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KORKUTUĞUM BAŞIMA GELİYOR !..                         
“KADIKÖY, BAHRİYE ÜÇOK EKOLOJİK ANAOKULU HAKKINDA !..”  
30 Ağustos 2017 

 
“En korktuğum şey, yanlış örneklerin caydırıcı olmasıdır !..” derim her zaman.. Sayın 
Başkan, açılıştan sonra şöyle bir beyanat vermiş: “Isıtma, soğutma gibi donatıların çalışması 
için harcanan enerjinin korunduğu, binaya enerji sağlayan kaynağın çevreye zarar vermeden 
kendini yenileyebilen kaynaklardan olduğu bu projenin örnek olmasını diliyorum” de-
miş. Gelin birlikte göz atalım; maalesef beni haklı çıkaran, sözüm ona “eko !” projeye !...  
Harcanan enerjinin nasıl korunabildiğine ve doğal gazın çevreye zarar verdiği dünyaca bilinir-
ken, nasıl da tertemiz sanılıp, üstelik yenilenebilir kılığına girdiğine biraz yakından bakalım !.. 

 
 

Ezcümle; koskoca İstanbul’un Kadıköy’ünde, ekolojik olma iddiası ile yola çıkıp, tek katlı ol-
masına rağmen, “betonarme çelik karışımı” bir anaokulu yapmışlar.. Yani sahaya iki sıfır 
mağlup çıkmışlar.. Niyet güzel elbette !.. Sanırım doğru dürüst araştırmadan başlamışlar işe 
ve kılavuzların da ihanetine uğramışlar. Sonunda iş; kötü bir şakaya dönüşmüş maalesef !.. 
 
Evet, “zararın neresinden dönülse kârdır !..” diye bir söz vardır.. Peki zararın ne olduğunu 
bilmezsek, dönüş mümkün olacak mıdır ?.. İşte geldik bu makâlenin gerekçesine. Yani, mak-
sat; “bağcı dövmek değil, bundan sonraki doğru örnekler sayesinde, üzüm yemektir !.” 

 Fakat, çim çatılara daha yakından bak-
masak çok iyi olacak. Çünkü, daha ilk 
günlerden akmaya başlayan toprak da, 
damlama sulama boruları da fena halde 
sırıtmakta !.. Yani; doğaya hizmet mi, 
eziyet mi belli değil bu zorâki çözüm !..  
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Aşağıda gördüğünüz mekân; bir fabrikanın bodrumdaki deposu yada bir apartmanın otoparkı de-
ğildir. Tek katlı bir çocuk yuvasının, yeraltında kalan kısmıdır sadece !.. Yani; sadece toprak altın-
da kalan dış perde duvarların beton olması daima yeterli olacakken, iki katlı bir yapı için tüm siste-
mi betonarme olarak seçmek ayrı bir gaflet, yaklaşık 600 m2’lik bu bodrumun aydınlatılması için 
yangın tahliye çıkışından başka; çepeçevre bir kuranglez yada bir ışık bacası, şeffaf döşeme ya-
da ışık tüpü bile düşünememek apayrı bir gaflettir.. İlle de ampul kullanmak, yani enerji sarf etmek 
midir acaba doğal olan ?.. Yoksa ekolojik olmayı, hayatı kolaylaştırmak değil, zorlaştırmak olarak 
mı öğrenmiştir sayın mimarımız ?.. Sanırım bir garip kış bahçesine güvendiler sadece.. İlk defa 
yaşayacakları 2017 yazının sıcağında hamam gibi olduğunda ve aynı kontrolsüz mekân, kış ayla-
rında da soğuk hava deposuna dönüştüğünde, ne düşüneceklerini merak ediyorum doğrusu !.. 
 

   
 
Birinci madalyayı hak etmişler böylece !.. Bu beton kalabalığını görünce, müellifine; “Elbette ah-
şapla hiç karşılaşmadınız” diyerek başladım söze. “Ne okullarınızda, ne de geçmişinizde !.. 
Ne dünyayı bilirsiniz ne de tarihinizi.. Hatta ne de hocalarınız bilir !..” Betonarme bir lahit 
yaptığınızın, ilaveten; körpecik bedenler için, akciğer kanserinin tetikleyicisi olan “radon endişe-

si” yarattığınızın hiç farkında değilsiniz. Çünkü evleriniz de böyle maalesef.. Artık alıştınız !.. O 
yüzden umursamıyorsunuz, tebrik ediyorum, diye devam ettim...  
 
“LEED ve benzeri sistemlerin ise; “paran kadar sertifikaya benzediğini” hatırlattım. Bir delil 
olarak da onların; betonarmenin insanlığın başına belâ olduğunu, hiçbir zaman başımızın üstüne 

çıkarmamamız, yani altında veya içinde yaşamamamız gerektiğini önemle bilmeleri gerekirken, 
âdetâ bir papaza günah çıkartıp, ona ekolojik malzemeler sınıfında itibar göstermeleri, anlaşıla-
maz dedim.. “Herhalde, başka madalya satabilecekleri bina kalmayacağı endişesinden olsa 

gerek !..” diye ilave ettim ve yazdıklarımı Kadıköy Belediyesi ile de paylaştım.. Çünkü onların da 

farkında olmadıklarını anlamıştım bu gerçeklerin ve bilmeden iştirak ettikleri “kentsel suçun !..” 
 
Isıtma ve soğutma sistemlerinde, doğalgazla çalışan yüksek verimli cihazlarının kullanıldığını söy-
lüyorsunuz dedim. Diğer taraftan, “ısıtma ve soğutma” güneş panelleriyle sağlanıyor diyorsu-

nuz. Hangi sözünüz doğru ?. Ne kadar da çevreci ve sürdürülebilirsiniz !.. “Doğalgazı, doğal ha-
yatın şartı sanan bilincinize hayran kaldım !” diye sürdürdüm yazışmayı.. 
 
Projeyi anlatan raporunuzda, sadece kuzey ışığını kutsayarak, buna karşılık, güney ışığını kontrol 

etmek değil, ilanihaye “engellemek için” yaptığınızı itiraf ederek ve mimari şirinlik zannederek 
tasarladığınız prekast beton kafalar da bir harika !.. Bir sonraki sayfadaki fotoğraflar durumu bel-

geliyor.. Böylece, mimarlık diploması da hak edilmiş oluyor değil mi ?.. Projenin başat unsuru olan 
sınıfları, batıya baktıracağına, güneye yerleştirsene ve bıraksana kardeşim şu güneşi girsin içeri !. 

Işığı bile ısıtsın çocukları !.. Sadece, istemediğinde engelle bir türlü.. Yani; “sadece kontrol 

et !..” Güneş nasıl mı kontrol edilir ?.. Mesela gözlerimizi açıp kapatır gibi !.. Bir şey çağrıştırdı 
umarım !..  
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Evet, güneşi başarı ile engelleyen “süper estetik” beton kafalar, huzurlarınızda !.. 
 

En büyük beklentinizin, eko-ticaret amaçlı yaratılan; “paran kadar sertifika” anlamında bir 

madalyaya bağlı olması da, gerçek başarının değil, etikete bağlı çaresizliğin işaretidir. Sözüm 
ona “helâl mal sertifikası” benzeri, ne kadar çevreci olduğunuzun sertifikasıdır.. Sizi de 

kandırmışlar sevgili meslektaşlar ve sevgili belediye mensupları !.. 
 

Duvarlarınızda, yangına dayanıklı Bims blok kullandığınızdan bahsederken, bu kadar küçük 
ölçekte bir binada çelik çatı kullanmanın en büyük yangın ve ölüm riski olduğunu bilememek, 
apayrı bir marifettir.. Allah korusun, yangının ilk on dakikasında 600-800 derece arası akma 
sınırına ulaşan sıcaklıktan ötürü çatının hemen çökeceği ve çocuklarımızın kaçıp kurtulmaya 

zamanları bile olmayacağı, uykularınızı kaçırmalıdır.. İkiz kuleler, bari bu işe yarasaydı ! 

İşte, tek çare yada en pratik 
ve ekolojik sandığımız, çelik 
çatılarınız !.. Aşağıda görüle-
ceği gibi, bu yüzden yaratı-
lan; ısıtma soğutma sorunla-
rını katlayarak zorlaştıran 
çözümün ne kadar “eko” 
olduğu da hiç akla gelmemiş 
anlaşılan.. Çünkü mimarın 
canı böyle istemiş sadece !.. 

Çocukların, kendi boylarının 
5-6 katı yüksekliğinde bir 
mekânı evleri ile karşılaştır-
dıklarında bulacakları psiko-
lojik huzurun çok şüpheli ol-
duğu sınıflar yaratmanın, 
apayrı bir soru ve sorun ola-
cağı düşünülmelidir. Bilindiği 
gibi küçük çocuklar, daima 
küçük eşyalara sempati du-
yarlar ve küçük mekânlı kulü-
belere sığınmak isterler. Bu 
bir, ölçek arayışıdır. Kendisi-
ni güvende hissetme içgüdü-
südür. Hakim olamayacağı 
boyutlardan kaçma duygusu-
dur !...                 

Ortalama bir tavan yüksekliği olan 3 m, ortalama insan boyunun en fazla iki katıdır.. Bu 
yaştaki çocuk boyunun, ortalama üç katıdır.. Burada ise asıl çoğunluk çocuklar iken, tavan 
yüksekliği, onların beş ila altı katı olabilmektedir.. Sizce bir anormallik yok mudur ?.. 
 
Ses sorunlarını da, mimari tasarım ve malzeme ile gideremeyip, akustik tavan ihtiyacı yara-
tarak, aslen radyoaktif olup dünyada sağlık alanlarına sokulmayan alçıpan levha kullan-
mak, şaşkınlık vericidir. Biraz okuyun araştırın lütfen !.. İyi ki hassasiyetiniz kanserojen ol-
mamak üzerine imiş !.. Seçtiğiniz malzemelerden belli...Mesleğinizle dalga geçmeyin !.. 
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Asma tavan yaparak, aslında kaybedilen mimari hacme para harcamayı peşinen kabul etmek 
de, ayrıca zeki bir hareket... Ne de olsa asma tavan, “bir ayıp örterdir..”  Mimarı hiiç ilgilen-
dirmez değil mi ?.. Çünkü sizlere böyle öğretildi.. Makine Mühendisleri de bayıldılar bu çözü-
me. Biyolojik arıtmanın akla gelmemesi, apayrı bir akıl tutulması !.. Tüm kullanım sularını arı-

tıp klozetlerde ve temizlikte kullanmak ve artanı ile bahçeyi sulamak yerine, alayını kanalizas-

yona vermek, yani insanlık ayıbına katkı sunmak, ne kadar çevreci bir davranıştır sizce ?. 
 

Hiç kusura bakmayın ama; “ekolojik dediğiniz zaman o ilk baştaki heyecanı uyandıran 
kavramın karşılığını bulamıyoruz demişsiniz” bir yerde; şimdi ben de aynı cümleyi kura-
rak “bu projede bu derin yanlışlar varken, ekoloji adına yeterince heyecan duyamadığı-
mı”, projenizi ancak, bir gençlik hevesi olarak değerlendirdiğimi söylemek zorundayım dedim 
kendilerine ve belediye mensuplarına.. Elbette burada bitmedi ve devam ettim: Bir de şu 
“pasif mimari” uydurma etiketinden ve “karbon azaltımı” safsatasından kurtulsanız çok iyi 

olur.. Becerebilirseniz, asıl aktif olan davranış ve doğru yolları bilinirse elde edilecek 
“kazanım” budur gençler !.. Kim demiş ona “pasif” diye ?.. Etkin ve etken, yani “aktif” olan; 
var olanı doğrudan kullanmaktır. Satın almak değil !.. Karbon hikayesine ve küresel ısınmaya 

insan katkısı ise, nerede ise on binde birdir.. Önemli olan, bu ve benzeri yaşam politikaları 
yüzünden, yani yaratılan çevre ve hava kirliliği yüzünden, bir yılda ölenlerin % 9’unun kâtili 
olduğumuzdur !..  
 

Geçenlerde, Green Peace’den bir haber geldi. O gün “Dünya Kutup Ayıları Günü !..” imiş.. 
Çok etkileyici !.. Bırakın Green Peace’i kendi kumunda oynasın.. Kutup ayılarının ayakları 

ıslanmasın kampanyaları ile, asıl hedeflerini kamufle etmekteler.. O teşkilatın, bir iki yıl önce 
yayınladığı genel raporun önsözünü; insanlığın sonu demek olan Endüstri 4.0’ın yaratıcısı 
vahşi kapitalizmin halim selim sözcülerinden Kemal Derviş’e yazdırmaları bile bizleri uyandır-
mıyorsa, yapacak hiç bir şey yok zaten !.. Bir araya gelebilirsek ya da bu konuya ilişkin yazı-

larımı okuma fırsatı bulursanız göreceksiniz ki, 2006 yılında dünya aldatıldı. Şimdilik bir tril-

yon dolar, sahte bir “yeşil ticaret !..” hacmi yaratıldı. 2050 hedefleri ise 4 trilyon dolar.. Yani 
beş yıldızlı AAAAA sınıfı araç gereç sahtekârlığının karşılığı.. Ne zaman uyanacağız ?.. Boş 

vakitlerinizde, binlerce sayfa tutan 500’e yakın makaleme göz atın.. Hani keşke daha önce 

internete sadece; “enerji ve ekoloji nedir” yazıp da, karşınıza çıkanlara bakabilseydiniz !.. 
 

“Kavramlar, pazarlama aracı olarak kullanılınca, içeriği boşaltılıyor ve sahtesi orijinali-
nin yerine geçmeye başlıyor. Ekoloji kavramı o kadar çok kullanıldı ki, bugün ekolojik 

dediğiniz zaman, o ilk baştaki heyecanı uyandıran kavramın karşılığını bulamıyoruz” 
demişsiniz.. Garip bir şekilde; hem suçlu hem güçlüsünüz ama, hak veriyorum. Çünkü bu 
projenizde ben de bulamadım o karşılığı !..  
 

“Bina yıkıldığında, kendi malzemesi çevre kirliliği yaratmasın” endişesinden önce, ey-
lem ömrünce hiç yıkılmamasını hedeflemek ve yapılırken çevre ve insan sağlığı adına hangi 
malzemeleri kullanmak gerekir diye düşünmek daha doğru olmaz mıydı ?.. Böyle bir endişe-

niz olaydı, ilk akla gelen; şuncacık binada, söyleminizle yaman bir çelişki olarak; “ölüsü de 
dirisi de aslen başa belâ olan” betona başvurmak olmazdı her halde.. 600- 700 yıldır, 7-8 
adedi hala ayakta olan, Osmanlı Selçuk camilerinin ahşap olduğu aklınıza takılırdı belki. Bü-
yükada’daki 100m x 30 m ve h: 28.50 m, yani 9 katlı bina yüksekliğinde Rum Mektebinin 120 
yılı aşkın; “dünyanın en büyük sivil ahşap yapısı” olduğu dikkatinizi çekerdi belki.. Ahşabı 
dünyaya bizim öğrettiğimiz bilgisine ulaşırdınız oradan. Mühendisliğini bile Osmanlı’dan öğ-
rendiklerini itiraf eden; Amerika, Kanada ve Avusturalya’nın; % 90’ının ahşap olduğu, Avru-
pa’da bile ahşap yapıların çoktandır % 50’yi aştığı bilgisine ulaşırdınız..  
 

Sonra da, aklı evvel bakanlıkların belediyelerin ve beton lobisinin baskısı ile, iki kattan sonra-
sını ahşaba yasakladıkları noktaya gelirdiniz.. Ne zaman mı ? İkinci dünya savaşından he-
men sonra.. Yok yok sizin kabahatiniz yok !.. Ben artık, o üniversitelere yıllardır gide gele, 
ders ve konferanslarımdaki buluşmalarım vesilesi ile, bu konuyu hocalarının da bilmediğinin 

maalesef farkındayım.. Girin bakın web siteme. Ülkemizden ve dünyadan örnekler, gözünü-

zü, gönlünüzü açsın, bilgi dağarcığınızı genişletsin biraz !.. Özetle; zaten 60 yıl olan bilimsel 
ömrü yüzünden, bir gün yıkılmak zorunda olan betonun “çevre kirliliği yaratmayacağını 
düşünmek !.” insan aklı ile alay etmektir. Sakın “ormanlar tükenir !” demeyin.. Sözünü et-
tiğim ülkelerdeki ormanlar, bu ölçekteki  kullanıma rağmen büyümektedir. Çünkü gerçek ko-
ruma, o malzemeye verilen önem oranında sağlanır.. Çünkü o insanlar, varlığını ve sağlığını 
ormana emanet etmekte, dolayısı ile ona gözü gibi bakmaktadır… Onlar için orman, piknik 
alanı olmaktan ibaret değildir !.. Bu arada duymuş olun. Ahşap hiç yanmaz hale çoktan geldi. 
Ve sırf “yangın riski” yüzünden dünyada, kamusal alanlarda çelik çatı çoktan yasaklandı !.. 
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Güney cephe-
sine bakan ta-
rafta kış bah-
çesi olarak kul-
lanılacak olan 
bölüm, alt ka-
tında ise ısıta-
bilecek bir ada 
duvar oluştur-
duk diyorsu-
nuz. Ne adam 

gibi, güneş kontrollü bir “sera” gördüm görsellerde ne de, ne anlama geliyorsa “ada du-
var !..” Gizli tarafı mıdır projenin acaba ?.. Aklınızda olsun: projenizde görüldüğü gibi, Her 
camekânlı bölüm, mimari anlamda sera değildir.. Sera denen şey, arkası tamamen boş bir 
camekân yada cam balkon hiç değildir.. Kontrol edemezseniz; yazın hamam, kışın da buzdo-
labı etkisi elde edersiniz orada.. Aman dikkat !.. Bu yaz, bir ölçüm yapın isterseniz.. 
Güneşli günlerde iç mekândaki dereceye bir göz atın lütfen.. Bakarsınız yumurta bile pişer !.. 
 
“Zeminde linolyum malzemeden yapılmış ekolojik ürünleri tercih ettik.” demek “beton 
zemin ayıbımız görünmesin diye onu örttük” demektir... Hiç olmazsa Radon gazı adına 

bir zemin havalandırması sağlayıp, ahşap çatkılı bir döşeme kullanaydınız da, linolyum onun 

üstünde kalaydı !.. Elbette, önce Radon nedir bilmek gerekiyordu !.. “Bilginin en büyük düş-
manı bilgisizlik değildir. Bildiğini zannetmektir !” demiş Stephen Hawking. Çok doğru de-
miş !.. Benim en büyük korkum da, “Türkiye’nin ilk ekolojik çocuk yuvası” sloganı ile orta-
ya konan bu yanlış örneğin, caydırıcı olmasıdır.. “Bana bu satırları yazdıran endişemin, 
hassasiyetimin ve eleştirilerimin nedeni budur !..” demiştim size ilk satırlarda.. 
 
“Perma kültür çalışmaların uygulanacağı ekolojik peyzaja sahip bir yuvayız” derken de 
adına “permakültür” denen kültürel dayatmanın, atalarımızdan bize miras olan, zaten bildi-
ğimiz bir kültür olduğunu, yine sertifikacılar benzeri, artık para ile satılan bir hâle, bir batı da-
yatmasına dönüştüğünü de bilseniz çok iyi olacaktı.. Şu batı özentisinden ve her türlü özenti-
ye para ödemek hevesimizden vazgeçelim artık. Yani özetle; “uyanalım artık !..” 
 

“Çatıda güneş panellerimiz bulunuyor. Tek başına yeterli olmadığı noktada, senelik 
yenilebilir enerji satın alındı. Yetmediği noktada bu enerji kullanılacak” demek ne de-
mek ?.. Şaka gibi geliyor bana !. Satın almaya mecbur kaldığınızda yine helâl mal benzeri 
“helâl elektrik !” kullanınca cennetlik mi olacaksınız ?.. Ayrıca koskoca çatı size nasıl oluyor 
da yetmiyor ?.. Bir bilene hesap yaptıraydınız keşke !.. Isıtmayı da; temiz gaz sanarak, doğal 
gaza ihale etmişsiniz !.. Hiç anlamış değilim.. Kimler dayatıyor bu tercihleri ?.. 

 
Israrla dedik ya, âdetâ bir “helâl mal” sertifikasına sığınmış proje ise hedefiniz, başınıza 
bunlar gelirdi zaten. Ben hiç şaşmıyorum gençler. Sadece üzülüyorum.. Bu muhteşem ülke, 
hak etmiyor bu yanlışları.. Bu ülkenin gerçek bağımsızlığının şartı, enerji ve ekoloji adına 
kendisine yetmektir.. Dünyanın en zengin topraklarında yaşadığımızın bilincine varmak ve o 
nimetleri akıllıca kullanmasını becerebilmektir.. “Güneşine ve toprağına sahip çıkmaktır” 

özeti.. “Enerji Mimarlığı” dediğim şey de, satılık bir metâyı değil, tasarlarken ve inşa eder-
ken, sadece “aklı” kullanmaktır.. “Doğru yer, doğru yön, doğru malzeme ve doğru tasarı-
ma ulaşmaktır..” Moda eğilimlerin yanlış stratejilerine âlet olmak değil !..  

 
Küsmece darılmaca yok !.. Ne elinizden iş almaya ne de belediyelerden iş kapmaya niyetim 
var.. Bu yaştan sonra da zaten, hiç yakışmaz !.. Maksadım, şu muhteşem ülkem, bunca kay-

nak zengini iken, ele güne muhtaç olmaktan kurtulabilmek için, mimarca dikkat etmemiz şart 

olan kuralları tekrar hatırlatmaktır hepinize.. En az otuz yıldır, ülkemin dört bir yanında anlat-
maya ve örneklemeye çalıştığım gibi !.. 
 
“Biz bu işten hiç para almadık. Daha fazla ne yapacaktık ?.. Gönüllü bir hizmet verdik” 

diyerek, sakın kimse müdafaaya çekilmesin !.. Gönüllü hizmet, çok daha fazla sorumluluk 
gerektirir. Topluma; “bedava işten hayır gelmiyor !” dedirtmez.. Sayın Kadıköy Belediyesi, 
“projeye para vermedik. Yani halkımızın parasını harcamadık !..” benzeri bir saçma    
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savunma sunma gayretindedir maalesef. Bilinmelidir ki aslen; cehalet ve böyle yanlış örnek-

lerdir geleceğimizi tehlikeye sokacak olan !..  
 

10 m2 = 1.5 KW hesabı ile 70 m2, 10 KW kurulu güç için yeteri alan demektir.. Panel verimli-
likleri arttıkça da alan ihtiyacı azalmaktadır. 600 m2’ye yakın çatınızda, göz kararı 10 KW’lık 
PV panel var.. Çünkü kapladığı yer en fazla 70 m2 gözüküyor. Yani tekrar aklınızda olsun;    
1 KW için, 7m2 alan yetmektedir bize ve çatınızda yerden bol bir şey yok aslında.. Ama 
bu hesabı bilen yok. Şu anda ne kadar elektrik parası ödendiğini de bilen yok. Çok gizli anla-
şılan !.. Israrla öğrenmek istediğimde, henüz çift saat başvurusunda bile bulunmadığınız çıktı 
ortaya.. Yani yaz aylarındaki olası fazlanızdan, böylece üste para kazanma ihtimalinizden ise 
hiç umudunuz yok !.. Umursamazlığınız bir harika !..   

                                                                                                            

Böyle bir binanın, ısıtma soğutma dahil gerekli ihtiyacı; 100 m2 kullanım alanı için rahat rahat 
3 KW ihtiyaçtandan yola çıkarak bu binada, 600 + 600 = 1200 m2 : 100 m2 = 12 x 3 KW = 36 
KW’tır. Gerekli PV yüzeyi de sadece 36 x 7 m2 = 252 m2’dir.. Elbette, böyle bir enerji müsrifi 
bina değil, “Enerji Mimarlığı” kapsamlı tasarım ilkelerine göre inşa edilmiş olması halinde 
geçerlidir bu hesap.. Ezcümle, ısıtmak için doğalgaz saçmalığına da, soğutmak için klima 
hainliğine de ihtiyaç duymadan, tamamen kendisine yetebilen bir yuvaya kavuşmanın hesa-
bıdır bu.. Bilemezdiniz tabii.. Hiç araştırma yapmadığınız ve müellifin de bu işin cahili olduğu, 
“muhteşem” çözümünüzden anlaşılıyor maalesef !.. Birilerinin maksatlı olabilme ihtimalin-
den bahsetmek istemiyorum doğrusu !.. Bu başarısızlık, zekâya hakaret ve kötü bir 
“kamusal örnek” olması ile de, milli ihanettir.. 
 

Diyelim bu hesap, ülkemizin güneyi için doğru olsun.. Güneşlenme adına kilovat saat verim, 
ülke genelinde 1400 -1800 arasında değişirken yani maksimum fark, en fazla % 28 iken, sı-
caklık arttıkça panel verimi düştüğünden ötürü, en kuzeydeki koşulların ancak, % 10-15 civa-
rında bir güç ve alan artışı gerektireceğini bilmeliyiz.., Yani 100 m2 yapı için 3 KW değil, %15 
fazlası ile, 3.45 KW üzerinden hesap yapabileceğiz İstanbul için.. 1 KW için de bu kez 10 x 
1.15 = 11.5 m2 civarında bir yüzey hesap etmek gerekecektir.. Yuvamızın hesabı da en faz-
la; 36 x 1.15 = 41.4 KW’a ve 41.4 : 0.15 = 276 m2 yüzeye revize edilecektir… Yani hâlâ bol 
bol yerimiz kalacaktır.. Bu hesaplama yöntemi de artık lütfen, aklınızda kalsın !.. 
 

Eskiden aydınlatma için, 12 W/m2 üzerinden yapılan hesap, artık LED lambaların yüksek ay-
dınlatma verimi sayesinde, dörtte bire yani 3 W/m2’ye düşmüştür.. Isı pompalarının ve PV 
panellerin verimi de sürekli olarak artmakta, sarfiyatları düşmektedir.. Yine elbette bununla 
orantılı olarak; elektrikli aletlerimiz de “enerji müsrifi !” olmayanlardan, yani bu gelişime ger-
çekten ayak uyduranlardan seçilmelidir.. Sadece iyi bir izolasyona güvenip, nefes bile alına-
mayan duvarlar oluşturup, yangın dahil, her türlü yaşamsal risk yaratmamalıyız. Doğru yön, 
doğru malzeme ve doğada zaten var olan; rüzgar, güneş, toprak katmanının sabit ısısı gibi 
olanakları, enerji harcamadan ve aklımızı kullanarak, tarihi örneklerde bile var olan detay çö-
zümleri sayesinde değerlendiren “doğru tasarlanmış” bir yapı ortaya koyabildiğimiz takdir-
de, bu sonucu elde edebiliriz.. Sadece aptal mantolamaya  sığınan enerji müsrifi bir bina için 
bile hesap yaparken, m2 başına 25 W’tan yola çıkıp, 1200 m2’lik bu bina için, ısıtma ve so-
ğutma amaçlı, en fazla 30 KW’lık bir ısı pompasından bahsedileceğini de aklımızda tutalım..  
 

Diğer enerji kaynaklarına başvurursak ne mi olur ?.. Örneğin, salt ısı pompası ile örneğin; 
100 TL’ye ısınabilen bir binanın; doğal gazla ancak 122 TL’ye, ithal kömürle 241, fueloil ile 
275, satın alacağımız elektrikle 404, motorin ile 509, tüp gaz ile ise 559 TL’ye ısınabileceğini 
de bilmeliyiz… Yani ısı pompasının sarfiyat bedelinin beş katına kadar bir harcamayı zaten 
göze almaktayız maalesef.. Söylediğimiz önlemler alınırsa, bu farkın çok daha artacağı yani 
daima kârlı tarafta kalacağımız kesindir.. Bir yapının kendi enerjisini tamamen üretebilmesi-
nin pahalı olduğunu zannedenler, bu hesabı hiç bilmeyen, yada bilinmesini istemeyenlerdir.. 
 

Olası en yüksek talepler, yani puant güçler için ne yapılacağı sorusunun yanıtı ise şudur: Yu-
karıda söylediğim gibi, en düşük taleplerin söz konusu olduğu günlerde elde edilen fazlanın, 
çift saat uygulaması sayesinde satışıyla sağlanan kazanç, o talebin sigortası olacaktır..  
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2020’den sonra doğalgaz ve nükleer enerji kullanmayacağını cesaretle açıklayan Alman-
ya’da, yani ancak üçte birimiz kadar güneşe sahip olan bir ülkede vaktiyle, bu yöntemle 
elde edilen alış veriş sonucunda doğan bireysel kazancın adı; “ikinci emekli maaşı idi..” 
Yani daima fazlaları vardı !.. Ezcümle, ısıtmak için doğalgaz saçmalığına da, soğutmak için 
klima hainliğine de ihtiyaç duymadan, tamamen kendisine yetebilen bir yuvaya kavuşma-
nın hesabıdır bu.. Bilemezdiniz tabii.. Maalesef, hiç araştırma yapmadığınız ve müellifin de 
bu işin cahili olduğu, “muhteşem” çözümünüzden anlaşılıyor zaten demiştim bir önceki 
sayfada. Üzülerek tekrarlıyorum sözümü !.. Unutmayın ki, bu ülke hepimizin.. Bizi yönetti-
ğini zannedenlerin, önce Allah’tan, sonra da yönettiğini zannettiklerinden korkusu olmalı !.. 

 
Bu kadar ağır bir eleştiri yazısının incitici olabileceği mevki ve makamların farkındayım.. 
Elbette ilk amacım; “can yakmak ve düşman yaratmak !” değil.. Ama artık bilinmelidir ki, 
bir takım şirin sanılan projeler, cahilane kararlar ve gösteri amaçlı yatırımlar yüzünden ül-
kemin canı yanmakta !.. Ne harcayacak doğamız var, ne de insanımız.. Hele hele çocukla-
rımız, hiç hak etmiyor böyle davranışları.. Bir mimar olarak ve artık birlikte hareket ettiği-
miz, UEEB yani Uluslararası Enerji ve Ekoloji Birliği olarak; neyin olması gerektiğini gös-
termek gayreti içinde iken, “neyin olmaması gerektiğine de” değinmek istedim sadece !.  
 
Müellif kardeş bendenizden hassasiyetle kaçıyor.. Ne telefonlarıma yanıt verdi bu güne 
kadar ne de e-postalarıma.. Sayın Belediye Başkanında da; tüm gayretime, defalarca me-
saj göndermeme, telefonla aramama, yardımcısının ve çalışanlarının ziyaretlerine gitme-
me rağmen, bir kere bile merak uyanmadı maşallah !.. Her arayışımda; “sizden bir şey 
talep etmiyorum. Sadece yardım etmek istiyorum !” dememe rağmen !.. En son olarak 
2 Nisanda: “Lütfen bu mesajıma yanıt veriniz.. Size uzatılan dost elini geri çevirmeyi-
niz !.. Şimdiden teşekkür ediyorum, değerli yorumlarınızı ve yanıtınızı acilen bekliyo-
rum..” dememe rağmen, sanırım mektubumu; gecikmiş bir 1 Nisan şakası sanmıştı. De-
mek ki artık, herkesle paylaşmanın zamanı gelmişti ! 
 

Kendilerinden “hep bir şey istenmesine” alıştıkları için, “bir şey vermek isteyen” şok 
etkisi yaratıyor galiba !.. Ben bunu bir çok kez yaşadığım için artık şaşmıyorum.. 
“Başkanlık sendromu !” diyorum bu duyarsızlığa !.. Mutlaka, daha önemli zannettiği hiz-
metlerden başını alamıyordur.. Meselâ; koskoca “Kadıköy ilçesindeki mevcut eski bi-

naların betonları, üstelik kendi laboratuvar testlerimizde C8 çıktı” dedikten sonra, ya-
ni adetâ; “ilk depremde öleceklerin adreslerini verdikten sonra” kıyamet koparacak 
iken, huzur içinde görevine devam edebildiğine göre, şaşmamak lazım bu duruma !.. Alter-
natif konut alanları ve yapı teknikleri önermesi gerekmez miydi ?.. Sevgili Doğan Kuban 
hocamızın dediği gibi, İstanbul’un, “bu ülkenin taşıyamayacağı bir koca kafa haline 
gelmesinde” kimlerin katkısı var acaba ?.. Sadece en tepedekilerin mi ?.. 
 

“Bir çocuk yuvası da betonarme oluvermiş çok mu ?..” diyebilenlerin, yeşil adına, ço-
cuklara ve büyüklere iyi örnekler sunmak gerekirken, alay konusu olacak bir örneğini 
“hizmet” diye sunmalarına çok şaşmamalı !.. Unutmayın ki, bu ülke hepimizin.. Hangi ka-
demede olursa olsun, bizi yönettiğini zannedenlerin, önce Allah’tan, sonra da yönettiğini 
zannettikleri halktan korkusu olmalı !..  
 

Söz konusu kentsel suçun künyesini, yani bilerek yada bilmeyerek bu projenin içinde bulu-
nanları zikretmek istemiyorum.. Çünkü maalesef onlar, nasıl bir yanlışın içinde olduklarını 
bilemeyen, iyi niyetli görevlilerdir.. Kabahatli olan onlar değil, neyin doğru olduğunu vaktiy-
le merak bile etmeyip kolları sıvayanlar ve şimdi ise, “gelin anlatalım yanlışlarınızı !..” 
diyenlere de kulaklarını tıkayanlardır.. 
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