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Okuyucuları;
Kabaca bir zaman tarifi ile ifade edildiğinde mil-

En yıkıcı âfetin "unutmak âfeti" olduğu söylenebilir.

yarlarca yıldır var olan, farklı zaman dilimlerinde

Âfet olduktan sonra, unutma ve eski hâle dönme

bazı tabî olayların cereyan ettiği bir dünyada ya-

hızı hakkında ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor.

şıyoruz.

Âfet kendini daima hatırlatsa da toplum olarak

Tabî olan olaylara âfet neden denir? Olmaması
gereken hadiseler diye düşünüldüğünden midir

unutmayı tercih ediyoruz. Âfeti ele aldığımız bu
sayımızla bir hatırlatma da biz yapmak istedik.

yoksa bu hadiselere hazır olmadığımızdan mı?

Âfetleri teknik yönleriyle ele alıp muhtemel sonuç-

Âfetler olmasa dağlar, dereler, yarlar, vadiler, de-

larıyla birlikte değerlendirmeye çalıştık. Âfetlerin

nizler, göller, ovalar olur muydu?

yıkıcı etkilerinin şehirlerimizde ne denli büyük, ka-

Âfet diye tabir edilen olaylar bizden daha eskiyse

lıcı hasarlar verebildiğini hatırlatmak istedik.

kendimizi âfetlere göre konumlandırmak, âfetlerin

Artık bir karar vermeli, bilgi kirliliğini ortadan kaldır-

etkilerine göre vaziyet almak yerine neden âfetlere

malı, gelecek nesillerin bize emanet ettiği çevreyi

kabahat bulmayı tercih ediyoruz?

güzelleştirmek için mücadele etmeli, doğru usûl-

Hendese Dergisi’nin Âfet konulu bu sayısında;

leri tercih etmeli, şuurlanmalı ve şuurlandırmalıyız.

yangın, deprem, müsilaj, orman yangını, orman

Bu temennilerin gerçekleşmesini ümit eder keyifli

varlığının geleceği, su baskınları, şehirleşme! gibi

okumalar dileriz.

bazı âfetlere dikkat çekmeye çalışırken meselelere yapıcı bir şekilde yaklaşmaya ve çözüm önerileri sunmaya da gayret ettik.
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Ayşe Şimşek
Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı

Âfet olur, bir "es" verir kent… Derin bir nefes alıp
düşünemez, hep acelesi, hep işi vardır. Toplar, düzeltir, kaldığı yerden yoluna devam eder. "Nasıl"
diyemez, "neden" hiç diyemez. Çünkü bazı soruların yok sayılan cevabını kimse dillendiremez.
Daha ne kadar yayılacak kent, güç yarışındaki
binalar ne kadar yükselecek modernlik adına?
"Gelişmekte olan", sınırlandırılamayan mı acaba?
Bu, özgürlük mü, kayboluş mu, yoksa asıl âfet bu
mu? Kentin yavaş, sessiz, derin âfeti!
Son asırda dünyada çok şey oldu; savaşlar, salgınlar, krizler… Milyonlarca ölüm, hasta, dram…
İnişler çıkışlar yaşandı, fakir de zengin de hep vardı. Şehirler yıkıldı, şehirler kuruldu. Küçük köyler
daha küçüldü, büyük kentler daha büyüdü.
Kentte yaşamak hep hedefti, sonunda çoğunluk
kentli oldu, ama mutlu olundu mu? Peki kent mutlu muydu bir günah keçisi olmaktan, hem suçu
hem suçluyu taşımaktan?
Zamanla insanın iyi-kötü, az-çok, güzel-çirkin,
kolay-zor, doğru-yanlış anlayışı daha da değişti
kentte. Her yeni şey cazip, her kolay şey amaç
oldu. İnsan zaaflarını, erdemlerine tercih etti, farkı
anlamak için bin nasihat yerine, bir kent musibetini yaşamak gerekliydi belki de.
Kentin kalabalığında herkes hürdü, mahallenin
dayanışmasından mahrum olunsa da meçhul
baskısı da yoktu. Kameraların izlemediği yerlerin
aynı zamanda tekin olmaması da rahatı kaçırıyordu ama bunun arası neydi?

8

Bütün her şey endüstri ürünüydü, paketlenmiş hazır yiyecekler, telefonla sipariş, iletişim, ulaşım… Amaç daha hızlı
olmaktı; sonra da buradan kazanılan ve "boş" denilen zamanı doldurma adına türlü oyalanmalar, ne kazandırdığı
meçhul suni uğraşlar aranıyordu.
Plazada çalışırdı bazı kentliler, AVM’de yaşayıp rezidansta
barınırlardı, hayatlarındaki her şey akıllıydı, ama arabaları
trafiğe, daireleri güvenliğe, eğlenmeleri trendlere mahkûmdu. Bu yaşayışın, kendilerini de akıldan ibaret, duygudan
mahrum bir robota çevirmesine isyan etme lüksleri yoktu.
Apartmanda yaşayan kentliler, sigortalı, maaşı belli, işlerinden memnun, her rutine razı olarak emeklilik hayali kurarlardı. Yaşadığı binada kimlerin olduğunu tam bilmeden, o
dört duvar arasında yıllar akıp giderdi. Kendileri işe giderken; maliyetli kreşe bıraktıkları çocuklarına oradaki ilgililer,
tavukların gıdaklayıp yumurta yaptığını resimlerle anlatırlardı.
Varoşlarda yaşayanların kendileri de, kentli miydiler değil
miydiler bir türlü anlayamıyorlardı. Doymak için sıladan göçüp geldikleri büyük şehir, onlara hep alacaklı gibi davranıyordu. Bu neyin borcuydu, ne zaman bitecekti? Geldikleri
yerde az dedikleri bir lokma, bir hırka burada çok daha pahalıya mal olmaktaydı.
Yani kentte hayat, kime güzeldi? Güzel neydi ki?.. Bir kuşun ötüşü, bir komşunun selâmı, gökkuşağının renkleri
mi?.. Tam da karın doyurmayan şeylerdi bunlar, o nasıl karındı ki el kadar cüssesi ile ne istiyordu? Yoksa doyamayışın
kaynağı, kentte hırstan iyice dönmüş olan gözlerin yanlış
bakışı mıydı?
Metropol, büyük kent; megapol, büyük âfet! Buralarda
yaşayanlar, yağmuru bile istemezlerdi. Rahmet istenecek
mahsûl olmadığından değil, su baskını korkusundan, trafik kilitlenir endişesinden. Hayatın kaynağı olan su, gökten
inince, buluşacağı bir toprak arar yerde bulamaz; "bu nasıl
hayattır" dercesine bir tepki gibiydi oluşan sel. Rüyaları bile
aydınlatan kar, burada "beyaz kâbus" diye anılırdı, zaten
küskün kar taneleri de pek uğramaz olmuştu kente.
Hele baharlar… Yeniden canlanmanın en güzel misâli olan,
meyve ağaçlarındaki çiçekleri nerde görsün kentli, istif olunan tuhaf rekreasyon alanlarında mı? Dökülürken hüznün
şarkısını söyleyen sarı yaprakların sesini o nasıl duysun, ki
onları tek fark eden de iş icabı her şeyi süpüren çöpçüydü…
Rüzgâra bile kızılırdı burada, esince sabitlenmiş yapay şeyleri döndürüyor diye. Güneşe hasret, göğe hasret; "bedava
yaşıyoruz, kirli de olsa hava bedava" der gibi umarsız, yaşadığını varsayan bir ruh hâli üzereydi kentli.
Üsküdar'da sağanak yağış sonrası, denizin sahili yutması, 2 Haziran 2014
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Kentli, ’kentin havası
özgür kılar’ modundan
çıkmak zorunda kaldı, bu
sefer hastalığını seçme
özgürlüğüne sahip
değildi. Kalp yetmezliği,
yüksek tansiyon, diyabet,
obezite, kanser ve
yanında depresyon,
anksiyete… Bu ne bir
talih oyunuydu, ne de bir
tercih konusu, sonucun
teşhisiydi.

Uyanık geçinirdi kent insanı, buna mecbur
olduğunu da düşünürdü. Yarı uykuluydu
aslında, hisleri körelmişti, sürekli bir endişe hali yaşardı. Bir tatlı huzur, bir gönülden
muhabbet bulma arayışını da manasız,
nafile bulurdu bu umutsuzluk içinde.

zinde kalmak zorunda olan bünyesi de,
"kendi ayakları üstünde duran güçlü kadın" imajına şüpheyle bakar olmuştu. Yetişme, yetinme, yetme telaşı içinde kendini
kaybederken, neyi aradığını düşünemez
bir hâldeydi.

Peki metropolde çocuk olmak nasıl bir
duyguydu? Kendileri de tabletsiz bir hayatı
düşünemez hale gelmişken, kentin onlara
ne verdiğini, neden mahrum bıraktığını bilmeden geleceğin büyükleri olacaklardı bir
gün. Hapishanedeki mahkûmların bile volta atarak, şehir çocuklarından daha fazla
hareket ettikleri tespiti, "bitmez enerji"nin
simgesi iken, onların neye dönüştüklerini düşündürmekteydi. Çocuk gibi çocuk
olamayanlar, yetişkin oldukları zaman yaşanan sorunlarda çocukluklarına inip neyi
bulacaklardı? Güneşsiz, topraksız, ağaçsız, hissiz konutlarındaki bir ekranı mı? Bu
âfetin literatürde yeri ve çaresi var mıydı?

Ailenin reisi için geçim derdi, başlıca değil
yegâne meseleydi. Mesai, trafik, fatura,
masraf diye diye kısıldığı kapana, teslim
olmuş durumdaydı.

Kadın ise yeni bir türe dönüşmeye mecbur kalmıştı kentte adeta, hele çalışıyorsa
ve anneyse. Kim ne ara yüklemişti bunca
yükü omuzlarına? Taşıdıkça çöken ama
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Kentin yoğun bireyi, yaşadığı bu kadar çelişkinin, arayışın ve çaresizliğin alışkanlığa
dönüştüğünü zannederken, en sonunda
bedenindeki soyut sinyallerin eşik sınırını
aşıp somut hastalıklara döndüğüne şahit
oldu. Geçiştirdiği aleni yanlışları, vücudu
ve ruhu, ancak bu kadar tolere edebilmişti.
Kentli, ’kentin havası özgür kılar’ modundan çıkmak zorunda kaldı, bu sefer hastalığını seçme özgürlüğüne sahip değildi.
Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet,
obezite, kanser ve yanında depresyon,
anksiyete… Bu ne bir talih oyunuydu, ne
de bir tercih konusu, sonucun teşhisiydi.

Kent büyüdükçe, aynı oranda sayıları artan hasta popülasyonuna yönelik, başlıca hizmet sektörü
olan sağlık tesisleri, olmuşa çare bulmaya çalışmaktaydı. Bataklığın kurutulması zarureti ise sahipsiz bir ütopya olarak kalmakta, böylece kentteki
kısır döngü -zararı artarak- devam etmekteydi.
Tarih boyunca pek çok şehri, inşa ve imar ederek
kendi aynası kılan insanlar, yakın zamana kadar
dönemin ve kültürlerin yansımalarını mekânda somutlaştırdılar. Küreselleşme adına özgünlüğün, ölçeğin ve değerlerin yok sayılması sonucu insanda
başlayan tek tipleşme sorunu, şehirlerde de yaygınlaşarak kimliksizliğe yol açtı.
Ama milenyumun modern insanı, her şeyde zirvede olduğu vehmiyle hep orada kalacağını zannederken bir tür inişe geçtiğini de artık anlamaya
başlamıştır. Bu fark ediş, belki de onu aşağıda
zannettiği, ama gerçekten kendi ve mutlu olacağı
doğru yere ulaştıracaktır.
Teknoloji ve konforun esiri olarak yaşamanın, insanlık onuruyla bağdaşmayacağı fikrini esas alan
bir anlayışla, daha sade ve az olandan haz almak
bir tercihtir. Bunun arkasından gelecek adım ise,
büyük kentlerin büyük fırsatlar sunduğuna dair efsanelerin gerçek olmadığı bilinciyle atılabilecektir.
Gelişine dair belirtileri çoktandır görülen, kent
âfetini önlemek için öncelikle kentteki büyümenin
durdurulması ve zaten durağan bir sürece giren
iç göç durumunun iyi analiz edilmesi gereklidir.
Yasal yaptırım ve zorlaştırmalarla gelenlere engel
koymak yerine, terk edilen yerlerdeki ekonomik ve
mekânsal potansiyeller ortaya konulup değerlendirilmelidir.
Küçük şehirlerin yakın çevresindeki yerleşime müsait alanlarda, insan ölçeğinde ve dinamik olan
yeni şehirlerin planlanması, maliyet ve uygulama
açısından mümkün hâle getirilebilir.
Kentlerdeki tüm yüklerin ve dertlerin sorumlusu
olan insanlar, bu krizi olumlu yeni önerilerle yine
kendileri çözebileceklerdir. Çünkü bu, artık iskân
meselesinin çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Yönetimlerin, yasaların ve yaşayanların dâhil olacağı bir sürecin başlaması için -alternatifleri
heyecanla bekleyenler hiç de az değilken- herkes
üstüne düşeni yapmakla yükümlüdür.
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YAŞANILAN
MEKÂNLARA
ÂFET KÜLTÜRÜ
GÖZLÜĞÜ İLE
BAKABİLMEK
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Yaşanılan mekânlar olan özel kullanım amaçlı alanlar ya da kamusal
alanlarda acil durum ve âfet etkileri ile karşı karşıya kalınabilir. Özellikle
kırsaldan kentlere olan yoğun göç nedeniyle şehirlerdeki devasa boyutlara ulaşan yapılaşma, insan yoğunluğu, sanayileşme, standartlara uygun olmayan kent planları ve yapılar, insanların farkındalığının
yetersiz olması, müdahale araç ve ekipmanlarının bulunmayışı gibi
nedenlerle âfet etkileri daha fazla iz bırakmaktadır. Yoğun insan kalabalıklarının bulunduğu yerlerde çoklu can kayıpları ve maddi kayıplar
kaçınılmaz olmaktadır (Tabii ki tedbirlerin alınmaması durumunda).
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Ev

Okul

İş Yeri

Kamusal Alan

Tehlike / Tehlike Kaynakları

Riskler

Koruyucu Önlemler
VAR

Acil Durum / Âfet Etkileri
DÜŞÜK

Koruyucu Önlemler
YOK

Acil Durum / Âfet Etkileri
YÜKSEK

Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere, yaşanılan mekânlarda
çok sayıda tehlike ve bunların kaynakları bulunabilir. Bu tehlikelerin
tespiti en hayati noktadır. Yangın, deprem, kaza gibi risklerle karşılaşıldığında eğer herhangi bir önlem yoksa ve orada bulunanlar
hazırlıklı değilse, acil durum ve âfet etkileri de o derece fazla olmaktadır.
Yerleşim yerleri sel yataklarında, deprem fay hatlarına, yangın
potansiyeli yüksek bölgelere, yüksek gerilim hatlarına yakın alanlarda, orman kenarlarında bulunabilir. Bu bölgelerde meydana
gelecek acil durumların, âfetlerin, kazaların da kendilerine özgü
karakteristikleri bulunabilir. Her bir olağanüstü duruma karşı değişik müdahale yöntemleri vardır. O bölgede yaşayanların âfetlerden
kaynaklanacak büyüklük, süre, mevsim durumları, müdahale ve
mücadele yöntemleri, âfetin ardından iyileştirme çalışmaları gibi
konular hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.
Acil durum ve âfetlere karşı önceden alınacak önlemler ile âfetlerin
doğası hakkında bilgi sahibi olunarak her zaman hazırlık ve zarar
azaltma çalışmalarının yapılması olası kayıpları da en aza indirecek
kriterlerdendir.
Risklerin ve kayıpların minimize edilebilmesi için bakanlıkların,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların el birliği ile
çalışması gerekir. Ancak ortak eylemler sonucu insan kayıpları ve
mal, mülk, ekipman, ham madde, üretilen madde gibi maddi varlık
hasarlarında azalma kaydedilebilir.
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Ülkemizde âfete yönelik hazırlanma amaçlı çok sayıda kanun
ve yönetmelik vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da bu mevzuatlardan biridir. İş yerlerine odaklı olmakla
beraber bu kültürün yani iş yerlerinin "güvenlik iklimine kavuşturulması" ile çalışanların "güvenlik ve acil durum / âfet
kültürünü" benimsemesi çalışanların yaşadığı evlere, aile bireylerine ve ortak kullanım alanları olan kamusal alanlara da
yansıyacaktır.
Kanun koyucu tarafından hazırlanan bu tür mevzuatlar, insanlarda tehlike ve risklere karşı davranış kurallarını ortaya
koyar ve sonuçta insanları davranışlarını değiştirmeye zorlar.
Evde, iş yerinde, okulda, kamusal alanda ritüel haline getirdiğimiz ancak yanlış uygulamalar içeren davranışlarımızı bir
yana bırakarak, yetkili organizasyonlar tarafından verilecek
eğitimler doğrultusunda "iyi ki bunları yapmışım" dedirten
doğru davranış metotlarını uygulamak bir vatandaşlık görevidir.
Âfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından
hazırlanan Açıklamalı Âfet Yönetimi Terimleri Sözlüğü'nde
âfet terimi: "Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji
veya insan kaynaklı olay. Âfet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur." ifadeleriyle açıklanmıştır.
Âfetler toplumun günlük olağan yaşam akışını, operasyonel
faaliyetlerini durduran bir etkendir. Özellikle depremler gibi yıkıcı etkileri çok fazla olan âfetlerde zincirleme etkilerle yangın,
altyapı hasarı, yapısal olmayan malzemelerin çökmesi gibi
olumsuz sonuçlar oluşabilir. Güçlü sarsıntılar sonucu oluşan
altyapı hasarında yapılar ve bunlara bağlı müştemilatların
içme suyu ve kanalizasyon boru hatları, iletişim hatları, elektrik ve doğal gaz hatları tahrip olabilir. Bilimsel araştırmalar ve
istatistiklere göre de can kayıpları ve ekonomik hasar açısından en önde gelen âfetler depremlerdir.
Yapıların yeterli deprem standartlarında olmaması, yardım
getirecek acil durum ekiplerinin yetersizliği, acil ulaşım yollarının kapalı olması, çöküntü alanlarının fazla olması gibi unsurlar yüksek sayıda can kaybına da neden olur. 1999’da
yaşanan Kocaeli Depremi’nde 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan,
depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu tür etkilediği
alan açısından devasa büyüklüğe sahip âfetlerde yerel insan
kuvvetlerinin (Mahalle Âfet Gönüllülüğü-MAG, Sivil Toplum
Kuruluşları-STK, Kızılay etkinlikleri) çok büyük önem taşır.
Deprem öncesi, sırası ve sonrasında nelerin yapılacağı, toplumda yaşayan her bir fert tarafından bilinmelidir. Binanın
balkon, merdiven, asansör gibi zayıf alanları kullanılmamalıdır. Balkon ve pencerelerden asla atlanılmamalıdır. Sarsıntı
geçinceye kadar "çök-kapan-tutun" hareketi yapılarak kişisel
güvenlik sağlanmalıdır. Yangında ise binanın en kısa sürede
terk edilmesi önemlidir. Fırtınada ise en kısa zamanda kapalı

alanlara sığınmak gerekir. Görüldüğü gibi, her âfetin ayrı bir
karakteristiği ve ayrı bir davranış metodu vardır.
Depremlerde özellikle ilk şokun ardından "artçı şok" olarak
tanımlanan tekrarlanan sarsıntılar meydana gelebilir. Bu birkaç saat, hatta birkaç gün sürebilir. Bu tür sarsıntılara hazırlıklı olunmalı, çevredekiler de uyarılmalıdır. Eğer binalar
deprem standartlarına uygun olarak yapılmışsa, bina içinde
yapısal olmayan önlemlerin alınması yeterli olacaktır.
Yapısal olmayan malzemeler taşıyıcı özelliği olmayan binaya sonradan monte edilmiş tesisat, pencere, mobilya gibi
ekipmanlardır. Çok düşük maliyetli sabitleme çalışmalarının
mutlaka yapılması gereklidir. Bir elektronik cihaz, maliyeti
açısından çok yüksektir. Ancak bir sabitleme kayışı, "L" profili, vidası çok düşük maliyetlidir. Sabitleme çalışmaları hem
çok pahalı cihazlarımızın, ekipmanlarımızın, makinelerimizin
hasar görmesine engel olacak hem de devrilmeleri sonucu
tahliye güçlüğü gibi olumsuz risk faktörlerini ortadan kaldıracaktır.

Depremlerde özellikle ilk şokun ardından
"artçı şok" olarak tanımlanan tekrarlanan
sarsıntılar meydana gelebilir. Bu birkaç
saat, hatta birkaç gün sürebilir. Bu tür
sarsıntılara hazırlıklı olunmalı, çevredekiler
de uyarılmalıdır. Eğer binalar deprem
standartlarına uygun olarak yapılmışsa,
bina içinde yapısal olmayan önlemlerin
alınması yeterli olacaktır.
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Depremlerin ardından altyapı hasarı ile birlikte gaz sızıntılarından
veya kısa devre yapan elektrik kablolarından kaynaklı yangınlar gelişebilir. Yaşanılan mekânların yangın yönetmeliklerine de
uygun hale getirilmesi gereklidir. Yangınla mücadeleye yönelik
erken uyarı sistemleri, yangın söndürücüler, sağlık ve güvenlik
işaretlemeleri önem taşır.
Yazımız kapsamında çok sınırlı sayıda acil durum ve âfetlerden
bahsedilmiştir. İş kazası, yaralanma gibi acil durumlar ile deprem, yangın, sel gibi âfetler yaşadığımız yüzyılda sıklıkla meydana gelmektedir. Bunların yıkıcı etkilerinden kurtulmak, olası
can ve mal kayıplarını minimize edebilmek için müdahale çalışmalarının öncesinde "hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları"na
odaklanılmalıdır.
Bu şekilde müdahaleye de daha az zaman, iş gücü ve para harcanacaktır. Bir âfet tehdidi ile karşılaşıldığında hasarı azaltmak
ve etkili kurtarma operasyonları için önleyici tedbirler alınmalıdır.
Acil durum ve âfetlerde zamanın kısa olduğu ve elimizdeki kaynakların maksimum fayda ile kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Önceden yapılacak eğitim ve farkındalık çalışmaları ile
güvenlik ve âfet kültürü bakış açısı yakalanabilir. Toplumu oluşturan tüm bireylerin bu bakış açısını gösteren "âfet kültürü gözlüğü" ile çevresine ve olaylara bakabilmesi temennisi ile âfetsiz
ve acil durumsuz günler dilerim.
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NEDEN
ORMAN VE AHŞAP?
Celalettin Akça
Ulusal Ahşap Birliği Başkanı

Uluslararası toplumun tepe kurumu Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Örgütü-UNDP
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 2020 yılı İnsanî Gelişme Raporu bakın nasıl
başlıyor:
"… İnsan türü olarak inanılmaz başarılara imza attık; ancak yerküremizi de uçurumun
ucuna sürükledik. İklim değişikliği, parçalayıcı eşitsizlikler, çatışma ve kriz nedeniyle
yurtlarından edilmiş rekor sayıda insan gibi sorunların tümü, değer verdiğini ölçen
değil, ölçtüğüne değer veren toplumların yarattığı sonuçlardır…
Bizler -Antroposen’in ilk nesli olarak- bu çağın ve kendimizin gelecekte nasıl hatırlanacağına karar verecek kâşifleriz, yenilikçileriz.
Geride bıraktığımız fosillerle mi hatırlanacağız? Çoktan nesli tükenmiş, toprağa gömülmüş ve fosilleşmiş çok sayıda türün yanı sıra plastik diş fırçaları, şişe kapakları,
kayıp ve israf mirasıyla mı? Yoksa, çok daha değerli bir iz mi bırakacağız? İnsanlar ile
gezegen arasında kurulmuş bir denge, adil ve hakkaniyetli bir gelecek ile mi hatırlanacağız? …
COVID-19 küresel salgını da, apaçık dengesizliklerin üzücü sonuçlarından en yenisi.
Bilim insanları uzun zamandır şu uyarıyı yapıyorlardı: İnsanlar, evcil hayvanlar ve yaban hayatı arasındaki etkileşimler sonucunda daha önce hiç görülmemiş patojenler
ortaya çıkacak; ölçek ve yoğunluğu sürekli artan bu etkileşimler yerel ekosistemleri
aşırı baskılayarak er ya da geç ölümcül virüsler yaratacaktır. Yeni Koronavirüs bunların
en yenisi olabilir ancak, doğanın üzerinden elimizi çekmezsek sonuncusu olmayacaktır."
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Bilim insanlarına göre, insanın
küresel olarak kendi eli ile
oluşturduğu sorunlar ile yine
kendisinin baş etmesi gereken bir
çağ olarak yorumlayabileceğimiz
"Antroposen" çağına girmiş
bulunuyoruz. Ne yazık ki bu zor
çağın başında gözlemlediğimiz,
insanın; etkileyenden ziyade
etkilenen konumunun daha da
artmakta olduğudur. Küresel
üretim, küresel iletişim, küresel
tüketim ve tüm bunlar internet
ile birlikte "kitlesel etkileme ve
yönetme" araçlarına dönüşmüş
durumda.

Yapılı ve sosyal çevre ile doğadaki değişiklikler birbirini tetikliyor ve
etkiliyor. Her toplumda ve her kesimde bir tedirginlik, yarın kaygısı;
kimi konforumu nasıl korurum ve geliştirebilirim diye düşünürken
kimi de karnımı nasıl doyururum ve neslimi nasıl sürdürebilirim
derdinde. Muhtemelen dünyada buna benzer durumlar doğal
olarak geçmişte de yaşanmış olabilir. Fakat bu sefer ortaya çıkan
sorunlar insan eli ile olmakta, bilimsel yöntemlerle bilinçli / bilinçsiz
karar ve eylemlerden kaynaklanmakta. Buna "bilimsel ilkesizlik"
diyebiliriz belki.

Hâl böyleyken 195 üyeli Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC), 9 Ağustos’ta altıncı raporunu yayınladı.

Birçok kadim kültürde izlerini hâlâ gördüğümüz ve bildiğimiz insan
/ insan ve insan / doğa ilişkisi ile ilgili ilkeler göz ardı edilerek uygulanan, çıkar esasına dayalı ekonomi, güya "bilimsel doğrulanmışlık" ve akıldan yoksun bir çeşit yapay zekâ; insanlığı kaçınılmaz
sona doğru sürüklemektedir.

Rapor; iklim değişikliğinin dünyadaki her bölgeyi çeşitli şekillerde
etkilediğini, ek ısınmayla birlikte yaşadığımız değişimlerin daha da
artacağını, önümüzdeki on yıllarda iklim değişikliği etkilerinin tüm
bölgelerde daha fazla hissedileceğini söylüyor.

Bilim insanlarına göre, insanın küresel olarak kendi eli ile oluşturduğu sorunlar ile yine kendisinin baş etmesi gereken bir çağ
olarak yorumlayabileceğimiz "Antroposen" çağına girmiş bulunuyoruz. Ne yazık ki bu zor çağın başında gözlemlediğimiz, insanın;
etkileyenden ziyade etkilenen konumunun daha da artmakta olduğudur. Küresel üretim, küresel iletişim, küresel tüketim gibi kavramların tamamı internet ile birlikte "kitlesel etkileme ve yönetme"
araçlarına dönüşmüş durumda. Bu sanal, duyusal, eşitliksiz fırtına
karşısında insanın kendisi olarak insanî davranması, etkileyen de
olabilme niteliklerini öne çıkarması artık pek mümkün görünmüyor. Böyle bir dünyada birey olmak ve kendi geleceğini planlayıp
belirlemek ne kadar mümkün olacak, kestirmek çok zor.
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Rapora göre, insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 1850-1900’dan bu yana yaklaşık 1,1°C’lik sıcaklık artışından sorumlu olduğunu gösteriyor ve emisyonlarda ani, hızlı ve
büyük ölçekli azalmalar olmadıkça önümüzdeki 20 yılda ortalama
küresel sıcaklık artışının 1,5°C’ye ulaşması ya da bu sınırı aşması
bekleniyor.

Küresel ısınma ile artan sıcak hava dalgaları, daha uzun sıcak
mevsimler ve daha kısa soğuk mevsimlere sebep olacak. Rapor;
2°C’lik küresel ısınmada aşırı sıcaklıkların tarım ve sağlık için kritik
tolerans eşiklerine ulaşacağını gösteriyor. Tabii bu sadece sıcaklıkla ilgili değil. İklim değişikliği, farklı bölgelerde çok sayıda farklı
etkiler ve sonuçlar da ortaya çıkartıyor.
Bunlar; aşırı yağışa bağlı seller, aşırı sıcaklara bağlı yangınlar, kuraklık ve kıtlık, rüzgâr, fırtına ve kasırgalar, aşırı kar, buz ve donma,
buzulların erimesi, deniz kıyı alanları ve okyanuslardaki yükselme,
tsunamiler, bunlara bağlı olarak doğal yaşamda, tarım ve orman
alanları ile biyolojik çeşitlilikte değişimler, değişiklikler ve sonuçları
şeklinde olacaktır.

Rapor ayrıca, insan eylemlerinin iklimin gelecekteki seyrini olumlu ya da olumsuz
belirleme potansiyeline sahip olduğunu da gösteriyor. Muhtelif sera gazları ve
hava kirleticileri iklimi etkilerken, karbondioksitin (CO2) iklim değişikliğinin ana itici
gücü olduğuna dair kesin kanıtlar sunuyor.
GlobalABC raporları ve verileri inşaat sektörünün toplam CO2 emisyonlarının
%38’inden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Aynı kaynaklar önümüzdeki 30 yıl
içinde dünya nüfusunun 2,5 milyar kişi daha artarak 10 milyarı geçeceği ve insanların çoğunun şehirlerde yaşayacağını öngörüyor. Bunlar için şu anda bile yapılı
çevreye 5 günde bir Paris kadar inşaat alanı eklendiği hesap edilmektedir. Başka
bir ifade ile 2060 yılına kadar her yıl Japonya kadar bir inşaat alanı ilave olacağı ve
yapılı bina alanının ikiye katlanacağı hesap ediliyor. Bugün inşa edilen her binanın
emisyon mirasımız içerisinde yer alacağını bilmeliyiz. Binaların ve inşaat sektörünün yeşil malzemelere, yeni enerji verimliliği normlarına ve sıfır karbon tasarım ve
yapım tekniklerine odaklanması ve bu hedefe kitlenmesi gerekiyor.
Bu konular önümüzdeki dönemde çok daha fazla gündeme gelecek ve değişim
süreçleri hükûmetleri, ilgili sektörleri ve insanları doğrudan etkileyecektir. Erken
davranıp gerekli önlemleri almazsak ödenmesi gereken bedellerin yükü altında
çaresiz kalabiliriz. Bu aynı zamanda bir fırsatlar dönemi de olabilir. Her ne kadar
bu konuda Avrupa, kamu girişimi olarak Yeşil Mutabakat ve sektörel inisiyatif olarak "wood4bauhaus" gibi girişimler ile önde olsa da biz de kendi planlarımızla ve
ortaya koyacağımız özgün yöntemlerimizle inşaatta "sıfır karbon" ve "uzun ömür"
ilkelerini uygulamaya geçirmeliyiz diye düşünüyorum.

Hem konut hem de
dayanıklı kamu yapıları
olarak ahşap yapılar,
mobilya, ambalaj, tıbbi
ürünler ve hijyen ürünleri,
giyilebilir kumaş vs. gibi
sürdürülebilir kaynaklı
ahşaptan yapılmış ürünler
gelişmiş ülkelerde ihtiyaç
sahipleri tarafından
kolay erişilebilir, mâkul
fiyatlı ürünlerdir. Bunlar
aynı zamanda karbon
sıfır yaşam ve küresel
iklim sorunları için ikâme
ürünlerdir.

Sıfır karbon noktasında, CO2 yakalama (tutma) ve depolama ön plana çıkıyor.
Yeryüzünde en önemli karbon yakalayıcısı orman ekosistemleridir. Çünkü ağaçlar
atmosferdeki CO2’i güneş ve su desteği ile yakalar ve gövdesinde karbona dö-
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nüştürerek hapseder. Oksijeni ise geri verir.
Sonra ağaçlar yaşlandıkça karbon depolama gücü zayıflar. Bir noktadan sonra tekrar CO2 salımı başlar. Bu sebeple ormanlarda ağaç hasadı yapıyor ve oduna dayalı
ahşap ürünler üretip kullanıyoruz. Kullanım
süresince karbon deposu olarak karbonu
tutmaya devam ediyor. Tâ ki onu dışarıda çürümeye bırakıncaya veya yakıncaya
kadar. İşte o noktada yani yakarsak veya
çürümeye terk edersek yine CO2 salımı
başlıyor. Onun için ahşabı kullanabildiğimiz
en uzun süre kullanmamız, dönüştürüp
tekrar tekrar kullanmamız doğaya saygı ve
ilkesel yaklaşımın yanında ormanların sürdürülebilirliği ile iklim değişikliği etkilerinin
azaltılmasında önemli bir katkı sağlıyor.
Çok az aklımıza gelse de gereğini hep ihmal ettiğimiz "en zor şartlarda bile elindeki
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fidanı dikmek", "ihtiyaçtan fazlasını almamak / kullanmamak" ve "israf etmemek"
prensipleri hâlâ sorunların çözümünde; en
mühim ilkeler olarak karşımızda duruyor.
Bu, aslında sürdürülebilirliğin de tarifidir bir
bakıma.
Artık dünyada ortak kanaat olarak fosil
kaynaklardan sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ve doğal
yenilenebilir kaynaklı ürünlere eğilim öne
çıkmaktadır. Özellikle orman bazlı ürünlere
artan talep bunun bir göstergesidir. Hem
konut hem de dayanıklı kamu yapıları olarak ahşap yapılar, mobilya, ambalaj, tıbbi
ürünler ve hijyen ürünleri, giyilebilir kumaş
vs. gibi sürdürülebilir kaynaklı ahşaptan
yapılmış ürünler gelişmiş ülkelerde ihtiyaç
sahipleri tarafından kolay erişilebilir, makul
fiyatlı ürünlerdir. Bunlar aynı zamanda karbon sıfır yaşam ve küresel iklim sorunları
için ikâme ürünlerdir. Yukarıda zikredilen
sıkıntıların ve yanlışların telafisi için doğal
kaynaklara ilkeli şekilde yaklaşmanın önemi çok büyüktür. Bu bağlamda, ormancılığın ve orman ürünlerinin yeni baştan ele
alınması, orman ekosisteminin korunması
ve değer zincirindeki halkalara zarar vermeden döngüsel ekonomi içinde değer-

lendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada,
ürün çeşitlendirmesi ve orman bölgelerinden başlayarak genişleyen yerelden genele bir kalkınma modellemesine gidilmelidir.
Ormanlar merkezî ekonominin ve global
sermayenin gelir kaynağı olmaktan çıkarılmalıdır kanaatindeyim.
Kalıcı ürün olarak uzun yıllara sâri masif
ahşap kullanımını yaygınlaştırarak, ormanda ağaç yetiştirerek tuttuğumuz karbon ile
yaşam alanlarında yapı ve eşyalarımızda
depoladığımız karbon sayesinde doğa /
insan ilişkisini yeniden dengeye getirebiliriz. Bu yönde yapılan araştırmalar da bunu
belgelemektedir. Örneğin Yale Üniversitesi’nden Alan Organchi ve Chad Oliver’in
Timber Cities çalışmasına bakılabilir.
Oduna (ağaca) dayalı orman ürünlerinde
temel prensip, ağaç gövdeleri ve uygun
dallarından elde edilen en fazla solid ham
ve yarı mamul malzemeyi masif ürüne dönüştürerek değerlendirmektir. Yani hammaddeden en yüksek verimi elde etmek
için endüstriyel odun hammaddesinin uzun
yıllar (40-1000 yıl) kullanılabilecek olan yapısal ahşap ve masif mobilya vs. ihtiyaç için
eşya ve malzeme imalinde değerlendirilmesi gerekir. Bunlar işlenirken çıkacak atık,

talaş vs. parçalar yonga ve lif sanayisinde yani mdf, yonga
levha, laminat parke hatta kâğıt sanayisinde kullanılabilmelidir.
Bu yolla daha az enerji ve katkı malzemesi kullanılarak öncelikle daha değerli, katma değeri yüksek, uzun ömürlü masif
ürünler elde edilmesi sağlanmış olmaktadır. Böylelikle doğal
olarak yetişmiş karbon deposu masif hammaddeden en az
enerji ile en fazla verim elde edilmiş ve karbon tutma süresi
uzatılmış olur. Bu durum, ormanlar üzerindeki baskıyı hafifleteceği gibi, masif işlemedeki enerji verimliliğinden dolayı karbon emisyonlarının da bir kat daha azalmasına yol açacaktır.
Bütün bunlar da ahşabın yenilenebilir ve yeniden kullanılabilir
özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Yalnız, bu özellikleri desteklemek ve sürdürülebilirliği güvence
altına almak için israfa son vererek "kullan at" ve "kısa ömürlü" ürün kullanımından ve üretiminden vazgeçmemiz gerekiyor. Ürünün ömrünü ve kalitesini belirleyen şey, arkasındaki
kadim ve güncel bilginin doğru kullanılmasıdır. Bu durumda
ahşap malzeme, işleme, kullanma, koruma ve uygulama
bilgisi ile eğitimini geliştirmek çok önem arz ediyor. Bugün
ahşaptan uzaklaşmamızın birinci sebebi, bu bilgilerin ihmal
edilerek malzeme ve uygulama bilgisinin bilimsel disiplinden

uzaklaşılarak kendi haline bırakılması, ikinci sebebi ise kamuda
tercih edilmemesidir. Günümüz şehir hayatında ihtiyaçların kitlesel karşılanması gereğinin dayatılması, standartları ve standart
uygulamayı zorunlu hale getiriyor. Bunun tipik örneği yapı kodlarıdır; güvenli yapılar için yapı kodlarının standart hale getirilmesi ve uygulanması zorunlu olmalıdır. Ahşabın ihmal edilmişliği
gerek malzeme ve gerekse yapı kodları standartlarının (yönetmeliklerin) da ihmalini beraberinde getiriyor. Dolayısı ile ahşabın
kitlesel üretiminin ve kurumsal kullanımının mümkün olmaması
sonucunu doğuruyor.
İklim politika önerilerine yönelik ileri sürülen; ormanlarda ahşap
üretiminden vazgeçilerek mutlak koruma altına alma fikri, fosil
kaynakların daha fazla kullanımı riskini artıracaktır. Bugün gelinen noktada, enerji yoğun ve fosil kaynaklara dayalı ürünlerin
yerine kullanılabilecek yegâne malzeme ahşap olarak karşımızda duruyor. Ayrıca yaşlı ormanların birer CO2 emisyon kaynağı
olduğu da unutulmamalıdır.
Günümüzde ormansızlaşmaya sebep olan en önemli faktörlerin
başlıcaları; yasa dışı kaçak kesim, tarım arazisi açma, dış kaynaklı istismarla birlikte gelen kötü yönetimler ve bunlara bağlı
çevre sorunları, atmosfer ve su kirliliği gibi insan kaynaklı eylem
ve davranışlardır.

Yale Üniversitesi’nden Alan Organchi ve Chad Oliver’in Timber Cities çalışması

23

Orman yönetimi ile orman
stratejisi ve politikalarının ayrı
alanlar olduğunu da belirtmeliyiz.
İvedilikle oluşturulması gereken
orman stratejisi, artan insan
faaliyeti ve iklim değişikliğinin
neden olduğu ana sıkıntıları da
ele almalı ve ormanların gelecek
için çevresel ve ekonomik
potansiyelini güvence altında
tutmayı hedeflemelidir.

Orman alanları dağılımı, 2018
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BM FAO 2020 Global Orman Değerlendirme Raporu’na göre, ormanlarını
artıran ilk 10 ülke arasında Vietnam 5, Türkiye 6. sırada yer alırken ormansızlaşan ülkelerin başında Brezilya ve Kongo geliyor. Orman varlığını en çok
artıran ülkelerin başını da Çin ve Avustralya çekiyor. Bölgesel olarak Dünyada Avrupa, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ve Okyanusya’da orman varlığı
göreceli olarak artarken Güney Amerika ve Afrika’da azalmaktadır.

Normal Baltalık
2%

Boşluklu Kapalı Koru
38%

Boşluklu Kapalı Baltalık
4%

Normal Koru
56%

Hacimsel verileri mukayese için şöyle bir örnek ele alabiliriz: Yaklaşık 100 m2’lik bir ahşap konut inşasında; 20-25 m3 yapısal ve
yapısal olmayan ahşap kullanılır diye kabul edersek ormanlarımızdaki (odun) ahşap kütlesinin her 15 saniyede bir konut yapacak
kadar artmakta olduğunu hesaplayabiliriz. Bu da dakikada 4, saatte 240, günde 5760, yılda 2 milyon konutluk masif ahşap kütle
demektir. Bu, bir fikir vermek amacıyla yapılmış hesaptır. Bunu
mobilya vs. ürünler için de yapabiliriz. Dikkat çekici bir diğer husus da bu kütlenin üretiminde -koruma ve bakım giderleri hariçherhangi bir enerji ve hammadde giderinin harcanmamasıdır.
Ormanlar aynı zamanda canlılar için bir yaşam destek sistemi,
iklim dengeleyicisi, solunan havanın ve içilen suyun kaynağı ve
arıtıcısı konumundadır. Ormanlar aynı zamanda çok sayıda türe
ev sahipliği yapmakta olup biyolojik çeşitliliğin de ana yurdudur.
Ayrıca ormanlar karbonu emmek ve depolamak yanında yerleşim
yerlerini ve tarım alanlarını sel, toprak kaymaları ve erozyondan
korumak gibi temel görevleri de yerine getirir.
Sürdürülebilir orman yönetim uygulamaları ile ormanlarda yetiştirilerek artan dikili servetten daha azını endüstriye hammadde
olarak aktarıp kullanarak hem çevre sorunlarına çözüm hem de
daha insanca yaşam ortamları sunmamızın mümkün olduğu da
ortadadır. Ahşap kullanımı ile fosil kaynaklardan uzak durarak,
artan doğal karbon yutakları ve yapılı çevrede tutulacak karbon
ile iklim dengesinin sağlanabileceği de açık ve net olarak görülmektedir. 2019 yılı sonundan beri yaşanan Covid-19 pandemisi
ile birlikte doğaya, doğal olana ve ilgili ürünlere yönelme belirgin
şekilde artmış ve yeni ekonomik düzenin bu yolda evrileceği de
netleşmiş görünüyor.
Türkiye, yüz ölçümünün %29’u kadar yani yaklaşık 23 milyon
hektar orman alanına sahiptir. Bunun ancak 13 milyon hektarı verimli orman sahalarıdır. Oduna (ağaca) dayalı üretim bu alanlarda
yapılabilmektedir. 1999 verilerine göre verimli orman alanlarımız
8,2 milyon hektar civarındaydı. Geçen 20 yıllık sürede hem verimli orman alanımızı hem de üretimimizi arttırdık. Yıllık endüstriyel
odun yani ahşap bazlı masif ve lif-yonga ürünler için üretilen hammadde miktarı 7 milyon m3’ten 2020’de 25 milyon m3’e ulaşmıştır. Fakat maalesef hâlâ 5 milyon ster (yaklaşık 3,5 milyon m3)
odun da yasal statüde yakacak olarak üretilip tüketilmektedir. Ahşap malzemenin yakılarak enerji elde edilmesi (biyokütle enerjisi)
en son düşünülmelidir. Çünkü; hazır karbon deposunu yakararak
ortama CO2 yaymak yerine onu başka başka şekillere sokarak,
örneğin, yalıtım ve dolgu malzemesine dönüştürerek değerlendirmek gibi faydalı bir yol bulunmaktadır. Bu yol ile; ahşabı mümkün
olan en uzun süre kullanmış oluyoruz. Odun yakarak elde edilecek kitlesel enerji rüzgâr, güneş vs. diğer doğal kaynaklardan da
elde edilebilir.

Dünyanın geldiği noktada orman stratejisi; ekoloji, toplum ve ekonomi ile birlikte doğrudan yaşamla ve gelecekle ilgili önemli bir
eşiktir. Aynı zamanda, orman kaynaklı odun dışı ürünler ve hizmetler sağlık ve turizm gibi ekonominin kilit sektörlerinin ve onlara
bağımlı olan nüfusların geçim kaynağıdır. Bu yüzden ormanları
dünya, insanlar ve çalışma hayatı için sağlıklı ve dayanıklı tutmak
gerekmektedir. Bu nedenlerle, çevresel iklim, biyolojik çeşitlilik ve
değer zincirinden faydalanmanın da içinde yer aldığı yeni bir orman stratejisine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim.

2020 verilerine göre, ormanlarımızda yaklaşık 1,7 milyar m3 dikili
canlı odun (ağaç-ahşap) servetimiz bulunmaktadır. Bu servet, bugün için yılda 47,4 milyon m3 artmaktadır (OGM verileri).

Gerçek anlamda döngüsel ve sürdürülebilir değişim ancak temel
ilkelere bağlı, insana ve doğaya saygılı kalarak ve onlara uygun
davranarak mümkün olacaktır.

Son olarak ormanların artan şekilde doğrudan ve dolaylı baskılar
altında olduğu bir gerçektir. Cumhuriyetin ilk yıllarından, özellikle
de 1940’tan bu yana yanlış yatırım ve kırsal kalkınma politikalarının veya politikasızlığın ormanları tehdit eder duruma geldiğini
belirtmek isterim. Orman yönetimi ile orman stratejisi ve politikalarının ayrı alanlar olduğunu da belirtmeliyiz. İvedilikle oluşturulması gereken orman stratejisi, artan insan faaliyeti ve iklim değişikliğinin neden olduğu ana sıkıntıları da ele almalı ve ormanların
gelecek için çevresel ve ekonomik potansiyelini güvence altında
tutmayı hedeflemelidir.
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Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan
İstanbul Aydın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi

Aslında bu başlığı atmamdaki en büyük sebep, insanlardır. Yani bizler; milletimiz, bakkalımız, manavımız, memurumuz, teknik elemanlarımız, mühendisimiz, teknikerimiz… Deprem deyince âfet olarak
algılamamız, ona karşı yaklaşımımız kısacası depremin hayatımızda
yerinin olmamasından kaynaklanmasıdır. Evet, yanlış duymadınız,
hangi birimiz depreme göre yaşıyoruz? Bir deprem ülkesinde ve her
gün irili ufaklı bir sürü depremin meydana geldiği vatanımızda kaç
kişi depreme göre önlem alarak yaşamaya çalışmaktadır? Peki, bir
soru daha, depremi düşünmeden hayatımızı daha ne kadar devam
ettirebiliriz? Ben size söyleyeyim: Deprem gelinceye kadar. Bakın,
aslında deprem bir âfet değildir. Depremler; yağmurun yağması, güneşin doğması gibi bir doğa olayıdır. Yağmur, kar ve güneş ne kadar
gerekli ise, dünyamızda depremlerin olması da o kadar gereklidir.
Buradan da anlaşılacağı üzere, deprem bir âfet değildir. Âfet haline
getiren bizleriz. Bizim günlerimizi aydınlatan, hayatımızın idamesini
sağlamaya yardımcı olan güneş ne kadar lüzumlu ise, depremlerin
olması da o kadar gereklidir. Bize kalan tek şey, algımızı değiştirmektir. Bu nasıl olacak, inceleyelim.
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Hemen konuya girmek gerekirse, tek çaremiz yapı
güvenliğini sağlamaktır. Deprem öncesi yapacağımız işleri bilmemiz gerekir. Bunları bizler genelde
ikiye ayırırız: Bunlardan birisi yapısal hazırlıklardır,
teknik elemanlara ihtiyaç vardır. İnşaat mühendisleri,
mimarlar ve teknikerlerden kurulu sağlam bir ekip
ile yapınızı kontrol altına almalısınız. İkincisi yapısal
olmayan hazırlıklardır, sizler yapabilirsiniz. Bunla-

rı yapmak için ise sizlerin eğitime ihtiyacınız vardır.
Peki, şimdiye kadar kaç kişi bunları düşünüp yaptı?
Mutlaka içinizden bazıları son 2020 depremlerinden
sonra düşünmeye başlamıştır ama yaptıklarınız ne
kadar yeterli, bunu düşündünüz mü? Ben size biraz
daha konuyu açarak burada hepsini inceleyemesek
de başlangıç olması açısından birkaçından bahsedeyim:

• Binanız kaç yılında yapıldı?

• Bodrum veya zemin katında rutubet var mı?

• Binanız hangi deprem yönetmeliği ile uyumlu?

• Kolon ve kirişlerde bulunan demirlerde paslanma
var mı?

• Binanızın projesi var mı?
• Binanızda kaçak kat var mı?
• Binanız ruhsatlı mı?
• Planda değişiklikler oldu mu?
• Kullanım amacı değişti mi?
• Dere yatağında mı?
• Önemli bir deprem atlatmış mı?
• Ekonomik ömrünü tamamlamış mı?
• Beton kalitesi gözle görülebilir ölçüde kötü mü?
• Kolon ve kirişlerde çatlaklar var mı?
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• Zemin etüt raporu var mı?
• Zemin katında su izolasyonu var mı?
• Herhangi bir katında tadilat sırasında kolon-kiriş
hasara uğratılmış mı veya yok edilmiş mi?
• Zemininde oturma veya farklı oturmalar var mı?
• Düşey taşıyıcı eksikliği var mı?
• Ağır konsol çıkmalar var mı?
• Yumuşak kat yani zemin katında iş yeri var mı?
• Güçlü kiriş-döşeme ve zayıf kolon mekanizması
var mı?

Bu bağlamda düşündüğümüzde
güvenli bir yapı bizi depremden
kurtaracaktır. Peki, bunu sağlayabilir
miyiz? Tabii ki yapılabilir. Bilim
insanları sürekli çalışmakta ve
depreme karşı önlemler alınmaktadır.
1940’lı yıllardan başlayan bir serüven
2018 yılına kadar güncellenerek
gelmiştir. Bizim yapmamız gereken
bu yönetmeliklere göre yapımızın
durumunu uzman kişilere kontrol
ettirmemizdir. Kontrol sonucu sağlam
çıkmaz ise; ya güçlendirmeliyiz veya
yıktırıp yeniden yaptırmalıyız.

Bu listeyi istersek daha da uzatıp detaylandırabiliriz. Şimdi buradaki maddelerle
binanızı kontrol edebilirsiniz. Deprem âfet
mi, karar verin. Yoksa siz mi âfetsiniz?
Bakınız, ülkemizdeki yapı stoklarından birçoğu bu durumdadır. Yola arabanızla çıkarken kontrolsüz çıksanız, lastik, yağ, benzin
gibi hususlara bakmasanız kabahat kimde
olur, arabada mı, yolda mı, yoksa sizde
mi? Bu bağlamda düşündüğümüzde güvenli bir yapı bizi depremden kurtaracaktır.
Peki, bunu sağlayabilir miyiz? Tabii ki yapılabilir. Bilim insanları sürekli çalışmakta
ve depreme karşı önlemler alınmaktadır.
1940’lı yıllardan başlayan bir serüven 2018
yılına kadar güncellenerek gelmiştir. Bizim
yapmamız gereken bu yönetmeliklere göre
yapımızın durumunu uzman kişilere kontrol ettirmemizdir. Kontrol sonucu sağlam
çıkmaz ise ya güçlendirmeliyiz ya da yıktırıp yeniden yaptırmalıyız. Konu açılmışken
2018 yönetmeliğinden bahsedelim: Bu
yönetmelik, ülkemizde ilk defa çıkan bina
yönetmeliğidir. Depreme dayanıklı yapı tasarımını amaçlayan yeni yapı ve mevcut

binaların uyması gereken bir yönetmeliktir. Çok kapsamlı olduğu için depremleri
âfet olmaktan çıkarabilir. Bu yönetmeliğin
en önemli özelliği, sismik yalıtım sistemleri
olmuştur. En sonunda deprem enerjisinin
yapıya girmemesi gerektiğini öğrenmeye
başladık. Bu öyle bir özelliktir ki yakında
yaşanılan Elâzığ depreminde kendisini ispatlamıştır. İstanbul’da ise Dikilitaş yıllardır
bunu ispatlamaktadır. Dikilitaş çok büyük
depremlere karşı yıkılmamakla bu sistemlerin yeni olmadığını, biraz geçmişimize
dikkatli baktığımızda daha neler çıkarabileceğimizi öğreten bir örnek olmuştur. Sismik yapı sistemlerinin, bazı yapılarda uygulanabilirliği hâlâ mümkün olmamaktadır.
Bu sistemlerin temel özelliği, yapının temel
ile irtibatını kesmektir. Bu şekilde zeminden
gelebilecek bir enerjiyi sönümleyerek yapının taşıyıcı sistemlerine aktarılmasını engellemektedir.
Başka nelere dikkat edelim ki âfet yaşamadan depremi yaşayalım?

Haydi yapımızı güvenli hale getirdik diyelim. Bu sefer de yapısal olmayan önlemler
almamız gerekmektedir. Bunların bir kısmını öğrendik ama birçoğunu da bilemeyebiliriz. Bunları öğrenmek için temel âfet eğitimi almalıyız. Çünkü tek başımıza hepsini
bilmemiz kolay olmayabilir. Eğitim alalım
ki tam uygulayalım. Mesela kaç kişi şunu
biliyor veya uyguladı, görelim: Evlerimizin camlarına içeriden film yapılması; yani
camlar gevrek malzeme olduğundan deprem anında kırılarak üzerimize gelip bizleri
yaralayabilmektedir. Evimiz sağlam olsa
da bu bir gerçektir. Eğer içeriden film ile
kaplarsak camlar üzerimize gelmeyecektir.
Düşünün, araba ile kaza anında camların
ufalanması gibi. Bu şekilde kaza anında
camların kesiciliğinden ve yaralanmaktan
kurtulmaktayız.
Eğer depremi bir âfet olmaktan çıkarabilirsek o zaman faydalarını da rahatlıkla görebilir duruma geleceğiz.
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Depremin yıkıcı etkisine dayanamamış ve yarısı yıkılmış betonarme bir yapı

Ülkemizin coğrafyasını
inceleyip nüfus
yoğunluklarına bakar
mısınız? Ben baktım,
felaketi gördüm ve
hemen dedim ki kırsal
dönüşüm şart.

Bahsetmişken birkaç faydasını sıralayalım:
Örnek olarak tatlı su kaynaklarını ortaya çıkarır ki yeraltındaki sular hareket etmezse
ağır metaller barındıran bu sular içilemez olacaktır. Bir tane de mesleğimle ilgili faydasını
söylemeden geçemeyeceğim: O da agrega
olarak kullandığımız malzemenin oluşmasını
sağlayan kayaçların kırılması olayıdır.
Madem çok teknik gitmedik, ipuçları verdik.
Konumuza kırsal dönüşüm ile devam edelim.
Kentsel dönüşüm derken bir de "kırsal dönüşüm nereden çıktı?" diyenlerinizi duyar gibi
oluyorum. İsterseniz bunun ilerisi olan memlekete dönüşten de bahsedeyim, tam olsun.
Ülkemizin coğrafyasını inceleyip nüfus yoğunluklarına bakar mısınız? Ben baktım, felaketi gördüm ve hemen dedim ki kırsal dönüşüm şart. Metropollerden memlekete dönüş
şart. Burada birazını inceleyelim. Bakın, İstanbul’da ülkemizin nüfusunun kaçta kaçının
yaşadığını toprak yüz ölçümleriyle kıyaslarsak
yorumlayabileceğinizi düşünüyorum. Yani 80
milyonun 16 milyonu, beşte biri, küçücük bir
yerde yaşamaktadır. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ülkemiz nüfusunun
yarısı yaşamaktadır. Güzelim topraklarımızı
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bırakıp insanlar "Niçin buralarda toplanmış?"
derseniz haklısınız; sanayi burada, iş burada,
ekmek burada, aş burada diyeceksiniz. Ama
unutmayalım ki deprem de buradadır. Ülkemizin o verimli topraklarını değerlendirmeyip
hepimiz buralarda birikirsek çok sıkıntı çekmeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm
projeleri ile de çözüme ulaşamayacağız. En
azından bu metropollerde âtıl olarak yaşayan
veya asgari maaşlı kimseleri uzaklaştırmak
için cazip projeler geliştirirsek başarılı olabiliriz. Bunların hepsi ayrı ayrı başlık olan konulardır. Konuşalım dersek, kitaplar yazarız.
Aslında konuşma zamanı da gelip geçmektedir artık icraat zamanı olmalıdır. Konuşmak
yerine herkes üzerine düşen görevleri yerine
getirirse her şey çorap söküğü gibi düzelecektir.
Depremi âfet olmaktan çıkarmak bireyler, aileler, mahalleler, kamu sektörü ve özel sektörlerden tutun da yerel yönetimlerden merkezi yönetime kadar çok paydaşlı bir iştir. Bu
bağlamda dağıtılan vazifeler ne kadar yerine
getirilirse halkalar o kadar sağlamlaşır. Buradan sesleniyorum: Depremi âfet haline gelmeden yaşayalım, herkes görevinin başına.
Sağlıcakla kalınız.

RÖPORTAJ
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Meteoroloji ve Âfet Yönetimi Profesörü, 1961 Maçka doğumlu. 1980 İstanbul İnşaat Teknik Lisesi; 1984
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunu. Atmosfer Bilimleri konusunda 1987'de master ve 1991'de
doktorasını ABD’nin Missouri-Columbia Üniversitesi'nden almış. Âfet Yönetimi konusunda ABD’de FEMA,
Japonya’da JICA ve İngiltere’nin Bournemouth Üniversitesi'nin eğitimlerine katılmış. TMMOB Meteoroloji
Mühendisleri Odası Marmara Bölge Temsilcisi; Türk Deniz Araştırmalar Vakfı ve Trabzon Eğitim, Kültür ve
Sanat Derneği'nin üyesidir. Sayısal Hava Öngörüsü, İklim Değişimi ve Âfet Yönetimi konuları ile ilgileniyor.
Atmosfer Bilimleri ve Âfet Yönetimi konusunda Türkçe ve İngilizce yayınları var. Şuan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Âfet Yönetim Araştırma
ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Âfet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
ve Başbakanlık Âfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı danışmalığını yapmış. Sivil Savunma ve Kızılay Eğitim Gönüllüsüdür. 24 TV’de "Doğanın Çığlığı", NTV’de "Yeryüzü Notları", Açık Radyo (94,9 MHz) ve
A Haber TV Kanalında "Havadan-Sudan" adlı programları hazırlayıp sunmuştur. Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde "Havadan-Sudan" adlı köşe yazarlığı yapmıştır. Halen İstanbul Valiliği Âfet ve Acil Durum Merkezi’nin
ve Kızılay Başkanı’nın danışmanlığını yapmaktadır.
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Röportaj
Abdullah Karadağ
Enes Aluç
Fatih Kafalı

Enes ALUÇ: Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür
ederiz. Âfet konusunun gündemde olduğu
bir dönemdeyiz, gündemde kalmaya da
devam edecek gibi duruyor. Gündemden
düşmemesinin sebebini belki birazdan sizden dinleyeceğiz. Hızlıca sorulara geçmek
gerekirse; "Âfet denilince ne anlamalıyız?",
"Âfet kavramı etrafında nasıl bir düşünce
oluşmalı?"
Mikdat KADIOĞLU: Âfet beklenmeyen bir olay, beklenmeyenin en kötüsü.
İnsanın hayatında nadiren yaşayabileceği olaylardan birisi âfet. Her ne kadar biz
biraz sık yaşıyorsak da normal tanımında
âfeti, nadiren olan ama olduğu zaman da
toplumun sosyo-ekonomik hayatını felce
uğratan, can ve mal kayıplarına neden
olan ve yerel imkânlarla baş edilemeyen
olaylar şeklinde tarif etmek gerekiyor. Tabii
âfeti acil durumlarla karıştırmamak lazım.
Âfetle acil durumlar bazen karışıyor hatta
olay yönetimi, acil durum yönetimi ve âfet
yönetimini birbirinden ayırmak gerekiyor.
Âfet yönetimi bütün acil durum ve olayları
kapsar. Peki, olay nedir? Tanıklık edilen,
ortaya çıkan ve gerçekleşen tüm durumlar
olay olarak nitelendirilir. Aniden elektriklerin kesilmesi ya da iki kişinin kavga etmesi bir olay olur. Birisi gidip ona müdahale
edip olayı çözebilir ve olayı yönetmiş olur.
Acil durum ise genellikle gündelik olan ve
polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin gidip müdahale ederek çözdüğü olaylardır. Âfet yönetiminde ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yerel olarak çözemediği, nadiren
olan, olduğu zaman da uluslararası yardıma kadar varabilen, yıkıcı, büyük olaylar
söz konusudur.
Enes ALUÇ: Hocam, Türkiye ve dünya
kıyasında; âfet tanımı, kabulü ve âfete ha-
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zırlanma bakımından ne gibi farklar vardır? Yani âfeti konuşurken insanlar,
vatandaşlarımız -haklı olarak- Türkiye zaviyesinden bakıyor ve bir kanaate
varıyorlar. Acaba dünyaya bakıldığında âfeti algılamada ciddi farklar var mıdır? Bize özel hususiyetler de mevcut mudur?
Mikdat KADIOĞLU: Enes Bey, Türkiye’de tanımlar bakımından maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’de karar vericiler oturdukları yerden, kafalarına göre tanımlar yapabiliyor. Sonrasında yönetmeliklere, kanunlara bu
tanımlar giriyor. Hâliyle biz bilim insanlarının da bu tanımları kullanmamızı
istiyorlar. Ancak âfet sadece ülkemizde gerçekleşen bir olay değil ve bu
sebeple coğrafyaya bağlı olarak değişmesi de pek anlamlı değil. Yani âfet
uluslararası mevzuata tâbi bir tanımdır ve Birleşmiş Milletler’de bizim de
taraf olduğumuz uluslararası belgelerde kabul görmüş tanımların kullanılması gerekiyor. Âfet konusuna Birleşmiş Milletler’in ISTR kurumu bakıyor.

Âfeti acil durumlarla
karıştırmamak lazım. Âfetle
acil durumlar bazen karışıyor
hatta olay yönetimi, acil
durum yönetimi ve âfet
yönetimini birbirinden
ayırmak gerekiyor. Âfet
yönetimi bütün acil durum
ve olayları kapsar. Peki,
olay nedir? Tanıklık edilen,
ortaya çıkan ve gerçekleşen
tüm durumlar olay olarak
nitelendirilir. Aniden
elektriklerin kesilmesi
ya da iki kişinin kavga
etmesi bir olay olur. Birisi
gidip ona müdahale edip
olayı çözebilir ve olayı
yönetmiş olur. Acil durum
ise genellikle gündelik olan
ve polis, itfaiye ve sağlık
ekiplerinin gidip müdahale
ederek çözdüğü olaylardır.
Âfet yönetiminde ise polis,
itfaiye ve sağlık ekiplerinin
yerel olarak çözemediği,
nadiren olan, olduğu zaman
da uluslararası yardıma
kadar varabilen, yıkıcı, büyük
olaylar söz konusudur.
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Ege Denizi’nde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem İzmir’de 7 binanın yıkılmasına, 117 kişinin ölümüne ve 1034 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Türkiye ISTR’nin üyesi ve belgelerini de
kabul etmiş yani bu belgeler Türkiye için
kanun hükmünde. Son olarak "Acil Durum
Yönetmeliği" diye bir yönetmelik hazırlanıyor.
Orada da "acil durum"un evrensel literatürde
olan ve herkesçe kabul edilmiş tanımı değil
de Türkiye’ye özel bir tanım yapılmış ve o
kullanılıyor. Bunu bir daha tanımlayıp kendine
göre bir kavram kargaşası yaratmak, ülkeyi o
uluslararası literatürden koparmak pek doğru bir şey değil.
Sorunun ikinci kısmına gelirsek, âfet tanımından çok, âfet yönetimi tanımı bakımından da ülkemizde büyük farklar var. Âfet
sonrasında ve âfete hazırlık bakımından,
âfetin tanımından çok, âfet yönetimi tanımı
devreye giriyor. Biz Türkiye’de âfet yönetimine, bu kavrama tersten bakıyoruz. Yani
âfet olduktan sonraki kısımdan bakıyoruz.
Aslında anlamlı ve doğru olan, âfet olmadan önce bakıyor olmaktır. Âfet yönetimi
ikiye ayrılır. Bunu bir elma gibi düşünün. Bu
elmanın bir yarısı risk yönetimi, diğer yarısı kriz yönetimi. Türkiye’de âfet yönetimi
deyince maalesef daha çok kriz yönetimi
anlaşılıyor. Sıkıntı burada. Türkiye’nin en
büyük zihinsel devriminin burada gerçekleştirilmesi lazım. Bizim âfet olmadan önce
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yapmamız gereken çalışmaları yapmamız lazım. Âfet yöneticilerinin piri Hazreti
Nuh’tur. Hazreti Nuh, gemisini yağmur
yağmazken inşa etmiştir. Anlıyor musunuz? Biz, Türkiye’de genellikle yağmurun
yağmasını, depremin olmasını, selin basmasını, ormanın yanmasını bekleriz, sonra
harekete geçeriz. Bu da âfet yönetiminin
bir parçası ancak ikinci olan kriz yönetimi
aşamasıdır. Kriz yönetimi de "müdahale"
ve "iyileştirme"den oluşuyor. Yani biz bir
şey olmadan, müdahale etmeden o âfetle
pek fazla ilgilenmiyoruz ve müdahale yaptığımız çalışmaları da "âfeti yönettik" diye
tanımlıyoruz. Bu anlamda, dünyayla kıyasladığımızda farklılıklar yaşıyoruz. Aslında
âfete müdahale, risk yönetiminin ilk aşaması olan risk azaltma ve zarar azaltmayla
başlar. İstanbul’da mesela 50 bin binanın
yıkılacağını biliyoruz. 50 bin… İstanbul Valiliği ve AFAD’ın rakamları bunlar. 50 bin
binanın başına deprem olduktan sonra
30’ar kişilik, 3’er vardiya arama kurtarma
ekibi koymaya kalksak 4,5 milyon arama
kurtarmacı ediyor. Bu kadar insanı bulmak
mümkün değil, böyle bir şey yok. Bulduk
diyelim, enkazın başına getirdik diyelim;
ölenleri geri getirmek de mümkün değil.

Âfet yönetimi bu değil. Müdahalede de
başarılı olabilmek için âfet yönetiminin ilk
aşaması olan risk azaltma ile başlamak gerekiyor. Risk azaltma da der ki 50 bin binayı
âfet olduğu zaman yönetebileceğin, tolere
edebileceğin bir seviyeye indir. Yani biz ne
kadar binayı yönetebiliriz, ne kadar binanın
yıkılmasını tolere edebiliriz? Bu soruya "En
fazla 50" cevabını verelim. Fakat unutmayalım ki geçen yıl bu zamanlar (30 Ekim
2020) Ege Denizi’nde meydana gelen 6,9
büyüklüğündeki deprem İzmir’de 7 binanın
yıkılmasına, 117 kişinin ölümüne ve 1034
kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Tüm
Türkiye, kamu kurumları ve STK’ları ile oradaydı. Bizim için ne kadar zor ve sancılı bir
dönem olduğunu hatırlayın ve burada yaşadıklarımızı İstanbul şehri için zihninizde
tasavvur etmeye çalışın.
Türkiye’de âfet yönetimi maalesef bizim
atasözlerimize de girmiş. "Hele olsun, hallederiz ağabey" mantığıyla yönetmeye çalışıyoruz âfetleri. Hele olsun, hallederiz ağabey, gün ola harman ola, dereyi görmeden
paça sıvanmaz, kervan yolda düzülür gibi
yaklaşımlar bizim iş yapış ve olaylara bakışımıza maalesef sirayet etmiş durumda.
Bu yaklaşımlarla âfetin farklı ele alınması

pek de mümkün görünmüyor. Devletin
bütün kurumları ve STK’lar, âfetten sonra
âfet bölgesine gidip yara sarmaya çalışıyor. Yani yıkım ve yara sarma sarmalına
girmişiz biz. Aslında bütün devlet kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar -nasıl ki
âfetten sonra gidip âfet bölgesine yardım
ediyorsa- âfet olmadan önce, örneğin
Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın İstanbul’a gelip bütün yerel yönetimleri, vali
ve kaymakamları ve ilgili STK’ları bir araya getirip âfet öncesi için bir eylem ortaya
koymaları gerekiyor. İstanbul’da 50 bin
binanın yıkılmasını bekliyoruz, bu çok büyük bir can kaybı demek. Türkiye’nin ekonomisi açısından da büyük bir yıkım bu.
Âfeti bir beka problemi olarak ele almalı
ve âfet öncesi yapılacak hazırlıklara bir an
önce girişmeliyiz. Türkiye, âfet yönetimine
tersten bakıyor, âfet olmadan önce değil,
olduktan sonra bakıyor olaya. Hazreti Nuh
gibi yağmur yağmazken, deprem olmazken bizim risk yönetimini öne almamız lâzım. Bu bizim için hem can kaybını büyük
oranda azaltacaktır hem de ekonomik kayıpları en aza indirecektir. Ekonomik olarak
âfet öncesi harcanan miktar ile olduktan
sonra harcanan miktar arasında 1’e 100
gibi bir oran oluşabilir. Gelişmiş ülkelerde
bu oran 1’e 4’tür ama bizde çok büyük
yıkım olacağı için ben bu oranın 1’e 100
gibi olacağını düşünüyorum.
Enes ALUÇ: Hocam, bu âfet meselesinde
unutmak en büyük âfet gibi de gözüküyor.
Âfet olunca her kanal size ulaşmaya çalışıyor, sizi televizyona çıkarmaya çalışıyorlar
ama normal vakitlerde bilincin arttırılması
için herhangi bir şekilde -muhtemelen- kapınızı çalan olmuyordur. Anlık bir coşku hâlinde olup hızlıca bilinçlenmeye çalışırken,
uzun vadede bir şey yapılması gerektiğinde
insanlar unutmayı tercih ediyorlar. Âfet bilincinin istenen seviyede olmamasının sebeplerinden biri belki de budur. Başlıca sebepleri nelerdir ve sebeplerin çözümü hakkında
ne söylemek istersiniz?
Mikdat KADIOĞLU: Bu dediğin şey, âfet
yönetiminin evreleri olarak geçiyor. Âfet
yönetiminin ilk evresi kahramanlık evresidir. Herkes hücum eder, yemeden içmeden, tırnaklarıyla enkaz kazar filan. Âfetlerdeki ikinci evre balayı evresidir. Bütün
herkes, yardımlar gelir, yemekler pişer, çadırlar kurulur. Üçüncü evre ise öfke ve düş

kırıklığı evresidir. Yardımlar biter, herkes
geri çekilir, siz kaybettikleriniz ve acılarınızla baş başa kalırsınız. Ondan sonraki evre
ise doğru düzene dönüş evresidir. Doğru düzen diyorum ben. Türkiye’de buna
doğru düzen yerine "normale dönüş" deniyor. Böyle evreler vardır. Bir de insanların
psikolojik olarak yaşadığı travma sonrası
stresler vardır. Biz kahramanlık ve balayı
evresiyle gündeme geliyoruz, televizyonlar
o anki sıcak gündemi gösteriyor. Devlet
kurumları da siyasiler de STK’lar da orada,
açıklamalar âfetin olduğu yerde. Yardımlar
ve enkaz altından mucizevi kurtuluşlarla sevinmeler şeklinde gidiyor. Tamam,
mecbur yapmamız gereken şeyler ama
doğru bir yaklaşım değil. Mârifet, insanlar enkaz altından nasıl kurtarılır değildir,
mârifet insanlar nasıl enkaz altında kalmaz
diye çalışmaktır. Bir âfetten sonra bir yerde ne kadar çok arama kurtarma gerekiyorsa, ne kadar çok çadır kurmak, bina
yapmak gerekiyorsa oranın o kadar çok
âfete hazır olmadığı anlamına geliyor bu.
Bu yanlış bir yönetim tarzı, yaklaşım tarzı.
Biz, bunu neden yapamıyoruz? Sıkıntı bu.
Âfet bilinci neden bizde riski yönetmeye,
riski önceden görmeye dönüşemiyor. Âfet
olmadan önce, yağmur yağmadan önce,
Hazreti Nuh gibi gemilerimizi, binalarımızı
yapmaya neden bir türlü dönüşemiyoruz?

Âfet yöneticilerinin piri
Hazreti Nuh’tur. Hazreti
Nuh, gemisini yağmur
yağmazken inşa etmiştir.
Anlıyor musunuz? Biz,
Türkiye’de genellikle
yağmurun yağmasını,
depremin olmasını, selin
basmasını, ormanın
yanmasını bekleriz, sonra
harekete geçiyoruz. Bu
da âfet yönetiminin bir
parçası ancak ikinci olan
kriz yönetimi aşamasıdır.
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Marmara Bölgesi’nde bu kadar büyük bir
deprem tehlikesini bildiğimiz hâlde, 20 seneden fazladır deprem geldi gelecek dediğimiz
hâlde, neden bir davranış değişikliği olmuyor? Neden insanlar eşyalarını sabitlemiyor,
neden insanlar sağlam binaya geçmek için
uğraşmıyor, neden insanlar ilk yardım eğitimi
almıyor? Neden, neden, neden?
Abdullah KARADAĞ: Hocam, ben burada bir şey söylemek istiyorum. Çok
karamsar olmayın. Ben, siz ve kitaplarınız
sayesinde -kiracı olduğum için- taşındığım
evlerdeki bu ikinci evim oluyor, dolaplarımı,
kitaplığımı ve zarar verebilme ihtimali olan
tüm eşyalarımı sabitliyorum. "Âfet Affetmez" kitabınızı aldım ve kitabınızı eşim de
okudu, kitaptan etkilenerek deprem çantası hazırladı. Dolayısıyla bilinçlenme ve zihinsel dönüşüm kolay şeyler değil, inşallah
böyle yavaş yavaş olacak.

Marmara Bölgesi’nde bu
kadar büyük bir deprem
tehlikesini bildiğimiz
halde, 20 seneden fazladır
deprem geldi gelecek
dediğimiz halde, neden
bir davranış değişikliği
olmuyor? Neden insanlar
eşyalarını sabitlemiyor,
neden insanlar sağlam
binaya geçmek için
uğraşmıyor, neden insanlar
ilk yardım eğitimi almıyor?
Neden, neden, neden?

38

İşte bunu ben de çok merak ediyorum.
Sosyologların, psikologların devreye girmesi lazım Türkiye’de. Bunu araştırmaları
lazım. Şimdi yapılan bütün anketler Enes
Bey, okumuş-okumamış, zengin-fakir
fark yok âfete hazırlıkta. Hepsi bunu inkâr
ediyor, düşünmek bile istemiyor. Evde yapabileceği en küçük hazırlığı dahi yapmıyor ve sürekli erteliyor. Sürekli günübirlik
politikalarla, günübirlik hayhuyla geçiyor
ömrümüz. Gelecekte olacak olan bir olay
için -kronik bir olay var- bunu akut olarak
kabul edip harekete geçme konusunda
memleket olarak sıkıntımız var. 99 Depremi her şeyi değiştirecek diye umduk
ama onu da zamanla unuttuk. İnsanlara
şimdi sorsanız, "Depreme hazır mısınız"
vs. herkes bir başkasını gösteriyor. Kişiler
belediyeleri, belediyeler valilikleri, valilikler
hükûmeti gösteriyor. Herkes bir başkasına
parmağını uzatıyor. Kimse "Ben bugün ne
yapabilirim?, "Bugünden itibaren ne yapmam lâzım?" demiyor. Bunun nedenlerini
ben bilmiyorum. Psikologlara, sosyologlara sormak lazım. Neden bir davranış değişikliği olmuyor? Depremler oldu, yaşadık,
sık sık da kendini hatırlatıyor ama hâlâ insanlar bunu erteliyor. Yerel Yönetimler Kanunu’nun 53. Maddesi yerel yönetimlere
de görev veriyor. Ne belediyeler bu konuda
bir şey yapıyor ne vatandaş bir şey yapıyor
ne de vatandaş belediyeye bununla ilgili bir
hesap soruyor.

Mikdat KADIOĞLU: İnşallah ama işte
toplumsal bir seferberlik, toplumsal bir dönüşüme gitmemiz gerekiyor.
Abdullah KARADAĞ: Artık elimizden
ne gelirse, biz de bu dergiyle, siz ve sizin
gibi hocalarımızla yaptığımız seminerlerle
toplumsal bilinci artırmaya çalışıyoruz. Küçük-büyük demeyip herkes ne gibi bir katkı
sunabiliyorsa bu bilinçlenmeye, karıncanın
ateşe su taşıması misâli, herkesin kendine
düşeni yapması lazım. Ben şöyle bir soru
sorayım hocam o zaman. Son zamanlarda
depremler, âfetler arttı diye düşünüyoruz.
Peki doğal dengenin bozulması âfetleri
mi çağırır, âfetlerin sayısının artmasına mı
yol açar? Burada sizin görüşünüz nedir?
Doğal dengenin âfetlerle bir ilişkisi var mı,
bunun bozulması âfetleri arttırır mı?
Mikdat KADIOĞLU: Tabii doğal dengeden ne kastettiğiniz önemli. Doğaya
ait, doğayla ilgili, çevredeki bozulmalar
sonuçta bizi âfet ölçüsünde etkileyebiliyor. Biz buna natürel yani doğal diyoruz,
doğayla ilgili. Aslında doğal âfet dediğimiz zaman insanlar yanlış anlayabiliyor.
"Doğal" deyince insanlar "bu doğal" diyor, "Olağan bir şey, nedir sıkıntı?" diyor,
"zaten doğal" diyor. O yüzden "doğal"
demiyoruz da artık doğa kaynaklı, insan
kaynaklı, teknoloji kaynaklı diye âfetleri
ayırmaya çağırıyoruz.

Doğanın bozulması, iklim değişikliği ile beraber arazi örtüsündeki değişiklikler sonuçta daha fazla doğa olayına maruz kalmamıza neden oluyor. Âfet eşittir tehlike çarpı
maruziyet çarpı savunmasızlık. Tehlike aşırı
yağış veya orman yangını. Aşırı yağış olduğu zaman buna maruz olan insanların sayısı
önemli; bir de buna ne kadar savunmaları
var ne kadar hazırlar, o da önemli. Diyelim ki
köyde yüz kişi yaşıyor, hane yüz kişi, evleri
eskisi gibi, belli bir düzende yapılıyor. Şimdi,
doğanın değişikliğine ne neden oluyor? Sel
için yağışın aşırı olması, orman yangınları
için sıcak hava dalgalarının olması gibi... Bu,
tabii sonuçta orada yaşayanları, sosyo-ekonomik durumları ne olursa olsun, bir şekilde
can ve mal kaybına neden olarak etkiliyor.
Bu da tabii âfete neden oluyor. Bunu zaten
yaşıyoruz. Aslında depremlerin sayısında
jeolojik olarak bir artış yok, istatistik olarak
hiçbir raporda bu yok. Yalnız depremlerden
daha fazla haberimiz oluyor. Çok daha fazla
gündeme geliyor. Dünyanın her tarafındaki depremden anında haberdar oluyoruz.
Bir de algıda seçicilik var yani bir deprem
tehlikesi de yaşıyoruz. Deprem haberini
duyar duymaz -nasıl diyeyim- zihnimizde
daha çok alarm çalıyor. Ama istatistik olarak
baktığımız zaman, rakamlarda bir değişiklik
yok, tehlikenin sayısı bakımından… Onu
değiştirecek fiziksel bir mekanizma da yok

ama şöyle bir durum var: Mesela deprem
bölgesine daha fazla insan yerleşiyorsa
deprem tehlikesi, deprem sayısı aynı olmasına rağmen depremden ölenlerin sayısı artıyor olabilir, oluyor da. Bu da maruziyetten
kaynaklanıyor. Tehlike aynı ama maruziyet,
savunmasızlık arttı. Bu sefer âfet de artıyor
o yüzden doğayı korumak insanı korumaktır. Doğayı ne kadar tahrip edersek doğadaki değişimler, sıcak hava dalgalarının, aşırı
yağışların getirdiği olumsuz etkilerden daha
fazla etkileneceğiz. Bu da tabii daha fazla
âfete neden olacak. Zaten 1960’lı yıllarla
1990’lı yılları karşılaştırdığımızda, sigorta
firmaları; meteorolojik âfetlerin sayı olarak
yaklaşık 3 kat arttığını söylüyor. Yani doğa
kaynaklı âfetlerin bir kısmı hava şartlarıyla
ilgili. Bunun 3 kat arttığı, ekonomik kayıpların 9 kat arttığı, sigorta kayıpların ise 15 kat
arttığını zaten biliyoruz, gördük. Bu, şu anda
kayıtlarda var. O yüzden doğal dengenin,
doğanın dengesinin bozulması, doğa kaynaklı, daha çok meteorolojik kaynaklı âfetleri
arttırıyor.
Enes ALUÇ: Hocam, bu unutmayı da bir
âfet olarak değerlendirebiliriz ki yaşadıklarımızdan ben kendi adıma o çıkarımı yapıyorum. Bu âfetleri sık sık yaşayan ve çabuk
unutan bir toplum olarak dere yataklarına
yapılan binalar sebebiyle ciddi can kayıpları

oluşuyor. Depremler de aynı şekilde. Depremin sayısının dünya genelinde artmadığını
da öğrendik az evvel. Artmadığı halde can
kayıplarının daha fazla olması, bizi şehirleşmenin doğru yapılmadığı gerçeğine çıkarıyor. Bizim şehirleşme politikalarımızdaki âfetin yeri, bir önceki soruyla bağlantılı olarak
nedir? Bu, gündeme alınan bir şey midir?
Mikdat KADIOĞLU: Yok, maalesef. Şu
anda Türkiye’de âfetlerin sahibi AFAD.
AFAD’ın da görevi âfet sonrası arama kurtarma işlerini ve yapılan yardımları organize
etmek, Türkiye Âfet Müdahale Planı kapsamında etkin bir müdahale yapmak. Âfete
müdahale çalışmalarında bir koordinatör
kurum var ama şehircilik anlamında bir koordinasyondan veya koordinatör kurumdan
bahsetmek zor. O yüzden âfeti dikkate alarak bir şehirleşme maalesef tam anlamıyla
yok. Deprem yönetmelikleri çıktı son yıllarda. O deprem yönetmeliklerine göre binalarımız eskisine göre daha sağlam, daha iyi,
daha dayanıklı ama artık tek sorun deprem
değil. Şehirlerimizi artık başka sorunlar da
tehdit ediyor, mesela bir subasman seviyesi problemimiz var. Dere yatağında kentsel
dönüşüme tâbi olarak binayı yeniden yapıyoruz ama sadece depreme dayanıklı olarak yapıyoruz. Burası dere yatağıdır, subasman seviyesi 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık
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Bir dere yatağında bina
yapmanın yönetmeliği
yok. Deprem yönetmeliği
var, deprem bina
yönetmeliği var, sel bina
yönetmeliği yok. Dere
yatağında bina nasıl
yapılır, hangi malzemeden
yapılmalıdır, su basman
seviyesi nedir, nasıl olur?
Böyle bir şey yok.
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taşkın seviyesine göre şu kadar olacaktır
gibi bir kural koymuyoruz. En azından
âfeti de içine alan bir anlayışı şehirlerimizi
yeniden imar ederken göz ardı ediyoruz.
İklim değişikliği var, beton ve yeşil oranını
sabit tutalım ya da arttıralım gibi bir anlayış da yok. Zaten sıcak hava dalgaları,
kuraklık Türkiye’de resmen âfet sayılmıyor. 7269 Sayılı Kanun’a göre, deprem
(yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer
kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve
benzeri âfetler yani genellikle binalara
zarar veren olaylar âfet olarak değerlendiriliyor. Mesela kuraklık binaya zarar vermediği için bu kanunda yer almıyor veya
sıcak hava dalgaları Türkiye literatüründe
âfet olarak tanımlanmıyor. 2003 Ağustos
ayında Fransa’da sıcak hava dalgalarından dolayı 35 bin kişi öldü. Şimdilerde,
iklim değişikliğinden sıkça bahsediyoruz
ama iklim değişikliğini bir tehlike olarak
görüp iklim değişikliğine dost, çevreye
dost şehirleşme için bir çalışma ortaya
koymuyoruz. Selleri bir âfet olarak görüp
subasman seviyesini ayarlayalım, şehirlerimizi sünger şehir haline getirelim, yağmur aniden bastırdığında çatılardaki sular
doğrudan caddelere verilmesin. Caddelerde ya yağmur suyu kanallarımız yok ya

da bakımsız, bu da caddelerimizin anında dereye dönüşmesine sebep oluyor.
Şehirlerde sellerle mücadele ediyoruz ve
bunun adı da yok Türkiye’de. "Şehir selleriyle nasıl mücadele edilir, yağmur suyu
hasadı nasıl geliştirilir, su geçiren yüzeyler
nasıl arttırılabilir?" diye bir anlayış da yok.
Bunun yanı sıra, orman yangınları da artık
şehir yangınlarına dönüştü. Hibrit âfetler
oldu bunlar. Bir dere yatağında bina yapmanın yönetmeliği yok. Deprem yönetmeliği var, deprem bina yönetmeliği var,
sel bina yönetmeliği yok. Dere yatağında
bina nasıl yapılır, hangi malzemeden yapılmalıdır, subasman seviyesi nedir, nasıl
olur? Böyle bir şey yok. Çatıdaki suyu nasıl depolarım? O da yok. Bunun yanı sıra,
ormanlık alanlarda bina yapma yönetmeliği de yok Türkiye’de. Adam, İstanbul’un
göbeğine nasıl bina yapıyorsa, gidiyor,
ormana da aynı şekilde bina yapıyor. Binanın etrafındaki yakıt miktarı nedir, çatıdan çıkan kıvılcım nasıl engellenir, yangın
merdiveni nedir? Bu soruların cevabı da
yok Türkiye’de. Bunlar konuşulmuyor da
adı da yok bunların, gündemde de değil.
Böyle bir şehirleşme var. Dağın tepesine
ev yapar gibi, derenin içine, ormanın içine
ev yapabiliyor insanlarımız. Arada hiçbir

fark gözetmiyor, hiçbir fark yok bizim insanlarımız için, şehirleşme için. Bu da tabii beraberinde âfetleri getiriyor.
Fatih KAFALI: Hocam, son dönemde dünyada yeşil şehirler, sürdürülebilir şehirler, akıllı
şehirler kavramları öne çıkartılıyor. Burada da
sürdürülebilirlik, çevresel duyarlılık ve iklim değişikliği gibi kavramlar ön plana taşınmaya çalışılıyor. Siz şehrin önüne getirilen bu sıfatlarla
ilgili dünyada ve Türkiye’de yapılanları âfet
anlamında değerlendirirseniz yani bunları bir
kavram çöplüğü ve popülarite olarak mı görüyorsunuz yoksa bunların şehirleşmede ve şehirlerimizin daha yaşanabilir ve daha dirençli
olmasına bir katkısı olur mu?
Mikdat KADIOĞLU: Hocam, maalesef Türkiye’de bir medeniyet gerilemesi var. Bu,
dünyada öne çıkartılmaya çalışılan kavramların birçoğu zaten Osmanlı’da, yani bizde
vardı. Mesela şimdi dünyada binaların güneş
hakkı, rüzgâr hakkı konuşuluyor. Yağmur
suyu hasadı konuşuluyor, bunlar zaten bizim
şehirlerimizde vardı. Bizdeki binalarda sarnıçlar vardı, dünya bunları yeni keşfediyor ama
kadim Anadolu’da, gidin, terk edilmiş binlerce sarnıç görürsünüz. Bizde eskiden bir bina
yaptığınız zaman başka bir bina onun güneşini kesemez, rüzgârını kesemezdi. Safranbolu’ya ve benzeri tarihî binalara bakın, her
bir evin önünde diğer bina aşağı bir yerdedir,
hiçbir bina diğer binayı kapatamaz, güneşini
ve rüzgârını kesemez. Şu anda bunlar solar, rain gibi kavramlarla dünyada gündeme
geliyor. Mesela Ihlamur Kasrı’na bakın, Beşiktaş’ta. Bilgisayarsız, akıllı telefonsuz iki-üç
yüz yıl önceki mimarlar dere yatağında bina
yaptığını bilerek binanın yaşam alanını bir kat
yukarıda yapmışlar, iki tane merdivenle çıkmışlar yukarıya. Bunun adı o zaman Fransızcadan alınan subasman değilse bile adamlar
bunu kültürel olarak gidip uyguluyorlardı. Ihlamur Kasrı’nın hemen yanındaki, Ihlamurdere Caddesi’ndeki binalara bakın. Onlar da
Ihlamur Deresi’nin yatağında, hepsi sıfır giriş,
bir de üstüne üstlük bodrum katları da var,
oh! Bu kavramlar, vesaireler dünyanın şimdi kullandığı ama yüzyıllar önce zaten bizde
olan alışkanlıklardı. Mesela İngiltere’deki sıfır
karbon eve bakın, sıfır karbon evde badgir
göreceksiniz.

Badgir, rüzgâr bacası, İran
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Badgir, rüzgâr bacasının şematik gösterimi, Hassan Fathy projesi

Ne demek badgir? Badgir, rüzgâr bacası
demek. Anadolu’daki evlerde badgir var,
baca gibi bir kule gibi.
Enes ALUÇ: Hocam İran'da da iklimlendirme sistemi olarak çok kullanıyorlar.
Mikdat KADIOĞLU: İran, Afganistan ama
işte o toprakların değeri bu. Rüzgâr nereden gelse içeri giriyor. Şimdi bu mimarlar,
inşaat mühendisleri her tarafa tek tip bina
yapıyor. Trabzon’a, Mardin’e, Nevşehir’e,
İzmir’e; o bölgedeki coğrafya, iklim ve malzeme hiç dikkate alınmadan, tek tip mimari
ile şehirleşmeye devam ediyoruz. Ondan
sonra olan oluyor, sıcak şehirlerde millet
damda yatmaya başlıyor ve yılda 500-600
kişi damdan düşüyor.
Enes ALUÇ: Hocam, damdan düşmek mi
âfettir, tek tip bina yapmak mı?
Mikdat KADIOĞLU: Aslında en büyük
âfet tek tip bina yapmak, yerel ve eğitimsel
şeyleri görmemek. Şimdi yeşil bina yapıyorlar güya. Baktığın zaman bunların temelinde ne var? Yerel malzemeyi kullanmak.
Zaten biz Anadolu’da yerel malzemeyi kullanıyorduk. Mesela kerpiç "tü kaka" edildi,
kerpiç çok iyi bir malzeme, tekniğine uygun
yaparsan. Şimdi dünya ne yapıyor? Yerel
malzemeye, yerel kültüre, yerel mimariye
dönmeye çalışıyor. Biz buyduk yani. Biz
İstanbul’da yaptığımız binayı gidip Karadeniz’de yapmıyorduk. Eskiden Maarif Bakanlığı tek tip bir okul binasını bir mimara
çizdirip Türkiye’nin her tarafında aynı oku-
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lu yaptırtmıyordu. Biz buradan, bu yoldan
gelmiştik, dönüyoruz aslında. Dünyadaki
trendler, Anadolu’nun kadim kültürlerinde
var. Biz kendimizi tanısak, kendi geleneksel mimarimizle devam etsek, oradaki ince
noktaları bir anlasak… Mesela Mardin’de,
o bölgelerde caddeler dar yapılırdı çünkü
güneş problem, sürekli bir taraf gölge olacak. Ancak dik olursa güneş gölge alıyordu. Eskiden caddeler, sokaklar denize dik
yapılırdı. Neden? Kara ve deniz meltemleri
girip çıksın, şehrin konforunu arttırsın ve
içerideki kirli hava temizlensin diye. Şimdi
denizin kıyısında Çin Seddi gibi binalar yapılıyor. Arka tarafında yaşayanların denizle
alakası kalmadı. Bütün bunlar bizim kültürümüzde vardı ama maalesef vahşi kapitalizm her şeye hâkim oldu.
Enes ALUÇ: Hocam, bizim şehirlerimizden
örnek verdiniz. Normalde Safranbolu örneği üzerinden gidiyorum veya Taraklı diyelim,
Sakarya. Orada "citta slow" diye dışarıdan
ithal edilmiş bir kavram üzerinden bize bir
pazarlama yapılıyor ve biz "citta slow’u gördüğümüz zaman hoşumuza gidiyor. Hâlbuki o yavaş şehrin mantığı bizden çıkmış
veya bu şekilde tabii malzemeler kullanılarak yapılan şehirlerden oluşmuş. Yani buna
değer atfetmiyoruz ama dışarıdan geldiği
zaman çok önemli gibi görüyoruz. Bu, sizin
dediğiniz örneğe de çok benzer bir örnek.
Elâzığ Depremi sonrasında, altında insanların öldüğü, yıkılan betonarme binalardan
çok, 150-200 senelik olmasına rağmen tadilatı yapılmadığından bir kısmı çöken kerpiç

binaları gösterdiler. Yıkılan kerpiç binalar
tekniğine uygun yapılmamış ya da bakımları usulüne uygun yapılmamış binalardı.
Medya bu durumlarda ciddi bir betonarme
savunmacılığı ve tabii yapı malzemesi kötülemesi yapıyor. Hâl böyle olunca da ciddi
bir bilgi karmaşası oluyor. Ben size şu soruyu yöneltecektim: Vatandaşlarımızın davranışlarını ve bu davranışları yönlendiren
medya gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mikdat KADIOĞLU: Bir algı var, bir gösteriş kültürü var. Yabancı olan, dışarıdan
olan iyidir mantığı var yani kendimizi tanımıyoruz, birbirimizi bilmiyoruz, kıymetini
bilmiyoruz değerlerimizin. Böyle bir aşağılık
kompleksiyle yol alıyoruz. Zaten dükkânların adı bile bu yüzden İngilizce. İngilizce
olunca daha iyiymiş gibi. Bu bir kendine yabancılaşma, bir aşağılık kültürü, bir eziklik
diyeyim, ne diyeyim ben yani? Bu, sağlıklı
bir şey değil, sağlıklı bir gidişat değil. Ben
de inşaat teknik lisesi mezunuyum, inşaatlardan azıcık anlarım, çalışmışlığım da vardır. Mesela bizde de okuturlarken derlerdi,
ıslak zeminler kuzeye, yaşam alanları, oturma odaları güneye filan. Şimdi Enes Bey’in
öğrencileri de böyle yapıyordur. Hâlâ aynı,
değil mi?
Enes ALUÇ: Ezberden karar vermemeleri
için uğraşıyoruz hocam. Coğrafi olarak bulunulan konum, mekân organizasyonunuzu
belirlemeli esasında. Mesela İstanbul’da
mutfağı -daha serin olduğu için- kuzeye
koyuyorsanız daha güneye gittiğinizde ise

Eskiden caddeler, sokaklar
denize dik yapılırdı.
Neden? Kara ve deniz
meltemleri girip çıksın,
şehrin konforunu arttırsın
ve içerideki kirli hava
temizlensin diye. Şimdi
denizin kıyısında Çin Seddi
gibi binalar yapılıyor. Arka
tarafında yaşayanların
denizle alakası kalmadı.

güneye bakan cepheye koymanız gerekiyor. Yerin özellikleri düşünülmeden, ezber
ile proje yapıldığında yanlış sonuçların çıkması çok normal, dediğiniz gibi.
Mikdat KADIOĞLU: İşte ezbere eğitim
bu. Mesela adam gitmiş Rize’ye, denize
bakan tarafa banyoyu, tuvaleti koymuş.
Dağlara da yatak odasını koymuş filan
çünkü ona öyle öğretilmiş. Bu bir ezber
ve kendini bilmeme, bir eziklik… Bu, kendi
kültürünü özümsememek, kendini tanımamaktan kaynaklanan ithalat, yani kavramları da ithal ediyoruz, kendi değerlerimizden, kıymetlerimizden haberimiz yok. Evet,
Enes Hoca’m, sen badgir öğretmeye devam et.
Enes ALUÇ: Eyvallah hocam.
Mikdat KADIOĞLU: Zaten Urfa’yı dedim
ben sana, bizim orayı demedim. Trabzon’da ise yamaçlara ev yapıyoruz ya, güneye bakan yerlerde güneş bacası yapmak
lâzım duvarları. Toprağın içinden, kanaldan
kışın havayı ısıtarak almak, yazın serinleterek almak gibi bazı ekolojik şeyleri yapmak
lâzım. Böyle bir arazi olsa yapacaktım da
arazi yok. Bir sponsor buluruz inşallah röportajdan sonra.
Enes ALUÇ: İnşallah, yayınlayalım da. Hocam, vaktinizi de aldık, biliyorum. Süremizi
de doldurmak üzereyiz, klişe olsa da sormak istiyorum. Âfet konusunda gerçekten
canhıraş bir hâlde mücadele eden, sürekli

gündemde tutmaya çalışan bir hocamızsınız ve sizi takip eden bir kitle de var. Elinizde sihirli bir değnek olsaydı ve âfet konusunda üç şeyi değiştirebilecek olsaydınız,
neleri değiştirmek isterdiniz?
Mikdat KADIOĞLU: Çok zor soru sordun
ya, hiç düşünmedim ben öyle. Hocam,
benim bir makam derdim, herhangi birileri
beni sevsin filan gibi bir derdim olmadığı
için bazıları için sevimsiz şeyler benim için
ise gerçekler diye ifade ettiğim şeyleri söylüyorum. Bu yüzden yazıyorum, çiziyorum.
Bir kişiye dahi faydalı olabilirsem ne mutlu
bana. Üç tane şey yapsam ne yaparım?
Birincisi, şehirleşmeyi durdururum. Şu
anki şehirleşme altyapısı olmayan yerlerde
bina yapıp sonra altyapıyı getirmek... Önce
şöyle yaparım: Bir âfet çerçeve yasası çıkarırım. Ne yapacaksan yap, yani: Yol, ev,
bina… Aklına gelen neyi yaparsan yap, bu
âfet çerçeve kanununa uygun hâle getiririm ben bunu. İkincisi, âfet dersi koymam
ama bütün derslere âfet konularını koyarım. Beden eğitimi dersinde, resim ve müzik dersinde bile âfet konusunu işlerdim.
Eskiden destanlarımız vardı depremle ilgili,
Erzincan Depremi Destanları gibi. Onu bile
söylettiririm, gençlere geçmişi hatırlatmak
bakımından. Üçüncüsü ise AFAD’ı yıkar,
yeniden yaparım. AFAD, zamanında koordinatör kurum olarak kuruldu. Senfoni orkestrasında çubuk sallayan adam var ya,
maestro. Maestro olacaktı AFAD. Şimdiki

AFAD hem maestro hem de arka tarafta,
orkestrada davul çalıyor, kemençe çalıyor.
Karıştı bunlar birbirine. AFAD’ı yıkar, yeniden yaparım, koordinatör ve uzman kuruluş hâline getiririm. Şu anda AFAD bir uzman kuruluş olmaktan uzak. Uluslararası
standartları takip eden gerçek anlamda bir
koordinatör kurum haline getiririm AFAD’ı
ve AFAD’a benzer risk yönetecek bir yapılanmaya giderim Türkiye’de. Yani şu anki
yanlış gidişatı durdurur, frene basar, arabayı geriye doğru dönüştürmeye çalışırım. Şu
anki gidişat, gidişat değil. Yıkılan binaların
yerine yapılan binaların eskisinden pek
farkı yok. Yine aynı yerde, yine sıfır giriş.
Subasman seviyesini 100 yıllık, 200 yıllık,
300 yıllık taşkın su seviyesine ayarlamak
gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde de sel oluyor
ama onlardaki seller 300 yıllık, 500 yıllık
taşkına göre oluyor. Bizdeki seller 5 yıllık,
10 yıllık, her yıl oluyor. Aradaki fark bu. Almanya’da sel oldu, merdivenle girilen binaların subasman seviyesi 200 yıllık taşkına
göre yapılmış. 300 yıllık yağış yağdığı için
zarar gördü ama bizim binalar 50 yıllık, 100
yıllık yağıştan zarar görüyor hatta 10 yıllık
yağıştan bile zarar gördüğümüz oluyor;
aramızdaki fark bu.
Enes ALUÇ: Hocam, vaktinizi ayırdınız,
istifade ettik. Çok teşekkür ederiz.
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Muhammed Emin Akyürek
Yüksek Mimar
İZÜ Araştırma Görevlisi

Sinan, her defasında yeni terkipler sunan, bir
sonrakine ve gelecek nesillere örnek teşkil eden
eserleriyle muhayyilesi oldukça güçlü bir mimardı. Ayrıca, tabiata; fiziğe ve malzemeye yönelik
olağanüstü duyarlılığı ile yetenekli bir yapı mühendisiydi. Roma’daki Pantheon, Ayasofya ve
Floransa Katedrali gibi devasa yapılara rağmen
temkinlilik, sıradışı işlerde gösterdiği ihtimam ve
âfetlere karşı aldığı önemler onun olgun, kararlı ve
mutedil bir mühendis oluşuna işaret etmektedir.
Sinan’ın imzasını taşıyan yegâne eser olan Büyükçekmece Köprüsü, onun sanatında gösterdiği
bu inceliklerin veciz bir örneğidir. Bu köprüyü; tabiatla amansız kavgalarımızı, beyhude hırçınlığımızı dizginlemek üzere hatırlamak istedik.
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Tarihi ve Konumu

Mimar Sinan Köprüsü (Enes Aluç, 2017)

Büyükçekmece Gölü’nü Marmara Denizi’ne bağlayan yaklaşık 60 m genişliğinde
bir kanal bulunmaktadır. Antik çağlardan
beri kanalın iki kenarında bulunan bataklık türünden kara parçalarını bağlayan bir
köprünün olduğu düşünülmektedir. Köprü,
günümüzde E-5 Karayolu'nun bulunduğu,
Roma döneminde İstanbul’u Avrupa’ya
bağlayan "Via Egnatia" yolu üzerinde bulunmaktaydı. "Athyras Köprüsü" adı verilen
köprünün iki başında birer koruma kulesi
bulunmaktaydı. Bu köprü Bizans döneminde harap vaziyetteyken, Fatih’in İstanbul’u fethinden sonra onarılmıştır. Kanuni
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döneminde, köprünün sel taşkınlarından
zarar görmesi nedeniyle, 1566 yılında Zigetvar Seferi'ne çıkarken yayınlanan ferman ile yeniden yapımına başlanmıştır.
İnşası Sinan’a tevdi edilen köprü, Kanuni’nin vefatı üzerine 1567-68 yıllarında oğlu
II. Selim tarafından tamamlanmıştır (Eyice,
1992). Sinan, süreci tezkiresinde şöyle anlatmaktadır:
Bir seher vakti, yine karaların ve denizlerin
sultanı ünlü padişah, saadetli hükümdar,
insanların ve cinlerin Süleyman’ı, sultan
oğlu sultan, Sultan Süleyman Han, Allah’ın

rahmeti ve bağışlaması üstüne olsun, İstanbul şehrinin çevresindeki dağları ve
kırları gezmek niyetiyle dolaşırken yolları
Büyük Çekmece’ye uğrayıp, fakir fukaranın o geçitten gemilerle geçerken çektikleri
büyük sıkıntıyı ve bir zamanlar burada bir
köprü olup dalgaların etkisiyle yıkılıp harap
olduğunu görür ve yine o yerde bir köprü
yaptırmaya, Müslümanlara olan şefkatlerinin çokluğundan ve onların mahzun gönüllerini sevindirmek düşüncesiyle, karar
verirler (Sâi Mustafa Çelebi).

Mimari Özellikleri
Köprü, kısa ve bataklık bölge yerine denizin üzerinde uzun
bir açıklığa konumlandırılmıştır. Birbirine uç uca eklenen
dört parçalı kâgir köprünün toplam boyu 635 m’dir. 4 köprü
birbirinden ayrı boyutlarda olup aralarında denizin üzerine
konumlanan düzgün olmayan altıgen formlu üç yapay ada
bulunmaktadır. Her köprü kendi içinde tatlı bir eğime sahip
olup deniz dalgasını ve hörgüçü andırmaktadır. Köprünün
yol genişliği 7,17 m’dir (Konyalı, 1958; Çeçen, 1988). Köprünün diğer ebatlarına yönelik bilgi tablodaki gibidir.
1. KÖPRÜ
Uzunluk

157,23 m

Kemer Açıklığı

4,5-6,96 m

Ayak Kalınlığı

3,76-3,91m

Göz Sayısı

7

Köprüler Arası Parça

1-2 arası: 25,41 m

2. KÖPRÜ

4

Uzunluk

135,10 m

Kemer Açıklığı

4,5-6,96 m

Ayak Kalınlığı

3,95-4,48 m

Göz Sayısı

7

Köprüler Arası Parça

2-3 arası: 15,52 m

3. KÖPRÜ
1

1
1 Büyükçekmece Köprüsü

2

2 E-5 Karayolu
3 Marmara Denizi
4 Büyükçekmece Gölü

3
Büyükçekmece Köprüsü'nün konumu (2020).

Uzunluk

101,25m

Kemer Açıklığı

4,27-9,06 m

Ayak Kalınlığı

3,95-4,48 m

Göz Sayısı

5

Köprüler Arası Parça

3-4 arası: 17,34 m

4. KÖPRÜ
Uzunluk

183,72 m

Kemer Açıklığı

5,97-11,86 m

Ayak Kalınlığı

4,75-5,02 m

Göz Sayısı

9

Büyükçekmece Köprüsü'nde boyutlar (Değerler O. Bozkurt’dan (1952) alınarak
tablolaştırılmıştır).

Büyükçekmece Köprüsü plan ve görünüşü (Ali Saim Ülgen).
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Köprü, kalın küfeki taşından yapılmış olup ayaklar arası açıklık sivri
(Penci) kemerlerle geçilmektedir. Köprünün her iki tarafında eş boyutlu selyaranlar bulunmaktadır. Her köprünün iki başında babalar
(taş ayak) vardır. 4. köprünün girişinin sağ ve sol kenarında birinde
Türkçe, diğerinde Arapça metin bulunan iki kitabe köşkü bulunmaktadır. Derviş Mehmed tarafından Celî Sülüs tarzında yazılan
metinlerden Arapça olanında yapının Kanuni döneminde başlayıp
II. Selim döneminde bittiğinden bahsetmekte; Türkçe olanında da
naklen "Dedi târîhin Hüdâyî ol zamân / Yaptı âb üzre bu cisri Şeh
Selîm" yazmaktadır. 1. Köprünün tepe noktasında her iki kenarda
kısa süreli dinlenme için altı mukarnaslı şahnişinler (bir tür teras)
vardır (Çeçen; 1988; Eyice, 1992).
4. köprü girişindeki 3,20 m en ve 3,68 m boya sahip olan iki kitabe köşkü, yapıyı ayırt edici kılan bir diğer özelliğidir. Mukarnasla
selyarana bağlanan 0,83x2,32 m boyutlarındaki mermer kitabede
‘‘Amel-i Yusuf Bin Abdullah’’, yani Abdullah’ın oğlu Yusuf’un işidir
yazmaktadır. Mimar Sinan, Sinan mahlasını neccar, dülger ve mimarlık mesleğine başladıktan sonra kullanmıştır. Bu da mahlasın
Fatih Sultan Mehmed’in mimarı Atik Sinan’dan geldiğini düşündürmektedir. Yusuf ise Mimar Sinan’ın devşirildikten sonraki adıdır. Babasının Abdullah olarak belirtilmesi, gayrimüslim olarak vefat eden
devşirme babalarına verilen addır. Bu anlamda Mimar Sinan, köprünün kitabesine eserin müellifi olduğunu belirtmektedir. Bu metin,
mütevazı Sinan’ın diğer hiçbir eserinde görülmeyen yegâne imzasıdır (Konyalı, 1958).

Kitabe Köşkleri (Enes Aluç, 2016, 2020).

Mimar Sinan'ın -bilinen- tek imzası: "Amel-i Yusuf Bin Abdullah" (Enes Aluç, 2020)
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Köprüyü özel kılan bir diğer nitelik,
onun bulunduğu yer özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Daha önce yapılan
köprünün zemini, kısa mesafede ve
bataklık bir bölgede bulunmaktaydı.
Sinan ise yeni köprüyü oldukça uzun
bir mesafede ve denizde inşa etmiştir.
Bunun nedeni, denizin altındaki zemin
kalitesinin bataklıktan daha iyi olmasıdır.

1. Köprü ve üzerindeki şahnişin (Ö. Faruk Tekin 2020)

Köprünün İnşası ve Strüktürü
Köprüyü özel kılan bir diğer nitelik, onun bulunduğu yer özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Daha önce yapılan köprünün zemini,
kısa mesafede ve bataklık bir bölgede bulunmaktaydı. Sinan ise
yeni köprüyü oldukça uzun bir mesafede ve denizde inşa etmiştir.
Bunun nedeni, denizin altındaki zemin kalitesinin bataklıktan daha
iyi olmasıdır. Sinan, bu süreçle ilgili şunları söylemektedir:
‘‘Büyükçekmece’de kâfir zamanında köprü yapanlar hangi yolla
yapmışlar ve hangi sebepten yıkılmıştır? Oraya şimdi de bir köprü
yapılması gerekiyor; bunu yerinde araştırıp devlet kapısına sunup
bildirin.’’ diye kutlu fermanları çıkınca; bu zavallı, kapsamlı bir inceleme yapıp şöyle bir cevap verdim:
‘‘Padişahım, bunun binasının dayanıksız olup yıkılmasının nedeni
şudur: Hazineden para sarfında gerekeni bütünüyle yapmışlar,
köprüyü denizden uzaklaştırıp kıyıya yakın, bataklık bir alana düşürmüşler. Bundan dolayı temeli devrilmiş, yıkılıp harap olmuş. Kısacası, deniz tarafı hem sığ hem de sağlam yer olduğundan köprünün resmini çizip sundum (Sâi Mustafa Çelebi).
Sinan, köprünün inşasıyla ilgili şu bilgileri aktarmaktadır:
… onun (padişahın) kutlu emirleriyle, yüzlerce dülger ve taşçılarla
işe sarılıp her ayağa birer kalyon benzeri sandıkçalar çatıldı; Süleyman devleri, deniz suyunu tulumba ve tulumlarla çekip boşalttılar.

Güzel, sağlam sütunlardan iki üç adam boyu kazıklar, şahmerdanla
temellere çakıldı; onun üstüne döşenen arşın taşları, sağlam demir
kenetlerle kenetlenip aralarına kurşun akıtılarak tek parça hâline
getirildi. Yapımına toplam 114 yük ve 73.853 akçe harcanmıştır
(Sâi Mustafa Çelebi).
Bu metinden ve köprünün mevcut durumuna yönelik gözlemlerden anlaşılacağı üzere köprünün kurulumu şu şekilde gerçekleşmiştir:
Köprünün inşasına başlamadan önce etrafı istinat duvarlarıyla
çevrili, içi toprak dolgulu 3 yapay ada oluşturulmuştur. Köprünün
ayakları için zemine 2-3 m kadar tokmaklarla çakılan ahşap palplanşlarla (geçirimsiz bir perde) keson (sandık) oluşturup içeride
kalan su, iri yapılı işçiler tarafından tulumbalanarak boşaltılmıştır.
Daha sonra 4-5 m boyutlarında ahşap kazıklar şahmerdan ile zemine çakılıp metal başlık ve ahşap kirişleme ile birbirine bağlanmıştır. Bunların üzerine kurşun dökülerek 15-20 cm kalınlığında
bir tabaka oluşturulmuştur (Tuğrul, 1944). Daha sonra kesme taşlı
köprünün inşasına başlanmıştır. Taşlar belirli aralıklarla demir kenetlerle birbirine bağlanmış, paslanma sonucu oluşabilecek hacim
değişikliklerine karşı bölgeye kurşun akıtılmıştır. Köprü yapıldıktan
sonra sökülen kalıp keresteleri, Süleymaniye Külliyesi’nin inşasında yeniden kullanılmıştır (Necipoğlu, 2013).
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Yapay adalar köprü inşasını 8 farklı noktadan başlatabilmek ve
köprü ayak sayısını azaltmak için yapılmıştır (Tuğrul, 1944; Bozkurt, 1952). Ahşap kazıklar, köprünün zemine oturmasını sınırlamakla, yani temelini sağlam zemine bağlamakla birlikte su akıntısı
neticesinde köprü temellerinin altlarındaki zeminin boşalmasını engellemektedir (Aksoy, 1986). Kurşun tabaka, günümüzde betonla
yapıldığı gibi, kazık başlıklarını birbirine bağlamaktadır. Öte yandan
bu tabaka, zemin ile köprü arasındaki iletişimi sınırlayan, bina tabanına elastikiyet sağlayan bir izolatör görevi görmektedir (Abanoz, 2008). Bu uygulama günümüzde modern köprülerin ayakları ile yol arasındaki metal bağlantı elemanı veya ülkemizde şehir
hastaneleri gibi önemli yapılarda kullanılan, temel ile bina arasında
yerleştirilen deprem izolatörlerine benzetilebilir. Köprünün bulunduğu yerin zemin kalitesinin zayıf olması, yapılan bu benzetmeyi
desteklemektedir.

1

2

3

Yapay adaların kenarlarında kesme taşlar ve iç kısmında toprak ve
çim görülmektedir. Buradan yola çıkarak gölün etrafında kalınca
bir istinat duvarı ve içerisine toprak, moloz dolgu yapıldığı anlaşılmaktadır. Köprüler, bu adalarda tam anlamıyla uç uca birleşmez.
Arada iki köprüyü bağlayan yüksek bir yol vardır. Bu yol köprülerden farklı olarak korkuluksuz yapılmıştır. Bunun nedeni, çok yağışlı
zamanlarda su seviyesinin yükselip köprü gövdesine yapacağı
muhtemel basıncı önlemektir (Konyalı, 1958).
1

Pençi Kemer (Teğet Kemer)

2

Selyaran

3

Kurşun Plaka

4

Ahşap Kirişleme

9

6

Ahşap Kazık

7

Korkuluk

8

Kitabeler

9

Baba

5

6

8
10

5 Demir Başlık

4

7

10 Köprü Strüktürü
11 İstinat Duvarı
12 Toprak ve Çim (Yapay Ada)

11
12

Büyükçekmece Köprülerinin 4.sü üzerinden taşıyıcı ve
yapısal elemanlar (M. E. Akyürek, 2020).
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Maliyeti
Köprünün yapımında Defterdar Küçük Hasan Çelebi ve Muhasebeci
Hüsrev Bey, bina emini ve bina nazırı olarak tayin edilmiştir (Konyalı,
1958). Yapının inşa edildiği dönemdeki toplam maliyeti 114 yük 73853
akçedir (toplam 11473853 akçe). Köprünün maliyeti; Tuğrul, N. (1944)
tarafından lira cinsinde yeniden hesaplanmıştır. Köprünün yapıldığı dönemde bir ustanın günlüğü 10-12 akçe, hesaplamanın yapıldığı dönemde ise (1944) 7 TL olarak belirtilmiştir. Buna göre, 1944 yılından
bakıldığında köprünün maliyeti 7 milyon TL olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu hesaplamayı günümüze (2021) göre uyarlarsak; bir taş ustasının
gündeliğini (9 saat) ortalama 200 TL olduğu kabulünden yola çıkarak
toplam maliyet 200 milyon TL civarındadır.

Yapı üzerindeki
kayıtlar ve mevcut
durumu
Yapının zaman içinde gördüğü bilinçli veya bilinçsiz hasarlara yönelik
kayıtlar aşağıdaki gibidir:
• Köprünün yapımından sonra bazı gözler zarar görmüş ve Sinan tarafından onarılmıştır (Eyice, 1992).
• Bazı taşlar, başka bir yapıda yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere
çalınmıştır (Konyalı, 1958).
• 1960’lı yıllarda yapının kitabesi, büyük bir hazinenin saklı olduğuna
inandırılarak iki kişi tarafından parçalanmıştır (Eyice, 1992).
• 1970’de köprünün zarar gören kısımları restore edilmiştir (Eyice,
1992).
• 1. Köprünün güney cephesinde farklı oturmalar görülmektedir (Abanoz, 2008).
• Muhtelif yerlerde özgün olmayan çörten, kilit taşı kabartması ve çimentolu harç uygulamaları görülmektedir (Abanoz, 2008).
• Yapay ada üzerinde kafe işlevli hafif strüktür inşa edilmiştir (Abanoz,
2008).
Günümüzde, (2021) 4. köprü üzerinde deforme olmuş iki kemer bulunmaktadır. Bu kemerlerden birinin kemer taşları üzerinde yarılmalar
mevcuttur. Bunun haricinde köprü bütününde strüktürel bir bozulmaya
rastlanmamaktadır. Köprü üzerindeki kafe binası kaldırılmıştır. Köprüdeki diğer yapısal bozulmalar büyük ölçüde giderilerek yapının itibarı
yeniden kazandırılmıştır.

4. köprü üzerindeki deforme olmuş iki kemer (2021).
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Sonuç
Sinan’ın bu yapısı
bize birçok ders
vermektedir.
Bunlardan en
önemlisi de âfetlere
karşı uygun konum
seçimidir. Şehirlerin
ve yapıların
kurulduğu yerler,
birçok durumda
yapının kendi
taşıyıcı sisteminden
daha büyük önem
taşımaktadır.

D-100 (E-5) Karayolundaki betonarme
köprü (2021).

Büyükçekmece köprüsü, Sinan’ın yüksek düzeyli mühendislik tecrübesini gösteren bir ulaşım
ve geoteknik (zemin mekâniği) işidir. Bu yapı;
boyutu (~636 m), harcanan malzeme miktarı
(35-40 bin m³ taş) ve maliyeti (11.473.853 akçe)
ile Sinan’ın inşa ettiği en büyük köprüdür. Konumu ve ebatlarıyla taş köprü mühendisliğinin
zirve yapılarındandır. Nitekim Sinan, Saî Mustafa
Çelebi’ye yazdırdığı tezkiresinde Drina Köprüsü ve Büyükçekmece Köprüsü olmak üzere iki
köprüsünü 7 önemli eseri arasında gösterip yapının inşa sürecini nispeten tafsilatlı bir şekilde
anlatmıştır.
Sinan’ın bu yapısı bize birçok ders vermektedir.
Bunlardan en önemlisi de âfetlere karşı uygun
konum seçimidir. Şehirlerin ve yapıların kurulduğu yerler, birçok durumda yapının kendi taşıyıcı

Günümüzde göl setlerle baraj haline getirilmiştir.
Ancak şiddetli yağmurlarda baraj kapakları açılınca biriken su, taş köprünün ve Sinan’ın uygun
bulmadığı ‘‘bataklık’’ bölgesindeki, D-100 (E-5)
Karayolu'nun geçtiği betonarme köprünün altından denize aktarılmaktadır. Bu köprü, yaklaşık olarak Sinan’ın inşa ettiği 4 parçalı köprüden
birinin genişliğine tekabül etmektedir. Köprü,
alçak konumluyken altından ‘‘U’’ dönüşü sağlayan bir karayolu geçmektedir. Bu dar geçitte
biriken suyun debisi, her ne kadar teknolojisi ileri
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sisteminden daha büyük önem taşımaktadır.
Çünkü zemin şartları ve âfetler, yapının parçalanması veya büsbütün yer değiştirmesine neden olmaktadır. Bu yapıda, her ne kadar yol
daha kısa olsa da taşkın ve deprem gibi âfetler
neticesinde kayıplara yol açabileceği düşüncesiyle, bataklık bölgesinden vazgeçilmiştir. Bunun
yerine, daha zahmetli fakat bir o kadar da uzun
vadeli ve emniyetli olan su yüzeyi tercih edilmiştir. Bu bölgede de ihtiyat elden bırakılmamış; sert
zemine tutunabilmek için ahşap kazıklar kullanılmış, birleşim noktalarına kurşun akıtılarak deprem sırasında yapının esnemesine izin verilmiştir.
Yapı; parçalı olması, yükselip alçalması, kemer
ve selyaranlarıyla büsbütün taşkınlara karşı şekil
almıştır. Belki de onun estetik yanı, doğal ve işlevsel gereklilikleri büyük bir hassasiyet ve özenle ele almanın bir sonucudur.

olsa da bir felâkete veya doğal ve suni yapılarda
yıpranma ve tahribata yol açabilir. Taşkın yaşanması halinde, iyi ihtimalle bu köprü, yıpranma ve
tahribatla birlikte ekonomik ömrünü tüketmeye
başlayacaktır. Sonuç olarak uygun yer seçimi,
malzeme seçimi ve doğru teknik, başlangıçta
daha fazla zaman, zahmet ve maliyet gerektirebilse de, yapıyı emniyetli ve sürdürülebilir
kılmaktadır. Tabiatla aramızdaki gerilimleri azaltabilmek, Sinan’la münasebeti kuvvetlendirebilmek ümidiyle...

(7) Öziş, Ü. (1991). Mimar Sinan’ın Köprüleri. Ege Mimarlık Dergisi,
s. 2, ss. 38-41.
(8) Eyice S. (1992). Büyükçekmece Köprüsü. TDV İslâm Ansiklopedisi
içinde (Cilt 6, 520-521. ss.). İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı.
(9) Sâî Mustafa Çelebi (2003). Yapılar Kitabı: Tezkiretü’l-Bünyan ve
Tezkiretü’l-Ebniye (Mimar Sinan’ın Anıları) (Hazırlayan: H. Develi). İstanbul, K Kitaplığı Yayınevi, ss. 74-80.
(10) Alaboz, M. (2008). Mimar Sinan Köprülerinin Güncel Durum Değerlendirmesi ve Kapuağası Köprüsü Restorasyon Projesi. İstanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).
(11) Gülru N. (2013). Sinanın Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimarî Kültür. İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
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Fatih Hoşoğlu
Çevre Yüksek Mühendisi, İSTAÇ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Pandemi döneminde insanlar hayattan neredeyse elini çekti, üretim yavaşladı, trafikten
arabalar çekildi, bir ara İstanbul’dan Uludağ’ı gördük, denizlerimizde yunuslar daha sık
görüldü. Şehir temizlendi derken, sonra ne olduysa birden Marmara Denizi’ni beyaz bir
örtü kapladı. Beyaz köpük, deniz karı ve deniz salyası gibi farklı terimlerle adlandırılan müsilaj tekrar gelmişti. Aslında ilk defa 2007 yılında Marmara Çevre İzleme Projesi
(MAREM) kapsamında Marmara Denizi’nde müsilaj tespit edilmiş ve değerlendirilmeler
yapılarak raporlanmıştı. Ocak 2008 tarihli bir haberde "Marmara'da Beyaz Köpük Alarmı!" ile ilk defa kendini kentin sakinlerine göstermiş oldu müsilaj. Dünyada farklı yerlerde
de görülen müsilaj, özellikle Adriyatik’in kıyı sularında, 1870 yılından itibaren görülmeye
başlanmıştır ve 2007 yılında İtalya’nın 2.500 km’lik kıyı şeridinde büyük müsilaj salgınının
5 ay yaşandığı Danovaro ve arkadaşlarının 2009 yılındaki Akdeniz’deki Müsilajın Yayılması isimli makalesinde raporlanmıştır. Bu salgından önce, kış ayının son 30 yıla göre
normalden daha sıcak geçtiği de belirtilmiştir. Bu da çevresel şartların müsilaj oluşumunu
tetiklediğine dair bir delil olarak gösterilmiştir.
Müsilaj, kısaca, denizlerde yaşayan planktonik ve bentik gibi bitkisel canlıların uygun
ortamda aşırı çoğalması ve çevresel etkenlerle yaşamsal aktivitelerinin artmasıyla meydana gelen sümüksü, yapışkan bir yapı olarak tanımlanabilir. Müsilaj, doğrudan bir kirlilik
olmayıp, bir kirliliğin sonucu hatta birçok alanda problemlerin başlamasına sebep olmaktadır. Bu problemler içerisinde deniz canlısı nüfusunun azalması, balıkçılığın olumsuz etkilenmesi, turizme olan negatif etkisi gibi önemli hususlar yer almaktadır. Müsilaj
oluştuktan sonra, sadece fiziksel olarak deniz yüzeyinden toplanması bir çözüm olarak
görülmekle birlikte müsilajın ortaya çıkmasına sebep olan unsurların önüne geçmek en
etkili çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yaşanan bu çevre problemini Marmara Denizi özelinde değerlendirmek istersek öncelikle temel sebepleri sıralamak gerekmektedir. Müsilaj hem doğal hem de insan kaynaklı
etkenlerin sonuçları olarak yorumlanabilir. Doğal sebepler arasında, öncelikle, Marmara
Denizi’nin Ege Denizi ve Karadeniz arasında boğazlar ile sıkışmış fiziki yapısından dolayı
durağan bir deniz özelliğinde olması ve yüksek sıcaklık yer almaktadır. Yüksek sıcaklık biyolojik aktivitenin yani denizde yaşayan bitkisel canlıların nüfusunun artmasına ya
da hızlanmasına yol açarken, durağan deniz canlılar için uygun bir yaşama ortamı sunmaktadır. İnsan kaynaklı kirlilik doğal sebeplere eklenince öngörülemeyen deniz salyası
çoğalmaktadır. Burada kritik soru, insan kaynaklı kirliliğin nereden geldiğidir. Bunların
başında kara kökenli ve Karadeniz kaynaklı kirleticiler vardır.
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İnsan kaynaklı
sebepler
Kara kökenli kaynaklar

Şekil 1: Marmara Denizi Havzası ve Sınırlar (MEMPİS Projesi, 2006)

Tam arıtma yani biyolojik ileri
arıtma teknolojileri ile atık
suyun içerisindeki yukarıda
bahsedilen azot ve fosfor gibi
kirleticiler giderilebilmektedir.
Dolayısıyla bu durum ciddi
miktarda müsilaj oluşumu
için kaynak sağlamaktadır.
Tam arıtılamayan kısım, ön
arıtma olarak adlandırılan
sistemde ise atık suyun
içerisindeki kum, yağ-gres,
plastik gibi kaba parçacıklar
ızgara sistemi ile tutulmakta ve
uzaklaştırılmaktadır.
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Türkiye’nin nüfus yoğunluğu ve sanayi faaliyetleri açısından
Marmara Bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Marmara Denizi Havzası; Çanakkale, Biga, Gönen, Susurluk, Bandırma, Gemlik, İzmit, İstanbul ve Tekirdağ hem sanayi hem de
tarım ağırlıklı bölgelerden oluşmaktadır (Şekil 1). Bu havzada
toplam 25 milyon kişi yaşamaktadır. Bu bölgelerden evlerde
kullanılan sular, sanayide üretimden kaynaklı kirlenen sular ve
kimyasal atıklar kanalizasyon sistemleriyle tam arıtılmaya tâbi
tutulmadan doğrudan veya denizle bağlantılı akarsularla denize karışmaktadır. Bu atık suların içerisindeki organik madde,
azot ve fosfor içeriği müsilaja sebep olan mikroorganizmalara
hem besin hem de üremesi için önemli bir kaynak olmaktadır.
Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) raporlarına göre, maalesef Marmara Denizi’ne deşarj edilen atık suların mevcut durumda dahi %50’den fazlası tam arıtılmamaktadır. Tam arıtma
yani biyolojik ileri arıtma teknolojileri ile atık suyun içerisindeki
yukarıda bahsedilen azot ve fosfor gibi kirleticiler giderilebilmektedir. Dolayısıyla bu durum ciddi miktarda müsilaj oluşumu
için kaynak sağlamaktadır. Tam arıtılamayan kısım, ön arıtma
olarak adlandırılan sistemde ise atık suyun içerisindeki kum,
yağ-gres, plastik gibi kaba parçacıklar ızgara sistemi ile tutulmakta ve uzaklaştırılmaktadır.
MBB’nin güncel verilerine göre, Marmara Denizi Havzası’ndaki
belediye atık sularının %53’ü ön arıtma, %42’si ileri biyolojik
arıtma, %5’i ise biyolojik arıtma sonrası denize deşarj edilmektedir. Ön arıtma ile denize verilen atık sular, "derin deşarj" yöntemi ile kıyıdan birkaç kilometre uzakta Boğaz’ın akıntı yönüne
göre serbest halde suya karışmaktadır. Böylelikle kirliliğin biraz
seyrelmesi ve akıntı ile Marmara Denizi’nden uzaklaştırılarak,
Karadeniz ya da Ege Denizi’ne ulaşması sağlanmaktadır.
Diğer kirletici kaynaklar ise tarım ve hayvancılık faaliyetleridir.
Aşırı kullanılan gübre ve ilaçlar zamanla sulama ile topraktan
sızarak veya akarsular vasıtası ile denize ulaşmaktadır. Benzer
şekilde sanayiden kaynaklanan kimyasal atıklar, soğutma suları ve ağır metaller hem faydalı canlı nüfusunu azaltırken hem de
müsilaj için uygun ortam oluşturmaktadır. Faydalı canlı nüfusun
azalmasının en önemli sebebi denizdeki oksijen azlığıdır. Marmara Denizi’nde 1990’lı yıllarda başlayan dip sulardaki oksijen
azlığının son yıllarda deniz yüzeyinden 25 metre sonra yaşamsal faaliyet için kritik seviye olan 2 mg/L’nin altına düştüğü de
gözlenmiştir.

Karadeniz kaynaklı
kirleticiler
İstanbul Boğazı alt akımıyla Marmara Havza’sından
Karadeniz’e kirlilik yükü verilirken, üst akım ile de
Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kirlilik gelmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren Tuna Nehri kaynaklı
sınır aşan kirlilik, Marmara Denizi’ndeki oksijen azlığının en temel sebebi olarak görülmüştür. Karadeniz’in kirliliğinin %80’i 1970-1980 yılları arasında
Tuna Nehri kaynaklıydı. Ancak 1995 sonrasında
Tuna Havzası’nda alınan tedbirlerle %50’nin üzerinde bir iyileştirme sağlanmıştır. Güncel durumda
TÜBİTAKMAM’ın yaptığı bir çalışmada, Karadeniz’den gelen kirlilik oranı yaklaşık %40 mertebelerindedir. İstanbul’daki arıtma tesislerinden Marmara Denizi’ne gelen kirlilik yükleri hesaplanarak
İSKİ tarafından 2018 yılında teknik bir rapor hazırlatılmıştır. Bu rapora göre, Marmara Denizi’ndeki
toplam azotun %40’ı Karadeniz, %40’ı İstanbul
ve %20’si ise diğer yerleşimlerden gelmekte iken
toplam fosforda bu oran sırası ile %52, %32 ve
%16’dır. Planlamalar ve hedeflere göre, 2021 yılı
sonrasında, İstanbul’dan gelen kirlilik yüklerinin
%30-40 arasında azalacağı öngörülmektedir.

Doğal sebepler
Müsilaja sebep olan doğal kaynakların başında Marmara’nın fiziksel
yapısı gelmektedir. Marmara Denizi iki tabakalı hidrodinamik bir yapıya
sahip olup düşük yoğunluklu Karadeniz suları üst akımla Ege Denizi’ne
kadar ulaşmakta, yoğun Ege suları ise Marmara Denizi alt tabakasından Karadeniz’e geçmektedir. Bu durum, temiz su akışını sağlarken
aynı zamanda yukarıda bahsedilen kirlilikleri de taşımaktadır. Bu akışlara rağmen Boğazlar ve denizin iç suları arasındaki kot farkından dolayı
Marmara Denizi büyük bir göle dönmüş gibidir. Bu da suyu durağanlaştırarak tüm deniz canlıların yaşamsal aktiviteleri için uygun bir ortam
oluşturmaktadır.
Sonuçlarının doğal gözükmesi itibariyle iklim değişikliği, doğal sebeplerin altında yazılmıştır. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın İklim Değişikliği ve Denizler 2021 yılı raporuna göre yağış alışkanlıklarının değişmesi ve okyanusların ısınmasının deniz ekosisteminin asitlenmesine
ve biyo-çeşitliliğinin azalmasına hatta yok olmasına sebebiyet vermesi
beklenmektedir. Bu etki denizlerin en bereketli alanları olan kıyılarda
görülmektedir. Yağmur ve rüzgâr düzeninin gayri muntazam bir durum
alması ile denizlerdeki canlı nüfusu ve çeşitliliği azalırken, besi kaynaklarının değişmesi ile göç dinamiğinin başlaması öngörülmektedir. İklim
değişikliği kaynaklı bu hususların Marmara Denizi’nde tam olarak nasıl
bir etki ortaya çıkaracağı net olmamakla birlikte, çok da iyi senaryolar
ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.
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Marmara Denizi’ne
bağlantısı olan atık su
bağlantılarının önüne
geçilerek biyolojik ileri arıtma
tesisleri ile tamamlanması,
kapasitesi yetersiz tesislerin
kapasitelerinin artırılması,
ön arıtma tesislerinin ileri
biyolojik arıtma tesislerine
dönüştürülmesi. Hatta bir
adım daha ileri gidilerek ileri
biyolojik arıtma tesisinden
çıkan suların yeşil alanların
ve tarım alanlarının
sulanmasında kullanımı
sağlanmalı, böylelikle hem
tasarruf hem de Marmara
Denizi’ne en az atık su girişi
temin edilmiş olacaktır.

Çözüm nerede?
Aslında çözüm, yukarıda zikredilen problemler ve sebepler ortadan kaldırılınca kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Öncelik kirletmemekten geçmektedir. Kirletsek de kirliliği en aza indirmek
sonrasında gelmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı 22 maddelik eylem planı geç olsa
da uygulandığında istenilen sonuçları verecek bir plandır. Bu plan
tüm sektörlere, yerel yönetimlere ve denetleyen bakanlığa birçok
ödev vermektedir. Önümüzde, daha önce bu problemi 1970’li yıllarda yaşamış ve 4-5 yıllık bir süre içerisinde sıkı tedbirlerle çözüme kavuşturmuş Adriyatik ve Baltık Denizleri durmaktadır.
Tecrübelerden alınacak dersler ve Marmara Denizi üzerinde yapılan birçok üniversite ve kamu kurumunun yapmış olduğu çalışmalar derlendiğinde özet olarak aşağıdaki çözüm önerileri ortaya
çıkmaktadır:
• Marmara Denizi’ne bağlantısı olan atık su bağlantılarının önüne geçilerek biyolojik ileri arıtma tesisleri ile tamamlanması, kapasitesi yetersiz tesislerin kapasitelerinin artırılması, ön arıtma
tesislerinin ileri biyolojik arıtma tesislerine dönüştürülmesi. Hatta
bir adım daha ileri gidilerek ileri biyolojik arıtma tesisinden çıkan
suların yeşil alanların ve tarım alanlarının sulanmasında kullanımı
sağlanmalı, böylelikle hem tasarruf hem de Marmara Denizi’ne en
az atık su girişi temin edilmiş olacaktır.
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• Tarım üretiminde iyi tarım uygulamaları desteklenerek kademeli
olarak gübre ve ilaç kullanımı azaltılmalıdır. Benzer şekilde hayvancılıkta da oluşan gübre, kurulacak tesisler ile enerjiye ve organik gübreye dönüştürülerek iyi örnekler çoğaltılmalıdır.
• Marmara Denizi’nden Boğaz alt akımı ile Karadeniz’e verilen
kirlilik yükü bazı kirleticilerde daha fazla olduğundan "Tuna Nehri
kaynaklı kirlenmeye engel olamayız" anlayışı yerine kendi iç sularımızın yönetimine dönmeliyiz.
• Müsilaja sebep olan mikroorganizmaların nüfusunu dengeleyecek ekolojik şartlar oluşturularak bunlardan beslenen balık türlerinin artırılması sağlanarak biyoçeşitlilik artırılmalıdır. Ayrıca avlanma
ile ilgili yeni düzenlemeler de getirilmelidir.
• Uydu görüntüleme sistemleri ile anlık kirlilik takibi yapılmalı ve çevrenin fiziksel özellikleri de değerlendirilerek erken önlemler alınmalıdır.
Özetle; çöp atmak, gereksiz avlanmak, gemilerden atık dökmek,
tarımda aşırı gübre ve ilaçlama kullanmak ve atık su arıtma tesislerini standartlara uygun çalıştırmamak yanlıştır. Sonuç olarak,
Marmara Denizi’nde gerçekleşen müsilaj kirliliğinde bireyden topluma ve tüm kurumlara kadar yapılan yanlışlardan bir an önce
vazgeçilmelidir. Kirlettiğimizin karşılığında daha yüksek bedeller
ödeyerek bu süreçten hızlıca kurtulabilmek elimizdedir.
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Akıllı şehirler mi
daha dirençlidir,
yoksa dirençli
şehirler mi daha akıllı?
Dr. Fatih Gündoğan
İnşaat Mühendisi

Sonda söyleyeceğimizi başta diyelim: Aslında bütün sorunumuz insanın eliyle inşa ettiğini, "dünyanın
anayasasını" dikkate almayarak yapmasından kaynaklanmaktadır. Lütfi Bergen, 11. yüzyılda Avrupa’da "Allah köyleri yarattı, insan da kentleri inşa etti." diye bir ifade kullanıldığını aktarır1.Son yıllarda
sıkça duyduğumuz akıllı şehirler kavramında amaçlanan; şehirde yaşayanların ekonomik anlamda
daha güçlü, daha konforlu, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha yeşil ve daha güvenli bir şekilde şehir hayatından istifade etmesini sağlamaktır. Bu noktada "daha güvenli" kavramının altını çizelim
ve hatırda tutalım.
Şehirle ilgili tamlamalar (veya tanımlamalar) akıllı şehirlerle sınırlı değil elbette. Dijital şehir, yeşil şehir,
sürdürülebilir şehir, eko şehir, dirençli / dayanıklı şehir gibi çok sayıda tamlama da kullanılıyor. Biraz
kafa karıştırıcı biraz da can sıkıcı. Bilgisayarda doküman yazanların "yeni", "son", "ensonnn" ifadeleri
gibi görüyorum bu durumu. Biraz da ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunan mühendislerin "yeni nesil" ifadesinde... Bu bir markalaşma yarışı mı yoksa şehirleri daha yaşanabilir, daha çevreci ve daha
güvenli yapmak üzere yeni fikirler ortaya atma yarışı mı? Şehirler için sunulan mevcut ilacı yeterli
görmeyen birinin yapması gereken, yeni bir tedavi yöntemi aramak olmalıdır. Oysa bugün aynı ilacın
farklı bir ambalaj ile sunulduğunu görüyoruz. O yüzden aslına bakarsanız, bugün "akıllı şehir" olarak
ortaya atılan kavrama ve diğer kavramlara odaklanmaktan çok, vatandaşa sunulan tedavi yöntemlerine bakılmalı diye düşünüyorum. Bunun adına "iyi yönetilen şehir" diyecek olursam paradoksa
düşmüş gibi görünürüm ancak muradımın yeni bir kavram ortaya atmak değil meselenin bir şehri "iyi
yönetmek" olduğunun altını çizmek olduğunu söylemek isterim.

1

Sütun: Günlük Yazılar: II, s. 189-190.
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Bir çocuğun karşıdan karşıya
güvenle geçebilmesi, bir
gencin işine bisikleti ile güvenle
gidebilmesi, bir insanın gece parkta
güvenle yürüyebilmesi, bir işçinin
yaptığı işi güvenle yapabilmesi
"tasarrufu elinde bulunduranların"
görevlerini dosdoğru yapmasına
bağlıdır.

Bu kavramlardan "dirençli / dayanıklı şehirler (resilient cities)"i biraz açalım: Akıllı şehirler kadar sık duymasak da son zamanlarda -özellikle âfetlerden sonra- daha çok gündeme geldiğini görüyoruz. Türk Dil Kurumu
dayanıklı kelimesini "dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil"
olarak açıklarken dirençli kelimesini ise "dayanma, karşı koyma gücü ve
mukavemeti olan" olarak tanımlıyor2. Mukavemeti ise "dış etkilere karşı
ayakta kalma gücü" olarak tarif edebiliriz. Buradan yola çıkarak "Dayanıklı mı, dirençli mi" ikileminde "dirençli" kelimesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Önce bu konuda yapılmış tanımları sunmak isterim.
ICLEI’in hazırlamış olduğu bir raporda şöyle bir tanım getirilmiş: Dirençli
bir şehir, temel işlevlerini, yapılarını ve kimliğini korurken, aynı zamanda
sürekli değişim karşısında uyum sağlayıp gelişmeye devam ederken herhangi bir şok veya stresi absorbe etmeye ve atlatmaya hazırdır. Dayanıklılık oluşturmak, tehlike risklerini tanımlamayı ve değerlendirmeyi, kırılganlığı ve maruz kalmayı azaltmayı ve son olarak, direnci, adaptif kapasiteyi
ve acil duruma hazırlıklı olmayı gerektirir3. OECD ise dirençli şehirleri
şöyle tanımlıyor: Dirençli şehirler, gelecekteki şokları (ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal) absorbe etme, iyileştirme ve bunlara hazırlanma
yeteneğine sahip şehirlerdir4. Ronak Patel ve Leah Nosal’ın "Dirençliliğin
Tanımlanması" başlıklı makalelerinde, birçok araştırmacının bu konuda
yaptıkları tanımları ve dirençlilik endekslerinde kullanılan indikatörleri incelediklerini görüyoruz. Patel ve Nosal’ın inceledikleri endekslere baktığımızda konunun genel olarak beş başlık altında incelendiğini görüyoruz:
sosyal, ekonomik, kurumsal, fiziksel ve doğal. Yosef Jabareen, yaptığı
çalışmada bugün geldiğimiz noktada dirençlilik kavramının birçok alanda uygulandığını söylemekte hatta 11 Eylül sonrası Amerika’da kentsel güvenlik bağlamında bile kullanıldığına dair örnekler aktarmaktadır5.
OECD, bu konuda yaptığı çalışmada vaka analizlerine de yer veriyor.
Dünyanın çeşitli bölgelerinden şehirlerin incelendiği bu çalışmalar arasında Bursa ve Antalya da bulunuyor. OECD’nin tanımını ve vaka analizlerini
incelediğimizde şunu görüyoruz: Yalnızca âfetlere karşı direnç gösteren
değil, tıpkı akıllı şehirlerin tüm alanlara sirayet etmesi gibi, şehri ilgilendiren tüm alanlarda "direnç" gösterebilen bir şehir olarak tanımlandığını
söyleyebiliriz. "Peki, akıllı şehirler aynı hedefi taşımıyor mu ki?" gibi sinir
bozucu bir soruyu burada sormak isterim.
İster akıllı şehirde yaşamayı seçin ister dirençli şehirde, değinmek istediğim konu: Güvenlik ve emniyet.
Dinlerin ve devletlerin temel ilkelerinden birisi "can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması" ilkesidir. Bunu sağlamanın yolu eğitim, bilgilendirme, yasal düzenleme ve yasaklamalardır. Bir çocuğun karşıdan karşıya
güvenle geçebilmesi, bir gencin işine bisikleti ile güvenle gidebilmesi, bir
insanın gece parkta güvenle yürüyebilmesi, bir işçinin yaptığı işi güvenle yapabilmesi "tasarrufu elinde bulunduranların" görevlerini dosdoğru
yapmasına bağlıdır. Tasarrufu elinde bulunduranların daima göz önünde
bulundurmaları gereken ilke zaten şu değil mi?
"Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlâhi sorar
Ömer'den onu."
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Sorumluluk, elbette yukarıda vermiş olduğum günlük hayattan
örneklerle sınırlı değil. Bir kurdun inşaattan demir aşırması da bir
kurdun ormandan ağaç aşırması da dere yataklarını aşırması/
aşındırması da güvenlik konusunun en temel başlıklarındandır.
İster şehir olsun ister kırsal, yerleşim yerlerini çoğunlukla miras
olarak geçmiş dönemlerden alıyoruz. Çok istisna olmakla birlikte Brasilia, Songdo, Masdar gibi tamamen yeni şehirlerin kurulduğunu da görmek mümkün. Verinin ve hırsın (iki çok ilgisiz
kavram olduğunun farkındayım) bugünkü kadar güçlü olmadığı
bir dünyada yerleşim yerlerinin yaşanan tecrübelerden ders çıkarılarak oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Yani bugünün tabiriyle
doğruyu "deneysel çalışma" sonucu bulduklarını görüyoruz. Bu
nedenle dere yataklarından bugüne kadar uzak durulmuş. Bugün
elimizde bu kadar veri, kanun, denetim imkânı olmasına rağmen
-muhtemelen yenik düştüğümüz "hırs" sonucu- dayanıksız yerleşim yerleri vücuda getirmekten geri durmuyoruz. Bir de şu var:
Yüzyıllar önce doğanın bir parçasına güvenli bir şekilde yerleşen
ve çıkardığı dersler ile bu yerleşimini pekiştiren şehirler bugün ne
geçmişin kulaktan kulağa aktarılan deneysel çalışmalarına ne de
bilimsel çalışmalara dayanan büyümesinin bir sonucu olarak kırılgan hale gelmiştir. Elbette ve maalesef; bu düzensiz ve güvensiz
bölgelerin sakinlerini ise çoğunlukla alt gelir grupları oluşturuyor.
Oysa ister mevcut olan bir şehrin göç ve nüfus artışı nedeniyle
yayılması olsun isterse tamamen yeni bir yerleşim yeri kurulması
olsun -mutlaka ve öncelikle- kurulacak veya genişleyecek bölgenin "sağlıklı" olduğundan emin olmamız gerekir. Yeni yerleşim yeri
kurarken; buraları deprem, sel gibi doğal âfetlere dayanıklı inşa
edebilmenin temel kriteri budur.
Stephen Graham, "Dikey Dünya: Uydulardan Sığınaklara" adlı kitabında "Dünyamızdaki doğal denilen tehlikelerin doğal olmadıkları kesindir." gibi iddialı bir cümleyi alıntıladıktan sonra "Tersine,
bu tehlikeler iklimde, okyanuslarda, yeryüzünde ve biyosferlerde
insanların sebep olduğu (antropojenik) değişimlerin yaratıp şiddetlendirdiği tehlikelerdir ve bu değişimler bir kez ortaya çıktı mı,
insanlar tarafından yapılandırılmış kentsel ortamları ve bu ortamları
destekleyip koruyan -mühendislik ürünü- altyapıları da etkiler."diye
yazar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Graham’ın bu ifadesinde
yer alan "mühendislik ürünü" yapıların ve altyapıların mühendislik
hesaplarından ve ilkelerinden uzak inşa edilmiş olmalarına da üzülerek işaret etmek durumundayım.

Bugünkü Paris’in inşasında önemli roller üstlenen Georges-Eugéne Haussmann şöyle diyor şehirlerin güvenliği ile ilgili: "Şehirlerin
Kraliçesi bu şehrin (Paris) düzeni, genel (kamusal) güvenlik bakımından bir ön şarttır." Elbette Haussmann kamu güvenliği yani
asayişi kastediyor. Ancak burada güvenlik ifadesini ödünç alıp
"hayatta kalma" ile ilgili tüm alanlara yayabilirsiniz.
Konu yüzeysel anlamıyla kullanıldığı kadar basit değildir. Bugün
dere yataklarına yerleşimi haklı olarak eleştirirken yarın bir toprak
kayması sonrası yamaçlara yerleşimi aynı kolaylıkla yapabiliriz.
Oysa "toprağın yapısı gibi derinlerde" ve "iklimlerin değişmesi gibi
uzaklarda" gibi derinlemesine araştırılması gereken meseleler bulunmaktadır.
Özetle; şehrin önüne hangi takıyı getirirseniz getirin, öncelikle, kuracağınız şehrin "doğal" güvenliği tüm boyutları ile incelenmiş olmalıdır. Akabinde, mühendislik ve denetim çalışmalarının da daim
ve kaim olması gerekir.
Zira "dünyanın anayasası" bunu gerektirir.
1

Sütun: Günlük Yazılar: II, s. 189-190.

2
3

https://sozluk.gov.tr
https://e-lib.iclei.org/publications/Resilient-Cities-Thriving-Cities_The-Evolution-of-Urban-Re

silience.pdf
4
https://www.oecd.org/cfe/resilient-cities.htm
5
Jabareen, Yosef. (2013). Planning the resilient city: Concepts and strategies for coping with
climate change and
environmental risk. Cities. 31. 220–229. 10.1016/j.cities.2012.05.004.
6
İslam’ın ikinci halifesi Hazreti Ömer bin Hattab’a ait olduğu rivayet edilir.
7
Stephen Graham, Dikey Dünya: Uydulardan Sığınaklara, Koç Üniversitesi Yayınları, 2020.
8
Mark Pelling, The vulnerability of cities: natural disasters and social resilience. Earthscan
Publications Ltd., 2003.
9
Stephen Graham, Dikey Dünya: Uydulardan Sığınaklara, Koç Üniversitesi Yayınları, 2020.
10
Aktaran: James C. Scott, Devlet gibi Görmek, Koç Üniversitesi Yayınları, 2020.

Mark Pelling, Manila’da kıyı sel riski altındaki gecekondu bölgesinin toplam nüfusun yüzde 35’ini oluşturduğunu; Bogota’da ise
nüfusun yüzde 60’ının toprak kaymalarına maruz kalan dik yamaçlarda yaşadığını ifade ediyor. Graham’ın şu ifadesi de ilgi çekici "…insan yapısı ortamlar kent yoksullarının sistematik bir şekilde
en büyük risklere maruz kalacağı şekilde inşa edilmiştir."
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Gelecegimiz
ve

Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

İskoçya’da 1763 yılında James Watt tarafından
buharla çalışan makinenin bulunması, makine
çağının gerçek başlangıç noktası olmuştur. Avrupa’da takip eden süreçte sanayi devrimi ile
18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime
olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makineler
makineleşmiş endüstriyi doğurmuştur. Birleşik Krallık’ta ortaya çıkıp Batı Avrupa, Kuzey
Amerika ve Japonya’ya yayılan sanayi devrimi
etkisinde fosil yakıtlar, ihtiyaç duyulan enerjinin
sağlanmasında en önemli kaynak olmuştur.
Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak CO2 ve
diğer sera etkisine neden olan gazlar atmosferde birikmiştir. Atmosferde biriken bu gazlar,
sera etkisi ile iklim değişimine ve dolayısıyla

küresel ısınmaya neden olmuştur. Küresel ısınma, birçok doğal ekosistem üzerinde olumsuz
etkiye neden olmaktadır. Etkilenen ekosistemlerin başında orman ekosistemleri gelmektedir. Buna bağlı olarak Akdeniz iklim kuşağında
yer alan Akdeniz Havzası, Avustralya ve Orta
Amerika’da orman yangınları çok miktarda görülmeye başlanmıştır ve ileride de bu durumun
artması muhtemeldir.
Hızlı şehirleşme ile insanların doğaya yakın
alanlarda yaşama isteğinin artması ve doğada
değişik sosyal-kültürel faaliyetlerini yürütmesi
orman yangını riskini sürekli olarak arttırmaktadır. Artan yangınlar ile kamuoyunda karşımıza
çıkan soruları kısaca açıklamak gerekir:
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Orman yangınlarının
sebebi küresel
ısınma mıdır?
Birleşmiş Milletler altında yer alan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ortaklığında yürütülen ve 1988 yılında
kurulan Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2013 yılında yayınlanan beşinci değerlendirme raporunda "İklim değişikliği kesinlikle
vardır ve insan kaynaklıdır." ifadesi yer almıştır.
Ekstrem sıcaklık değerleri son bir yıl içinde sayısal olarak ölçümler ile ortaya
çıkmaktadır. 7 Ağustos 2020 tarihinde ABD’nin California eyaleti Death Valley
o
Ulusal Parkı’nda 54,4 C ile dünya tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçülmüştür.
Akdeniz Havzası’nda 11 Ağustos 2021’de Avrupa’nın en yüksek sıcaklık deo
ğeri 48,8 C ile İtalya / Sicilya’da kayıtlara geçerken aynı gün Tunus / Kayreo
van’da termometreler 50,3 C’yi göstermiştir.

Ekstrem sıcaklık değerleri
son bir yıl içinde sayısal
olarak ölçümler ile ortaya
çıkmaktadır. 7 Ağustos
2020 tarihinde ABD’nin
California eyaleti Death
Valley Ulusal Parkı’nda
54,4oC ile dünya
tarihinin en yüksek
sıcaklığı ölçülmüştür.
Akdeniz Havzası’nda
11 Ağustos 2021’de
Avrupa’nın en yüksek
sıcaklık değeri 48,8oC
ile İtalya / Sicilya’da
kayıtlara geçerken aynı
gün Tunus/Kayrevan’da
termometreler 50,3oC’yi
göstermiştir.
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Yüksek sıcaklıkların görüldüğü zaman zarfında ülkemizin kuzey bölgelerinde
sıcaklık değerlerinin düşmesi ile alçak basınç alanları oluşurken güney kesimlerde ise yüksek sıcaklık, yüksek basınç bölgeleri oluşturmuştur. Temel kaide
olarak alçak basınç bölgelerinden yüksek basınç bölgelerine doğru hava akımı olur. Bu basınç farklılığından dolayı ülkemizin kuzeyinden güneyine doğru
hava akımı ve dolayısıyla rüzgâr oluşmuştur. Bu rüzgâr İç Anadolu Bölgesi’nden geçerken kurak ve nemsiz havayı alarak Akdeniz ve Ege kıyılarına
taşımıştır. 50-80 km / sa arasında hız ile bu hava akımı kıyılardaki hava nemini
o
de düşürerek % 5-15 arasında yer almasına neden olmuştur. Böylece, 47 C
sıcaklıklara ulaşan yangın bölgelerinde kuru ve rüzgârlı bir iklim koşulu oluşmuştur. Bu değerler ile de orman yangınlarının yayılımı için maalesef optimal
koşullar ortaya çıkmıştır.

Ormanda sadece
ağaçlar mı yanıyor?
Ülkemiz flora ve fauna türü çeşitliliği bakımından zengindir. Flora olarak 12
binin üzerinde tür çeşitliliği ile tüm Avrupa kıtası toplam flora türü çeşitliliğinden fazladır. Flora türlerinin yaklaşık üçte biri endemiktir, yani sadece
ülkemizde yayılış göstermektedir. Ayrıca fauna bakımından da ülkemiz yaklaşık 70 bin tür çeşitliliğine sahiptir. Orman yangını sırasında insanlar sadece
ağaçların yanmasına odaklanmaktadır. Aslında yangın ile ormanda yaşayan
milyonlarca canlı da yanmaktadır. Mesela, 2019 yılında Avustralya yangınında 1 milyardan fazla hayvanın öldüğü tespit edilmiştir.

Orman yangınına sebep
olmanın cezası nedir?
Ülkemizin orman yangınlarının %88'i insan kaynaklıdır. Türk Ceza Kanunu’nda;
taksirle orman yangınına sebep olunur ise ceza 2-7 yıl arasındayken, "kasten
orman yakma" cezasının alt sınırı 10 yıl, üst sınırı ise açık bırakılmıştır. Ayrıca 10
bin gün idari para cezası uygulanır. Terör amaçlı orman yakma suçunun cezası
da müebbet hapis ve 20 bin gün adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Tüm
bunlara ek olarak taksirle veya kasten orman yakmada tüm yangın söndürme
masrafları, maddi kayıplar ve ağaçlandırma masrafları kişiden tahsil edilir. Ayrıca,
Anayasa’nın 169. maddesi gereği, "Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya
daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz."

Yanan alanlar
imara açılacak mı?

Taksirle veya kasten orman
yakmada tüm yangın
söndürme masrafları, maddi
kayıplar ve ağaçlandırma
masrafları kişiden tahsil edilir.
Ayrıca, Anayasa’nın 169.
maddesi gereği, "Ormanları
yakmak, ormanı yok etmek
veya daraltmak amacıyla
işlenen suçlar genel ve özel
af kapsamına alınamaz."

Orman yangınları ve sonrasında hemen akla gelen ilk soru; "Yanan alanlar imara
açılacak mı?" sorusudur. Ancak, bilinmelidir ki, orman alanlarının korunması ile
ilgili ülkemizin güçlü bir yasal altyapısı vardır. Anayasamızda orman alanlarının
korunması ile ilgili 169. madde "Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi" alt başlığında toplanmış ve "Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde
başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz." şeklinde ifade edilmiştir. Ülkemizde
yanan orman alanının imara açılması örneği de yoktur. Sosyal medya-yayın kuruluşlarında yer alan, yangın sonrası inşaat ve tarım faaliyetinde bulunulan tüm
yerler orman sınırı dışında / ormana bitişik olmasından dolayı ormanda tarım ve
imar faaliyeti yapılıyormuş gibi gösterilen görsellerdir.
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Anız yakmayalım, yangın
riski dönemlerinde
orman çevresinde bahçe
temizliği yapmayalım,
ormana sigara izmariti
atmayalım, ateşli
piknik yapmayalım.
Unutmayalım ki hâlâ
orman yangınlarının %88’i
insan kaynaklı olarak
çıkmaktadır. İkinci olarak;
yangına hızlı müdahale,
söndürülme süresini
kısaltmaktadır. Eğer
orman yangını çıkmış
ise hemen Alo 177 veya
112’ye haber verelim.

68

Uçaklarımız yetersiz mi?
Ülkemizde orman yangınlarının söndürülmesinde ilk defa helikopter 1986, amfibik
(su atar) uçak ise 1995 yılında kullanılmıştır. 2009 yılına kadar 1,5 ton kapasiteli bu
amfibik uçaklar hava alanlarından su ikmâli yapıyorken, açık deniz veya göllerden
su alamıyordu. 2009 yılından itibaren ise göl, deniz ve geniş su kaynaklarından su
alabiliyor. 2020 yılında kullanılmaya başlanan amfibik uçaklar ile su taşıma kapasitesi
10 tona çıkarılmıştır. 2000 yılına kadar helikopterler 2,5 ton su alırken 2020 yılında
devreye sokulan helikopterler ile 3,5; 7,5 ve 10 ton su taşınabilmektedir. Orman
yangınları ile mücadelede her bir mücadele yönteminin kendine özgü alanı vardır.
Orman yangını topoğrafik olarak düz, deniz veya büyük göl alanına yakın ise uçaklar
kullanışlıdır. Bu duruma en güzel örnek, geçen haftalarda Heybeliada’da meydana gelen yangındır. Antalya’dan havalanan yangın söndürme uçağı; hızla Heybeliada’ya ulaşmış, denizden aldığı suyu anında adadaki yangına atmıştır. Ancak eğimli
ormanlık alanda ise helikopterler daha uygundur. Ayrıca tüm ormanlarımızda bulunan
4160’dan fazla yangın havuzu ile helikopterlerin su tedariki kısa sürede sağlanmaktadır. Su kaynağına uzaklığına göre değişse de ortalama olarak yangında helikopter
7-8 ad/sa su atarken uçaklar sadece 2 ad/sa su atmaktadır.

Kozalak patlaması
diye bir şey var mı?
Orman yangınları sırasında en çok dile getirilen olaylardan birisi de kozalak patlaması ile yangınların büyüdüğü idi. Gerçek
durumda ise kozalak patlaması diye bir olay yoktur. Bu olay
yanlış anlaşılan bir durumdur. Kozalak atması / patlaması denilen şey, kıvılcım atmasıdır. Kıvılcım atması, yanan bitkilerden
kopan materyalin rüzgârın hızı ile ilerilere taşınarak spot olarak
yeni yangınların başlamasına sebep olan bir süreçtir. Manavgat’taki yangın sırasında bu kıvılcım atması mesafesi 4,5 km
olarak ölçülmüştür. 2019 yılı Avustralya yangınında bu mesafe
85 km olarak belirlenmiştir.

Sonuç
İnsan faaliyetleri, küresel ısınma, ülkelerin ekonomik gelişmesine zarar vermek ve ulusal güvenliği zayıflatmak amaçları ile
ormanların yandığını / yakıldığını görmekteyiz. Bu yüzden her
ne sebeple olursa olsun toplumsal bilinç ile orman yangınlarıyla mücadele edilmesine katkı sunmamız gerekir. Birincisi, yangın öncesi tedbirleri almalıyız: Anız yakmayalım, yangın riski
dönemlerinde orman çevresinde bahçe temizliği yapmayalım,
ormana sigara izmariti atmayalım, ateşli piknik yapmayalım.
Unutmayalım ki hâlâ orman yangınlarının %88’i insan kaynaklı
olarak çıkmaktadır. İkinci olarak; yangına hızlı müdahale, söndürülme süresini kısaltmaktadır. Eğer orman yangını çıkmış ise
hemen Alo 177 veya 112’ye haber verelim. Son olarak; sadece televizyon başında, gazete veya sosyal medyada orman
yangınlarını izleyerek üzülmeyelim; yanan orman alanlarının
ağaçlandırılmasında ailelerimiz ile yer alalım. Ancak, birçok sivil toplum kuruluşu yanan alanlarda ağaçlandırma yapacağını belirterek bağış toplamaktadır. Tek bir doğru vardır ki tüm
ağaçlandırma faaliyetleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır. O yüzden ilgili kurum ile irtibatlanarak ağaçlandırma çalışmalarında yer alalım.
Dünya 4,6 milyar yaşında ve insanoğlu bu süre içinde, özellikle
sanayi devrimi sonrasında, dünyayı hızla kirletiyor. Görüyoruz
ki insanoğlu sürekli doğa ile mücadele hâlinde, bu mücadeleyi
insanoğlu kazandığı zaman yine insanoğlu kaybedecek!
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Semih Akşeker
Mimar
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Yüzyılın âfeti:
betonarme yapılar/
şehirler
Depremden "âfet" olarak bahseden hatta depremi "Allah’ın cezası" olarak gören o kadar
çok insan var ki şaşırıyorum!

Âfet mi, nimet mi?
Depremleri âfetlere
dönüştüren de bunu
kabul etmek istemeyen
de biziz. Suçu daima
başkalarında arıyoruz.
Çürük bina yaptık
demiyoruz, deprem yıktı
diyoruz. Sorumluluk
ve ceza almaktan
kurtulmanın en iyi yolu
bu galiba.
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Ezberden konuşanlar için baştan söyleyelim: Depremler âfet değil nimettir; tıpkı su gibi, tıpkı ekmek gibi. Bugün sahip olduğumuz pek çok nimeti depremlere borçluyuz. Depremler
olmasaydı dağlar, tepeler, pınarlar olur muydu hiç? Şelaleler, dereler, jeotermal şifalı sular
olur muydu? İklim ve ekosistem çeşitliliğini bile dağlara yani depremlere borçluyuz. Bir vakit
Rusya’daki uçsuz bucaksız düz bir ovada 500 km yol gitmiştim de gözlerim ufacık olsun
bir tepe aramıştı, ama nafile... O gün daha iyi anladım ki dünyadaki pek çok tabii güzellik
varlığını dağlara borçlu. Artık şu "deprem=âfet" iftirasını bir daha işitmek istemiyorum.
Depremleri âfetlere dönüştüren de bunu kabul etmek istemeyen de biziz. Suçu daima
başkalarında arıyoruz. Çürük bina yaptık demiyoruz, deprem yıktı diyoruz. Sorumluluk ve
ceza almaktan kurtulmanın en iyi yolu bu galiba.
Bugün dünyanın sorunu deprem değil; asıl sorun iklim değişimi, çevre kirliliği, kuraklık gibi
âfetler. Depremi nimet olarak gördüğümü yukarıda söylemiştim. Biz depremi değil betonarme binaları / şehirleri âfet olarak görüyoruz zira çevresel sorunların kaynağında betonarme
binaların önemli bir payı var. Bizce betonarme yüzyılın çevre felaketidir, yazıyı sonuna kadar
okuduğunuzda bana hak vereceğinizi umuyorum.

Bencilliğin sonu
İnsan sağlık ve güvenlik testinden geçirmeksizin hiçbir ürünü kullanmak istemez çünkü canı çok tatlıdır ama aynı insan, hayvanları kobay (denek) olarak
kullanmaktan çekinmez, laboratuvarlar hayvan cesetleriyle dolup taşar. İnsan, kendi canı söz konusu olduğunda sözgelimi yeni bir otomobili defalarca
güvenlik testinden geçirir. Betonarme de sayısız güvenlik testinden geçirilen
bir malzeme olduğu halde sıra çevreye / doğaya / canlılara verdiği zararlar
söz konusu olduğunda hiç umursanmamıştır.
İnsan kendi türü için gösterdiği özenin yüzde birini doğa için, diğer varlıklar
için göstermiyor. Üretimin toprağa, havaya, suya zarar verip vermediği ile
ilgilenmiyor. Ancak bu kayıtsızlık ve umursamazlık insanlığın başına büyük
işler açacağa benziyor.

Betonarme de sayısız
güvenlik testinden geçirilen
bir malzeme olduğu halde
sıra çevreye / doğaya /
canlılara verdiği zararlar
söz konusu olduğunda hiç
umursanmamıştır.

Dünya eski dünya değil
İklim değişimi, çevre kirliliği, kuraklık gibi âfetlerin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde hükûmetler cılız da olsa bazı önlemler almaya
çalışıyor. Hedef, fosil yakıtların kullanımını azaltmak ancak dünyanın ihtiyaç
duyduğu enerjinin büyük bir kısmı bugün hâlâ petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil kaynaklardan sağlanıyor. Karbon salımının ana nedeni işte bu fosil yakıtlar.
Dünyada tüketilen enerjinin %50'si, suyun %42'si binaların inşaat ve işletme
aşamasında kullanılıyor. Yine sera gazlarının %50'si, içme sularındaki kirliliğin %40'ı, hava kirliliğinin %24'ü inşaat ile ilişkili faaliyetlerden kaynaklanıyor.
Dünyada inşaat sektörünün karbon salım payının kabaca %15-20 olduğu
hesaplanıyor.

İnsan kendi türü için gösterdiği
özenin yüzde birini doğa için,
diğer varlıklar için göstermiyor.
Üretimin toprağa, havaya,
suya zarar verip vermediği ile
ilgilenmiyor. Ancak bu kayıtsızlık
ve umursamazlık insanlığın
başına büyük işler açacağa
benziyor.
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Sürdürülebilir
mimarlık
Eski hâl muhal / imkânsız, yeni hâl izmihlal / tükeniş. Türümüzün devamı için
yaşam alışkanlıklarımızı ve zihniyetimizi değiştirme vakti geldi. İsraf düzeni ve
dönemi artık son bulmalı.
Her devlet, her insan, her sektör ister istemez bakış açısını değiştirmek zorunda. İnşaat sektörü öncelikle betonarme gibi enerji sarfiyatı yüksek malzemeler
yerine enerji sarfiyatı düşük doğal malzemelere yönelmelidir. Kurumlar / bireyler araştırma, geliştirme, yardımlaşma ve iletişim halinde olmalı, bilgi paylaşmalıdır.
Bugünün dünyasında bir malzemenin ucuzluk ve bolluğu onu kullanmak için
yeterli ölçü değil, ayrıca sürdürülebilir nitelikte olması gerekiyor. Bilim dünyasının sürdürülebilir bir malzeme için kabul ettiği kriterler şunlardır:
1- Enerji sarfiyatı ve karbon salımı düşük olmalı,
2- Üretimi çevreye zarar vermemeli,
3- Su tüketimi düşük olmalı,
4- Servis ömrü uzun olmalı,
5- Geri dönüştürülebilir olmalı.

KAYNAK

ÜRETİM VE

TÜKETİMİ

KİRLİLİK

İNŞÂ

GERİ DÖNÜŞÜMÜ
VAR MI?

SÜRESİ

YIKIM

BİNANIN

BEDELİ

ÖMRÜ

Binaların yaşam döngüsü analizinde dikkate alınması gereken kriterler

Beton dünyada en çok kullanılan malzemelerden biri. Birleşmiş Milletler’e göre,
dünyada kişi başına tüketim 1050 kg/yıl. Bu miktar, buğday tüketiminden bile
daha fazla. Bu kadar yaygınlığına rağmen betonarmenin sürdürülebilir bir inşaat malzemesi olmadığı anlaşılmıştır. Bu bölüme başlamadan önce betonun
kısa bir tarihçesini vermek istiyorum:
Önce 1812’de Fransa’da Louis Vicat yapay çimentoyu, 1824’te İngiliz Joseph
Aspdin Portland çimentosunu üretti. 1850’de Fransız Joseph Monier sağlam
saksılar üretmek için betona demir çubuk ekleyince betonarme ortaya çıktı.
1879’da İskoçya’da ilk beton yol, 1889’da Fransa’da ilk betonarme köprü yapıldı. 1903 yılında ise Fransız mimar / müteahhit Auguste Perret ilk betonarme
apartmanı inşâ etti yani 120 yıllık geçmişi olan bir malzeme söz konusu.
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Betonarmeden
neden vazgeçmeliyiz?
Bu konuda çok geniş bir literatür var fakat bize ayrılan yer sınırlı olduğu için her bir bahsi
özetleyerek geçeceğim. Betonarmeden şu özellikleri sebebiyle vazgeçmeliyiz:

1- Enerji ihtiyacı/sarfiyatının çok yüksek olması
Endüstrinin ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan sağlanıyor demiştik.
"enerji" demek "kirlilik" ve "maliyet" demek aslında. Bir malzeme ne kadar çok enerji ile
üretiliyorsa doğaya o kadar karbon salıyor demektir. Aşağıdaki tabloda, farklı inşaat malzemelerinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı görülüyor:

Endüstrinin ihtiyaç
duyduğu enerjinin büyük
bir kısmı fosil yakıtlardan
sağlanıyor demiştik.
"enerji" demek "kirlilik"
ve "maliyet" demek
aslında. Bir malzeme
ne kadar çok enerji ile
üretiliyorsa doğaya o
kadar karbon salıyor
demektir.
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MALZEME ÇEŞİDİ

FOSİL YAKIT ENERJİ (M J / m3)

1 m3 AHŞAP

750

1 m3 BETON

4.800

1 m3 ÇELİK
1 m3 ALÜMİNYUM

266.000
1.100.000

Tabloda beton ve demir üretimi için gerekli enerji miktarı ayrı ayrı
verildiği için biz birleştireceğiz:
- 1 m3 beton içinde ortalama 120 kg demir bulunur.
- Demirin özgül ağırlığı m3/7600 kg.
- 1 m3 beton içinde hacimce 120/7600=0,016 m3 demir kullanılır.
- 0,016 m3 demir için gereken enerji 0,016x266,000=4200
mj’dir.
- 1 m3 betonarme üretimi için gerekli enerji miktarı
4800+4200=9000 mj.
Bu durumda 1 birim betonarmenin 1 birim ahşaptan
9000/750=12 kat fazla enerji ile üretildiği ortaya çıkıyor. Bitmedi,
önemli bir ayrıntı daha var:
Ben 1988-2018 yıllarında yaptığım inşaatlarla ilgili pek çok not
almış, istatistikler tutmuştum. Yaptığım 100 m2’lik betonarme bir
dairenin kaba inşaat ağırlığı ortalama 120 ton iken aynı büyüklükte ahşap karkas bir evin kaba ağırlığı ortalama 20 ton olarak
gerçekleşmiştir. Ahşap ev, betonarme evden 6 kat daha hafif
olduğu gibi ayrıca 12 kat daha az enerji ile üretilmektedir. Artık
şunu söyleyebilecek durumdayız: Ahşap bir bina aynı büyüklükte betonarme bir binadan 6x12=72 kat daha az enerji ile üretilmektedir.

Üretilen Çimento Miktarı
(Milyon Ton)

Çimento Kaynaklı Karbon Salımı
(Milyon Ton)
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Diğer Ülkeler

Tam 72 (yetmiş iki) kat. Dedim ya; betonarme malzeme, tam bir
çevre felaketi.

2- Çevre kirliliğine sebep olması
Bir ürün için harcanan enerji miktarı ne kadar yüksekse ürettiği
kirlilik de o kadar yüksek olur. Betonun içinde 3 ana malzeme
var: Çimento, mıcır, kum. Üretimi esnasında en çok enerji harcanan ürün çimento. Öyle ki çimento dünya karbon salımının tek
başına %8’inin sebebidir. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu
Chatham House: "Dünya karbondioksit salımının %8’i çimento
kaynaklı." (pbl, 2017) demektedir.
Dünyada çimento dışında bu oranda kirletici bir başka ürün
daha yok zira üretim prosesi çok karmaşık. Şöyle sıralayalım:
Kalker ve kilin ocaklardan iş makineleri ile çıkarılması (kazı+yükleme), araçlarla taşınması (nakliye), boyutları 25×25 mm ölçüye
gelinceye kadar kırılması (kırma), değirmende öğütülerek farin
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hâline getirilmesi (öğütme), farinin 1000 °C ısıtılarak %90 oranında kalsine edilmesi (ön ısıtma), ön ısıtıcıdan gelen farinin döner
fırında 1500 °C pişirilerek granül haline getirilmesi (pişirme), sonra
klinkerin içine %3-5 kalsiyum sülfat eklenerek nihayet çimento
elde edilmesi. Görüleceği üzere, çıkarma + yükleme + nakliye +
kırma + öğütme + ön ısıtma + pişirme + torbalama… 8-9 farklı
işlem ile çimento dünyadaki en büyük kirleticidir.
Beton içindeki diğer malzeme mıcırdır. 1 m3 betonun ağırlıkça
%70-80’i mıcırdır. Mıcır üretimi de çok işlemlidir. Önce ocaklarda dinamitlerle kayalıklar patlatılır. Parçalanan kayalar konkasör
adı verilen makinelerle 5-38 mm olacak şekilde kırıldıktan sonra
kamyonlarla beton santrallerine taşınır. Mıcır ayrıca, fosil ve ağır
metallerden arındırmak için temiz su havuzlarında yıkanır. Tabii
bütün bu işlemler için de yüksek miktarda enerji tüketilir.

3- Su sarfiyatının yüksek olması
Dünyanın kirlilik kadar diğer önemli sorunu su kıtlığı / kuraklıktır.
Bugün artık sanayide suyun arıtılarak tekrar kullanılması, ziraatte
damlama suya geçilmesi, çok su tüketen pancar ve mısır ekiminden
vazgeçilmesi, evlerde tasarruflu musluk takılması gibi önlemler konuşulmaya başlandı.
Betonarme, tüm inşaat malzemeleri arasında su sarfiyatı en yüksek
malzemedir. Ocaklarda, santrallerde, şantiyelerde… Üretimin her
aşamasında çok miktarda temiz su kullanılmaktadır. Önce ocaklara
bakalım. Mesela; beton içinde kara kumu kullanılacaksa içindeki kil
(alüminyum silikat), ağır metaller, çürümüş bitki ve hayvan fosillerinin, deniz kumu kullanılacaksa içindeki tuz ve minik deniz canlılarının
arıtılması için defalarca temiz su ile yıkanmalıdır. Mıcır elde etmek
için de kayalarda bulunan ağır metal ve fosiller arıtılırken temiz su
kullanılır. Çimento fabrikalarında da yıkama, öğütme, soğutma vb.
aşamalarında çok su kullanılır.

Üçüncü ürün kumdur; kum, karadan ve denizden iki türlü
çıkarılabilir. Bu işlemler için de ekskavatör, kepçe, dozer
gibi çok yakıt harcayan iş makineleri kullanılır. Kum da
tıpkı mıcır gibi içindeki ağır metallerden, atıklardan ve fosillerden arındırılmak için defalarca temiz suda yıkanmak
zorundadır.
Henüz bitmedi, buraya kadar anlatılanlar ham madde
temini aşamalarıydı, sırada beton üretiminde kullanılan
enerji ve su var. Hazırlanan çimento, mıcır ve kum kamyonlarla beton santrallerine taşınır. Burada da kepçe, tartı, yürüyen bantlar, pompalar, kumanda odası, jeneratör
gibi yüksek yakıt harcayan donanımlar bulunur. Bu makineler de yüksek enerji tüketir. Nihayet santralde hazırlanan betonlar transmikser ve beton pompaları gibi yine
çok yakıt / mazot harcayan araçlarla şantiyeye nakledilir.
Öyle görülüyor ki dünyada betonarme kadar yakıt ve su
tüketen bir başka inşaat malzemesi daha yok.
Çimento:
- 1 kilogram klinker üretmek için 800 kilo kalori enerji
tüketilir.
- 1 ton çimento üretmek için ortalama 110 kW elektrik
tüketilir.
- 1 ton çimento üretiminde 100 kg fuel-oil ya da 185 kg
kömür tüketilir.

Su ayrıca bizzat betonun içinde yer alır. Betonun ağırlıkça %12-15’i
sudur; yani her 1 m3 beton içinde ortalama 350 litre su bulunur.
100 m2 büyüklükte bir evde ortalama 120 m3 beton kullanıldığına
göre ne kadar su tüketildiğini varın, siz hesap edin. Daha bitmedi;
beton döküm öncesinde tüm kalıp yüzeyler ıslatılır, döküm sonrasında priz (sertleşme) esnasında gerekli nemi muhafaza etmek için
beton yüzeyler 1 hafta boyunca günde iki defa sulanır. Yine mikser
ve pompaların her döküm sonrası temizliğinde, beton santrallerinin
mesai sonrası ekipman temizliğinde vs. her aşamada çok miktarda
temiz su kullanılmaktadır.
Beton üretiminde çok su kullanıldığı gibi ayrıca su kaynakları çok kirletilmektedir. Şöyle ki; taş ve bilhassa kum ocakları su ihtiyacı nedeniyle umumiyetle dere kenarlarında kurulmaktadır. Kumlar dere suları
ile yıkandıktan sonra aynı su hiç arıtılmadan tekrar derelere verilir.
Bu ise derelerdeki su kirliliği ve balık ölümlerinin önemli bir nedenidir
(Erkmen, 2017). Su kirliliği konusuna bu yazıda giremeyeceğim.

4- Kısa ömürlü olması
Binalar servis ömrü boyunca su, ısı, nem, güneş, deprem gibi pek
çok mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik etkiye maruz kalır. Binaların
bütün bu etkilere karşı dayanımlı olması beklenir. Binaların ömrü bu
doğal etkiler dışında ayrıca proje, malzeme, işçilik, denetim, bakım,
zemin, fay hattına yakınlık gibi daha pek çok faktöre bağlıdır. İnşaat
malzemeleri arasında en kısa ömürlü malzeme betonarmedir. Eldeki
mimari mirasa baktığımızda ahşap binaların yaşı 700-800 yıl, taş ve
tuğla binalarınki 1500-2000 yıla kadar ulaşabilmektedir. Betonarme
binaların ömrü ise min./mak. 40-80, ortalama 60 yıl olarak kabul
edilmektedir.

- 1 ton çimento klinkeri üretimi esnasında yaklaşık 1 ton
CO2 açığa çıkar.
- 1 ton çimento üretiminde 240 gram SO 2 ve 6 kg
"NO (azot oksit)" atmosfere salınır.
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Onarımlar

Performans

Başlangıç

Minimum
Servis Ömrü
Zaman
Beton performansı ve servis ömrü arasındaki ilişki (CB, 1992)

Yapılar, TS EN 1991–1, 1994-2 ve BS 7543:2003’e göre servis ömrü açısından 4 gruba ayrılmıştır. Tablodaki yaş beklentisi ülkemizde en yaygın olarak
kullanılan betonarmeye göre alınmıştır.

SINIF

HEDEFLENEN
SERVİS ÖMRÜ

YAPI TÜRÜ

1

1-5

Geçici şantiye yapıları

2

25

Demiryolu traversleri, çatı makasları, prefabrik yapılar

3

50

Konut, ofis, eğitim, sağlık yapıları

4

100

Anıtsal binalar, köprüler, barajlar, arşiv yapıları
Yapıların sınıflarına göre servis ömrü (TSE)

Bu durumda tüm betonarme binaların güvenlikli servis ömrü kabul edilen 60
yılda bir yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Son yıllarda bilirkişi olarak görev aldığım pek çok betonarme binanın aslında bu yaşa bile ulaşamadığına yakından
şahit oldum. Şimdi soruyorum: Yerküre / ekosistem böyle bir yap-yık döngüsünü nasıl kaldırabilir? 2020 TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin sadece konut stoku
33 milyon. Okul, hastane, AVM, ofis binaları bu sayıya dâhil değil. Servis ömrü
göz önüne alınıp her betonarme binanın 60 yılda bir yıkılacağı düşünüldüğünde
harcanan parayı, tüketilen enerjiyi, suyu, ortaya çıkan kirliliği bir tasavvur etmeye çalışın. Binaların yaşı meselesi ne kadar önemliymiş, değil mi?

5- Geri dönüşümünün olmaması
Hangi malzemeden yapılırsa yapılsın hiçbir bina sonsuza kadar yaşayamaz.
Binaların taşıma gücü tükendiğinde, mesela meşhur Konya Zümrüt Apartmanı
(2004) veya İstanbul / Kartal Yeşilyurt Apartmanı (2019) örneğinde olduğu gibi
ya kendiliğinden yıkılır ya da çatlak gibi bazı belirtiler verdiğinde boşaltılarak
yıktırılır. Biz yıkmazsak deprem yıkar. Yıkılan ya da yıktırılan binaların molozu ne
oluyor, nereye gidiyor, nerelere dökülüyor, hiç düşündünüz mü?
Yıkılan / yıktırılan binaların taşıyıcı malzemesi;
- Ahşap ise; yüzde 60-70 oranında başka bir bina inşaatında kullanılır. Kullanılamayacak durumda olanlar ise sunta fabrikalarında yonga ve talaş haline
getirilerek levha halinde değerlendirilir. Hiçbir şey yapılmadığı takdirde ahşap
çürüyerek toprağa karışır.
- Tuğla ve taştan ise; üzerindeki harçlar temizlenerek malzeme yüzde 70-80
nispetinde tekrar kullanılır.
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- Çelik ise; yıkılan binaların çelik parçaları fabrikada eritilerek yüzde 90-95 nispetinde geri
kazanılır.
- Geldik betonarmeye; inşaat malzemeleri arasında bir tek betonarme geri dönüşüme uygun
bir malzeme değil zira betonarme içinde mıcır,
kum, çimento, demir gibi farklı malzemeler birbiri ile adeta kaynaşmıştır, bunları birbirinden
ayırma / ayrıştırma imkânı yok. Betonarmenin
içinden bir tek demir, onun da bir kısmı ayrıştırılabilir.
Şimdi daha gerçekçi bir şey söyleyeceğim: Betonarme bir bina yıkıldığında, betonla birlikte
tuğla, cam, seramik, ahşap kapı, plastik pencere gibi yüzlerce farklı inşaat malzemesi paramparça olarak birbiri ile karışmaktadır. Şimdi
lütfen söyler misiniz; bu karmakarışık moloz
yığını içinden hangi malzemeyi nasıl ayıracaksınız? Mümkün değil. Bu yüzden molozlar ya
denize boşaltılıyor ya da karada boş arazilere
dökülüyor.
Öte yandan, beton atıkların bin bir zahmetle
ayrıştırıldığını varsayalım, bu ayrışmış agrega
yeni beton üretiminde kullanıldığında dayanım
istenen değerden daha düşük çıkmaktadır. Bu
yüzden beton atıklar agrega yapılmak yerine en
iyi ihtimalle otoyol altlarına serilerek değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında
geri dönüşümde en ileri ülke olan İspanya’da
bile beton geri dönüşüm oranı %10’lar seviyesindedir, zira ocaklardan yeni agrega üretimi
atıklardan agrega üretiminden daha pahalıdır.
Yukarıda sadece bir kısmını saydığım zorluklar
nedeniyle yıkılan betonarme binaların molozları ya denizlere boşaltılmakta ya da karada boş
arazilere dökülmektedir. Molozlar gözlerden
uzaklara boşaltıldığı için kimse sorunun farkında
değil ancak ömrü dolan her binanın yıkılacağı ve
bunun periyodik olarak her 60 yılda bir tekrarlanacağı düşünüldüğünde atık ve geri dönüşüm
sorunu ile bir süre sonra mutlaka yüzleşeceğiz.
Betonarme bu kadar kısa ömürlü ve ürettiği sorunlar bu kadar çok ise onu niçin kullanıyoruz?
En doğrusu geri dönüşüme uygun inşaat malzemelerine yönelmek değil mi?
Son olarak, depremlerde yıkılan binalarda suçu
depremlere havale ederek büyük çevresel sorunları görmezden gelemeyiz, kendimizi aldatmayalım. Japonlar gibi sağlam binalar yaparak
depremlerin yıkıcı etkisinden kurtulabilir ve bu
sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz fakat betonarmenin yol açtığı ve bundan sonra açacağı
sorunları nasıl kaldıracağız?

Korona ile yaşamaya alıştığımız bu dönemde gerek uzaktan gerekse yakından ziyaret edilebilecek
bazı çalışmalardan sizleri haberdar etmek, dikkatlerinize sunmak istedik.
Bu sayıda;
• Hüsn-ü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış, yaşayan insan hazinesi Hattat Hasan Çelebi'nin
"Ketebehu Hasan Retrospektif Sergisi"ni gezecek,
• Kütahya çini ve seramiklerinde kahvenin izini sürecek,
• Kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerimizden, şehirlerimizden,
ahşap mesken mimarimizden bahseden Suha Arın belgesellerini izleyecek,
• Afete dair yayımlanmış bazı kitaplardan haberdar olacak,
• Madde listesi, içerik ve üslûp açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedimiz olan
TDV İslâm Ansiklopedisi'ni okuyacak,
• Ömrünün son 20 senesini Zeytinburnu'nda geçiren "Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve
Sanatı Sergisi"ni Kazlıçeşme'de ziyaret edecek,
• SALT Araştırma'da "Mimarlık ve Tasarım" ve "Kent, Toplum ve Ekonomi" koleksiyonlarından derlenen
kütüphane fotoğraflarını görecek,
• Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler'in fotoğraflarını "Denize İnen Yol" sergisinde ziyaret edeceğiz.
Keyifli okumalar, gezmeler, incelemeler, tanışıklıklar, tanıklıklar, izlemeler dileriz.
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Hüsn-ü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış, yaşayan
insan hazinesi Hattat Hasan Çelebi'nin "Ketebehu Hasan
Retrospektif Sergisi" 24 Aralık tarihine kadar Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverler ile buluşacak.

Allah’ım! Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Hadis-i Şerif

Kültür Sanat sezonu açılış sergisi olan
"Ketebehu Hasan Çelebi Retrospektif Sergisi", Hasan Çelebi’nin ömrünü
adadığı ve gelecek kuşaklara aktardığı
hüsn-ü hat eserlerinden, farklı koleksiyonerlerden derlenerek hazırlanan
hocaları ve öğrencilerinin eserlerinden
oluşuyor. Farklı yazı çeşitlerine yer verilecek sergide, ta'lik, celi divanı, sülüs,
nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı
kalıpları bulunuyor.
25 koleksiyonerden derlenerek hazırlanan sergi ziyaretçilere hayatını sanatına adamış, Çelebi'nin tarihe yayılmış
hüsn-ü hat eserlerini izleme imkânı sunuyor.

Keyifli Seyirler!
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Sergi'nin sanat danışmanı yüksek mimar İbrahim Hakkı Yiğit, gelenekli sa-

natlarımıza muhabbeti olan herkesin
sergiyi gezmesi gerektiğini ifade ederken; Hasan Çelebi'nin, talebeleri ve
hocalarının eserlerinin görülebileceğini
hatırlattı.
Bunun için toplanan 200'den fazla
eserin kategorize edilerek sergilenmeye hazır hâle getirildiğini dile getiren
Yiğit; "Böylelikle üç kuşaktan örnekleri
aynı anda görebileceksiniz. Tüm salonlarımızda hocamızın eserlerinin yanında
yazı kalıplarından oluşturduğumuz seçkileri de vitrinlerimizde yakından görme
fırsatına ulaşacaksınız." şeklinde konuştu.
Adres: Şehsuvar Bey Mahallesi, Kadırga
Liman Caddesi No: 60 Fatih / İstanbul

Kütahya Çini ve Seramiklerinde

KAHVENİN SERÜVENİ
31 Aralık tarihine kadar izleyicilerini ağırlayacak 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman dilimi içinde Osmanlı sanat mozağinin önemli bir bölümünü oluşturan Kütahya çini ve seramikleri,
Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın da üç büyük koleksiyonundan oluşmaktadır.

Keyifli Seyirler!

"Sihirli Meyve" olarak Etiyopya’da keşfedilen ve 15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı
topraklarına ulaşan kahve; kısa zamanda
yaygınlaşmış, itibarlı bir içecek olarak sarayda ve zengin evlerinde yerini almış, etrafında ritüeller şekillenmeye başlamış ve
sosyal hayatın gelişmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Pera Müzesi’nde sergilenen,
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve
Seramikleri Koleksiyonu’ndan yapılan bu
seçki; kahve etrafında şekillenen çeşitli
rutinleri, ritüelleri, ilişkileri ve kamusal alan,
toplumsal rol, ekonomi gibi modernizmle
bağdaştırılan kavramları, kahve kültürü ve
bu kültürün gelişmesine katkıda bulunan
Kütahya seramik üretimi ekseninde inceliyor.

Osmanlı döneminde İznik’ten sonra en
önemli seramik merkezi olan, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde de
yoğun biçimde seramik üretimine sahne
olan Kütahya, bu sanatı geleneksel yöntemleriyle günümüze dek yaşatmış bir
kenttir. 17. ve 18. yüzyıllarda en yetkin
örneklerini veren, daha sonra üretim ve
çeşitliliğin azalmasıyla gerileyen Kütahya
çiniciliği; 19. yüzyıl sonlarında yeniden
canlanmış, İznik ve Çanakkale çiniciliği
arasında bir çizgide "kent sanatı" olarak,
zengin ürün yelpazesi ve sürekliliğiyle Osmanlı sanat mozaiğinin önemli parçaları
arasında yer almıştır.
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Türk Belgesel Sinemasının Ustası:

SUHA ARIN
Belgeselleri

Aşağıda tafsilatlı tanıtımını bulacağınız belgeseller; kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerimizden, şehirlerimizden, ahşap mesken mimarimizden bahseder. Çok defa gördüğümüz ama fark etmediğimiz farklı noktaları sosyal hayat
ile birlikte gözler önüne sererek dönemi yaşamamıza imkân verir.
Tarihi kayıt olma özelliği de taşıyan belgeseller; geçmiş, bugün ve gelecek arasında varolan kopukluğu giderecek ve güçlü
bağlar kurmaya vesile olacaktır. Belgesellerin mimarı Süha Arın'a, emeği geçen herkese, belgesellerin restorasyonunu
gerçekleştiren ve tanıtım yazılarını bizle paylaşan Evren Arın'a çok teşekkür ederiz.

KULA’DA ÜÇ GÜN, 1983
Suha Arın’ın 1983 yapımı "Kula’da Üç Gün" belgeseli; geleneksel Türk mimarisini yansıtan
tarihi evleriyle bir müze kent görünümünde olan Kula'yı mimari, kültürel ve sosyal yönleriyle
tanıtmayı, Kula’nın korunması için kamuoyunda bir bilinç oluşturmayı amaçlıyor.
Manisa’nın Kula ilçesi, geleneksel Türk mimarisinin en özgün örneklerini 700 yıldır bünyesinde toplayan bir yerleşim merkezi. Ancak değişen koşullar, geleneksel mimariyi olduğu kadar
Kulalının yaşam biçimini, gelenek ve göreneklerini de etkilemiş. Giderek yok olan, terkedilen,
işlevleri farklılığa uğrayan sadece mimari doku değil. Üç gün süren Kula düğünleri, arastalı
esnaf çarşıları ve ahi-lonca geleneğinin dayanışma örgütü olan yârenler de aynı kaderi paylaşıyorlar.
Belgeselde, imece yöntemiyle gerçekleştirilen düğün hazırlıkları, eş-dost akraba evlerini dolaşarak düğüne çağrı yapan okucular; çeyiz taşıma, her biri esnaf ve zanaatkar olan ve
düğün-derneklerde bir araya gelerek özel görevler üstlenen geleneksel yârenler de yer alıyor.
Yârenler kökeni Orta Asya’ya uzanan özgün bir müziği icra ederken, kız evindeki eğlenceleri
ise çalgıcı kadınlar sürüklüyor. Bu eğlenceler ikinci gece yapılan kına ile bir tür ağıta dönüşüyor. Yörenin otantik müziği dışındaki ezgiler ise ünlü bestecimiz Nevit Kodallı’ya ait. Otuz
gün süren bir çekim çalışması ile tamamlanan Kula’da Üç Gün belgeselinde, Kula halkı ile
Kula Yâren ekipleri de rol alıyor. Filmin yapımında profesyonel bir ekibin yanı sıra, Suha Arın’ın
Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndan kırk öğrencisi de görev üstlenmiş.
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SİSLER KOVULUNCA, 1986
"Eski Evler Eski Ustalar" dizisininin ilk belgeseli "Sisler Kovulunca", Doğu Karadeniz
yöresine özgü çok eski bir gelenek olan ve artık unutulmaya yüz tutan "çocukların sis
kovma" ritüeli ile başlar. Yönetmenliğini Suha Arın'ın yaptığı "Sisler Kovulunca", Doğu
Karadeniz Bölgesinin geleneksel mimarisinin üzerindeki sisleri de dağıtır ve eski ustaların son temsilcilerini onların yöreye özgü malzemeleri kullanarak yarattıkları mimari
ile birlikte belgeler. Daha çok büyük ağaç türlerinin yaygın olduğu bölgelerde "ahşap
yığma" tekniğiyle ev yapan Doğu Karadeniz'in yaşlı ustaları, yarattıkları mimaride kullandıkları "karaboğaz", "hartama", "kurtboğaz", "gözdolma", "muska", "çakatura" ve
"bağdadi" gibi yapı tekniklerinin inceliklerini anlatırlar. Trabzon, Rize ve Artvin il sınırları
içinde, sahil şeridinden 3.000 metre yükseklikteki yaylalara kadar uzanan yerleşimlerdeki yüzlerce evi ve bu evleri yapan, yaşları 65 ile 104 arasında değişen dokuz ayrı yapı
ustasını belgeleyen "Sisler Kovulunca", Doğu Karadeniz'in geleneksel yaşam biçiminden de ipuçları sunar.

AĞACIN TÜRKÜSÜ, 1987
Batı Karadeniz'den gittiği söylenen ağacın ehil ustaların elinde
benzersiz bir keman olması ve usta yorumcuların ezgileriyle dile
gelmesiyle başlayan "Ağacın Türküsü" adlı bu filmde, aynı ağacın ehil ustaların elinde nasıl estetik bir mimari yarattığı belgelenir. Yönetmenliğini Suha Arın'ın yaptığı "Ağacın Türküsü"nde,
Batı Karadeniz evlerinin geleneksel mimarisi, yüzyıllardır atadan
oğula, ustadan çırağa fısıldanan sırlarla yapılan, her biri 100150 yıldır ayakta duran evlerin öyküleri ile anlatılır.

SAFRANBOLU’DA ZAMAN, 1976
Geleneksel Türk sivil mimarisinin en çarpıcı örneklerini bir bütün olarak günümüze
kadar ulaştırabilmiş ender beldelerimizden biri olan Safranbolu'yu, evleriyle ve zamanın olumsuz etkilerinin izleriyle yansıtan "Safranbolu'da Zaman", kamuoyunda
"kültürel ve doğal çevrenin korunması" bilincinin oluşturulması çabalarına da katkıda
bulunmayı amaçlıyor.
"Safranbolu’da Zaman", 1977 Antalya Film Festivali’nde "En İyi Belgesel Film" seçilerek Altın Portakal ödülü kazandı.
Sadece dondurulmuş, insansız mimariyi değil mekânların canlı olduğu son dönemleri aktarması, sosyal çevreyi ve işleyişi de göstermesi açısından da eşsiz bir belgesel olan "Safranbolu’da Zaman"; 45 sene öncesinin Safranbolu’sunu, yani kaybettiklerimizi gözler önüne sermektedir.

85

ÂFETE DAİR
KİTAPLAR
İbrahim Ethem Karaköse
Mimar
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Deprem Affetmez

Âfet Affetmez

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu,
Tekin Yayınları

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu,
Tekin Yayınları

Bu coğrafyada yaşamanın getirdiği bir
gerçek olarak; birçoğumuzun başından
küçük büyük bir deprem geçmiştir. O sarsıntıyı hissetmiş, gözlerde beliren korkuyu
görmüşüzdür. Buna rağmen hâlâ deprem
öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında
neler yapılması gerektiğini bilmiyor, bildiklerimizi de anın dehşeti ile unutabiliyoruz.
İşte tam bu sebepten Miktad Kadıoğlu
tarafından yazılan bu cep kitapçığını yanımızda her daim taşıyarak, unuttuklarımızı hatırlayabilir, yapmamız gerekenleri
öğrenebilir, doğru bildiğimiz yanlışlardan
vazgeçebiliriz. Çevremize daha duyarlı
daha bilinçli bir şekilde davranabiliriz. Ev
içerisinde de alınacak tedbirlere yer verilen kitabı ailenin tüm fertleri ile okumak
faydalı olacaktır.

Âfet nedir, neye denir? Âfet denince akla
ilk gelen deprem midir? Ülkemizde yaşanan âfetlerden, âfet öncesi, âfet anı ve
âfet sonrasında fertlerden başlayarak toplumun neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğinden bahsedilmiştir. Doğru bildiğimiz
yanlışlar, üzerine basa basa vurgulanmış;
dikkat edilmesi gereken şeyler yüz yüze
sohbet eder gibi anlatılmıştır. Yüzyılımızın
en büyük âfeti olan küresel iklim değişikliğinin ne olduğu, neden olduğu anlatılmış,
bu ve bunun gibi âfetler için başlamadan
önce nasıl önlemler alınabileceği hakkında
bilgilere yer verilmiştir.
Âfet affetmez evet ama korunmak ve bilinçlenmek bizim elimizde. Âfetleri bilip,
tanıyarak, tedbir alıp kendimizi ve çevremizi geliştirerek an az hasar ve kayıpla
âfeti atlatmak işten bile değil.

Kentsel Riskler ve
Japonya Modeli
Prof. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu,
Hiperlink Yayınları
"Âfetten önce hazırlık ve risk azaltma,
âfetten sonra ise iyileştirme. Bu hazırlık ve
risk azaltma; en az müdahale ve iyileştirme kadar önemli hatta çok daha önemli
diyebiliriz. Mesela bir vidayı düşünelim.
Beş kuruşluk bir maliyeti vardır. Onu temin
etmezsek dolabımız devrildiği zaman binlerce liralık hasar gelecek. Hazırlık aşamasında ve risk azaltma çalışmalarında harcadığımız para belki çok daha az olacak…"
Alpaslan Kuzucuoğlu, kitabında olası bir
âfet öncesi alınacak önlemleri içeren risk
azaltma çalışmalarına vurgu yaparak, Japonya Modeli perspektifinden ülkemize
adapte edilebilecek projelere ışık tutuyor.
Âfetler, kültürel miras ve engellilik konularında yoğunlaşılan bu eserde Japonya modelini bulabilirsiniz.

Depremin Faydaları

1894 Depremi ve İstanbul

Ali Bayraktar,
Beta Yayınları

Dr. Sema Küçükalioğlu Özkılıç,
İş Bankası Yayınları

İnsan idraki zıtlıklar üzerine kuruludur. Siyahın anlaşılması için beyaz; gecenin anlaşılması için gündüz olmak zorundadır.
Her faydada bir zarar; her zararda da fayda olabileceği gerçeği ile yaşamaya çalışır
insan.

"1894 yazı, güneşli bir temmuz günü,
öğle saatleri. İstanbul’u yoklayan hafif bir
sarsıntıya müteakip müthiş bir gürültü ve
sarsıntı… Bitmek tükenmek bilmeyen 1015 saniye…" cümlesi ile ifade edilen ancak zihnimizde canlandırabildiğimiz kadar
şiddetini anlayabileceğimiz bir âfettir 1894
Depremi.

Sürekli bir düşünme eylemi içinde bulunmak, fikirleri, sıfatları sorgulama ile hayatını
idame ettirir. Dogmalardan sıyrılmaya çalışır. Nitekim öyle şeyler vardır ki adı kulaklarımıza çalındığında korku ve dehşet ile
bütün düşünme eylemimizi, düşünebilme
yeteneğimizi bir kenara bırakır; tüm enerjimizi kötü etkileri üzerine yoğunlaştırırız.
Bunun en büyük misali, acı tecrübelerimizin olduğu deprem hadisesidir. Depremin yıkıcı etkileri üzerine yıllar boyu yazılıp
çizilenlerin aksine Ali Bayraktar, yeniden
düşünmüş ve farklı bir pencereden bakmış olacak ki Depremin Faydaları’nı bize
anlatmaya çalışmıştır.
Deprem son 50-60 yılda ortaya çıkmış bir
şey değildir. Dünyanın yaratıldığı ilk günden beri süre gelen bir gerçektir. Bu sebeple deprem ile yaşamaya sadece biz
çalışmamışızdır. Deprem tarih öncesi devirlerden günümüze değin gelen ve bizden
sonrakilere de kalacak bir mirastır.
Bu kitapta Ali Bayraktar, depreme bakışımızı değiştirerek, korkmanın bir fayda
sağlamayacağını, aksine daha çok bindiğimiz dalı kestireceğini anlatmaktadır.
Tarihsel süreci değerlendirip geçmişin
tecrübesiyle, bir tabiat olayı ile savaşmak
yerine onunla yaşamaya alışmamız ve bu
minvalde hareket etmemiz gerektiğinden
bahsetmektedir.

Sema Küçükalioğlu Özkılıç’ın 2015 yılında
yayınlanan kitabında iki asır önce İstanbul’un başına gelen âfetin içine sürükleniyoruz. Kayıtlara geçmiş notlar, içine
düşülmüş vahameti anlatan anekdotlar ile
geçmişimize ışık tutan, araştırma-inceleme
türünde bir eser.
Âfetin oluş vaktinden başlayarak, dönemin
sosyolojik yapısını ve depremin kişiler üzerindeki psikolojik etkilerine yer verilmiştir.
Yapılan müdahaleler, hasar tespit çalışmaları ve dahi dönemin fırsatçıları detaylıca
ve titizlikle anlatılmıştır. Bu hasar tespit çalışmaları, neredeki hangi yapının ne kadar
hasar aldığı ve yapılan müdahaleye kadar
pek çok detay barındıran bir şekilde hazırlanmış olup günümüze kadar getirilmiştir.
Âfet, deprem, sosyolojik tavırlar hakkında
araştırması yapanlar ve İstanbul deprem
tarihi için değerli bir eserdir.

1766 İstanbul Depremi,
Belgeler Işığında Yapı
Onarımları
Prof. Dr. Deniz Mazlum,
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
1766 İstanbul depremi denilince; şehrin
tarumar olan taşınmaz kültür varlıkları, abidevi yapıların ciddi zararlar görmesi, şehir
dokusunun yitirilmesi, can kayıpları ve şehrin büyük bir kısmının yıkılması akla gelir.
Deprem sonrasında yapılan restorasyon
çalışmalarının mercek altına alındığı bu
kitapta restorasyon tarihini yazmak amaçlanmıştır. Restorasyonların netameli olarak
kabul edildiği bir dönemde iki buçuk asır
evveline gidip incelemeler yapmak, geçmişin bilgisini bugüne taşımak için önem arz
etmektedir.
Dönemin onarımları izah edilirken kullanılan keşif defterleri, eski fotoğraflar, vesikalar vs. de özenle seçilmiş ve okuyucunun
istifadesine dikkatle sunulmuştur.
Geçmiş, bugün ve gelecek ile bağ kurulmasına ve âfet sonrasındaki davranışların
bilinçlenmesi için bir araç olabileceğini düşündüğümüz eser, doktora tezinin kitaplaştırılmış hâlidir.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
TDV İslâm Ansiklopedisi dünyada müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi
hem de içerik ve üslûp açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedidir. Başlangıcından günümüze kadar
İslâm dini, tarihi ve medeniyeti ile İslâm toplumlarına dair hemen her konuda güvenilir, doğru ve yeterli bilgi
sunmayı hedefleyen TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşeri ve sosyal
bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için kapsamlı bir kaynaktır.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından
1983 yılı sonunda kurulan İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü
çalışmalar ilk meyvesini verdi ve TDV İslâm
Ansiklopedisi'nin 1. cildi 1988 yılında yayımlandı. Aynı yıl özellikle ilâhiyat ve İslâm
ilimleri alanında nitelikli ilim adamlarının
yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) kuruldu. 1993 yılında
ansiklopedi çalışmaları ile araştırmacı yetiştirme faaliyetleri İSAM bünyesinde aynı
çatı altında birleştirildi. Bu tarihten itibaren
İSAM tarafından hazırlanan TDV İslâm Ansiklopedisi 2013 yılı sonunda 44. cildinin,
2016 yılında da iki ek cildinin yayımlanma-
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sıyla matbu olarak tamamlanmış bir eser
hâline geldi.
TDV İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve
İslâm düşüncesinin yanı sıra tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, ilimler tarihi gibi
beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarına
mensup olan ve İSAM bünyesinde buluşan ilim adamı ve araştırmacıların ortak
ürünüdür. Ansiklopedi bu yönüyle farklı ilmî
disiplinler arasında ortak çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye'nin birikimini yansıtan önemli bir tecrübedir. Aynı zamanda
bu ilim dallarında Türkiye'de yürütülen
akademik çalışmalara nitelik kazandıran
TDV İslâm Ansiklopedisi, telif ve redaksiyon aşamalarında çoğunluğu Türkiye'den

olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden
alanında uzman iki bini aşkın ilim adamı ve
araştırmacının katkılarıyla hazırlanmıştır.
Otuz üç yıllık özverili bir çalışmanın ürünü
olan TDV İslâm Ansiklopedisi'nin tamamlanması onuruna 25 Ocak 2014 tarihinde
İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti,
Onur ve Hizmet Ödülleri" töreninde; ansiklopedi, dönemin başbakanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından ücretsiz olarak internet kullanımına açıldı. TDV İslâm
Ansiklopedisl'ni hazırlayan kurum olarak
İSAM'da "2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" kapsamında
ödüle lâyık görüldü.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
ELEKTRONİK ANSİKLOPEDİ
TDV İslâm Ansiklopedisi'nin internet ortamında yayımlandığı web sayfasının hem tasarım ve görsellik hem de
fonksiyonellik açısından geliştirilmesi ve aşama aşama
tam anlamıyla bir elektronik ansiklopedi haline getirilmesi amacıyla iki yıldır yürütülen çalışmaların birinci
aşaması tamamlanmış ve TDV İslâm Ansiklopedisi yeni
yüzüyle https://islamansiklopedisi.org.tr/ adresinden
yayına başlamıştır. Böylece TDV İslâm Ansiklopedisi'nin
hem daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi hem de kapsadığı konu
ve alanlardaki ilmî gelişmeleri ve ihtiyaçları takip ederek
kolayca güncellenebilmesi hedeflenmiştir.
Yeni elektronik ansiklopedinin en belirgin özelliği, maddelerin matbu ansiklopedideki cilt ve sayfa esasına göre
değil de müstakil web sayfası anlayışı ile yeniden tasarlanmasıdır. Bu yeni yapıda TDV İslâm Ansiklopedisi'nin
her bir maddesi kendisine özgü bir erişim adresine sahiptir. Böylece hem arama motorları üzerinden ansiklopedi içeriğine ulaşmak hem de herhangi bir maddeyi
elektronik ortamda paylaşmak ya da bir maddeye atıfta
bulunmak çok daha kolay olacaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nin birinci aşaması tamamlanmış olan yeni elektronik tasarımında, her madde
sayfasında aynı konuyla ilgili maddelere ulaşma imkânı
veren "ilişkili maddeler" listesi, matbu ansiklopedideki
görsel malzemenin (minyatür, fotoğraf, resim, harita,
çizim, tablo vb.) dijitalleştirilerek madde sayfalarına aktarılması, birden fazla yazımlı (bölümlü) maddeleri okurken maddenin farklı yazımları arasında dolaşma imkânı
veren ön izleme tasarımı, tematik dosyalar, madde müelliflerinin özgeçmişlerine ve yazdıkları maddelerin listesine ulaşma imkânı veren biyografi sayfaları gibi daha
pek çok yeni özellikle karşılaşabilirsiniz.
Elektronik ansiklopedi çalışmalarının ikinci aşamasında
ise mobil cihazlara uyumlu web tasarımının tamamlanması, görsel malzemenin nitelik ve çeşitlilik açısından
geliştirilmesi ve güncellenmesi, madde başlıklarının
Türkçe ve Arapça adlarının seslendirilmesi, Kur'an sûreleri ve mûsiki makamları gibi maddelere ses dosyaları
eklenmesi, arama özelliklerinin geliştirilmesi gibi pek
çok yeniliğin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

DİL, ÜSLÛP VE İLMÎ YAKLAŞIM
Başlangıçtan itibaren kendi imlâsını oluşturan TDV İslâm Ansiklopedisi'nde benimsenen temel ilke, farklı ilim dallarına dair maddelerin
hepsinde orijinal ve güvenilir kaynaklara dayalı, doğru ve yeterli bilgiyi
ilmî bir üslûp ile okuyucuya sunmaktır. TDV İslâm Ansiklopedisi'nde maddelerin alanında uzman kişilere yazdırılmasına, mutlaka müellif imzasıyla yayımlanmasına ve her maddenin sonunda kullanılan
kaynakların verilmesine de özen gösterilir. İstisnaî bir durum olarak,
ansiklopedinin imlâ ve üslûp tercihlerine ya da takvim ve hacim sınırına riayet edemeyen müelliflerin maddeleri TDV İslâm Ansiklopedisi
İnceleme ve Redaksiyon Heyeti tarafından hazırlanan son şekliyle ve
bu heyeti temsilen "DİA" imzasıyla yayımlanır.
TDV İslâm Ansiklopedisi maddelerinde ele alınan konu hakkındaki
farklı görüş ve yaklaşımların, kendi kaynakları esas alınarak ve tarafgir
ifadeler kullanmaktan kaçınarak incelenmesi, görüş ayrılıklarının sebep ve sonuçlarının açıklanması hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda
ansiklopedinin maddeleri, İslâm tarihinde veya günümüzde ortaya
çıkmış herhangi bir akımı, mezhebi, teoriyi, gruplaşmayı veya kurumu
dışarıda tutmayan, ele aldığı konuyu anlamayı ve irdelemeyi önceleyen kapsayıcı bir yaklaşıma sahiptir. Herhangi bir şahsın, mezhebin,
tarikatın veya akımın görüşleri ve tarihi hakkında bilgi verilirken öncelikle özgün kaynakları esas alınır. Aynı şekilde tarihî olaylar ve şahsiyetler ele alınırken döneme dair birinci el kaynakların kullanılmasına
özen gösterilir.
İslâm dini ve medeniyeti hakkında İslâm'ın anlam dünyası dışında
geliştirilmiş ilmî tespit ve yorumlar, özellikle modern dönemde ortaya çıkan Batılı çalışmalar da TDV İslâm Ansiklopedisi maddelerinde
dikkate alınmakta, uygun olan yerlerde bu görüşler aktarılmakta ve
gerektiğinde ilmî bir üslûp ile eleştirilmektedir.

İLİM DALLARI
Başlangıcından günümüze kadar İslâm dini, tarihi ve medeniyeti ile
İslâm toplumları ve ülkelerine dair pek çok konu hakkında zengin bir
içeriğe sahip olan TDV İslâm Ansiklopedisi bu zengin içeriği belli başlı
ilim dalları altında toplanan maddeler hâlinde okuyucularına sunmaktadır.
TDV İslâm Ansiklopedisi tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, tasavvuf gibi temel
İslâm ilimlerinin yanı sıra tarih, edebiyat, felsefe, sanat tarihi, ilimler
tarihi gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarına mensup olan ve TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde buluşan ilim adamı ve
araştırmacıların ortak ürünüdür. Bu yönüyle de farklı ilmî disiplinler
arasında ortak çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye'nin akademik
birikimini yansıtan önemli bir tecrübedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi' nin kapsadığı konu ve alanlara
dair ilmî gelişmeler ve ihtiyaçlar takip edilerek maddelerin gözden geçirilmesi ve yeni maddelerin ilâve edilmesi, yani güncelleme ve ikinci edisyon çalışmaları da yeni
elektronik ansiklopedi bünyesinde yürütülecektir.
https://islamansiklopedisi.org.tr
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Hattat Mustafa
Halim Özyazıcı
Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta

Ömrünün son 20 yılını Zeytinburnu’nda geçiren "Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi",
Kazlıçeşme’de sanatseverlerle buluştu. Eserler; Halûk
Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu’ndan alınarak
sergilenmektedir.
Hattat Halim, hem hat konusundaki büyük şöhreti ile hem de hat
dışında kalem, kartvizit, afiş gibi dil devriminden sonra meşgul olduğu işlerle biliniyor. Türkiye’de son dönemlerde yapılan camilerde de
eserleri var. Bu sergide ziyaretçiler, Hattat Halim’in daha önce bilinmeyen birçok yönünü, hayatına dair unsurları, hat yaparken kullandığı eskizleri bulabilecek. Sergi, 8 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında
Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edebilecek.
Küratör Halûk Perk, "Halim Üstad’ın eserleriyle tanıştığımda bu kadar büyük bir zenginlikle karşılaşacağımı tahmin edemezdim. Üstat,
öyle çeşitlilikte ve sayıda eser vermiş ki; bunları bir sergi ve kitapla
anlatabilmek mümkün değil. Eserleriyle birlikte yazışmalarını, fotoğraflarını, şahsi eşyasını da koleksiyonumuza katmaya çalıştım. Sergi
münasebetiyle hazırladığımız katalog, koleksiyonumuzdan bir seçkidir. Serginin yer aldığı Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nin açılışı da "Hattat Halim Besmele Sergisi-Halûk Perk Koleksiyonu" ile olmuştur.
Sergide Hattat Özyazıcı’nın kişisel eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları; sülüs yazıları, celî sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı
kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta’lik, dîvânî, rik’a, kûfî
ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca sanatçının grafik çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı,
etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma,
harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örnekler yer
almaktadır.

Keyifli Seyirler!
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ÇEVRİMİÇİ SERGİ

Kütüphaneler
SALT Araştırma bünyesindeki "Mimarlık ve Tasarım" ve "Kent, Toplum ve Ekonomi" koleksiyonlarından derlenen kütüphane fotoğrafları albümü SALT Online
Flickr hesabında erişime açıldı. 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonlarına
Türkiye’deki kütüphane yapılarının arşiv görsellerini inceleyebilirsiniz.
Keyifli Seyirler!

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul

A. Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, İstanbul

Murat Molla Kütüphanesi İstanbul,

Nuruosmaniye Kütüphanesi, İstanbul
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Ara Güler ile

DENİZE İNEN YOL
Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler'in fotoğraflarının yer aldığı,
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi "Denize İnen Yol"
30 Ekim’de sanatseverlerle buluştu. Sergi 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür
Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevîhânesi, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinden izler barındırıyor.
Ara Güler Müzesi’nin Kültür Yolu Projesi özelinde hazırladığı
sergi "Denize İnen Yol" 30 Ekim’de Galataport’ta izleyici ile
buluştu. İstanbul’un belleği olma niteliği taşıyan sergide, Ara
Güler’in Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihane’si, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinde
çektiği fotoğraflar yer alıyor.
Sergide bölgeye ait daha önce yayınlanmamış fotoğrafların da
bulunduğu 41 eser yer alıyor.
İstanbul ve Beyoğlu deyince aklımıza öncelikle Ara Güler
ve onun hafızalarımıza kazınan çok özel fotoğrafları geliyor.
"Kültür Yolu Projesi" hattında kendisinin ölümsüzleştirdiği anlar, yerler, olaylar ve duyguları kapsayan bir seçkidir. Sergide
daha önce gün yüzüne çıkmamış Ara Güler fotoğrafları da var.
Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olan Ara Güler
Arşiv ve Araştırma Merkezi büyük ustanın eserlerini gelecek
nesillerle buluşturabilmeyi en büyük hedef olarak belirledi.
Tarihler: 2 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021
Yer: Galataport İstanbul Paket Postanesi
Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8
Beyoğlu İstanbul
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