ANAL‹Z
PROF. DR. DO⁄AN AYDAL

Vahflice yok edilen
sulak alanlar›m›z

S

ular›m›z! Ülkeye hayat veren, güzellik veren, can veren sular›m›z... Ne kadar da
hoyratça, vahflice kullan›l›yor tahmin edemezsiniz. Varsa yoksa tar›m ürünlerini sulama ifli. Üç gram su yetecek yere yüz üç
gram dökülerek israf edildi¤inizi hemen herkes art›k
bilmektedir. Uçarak, buharlaflarak yok olan sadece
sular olsa keflke! Sular giderken yan›nda götürdü¤ü
o güzelim bal›klar›n, kufllar›n, ar›lar›n fark›na kimse
varm›yor. Tamam bir aralar sivrisineklere de ev sahipli¤i yapt›lar. ‹nsanlar s›tmadan ölünce ak›llar›na
gelen ilk fley fley sular› yok etmek oldu. Tek çare kurutma olmamal›yd›, bunun bir baflka yolu daha olmal›yd› de¤il mi? Sivrisinek var diye, her y›l yüzlerce insan bo¤ularak ölüyor diye Akdeniz’i, Karadeniz’i, Ege’yi, Marmara’y› niye kurutmad›¤›m›z› hiç
kimse sormad›!
Amik Gölü’nü niye kuruttuk?
Hatay’daki tabiat harikas› Amik Gölü’nü niye
kuruttu¤umuzu birçok vatandafl›m›z›n bilmedi¤ini
görüyoruz. Bölgeye hayat veren, göçmen kufllar›n
nefes almak için durak yapt›¤› bu güzelim gölü yok
etmeyi kimbilir hangi ak›ll› (!) bürokrat›m›z ak›l etti.
Kurutulan 350 kilometre kare gölün tar›m arazisi
yap›laca¤›n› düflünenler, tabiat›n intikam alaca¤›n›
hiç hesap etmediler. Pamuk ekiminin moda oldu¤u
1940’l›,ellili, altm›fll› y›llarda dört drenaj kanal› ile
boflaltt›lar gölün güzelim sular›n› Asi nehrine. Kimlere peflkefl çekildi, kimlere verildi o verimli taban
topra¤› bilmiyorum. Topraklara pamuk ekildi ama
ne zaman pamuk toplama zaman› gelse gölün intikam saati geldi. O gölü boflaltan ilgili ilgisizlerimiz
göl arazisinin çevreye oranla ortalama alt› metre daha afla¤›da kalaca¤›n› hiç hesaplamam›fllard›. Çevredeki topraklara oranla daha alt kottaki göl bofllu¤una akan sular›n gölü yeniden oluflturaca¤›n› düflüne-
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mediler. Ya da, her yeni gelen suyun hareketlendirdi¤i çamurla o drenaj kanallar›n› bir gün nas›lsa t›kayaca¤›n› ve gölü yeniden doldurmaya bafllayaca¤›n›
da hiç ak›llar›na getiremediler. Dedik ya! Delinin biri bir tafl at›yor, k›rk ak›ll› s›raya girse ç›kartam›yor
diye. 1940’l› y›llarda bafllayan gölün direnifli 1970’li
y›llara kadar devam etti. Sonunda pes etti veya ne
bileyim pes etmifl gibi görünüyor flimdilik.
Güzelim göl ortadan kalk›nca bölgedeki iklimi etkileyece¤ini, ya¤›fllar›n çok düzensizleflebilece¤ini de
hiç düflünmediler. Düflünmediler ama Hatay ili merkezi dâhil olmak üzere çevreyi birkaç defa sel bas›nca bir hata yapt›klar›n› anlamaya bafllad›lar. Peki,
hatalar›n› anlad›lar da ald›klar› önlem ne oldu derseniz, söylemek dahi istemiyorum. Zira çözüm için düflündükleri ve teklif ettikleri proje eskisinden de daha ilginç (!) oldu. Gölün ortas›na havaalan› yapma
teklifi yapt›lar. Sonunda y›llar önce bafllat›lan inflaat

2007 y›l›nda mecburen tamamland›. Gölün tam ortas›na havaalan›n› yapt›lar. Havaalan›n› su basmas›n
diye de yeni drenaj kanallar› yaparak göl içini ve yeralt›n› öylesine boflaltt›lar ki, gölün intikam›n› baflka
türlü alabilece¤ini hiç hesaba katmad›lar. Yeralt› su
seviyesi yüzeyden derine do¤ru ortalama yirmi metre, hatta yer yer 400 metre’ye kadar düflünce toprakta afl›r› tuzlanma bafllad› ve bölgede üretilen pamuk miktar› ve kalitesi bafl afla¤› gitti. Bir baflka çok
önemli fleyi daha hesaplamam›fllard›; göçmen kufllar›n›. Göçmen kufllar›n yolu üzerindeki bu havaalan›nda kaç uça¤›n düflme riski alt›nda olaca¤›n› beraber düflünelim isterseniz.
Tuz Gölü’nü nas›l yok ediyoruz?
Türkiye’mizin tuz ihtiyac›n›n yaklafl›k yüzde atm›fl›n› karfl›layan Tuz Gölü Anadolu’muzun tam göbe¤inde mavi bir göz gibiydi. Daha ilkokul s›ralar›nda fleklini ezbere çizmeyi ö¤rendi¤imiz bu gölün çok
özel bir flamingo türünün (Phoenicopterus rubber)
onbinlercesinin konaklama ve ço¤alma yeri oldu¤unu kaç kifli bilir bilmem? Sadece flamingolar de¤il,
K›l›çgaga (Recurvirostra avocetta), Ang›t (Tadorna
ferruginea), Batakl›k K›rlang›c› (Glareola prantincola), Suna (Tadorna tadorna), Çamurcun (Anas crecca), Kocagöz (Burhinus oedicnemus) ve mart› türlerinin (Larus sp.) kuluçka yapmalar›na imkân sa¤lamaktad›r. Y›llarca tuzunu yedik flikâyet etmedi. ‹çinde petrol aramaya kalkt›k flikâyet etmedi. Rus gaz›n› depolamak için delik deflik ettik flikâyet etmedi.

Askerlerimiz tanklar› ile üzerinde çöl tatbikatlar›
yapt›, ülke menfaati deyip flikâyet etmedi. Koskoca
Konya flehri DS‹’nin açt›¤› kanallar ile bütün pis at›k
sular›n› içine boflaltt›, rahats›z oldu ama flikâyet etmedi. Çok flükür ki Konya ilimizin son y›llardaki de¤erli belediye baflkanlar› olay›n fark›na vararak bu su
katliam›n› durduracak ar›tma tesisleri yapt›lar. Son
otuz y›ldaki küresel ›s›nma da etkilemedi desek yalan olur (Tablo 1). Can çekiflmeye bafllad› Tuzgölü…
Ortam ›s›n›nca buharlaflma artt›. Su seviyesi daha
da düfltü. Etkilendi ama yine de idare ediyordu. Can
çekiflirken ç›kan seslere kulak verenler olmad› de¤il.
Göl’ü “özel koruma alan›”olarak ilan ettiklerinde biraz geç olmufltu ama olsun. Düflünenlerin olmas› yine de moral verici bir karard›. Ama art›k dayanam›yor. Neden biliyor musunuz? Göl etraf›nda alt› bin
kadar› ruhsatl› olmak üzere onalt› bin su pompalama kuyusu aç›ld›. Onbin küsur kaçak kuyu var. Bunu TBMM de biliyor. Ama yine de bir önlem al›nm›yor, her nedense al›nam›yor. Sevgili köylülerimiz
vahfli sulama yapmak için bu kuyulardan su pompaland›kça yeralt› su seviyesi düfltü. Yeralt› su seviyesi
düflünce de göl alan› küçülmeye bafllad› ve alan›n
yüzde altm›fl›nda su yok oldu. Bahar ya¤murlar›n›n
hemen sonras›nda, Haziran 2008’de çekilen Landsat uydu görüntüsü bu durumu bütün aç›kl›¤›yla göstermektedir. Asl›nda fark›nda olmad›¤›m›z önemli
bir konu daha var. Bir gün Tuz Gölü’nün sular›n›n
bu kadar seviye kaybeden yeralt› sular›na do¤ru akarak kar›flaca¤›n› ve tatl› sular›n› tuzland›raca¤›n› hiç
düflünemiyoruz. Bu sular ile sulanacak topra¤›n tuzlanaca¤› ve bir müddet sonra tar›m topra¤› olmaktan ç›kaca¤›n› da hesaplayam›yoruz. Yani Dimyat’a
pirince giderken eldeki bulgurdan da olaca¤›z.
Garip bir ülkeyiz biz! Ama ne yapars›n ki eldeki insan malzememiz de bu! E¤itimsiz vatandafllar›m›z›n durumu malum. ‹lgili milletvekillerimiz sadece konufluyor, idarecilerimiz belaya dalaflmamak için karfl› kald›r›mlardan yürümeyi tercih ediyor, bilim adamlar›m›z›n da sesi güçlü ç›km›yor.
Sonuç bu! Göl alan›n›n yüzde altm›fl› gidince, flekli bile de¤iflti. Tuz Gölü art›k ilkokulda ezbere çizdi¤im fleklinde de¤il. Flamingolar›n on binlercesi
baflka mekânlara göç etti. Geçen sene yap›lan say›mlarda yaklafl›k üç, dört bin tanesi kalm›fl diyorlar. Herhalde gelecek senelerde onlar› da göremeyece¤iz. Ele geçmez güzellikteki bu göle bugüne
kadar hiçbir turizm flirketinin tur düzenlememifl
olmas› da baflka bir ay›b›m›zd›r asl›nda.
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flehir ve Eber Gölü’ne ne oldu?
Akfle
Her y›l törenlerle maya çald›¤›m›z ne güzel bir
gölümüz vard›. Nasrettin Hoca yerinden kalksa söylemeyece¤i laf b›rakmazd› san›yorum. Evet, inan›lmas› zor, ama 353 kilometre karelik gölün etraf›nda binlerce kuyu aç›lmas›na izin vererek suyu
pompalatan ve 2009 bafl›nda 30 kilometre kareye kadar küçülmesine sebep olanlar su iflleri ile ilgili bölge yetkilileridir. Verdikleri yanl›fl kararlar su
pompalar› ile de s›n›rl› kalmad›. Gölün geçmiflte
Taflköprü Çay› vas›tas›yla Eber Gölü ile olan ba¤lant›s›, Eber Gölü ç›k›fl›, DS‹ taraf›ndan infla edilen regülatör (düzenleyici) ve sulama kanallar› ile
kesilerek gölün hayat damarlar›ndan en önemlilerinden biri daha kesilmifl oldu.
Göl tam ölmek üzereyken Allah’tan 2009 y›l›
bereketli ya¤murlar ile geldi de göl biraz olsun canland›. fiimdi flu soruyu sormak laz›m! Bizim yetkililer gölü niye kuruttu? Tar›m ve bahçecilikte ürün
arts›n diye de¤il mi? Peki artt› m›? Hay›r. Akflehir
Gölü k›y›s› Dünya’n›n en lezzetli Napolyon kirazlar›n›n yetiflti¤i yerdir. Her y›l yüz k›rk bin a¤açtan en
az 11 bin ton kiraz elde edilir, ihraç edilir ve ilçeye
milyonlarca dolar kazand›r›rd›. Ya flimdi? Gölün
yüzde doksan› kuruyunca çevre iklimi de¤iflti¤inin,
nemlili¤in azald›¤›n›n ve kirazlar›n küçüldü¤ünün
körler bile fark›nda. Sadece küçülmedi kirazlar, tad›,
rayihas› bile de¤iflti.
Su pompalar› gölden sadece sular› çekmediler.
Her çekilen bir litre su ile birlikte gölde hayat bulan
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sazan ve turna bal›¤› baflta olmak üzere yedi çeflit
bal›k da yok oldu. Sular azal›p sazl›klar azald›kça, bu
ortamlarda kuluçka alan›, beslenme yeri, s›¤›nma,
bar›nma ve toplanma mekân› bulan seksen bin civar›ndaki kufllar da yavafl yavafl yok oldular. Pelikanlar, dalg›çlar, bal›kç›llar, ya¤murcunlar, mart›lar flimdi neredeler kim bilir?
Ya Eber Gölü?
Akflehir’den bahsedip, bir zamanlar Akflehir gölü ile tek bir göl gibi olan Eber Gölü’nden bahsetmemek olmaz. Kuruttukça iki ayr› göl gibi olmufllar önce. Önce bir çay ile ba¤l› kalm›fllar, sonra bu ba¤›
koparm›fl›z. Daha sonra bir kanalla ba¤lam›fl›z iki
ayr›lm›fl kardefli. Bir göl düflünün ki, yüzeyi yüzlerce
de¤iflik renkli çiçekle bezenmifl olsun. Bir göl düflünün ki yetiflen sazlardan göl yüzeyi bile gözükmüyor
olsun. Bir göl düflünün ki, su y›lan›, tatl› su bal›klar›,
yüzlerce çeflit su kufllar›, su kaplumba¤alar›n›n cennet niyetine yaflad›klar› yer olsun. Bir göl düflünün
ki, Karabatak’tan Pelikanlara, Dikkuyruktan, Sakarca Kaz›’na, Bal›kç›llardan K›l›çgaga’lara kadar onlarca kufl tipinin ço¤ald›¤›, hayat buldu¤u yer olsun.
Bir göl düflünün ki, ekonomik de¤eri çok yüksek
olan kam›fl üretimi yap›lmakta olsun. Bu sazlar› toplay›p Afyon Seka Kâ¤›t Fabrikas›’na satan yaklafl›k
bin kifliyi aileleri ile beraber geçindiriyor olsun. ‹flte
bu güzelim gölü de öldürmek için ne mümkünse
yapm›fl›z. Afyon’daki ka¤›t fabrikas›, kam›fllar›n› sat›n alarak ekonomik hayat verdi¤i çevreye, bütün
pis at›klar›n› dökerek öldürmeye bafllam›fl. Ne kadar

ak›ls›zca de¤il mi? Ama ne yapars›n›z ki do¤ru! Göle verilen zarar yetmemifl gibi, Göl k›y›s›nda alkoloid fabrikas›n›n kurulmas›na izin vermifliz. Bu fabrikan›n zehirli at›klar› da gölü son h›zla katletmeye devam etmifl. Yetmemifl, bölgeyi av turizmine açm›fl›z.
Göl k›y›s›na binlerce flekilsiz av evi yap›lm›fl ve göl
insan pislikleri ve d›flk›lar› ile dolmufl. Sonra ortaya
her zamanki yi¤it köylülerimiz ç›km›fl. Takm›fllar
dalg›ç türü pompalar›n›, su çeken, su çekene, durdurabilene aflk olsun! Göl yüzey alan›, 125 kilometre kareden 64 kilometrekareye kadar düflmüfl. Göle
kar›flan kimyasallar göldeki bitkilerde çeflitli mantar
hastal›klar›n›n türemesine yol açm›fl.
Yumurta deli¤e geldi ya! Bizim ifl bilir yöneticilerimiz her zaman oldu¤u gibi hasta koma halinde
iken yetiflmifller. Göl, Konya Kültür ve Tabiat Varl›klar›n Koruma Kurulu’nun 22 Haziran 1992 gün
ve 1359 say›l› karar›yla "1. Derece Tabiat Sit Alan›"
olarak ilân edilmifl. Sevsinler sizi!

den her y›l milyonlarca dolar gelir elde edebilece¤imizin de fark›nda de¤iliz. Gerçekleri ö¤renmek bazen yürek s›zlat›r ama ne yapal›m ki gerçek, biz reddetsek de, orada, gözümüzün önünde “görülmeyi”
beklemektedir.

Yok etti¤imiz di¤er sulak alanlar nerelerdir?
Aksaray’daki Eflmekaya Sazl›¤›’n›, Afyon Hotam›fl Sazl›¤›’n›, Kayseri Sultan Sazl›¤›’n›, Kahramanmarafl Gâvur Gölü’nü, Konya Samsam Gölü’nü,
Su¤la Gölü’nü, Burdur Kestel Gölü’nü ve Beyflehir
Gölü’nü nas›l kuruttu¤umuzu yazmayay›m. Kurutmak için kullan›lan teknikleri ezbere biliyorsunuz art›k! Yok etti¤imiz sulak alanlar›n toplam yüzeyinin
3712 kilometre karelik alana sahip Van Gölü büyüklü¤ünde oldu¤unu yazay›m ki, yapt›¤›m›z tahribat daha kolay anlafl›ls›n!
Bütün bu sazl›klar›n ço¤unu öldürdükten sonra
sulak alanlar› koruyaca¤›z diye 1994’de ‹ran’›n
Ramsar flehrinde imzalad›¤›m›z uluslararas› bir anlaflma da var. Ama malum biz Türk’üz. Yo¤urdu nas›l istersek öyle yeriz. Ha, bu arada Çevre Bakanl›¤›
yetkilileri nerede diye merak da etmeyin. Çevre Bakanl›¤›m›z ayr› bir bakanl›k iken dahi durum buydu.
Onlar flimdi Orman’›n tam içindeler, a¤açlar›n fazlal›¤›ndan, ne “Çevre’nin yetkili yetkisizleri” sazl›klar›,
gölleri görebiliyor, ne de göller, sazl›klar “Çevre”yi.
Ya da biz gördüklerini göremiyoruz!
Bu güzelim cennet köflelerini böylesine hoyratça, vahflice öldürdü¤ümüze bak›p sulak alanlar bak›m›ndan çok zengin oldu¤umuzu falan da düflünmeyin. Biz sadece su ve sulak alanlar bak›m›ndan ince
bir b›çak s›rt›nda oldu¤umuzun fark›nda de¤iliz. Bu
sulak alanlarda do¤ru tekniklerle yap›lacak turizm-
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