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Yeﬂil Alanlar›m›z›n Tükeniﬂini
Engellemek ‹çin….

Kurakç›l
Peyzaj

Bilim alarm› çoktan vermiﬂ ve dergimiz de bu uyar›lar› an›nda duyurmuﬂtu.
Dünya nüfusunun %20’si güvenilir içme
suyundan, %40’› da hijyen koﬂullar›ndan yoksundu. Dünyada kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar› 1970-1990 y›llar› aras›nda üçte bir oran›nda azalm›ﬂt›. Ülkeler,
yönetimler ilgisizliklerini sürdürdükçe
2023 y›l›na kadar kiﬂi baﬂ›na düﬂen su
miktar› bir o kadar daha azalacakt›. Dahas›, bu sorunun iklimde, tar›mda, çevrede, do¤ada, kentlerde k›saca farkl›
farkl› alanlarda etkileri enine boyuna irdelenmiﬂti. Kentlerdeki su tüketiminin
acilen yeniden gözden geçirilerek kentB‹L‹M ve TEKN‹K 22 Eylül 2007

lerde su tasarrufuna gidilmesi, özellikle
kentlerdeki parklar›n ve yeﬂil alanlar›n
sulanmas› için temiz su yerine, at›k sulardan geri kazan›lm›ﬂ suyun kullan›lmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›. Ama bilimin bu öngörüleri baﬂkalar›yla birlikte
bizim toplumumuzun genelinde yeterince ciddiye al›nmad›. ﬁimdi de “eyvah susuz kald›k” derdindeyiz… Dergimiz, hiçbir zaman vazgeçmeyece¤i fark›ndal›k
yaratma iﬂlevini, bu kez “daha da zor
günleri yaﬂamamak ad›na neler yap›lmal›?” sorusuna verdi¤i yan›tlarla sizlere
sunmay› sürdürüyor. Bu konuda yazar
kadrosuna farkl› farkl› görevler veren

genel yay›n yönetmenimiz benden de,
“kurakl›k ve susuzluk nedeniyle yeﬂil
alanlar›m›z›n yok olmas›n› nas›l önleyebiliriz?’ sorusuna yan›t verecek bir çal›ﬂma yapmam› istedi. Her zaman oldu¤u
gibi en do¤ru yan›t› alaca¤›m› bildi¤im
bilim insanlar›m›z›n kap›s›n› çald›m. AÜ
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Bölümü Ö¤retim Üyelerinden, do¤ay› ve do¤al olan› yaﬂatmay› yaﬂam tarz› edinmiﬂ,
alan›nda oldukça önemli çal›ﬂmalara imza atm›ﬂ Doç. Dr. Emin Bar›ﬂ ile görüﬂtüm. Dr. Bar›ﬂ da önce durum tesbiti
yapt› ve “kurakç›l peyzaj” denen bir
kavram› tüm yönleriyle aç›klad›. Yine
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Çim kullan›lmadan çal›, yerörtücü bitkiler ve çok y›ll›k bitkiler kullan›larak oluﬂturulmuﬂ bahçe.

ayn› bölümde ö¤retim üyesi olan Yard.
Doç. Dr. Ekrem Kurum da kurakl›¤a dayan›kl› bitkiler hakk›nda bilgilendirmede bulundu.
BTD: Küresel ›s›nma, beraberinde getirdi¤i kurakl›k ve kurakl›¤›n do¤al sonucu susuzluk yeﬂil alanlarda da etkisini yo¤un biçimde hissettiriyor. Yeﬂil
alanlar›m›z can çekiﬂiyor. Kentlerimizdeki park, bahçeler adeta yerle bir oldu.
Örne¤in, yazlar› kurak ve s›cak geçen
Orta Anadolu Bölgesi’ndeki kentlerin,
özellikle de Ankara’n›n bu susuzluktan
bu denli etkilenmesini nas›l aç›klars›n›z?
EB: Do¤ru söylediniz, yeﬂil can çekiﬂiyor. Yeﬂil alanlar›m›z›n hemen tamam›, su kullan›m›n›n k›s›tland›¤› geçti¤imiz birkaç ayl›k dönemde onar›lmas› oldukça güç, hatta baz› durumlarda olanaks›z olan boyutlarda zarar gördü.
Çünkü yeﬂil alanlar›m›z, büyük ölçüde
su kullan›m›n› gerektiren ‘klasik peyzaj
düzenleme’ yaklaﬂ›m›yla oluﬂturulmuﬂ.
‹klim koﬂullar› dikkate al›nmadan seçilen ve ço¤u baﬂka bölgelere ait olan
a¤aç ve çal›lar›n bir k›sm› kurudu, bir
k›sm› da gerekli geliﬂmeyi gösteremedi.
Çim alanlar ve çiçek parterleri gibi yaﬂam›n› sürdürebilmesi için her gün düzenli sulamaya gereksinim duyan bitkilerin
kullan›ld›¤› alanlar›nsa neredeyse tamam› yeterince sulama yap›lamad›¤› için
elden ç›kt›. Tüm bunlar›n ortaya koydu¤u maddi zararlar›n boyutlar›n›n saptanmas›na yönelik henüz bir araﬂt›rma
elimizde yok; ama ortada olan bir gerçek var ki, zarar çok büyük. Asl›nda iklim de¤iﬂikli¤iyle birlikte bu gibi sonuçlar›n ortaya ç›kaca¤›na yönelik tahmin
ve uyar›lar çok uzun süredir hem ülkemizde, hem dünyada yap›l›yor. Ancak
biz önlem almad›k. Özellikle su kullan›m›na yönelik önlem hiç al›nmad›. Bu so-

rumlulu¤u da yaln›zca bu kaynaklar›n
yönetiminden sorumlu olan kurumlar
de¤il, toplumun tümü göstermedi. Bilimsel araﬂt›rmalar ve öngörüler, bu kurakl›¤›n olumsuz etkilerinin giderek artaca¤›n› ve önümüzdeki y›llarda da devam edece¤ini söylüyor. Dolay›s›yla toplumun her kesiminin konuya yönelik
olarak bu güne kadar yeterince göstermedi¤i duyarl›¤› ve sorumlulu¤u bundan sonra göstermesi, gelecekte ortaya
ç›kabilecek zararlar›n en aza indirgenebilmesi için mutlaka gerekli. Bu önemli
vurguyu, hemen sözlerimin baﬂ›nda belirtmek istedim.
Günümüzde ülkemiz metropol kentlerinin büyük bir bölümünde mevcut su
stoklar›n›n h›zla artan nüfusun talebini
karﬂ›lamas› konusunda ciddi sorunlar
yaﬂanmakta. Geliﬂmeler, bu sorunun daha da büyüyece¤ini göstermekte. S›n›rl›
miktardaki su stoklar›n›n varolan talebi
güçlükle karﬂ›lamas› nedeniyle kentlerimizin bir k›sm›nda suyun d›ﬂ mekanda
kullan›m›na yönelik periyodik s›n›rlamalar getirildi, baz› kentlerimizde bu s›n›rDoç. Dr. Emin Bar›ﬂ

lamalar evsel su kullan›m›n› da kapsad›.
Böylece büyük s›k›nt› ve sorunlar› ortaya ç›karan periyodik su kesintileriyle
karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Ayr›ca kurakl›k nedeniyle ya¤›ﬂ miktar›n›n oldukça az olmas› sorunun boyutlar›n› daha da artt›rd›. Özellikle park ve bahçelerde büyük
ölçüde ﬂehir ﬂebekesinden al›nan suyla
sulaman›n yap›ld›¤› kentlerde, yaz aylar›nda su gideri tüketimi ciddi biçimde
artmakta. Bu art›ﬂ baz› durumlarda k›ﬂ
aylar›na oranla nerdeyse iki kat› hatta
daha da fazla miktarda olabilmekte.
Bitkilerin yaz aylar›nda suya olan bu gereksinimi asl›nda park ve bahçe düzenlemelerinin hemen hemen tamam›n›n
egzotik (yabanc›) bitkiler kullan›larak
oluﬂturulmas›na ba¤l›. Mevcut ortam
koﬂullar› yeterince dikkate al›nmadan
yap›lan bu bitki seçimi büyük ölçüde su
kullan›m›na yol aç›yor. Ankara gibi
kentlerde içme suyunun büyük bir k›sm› yaz aylar›nda bu alanlar›n sulanmas›nda kullan›l›yor, bu da bu tür alanlar›n bak›m maliyetini önemli miktarda
artt›r›yor. Maliyet kabul edilemeyecek
boyutlara ulaﬂ›yor ve karﬂ›lanamad›¤›
durumlarda da yeﬂil alanlar ölüme terk
ediliyor. T›pk› ﬂimdi oldu¤u gibi. Di¤er
taraftan bu tür klasik peyzaj düzenlemesine bitki materyali sa¤lamaya yönelik
olarak biçimlenen fidanl›klar gelecekte
oldukça güç duruma düﬂecek. Mevcut
ﬂartlar devam etti¤i sürece bu iﬂletmelerin u¤rayaca¤› zarar›n boyutlar› giderek
artacak ve belki de birço¤u iﬂlerini de¤iﬂtirmek durumunda kalacaklar.
BTD: Bu durumda peyzaj düzenlemesinde suyun etkin kullan›m›n›n yollar› olmal›. Bu konuda bilgi verir misiniz?
EB: Asl›nda bu soruya yaln›zca ülkemizde de¤il, tüm dünyada yan›t aran›-
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yor. Özellikle park ve bahçeler gibi d›ﬂ
mekan kullan›mlar›nda su tüketiminin
büyük boyutlara ulaﬂmas›, peyzaj düzenlemelerinde suyun olabildi¤ince az
kullan›ld›¤› yeni peyzaj düzenleme biçimlerinin geliﬂtirilmesini gerektirdi ki
bu do¤rultuda “Su-Etkin Peyzaj Düzenlemesi” (Water-Efficient Landscaping)
genel baﬂl›¤› alt›nda “Suyun Ak›lc› Kullan›m›” (Water-Wise, Water-Smart), “Az
Su Kullan›m›” (Low-Water) ve “Do¤al
Peyzaj Düzenleme” (Natural Landscaping) gibi klasik peyzaj düzenleme anlay›ﬂlar›ndan farkl› yeni peyzaj düzenleme
kavramlar› geliﬂtirildi. Bu kavramlar›n

Kurakç›l Bitkiler
Do¤al bitki türleri d›ﬂ›nda seçilebilecek kurakl›¤a dayan›kl› ve mümkün oldu¤unca az sulamay› gerektiren kurakç›l (xeric) bitki türlerinden
baz› örnekler:
A¤açlar
Çam türleri (Pinus sp.); Lawson Yalanc› Servisi (Chamaecyparis lawsoniana); Arizona Servisi
(Cupressus arizonica); Adi Porsuk (Taxus baccata); Do¤u Maz›s› (Thuja orientalis); Mabet A¤ac›
(Ginkgo biloba); Yalanc› Akasya (Robinia pseudoacacia); Sahra Akçaa¤ac› (Acer campestris);
Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata); Al›ç türleri (Crataegus sp.); Erguvan (Cercis siliquastrum); Gladiçya ya da Üçdiken (Gleditschia triacanthos); Titrek Kavak (Populus tremula); Zofora (Sophora japonica); Katalpa (Catalpa bignonioides); Sapl› Meﬂe (Quercus pedunculata); ‹¤de
(Eleagnus angustifolia).
A¤açc›k ve Çal›lar:
Berberis türleri (Berberis sp.); Bezelye Çal›s› (Caragana arborescens); Adi Kurtba¤r› (LigusDo¤u maz›s›

her biri felsefeleri ve konuya yaklaﬂ›m
biçimleri aç›s›ndan baz› farkl›l›klar göstermekle birlikte, hepsi de ayn› temel ilkelere dayanmakta ve genellikle ayn›
anlam› taﬂ›yacak biçimde birbirinin yerine kullan›lmakta. Bu temel ilkelerin formüle edilmesiyle geliﬂtirilen ilk kavramsal yaklaﬂ›mlardan birisi “Kurakç›l Peyzaj Düzenleme” (Xeriscape)’dir. “Kurakç›l Peyzaj Düzenleme” ya da tüm dünyada bilinen ismiyle “Xeriscape” genel olarak suyun en az düzeyde kullan›lmas›yla su kaynaklar›n›n ve çevrenin korunmas›n› ilke edilen, özellikli peyzaj düzenleme olarak tan›mlanabilir. Bu kav-

ram ilk olarak 1981’de, Denver (ABD)
Su Departman› taraf›ndan peyzaj düzenlemelerinde su kullan›m›na yönelik
tasarrufun sa¤lanabilmesi amac›yla “kuru” anlam›na gelen Yunanca “xeros” ile
“peyzaj” anlam›na gelen ‹ngilizce “landscape” sözcüklerinden geliﬂtirildi.
BTD: Kurakç›l peyzaj düzenlemesinin ilkeleri ne?
EB: Bu düzenlemenin dayand›¤› yedi
temel ilke var: Çim alanlar›n olabildi¤ince azalt›ld›¤› ve sulamay› en az gerektiren uygun planlama ve tasar›m›n yap›lmas›; toprak analizi ve toprak koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi; suya en az gereksi-

trum vulgare); Japon Kurtba¤r› (Ligustrum japonica); A¤aç Han›meli (Lonicera tatarica); Keçi Sakal› (Spiraea vanhouttei); Leylak (Syringa vulgaris); Kartopu (Viburnum lantana); Tüylü Kartopu
(Viburnum tinus); Ard›ç türleri (Juniperus sp.);
Mahonya (Mahonia aquifolium); Taflan (Euonymus fortunei), Karayemiﬂ (Prunus laurocerasus);
Avize Çiçe¤i (Yucca flamentosa); Patlangaç (Colutea arborescens); Yabani ‹¤de (Hippophae
rhamnoides); Ateﬂ Dikeni (Pyracantha coccinea);
Sumak (Rhus typhina); ‹nci Çal›s› (Symhoricarpus orbiculatus ve S. albus); Ilg›n (Tamarix sp.);
Yay›l›c› Kotoneaster- Yay›l›c› Japon Taﬂayvas›
(Cotoneaster horizontalis); Kaya Sarmaﬂ›¤› (Hedera helix); Yasemin (Jasminum fruticans); Ak
Çal› (Lycium sp.); Amerikan sarmaﬂ›¤› (Parthenocissus tricuspidata); Cezayir Menekﬂesi (Vinca
major ve V. minor)
Tek y›ll›k ve çok y›ll›k çiçekler:
Civan Perçemi (Achillea filipendulina; A. millefolium; A. ptarmica; A. tomentosa); Alchemilla
mollis; Peygamber Çiçe¤i (Centaurea cineraria);
Centranthus rubber; Fare Kula¤› (Cerastium to-

mentosum); Karanfil (Dianthus sp.); Sütle¤en
(Euphorbia sp.); Geranium; Gelin Çiçe¤i (Gypsophila paniculata); Kedi Nanesi (Nepeta sp.); Gelincik (Papaver orientale); Dam Koruklar› (Sedum
sp.); S›¤›r Kuyru¤u (Verbascum sp.); Veronica
prostrate; Hemerocallis hybrida; Süsen (Iris germanica); Sempervivum; Kekik (Thymus sp.); Alyssum; Alcea; Amaranthus; Portakal Nergizi (Calendula officinale); Cosmos; Eschscholzia; Felicia; Gazania; Lunaria annua; Mesembryanthemum;
Haﬂhaﬂ (Papaver somniferum); Portulaca; Salvia
farinacea.
Çim Türleri:
Otlak ayr›¤› (Agropyron cristatum); Agropyron cristatum ‘Ephraim’; bat› otlak ayr›¤› (Agropyron smithii); Bouteloua gracilis; Buchloe
dactyloides; kanada yabaniçavdar (Elymus canadensis); Elymus lanceolatus; Elymus trachycaulus
ssp. Trachycaulus; Elytrigia intermedia; Festuca
arundinacea; Festuca trachyphylla ‘Durar’; ay›
postu-tilki çimi (Festuca glauca); Poa ampla
Merr.; Poa compressa Reubens; Poa pratensis;
Panicum virgatum.

Alchemilla mollis

Ay› postu-tilki çimi

Centranthus rubber
Panicum virgatum

Ateﬂdikeni
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nim duyan ve kura¤a dayan›kl› uygun
bitki türlerinin seçimi; çim alanlar›n uygulama ve bak›m çal›ﬂmalar›nda kolayl›k yaratan pratik ve ekonomik çözümler sunacak biçimde tasarlanmas›; etkin
sulama sisteminin oluﬂturulmas›; bitki
kök çevresinde uygun s›cakl›k ve nem
koﬂullar›n› sa¤lamak ve toprak nemini
korumak amac›yla topra¤›n bu koﬂullar› oluﬂturabilecek niteliklere sahip malzemelerle (kuru yaprak, saman v.b.)
kaplanmas› ki bu malçlama anlam›na
geliyor ve uygun ve düzenli bak›m çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› bu ilkelerin özetle
baﬂl›klar›.
BTD: ‹lkeler konusunda biraz daha
bilgi?
EB: Haz›rlanacak peyzaj plan›nda
düzenlemenin yap›laca¤› alana iliﬂkin
bölgesel ve mikroklimatik koﬂullar,
mevcut vejetasyon, topo¤rafya, alan›n›n
kullan›m biçimi ve en önemlisi bitkilerin
su isteklerine göre grupland›r›lmas› gibi
konular›n dikkate al›nmas› gerekmekte.
Ayr›ca bitkilerin ›ﬂ›k ve toprak istekleri
de göz önünde bulundurulmal›. ‹yi düﬂünülerek ve dikkatli bir biçimde haz›rlanan peyzaj plan› fonksiyonel, estetik
ve su-etkin bir peyzaj›n yarat›lmas›nda
ve oluﬂturulan peyzaj›n süreklili¤inin
sa¤lanmas›nda yol gösterici olmas› aç›s›ndan önem taﬂ›makta. Dolay›s›yla bir
peyzaj plan›nda uygun planlama ve tasar›m›n yap›lmas› ilkesi ilk ve en önemli aﬂama.
Toprak haz›rl›¤› ve topra¤›n iyileﬂtirilmesine gelince. Her alan›n kendine
özgü toprak koﬂullar›na sahip olmas›
nedeniyle öncelikle peyzaj düzenlemesinin yap›laca¤› alandaki topra¤›n analiz
edilmesi ve bu analiz do¤rultusunda gerekli iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
gerekmekte. Bu analizlerde topra¤›n

Berberis vulgaris (adi kad›n tuzlu¤u) bitkisi susuzlu¤a çok dayan›kl› bir tür. ‹ç Anadolu’nun do¤al bitki örtüsünde de bulunan bu bitki susuz geçen ﬂu günlerde bahçelerimiz için özellikle tercih edilebilir.

PH de¤eri (toprak asitlilik de¤eri), bitki
besin elementlerinin düzeyi (örne¤in
azot, fosfor, potasyum v.b.) ve kum, mil,
kil ve organik madde içerikleri gibi özellikleri analiz edilmekte ve bu de¤erlere
ba¤l› olarak yap›lmas› gerekli iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› belirlenmekte. Bu analiz
sonuçlar› ayn› zamanda toprakta bitkinin gereksinim duydu¤u nem oran›n›
uzun süre muhafaza etmeye yönelik önlemlerin al›nmas› konusunda da yard›mc› olacak.
Uygun bitki türlerinin seçilmesindeyse, peyzaj tasar›m›nda toprak koﬂullar›yla birlikte yerel iklim özelliklerinin de
dikkate al›nmas› gerekmekte. Belirli bir
geliﬂme düzeyine ulaﬂan alandaki mevcut bitkiler sulama ve bak›m çal›ﬂmalar›
gerektirmeyece¤inden, bitkisel tasar›ma
baﬂlamadan önce bunlar›n olabildi¤ince
korunmas›na özen gösterilmeli. Tasar›mda do¤al bitki türlerinin kullan›lmas›na özellikle dikkat edilmeli. Bu seçim
çok önemli. Çünkü do¤al bitkiler bitki-

Sar› çiçekleriyle hemen herkesin tan›d›¤› yasemin, do¤al alanlarda yetiﬂen, suya gereksinimi olmay›p, kendi
kendine yeﬂeren bitkilerden biri.

sel düzenleme çal›ﬂmas› tamamland›ktan sonra ya çok az sulamaya gereksinim duyarlar ya da do¤al ya¤›ﬂlar d›ﬂ›nda ek bir sulama yap›lmas›n› gerektirmezler. Bunun yan› s›ra zaten yerel toprak ve iklim koﬂullar›na uyum sa¤lad›klar›ndan do¤al bitki türleri genellikle ek
bir gübrelemeye gerek duymad›klar› gibi hastal›k ve zaral›lara karﬂ› da daha
dayan›kl›d›r. Do¤al bitkiler d›ﬂ›ndaki
bitki türlerinin seçiminde zor geliﬂen,
hastal›klara duyarl› ya da ek bir özen
gösterilmesini gerektiren hassas bitkilerin seçilmemesine dikkat edilmeli. Çünkü bu tür bitkiler genellikle büyük oranda ek sulama, gübreleme ve ilaçlamaya
gereksinim duyar. Yabanc› bitkilerin
kullan›m›nda ayn› zamanda seçilen bitkilerin “iﬂgalci” bitki karakterinde olmamas›na da dikkat edilmeli. Çünkü bu
tür bitkiler k›sa sürede alanda hakim
duruma geçerek hem di¤er bitkilerin
geliﬂmesini olumsuz yönde etkileyecek,
hem de bölgedeki bitki çeﬂitlili¤ine yönelik ciddi tehditler oluﬂturacak. Bu nedenle özellikle yabanc› yurtlu bitkilerin
seçiminde bitkilerin iﬂgalci karakterde
olup olmad›¤› konusunda uzmanlar›n
görüﬂü al›nmal›.
Bir di¤er önemli konu, kolay bak›labilen çim alanlar›n oluﬂturulmas›. Çim
alanlar›n boyutu ve konumu bu alanlar›n bak›m› için gerekli olan sulama suyu
miktar›n› önemli ölçüde etkilemekte.
Çim alanlar di¤er vejetasyon örtüsüne
oranla çok daha fazla miktarda sulamaya gereksinme duyarlar ve genellikle daha çok bak›m› gerektirirler. Bu nedenle
çim alanlar›n en fazla göz önünde bulunan yerlerde yaln›zca estetik amaçlarla
Eylül 2007

25 B‹L‹M ve TEKN‹K

kurakpejzaj

25/8/05

11:32

Page 26

ya da oyun alanlar› ya da di¤er rekreasyon alanlar› gibi fonksiyonel kullan›m›
gerektiren yerlerde kullanmak gerekmekte. Çim alanlar›n ayr› parçalar halinde de¤il de birbirleriyle ba¤lant›l› ve
grup oluﬂturacak biçimde tesis edilmesi
sulaman›n etkinli¤ini artt›rmakta ve suyun buharlaﬂmayla ya da yüzey ak›ﬂ›yla
oluﬂan kay›plar› büyük ölçüde azaltmakta. Çim türlerini seçerken kurakl›¤a
dayan›kl› ve s›cak ve kurak geçen mevsimlerde büyümesini durduran türlerin
seçilmesine özen göstermeli.
Etkin sulama yöntemlerinin kullan›lmas› suyun d›ﬂ mekanda etkin biçimde
kullan›m› aç›s›ndan son derece önemli
ve bu yöntemler klasik peyzaj ya da kurakç›l peyzaj gibi her tür peyzaj düzen-

leme için kullan›labilirler. Bu nedenle
alan›n boyutu, kullan›m amac› ve uygulanacak peyzaj düzenleme anlay›ﬂ›na
ba¤l› olarak en uygun sulama sisteminin oluﬂturulmas› amac›yla konuya yönelik bir ön etüdün titizlikle yap›lmas›
ve uzmanlar›n denetiminde alana yönelik bir sulama projesinin oluﬂturulmas›
oldukça önemli.
A¤aç yongalar›, saman gibi maddelerden elde edilen malçla yap›lan malçlaman›n temel amac›ysa buharlaﬂmay›
en aza indirerek daha fazla miktarda suyun toprakta tutulmas›, toprak s›cakl›¤›n›n kontrol edilmesi ve erozyonun önlenmesi biçiminde özetlenebilir. Organik malçlar ayn› zamanda çürümeleri s›ras›nda toprak koﬂullar›n›n iyileﬂtirilme-

sine katk›da bulunurlar. Malçlamada
kullan›lan malzemelerden en fazla bilinenleri a¤aç kabu¤u yongalar›, odun talaﬂ›, çam ibreleri, f›nd›k ya da ceviz gibi
meyvelerin kabuklar›, küçük boyutlu çak›l ve ince k›y›lm›ﬂ budama art›klar›d›r.
Güneﬂli alanlarda ya da kurakç›l bitkilerin kullan›lmad›¤› yerlerde büyük miktarda ›s›y› yans›tmas› ve bitkilerde kavrulmaya yol açacak boyutta su kayb›na
neden olmas› nedeniyle küçük taﬂ parçalar›yla (m›c›r) ya da benzeri malzemelerle yap›lacak malçlamadan kaç›nmak
gerekmekte. Malç tabakas›n›n çok kal›n
biçimde oluﬂturulmas› suyun bitki köklerine ulaﬂmas›n› engelleyece¤i için bu
konuda dikkatli olmak gerekiyor.
Bütün bunlardan sonra uygun bak›-

Birkaç Basit, Ama
Önemli Seçim

(Cynodon dactylon); Otlak ayr›¤› (Agropyron cristatum), çay›r üçgülü (Trifolium pratense) ve koyun yuma¤› (Festuca ovina)’n› söyleyebiliriz.
Özetle taﬂ›ma suyla bir yere var›lamayaca¤›
için kurakl›¤a dayan›kl› olmayan çim türlerinden
kesinlikle vazgeçmek gerek. Çim alanlar› oluﬂtururken, kura¤a daha dayan›kl› ve az su isteyen
türlerin kullan›lmas› ve çim alan›n olabildi¤ince
daralt›l›p, ard›ç gibi, da¤ muﬂmulas› gibi, sukulent türleri yani Dam Koruklar› (Sedum sp.) gibi yay›l›c› ve susuzlu¤a dayan›kl› türleri s›k dikerek yeﬂil alanlar oluﬂturmak kesinlikle gerekiyor.

sistemler de gelir seviyesine ba¤l› olarak geliﬂtirilebilir. ‹çine gübre de ilave edilebilen, filtre sistemi kurulmuﬂ bir tanka suyu depolayarak, hortumla bitki kök bölgelerine suyu damla damla
ak›tabilirsiniz. Tabii ki bahçenize suyu damla
damla üstelik tam da bitkilerin kök bölgelerine
vermekle, suyu hortumla bocalamak aras›nda
çok büyük fark var. Bir kova suyla bir çiçek sulayanlar bu yöntemle bir kova suyu neredeyse bir
hafta boyunca sulamada kullanabilirler. Bu sistemle sulama yapmak, bitkinin ihtiyaç duydu¤u
suyun do¤rudan bitki köklerine verilerek su tüketiminin büyük ölçüde azalt›lmas› demek ki, bu
da hortumla yap›lan sulamada bitkilerin gereksinim duyduklar› miktardan çok daha fazla verilen
sudan tasarruf edilmesi anlam›na gelmektedir.
Hortumla yap›lan sulamada h›zl› bir ﬂekilde bocalanan sudan bitkiler gerekti¤i gibi yararlanamazlar, suyun büyük bir k›sm› buharlaﬂ›yor, bir de
toprak kumluysa, bir k›s›m su derinlere ak›p gidiyor. Ve bu suyu bitki, cinsine göre de¤iﬂmekle
birlikte ortalama olarak yaln›zca iki gün tüketebiliyor.
Ayr›ca belirtmekte yarar gördü¤üm çok
önemli bir husus daha var: Biliyorsunuz yeralt›ndaki durgun veya hareket halinde olan bütün sulara yer alt› suyu diyoruz. Bu sular aç›lan kuyularla kullan›ma sunuluyor. ‹çmede, temizlikte,
belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, tar›masal sulamada, maden ve sanayide, sportif tesislerde kullan›l›yor. Ama bünyesinde yeralt› suyu bulunan bu tabakalar›n her hangi bir noktas›ndan su çekildi¤inde, bütün su kütlesine tesir
edilmiﬂ oluyor. Asl›nda kuyu aç›ma izinle gerçekleﬂen, hakk›nda kanunu bulunan, belirli s›n›rlamalar› olan bir konu. Kuyu açan kimse, bulunan
suyun ancak kendi faydal› ihtiyaçlar›na yetecek
miktar›n› kullanmaya yetkili. Faydal› ihtiyaç miktar›, tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanl›klar›n mütalaas› al›nmak suretiyle, Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan tayin ve tesbit ediliyor. Yani izin al›nmadan kuyu aç›lmas› yasal
olarak cezai sorumlulu¤u olan bir konu; ama ne
yaz›kki bu konuda da sorumsuzca davrananlar
var. Bu sorumsuzlu¤un sonucu yer alt› sular›n›n
da tükeniﬂine varabilir ki bu durumda gerçekten
geri dönüﬂü olmayan durumlar ortaya ç›karacak.

Ankara’da ﬂöyle bir kent d›ﬂ›na ç›k›n, hangi
bitkiyi görüyorsunuz? Gördü¤ünüz belli say›da
bitki var: badem, yasemin, çam, ahlat… ‹ç Anadolu’da bunun d›ﬂ›nda bitki neredeyse yok. Demek istedi¤im, kent içinde dikilen bitkilerin neredeyse hepsi yabanc› kökenli. Hepsi Japonya,
Amerika, Akdeniz ülkelerinden getirilip, buraya
çiçek ve meyvesi ya da gölgesi gibi de¤iﬂik nedenlerle yani estetik ya da fonksiyonel özelliklerinden dolay› dikilmiﬂler. Akdeniz bitkileri genelde kurakl›¤a dayan›kl› bitkiler. Ama onlar›n da
sorunlar› yok de¤il. K›ﬂ aylar›nda so¤uktan zarar
görüyorlar. Karadeniz’den getirilen bitkilerse,
ba¤›l nemi yüksek bitkiler; kay›n gibi. Ama onlar
da yaz›n aﬂ›r› kurakl›ktan dolay› zarar görüyorlar. Yani bitkiler uyum zorlu¤u yaﬂ›yorlar. Baz›lar› tohum vermiyor. Baz›lar›, örne¤in süs k›z›lc›¤›
gibi bitkiler, çiçek açmadan yaln›zca canl›l›¤›n›
devam ettiriyor. Bizlerse bu bitkinin k›ﬂ aylar›nda yaln›zca k›rm›z› gövde rengini almas› gibi baz› estetik kayg›larla onu dikiyoruz. Estetik amaçla yap›lan bu seçimler ise ço¤u kez do¤ru olmuyor. Örne¤in, ço¤u park bahçenin vazgeçilmezi
olan çim için susuzlu¤u dayanmak gibi bir durum
söz konusu de¤il. Çimi sürekli sulaman›z gerek,
hem de her gün, güneﬂin etkili olmad›¤› saatlerde sulamak gerek. Her 20-25 günde bir de biçilmesi gerek çimlerin. Ama bu genel kural›n d›ﬂ›na ç›kan “ayr›k” gibi baz› yerörtücü türler de
var. Bu türlerin baz›lar› kurak dönemlerde sarar›r, ama suyla en küçük bir temas›nda bile, özellikle de k›ﬂ›n her yer yemyeﬂil olur. Ayr›k türleri
stolonlarla da ço¤al›yorlar yani do¤rudan tohum
atmak da gerekmiyor. Dolay›s›yla tar›m yap›lmayan alanlarda, yani park bahçelerde ayr›k türleri
rahatl›kla kullan›labilir. Yaz›n sulaman›n yap›lmad›¤› alanlarda stepi yans›tan hafif sar›ms› bir görüntü kazan›r ve sonbaharda, havan›n dönmesiyle birlikte her yer yeniden yemyeﬂil bir görünüm
al›r. Kurakl›¤a dayan›kl› olan bu bitkilere birkaç
örnek verecek olursak, ilk olarak, köpek diﬂi
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Dikiliﬂlerinden sonra çok uzun y›llar boyunca
canl›l›klar›n› muhafaza edebilen bitkilerin toprak
üstü aksam› ölse bile, toprak alt› aksam› canl› kal›r
ve ilkbahar baﬂlang›c›nda yeni sürgünler verir.

Bahçelerini su kullanmadan güzelleﬂtirmek
isteyenler için bir önerim daha olabilir, Japon
bahçelerinde oldu¤u gibi taﬂ› mozaik gibi döküp,
o taﬂlara t›rm›kla, dalga gibi su izi vererek, “kuru bahçe” de denilen küçük ölçekli, özel bahçelerin düzgün biçimde tesviye edilip, ufak çak›llarla bahçenin ﬂekillendirilmesi ilkesine dayanan
bahçe düzenleme biçimi de uygulanabilir. Bu
bahçeler içinde, küçük alanlara, t›pk› adalar gibi,
kurakl›¤a dayan›kl›, çok y›ll›k bitkiler de dikilebilir. Ayr›ca su tüketimini azaltmak için de mutlaka suyun en etkin biçimde kullan›ld›¤› damlama
sulama gibi sulama sistemleri tercih edilmeli. Bu
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m›n yap›lmas› kesinlikle gerekli. Sulama
ve gübreleme de bitkilerin yaﬂamlar›n›
sa¤l›kl› olarak sürdürebilmeleri için en
temel bak›m çal›ﬂmalar›. Suyun çok fazla verilmesi bitkideki büyümenin zay›f
olmas›na ve budama ve biçim gereksiniminin artmas›na neden olmakta. Herhangi bir peyzaj düzenlemesinde oldu¤u gibi su-etkin peyzaj düzenlemesi de
budama, yabanc› ot mücadelesi, zararl›lar›n kontrolü ve sulama gibi periyodik
bak›m çal›ﬂmalar›n› gerektirmekte. Ancak su-etkin peyzaj düzenlenmesinde
bitkiler geliﬂtikten sonra daha az bak›m
ve sulama gerekecek. Bitkilerin geliﬂme
için daha fazla suya gereksinim duyacaklar› için kurak mevsim süresince bitkilere fazla miktarda azotlu gübre vermekten kaç›n›lmal›.
BTD: Kurak gelecek için yap›lmas›
gerekenler?
EB: Ülkemizdeki yeﬂil alanlar›n planlama, tasar›m ve uygulamas›nda önemli
pay sahibi olan peyzaj mimarlar› klasik
peyzaj düzenleme anlay›ﬂ›n› en k›sa sürede terk ederek mevcut koﬂullara en
uygun yeni peyzaj düzenleme ilkelerini
benimsemeli, bu konudaki bilgi ve birikimlerini k›sa sürede oluﬂturmal›.
Üniversitelerin peyzaj mimarl›¤› e¤itimi veren ilgili bölümlerinde konuya
yönelik e¤itime a¤›rl›k verilmeli ve mevcut koﬂullara yönelik bilgilerin verildi¤i
derslerin say›s› artt›r›lmal›.
Yeﬂil alanlar›n oluﬂturulmas›nda öncelikle do¤al bitki türlerine yer verilmeli. Daha önce de belirtti¤im gibi do¤al
bitkiler yabanc› yurtlu bitkilere oranla
daha dayan›kl›lar ve uygun biçimde yerleﬂtirildiklerinde ve dikildiklerinde bölgesel iklim ekstremlerinden daha az etkilenirler. Bunun yan› s›ra do¤al bitkiler

Kuﬂburnu ad›yla da tan›na yabani gül (Rosa canina) de kurakl›¤a çok dayan›kl› bir bitki türü. Ankara çevresinde de oldukça yayg›n gözlenen bu bitki, park bahçelerde yayg›n olarak kullan›labilir.

yerel çevre koﬂullar›na en iyi ﬂekilde
uyum sa¤larlar, toprak verimlili¤ine katk›da bulunurlar, erozyonu azalt›rlar ve
genellikle di¤er bitki türlerine oranla
daha az su, gübre ve ilaca gereksinim
duyarlar. Do¤al bitki türleri d›ﬂ›nda seçilen bitkilerin kurakl›¤a dayan›kl› ve
mümkün oldu¤unca az sulamay› gerektiren yani kurakç›l türlerden olmas›na
özen gösterilmeli.
Yeﬂil alan düzenlemeleri için bitkisel
malzeme temin eden fidanl›klar›n hemen hemen tamam› yo¤un olarak su
kullan›m›n›n gerekti¤i klasik peyzaj düzenlemelerine yönelik bitki stoklar›na
sahip. Bu iﬂletmelerde günümüzde yeterince talep görmeyen do¤al bitki türleriyle kura¤a dayan›kl› bitki örneklerine
çok fazla rastlanmamakta. Özellikle su
s›k›nt›s›n›n en yo¤un yaﬂand›¤› metropol kentleri ve çevresinde bulunan fi-

Çal›, yerörtücü bitki a¤aç ve kayalar ile bahçe tasar›m›na örnek.

danl›klar›n bitki stoklar›n› su kullan›m›n›n en az düzeyde oldu¤u yeni peyzaj
düzenlemelerine yönelik olarak de¤iﬂtirmeleri ve üretim fidanl›klar›nda do¤al
bitki türlerinin üretimine a¤›rl›k verilmesi gerekiyor.
Hangi ölçekte olursa olsun mevcut
yeﬂil alanlarda su tüketimini en aza indirecek önlemlerin al›nmas›na en k›sa
sürede baﬂlanmal›, bu amaçla mevcut
sulama sistemleri suyun daha az tüketildi¤i etkin sulama sistemleriyle de¤iﬂtirilmeli, kurakl›k nedeniyle zarar gören bitkilerin yerine öncelikle do¤al bitkilerin
kullan›lmas›yla kurakl›¤a dayan›kl› bitki
türleri dikilmeli.
Özellikle büyük ölçekli park ve rekreasyon alanlar›, kentiçi ve kent çevresi
yollar, kamu kurumlar› ve üniversite
kampüsleri gibi yo¤un bak›m ve masraf
gerektiren alanlarda çim alanlar›n ve sulama gerektiren bitki örtüsünün olabildi¤ince azalt›larak bu alanlarda öncelikle do¤al bitki türler olmak üzere kurakl›¤a dayan›kl› a¤aç, çal› ve yer örtücüler
kullan›lmal›.
D›ﬂ mekan sulamas›nda ﬂehir ﬂebekesinin kullan›m› olabildi¤ince azalt›larak
alternatif su kaynaklar› oluﬂturulmal›.
Bu konuda özellikle konutlarda birçok
ülkede örne¤ine rastlayabilece¤imiz
ya¤mur ve kar sular›n›n depolanabilece¤i sistemler oluﬂturulmal›. Bu sistemler
kurakl›¤›n yo¤un oldu¤u dönemlerde
yer alt› su kaynaklar›n›n aﬂ›r› kullan›m›n› da azaltabilecek.
Gülgûn Akbaba
Eylül 2007
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