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SUMMARY
Bitlis overflowing-food disaster occured on 1st and 2nd May
1995. As a result of the rain falling continuously approximately 36
hours, the rivers flooded and trade center of Bitlis City called as
“Çarşı” suffered damage greatly. The most important factor cau
sing to the occurance of this disaster is antropogen interventions
applied to the natural environment. Thus, with being covered the
upper surface of the streams passing through city-centre by being
built consructions and with shrinking, the destruction of forest
cover in the upper regions of Bitlis stream basin caused the ecologic unbalance.
It is possible that the disaster caused the drugging away of sig
nificant number of automobiles and a complete destruction of
hundreds workshops and a partly destruction of great number of
ones may reoccur unless required measures are taken. Therefore it
is important to explore the natural, ecological and social dimensi
ons of this event and to take measures in terms of this.
GİRİŞ
Doğal afetler, insanlık tarihi boyunca toplumları etkileyen,
büyük zararlara yolaçan ve genellikle etkisi ani olan olay ve olgu
lardır. Bu olayların meydana gelişinde çoğu kez insanın rolü olma
dığı gibi, müdahale imkânı da bulunmamaktadır. Örneğin yanardağ
faaliyeti, kasırgalar ve tayfunlar gibi. Doğal afetlerin bir kısmının
nedeni ise beşerî müdahalelerden kaynaklanmaktadır. Gerçekten
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canlıların en akıllısı ve zihinsel gücü en yüksek olan insan, geliştir
diği teknik ve teknolojilerle doğal çevreyi olumlu yönde değiştire
bildiği gibi, aynı çevreyi olumsuz yönde de değişikliğe uğratabilmektedir. İşte inceleme konusu olarak alınan Bitlis taşkın-sel
felaketi de doğal çevreye yapılan olmsuz müdahalenin bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır.
Bitlis taşkın-sel felaketi, 30 Nisan 1995 Pazar günü akşamı
başlayan ve 2 Mayıs 1995 Salı günü öğle saatlerine kadar devam
eden yağmur sonucunda meydana gelmiştir. Yaklaşık 36 saat kadar
süren yağmur yağışı, 1 Mayıs 1995 Pazartesi günü akşam saatlerin
de çok daha şiddetlenerek, gece yansına doğru bir felaket ortamı
hazırlamıştı. Bitlis kentinin hemen her sokağı sellenme nedeniyle,
küçük bir dereye dönüşürken, asıl felaket yaratan olaylar kentin
“çarşı” olarak adlandırılan ticaret merkezinde meydana gelmişti.
Yoğun yağış, söz konusu olduğu saatlerde Bitlis Çayı’nın da taşma
sına neden olmuştu. Özellikle dere yatağının üzerinde yapılan bina
lar, taşkın ve selin önüne katıp getirdiği materyallerin geçişine
engel olduğundan, vadiden taşan sular caddelerden akmaya başla
mış ve çok sayıda işyeri ile aracın tahrip olması sonucunu doğur
muştu.
Can kaybı ve milyarlarca liralık maddi hasar meydana getiren,
bu doğal afetin nedenlerini ortaya koymak, bundan sonra da mey
dana gelmesi muhtemel olan bu tür bir afete engel olabilecek ted
birleri önermek, bu araştırmanın asıl amacını oluşturmaktadır.
1. BİTLİS KENTİNİN KONUMU
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukan Fırat Bölümü sınırlan için
de kalan Bitlis kenti, aynı zamanda Güneydoğu Toros Dağlannın
Van Gölü’nün güneybatısında kalan bir kesiminde yer almaktadır.
Bitlis kenti, söz konusu dağlar üzerinde açılan ve kentin adını taşı
yan, bir vadide kurulmuştur. Bu vadi ulaşım faaliyetleri bakımın
dan büyük bir öneme haizdir. Çünkü, Bitlis Çayı vadisi, Güneydo
ğu Toros Dağlarının ulaşım faaliyetlerine imkân verdiği, birkaç
doğal geçitten birini oluşturur. Dolayısıyla kentin bu konumda ku
ruluşunun esas amacı, çok işlek ve stratejik öneme sahip, bu ulaşım
güzergâhının kontrolü olmalıdır1, (Şekil 1).
1.
Gürsoy, C.R. 1975, “Türkiye’nin Tabii Yollan”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 26,
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
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Şekil 1.

Bitlis kentinin kuruluş yerinin seçilmesi ve burada bir kalenin
inşa edilmesi, tesadüfi olmayıp coğrafi konumunun önemiyle ilgi
lidir. Gerçekten Bitlis el-Cezire düzlüklerini, Doğu Anadolu’nun
merkezi platolarına, oradan İran ve Kafkasya’ya bağlayan ve Gü
neydoğu Torosları aşan yol üzerinde bulunmasından dolayı, eski
den beri ticaret kervanlarının güzergâhı olmuş, ayrıca sürüleriyle
birlikte kuzey-güney istikametinde mevsimlik göçler yapan insan
kitleleri de, bu tabiî koridor üzerinden geçmek zorunda kalmışlar
dır2. Kuşkusuz kentin kurulduğu yerde vadi tabanının oldukça geniş
olması ve temiz su kaynaklarının yeterli olması, yerleşmenin kuru
luşu ve gelişmesini sağlayan faktörler arasındadır.
Kolay geçit vermeyen bölgede, ulaşım yollarının genellikle va
dileri izlemesi zorunluluğu, vadi sistemi içinde yer alan ve bu siste
mi kontrol eden Bitlis kentinin, stratejik önemini artırmış ve uzun
bir süre geniş bir hinterlanda sahip olma avantajını sağlamıştı.
Bitlis kentinin konumu, stratejik birtakım avantajlar sağlamışsa
da, aynı konum şartlan kentin, zaman zaman heyelan, çığ düşmesi,
sel ve taşkın gibi birtakım doğal afetlere de maruz kalmasına neden
olmaktadır3.
2. Tuncel, M., 1992, “Bitlis Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,
Cilt: 6, İstanbul, s. 225-226.
3. Tunçel, H., 1990, “Doğal Çevre Sorunu Olarak Çığlar ve Türkiye’de Çığ Olayla
rı”. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1,
Sayı: 2, Ankara, s. 55.
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2.
TAŞKIN-SEL FELAKETİNE NEDEN OLAN DOĞAL
FAKTÖRLER
Çeşitli doğal çevre faktörlerinin etkisiyle meydana gelen taşkın-sel felaketinin nedenlerini, ancak, jeomorfolojik, klimatik ve
biyotik faktörlerin araştırılması ile ortaya koymak mümkündür. Ni
tekim, Bitlis’in kuruluş yeri incelendiğinde, kentin kurulduğu ve
yayılış gösterdiği alanların, topografık-jeomorfolojik yapıya bağlı
olarak oluştuğu dikkati çeker. Bitlis Çayı’nın yan kollan durumun
daki Kömüs, Rahva, Saray (Altınkalbur) ve Hersan dereleri, Bitlis
kentinin kurulduğu konumda birleşmektedir. Söz konusu dört akar
su, farklı yönlerden gelerek bir merkezde birleştikleri için, havza
genelinde görülen dandritik drenaj tipinden farklanarak, bu kesim
de “Sentripetal Drenaj Tipi” gösterirler. Kenti oluşturan mahallele
rin de bu tipten etkilenerek, genellikle vadileri izlediği ve su yönde
geliştiği gözlenmektedir4, (Şekil 2).
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Şekil 2.

Âdeta bir yıldız biçimi oluşturarak kent yerleşim bölgesinde
birleşen akarsular, Bitlis Çayı Vadisi’ni belirli seviyelere kadar dol
duran ve kaynağını Nemrut volkanizmasmdan alan volkanik for
masyonları (bazalt-ignimbrit), kent çarşısının bulunduğu konumda,
bilhassa alt seviyelerde parçalayarak, büyük ölçüde ortadan kaldır
mışlardır5. Bununla birlikte aşınımdan arta kalmış yer yer lav yöre
4. Annç, K., 1991, Bitlis Çayı Havzası’nın Coğrafî Etüdü, Atatürk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi. Erzurum, s. 73-74.
5. Boray, A., 1975, “Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması”, Türkiye Jeoloji
Kurumu Bülteni, Cilt: 18, Sayı:l, Ankara, s. 81-84.
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leri görülür ki, Bitlis Kalesi’nin bulunduğu yer bunlardan biridir.
Kalenin doğusunda vadi tabanı geniş olduğundan kentin, taşkın ola
yına maruz kalan ticaret bölgesi, bu kesimde gelişmiştir.
Afet tarihinde mevcut istinat duvarlarını aşarak, kentin ticaret
merkezini etkileyen Bitlis Çayı’nın taşıdığı su miktarındaki ani artı
şı veya büyük debi artışını normal vetirelerle izah etmek oldukça
güçtür. Bu nedenle söz konusu akarsunun kaynaklarını aldığı yöre
lerden, kent merkezine kadar olan kesimi, yani Bitlis Çayı’nın yu
karı havzası incelenmiş ve bazı bulgular elde edilmiştir.
Bilindiği üzere Bitlis Çayı, Nemrut Yanardağı’nın güneybatı
sındaki Küçük Rahva Düzlüğü’nden itibaren güneybatı yönünde
akarak, ana akarsu özelliği kazanır. Küllüce, Delice, Dörtağaç
(Kemah) ve Değirmenaltı (Por) dereleri gibi birtakım sübsekant
akarsuları da alarak, Bitlis kent merkezine kadar ilerler. Bitlis
Çayı’nına bu bölümü, akaçlama alanının pek geniş olmaması nede
niyle, yağışlı devreler hariç, genellikle az su taşıyan bir akarsu
özelliğindedir. Buna karşılık uzun yıllık yağış ve akım gözlemleri
incelendiğinde, Bitlis Çayı’nın yılın belli dönemlerinde büyük bir
debi artışına ulaştığı da dikkati çekmektedir.
Bitlis kentinde, 1945-1985 yıllan arasındaki 41 yıllık devreyi
kapsayan gözlem sonuçlanna göre, 1041.5 mm.lik yıllık ortalama
yağış kaydedilmektedir. Bu yönüyle Bitlis’in birçok Karadeniz
Bölgesi kendinden (Ordu 1035.2 mm, Trabzon 798.1 mm, Samsun
721.4 mm) ve birçok Akdeniz Bölgesi kentinden (Adana 646.5
mm, Mersin 591.8 mm, Antalya 1043.0 mm) daha çok yağış aldığı
gerçeğiyle karşılaşılır. Yağışın aylık dağılımı incelendiğinde ise,
yılın her ayında yağış kaydedildiği görülür. Ekim ayından itibaren
hızla yükselen aylık ortalama yağış miktan, Ekim-Mayıs arasındaki
8 aylık devrede, devamlı olarak 70 mm.nin üzerinde seyreder. En
fazla yağış miktanna ise 171.1 mm. ile Ocak ayında ulaşılır (Tablo
1, Şekil 3).
Bitlis’te yıllara göre ortalama yağışlar ve gösterdiği sapmalar
incelendiğinde ise, en fazla yağışın 1967 yılında 1865.8 mm olarak
kaydedildiği dikkati çekmektedir. En düşük yağış miktan ise, 1946
yılında kaydedilen 308.9 mm.lik yağış tutandır. Dolayısıyla 41 yıl
lık gözlem sonuçlanna göre standart sapma
343 mm.dir. Yine
aynı dönemdeki yağışlann kararsızlık oranı ise % 32.65'tir. Bu
durum, yıllara göre büyük yağış farklannın meydana gelebileceğini
ve taşkınlar ile sellere neden olabilecek bir yağış artışı ihtimalinin,
her zaman oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
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Tablo 1. Bitlis'te Yağışın Aylık Dağılımı (1940-1985, mm)
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Ş ek il3. Bitlis'in Yağış Diyagramı (1940-1985).

Büyük ölçüde yağmur ve kar şeklindeki yağışlarla beslenen
Bitlis Çayı’nın uzun yıllık akım değerleri ile yağış değerleri karşı
laştırıldığında en fazla akıma sahip ayların, afet tarihini de kapsa
yan, Nisan ve Mayıs aylan olduğu dikkati çeker. Diğer bir ifadeyle
akım maksimumu, ilkbahar mevsimine rastlamaktadır. (Tablo 2,
Şekil 4).
Bitlis Çayı üzerinde 1955 yılında başlanan ve günümüze kadar
devam eden akım gözlemlerine göre, yıl içinde Nisan ayına rastla
yan bir seviye yükselmesi (taşkın dönemi) ve Eylül ayına rastlayan
bir seviye alçalması (çekik dönem) görülür. Ancak Bitlis’te yıllık
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Tablo 2. Bitlis Çayı Havzası ’ndaki Aylık Ortalama Akımlar (1995-1980 m^/sn).

yağışın %43.6'sının kış mevsiminde kaydedilmesine karşılık, ilkba
har mevsiminin payının % 33.1 oranında kalması, yöredeki akarsu
ların beslenmesi üzerinde tek bir hakim faktör bulunmadığını gös
termektedir. Kuşkusuz, ilkbahar yağışlarının başlamasıyla, bu
durumun asıl nedenidir, ilkbahar aylarında söz konusu mekanizma
6.
EÎE, 1964, 1963 Su Yılı Akım Neticeleri, EtE İdaresi Genel Direktörlüğü, Neşri
yat No: E/21-160, ANKARA, s. 228.
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nedeniyle zaman zaman çok büyük debi artışı da k ay d ed eb ilm ek 
tedir. Örneğin 6.3.1957 tarihinde Bitlis Çayı’nın akımının 348 m3/
sn.ye ulaştığı tespit edilmiştir6. Bununla birlikte bu büyüklükteki
bir debi artışını, bir istisna kabul etmek daha doğrudur.
Mevcut yağış rejimine ve buna bağlı olarak meydana gelen
yüksek akım miktarlarına rağmen, Bitlis kentinin, son yıllara kadar
felaket boyutuna ulaşabilecek önemli bir taşkın olayına maruz kal
maması, 1-2 Mayıs 1995 taşkın-sel felaketinin beşerî ve ekolojik
boyutlarının da olduğunu gündeme getirmektedir.
Yapılan incelemelere göre, bu kadar büyük tahribata yol açan
debi artışının, bir başka nedeni daha bulunmaktadır. Bilindiği üzere
Bitlis Çayı, kentin ticaret merkezine ulaşmadan önce Bitlis’in Ko
nutlar Mahallesi’nden geçmektedir. Bu mahallenin hemen doğu
sundan geçen vadi içerisinde bir heyelana ait kopma izleri müşahe
de edilmektedir. Nitekim yöre halkından aldığımız bilgilere göre,
özellikle Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tesislerinin doğusundaki bir
konumda, 1994 yılında bir heyelan meydana gelmiş ve vadiyi kıs
men kapatan küçük çaplı bir heyelan şeddi gölü oluşmuştu.
Afet tarihindeki şiddetli yağışlar başladığında, bir baraj vazife
si gören bu heyelan şeddi, su ve materyal akışındaki ani artış sonu
cu, meydana gelen büyük basınca dayanamayarak yıkılmış ve
büyük bir su kütlesi kent merkezine doğru akmaya başlamıştı. İşte
bu şok dalgası kente 1 Mayıs Pazartesi’ni 2 Mayıs Salı’ya bağlayan
gece saat 1.30 civarında ulaşmış ve büyük tahribata yol açmıştı.
Şimdiye kadar etkilerinden sözedilen kısa süreli çevre değişti
rici süreçlerin yanısıra, ekolojik bozukluk yaratan en önemli süreç
ise, kanaatimizce bu yöredeki doğal bitki örtüsünün antropojen et
kilerle değişikliğe uğratılmasıdır.
Bitlis Çayı Havzası’nın kuzeydoğu kesimlerinin doğal bitki ör
tüsü öncelendiğinde, orman formasyonunun tahripler sonucu genel
likle yokolduğu veya çok küçük alanlarda lokalize olduğu dikkati
çekmektedir. Orman formasyonunun yerinde ise antropojen step
formasyonu gelmiştir. Oysa Bitlis kenti ve çevresi genel olarak
yılda 3-4 ayın kurak geçtiği ve 8-9 ayın da nemli olduğu bir yöre
dir. Bu durumu yörenin iklim tipini belirlemek amacıyla kullanılan
KÖPPEN, DE MARTONNE, THORNTHWAITE ve ERİNÇ iklim
tasniflerinin sonuçlan da kanıtlamakta ve Bitlis “nemli bir iklim
tipi”ne sahip olarak belirmektedir. Aynca bu tasnifler yörenin
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doğal bitki örtüsünün de “nemli orman” karakterinde gelişmesi ge
rektiğini ortaya koymaktadır7. Zaten birtakım bilimsel araştırmalar
ve tarihi kaynaklar da, çok uzak olmayan bir geçmişte, yoğun bir
orman örtüsünün varlığından söz etmektedir89.
Sonuç olarak, orman örtüsü ve ormanaltı florasının tahrip edil
mesi, bu yöredeki doğal süksesyonun tersine bir döngü izlemesine
ve ortam ekolojisinin bozulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla
akarsuların, aşındırma-taşıma gibi erozif etkilerinin artışına paralel
olarak, taşıma hızlan da artmış ve son taşkın afeti örneğinde olduğu
gibi, kent tehdit edilmeye başlanmıştır.
3.
TAŞKIN-SEL FELAKETİNE NEDEN OLAN BEŞERİ
FAKTÖRLER
Bitlis kentinin fızyonomik açıdan incelenmesi durumunda,
doğal şartlarının yanısıra, başka plansız yapılaşma olmak üzere,
birçok beşerî ve ekonomik faktörün de bu felakete neden olduğu
anlaşılmaktadır.
Kentin topoğrafik yapısı nedeniyle ticaret fonksiyonuna ayrıl
mış alanlann, yönetim ve konut fonksiyon alanlarından ayn bir şe
kilde, Bitlis Çayı’nın vadi tabanı düzlüklerinde yoğunlaştığı dikkati
çeker (Şekil 5). Devlet karayolunun da güzergâhım oluşturan Nato
Caddesi ile PTT Caddesi, kentin ticaret ekseni durumundadır. Söz
konusu ana caddeleri birleştiren veya uzantılan durumunda olan
Kalealtı, Kâzım Dirik ve Arifbey caddeleri ile Arasaaltı, Vakıflar
(Yeniçarşı), Menteşağa, Belediye Sanayi, Minarealtı, Odun Pazan
(Fatiha Yokuşu Çarşısı) Şeytan Pazarı ve Balıkçılar cadde, sokak
veya çarşılan yoğun iş ve ticaret alanlarıdır.
Bitlis kentinin yukanda isimleri sıralanan ve ticaret merkezini
oluşturan cadde ve sokaklar genellikle arayollar veya köprülerle
birbirlerine bağlıdırlar. Akarsulann kenti çeşitli bölümlere ayırma
sının bir sonucu olarak, çok eskiden beri köprüler kullanılmış ve bu
köprüler kente ayn bir güzellik katmıştır. Sadece ticaret alanının
7. Erinç S, 1965, Yağış M üessiriydi Üzerine Bir Deneme ve Yeni Bir İndis. İstan
bul Üniv. Coğrafya Enst. Yay. No: 41, İstanbul, s. 22-27.
8. Davis, P.H., 1965-1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Universty
of Edinburg, Cilt: 1-5, Edinburgh.
9. Peşmen, H., 1974, “A Study on the flora of Nemrut Dağı (Bitlis)". Proc. of. Inter
Symb. on Abies equi-trojani and Turkish Flora, Univ. of Istanbul, Fac. of Foresty. Pub.
No: 209, Istanbul, s. 287.
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B İT L İS ’T E SEHİRİCİ ARAZİ
KULLANILIŞI VE FONKSİYON
BÖLGELER!

SEHİRİCİ FCNKSIYCN BÖ LGELERİ
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(çarşı kesiminin) çeşitli kısımlarını birleştiren oniki köprünün bu
lunduğu düşünülürse, kentin pitoresk vasfı daha iyi anlaşılabilir
(Şekil 6).
Uzun yıllar devam eden imar çalışmaları sonucu, Bitlis Çayı
Vadisi’nin her iki kenarı boyunca yer yer 6 ila 9 m. arasında deği
şen yükseklikte istinat duvarlarının inşa edildiği dikkati çekmekte
dir. Karşılıklı olarak inşa edilen istinat duvarlarının arasındaki me
safe ise ortalama 10 m. kadardır. Dolayısıyla istinat duvarları
arasındaki açıklığın her yerde eşit olduğu’nun kabul edilmesi duru
munda bile, 75-80 mVsn.lik bir su geçişine imkân verir. Ancak ger
çekte durum daha farklıdır.
Bilindiği üzere Bitlis’in ticaret fonksiyon alanında yeni işyerle
ri yapılabilecek arsalar hemen hemen kalmamış gibidir. Bu nedenle
son 15-20 yıl içersinde, vadi üstlerinin, imar yasağı bulunmasına
rağmen, pasaj, otel ve benzeri iş merkezlerinin ve hatta resmi bina
ların inşa edilmesi suretiyle kapatıldığı gözlenmektedir. Kuşkusuz
inşa edilen binalar, işyeri sıkıntısını önemli ölçüde hafifletmişse de,
birçok problemi de beraberinde getirmiştir.
Taşkın-sel felaketinin hemen akabinde, kentin ticaret merke
zinde yapılan gözlemlere göre, vadinin bazı kesimlerinde son yıl
larda inşa edilen binalar nedeniyle istinat duvarları arasındaki açık
lık 5-6 m. ye kadar inmiştir. Yine bazı binaların temellerinin sudan
korunması amacıyla akarsu yatağına beton dolgu yapılmış böylece
istinat duvarının yüksekliği de yan yanya azalmıştır (Fotoğraf 1).
Bu durum dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre vadi içinde
18-20 m3/sn.lik bir akım miktan aşıldığında, taşkın ihtimali günde
me gelebilecektir. Nitekim inceleme konumuzu teşkil eden 1-2
Mayıs 1995 taşkın-sel felaketinin oluşum mekanizması da bu görü
şümüzü doğrular mahiyettedir.
Söz konusu tarihte meydana gelen taşkın-sel olayından en fazla
etkilenen kesimler Arifbey, Kâzım Dirik, Kalealtı ve Nato caddele
ridir. (Şekil 5). Taşkın hadisesinin, Nato Caddesi ile Arifbey Cad
desinin kesiştiği konumda yer alan bir binanın (üst katı apartman
alt katı işyeri olarak kullanılmaktadır) alt kısmında meydana gelen,
tıkanma ile başladığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 2). Bu binanın bir
baraj oluşturması nedeniyle taşan sular, Emlak Bankası’nın bahçe
duvarlannı da aşarak, eğim doğrultusunda Arifbey, Kâzım Dirik
caddelerine doğru akmaya başlamış ve bu kesimdeki PTT binasının
da suyun geçmesine imkân vermemesi üzerine sıkışan sular, işyer-
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lerinin ikinci katına kadar yükselmişti. Kalealtı Caddesi’nden
devam eden akış, aynı caddede bulunan ve vadi üzerinde yer alan
Doktorlar Sitesi’nin de bütünüyle çökmesine yol açmıştı (Fotoğraf
3-4). Taşkın olayının etkili olduğu bir diğer cadde de Nato Cadde si’dir. Bu cadde üzerindeki işyerleri de önemli ölçüde hasar gör
müştür.
Meydana gelen taşkın-sel felaketinin maddi bilançosu ise ol
dukça yüksektir. Afet sonrasında yapılan tespitlere göre bütünüyle
hasar gören işyeri sayısı 100'ü aşmış, bunun yanısıra önemli sayıda
ki işyerleri ise kısmen tahrip olmuştur. (Fotoğraf 5). Bunun yanısıra
Arifbey, Kâzım Dirik ve Kalealtı Caddelerinde park halinde bulu
nan 13 kadar otomobil de sürüklenerek, vadi içerisinde uzun mesa
felere kadar taşınmış ve onarılamayacak ölçüde hurda yığınına çev
rilmiştir (Fotoğraf 6). Yine aynı güzergahlar üzerinde yeralan
işyerlerinin iç kısımları (aksesuarları, vitrinleri, ticaret mallan, çe
şitli alet ve makinalar), taşan sular tarafından bütünüyle boşaltıl
mıştı.
Afetin gece yansından sonra meydana gelmesi nedeniyle bir
kişi dışında can kaybı olmamıştır. Yöre halkının tek tesellisi de bu
yönde olmuştur. Çünkü, felaket sonrası ilgili kuruluşlar tarafından
cadde ve sokaklar çamurdan anndınlm ış ve vadi içerisinde suyun
geçişini engelleyen Doktorlar Sitesi enkazının kaldınlmasıyla yetinilmiştir.
Oysa, 1-2 Mayıs 1995 taşkın-sel felaketinin etkileri henüz si
linmeden ve aradan henüz 5 ay geçmişken yeni bir taşkın daha
meydana gelmiştir. Nitekim, 18 Eylül 1995 Pazartesi gününü, 19
Eylül 1995 Salı gününe bağlayan gece, akşam saatlerinden başla
yan ve geceyansına doğru çok şiddetlenen yağış nedeniyle, Bitlis
Çayı bir kez daha taşmış ve kentin taşkın-sel felaketine maruz
kalan kesimleri yeniden sular altında kalmştır.
Hiçbir kalıcı tedbir alınmaması nedeniyle meydana gelen ikinci
taşkın-sel felaketinin düşündürdüğü ve üzerinde önemle durulması
gereken bir başka husus daha bulunmaktadır. Nitekim ilk afet sonu
cu çöken Doktorlar Sitesi’nin yerinde, yeni bir inşaat başlatılmış ve
ikinci taşkın olayı tarihine kadar ilk katın beton tablalan inşa edil
mişti. Bu inşaatın ikinci taşkın-sel felaketiyle yeniden çöktüğü dik
kati çekmektedir. Bu durum yerel yönetimin, sorumlu kamu kurum
ve kuruluşlannın, aynca da halkın bu boyuttaki bir felaketin ciddi
yetini hala daha anlayamadığını ortaya koymaktadır.
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SONUÇ VE Ö N E R İL E R
İncelendiği üzere, Bitlis kent merkezinde meydana gelen taşkın-sel felaketlerinin, insanın müdahalesi sonucu büyük ölçüde
dengesi bozulan, doğal ortam şartlarından kaynaklandığı anlaşıl
maktadır. Gerçekten de orman, tahribi sonucu çıplaklaşan ve her
türlü erozif etkiye açık olan doğal peyzajın ve beşerî müdahalelerle
daraltılan akarsu vadilerinin, ekolojik bir dengesizlik yarattığı açık
tır. Bu doğal denge bozukluğu, zaman zaman Bitlis kentine büyük
zarar verebilecek sonuçları doğurmaktadır.
Bununla birlikte, alınacak kısa ve uzun vadeli tedbirlerle, bun
dan sonra meydana gelebilecek doğal afetleri önlemek veya asgari
düzeyde tutmak mümkündür. Söz konusu tedbirler şu şekilde sıra
lanabilir;
1. Bitlis kentinin ticaret merkezinde yeni bir yapılaşma modeli
benimsenmelidir. Bunun sağlanması için ancak yeni bir imâr planı
nın hazırlanmasıyla mümkün olabilir. Bu plânla özellikle dere üst
lerinin yeni inşaat alanı olarak kullanılması önlenmelidir.
2. Bitlis Çayı’nın bol akımlı devrelerde akışını engelleyen,
başta Emlak Bankası bitişiğindeki apartman bloğu ve Arifbey Cad
desi üzerindeki PTT binası olmak üzere, bütün binalar vakit geçiril
meden yıkılmalı ve akarsu vadisi normal genişliğine ulaştırılmalı
dır.
3. Daha önce Bitlis Çayı ve yan kollan üzerinde inşa edilmiş
olan ve taban seviyeleri, tarihî köprülerin seviyesinden daha aşağı
da bulunan binalar uzun vadeli bir plân dahilinde ortadan kaldırıl
malıdır. (Fotoğraf 7)
4. Vadilerin üzerinin zamanla boşaltılması, kentte gittikçe
artan hava kirliliğine de çözüm getirebilecektir. Çünkü bu konum
lar üzerinde yapılan yüksek binalar, vadi içerisine kanalize olan
rüzgârların, alt seviyelerdeki hareketlerini zorlaştırmaktadır.
5. Bilindiği üzere Bitlis kenti I. ve II. derece deprem kuşağı
üzerindedir. Özellikle çok sayıdaki talî fayın Bitlis’teki vadiler bo
yunca çeşitli yönlere doğru uzanış gösterdiği dikkati çeker. Bu
durum zayıf direnç zonlan olan vadilerdeki yapılaşmayı oldukça
riskli bir hale sokmaktadır. Çok gerekli olmadıkça, söz konusu ko
numlarda bina yapımına izin verilmemelidir.
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6. Kentin, bir başka sorunu olan ve potansiyel tehlike oluştu
ran, heyelan olayına maruz kalmaması için, genellikle mahalleleri
üzerinde taşıyan volkanik taraçalann (bazaltik kornişlerin), yer ka
zanılmak amacıyla kesilerek ortadan kaldırılmasından kesinlikle
vazgeçilmelidir.
7. Bitlis Çayı Havzası’nın kuzeydoğu kesimlerinde, yüzeysel
akışın hızını kesecek ağaçlandırma faaliyetlerine hız verilmelidir.
Böylece ani sel baskınlarını da önlemek imkân dahiline girer.
8. Yıllarca çarpık yapılaşmaya seyirci kalan Belediye ve Kamu
kuruluşlarının ihmali sonucu oluşan taşkın-sel felaketinden zarar
gören Bitlis esnafının, zarar ve ziyanının bir an önce karşılanması
zorunludur. Çünkü kent esnafının ticarî aktivitesi azalmış ve bir
çoğu iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.
“Dere yatağını hiçbir kimseye vermez”
(Çin Atasözü)
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Fotoğraf 2. Bitlis Çayı ’mn tıkanmasına neden olan konumlardan biri; Emlak Bankası 'nın
güney kesimi.

38

1-2 M ayıs 1995 Bitlis Taşkın-Sel Felaketine Coğrafî Bir Bakış

a»

Fotoğraf 3. Kalealtı Caddesi’nde felaketten etkilenerek yıkıları Doktorlar Sitesi’nin
çökme anı.

Fotoğraf 4. Doktorlar Sitesi enkazının kaldırılmsı faaliyetlerinden bir görünüm.
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Fotoğraf 6. Taşan sular tarafından sürüklenerek tahrip edilmiş otomobillerden
bir görünüm,
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Fotoğraf 7. Kalealtı Caddesi’ndeki tarihî bir köprü ve yeni yapdan bir binadan görünüm.
(Görüldüğü üzere taşınan ağaç kütükleri tarihî köprünün altından geçmesine rağmen,
yeni bir binaya takılarak kalmıştır.)

