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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›-
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(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

