistemi durumunda iken Büyük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla kapanması nedeniyle denizden ayrılmış ve güncel göl halini
almıştır. Gölün beslenişi yağışlar, su kotunun düştüğü dönemlerde denizle olan
bağlantıdan gelen tuzlu su ve DSİ tarafından inşa edilen kanal vasıtası ile B.Menderes Nehrinden gelen tatlı su tarafından sağlanmaktadır (T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2016).
Bitki örtüsü ile yaban hayatı zenginliğine sahip ve manzara bütünlüğü olan
doğa parçalarına Tabiat Parkı denilmektedir. Aydın’da Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsündeki yegâne yerdir. Alan içinde kamu ve özel mülkiyete ait araziler mevcuttur. Gölün kenarı eğlendinlen amacıyla insanlar tarafından kullanılmaktadır. Az
tesis olduğu varsayımı ile ziyaretçi sayısı tespit edilmeye çalışılmamıştır. Söke
- Milas karayolu göl kenarından geçer. Ilgın, Zeytin ve Kızılçamdan oluşan bitki

3 (http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/iste-aydinin-yeni-antik-rotasi-40584004,
2018).
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örtüsü vardır. 2003 yılı kış ortası kuş sayımında 200.000’den fazla su kuşunun
gölde konakladığı belirlenmiştir. (Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, Flamingo, Akkuyruklu Kartal, Kaşıkçı kuşu bölgenin belli başlı kuş türleridir.) Özellikle Kaşıkçı
Kuşu göldeki adacıklarda birkaç yuva yapmakta, Akkuyruklu Kartal göl yakınındaki Beşparmak Dağlarında üremektedir. B. Menderes deltasının güney doğu
bölgesinde yer alan göl B.Menderes Nehri taşkınlarının körfezi doldurmasıyla
oluşmuştur. En derin yeri 25 m’dir. Bitki örtüsü ile yaban hayatının korunması, insanların eğlendinlen ihtiyaçlarının karşılanması, burada kışlayan göçmen
kuşların gözlenmesi imkânlarına sahiptir (Aydın Kültür ve Turizm İl Md., 2018).
İdarenin verileri dışında yerli ve yabancı turist sayısında turların etkinlikleri ile
oluşan değişkenlikler ve artan yoğunluklar söz konusu olabilmektedir.
İlgili idarenin sitesinde kısmen uzmanlarca kaleme alınmış gibi duran üstte
hazırlanan tanıtıcı metin dışında, bölgede halen bir tespit ya da periyodik ölçüm
dahi yapılmadığı söylenebilir. Gözlem kulesi vb. girişimlerin dahi ödenek beklediği söylenmektedir. Bu metinden de anlaşıldığı kadarıyla idarenin göle ve çevresine olan ilgisi yetersiz kalmaktadır.

Genellikle insan kaynaklı çeşitli faaliyetler neticesinde, ülkemizdeki pek çok
göl ağır tahribata uğradıktan sonra maalesef kendi kaderine bırakılmış ve yok olmaya terk edilmiştir. Ancak bazı ülkeler yitirilen bu değerlerinin farkına varınca
bunların tekrar kazanımı için çalışmalar yapmaya başlamış ve bu çalışmaların
çok karışık ve uzun süreçli olmasının yanı sıra çok yüksek bütçeli olması dikkat
çekmiştir. Bu çalışmalar, özellikle Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmış olup, günümüze kadar gelişerek süre gelmektedir. Bu çalışmaların başarısı, ancak yıllarca
sürecek gözlem aşamaları sonucu belli olacaktır. Yapılan bir derleme çalışmasında daha çok İsveç, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Türkiye’deki
göl restorasyonu çalışmaları yer almaktadır (Didinen, Boyacı ve Didinen, 2015).
Örnekler bu çalışmanın da rehberi olabilecek deneyimleri yeterince paylaşmaktadır. Dolayısıyla Bafa Gölü’de kaybedilmeden yerinde ve zamanında önlemler
alınabileceği gayet açıktır.

Tabiat Parkı statüsünün korumadaki yeri ve uzman görüşleri

Gölün geçmişte tatlanmış olsa da, toplam 708 ha alansal yayılıma sahip bir
acı tuzlu su gölü olduğu söylenmektedir. Ayrıca bölge göl içindeki adacıklarla ve
göl çevresindeki vadilerle birlikte kendine özgü bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu
yüzden göl çevresiyle ve özellikle dağla bağlantısı da göz önüne alınırsa, Tabiat
Parkı statüsü ile korunmaya devam ettirilmesi gerekir. Bu statünün değiştirilmemesi gerektiği çevredeki farklı türdeki hayvan popülasyonu (kefal ve yılan balığı,
çakal, yaban domuzu, akrep ve çeşitli kuşlar) gibi bulgulardan ötürü rahatlıkla
anlaşılacak derece de açıkça algılanabilmektedir.

Ülkemizde kuşların en çok yaşadığı yerler Gediz Deltası, Marmara Gölü, Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü olmuştur. Sayımlarda ise en çok sakarmeke ile
flamingo türleri ile karşılaşılmıştır.4 Bu gerekçelerle Bafa Gölü’nün Tabiat Parkı
statüsünün, çok daha dikkatli bir şekilde ve özen gösterilerek muhafaza edilmesinin de zorunlu olduğu kanaati bu çalışmada hâkim olmuştur. Özellikle farklı
4 (http://www.hurriyet.com.tr/69-turde-200-bin-kusumuz-var-40063724, 2018).

198

Mimarlık, planlama ve tasarım alanında yenilikçi yaklaşımlar

bilimsel alanların ilgisini çekmek üzere bu konu bu makaleyle ele alınmıştır. Örneğin; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel
Bilimler Bölümü, Su Kaynaklarının Korunması ve Önemi odaklı “Bafa Gölü’nün
biyoçeşitliliği ve çevresel sorunları” başlıklı bir bölüm de bulunan ilgili araştırma
projesi raporunda sunulan katkı Tabiat Parkı statüsünün korunmasının gereğini
yine destekler niteliktedir (Şaşı ve Yabanlı, 2015, s. 96).
Ayrıca “Bafa Gölü çevresi ve Beşparmak Dağları vejetasyonu ve florası araştırma raporu”da Ekolog Dr. bir yazar tarafından yine aynı proje kapsamında üretilmiştir (Ürker, 2015, s. 133). Söz konusu projede de “Bafa Gölü çevresi ve Beşparmak Dağları’nın faunistik açıdan değerlendirilmesi” isimli kısım ise yine Tabiat
Parkı statüsünün korunması görüşünü desteklemektedir (Yasin, 2015, s. 203).

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın koruma planlaması açısından önemi

Göl ve çevresi üzerinden sınırlı dar bir saha alanına ve mevcut bulgulara bakılınca kavramsal çerçevenin dayandırılacağı ilk önemli nokta konunun bu alanın acil koruma amaçlı imar planı gerektiren durumudur. Alan tarihi, arkeolojik,
jeolojik, doğal ve kültürel açıdan önemli bir miras alanıdır. Korunması gereken
değerlerle ilgili olarak henüz sınırlı sayıda da olsa, bazı kitaplara ve bilimsel kaynaklara başvurmak mümkündür. Göl ve çevresi için tarihi kültürel ve biyolojik
çeşitliliği planlarla koruma yaklaşımları da, bu yüzden ilk belirleyici kazanımlar
olacaktır.

Türkiye’de Havza Koruma Planlaması ise diğer önemli başka büyük ölçekte
bir ihtiyaçtır. Şüphesiz yukarıdaki gibi her sit alanı için Koruma Amaçlı İmar Planı da yapılması gerekmektedir. Ayrıca Alan Yönetim Planları da ören yerlerinde
ön plana alındığı gibi gölün yakınlarındaki Kapıkırı Köyü ile birlikte ön planda
durmaktadır. Planlama açısından kavramsal çatıyı oluşturan bu çerçevede planlama çalışmalarındaki somut yaklaşımlar yer alması gerekirken, bu çalışmalarda
henüz ortada yoktur. Göl ve çevresinde korumanın gereğinden ise burada aşağıda ancak sınırlı bir şekilde söz edilebilmektedir.
Diğer disiplinler açısından ise bölgenin ve özellikle ele alınan Tabiat Parkı’nın
gözlemlenmesi, ölçüm ve testlere konu olması gerekir. Ancak ilgili disiplinlere
özgü veriler de yine oldukça sınırlı kalmıştır. Temel bilimlere özgü bazı teknik
verilere özgü yayınlardaki uzman çıkarımlarına ise yeri geldikçe bu çalışmada
atıflar yapılmıştır.

Kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik Muğla’da biyolojik, sosyolojik bildirileri de kapsayan derleme bir kitap çalışması5 (Tuna, 2015) dışında göl çevresindeki köylere yönelik bütünsel yaklaşımlarla ele alınan yayın da bulunmamaktadır
Diğer yandan Beyşehir Gölü Milli Parkı (BGMP) da benzer şekilde turizm
ve eğitim açısından önemli bir alandır. Ülkemizde fazla sayıda ziyaretçi çeken
bu doğal mekânın tanıtılması ve sahip olduğu çeşitliliğin korunmasının çev5 Proje Yürütücüsü: M. Tuna, (Ed.), Bafa Gölü ve çevresinde toplum destekli eko turizm
faaliyetlerinin belirlenmesi Araştırma Projesi Raporu, (s. 133). Muğla: Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi.
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rebilim ve eko turizm bakımından başka bir çalışmaya konu edildiği kadarı
ile (Dinç ve Öztürk, 2013) Bafa Gölü ile kısmen karşılaştırmalı değerlendirmeler yapma olanağı da sunduğu söylenebilir.

BULGULAR
Göl ve çevresi olan ilişkiler; coğrafi, sosyolojik, yönetsel, doğal, jeolojik, zoolojik, biyolojik, tarımsal ve çevre mühendisliği ile ayrıca turistik sahalarla ilgili
olarak turizm disiplinleri açısından disiplinler arası (13 # farklı alan) kavramsal
bir çerçeve içinde ele alınan literatür taramaları ile birlikte incelenebilmiştir. Bu
teorik farkındalık sayesinde farklı zamanlarda sahanın da yakından gözlemlenerek irdelenebilmesini sağlamıştır.

Çalışmada bölgenin konumu ve önemi ile birlikte ortaya konulan risklere dair
bulgular aşağıda ele alınmıştır. Göle ve bölgeye yönelik sonuçlar ile öneriler ise
farklı disiplinlere yönelik boyutlarıyla birlikte sınıflandırılarak son bölümde toparlanmıştır.
Öncelikle gölde yerel köylü halk tarafından gözlemlenen aşırı kirlenmeye dair
belirtiler yerinde ve zamanında incelenmiştir. Sonra gerek basından ve gerekse
akademik uzmanlardan yararlanılarak, 7 yıl farklı dönemlerde söz konusu bölgede yerinde derinlemesine görüşmeler ve araştırmalar yapılmıştır. Söke Ovasında
ve dağ köylerinde de her yıl birer kez konaklamalı teknik geziler yapılarak köylülerle de yaşam dinamikleri ve çevresel şikâyetleri hakkında görüşüldüğünden
bölgenin kırsal kalkınması da çalışmada önemsenen başka bir boyut olmuştur.

Bölgede gözlemlenen ve araştırılarak tespit edilen bulgular bu bölümde, mikro (göl) ölçekten başlanılarak makro (havza) ölçeğe doğru sırayla gruplandırılmıştır. Bulgular belirtilen sırayla şu risklere ait gruplandırılmış başlıklar altında
değerlendirilebilir. Bu riskler 3 ana başlıkta ele alınmıştır. Riskleri oluşturan bu
tüm bulgular ise 5 alt başlıkta sunulmuştur. Risklere yönelik tespitlerin bu şekilde sınıflanmasındaki gerekçe özellikle her yıl, yaz aylarında ama sıklıkla gölde
bariz bir çevre kirlenmesinin gerçekleşmesidir. Kirlenme hem gölü hem de çevresini ve o bölgeyi tehdit etmektedir. Çalışmadaki deneysel sahanın çerçevesi de
daha çok göl ve yakın çevresi ile sınırlı tutulmak zorunda kalınmıştır.

Bafa Gölü’nün artan çevre kirlenmesi sorunlarına maruz kalışı
Bafa gölü ile en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri arasına
1985 yılında 6 km. uzunluğunda toprak bir set yapılmıştır. Gölün en önemli
su kaynağı olan nehirden bir setle ayrılması, göldeki su seviyesinin büyük
ölçüde düşmesine neden olmuştur. İşte bu tarihten itibaren gölde ekolojik
bozulmalar meydana gelmeye başlamıştır.
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Şekil.4. a. Bafa Gölü’ne bakan Beşparmak Dağlarındaki yaylalardan görünüm, b. Bafa
Gölü’ne çöp ve atık boşaltıldığı 2015 dönemdeki hali.6

Göl, yılın belli zamanlarında (bahar-yaz-sonbahar) yeşile dönen bir görüntüye
bürünmektedir. Ayrıca bu dönemlerde giderek ağırlaşan ve rahatsız edici derecede hissedilen keskin bir kokusu olmaktadır (Şekil 4b, 5b). Bu koku da dâhil olmak
üzere alanda sağlık etki değerlendirmesi yapılması da ayrıca önem kazanmaktadır. Bu görünür kirlilik periyodu bazen bir eşik değerden sonra gelen olası bir alg
(plakton) patlamasıyla temizlenmeye başlamaktadır. Döngüsel bir şekilde biriken
kirlilik sonrası periyotta, döngü bu kez terse evrilmiş ve göl neredeyse kendiliğinden temizlenir hale gelmiş olabilmektedir.

Bu tür bir tepkime belki doğal yollardan oluşmaktadır. Ancak oluşmadığında
ise çare olarak belki göle Büyük Menderes Nehrinin bir kolu üzerinden bir miktar su verilmektedir. Ancak bu suya da balık çiftliğinin dışkı ve yem artıkları da
özellikle yazın sürekli karıştığı için kirliliğe ne kadar çözüm olduğu tartışmalıdır.
Bu konularda yapılacak ölçümler köylülerin gözlemlerinin ötesinde daha derinlemesine bilgi sağlayıcı şekilde araştırılmalıdır. Sınırlı sayıda bilimsel ölçüm yapılması da tartışma konusudur.

Göl, yaz dönemlerinde sıklıkla böylesine kötü bir görüntü içerisine giriyor
iken, Tabiat Parkının statü değişiklikleriyle ilişkili konular gündeme gelebilmektedir. Ancak sadece ekonomik açıdan başka bir takım arayışların işareti olarak
algılanabilecek bu yaklaşımın amacı kirlilikle gerçekten bir mücadele olduğu
şüphelidir.
Tablo.1. Bafa Gölü Tabiat Parkı hakkında kısa bilgi
Tabiatı Parkının Adı:
BAFA GÖLÜ
Bölge Müdürlüğü:
Manisa
İl
MUĞLA-AYDIN
İlçe/Köy
Milas-Bafa Beldesi
Kapladığı Alan
12281 Ha.
İlan Tarihi
1994

Üstelik gölün çevresinde olup bitene karşın kendi kendini koruma kapasitesi
onun Tabiat Parkı olma özelliklerini de belki yeterince sergilemektedir. Bunu belki kirlenme aşırı olduğu dönemlerde gölde plakton (alg) patlaması sonucu gerçekleşen doğal denilebilecek bir temizlikle de belki yeterince göstermektedir. Bu
doğal tepkimeler oldukça ilginçtir.
6 (http://www.denizhaber.com/guncel/ege-denizi-ve-bafa-golu-tabiat-parkinabinlerce-ton-atik-dokuldu-h40287.html, 2018).
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Diğer yandan gölü kirletici olan en yakın beşeri unsurlar ise özetle ve önem
derecesine göre belki şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•

Tarımsal kimyasal gübre kirliliği
Hayvancılık (Büyük baş)

Balık kuluçka çiftliği ve yem-dışkı kirliliği
Zeytinyağı tesisleri

2011’de yapılan akademik bir yayına göre, 2006’da yaşanan toplu
balık ölümlerinin su kalitesinde görülen bozulmadan kaynaklandığı düşünülmüştür. Gölün su kalitesinin izlenilmediği, Bafa Gölü’nü besleyen
Büyük Menderes Nehri’nden göle, evsel ve endüstriyel atıklardan arındırılmış kaliteli su verilmediği, çevre de yaşayan halka gölü korumasının
önemini açıklayan bilgilendirici destek sağlanmadığı önceki bir çalışmadan yeterince açık olarak anlaşılmaktadır (Yabanlı, 2011). Bir çalışmada
Bafa Gölü’nden alınan sediment ve kefal balığı (Mugil cephalus, Linnaeus
1758) örneklerinde tarımsal pestisit ve endüstriyel kaynaklı PCB gibi organik kirleticilerin kalıntıları ölçülmüş ve bu bileşiklerin dağılımları, muhtemel
kaynakları ve potansiyel biyolojik riskleri incelenmiştir. Balık örneklerindeki
PCB seviyelerinin WHO tarafından belirlenen ADI değerini aştığı saptanmıştır (Pazı, İ., Gönül, L.T. ve Küçüksezgin, F. 2015). Ülkemizde koruma sta-

tüleriyle hiç oynanmadan öncelikle daha etkin koruma önlemleri almak
şarttır. Son yıllarda artan boyutlarıyla giderek farklılık kazanmış olan bu
kirlenme özellikle su kalitesinde kendini göstermektedir. Tatlı su ekosistemleri uzmanı Kılınç ile yapılan bir görüşmeden çıkan sonuçlardan

biri de artık bu yerel denetim şartlarının kendiliğinden işletilmesinin ülkemizde
daha olanaklı ve kolay hale getirilmesi gerektiği olmuştur (Kılınç, 2015).

Zooloji, biyoloji, çevrebilimle ve ilişkili diğer bilimlerle kirliliğe dair bulguların eşik sınır değerlerini yaz dönemlerinde hızla aşma etkileşiminin nasıl gerçekleştiği araştırılmalıdır. Bu kirlenmeden öncelikle göl çevresindeki herkes etkilenmektedir. Ayrıca yıllardır genellikle yazları da tekrar etmektedir. Bu yüzden
ekteki gazetelere de son 7 yıllık taramalardan da görülebileceği gibi haber olmaktadır. Haberler o kadar kanıksanmış ve yok sayılmıştır ki (Hürriyet Gazetesi
vd. yerel basın) göl çevresinde alınacak önlemler de giderek geciktirilmiştir. Bafa
Gölü’nde geçmişten bu güne artarak yaratılan ve çevreyi son derece tehdit eden
bu tür bir kirlenme geciken çalışmalara da en öncelikli gerekçe olmaktadır.

Tarım ve hayvancılık endüstrisindeki kontrolsüzlük ile oluşan
riskler.

Büyük Menderes Havzası’nda, ilin en geniş ovasında yer alan Söke’de ilçe topraklarının büyük bir bölümü düzlük arazilerden oluşur. Bu nedenle ilin verimli
tarım toprakları burada yer alır. Söke aynı zamanda uluslararası öneme sahip
özellikle ekolojik (flora-fauna) açısından hassas önemli doğa alanlarının bulunduğu bir bölgededir.
Çevre kirlenmesinin en önemli sebepleri ise artan tarımsal aktivitedir. Tarım-
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da ise kimyasal madde ağırlıklı gübre kullanımı ise belirleyici olmuştur. Kirlenmenin ve sorunların da ilk etapta bununla birlikte artarak ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak diğer tüm olası riskler de süreklilik arz edecek şekilde ivedilikle gözlenip, araştırılıp ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Risklerin öncelikli sebebinin,
ticari boyutta ve rekabet içinde konumlanmış tarımsal beşeri kaynaklar olduğu
düşünülmektedir. Dolayısıyla ortam gübreleme faaliyetlerinde de aşırı kimyasal gübre kullanımına kadar kirlenme yaratmıştır. Bu şekilde rekabet zararlı ve
tartışmalı bir başka sorun alanı yaratmıştır. İlgili birlikler (gübre, tarım, sulama,
hayvancılık, vb.) açısından eşik denetimi olmayınca aşırı kullanımlar söz konusu
olabilmektedir. Bunun neticesinde birlikler rekabeti de bir başka başarı ölçütü
olarak ortada duran bir bulgudur. Birliklerin aşırı üretim hali aslında ortak gelecekleri de yok etmektedir.

Havzada öncelikle doğal eşikleri denetimsizlik yüzünden sürekli aşan kırsal
bir tarım söz konusudur. Birçok farklı nedenlere ve bunların artan bileşke etkisine dayanan Büyük Menderes Havzasının içinde alınan arazi kullanım kararlarının da kirlilik yaratan unsurları tetikleyip desteklediği açıkça bilinmektedir. Bunlarla ilgili de dikkat çeken bazı bulguların izleri de yine daha ayrıntılı bir şekilde
ele alınmalıdır. Sonuçta özellikle somut izlerden hareketle göl ekolojisindeki bozulmanın önemli derecelerde artış gösterdiği ve çevresindeki yerleşimler için de
ciddi bir tehdit oluşturduğu süreç içinde defalarca gözlemlenmiştir.
Tarım da yoğun kimyasal gübre kullanımının yaygınlaştığı Söke Ovası’ndan
geçen ve gölü uçta kalan tek bir giriş üzerinden hala eskisi gibi temizlediği iddia
edilen Büyük Menderes Nehri suları aslında gölü kirletiyor hatta istilacı türlere
de yol açıyor olabilir. Nehre yeraltından süzülerek gelen kimyasal gübre kalıntıları göle de ulaştıkça gölü başkalaştırarak kirlettiği söylenebilir. Göl bu tür kimyasal gübre kalıntılarına maruz kalıcı bir dış tesirle kirlendikçe, bu kez göl ve
çevresinde ciddi bir çevre sorunu yaratılmış olmaktadır.
Diğer bazı tehditler ise örneğin; zeytinyağı işleme tesislerinin gölü tuzlama
etkisi ile yoğun büyük baş hayvancılık olarak anılabilir. Özellikle göl yakınlarındaki çevrede bulunan zeytinyağı işleme tesisleri göl için günümüzde giderek sayıları ve kapasiteleri artmış olan önemli bir başka kirlilik kaynağıdır. Göl kıyısına
kadar topraktan süzülerek ulaşan bu çevresel kirlilik eskiden beri çevrede artarak sürmüş olduğundan başlı başına ciddi bir sorun olarak ayrıca detaylı şekilde
ölçümlerle birlikte araştırılmalıdır. Bu tür sanayi faaliyetlerinin de yarattığı (tuzlanma vb.) çevre kirlenmesinin özenle ve dikkatle yeniden incelendiğinde acilen
önlemler alınmasını gerektiren şartlarıyla karşılaşıldığı gecikmeden görülebilir.

Tarımla birlikte büyükbaş hayvancılıkta yine diğer önemli bir kirlilik kaynağı yaratmıştır. Ülkemiz küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu halde son
dönemlerde hızla sayıları artan büyük baş hayvancılık tesisleri de teşviklerle
desteklenmektedir. Ancak onun da göl çevresinde özellikle kirlilik yaratan boyutlara eriştiği düşünülmektedir. Diğer önemli doğrudan bir kirlilik tehdidi ise
balık kuluçka çiftliğidir.

Balık kuluçka çiftliği ve yem-dışkı kirliliği riskleri.

Son yıllarda verilen özel izinler ile gölün koruma bandında yer alan bu ku-
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luçka çiftliğinin nehre bırakılan atık suları olduğu bilinmektedir. Bu da göl için
ciddi bir başka tehdit kaynağı olabilir. Özellikle gölün kot seviyesinin düştüğü yaz
aylarında, bu atık suyun doğrudan göle geldiği (her ne kadar tersi iddia edilse de)
açıkça bilinmektedir.
Öyle ki, gölde toksik reaksiyonların hızla arttığı yaz dönemlerinde, kirliliğin
balık ölümlerine ve çevre sakinlerine ulaşması söz konusudur. Basında pek çok
kez Bafa Gölü köpürdüğüne dair haberler de yeterince yayımlanmıştır.7

Bu konuları aydınlatabilecek “Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda belirlenen istilacı
balık türü” başlıklı bir çalışma da ilgi çekici olabilir (Kesici 2014). Başka çalışmalarda da iklim değişimi ile birlikte istilacı türlerin özellikle kıyı bölgelerindeki
artışına dikkat çekilmektedir. Prof. Dr. Ahmet Karataş, “İstilacı türler ve biyolojik kirlenme” isimli TRT Radyo 1 programında (1.bölüm) bu yönde kapsamlı ve
önemli bir görüş bildirmiştir.

“Biyolojik çeşitliliğin en büyük tehditlerinden biri olan, küresel ticaret, ulaşım
ve iklim değişikliğiyle daha da kötüleşen istilacı türler ve biyolojik kirlenme sorunu en çok gelişmekte olan ülkeleri vuruyor (KARATAŞ, 2018).”

Ülkemizi tehdit eden farklı risklerin topyekûn araştırılması için öncelikle fark
edilip izlenebilir kılınması bu amaçla da sağlıklı verilerin gecikilmeden toplanması şarttır. Köylünün geçimini sağladığı yerlerden biri de göl sayesinde yapılan
balıkçılıktır. Ancak göldeki kirlenme dönemlerinde sadece köylüyü değil, turizmi
de etkiler boyutlarda olduğu unutulmamalıdır.

Büyük Menderes Nehri havza yönetimi eksikliği ile oluşan
sorunlar ve tehditler

Güney Ege Bölgesi (Büyük Menderes Bölgesi) tüm potansiyeline karşın halen
çok daha farklı disiplinlerce gözlemlenip çalışılması gereken bakir bir bölgedir
(Güney, 1975). Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı gibi doğal
zenginliklerin olduğu bölgeye ait karmaşık ilişkisel verilerin doğru bir şekilde
toplanması gerekir. Bu verilerin analizlerinin de periyodik olarak hızla ve güncel bir şekilde yapılmadan yol alınması mümkün değildir. Ayrıca idari açıdan da
kararların ve denetimin yerinde olmadığına dair bulgular gayet açıktır. Ölçme ve
değerlendirme ağırlıklı araştırmaların ve mevcut bilimsel tespitlerin sayısı ve
niteliği de henüz yetersizdir. İşte bu eksiklikler ve ayrıca altta belirtilen disiplinlerin yapacağı çalışmalar da, doğru kararlar üretilmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla tüm bu durumlar sahada sorunların artan karmaşıklığı ile birlikte karar
vericilerin çekebileceği güçlükleri de yine ortaya koymaktadır.
Ayrıca gölün fiilen yüzeyden taranıp uygun bir şekilde temizlenmesi belki artık gerekli görülmelidir ve sürekli izlenilmesi de yine daha gerekli bir durumdur.
Gelişen bu kirliliğe karşı köklü önlemler almak için de şüphesiz öncelikle, kirliliğin asıl kaynaklarının ve dönemsel ve etkileşimli kirletme ağırlıklarının tespit edilmesi gerekmektedir. Doğrudan kirleticilere izin verilmemesi gerekirken,
halen yeni zeytinyağı tesisleri dahi açılabilmektedir. Dolayısıyla temizleme işine
önce buralardan başlanılması daha önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.

7

(http://www.hurriyet.com.tr/bafa-golu-kopurdu-37302978, 2018).
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Türkiye’nin Ramsar alanları ile ilgili sözleşmeye 1994 yılında imza atmasıyla,
bu tür alanlar koruma altına alınmaya başlamış ve Bafa Gölü, 1994 yılında Tabiatı
Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Buna karşın, göle dökülen nehir sularının
azaltılması ve kirletilmesiyle değişen kimyasal içeriği ve azalan oksijen miktarı
ise, yüz binlerce balığın ölmesine ve göl ekosisteminin geri dönülmez bir dönüm
noktasına sürüklenmesine neden olmuştur.
Bu rezerv sulak alanı, olduğu gibi korumanın önemi yıllardır “Tabiat Parkı”
statüsü ile apaçık ortada dururken, ülkemizde son yıllarda yasal altlıklarda da
hızlanmış durumda olan ve uygulamada yıkıcı tesirlerine karşın, halen göz yumularak yapılagelen pek çok benzer doğal alan kullanım hatasının, bu bölgeye de
sıçraması an meselesi haline gelmiştir.

İlgili yönetimlerin çevre kirlenmesi yaratan idari kararlara
yönelik riskler

Havza yönetim eksikliklerinin ve bu tür zincirleme yürüyen yıkımların oluşturduğu siyasi-bürokratik-fiili tehditler de ülkemizde giderek artmış ve günümüzde bunların gerçekleşmesi de eskisine nazaran çok daha olası bir hale gelebilmiştir.

2015 yılından bir habere göre çevrecilerin tüm uyarıları sonuçsuz kalabilmektedir. Söke Ovası’nda regülatörlerde biriken binlerce ton katı ve sıvı atık Ege
Denizi ve Bafa Gölü Tabiat Parkı’na döküldüğüne dair bir haber iç burkucudur. Bu
habere göre; Ege’de toplam uzunluğu 584 km olan Büyük Menderes Nehri’nin,
Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın’dan topladığı, sulama amacıyla kapatılan
regülatör kapaklarında biriken katı ve sıvı atıklar, doğa dostlarının tüm bürokratlara bir ay önce yaptıkları uyarılara rağmen, ilgili habere ait bir fotoğraftan da
görülebileceği gibi temizlenmeden kalabilmektedir.8

Son yıllarda sayıları da artmış olduğu halde göl çevresindeki yakın alanlarda
taş ocaklarına, zeytinyağı işleme tesislerine halen kolaylıkla ve denetimsiz bir
şekilde izinler verilmektedir.

Bu yüzden de bölge içinde alınan madencilik (taş ocağı açma, feldspat çıkarma) kararları son yıllarda giderek artmıştır. Önemli kaya resimlerinin bulunduğu
patlamalardan etkilenebilecek olan böyle bir alanda ve Bafa Gölü’nün doğusu ve
kuzeyi arasında kalan binlerce hektarlık alan içine yeni maden (taş) ocağı ruhsatı
verilmesi oldukça düşündürücüdür. Civar köylerde rüzgârla taşınan toz ciddi bir
halk ve çevre sağlığı sorunu olmuştur. Tarihi ve doğal değerler yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya bırakılırken, ekosistemde topyekûn zarar görecektir.
tir:

İdarelerin kararlarına gelince ise aşağıda 3 alt bölüme ayrılarak incelenmiş1.Kırsal faaliyetlere karşı doğal riskler ve afet yönetimi,
2.Neo-liberal politikalar,

8 (http://www.denizhaber.com/guncel/ege-denizi-ve-bafa-golu-tabiat-parkinabinlerce-ton-atik-dokuldu-h40287.html, 2018).
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3.Bafa Gölü Tabiat Parkı Statüsünün “Milli Park” statüsüyle değiştirilmesi eğilimleri.

Kırsal faaliyetlerde doğal kaynak yönetimi, doğal riskler ve afet
yönetimi eksikliği riskleri.

Göl denizden on metrelik bir yükseklikte bulunmaktadır. Denize olan otuz kilometrelik mesafesi ise haritada görülebilir (Şekil 1 ve Şekil 5a). Tarihte yaşadığı
doğal afetlerle değişim geçiren bölgenin gölün oluşmasında etkisi olmuştur. Antik dönemde denize kıyı iken, Büyük Menderes Nehri sularının sediment taşınımı
ile dolan Söke Ovası ile gölün kıyı morfolojisinden uzaklaşmıştır. Ayrıca gölün
Latmos dağı eteklerinde yer alması nedeniyle iklim değişikliği ile birlikte tarım
alanlarında sel ve taşkın riski de bulunmaktadır.
Söke ovasında ve göl çevresinde sürdürülen tarım ve hayvancılık türü kırsal
faaliyetler, sulama birliği tarafından sağlanan su kaynağının kontrollü kullanımı
güdümünde olup, sürekli su miktarını arttırma çabaları gündeme gelmektedir.
Çünkü ülkemizdeki diğer sulama birliklerinde olduğu gibi, bu bir başarı ölçütü
olarak görülmektedir.

İşte bu yüzden, tüm Güney Ege’deki bu Büyük Menderes Havzasını kontrol
altına alabilecek bir Havza Koruma Planı ve modelinin özel olarak tasarlanıp, belirlenecek bir yönetim ile bu planın yürütülmesinin de zorunlu olduğu açıktır. Bu
konu şehir ve bölge planlama açısından ele alınan en önemli konuların başında
gelmektedir.
Bölge ile ilgili 3 ili kapsayan bir Çevre Düzeni Planının tamamlanmış olduğu
ancak eksikleri bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. Havza çalışmaları gibi konularda ise zamanla gelişmeler olması beklenmektedir. Bu konulardaki ayrıntılarda
Güney Ege Kalkınma Ajansı İnternet sitesinden izlenilebilir.9

Aydın-Söke ilçesinin güneyinde yer alan Didim ve Muğla-Milas ilçeleri
sınırındaki Bafa Gölü Önemli Kuş Alanları ve Batı Menteşe Dağları Önemli Bitki Alanları; ayrıca ilçe sahillerindeki Büyük Menderes Deltası Önemli
Kuş Alanları ile Güzelçamlı Milli Parkı önemli koruma alanlarıdır (T.C. Ç.Ş.B.
2009). Büyük Menderes Havzası’nda, ilin en geniş ovasında yer alan Söke,
ilçe topraklarının büyük bir bölümünün düzlük arazilerden oluşması nedeniyle ilin verimli tarım topraklar bakımından en zengin ilçelerinden birisidir.
Söke, aynı zamanda uluslararası öneme sahip ekolojik açıdan hassas önemli
doğa alanlarının bulunduğu bir bölgedir. İlgili Bakanlığın sitesinde bu alanlara dair çalışmalar ve görseller çok daha ayrıntılı bir şekilde farklı ve erişilebilir bilgi katmanlarıyla birlikte yer almalıdır.10

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın (OSİB) 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda Bafa Gölü Tabiat Parkı yürüyüş yolu ve seyir terası (Şekil 4a) yapımının
gerçekleştirilmesi dışında bir faaliyete rastlanılmamıştır. Göl üstte sağ haritadan
9

10

(http://geka.gov.tr/, 2018).
(http://korunanalanizin.ormansu.gov.tr/, 2018).
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da görülebileceği gibi 2011 yılında Büyükşehir olan 2 ayrı ilin ilçelerinin (Aydın-Söke ile Muğla-Milas) sınırında kalmaktadır. Sınır gölü yukarıdan aşağı ortaya yakın bir yerden bölmektedir (Şekil.5a).

Şekil.5. T.C. OSİB sitesinden sınırlı verilere yönelik bir ekran görseli, b.Göldeki kirlenme

Neo-liberal politikalarla oluşan riskler.

Neo-liberal politikalar serbest piyasa rekabetini desteklerken, tabiatın bütünlüğünü gözden kaçırmakta ve tekelci küresel sermaye odaklarına hizmet eder
hale gelmektedir. Kısacası bu gibi farklı birincil amaçları olan ve birbirini taraf
gören paydaşların kendi arasındaki çatışmayı kolayca yönetebilmeleri de mümkün değildir. Bu tür bir yönetim ancak bugünkü kamu anlayışından da kısmen
bağımsız, sivil, gönüllü, uzman ve dünyaca tanınmış tarımı koruyucu örgütlerle
işbirliği geliştirebilmiş ve ülkemizde yaygın kabul gören ulusal unsurlar tarafından üstlenilebilir. Şüphesiz taraflardan hiç etkilenmeden bu koruma çıtasını
yükseltmenin ne kadar zor olabileceği ortadadır. Zira ulusal sınırlar da küreselleşmeyle birlikte ekonomik açıdan çoktan yitirilmiştir.

Bu tür zincirleme ve bilinçli yürütülen yıkımların oluşturduğu siyasi-bürokratik-fiili tehdit ülkemizde giderek daha da olası bir hale gelebilmektedir. 2014
Mart döneminde ekonomik algı operasyonları baskısı altında geçen seçim dönemine denk gelen siyasi, toplumsal konuların ötesinde ve özellikle konumuzla
ilgili olarak, eşsiz doğal yapılarıyla korunması gereken bu fiziki çevreler üzerinden alınabilen oldukça hatalı ve riskli kararlara açık bir toplum haline gelmiş
durumda olduğumuz da yaşanarak görülmüştür.

İşte bu şekilde yapılan propagandalar ile yürütülen çeşitli spekülasyonlar eşliğinde, alınabilecek kararların da oldukça endişe verici bir düzeye erişebilmesi

Aziz Cumhur KOCALAR

207

de söz konusu olmuştur. Bu spekülasyonlardan biri de, Bafa Gölü’nün bir “Tabiat
Parkı” olarak korunmasına engel teşkil etmeye başlayan o günkü siyasi eğilimlerdir. Milli Park ilanına yönelik sıradan ekonomik odaklı bir yaklaşımın ne kadar
hatalı olduğu gerekçeleriyle birlikte önceki bölümlerde ele alınmıştı.
Salt ekonomik rekabet odaklı ve spekülatif tarzdaki bu neo-liberal politikalar ayrıca kamuda hatalı benzer kararların alınmasına da sebep olmaktadır.
1980’den bu yana neo-liberal yönetim algısıyla yaygınlaştırılmış olan uygulamalardan da görülebileceği gibi yatırım kararları geri dönüşü imkânsız kılacak
şekilde doğayı tahrip etmekle kalmayıp, çevre ve halk sağlığı açısından da denetimsizlikle birlikte gelişen çok ciddi tehlikeler içerecek boyutlara ulaşmaktadır
(Kocalar, 2015-h).

1980 sonrası bu politikalarla birlikte, özellikle son 17 yıllık dönemde değişen
yasal-yönetsel çerçeve doğal varlıklarda bir metalaştırma sürecini de ülkemizde
artık belirgin bir hale getirmiştir. Buna paralel olarak kaybolan haklar da söz konusu olmuştur (Yaşam Hakkı, Çevre Hakkı, Su Hakkı, Kullanım Hakkı, Kent Hakkı,
Barınma Hakkı) (Kocalar, 2015-ı).
Hâlbuki hiçbir şekilde yerine konulamayacak olan bu tarihi, kültürel ve doğal
çevrenin yitirilmeden mutlak bir şekilde korunması şarttır. Özele devri ise hiçbir
şekilde söz konusu edilmemelidir. Doğal alanlar kamuya aittir ve devletin tasarrufu altında kalmalıdır. Çevreyle birlikte hakların korunması da ancak toplumsal
duyarlılığın eğitimle arttırılması ve korunması ile mümkündür. Hukuki ve yönetsel düzeyde ise idarenin aldığı her türlü kararın zaman aşımsız bir şekilde yargı
denetimine açıklığı zorunlu tutulmalıdır (Kocalar, 2018-k). Doğaya karşı işlenen
suçlar topluma karşıda işlenmiş sayılır ve affedilemez, bu suçlardan hiç kimse de
muaf tutulamaz.
Gölün bulunduğu alanın idari sınır sorunu da başka bir idari kusurdur. Bu
konuyla muhatap iller ve ilçelerle ilgili idareler de açıkça ortada durmaktadır.

2011 Mayıs ayındaki nüfusu 750.000 aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısı duyurusu yapılması sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) açıkladığı 2011 yılına ilişkin “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” dikkate alınmıştır.

O tarihteki bir haberdeki verilerle göre bu 2 ilin nüfusları: Aydın: 1.020.957
ve Muğla: 866.665 şeklindedir. (Aydın 2015 itibarıyla 1.053.506 nüfusa erişmiştir.) Aydın ilçelerine göre nüfus dağılımı tablosu ayrıca ileride sunulmuştur. 11
12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla ise Büyükşehir yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek 6360 sayılı kanun olarak yasalaşmıştır. Büyükşehir olan
iller arasında Aydın ve Muğla’da yer almıştır. Göl, ilçelerin (Aydın-Söke ile Muğla-Milas) sınırında kaldığı için yarı-sahipsiz bırakılmış bir konumdadır.
Tablo.2. Aydın ve Muğla İllerinin Nüfus Verileri-TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/, 2018).

11 (https://ipfs.io/ipfs/QmR1gzPYUwxEUWHbeRggZzfYy5Fxsd8Qc7hXUUnJQwxrZq/
wiki/Ayd%C4%B1n.html, 2018).
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Nüfus (Population)
2017

2023

1 080 839

1 168 524

Toplam-Total 80 810 525 86 907 367

Aydın

Muğla

938 751

1 038 137

Yıllık ortalama nüfus artış hızı

(Annual average population growth rate) (‰)
12,1
13,0
16,8

6360 sayılı kanunun çıkması sonrası yasanın Aydın’a olan etkileri de incelenmiştir. (Genç, 2014). Neo-liberal yasal-yönetsel çerçevenin ötesinde Bafa
Gölü’nün, antik kentlerin ve havzanın durumu da sürekli daha ayrıntılı bir
şekilde izlenilmelidir.

Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsünün “Milli Park” statüsüyle
değiştirilmesi eğilimleri.
Ülkemizde “Milli Park” statüsüne geçirilmeye ve özellikle de sulak alanlara
yönelik olarak gelen tekliflere biraz daha dikkatli yaklaşılması gerekmektedir. Bu
tür bir adımın, hem bilim insanlarınca, hem de çevre hareketi ve ilgili sivil toplum
örgütlerince, ayrıca yerel halk ve yurttaşlar tarafından da daha ayrıntılı ve tüm
havza alanını ilgilendiren boyutlarıyla da birlikte yeniden sorgulanması gerekir.
Toplumsal koruma refleksine karşın bilinçsiz yaklaşımlarla oluşan bu olumsuz
gerçeklik ise yine dünyada ve ülkemizde son yıllarda artan bir şekilde daha hâkim bir hale gelebilmektedir. Özelikle son derece önemli olan tabiat alanlarını
Milli Park olarak ilan etme eğilimleri ise son yıllarda periyodik olarak sık sık gündemde tutulmaktadır. Bu durum ender özelliklere sahip olan doğal alanları da
artan bir şekilde tehditlere açık bırakmaktadır.

Bölge, Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile de bağlantılı
konumda bulunduğundan ötürü koruma önlemlerinin de aslında çok daha etkin
kılınması gerekmektedir. Ancak hal böyle iken, gölün Milli Park statüsüne geçirilmesine yönelik olarak internet üzerinde düzenlenen bir imza kampanyası da
ayrıca şaşırtıcı gelmektedir.

Ülkemizin ekonomik şartları yüzünden Milli Park yapılma tercihi söz konusu
edilebilirken; bu konuda halkı yanıltıcı doğrudan yönlendirmelerin de yapılabildiği açıktır. Tüm bu eğilimler de, olası farklı tercihlerin dile getirilerek tartışılması her zaman son derece önemli olmaktadır. Fakat günümüzde ise özellikle ülkemizde görülen benzeri statü değişim hatalarının çokluğu tartışmalı bir şekilde
ortada duran bir gerçekliktir. Bundan ötürü, bu kararların ve denetimsiz uygulamaların geri dönülemez bir şekilde doğal eşiklerin aşılmasına da sebep olabildiği
unutulmamalıdır. Tabiat yıkımlarını da beraberinde getiren uygulamalara neden
olan statü değişikliklerinin çok daha dikkatlice ve yeniden kapsamlı bir şekilde
değerlendirilmesi ve süreçlerin mutlaka devamlı denetlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda gözlemlenen ve araştırılarak tespit edilen bulgular,
çevrede parkı tehdit eden pek çok riskin bir arada olduğunu göstermektedir. Söz
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konusu risklerin her yıl giderek arttığı gözlemlenmiştir. O yüzden çalışmada bölgenin konumu ve önemi ile birlikte ortaya konulan bulgularla gerçekleşen riskler
(tehditler) sonrası elde edilen sonuçlar ve öneriler şeklinde özetlenerek ele alınmıştır. Deneysel şartlarda odaklanılan bu saha alanının çerçevesi ise daha çok
göl ile sınırlı tutulmak zorunda kalınmıştır. Kavramsal çatı bu şekilde kurulurken
makro çerçeveyi havza ölçeği belirlemiştir.

Çalışmada bölgenin konumu ve önemi dışında ortaya konulan bulgular (riskler) 3 ana başlıkta ele alınmış olup, bu risklerin sadece alt başlık sayı toplamı ise
5 sayısını bulmuştur. Söz konusu edilen riskler sıklıkla gerçekleşerek öncelikle
gölü ve sonra çevresiyle birlikte o bölgeyi tehdit etmektedir. Risklere karşın getirilen çözüm önerileri ise, bilimsel ya da güncel somut (haber, STK, kamu kurum ve kuruluşları, vb.) kaynaklardan toparlanan çıkarımsal alıntılarla birlikte
sahadaki 7 yıllık gözlemler ve görüşmelere dayandırılmış şekilde ayrı disiplinleri
ilgilendiren sınıflandırmayla altta sunulmuştur. Öneriler de bulgulara paralel şekilde yapılandırılmıştır.
Tarih boyu gezegenimizde insan elinin değmediği yerlerde, doğal yaşamın
çeşitlenerek sürmüş olmasının öğretici yanlar barındırdığı anlaşılmaktadır. Bu
eşsiz bölgenin de, Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsü ile birlikte özenle korunarak,
sürekli disiplinler arası araştırmalara konu olması beklenmektedir. Konuyla ilgili
ortaya konulan çözüm önerileri 13 disiplin açısından görülen mevcut tablo ile
birlikte aşağıdaki gibi kısaca özetlenebilir.

Fiziki ve Beşeri Coğrafya.

Büyük Menderes Nehri Havzasından bakılarak bölge genel hatlarıyla incelendiğinde özetle şunlar rahatlıkla söylenebilmektedir. Bölge, fiziki coğrafyanın bereketli doğası içinde yaşayan köylüleri ile birlikte beşeri açıdan son derece zengin doğal ve kültürel bir çeşitliliğe sahiptir.

Veri Bilimi.

Bu nedenle ilgili idarelerce bölgeye yönelik farkı türde verilerin öncelikle izlenilmesi ve sonra da paylaşılması şarttır. Bu veriler sürekli bir şekilde Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) katmanlarında toplanıp erişilebilir bir şekilde paylaşıldıkça farklı
disiplinlerin katılımı ile bilimsel çalışmalar da artacaktır. Böylece risk analizi ve
önlem stratejileri üzerinden değerlendirme yöntemleri ile kıyı ve havza bilgi sistemleri kapsamında, gölün ve nehrin yeniden tarihsel derinliği dikkate alınarak
incelenebilmesi de mümkün olacaktır. Kapsamlı doğal ve beşeri açılardan ilişkisel veri yönetiminin CBS üzerinden sağlanması şarttır.

Bölge Planlama.

Konuya öncelikle, şehir ve bölge planlama disiplini açısından tümden gelimci
ve plan hiyerarşisine uygun olacak şekilde bütüncül bir yönelimle yaklaşılmıştır.
Havza gibi geniş ölçeklerde daha kapsamlı bir planlamanın varlığı alt ölçeklerde
de hissedilir derecede arttırılmalıdır. Plan kademlerine göre ele alınacak ayrıntılar, bölge için tek tek belirlenmelidir. Ayrıntıların hepsinde korumacı yaklaşımlar
belirgin ve denetlenebilir olmalıdır. Çalışmanın en can alıcı önerileri de öncelik-
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le kapsamlı planlamayla ve korumacı yaklaşımlar üzerinden oluşturulmaktadır
(Havza Koruma Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Alan Yönetim Planları).

Bafa Gölü ve özellikle Büyük Menderes Nehri Havzası’nın bir havza yönetim
planı ile var olan doğal ve beşeri ilişkileri açısından ele alınması şarttır. Bu alanların, planlanan yatırımlardan başlanarak, öncelikle tüm kıyı alanlarını etkileyen
doğal afetler üzerinden de, hatta farklı veriler de toplanıldığı takdirde, havza bağlantılı verilerle de birlikte çalışılmayı beklediği apaçık ortadadır.

Bafa Gölü ve Tabiat Parkı’nın yanı sıra yakın ve uzak doğal ilişkiler içinde olduğu çevresi ile birlikte Güney Ege’nin çok değerli Büyük Menderes Havza bölgesi içinde yer aldığı unutulmaktadır. Dolayısıyla bu bölge tarihsel ve bütünleşik
bir havza planlamasına ihtiyaç duymaktadır. Bu durumun akarsu ve deltalarıyla
dağlarından denizlerine kadar bağları olan bir coğrafya olduğu bilinmektedir. Bu
durumun Türkiye’deki diğer tüm havzalarımız için de geçerli olduğu yine atlanılmamalıdır. Tüm bu havzalarda her zaman buradaki Büyük Menderes Nehri
Havzası önceliğine benzer şekilde acilen etkin bir havza yönetim planının ortaya
konulması yine şarttır. Günümüzde ise halen çok daha kısa erimli bir bakış açısı
hakimdir. İlgili Bakanlık Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planını
ortaya koymuştur (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016).

Çevre Düzeni Planı’na yönelik mevcut eksiklikler ise ayrıca hızla tamamlanmalıdır. 1994 yılında imza atılan Ramsar alanları ile ilgili sözleşmeyle bu tür
alanlar koruma altına alınmaya başlamış olsa da; Bafa Gölü, 1994 yılında sadece
Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilerek, adeta terk edilmiştir. Son yıllarda ise
bu kez de korunamadığı gerekçesiyle Milli Park statüsü getirilmeye çalışılmaktadır. Yaklaşımlar hiç gerçekçi değil ve hep ranta açıktır.

Harita ve Geomatik Mühendisliği

Göl çevresindeki civar köylerin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kayıtlarından
araştırıldığında, özellikle Kapıkırı köyünün Bodrum’da kadastro geçmeyen tek
köy durumunda kaldığı söylenilmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki başlıklarla da
belirtildiği gibi bu köyün ve içinde bulunduğu bölgenin en başta gelen sorunlardan biri, Koruma Amaçlı İmar Planı olmamasıdır. Ayrıca kırsal araziler ve zeytinlikler içeren tarımsal koruma altında da tutulması gereken bölgenin bu haliyle
de birlikte korunması gereken tüm bu alanların iyi bir şekilde yönetilmesi de
gerekmektedir. Bafa Gölü ile tüm bu Büyük Menderes Havzası, tarihsel açıdan
bütünleşik alan yönetimini ilgilendiren ilginç potansiyeller taşımaktadır. Bölge
disiplinler arası çalışmalar açısından önemli eğitim sahalarından biridir ve böyle olduğundan ötürü de oldukça fazla ilgi çekmesi gerekir. Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) ile kapsamlı veri toplanılması şarttır. Bu veriler doğal ve beşeri açılardan
ilişkisel veri yönetimi ile değerlendirilecek şekilde planlı olarak toplanmalıdır.

Eğitim Bilimleri (Doğa ve Yer Bilimleri)

Gölü ve çevresini Milli Park statüsüne geçirmek yerine eğitim turizmi ile tabiat parçaları hakkında kamuoyunda bir bilinç uyandırılmalıdır. Gölün ekosistemini tehlikeye atacak her türlü değişikliğe karşı gölü savunacak bilinçli bir kamuo-
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yuna gereksinim vardır. Korunmayı ön plana almak yerine hassas doğal alanlardaki hatalı uygulamalar son verilerek, yıkım önlenmelidir. Koruma statüleriyle
uğraşmak son derece anlamsızdır. Bu tür değişikliklerin arkasında olup bitenler
uygulamada kendisini yeterince göstermiştir. Tabiat Parkının doğal kapasitelerini aşan kullanımlara sebep olacak şekilde başka sorunlar getirmeyecek şekilde
kontrollü bir eğitim ve kültür turizmi dışındaki uygulamalar, tehlikeli ve yıkıcı
olacaktır. Bu nedenle kontrolü sağlamak üzere bölge ve göl için öncelikler belirlenerek, Havza Koruma Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Alan Yönetim Planları
ilişkisel bir şekilde geciktirilmeden hazırlanmalıdır.

Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler.

İlgili idarelerle birlikte bir yönetim birlikteliği ve çevresel kirlenmeye karşı
geliştirilecek yöntem ve ortak eylemlerle eşgüdüm sağlanmasının koruma açısından son derece önemli olduğu çalışmada açıkça vurgulanmaktadır. İdarelerce
ilgili konularda bu eşgüdüm mutlaka sağlanmalıdır. Göl, iki ayrı ilin idari sınırları
arasında kalan kritik bir bölgededir. Bu açıdan bakıldığında da; Bakanlıkların,
Ajansların ve STK’ların ilgili idarelerle birlikte bir yönetim birlikteliği sağlamasının koruma açısından son derece önemli olduğu açıktır. Özellikle beşeri kaynaklı
kirleticiler ile ilgili cezalar vb. yöntemlerle caydırıcı unsurlar belirlenip, kesintisiz bir şekilde uygulanmalıdır. Büyükşehir tipi idareler arasındaki kırsal alanın
yönetimi açısından il sınır sorunlarını gösterir idari bir haritadaki (Şekil 1a) durum gölü kimin sahiplenebileceğini belirsiz bir hale getirmektedir. Bu sorunda
ayrıca artık çözülmelidir.

Jeoloji, Jeofizik ve Doğa Tarihi.

Antik dönemde Latmos Dağlarının eteklerinde önemli ve zengin bir liman
kenti bulunmaktadır (Kocalar, 2018-a). Antik dönemde Latmos Körfezi Büyük
Menderes Nehri yatağındaki tektonik oluğun batı kısmını doldurup, önünü kapaması sonucunda bugünkü Bafa Gölü’ne dönüştürmüştür.

Dağın yeraltı su kaynakları sayesinde bir dönem göl tatlı su gölü haline dönüşmüş olsa da, antik dönemden kalma kayaç formasyonun uzman görüşüne
göre tuzlu olduğu söylenmektedir (Kılınç, 2015).
Dünyada tatlı su gölü durumuna gelebilmiş alanlar, nadir görülen jeolojik yapıda oluşumlar olup, buralardaki göller iklim değişikliğinin kuraklık ve çölleşmeye doğru hızla ilerleyen zincirleme olumsuz etkileriyle birlikte oldukça değerli
hale gelmiştir. Bu anlamda, 1987 sonrası dönemden günümüze kadar artan zeytinyağı işletmeleri, balık kuluçka çiftliği ile sanayi atıklarının kirliliğine ve ayrıca tarımsal kimyasal gübre kullanımı odaklı kaynaklı tuzluluğun ve kirlenmenin
pençesine terk edilmiş olan Bafa Gölü’nün ise, öncelikle acilen içine düşürüldüğü
kirlilikten kurtarılması gerekmektedir. Aslında gölün, yaşanan bu son dönemdeki değişimin öncesinde ki haline benzer bir şekilde muhafaza edilmesi şarttır.
Gölün suyunun 40 yıl öncesindeki dönemde, içilebilir durumda olduğu söylenilmektedir. Diğer yandan ise, jeolojik açıdan da son derece değerli olan bu bölge
aslında bir jeoparktır. Latmos Dağları jeoturizm açısından yürüyüş türünde aktiviteler için vaz geçilemeyecek kadar özel bir bölgedir, bu gibi zararsız yollardan
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sınırlı kullanımlara açık bir şekilde gölün ve dağların (Karia yolunun) değerlendirilebilmesi mümkündür, zira jeopark olma özelliklerine sahip olan bu bölge nadir yanları ile eğitim turizmi kapsamında da tanıtılarak olduğu gibi korunmalıdır.

Müzecilik.

Çok engebeli siluetinden dolayı Beşparmak (Latmos) Dağları olarak adlandırılan dağ silsilesi ise gynas, granit ve şist kütlelerinden oluşur. (Gümüş, 2015, s.
46). Göle yönelik doğal olan tarihsel süreçler merak uyandırmalı ve araştırılmalıdır, ayrıca yakın çevrede bir Doğa Tarihi Müzesi de mutlaka kurulmalıdır. Kuşlar
ve biyolojik çeşitlilik açısından da müzedeki sunumlar toplumsal bilinç uyandıran yollardan beslenerek desteklenip, çeşitlendirilmelidir.

Zooloji, Biyoloji.

Tatlısu Ekolojisi, sulak alan yönetimi ve ekolojisi üzerine çalışmaları olan Kılınç ile yapılan görüşmeden göldeki kirliliğin sebepleri hakkında tahminler ve
varsayımlar alınmıştır. Bu şekilde biyoloji alanından sınırlı da olsa bazı görüşler
burada dikkatlice ele alınmaya çalışılmıştır.

Gölün aslında geçmiş doğasında tuzlu olduğu gerçeği ortadadır. Özellikle içinde yaşayan balık türlerinden (yılan balığı, deniz kefali gibi) bu durum daha iyi
anlaşılmaktadır. Gölün farklı dönemlerine uyum sağlayabilmiş olan bu canlıların
da, ender hale gelen türlerinin devamlılığı açısından, yaşamlarının ayrıca mutlaka koruma altına alınmış olması beklenilir. (Kılınç , 2012). Ayrıca Bafa Gölü ekosistemine de konu olabilecek bazı istilacı türlerle ilgili bilgiler de özellikle iklim
değişimi ile birlikte kıyılarda giderek daha çok önem kazanmaktadır. (Karataş,
2018). Diğer yandan göl en azından Tabiat Parkı alanları için biyolojik çeşitlilikle
ilgili alan araştırmalarına da ileride çok daha fazla konu olmalıdır.
Balık örneklerindeki PCB seviyelerinin WHO tarafından belirlenen ADI
değerini aştığı saptanmışken (Pazı, Gönül ve Küçüksezgin, 2015) gölden
balık tutularak gıda olarak bölgede kullanılması da başka bir araştırma
konusu olmaktadır.

Su Ürünleri/Su Kaynaklarının Korunması ve Önemi.
Gölün yılan balığı göl kıyısındaki turistik lokantalarda tercih edilen en lezzetli
ürünlerden biridir. Gölün tatlı ve tuzlu olduğu farklı dönemlerde bile varlığını
korumuş olan uyum kapasitesi yüksek olan bir canlıdır. Balığın yavrulama döneminde yumurtlamak için yeraltı sularının kaynaklarına kadar tırmandığı söylenmektedir. Gölün özellikle bu türe bağlı ürünlerin geliştirilmesi için son derece
özel bir doğası olduğu söylenebilir. Ancak suyun kalitesi ile ilgili ölçümlerin sayısı ve kirlenmenin izlenebilirliği de öncelikle arttırılmalıdır. Yılan balığının ayrıca bölge için çoktan önerilmesi gereken Milas’ın yavaş turizm
beldesi olma özelliği ile birlikte ve özellikle Bafa’nın da yemek kültürü
içinde yer edinmesi beklenir.

Çevrebilim.
Gölün suyu ile ilgili ölçümlerin periyodik bir şekilde yapılması şarttır. Ayrıca

Aziz Cumhur KOCALAR

213

ölçümler şeffaf ve kamu ile paylaşılır nitelikte de olmalıdır. Göldeki kirlenme teknik açıdan izlenilir kılınmadıkça, görsel ve sözel verilere kıymet verilmediği de
ortadadır. Hâlbuki yıllar boyunca sahada görülen bu başıboşluk, Tabiat Parkı’nın
da yeterince korunmadığını göstermektedir.

Turizm.

Gölün manzarası gerek kıyısından gerekse dağ eteklerindeki ufak düzlüklerden her yerde karşılaşılan kalıntılarla bezeli doğal peyzajla birlikte görülmeye
değer olduğundan göl ve çevresi alternatif turizm olanakları yaramaktadır (Şekil.4a). Özellikle su sporları ve doğa yürüyüşleri hatta dağcılık türü aktiviteler
için Bafa Gölü Tabiat Parkı ideal bir doğal alandır.

Kültürel açıdan gölü güçlendiren unsurlarla bezeli bu alan ayrıca tabiat parkı
karakteri ile zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olması sayesinde bu özelliğini de
kaybetmeden en iyi şekilde korumak zorundadır. Turizmde artan ilgi ile birlikte
kapasite eşiklerini aşmaması için alan yönetimi şarttır. Kırsal ve tarihi peyzaj,
estetik görsel unsurlar olarak gölü güçlendirirken (Şekil.3), bilimsel açıdan araştırma sahası olan yanları ise ayrıca eğitim amaçlı turizm (yaz okulları) için idealdir. İç ve dış turizm de, bu unsurlarla birlikte turizm faaliyetlerinin canlılığını
koruyacak bir döngü oluşturabilir. Eko-turizm faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlı
bir çalışma bu konuda atılan en önemli adım olmuştur (Tuna, 2015). Bu konuda
yine ilgili disiplinler için başlı başına başka makale konularını çağrıştırmaktadır.

Çalışma alanı coğrafi özelliklerinden ötürü, gerek biyolojik çeşitlilik gerekse
eko-turizm açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Özellikle alternatif eko-turizm aktivitelerinin çoğu göl ve çevresi için bir uygulama alanı olarak anılabilir.12
Bu potansiyelinin yanı sıra öncelikle sahip olduğu tarihsel ve ekolojik dokuya
zarar vermeden bölgenin kültür ve inanç turizmi olanaklarının da değerlendirilmesi gerekir. Ulusal ve uluslararası alanda göl ile Karia Bölgesinin tanıtılması
çalışmalarının arttırılması beklenmektedir.
Beyşehir örneğinin ele alındığı çalışmadaki yaklaşımlara benzer önerilerle
alanın önemli metropollere yakın ve ana yollar üzerinde olması bir avantaja dönüştürülmelidir. Büyük şehirlerde tur acentalarıyla bağlantıya geçilerek, göle ve
çevresine kısa ve uzun süreli turlar düzenlenebilir. Bununla birlikte yöre halkı
turizm ve çevre konularında bilinçlendirilmelidir. Yöreye özgü tarihi, kültürel
ögeler daha çok özen gösterilerek korunmalıdır. Doğa sporları için ise yöreye gelen turistlere yönelik haritalar hazırlanmalı ve bu haritalar üzerinde tüm turistik değerler belirtilmelidir (Dinç ve Öztürk, 2013). Ayrıca Milas’ın yavaş şehir
olma özelliği de bulunmaktadır. Milas’ın tarihi ve doğal zenginlikleri ile
böyle bir kültür turizmi beldesi haline getirilmesi mümkündür. Bunun ile
birlikte özellikle zeytinyağı ve yılan balığı gibi gastronomi turizmine de

12 Su sporları başta olmak üzere dağcılık, kaya tırmanışı, kampçılık, doğa yürüyüşü, doğa
fotoğrafçılığı, dağ bisikleti, off-road, jeep safari, motorkros, yaban hayatı gözlemleri,
kuş gözlemciliği, manzara seyri, yamaç paraşütü, piknik, köy evi yaşantısı, sportif
balıkçılık, avcılık, yat turu ve kayıkla gezinti, tarihi çevre ziyaretleri, belgesel yapımı,
çiftlik turizmi, kaplıca turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, festival turizmi, jeoloji
eğitimi gibi.
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hitap eden ürünlerin yavaş yemek kültürü içinde öne çıkarılması sağlanabilecektir. Bunların da bölgesel korumaya ciddi ve bilinçli bir şekilde katılımcı destek ve maddi katkı sağlayacağı açıktır. Tarım turizmi de yine diğer
önemli bir başlık olarak tartışılıp geliştirilmelidir.

Tarım.

Tarımsal alanlarda yoğun kimyasal gübre kullanımın hızla önüne geçilmelidir.
Yeraltı suları bu şekilde kirletilmemelidir. Aşırı ve hatalı sulama tekniklerinden
de yine vaz geçilmelidir. Artezyen kullanımı mutlaka kontrol altına alınmalıdır.
Kırsal alan turizmi ise geliştirilerek köylerin sürdürülebilirliği desteklenmelidir.
Bölgesel kalkınma tarım turizmi ile bilinçli ve katılımcı bir şekilde desteklenmelidir.

Öneriler

İleride bu bölgeyi daha hassas bir şekilde koruyacak planlamaya yönelik konularda çok daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Ayrıca disiplinler arası sorun
alanlarında kalan konularda ele alınmalıdır. Böylece zamanla bölgeye yönelik
yeni tedbir önerileri de geliştirilebilir olacaktır. Yeni öneriler içeren tüm çalışmalar, burada savunulan korumacı tartışmanın da gelecekte sürdürülmesine çok
daha iyi bir gerekçe oluşturacaktır. Çalışma yukarıda belirtilen düzeyde böylesine
derin bir kapsam da barındırdığı için artan ilgi alanlarına temas eden yönelimleri
de zamanla vaz geçilemez kılmaktadır. Bundan ötürü saha, yöreye özgü ilişkili
disiplinler arası bakış açılarından da faydalanılarak araştırılmaya çalışılmıştır.
Zooloji, biyoloji, çevrebilimle ve ilişkili diğer bilimlerle kirliliğe dair bulguların
eşik sınır değerlerini yaz dönemlerinde hızla aşma etkileşiminin nasıl gerçekleştiği derinlemesine araştırılmalıdır.
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ARKEOLOJİK-DOĞAL-JEOLOJİK-TARİHİKÜLTÜREL ÇEVREYİ-NEHİRLERİHAVZALARI VE GÖLLERİ KORUMA
SORUNLARI: “BAFA GÖLÜ TABİAT
PARKI”

CHAPTER
15

Aziz Cumhur KOCALAR 1
GİRİŞ
Ege Bölgesi verimli tarım toprakları ve turizm potansiyeli ile bilinmektedir.
Alt Ege’yi şekillendiren Büyük Menderes Nehri ve havzası içinde yer alan Bafa
Gölü Tabiat Parkı ise ülkemizdeki önemli göllerin başında gelmektedir. Gölün Tabiat Parkı olarak koruma altında olduğu bilinmektedir. Buna karşın gölle ilgili
çevresel ve beşeri unsurlardan kaynaklı kirlenme sorunları ise her yıl giderek
artmaktadır.

Amaç

Çalışmanın amacı öncelikle gölün kirlenmesine sebep olan çevresel ve beşeri nedenlerden ötürü gerçekleşebilecek riskleri tespit etmek ve bunları yerinde
inceleyerek araştırmaktır. Tespit edilen risklere dair gözlemlenen bulgular çalışmada sıralanmıştır. Bulgular üzerinden oluşan tehditleri en doğal yöntemlerle
bertaraf etmek ise gelecek için yapılan önerilerle birlikte değerlendirilmelidir.
Bu yöntemlerle sahada alınabilecek olası önlemlerle ilgili olarak disiplinler arası
alanları ilgilendiren sonuçlara varılmıştır.
Çalışma ile ayrıca kirlenmenin önlenerek doğal mirasın da bilinçli bir şekilde
geleceğe kazandırılmasına yönelik olarak bilimsel ve teknik yönden sorunların
ve olası çözümlerin ifade edilmesi yoluyla bilgi dağarcığı oluşturulmasına etraflıca katkı sunulmaktadır. Son olarak bu sonuçlara dayanarak ilgili disiplinlere
öneriler ile birlikte ülkemizde benzer durumda olan nehirleri, havzaları, gölleri
ve özellikle de tabiat parklarını korumak üzere çalışmalar yapmak için çağrıda
bulunulmaktır.

Bafa Gölü Tabiat Parkı ve çevresinde ilişkili olduğu alanlar tarımsal ve kültürel açıdan korumayla ilgili bilimsel alanlara örnek teşkil edebilecek pek çok doğal
(jeolojik) ve kültürel özelliğe sahiptir. Konu ve özellikle çalışma sahası, doğal ve
kültürel varlıkların tarihten günümüze kadar ulaşan hassas verileriyle birlikte,
sürekli korunarak geleceğin yerleşimlerine de yol gösterecek niteliktedir. Çalışma da bu nedenle, yöreyle ilişkili disiplinler arası ilginin ve araştırmaların da
artması özellikle hedeflenmiştir.
1

Dr.Öğr. Üy., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge
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Çalışma sahada teknik gezilerle yapılan gözlemleri kapsamaktadır. Ancak çalışmada makale sınırlamalarından ötürü sahanın kapsamı daraltılmıştır. Bu makalede seçilen öncelikli alan Bafa Gölü Tabiat Parkı olmuştur (Şekil.1a).

Gölün yakınındaki antik liman kenti başka bir makalede ele alınarak (Kocalar,
2018-a) kapsam dışında bırakılsa da, göl ile olan fiziki ve beşeri coğrafi ilişkisi
açısından çalışmada kısmen (çok dar bir kapsamla) kavramsal çerçeve içinde yer
almaktadır.
Gölün kirlenmesinde etkili olan tarımsal ürün (zeytin) işleyen endüstriyel
alanlar da ayrıca kirleten unsurlar olarak bulgular kısmında ele alınacaktır. Balık
kuluçka çiftliği de diğer önemli bir endüstriyel kirletici olarak göl kıyısına yakın
bir noktada ırmak kolunun kıyısında yer almaktadır.
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Şekil.1. a. Gölün idari sınırda kalan konumu (http://geodata.ormansu.gov.tr/, 2018),
b. Büyük Menderes Nehri Havza ölçeğine bir bakış, c. Göldeki kalıntılar ve balıkçılık
faaliyetleri.

Havza boyunca tarım alanlarından kaynaklı (kimyasal gübreleme yoluyla)
kirlenme de göle taşınabildiğinden, havza boyutuyla ilişkili çok daha geniş bir
ölçekte ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle havza sistemine ait koruma yaklaşımı barındıran ilişkili konular da kısmen önemli kirleticiler barındırmakta
olup, çalışmanın kapsamını da bu yöndeki tespitlerle genişleterek etkilemiştir
(Şekil.1b).
Sahadaki araştırmalar sürdürüldükçe, çoğalan farklı alt detaylara sahip olan
kirleticiler ana hatlarıyla incelenmiştir. Dolayısıyla saha ve konuların zamanla
burada belirtilen tek bir makale başlığı kapsamında tutulan bir ön çalışmanın
ötesinde, çok daha farklı disiplinlere ve onların alt konularını da kapsayacak şekilde ölçme ve izleme gibi farklı teknik boyutlara getireceği düşünülmektedir.

Çalışma kapsamı bu nedenle risklere dair görsel ve sözel tespitlere dayalı tutularak fiziki ve beşeri coğrafya ile planlamanın arakesitinde bırakılmıştır. Çalışma ayrıca ilgili disiplinler arası ortak verileri tespit ederek toplama ve bilimsel
çalışmalarla değerlendirme amacı üzerinden bilimsel çalışmaları bu yöreye çekmek gayesi de güden bir ön çağrı niteliği taşımaktadır. Kapsam zorunlu olarak
sınırlandırılmıştır, ancak metine bu şekilde disiplinler arası derinlik kazandıran
çabalar da ihmal edilmemiştir.

TEORİK ARKA PLAN

Çalışmadaki kavramsal makro çerçeveyi kaçınılmaz bir şekilde havza ölçeği
belirlemektedir. Büyük Menderes Nehri Havzasından başlanılarak bölge incelendiğinde, fiziki ve beşeri coğrafya açısından zengin bir çeşitliliğe sahip olduğu bilinmektedir. Çalışmada uygulama açısından gölün kirlenmesinin yakından
gözlemlenmesin yönelik bir saha çalışması esas alınmıştır. Ancak makro-mikro
sahalar arasındaki etkileşim de ihmal edilmemiştir. Geniş bir saha çalışması yapılmasındaki zorluklara karşın, bu pratik açığı teorik çerçevenin geniş tutulmasıyla kapatma yolunun daha uygun olacağı kanaati çalışmaya hâkim olmuştur.
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Göl ve çevresi ile olan ilişkiler disiplinler arası kavramsal çerçevedeki literatür
taramaları ile birlikte incelenmiştir. Çalışma böylece daha derin teorik bir farkındalık sağlamıştır.

Bunlar dışında da mevcut planlara yansıyan durumlar diğer önemli kayıt altındaki belgelerdir. Makro çerçeve ile olan ilişkiler hem disiplinlerarası hem de
mikro-makro etkileşimli bir şekilde ekolojik akışlar içinde öncelikle bu bölümde
teorik açıdan ele alınmıştır. Ayrıca bulgularda da yine, gözlem yöntemiyle birlikte içinde kavramsal bakışa da göndermeler içeren şekilde özellikle coğrafya ve
planlama başlıkları altında mikro-makro sahalara yönelik veriler derlenerek ön
plana taşınmıştır.

Gölün Büyük Menderes Nehri Havzası ve Güney Ege Bölgesi ile
olan bağlantıları

Bölgesel doğal rezerv kapasitenin nitelikleri bölge ile gölün birbiri ile olan
makro-mikro dengeleri koruyan etkileşimler içinde olduğunu görünür kılacak
boyutlardadır. Ayrıca bölgenin kırsal kalkınması çalışmanın önemsediği bir boyuttur. Güney (Alt) Ege Bölgesi’ndeki kırsal kalkınma dinamiklerinin kavramsal
çerçevesini Çevre Düzeni Planı ve Bölge Planı en iyi şekilde yansıtmalıdır. Alt Ege
Bölgesi’ne yönelik diğer öncelikli çerçeveyi ise fiziki ve beşeri coğrafik veriler belirlemektedir. Diğer yandan Büyük Menderes Havzası Yönetim Planı (Su Çerçeve
Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması) yıllardır ortada durmaktadır. (The River
Basin Working Group, 2004).

Türkiye’de sulak alanlardan karşılaştırma amaçlı bir örnek vermek gerekirse;
“Seyfe Gölü Sulak alanı hakkında yerel halkın göle bakış açıları”nı tespit eden
bir çalışmada, bilgi ve algılar anket yoluyla incelenmiş ayrıca katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri ile araştırma alanında örneklenen köylerin ekonomik açıdan profilleri de toplanmıştır. Tarım ve hayvancılık üretimi, bu
alandaki yerel halkın başlıca geçim kaynağıdır” ve köylüler “Seyfe Gölü sulak alan
ekosistemi hakkında bilgiye sahiptirler.2” “Özellikle göl su seviyesi ve göl alanının azalması, ürün veriminin azalması, su kuşları popülasyonunun ve türlerinin
azalması” gibi konular ile doğal tahribatın yanısıra ekolojik değişimlerin farkında olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, katılımcıların Seyfe gölü yönetim planı ile
ilgili bilgilerinin çok düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir (Kıymaz ve Karadavut,
2014)”. Yerel halkı bilgilendirilmesi için kamuoyunda sulak alanları koruma bilincini oluşturmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.3 Bölgesel sürdürülebilir kalkınmacı yaklaşımlar, kırsal sosyoloji ya da köy sosyolojisi gibi disiplinleri de destekleyici niteliktedir. Gölalanı ile bağlantılı olan iki ayrı ilin ve ilçelerin
(Muğla-Milas ve Aydın-Söke ilçelerin) demografik yapısı ve yaşam dinamikleri bu
anlamda derinlemesine incelenmeye değerdir.

2 Katılımcıların çoğu sulak alanın amaçlarını (%73,1), önemli değerlerini (%84,7) ve sulak
alanda (%81,7) görülen değişimleri bilmektedir.
3 (Teknik gezi, seminer ve eğitim gibi çalışmalar)
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Göl çevresindeki köyler (arkeolojik-doğal sit alanları) kırsal
koruma sorunları
Göl çevresindeki Kapıkırı, Gölyaka ve diğer köylerde ise turistik hizmet ve aktivitelere de açık bir şekilde güncelik kırsal yaşam sürmektedir. Köylerin geçimi
ise ayrıca tarım ve hayvancılıkla (büyük baş ve balıkçılık) sağlanmaktadır. Antik
kentin de tarihte geçim kaynakları ticaret, tarım arıcılık, mermer ve demir olmuştur. Tapınağın çevresindeki dik yamaçta dor frizi ve geisona ait parçalar bulunmaktadır (Gümüş, 2015, s. 55). Gölün içinde yer alan kalıntılarda doğal peyzajı kültürel açıdan güçlendiren zengin görsel unsurlardır. Ayrıca kaya resimleri
de oldukça çok ilgi çekmektedir. Kültür turizmi sadece bu unsurlarla canlılığını
yıl boyu koruyabilecek olanaklara sahiptir (Kocalar, 2018).

Bafa Gölü’nün unutulan tarihsel konumu ve Latmos jeoparkı

Tarihte Karia Devleti döneminde antik bir liman kenti olan Herakleia-Latmos bugün Bafa Gölü’nün kıyısında bulunmaktadır. Tarihi kent geçmişte önünde
uzandığı bilinen körfeze de tamamen egemen bir konumda yer almaktadır. Günümüzde deniz kıyısından 30 km içerde olan Latmos antik dönemde Ege Denizi
kenarındadır. (Gümüş, 2015, s. 46) (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü) Alttaki haritada Ege denizi sol altta kalmaktadır ve
göle mesafesi görülebilir (Şekil.2). Gölün deniz ile olan ilişkisi göl suyunun tuzluluğu ve gölün değişen ekosistemi açısından özellikle iklim değişimi ile de birlikte
diğer önemli bir konu olmuştur.
Bugüne kadar az sayıda yayımlanmış Almanca’dan çevrilen bazı kaynaklarda
antik liman kenti (Herakleia), bugünkü Bafa Gölü’nün kıyısında Kapıkırı köyünün
olduğu alanda bulunmaktadır (Bindokat, 2006). Bu yüzden Beşparmak Dağları eteğinde ve şimdiki Bafa Gölü kıyısında yer alan Herakleia, Batı Anadolu’nun
en güzel antik kentlerinden birisi olarak korunurken, göl de bu korumanın çok
önemli doğal bir parçası olarak değerlendirilmek zorundadır. Bu yüzden gölün
ve ayrıca Kutsal Beşparmak (Latmos) Dağlarının kültürel açıdan önemi ortadadır. Doğa ve kültür birbirinin ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmelidir (Kocalar, 2018-d).

Karia döneminde liman kenti olan göl yatağı kayaçları şimdiki göl çevresinin
de jeolojik morfolojisini belirlemektedir (Şekil 1b, 2) Bu denize dik uzanan dağlık bölgenin tarihi kıyı morfolojisinde zamanla şekillenerek yer almış olan Bafa
Gölü çok önemli doğal bir güzelliktir. Kayaçların yapısı da suyun mineral yapısını
etkileyen diğer önemli bir konudur.
Denizden koparak ilk oluşumlarını 2000 yıl kadar öncesinden başlatan Bafa
Gölü, 1994 yılından bu yana, (doğru bir şekilde belirlendiği düşünülen ve değiştirilmemesi gereken) “Tabiat Parkı” statüsü ile koruma altında bulunmaktadır. Göl kıyı ekosistemleri açısından önemli bir değişim geçirmiştir (Kibaroğlu,
vd. 2009). Önemli olan eğitsel açıdan da bu tarihi değişimlerin izlerinin sürekli
korunarak eğitim turizmine de açık kılınabilmesidir. Latmos Dağları da aslında
jeopark olma özelliğine sahiptir. Jeopark statüsü ile bölge jeoturizm açısından
değer kazanacaktır.
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Şekil.2. Beşparmak (Latmos) Dağları (Gümüş, 2015, s. 70-71).

Dağların eteklerinde ise arkeolojik sit alanı olarak korunmaya muhtaç durumda olan pek çok kayalık alana yayılmış durumda olan neolitik dönemlere kadar uzanan kaya resimleri bulunmaktadır. Çalışmada bu bölgede bulunan antik
ve önceki dönemlere ait kültürel miras alanları kapsam dışında bırakılsa da, gölün içi de dâhil olmak üzere bölgede pek çok tarihi eser kalıntısı bulunmaktadır
(Şekil.1c) (Kocalar, 2018).
Bafa Gölü çevresindeki yerel morfodinamik ve paleocoğrafik değişikliklerin
gösterildiği bir çalışmada Latmos şehirlerinin kurulması gibi yerel yerleşim aşamalarının etkisi yaklaşık 1000 B.C. ve Herakleia yaklaşık 300 B.C. polen spektrumlarında ve sedimento mantıksal kayıtlarında görülebildiği söylenmektedir.
Ayrıca Akdeniz havzasının şekillenmesinde belirleyici etkeni insan olarak gören
diğer araştırmalarla da uyumlu bu eserde, “ekosistemlerin kırılgan doğası, insan
müdahalelerinin geniş kapsamlı etkilere sahip olmasını sağlamıştır” denilmektedir. (Knipping, Müllenhoff ve Brückner, 2008).

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın tehdit altındaki biyolojik çeşitliliği

Göl ve çevresindeki biyolojik çeşitlilik yıl boyu fark edilir derecede kendini
hissettirmektedir. Ayrıca göl aslında kuşların göç yolları üzerinde de bulunmak-
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tadır. Özellikle leyleklerin yöredeki yerleri, zamanla oldukça azalsa da halen bilinmektedir. Leylekler bir zamanlar her yıl kendi yuvalarına dönecek derecede
bölgeyi sevmişlerdi. Bunların izlerine de yine yöredeki eski fotoğraflarda rastlamak mümkündür. Çevrede bulunan ender özellikler ise bu biyoçeşitliliği halen
görünür kılmaktadır, konuyu destekleyen bilimsel bulguları ise ancak sınırlı sayıda yapılmış bazı araştırmalara göndermelerle burada kısaca ifade etmek yerinde
olacaktır.
Böcekbilim dergisinde yayımlanmış bir makalede; “Shannon-Wiener, Simpson ve Berger-Parker çeşitlilik indekslerine göre Çayırlık Alan 1 tür çeşitliliği en
yüksek alan olarak tespit edilmiştir. Jaccard ve Bray-Curtis benzerlik indeksleri,
Çayırlık Alan 1 ve Zeytinlik Alan 1’in daha yakın ilişkili olduğunu göstermiştir.
Alanların tür çeşitliliğini etkileyen muhtemel sebepler tartışılmıştır” (Bayram ve
Aslan, 2015).

Bazı bilimsel yayınlarda Bafa Gölü Tabiat Parkı’ndaki bitki (Ürker, 2015) ve
hayvan varlığı (Yasin, 2015) çerçevesindeki canlı nitelikleri hakkında da bilgi
toplamak mümkündür. Özellikle Tabiat Parkı statüsünün korumadaki yeri isimli
alt bölümde de biyoçeşitliliğe vurgu sürdürülecektir. Araştırma bulguları ile tespit edilen risklerle bağlantılı karşılaştırmalar yapılırken de, biyoçeşitliliğe yönelik diğer bazı bilimsel yayınlara da atıflarla sahada yapılan incelemeler bu teorik
dayanakların varlığını görünür kılmaktadır.

Bölgesel rezerv kapasitenin birbiri ile etkileşimi

Aydın bitki çeşitliği açısından zengin türlere ev sahipliği yapan bir ilimizdir.
“Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Antik adı Latmos
olan Beşparmak Dağları, Bafa Gölü çevresi ve Koçak Kanyonu” bitki çeşitliği açısından başta gelmektedir. “Zengin biyoçeşitliliği Koçak Kanyonu’nun uzunluğu 8
km’dir ve görülmelidir. Kanyon içindeki sık bitki örtüsünün yağmur ormanları
gibi görüntüler oluşturduğu ve bazı alanlarda gökyüzünün kaybolduğu gözlenmektedir. Koçak Kanyonu, bitki zenginliği nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından
Biogenetik Rezevr Alanı olarak değerlendirilmiştir.”4

Kapıkırı köylüsünün geçimini sağladığı yerlerden biri de tarım ve hayvancılık
uğraşları içinde sayılabilecek göldeki balıkçılık faaliyetidir. Latmos dağları ayrıca
gölün yeraltı sularını beslemektedir. Kurumların da biyoçeşitlilik ile ilgili verileri
alttaki gibidir. Bulguların ilgili alt bölümünde kırsal faaliyetlerde doğal kaynak
yönetimi ile ilgili eksiklikler ayrıca ele alınmıştır.

Kamu yönetimi bakış açısından alana yönelik veriler

“Bafa Gölü M.S. 3. yüzyıla kadar Ege Denizi üzerinde Latmos Körfezi olarak
bilinen deniz kıyı ekosistemi durumunda iken Büyük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla kapanmıştır.” Bu nedenle alan denizden ayrılarak bir göl halini
almıştır. “Gölün beslenişi yağışlar, su kotunun düştüğü dönemlerde denizle olan
bağlantıdan gelen tuzlu su ve DSİ tarafından inşa edilen kanal vasıtası ile B.Menderes Nehrinden gelen tatlı su tarafından sağlanmaktadır.” (T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2016).

4

(http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/iste-aydinin-yeni-antik-rotasi-40584004, 2018).
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Aydın Kültür ve Turizm İl Md, sitesindeki bilgilere göre “bitki örtüsü ile yaban hayatı zenginliğine sahip ve manzara bütünlüğü olan doğa parçalarına Tabiat Parkı denilmektedir.” Bafa Gölü Tabiat Parkı Aydın’da bu statüsündeki tek
yerdir. Alan içinde ise farklı mülkiyette araziler mevcuttur.5 Gölün dağ Latmos
tarafındaki kıyıları eğlendinlen amacıyla insanlar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Müdürlük; “az tesis olduğu varsayımı ile ziyaretçi sayısı tespit
edilmeye çalışılmamıştır. Söke - Milas karayolu göl kenarından geçer. Ilgın, Zeytin ve Kızılçamdan oluşan bitki örtüsü vardır. 2003 yılı kış ortası kuş sayımında
200.000’den fazla su kuşunun gölde konakladığı belirlenmiştir”6 (Aydın Kültür
ve Turizm İl Md., 2018). İdarenin verileri dışında yerli ve yabancı turist sayısında
turların etkinlikleri ile oluşan değişkenlikler ve artan yoğunluklar söz konusu
olabilmektedir.
İlgili idarenin sitesinde kısmen uzmanlarca kaleme alınmış gibi duran üstte
hazırlanan tanıtıcı metin dışında, bölgede halen bir tespit ya da periyodik ölçüm
dahi yapılmadığı söylenebilir. Gözlem kulesi vb. girişimlerin dahi ödenek beklediği söylenmektedir. Bu metinden de anlaşıldığı kadarıyla idarenin göle ve çevresine olan ilgisi yetersiz kalmaktadır.

Genellikle insan kaynaklı çeşitli faaliyetler neticesinde, ülkemizdeki pek çok
göl ağır tahribata uğradıktan sonra maalesef kendi kaderine bırakılmış ve yok olmaya terk edilmiştir. Ancak bazı ülkeler yitirilen bu değerlerinin farkına varınca
bunların tekrar kazanımı için çalışmalar yapmaya başlamış ve bu çalışmaların
çok karışık ve uzun süreçli olmasının yanı sıra çok yüksek bütçeli olması dikkat
çekmiştir. Bu çalışmalar, özellikle Avrupa ülkelerinde yoğunlaşmış olup, günümüze kadar gelişerek süre gelmektedir. Bu çalışmaların başarısı, ancak yıllarca
sürecek gözlem aşamaları sonucu belli olacaktır. Yapılan bir derleme çalışmasında daha çok İsveç, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Türkiye’deki
göl restorasyonu çalışmaları yer almaktadır (Didinen, Boyacı ve Didinen, 2015).
Örnekler bu çalışmanın da rehberi olabilecek deneyimleri yeterince paylaşmaktadır. Dolayısıyla Bafa Gölü’de kaybedilmeden yerinde ve zamanında önlemler
alınabileceği gayet açıktır.

Tabiat Parkı statüsünün korumadaki yeri ve uzman görüşleri

Gölün geçmişte tatlanmış olsa da, toplam 708 ha alansal yayılıma sahip bir
acı tuzlu su gölü olduğu söylenmektedir. Ayrıca bölge göl içindeki adacıklarla ve
göl çevresindeki vadilerle birlikte kendine özgü bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu
yüzden göl çevresiyle ve özellikle dağla bağlantısı da göz önüne alınırsa, Tabiat
Parkı statüsü ile korunmaya devam ettirilmesi gerekir. Bu statünün değiştirilmemesi gerektiği çevredeki farklı türdeki hayvan popülasyonu (kefal ve yılan balığı,

5 (kamu ve özel mülkiyete ait araziler)
6 (Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, Flamingo, Akkuyruklu Kartal, Kaşıkçı kuşu bölgenin
belli başlı kuş türleridir.) Özellikle Kaşıkçı Kuşu göldeki adacıklarda birkaç yuva yapmakta,
Akkuyruklu Kartal göl yakınındaki Beşparmak Dağlarında üremektedir. B. Menderes deltasının
güney doğu bölgesinde yer alan göl B.Menderes Nehri taşkınlarının körfezi doldurmasıyla
oluşmuştur. En derin yeri 25 m’dir. Bitki örtüsü ile yaban hayatının korunması, insanların
eğlendinlen ihtiyaçlarının karşılanması, burada kışlayan göçmen kuşların gözlenmesi
imkânlarına sahiptir.
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çakal, yaban domuzu, akrep ve çeşitli kuşlar) gibi bulgulardan ötürü rahatlıkla
anlaşılacak derece de açıkça algılanabilmektedir.

Ülkemizde kuşların en çok yaşadığı yerler Gediz Deltası, Marmara Gölü, Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü olmuştur. Sayımlarda ise en çok sakarmeke ile
flamingo türleri ile karşılaşılmıştır.7 Bu gerekçelerle Bafa Gölü’nün Tabiat Parkı
statüsünün, çok daha dikkatli bir şekilde ve özen gösterilerek muhafaza edilmesinin de zorunlu olduğu kanaati bu çalışmada hâkim olmuştur. Özellikle farklı
bilimsel alanların ilgisini çekmek üzere bu konu bu makaleyle ele alınmıştır. Örneğin; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel
Bilimler Bölümü, Su Kaynaklarının Korunması ve Önemi odaklı “Bafa Gölü’nün
biyoçeşitliliği ve çevresel sorunları” başlıklı bir bölüm de bulunan ilgili araştırma
projesi raporunda sunulan katkı Tabiat Parkı statüsünün korunmasının gereğini
yine destekler niteliktedir (Şaşı ve Yabanlı, 2015, s. 96).
Ayrıca “Bafa Gölü çevresi ve Beşparmak Dağları vejetasyonu ve florası araştırma raporu”da Ekolog Dr. bir yazar tarafından yine aynı proje kapsamında üretilmiştir (Ürker, 2015, s. 133). Söz konusu projede de “Bafa Gölü çevresi ve Beşparmak Dağları’nın faunistik açıdan değerlendirilmesi” isimli kısım ise yine Tabiat
Parkı statüsünün korunması görüşünü desteklemektedir (Yasin, 2015, s. 203).

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nın koruma planlaması açısından önemi

Göl ve çevresi üzerinden sınırlı dar bir saha alanına ve mevcut bulgulara bakılınca kavramsal çerçevenin dayandırılacağı ilk önemli nokta konunun bu alanın acil koruma amaçlı imar planı gerektiren durumudur. Alan tarihi, arkeolojik,
jeolojik, doğal ve kültürel açıdan önemli bir miras alanıdır. Korunması gereken
değerlerle ilgili olarak henüz sınırlı sayıda da olsa, bazı kitaplara ve bilimsel kaynaklara başvurmak mümkündür. Göl ve çevresi için tarihi kültürel ve biyolojik
çeşitliliği planlarla koruma yaklaşımları da, bu yüzden ilk belirleyici kazanımlar
olacaktır.

Türkiye’de Havza Koruma Planlaması ise diğer önemli başka büyük ölçekte
bir ihtiyaçtır. Şüphesiz yukarıdaki gibi her sit alanı için Koruma Amaçlı İmar Planı da yapılması gerekmektedir. Ayrıca Alan Yönetim Planları da ören yerlerinde
ön plana alındığı gibi gölün yakınlarındaki Kapıkırı Köyü ile birlikte ön planda
durmaktadır. Planlama açısından kavramsal çatıyı oluşturan bu çerçevede planlama çalışmalarındaki somut yaklaşımlar yer alması gerekirken, bu çalışmalarda
henüz ortada yoktur. Göl ve çevresinde korumanın gereğinden ise burada aşağıda ancak sınırlı bir şekilde söz edilebilmektedir.
Diğer disiplinler açısından ise bölgenin ve özellikle ele alınan Tabiat Parkı’nın
gözlemlenmesi, ölçüm ve testlere konu olması gerekir. Ancak ilgili disiplinlere
özgü veriler de yine oldukça sınırlı kalmıştır. Temel bilimlere özgü bazı teknik
verilere özgü yayınlardaki uzman çıkarımlarına ise yeri geldikçe bu çalışmada
atıflar yapılmıştır.
7

Kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik Muğla’da biyolojik, sosyolojik bil(http://www.hurriyet.com.tr/69-turde-200-bin-kusumuz-var-40063724, 2018).
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dirileri de kapsayan derleme bir kitap çalışması8 (Tuna, 2015) dışında göl çevresindeki köylere yönelik bütünsel yaklaşımlarla ele alınan yayın da bulunmamaktadır

Diğer yandan Beyşehir Gölü Milli Parkı (BGMP) da benzer şekilde turizm ve
eğitim açısından önemli bir alandır. “Ülkemizde fazla sayıda ziyaretçi çeken bu
doğal mekânın tanıtılması ve sahip olduğu çeşitliliğin korunmasının” başka bir
çalışmaya konu edildiği kadarı ile (Dinç ve Öztürk, 2013) çevrebilim ile ayrıca
eko turizm açısından Bafa Gölü ile kısmen karşılaştırmalı değerlendirmeler yapma olanağı da sunduğu söylenebilir.

YÖNTEM

Çalışmada, ekoloji ve doğa bilimleri literatürü yine kavramsal çerçeveyi oluşturan ilk rehberdir. Gölleri çalışan farklı alanlardan uzmanların kirlenme konusundaki görüşleri ve yönlendirmeleri ise diğer ilk önemli sözel kaynaklardır.

Görsel ve sözel olarak yerinde tespitlere dayalı saha araştırması tekniği ise çalışmanın yöntemi olarak benimsenmiştir. Sahada yapılan gezi ve gözlemler ise bu
çalışmanın bulgularına dair ana çatısını ve güdüleyici yanlarını oluşturmaktadır.
Çalışma, 2010-2012-2014-2018 arasında dokuz (9) yıllık süreçte kışlar hariç (Nisan-Kasım) arasında kalan aylarda ve farklı dönemlerdeki teknik gezi,
muhtelif etkinlik ve gözlemler ile çeşitli görüşmeler üzerinden gerçekleştirilen
araştırmalardaki saha bulgularına dayalı olan gözlem sonuçlarını kapsamaktadır
(Kocalar, 2014-h, 2018-a ve 2018-d).

9 yıllık süreç içinde içerik araştırmalarla artmıştır. Bu nedenle çalışmanın buradaki kapsamı, artık son etkinlikte sunulduktan sonra zorunlu olarak iki farklı
kısıma (tarih/sosyal ve doğa/fen olarak) bölünerek en azından ilki (tarihi kültürel koruma boyutuyla) bir makale olarak yayımlanmıştır (Kocalar, 2018-d).

Aslında doğal ve kültürel çevre sürekli bir arada ve etkileşim halindedir, o
yüzden kesin sınırlarla da ayrılamaz. Bölgede fen ve sosyal disiplinleri aşan sorun alanlarıyla birlikte özellikle idari konulardaki insan hataları da bulunmakla
kalmayıp, üstelik bunlar da oldukça ciddi bir görünüm (taş ocakları) sergileyecek
duruma kadar gelmiş gözükmektedir. İşte bu geniş kapsam nedeniyle son çalışma bir kitap bölümü olarak daha da ayrıntılı bir biçimde yayımlanmaktadır.
Çalışmada uygulama açısından gölün kirlenmesinin yakından gözlemlenmesine yönelik bir saha çalışması yapıldığından göl ve çevresindeki doğal, jeolojik
ve tarımsal alanlar da yakından gözlemlenebilmiştir. Bu amaçla Söke Ovasında ve
dağ köylerinde de her yıl birer kez konaklamalı teknik geziler yapılarak köylülerle görüşülmüştür. Bu sayede gelişen empati nedeniyle bölgenin köylerinde süren
gündelik yaşam ve kırsal kalkınma da, çalışmada önemsenen bir boyut olmuştur.
Göl kıyısında yer alan “Herakleia-Latmos” antik kenti üzerinde yer alan günümüzdeki Kapıkırı köyünde yaşayan köylüler ise göldeki kirliliğe ilk maruz ka-

8 Proje Yürütücüsü: M. Tuna, (Ed.), Bafa Gölü ve çevresinde toplum destekli eko turizm
faaliyetlerinin belirlenmesi Araştırma Projesi Raporu, (s. 133). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi.
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lanlar olarak öncelikle görüşülenler arasında yer almıştır. Gölün çevre köylerdeki
kırsal yerleşmelerle olan ilişkisi üzerinden kırsal alandaki tarımsal ve doğal korumayla ilgili kırsal sorunlar da çalışmada yine sürdürülebilirlik ile ilişkili olarak
ele alınmıştır.

Çalışma yukarıda belirtilen havza ölçeğinde kapsamlı bir sahaya ve nehir ile
taşınan kirlenme sorunları barındırdığı için farklı alanlara da temas etmektedir.
Bundan ötürü de saha, yöreye özgü ilişkili disiplinlerarası (biyoloji, zooloji, su
ürünleri, kırsal kalkınma, tarım ve hayvancılık, kamu yönetimi, çevre mühendisliği gibi) bakış açılarından da araştırılmıştır.
Çalışmayı destekleyici teknik ölçmeler ise biyoloji, zooloji ve çevre mühendisliği vd. gibi alanlarca yapılmışsa, kavramsal çerçeve de göndermelerle yer almıştır. Ancak kirlilik ile ilgili bu tür periyodik veriler ayrıca tutuluyorsa da, henüz
yayımlanmadığı için de tam olarak ulaşılamamıştır. Buna karşın dönem dönem
koku ve görsel kirlilik son derece belirgin şekilde artmaktadır, bu kirlenme süreç boyunca her yıl gözlemlenmiştir. 9 yıl süresince bulunabilen diğer veriler ise
ağırlıkla sözel yönlendirmeler şeklindedir. Onlar da kısa alıntılarla çalışmaya
kaynak veri olarak katılmıştır.
Ülkemizdeki kapsamlı veri eksikliğinden ve displinlerarası yetersiz işbirliğinden dolayı veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bazı mevcut zorlukların
aşılması ne yazık ki zaman almaktadır. Saha alanının seçimi ve sürdürülen çalışmalar 2012 sonrası başlamış olmasına karşın günümüze kadar sürdürülmüştür.
Saha çalışmaları her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerini kapsayan saha
gözlemlerinin etkisi altında şekillenmiştir. Çalışma yapılan sahadaki araştırmalar ise görüşmeler neticesinde zamana yayılarak yapılandırılmıştır.
Bunlarla birlikte zamanla gölde çevre kirlenmesi ile ilgili ciddi risklerin oluşumuna da hep artan derecede tanık olunmuştur. Bu farklı risklerin giderek gerçekleşme olasılığının artışı da hem izlenmiş, hem de risklerin açık varlığı daha
fazla gecikilmeden farklı disiplinlere de veri toplama çağrısı yapılarak bilimsel
ilk etkinlikte internet üzerinden bildirilmiştir (Kocalar, 2014-h).

Göl ile ilgili olarak basında yer alan haberler oldukça çoktur, ama gösterilen
ilgi yerine ilgisizlik giderek artmaktadır. Çalışma gölün mevcut kirlenme durumunu tartışmaya açarak etraflıca sorgulanmaktadır. Diğer yandan ise, bu mevcut
bulgular üzerinden kirlenmenin yarattığı sonuçlar, sebepleri ile birlikte ilişkisel
ve karşılaştırmalı bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla ayrıca uzmanlar ile çeşitli görüşmelerdeki öneriler de son kısımda sunulmaktadır.
Göl ve çevresindeki mevcut durumun daha anlaşılır kılınmaya çalışılması araştırma yönteminin de misyonu olmuştur.

Ancak varsayımsal nedenlere dayalı görüşlerin varlığı nedeniyle konu farklı
uzmanlık alanlarına ait yanlar da barındırdığından deneyle test edilemeseler de,
gözlemlenen sonuçlar ya da gerçekleşen riskler boyutu ile (koku ve görsel kirlenme) yerinde tespit edilmiştir.
Bulgular kısmında gözlemlenip, tespit edilen bu kirletici unsurlara ve idari
kararlara da (taş ocakları, zeytinyağı tesisleri, aşırı kimyasal gübreleme, büyük-
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baş endüstriyel hayvancılık teşvikleri, vb.) yer verilmiş, sonuç ve öneriler kısmında ise uzman önerileri ile birlikte olası çözümler paylaşılmıştır. Tüm bunlar da
çalışmada izlenen yöntemin birer parçası olmuştur. Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsünün korumadaki yeri ve önemi de uzman görüşlerinin yanısıra ayrıca kavramsal çerçeveye katkı olacak şeklinde ele alınmıştır.

SAHA ARAŞTIRMASI (BULGULAR)

Saha çalışmalarında çevre kirlenmesinin pek çok sebebi olduğu görülmüştür
(Taş ocaklarının artan sayısı, denetimsiz işletilen zeytinyağı tesisleri, havza boyunca aşırı kimyasal gübreleme, balık kuluçka çiftliği kaynaklı yem ve dışkı kirliliği, büyükbaş endüstriyel hayvancılık ve teşvikleri, vb.).

Göl ve çevresi ile olan ilişkiler; coğrafi, sosyolojik, yönetsel, doğal, jeolojik, zoolojik, biyolojik, tarımsal ve çevre mühendisliği ile ayrıca turistik sahalarla ilgili
olarak turizm ve müzecilik gibi disiplinler açısından (14 # farklı alan) kavramsal
bir çerçeve içinde ele alınan literatür taramaları ile birlikte incelenebilmiştir. Bu
teorik farkındalık, farklı zamanlarda sahanın da yakından gözlemlenerek irdelenebilmesini sağlamıştır.

Çalışmada bölgenin konumu ve önemi ile birlikte ortaya konulan risklere dair
bulgular aşağıda ele alınmıştır. Göle ve bölgeye yönelik sonuçlar ile öneriler ise
farklı disiplinlere yönelik boyutlarıyla birlikte sınıflandırılarak son bölümde özet
bir şekilde araştırmanın yaklaşım sistematiğine (önem derecesine göre9) paralel
bir tarzda sıralanmıştır.
Öncelikle gölde yerel köylü halk tarafından gözlemlenen aşırı kirlenmeye dair
belirtiler yerinde ve zamanında incelenmiştir. Sonra gerek basından ve gerekse
akademik uzmanlardan yararlanılarak, 9 yıl farklı dönemlerde söz konusu bölgede yerinde derinlemesine görüşmeler ve araştırmalar yapılmıştır. Söke Ovasında
ve dağ köylerinde de her yıl birer kez konaklamalı teknik geziler yapılarak köylülerle de yaşam dinamikleri ve çevresel şikâyetleri hakkında görüşüldüğünden
bölgenin kırsal kalkınması da çalışmada önemsenen başka bir boyut olmuştur.

Bölgede gözlemlenen ve araştırılarak tespit edilen bulgular bu bölümde, mikro ölçekte gölden başlanılarak makro ölçekte ise havzaya doğru sırayla gruplandırılmıştır. Bulgular belirtilen sırayla ilgili risklere ait gruplandırılmış başlıklar
altında değerlendirilebilir. Bu riskler, 3 ana başlıkta ele alınmıştır. Riskleri oluşturan bu tüm bulgular ise, toplam 5 alt başlıkta sunulmuştur. Risklere yönelik
tespitlerin bu şekilde sınıflanmasındaki gerekçe özellikle her yıl, yaz aylarında
ama sıklıkla gölde bariz bir çevre kirlenmesinin gerçekleşmesidir. Kirlenme hem
gölü hem de çevresini ve o bölgeyi tehdit etmektedir. Çalışmadaki deneysel sahanın çerçevesi daha çok göl ve yakın çevresi ile sınırlı tutulmaya çalışılsa da, bu
yüzden havza ölçeğine kadar genişlemesi zorunlu olmuştur.
Sahada görülen gölün kirlenmesiyle ilgili riskler sahadaki bulgular eşliğinde
alttaki gibi ortaya konulmaktadır.
9

Ancak koruma önlemleri zincirin zayıf halkası kadar güçlü olduğu unutulmamalıdır.
Sonuç bölümündeki disiplinler sıra saha araştırmalarını yönlendirici etki derecesine
göre bir sistematik içerse de, çalışmanın akışını karmaşık düzeylerde etkilemişlerdir.
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Bafa Gölü’nün artan çevre kirlenmesi sorunlarına maruz kalışı
“Bafa gölü ile en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri arasına 1985
yılında 6 km. uzunluğunda toprak bir set yapılmıştır. Gölün en önemli su kaynağı
olan nehirden bir setle ayrılması, göldeki su seviyesinin büyük ölçüde düşmesine neden olmuştur. İşte bu tarihten itibaren gölde ekolojik bozulmalar meydana
gelmeye başlamıştır.”10 (Ekodosd, 2018)

Göl, yılın belli zamanlarında (bahar-yaz-sonbahar) yeşile dönen bir görüntüye bürünmektedir. Ayrıca bu dönemlerde giderek ağırlaşan ve rahatsız edici derecede hissedilen keskin bir kokusu olmaktadır (Şekil.3b, 5b). Bu koku da dâhil
olmak üzere alanda sağlık etki değerlendirmesi yapılması da ayrıca önem kazanmaktadır. Bu görünür kirlilik periyodu bazen bir eşik değerden sonra gelen olası
bir alg (plakton) patlamasıyla temizlenmeye başlamaktadır. Döngüsel bir şekilde
biriken kirlilik sonrası periyotta, döngü bu kez terse evrilmiş ve göl neredeyse
kendiliğinden temizlenir hale gelmiş olabilmektedir.

10 (http://ekodosd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=28,
2018)
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Şekil.3. a. Bafa Gölü’ne bakan Beşparmak Dağlarındaki Karia Yolu yürüyüşleri, b. Göldeki
kirlenme (yeşile bürünme halleri)

Bu tür bir tepkime belki doğal yollardan oluşmaktadır. Ancak oluşmadığında
ise çare olarak belki göle Büyük Menderes Nehrinin kolu üzerinden bir miktar su
verilmektedir. Ancak bu suya kimyasal gübre atıkları ve balık çiftliğinin dışkıları
ile yem atıkları da karışmaktadır. Özellikle bunların yazın sürekli karışmasının
da kirliliği arttırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu konularda yapılacak ölçümler köylülerin gözlemlerinin ötesinde daha derinlemesine bilgi sağlayıcı şekilde arttırılarak araştırılmalıdır. Sınırlı sayıda bilimsel ölçüm yapılması da, yine
ana sorunun önmeli bir parçası ve tartışma konusudur.
Göl, yaz dönemlerinde sıklıkla böylesine kötü bir görüntü içerisine giriyor
iken, diğer yandan da Tabiat Parkının statü değişiklikleriyle ilişkili konular gündeme gelebilmektedir. Ancak sadece ekonomik açıdan başka bir takım arayışların işareti olarak algılanabilecek bu yaklaşımın amacının ise kirlilikle gerçekten
bir mücadele olduğu apaçık şüphelidir.
Göl, çevresinde tüm olup biten hatalı kararlara karşın halen kendi kendini koruma kapasitesi ile Tabiat Parkı olma özelliklerini de belki yeterince belirgin bir
şekilde sergilemektedir. Üstelik bunu kirlenmenin aşırı olduğu dönemlerde göldeki plakton (alg) patlaması sonucu gerçekleşen doğal denilebilecek bir temizlikle de yeterince göstermektedir. Bu doğal tepkimeler de oldukça ilginçtir O yüzden daha derinlemesine araştırılmaya ve yakından gözlemlenmeye de değerdir.
Diğer yandan gölü kirletici olan en yakın beşeri unsurlar ise özetle ve önem
derecesine göre bu araştırmaya dayalı olarak belki şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•

Tarımsal kimyasal gübre kirliliği
Hayvancılık (Büyük baş)
Balık kuluçka çiftliği ve yem-dışkı kirliliği
Zeytinyağı tesisleri
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Tablo.1. Bafa Gölü Tabiat Parkı hakkında kısa bilgi

Tabiatı Parkının Adı:
Bölge Müdürlüğü:
İl
İlçe/Köy
Kapladığı Alan
İlan Tarihi

BAFA GÖLÜ
Manisa
MUĞLA-AYDIN
Milas-Bafa Beldesi
12281 Ha.
1994

2011’de yapılan akademik bir yayına göre, 2006’da yaşanan toplu balık ölümlerinin su kalitesinde görülen bozulmadan kaynaklandığı düşünülmüştür. “Gölün
su kalitesinin izlenilmediği, Bafa Gölü’nü besleyen Büyük Menderes Nehri’nden
göle, evsel ve endüstriyel atıklardan arındırılmış kaliteli su verilmediği, çevre de
yaşayan halka gölü korumasının önemini açıklayan bilgilendirici destek sağlanmadığı önceki bir çalışmadan yeterince açık olarak anlaşılmaktadır” (Yabanlı,
2011). Kırsal çevre sakinlerine gölü korumaya yönelik bir bilinç kazandırılmadığı ve
önemli endüstriyel kirleticilere de denetim yapılmadığı düşünülmektedir.
Yine bir başka çalışmada; “Bafa Gölü’nden alınan sediment ve kefal balığı (Mugil
cephalus, Linnaeus 1758) örneklerinde tarımsal pestisit ve endüstriyel kaynaklı PCB
gibi organik kirleticilerin kalıntıları ölçülmüş ve bu bileşiklerin dağılımları, muhtemel
kaynakları ve potansiyel biyolojik riskleri incelenmiştir. Balık örneklerindeki PCB
seviyelerinin WHO tarafından belirlenen ADI değerini aştığı saptanmıştır” (Pazı, İ.,
Gönül, L.T. ve Küçüksezgin, F. 2015). Bu tespitlerin barındırdığı riskler de periyodik aralıklarla sürekli olarak izlenilmelidir.
Ülkemizde koruma statüleriyle hiç oynanmadan öncelikle daha etkin koruma
önlemleri almak şarttır. Son yıllarda artan boyutlarıyla giderek farklılık kazanmış
olan bu kirlenme özellikle su kalitesinde kendini göstermektedir. Tatlı su ekosistemleri uzmanı Kılınç ile yapılan bir görüşmeden çıkan sonuçlardan biri de;
“Artık bu yerel denetim şartlarının kendiliğinden işletilmesinin ülkemizde daha
olanaklı ve kolay bir hale getirilmesi gerektiği olmuştur” (Kılınç, 2015).
Zooloji, biyoloji, çevrebilimle ve ilişkili diğer bilimlerle bu kirliliğe yönelik
olarak bulguların eşik sınır değerlerini yaz dönemlerinde hızla aşma etkileşiminin nasıl gerçekleştiği derinlemesine araştırılmalıdır. Bu kirlenmeden öncelikle
göl çevresindeki herkes etkilenmektedir. Kirlilik ayrıca yıllardır genellikle yazları
da tekrar etmeye başlamıştır. Bu yüzden ekteki gazete haberlerinde son 9yıllık
taramalardan da görülebileceği gibi göl hep haber olmaktadır. Haberler o kadar
kanıksanmış ve yok sayılmıştır ki (Hürriyet Gazetesi vd. yerel basın) göl çevresinde alınacak önlemler de giderek geciktirilmiştir. Bafa Gölü’nde geçmişten bu
güne artarak yaratılan ve çevreyi son derece tehdit eden bu tür bir kirlenme geciken çalışmalara da en öncelikli gerekçe olmaktadır.

Tarım ve hayvancılık endüstrisindeki kontrolsüzlükle gelen
riskler.

Büyük Menderes Havzası’nda, ilin en geniş ovasında Söke yer almaktadır.
Söke ilçe topraklarının büyük bir bölümü de, geniş ve düzlük arazilerden oluş-
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maktadır. Bu nedenle ilin en verimli tarım toprakları da yine burada bulunmaktadır. Söke özellikle ekolojik ya da bitki ve hayvan varlığı açısından hassas doğa
alanlarının bulunduğu aynı zamanda uluslararası öneme haiz bir bölgededir.

Çevre kirlenmesinin en önemli sebeplerinden biri, artan tarımsal aktivitedir.
Tarımda ise kimyasal madde ağırlıklı gübre kullanımı kirlenmede en belirleyici
sebeplerden olmuştur. Kirlenmenin ve sorunların da ilk etapta bununla birlikte
artarak ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak diğer tüm olası riskler de, süreklilik arz
etmektedir.
Riskler periyodik olarak gözlemlenip, araştırılıp ayrıntılı olarak incelenmelidir. Risklerin öncelikli sebebinin, ticari boyutta ve rekabet içinde konumlanmış
tarımsal beşeri kaynaklar olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla beşeri ortam,
gübreleme faaliyetlerinde de aşırı kimyasal gübre kullanımına varan bir kirlenme yaratmıştır. Bu şekilde süren rekabet zinciri, zararlı etkileri arttırmış ve tartışmalı ciddi bir başka sorun alanı yaratmıştır.

İlgili birlikler (gübre, tarım, sulama, hayvancılık, vb.) açısından kirlenmede
eşik denetimi olmayınca aşırı kirlenmeye sebep olacak derecede yoğun kimyasal
gübre kullanımları da söz konusu olabilmektedir. Bunun neticesinde ilgili birlikler arası rekabette onlara açısından bir başka başarı ölçütü olarak var olduğu
sürece çevre açısından ortada duran ciddi ve açık bir tehdit olmuştur. Birliklerin
aşırı üretim hali aslında ortak geleceklerini de yok etmektedir.
Havzada öncelikle doğal eşikler, denetimsizlik yüzünden sürekli aşılmaktadır.
Bölge de giderek birikerek artan ve zararlı atıklar üreterek tüm kaynakları zehirleyen endüstriyel bir tarım söz konusudur. Birçok farklı nedenlere ve bunların
artan bileşke etkisine dayanan Büyük Menderes Havzasının içinde alınan arazi
kullanım kararlarının da kirlilik yaratan unsurları tetikleyip desteklediği açıkça
bilinmektedir. Bunlarla ilgili de dikkat çeken bazı bulgulara rastlanmıştır. Bunlar
da yine daha ayrıntılı bir şekilde başka çalışmalarda ele alınmalıdır.
Sonuçta özellikle somut izlerden hareketle göl ekolojisindeki bozulmanın
önemli derecelerde artış gösterdiği ve çevresindeki yerleşimler için de ciddi bir
tehdit oluşturduğu süreç içinde defalarca gözlemlenmiştir.

Tarım da yoğun kimyasal gübre kullanımının yaygınlaştığı Söke Ovası’ndan
geçen ve gölü uçta kalan tek bir giriş üzerinden hala eskisi gibi temizlediği iddia
edilen Büyük Menderes Nehri suları aslında gölü kirletiyor hatta istilacı türlere
de yol açıyor olabilir. Nehre yeraltından süzülerek gelen kimyasal gübre kalıntıları, vb. kimyasal atıklar göle ulaştıkça, gölü kirletmektedir. Göl aslında, bu tür
kimyasal gübre kalıntılarına maruz kalıcı pek çok dış tesirle sürekli kirlenmektedir. Aslında bu vb. yollarla da göl ve çevresinde ciddi bir çevre sorunu yaratılmış
olmaktadır.

Diğer bazı tehditlerden biri de; zeytinyağı işleme tesislerinin denetimsizliğidir. Gölü işlem sırasında ürettikleri atıllar ile tuzlama etkileri olduğu söylenebilir.
Özellikle göl yakınlarındaki çevrede bulunan zeytinyağı işleme tesisleri, göl için
günümüzde giderek sayıları ve kapasiteleri artmış olan önemli bir başka kirlilik kaynağıdır. Göl kıyısına kadar topraktan süzülerek ulaşan bu çevresel kirlilik
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eskiden beri çevrede artarak sürmüş olduğundan başlı başına ciddi bir sorun
olarak ayrıca detaylı şekilde ölçümlerle birlikte araştırılmalıdır. Bu tür sanayi faaliyetlerinin de yarattığı (tuzlanma vb.) çevre kirlenmesinin özenle ve dikkatle
yeniden incelendiğinde acilen önlemler alınmasını gerektiren şartlarıyla karşılaşıldığı gecikmeden görülebilir.

Çevrede sürdürülen yoğun büyük baş hayvancılık ise göl için başka bir kirlilik
kaynağı olarak anılabilir. Tarımla birlikte büyükbaş hayvancılıkta yine bölgede
hatalı teşviklerle farklı ve önemli boyutlara ulaşan popülasyonu ile kirlilikte rol
oynamaya başlamıştır. Ülkemiz küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu halde son dönemlerde hızla sayıları artan büyük baş hayvancılık tesisleri de çeşitli
teşviklerle desteklendikçe doğadaki sınır veya eşik değerler yine aşılmaktadır.
Gölün yakın çevresinde bu tesislerinde özellikle kirlilik yaratan boyutlara eriştiği
düşünülmektedir.
Diğer önemli ve doğrudan bir kirlilik tehdidi yaratan balık kuluçka çiftliği ise
ayrıca ele alınacak kadar önemlidir.
Endüstriyel hayvancılık sorunları (Balık kuluçka çiftliği ve yem-dışkı kirliliği
riskleri.

Son yıllarda verilen özel izinler ile gölün koruma bandında yer alan bu kuluçka çiftliğinin nehre bırakılan atık suları olduğu bilinmektedir. Bu da göl için
ciddi bir başka tehdit kaynağı olabilir. Özellikle gölün kot seviyesinin düştüğü yaz
aylarında, bu atık suyun doğrudan göle geldiği açıkça bilinmektedir11.

Öyle ki, gölde toksik reaksiyonların hızla arttığı yaz dönemlerinde, kirliliğin
balık ölümlerine ve çevre sakinlerine ulaşması söz konusudur. Basında pek çok
kez Bafa Gölü köpürdüğüne dair haberler de yeterince yayımlanmıştır.12

Bu konuları aydınlatabilecek bir başka çalışmada “Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda belirlenen istilacı balık türü” başlığı ile yeterince ilgi çekicidir (Kesici 2014).
Ayrıca başka çalışmalarda da, iklim değişimi ile birlikte istilacı türlerin özellikle
kıyı bölgelerindeki artışına dikkat çekilmektedir. Prof. Dr. Ahmet Karataş, “İstilacı türler ve biyolojik kirlenme” isimli TRT Radyo 1 programında (1.bölüm) bu
yönde kapsamlı ve önemli bir görüş bildirmiştir.

“Biyolojik çeşitliliğin en büyük tehditlerinden biri olan, küresel ticaret, ulaşım
ve iklim değişikliğiyle daha da kötüleşen istilacı türler ve biyolojik kirlenme sorunu en çok gelişmekte olan ülkeleri vuruyor” (Karataş, 2018).

Ülkemizi tehdit eden farklı risklerin topyekûn araştırılması için öncelikle fark
edilip izlenebilir kılınması bu amaçla da sağlıklı verilerin gecikilmeden toplanması şarttır. Köylünün geçimini sağladığı yerlerden biri de göl sayesinde yapılan
balıkçılıktır. Ancak göldeki kirlenme dönemlerinde sadece köylüyü değil, turizmi
de etkiler boyutlarda olduğu unutulmamalıdır.
11
12

(her ne kadar tersi iddia edilse de)
(http://www.hurriyet.com.tr/bafa-golu-kopurdu-37302978, 2018).
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Büyük Menderes Nehri havza yönetimi eksikliği ile oluşan
sorunlar ve tehditler
“Güney Ege Bölgesi (Büyük Menderes Bölgesi) tüm potansiyeline karşın halen çok farklı disiplinlerce gözlemlenip çalışılması gereken bakir bir bölgedir”
(Güney, 1975).

Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı gibi doğal zenginliklerin olduğu bölgeye ait karmaşık ilişkisel verilerin ilgili disiplinlerin katkısıyla
doğru bir şekilde toplanması ve paylaşılması gerekir. Bu verilerin periyodik olarak analizlerinin de, hızla ve güncellenerek yapılmadan kirlenme konusunda yol
alınması pek mümkün değildir.
Ölçme ve değerlendirme ağırlıklı araştırmaların ve mevcut bilimsel tespitlerin sayısı ve niteliği de henüz yetersizdir. İşte bu eksiklikler ve ayrıca altta belirtilen disiplinlerin yapacağı çalışmalar da, doğru kararlar üretilmesine katkı
sağlayacaktır.

Dolayısıyla tüm bu durumlar, sahada sorunların artan karmaşıklığı ile birlikte
karar vericilerin çekebileceği güçlükleri de yine ortaya koymaktadır. Ayrıca idari
açıdan da kararların ve denetimin yerinde olmadığına dair bulgular gayet açıktır.
Gölün fiilen, yüzeyden taranıp, uygun bir şekilde temizlenmesi belki artık
gerekli görülmelidir, ancak bu uygulamalarda artık tartışmalıdır. Gölün sürekli
izlenilmesi de yine daha gerekli bir durumdur. Gelişen bu kirliliğe karşı köklü önlemler almak için de şüphesiz öncelikle, kirliliğin asıl kaynaklarının ve dönemsel
ve etkileşimli kirletme ağırlıklarının tespit edilmesi gerekmektedir.
Doğrudan kirleticilere asla izin verilmemesi gerekirken, halen yeni zeytinyağı
tesisleri dahi açılabilmektedir. Dolayısıyla temizleme işine önce doğrudan kirleticilerle başlanılması daha önemli bir zorunluluk haline gelmiştir.

Türkiye’nin Ramsar alanları ile ilgili sözleşmeye 1994 yılında imza atmasıyla,
bu tür alanlar koruma altına alınmaya başlamış ve “Bafa Gölü, 1994 yılında Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir. Buna karşın, göle dökülen nehir sularının
azaltılması ve kirletilmesiyle değişen kimyasal içeriği ve azalan oksijen miktarı
ise, yüz binlerce balığın ölmesine ve göl ekosisteminin geri dönülmez bir dönüm
noktasına sürüklenmesine neden olmuştur.”13
Bu rezerv sulak alanı, olduğu gibi korumanın önemi yıllardır “Tabiat Parkı”
statüsü ile apaçık ortada dururken, ülkemizde son yıllarda yasal altlıklarda da
hızlanmış durumda olan ve uygulamada yıkıcı tesirlerine karşın, halen göz yumularak yapılagelen pek çok benzer doğal alan kullanım hatasının, bu bölgeye de
sıçraması an meselesi haline gelmiştir.

İlgili yönetimlerin çevre kirlenmesi yaratan idari kararlarına
yönelik riskler

Havza yönetim eksikliklerinin ve bu tür zincirleme yürüyen yıkımların oluşturduğu siyasi-bürokratik-fiili tehditler de ülkemizde giderek artmış ve günü-

13

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Bafa_G%C3%B6l%C3%BC, 2018)
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müzde bunların gerçekleşmesi de eskisine nazaran çok daha olası bir hale gelebilmiştir.

2015 yılından bir habere göre çevrecilerin tüm uyarıları sonuçsuz kalabilmektedir. “Söke Ovası’nda regülatörlerde biriken binlerce ton katı ve sıvı atık Ege
Denizi ve Bafa Gölü Tabiat Parkı’na” döküldüğüne dair bir haber iç burkucudur.
Bu habere göre; “Ege’de toplam uzunluğu 584 km olan Büyük Menderes Nehri’nin, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın’dan topladığı, sulama amacıyla kapatılan regülatör kapaklarında biriken katı ve sıvı atıklar, doğa dostlarının tüm
bürokratlara bir ay önce yaptıkları uyarılara rağmen,”14 ilgili habere ait fotoğraftan da görülebileceği gibi kirlilik temizlenmeden günlerce kalabilmektedir.

Son yıllarda sayıları da artmış olduğu halde göl çevresindeki yakın alanlarda
zeytinyağı işleme tesislerine halen kolaylıkla ve denetimsiz bir şekilde izinler verilmesi oldukça düşündürücüdür.

Taş ocakları ve madensel atıklar da yine başka bir problemdir. Bölge içinde
madencilik (taş ocağı açma, feldspat çıkarma, vb.) ile ilgili alınan kararlar da son
yıllarda giderek artmıştır. Önemli kaya resimlerinin bulunduğu patlamalardan
etkilenebilecek olan böyle bir alanda ve Bafa Gölü’nün doğusu ve kuzeyi arasında kalan binlerce hektarlık alan içine yeni maden (taş) ocağı ruhsatı verilmesi
endişe vericidir. Ayrıca civar köylerde rüzgârla taşınan toz ciddi bir halk ve çevre
sağlığı sorunu olmuştur. Tarihi ve doğal değerler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılırken, ekosistemde topyekûn zarar görmeye başlamıştır.
İlgili idarelerin kararlarına gelince ise, aşağıda 3 alt bölüme ayrılarak incelenmiştir:
1.Kırsal faaliyetlere karşı doğal riskler ve afet yönetimi,
2.Neo-liberal politikalar,

3.Bafa Gölü Tabiat Parkı Statüsünün “Milli Park” statüsüyle değiştirilmesi eğilimleri.
Bölgedeki sorunlarla ilgili ayrıntıları arttıran asıl unsurların insan kaynaklı
olduğu açıktır.

Kırsal faaliyetlerde doğal kaynak yönetimi, doğal riskler ve afet yönetimi eksikliğinden doğan riskler.

Göl denizden on metrelik bir yükseklikte bulunmaktadır. Denize olan otuz
kilometrelik mesafesi ise haritada görülebilir (Şekil 1a, 1b). Tarihte yaşadığı doğal afetlerle değişim geçiren bölgenin gölün oluşmasında etkisi olmuştur. Antik
dönemde denize kıyı iken, Büyük Menderes Nehri sularının sediment taşınımı ile
dolan Söke Ovası, gölün kıyı morfolojisinden uzaklaşmasına yol açmıştır.
Ayrıca gölün Latmos dağı eteklerinde yer alması nedeniyle iklim değişikliği
ile birlikte, tarım alanlarında sel ve taşkın riski de bulunmaktadır. Bu da afet yönetimini ilgilendiren diğer konulardandır.
14 (http://www.denizhaber.com/guncel/ege-denizi-ve-bafa-golu-tabiat-parkina-binlerce-tonatik-dokuldu-h40287.html, 2018).
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Söke ovasında ve göl çevresinde sürdürülen tarım ve hayvancılık türü kırsal
faaliyetler, sulama birliği tarafından sağlanan su kaynağının kontrollü kullanımı
güdümünde olup, sürekli su miktarını arttırma çabaları gündeme gelmektedir.
Çünkü ülkemizdeki diğer sulama birliklerinde olduğu gibi bu bir başarı ölçütü
olarak görülmektedir. Bu rekabetçi algıların yerini çevreyi ve yaşanılan yeri koruma içgüdüsü almalıdır.

Aksi halde doğal çevre zarar görerek yok olmaktadır. Bu yüzden, tüm Güney
Ege’deki bu Büyük Menderes Havzasını kontrol altına alabilecek bir Havza Koruma Planı ve modelinin özel olarak tasarlanıp, belirlenecek bir yönetim ile bu
planın yürütülmesi zorunludur. Bu konu şehir ve bölge planlama açısından ele
alınan en önemli konuların başında gelmektedir.
Bölge ile ilgili 3 ili kapsayan bir Çevre Düzeni Planının tamamlanmış olduğu
ancak veri eksikleri bulunana bir ortamda üretilen planların da pek çok eksikliği
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ülkemizde artık havza çalışmaları konularında gelişmeler olması gerekmektedir. Bu konulardaki diğer güncel ayrıntılarda Güney
Ege Kalkınma Ajansı İnternet sitesinden belki izlenilebilir.15

Aydın-Söke ilçesinin güneyinde yer alan Didim ve Muğla-Milas ilçeleri sınırındaki Bafa Gölü Önemli Kuş Alanları ve Batı Menteşe Dağları Önemli Bitki Alanları;
ayrıca ilçe sahillerindeki Büyük Menderes Deltası Önemli Kuş Alanları ile Güzelçamlı Milli Parkı önemli koruma alanlarıdır (T.C. Ç.Ş.B. 2009).

Büyük Menderes Havzası’nda, ilin en geniş ovasında yer alan Söke, ilçe topraklarının düzlük arazilerden oluşması nedeniyle, ilin verimli tarım topraklar
bakımından en zengin ilçelerinden birisidir. Söke, aynı zamanda uluslararası
öneme sahip ekolojik açıdan hassas önemli doğa alanlarının bulunduğu bir bölgedir. İlgili Bakanlığın sitesinde bu alanlara dair çalışmalar ve görseller çok daha
ayrıntılı bir şekilde farklı ve erişilebilir bilgi katmanlarıyla birlikte yer almalıdır.16

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın (OSİB) 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda Bafa Gölü Tabiat Parkı yürüyüş yolu ve seyir terası yapımının gerçekleştirilmesi dışında bir faaliyete rastlanılmamıştır. Göl üstte haritadan da (Şekil 1a) görülebileceği gibi 2011 yılında Büyükşehir olan 2 ayrı ilin ilçelerinin (Aydın-Söke ile
Muğla-Milas) sınırında kalmaktadır. T.C. OSİB sitesinden sınırlı verilere yönelik
bir ekran görselindeki (Şekil.1a) gibi sınır, gölü Latmos dağları tarafından diğer
(elips şeklinin uzun kenarına doğru) yakaya ortaya yakın bir yerden bölmektedir.

Neo-liberal politikalarla oluşan riskler.

Neo-liberal politikalar, serbest piyasa rekabetini desteklerken, tabiatın bütünlüğünü gözden kaçırmakta ve salt tekelci küresel sermaye odaklarına hizmet
eder hale gelmektedir. Ova ve havzalarda farklı birincil amaçları olan ve birbirlerini taraf olarak gören sürekli rekabet içindeki paydaşların, kendi arasındaki
çatışmaları kolaylıkla yönetebilmeleri haliyle zordur.
Bu tür bir yönetim ancak bugünkü kamu anlayışından da kısmen bağımsız,
sivil ve gönüllüler ile ilgili uzmanlardan oluşmalıdır. Ülkemizde de yaygın kabul
15
16

(http://geka.gov.tr/, 2018).
(http://korunanalanizin.ormansu.gov.tr/, 2018).
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sağlayabilen ulusal unsurlar tarafından bu görevler üstlenilebilir. Ayrıca dünyaca
tanınmış ve doğal tarımı koruyan örgütlerle de işbirliği geliştirebilmek önemlidir. Şüphesiz bu ortamda taraflardan hiç etkilenmeden, doğa ve tarım açısından
uygun koruma yöntemlerinin seçilebildiği arz-talep eğrisini iyileştirmenin de ne
kadar zor olabileceği ortadadır. Günümüzde ulusal örgütsel yapı ve yönetim de,
küreselleşmenin artan yıkıcı etkileri ile birlikte, ekonomik açıdan oldukça farklılaşmıştır.

Bu tür zincirleme yürütülen etkilerin oluşturduğu siyasi-bürokratik-fiili tehdit ülkemizde giderek daha da olası bir hale gelebilmektedir. 2014 Mart döneminde ekonomik algı operasyonları baskısı altında geçen seçim dönemine denk
gelen siyasi, toplumsal konuların ötesinde ve özellikle konumuzla ilgili olarak,
eşsiz doğal yapılarıyla korunması gereken bu fiziki çevreler üzerinden alınabilen
oldukça hatalı ve riskli kararlara açık bir toplum haline gelmiş durumda olduğumuz da yaşanarak görülmüştür.

İşte bu şekilde yapılan propagandalar ile yürütülen çeşitli spekülasyonlar eşliğinde, alınabilecek kararların da oldukça endişe verici bir düzeye erişebilmesi
bile söz konusu olmuştur. Bu spekülasyonlardan biri de, Bafa Gölü’nün bir “Tabiat Parkı” olarak korunmasına engel teşkil etmeye başlayan o günkü siyasi eğilimlerdir. Milli Park ilanına yönelik sıradan ekonomik odaklı bir yaklaşımın gereksiz
ve ne kadar hatalı olduğu gerekçeleriyle birlikte önceki bölümlerde yeterince ele
alınmıştır.
Salt ekonomik rekabet odaklı ve spekülatif tarzdaki bu neo-liberal politikalar ayrıca kamuda hatalı benzer kararların alınmasına da sebep olmaktadır.
1980’den bu yana neo-liberal yönetim algısıyla yaygınlaştırılmış olan uygulamalardan da görülebileceği gibi yatırım kararları geri dönüşü imkânsız kılacak
şekilde doğayı tahrip etmekle kalmayıp, çevre ve halk sağlığı açısından da denetimsizlikle birlikte gelişen çok ciddi tehlikeler içerecek boyutlara ulaşmaktadır
(Kocalar, 2015-h).

1980 sonrası bu politikalarla birlikte, özellikle son 17 yıllık dönemde değişen
yasal-yönetsel çerçeve doğal varlıklarda bir metalaştırma sürecini de ülkemizde
artık belirgin bir hale getirmiştir. Buna paralel olarak kaybolan haklar da söz konusu olmuştur (Yaşam Hakkı, Çevre Hakkı, Su Hakkı, Kullanım Hakkı, Kent Hakkı,
Barınma Hakkı) (Kocalar, 2015-ı).

Hâlbuki hiçbir şekilde yerine konulamayacak bu tarihi, kültürel ve doğal çevrenin yitirilmeden mutlaka korunması şarttır. Özele devri ise asla söz konusu
edilmemelidir. Doğal alanlar kamuya aittir ve devletin tasarrufu altında kalmalıdır. Çevreyle birlikte hakların korunması da ancak toplumsal duyarlılığın eğitimle arttırılması ve korunması ile mümkündür. Hukuki ve yönetsel düzeyde ise idarenin aldığı her türlü kararın zaman aşımsız bir şekilde yargı denetimine açıklığı
zorunlu tutulmalıdır (Kocalar, 2018-k). Doğaya karşı işlenen suçlar topluma karşıda işlenmiş sayılır ve affedilemez, bu suçlardan hiç kimse de muaf tutulamaz.

Doğal varlıklara dünyada bazı ülkelerde tüzel kişilikler kazandıran yani yaklaşımlar ve uygulamalar, hukuki zemini güçlendiren ve yargı denetimini arttıran
caydırıcı ve başarılı örnekler olmuştur. Bu örnekler doğal hak ve yaşam savun-
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malarını etkili bir şekilde geleceğe taşıyan önemli kazanımlardır.

Gölün bulunduğu alanın idari sınır sorunu da yine, başka bir idari kusurdur.
Bu konuyla muhatap olan iller ve ilçelerle birlikte ilgili idareler de gereğini yapmalıdır.

2011 Mayıs ayındaki nüfusu 750.000 aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısı duyurusu yapılması sonrasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) açıkladığı 2011 yılına ilişkin “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” dikkate alınmıştır.

O tarihteki bir haberdeki verilerle göre bu 2 ilin nüfusları: Aydın: 1.020.957
ve Muğla: 866.665 şeklindedir. (Aydın 2015 itibarıyla 1.053.506 nüfusa erişmiştir.) Aydın ilçelerine göre nüfus dağılımı tablosu ayrıca ileride (Tablo.2) sunulmuştur. 17
Tablo.2. Aydın ve Muğla İllerinin Nüfus Verileri-TÜİK (http://www.tuik.gov.tr/, 2018).
İl (Provinces)
Toplam-Total

Aydın

Muğla

Nüfus (Population)
2017

2023

1 080 839

1 168 524

80 810 525

938 751

86 907 367

1 038 137

Yıllık ortalama nüfus artış hızı
(Annual average population
growth rate) (‰)
12,1
13,0
16,8

12 Kasım 2012 tarihi itibarıyla ise Büyükşehir yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek 6360 sayılı kanun olarak yasalaşmıştır. Büyükşehir olan
iller arasında Aydın ve Muğla’da yer almıştır. Göl, ilçelerin (Aydın-Söke ile Muğla-Milas) sınırında kaldığı için yarı-sahipsiz bırakılmış bir konumdadır.

6360 sayılı kanunun çıkması sonrası yasanın Aydın’a olan etkileri de incelenmiştir. (Genç, 2014). Neo-liberal yasal-yönetsel çerçevenin ötesinde Bafa Gölü’nün, antik kentlerin ve havzanın durumu da sürekli daha ayrıntılı bir şekilde
izlenilmelidir.
Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsünün “Milli Park” statüsüyle değiştirilmesi eğilimlerindeki riskler.
Ülkemizde “Milli Park” statüsüne geçirilmeye ve özellikle de sulak alanlara
yönelik olarak gelen tekliflere biraz daha dikkatli yaklaşılması gerekmektedir. Bu
tür bir adımın, hem bilim insanlarınca, hem de çevre hareketi ve ilgili sivil toplum örgütlerince, ayrıca yerel halk ve yurttaşlar tarafından daha ayrıntılı ve tüm
havza alanını ilgilendiren boyutlarıyla da birlikte yeniden sorgulanması gerekir.

Toplumsal koruma refleksine karşın bilinçsiz yaklaşımlarla oluşan bu olumsuz idari kararlar ise yine dünyada ve ülkemizde son yıllarda artan bir şekilde
daha hâkim bir hale gelebilmektedir. Özelikle son derece önemli olan tabiat alan-

17 (https://ipfs.io/ipfs/QmR1gzPYUwxEUWHbeRggZzfYy5Fxsd8Qc7hXUUnJQwxrZq/
wiki/Ayd%C4%B1n.html, 2018).
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larını Milli Park olarak ilan etme eğilimleri ise son yıllarda periyodik olarak sık
sık gündemde tutulmaktadır. Bu durum ender özelliklere sahip olan doğal alanları da artan bir şekilde tehditlere açık bırakmaktadır. Buraların özele kısa veya
uzun süreli devri ise söz konusu bile edilememelidir.
Bölge, Dilek Yarımadası – Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile de bağlantılı
konumda bulunduğundan ötürü, koruma önlemlerinin de çok daha etkin kılınması gerekmektedir. Ancak hal böyle iken, gölün Milli Park statüsüne geçirilmesine yönelik olarak internet üzerinde düzenlenen bir imza kampanyası da ayrıca
düşündürücüdür.
Ülkemizin ekonomik şartları yüzünden Milli Park yapılma tercihi söz konusu
edilebilirken; bu konuda halkı yanıltıcı doğrudan yönlendirmelerin de yapılabileceği hesaba katılmalıdır. Tüm bu eğilimler de, olası farklı tercihlerin dile getirilerek tartışılması, her zaman son derece önemli olmaktadır. Fakat günümüzde ise
özellikle ülkemizde görülen benzeri statü değişim hatalarının varlığı ortadadır.
Hatta bu yüzden çokluğu da önemle tartışmalıdır, işte bu durumda ortada duran
başka bir gerçekliktir.
Tüm bu yaklaşımlardan ötürü, alınan kararların ve denetimsiz uygulamaların
geri dönülemez bir şekilde doğal eşiklerin aşılmasına da sebep olacağı unutulmamalıdır. Tabiat yıkımlarını da beraberinde getiren uygulamalara neden olan
bu tür statü değişikliklerinin çok daha dikkatlice ve yeniden daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi ve süreçlerin mutlaka devamlı olarak denetlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda gözlemlenen ve araştırılarak tespit edilen bulgular,
çevrede parkı tehdit eden pek çok riskin bir arada ve etkileşim içinde olduğunu
göstermektedir. Bu yüzden de söz konusu risklerin her yıl giderek arttığı gözlemlenebilmiştir. O yüzden çalışmada bölgenin konumu ve önemi ile birlikte, ortaya
konulan bulgularla gerçekleşen riskler (tehditler) sonrası elde edilen sonuçları
ve üretilen önerileri özetleyerek ele almakta yarar vardır.

Veri eksikliğinden ötürü deneysel şartlarda odaklanılan bu önemli arkeolojik-doğal-jeolojik-tarihi ve kültürel saha alanını daha çok göl ve yakın çerçevesi
ile sınırlı tutulmak zorunda kalınmıştır. Ancak kavramsal çatı bu şekilde kurulurken; makro çerçeveyi ise havza ölçeği ve Türkiye’nin diğer bölgelerindeki nehirler, havzalar ve göller ile ilgili benzer sorunlar belirlemiştir.

Çalışmada bölgenin konumu ve önemi dışında ortaya konulan bulgular (riskler) 3 ana başlıkta ele alınmış olup, bu risklerin sadece alt başlık sayı toplamı
dahi 5 sayısını bulmuştur. Söz konusu edilen riskler sıklıkla gerçekleşerek öncelikle gölü ve sonra çevresiyle birlikte, o bölgeyi tehdit etmektedir.

Risklere karşın getirilen çözüm önerileri ise, bilimsel ya da güncel kaynaklardan somut (haber, STK, kamu kurum ve kuruluşları, vb.) çıkarımsal alıntılarla
birlikte, sahadaki 9 yıllık gözlemler ve görüşmelere dayandırılmış bir şekilde ve
birbirilerinden ayrı disiplinleri ilgilendiren sınıflandırmayla altta sunulmuştur.
Ayrıca öneriler de, bu çıktılara paralel olarak okuyucuya aktarılmıştır.
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Tarih boyu gezegenimizde insan elinin değmediği yerlerde, doğal yaşamın
çeşitlenerek sürmüş olmasının öğretici yanlar barındırdığı anlaşılmaktadır. Bu
eşsiz bölgenin de, Bafa Gölü Tabiat Parkı statüsü ile birlikte özenle korunarak,
sürekli disiplinler arası araştırmalara konu olması beklenmektedir. Konuyla ilgili
ortaya konulan çözüm önerileri 14 disiplin açısından görülen mevcut tablo ile
birlikte aşağıdaki gibi kısaca özetlenebilir.

Göle ve bölgeye yönelik alttaki sonuçlar ve öneriler farklı disiplinlere yönelik
boyutları sınıflandırılıp özetlenerek, araştırmanın yaklaşım tarzına ve önem derecesine göre bir sistematik içinde sıralanmıştır.

Fiziki ve Beşeri Coğrafya.

Büyük Menderes Nehri Havzasından bakılarak bölge genel hatlarıyla incelendiğinde özetle şunlar rahatlıkla söylenebilmektedir. Bölge, fiziki coğrafyanın bereketli doğası içinde yaşayan köylüleri ile birlikte beşeri açıdan son derece zengin doğal ve kültürel bir çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle öncelikle kırsal ve sonra
da arkeolojik-doğal-jeolojik-tarihi ve kültürel açıdan özenle korunmalıdır.

Veri Bilimi.

İlgili idarelerce bölgeye yönelik farkı türde verilerin öncelikle izlenilmesi ve
sonra da paylaşılması şarttır. Bu veriler sürekli bir şekilde Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) katmanlarında toplanıp erişilebilir kılınmalıdır.

Veriler bu yolla paylaşıldıkça farklı disiplinlerin katılımı ile bilimsel çalışmalar da artacaktır. Böylece risk analizi ve çeşitli koruyucu önlem stratejileri üzerinden değerlendirme yöntemleri ile kıyı ve havza bilgi sistemleri kapsamında,
nehrin, havzanın ve gölün yeniden tarihsel derinliği de dikkate alınarak incelenebilmesi mümkün olacaktır. Doğal ve beşeri açılardan ilişkisel veri yönetiminin
CBS üzerinden kapsamlı ve sağlıklı bir altlıkta sağlanması şarttır.

Bölge Planlama.

Konuya öncelikle, şehir ve bölge planlama disiplini açısından tümden gelimci
ve plan hiyerarşisine uygun olacak şekilde bütüncül bir yönelimle yaklaşılmıştır.
Havza gibi geniş ölçeklerde daha kapsamlı bir planlamanın varlığı alt ölçeklerde
de hissedilir derecede arttırılmalıdır.

Plan kademlerine göre ele alınacak ayrıntılar, Alt Ege Bölgesine ve Bafa Gölü
Tabiat Parkına özgü bir şekilde tek tek belirlenmelidir. Ayrıntıların hepsinde korumacı yaklaşımlar belirgin ve denetlenebilir olmalıdır. Çalışmanın buradaki en
can alıcı önerileri de, öncelikle kapsamlı planlamayla ve korumacı yaklaşımlar
üzerinden oluşturulmaktadır (Havza Koruma Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı,
Alan Yönetim Planları).

Bafa Gölü ve özellikle Büyük Menderes Nehri Havzası’nın bir havza yönetim
planına ihtiyaç duymaktadır. Bölgede var olan doğal ve beşeri ilişkileri açısından konunun etraflıca ele alınması oldukça önemlidir. Bu alanların, planlanan
yatırımlardan başlanarak, öncelikle tüm kıyı alanlarını etkileyen doğal afetler
üzerinden de, hatta toplanıldığı takdirde, havza bağlantılı verilerle de birlikte çalışılmayı beklediği apaçık ortadadır.

Aziz Cumhur KOCALAR

243

Bafa Gölü ve Tabiat Parkı’nın yakın ve uzak doğal ilişkiler içinde olduğu çevresi ile birlikte Güney Ege’nin değerli Büyük Menderes Havza bölgesi içinde yer
aldığı unutulmaktadır. Dolayısıyla bu bölge, tarihsel ve bütünleşik bir şekilde
havza planlamasını artık can çelişir bir düzeye de gelmiş şekilde beklemektedir.
Bu durumun akarsu ve deltalarıyla dağlarından denizlerine kadar ülkemiz içinde
pek çok benzer coğrafya ile ilişkileri de ayrıca kurulabilir.
Anadolu’da dağlık coğrafya da olduğumuz bilinmektedir. Bafa Gölü ve içinde
bulunduğu havza ile çevresinin durumu Türkiye’deki diğer tüm havzalarımız için
de geçerli olduğu yine atlanılmamalıdır. Tüm bu havzalarda her zaman buradaki
Büyük Menderes Nehri Havzası önceliğine benzer şekilde ve koşullarda acilen
etkin bir havza yönetim planının ortaya konulması yine şarttır.
İlgili Bakanlık Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planını ortaya
koymuştur (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
2016). Ancak günümüzde ise halen çok daha kısa erimli ve salt ekonomik fayda
odaklı ve doğayı yok edecek derecede rekabetçi bir bakış açısı hâkimdir, dolayısıyla denetim de şarttır. Süreçler önemlidir. Kararlar ise doğanın yaşından ve tüm
canlılara sunduğu doğal kaynakların oluşumundan çok daha kısa süreli olarak
verilmektedir.

Çevre Düzeni Planı’na yönelik mevcut eksiklikler ise ayrıca hızla tamamlanmalıdır. 1994 yılında imza atılan Ramsar alanları ile ilgili sözleşmeyle bu tür
alanlar koruma altına alınmaya başlamış olsa da; Bafa Gölü, 1994 yılında sadece
Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmiş, ancak daha sonra adeta terk edilmiştir.
Son yıllarda ise bu kez de korunamadığı gerekçesiyle Milli Park statüsü getirilmeye çalışılmaktadır. Yaklaşımlar salt ekonomik odaklıdır.

Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler.

İlgili idarelerle birlikte bir yönetim birlikteliği ve çevresel kirlenmeye karşı
geliştirilecek yöntem ve ortak eylemlerle eşgüdüm sağlanmasının koruma açısından son derece önemli olduğu çalışmada açıkça vurgulanmaktadır. İdarelerce
ilgili konularda bu eşgüdüm mutlaka sağlanmalıdır. Göl, iki ayrı ilin idari sınırları
arasında kalan kritik bir bölgededir. Bu açıdan bakıldığında da; Bakanlıkların,
Ajansların ve STK’ların ilgili idarelerle birlikte, bir yönetim birlikteliği sağlamasının koruma açısından son derece önemli olduğu açıktır. Özellikle beşeri kaynaklı
kirleticiler ile ilgili cezalar vb. yöntemlerle caydırıcı unsurlar belirlenip, kesintisiz bir şekilde uygulanmalıdır. Büyükşehir tipi idareler arasındaki kırsal alanın
yönetimi açısından il sınır sorunlarını gösterir idari bir haritadaki (Şekil 1a) durum gölü kimin sahiplenebileceğini belirsiz bir hale getirmektedir. Bu sorun da
ayrıca artık çözülmelidir.

Tarım ve Hayvancılık.

Havza boyunca tarımsal alanlarda yoğun kimyasal gübre kullanımın hızla
önüne geçilmelidir. Yeraltı suları bu şekilde kirletilmemelidir. Aşırı ve hatalı sulama tekniklerinden de yine vaz geçilmelidir. Artezyen kullanımı mutlaka kontrol
altına alınmalıdır. Kırsal alan turizmi ise geliştirilerek köylerin sürdürülebilirliği
desteklenmelidir. Hayvancılık küçük ölçekte olmalıdır ve küçükbaş ağırlıklı ola-
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rak sürdürülebilir kılınmalıdır. Bölgesel kalkınma ise tarım turizmi ile birlikte
bilinçli ve katılımcı yöntemlerle desteklenmelidir.

Harita ve Geomatik Mühendisliği

Göl çevresindeki civar köylerin Tapu ve Kadastro Müdürlüğü kayıtlarından
araştırıldığında, özellikle Kapıkırı köyünün Bodrum’da kadastro geçmeyen tek
köy durumunda kaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki başlıklarla da belirtildiği gibi bu köyün ve içinde bulunduğu bölgenin en başta gelen sorunlardan
biri, Koruma Amaçlı İmar Planı olmamasıdır. Ayrıca kırsal araziler ve zeytinlikler içeren tarımsal koruma altında da tutulması gereken bölgenin bu haliyle birlikte korunması yeterli değildir, tüm bu alanların iyi bir şekilde yönetilmesi de
gerekmektedir. Bafa Gölü ile tüm bu Büyük Menderes Havzası, tarihsel açıdan
bütünleşik alan yönetimini ilgilendiren ilginç potansiyeller taşımaktadır. Bölge
disiplinler arası çalışmalar açısından önemli eğitim sahalarından biridir ve böyle olduğundan ötürü de oldukça fazla ilgi çekmesi gerekir. Coğrafi Bilgi Sistemi
(CBS) ile kapsamlı veri toplanılması şarttır. Bu veriler doğal ve beşeri açılardan
ilişkisel veri yönetimi ile değerlendirilecek şekilde planlı olarak toplanmalıdır.

Jeoloji, Jeofizik ve Doğa Tarihi.

Antik dönemde Latmos Dağlarının eteklerinde önemli ve zengin bir liman
kenti bulunmaktadır. Antik dönemde Latmos Körfezi Büyük Menderes Nehri
yatağındaki tektonik oluğun batı kısmını doldurup, önünü kapaması sonucunda
bugünkü Bafa Gölü’ne dönüşmüştür.18

Dağın yeraltı su kaynakları sayesinde bir dönem göl, tatlı su gölü haline dönüşmüş olsa da, “antik dönemden kalma kayaç formasyonun” uzman görüşüne
göre “tuzlu” olduğu söylenmektedir (Kılınç, 2015).
Dünyada tatlı su gölü durumuna gelebilmiş alanlar, nadir görülen jeolojik yapıda oluşumlar olup, buralardaki göller iklim değişikliğinin kuraklık ve çölleşmeye doğru hızla ilerleyen zincirleme olumsuz etkileriyle birlikte oldukça değerli
hale gelmiştir. Bu anlamda, 1987 sonrası dönemden günümüze kadar artan zeytinyağı işletmeleri, balık kuluçka çiftliği ile sanayi atıklarının kirliliğine ve ayrıca tarımsal kimyasal gübre kullanımı odaklı kaynaklı tuzluluğun ve kirlenmenin
pençesine terk edilmiş olan Bafa Gölü’nün ise, öncelikle acilen içine düşürüldüğü
kirlilikten kurtarılması gerekmektedir. Aslında gölün, yaşanan bu son dönemdeki değişimin öncesinde ki haline benzer bir şekilde muhafaza edilmesi şarttır.
Gölün suyunun 40 yıl öncesindeki dönemde, içilebilir durumda olduğu söylenilmektedir.

Diğer yandan ise, jeolojik açıdan da son derece değerli olan bu bölge aslında
bir jeoparktır. Latmos Dağları jeoturizm açısından yürüyüş türünde aktiviteler
için vaz geçilemeyecek kadar özel bir bölgedir, bu gibi zararsız yollardan sınırlı
kullanımlara açık bir şekilde gölün ve dağların (Karia yolunun) değerlendirilebilmesi mümkündür, zira jeopark olma özelliklerine sahip olan bu bölge nadir
yanları ile eğitim turizmi kapsamında da tanıtılarak olduğu gibi korunmalıdır.
18 (http://www.akademik.adu.edu.tr/myo/didim/webfolders/news/Ka%C5%9Fopita%20
%C3%96zet%20(1).pdf?skey=44V07I00ITD0ZAUDD3KB, 2018)

Zooloji, Biyoloji.
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Tatlısu Ekolojisi, sulak alan yönetimi ve ekolojisi üzerine çalışmaları olan Kılınç ile yapılan görüşmeden göldeki kirliliğin sebepleri hakkında tahminler ve
varsayımlar alınmıştır. Bu şekilde biyoloji alanından sınırlı da olsa bazı görüşler
burada dikkatlice ele alınmaya çalışılmıştır.

Gölün aslında geçmiş doğasında tuzlu olduğu gerçeği ortadadır. Özellikle içinde yaşayan balık türlerinden (yılan balığı, deniz kefali gibi) bu durum daha iyi
anlaşılmaktadır. “Gölün farklı dönemlerine uyum sağlayabilmiş olan bu canlıların
da, ender hale gelen türlerinin devamlılığı açısından, yaşamlarının ayrıca mutlaka koruma altına alınmış olması beklenilir” (Kılınç, 2012). Bafa Gölü ekosistemine de konu olabilecek bazı istilacı türlerle ilgili bilgiler de ise özellikle “iklim
değişimi ile birlikte kıyılarda giderek daha çok önem kazanmaktadır.” (Karataş,
2018). Diğer yandan göl en azından Tabiat Parkı alanları için biyolojik çeşitlilikle
ilgili alan araştırmalarına da ileride çok daha fazla konu olmalıdır.

“Balık örneklerindeki PCB seviyelerinin WHO tarafından belirlenen ADI değerini aştığı saptanmışken” (Pazı, Gönül ve Küçüksezgin, 2015) gölden balık tutularak gıda olarak bölgede kullanılması da başka bir araştırma konusu
olmaktadır.

Su Ürünleri/Su Kaynaklarının Korunması ve Önemi.
Gölün yılan balığı göl kıyısındaki turistik lokantalarda tercih edilen en lezzetli ürünlerden biridir. Gölün tatlı ve tuzlu olduğu farklı dönemlerde bile varlığını korumuştur, bu yüzden de uyum kapasitesi yüksek olan bir canlıdır. Balığın
yavrulama döneminde yumurtlamak için yeraltı sularının kaynaklarına kadar
tırmandığı söylenmektedir. Gölün özellikle bu türe bağlı ürünlerin geliştirilmesi
için son derece özel bir doğası olduğu söylenebilir. Ancak suyun kalitesi ile ilgili ölçümlerin sayısı ve kirlenmenin izlenebilirliği de öncelikle arttırılmalıdır. Yılan balığının özellikle Bafa’nın da yemek kültürü içinde ileride de
yer edinmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bölge için çoktan önerilmesi gereken
Milas’ın “yavaş şehir” ilan edilmesi için çalışılması gerekmektedir. Turizm
açısından değer kazanacak nitelikleri19 ile Milas’ın öne çıkma yeteneği de
böylece önemsenmelidir.

Gölün suyu ile ilgili ölçümlerin periyodik bir şekilde yapılması şarttır. Ayrıca
ölçümler şeffaf ve kamu ile paylaşılır nitelikte de olmalıdır. Göldeki kirlenme teknik açıdan izlenilir kılınmadıkça, görsel ve sözel verilere kıymet verilmediği de
ortadadır. Hâlbuki yıllar boyunca sahada görülen bu başıboşluk, Tabiat Parkı’nın
da yeterince korunmadığını göstermektedir.

Eğitim Bilimleri (Doğa ve Yer Bilimleri)

Gölü ve çevresini Milli Park statüsüne geçirmek yerine, eğitim turizmi ile genç
nesilden başlanılarak tabiat parçaları hakkında kamuoyunda bir bilinç uyandırılmalıdır. Gölün ekosistemini tehlikeye atacak her türlü değişikliğe karşı gölü savunacak bilinçli bir kamuoyuna gereksinim vardır. Korumayı ön plana almak yerine

19

Karia Yolu turizmi de en başta geliştirilmesi gereken çalışmadır.
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hassas doğal alanlardaki hatalı uygulamalar son verilerek, yıkım önlenmelidir.

Koruma statüleriyle uğraşmak son derece anlamsızdır. Bu tür değişikliklerin
arkasında olup bitenler uygulamada kendisini yeterince göstermiştir. Tabiat Parkının doğal kapasitelerini aşan kullanımlara sebep olunmaması ve ayrıca başka
sorunlar da getirmeyecek kabul görmüş ülkemizde geçerliliği denenmiş yöntemlerle alanın mutlaka yönetilmesi gerekmektedir.
Bu alan için eğitim, kültür ve alternatif (spor, vb) turizm öncelikle benimsenmelidir. Bunlar dışındaki denetimsiz her türlü uygulama, tehlikeli ve yıkıcı şartlar yaratabilir. Bölgede kontrolü sağlamak üzere bölge (nehir, havza ve göl) için
öncelikler belirlenerek, Havza Koruma Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı, Alan
Yönetim Planları ilişkisel bir şekilde geciktirilmeden hazırlanmalıdır.

Turizm (jeoturizm, kültürel turizm, alternatif turizm).

Gölün manzarası gerek kıyısından gerekse dağ eteklerindeki ufak düzlüklerden her yerde karşılaşılan kalıntılarla bezeli doğal peyzajla birlikte görülmeye
değer olduğundan göl ve çevresi alternatif turizm olanakları yaramaktadır (Şekil.1c). Özellikle su sporları ve doğa yürüyüşleri (Şekil.3a) hatta dağcılık türü aktiviteler için Bafa Gölü Tabiat Parkı ideal bir doğal alandır. Latmos Dağları da Bafa
Gölü oluşumu ile birlikte her açıdan jeopark olma özelliklerine sahiptir. Jeopark
statüsü de bölgenin jeoturizm açısından ayrıca gelişmesine değer kazanacaktır.

Kültürel ve eğitsel açılardan gölü güçlendiren unsurlarla bezeli bu alan tabiat
parkı karakteri ile zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olması sayesinde bu özelliğini
de kaybetmeden en iyi şekilde korumak zorundadır. Turizmde artan ilgi ile birlikte doğal eşiklerini kapasite olarak aşmaması için alan yönetimi şarttır. Kırsal
ve tarihi peyzaj, estetik görsel unsurlar olarak gölü güçlendirirken (Şekil.1c), bilimsel açıdan araştırma sahası olan yanları ise ayrıca eğitim amaçlı turizm (yaz
okulları) için idealdir. İç ve dış turizm sayesinde, anılan bu unsurlarla birlikte
turizm faaliyetlerinin canlılığını koruyacak bir döngü oluşturabilir. “Eko-turizm
faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlı bir çalışma bu konuda atılan en önemli adım
olmuştur” (Tuna, 2015). Bu konu da yine, ilgili disiplinler için başlı başına başka
makale konularını çağrıştırmaktadır.

Çalışma alanı coğrafi özelliklerinden ötürü, gerek biyolojik çeşitlilik gerekse
eko-turizm açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Özellikle alternatif eko-turizm aktivitelerinin çoğu göl ve çevresi için bir uygulama alanı olarak anılabilir.20
Bu potansiyelinin yanı sıra öncelikle sahip olduğu tarihsel ve ekolojik dokuya zarar vermeden bölgenin kültür ve inanç turizmi olanaklarının da değerlendirilmesi gerekir. Ulusal ve uluslararası alanda göl ile Karia Bölgesinin yürüyüş yolu ile
birlikte (Şekil.3a) tanıtılması çalışmalarının arttırılması beklenmektedir.
“Beyşehir örneğinin ele alındığı bir çalışmadaki yaklaşımlara benzer önerilerle

20 Su sporları başta olmak üzere dağcılık, kaya tırmanışı, kampçılık, doğa yürüyüşü, doğa
fotoğrafçılığı, dağ bisikleti, off-road, jeep safari, motorkros, yaban hayatı gözlemleri, kuş
gözlemciliği, manzara seyri, yamaç paraşütü, piknik, köy evi yaşantısı, sportif balıkçılık,
avcılık, yat turu ve kayıkla gezinti, tarihi çevre ziyaretleri, belgesel yapımı, çiftlik turizmi,
kaplıca turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, festival turizmi, jeoloji eğitimi gibi.
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alanın önemli metropollere yakın ve ana yollar üzerinde olması da bir avantaja dönüştürülmelidir.” Büyük şehirlerden bölgeye, dağlara, göle ve çevresine farklı süreli çadır ve pansiyon konaklamalı turlar da düzenlenebilir. Bununla birlikte “yöre
halkı turizm ve çevre konularında bilinçlendirilmelidir. Yöreye özgü tarihi, kültürel
ögeler daha çok özen gösterilerek korunmalıdır. Doğa sporları için ise yöreye gelen
turistlere yönelik haritalar hazırlanmalı ve bu haritalar üzerinde tüm turistik değerler belirtilmelidir (Dinç ve Öztürk, 2013). Turizm için de planlama şarttır.
Ayrıca Milas’ın yavaş şehir olma özelliği de bulunmaktadır. Milas’ın tarihi ve
doğal zenginlikleri ile böyle bir doğal yaşamın olduğu kültür turizmi beldesi haline getirilmesi mümkündür. Bu sayede özellikle zeytinyağı ve yılan balığı gibi
gastronomi turizmine de hitap eden ürünlerin yavaş yemek kültürü içinde öne
çıkarılması sağlanabilecektir. Bu tür yollardan da bölgesel korumaya ciddi ve bilinçli bir şekilde katılımcı destek ve maddi katkı sağlayacağı açıktır. Tarım turizmi de yine diğer önemli bir başlık olarak tartışılıp geliştirilmelidir.

Müzecilik.

“Çok engebeli siluetinden dolayı Beşparmak (Latmos) Dağları olarak adlandırılan dağ silsilesi gynas, granit ve şist kütlelerinden oluşur” (Gümüş, 2015, s. 46).
Göle yönelik doğal tarihsel süreçler, yazarın ifadesindeki gibi barındırdığı zengin
bileşenlerinden ötürü, merak uyandırmalı ve araştırılmalıdır. Ayrıca yine göle
ve yola yakın bir çevrede mutlaka Doğa Tarihi Müzesi de mutlaka kurulmalıdır.
Kuşlar ve biyolojik çeşitlilik açısından da müzedeki sunumlar, toplumsal bilinç
uyandıran yollardan beslenerek desteklenip, çeşitlendirilmelidir.

Sanatsal alanlarla ilgili eğitsel etkinlikler ve yaz okulları

Sahada 2013 yılında Ağustos ayında yine Kapıkırı köyüne yakın bir vadide
mimari odaklı “Eartbag Yapı Konsepti ve Uygulama Atölyesi’ gerçekleştirilmiştir (Kocalar, 2013). Göl ve çevresi bu tür geçici sanatsal, edebi, felsefi, sosyal vb.
etkinlikler için de ayrıca oldukça uygundur. Doğal ortam yaratıcılığı pekiştirecek
derecede dingindir.

Öneriler

İleride bu bölgeyi daha hassas bir şekilde koruyacak planlamaya yönelik konularda çok daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Ayrıca disiplinler arası sorun
alanlarında kalan konularda böylece ele alınmalıdır. Zamanla bölgeye yönelik
yeni tedbir önerileri de geliştirilebilir olacaktır.

Yeni öneriler içeren tüm çalışmalar, burada savunulan korumacı tartışmanın
da gelecekte sürdürülmesine çok daha iyi bir gerekçe oluşturacaktır. Çalışma yukarıda belirtilen düzeyde böylesine derin bir kapsam da barındırdığı için artan
ilgi alanlarına temas eden yönelimleri de zamanla vaz geçilemez kılmaktadır.
Bundan ötürü saha, bölgeye özgü ilişkili disiplinlerin bakış açılarından da faydalanılarak araştırılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden zooloji, biyoloji, çevrebilimle ve
ilişkili diğer bilimlerle kirliliğe dair bulguların eşik sınır değerlerini yaz dönemlerinde hızla aşma etkileşiminin nasıl gerçekleştiği derinlemesine araştırılmalıdır. Nehir, havza ve göl üçlemesini koruma amaçlı olarak yapılan bu tür gönüllü
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çalışmaların ülkemizde yaygınlaştıracak tarzda ve öncelikli veri sistematikleri
geliştirilerek, ele alınıp arttırılması dileğiyle.

KATKI BELİRTME

Çatı Dans ve Avrasya Sanat Kolektifi’ne Bafa organizasyonları için, ayrıca Kapıkırı ve Gölyaka ile çevre köylerin muhtar ve sakinlerine de ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

Çalışmanın ilk hali (kaynaklardaki gibi) iki ayrı zamanda (Kocalar, 2014-h ve
2018-a) etkinliklerde farklı aşamalarıyla sunulmuş, konuya ait ilk gözlem ve düşünceler böylece internet üzerinden de kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Ayrıca çalışmanın tarihi kültürel arkeolojik sit alanı ile ilişkili bir (Herakleia-Latmos antik
kenti) kısmı ayrılarak, bir makalede de yayımlanmıştır (Kocalar, 2018-d). Ancak
ilgi hep yetersiz kalmaktadır. Bölgeyle, nehir ve havzayla ayrıca gölle ilişkili disiplinler arası ilginin ve araştırmaların artması dileğiyle,
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ANADOLU’DAKİ GELENEKSEL TÜRK
EVLERİNİN KÖKENİ VE OLUŞUMUNU
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Gökhan UŞMA1

GİRİŞ
Geleneksel Türk evi ile ilgili farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Sedad Hakkı Eldem’in tanımına göre, “Türk evi eski Osmanlı devletinin işgal ettiği sınırlar
içinde, eski tabirleriyle Rumeli ve Anadolu mıntıkalarında yerleşmiş, gelişmiş ve
500 sene kadar tutunmuş kendi özellikleriyle oluşmuş bir ev tipidir.” Yerleştiği
topraklarda 15 ve 16. yüzyıldan itibaren diğer ev tiplerinin yerini almaya başlamıştır. 17. ve 18. yüzyıllar ise Türk evinin en çok yayılma gösterdiği dönemler
olmuştur (Eldem, 1955). Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişlemesiyle birlikte
yayılım alanları artmış; Balkanlarda, Anadolu’nun kent dokusu ve geleneksel konut mimarisiyle büyük benzerlikler taşıyan bir mimari üslup oluşmuştur (Akın,
1968). Mimari anlamda yaşanan bu etkilenmenin yönü daima Balkanlara doğru olmuş ve bu bölgeler Osmanlı Devleti’nin kültürel etkisi altındaki yerleşimler
olarak nitelendirilmiştir (Sezgin, 1981).
Eldem, Osmanlı evinin birdenbire oluşmadığını, sınır bölgelerdeki evlerle beraber geliştiğini ve bu gelişmenin sınırların değişmesiyle zaman zaman ilerlediğini, zaman zaman ise gerilediğini söylemektedir. Osmanlılığın ortadan kalkmasıyla ise bu ev tipinin ilkelerinin zayıflayarak ortadan kalktığını, mirasçı ülkeden
çok Türk unsurunun azınlıkta olduğu ülkelerde korunabildiğini belirtmiştir. Bu
nedenlerden ötürü Eldem, “Osmanlı evinin zamanla yalnızca Türk evi anlamını
taşımaya başladığı, Rumeli ve çeşitli bölgelerin bu ev tipine farklı neden ve biçimlerde sahip çıktıkları, böylece bilerek veya bilmeyerek bu -merhumu- paylaştıkları ve bu anlayışlarını farklı derecelerde sürdürmüş veya sürdürmekte olduklarını” söylemektedir. Ayrıca Eldem, “Osmanlı evinin varlık nedeni, baş unsuru, Türk
kökeninden Türk evidir” diyerek bu konudaki görüşünü de ortaya koymuştur
(Eldem, 1984). Bu tabirlerin yanı sıra Sedad Hakkı Eldem, kitaplarında “Osmanlı-Türk evi” olarak da bahsetmiştir. Eldem’in 1980’lere kadar ‘Türk evi’ söylemini
kullanırken, sonrasında “Osmanlı-Türk evi” tanımlamasını yapmasında Osmanlı
yerel konut mimarisini kendilerine mal etme çabası içine girmiş Balkan ülkelerinin de etkisinin olduğu söylenebilir (Tuztaşı & Aşkun, 2013).
Önder
Küçükerman,
“Türklerin
Anadolu’da
yüzyıllar
boyunca
gerçekleştirdikleri ilginç bir ‘yaşama çevresi’ olan geleneksel Türk evi” olarak
tanımlamış (Küçükerman, 2007) ve kitaplarında Türk evi olarak bahsetmiştir.

Doğan Kuban’a göre, Türk evi, “Geleneksel Türk ailesinin yaşam kültürü ve
törelerine uygun şekil ve plan özelliklerini gösteren, asırlarca Türk insanının
gereksinimlerine cevap vermiş bir konut tipi” olarak tanımlanmaktadır (Kuban,
1975). Konutun Sasani eyvanı, Hilani ve Anadolu’nun bazı yapılarının oluşturdu1
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ğu bir sentez olarak belirtir (Kuban, 1995).

Doğan Hasol ise “Osmanlı Döneminde Anadolu ve Balkanlar’da gelişmiş olan
ortak özelliklere sahip konut tipi” olarak tanımlamıştır (Hasol, 2016).

Ayda Arel “Osmanlı evi” diye nitelerken, Anadolu-Türk evi, Anadolu evi veya Osmanlı-Türk evi diye niteleyen birçok akademisyen tarafından da Eldem’in de üzerinde durduğu köken sorunları dikkate alınarak, aynı zamanda etkileşimler de incelenerek kimi zaman mekânsal bölümler ve düzenlemelerdeki kimi zamanda dış
mekanlarda kurulan ilişkilerdeki ortaklıklar üzerinde fikirler ortaya konulmuştur.
Arel; ortaya koyduğu karşıtlıklar ilkesi ile Eldem’in Türk evi nitelemesinin baskın
olduğu bir ortamda kültürel ortaklıkları tanımlamanın ancak Osmanlı evi nitelemesiyle ortadan kalkabileceği görüşündendi (Tuztaşı & Aşkun, 2013; Arel, 1982).

Haluk Sezgin “Türk evi” ifadesi ile birlikte “Türkiye evi” ifadesini de kullanmaktadır. Sezgin, “Geleneksel konutun toplumun geçirdiği kültürel gelişim ve
değişimlerin bir ürünü olduğu en rasyonel varsayım şeklinde kabul edilebilir”
diyerek konu hakkındaki tanımlamasını yapmıştır (Sezgin, 2006; Sezgin, 1993).
Cengiz Bektaş ise “Türk evi” olarak isimlendirirken kimi yerlerde “eski Türk
evleri” olarak da nitelemiştir (Bektaş, 1996).

Bu çalışmada ise bu tanımlamalar içinde “Geleneksel Türk Evi” nitelemesi
kullanılmıştır.

GELENEKSEL TÜRK EVİNİN KÖKENLERİ

Sedad Hakkı Eldem, Türk evinin farklı bölgelerde farklı özellikler göstermesini, var olduğu bölgenin iklim, malzeme ve kültürünün değişkenliğiyle sınırlamış
ve bu değişkenlerden ötürü meydana gelen farklılıklara rağmen ortak bir plan
şemasının oluştuğunu savunmuştur. 1960’lı yıllara kadar Eldem ve diğer araştırmacılar tarafından Türk evinin sahip olduğu bölgesel farklılıkların sebepleri için
iklim, malzeme ve kültür sıklıkla dile getirilmiştir. Daha sonra yapılan akademik
çalışmalarda ise bu konuyla ilgili farklı görüşler ve öneriler ortaya çıkmıştır. Erdem Aksoy ve Önder Küçükerman’ın görüşlerine göre Türk evinin şekillenmesinde iki faktör rol almaktadır. Bunlardan biri göçebelik döneminden gelen kültürel
bir katman önerisiyken diğeri ise Anadolu’nun sahip olduğu yerleşik kültürel verilerdir (Tuztaşı & Aşkun, 2013; Küçükerman, 2007; Aksoy, 1963; Küçükerman,
1973). Anadolu’da tespit edilen ilk konut örnekleri MÖ 7000’li yıllara dayanan
Çatalhöyük’te ortaya çıkan, kerpiç ve ahşabın yapı malzemesi olarak kullanıldığı,
tek odalı ve nadiren kilere sahip yapılardır. Anadolu’nun geçmişten günümüze
birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığı göz önünde bulundurulduğunda
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıktan sonra, Anadolu’da var olan konut
ve yerleşim düzeni verilerini İslam’a, Türk örf ve adetlerine uygun şekilde işleyerek konut biçimini oluşturdukları görüşü ortaya çıkmıştır (Göğebakan, 2015).

Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinde görülen konut özelliklerinin Türk evlerinde devam ediyor olması ve Anadolu evlerinin Türklerin göçebe olarak yaşadıkları dönemden de izler taşıdığı önerisi Türk sanat tarihçilerinin de üzerine
eğildiği görüşler olmuştur. Doğan Kuban’a göre bu görüşler, göçer çadırı(yurt) ile
kubbe arasında biçemsel bir süreklilik olduğu fikrini ortaya koyan Celal Esad’a ve
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Esad’ın öncüsü olan sanat tarihçi Strzygowski’ye kadar dayandırılabilir (Tuztaşı
& Aşkun, 2013; Kuban, 2007).

Göçebelik döneminde çadırların bir araya gelmesiyle etrafı çevrili bir “ortak
meydan” oluşumu, Türk evinde “iç avlu” olarak devam etmiştir. Türk evinde görülen “dışa kapalılık” prensibinin kökeninin göçebelik dönemine kadar uzandığı
söylenmektedir (Aksoy, 1963; Cansever, 2002; Turgut, 1990).

Küçükerman’a göre; Asya’da doğal etkenlerin zorluğu ve yaşamaya elverişsizliği sürekli yer değiştirmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle “vatan duygusu”
kavramı farklı bir boyut kazanmış, yaşam alanlarının zorlayıcı etkenleri “sınırlayıcı ve koruyucu bir yaşama çevresi” kavramının oluşmasına neden olmuştur.
Kurulan çevre “yapay olarak yaratılan iç düzen” prensibine sahiptir. Daha sonra
bu prensip, Güneydoğu Anadolu’da bulunan Türk evlerinin açık orta alanlarının
oluşumunda etkili olmuştur. Akdeniz sahillerinde daha çok rastlanan açık oda ve
hayatlar, Karadeniz ve İç Anadolu evlerinde görülen camlı, örtülü sofalar yine bu
prensibe dayandırılabilir (Küçükerman, 1973).
Göçebelikte ailelerin yaşama birimi olarak kullandıkları çadırlar (Şekil 1)
yaşama çevrelerini oluşturur. Bu yaşama çevreleri “ev, iv, uy, oyak, kerekü, gerge, çerge, çadır, çetir vb..” olarak adlandırılmıştır (Arseven, 1966). Küçükerman,
göçebelik döneminde yaşama birimi olan çadırın yaşama düzenlemesinin Türk
evi odalarının düzenlemeleriyle benzer olduğunu, iklim ve diğer koşullarında bir
araya gelmesiyle odaların bir araya gelerek plan tiplerini oluşturduğunu söylemektedir (Şekil 2) (Küçükerman, 2007).

Şekil 1. Yaşama birimi olarak biçimlenmiş bir Orta Asya çadırının iç düzeni ve
genel görünümü (Küçükerman, 2007)

256

Mimarlık, planlama ve tasarım alanında yenilikçi yaklaşımlar

Şekil 2. Çadırdaki yaşama düzeni ve geleneksel Türk evindeki odaların düzeni arasındaki
kıyaslama (Küçükerman, 2007).

Doğan Kuban, çadırdaki yaşam düzeni2 ile geleneksel Türk evinin yaşam birimleri olan odaların düzenlemesi ve ortalarında oluşan mekân arasındaki ilişkiyi kabul ederken; hayatlı evin tipolojik çeşitlerinin Anadolu’nun her bölgesinde
var olduğunu, kapalı plan tipinin örneklerinin ise sadece İstanbul’da görüldüğünü söyleyerek, merkezi planlı evlerin Türk evi biçiminin kökeni olduğu ifadesinin
yanıltıcı bir ifade olduğunu belirtmektedir (Kuban, 1995).

Cengiz Eruzun, “Her oda tıpkı çadırda olduğu gibi oturma, dinlenme yemek
yeme, çalışma, yatma ve hatta yıkanma eylemlerinin sürdürülebildiği bir iç ortamdır. Odanın biçimlenişinde bu eylem alanlarının bir araya gelişi çok önemli rol
oynar. Oda sayısı, aile büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Ancak haremlik-selamlık
ya da yaz odası-kış odası gibi ayırımlar toplumsal yapının ve doğal koşulların
etkisiyle ortaya çıkan sayısal artışlardır. Bir Yörük çadırında (Karaçadır) gerektiğinde yük çuvallarının diziliş biçimi değiştirilerek iki göz elde edilebilmektedir
(Şekil 3). Benzer çözüm bir mekândan oluşan Yayla Evi’nin hasır paravana ile
bölünmesinde görülebilmektedir. Gerek yük çuvalları gerekse hasır paravana ile
yapılan bölünmeler geçicidir. Gerektiğinde mekân eski hale getirilebilir” diyerek
sofasız ev tipinin en ilkel şeklinin Yörük çadırlarında görüldüğünü ifade etmiştir
(Eruzun, 1989).

2

Göçebelik dönemi yaşama birimi olan çadırın ortasında ateş yakılması için ayrılmış
bölüme “ateş yeri” veya “korluk” denilir. Korluk, yemeğin pişirildiği ve soğuk havalarda ısınmak için ateşin yakıldığı bölümdür. Girişin karşısında yer alan “tör” olarak
adlandırılan kısım yüklerin (sandık, keçe, hurç, heybe, bohça) sıralandığı bölümdür.
Girişin sağında yer alan bölüm “çiğ” olarak adlandırılan hasırla örülmüş, nakışlı bir
paravana ila ayrılıp kiler olarak kullanılmıştır. Bu bölümde “saka” denilen büyükçe
bir kımız tulumu yer alır. Çiğ bölümünün yanında kerevit olarak isimlendirilmiş kısım
çadır sahibinin yatağının bulunduğu yerdir. Girişin sol tarafında yer alan kanatlara
eyer ve koşumlar asılır. Ailenin tek çadırı varsa oğul ve gelinin yatağı girişin solunda
bulunur (Küçükerman, 2007; Arseven, 1966).
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Şekil 3. Anamas Yaylası’nda iki Yörük çadırı iç düzeni (Eruzun, 1989).

Bazı araştırmacılar ise geleneksel Türk evinin kökeniyle Orta Asya köşk yapısının kullanımını ilişkilendirmiştir. Arel, geleneksel Türk evinin tipolojik çözümlemesi üzerinde önemle durmuş ve fevkanilik (asma ev) tipinin kökenini
Asya’da Türklerin yerleştiği bölgelerdeki yüksek ev tipine bağlamıştır (Şekil 4).
Emel Esin’de Anadolu konut geleneği ile Orta Asya bağlantısını savunmuştur.
Doğu-Türkistan, Çin ve Budizm ile yakından ilişkili, dünya hâkimiyetinin ifadesi
olması gibi simgesel anlamlar taşıyan, dört yöne bakan köşklerden bahsetmiştir.
Esin, Uygurlarda “kalık” olarak adlandırılan yapılardan bahsederken kalığı Budizm’deki semavi köşklerin adlandırıldığı “Harmıka” nitelemesi ile açıklamıştır
(Şekil 5). (Arel, 1982; Esin, 1976).

Şekil 4. IX.-XII yüzyıla ait Uygur eserlerinden bir mabet ve Çin’de sur kapısı (Esin, 2008).
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Şekil 5. Uygurlarda “kalık” denen tarzda köşk tasvirleri (Esin, 2008).

Türkler İslam’ı kabul ettikten sonra Anadolu’ya gelmiş ve yerleşik düzene geçiş başlamıştır. Türklerin sahip olduğu göçebelik kültürü, İslam kültürü ve Anadolu’nun sahip
olduğu veriler bir araya gelince yeni bir yaşam kavramı ve anlayışı oluşmuştur.3

Geleneksel Türk Evinin Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Geleneksel Türk evinin kökenleri hakkında literatürde yer alan görüşler ışığında, çadır hayatından gelen, yaşam alanının doğa ve çevreyle iç içe olma özelliğinin geleneksel Türk evinde de devam ettiğine ulaşılabilir. Bu nedenle geleneksel Türk evinin oluşumunda fonksiyonel ve gerçekçi bir yaklaşım ağır basmıştır.
Topoğrafya ve çevrenin özellikleri plan, strüktür ve mekanların oluşumunda etkin bir rol oynamıştır.

Cengiz Bektaş, Türk evinin oluşumunda etkili olan ilkeleri şöyle sınıflandırmaktadır:

3

•
•
•

Yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk
Gerçekçilik, usa uyumluluk (Akılcılık)
İçten dışa çözüm

Literatürde yer alan görüşlere göre Türklerin bir kısmı Anadolu’ya gelerek
yerleşik düzene geçerken, bir kısmı da göçebe kültürünü devam ettirmiş ve
sürekli yer değiştirerek yaşamışlardır. Günümüzde de göçebe yaşam tarzına
sahip topluluklar bulunmaktadır. Yerleşik hayatı benimseyen topluluklardan
bir kısmı toprağı kullanmaya başlayarak çiftçilik yapmıştır (Küçükerman,
2007). Bir diğer görüşe göre ise Türkler Anadolu’ya yerleşmeden önce Horasan’da çiftçiliğe başlamışlardır (Aksoy, 1963). Türklerin bir bölümü ise daha
önce yerleşim yeri olarak kullanılmış yerlere yerleşerek burada toprakları
bölmüş ve çiftçilik yapmışlardır. Daha sonra nüfusun da artmasıyla kendi
içlerinde ayrışmalar başlamıştır. Bu ayrışmalar sonucunda mahalleler oluşmuştur. Her mahallenin kendi içinde bir meydanı, bu meydana çıkan sokakları oluşmuştur. Bu meydanlar da genellikle ya bir çeşme ya da dini bir mekân
bulunurdu. Tüm evler bu meydana Anadolu’da “çıkmaz” olarak adlandırılan
sokaklarla bağlanmıştır “Çıkmaz” olarak adlandırılan bu sokakların aslında
çok önemli bir yere çıktığı görülmektedir. Bu nedenle Türk yerleşimleri düzensiz bir yapıya sahip gibi görünse de aslında ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak biçimde, kendi içinde bir düzenle kurulmuştur (Küçükerman, 2007).

•
•
•
•
•
•
•

İç-dış uyuşumu
Tutumsallık
Kolaylık
Ölçülerin insan vücudundan çıkması
İklime uygunluk
Çevrenin gereçlerini kullanma
Esneklik
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Bektaş’a göre bu ilkeler her döneme uyum sağlayan ilkeler olmuştur. Üslup,
süsleme ve akım değişimleri yaşandığında bile bu ilkelerden fazla taviz verilmemiştir. Yoksul zengin fark etmeksizin herkesin evinde geçerliliğini sürdürmüşlerdir (Bektaş, 1996).
Önder Küçükerman, Anadolu’nun doğal verileri ve iklim çeşitliliğinin
geleneksel Türk evinin oluşumunda etkili olan önemli faktörler olduğunu
belirtir. Anadolu’nun her bir bölgesinin farklı iklim özelliklerine sahip olmasının
ve bunların kendi içinde de değişiklikler göstermesinin evlerin oluşumunda
“açık-serin” ve “kapalı- iyi korunmuş” odaların yer almasına sebep olduğunu
söyler. Bu odaların özelliklerini şöyle sıralar:
•
•
•
•
•
•

Yapı içinde uygun yön (Serin esintilere açık, kapalı vb…)
Yapı içindeki durum (Üst kat, köşe, ara kat vb…)
İnce, geçirimli ya da kalın, geçirimsiz yapı malzemesi
Uygun boyut (Yüksek, geniş, alçak, dar vb…)
İç-dış ilişkilerde açıklık (Büyük pencere, küçük pencere, pencere kapağı
vb…)
İç düzenlemede özen (Uzun süre oturulduğu için) ya da yalınlık

Küçükerman; kadın ve aile kavramı, toplum yapısının özellikleri, Orta Asya
kökenli etkenler (Göçebelik Kavramı) ve ekonomik etkenlerin de geleneksel Türk
evinin oluşumu ile sıkı sıkıya ilintili olduğunu belirtir (Küçükerman, 2007).

Doğan Kuban, Anadolu’daki konut geleneğinin direkt olarak Türk-İslam aile
yapısı ve ailenin sosyal statüsü ile ilintili olduğunu, mahremiyet kavramı ile kadının aile içindeki rolünün mimari özellikleri biçimlendirdiğini söylemektedir
(Kuban, 1995; Kuban, 2007).
Sedad Hakkı Eldem geleneksel Türk evinin oluşumunda yerleşim yerinin topoğrafik yapısı, özellikleri ve iklim faktörünün etkilerini vurgulamaktadır (Eldem, 1955; Eldem, 1984).
Konu hakkında literatürde yer alan, farklı araştırmacılar tarafından yapılan
diğer çalışmalar ve görüşler de dikkate alınarak, tüm bu görüşler ışığında geleneksel Türk evinin oluşumunu etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır.

Yerleşim yerinin özellikleri, üzerinde yaşayan toplumu her alanda büyük
ölçüde etkiler. Anadolu da kendi içinde çokça varyasyonlar bulunduran bir yerleşim yeridir. Farklı bölgelerinde farklı bölgesel özelliklere sahip olan Anadolu’nun
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coğrafi ve iklimsel özellikleri (Şekil 6) konut yapımında her dönemde etkili
faktörler olmuştur. Yapım tekniği, uygulama yöntemleri, kullanılan malzeme
ve cephe şekillenişinde yörenin coğrafi yapısı ve iklimsel özelliklerinin etkisi
görülmektedir.

Şekil 6. Anadolu’da hâkim olan iklim çeşitleri

Bölgede yoğunlukta bulunan yapı malzemesinin de Cengiz Bektaş’ın,
“çevrenin gereçlerini kullanma” ilkesinden de yola çıkarak geleneksel Türk evinin oluşumunda etkisinin büyük olduğu söylenebilir. Yörede hâkim olan inanç
sistemi, ekonomik şartlar, yaşam tarzı gibi durumların da etkili olması ve tüm
bu faktörlerin bir araya gelmesi, Anadolu’nun farklı yerlerinde mimari çerçevede
farklı sonuçlar doğmasına neden olmuştur. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da taş ve
kerpicin, Güneydoğu Anadolu’da taşın, Ege ve Akdeniz bölgesinde ahşap ve taşın,
öte yandan Karadeniz’de ise ahşabın temel yapı malzemeleri olarak kullanılması
bu farklıkların bir sonucudur (Şekil 7) (Eldem, 1955; Küçükerman, 2007; Sezgin,
2006; Asatekin, 1994).

Şekil 7. Anadolu’da kullanılan yapı malzemelerinin bölgelere dağılımı

Yapım tekniği olarak en sık rastlananı ahşap çatkı arası dolgu veya bağdadidir. Yapım tekniği zengin ve fakir halk evleri arasında bir fark göstermeyip, ikisi
arasındaki fark yapının programının büyüklüğü ve süslemelerde ortaya çıkar.
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Temel yapı malzemeleri geleneksel Türk evlerinde ahşap (Şekil 8), taş (Şekil 9), güneşte kurutulmuş tuğladır (Şekil 10). Anadolu’da bozkırın hâkim olduğu bölgelerde kerpiç4 yapı malzemesi olarak sıklıkla kullanılmıştır (Şekil 11) (Eldem, 1955).

Şekil 8. Konut mimarisinde ahşabın kullanım örnekleri: Tokat (Akın & Özen, 2010),
Uzungöl, Trabzon (Çobancaoğlu, 2016), Sürmene, Trabzon (Fidan, 2016)

Şekil 9. Konut mimarisinde taşın kullanım örnekleri: Kayseri (Tali, 2005), Mardin (Kaya,
2012), Kapadokya (Gülyaz, 2015)

Şekil 10. Konut mimarisinde tuğlanın kullanım örnekleri: Şarköy, Tekirdağ (Uludağ,
2017), Boyabat, Sinop (Yurtseven, 2018), Hendek, Sakarya (Gülyaz, 2015)

Şekil 11. Konut mimarisinde kerpicin kullanım örnekleri: Malatya (Tuztaşı &
Çobancaoğlu, 2016), Amasya, (Çobancaoğlu, 1998), Van (Erdoğan, 2007)
4

Çamurun saman türevi lifli maddelerle karıştırılmasıyla yapılan kerpiç, ahşap kalıplara dökülerek kurutulup kullanılan bir yapı malzemesidir.
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Anadolu’nun sahip olduğu iklim çeşitliliğinin geleneksel Türk evinin biçimlenmesindeki etkilerinden biri de odaların düzenlenmesi üzerindedir. Odaların kullanım zamanları ve süreleri farklılık göstermiştir. Anadolu’da genel olarak
yaz ve kış mevsimlerini geçirmek için farklı evler kullanılmış olsa da yaşanan
her mevsimin, kendi içinde de önemli sıcaklık farklılıkları olduğu için bu evlerin
odaları hem “açık- serin” hem de “kapalı- iyi korunmuş” olarak hazırlanmıştır.
“Açık-serin” yazlık odaların evin içinde uygun yerde ve yönde olması; duvar, tavan ve döşemelerinin ince ve geçirgen olması; boyutunun yüksek, geniş ve yeterli
açıklıkta olması; doğal aydınlatma, havalandırma ve güneşlenme gibi ihtiyaçları
karşılayan pencerelerin büyük olması bu odaların genel ilkeleridir. Kış mevsimi
için düzenlenen “kapalı – iyi korunmuş” odaların yapı içindeki durumu; yapının
soğuk rüzgarlara karşı daha korunaklı yönünde yer alması; kalın, dayanımı yüksek yapım malzemeleri kullanılarak düzenlenmesi ise bu tür odaların genel oluşum ilkeleridir5 (Şekil 12, Şekil 13) (Küçükerman, 1973; Sayın, 2014).

Şekil 12. Anadolu’da yazlık ve kışlık oda düzenlenmesinin cepheye yansıması: sağ taraf
kışlık oda, sol taraf yazlık oda (Safranbolu) (Küçükerman, 2007)

5

Bölgenin sahip olduğu iklime bağlı olarak yıl içinde aldığı yağış miktarı fazla
ise, yapının üst örtüsünün dayanımı yüksek ve daha korunaklı olarak yapıldığı görülür. Yapının inşa edildiği zemindeki kot farkı ve eğim de evin biçimlenişinde etkilidir. Sıcak iklime sahip bölgelerde içerinin serin tutulmak istenmesi; damların, terasların, avluların oluşturulması; cephede açıklıkların daha
fazla bırakılması; soğuk iklime sahip bölgelerde ise içerinin sıcak tutulmak
istenmesi ve yapıya bağlı güçlü ısıtıcılar olan ocakların kullanılması; kalın duvarlar, yalıtımlı döşemeler yapılması; tandırın sıcaklığını ısınmak için kullanabilecek şekilde çözümler getirilmesi gibi durumlar da iklimin geleneksel
Türk evinin oluşumu üzerindeki diğer etkileri olarak ortaya çıkar.
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Şekil 13. Yazlık bir evin “açık-serin” yapısı (Safranbolu) (Küçükerman, 2007).

Topografya, yapının inşa edildiği zemindeki kot farkı, eğim ve doğanın etkisi de geleneksel Türk evinin oluşumunda önemlidir. Anadolu’nun her bölgesinde bu özelliklerin farklı olması ve yapının rastgele toprak parçaları üzerine
inşa edilmesi sebebiyle zemin katta, plan açısından farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Geleneksel Türk evi genel olarak az katlı inşa edilmiştir. Bu nedenle ana
kat bir tanedir. Bu kat temel ve kesin düzene sahip kat olup, Anadolu’nun birçok
bölümünde geleneksel Türk evinin değişmeyen özelliklerinin görüldüğü kattır.
Zamanla geleneksel Türk evinin kat sayısı arttıkça, üst kat temel özelliklerin yer
aldığı gerçek kat olmuştur (Küçükerman, 2007; Apak, 2004).

Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı geleneksel Türk evinin biçimlenişinde
önemli bir faktördür. Evde yaşayan ailenin yaptığı iş ile bağlantılı olarak ev içinde yer alan mekanlar farklılaşır. Örneğin hayvancılıkla uğraşan bir ailenin evinin
zemin katında ahır, samanlık gibi mekanlar, ailenin üretim şekline göre mahsulü
saklayacağı depo, ambar gibi mekanlar yer alırken el sanatları ile geçimini sağlayan ailelerin evinde işlerin yapılacağı tezgâh ve malzemelerin konulacağı mekanlar bulunur (Vural, 2010; Azezli, 2009). Geleneksel Türk evinin oluşumunda
sosyal sınıf ayırımı gözlenmezken, farklılıklar süsleme ve işçilikte ortaya çıkar.
Yapım tekniği ve plan şeması açısından benzer özelliklere sahip evlerin büyüklüğü, ailenin genişliği ve statüsüne göre farklılıklar göstermiştir.
Toplumun genel karakteri ve aile yapısı, geleneksel Türk evinin biçimlenmesindeki önemli faktörlerdendir. Göçebelik döneminde, büyük aile kavramının
yaşama birimi olan çadırın biçimlenmesi üzerindeki etkisi, yerleşik düzene geçildiğinde de inşa edilen konutlar üzerinde devam etmiştir. Anne, baba, çocuklar,
gelinler ve damatlar göçebelik döneminde bir arada tek çadırda ya da yan yana
düzenlenen çadırlarda yaşamış olup, bu düzen Anadolu’ya yerleştikten sonra
da tüm ailenin tek çatı altında yaşaması ya da çevresinde birleşmesi sonucunu
doğurmuştur. Yan yana düzenlenmiş olan çadırlar geleneksel Türk evinde odalara dönüşmeye başlamıştır. Odaların birbirine açılması pek görülen bir durum
değildir. Genellikle odalar birbirinden bağımsız olup, sofaya ya da avluya açılır.
Buradan odaların birbirinden bağımsız yaşam birimleri olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.
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Aile düzeninde kadın ve erkek farklı statülere sahiptir. Erkeğin evin en önemli kişisi olması, iç mekân düzenlemesinde de etkisini göstermiştir. Evin en özel
odası “baş oda” erkeğe aittir. Erkeklerin toplanma mekanları olarak düzenlenmiş olan baş odanın dönem dönem işlevinde değişiklikler yaşanmıştır. Bir süre
sonra ise sofa ile eşdeğer konuma gelmiştir. Kadının ise bütün zamanını geçirdiği
yer evdir. Bu nedenle geleneksel Türk evinin oluşumunda kadının çalışması,
dinlenmesi ve sosyal ilişkilerini gerçekleştirmesine uygunluğun önemli bir etkisi
vardır. Toplumun yapısı ve getirdiği kurallar nedeniyle yaşam kapalı bir ortamda
sürdürülmektedir. Zemin katın duvarları daha az açıklıklı olup, içeri ve dışarıyı
net bir şekilde birbirinden koparır. Çeşme başları, cami etrafı, meydanlar dışında
Türk mahallesinde ve sokaklarında fazla ağaç bulunmaz. Özellikle evlerin
bahçesinde bolca bulunur. Doğanın evin içine getirilmek istenmesiyle, bahçe
ağaç ve çeşitli bitkilerle düzenlenmiştir. Bahçenin bu şekilde düzenlenmesi de
kadının bütün gününü evde geçirmesinden kaynaklı gelişen bir durumdur. Önder
Küçükerman’a göre, “Türk evi bir anlamda kadın içindir” (Küçükerman, 2007).

İslam dininin de geleneksel Türk evinin oluşumu ve biçimlenişinde etkisi görülmektedir. Dinin getirdiği mahremiyet kavramı, Türk mahallelerinde sıklıkla
rastlanan çıkmaz sokakların oluşumunda, evin içinin dışarıyla olan ilişkisinde ve
aynı zamanda iç mekân düzenlenmesinde önemli etkiler yapmıştır. Çıkmaz sokakların oluşumunun nedeninin İslam’ın getirdiği gizlilik ve mahremiyet olduğu
görüşü vardır (Aliağaoğlu, 2009). Jale Erzen’e göre, “bu yapıda yollar, çoğunlukla
genelden mahreme doğru incelen ağaç dalları gibi düzenlenmiştir.” Öte yandan
İslamiyet’in getirdiği gizlilik ve dışa kapalılık, bahçe duvarlarının zemin kat
seviyesine kadar yükseltilmesinde etkili olmuştur. Geleneksel Türk evinin iç
mekân düzenlenmesinde “haremlik ve selamlık” ayrımını ortaya çıkarmıştır.
Bununla birlikte bazı büyük konakların harem ve selamlık daireleri ayrı binalar
halinde olup kendi mescit, dua odası, hamam ve meşkhanelere sahiptir (Eldem,
1986).
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