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başyazı

Yaz sıcaklarının bastırdığı bugünlerde bilimin ve tekniğin yok sayılmaya devam edilmesinin acı sonuçlarını 

yaşamaya devam ediyoruz. Yağış miktarının artması ülkenin kuzeydoğusunda sel felaketine neden olurken, 

bir hafta sona artan sıcaklıklar ülkenin güneyinde felakete dönüşen orman yangınlarına neden olabiliyor. 

Ülkemizde yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden daha çok insan kaynaklı doğa 

tahribatları, plansız ve çarpık kentleşmeden kaynaklıdır. Yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin 

kentleri rant politikalarına teslim etmesi, dere yataklarının doğal yapısını bozan HES’lere lisans verilmesi, 

taşkın alanlarının yapılaşmaya açılması afet yaratmaya devam etmektedir. İmar affıyla, yanlış yerlerde 

mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilen kaçak yapıların yasal hale getirilmesi, yurttaşları risk altında 

yaşamaya mecbur bırakmaktadır. 

Benzer şekilde orman yangınlarıyla mücadele, uzun yıllar süren hazırlık süreçlerini içeren teknik ve 

bilimsel bir konudur. Ormanların turizm, madencilik gibi “ekonomik” amaçlarla yapılaşmaya açılması, doğal 

dengeyi bozmuştur. “Vasfını” kaybetme gerekçesiyle yanan orman alanlarının otele dönüştürülmesi örnekleri 

yıllardır süren tahribatı gözler önüne sermektedir. Turizm merkezlerine yakın orman alanları doğal nedenler 

dışında kâr odaklı ekonomi politikaları nedeniyle ayrıca risk altındadır. Doğanın yanan alanları yenilemesine 

izin vermeden “vasfını” kaybettiği sonucuna ulaşılması ve imara açılması, bizzat yanmasına neden olması 

da yangını sevinçle karşılayan küçük ama “güç sahibi” bir kesimin oluşmasına neden olmuştur. Orman 

yangınlarına engel olmaya yönelik yatırım yapılmamasının temel nedenlerin biri bu bakış açısıdır. Kamunun 

can ve mal güvenliği ile en temel sorumluluklarından biri olan yangın söndürmenin, ihale edilebilir bir metaya 

dönüştürülmesi bugün yaşadığımız çaresizliğin temelini oluşturmaktadır. Yangın söndürme ekipmanlarının bir 

şekilde yurtdışından kiralanması, ülke içinde bilgi ve deneyim erozyonuna uğramamıza neden olmuştur. Türk 

Hava Kurumu’nda çürümeye terk edilen uçaklarla aynı teknik özelliklere sahip söndürme uçakları bugünlerde 

başka ülkelerin bayraklarıyla çalışmalara katılmak üzere ülkemize gelmiştir. Bizim çürümeye terk ettiğimiz, 

boşluğunu ihalelerle kapatmaya çalıştığımız bu kıymetli ekipman, tüm dünyada kullanılmaktadır. 

Kamunun yangın söndürme konusundaki birikimini yok eden bu özelleştirme uygulamasının acı sonuçları 

yaratması kaçınılmazdı. Yurttaşların çıplak elleriyle söndürmeye çalıştığı ve birçok yerde yerleşim alanlarını da 

kül eden bu yangınlar afet yönetimlerindeki eksikliklerimizi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yurttaşların 

çığlıklar içinde, çaresi bir şekilde izlemek zorunda kaldıkları bu yıkımın açtığı yaralar ne yazık ki, iktidar 

çevrelerinin düşündüğü gibi TOKİ eliyle düşük faizli yeni konutlar yapılması yoluyla sarılamaz. Marmaris’te 

örneğini gördüğümüz üzere halkın yaşadığı çaresizlik duygusu ücretsiz birkaç paket çay dağıtılmasıyla da 

giderilemez. 

Hiçbir deneyimi ve kişisel koruyucu donanımı olmadan yangına müdahale etmek zorunda kalan 

yurttaşların yaşadığı acıyı tarif etmek imkansızdır. Bu felaketler, orman yangınlarının önlenmesi için kalıcı ve 

caydırıcı politikaların ivedilikle oluşturulması gerektiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Muğla Ören’de Yeniköy 

Termik Santralı’nı ve Ege Bölgesi’nin farklı yerlerinde elektrik iletim hatlarını da tehdit eden bu yangınlar, 

son yıllarda sık sık farklı amaçlar için ifade edildiği şekliyle “ulusal güvenlik” sorudur. Kayyım eliyle tasfiye 

edilmeye çalışan Türk Hava Kurumu’ndan başlayarak, yaratılan tahribatı geriye döndürmeden, bu zafiyetin 

önüne geçilmez. 

İhmali bulunan tüm sorumluların cezalandırılması, yok olan orman alanlarının yeniden canlandırılması 

için önlem alınması ve zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek toplumsal vicdanın en acil 

beklentileridir. Bilim ve tekniğe uygun olmayan, ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı projelere artık izin 

verilmemelidir. Deprem, sel ve yangın riskini sermaye çevreleri için bir fırsata çeviren kentsel dönüşüm 

politikaları terk edilmelidir. Doğa olaylarının afetlere dönüşmemesi için TMMOB gibi kamu kurumlarının 

yetkileri artırılarak, önerileri göz ardı etmekten vaz geçilmelidir. 

Kamusal Planlama Yoksa, Acz Var!


