
Bilim alarm› çoktan vermifl ve dergi-

miz de bu uyar›lar› an›nda duyurmufltu.

Dünya nüfusunun %20’si güvenilir içme

suyundan, %40’› da hijyen koflullar›n-

dan yoksundu. Dünyada kifli bafl›na dü-

flen su miktar› 1970-1990 y›llar› aras›n-

da 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›. Da-

has›, bu sorunun iklimde, tar›mda, çev-

rede, do¤ada, kentlerde k›saca farkl›

farkl› alanlarda etkileri enine boyuna ir-

delenmiflti. Kentlerdeki su tüketiminin

acilen yeniden gözden geçirilerek kent-

lerde su tasarrufuna gidilmesi, özellikle

kentlerdeki parklar›n ve yeflil alanlar›n

sulanmas› için temiz su yerine, at›k su-

lardan geri kazan›lm›fl suyun kullan›l-

mas› gerekti¤i vurgulanm›flt›. Ama bili-

min bu öngörüleri baflkalar›yla birlikte

bizim toplumumuzun genelinde yeterin-

ce ciddiye al›nmad›. fiimdi de “eyvah su-

suz kald›k” derdindeyiz… Dergimiz, hiç-

bir zaman vazgeçmeyece¤i fark›ndal›k

yaratma ifllevini, bu kez “daha da zor

günleri yaflamamak ad›na neler yap›lma-

l›?” 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 önleye-

biliriz?’ sorusuna yan›t verecek bir çal›fl-

ma 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 Bölü-

mü Ö¤retim Üyelerinden, do¤ay› ve do-

¤al olan› yaflatmay› yaflam tarz› edinmifl,

alan›nda oldukça önemli çal›flmalara im-

za atm›fl Doç. Dr. Emin Bar›fl ile görüfl-

tüm. Dr. Bar›fl da önce durum tesbiti

yapt› ve “kurakç›l peyzaj” denen bir

kavram› tüm yönleriyle aç›klad›. Yine

Kurakç›l
Peyzaj

Yeflil Alanlar›m›z›n Tükeniflini
Engellemek ‹çin….
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ayn› bölümde ö¤retim üyesi olan Yard.

Doç. Dr. Ekrem Kurum da kurakl›¤a da-

yan›kl› bitkiler hakk›nda bilgilendirme-

de bulundu.  

BBTTDD::  KKüürreesseell  ››ss››nnmmaa,,  bbeerraabbeerriinnddee  ggee--

ttiirrddii¤¤ii  kkuurraakkll››kk  vvee  kkuurraakkll››¤¤››nn  ddoo¤¤aall  ssoo--

nnuuccuu  ssuussuuzzlluukk  yyeeflfliill  aallaannllaarrddaa  ddaa  eettkkiissii--

nnii  yyoo¤¤uunn  bbiiççiimmddee  hhiisssseettttiirriiyyoorr..  YYeeflfliill

aallaannllaarr››mm››zz  ccaann  ççeekkiiflfliiyyoorr..  KKeennttlleerriimmiizzddee--

kkii  ppaarrkk,,  bbaahhççeelleerr  aaddeettaa  yyeerrllee  bbiirr  oolldduu..

ÖÖrrnnee¤¤iinn,,  yyaazzllaarr››  kkuurraakk  vvee  ss››ccaakk  ggeeççeenn

OOrrttaa  AAnnaaddoolluu  BBööllggeessii’’nnddeekkii  kkeennttlleerriinn,,

öözzeelllliikkllee  ddee  AAnnkkaarraa’’nn››nn  bbuu  ssuussuuzzlluukkttaann

bbuu  ddeennllii  eettkkiilleennmmeessiinnii  nnaass››ll  aaçç››kkllaarrss››nn››zz??  

EEBB::  Do¤ru söylediniz, yeflil can çeki-

fliyor. Yeflil alanlar›m›z›n hemen tama-

m›, su kullan›m›n›n k›s›tland›¤› geçti¤i-

miz birkaç ayl›k dönemde onar›lmas› ol-

dukça güç, hatta baz› durumlarda ola-

naks›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 seçi-

len 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 yafla-

m›n› sürdürebilmesi için her gün düzen-

li sulamaya gereksinim duyan bitkilerin

kullan›ld›¤› alanlar›nsa neredeyse tama-

m› yeterince sulama yap›lamad›¤› için

elden ç›kt›. Tüm bunlar›n ortaya koydu-

¤u maddi zararlar›n boyutlar›n›n sap-

tanmas›na yönelik henüz bir araflt›rma

elimizde yok; ama ortada olan bir ger-

çek var ki, zarar çok büyük.  Asl›nda ik-

lim de¤iflikli¤iyle birlikte bu gibi sonuç-

lar›n ortaya ç›kaca¤›na  yönelik tahmin

ve uyar›lar çok uzun süredir hem ülke-

mizde, 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. Bi-

limsel araflt›rmalar ve öngörüler, bu ku-

rakl›¤›n olumsuz etkilerinin giderek ar-

taca¤›n› ve önümüzdeki y›llarda da de-

vam edece¤ini söylüyor. Dolay›s›yla top-

lumun her kesiminin konuya yönelik

olarak bu güne kadar yeterince göster-

medi¤i duyarl›¤› ve sorumlulu¤u bun-

dan sonra göstermesi, gelecekte ortaya

ç›kabilecek zararlar›n en aza indirgene-

bilmesi için mutlaka gerekli. Bu önemli

vurguyu, hemen sözlerimin bafl›nda be-

lirtmek istedim.     

Günümüzde ülkemiz metropol kent-

lerinin büyük bir bölümünde mevcut su

stoklar›n›n h›zla artan nüfusun talebini

karfl›lamas› konusunda ciddi sorunlar

yaflanmakta. Geliflmeler, bu sorunun da-

ha da büyüyece¤ini göstermekte. S›n›rl›

miktardaki su stoklar›n›n varolan talebi

güçlükle karfl›lamas› nedeniyle kentleri-

mizin bir k›sm›nda suyun d›fl mekanda

kullan›m›na yönelik periyodik s›n›rlama-

lar getirildi, baz› kentlerimizde bu s›n›r-

lamalar evsel su kullan›m›n› da kapsad›.

Böylece büyük s›k›nt› ve sorunlar› orta-

ya ç›karan periyodik su kesintileriyle

karfl› karfl›ya kald›k. Ayr›ca kurakl›k ne-

deniyle ya¤›fl miktar›n›n oldukça az ol-

mas› sorunun boyutlar›n› daha da artt›r-

d›. Özellikle park ve bahçelerde büyük

ölçüde flehir flebekesinden al›nan suyla

sulaman›n yap›ld›¤› kentlerde, yaz ayla-

r›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 ge-

reksinimi asl›nda park ve bahçe düzen-

lemelerinin 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›s-

m› yaz aylar›nda bu alanlar›n sulanma-

s›nda kullan›l›yor, bu da bu tür alanla-

r›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 düzenleme-

sine bitki materyali sa¤lamaya yönelik

olarak biçimlenen fidanl›klar gelecekte

oldukça güç duruma düflecek. Mevcut

flartlar devam etti¤i sürece bu iflletmele-

rin u¤rayaca¤› zarar›n boyutlar› giderek

artacak ve belki de birço¤u ifllerini de-

¤ifltirmek durumunda kalacaklar.  

BBTTDD::  BBuu  dduurruummddaa  ppeeyyzzaajj  ddüüzzeennllee--

mmeessiinnddee  ssuuyyuunn  eettkkiinn  kkuullllaann››mm››nn››nn  yyoollllaa--

rr››  oollmmaall››..  BBuu  kkoonnuuddaa  bbiillggii  vveerriirr  mmiissiinniizz??

EEBB::  Asl›nda bu soruya yaln›zca ülke-

mizde de¤il, tüm dünyada yan›t aran›-

Çim kullan›lmadan çal›, yerörtücü bitkiler ve çok y›ll›k bitkiler kullan›larak oluflturulmufl bahçe. 

Doç. Dr. Emin Bar›fl
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yor. Özellikle park ve bahçeler gibi d›fl

mekan kullan›mlar›nda su tüketiminin

büyük boyutlara ulaflmas›, peyzaj dü-

zenlemelerinde suyun olabildi¤ince az

kullan›ld›¤› yeni peyzaj düzenleme bi-

çimlerinin gelifltirilmesini gerektirdi ki

bu do¤rultuda “Su-Etkin Peyzaj Düzen-

lemesi” (Water-Efficient Landscaping)

genel bafll›¤› alt›nda “Suyun Ak›lc› Kul-

lan›m›” (Water-Wise, Water-Smart), “Az

Su Kullan›m›” (Low-Water) ve “Do¤al

Peyzaj Düzenleme” (Natural Landsca-

ping) gibi klasik peyzaj düzenleme anla-

y›fllar›ndan farkl› yeni peyzaj düzenleme

kavramlar› gelifltirildi. Bu kavramlar›n

her biri felsefeleri ve konuya yaklafl›m

biçimleri aç›s›ndan baz› farkl›l›klar gös-

termekle birlikte, hepsi de ayn› temel il-

kelere dayanmakta ve genellikle ayn›

anlam› tafl›yacak biçimde birbirinin yeri-

ne kullan›lmakta. Bu temel ilkelerin for-

müle edilmesiyle gelifltirilen ilk kavram-

sal yaklafl›mlardan birisi “Kurakç›l Pey-

zaj Düzenleme” (Xeriscape)’dir. “Kurak-

ç›l Peyzaj Düzenleme” ya da tüm dünya-

da bilinen ismiyle “Xeriscape” genel ola-

rak suyun en az düzeyde kullan›lmas›y-

la su kaynaklar›n›n ve çevrenin korun-

mas›n› ilke edilen, özellikli peyzaj dü-

zenleme olarak tan›mlanabilir. Bu kav-

ram ilk olarak 1981’de, Denver (ABD)

Su Departman› taraf›ndan peyzaj dü-

zenlemelerinde su kullan›m›na yönelik

tasarrufun sa¤lanabilmesi amac›yla “ku-

ru” anlam›na gelen Yunanca “xeros” ile

“peyzaj” anlam›na gelen ‹ngilizce “land-

scape” sözcüklerinden gelifltirildi. 

BBTTDD::  KKuurraakkçç››ll  ppeeyyzzaajj  ddüüzzeennlleemmeessii--

nniinn  iillkkeelleerrii  nnee??

EEBB:: Bu düzenlemenin dayand›¤› yedi

temel ilke var: Çim alanlar›n olabildi¤in-

ce azalt›ld›¤› ve sulamay› en az gerekti-

ren uygun planlama ve tasar›m›n yap›l-

mas›; toprak analizi ve toprak koflullar›-

n›n iyilefltirilmesi; suya en az gereksi-

24 Eylül 2007B‹L‹M veTEKN‹K

Kurakç›l Bitkiler
Do¤al bitki türleri d›fl›nda seçilebilecek ku-

rakl›¤a dayan›kl› ve mümkün oldu¤unca az sula-
may› gerektiren kurakç›l (xeric) bitki türlerinden
baz› örnekler:

AA¤¤aaççllaarr
Çam türleri (Pinus sp.); Lawson Yalanc› Ser-

visi (Chamaecyparis lawsoniana); Arizona Servisi
(Cupressus arizonica); Adi Porsuk (Taxus bacca-
ta); Do¤u Maz›s› (Thuja orientalis); Mabet A¤ac›
(Ginkgo biloba); Yalanc› Akasya (Robinia pse-
udoacacia); Sahra Akçaa¤ac› (Acer campestris);
Güvey Kandili (Koelreuteria paniculata); Al›ç tür-
leri (Crataegus sp.); Erguvan (Cercis siliquas-
trum); Gladiçya ya da Üçdiken (Gleditschia tria-
canthos); Titrek Kavak (Populus tremula); Zofo-
ra (Sophora japonica); Katalpa (Catalpa bignoni-
oides); Sapl› Mefle (Quercus pedunculata); ‹¤de
(Eleagnus angustifolia). 

AA¤¤aaççcc››kk  vvee  ÇÇaall››llaarr::
Berberis  türleri (Berberis sp.); Bezelye Çal›-

s› (Caragana arborescens); Adi Kurtba¤r› (Ligus-

trum vulgare); Japon Kurtba¤r› (Ligustrum japo-
nica); A¤aç Han›meli (Lonicera tatarica); Keçi Sa-
kal› (Spiraea vanhouttei); Leylak (Syringa vulga-
ris); Kartopu (Viburnum lantana); Tüylü Kartopu
(Viburnum tinus); Ard›ç türleri (Juniperus sp.);
Mahonya (Mahonia aquifolium); Taflan (Euony-
mus fortunei), Karayemifl (Prunus laurocerasus);
Avize Çiçe¤i (Yucca flamentosa); Patlangaç (Co-
lutea arborescens); Yabani ‹¤de (Hippophae
rhamnoides); Atefl Dikeni (Pyracantha coccinea);
Sumak (Rhus typhina); ‹nci Çal›s› (Symhoricar-
pus orbiculatus ve S. albus); Ilg›n (Tamarix sp.);
Yay›l›c› Kotoneaster- Yay›l›c› Japon Taflayvas›
(Cotoneaster horizontalis); Kaya Sarmafl›¤› (He-
dera helix); Yasemin (Jasminum fruticans); Ak
Çal› (Lycium sp.); Amerikan sarmafl›¤› (Partheno-
cissus tricuspidata); Cezayir Menekflesi (Vinca
major ve V. minor) 

TTeekk  yy››llll››kk  vvee  ççookk  yy››llll››kk  ççiiççeekklleerr::  
Civan Perçemi  (Achillea filipendulina; A. mil-

lefolium; 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 (Gypsop-
hila paniculata); Kedi Nanesi (Nepeta sp.); Gelin-
cik (Papaver orientale); Dam Koruklar› (Sedum
sp.); S›¤›r Kuyru¤u (Verbascum sp.); Veronica
prostrate; Hemerocallis hybrida; Süsen (Iris ger-
manica); Sempervivum; Kekik (Thymus sp.); Aly-
ssum; Alcea; Amaranthus; Portakal Nergizi (Ca-
lendula officinale); Cosmos; Eschscholzia; Felici-
a; Gazania; Lunaria annua; Mesembryanthemum;
Haflhafl (Papaver somniferum); Portulaca; Salvia
farinacea.

ÇÇiimm  TTüürrlleerrii::  
Otlak ayr›¤› (Agropyron cristatum); Agrop-

yron cristatum ‘Ephraim’; bat› otlak ayr›¤› (Ag-
ropyron smithii); Bouteloua gracilis; Buchloe
dactyloides; kanada yabaniçavdar (Elymus cana-
densis); 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. 

Do¤u maz›s› Alchemilla mollis

Ay› postu-tilki çimi

Panicum virgatum
Centranthus rubber

Atefldikeni
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nim duyan ve kura¤a dayan›kl› uygun

bitki türlerinin seçimi; çim alanlar›n uy-

gulama ve bak›m çal›flmalar›nda kolay-

l›k yaratan pratik ve ekonomik çözüm-

ler 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 koflulla-

r› oluflturabilecek niteliklere sahip mal-

zemelerle (kuru yaprak, saman v.b.)

kaplanmas› ki bu malçlama anlam›na

geliyor ve uygun ve düzenli bak›m çal›fl-

malar›n›n yap›lmas› bu ilkelerin özetle

bafll›klar›.

BBTTDD::  ‹‹llkkeelleerr  kkoonnuussuunnddaa  bbiirraazz  ddaahhaa

bbiillggii??

EEBB:: 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 dü-

flünülerek ve dikkatli bir biçimde haz›r-

lanan 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 ta-

sar›m›n yap›lmas› ilkesi ilk ve en önem-

li aflama. 

Toprak haz›rl›¤› ve topra¤›n iyileflti-

rilmesine gelince. Her alan›n kendine

özgü toprak koflullar›na sahip olmas›

nedeniyle öncelikle peyzaj düzenlemesi-

nin yap›laca¤› alandaki topra¤›n analiz

edilmesi ve bu analiz do¤rultusunda ge-

rekli iyilefltirme çal›flmalar›n›n yap›lmas›

gerekmekte. Bu analizlerde topra¤›n

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 özel-

likleri analiz edilmekte ve bu de¤erlere

ba¤l› olarak yap›lmas› gerekli iyilefltir-

me çal›flmalar› belirlenmekte. Bu analiz

sonuçlar› ayn› zamanda toprakta bitki-

nin gereksinim duydu¤u nem oran›n›

uzun süre muhafaza etmeye yönelik ön-

lemlerin al›nmas› konusunda da yard›m-

c› olacak. 

Uygun bitki türlerinin seçilmesindey-

se, peyzaj tasar›m›nda toprak koflullar›y-

la birlikte yerel iklim özelliklerinin de

dikkate al›nmas› gerekmekte. Belirli bir

geliflme düzeyine ulaflan alandaki mev-

cut bitkiler sulama ve bak›m çal›flmalar›

gerektirmeyece¤inden, bitkisel tasar›ma

bafllamadan önce bunlar›n olabildi¤ince

korunmas›na özen gösterilmeli. Tasa-

r›mda do¤al bitki türlerinin kullan›lma-

s›na özellikle dikkat edilmeli. Bu seçim

çok önemli. Çünkü do¤al bitkiler bitki-

sel düzenleme çal›flmas› tamamland›k-

tan sonra ya çok az sulamaya gereksi-

nim duyarlar ya da do¤al ya¤›fllar d›fl›n-

da ek bir sulama yap›lmas›n› gerektir-

mezler. Bunun yan› s›ra zaten yerel top-

rak ve iklim koflullar›na uyum sa¤lad›k-

lar›ndan do¤al bitki türleri genellikle ek

bir gübrelemeye gerek duymad›klar› gi-

bi 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 bitkile-

rin seçilmemesine dikkat edilmeli. Çün-

kü bu tür bitkiler genellikle büyük oran-

da ek sulama, gübreleme ve ilaçlamaya

gereksinim duyar. Yabanc› bitkilerin

kullan›m›nda ayn› zamanda seçilen bit-

kilerin “iflgalci” bitki karakterinde olma-

mas›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 yö-

nelik ciddi tehditler oluflturacak. Bu ne-

denle özellikle yabanc› yurtlu bitkilerin

seçiminde bitkilerin iflgalci karakterde

olup olmad›¤› konusunda uzmanlar›n

görüflü al›nmal›.   

Bir di¤er önemli konu, kolay bak›la-

bilen çim alanlar›n oluflturulmas›. Çim

alanlar›n boyutu ve konumu bu alanla-

r›n bak›m› için gerekli olan sulama suyu

miktar›n› önemli ölçüde etkilemekte.

Çim alanlar di¤er vejetasyon örtüsüne

oranla çok daha fazla miktarda sulama-

ya gereksinme duyarlar ve genellikle da-

ha çok bak›m› gerektirirler. Bu nedenle

çim alanlar›n en fazla göz önünde bulu-

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

Sar› çiçekleriyle hemen herkesin tan›d›¤› yasemin, do¤al alanlarda yetiflen, suya gereksinimi olmay›p, kendi
kendine yefleren bitkilerden biri.
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ya da oyun alanlar› ya da di¤er rekreas-

yon alanlar› gibi fonksiyonel kullan›m›

gerektiren yerlerde kullanmak gerek-

mekte. Çim alanlar›n ayr› parçalar halin-

de de¤il de birbirleriyle ba¤lant›l› ve

grup oluflturacak biçimde tesis edilmesi

sulaman›n etkinli¤ini artt›rmakta ve su-

yun buharlaflmayla ya da yüzey ak›fl›yla

oluflan kay›plar› büyük ölçüde azalt-

makta. Çim türlerini seçerken kurakl›¤a

dayan›kl› ve s›cak ve kurak geçen mev-

simlerde büyümesini durduran türlerin

seçilmesine özen göstermeli.

Etkin sulama yöntemlerinin kullan›l-

mas› suyun d›fl mekanda etkin biçimde

kullan›m› aç›s›ndan son derece önemli

ve bu yöntemler klasik peyzaj ya da ku-

rakç›l peyzaj gibi her tür peyzaj düzen-

leme için kullan›labilirler. Bu nedenle

alan›n boyutu, kullan›m amac› ve uygu-

lanacak peyzaj düzenleme anlay›fl›na

ba¤l› olarak en uygun sulama sistemi-

nin oluflturulmas› amac›yla konuya yö-

nelik  bir ön etüdün titizlikle yap›lmas›

ve uzmanlar›n denetiminde alana yöne-

lik bir sulama projesinin oluflturulmas›

oldukça önemli. 

A¤aç yongalar›, saman gibi madde-

lerden elde edilen malçla yap›lan malç-

laman›n temel amac›ysa buharlaflmay›

en aza indirerek daha fazla miktarda su-

yun toprakta tutulmas›, toprak s›cakl›¤›-

n›n kontrol edilmesi ve erozyonun ön-

lenmesi biçiminde özetlenebilir. Orga-

nik malçlar ayn› zamanda çürümeleri s›-

ras›nda toprak koflullar›n›n iyilefltirilme-

sine katk›da bulunurlar. Malçlamada

kullan›lan malzemelerden en fazla bili-

nenleri a¤aç kabu¤u yongalar›, odun ta-

lafl›, çam ibreleri, f›nd›k ya da ceviz gibi

meyvelerin kabuklar›, küçük boyutlu ça-

k›l ve ince k›y›lm›fl budama art›klar›d›r.

Güneflli alanlarda ya da kurakç›l bitkile-

rin kullan›lmad›¤› yerlerde büyük mik-

tarda ›s›y› yans›tmas› ve bitkilerde kav-

rulmaya yol açacak boyutta su kayb›na

neden olmas› nedeniyle küçük tafl par-

çalar›yla (m›c›r) ya da benzeri malzeme-

lerle yap›lacak malçlamadan kaç›nmak

gerekmekte. Malç tabakas›n›n çok kal›n

biçimde oluflturulmas› suyun bitki kök-

lerine ulaflmas›n› engelleyece¤i için bu

konuda dikkatli olmak gerekiyor. 

Bütün bunlardan sonra uygun bak›-
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Birkaç Basit, Ama

Önemli Seçim 

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 Ana-
dolu’da bunun d›fl›nda bitki neredeyse yok. De-
mek istedi¤im, kent içinde dikilen bitkilerin ne-
redeyse hepsi yabanc› kökenli. Hepsi Japonya,
Amerika, Akdeniz ülkelerinden getirilip, buraya
çiçek ve meyvesi ya da gölgesi gibi de¤iflik ne-
denlerle yani estetik ya da fonksiyonel özellikle-
rinden dolay› dikilmifller. Akdeniz bitkileri genel-
de 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 görüyor-
lar. Yani bitkiler uyum zorlu¤u yafl›yorlar. Baz›la-
r› 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›n-
da yaln›zca k›rm›z› gövde rengini almas› gibi ba-
z› estetik kayg›larla onu dikiyoruz. Estetik amaç-
la yap›lan bu seçimler ise ço¤u kez do¤ru olmu-
yor. 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›¤› saatler-
de sulamak gerek. Her 20-25 günde bir de biçil-
mesi 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 sara-
r›r, ama suyla en küçük bir temas›nda bile, özel-
likle 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›lma-
yan alanlarda, yani park bahçelerde ayr›k türleri
rahatl›kla kullan›labilir. Yaz›n sulaman›n yap›lma-
d›¤› alanlarda stepi yans›tan hafif sar›ms› bir gö-
rüntü kazan›r ve sonbaharda, havan›n dönmesiy-
le birlikte her yer yeniden yemyeflil bir görünüm
al›r. Kurakl›¤a dayan›kl› olan bu bitkilere birkaç
örnek verecek olursak, ilk olarak, köpek difli

(Cynodon dactylon); Otlak ayr›¤› (Agropyron cris-
tatum), çay›r üçgülü (Trifolium pratense) ve ko-
yun 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› olufltu-
rurken, 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, suku-
lent türleri yani  Dam Koruklar› (Sedum sp.) gi-
bi yay›l›c› ve susuzlu¤a dayan›kl› türleri s›k dike-
rek yeflil alanlar oluflturmak kesinlikle gerekiyor. 

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, “ku-
ru bahçe” de denilen küçük ölçekli, özel bahçe-
lerin düzgün biçimde tesviye edilip, ufak çak›llar-
la 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 dikilebi-
lir. Ayr›ca su tüketimini azaltmak için de mutla-
ka suyun en etkin biçimde kullan›ld›¤› damlama
sulama gibi sulama sistemleri tercih edilmeli. Bu

sistemler de gelir seviyesine ba¤l› olarak geliflti-
rilebilir. ‹çine gübre de ilave edilebilen, filtre sis-
temi kurulmufl bir tanka suyu depolayarak, hor-
tumla 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 su-
layanlar bu yöntemle bir kova suyu neredeyse bir
hafta boyunca sulamada kullanabilirler. Bu sis-
temle sulama yapmak, bitkinin ihtiyaç duydu¤u
suyun do¤rudan bitki köklerine verilerek su tü-
ketiminin büyük ölçüde azalt›lmas› demek ki, bu
da hortumla yap›lan sulamada bitkilerin gereksi-
nim duyduklar› miktardan çok daha fazla verilen
sudan tasarruf edilmesi anlam›na gelmektedir.
Hortumla yap›lan sulamada h›zl› bir flekilde boca-
lanan sudan bitkiler gerekti¤i gibi yararlanamaz-
lar, suyun büyük bir k›sm› buharlafl›yor, bir de
toprak kumluysa, bir k›s›m su derinlere ak›p gi-
diyor. Ve bu suyu bitki, cinsine göre de¤iflmekle
birlikte ortalama olarak yaln›zca iki gün tükete-
biliyor.  

Ayr›ca belirtmekte yarar gördü¤üm çok
önemli bir husus daha var: Biliyorsunuz yeralt›n-
daki durgun veya hareket halinde olan bütün su-
lara yer alt› suyu diyoruz. Bu sular aç›lan kuyu-
larla kullan›ma sunuluyor. ‹çmede, temizlikte,
belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, tar›-
masal sulamada, maden ve sanayide, sportif te-
sislerde kullan›l›yor. Ama bünyesinde yeralt› su-
yu bulunan bu tabakalar›n her hangi bir nokta-
s›ndan su çekildi¤inde, bütün su kütlesine tesir
edilmifl oluyor. Asl›nda kuyu aç›ma izinle gerçek-
leflen, hakk›nda kanunu bulunan, belirli s›n›rla-
malar› olan bir konu. Kuyu açan kimse, bulunan
suyun ancak kendi faydal› ihtiyaçlar›na yetecek
miktar›n› kullanmaya yetkili. Faydal› ihtiyaç mik-
tar›, tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanl›k-
lar›n mütalaas› al›nmak suretiyle, Devlet Su ‹flle-
ri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan tayin ve tesbit edi-
liyor. 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.

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. 

Yard. Doç. Dr. Ekrem Kurum
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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 faz-

la verilmesi bitkideki büyümenin zay›f

olmas›na ve budama ve biçim gereksini-

minin artmas›na neden olmakta. Her-

hangi 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. An-

cak su-etkin peyzaj düzenlenmesinde

bitkiler gelifltikten sonra daha az bak›m

ve sulama gerekecek. Bitkilerin geliflme

için daha fazla suya gereksinim duya-

caklar› için kurak mevsim süresince bit-

kilere fazla miktarda azotlu gübre ver-

mekten kaç›n›lmal›.  

BBTTDD::    KKuurraakk  ggeelleecceekk  iiççiinn  yyaapp››llmmaass››

ggeerreekkeennlleerr??  

EEBB::  Ülkemizdeki yeflil alanlar›n plan-

lama, tasar›m ve uygulamas›nda önemli

pay sahibi olan peyzaj mimarlar› klasik

peyzaj düzenleme anlay›fl›n› en k›sa sü-

rede terk ederek mevcut koflullara en

uygun yeni peyzaj düzenleme ilkelerini

benimsemeli, bu konudaki bilgi ve biri-

kimlerini k›sa sürede oluflturmal›. 

Üniversitelerin peyzaj mimarl›¤› e¤i-

timi veren ilgili bölümlerinde konuya

yönelik e¤itime a¤›rl›k verilmeli ve mev-

cut koflullara yönelik bilgilerin verildi¤i

derslerin say›s› artt›r›lmal›.

Yeflil alanlar›n oluflturulmas›nda ön-

celikle do¤al bitki türlerine yer verilme-

li. Daha önce de belirtti¤im gibi do¤al

bitkiler yabanc› yurtlu bitkilere oranla

daha dayan›kl›lar ve uygun biçimde yer-

lefltirildiklerinde ve dikildiklerinde böl-

gesel iklim ekstremlerinden daha az et-

kilenirler. Bunun yan› s›ra do¤al bitkiler

yerel çevre koflullar›na en iyi flekilde

uyum sa¤larlar, toprak verimlili¤ine kat-

k›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 se-

çilen bitkilerin kurakl›¤a dayan›kl› ve

mümkün oldu¤unca az sulamay› gerek-

tiren yani kurakç›l türlerden olmas›na

özen gösterilmeli. 

Yeflil alan düzenlemeleri için bitkisel

malzeme temin eden fidanl›klar›n he-

men hemen tamam› yo¤un olarak su

kullan›m›n›n gerekti¤i klasik peyzaj dü-

zenlemelerine yönelik bitki stoklar›na

sahip. Bu iflletmelerde günümüzde yete-

rince talep görmeyen do¤al bitki türle-

riyle kura¤a dayan›kl› bitki örneklerine

çok fazla rastlanmamakta. Özellikle su

s›k›nt›s›n›n en yo¤un yafland›¤› metro-

pol kentleri ve çevresinde bulunan fi-

danl›klar›n bitki stoklar›n› su kullan›m›-

n›n en az düzeyde oldu¤u yeni peyzaj

düzenlemelerine yönelik olarak de¤ifltir-

meleri ve üretim fidanl›klar›nda do¤al

bitki türlerinin üretimine a¤›rl›k veril-

mesi gerekiyor. 

Hangi ölçekte olursa olsun mevcut

yeflil alanlarda su tüketimini en aza in-

direcek önlemlerin al›nmas›na en k›sa

sürede bafllanmal›, bu amaçla mevcut

sulama sistemleri suyun daha az tüketil-

di¤i etkin sulama sistemleriyle de¤ifltiril-

meli, kurakl›k nedeniyle zarar gören bit-

kilerin yerine öncelikle do¤al bitkilerin

kullan›lmas›yla kurakl›¤a dayan›kl› bitki

türleri dikilmeli. 

Özellikle büyük ölçekli park ve rek-

reasyon alanlar›, kentiçi ve kent çevresi

yollar, kamu kurumlar› ve üniversite

kampüsleri gibi yo¤un bak›m ve masraf

gerektiren alanlarda çim alanlar›n ve su-

lama gerektiren bitki örtüsünün olabil-

di¤ince azalt›larak bu alanlarda öncelik-

le do¤al bitki türler olmak üzere kurak-

l›¤a dayan›kl› a¤aç, çal› ve yer örtücüler

kullan›lmal›.  

D›fl mekan sulamas›nda flehir flebeke-

sinin 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. 

G ü l g û n  A k b a b a
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Çal›, yerörtücü bitki a¤aç ve kayalar ile bahçe tasar›m›na örnek.

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