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Do¤aya Dönüﬂ ‹çin F›rsat

Ekokentler
Gezegenimizle ilgili yaz›lan felaket senaryolar›n›n baﬂ›nda, art›k yak›ndan tan›d›¤›m›z aktörlerden biri
bulunuyor: Küresel ›s›nma. Ona eﬂlik edenlerse, iklim de¤iﬂikli¤i, h›zl› nüfus art›ﬂ› ve buna ba¤l› olarak
do¤al enerji kaynaklar›n›n tükenmesi, çevre kirlili¤i, ormans›zlaﬂma... Listeyi okumaktan
s›k›labilece¤imiz kadar uzatmak olas›. Ne var ki, bu sorunlar›n hiçbiri art›k “ﬂaka” kald›racak durumda
de¤il; hepsi acil çözümler bekliyor. Geçti¤imiz y›l yürürlü¤e giren Kyoto Protokolü, bu konuda
gerçekten önemli say›labilecek bir ad›m oldu. Buna göre, 2008 – 2012 döneminde geliﬂmiﬂ ülkeler,
sera gaz› sal›mlar›n› 1990’daki düzeyin % 5 alt›na indirmeyi kabul ettiler. Bu anlaﬂmayla, birçok ülke
el ele verip küresel ›s›nmaya ve iklim de¤iﬂikliklerine çözüm olabilecek çareler bulmaya çal›ﬂ›yor.
Küresel ›s›nmada en büyük pay elbette geliﬂmiﬂ ülkere ait. Hepimizi etkileyen
bu olumsuz geliﬂmenin önümüzdeki 50 –
100 y›l içinde yol açaca¤› sonuçlar, gerçekten de bilim kurgu filmlerine konu
olabilecek türden. Daha ﬂimdiden birtak›m etkilerini oldukça sert biçimde yaﬂamaya baﬂlad›k. Geçti¤imiz y›l Brezilya’da
çok ciddi bir kurakl›k yaﬂand›, Hindistan’da büyük seller oldu, Alaska’da kutup
buzullar› bin y›l›n en alçak düzeyine indi,
New England’a rekor düzeyde kar ya¤d›... Yaln›zca çevreciler de¤il, tüm bilim
dünyas› küresel ›s›nman›n dünyaya çok
ciddi zararlar verece¤i konusunda hemfikir. Birçok disiplinden uzmanlar›n farkl›
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çözüm önerileri var. Bunlar›n aras›nda
teknolojiyi reddedip yine eski, “basit” yaﬂama dönmeyi önerecek kadar köktenciler bulundu¤u gibi, tam tersine teknolojinin bizi kurtaca¤›na inananlar da var. Yine de, teknolojinin, iyi yönetilmedi¤i sürece kirlilik üretti¤i ve hatta enerji kaynaklar›m›z› tüketti¤i bir gerçek. Özellikle
büyük kentlerde yaﬂam, ister istemez bunu getiriyor. Her ﬂeyden önce evden iﬂe
ya da okula gidebilmek için kulland›¤›m›z
otomobiller, atmosfere önemli boyutta sera gaz› sal›m›na neden oluyor. Ne var ki,
kentlerin büyümesi ve kente göç, engellenebilir bir ﬂey de¤il. Öyle ki, kentler
1800’lerde dünya nüfusunun yaln›zca %

2’sini bar›nd›r›rken, 1900’lerde bu oran
% 12’ye, 2000’deyse % 47’ye ç›kt›.
Özellikle 20. yüzy›lda kentleﬂme h›z›
çok yüksekti. 1900’de henüz hiçbir kentin nüfusu 10 milyona eriﬂmemiﬂken,
2000’de 19 kent, 10 milyon ve üstü nüfus bar›nd›r›yordu. Her ne kadar bu kentlerin nüfus art›ﬂ h›zlar› öngörülenden düﬂük kalsa da, 2015’te 10 milyon s›n›r›
aﬂacak kent say›s›n›n 23’e ç›kaca¤› söyleniyor. Ne var ki, bu kentlerin ço¤unlu¤u
geliﬂmekte olan ülkelerde. Bu da, iﬂleri
biraz daha içinden ç›k›lmaz bir hale sokuyor. Geliﬂmekte olan ülkelerde, planlama
ve teknoloji yönetimi pek de iyi yap›lamad›¤› için, bu megakentlerin çevreye etkile-
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ri de büyük oluyor. Geliﬂmekte olan ülkelerde kentlere göç ve üreme oran› da çok
yüksek. Bu, megakentlerde nüfusun h›zla artmas›na yol açarken, bir yandan da
yeni megakentlerin do¤uﬂunu haz›rl›yor.
Megakentlerin bu çok h›zl› büyüyüﬂü
çok ciddi çevresel ve toplumsal sorunlar›
da beraberinde getiriyor. Bu kentlerin
kaplad›klar› alan yeryüzünün yaln›zca %
2’siyken, do¤al kaynaklar›n % 75’ini tüketiyor, her y›l milyarlarca ton kat› at›k üretiyor ve su kaynaklar›n› kirletiyorlar, atmosfere sal›nan sera gazlar›n›n büyük
k›sm›ndan da sorumlular. Örne¤in, her
ne kadar nüfusu 10 milyar›n alt›nda olsa
da Londra, gereksinimlerini karﬂ›layabilmek için kendi yüzölçümünden 125 kez
büyük bir alandan yararlan›yor. Di¤erleri
için de durum pek farkl› de¤il ve e¤er megakentlerin bu h›zda büyümesine izin verilirse, çevresel sonuçlar›n›n gerçekten
korkutucu olaca¤› söyleniyor.

Neden Ekokent?
Biliminsanlar›n›n yapt›¤› hesaplamalara göre, tüm kaynaklar›n eﬂit paylaﬂ›ld›¤›
bir dünyada, sürdürülebilir ekolojik aya-

kizinin kiﬂi baﬂ›na 1,8 hektar olmas› gerekiyor. Oysa, Çin’de bu miktar kiﬂi baﬂ›na ortalama 1,6, ﬁanghay’da 7 ve
ABD’de 9,7 hektar. E¤er do¤an›n geri
kalan›n› korumak ve geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂam kalitesini yükseltmek istiyorsak, yeni bir kent yaﬂam› biçiminin
tek seçenek oldu¤u söyleniyor. Her ﬂeyden önce, kentlerin büyüklü¤ü enerji
üretimi, geri kazan›m ve toplu taﬂ›mac›l›k gibi birçok alanda belirleyici. Kentlerin do¤ru bir planlamayla kurulmas› durumunda, dünyan›n h›zla artan nüfusu
için sürdürülebilir yaﬂam›n anahtar› olabilecekleri düﬂünülüyor. Hükümetler,
planlamac›lar, mimarlar ve mühendisler
bu konuda uyanm›ﬂ durumda ve “yeﬂil
megakentler” kurman›n yollar›n› aramaya baﬂlad›lar bile. Bu yaklaﬂ›m iki temel
ilkeye dayan›yor: Mümkün olan her ﬂeyi
geri dönüﬂtürmek ve otomobil kullan›m›n› en aza indirgemek. Bununla birlikte, enerji verimli binalar yapmak, toplu
taﬂ›mac›l›¤› yayg›nlaﬂt›rmak ve kenti
oturma alan›, ticaret alan› ve sanayi alan› olarak ay›rmaktansa çal›ﬂma ve oturma alanlar›n› birbirlerine yak›nlaﬂt›rma
gibi konulara da önem veriliyor. Bu tür

büyük düﬂünceler yaﬂama geçirilmeye
çal›ﬂ›ladursun, kimi kentler kendi eko
projelerini uyguluyorlar. Örne¤in, Avustralya’n›n Melbourne kentinde kent
meclisi, serinlik sa¤lamak amac›yla evlerin bahçelerine f›skiyeler, rüzgâr türbinleri ve güneﬂ panelleri kurulmas›n› teﬂvik ediyor. Bu sayede evde kullan›lan
enerjinin % 85’ini kendileri üretebiliyorlar. Ayr›ca, çat›lara kurulan ya¤mur suyu toplay›c›lar sayesinde de gereksinim
duyulan suyun % 70’i elde edilebiliyor.
Berlin’deyse baﬂka bir ilginç uygulama
yaﬂama geçirilmiﬂ. Parlamento binas›nda ›s›nma amac›yla yak›t olarak kullan›lan bitkisel ya¤ sayesinde karbondioksit
sal›m› % 94 oran›nda azalt›lm›ﬂ. Viyana’da kamuya ait bisikletler, herkesin
kullan›m›na aç›k. ‹steyen bu bisikletleri
ulaﬂ›m arac› olarak paras›z kullanabiliyor. ‹zlanda’n›n baﬂkenti Reykjavik, hidrojen enerjili toplu taﬂ›ma araçlar›nda
öncü kentlerden biriyken, ﬁanghay’da
100.000 binan›n çat›s›na güneﬂ paneli
yerleﬂtirilmesi projesi hükümet taraf›ndan destekleniyor. Bununla birlikte
ﬁanghay, zaten ekokent projelerinde oldukça iddial› kentlerden biri. Ülkemizdeyse, her ne kadar “do¤a koruma” ana
amaç olmasa da, özellikle güney bölgelerde evlerin çat›lar›n› güneﬂ kolektörleri süslemeye baﬂlad›.
Ne yaz›k ki, geçen yüzy›lda kentler,
sanki do¤al kaynaklar hiç bitmeyecek
ve at›klar kolayca baﬂ›m›zdan savabilece¤imiz önemsiz ﬂeylermiﬂ gibi düﬂünülerek planlanm›ﬂ. Daha da kötüsü, ço¤u
kent plan› insanlar de¤il, otomobiller temel al›narak yap›lm›ﬂ. Bu alanda baﬂ›
çekti¤i söylenen ABD kentlerinin mimar› Frank Llyod Wright’›n “modern Amerika”n›n kurulmas› için yapt›¤› planlar,
o dönemde ‹ngiltere’den Brezilya’ya kadar birçok ülkede uygulama alan› bulmuﬂtu. Hatta bu do¤rultuda, Brezilya’n›n modern baﬂkenti, 1950’lerde
merkez savan›n ortas›na kurulmuﬂtu. O
y›llarda egemen olan planlama anlay›ﬂ›na göre, toplumsal yaﬂam yavaﬂ yavaﬂ
ortadan kalkacak ve komﬂuluk neredeyse istenmeyen bir ﬂey halini alacakt›.
Herkes, en yak›n komﬂusuna ancak otomobille gidebilece¤i uzakl›kta oturacakt›. Ancak bu anlay›ﬂ, kentlere sakinlerinin isteklerini karﬂ›layabilecek esnekli¤i
tan›mad›¤› için bir sorunu da beraberinde getirdi. Özellikle ABD’de birçok
kent, komﬂuluk iliﬂkilerinden yoksun
kalmak aç›s›ndan toplumsal sorunlar ve
Ekim 2006
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Küresel Is›nma
.

Bu kavram ilk olarak 19. yüzy›l›n baﬂlar›nda ortaya ç›kt›. Kömür gibi fosil yak›tlar›n
kullan›lmas›n›n ve ormanlar›n yok edilmesinin karbondioksit ve metan gibi sera gazlar›n›n atmosferdeki miktar›n› art›rd›¤›, o dönemde fark edildi. Bununla birlikte, karbondioksit
miktar›ndaki art›ﬂ›n yerkürenin s›cakl›¤›n› da
etkiledi¤i anlaﬂ›ld›. Atmosferde bulunan karbondioksit, su buhar›, ozon, metan, azotoksit
ve kloroflorokarbon gazlar›n›n miktar›ndaki
art›ﬂ, dünyadan atmosfere geri yollanan güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n daha fazla tutularak yeniden
atmosfere yay›lmas›na yol aç›yor. Bu da, ortalama s›cakl›¤›n artmas› anlam›na geliyor. Geçti¤imiz yüzy›lda dünyan›n s›cakl›¤› 0,6 °C artt›. Bununla birlikte, bu yüzy›lda deniz seviyelerinde 25 cm’lik bir art›ﬂ olurken, buzullar›n
bir k›sm› eridi, bir k›sm›nda da geri çekilmeler gözlendi, dünyan›n çeﬂitli yerlerinde ya¤›ﬂ
miktarlar› de¤iﬂti, kimi bölgelerde yaﬂanan f›rt›nalar ve seller artt›... Biliminsanlar›, bu gidiﬂe bir dur demezsek bizi bekleyen senaryonun pek de iyimser olmayaca¤› konusunda
uyar›larda bulunuyorlar.

her yere otomobille gitme gereksinimi
nedeniyle, ortaya ç›kan kirlili¤e ba¤l›
olarak da çevrey sorunlar›yla karﬂ›laﬂt›.
Günümüzdeyse kent planlamac›lar› ve
mimarlar, kentlerde toplumsal ve çevresel koﬂullar› iyileﬂtirmenin ilk koﬂulunun otomobil kullan›m›n› en aza indirmek oldu¤u konusunda hemfikirler. Ay-

r›ca, araçlarda hidrojen yakmak ya da
elektrik kullanmakla sa¤lanacak olan
“s›f›r karbondioksit sal›m›”n›n da yeterli olmayaca¤› görüﬂündeler. Otomobiller hâlâ caddelerin, yollar›n ve park
alanlar›n›n büyük k›sm›n› iﬂgal ediyor.
Bu durumda kentlerde otomobillere
en az gereksinim duyulacak biçimde
planlar yap›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bunu baﬂarabilmek için önerilen en etkili yöntem, kentleri, insanlar›n iﬂyerlerine yak›n oturabilecekleri, toplu taﬂ›ma araçlar›na yak›n, yüksek binalardan oluﬂan
çeﬂitli merkezlere ay›rmak. Ancak bu
yaklaﬂ›m da, do¤ayla bütünleﬂme yanl›s› olan kent planlamac›lar›n›n pek hoﬂuna gitmiyor.
Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, kent
nüfusunun yo¤unlu¤uyla, kent içinde
otomobil kullan›m›yla tüketilen enerji
aras›nda ters bir iliﬂki var. Bununla birlikte, kentin çok yo¤un olmas› o kadar
da istenen bir durum de¤il. Geniﬂ alana
yay›lm›ﬂ bir kentte taﬂ›mac›l›kta tüketilen enerji miktar›, daha küçük alanlara
kurulmuﬂ yo¤un kentlere göre daha
yüksek. Ancak, kentin yo¤unlu¤u artt›kça baﬂka sorunlar ortaya ç›k›yor. Yo¤un
kentler, çevrelerindeki havay› ›s›t›p
“kentsel s›cak ada”lar oluﬂturuyorlar.
Taﬂlar, tu¤lalar, asfalt gibi yüzeyler çimen, su ya da a¤aç gibi do¤al ﬂeylerden
daha fazla güneﬂ enerjisi so¤uruyor, ancak daha az yans›t›yor; böylece geceleri
s›cakl›¤› art›r›yorlar. Klimal› ya da elektronik ayg›tlar bar›nd›ran araçlar da d›ﬂar› ›s› verirken, yüksek binalar rüzgâr›
kesti¤i için ›s› da¤›lam›yor. Bu da kentlerin kent d›ﬂ›na göre gündüz yaklaﬂ›k 1
ºC, geceleriyse 5 - 6 ºC daha s›cak olmas›na yol aç›yor. Birçok yo¤un megakent
s›cak iklimlerin egemen oldu¤u bölge-

Ekokentlerde amaç, kent sakinleriyle do¤ay› buluﬂturmak. Bunun için öncelikle yerel bitki türleri kullan›l›yor.
Kentin süreklili¤i tüm canl›lar› bir arada yaﬂatarak sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor.

Ekolojik Ayakizi
.

Bu kavram, tüketilen enerji kaynaklar›n›n üretimi ve at›klar›n yok edilmesi için gereken kara ve su alanlar›n›n büyüklü¤ünü
ifade ediyor. Belirli bir toplumda yaﬂayan insanlar›n üretimi ve tüketimi sonucunda oluﬂan bu etkinin tümü, o toplumun dünya üzerindeki ekolojik ayakizlerini gösteriyor. Ülkelerin, kentlerin, hatta bireylerin ne kadar biyolojik alan kulland›¤› konusunda bilgi veren ekolojik ayakizi ne kadar büyükse, dünyaya etki de o kadar büyük anlam›na geliyor.
Yap›lan araﬂt›rmalara göre, dünyada kiﬂi baﬂ›na düﬂen ortalama üretken biyolojik alan
1,8 hektarken, bu miktar›n 8–10 hektara ç›kt›¤› ülkeler var. Türkiye’nin ekolojik ayakizi
2 hektar kadar. Öngörülere göre, sürdürülebilir bir yaﬂam için ekolojik ayakizlerinin küçültülmesi gerekiyor (Bilim ve Teknik, Ekim
2002, S. 82, Zuhal Özer).

lerde bulunuyor ve özellikle binalar›n içlerinde havay› dayanabilir bir s›cakl›kta
tutabilmek için yayg›n biçimde klima
kullan›l›yor. S›cak bir günde klima kullan›m› nedeniyle harcanan enerji, herhangi bir baﬂka günlük etkinlik nedeniyle harcanandan çok daha yüksek oluyor.
Bu nedenle, enerji tüketimini azaltmak
amac›yla birçok kentte, güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n
pencerelerden do¤rudan içeri girmesini
azaltmak için yeni tasar›mlar yap›l›rken,
havaland›rma do¤al yollardan sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yor; hava minik f›skiye ya da
çeﬂmelerle so¤utuluyor ve d›ﬂ cepheler
beyaza boyanarak duvarlar›n daha az
enerji so¤urmas› sa¤lan›yor. Ayr›ca, caddelerin a¤açland›r›lmas› da hava s›cakl›¤›n› azaltmak için düﬂünülen çarelerden. Bir a¤aç günde 400 lt’den fazla suyun buharlaﬂmas›n› sa¤layarak çevredeki havay› so¤utuyor. Örne¤in, ABD’deki
Miami eyaletinde komﬂu eyaletlere oranla a¤aç say›s›n›n % 20 fazla olmas› yaz
aylar›nda elektrik faturalar›n›n % 10 daha az gelmesini sa¤l›yormuﬂ.
Planlamac›lar büyük kentlerde enerji
tüketimini azaltman›n yollar›n› arayadursunlar, di¤er tarafta geliﬂmekte olan
ülkelerde kendili¤inden kurulan gecekondu bölgeleri ekokent tasar›mc›lar›n›n neredeyse tüm isteklerini karﬂ›l›yor:
Yo¤un ancak alçak yap›lanma, dar sokaklar ve caddeler, geniﬂ kald›r›mlar ve
at›k maddeleri kullanan çevre sakinleri…
Üstelik bu yap›lanmada hiçbir planlama-
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Art›k kent planlar›, yaln›zca daha çok insan› bar›nd›rma ilkesiyle de¤il, ayn› zamanda kent sakinlerinin de mutlu olmas› amaçlanarak yap›l›yor.

c›n›n parma¤› da yok! Tümüyle çevresel
aç›dan bakarsak, gecekondu bölgeleri
ve bu bölgelerde yaﬂayanlar, yeni ve yeﬂil kent modeline çok uygun. Her ne kadar sa¤l›k ve güvenlik hizmetleri aç›s›ndan yetersiz olsalar da, toplumsal canl›l›k ve planl› kentlerde yitirilen ekolojik
sistemler aç›s›ndan zenginler. Bu verileri göz önüne alan planlamac›lar, belki
gecekondu tarz› yap›lanman›n içinden
kimi unsurlar› al›p bunlar› altyap›s› ve
di¤er temel hizmetleri planlanm›ﬂ ekokentlerle bütünleﬂtirebilirler. Geniﬂ ve
yüksek binalar olmadan da kent, otomobille ulaﬂ›m› zorunlu k›lmayacak kadar
yo¤un hale getirilebilir; at›k sudan, ambalaj naylonlar›na kadar her ﬂeyi geri
kazanabilmeyi sa¤layan sistemler kurulabilir. Bu arada, insanlara istedikleri gibi bir yaﬂam sürebilmeleri için bir parça
esneklik de tan›nmal› diye düﬂünen
planlamac›lar›n üstünde hem fikir olduklar› noktaysa, bu iﬂin anahtar›n›n insanla çevreyi bütünleﬂtirmek oldu¤u.

Herkes Baﬂ›n›n
Çaresine Baks›n!
Büyük kentleri beslemek gerçekten
önemli bir ﬂey. Örne¤in, Londral›lar
günde 8000 ton besin maddesi tüketiyor; bunlar›n ço¤u da ya taze sebze ve
meyve ya da yeni hasat mahsulleri. Ne
var ki, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki büyük kentlere birçok ürün d›ﬂar›dan getiriliyor.
Örne¤in, Londra’n›n tüketti¤i g›da ürünlerinin % 80’i denizaﬂ›r› ülkelerden geliyor. Yaln›zca Londra’da de¤il, ‹stanbul
da dahil olmak üzere birçok megakentte
durum ayn›. Bu durum geliﬂmiﬂ ülkelerde tepkilere yol açmaya baﬂlad›. Bir ekme¤in her gün sofradaki yerini alabilmesi için hammaddesi olan unun kimi yerlerde 3000 km yol yapt›¤›n› bilmek, tüketicileri yerel üretimin teﬂvik edilmesi
konusunda bir ﬂeyler yap›lmas› için harekete geçiriyor. Bu arada, geliﬂmekte
olan ülkelerde h›zla büyüyen megakentlerde kimi zaman gereksinim duyulan
g›da maddelerinin ithalat› bile gerçekleﬂtirilemiyor. Bütün bu açmazlar, tüm

dünyada kent tar›m›na do¤ru bir e¤ilimi
zorunlu k›l›yor. Asl›na bakarsak, planlamac›lar›n o ana kadar ak›llar›na gelmeyen bu çözüm, geliﬂmekte olan ülkelerde zaten uygulan›yor. Birleﬂmiﬂ Milletler
raporlar›na göre, dünyadaki besin kaynaklar›n›n % 15’i kentlerde üretiliyor.
Yaklaﬂ›k bir milyar kentli, haftada belli
bir zaman› ailelerinin gereksinimlerini
karﬂ›lamak ya da pazarda satmak amac›yla tar›mc›l›k yaparak geçiriyor. H›zl›
büyüyen bu kentlerdeki talebi karﬂ›lama
görevi de, ço¤u zaman yerel üreticilere
düﬂüyor. Talep artt›kça artan kârsa, yerel üreticileri s›n›rl› arazilerinde ürün
miktar›n› art›rabilmek için yeni ve orijinal yöntemler üretmeye yöneltiyor.
Örne¤in, Kalküta’da 20.000 kiﬂi
gübre aç›s›ndan zengin at›klar› topluyor, at›k sularla doldurduklar› tanklarda sazan yetiﬂtiriyor; Nairobi’de apartman altlar›na kurulan kümeslerde tavuk besleniyor; Haiti’deyse kamyon lastiklerinin içinde sebze yetiﬂtiriliyor. Yaln›zca geliﬂmekte olan ülkelerde de¤il,
geliﬂmiﬂ ülkelerde bile kent sakinleri
özel olarak ayr›lan yerlerde sebze ve
meyve yetiﬂtiriyorlar.
Çok h›zl› bir büyüme gösteren Çin’in
megakenti ﬁanghay’da kentin üçte biri
hâlâ tar›m alan› olarak kullan›l›rken,
kentte yaﬂayan yaklaﬂ›k bir milyon kiﬂi
de tar›m iﬂçisi olarak çal›ﬂ›yor. ﬁanghay,
hemen hemen tüm süt ve yumurta gereksinimini, meyve, sebze ve hatta et gereksiniminin büyük k›sm›n› kendi karﬂ›larken, y›lda 2 milyon ton tah›l üretebiliyor. Çin’in birçok bölgesinden insanlar,
ﬁanghay’a çal›ﬂmak için geliyor.
Büyük kentler için önerilen yeni tar›m yöntemlerinden biri de su içinde bitki yetiﬂtirmek. Bu yöntem, özellikle Singapur, Bogota ve hatta Montreal gibi
kentlerde yayg›n. Topra¤a gerek duyulmad›¤› için, evlerin ya da apartmanlar›n
altlar›na kurulan küçük bahçelerde ya
da çat›larda bile insanlar kendi sebzelerini yetiﬂtirebiliyorlar.
Kentlerde tar›m yapman›n baﬂka faydalar› da oldu¤u söyleniyor. Her ﬂeyden
önce, “bereketli” la¤›m sular›ndan gübre olarak yararlan›labiliyor. Uluslararas›

Su Yönetimi Enstitüsü’nden Chris
Scott, dünyada sulama ve gübreleme yap›lan ürünlerin % 10’unun kent la¤›mlar›ndan gelen pis kokulu at›klarla beslendi¤ini söylüyor. Ancak ne var ki, bununla savaﬂmak, bu tip sulama ve gübrelemeyi engellemek çok zor. Bu nedenle
Scott’›n önerisi, besleyici maddelere dokunmadan, at›k sular› hastal›k yap›c›
mikroplardan temizlemek. Bu görev de
elbette belediyelere düﬂüyor. Bu sorunun halledilmesi pis sular›n yol açt›¤›
sa¤l›k sorunlar›n› çözebilece¤i gibi, kent
tar›m›n› da destekleyecektir.
BM Kalk›nma Program›’na ba¤l› çal›ﬂan Kent Tar›m› A¤lar›’ndan Jac Smit’e
göre, ekokentler tar›m kentleri olmak
zorunda, çünkü kent tar›m› yeﬂil alanlar
yarat›yor, sular›n geri dönüﬂümünü sa¤l›yor, nakliye maliyetlerini düﬂürüyor,
topra¤› erozyondan koruyor ve mikro
klimaya olumlu etkileri var.

ﬁanghay Plan›
ﬁanghay, dünyan›n en büyük kentlerinden biri. Kent merkezinde 1 km2’ye
42.000 kiﬂi düﬂüyor. Aﬂa¤› yukar› ayn›
nüfusa sahip olmalar›na karﬂ›n, New
York’ta km2’ye düﬂen insan say›s› bunun dörtte biri kadar. ﬁanghay’da 30
kattan daha yüksek bina say›s›
4000’den fazla. Önümüzdeki 15 y›l içinde bu h›zl› büyüme karﬂ›s›nda kent
planlamac›lar› belki de bilim kurgu
filmlerinden tan›d›¤›m›z türden bir yap›lanmay› gündeme getirecekler.
ﬁanghay’›n çevresinde, yap›lanmakta
olan 10 uydu kent var. Bunlardan dördünün nüfusu en az yar›m milyon. ‹lki
bir üniversite kenti; ikincisi “motor
kent” olarak da bilinen, Formula 1 yar›ﬂ›na ev sahipli¤i de yapan ve otomobil
fabrikalar›n›n bulundu¤u kent; üçüncüsü anakaraya bir köprüyle ba¤l› olan ve
dünyan›n en geniﬂ derin deniz konteyn›rlar›n›n yanaﬂt›¤› liman; sonuncusuysa
iki y›l içinde ﬁanghay’a bir tünel ve köprüyle ba¤lanacak olan Chongming Adas›. Chongming Adas›’nda yaﬂayanlar›n
ortalama geliri kentte yaﬂayanlar›nkinin
dörtte biri kadar; adan›n kente ba¤lanEkim 2006
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Ekokent ve Türkiye
.

A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü’nden Doç. Dr. Emin Bar›ﬂ ve Yrd. Doç. Dr.
Aysel Uslu’yla ekolojik kent olgusu ve Türkiye’ye uyarlanabilirli¤i üzerine konuﬂtuk.
Ekolojik kent düﬂüncesi Türkiye için uygun mu?
Türkiye’de bu tür uygulamalar hayat bulabilir mi?
Asl›na bakarsan›z Türkiye’nin her bölgesinde geleneksel yerleﬂim biçimi farkl› ve hepsi bölgenin yap›s›na uygun ve bölge insanlar›n›n kendi kendilerine yetmelerine yönelik. Kendi kendine yetmek çok önemli; Roma’n›n y›k›lmas›n›n
en büyük nedenlerinden biri, kendi gereksinim
duydu¤u besini kendi topraklar›nda üretmeyip
ithal etmesi ve gereksinim duydu¤undan fazlas›n› tüketmesi olarak gösteriliyor.
Yurt d›ﬂ›nda, özellikle Avrupa’da ekolojik
kent düﬂüncesi kimi belediyelerce politika olarak benimseniyor. At›k malzemeler, inﬂaat malzemelerinden çocuk parklar›na kadar birçok
alanda kullan›l›yor. Ayr›ca, yaln›zca binalarda
kullan›lan at›k malzemeler de¤il; binalar›n tasar›m› da bölgenin iklimsel ve co¤rafi özellikleri göz önünde bulundurularak ekolojik kent
anlay›ﬂ›na uygun olarak yap›l›yor. Iﬂ›ktan gün
boyunca en fazla yararlanacak, ›s›y› yaz ve k›ﬂa göre kontrol edebilecek biçimde yap›lan düzenlemelerin yan› s›ra, çat›lara ya¤mur suyu
toplay›c›lar› ve güneﬂ kolektörleri tak›larak
hem suyu hem de elektrik enerjisini olabildi¤ince az tüketecek düzenekler de kuruluyor.
Ekolojik kent, bir binada kullan›lan tek bir yap› malzemesinden kentin bütününe kadar olan
çal›ﬂmalar grubunu içeriyor. Yerleﬂme biçiminin seçimi de önemli bir kriter. Yörenin ikliminden mümkün oldu¤unca yararlan›lmaya çal›ﬂ›lmal›, olumsuz yönlerinden de mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›. Çok önemli bir di¤er unsur da, kentteki mevcut do¤al yaﬂam›n süreklili¤ini sa¤lamak. Bunlar için yurt d›ﬂ›nda özel
projeler üretiliyor. Parklar›n planlar›, ne kadar
kuﬂ ya da kelebek türü çekecekleri hesaplanarak yap›l›yor. Aksi takdirde, do¤al yaﬂam›n
önüne bir set çekilmiﬂ oluyor.
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Türkiye’de ne yaz›k ki bu tür planlamalar
yap›lm›yor. Ancak, büyük kentlerin çevrelerinde
kurulan gecekondu bölgeleri k›rsal yaﬂam› bir
parça da olsa kentlere taﬂ›yor. Birço¤unun bahçesinde a¤aç ve sebze yetiﬂtiriliyor, su bahçelere kaz›lan kuyulardan karﬂ›lan›yor. Genellikle
kentin zor bölgelerinde yerleﬂmiﬂlerdir; zor t›rman›lan yamaçlardad›r evler. Arabalar bile oralarda çok h›zl› gidemez. Ama, bizim düzenli konut diye de¤iﬂime u¤ratt›¤›m›z alanlarda bunun
tam tersi görülür. ‹klim ve ekoloji hiçbir ﬂekilde
dikkate al›nmaz.
Bu aç›dan bak›nca Türkiye’nin avantajlar› da
var, dezavantajlar› da. Bu durum ekolojik kent yaklaﬂ›m›n› nas›l etkiler?
Türkiye k›r kökenli bir ülke asl›nda; topra¤a
ba¤l› bir yap›m›z var. Bu bir avantaj say›labilir,
ama daha çok dezavantajlar› a¤›r bas›yor. Her
ﬂeyden önce kentleﬂme h›z› çok yüksek. Ayr›ca
arazi maliyetleri çok yüksek oldu¤u için herkes
araziden k›sa dönemde en fazla kâr getirecek etkinlikleri yapmak üzere yararlanmak peﬂinde.
Bu nedenle, özellikle ekolojik aç›dan zengin
alanlar›n kullan›m› konusunda çok s›k› yapt›r›mlar›n olmas› ﬂart. Aksi takdirde, her bir metrekareyi insanlar doldurur ve do¤ay› korumak
ço¤u zaman kimsenin akl›na gelmez. Ancak,
ekolojiye sayg› duyulan yerleﬂim biçimleri ayn›
zamanda ekonomik olarak da yarar sa¤l›yor.
Bunu insanlara ö¤retmek, göstermek gerek. Örne¤in, önceden kimse çat›s›nda gün ›s› (güneﬂ
kolektörü) kullanmazd›. Ama bunun ekonomik
yat›r›m oldu¤unu gördükten sonra, gün ›s› kullan›m› h›zla artt›. Dolay›s›yla, “do¤a tahrip oluyor, her y›l ﬂu kadar a¤aç kesiliyor, hava kirleniyor...” türünden yaklaﬂ›mlarla insanlar› etkilemek zor, ancak “bunu yaparsan›z y›lda ﬂu kadar
kâr edeceksiniz” gibi, insanlar› daha do¤rudan
etkileyen noktalara parmak bas›ld›¤›nda herkes
konuya daha fazla ilgi gösteriyor. Hemen belirtelim ekolojik çözümler gerçekten de ayn› zamanda ekonomik çözümlerdir. Bu aç›dan tüm
ekolojik kent yaklaﬂ›m› ilkeleri ülkemize de uygulanabilir, ama bunlar› bir ﬂekilde günlük yaﬂama sokmak gerek.
Hepimizin, insan›n do¤an›n bir parças› oldu¤unu ve do¤ayla birlikte yaﬂaman›n kendimiz
için en iyi çözüm oldu¤unu kavramas› gerek.
Bizde eksik olan, ekolojik bilinç belki de.
Örne¤in, yurt d›ﬂ›nda birçok yerde naylon poﬂet ya da pet ﬂiﬂe kullan›m›n› azaltmaya yönelik
uygulamalar oldu¤u gibi, otomobil kullan›m›n›
azaltmak için kamu kurumlar› çal›ﬂanlar›na bisiklet veriyor ya da kontörlü su kullan›m› uygu-

lamalar› getiriliyor. Böylece bu bilinç, ister istemez vatandaﬂlara da aktar›l›yor.
Türkiye’de bir ekolojik kent kurma plan› olsa,
sizce neresi en uygun olurdu?
Asl›nda bir aralar bizim ülkemizde de bu
tür uç projeler yaﬂama geçirildi. Eko köyler vard›, insanlar teknolojiyi kullanmadan tümüyle
do¤ayla iç içe yaﬂay›p, üretimlerini yap›yorlard›.
Ancak, tabii projenin boyutu büyüdükçe baﬂar›s›zl›¤a u¤rama riski de o kadar çok olur. O nedenle, öncelikle bir kent ne kadar az bozulmuﬂ,
geriye dönüﬂ ne kadar kolaysa oradan baﬂlamak en mant›kl› seçim olacakt›r. Ne var ki, böyle bir proje uygulamaya konulup sonuçlar k›sa
dönemde elde edilemedi¤i için, baﬂar›s›z olarak
görülü¤ü takdirde bizimki gibi az geliﬂmiﬂ ülkelerde bir daha kimseyi böyle bir proje için ikna
edemezsiniz. Yurt d›ﬂ›nda da asl›nda öncelikle
küçük ölçekli pilot projeler uygulan›yor. Proje
küçük ölçekli oldu¤unda, sonuçlar da daha çabuk al›naca¤›ndan bu konuda bir kamuoyu
oluﬂturmak daha kolay. Belki bir kamuoyu
oluﬂturup, bu düﬂüncenin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
aç›s›ndan büyük kentlerde, yeni yap›lan yerleﬂimlerde ekolojik mahalleler, sokaklar yap›labilir. Yap› tasar›m›ndan kullan›lan enerji kaynaklar›na, komﬂuluk iliﬂkilerinin düzenlenmesine,
kamusal alanlara, kullan›lan bitki türlerine ve
yaban yaﬂam›na kadar her ﬂey planlanarak insanlara sunulabilir. Ekolojik çözümlerin yararlar›n› insanlara anlatabilmek için ilk etapta biraz daha bilinçli kitlelere hitap etmek gerekiyor. Bu nedenle, büyük kentlerin çevreleri bu
aç›dan da iﬂleri biraz kolaylaﬂt›rabilir.
Ancak ekolojik yaklaﬂ›m denince ﬂöyle bir
yan›lg›ya düﬂülüyor bizde. Yeﬂil alan yap›nca
bunun hemen ekolojik alan kabul edilmesi bekleniyor. Ama her yeﬂil, gerçek anlamda yeﬂil de¤il. Her bölgeye, iklimine ve do¤al bitki örtüsüne uygun yeﬂil alanlar yap›lmal›. Örne¤in, Ankara gibi suyun k›t oldu¤u bir yerde her yere
çok fazla sulama gerektiren çim alan yapman›n
getirisi, kesinlikle götürdüklerinin yan›nda
önemsiz kal›yor. ‹thal bitki türlerinin kullan›lmas› da benzer biçimde mant›ks›z görünüyor.
Zaten ekolojik kentin mant›¤›nda tamamen yerel türlerin kullan›lmas› var. Do¤ada devaml›l›¤› sa¤lamak esas al›nmal›. O kentin yak›nlar›nda yaﬂayan tüm bitkiler ve hayvanlar da kentte
insanlarla birlikte yaﬂamal›. Asl›nda, bizim geleneksel yaﬂam biçimimiz ekolojik yaﬂam anlay›ﬂ›na çok yak›n. Ne var ki, kentleﬂme sürecinin
h›zlanmas›yla bu al›ﬂkanl›klar›m›z› ve yaﬂam biçimimizi terk ediyoruz.
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ﬁanghay yak›nlar›ndaki Dongtan, tümüyle ekokent olarak tasarlanan ilk kent projesi. Binalar alçak ve s›k›ﬂ›k, otomobil kullan›m›n› en aza indirmek için tüm etkinlik
alanlar› birbirlerine yak›n yap›lm›ﬂ. Toplu taﬂ›ma araçlar›ndan yararlanmak da olas›.

mas›yla yeni bir pazar oluﬂaca¤›n› düﬂünüp seviniyorlar. Ancak, ﬁanghay geliﬂim plan›ndan sorumlu kiﬂi olan Ma
Cheng Liang, ada halk›n›n bu konuda
hayal k›r›kl›¤›na u¤rayaca¤›n› söylüyor.
Ma’n›n kafas›nda ekolojik bir ada plan›
var. Chongming’de 100 katl› gökdelenler yapmak yerine, adan›n yeﬂilli¤inden
yararlanmak istiyor. Plana göre Chongming, çevresinde ormanl›k alanlar, organik üretim yapan fabrikalar, göller ve
golf sahalar› olan alçak yap›lanman›n
egemen oldu¤u bir yer olacak. Bu y›l›n
sonlar›nda, adan›n do¤u k›y›s›nda Dongtan ad› verilen yeni bir kent kurmak için
iﬂbaﬂ› yap›laca¤› söyleniyor. Projenin
ana plan› bir ‹ngiliz ﬂirketine ait. Plana
göre, 86 km2’lik alan 2040 y›l›na kadar
yar›m milyon kiﬂinin yaﬂad›¤› yeni bir
kent olacak. Ma, Dongtan’da kirlili¤in
olmayaca¤›n›, otomobil kullanmay› gerektirmeyecek bir yap›lanmaya gidilece¤ini, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›laca¤›n›, at›k sular›n dönüﬂtürülece¤ini ve hatta adan›n çöp alan›nda bir
sulak alan yarat›l›p milyonlarca kuﬂun
koruma alt›na al›naca¤›n› müjdeliyor.
Çin, çevresel s›n›rlar›n› sonuna kadar
zorlam›ﬂ bir ülke; Dongtan’a bu durumu
düzeltmek için bir f›rsat olarak bak›l›yor. Çin’de kentleﬂme rekor düzeyde;
nüfusu 1 milyondan fazla olan 90 kent
bulunuyor. Önümüzdeki 30 y›l içinde
kentlere göç etmeyi bekleyenlerin say›s›ysa 400 milyon kadar. Bu kentleﬂme
sürecinde, uygulanacak çevresel politikalar çok önemli. ﬁanghay’›n ekolojik
ayakizleri ﬂimdiden Çin ortalamas›n›n
dört kat›. Bu nedenle de Dongtan önemli bir deneyim olacak. Plan baﬂar›l› olursa, zengin kentlerin bile çevreye zarar
vermeden yaﬂama devam edebilece¤ini
göstermiﬂ olacak. Dongtan’da kiﬂi baﬂ›na düﬂecek ekolojik ayakizinin bir ﬁanghayl›n›nkinin üçte birinden az, yaklaﬂ›k
2,2 hektar olmas› planlan›yor. Ancak,
bunu baﬂarmak için ulaﬂ›m, enerji ve
at›k yok etme sistemlerinin çok iyi tasarlanmas› ve nüfusun en do¤ru biçimde
da¤›l›m›n›n sa¤lanmas› gerekiyor. Proje-

nin dan›ﬂmanlar›ndan olan Peter Hall,
kentin enerjisinin tümüyle yenilenebilir
kaynaklardan sa¤lanaca¤›n› öne sürüyor. Rüzgâr türbinlerine ve güneﬂ panellerine ek olarak, at›klar›n dönüﬂtürüldü¤ü ya da yok edildi¤i fabrikalarda elde
edilen biyogaz da önemli bir enerji kayna¤› olarak kullan›labilecek.
Yar›m milyon Dongtan sakini, birbirlerinden parklar, çiftlikler, göller ve turistik etkinlik alanlar›yla ayr›lan üç ayr›
ve yo¤un bölgede yaﬂayacak. Çin’in kalabal›k ve hareketli kentlerinin aksine,
bu kent oldukça sakin olacak. Proje baﬂkan› Peter Head “Dongtan ma¤azalar,
okullar, iﬂyerleri ve di¤er hizmet alanlar›na evden yürüyerek gidilecek kadar
yo¤un, ancak kentin ›s›s›n› yükseltecek
“s›cak adalar” oluﬂumuna yol açan yüksek yap›lanmaya gerek kalmayacak kadar da rahat olacak” diyor. ‹nsanlar›n
ço¤u 6–8 katl›, havaland›rman›n do¤al
olarak sa¤lanabildi¤i ve böylece klima
kullan›m›n›n en aza indirgendi¤i apartman dairelerinde oturacak. ‹ki ayr› su
sisteminden yararlan›lacak. Biri içme suyu, di¤eriyse geri dönüﬂtürülmüﬂ ve tuvaletlerle bahçe sulama gibi iﬂlerde kullan›lacak olan “gri su”. Bunun temiz su
tüketimini üçte iki oran›nda düﬂürece¤i
söyleniyor. Otomobil kullan›m› yasaklanmayacak elbette, ama öyle araban›za
atlay›p istedi¤iniz gibi gezmek ﬂimdiki
kadar kolay olmayacak. Kent merkezine
ulaﬂabilmek için kat edilecek yollara kurulacak trafik iﬂaretleri sistemi, her zaman önceli¤i hidrojen yak›tl› toplu taﬂ›ma araçlar›na verecek. Ne var ki, bu otomobil karﬂ›t› politikalar›n ne kadar uygulanabilece¤ini zaman gösterecek.
ﬁanghay’dan gelen köprüyü kullanan
araç sahiplerinden beklenense, köprü ç›k›ﬂ›nda arabalar›n› park edip Dongtan
içinde gitmek istedikleri yere bisiklet ya
da otobüsle gitmeleri.
Dongtan’›n 25.000 nüfuslu ilk bölgesinin 2010’da tamamlanmas› bekleniyor.
Burada yaﬂayanlar, anakaradaki otellerde ve sergi salonlar›nda çal›ﬂacaklar. Daha sonra, golf sahalar›, binicilik alanlar›

ve yat limanlar› gibi turistik alanlar yap›lacak. Bununla birlikte kimi uzmanlar
bu planda hatalar oldu¤u görüﬂünde.
Örne¤in, golf sahas›yla sürdürülebilir
yaﬂam ilkelerinin uyuﬂmad›¤› söyleniyor. Yiyecek yetiﬂtirmek için kullan›labilecek arazilerin golf sahas› olarak kullan›m›n› do¤ru bulmayanlar var. Bir baﬂka
konuysa, e¤er Dongtan’›n nüfusu k›rsal
kesimden geleceklerle artacaksa, bu durumda kentin kiﬂi baﬂ›na 2,2 hektarla
Çin ortalamas›n›n üstünde olan ekolojik
ayakizi oran›n› art›raca¤›. Dongtan’›n
çevresel bütünleﬂmesini bekleyen uzun
dönemli olas› bir di¤er tehdit de, ﬁanghay’a bu kadar yak›n olmas› diyor uzmanlar. Dongtan’› besleyen köprü, e¤er
kent turistik bir çekim merkezi halini
alamazsa, ﬁanghay’da çal›ﬂanlar için bir
uydu kent görevi görece¤inden ayn› zamanda ona zarar da verebilir. Tüm bunlara karﬂ›n, kenti planlayanlar projenin
istedikleri gibi iﬂleyece¤inden emin. Hatta projeyi yürüten firma, bölgede iki
ekokent projesi daha alm›ﬂ. Dongtan daha ﬂimdiden birçok kente öncülük yapmaya baﬂlad› bile.
Çin’de ekokent olma yolunda iddial›
tek kent Dongtan de¤il. Huangbaiyu da
bir proje olarak ekolojik kent olmaya
aday. Huangbaiyu’nun Dongtan’dan
farkl› noktalar› var. Her ﬂeyden önce
Dongtan bir iﬂ kenti olacakken, Huangbaiyu’da yap›lmak istenen, sürdürülebilirli¤in ve güçlü bir toplumsal yaﬂam›n
kurulmas›. Di¤er noktaysa, Dongtan tümüyle devlet eliyle yürütülen bir projeyken, Huangbaiyu’nun yar› özel kuruluﬂlar›n da dahil oldu¤u bir proje olmas›.
Neresinden bakarsak bakal›m, Çin’in bu
konuya gereken duyarl›l›¤› gösterdi¤i
kesin. Dar›s› çok geç olmadan di¤er ülkelerin de baﬂ›na.
Elif Y›lmaz
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