Yangın ve çaresizlik

Felaket anlarında insanların bütün yetenek ve yeteneksizlikleri ortaya çıkar. Bazıları felaketi az
hasarla atlatırken bazıları ağır zarar görür. Bilginiz, tecrübeniz, kafanızın çalışma tarzı; bunların
hepsi yeterlilik ve yetersizlikleriyle felaket anında özel önem kazanırlar.

Orman yangınlarıyla ilgili olarak açık çaresizlik görülüyor ve bu anlaşılabilir bir şeydir.

Söndürme araçları yetersiz olunca istediğiniz kadar çabalayın, kısa sürede sonuç almanız
zordur.

Bu çaresizlik döneminde öyle öneriler duyuluyor ki, ister istemez “bu insanların biraz olsun
kafası çalışmıyor mu?” diye sormak gereğini duyuyorsunuz.

Bazı durumlarda çaresizlik muhakeme gücünü dumura uğratır, saçmalarsınız ve böyle
yaptığınızı da anlamazsınız.

Mesela, “ordu neden orman yangınlarının söndürülmesine karışmıyor?” sorusu…

Karışıp ne yapacak?

Bu deprem değil, orman yangını…

Orduda uçak ve helikopter çok ama bunlar orman yangınında işe yaramaz.
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Burada gerekli olan uçak ve helikopter değil, su taşıyabilen ve ormana yukardan püskürtebilen
hava araçlarıdır.

Bunlar savaşta kullanılmaz ve dolayısıyla da orduda bulunmaz.

Bir başka öneri polis tomalarıyla ilgilidir.

Polis tomaları orman yangınına karşı kullanılamaz mı?

Malum ya, tonlarca su taşıyorlar ve buradan hareketle kullanılabilecekleri düşünülüyor.

Toma tazyikli suyu diyelim 50 metre uzaklıktaki göstericiye ince bir şerit halinde püskürtür.

Bu suyu orman yangınına püskürttüğünüzde ne kadar işe yarayacaktır?

Hiç yoktan iyidir ama fazla işe yaramayacaktır.

Fotoğraflarda insanlar görüyorum; hortumlarla yangına su fışkırtıyorlar.

Hortum, bahçe sulama hortumu inceliğindedir.

Hiç yoktan iyidir ama etkisizdir ve toma bunun kadar bile işe yaramaz.

Çaresizlikten insanların aklına türlü çeşitli imkanlar geliyor ama bunlar ne kadar işe yarar diye
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düşünmüyorlar.

Yüz tane tomayı yanan ormanın kenarına dizin, su püskürtsünler…

Araç ancak yangının kenarına su püskürtebilir, içeriye giremez ve dolayısıyla da en fazla
yayılmayı biraz engeller.

Bir tane yangın söndürme uçağı yüz tomadan fazla iş yapar.

Yangınla ilgili önceki yazılardan birisinde Moskova’da kar yağmadan önce önlem alındığını ve
bu nedenle de caddelerin yoğun kar yağışına rağmen kapanmadığını anlatmıştım.

Ukrayna’da orman yangını az çünkü hava raporlarından hareket ederek bir hafta önceden
ağaçları yangın söndürme uçaklarıyla ıslatmışlar.

Islanan ağaç yine yanabilir ama daha zor yanar…

Biz böyle bir şeyi düşünemeyiz çünkü “bize bir şey olmaz” sanırız.

Olursa da işte böyle oluyor…

3/3

