İZM İR’ İN KENTSEL GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN DOĞAL ÇEVRE
FAKTÖRLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN SORUNLAR
D oç. Dr. ASAF KOÇM AN *
ÖZ:
Bu yazıda, İzm ir’ in kentleşme süreci üzerinde etkili olan ve kentin m e
kân organizasyonunu yöneten coğrafî çevre faktörlerinden yalnızca doğal çevre
faktörleri konu edilmiştir. Bu bakım dan, kentleşme sürecindeki İzm ir’ in b u 
gün için ulaştığı durum , gelişme koşulları ve sorunları da tesbit edilmiş b u 
lunmaktadır. Varmış olduğumuz bazı sonuçlara göre, Antik Çağ’dan beri kentin
mekân organizasyonunda daha çok doğal çevre koşulları etkili olmuş ve bun
lara ait kaynaklar yoğun bir biçim de kullanılmıştır. Bugün, İzm ir’ in doğal çev
resi, tüm kaynakları ile birlikte, sorunlu bir kentleşmenin ağır baskıları altında
bulunmaktadır. Bunun için, çevreye daha fazla zarar verilm eden konu, ya
rarlanma esasına dayanan ilişkiler içinde düşünülmelidir. Mutlak bir plân oto
ritesinin denetim i altında, doğal çevre faktörlerine duyarlılık gösterilmeli ve
bu alanda ayrıntıya inen çok kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.
ABSTRACT:
İzm ir has an im portant historical value. It was founded as a harbour city
on the eastern coast side o f the gulf in the E erly Age, and it developed in co urşe o f ^ j^ tim e and has been endowed with others urbanization functions. But,
the environmental factors have been effected on its site organization and ur
banization processes in every stage o f the progress. On the other hand, the
natural resources in the site and surroundings o f the city have been used ex
tensively by the inhabitants. At present, İzm ir has a great num ber o f popula
tion and because o f this the environm ent is under pressure o f the inhabitants.
The İzm ir gu lf and its surroundings have been polluted and the natural vege
tation cover has been destroied. The soil degraded and the groundwater lost
its quality. A ll o f the problem s knd current urbanization processes related to
the environm ental factors must be resulted by planning and control. A nd it
must be protected the balance between all the environmental factors with gre
at care.
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GİRİŞ:
Yerleşme; doğal çevre, insan ve onun eserlerinden oluşan bir mekân b iri
mi olarak tanımlanabilir. Bu mekanın temel unsuru olan doğal çevre; jeolojik
yapı ve relief, toprak, su kaynakları, atmosfer olayları ve iklim özellikleri ile
bitki topluluklarından meydane gelir. Herhangi bir yerleşmenin kurulup ge
lişmesi ise; doğal çevrenin yerleşme birim ine sağladığı imkânlara ve kaynak
lara bağlıdır. Daha açık bir anlatımla, doğal çevre unsurları (yapı ve relief,
iklim, toprak, bitki ve sular) yerine göre değişik özelliklere sahip oldukları
için, değişik bir yerleşme strüktürünü zorunlu kılar. Coğrafi çevre (mekân)’ nin
ikinci unsuru insan ve onun eserleridir. İnsanlar yerleştikleri çevreye tarihî
olaylarla, ekonom ik etkinliklerle ve meydana getirdikleri eserlerle bağlıdır.
Eğer doğal çevre şartları yeterli ise, üretimi arttırma ve çeşitlendirm e çabala
rı, sanayileşme, ulaşım ve ticaretin geliştirilip yaygınlaştırılması yerleşme bi
rimine güç ve devamlılık kazandırır. Geçen zaman içinde nüfus sayısı giderek
artar ve yerleşme bir sosyal varlık alanı, bir mekân birim i durumuna gelir.
Öyle görülüyor ki; doğal çevre faktörlerinin yerleşm eler için elverişli bir
ortam tayin etmesi gerekmektedir. A ncak, bu ortamda insan toplulukları sos
yal seviyelerindeki değişme ve gelişmeler ölçüsünde doğal çevre koşullarına
egemen olabilm e çabası gösterebilirler. Bununla birlikte, gelişmenin ölçüsü
ne olursa olsun insanların doğal çevre koşullarına bağlı olmaktan tamamen
kurtulmaları mümkün değildir. Dolayısiyle insan toplulukları yerleşm ek üze
re seçtikleri çevrelerde var olan koşullara uygun bir yerleşme düzeni yarat
mak zorundadırlar.
Yukarıda belirtildiği gibi, her yerleşme çevresi yerleşmenin istek ve ihti
yaçlarını karşılayacak belli imkânlara veya kaynaklara sahiptir. H albuki, yer
leşmenin nüfus büyüklüğüne ve nüfusun artış seyrine paralel olarak bu istek
ve ihtiyaçlar artmakta veya değişmektedir. Dolayısiyle ihtiyaçları karşılayan
kaynaklar sürekli tüketilmekte ya da baskı altına alınmaktadır. Sonuçta, zo
runlu olarak kaynakların fonksiyonları değişmekte ve bu nedenle doğal çev
reye bağlı çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, yerleşmenin
zaman-çevre ilişkileri içinde sürekli değişmesi sosyo-ekonomik ihtiyaçlara bağlı
sorunlara da yeni boyutlar kazandırmaktadır. Ancak bu konuda göz önünde
önemle tutulması gereken bir husus vardır. Yerleşmenin gelişmesi, nüfus ve
alanca büyümesi ile çevre faktörleri arasındaki bağlılığın bilimsel yöntem ler
le araştırılarak kontrol altına alınması ve denetlenmesi gerekir. Aksi halde yer
leşmelerin dejenere olm aları ile meydana gelen ve doğal çevre faktörleri ile
bağdaşmayan tehlikeler gündeme gelmektedir. Bunlar da yerleşm elerde ölçü 
süzlüğe, düzensizliğe, rahatsızlığa ve çirkinliğe yol açan olaylar olarak nite
lendirilebilir.
Bilindiği gibi; yerleşmeler, farklılaşma göstermekle birlikte, genel olarak
kır ve kent (şehir) olm ak üzere iki esas tipe ayrılır. Burada konumuz bakı1
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mından yalnızca şehir yerleşm eleri üzerinde durulacak ve bu tip yerleşm ele
rin yapısal organizasyonuna yön veren doğal çevre faktörlerinin etkileri İzmir
büyükkent bütününe ait bir örnek içinde incelenecektir. Başka bir anlatımla,
yukarıda özetlemeğe çalıştığımız organize, fakat karmaşık özellikler taşıyan
coğrafi çevre (mekân) unsurlarının İzm ir’ in kentleşme süreci üzerindeki ta
yin edici etkileri araştırılm alıdır. Zira, kentin doğal çevre faktörlerine bağlı
yapısal organizasyonu, aynı zamanda sosyo-ekonom ik ihtiyaçlara cevap vere
cek ve kültürel oluşuma hizmet edecek b ir önem taşımaktadır. Bu nedenle,
buradaki açıklam alarım ızda şim dilik İzm ir kent bütününün doğal çevre için 
deki organizasyonunu ele alacağız. Günüm üzde kentleşme süreçlerinin araş
tırılmasında daha çok sosyo-ekonom ik ve dem ografik etkenler İncelenmekte
kent varlığı, temel unsur olan doğal çevreden soyutlanmaktadır. Oysa ki, bir
bütün olarak coğrafi çevre koşulları dikkate alınmadan kentleşme olgusunun
değerlendirilm esi mümkün değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi, tek yanlı de
ğerlendirm elerle bu konu yalnız sosyolog, ekonomist veya şehircilerin elinde
tutulmuştur. Kentleşme ile ortaya çıkan sosyal dengesizlikler ve kenti tehdit
eden çok boyutlu sorunlar çözüm lenem em iştir. H albuki kent yerleşmesinin
doğal yapısında veya organizasyonunda çevre-insan ilişkileri m evcuttur ve bu
ilişkilerden birtakım sorunların kaynaklandığı bilinmektedir. Esas konusu
çevre-insan ilişkilerini araştırmak olan coğrafya, kentleşme olgusunu da ele
alıp incelem ekte ve bu ilişkelerden kaynaklanan çeşitli sorunların çözüm len
mesinde bazı temel veriler sağlamaktadır.
Bu yazım ızda, çoğrafyanm kentleşme olgusuna yaklaşım ilkelerinden ha
reket ederek İzmir kentinin mekân organizasyonunu yöneten coğrafi çevre ko
şullarından yalnızca doğal çevre faktörleri üzerinde durulacaktır. Bunu
yaparken kentleşme süreci içinde bugün ulaşılan durum ve sorunlar da tesbit
edilmiş olacaktır, daha açık bir anlatımla, İzm ir’de zaman içinde ulaşılan kent
sel yapı ile doğal çevreye ilişkin etkiler in celen ecek, özellikle son 50 yıla ait
değişme ve gelişmeler ana çizgileri ile ortaya konmuş olacaktır. Yaptığımız göz
lem ve araştırmalara dayanarak ortaya koyduğumuz görüş ve sonuçların İz
m ir’ in kentleşme durum unun algılanmasını sağlayacağını, doğal çevre ve
uygulamalar arasındaki ilişkilerin kentsel yapının değişmesini etkilerini ser
gileyeceğini um uyoruz. Bununla birlikte, daha sağlıklı yaklaşımlar için konu
ya ilişkin daha ayrıntılı ve kapsamlı araştırmalar da yapılabilir.
İZ M İR ’ İN KENTSEL GELİŞİM İNİ ETK İLEYEN DOĞAL ÇEVRE FAK
TÖRLERİ
1 — C oğ ra fi k on u m ve je o m o r fo lo jik ö z e llik le r
İzm ir nüfus sayısı ve kentleşme hızı bakım ından Türkiye’ nin üçüncü bü
yük kenti olma özelliğini taşımaktadır. A yrıca, antik kent olarak eski çağlar
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dan günümüze kadar önem ini yitirm eden varlığını koruyabilmiştir. Kentin
zaman içinde ulaştığı düzey, her şeyden önce üstün bir konuma ve elverişli
doğal çevre faktörlerine sahip olmasından kaynaklanmıştır.
İzmir, başlangıçta aynı adı taşıyan körfezin doğu ucunda küçük ve koru
naklı bir liman kenarında kurulmuş ve buradan Halkapınar kaynağı ile K adi
fe kale sırtlarına doğru yayılmıştır. Kent, daha sonra sürekli gelişme göstererek
büyümüş ve 19. yüzyıl sonlarında Kadifekale volkanik kütlesinin eteğindeki
alüvyal düzlükler üzerinde Alsancak doğusundan, kıyı boyunca batıya doğru
bugünkü Karataş, Güzelyalı ve Göztepe semtlerini içine alan sahaya yerleş
miştir (Şekil: 1). Tarihi boyunca hemen her devirde önem ini ve canlılığını ko
ruyabilen İzmir kenti, bugün körfezi bir at nah gibi çevreleyen Çiğli, Karşıyaka,
Bornova, Balçova ve Narlıdere alüvyal düzlüklerini işgal ederek çevreye doğ
ru genişlemiştir (Şekil: 2). Alüvyal düzlükler, körfezin kuzey kesiminde Ya
manlar dağındaki aşınmadan ve kıyının dolmasından oluşan Karşıyaka düzlüğü
ile başlar. Bu düzlüğün daha batısında Eski Gediz nehrinin yatağı ve deltası
bulunmaktadır. K örfezin doğusunda Bornova çöküntü ovasının alüvyal taba
nı yer alır (Şekil: 3). Körfezin kıyısından itibaren başlayan ova, doğuya doğru
az bir eğimle (%0 6-7) devam eder. Ova üç yanından yüksek dağlarla ve sırt
larla çevrelenmiştir. Söz konusu çerçeveyi oluşturan kütleleri derince yarıp
gelen ve ovaya açılan M elez, Halkapınar, Manda çayı ve Kocaçay gibi akarsu
ların taşıdığı blok, çakıl, kum, silt ve kil gibi m alzem eleri ova kenarına bıra
karak birikinti konileri oluşturm uşlardır (Şekil: 3 ve 5). Bu koniler oldukça
geniş tabanlı, az eğimli ve m alzem eleri alüvyonlara oranla daha kaba unsur
ludur. Ovanın tabanını oluşturan alüvyonlar ise kil, silt, kum ve çakıl seviye
lerinden meydana gelmiştir. Bornova, Işıkkent yerleşim merkezleri başlangıçta
Kocaçay ve Halkapınar birikinti konileri üzerinde kurulmuş bugün ise sanayi
kuruluşları ile yerleşim ova yüzeyinin hemen her yanına yayılmşıtır (Şekil:
1-2). Bornova ovası ile İzmir körfezi çöküntü çukuru kabaca doğu-batı yönünde
uzanan faylarla oluşmuştur. Günümüzde de etkin olan bu faylar, ovanın gü
neyinde Pınarbaşı-Halkapınar ve Balçova kaplıcaları arasında uzanmakta, ku
zeyde Bornova-Karşıyaka hattından geçm ektedir (Şekil: 3-5). Fay hatları
üzerinde sıcak ve soğuk su kaynaklarının bulunması, ova tabanı ile çevredeki
dağlar arasında ani eğim kırıklığı ve tarih çağları boyunca deprem lerin etkisi
bu etkin fayların varlığını kanıtlar. Tarihsel deprem lerin bu faylarla ilgili ol
duğu düşünülürse, İzm ir kenti deprem lerin çok etkili olabileceği bir zemin
üzerinde kurulmuştur (Foto: 1). Nitekim, İzm ir çevresi tarihî kayıtlara göre
birçok büyük deprem geçirmiştir. İzm ir’de vuku bulan veya kenti etkileyen
deprem lerin sayısı ve şiddet dereceleri aşağıdaki çizelgede verilm iştir (Çizel:
1). Buna göre, M.S. 11 yılından 1964 yılı sonuna kadar İzm ir’de çeşitli derece
de hissedilen deprem lerin sayısı 79’dur. M.S. 11-1903 devresi tarihi kayıtlara
dayanır. Bu dönem e ait bilgiler yalnızca geniş hasarlı ve etkili deprem ler için
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verilmiştir. 1903-1964 devresi âletsel kayıtlara dayanır. Değerlendirm ede
M arcalli-Sieberg ölçeği kullanılmıştır (Ergin ve diğerleri, 1967). Çizelgede yer
alan deprem lerin şiddet derecelerine göre dağılımı dikkat çekicidir. Kayıtla
ra giren deprem lerin 4 /5 ’ i etkili, yapılarda hasar meydana getiren, yıkıcı dep
rem ler şiddetinde olmuştur. Yaklaşık 1/5 oranındaki V III, IX . ve X . derece
şiddetindeki depremlerden, İzm ir’de binlerce insan ölmüş ve yapılar yıkılmıştır.
Nitekim, İzm ir çevresinin je o lo jik yapısı ve özelliklerine ilişkin yapılan çalış
malarda kentleşme ve yerleşim yönünden deprem lerin etkilerine değinilmiş
tir (Izdar ve diğerleri, 1981). Fay hatlarının varlığı ve etkinliği nedeniyle İzmir
çevresi son derece sakıncalı görülmüş ve I. derecede tehlikeli deprem bölgesi
ne dahil edilmiştir.
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Bornova ovası, kuzeyde volkanik Yamanlar dağı, Manisa dağı ve güneydo
ğuda ve güneyde Kemalpaşa dağı ile güneybatıda Kadifekale volkanik kütlesi
tarafından çevreli bulunmaktadır. Körfezin güney kıyılarında Tekke dağı etek
leri önünde dar bir alüvyal şerit N arlıdere’ nin batısına kadar devam eder.

Sıra Tarih
Episantr
No. (M.S. 11-1964)
1

17

37,85 N-27, 3E

Şiddet
(Io)
X

Episantrın Yeri ve Depremin
Etkisi H akkında Bilgiler
İzmir, Efes, Aydın, Manisa ve
A laşehirde tahribat yapmıştır.

2

44

3

176/7

38,2 N-27, 4E
38,6 N -26, 65E

V III

Manisa-Efes çevresinde, hasar
var.

VII

İzm ir ve Ege adalarında; çok
şiddetli

4

688

38,41 N-27, 2E

IX

İzm ir’de; şiddetli ve tahripkar
bir deprem 20.000 ölüden söz
edilir.

5

1040

38,41 N-27, 2E

VII

6

2.3.1388

38,3 N -26, 3E

VI

İzm ir ve sakız adasında
şiddetli

7

1626

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; işddetli

8
9

1639
1644

38,41 N-27, 2E
38,41 N-27, 2E

VI
VII

10

23.11.1953

38,41 N-27, 2E

X

11

22.Y. 1654

38,41 N-27, 2E

VI

Izm irde; çok şiddetli

İzm ir’de; şiddetli
İzm ir’de; çok şiddetli
Bütün Batı A nadolu'da etkili
olmuştur. İzm ir e Ege adala
rından Alaşehir ve D enizli’ ye
kadar yayılmıştır. 2000-3000
ölüden söz edilir.
İzm ir’de; şiddetli
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Sıra Tarih
Episantr
No. (M.S. 11-1964)

Şiddet
(Io)

Episantrın Yeri ve Deprem in
Etkisi Hakkında Bilgiler

12

1664

38,41 N-27, 2E

VII

İzm ir’de; çok şiddetli

13

6.IV.1667

38,41 N-27, 2E

VII

İzm ir’de; çok şiddetli

14

X I .1667

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; Şiddetli

15

1668

38,41 N-27, 2E

IX

İzm ir’de hasar yapmış, yan
gınlar çıkmıştır. 2000 ölüden
söz edilir.

18.X I I .1687 38,41 N-27, 2E
5.VI.1688 38,41 N-27, 2E

V
V

İzm ir’de; hasar yok
İzm ir’de; hasar yok

18 10/12 .VII. 1688i 38,4 N-26, 9E

X

İzm ir’de büyük hasar. Kıyıda
kaymalar olmuş.

16
17

15.000-20.000 ölüden söz
edilir.
19

13.1.1690

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

20

1.VII.1717

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

21

25.VI.1719 38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir'de; şiddetli

22

2 4 .II I.1739 38,41 N-27, 2E

VIII

23

1.V.1739

24

İzm ir’de; Hasar var.

V II.1754

38,41 N-27, 2E
38,41 N-27, 2E

VI
VI

İzm ir’de; şiddetli
İzm ir’de; şiddetli

25

13.1.1763

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

26

5 .I X .1766

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

27

8.VIII.1771 38,41 N-27, 2E

VI

28

2.VII.1776 38,41 N-27, 2E

VIII

29

1.VIII.1778 38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

30

26.IV

İzm ir’de; şiddetli
İzm ir’de; hasar var

19.VIII.1785/86
31

30.1.1786

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

32

3 1.X ,1817

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

33

7.1.1825

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

34

8 .II .1826

39,5 N -28, ıDE

VI

İzm ir ve İstanbul’da; şiddetli

35

12.VI.1826 38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

36

15.VI.1828 38,41 N-27, 2E

VII

37

2 3 .III.1829 38,41 N-27, 2E

V

İzm ir’de; hasar yok

38

8.VIII.1836 38,41 N-27, 2E

V

İzm ir’de; hasar yok

39

2 9 .X .1839

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; çok şiddetli

İzm ir’de; şiddetli
1
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Sıra Tarih
Episantr
No. (M.S. 11-1964)

Şiddet
(Io)

Episantrın Yeri ve Deprem in
Etkisi Hakkında Bilgiler

40

23.11,
38,41 N-27, 2E
30 .X II.1840

VI

İzm ir’de; şiddetli

41

27.XI.1841 38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

42
43
44

109

1842/54

38,41 N-27, 2E

V

1863/64

38,41 N-27, 2E

VI

K ızılçullu İzm ir’de; şiddetli

25.IV.1866 38,41 N-27, 2E

VI

Selçuk, İzmir, A ziziye’de;

İzm ir’de; hasar yok

şiddetli
45
46

.VII.1877

38,41 N-27, 2E

VI

İzm ir’de; şiddetli

29.VI.1880 38,60 N-27, İE

IX

İzm ir ve Gediz çukurlukarında hasar yapmıştır. IzmirTurgutlu dem ir yolu yarıklar
la kesilmiştir. M enemen, B or
nova ve Karşıyaka'da fazla
hasar olmuştur.

47

.I X .1880

38,41 N-27, 2E

48

1 5 .X .1883

38,3 N -26, 2E

V
IX

İzm ir’de; hasar yok
Çeşme yarımadasının batı kı
yısında bulunan bütün köyler
de büyük hasarlar olmuştur.
İzm ir’de hafif hasarlar yap
mıştır. 15.000 kişinin ölüm ün
den söz edilir.

49

1.X I .1883

38,3 N -26, 3E

VIII

İzm ir körfezinde; etkili ol
muştur.

50 28/29.11.1884 38,4 N-27, OE

VI

İzm ir ve Urla’da; şiddetli

51

38,31 N -26, 8E

VI

İzm ir ve Çeşme’de; şiddetli

4 .X II.1884 38,41, N-27, 2E

VI

İzm ir'de; şiddetli

52

.X.1884

53

.X II. 1885

38,41 N-27, 2E

V

54

.V I.1886

38,31 N-26, 75E

V

55

.1.1887

38, ON -28, OE

VI

56

•X.1888

38,22 N -28, OE

VII

İzmir, Aydın, Ödemiş çevre
sinde; çok şiddetli

57

2 5 .X .1889

39,3 N -26, 3E

VII

M idilli, Sakız, İzm ir’de; çok
şiddetli

İzmir, Urla, Çeşme’de; olduk
ça şiddetli
İzmir, Urla ve Çeşm ede; Ol
dukça şiddetli.
Urla, İzmir, D enizli’de;
şiddetli
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Sıra Tarih
Episantr
No. (M.S. 11-1964)

Şiddet
(Io)

Episantrın Yeri ve D eprem in
Etkisi Hakkında Bilgiler

58

1/20.VIII.1890 38, ON -28, OE

VI

İzm ir ve D enizli’de; şiddetli

59

3/15.11.1891 37,9 N-27, 4E

VI

Selçuk ve İzm ir’de.

60

1/13.X .1891 38,3 N-27, 2E

VI

İzmir, Menemen ve Selçuk’ ta;
şiddetli

61

2 4 .X I .1891 38,41 N-27, 2E

V

İzm ir’de; hasar yok.

62

.VI. 1892

38,31 N -26, 8E

VI

63

.VI.1893

38,3 N -26, 3E

VI

İzm ir ve Çeşme’de; şiddetli

64

1903

38, ON -28, 5E

VI

İzmir, Denizli, Sarayköy’de;
şiddetli

65

18/22.V III,X .38,1 N-27, o
1904

VII

İzm ir ve Çeşme’de; şiddetli

Sisam ve İzm ir’de; şiddetli

66

.IY.1908

38,3 N-27, 9E

VI

İzmir, Ödem iş’ te; şiddetli

67

1915

38,2 N-27, İE

VI

Cumaovası’ nda; şiddetli

30/31.111.1928 38,1 N-27, 4E

VIII

68

Tepeköy, Torbalı, İzm ir depre
mi. Balçova, Gaziemir, Cumaovası’ nda en çok hasar. Buca,
Karşıyaka ve Bornova’da şid
det V II.

69

4.1.1935

40,5 N-27, 5E

IX

Marmara adaları ve E rdek’ te
yıkıcı bir deprem dir. İzm ir’de
şiddetli hissedilmiştir.

70

3.VIII. 1939 39,8 N -29, 7E

V

71

23.V. 1941 37,2 N -28, 3E
Saat: 19.51

V III

72

23.Y.1941 37,2 N -28, 3E
Saat: 20.25

?

Muğla ve İzm ir’de.

36,4 N-27, 4E

?

İzm ir’de.

74

12.IV.1946 35,5 N -26, 5E

?

İzm ir’de.

75

29.V.1950

?

İzm ir’de.

73

5.1.1944

38,25 N-27, 09E

Bursa, Kütahya ve İzm ir’de;
oldukça şiddetli
Manisa, İzm ir ve Muğla’da;
çok şiddetli hissedilmiştir.

76

1.V.1954
37,7 N-27, OE
Saat: 15.24

V

İzmir, Turgutlu ve Söke’de; o l
dukça şiddetli

77

1.V.1954
37,7 N-27, OE
Saat: 20.53

V

Sakız, Patmos adaları, İzmir,
Söke ve Turgutlu’da; oldukça
şiddetli
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Sıra Tarih
Episantr
No. (M.S. 11-1964)

Şiddet
(lo)

Episantrın Yeri ve Deprem in
Etkisi Hakkında Bilgiler
Kuşadası, Kemalpaşa ve İz
m ir’de oldukça şiddetli

78

28.VIII.1955 37,5 N-27, 3E

V

79

10.IV.1960 38,8 N-27, 6E

?
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İzm irde

D eprem lerin şid d etlerin e g ö re dağılım ı:
Deprem Sayısı

Şiddeti (Io)

5

?

13
38

V
VI

9

VII

6

V III

5
3

IX
X

Açıklama
Şiddeti hakkında bilgi verilmemiştir.
Oldukça şiddetli; hasar yoktur.
Şiddetli, binalarda sıva çatlakları meydana
gelir.
Çok şiddetli, sağlam yapılarda çatlaklar mey
dana gelir.
Tahripkâr, binalarda meydana gelen hasar o
ram fazladır.
Çok tahripkâr, taş binaların çoğu yıkılır.
Y ıkıcı deprem . Binalar temelden yıkılır, yer
de geniş çatlaklar olur.

Toplam : 79
Çizelge: 1 — İzm ir'de M.S. 11 yılından 1964 yılına kadar vuku bulan deprem ler, şiddetleri ve etkileri.

G örülüyor ki, İzm ir kentinin yayıldığı alan birtakım dağ ve yükseklikler
le kuşatılmıştır. Fakat bu dağların arasında yer alan ve geçilmesi kolay olan
birtakım eşiklerin bulunması kenti uzak çevresine bağladığı gibi, kente bağlı
yeni gelişen mahalle ve semtlerin bu geçitler aracılığı ile birleşm esine imkan
vermektedir. Nitekim, doğuda Belkahve geçidi (260 m) aşılınca Kemalpaşa ova
sında İzmir-Turgutlu yolu üzerindeki sanayi kuruluşları ve tesisleri başlar. Gü
neyde Melez çayı vadisini izleyerek 130 m’ lik az belirgin bir eşikten
Gaziemir-Cumaovası çanağına ulaşılır, burada İzm ir büyükkent belediyesi sı
nırlarına Buca, Karabağlar, Gaziem ir ve Uzundere gibi yerleşim alanları ek
lenmiş olur (Şekil: 2). Batıda bulunan körfez aracılığı ile İzm ir’ in Türkiye ve
deniz aşırı ülkelerle olan bağlantısı sağlanır ve bu sayede kentin etki alanı ge
nişlemiş olur.
Konum ve jeom orfolojik özellikler açısından bakıldığında, İzm ir kent yer
leşmesi sitüasyon özellikleri bakım ından üç doğal unsur üzerinde yer almış
olduğu görülür. Bunlar; körfez, Narlıdere-Balçova etekovaları ve Bornova alüv-
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yal düzlükleri ile körfez ve düzlükleri çevreleyen sırtlar ve yamaçlardır. D o

ğal çevrenin jeom orfolojiye ait olan bu unsurları İzm ir’ in yerleşim düzeninde
önem li rol oynamıştır. Başka bir anlatımla, çevrenin bu doğal durumuna bağ
lı olarak kentin bugünkü yapısal organizasyonu ve aynı zamanda beşerî ve kül
türel peyzajı da şekillenmiş bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, İzmir
kent yerleşmesi körfezi bir at nalı gibi çevreleyen Çiğli, Karşıyaka, B ornova,
Balçova ve Narlıdere alüvyal düzlüklerini kaplayarak çevreye doğru yayılmak
tadır. Kent yerleşm esinin tem elinde yer alan bu jeom orfolojik birim ler, fonk
siyonel olarak tarihi ve coğrafi bağlarla birbirin e sıkı sıkıya bağlı bir mekân
oluşturmuştur. Bunlardan körfez doğal bir liman olup ulaşım ve uzak çevreye
açılm ayı, yakın geçmişte kıyı kültürüne ait yalı ve köşkleri, ovalar yerleşme
ve tarımsal etkinlikleri, yam açlar da günümüzde yerleşme alanları yaratmış
lardır. Bununla birlikte, bugün kentleşmenin, sanayileşmenin ve aşırı nüfus
artışının kötü ve kaçınılm az sonuçları nedeniyle bu alanlar imkânlarına ve
fonksiyonlarına ters düşen kullanımlara itilmişlerdir. Bütünleşen bir yerle
şim, iş ve etkinlikler ortamı haline gelen bu jeom orfolojik birim ler büyük bir
kentin ihtiyaçları doğrultusunda ve kendi imkânları ve fonksiyonları ile uyumlu
biçim de düzenlenm esi, sorunlu hale getirilm eden değerlendirilm esi gerekir
di. Gerçekten İzm ir’ in kentsel yerleşim alanlarında jeolojik yapının sismik teh
likeye etkisi, çevrede temeli oluşturan kayaçların yer kaymalarına karşı
duyarlılıkları, hammadde ve temel olma özellikleri kentleşme ve yerleşim yö
nünden ayrı ayrı değerlendirilm esi gerekli olan konulardır. N itekim , çevre
nin genç tektoniği ve etkin fayların varlığı nedeniyle yerkabuğunun sismik
tehlikelerine yukarıda değinilm işti. İzm ir’ in bazı yerleşim alanlarındaki yer
kaymaları ise sık sık gündeme gelen konular arasındadır. Karabağlar, Yeşildere, Vezirağa ve Altay m ahallelerinin bazı kesimleri ile Altındağ tarafıları
yer kaymaları nedeniyle çok sayıda yapı yıkılmış veya zarar görmüş durum 
dadır. B elirtilen bu yerlerde N eojen kil ev m arnları şeklinde tanımlanan ye
şil, kırm ızı veya gri renkli killi-siltli malzeme eğime ve yeraltı sularına bağlı
olarak kaymaya veya çökm eye karşı duyarlıdır (Foto: 2).
Jeolojik yapı, sismik tehlike ve zemin özelliklerine ilişkin yapılan çalış
malardan yararlanılarak İzm ir çevresinde kayaların temel olma özellikleri sı
nıflandırılm ıştır (Izdar ve diğerleri, 1981). Yerleşim ve kentleşme açısından
söz konusu gruplandırnıaya göre İzm ir kent alanında “ çok iyi temel olma özel
liğine sahip zem inler” genellikle andezitlerin, kireçtaşlarının ve birikinti ko
nilerinin bulunduğu yerler olarak ayırt edilmiştir, “ iyi temel olan zem inler”
ise, eğimin az olduğu fliş form asyonları ile N eojen’e ait marn, kil depoları ve
alüvyal düzlüklerdir (Foto: 1-2 ve 3). Buna karşılık yer kaymalarının etkisin
de kalan alanlar ile andezit ve ağlom eraların ayrışma zonları ve bunların üze
rine oturdukları killi, marnlı kayaların fiziksel özellikleri nedeniyle kayma
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hareketine karşı duyarlılık gösterdikleri alanlar, fay hatları ve kıyı çizgisine
yakın alüvyal birikm e düzlükleri yapı için uygun olmayan zem inleri oluştu
rur (Foto: 1 ve 2).
İzmir kent çevresinin doğu kesiminde Işıkkent, Pınarbaşı, Belkahve ve Nal
döken yerleşm eleri civarında çok yaygın olan Kretase kireçtaşları çoğunlukla
mıcır, kireç ve çim ento hammaddesi olarak kullanılmaktadır. A ncak; bura
larda yamaçlardan alınan malzemenin yerinde, doldurulm ası mümkün olm a
yan geniş çukurlar açılm ış bulunmaktadır.
2 — ik lim koşullarının etkisi
İzm ir kent çevresine ait iklim özellikelrinin araştırılmasında düzenli kli
matolojik gözlem ler yapan İzmir, Bornova ve Çiğli m eteoroloji istasyonlarına
ait rasat verilerinden yararlanılmıştır. Bu çevrede bütünüyle iklim olaylarını
batı rüzgarları kuşağında gelişen cephe sistemleri yönetmektedir. Yıl boyun
ca bu sisteme bağlı olarak değişen atmosfer aktivitesi İzm ir’ in iklim şartları
nı belirler. Cephe sistemlerinin faaliyetlerine göre kış mevsiminde Atlas
Okyanusu’ ndan Orta ve Doğu Avrupa üzerinden kaynaklanan soğuk hava küt
leleri Kasım ayından itibaren Balkanlar üzerinden Ege denizine doğru yayı
lır ve genişleyerek Batı A n adolu ’ yu dolayısiyle İzm ir çevresini kaplar. Öte
yandan yine bu mevsimde A sor yüksek basıncından kaynaklanan ve Akdeniz
üzerinden Batı A nadolu’ ya kadar uzanan tropikal hava kütleleri Akdeniz hav
zasında cephe sistemlerinin oluşmasına neden olur. Bu cephe sistemlerine bağlı
olarak gelişen siklon ve antisiklon grupları bütünüyle Ege Bölgesi’ ne ve dolayısiyle İzm ir çevresine sokulurlar. Kış mevsiminde cephe sistemlerinin bu du
rumu nedeniyle İzm ir çevresinde genellikle yağışlı-ılık, hazan açık ve soğuk
hava devreleri hüküm sürer (Koçm an, 1986). Cephe sisteminin bu etkisi en
geç Nisan veya Mayıs ortalarından itibaren değişir ve sistem etkisiz duruma
gelir. Buna karşılık, açık ve sakin hava devreleri ile sağanak yağışlı ve soğuk
hava dalğalı şartlar zaman zaman etkili olur. İlkbahar geçiş mevsimini karakterize eden kısa süreli bu şartlar Haziran ayında tamamen değişir. Bu kez Asor
yüksek basıncından kaynaklanan hava kütleleri yine Orta Avrupa ve Balkan
lar üzerinden Batı A n adolu ’ ya ulaşır. Bölge üzerinde alt hava tabakalarında
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru gelişen bir sirkülasyon sistemi doğmuş olur,
işte bu mevsimde İzm ir çevresini etkileyen hava akım ı, değişmez b ir özellik
gösteren kuzey sektörlü rüzgarları meydana getirir. Bu mevsimde kuzey sek
töründen gelen hava kütleleri ve esen rüzgarlar çevrede yaz yağışlarına im
kân vermez (Çizelge: 2). Yaz mevsimine ait olan bu şartlar ortalama olarak
Fkim ayı sonuna kadar sürer. Kısa süren sonbahar geçiş mevsiminin şartları
değişerek Kasım ayında Avrupa üzerinde hızla güçlenmeye başlayan yüksek
basınç şartlarının Batı A nadolu’ yu etkilediği görülür. İzm ir çevresinde bu ba
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sınç şartlarına göre önce açık ve sakin hava devreleri ile aralanan kuzey ve
batı sektörlü serin-soğuk, bazen yağışlı hava dönem lerinin ardından kış mev
simine özgü cephe sistemleri egemen olur.
İzm ir’ in iklim i üzerinde cephe sistemlerine bağlı değişik hava külteleri
esas rolü oynamakla birlikte fizik î coğrafya faktörlerinin de önem li etkileri
bulunmaktadır. İzmir çevresinin relief özellikleri nedeniyle, kuzeyde YamanlarManisa dağı kütlesi, güneyde Kemalpaşa dağı ve batıya doğru devam eden sırt
ların varlığı dolayısıyla Bornova ovasında yıl içinde daha çok kuzeydoğudan
esen rüzgârlar etkinlik kazanır. Batı sektörlü rüzgârlar ancak kış aylarında
etkili olmaktadır. Buna karşılık, körfezin güneyinde uzanan dağlık kütlenin
etkisi ile İzm ir’de daha çok güneydoğudan ve özellikle kış aylarında batıdan
esen rüzgârlar egemendir. B ir yandan yıl içinde mevisimlere göre değişik ka
rakterli hava kütlelerinin etkisi ve bunlara bağlı cephe sistemleri yağış rejiAYLAR

İZM İR
M ateorolojik
Unsurlar

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

X II

Yıllık

8.5

9,2

11,1

15,4

20,4

25,0

27,5

26,7

22,9

18,5

14,2

10,2

17,5

21,4

23,9

30,2

32,5

37,6

40,3

41,9 42,7

38,7

33,4

30,3 24,7

42,7

-8 .2 -5 ,2

-3 .8

0,7

4,3

9,5

15,4

15,0

10,0

3,6

-2 .9 -4 ,7

-8 ,2

142.1 101.5

72,1

43.8

32,8

8,7

2,8

2,3

11,8

46,7

89,9 144,4 698,9

84.2

76,2

84.1

38,2 45.4

29,3

23,6

19,8

32,3

134,1

80,3 100,3 134,1

74

71

69

65

62

55

54

54

59

67

73

74

65

3,9

4,1

3,7

3,4

3,1

3,2

3,4

3,3

2,9

2,9

3,2

3,7

3,4

SE

SE

S

Ortalama
Sıcaklık °C

En yüksek
Sıcaklık °C

En düşük
Sıcaklık °C

Ortalama yağış
miktarı (mm)

Günlük maksimum
yağış (mm)

Ortalama
bağıl nem (%)

Ortalama rüzgaz
hızı (m/sn)

En hızlı rüzgar

SE

SSE

S

SSE

NE

N

N

SSE

SSK

yönü ve hızı

33,8 40,2

41,2

31,7

28,9

26,4

20,5

21,0

35,6

30.0

27,8 30,3

41,2

Donlu günler sayısı

2.6

0.8

0.1

6.4

2.0

Çizelge: 2 — İzm ir’e ait bazı m eteorolojik unsurların değerleri.

0.8

SE
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nıini belirlediği gibi, bir yandan da relief özellikleri nedeniyle yer rüzgârları
nın belirli egemen yönlerden etkili olm ası, İzm ir çevresinde sıcaklık ve yağış
rejim lerini belirlem iş olmaktadır. Buna göre yaz sıcakları yüksek olmakta,
kışın ise ılım an, bazen soğuk sıcaklık şartları hüküm sürmektedir. Yağışlar
kış aylarında maksimum olm ak üzere bu mevsim etrafında toplanmıştır. Yaz
ayları mutlak ölçüde kuraktır (Çizelge: 2).
Etkili olan hava kütleleri, konum ve relief özellikleri göz önünde bulun
durulduğunda İzm ir çevresinde iklim şartları bakım ından bir birliğin mev
cut olduğu anlaşılmaktadır. Burada ortak bir özellik olarak Mayıs’ tan Ekim’e
kadar süren ve toprakta su yetersizliği ile beliren uzun bir kurak dönem mev
cuttur. Buna karşılık Kasım’dan Nisan’a kadar olan dönem de ise, düşen yağış
lar toprakta nemliliği sağlamakta ve dolayısıyla kuraklık çekilm em ektedir
(Şekil: 4)

İZ M İR

Y a ğ ış
P o tansiyel E v a p o tr a n s p ira s y o n (P E )
G e rç e k PE

Su fa z la s ı

S a rf

e di I en su

Su noksa nı

B ir ik m iş su

Şekil 4 — Thornthwaite m etoduna göre İzm ir’ in su bilançosu diyagramı

İzm ir çevresinde iklim şartları ana çizgileriyle bu özellikte olmakla bir
likte relief özellikleri, klimatik ve m eteorolojik olayların işleyiş tarzı ve kent
leşmeye bağlı etkilerin hava kirliliğine yol açtığı söylenebilir. Çünkü, İzm ir
körfezini ve bunun devamı üzerindeki ovayı çevreleyen yüksek dağlık kütlele
rin yatay hava akım larını ve sıcaklığın dikey dağılışını etkilemesi mümkün ol
maktadır. Batıdan gelen h afif hava akım ları körfez ile onu çevreleyen dağlık
alanlar arasında hapsolunmakta ve kirletici kaynaklardan çıkan unsurlar belli
bir süre dağılmadan alt hava tabakalarında tutulmaktadır. Buna karşılık ku
zeydoğudan gelerek Bornova ovasının tabanını dolduran hava kütleleri, Ma
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nisa dağı ile Kemalpaşa dağı arasından körfeze doğru yayılma imkanı bulur
ve Bornova ovasında yer alan sanayi ve yerleşim alanlarından kaynaklanan
kirletici unsurları körfez ve çevresine doğru taşımaktadır (Şekil: 5, Foto: 4)
Yeryüzünde ışıma ve yüksek basınç şartlarına bağlı olan inversion olayı
da İzm ir çevresinde hava kirliğinde etkili rol oynamaktadır. Yerden ışımanın
arttığı, havanın açık ve h afif rüzgârlı olduğu günlerde yüksek basınç nede
niyle ağırlaşan havanın içinde yükseldikçe sıcaklık düşecek yerde, artar. Bu
gibi hava şartlarında kirletici unsurlar yayım landıkları noktalardan yükselip
dağılması veya uzaklaştırılm aları durum u yoktur. İzm ir çevresinde hava kir
liğinin yoğunlaştığı zamanlar ise daha çok basınç değerlerinin yüksek olduğu
Kasım-Mart ayları arasındaki dönem i kapsar. Soğuk mevsimde yüksek basınç
şartları ile birlikte sık sık tekrarlanan inversiona bağlı hava kirliğinde, fabri
ka kirleticilerine ek olarak konutların kalitesiz yakacaklarından kaynaklanan
unsurlar da etkili olmaktadır. Bu duruma karşılık yazaylarında yerin kuru
olması nedeniyle artan trafik hareketi ile, kentin doğu kesiminde bulunan mı
cır ve kireç ocaklarından atmosfere katılan duman ve tozlar fabrika kirletici
leri ile birlikte atmosferin saydamlığını azaltır. Bu durum sıcaklık derecesini
yükselttiği gibi havanın kirlenm e oranını da fazlalaştırır.
3
suları

— H id rog ra fık koşullar: Akarsular, ak ım -rejim özellik eri ve yeralt

İzm ir çevresi ayrı b ir akaçlama havzasına sahiptir. A ı.cak, burada çevre
nin akarsuları tam organize olmamış durum dadır. Uç yandan yüksek dağ ve
sırtlarla çevrili olan İzm ir körfezi-B ornova ovasının akaç!ama alanı oldukça
dardır. Çevredeki dağ kütlelerini derince yarıp gelen veya yamaçlardan inen
akarsular ve dereler kısa m esafede akarak, tabanda birleşm eden, ayrı yerler
de ve doğrudan doğruya İzm ir körfezine boşalırlar (Şekil: 3 Foto: 5). İzmir
çevresinin drenaj ağını oluşturan akarsu ve derelerin tümü kısa boylu, basit
rejimli ve mevsimlik (geçici) akıma sahip akarsulardır. Yağışlı mevsimde (özel
likle kış aylarında) akış gösterirler ve uzun süren kurak dönem nedeniyle kul
lanımları sınırlıdır. Çevreden aşındırıp getirdikleri materyali ve yataklarına
dökülen m olozları taşımayacak kadar düşük bir akıma sahiptirler. Bornova
ovasına açıldıkları yerlerden itibaren yatakları sığdır; kum, çakıl ve iri b lok 
larla doludur. Ancak, İzm ir körfezine döküldükleri yerlerde, özellikle TuranH alkapm ar-Alsancak arasında taşıyıp biriktirdikleri materyal kil ve silt b o 
yutunda ince olup birikim hâlâ sürmektedir. Bu nedenle, körfeze ulaşan akar
suların ağız tarafındaki kesim lerde çok kıvamlı koyu çam urlu b ir bataklık
mevcuttur. Çevrenin önem li akarsuları olarak Kocaçay, Manda çayı, Halkapınar çayı ve Melez çayı gibi daha ço k materyal taşıyan ve körfezi giderek dol
duran akarsuların aşağı çığırında yatak düzenlem e çalışmaları yapılmıştır.

İZ M İR ’ İN KENTSEL GELİŞİM İ

117

Yapılan yatak düzenlem eleri, bu akarsuları kesen karayolu ağının yapım çalımaları ile ilgilidir. Bununla birlikte, adıgeçen bu akarsuların küçük kolları
ve yamaçlardan inen küçük derelerin yatakları çoğunlukla düzenlenm emiş,
aksine kentin yeni yerleşim alanlarındaki yol ve inşaat çalışmaları yüzünden
bu derelerin doğal yatakları bozulm uş ya da yatak profili tahrip edilmiş, d ö
külen m olozlarla tıkanmış durum dadır. Doğal drenaja yapılan bu etkiler so
nucunda sağnak yağışlar sırasında, hemen hemen her yıl taşkınlara, su
baskınına ve dolayısiyle m addî zararlara yol açılmaktadır.
İzmir kent çevresinde akarsu drenajının kesinleşmemiş (organize olmamış)
olması bugün çevre sorunları yaratmış, sedimantasyon ve körfezin giderek dol
ması gibi gelecek için de çevresel değişm elere yol açmıştır. Kentin kullanım
artığı m addeler ve pis suların genel olarak akarsulara dökülm esi, drenaj sula
rının kirlenm esine neden olmuş, körfez kıyılarını bataklığıa dönüştürm üş ve
körfezin sularında canlı yaşamına imkân veren oksijen dengesi bozulm uştur
(Foto: 6). daha açık b ir anlatımla; yakın zamana kadar Ege’ nin bu güzel kör
fezi, çay ve derelerin getirdiği malzeme, yamaçlarda doğal bitki örtüsünün tah
ribi sonucunda şiddetle aşınan topraklar, kent ve gelişen endüstri artıkları
ile dolm a durum una gelmiştir. B ir yandan biriken malzemenin niteliği, öte
yandan etkili bir akıntı sisteminin yokluğu, kanım ızca, körfezin su ortam ın
da canlıların yaşam koşullarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.
İzm ir kent çevresinde alüvyal malzeme yeraltısuyu yönünden oldukça zen
gindir. Bornova ovasında sondajlarla çekilen su, m eskenlerde ve özellikle sa
nayi kuruluşlarında kullanılmaktadır. Taban alüvyonları ve faylara bağlı olarak
zengin yeraltısuyu, çevrede önem li soğuksu ve termal kaynaklar şeklinde yü
zeye çıkmıştır. Bunlardan P ınarbaşı, H alkapınar soğuksu kaynakları ile Balçova’daki sıcaksu kaynakları termal tedavi ve turizm açısından ayrı bir öneme
sahiptir. A ncak, endüstri ve kent kökenli çeşitli atık m addeler yeraltısuyu kat
manlarına kadar erişmiş ve tabanda yer yer artan bir su kirliğine neden ol
muştur (Türkiye Çevre Sorunları, 1983).
4 — D oğa l bitki örtüsü ve toprak lar
Erinç yöntemi ile Im = 30,2 olan yıllık nem lilik indis değerine göre; İzmir
çevresi, “ yarınemli-park görünümlü kuru orman” alanına dahil edilebilir. Yani
nemlilik koşullarına göre bu çevrenin aslî vejetasyon tipinin orman olması bek
lenir. Bununla birlikte, Bornova ovası-Izm ir körfezi çöküntüsünü çevreleyen
bütün yam açlardaki doğal bitki örtüsü, uzun yıllar süren insan etkileri nede
niyle büyük oranda tahrip edilmiştir. Tahripler, öncelikle deniz kıyısından
800-850 m’ lere kadar klimaksı oluşturan kızılçam (Pirıus brutia) orm anlarını
etkilemiş ve bu orm anların yerini, tahribin şiddetine bağlı olarak, maki veya
garig almıştır. Tahripler, önceleri kesim ve yangın şeklinde olmuş, çevrede ku

118

ASAF KOÇM AN

rakçıl meşe (Çuercus coccifera) ve garig türleri baskın duruma geçmiştir. Bu
gün ise, hızlı yerleşim ve yapılaşma nedeniyle kent alanında maki ve garig
toplulukları da ortadan kaldırılmıştır. Ancak, kentin yerleşim sınırlarının çev
resinde kalan alanlarda; örneğin Bornova doğusunda, Belkahve civarında Kemahlapa (Nif) dağı yam açlarında, Çatalkaya’ nın kuzey yamacında maki,
Yamanlar dağında Kemalpaşa dağından batıya doğru uzanan sırtlarda ve Tek
ke dağının yam açlarında çoğunlukla kısa boylu ve dikenli çalılardan oluşan
garig türleri stabil duruma geçmiştir. Çevrede orman yok denecek kadar azal
mıştır. A ncak Balçova’da teleferik çevresinde O rnekköy’de ve Bornova doğu
sunda küçük kızılçam korulukları bulunmaktadır. Bazı yerlerde, örneğin
Naldöken köyü çevresinde olduğu gibi, zeytin ağaçlarına, bazı dere yatakla
rında zakkum bitkisine rastlanılır (Foto: 7).
Kent çevresinde, klimaks bitti örtüsünün tahribi sonucunda maki ve garig
baskın duruma geçtiğinden, dengeli bir durumu yansıtmaz. Bu durum daha
çok iklimin bitki örtüsü açısından kritik koşullar meydana getirdiğini göste
rir. Zira, iklim koşullarında ortalamalara göre meydana gelen kısa veya uzun
süreli sapmalar bitki yaşamı bakım ından çok önemli etkiler yapar. İzm ir çev
resinde, özellikle nem ve sıcaklık arasındaki ilişkiler gözönünde bulunduru
lursa; nisbî nemin düştüğü, sıcaklığın yükseldiği dönem de (uzun yaz dönem i,
yaklaşık olarak Mayıs-Ekim arası) frekansı artan kuzey rüzgârlarının terle
meyi kolaylaştırması bitki yaşamı bakım ından dayanma sınırı aşılabilmektedir. Bu tür olumsuz iklim koşullarının birkaç yıl üstüste tekrarlanması bitki
yaşamını krtik duruma sokmaktadır. Şu halde, İzm ir kent çevresinin yaklaşık
2000 yıldan beri bir yerleşim alanı olması, yapı malzemesi, yakacak ve tarım
arazisi sağlamak gibi amaçlarla başlayan doğal bitki örtüsü tahripleri klimaks
ve jetasyonun özelliklerini değiştirmiş; buğün ise, yapılaşmaya bağlı olarak ken
tin yayılma alanı ve yakın çevresinde ortadan kaldırılmıştır. Hatta kent için 
de cadde ve bulvarları süsleyen bazı yerlerde ağaçların yapraklarında renk
bozulm aları, gövde ve dallardaki deform asyonlar yaşam aktivitesinin etkilen
diğini gösterm ektedir (Foto: 8).
İzm ir çevresinde iklim ve daha çok anakaya özelliklerini taşıyan bazı top
rak tipleri gelişmiş bulunmaktadır. Genel bir bakışla, bu çevrede M esozoik
ve Neojen kalkerleri üzerinde Kırmızı Akdeniz Toprakları (Torra Rossa), Vol
kanik kayalardan andezit, dasit, tü f ve aglom eralar üzerinde Degrade Kahve
rengi Topraklar, yine Neojen kalker ve marnları üzerinde Rendzina, ova ta
banı ile yam açlar önünde Alüvyal ve Kolüvyal genç toprakların bulunduğu
belirlenm iştir (Koçm an, 1989; Taysun, 1977; Altınbaş, 1972). K ırm ızı A kde
niz toprakları Bornova ovasının kuzeyinde ve Kemalpaşa dağının yam açların
da yayılış gösterir. Bu tip toprakların bulunduğu yerlerde doğal bitki örtüsü
genellikle maki elemanlarından oluşmuş; anakaya ise M esozoik ve Neojen kal
kerleridir.
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İzm ir çevresinde belirli bir yer tutan Rendzina toprakları çoğunlukla Neojen yaşlı yumuşak kalkerler, m arnlar veya kalkerli anakayalar üzerinde oluş
muştur. Bu toprak tipi, Bornova ovasının kuzey ve kuzeydoğu çevresinde
İzmir-M anisa yolundan itibaren Çiçekliköy-Yakaköy, Eyercik tepeleri ile Nal
döken köyü arasındaki az yüksek N eojen topografyası üzerinde yayılış göste
rirler. Rendzinalarm yayılış gösterdiği başka bir alan ise, yine Bornova ovasının
güneyinde uzanan sırtların önündeki Neojen depolarıdır. Bu karbonatlı de
polar üzerindeki Rendzinalar, Melez çayı boğazı (Yeşildere) aracılığı ile
Gaziemir-Buca kesimine kadar devam ederler. Buralarda bitki örtüsü çok sey
rek ve erozyon etkili olduğu için R endzinalar sığdır.
Kahverengi Topraklar degrade nitelikte olup sınırlı bir dağılış gösterirler.
Yamanlar dağı volkanik kütlesi üzerinde oluşan bu topraklarda maki-garig bitki
örtüsü zayıf olduğu için erozyon şiddetlidir. Bitki örtüsünün tahribi, 30-40°yi
bulan yamaç eğim leri, yüksek radyasyon ve uzun yaz kuraklığı gibi nedenler
bu topraklarda degredasyona yol açmıştır.
Alüvyal ve kolüvyal topraklar, Bornova tektonik çukuru ve körfezin çev
resindeki yüksek alanlardan aşınma ile taşınmış topraklardır. Aşınm a ve ta
şınma kısa m esafede gerçekleştiği için bu toprakları oluşturan unsurlar
yeterince ufalanmamıştır. Toprak tekstüründe silt, kum ve iri çakıl gibi un
surların oranı oldukça fazladır. Bornova ovasında alüvyal örtünün kalınlığı
D.S.I. sondajlarına göre ortalama 20-25 metredir. Alüvyal topraklar, ovanın
doğu yarısında genellikle 100 cm.ye varan b ir profil gelişmesi gösterir. I. sınıf
araziye dahil olan bu verim li toprakların tamamına yakın bölüm ü sanayi ku
ruluşları, üniversite ve m eskenlerle kaplanmıştır. Kolüvyal topraklara gelin
ce; ova yüzeyi ile üç yandan çevreleyen dağlar arasındaki m orfolojik aykırılık
nedeniyle, çevreden gelen ve ovaya ulaşan çay ve dereler, eğim birden bire azal
dığından etekte irili ufaklı çok sayıda birikinti konisi oluşturmuşlardır. Bun
ların en önem lileri Kocaçay, Gökdere, H acılardere ve Manda deresi tarafından
oluşturulmuş olan konilerdir. Bu koniler üzerinde kolüvyal topraklar geliş
miştir. Bunlar, (A)C horizonlu ve daha çok kaba unsurlu genç topraklardır.
Gerek alüvyal ve gerekse kolüvyal toprakları oluşturan malzeme aslında iyi
bir perm abilitey sahiptir; düşen yağışın sızmasını kolaylaştırır. Bu yüzden de
ova tabanında yeraltısuyu zengindir. Fakat, kent toprağının yapılarla örtülü
olduğu yoğun yerleşim alanlarında düşen yağışın sızması imkânsızlaşmakta,
yağış suları yüzeyde akıp gitmekte, ortaya çıkan sorunlar bir yana, kanalizas
yon yolu ile ve akarsularla hızla boşalmaktadır. Bu durum , bugün aşırı kul
lanma ile birlikte tabansuyu düzeyini önemli ölçüde düşürmüş bulunmaktadır.

SONUÇ
İzm ir 1950’den sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiş ve kent nüfusu
aşırı miktarda artmıştır. Gerçekten, 1927’de 153.845 olan İzm ir’ in kent nüfu
su, 1950’de 239.616 olmuş ve 1981’de “ Büyükkent” statüsüne kavuşturulduktan
sonra 1985’ te 1.489.817’ ye ulaşmıştır (Sevgi, 1988). Hızlı kentleşme ve buna
bağlı olarak nüfus artışı, hiç kuşkusuz, beraberinde birtakım kentsel sorun
ları da getirmiştir. Kentleşme sürecinde cereyan eden çeşitli ve karmaşık olay
lara nüfuz edebilm ek için, bu olguda rol oynayan tüm etken ve unsurları
niteliklerine göre incelem ek gerekir. Açık bir anlatımla, kentin sağlıklı geliş
mesini sağlamak yolunda alınacak her önlem ve getirilecek her çözüm , kentin
sosyo-ekonomik yapısının iyice bilinmesine bağlı olduğu kadar doğal çevre un
surlarının değerlendirilm esine de bağlıdır. G erçek şudur ki; kent yerleşmesi
nin mekân organizasyonunu, doğal çevre faktörleri mutlak şekilde etkiler.
Nitekim, İzm ir’de zaman içinde ulaşılan kentsel yapı ile doğal çevre faktörle
rinin etkileri arasındaki ilişki gayet açıktır. Son 30-40 yda ait İzm ir’ in kent
sel çevresindeki uygulamalar ile doğal çevreye ilişkin et.«iler kentsel yapının
değişimini sergileyen özelliktedir. Şöyle ki; kentleşme süreci, çevre kaynakla
rının yoğun ve etkili bir biçim de kullanılmasını gerektiı miş, unsurların kar
şılıklı durum larını değiştirerek önceden var olan dengenin bozulmasına yol
açmıştır. Halbuki İzm ir’ in kent olarak oluşumunda verim"' toprakların ve de
nizin varlığı birinci derecede rol oynamıştır. Kent, doğal liman ve kıyı ovası
na bağlı olarak kurulmuştur. K örfez kentin uzak çevreye (denizaşırı ülke ve
kentlere) açılm asını sağlamış ve kıyı kültürüne ait yaşam biçim i ve etkinlikle
ri doğurmuştur. Bugün, İzm ir’de sayıları yok denecek kadar az olan “ yalılar
ve köşkler” bu kültürün mirası ve örnekleridir. Öte yandan, verim li toprak
lara (I. sınıf arazi) sahip olan Bornova ovasının mesken ve çeşitli yapılarla ö r
tülmesi, dolayısıyla çok önemli bir doğal kaynağı ortadan kaldırmıştır. Yaklaşık
bir hesapla 51 km2 lik tarım toprağı kentsel kullanıma açılmış bulunmaktadır.
Kentin inşasında, M esozoik kalkerlerinden elde edilen kireç, Yamanlar
volkanının çıkardığı andezitik lavların meydana getirdiği taşlar kullanılmış
tır (Kadifekale ve surlar). Günümüzde de jeolojik temele ait olan taşlardan
mıcır, kireç ve çim ento hammadesi olarak yararlanılmaktadır. A ncak kentin,
Pınarbaşı, Işıkkent, Belkahve ve Naldöken yerleşm eleri civarında jeolojik te
melden aşırı m iktarlarda alınan malzemenin yerinde, yamaçlarda doldurul
ması mümkün olmayan geniş çukurlar açılmış bulunmaktadır. B öylece kentin
doğal peyjazında çirkinlik yaratmakla kalınmamış, m ıcır ve kireç ocakların-
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dan atmosfere geçen duman ve tozlar, fabrika kirleticileri ile birlikte, hava
nın kirlenm e oranını arttırmıştır.
İzm ir çevresinde hüküm süren iklim koşullarına göre aslî vejetasyon tipi
nin (doğal bitki örtüsü) orman olması beklenirdi. Fakat kent tarihinin çok es
ki olması, insan etkilerinin erken başlamasına neden olmuş; savaşlar, istilâlar,
yangınlar ve en önemlisi ihtiyaçlar klimaks vejetasyonu değiştirmiştir. Bununla
da kalınmamış; son yıllarda kentleşme süreci ile birlikte, yapılaşmaya bağlı
olarak, doğal bitki örtüsü ortadan kaldırılmıştır.
İzm ir çevresinin yeryüzü drenajı pek elverişli olmamakla birlikte, yeraltısuyu zengindir. Bu da, yaşam bakım ından çek ici bir faktör olmuştur. Taban
suyu, içme suyu olarak kullanılmış veya tarımda yararlanılmıştır. Bornova ova
sında bahçelerde ve köşklerin avlusunda açılan kuyular eski kent kültürüne
bağlı rastlanan son örneklerdir. Bugün derin sondajlarla pom palanan yeraltısuyu, yine içm e suyu olarak kullanılmakta ve endüstri kuruluşlarında tüke
tilmektedir. Aşırı kullanım taban suyu düzeyini düşürdüğü gibi, kentsel atıklar
da kirlenm eye neden olmaktadır. Sonuç olarak, İzm ir kentleşme sürecinin te
melinde doğal çevre-insan ilişkileri yer almaktadır. Ortaya koymaya çalıştığı
mız gibi, başlangıçtan beri kentin mekânsal organizasyonunda doğal çevre
kaynakları etkili rol oynamış ve bu kaynaklar yoğun bir şekilde kullanılm ış
tır. Bununla birlikte, İzm ir’de doğal çevre faktörleri sorunlu bir kentleşme
nin ağır baskısı altındadır. Kent ortam ında sağlıklı yaşam koşullarının
oluşturulabilm esi için doğal çevre faktörlerinin özelliklerine uygun bir plâ
nın yeniden hazırlanm ası gerekmektedir. Çevreye daha fazla zarar verilm e
den konu, yararlanma esasına dayanan ilişkiler içinde düşünülmelidir. Kent
plânında doğal faktörlere duyarlılık gösterilm eli ve bu konuda ayrıntıya inen,
kapsamlı araştırmalar yapılm alıdır. Doğal çevre kaynakları plân otoritesi ile
korunmalıdır. Bunun için kentte hızlı nüfus artışı mutlaka önlenilmelidir. He
saplarımıza göre, İzm ir kent çevresi içinde ortalama olarak km 2ye düşen in
san sayısı 965 kişi olup bu yüksek bir orandır. Artan nüfus, plan çerçevesi
içinde, kentin dış ortamına aktarılm alı, yeni banliyölerin oluşması sağlanma
lıdır. Gecekondulaşma engellenmeli, mevcut gecekondular ele alınarak yaşam
düzeyleri yükseltilm elidir. Yeni konut alanları, yine kentin dış ortamında ve
çevrenin doğal özellikleri dikkate alınarak tesbit edilm elidir. Tüm yapılar je 
olojik temelin ayrışma zonlarından, yerkaym aları olabilecek yerlerden ve sis
mik tehlike yaratabilecek fay hatlarından uzak tutulmalıdır. Kent çevresinde
bazı alanların kentleşme dışı tutulması, buralar korunarak ağaçlandırılm alıdır. B öylece kent yaşamında bunalan insanlara dinlenebilecekleri ortamlar
sağlanmış olur. Ayrıca akarsuların yukarı havzalarında küçük bentler inşa edi
lerek, çevrede halka açık rekreasyonal alanlar yaratılabilir. Aşağı havzalarda
bent sularının düzenli deşarjı ile kıyıda ağaçlarla bezenmiş yeşil kuşaklar oluş
turulabilir ve bunlarla kente güzel görünüm kazandırılabilir.
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Foto 1 — İzmir, tarihi boyunca d eprem lerden etkilenen b ir kent olmuştur. Tarihsel deprem ler
kent çevresindeki etkin fayların varlığına bağlı olarak meydana gelmiştir. Bu neden
le, İzm ir’ in deprem lerin ço k etkili olabileceği bir zem in üzerinde yer aldığını söyle
m ek m üm kündür. Fotoğraf, kentin Yeşilyurt semtinde fay hattı ü zerinde yapılmış bir
m eskeni göstermektedir.

Foto 2 — İzmir-Vezirağa m ahallesinde yer kaym aları (heyelânlar) nedeniyle ç ok sayıda yıkılmış
yapılar ve zarar görmüş m eskenler bulunm aktadır. F otoğraf yer kayması ile daha ön 
ce yıkılm ış m eskenleri ve bugün aynı tehlikeli bölgede inşa edilm iş b ir binayı göster
mektedir.

Foto 3 — İzm ir kent alanında “ iyi temel olm a özelliğine sahip N eojen arazisi” üzerinde inşa
edilm ekte olan toplu konutlar. Fotoğrafta Bornova-E vka toplu konutlarından bir b ö
lüm görülmektedir.

Foto 4 — Sanayi ve yerleşim alanlarından kaynaklanan kirletici unsurların rüzgârlarla kent üze
rine taşınması.

Foto 6 — Kentin kullanım artığı m addeler ve kirli suların akarsulara boşalm ası çevre ve körfez
kirliliğine yol açmış bulunmaktadır. Fotoğraf Melez çayında yüzen kullanım artığı mad
d eleri göstermektedir.

Foto 7 — İzm ir kent çevresinde bitk i örtüsü uzun yıllar süren insan etkileri nedeniyle büyük
oranda tahrip edilmiştir. Tahripler bugün de sürm ektedir. Kentin güneyindeki sırt
larda k üçük b ir çam koruluğu ve bunun alanını daraltm ak üzere çevresini saran gece
kondular (Aydede m ahallesi).

Foto 8 — İzm ir kent alanı içinde cad de ve bulvarları süsleyen ağaçların hava kirliliği ve diğer
etkilerle yapraklarında bozulm alar, dal ve gövdelerinde deform asyonlar gözlenm ek
tedir. Bu durum ağaçların yaşam aktivitesinin etkilendiğini gösterir.

