Sayın Mustafa SARIİPEK 
Doğan Haber Ajansı-Marmaris

Kızkumunun; jeolojik olarak oluşumu, önemi ve korunmasıyla ilgili önerilerimi ve kaygılarımı; 5 Ocak 2002 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Mavi GEZEGEN Dergisi 2002/6 sayısında yayımlanan makalelerimde belirtmiştim. En son 2009 Eylül ayında gördüğümde karşılaştırma yapma şansım oldu. Kızkumu yok olmak üzere olduğunu gördüm.

Kızkumu insanoğluna doğanın hediye ettiği eşi bulunmaz bir jeolojik oluşum, bir jeolojik mirasıdır. Dünyada ve Türkiye’de eşi yoktur. Bu doğa harikasını sürdürülebilir şekilde insanların hizmetine sunmak, yararlanmak var iken maalesef kısa sürede para kazanma hırsı yüzünden bu güzelim doğa varlığı yok olmak üzere. Yapılanlar dikkate alındığında yok olmaya mahkum. Doğa kendini sürekli yeniler, ancak insanlar müdahale ettiği süreçte doğa oluşumunu, evrimini tamalayamaz ve insanoğlu kazanır, doğa kaybeder. Ama şu unutulmamalı sonunda kazanan çok büyük yara almış olsa da yine doğa olur. Bilim insanı olarak ne kadar bilimsel açıklamada bulunursak, önerilerde bulunursak bulunalım, yapılması gerekenleri sıralayalım, yapıldığında ne gibi yararları olacağını sıralayalım boş. Para kazanma hırsı bilimi ve mantığı bir tarafa itiveriyor. Hem de önerenler olarak bizleri turizm düşmanı, yatırım düşmanı olarak yaftayı vuruveriyorlar.

 Ama şunu unutuyorlar; BİR GÜN GELİYOR Kİ PARA KAZANDIKLARI GÜZELİM SAHİLLER, KIZKUMU GİBİ JEOLOJİK MİRAS YAPILARI YOK OLDUĞUNDA ORAYI KİMSENİN UYARMASINA GEREK KALMADAN TERKEDİYORLAR. KIZKUMUNDA DA GELECEKTE BU OLACAK. 

Bu gidişle kızkumu yok olacak. İnsanlar ziyarete gelmeyecek. Turizm amaçlı yatlar, tekneler artık Orhaniye’ye gelmeyecek. İnsanlar gelmeyince orada bulunan restorant, çay bahçesi, kafe gibi ticari alanlar kapanacak, para kazanamayınca orayı terketmek zorunda kalacaklar. 

Sayın SARIİPEK

10.04.2012 tarihli e-postanız ile Kızkumuyla ilgili görüşümü istiyorsunuz. 2002 yılında belirttiğim gibi söyleleyim. Kızkumunun oluşumunu anlattığım makaleyi okuyabilirseniz, önlemler de oluşumundan yola çıkılarak alınmalı. Kızkumu nasıl olşuyor ise oluşumuna müdahale edilen tüm unsurlar kaldırılmalıdır.

1-Orhaniye’nin doğu yamacından, Azmak dere vasıtasıyla kiremit kırmızısı rengi çakılcık, kaba ve ince kum boyutunda malzeme set arkasındaki lagün gölcüğüne ulaşır. 

2-Çakılcık ve suspanse (suda asılı malzeme) malzemenin yağmur sularıyla, sellenme ile Azmak dere vasıtasıyla denize, lagüne taşınmasını engelleyecek, yapılar, settler yapılmamalıdır.

3-Karadan lagüne ulaşan malzeme akıntılarla denize doğru hareketlenir. Lagünün doğal hali korunmalıdır.

4-2009 yılındaki gözlemimde Lagünün alglerden, (su yosunları) temizlendiğini gördüm. Bu lagündeki canlı yaşamının yok edilmesi anlamına geliyor. Lagündeki her canlının, su yosunu, bitkilerinin işlevi vardır. Buradaki yosunları, çayırları, algleri temizlemek büyük hata.

5-Lagün tarafından denize doğru hareketlenen malzeme, körfezin kuzey kıyısı boyunca ve adanın her iki tarafından kıyıya doğru hareketlenen dalgalarla geriye doğru itilir ve Azmak dere önünde,oluşan lagün dilini (setini) yani halk dilinde Kızkumunu oluşturur.

6-Eğer açıktan ve kıyı boyu dalgaları engellendiğinde kızkumunu oluşumuna müdahale edilmiş olur.

7-Marinanın olması, çok sayıda yat ve teknelerin kıyıya yanaşması, dalga hareketlerini etkilediği ve akıntıların doğal halini bozduğundan Kızkumu oluşumuna müdehale edilmiş oluyor.

8-Marinanın kıyıyı doldurması (belirttiğinize göre) kızkumunu etkileyen unsurlardan biri.

9-Kum dilinin başlangıcında yer alan yiyecek-içecek mekanları (restoran-, café vd.) orada bulunmamalı. Köy merkezinde olabilir. Bu alan aynı zamanda otopark ve günde binlerce insanın uğrak alanı. Bu etkileşme kızkumunu tahrip eden olaylar.

10-Kum dili üzerinde özellikle yaz aylarında günde binlerce insan yürüyerek setin yüksekliğinin azalmasını sağlıyor, kumlar dağılıyor. Doğanın kendini yenilemesine izin verilmediğinden seti oluşturamıyor.

11- İnsanların yürümesine yasak konulsa bile kumdilinin bir kaç yılda eski haline geleceğini düşünmek hayal olur. Çünkü Kızkumu binlerce ve milyonlarca yıl jeolojik süreçlerle oluşan bir doğa olayıdır. 


Peki ne yapılabilir derseniz. 
Çözüm radikal önlemlerde yatıyor. Bunun için bazı soruları kendimize sormak gerekiyor.

1-Marina kaldırıbilinir mi, bu olamayacağına göre etkinliği en az seviyeye indirebilinir mi? Dolgular kaldırılarak, yeni dollgular engellenebilinecek mi?

2-Yatların, teknelerin sıkça kıyıya yanaşmasına, dalgaların hareketini engellemelerine kısıtlama getirebilinir mi?

3-Kıyıdaki restorant vd. kaldırılabilinir mi?  Kızkumu kuzey kıyısındaki hem marina, hem de ticari amaçlı yapılar vd. Kıyıdan kızkumuna doğru gelecek olan malzemeyi engellemektedir.

4-Hem köy merkezi tarafında lagüne bakan kıyıda hem de restoranların olduğu yer park alanı için doldurulmuş. Hata. Bu dolgular kaldırılacak mı, ya da yeni dolgulara devamı mı edilecek?

5-İnsanların Kızkumu seti üzerinde yürümelerinin bir süre engelleyip, sadece karşı kıyıdan görmeleri sağlayabilecek mi?

6-Bu yapılamıyorsa bile yağışlı mevsimlerde Eylül-Haziran ayları arasında kızkumu seti üzerinde yürümeye yasak konulabilinecek mi?

7-Temizlenen lagün, eski haline getirebilinicek mi?

8-Yasaklanan aylarda kiremit kırmızısı malzeme set üzerine ilave edilmek suretiyle, doğaya (kumsetinin tamirine) yardımcı olunabilir. Bu yapılabilinir mi?

9-Bunun için bir uzman Jeoloji Müh. etüdü ile malzeme türü, boyutu tesbiti yapılır (Bu da kızkumundaki malzeme analizi, incelemesinden sonar ne tür ve boyutta malzeme olacağına karar verilir).

10-Kızkumu kurtarılacak ise, yöre halkı, yetkililer, turizm yetkilileri, mekan sahipleri, kurum temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapılarak, hem denizde, hem karada, ve kumsetinde jeolojik, hidrolojik, oşinografik vd. etütlerden sonra yapılması gerekenler sıralanmalıdır. (Tabii böyle bir çalışma da bir proje olmalı). 

11-Başta Orhaniye halkı, oradaki turizmden gelir sağlayanlar, marina yetkilileri, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri sahip çıkmadığı sürece kızkumu kurtulamaz.

12-Böyle giderse çok değil, bir kuşak sonrası kızkumunu göremez. Ancak, Kızkumunun mitolojik, efsanesi, hikayeleri belleklerde kalır, anlatılır.
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Bu yazı Mustafa Sarıipek’in Marmaris Kızkumu hakkında istemiş olduğu görüş üzerine verilmiştir.

