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O n i k i n c i  y ı l a  g i r e r k e n

Mecmuamız geçen yıl bazı arızalar dolayısile intişar edemedi. 1939 yılında 
birbirini takip eden hâdiseler cemiyetimizin yeni cemiyetler kanunu hükümlerine 
göre şekillenmesi gibi sebepler, bizi uzun müddet bu faaliyetten geri bıraktı.12 se
nelik bir mecmua için bu fasılaların kendini takıp edenlerin nazarında nasıl akis 
bıraktığını takdir etmiyor değiliz. Fakat bir cemiyet içinde vazife almış olanlar 
pekâlâ bilirler ki bazen orada çalışanların bütün hüsnüniyet, samimiyet ve 
arzularına rağmen istenilen maksatları temin etmek her zaman mümkün olmuyor. 
Cemiyetlerin iş ve hareket vetiresi bir psikolojik tahlil mevzuudur. Bunu şu kı
sa itizar hudutları içinde izah etmiye imkân yoktur.

Arkadaşlarımızın mecmualarına karşı gösterdikleri alâkaya her zaman şahidiz. 
Kongre zabıtları, mektuplar, tahriri ve şifahi görüşmelerle «Orman ve /lu» ın 
meslek muhitinde ne kadar arandığına yakinen vâkıfır  Bunun için yeniden bazı 
tedbirler" alındı. Mecmuanın muntazaman çıkmasını temin etmek üzere cemiyetin 
yeni nizamnamesi ile bir neşriyat heyeti vücuda getirildi, ve yıllık kongrede seçi
len bir heyet derhal faaliyete başladı. 1940 senesinin ilk sayısısnı sunuyoruz.

Fevkalâde bir mani olmadıkça Orman ve Av bundan böyle muntazaman neşro
lunacak, meslekdaşlanmızın fikir, merak ve arzuları bu suretle tatmin edilecektir.

Bir senelik fasıladan dolayı okuyucularımıza özür diler yeni yılın başında ken
dilerini sevgi ile selâmlarız.



Memleketimizde yakacak madde meselesi
ve

Ormanlarımız

İnsanın yaşayışında yakacak madde
nin aldığı yer büyüktür. İnsanlar türlü 
türlü  maksatlarla hararet elde etmek için 
yakacak maddelere muhtaçtırlar. Aslında 
yakacak olarak kullanılan ihtiyaç madde
leri çok çeşitli olduğundan onları bir tas- : 
nife tâbi tutmadan kavramak zordur. Bir 
bakıma göre bu maddeler odun, turp, ma
den kömürü, petrol gibi umumî yakacak 
maddeler diye ikiye bölünebilir. Diğer bir 
bakıma göre de onları odun, maden kö
mürü, yağlar ve gazlar diye dörde ayır
mak mümkündür. Hangi tasnif kabul edi
lirse edilsin, yakacak madde işinde esas 
olan ilk nokta onlarda hararet yapmağa - 
yarayışlı olan karbon unsurunun bulun
masıdır; kezalik müvellidülmanm bulun
ması da onlann yanma ve tutuşma kabi
liyetini yükseltmeğe yaraması itibarile 
ehemmiyetlidir.

Bu yakacak maddeler arasından her 
memlekette kullanılanları aynı değildir. 
Odun tabiî yakacak maddeler içinde en 
fazla kullanılanı olmakla beraber bazı 
memleketlerde bunun yerine başkasının 
kullanıldığı da vakidir. Netekim ormanı 
bol Siberya ve Şimalî Amerikada loko
motiflerde odun yakılmasına mukabil ce
nubi Rusya ve cenubî Amerikada bu ihti
yaç. petrolün mebzul olmasından yağlar 
la karşılanır. Bir millet iktisadında her 
İftffiT'C* btr yakacak maddesinin üstün bir

Dr. Ali Kemal Y i ğ i t o  ğ l u

şekilde kullanılmasını tesbit eden ehem
miyetli nokta yakacak maddelerden biri
sinin diğerine nisbetle bol olması, tedari
kinin ucuz bulunması, pazarı zaptetmesi 
ve mahrukat yerine yerleşmesidir. Şayet, 
bir memlekette odun, kömür, yağ gibi ta
biî yakacak maddelerinden hepsi veya iki
si bir yerde ayni genişlikte bulunursa o 
vakit aralarında pazarı tutmak için bir 
mücadele başlar ve bu mücadele içlerinden 
en . kullanışlı ve en ucuz olanının yerleş
mesine kadar sürer. Bilfarz 19 uncu asrin 
ikinci yarışma kadar orta Avrupa mem
leketlerinde mahrukat yerine kullanılan 
biricik madde odun.idi- Fakat sonraları 
endüstri ve münakalenin, inkişafına mu
vazi olarak madenciliğin ilerlemesi ve 
maden kömürü istihsalinin artmasile odun 
eski ehemmiyetinden kaybetmeğe başla
mış ve maden kömürü esaslı yakacak 
madde yerine geçmiştir. Gerçi bu memle
ketlerde halen odun yakmaktan tamami- 
le vazgeçilmiş değildir; çünkü maden kö
mürü ile birlikte odun yine ev idaresinde, 
endüstride kullanılır; ancak hali hazırda 
odun bu yönden eski ehemmiyetini kay
betmiş ve rolünü değiştirmiş bulunuyor.

Türkiyede yakacak madde bakımın
dan vaziyet büsbütün başkadır. Memleke
timizde eskidenberi yerleşmiş olan biri
cik yakacak madde odundur. Bunun ya
nında memleketin büyük bir parçasında
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yaiıi İç Amıd'Munun yakacak ihtiyacı t©* 
j{*> kapanır. Ayrıç» Im«  yerlerde cüzî 

tRikt&rito dahi olsa, fındık ve ccvL kabu< 
şu, )>H«1nr.ıa bakiyeleri, pirina/ bahçe 
riraiiri mahmullerinin döküntüleri, kendir, 

haşhaş ve şair nebat sapları, tstepte 
ycUjtfrt bası nebat kökleri, hasır otlan, 
SAtnai! vv geJfiS de yakılır. Bunlardan baş» 
Kat «mn /«îYianiarda maden kömürü de 
kullanılmağa haşla tı tıs s şiir.

Bir yandan sanayileşme hareketleri
nin zaruri bir neticesi olarak maden kö
mürü yakacak madde halinde millet ikti
sadımıza girmiş bulunuyor; diğer yandan 
ttkidenberi biricik yakacak madde olarak 
«iman odunun fatih tâki de artıyor; öte 
yati'lsft do memleketin büyük bir parça
sında aslmd« yakacak maddeler arasında 
yr-fi cimayan b-zek gibi bir madde kuUa- 
nıljy/jı-, İşte bütün bunlar Türkiyede 
ırhomıniyetR bir yakacak madde meselesi 
oîdu^umı anlatır. Yakacak madde mesele
si Turkno'lc kullanılan muhtelif yakacak 
maddelerin »henımiyetim tammak, kulla
nılma sebeplerini szah etmek ve muhtelif 
yimlerdeki temayüllerini seçmekte ortaya 
komduMü- İşte hu itibarin hiz de burada 
ev mahrukaU olarak büyük bir yer alan 
r«dun ve tezek ile memleketimizde yeni 
yerleşmeğe başlayan ve geleceği «-lan 
ttısüeo kömürü Üzerinde durmak. ıstiyo- 
ryt. T'ifk'yenitı yakacak nuıdde bakımın
ı n  tütme** icap eden yönleri aydınlat- 
mak için tütün bu maddelerin birbirleri 

Riihutfencüleri içinde ayrı ayn araştı
rı İması şarttır.

Odan veya ©dun kömürü Türkiyede 
Ötede» beri kullundan çok ehemmiyetli

yakacak maddedir. Odunun bu ehemmi
yeti bizde daha henüz onun yerini tuta
cak başka bir maddenin geniş ölçüde kul
lan* Lmamasından ileri geliyor. Zaten Tür- 
kivenin ekseri şehirlerinde, köylerinin 
büyük bir kısmında yakacak ihtiyacının 
odun veya odun kömürü ile karşılanması 
da bunu teyit eder.

Vakıa odun memleketin her yanında 
kullanılmaz, fakat odun yakan yerlerin 
israfa varan sarfiyatı, onu kullanmıyan 
yerlerin eksildiğini denkleştirecek bir 
kertededir. Hakikat orman içinde bulu
nan köylerle orman civarındaki köy ve 
kasabaların .yıllık odun istihlâkleri nüfus 
başına 1 * 2 metre rmk-aba varır, buna 
karşılık orta ve doğu Anadolu köylerinin 
hattâ kısmen şehirlerinin odun istihlâki 
hiç denecek bir mertebededir. Bununla 
beraber Türkiyede umumiyetle odun sar
fiyatının çokluğu onun ön plâna alınma
sını icap ettirecek derecede kuvvetlidir.

Türkiyede odunun büyük ölçüde kul
lanılmasının, sarfiyatının çok oluşunun 
türlü Sebepleri vardır:

Bunlardan birincisi şimdiye kadar 
bizde odun yerini tutan, kullanmağa yara
yışlı diğer bir maddenin geniş bir ölçüde 
bulunmaması teşkil eder. Bilfarz tabiî ya
kacak maddelerden maden kömürünün 
bizde kullanılmaması odunu rakipsiz bir 
yakacak madde haline koymuştur. Bu ha
lin ise odun sarfiyatımız üzerinde tesirsiz 
kalmıyacağı aşikârdır.

Memleketimizde odun sarfiyatının 
çokluğunu zarurileştiren ikinci sebebi de 
iklimin elverişsizliğinde aramalıdır. A- 
nadolu iklimi umumiyetle serttir. Bu da 
memleketin tektonik yapısı doiavısile bü-
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parçalarının yüksek yayla 
karakterine malik oluşundan çıkıyor.
w ; \ ı  Anack'lunun poyrazında, kıblesin» 
d*' b*tts»da iklimi mülayim yerler var
dır, M%e*k bunlar dar sahil şeridine inhi- 
>i: ettiklerinden umum odun istihlâki 
üserinde rol oynamazlar. Böylece de Tür- 
V.vede iklimin umumiyetle sertliği yıllık 
yakacak odun sarfiyatının yüksek olma
sına sebep olur.

Yakacak odun istihlâkinin yüksek
oluşunun üçüncü sebebi olarak da ısınma 
vasıtalarının hali, odun yakılan mekânın 
mazbut olmaması alınabilir. İlle ısınma 
vasıtalarının hali odun istihlâkini ehem
miyetli ölçüde yüksektir. Filhakika odun 
köylerimizde hemen kâmilen ocaklarda, 
şehirlerde ise saç soba veya odun kömürü 
olarak mangallarda yakılır. Halbuki bu 
vasıtalar odunun verdiği hararetten sü
rekli surette faydalanmağa elverişsizdir. 
Buna hemen şehir ve köy evlerinin mah
fuz ve mazbut bulunmadıkları da ilâve 
od i lirse bu kabil binalarda devamlı bir sı
caklık elde etmek için ne kadar odun ya
kılacağı kendiliğinden anlaşılır.

Memleketimizde odunun fazla sarfe- 
•ri il meşine tesir eden dördüncü bir sebep 
de nüfustur. Türkiyenin nüfusu müte
madiyen arttığından umumî odun istihlâ
ki de buna muvazi olarak gittikçe ilerle
mektedir. Nüfusun artma nisbeti köyde 
«birden daha fazladır. Halbuki köyleri
mizde. bilhassa ormanlık mm taka köyle
rinde odun çok kullanıldığından odun 
ratîfciâk nisbeti. nüfusun senede ortalama 
vtm a r,xb*-imden daha fazla olarak, yıl
dan yıl» çoğalmaktadır.

Türkiyede odunun fazla sarfedümesi- 
ue MdMtt* öian faktörler yalnız yukarıda

sayılanlardan ibaret değildir. Odun yaka
cak madde olarak millet hayatımızın di
ğer yerlerinde bilhassa küçük zanaatlar
da, endüstri ve münakalede büyük bir 
kullanış yeri bulur. Filhakika Anadolu 
şehir ve kasabalarının hemen hepsinde 
sayıları şehir ve kasabaların büyüklüğüne 
göre değişen furunlarda, hamamlarda, ki
remit ocaklarında, değirmencilik ve ben
zeri sanatlarda istihlâk edilen odun veya 
odun kömürü de küçük görülmiyecek bir 
Ölçüdedir. Bu hususta bir fikir vermek 
için orta halli bir furunun günlük odun 
sarfiyatının bir kental olduğunu, ormana 
civar bir kasabadaki kiremit ocağında 100 
kiremit için 10-30 kilogram odun sarfedil- 
diğini. bir araba imalâthanesinin günlük 
çam kömürü istihlâkinin 30 kiloya vardı
ğını ve nihayet orta halli bir hamamın 
günde yaktığı odunun 1-2 kentali bulun
duğunu söylemelidir.

Yukarıda sayılan küçük sanatlardan 
başka madencilik, münakale, endüstri gi
bi millet iktisadımızın bazı cüzütamlarm- 
da da odun, yakacak madde olarak, eski- 
denberi sarfedildiği gibi bugün de kısmen 
sarfoîunmaktadır. Eskiden işlemiş olan 
bakır ve gümüş madenlerinin çoğunda 
cevherin çıkarılması için odun istihlâk 
edildiği bilinen hakikatlardır. Bu iddia
mızı teyit için Ergani, Akdağ ve Murgul 
bakır ocaklarile Tokat kalhanesinde, Gü
müşhacıköy, Keban gümüş ocaklarında 
büyük ölçüde odun sarfedildiği ve bugün 
de Kuvarshan bakır fabrikasında odunun 
büyük bir rolü olduğunu anmak lâzımdır.

Madencilikten başka endüstri ve mü
nakalede az miktarda olsa da, bugün de 
odun kullanılır. Zira halen kuvvet çıkar
mak için odun veya kömür kullanan un

v* elektrik fabrikaları vardır. Cihan har
bindi1 ve İstiklâl savaşında Anadolu de
miryollarının bâzan odun istihlâk ettiği 
bilinen ha M kutlardır

Bütün bu vakıalar Türkiyede odunun 
yakacak madde olmak yalnız ev idaresin- 
de değil, aynı samanda iktisat havatımı- 
.nn muhtelif yerlerinde kullanıldığını ye- 
tci i’k derecede isbnf. ederler.

Buraya kadar söylenenler odunun 
Türkiyede kullanılan yakacak maddeler 
arMindaki ehemmiyetini, çok sarfediJmesi 
schf«ılcrmi aydınlatmış oluyor. Memleke
timiz ofntftniarımn bu yüzden m* derece 
yüklendiğini belirtmek için şimdi de Tiir« 
kiyenin yıllık yakacak odun sarfiyatım 
araştırmak gerekin.

Yalnız bu araştırmada bazı zorluklar 
vardır. Çünkü elde Türkiyenin yıllık ya- 
tüneak udun tnlhtarroı bildiren m* istihlâk 
üKktiatihk*! vardır, ve ne de onu istihsal 
ve dış ücrnot rakamları vasıtasüe belirt
mek imkânı mevcuttur. Bu hususta tah
mine dnyanmaktan başka çare yoktur. 

Ancak yapılacak tahminin doğru ol
ması İçir, de istihlâke müessir olan ve yu- 
karide münakaşa edilen faktörlerin göz 
ötıuruk» tutulması gerektir.

Bîr büroda yakacak odun miktarını 
Ndr'ak ü>t-rı Türkiyeyi önce ormanı bol 
>t .-r*rrmmt kıt mıntıkalara ayırmış bulu
nuyoruz. Bu mıntıkalarda iklimin sertli
ği ve yumuşaklığım tasnife ikinci esas 
olarak alıyoruz. Çünkü ormanı bol ve ik- 
iimi sert yerlerdeki istihlâk miktarı gerek 
ormanca fakir mmtakadan ve gerekse ik
limi mutedil yerlerden daha çoktur. Bu 

göre Türkiye Karadeniz kıyıları. 
Karadeniz *rd», Marmara çevresi. Eğe

tmntakası, Akdeniz kıyıları ve Akdeniz 
ardı, doğu Anadolusu. orta Anadolu olmak 
üzere sekiz mıntakaya ayrılmıştır. Diğer 
yandan şehirli ve köylü nüfuslarının odun 
istihlâkleri arasındaki farklılık nazarı iti- 
bare alınarak her mmtakada oturan şe
hirli ve köylünün yalnız ev idaresinde 
kullandıkları yakacak odun miktarları bu
lunmağa çalışılmıştır. Her mıntakanın şe
hir ve köylerinde nüfus başına düşen yıl
lık yakacak odun miktarı ise resmî ve şah
si anketlerle toplanmış ve zatî müşahede
lerle kontrol edilmiş rakamlardır.

Yukarıda söylenen esaslara göre ya
nılan tahminde, yılda nüfus başına istih
lâk edilen yakacak odun miktarı yalnız 
ev ihtiyacına mahsus olmak üzere, şehir
de 2ÇO. köyde 490 desimetre mikâp veya 
umum Türkiyede adam başına 440 desi
metre mikâptır. Buna millet hayatımızın 
diğer şubelerinde sarfolunan ve ev idare
sinde kullanılan miktarın dörtte birini 
tuttuğu tahmin olunan 110 desimetre mi
kâp da ilâve olunursa:

Türkiyede nüfus başına isabet eden 
yakacak odun miktarının yılda 550 desi
metre mikâba vardığı görülür.

Türkiyede »dam başına düşen 550 de
simetre mikâp yıllık yakacak odun mik- 
tari. iktisadı bütünleşmiş memleketlerin- 
kinden yüksek değildir. Burada misal ola
rak Almanvayı ele alırsak bu memlekette 
adam başına düşen yakacak odun mikta
rının 651 desimetre mikâbla. bizden daha 
yüksek olduğunu görürüz. Halbuki odun 
Almanvada yakacak olarak kullanılan bi
ricik madde değildir. Bilâkis ev idaresin
de bile yakacak maddenin sıklet merkezi 
maden komüründedir. Almanya odundan 
başka nüfus başına bir trmâyakın maden
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kor.varu. ^ fö d s r , Türkiye ve Almanya 
odun s&rfiyutının. karşılaştırılmasında bu 
hakla-: dnünde tutulursa aradaki far
kın Türkiye lehine büyük olmaması dik
kate şayandır. Haddi zatında büyük ölçü
de kömür istihlâk etmediğimize göre odun 
ssdkhâk rakamımızın büyük olmamasının 
sebebi odun ham maddesinin her yerde 
ayni bollukta bulunmamasında ve ihtiya
cın tamamile karşılanmamasında aramalı
dır. Bunun içindir ki Türkiyenin bir çok 
yerlerinde odun yerine tezek ve diğer ba
rı maddeler kullanılır.

Bununla beraber Türkiyenin yıllık 
yakacak odun istihlâki 1935 senesi nüfu
suna göre mutlak olarak 9 milyon metre 
mikâbı olarak oldukça ehemmiyetli bir 
yekûn tutar. Bu miktarın ormanlarımızı 
yüklendiren ehemmiyetli bir faktör oldu
ğuna hanen işaret etmek lâzımdır. Çün
kü bir defa Türkiyenin yıllık ihtiyacı kâ- 
so2en yurt ormanlarından tedarik edil
mektedir. Sonra da bu istihlâk Türkiyenin 
bütün orman sahasına müsavi surette da
ğılmış olmayıp şehir ve köy civarlarına 
yakın ormanlardan gelişi güzel kesimlerle 
karşılanmaktadır. Bu halin ise ormanları
mızı haraplaştıracağı ve sahasını daralta
cağı aşikârdır. Filvaki memleketimizde 
odunculuk ve kömüıcülük yüzünden eski
den var olan ormanlar yerine bugün ne 
bûvasıta ve ne de bilâvasıta ormanın ik- 
Tisaöı fonksiyonlarım yapamıyacak çalı- 
hkiar geçmiş bulunuyor. Bu iddiamızı mi- 
S^Beadırraek için Karadecizden orta Ana- 
dolcya geçit mmtakalarmda yarım asır 
Öcce dağ yamaçlarını süsliyen ve şehirlere 
juca: aza ran koruların bugün şehirlerden 
ferahlarca uzaklaştığını ve oralarda eski- 
3e-r. ouî’-r-ar. büyük gövdeli muhteşem ko

rular yerlerine ince gövdeli cüce çalıların 
ömürlerini sürüklemekte olduklarını söy
lemelidir. Vaktile kıymetli madenler civa
rını süsliyen pelitliklerin çoğu ocaklar
da yakıldığından bugün oraları hemen 
kamilen denecek halde çıplak bulunuyor.

Şayet Türkiye, yakacak madde ihtiya
cını odun yerine yeni maddeler ikamesile 
karşılaşmağı bugünden düşünmezse gele
cekte âkıbet daha fecî olacaktır. Önüne 
geçilemiyeeek derecede zorlu olan ihtiyaç 
elde bulunan ormanları da bitirecek ve 
Türkiye o zaman büsbütün çaresiz vazi
yette kalacaktır. Eskiden odun yakan yer
lerin baş vurduğu çareye o zaman Türki
ye daha geniş ölçüde sarılacaktır.

Türkiyenin bugün odun bulnmıyan 
yerlerinde kullanılan ikinci madde tezek
tir.

Tezek memleketimizde geniş kullanış 
yeri olan bir yakacak maddesidir. Tezeğin 
yakacak madde olarak oynadığı rolü can
landırmak için tezek yakan yerlerin bü
tün memleket genişliğinin % 47 sine var
dığını, memleket nüfusunun % 32 nin bu 
maddeyi kullandığını söylemek lâzımdır. 
İşte orta Anadolu, doğu Anadolusu yaka
cak ihtiyacını büyük ölçüde tezekle kar- 
şılayor.

Orta ve doğu Anadoluda yakacak ola
rak odun da kullanılırsa da onun aldığı 
yer pek dardır. Bunun böyle olduğunu 
odunun tezeğe nisbetinden anlıyoruz. Or
ta Anadoluda köyde kullanılan odunun 
tezeğe nisbeti % 5-10 gibi asgarî denecek 
bir derecededir. Şehirlerde bu nisbet hiç 
bir zaman % 30 u tecavüz etmez.

İç Anadoluda tezeğin belli başlı ya
kacak madde oluşu tabii ve İktisadî zaru
retlere dayanır. Filhakika bu memleket
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parçasında, Türkiyenin diğer yerlerinde 
kullanılan odunu verecek ormanlar esasen 
azdır ve onların büyük bir kışmı da geli
şi güzel faydalanma yüzünden tarih için
de yok edilmişlerdir Bu söyleneni iç Ana* 
doludaki ormanların araziye nisbetînüı % 
i.? oluşu ik teyit eder.

Orman servetinde olduğu gibi maden 
j»erveü iiîbarıîe de orta ve doğu Anadolu- 
şunur. fakir oluşu ve maden kömürünün 
ihracındaki zorluklarda, yakacak madde 
yerine maden kömürünün kullanılmasına 
engel oluyu. 8ü tabiî sebeplerden dolayı 
da tezek bu memleket parçasında yaka
cak madde olarak ön planda bulunuyor.

Tezeğin :> Anadoluda mahrukat yeri
ne kü)i6n:h>tasını zarurileştiren diğer bir • 
sebep de tamamüe iktisadidir. 1c Aıutdo-
Ut. mi mi OTTTarıca zengin, tabiî ya-
kucsk n bol Cuan diğer fneırdeket
r***ç»)srs! TCiİlnakjile vsşitsSJöTİIe bağh
delildir. Bvî yGA&Sı odun ve maden kö-
SHtrü giîi rak maddeleri içten teda-
nk edemediği gibi, diğer memleket par
ça »arîncJan da getiremediğinden kendi ta- 

varhkisrına dayanmak zorunda kal- 
ve burslarda tezek biricik yakacak 

outvTic vazifesini görmeğe başlamıştır, 
ıç Anadoluda tezeğin, tat"! ve iktisa- 

ı «'ocpl.-rrîn zorik- yakacak madde oluşu 
^r.un t«dftrikfod». imalinde, kullanılışın- 

it-îifî aahîŞîînda kendine mahsus bazı 
ştkiiler doğurmuştur. Gerçek tezeğin ya- 
1 ışıtma vasıtası, . alıjn
sa.ırm odun ve maden kömüründen farklı 
fe'Ş* îaızdüdcr.

’' ix'gi?ı iptidaî maddesini veren hay- 
e.tjir<*Ti\ Orta Anadoluda yakacak) arı- 

{V !v».eri getirdikleri sualine verilen 
od.,. ırd.ıztı sığır dağından) sözü de bu

nu teyit eder. Gerçi bazı yerîtrde diğer 
hayvanların ve bilhassa davarların kemre
leri de bu maksatla küçük ölçüde kullanı
lır, fakat bunların kullanma yeri sığır ter
si kadar yayılmış değildir.

Hayvan gübrelerinin yakacak madde 
yerine kullanılması için kurutulması, sü
rekli ateş vereceğine ve çabuk yanacağı
na göre de muayyen bir muameleye tâbi 
tutulması şarttır. Yuğurularak iyice tek
sif edilenleri «-kerpiç» devamlı ateş teinin 
ettikleri halde küçük parçalar halinde bu
lunan ve saçma tâbir edilenleri çabuk ateş 
yapmakta kullanılır. Bu sebepten hayvan 
tersinden yapılan tezeklere muhtelif ad
lar verilir. İşte kerpiç, yapma, tezek ve 
saçmada vaziyet beyledir.

Tezek iç- Anadoluda bir ihtiyaç mad
desi ve ticaret meta; gibi muamele görür. 
Onu yaparak satan muayyen köyler oldu
ğu gibi, iç Anadolu şehirlerinin fakir hal
kının çoğu ca, tezeğin oduna r.isbetle da
ha ucuz olmasından dolayı, alıcısıdır. Sa
tış araba veya tane h&sabiîedir. Pazarda 
satılan kerpiçtir. Ban yerlerde yapmalar 
de. pazara çıkarılır. 2-4 kilo ağırlığında 
olan her kerpiçin tanesi mevsimine göre
1.5-2 kuruş arasında satılır.

Tezeğin tedarikinde karakteristik olan 
bir cihet de, kışı sert olan bazı yerlerde, 
bilhassa doğu Anadolulunda tezek almak 
maksadile muayyen vasıftaki kara sığır 
hayvanlarının ahırda beslenmesidir. Bu 
maksatla her evde bir iki tane sığır bulu
nur. Bunlar ne kasaplığa, ne sütlüğe elve

rişlidir. Ekseriya yaşlan 12 yi geçmiştir. 
Kendilerine ahırda verilen yemi gençleri 
gibi ete ve süte çevirmek kabiliyetinde de
ğildirler. Yemin çoğunu gübre halinde çı-
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x«r rWv Bu gübrenin kuvvei haruriyesi
CM? yUvîfKliV.

Tercim başka yakacak maddelere gö
re dîjki'r bu- hususiyeti onu yakacak vaSi- 
tjJtnaa ayrılığında görülür. Tezek muhte
lit şek iterde yapılan tandırlarda, hususî 
.yoklarda yakılır.

îç Anadoluda bir ailenin yılda yaktı
ğı tezek miktarı küçük görülmiyecek de
recededir. Tezek yakan şehirlerin sarfiya
tı ile köylülerinki arasında büyük bir fark 
vardır. Yukarıda da işaret edildiği gibi 
şehir nüfusunun l/3 ü  tezekten gayri me- 
vat kullanır. Halbuki köylü nüfusta bu 
miktar daha cüzidir. Tezek sarfiyatının 
orta Anadoludan doğu Anadolusuna git
tikçe arttığı da bir vakıadır. Bütün bu 
noktalar göz önünde tutulmak şartile iç 
Anadoluda ortalama olarak nüfus başına 
300-400 kilo arasında tezek düşer. Yani 
yılda 1.700.000 ton tezek sarfeder.

Şimdiye kadar tezek hakkında söyle
nenler onun bir yandan memleketin geniş 
bir parçasında yakacak olarak kullanıl
masının bir vakıa olduğunu ve bunun ta
biî ve İktisadî şartlardan doğan bir zaru
rete dayandığını gösteriyor. Bu zaruret 
memleketin büyük bir kısmında hayvan 
gubresnin ehemmiyetli bir kısmının baş
ka yerde sarfedilmesine ve binaenaleyh 
buralardaki ziraatimizin daha az hareket- 

. toprakların daha az verimli olmasına 
sebep oluyor.

Bundan başka umumiyetle tezeğin 
!arrveı harurivesi diğer yakacak madde?

nisbetle aşağıdır; aynı kaloriyi temin 
etmek için tezekten daha fazla kul lan ıl- 
tasİ gerektir. Çok kere buna imkân ol- 

çiftçi ailelerinin büyük bir

kısmının yakacak ihtiyacı gene karşılık
sız kalıyor.

Bir çiftçi ailesinin ihtiyacına yetecek 
tezeğin tedariki ve hazırlanması uzun bir 
emek istemektedir. Bir ailenin yıllık yaka
cak ihtiyacını temin için bazı yerlerde ai
lenin her ferdinin bu işe zaman ayırması 
icabediyor. Bu suretle memleketimizde 
tezek yapma büyük bir iş enerjisinin heder 
olmasına sebebiyet veriyor. Sayılan bü 
mahzurlar memleketimizde tezek yerine 
yeni bir yakacak madde konmasının ne ka
dar lüzumlu olduğunu anlatır.

Yakacak maddelerden maden kömürü 
ancak son zamanlarda Türkiye iktisadiya
tında anılmağa değecek mertebede yer al
mıştır. Gerçi maden kömürünün bugün 
sarfiyatı pek hudutlu görünüyor, fakat en
düstri ve münakalenin ilerlemesi ve ma
denciliğin inkişafı ile gelecekte onun bü
yük bir kullanış yeri bulacağı muhakkak
tır. Daha şimdiden bazı şehirlerde maden 
kömürünün ev idaresinde yakacak olarak 
kullanılmağa başlandığı görülüyor.

Haddizatında maden kömürü yakacak 
maddeler içinde en ehemmiyetli ve en kul
lanışlı olanıdır. Onun ehemmiyeti çıktığı 
yerlerin gittikçe genişlemesinden ve kuv
vei haruriyesinin diğer yakacak maddelere 
nisbetle çok üstün olmasından çıkıyor. Bu 
sebepten iktisaden ileri memleketlerde ma
den kömürü ev idaresinde, bir çok sanayi
de en çok kullanılan yakacak madde ha
findedir.

Filhakika Türkiye yakacak madde ba
kımından tamamile oduna ve tezeğe bağlı 
değildir. Çünkü memleketimizde onların 
yerini tutacak maden kömürü vardır. Ma
den kömürü servetlerimizin vaziyeti daha 
henüz esaslı bir araştırma ile tesbit edile

memiş olmamakla beraber ilk tahminler 
bilinen maden kömürü servetimizin Tür
kiye iktteftdiyattnm kömür ihtiyacını ve ev 
idaresinin yakacak ihtiyarım uzun bir is
tikbal içm Karşılayacak bir kapasitede ol
duğunu gösteriyor Yakacak maddeler ara
sındaki münasebetleri daha ziyade aydın- 
İatacağ» için memleketimizde mevcut kö
mür servetlerinin nevileri ve dağılış yerle
ri üzerinde kısaca durmağı doğru buluyo
ruz

Memleketimizin kömür servetlerin i taş 
kömürü, liğnitler teşkil eder. Taş kömürü 
batı Karadeniz, kıyılarında olup bilhassa 
Zonguldak Vilâyetinde zengin damarlara 
maliktir. buradaki kömür serveti 4-5 mil
yar ton tahmin edilmektedir, 1932 de tî00 
bin tonla buşısyan istihsal son yıllarda 2,3 
mÜyco ton» varmış bulunuyor.

ÎJdfcjfiiMak taş kömüründen başka 
rnemleketUTîizîn hır çok yerlerinde mahru
kat olarak kullanılmağa, kudret istihsa
line ve diğer tr.it mahsuller çıkarmağa el 
verlfli liğnu kömürü yalaklan vardır.

Liğnitler zuhur ettikleri yerlere naza
ran \) Garbi Anadolu İiğnitleri, 2) Kızılır
mak havzası ve Şarkî Anadolu iiğnitleri d i
ye fk> büyük kısma ayrılarak miitalea edil- 
îTıektadiricr. Garbi Anadolu iiğnitleri Kı- 
nhrn'mğm garbında kalan damarlar olup 
Çankifi, Ankara. Bulu. Afyon, Kütahya. 
Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağt. 
İzmir ve Aydm vilâyetlerinde bulunur. 
Küiiıhyanm Seyit Ömer mevkiindeki liğ- 
nKUr rasyonel istihsale yarayışlı 84 mil
yon ton olarak tesbit edilmiş bulunuyor. 
Bolunun Mengen çayı vadisi, Kütahyamn 
Emet civarındaki liğııitleriıı büyük yatak
lara malik bulunduğu tahmin ediliyor.

Kızılırmak ve şarki Anadolu İiğnitleri 
damarlarının ince ve cinslerinin düşük ol- 
masile garp liğnitlerinden ayrılır Bunla
rın en ehemmiyetlisi Merzifon civarındaki 
Hacıbayram çeltik liğnitidir. Bundan baş
ka Sivas, Erzurum, Van, Elâzığ vilâyetle
rinde de liğnitler varsa da damarları mah
dut ve ancak mahallî ihtiyaca yetecek kı
rattadırlar.

Türkiyede hâlen işletilen liğnitler, 
mevcut olanlara nisbetle mahdut olduğun
dan ıstihsalit da azdır.

İstihsalâtta ya;dan yıla bir tezayüt varsa 
da bu miktar daha henüz 80 bin tonu teca
vüz etmemiştir. Halbuki liğnitler taş kö
mürüne no »aran ev mahrukatına daha ya- 
rayışlıdsi. Çünkü liğnitler bütün memle
kete dağılmıştır. Binaenaleyh uzak mesa
felere nakil mecburiyeti olmadan çıktıkla
rı yerlerde kullanılabilir. Sonra da lienit- 
ler taş kömürüne nazaran daha az masrafla 
yakmağa yarayışlıdırlar

Maden kömürü servetlerimizin nevile
rine, dağılışlarına ve bugünkü istihsal mik- 
darlarına dair verilen kısa izahattan sonra 
şırndi de onların istihlâklerine ve bu istih
lâke tesir eden âmillere geçebiliriz:

Turkıvede istihsal edilen kömürün 
hepsi memleket dahilinde sarfedilemez. 
Bilhassa taş kömürünün ehemmiyetli bir 
kısım harice yollanır. 1S32/38 seneleri is
tatistiklerine göre Zonguldak taş kömürü 
istihsalâtınm 30-40 ı harice yollanmıştır. 
Şu halde memleket dahilinde istihlâk edi
len kömür ihraç edilen miktardan geriye 
kalan taş kömürüne, bundan çıkarılan sö- 
miköka, gazhane koklarına, liğnit kömür
lerimize ve nihayet memleketimize dışar
dan sokulan yabancı kok ve antrasitlere 
inhisar eder.
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Son yıllar m istatistiklerine göre mem- 
adam başına düşen taş kömürü 

w  Uğnit sarfiyatı daima artmakla beraber 
daha henüz 35-70 kilo arasındadır. Bu mik
tarın pek a: olduğu söylenmelidir. Bunun 
doğru'uğu memleketimizin kömür sarfi-
yat', diğer memleketlerinki ile karşılaştırı
lınca daha iyi görülür: Bilfarz bizde 1933 
seces.ir.de adam başına 70 kilo kömür düş
mesine mukabil aynı yılda nüfusa isabet 
«eten kömür sarfiyatı:

İngilterede 3.415 kilo
Almanyada 2.220
Fransada 1.628
Hollandada 1.357
Japonyada 714
Sovyet Rusyada 606 >
Polonyada 573 »
Macaristanda 302 »

Yalnız memleketimizde adam başına 
düştüğü bildirilen kömürün ev mahrukatı 
olarak kullanıldığı ve binaenaleyh odunun 
yerini tuttuğu sanılmamalıdır. Kömürün 
büyük bir kısmı münakale ve endüstride 
sarfolunur. Ev idaresinde mahrukat ola
rak kullanılan kömür daha henüz pek az- 
dır.

Türkiyede ev mahrukatı olarak sarfe- 
diien kömür miktarı hesaplanmak istenir
se yabancı memleketlerden ithal edilen ko
kun, memleket dahilindeki gazhanelerden 
ekle olunan yerli kokların ve nihayet Zon
guldak sömikok fabrikası istihsalâtmm ve 
Uğjutlerin bir kısmının ele alınması icabe-
Ajnr

Memleketimizin İstanbul. Ankara, İz- 
mcr şehirlerinde bulunan gazhanelerinin 
7 & k  kok verimleri 50.000 - 60.000 ton ara- 
HBdmkr. 1935 der.beri faaliyette bulunan 
Zer.?x. Ui*k förmkok fabrikasının istihsalâ- 
ö ise »epede 60000 tondur. 1933 1938 sene

leri ithalât rakamlarına nazaran ecnebi 
memleketlerden yurdumuza gelen kok 
miktarı yılda ortalama 30.000 tonu geçmez. 
Liğnit istihsalâtımızm Çr 50 si olan 40.000 
de bunlara ilâve olunursa memleketimizde 
ev mahrukatı olarak sarfedilen kömür 
miktarının ancak 200.000 tonu bulduğu gö
rülür. Bu da adam başına 12.3 kilo eder 
ki çok azdır. Maden kömürünü mahrukat 
yerine kullanan Avrupa memleketlerine 
nisbetle cüzi denecek haldedir.

Bizde maden kömürü sarfiyatının az 
oluşunun türlü sebepleri vardır.

Bunların en başında maden kömürü is- 
tihsalâtımızm umumiyetle düşük olması 
gelir. Gerçi Zonguldak havzasının maden 
kömürü istihsalâtı bugün 2.300.000 tondur. 
Fakat yukarıda işaret edildiği üzere istih
salin hepsi memleket dahilinde sarfedilme- 
diği gibi geri kalan miktar da münakale ve 
endüstrinin ihtiyacını ancak kapayabil- 
mektedir. Esasen taş kömürünün ev mah
rukatı olarak kullanılacak Briket gibi 
şekilleri olmadığı gibi, liğnitlerin mü
him bir kısmı da gene münakale ve 
endüstride sarf yeri bulur. Memleke
timiz dahilinde istihsal olunan kok 
ve sömikok bütün Türkiyenin yakacak 
ihtiyacını kapamak şöyle bir yana 
dursun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük istihlâk merkezlerile devlet mües- 
seselerinin yıllık kömür ihtiyacını bile kar
şılamaktan uzaktır. Bu hakikati Zongul
dak sömikok istihsalâtımn Ankara ve İs
tanbul şehirleri ihtiyacını karşılayamama
sı yüzünden 1935 de ecnebi koklarına kon
muş olan gümrük resminin kaldırılması da 
gösterir. Bu itibarla Türkiye odundan ve 
tezekten kömüre geçerken istihlâk roikta-

■■I
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rmı iyi hesaplamak ve ona göre istihsalini 
arttırmak mecburiyetindedir.

Türkiyede maden kömürünün yaka
cak olarak eve girmemesinin ikinci ve mü
him bir sebebi de iç pazar fiyatlarının çok 
yüksek bulunmasıdır.

Yabancı memleketlerden ithal edilen 
bir ton kokun 1933 - 1936 yıllarında Cif İs
tanbul fiyatı 9-11 lira olduğu halde aynı 
kokun eve teslim fiyatları Istanbulda 25, 
Ankarada 36-33 lira arasındadır. İstanbul 
gazhanesinden çıkan yerli kokun tonu ge- 
ne j»vnı yıllarda perakende olarak 25 liraya 
satılmıştır. Buna göre yabancı kokların fi
yatları bir defa gümrük resmi ve mutavas
sıt kazanın İle 2.5 misline fırlamış, sonra 
df» nakil masrafde 3,5 misline çıkmıştır, 
’/r-hgııldak sömikok fabrikalarının istihsal 
ittiği kömür fiyatları tffe ayni suretle yük
sektir. Zonguldak harman yeri 54-16,5 lira 

obm aomtkokun Zonguldak şehri 
18. İstanbul 22,8. Ankara bir misli 

fajtbuBİc 28 lifi* idi. Gerçi öoo yıllarda 
dfvh'î kömür Katlarım düşürmüştür. Fa
kat indirme nftfbeit daha henüz eski Hat
ların iö u bile bulamamaktadır.

Ltğnit kömürlerinde de vaziyet kok ve
i.* mukok fiyatlarının aynıdır. Ocakta tonu
4,5-5 liraya satılan bilfarz Hacibayrnm lig- 
ıı i 11 500 kilomtere mesafe dahilinde yüzde 
yüz pahalılaşmakta ve müstehlike 9 10 lü 
rsy# mal olmaktadır. Diğer taraftan taş 
kömürünü» İÇ pazar fiyatlarilo dış piyasa 
fiyatları »rasında da büyük bir fark vardır. 
İç jıar.ar için tonu dört sınıf üzerinden hâ- 
U p 690060 kuruş sı asında satılan taş kö
mürleri dışarıya son yıllarda 570-650 kuru
şu 1033-1936 yıllarında ise 4Ö0 kuruştan faz- 
Jaya verilmemiştir. Hükümet kömür ihra
catım arttırmak, dış pazarda rekabet ede
bilmek için maden resimlerinden tenzilât

yapmakta ve müstehlike prim vermekte
dir.

Bu yüksek fiyatlar karşısında Türki
yede kömür istihlâkinin artması hemen 
hemen imkânsız gibidir. Söylenen fiyat
lar yüzünden bilhassa kok ve sömikok her
kesin kullanabileceği alelade bir yakacak 
maddesi olmaktan çıkmakta, harikulade 
bir lüks eşyası mahiyetini almaktadır.

Maden kömürünün herkesin kullana
cağı bir yakacak maddesi olamamasında 
müessir olan üçüncü bir faktör de kömür 
yakacak sobaların pahalılığıdır.

Maden kömürünü yakmak için hususi 
sobalara ihtiyaç bulunduğu malûmdur. Bu 
sobaların fiyatları ise memleketimizde aşı
rı dererede yüksektir. Odun sobası 1*3 lira
ya tedarik f-dilcbiidiği halde bir maden kö
mür» sobasının fiyatı 20-40 lira arasında
dır. Bu fiyatla maden kömürü sobası teda
rik edebilecek nüfusumuz pek azdır. Bun
dan ötürü yakacak madde olarak maden 
kömürünün evlerde kullanılması da şüp
hesiz mahdut olacaktır.

Buraya kadar verilen izahat Türkiye
nin yakacak madde vaziyetini ortaya koy
muştur. Bu vaziyet içinde beliren en bü
yük vakıa memleketimizde mahalle göre 
yakacak maddelerin pek ziyade değişmek
te olmasıdır. Türkiyede çalı, çırpı, nebat 
sapları, geven, yabani nebat kuruları, fın
dık, ceviz, palamut kabuklarından tutunuz 
da, odun, odun kömürü, tezek ve maden 
kömürüne varıncaya kadar türlü maddeler 
yakacak olarak kullanılmaktadır. Fakat 
bunların içinde en ziyade belirenler çalı, 
odun, odun kömürü ve tezektir.

1. Aslında memleketimizde bir çok 
maddelerin yakacak olarak kullanılması 
onların cidden istismar edilmelerini müm-
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künU?şt;nn> bir hal gibi görülebilir. Ancak 
bu h«!, Türkiye için hiç de sevinilecek bir 
şt'v dcg Ui .r Çünkü bir defa odun ve odun 
kömürünün yakılması ve bunların yaka- 
vN»k maddesi arasında büyük bir yer alması 
tür hak mı* göre doğru olabilir. Eğer Tür- 
s vt- ormanca zengin bulunsa idi ormancı- 
-iğm b« vaziyetten ancak memnu olması 
vabedcrdi. Lâkin memleketimizde bu hal 
:".c':r.ieket ormanlarının yok edilmesi se
beplerinden başlrcası olmuştur. Bugün de 
ayju sebep ormanlarımızın tahribinde hö
yük bir rol oynamaktadır. Türkiyede or
mancılık mahrukat meselesinde maden
ciliği kendisine rakip görecek vaziyette de
ğildir. Bilâkis, kendi varlığını korumak 
için madenciliğin yardımına muhtaçtır. 
Zaten yakacak olarak münhasıran veya ga
lip surette odun kullanıldığı halde Türki
ye'nin yakacak ihtiyacı tamamile karşıla
namıyor ve mahrukat yerine tezek ve sai
re kullanılıyor.

2. Hayvan gübresinin yakacak madde 
olarak kullanılması hem memleketin zara- 
nnadır ve hem de Türkiyeye yakışımyacak 
bir haldir. Zira hayvan gübresi aslında 
yakacak madde değildir, toprağın kuvvet
lendirilmesinde kullanılacak bir unsurdur. 
Türkiye, hayvanlarının gübrelerini toprak
larına veremediği için topraklar yıllardır 
beslenmeden kullanma yüzünden kuvvet
ten düşmüşlerdir. Bu gidişle Türkiye top
raklarının ilerisini tehlikeye koymaktadır. 
Türkiyede ziraatın ilerlemesi için her şey
den evvel hayvan gübıesinin toprağa veril- 
mest şarttır.

Hayvan gübresinin yakacak madde ola
rak hazırlanmasındaki vaziyet temizliğe 
de uymaz, onun yakılması da sağlık kai- 
Abenle taban tabana zıttır. Tezeğin yakıl- 
- i v  m&fziekntle yaşayan, iyilik ve güzel

liğin üzerine doğrudan doğruya menfi te
sir yapmaktadır.

3. Türkiyede kullanılan bu yarayışsız 
mdadelerle de Türkiyenin yakacak madde 
ihtiyacı tamamile kapatılmamaktadır. Mil
let yaşayışında bu ihtiyacın tamamile ka
patılmaması yüzünden büyük ârızalarm 
bulunduğu da inkâr edilemiyecek hakikat- 
lardır.

İşte bu sebeplerden dolayı Türkiyede 
çok ehemmiyetli bir yakacak madde mese
lesi bulunduğunu ortaya koyuyoruz. Bu 
meselenin hem ekonomik ve hem sosyal 
bakımlarından şümullü bir ehemmiyeti ol
duğunu tekrarlıyoruz.

Türikye yâköcâk madde meselesini 
halletmek için maden kömürünü ele almak 
mecburiyetindedir. Maden kömürünün asıl 
yakacak madde olarak ele alınması ve bu
nun memleket içine yayılması tesirleri öl- 
çülemiyecek derecede geniş, hayırlı bir ye
nilik olacaktır. Çünkü maden kömürünün 
kok, biriket ve sair şekillerde yakacak ola
rak kullanılması, memleketin içinden çıka
rılan maddelere daha geniş bir sarf yeri 
temin edecektir. Bu suretle:

1) Sanayide istihsal kolaylaşacak, 
ucuzlayacak, yaşayış da düzelecektir.

2) Öte yandan yakacak odun ve odun 
kömürü tedariki maksadile ormanlâTâ sar
kıntılık azalacak, ormanlar hakikî İktisadî 
fonksiyonlarını bulacaktır. Maden kömü
rünün memlekete yerleşmesile odunun ya
kacak madde olarak rolünün tamamile or
tadan kalkacağr sanılmasın. Maden kömü
rünü tutuşturmak için mutlaka oduna ihti
yaç vardır. Ancak bu ihtiyâç mahdut ol
duğundan onu ormancılığımız, orMânlârm 
ortadan kalkmasına meydan vermeden, te
min edecektir. Burada madenciliğimize
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düşen vazife ormanlarımızı yakacak mad
de bakımından uğradığı üt; akıbetlerden 
kurtarmasmd&dir

■ 3; Maden komürümin memlekete yer- 
îeşmeüHe bugün tezek olarak yakılan hay
van gübresi tarlayı kuvvetlendiren bir 
ı?n«:r olarak ziraatta kullanılabilecektir.

Ypitıtf- maden kömürünün asıl yaka
cak madde olarak memleketimizde yerleş
ir» linin kolay, akşamdan sabaha başarıla
cak bir iş olduğu, da «anılmamalıdır. Ma
den kömuıiı ve soba fiyatları böyle yüksek 
kaldıkça, nakil zorlukları bulundukça bu 
i-jje çabuk ve kolay yürüyemiyeceği mu
hakkaktır. Madpn kömürünün memleketin 
her yarımda başlıca yakacak madde olabil
mesi için meselenin ciddiyetle ele alınma
sı plânla yürütülmesi ve muayyen feda
kârlıklara katlanılması şarttır;

3 Hoı soy den evvel kömür fiyatları
nın ueuzhıidrnasi gerektir.

1 Memleketin her yanında birden 
ketini t- yaktırmağı düşünmekten ziyade 
şimdilik .muhtelif iktisat şubelerine, büyük 
şehirlere kömürün yakacak olarak girme
lini göz önünde bulundurmak lâzımdır.

Kömüre mabetle daha ucuza mal oldu
ğu İçin henüz memleketimizde odun veya 
odun kömürü Ur işleyen un ve elektrik 
fabrikaları bulunduğu unutulmamalıdır.

I •• Kömür istihsalimiz istihlâki karşı- 
tayaifitldığı için bazı şehirlerin kış ortasın
da kftmüraüî kaldıkları veya yüksek fiyat
larla kömür ıJfltınaimak zorunda bulun- 
cnikiai'i da hatırlatılmalıdır.

4 — Kömür fiyatlarını yükselten bir 
faktör olarak münakale tarifelerinde de 
fedakârlıklar yapılması şarttır Şayet buna 
imkân yoksa nakil masraflarını azaltacak 
şekilde kömür istihsalinin memleket dahi
linde dağıtılması yolu tutulabilir.

5 — Nihayet maden kömürü sobaları
nın da ucuzlatılması icap eder.

Bütün bu fedakârlıklar başlangıçta hu
susî iktisatların biraz zararına da olsa göze 
alınmalıdır- Çünkü burada bütün bir mil
let iktisadının menfaatlan mevzuubahistir 
ve bu ileride hususi iktisatların kazancını 
da arttıracak bir şeydir.
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Pedavra ve

(Padavra), (pedevra) şeklinde söyle* 
ienen bu kelime aslan rumca (pedevra) 
kelimesinden bozularak dilimizde yerleş
miştir. Bugünkü kullamş tarzı yazımıza 
baslık olarak verdiğimiz imlâ halindedir. 
Bu soz asıl lisanında (Topedevron) kö
künden çıkıp (dar, ince, uzun tahta) ma
nasına gelmektedir. Bizde ise ıstılahî bir 
anlamı olup (pedevra) veya (pedavra 
tahtası) diye söylenir. Ekseriya çatı ve 
divar kaplamasında kullanılan ince, uzun, 
varılarak elde edilen tahtalara denir. Bu
na şarkta (Hartama) da denir. Ev çatısı 
ile başta bulunan akıl arasında bir müna
sebet gören güney Anadolular mantıksız
lık yapanlara (Aklının pedavra tahtası 
noksan mı) diye tariz ederler.

Birinci derecede orman mamulatı olan 
tomruklar üç halde ikinci derecede kaba 
mamulata hazırlanırlar:

1 — Soyularak (kontrplâk),
2 — Biçilerek (lata, tahta),
3 — Yarılarak (kasnak, ağaç sepet).
Pedavra tahtaları bu son guruptan

dır Ağaçların elyafına muvazi olarak kes- 
kL'- biz âletin tazyiki ile yaprak halinde 
tfrûam  ince tahta parçalarına denir. Pe
davra imal edilecek tomrukların budak* 
az «fyafunu muvazi olması lâzımdır. 
Aâraç-ar. yararak mamul bir hale sokmak 
fm rp aaft*y;m:r, en mühim bir koludur.

Pedavracılık

Halil Ku t l u k .  - Kerim Y u n d

Bu sanat diğer iki sanata nazaran daha es
ki bir geçmişe maliktir. İnsanlar mağara 
kovuklarında, taş ve ağaç yarıklarında 
yaşamayı terkettikten sonra yani (Pro- 
historik) çağlarda ağaçlardan inşa ettik
leri evleri ve beldeleri ve sair levazımatı 
onları yararak ve oyarak yaparlardı. (Pa- 
leoletik) ve (Neoletik) devir insanlarının 
kullandıkları âletler tetkik edilince ilkön
ce (Sileks) lerden yapılan balta ve kama 
gibi malzeme ağaçları yarabilmek esasına 
müstenittir. Destere ve törpü gibi yapı 
âletleri adı geçen âletlerden daha sonrala
rı icat edilmiştir. (Pallofid) medeniyeti 
kuran ve göller içinde ağaçlardan direk 
yaparak bunların üzerinde düz bir saha 
meydana getiren (Brakisefal) ve diğer 
ırklar çok zaman ağaçlan intisaçları isti
kametinde ayırarak levha - tahta - hali
ne koymuşlar ve bunlan evlerinin divar- 
larını ve çatılarını kaplamakta kullanmış
lardır.

Bir çok zamanlar yangın tehlikesi do- 
lavısile ağaçtan ev yapmak menedilmiş 
olmasına rağmen tarihin en karanlık za- 
manlanndanberi ahşap binalar inşası de
vam etmektedir. Bir çok şehir, kaza ve 
köylerimizde pedavra ve diğer tahtalarla 
yapılmış evler çoktur. Plânlan yapılan ve 
tatbik edilen Ankara, İstanbul, İzmir gibi 
en baş beldelerimizde bile ahşap binalar
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yapüdiğı görülmektedir. Fakat ahşap bina taş ve betona terketmektedir. Bunu aşa- 
ynpfûak keyfiyeti gibiden güne kendini ğıdaki rakamlar çok güzel ifade- eder.»

Şehrin İsmi H inanın nev’i Yekûn
Kârgir Ahşap Muhtelif

Ankara 3,186 L035 13.035 17.372
{«tanfcu! 35.518 61.252 4.418 101.584
ttmtv 11.231 4.186 13.458 30.195

launbulda 927. 935 senelerinde yap;-lan bina nevileri:

Sene Binanın nevi Yekûn

Kârgir 

927 614

935 91i

Görüiüyor ki ahşaptan bina inşası 
büyük şehirlerde azalmaktadır. Fakat bu 
»bfctyaç göçmen evleri, Numunelik köy 
<'V !v"!b nrmitn vivanndıi işîçtnu amelesi 
evleri İph* yeni zaruretler karşısında halâ 
.maykif*! muhafaza etmektedir, Köylüler 
biîha*#* köknar ağaçlarından pedavrahk 
prffçübır çıkararak işlerler. Bu tahtalar 
kiıınütier yerine çatılan örtmek için, di*

Ahşap Muhtelif 

35 Ö 669 

3 0 914

var yerine de binanın ve yanlarını kapat
mak için çakılır.

Köknar ve nadiren çam ormanla
rıma böl bulunduğu yakın ve civar köy
lülerin hemen bütün evleri ile tarla, bağ, 
bahçe, vaylâ evleri ve damlarının üzerleri 
pedavra tahtasıle örtülü bulunmaktadır.

Pedavra tahtası, ahşap mimarî tari
hinde en mühim bir yer tutar. Türk mes

t i  I bu taKnmlar 1 3. 839 günlü Ulus go çetesindeki Bay Cemal Kutay’m (İn$a halinde 
Türkiye* yazıtından çıkarıldı.
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kfTî 1tw*ı tetkik edilince bilhassa
T i rklenvv. bu hususta mühim
T$Meydaua getirdiği görülür. Bir

m. konakların inşasında tah-
pedavra :ahtalazının oynamış olduğu rol

bile •müşahede olunabilir.
'starbulöa bir zamanlar ahşap bina 

ystpNs ? ccrece artmıştı ki hükümdar bu 
' da bar; tedbirler almağa mecbur olmuş

tu. Su bapta İstanbul kadısına hitaben 
yarılıp mimarbaşıya verilen fi zilkaide 
?T5-1567 - tarihli bir hükümde (Bina mü
him 'i için mahrusei İstanbula kesüp ge- 
■ürdükleri kereste âdâti kadime üzere ke
stim eyüp eksik kesilmek ile binaya zarar 
geldiği ilâm olunmağın kadimden kesilü 
geldiği, üzere uzun pedavranın tulü iki 
zira sekiz parmak, orta pedavamın tulü 
bir buçuk zira, kısa pedavranın tulü bir 
zira sekiz parmak olup eksik olmamasının 
emir edüp buyurdum ki vardıkta bu hu- 
susda kemal ve iktam ve ihtimam ile mu
kayyet olup ve andan kesüp getiren kim
selere gereği gibi tenbih ve tenkit evle- 
yesin ki minbadin getürdükleri keresteyi 
veçhi meşruh üzere tayin olunan ziradan 
eksik kesmeyüp ve kerestenin dahi âlâ
sın kesüp götüreler. şöyle ki emir olunan
dan eksik kesüp ve alâsını götürmeyeler 
gereği gibi haklarından gelinüp hareket 
ciurmak mukarrerdir. Ana göre mukay
yet ofcsp emrim üzere zikrolunan kereste
yi tayir. olunan ziradan eksik getürraeye- 
>r b 3 emri şerifimi sicilli mahfuza kayıt 
eyaejdn ki minbadin dahi mezmunu hü- 
mayurcmJa amel olunup ana muhalif iş 
eyCetneyeâer.) denilmektedir.

Tîoe «stâcsbul ve tevaoiinde evlerin 
ve njtfnr. kâr gir vapılroas: İstanbul

Ovr.sn Paşaya hitaben yazı

lan Fi evaili zilhicce 1107 tarihli başka 
bir hükümde de: Ev ve dükkânlarla sair 
ebnivenin yangına müsait elvah, ahşap ve 
pedavra ile bina olunduğundan ötürü yan
gın çıkmaması maksadına matufen (Her 
kes haline göre kâşi ve kireç ve çamur ile 
bina evleyüp kirpi saçak) yapılması bildi
rilmiştir.

Pedavra tahtaları yalnız mesken in
şasında kullanılmaz. Umumiyetle tahta iş
lerinin hepsinde yer alır. Fakat yarma 
tahtalarının münhasıran kullanıldığı ve 
muvaffakiyetli neticeler verdiği bir çok 
mamulat daha vardır ki başiıcaları: Ke
man. ut gibi musikî âletlerinden bir kıs
mı. kasnak, tahtadan yapılan üstüvanî ve 
bevzî kutular, sepet, küfe, bazı fıçılar ve 
sairedir.

Yarma tahtacılık ve pedavracılık Tür
kiye Türklerinin en eski sanatlarından bi
ridir. Pedavralık ağacın intihabı ve pe
davranın imalı ihtisas işi iş,e. de henüz 
mümarese vaziyetinden kurtulamamıştır.

Pedavra her ağaçtan çıkmaz. Pedavra 
çıkarılacak ağacın bulunduğu orman sa
hasının kesafeti az olmaması elyafının 
düzgün bulunması, budak, yara, bere, bu
rukluk gibi muayyibattan arî olması şart
tır. Bunun için pedavraya en elverişli 
köknar ağacıdır. Mahaza diğer reçineli ve 
yapraklı ağaçlardan da pedavra yapılırsa 
da karakteristik olarak köknardan temin 
edilir. Pedavra çıkarmak mevsime ve su 
yürümesine bağlı değildir. Pedavralık 
ağacı intihap edebilmek için evvelâ bir 
muayeneden geçirilir.

Ağacın 1,5*2 irtifaînda bîr yerine bal
ta ile yukarıdan ve aşağıdan bir kaç defa 
vurularak el ayası kadar bir parça kaldı
rılır. Buradaki damar düzgün ise ağaç

vrr»* ‘•r-rihr. Pedavra ımatine man: ieşk. 
eöoctk d*! Ve pareyimrı nâfflrt o
k#to .‘‘hnarak 6*5 • 70 * Sû İO0 azamî 
-rmtim yy.vufcsğundâ koİE-rtifö ijo ke&e- 
rek ttarçsla:-* «ynfcr. Btt küçük temruk- 
<Arif> —stûvaneıer

ftîur. Bu üstüvanelere** üst sa- 
îçbpjeri merkezden muhite üç veya

daireye j*vrî*ır. Ve bu kıtal dsireîer 
östüYftfre boyunca yarilırak yeni patçalar 
i-id*4 niypu; . Su uerçolav da dikine konur. 
Senevi tuûkaku’u amud ohrak vazoiunan 
pedavra bıçağıma üzerine tokmak vur- 
îrtjtk sureöîe ijî'c’nîÇen kfiuöihîtttt müstat»! 
sek.Unde levhalara avr.br.

■yrst’tn uzunluğunda ve 5-iî Sah-; 
t: tp şnnişlîjfmde ve üst tarafı 0.5 rantım 
kaiuîîjğjuds ağzı keskince ve permaıc ka 
lınlığında kendinden, saplı bir demir par- 
radan ;Şşr»* pedavra bıçağı ile yu- 
«■sm -fantimde?! ince âdeta kaba btr
kûğı; haîsnd*' tahtalar elde edilir-

îVdavrsc’i’.k bizde iyi bir sanat ve ov- 
rr.â  işletmesf tıoktai nazarından kârlı bir 
i? *>î.raft?:*.tt3 rağmen şimdiye kadar orrnsn- 
IsnTOUîöau bu iş için tomiuk elde edilmesi 
.-aks*, bir halde gitmektedir Çünkü her 
hangi bir kimse pedavra tahtası elde et
mek *çin <*« güzel ağaçlan, arayıp bulmak 
ve bu ojjeçtardsn kamilen istifade edeme
mek zorunda idi. Çünkü hiç bir ağaç yek
im kî bükünden tepesine kadar muayyi- 
batf.cn atî buiunrjn. Köylü ve sanatkâr 
perbvrAhk totnmk. bulmak için en iyi 

ys.rmar, Bunlardan muvafık ol- 
nvv-vvar» Verke-der. Tabii bu. iş kaçak ola
rak yapılır. Bunun irin bir köknarlığa ği- 
rivn-T ağâçküruî gövdesinde âdeta birer 
çıban gibi açıklıklar, iltiyam bulmaz ya
ralar gfyrtdOt. Bu yaralar ağacın kökün-

'!rv. iccsiİmosi veya tepesinden uçurulması 
kadar mühim zararlar tevlit eder. Bu 
haclar zamanı’» sınaî kıymetini kaybeder. 
K^rur çürür. Böyle mariz bir ağaca jöu- 
sallat olan haşarat ve mantarlar ise ken- 
dlifrriöîîj inkişaf mâ müsait bir muhit bul
muş olduklarından dolayı süratle tekes- 
<■0.7 ı-k-rck d iğe: ağaçlara saldırır ve bu
vesü*.- İle d- koskoca ormanı tahrip etmiş 
olur.

Pecavradügm  böyle fena bir netice 
vermesi piyasada pedavralık ağaç bulun* 
masından deri gelir. Bunu önlemek için 
devlet işletmesinin bu noktai nazarı göz 
önünde tutarak pedavracılığın lâyık ol
durul durumuna bir veçhe vermesi lâzım
dır. Zira devirt işletmesi tesis edilen bir 
mahalde tomruklar seksiyonlara ayrılır-

bu hususla mütehassıs bir usta hangi 
tomtuğ*,m pedavraya yaraj’abiîeceğini ko
lay hiria teşhis eder. Yç bunlar ayrıca tas
nif edilerek kanunun tarif atındaki köylü 
ihfiyacatma tahsis edilir. Göriilüyor ki bu 
iş hiç. de güç değildir. Biraz zaman ve mu
ayyen amc-ie île yapılabilir. Buna mukabil 
ise yapılan kazanç epi.ee yüksektir. Zira 
pedavralık tomruklar emsalinden daba 
çok bedel ile satılır. Çünkü: pedavra tah
tasının döşlere tahtasına nazaran zayiatı 
pek azdır. Hemen Semen yok gibidir. Des
tece tahtasına nazaran daha çok ince ve 
düzgün tahtalar elde edilir. Dayanma iti- 
barile de bu tahtâlar daha fazla bir mu
kavemeti haizdir. Çünkü destere ile biçi
len bir tahtanın bir çok elyafı zedelenir 
ve parçalanır, buradan sular daha çabuk 
hulul eder. Halbuki pedavra tahtaları el
yafa muvazi olarak yanıldığından üfler 
zedelenmemiş ve haricî tesirlerle karşı
sındakini daha iyi korumuş olur. Bunun



tçm pV'iavfa îte yapılan yatılar bıçkı ağ- 
çıkası vo bir kaç misli kalın olan 

;*htalara naturan daha dayanıklıdır. Pe
davra ite kaplanan evlerin üstü toprakla 
ortütenter gibi fazla yük tazyiki altında 
bulunmaz, hele yayla gibi rakımı yüksek 
o£up da çok kar düşen ormanlık yerlerin 
evleri üzerine pedavra konulursa kar çö
kertmez. Pedavra kaplı evlerin çatıları 
meyilli, toprakla örtülü evlerin damları 
iur. olduğu için ve kışın yavlâ evleri boş 
bulunduğundan da kar kürünmez, bu ev
ler dam olursa daima çökmeye mahkûm
dur. ve heı sene tamire ihtiyaç gösterir. 
Pedavralar ise hem karı süratle kaldırır.

hem de uzun müddet tamire lüzuttı his 
ettirmez.

Pedavracılığm Türk ormancılığı tek
nolojisinde mühim bir yer tutması hem 
yayla, hem şehir evlerinde oturmak mec
buriyetinde kalan halkımıza dam yerine 
pedavradan yapılmış çatılı evler inşa et
tirmek lâzımdır. Bu hususta mahallî ke
reste ihtiyaçları temin edilirken köylüye 
pedavraya yarayacak ağaçların kesilmiş 
olarak verilmesi ve onlara bu işin önemi 
ve kârlılığı anlatılması icap eder. Bu mü
him vazifeyi yer yer açılan devlet işlet
mesi müesseseleri civarında ilk ağızda 
tecrübe etmek amelî ormancılığımızı in
kişaf ve kıymetlendirmiye saik en mü
him adımlardan biri olacaktır.

Pedavra yerine kiremit

Men ieket i milde ormanları tahrip
«den muhtelif ârrüBet “artla. Orman yan- 
şpnl&rb hayvan otlatmak, ziraî maksatlar
la «i man «çırnık, usulsüz katiyat ilâh gibi.

BSz bu yazımızda usulsüz kati vattan 
sayılan pedavra imalinin zararlarım teba
rüz ettirmeğe çalışacağız.

Pıdavr», varılma kabiliyeti olan çam, 
köknar ve ladin gibi ağaçlardan imal edi
lir. Bu ağaçların yarılma kabiliyeti haricî 
görünüşlerinden anlaşılmadığından köy
lülen gövdeleri düzgün ağaçlarda baltaları 
Be yar* {yonga çıkararak) tecrü
be yaparlar Ormanlarımızda gezenlerin 
ytü-eğini sızlatan yaralı ağaçların ekseri
li İl) bu suretle vücuda gelir.

Pedavra) ik ağaç bulmak için bir çok 
egzfç yaralamak icap etmektedir. Yarala- 
fMüı 'îğuçlavın gövde şekilleri bozulur, tek
nik şysalı fenalaşır, teeessümatları azalır 
ve- çabuk çürürler. Bir çok ağaç yaralan
dıktan sonra bulunup kesilen pedavralık 
*#«;»« ftiuavyen kısmından istifâde edile
rek ekserisi enkaz halinde ormanda kalır, 
«m MireıU1 enkazın ormanda yapacağı za- 
ı*'» da fazlalaşır O) (Yangın haşerat zu
huru., tabiî tenadin zorlaşması gibi).

Pedavra muhtelif şekillerde kullanı-

i' Cifi* çütanoak, sakı# almak, kabuk 
•*Vnjîttı_ -/« takretarilUfl kt-iildi^ini tecrü- 
■f  ■ *’',^k iyin ü, Hğ&ÇÎttr yaralanır,

f i  tçkr̂ şfcg ve mahrukat temini iyin y«pt- 
üuî .ipıı katan rnknıu ilâve edilerek.

Ziya Ç a ğ la r

lir. Bağdadî denilen dolma dıvarlarda çı
ta olarak, tavan ve döşemeden mada 
köy evlerinin tahtadan olan ekseri akşa
mında (bazı kısımlarında biçilmiş tahta 
da kullanılır), binaların üzerini örtmekte., 
ilâh..

Binaların üzerini örtmek için fazla 
pedavra kullanıldığından ormanlarımızı 
tahrip eden âmiller arasında pedavra ima
li de yer almaktadır.

Memleketimizde pedavra binaların 
üzerinde iki şekilde kullanılır:

1 — Binaların üzerine pedavra örtü
lür, pedavra üzerine de kiremit konur.

2 — Binaların üzeri yalnız pedavra 
ile örtülür.

Üzerine kiremit örtülen pedavraların 
yüz seneden fazla dayandığım Bursanm 
Uludağ köylerinde gördüm.

Uludağ köylerinden Keleş ve civar 
köylerde kiremitlerini aktaran 40-70 yaş
ları arasındaki muhtelif köylülere, kire
mitlerin altındaki pedavraların ne zaman 
örtüldüğünü sordum. Hepsinden babamız, 
dedemiz zamanında örtülmüş cevabım al
dım. Bu köylerde pedavra yalnız yeni ya
pılan binalarda kiremitlerin altına koy
mak ve yayla evlerinin üzerini örtmek 
için imal edildiğinden -bu köyler civarın
daki ormanlarda, yalnız pedavra kullanan 
köyler civarındaki ormanlardaki kadar, 
fazla pedavra tahribatı görülmez. Kire
mit sayesinde ıslanıp güneşe maruz kah



»ny*n iHvavralavm çabuk çürümiyeceği 
..ıtridir.

Binalarının ürerini yalnız pedavra ile 
örten köylüler, üç dört senede bir muhak
kak pedavraları değiştirmek mecburiye
tindedirler. Çünkü yağmur, kar ve güneş 
*.«dri altında kalan pedavralar çabuk çü
rür. Artvin köylülerinin anlattığına göre, 
yarr. ve ladinden yapılan pedavralar dört 
beş sene, köknardan yapılanlar iki üç se
rede çürüyorlar ve yenisini örtmek mec
buri veti hasıl oluyor.

Elli hanelik bir köyde vasatı olarak 
her sene 10-12 hane evinin, anbarmın. ahı
rının ve samanlığının üzerini yeni pedav
ra ile örtmek mecburiyetindedir. Bir köy
lünün evinin, anbarmın, ahırının, samanlı
ğının, hayvan ve odun ve saire koymak 
için üzerini örttüğü kısımların asgarî sa
hasını 400 metre murabbaı kabul edelim. 
Pedavranın vasati uzunluğunu 1-1.20 met
re, genişliği 0,08-0,10 metredir. Pedavra
lardan yağmur ve kar sularının içeri gir
memesi için kenarları birbiri üzerine ge
tirilir. Bazan birbiri üzerine dahi konur. 
Bu sebepten dolayı boyları bir metre, ge
nişliği de 0,00 metre olmak icap eder. Bu 
eb’ada göre bir köylüye lâzım olan pedav
ra adedini hesap edebiliriz.

I X 0.08 — 0,08 bir tahtanın mesahai 
sathivesi 0.08 metre murabbaıdır.

400/0,08 “ ; 5000. Demek ki bir köylü
nü* ihtiyacı 5000 pedavradır. Bir ağaçtan 
da vaatti olarak 300-1000 pedavra vapıldı- 
îrm* göte köylü beş senede bir beş altı 
pe&nmük ağaç kesecektir. Bu ağaçları 
fattfafk içki yaralayacağı ağaçları da he- 
aafea katarsak pedavra kullanan köylüler 
r.«w*rd*«• ırmar, i artınızın acıklı halini 
U nm âm  tasavvur edebiliriz.

Her sene binlerce köyün yüz binlerCö 
binasını örtmek için lâzım olan pedavra- 
lık keresteyi acaba ormanlarımız karşıla
yabilir mi? Azemî beş senede bir pedav
raların çürüyüp yenisinin örtüleceği göz 
önünde tutulursa hayır cevabım vermek 
icap eder. Çünkü orman nidbeti az olan 
memleketimizde ihtiyacı karşılayacağız 
diye tahammülden fazla ağaç kesip or
manları kafiyen harap edemeyiz. Takip 
ettiğimiz orman siyaseti, mevcut orman
ları fennî şekilde işletmek, ıslah etmek, 
yeni ormanlık sahalar meydana getirmek 
ve orman nisbetini normale, yaklaştırmak
tır.

Ormanlarımız bu ihtiyacı karşılaya- 
mıyacağma göre, başka çare düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Sıkı bir kontrolle bu 
usulsüz kat’iyatm, pedavra için ağaçların 
yaralanmasının önüne geçmek mümkün 
müdür?

Bazı ormanlık mmtakalarda öteden- 
beri yalnız pedavra kullanan köylülerin 
bir kısmı usulsüz kat’iyatm yasak edilme-, 
sinden ve takibatın sıklaşmasından sonra 
pedavra üzerine kiremit örtmüşlerdir. Bu 
hareket, pek mevziidir. Köylüler kendi 
hallerine bırakılırsa bu iş çok yavaş yü
rüyecek ve ormanlarımız da tahripten bir 
an evvel kurtarılmıvacaktır. Çünkü, köylü
yü ormana gönderen ihtiyaç koruma kuv
vetinden üstündür. Anbarlannda ailesinin 
bütün sene yiyeceğinin ıslanıp çürümesi
ni, hayvanlarının yemlerinin bozulmasını, 
çoiuğunun, çocuğunun ıslanıp hasta olma
sını istemiyen köylü insafsız yağmur dam
lalarım durdurmak için ormana saldıra
cak. zekâsının bütün kuvvetini korumanın 
aleyhine kullanarak gayesine yetişmeğe 
çalışacak ve işini görecektir.
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Orman/anmız pedavra ihtiyacını kar* 
îUyamrfdjğına ve sıkı bir kontfülle de bu 

tahribatın hemen önüne geçmek miinıKü'' 
ıdmetlÇ’in* göre bu ihtiyacı karşılayacak 
tedbir almak U&imdir, Köylüyü tazyik 
iden ihtiyaç kuvvet îr»* karşı koyacak va- 
<#$*> i billur, köylüyü bununla teçhiz 
rOviT-ek OTtn«nl«yıiîiî2i tahrip eden büyük 
lehli kelerin birinden kurtulmuş oluruz 
Bit da. pedavra üzerine kiremit örtmekle 
fvümkiin olacaktır. Pedavraların üzerine 
kiri? w it örtüldüğü zaman uzun müddet 
dayandığım yukarıda İşaret etmiştim.

PsyîrtVia kullanan köylülere niçin ki- 
i**#nıt kuUanmadıkînnnı .vrmmık alacağı» 
mız cevap »şağt yukarı şöyledi?:

Adet O'm-âîmş. dede’erirmr-den böyle 
gördük, böyle yaparız; buralarda kıy enk 
«Iduğunriii’ı fazla y»-;8r. binaların 
djtefhv.k « kurt künirnek mevburiycfi var
dır Kiremit *4rtcr»ck bu iri yapamayız, 
damlat- çöker, ham birim topraklardan ki 
fvivıt olmaz . Uh

Bütün bu sebeplerin sudan olduğunu 
söylemeğe bilmem lüzum var mı?

Karşımıza çıkan âdeti yıkar, kiremit 
kuiarmah usulünü kurabilirsek aradı ğı- 
Vllv,-ıc*|;..vi 'VltîrOM? oluruz.

Borumu' Uludağ mmtakaaında gezen- 
k ‘-'. kiremitle 8H ütmüş köyler yanında 
y*!ı*w pedavra d'- örtülmüş köylerde go- 
riirk'f. Pedavra ile örtülmüş bu köyler, 93 
Kus harkında Artvin civarından gelen mu- 
hav-frlçriîı kurduğu köylerdir Memleket
lindeki âdeti buruda da tatbik etmişler,

yanlarındaki köyleri örnek aimamşılardır. 
Bu misalden anlaşılıyor ki, pedavra kul
lanmak ne karın fazla yağmasından, ne de 
toprakların kiremit yapmağa elverişli ol- 
marnasındaııdır. Kendilerinin de itiraf et
tikleri gibi dedelerinden böyle görmele
rinden ve âdet ediıımelerindendir.

Pedavra üzerine kiremit örtmeyi na
sıl tenlin etmelidir?

Köylünün hayvan otlatmak ihtiyacını 
tanzim ve ray zararlarım bertaraf etmek 
için Orman kanunundaki 41, 42, 114 üncü 
maddeler gibi pedavra ihtiyacım karşıla
mak için de maddeler koymalıdır. Kire- 
mit oraklarında yakılacak mahrukatın ko
la;/ tedariki ve ucuz kiremit istihsalinin 
temini., ilh gibi.

Yangın tahribatının önüne geçmek 
lein nazı! köylülere ve alâkadar makam
lara Orman kanununun 88, 89. 90, 91, 92,
93. 94, 115. 316. 123 üncü maddeleri ile ba
zı mükellefiyetler tahmil ediliyorsa, pe
davra tahribatının önüne geçmek için de 
köylüleri ve alâkadar makamları vazefe- 
lendirmelidir. Köylüyü kiremit kullanma- 
ğâ icbar etmek, kiremit, ocaklarının inşa
yı! da suhulet göstermek, kiremit tedariki 
için yol göstermek... ilh gibi.

Orman kanununda, usulsüz kat’iyatm 
ve ağaçların yaralanmasının men’i hak
kında hükümler vardır Yukarıda izah et
tiğim ihtiyaç karşısında bu hükümlerle 
tahribatın önüne geçmek zamanla olacak
tır. Bizim kaybedecek vaktimiz olmadığı
na göre, bir an evvel tedbir alıp ormanla
rımızı kurtarmalıyız.



Türkiyede Orman kanununun tatbikine dair

Yasan: Profesör Bemhard

S. Şubat. 1937 de çıkan 3116 numaralı 
Türkiye Orman Kanununun tercümesi 
Turkisehe Post da neşredilmişti. Orman 
Kanununun gayeleri Türkiye ormancılığı-
u. millet iktisadiyatına uydurmak ve aynı 
samanda Türkiye ormancılığım umumî 
devlet idaresine ithal etmektir. Türkiye 
ormanlarının büyük kısmı devlete aittir. 
Devit te ait ormanların idare ve işletilme- 
süe. geri kalan ormanlar üzerinde kontrol 
vazifesi Devlet Orman İdaresine verilmiş
tir. Bundan dolayıdır ki ormancılığın dev
let idaresine ithali lâzımdır.

idare demek bir işletmenin hasılat ve 
gUtsarrfaum - para veya madde - birbirile 
öyle bir âhenge getirmektir ki hasılat 
membalan devamlı olarak veya hiç değilse 
azalmadan aksın ve eğer mümkünse kay
nağın kudreti zamanla artsın.

Her idarede esas, işletilmesi lâzım ge
len mevzuun tam olcıi*k tanınmasıdır.

Orman Kanununda Türkiye ormanla
rsam işletilmesi mevzubahstir.

Türkiye orman: işletme mevzuu ola
rak gert s idareci. - Devlet orman idaresi
ne - ve gerekse vasi: kanuna tamamen ma- 

' İfan obDMü'.c:r. Bugün bu malûmat henüz 
aarvcut değildir. Om un Kanununun bi- 
.UK-C- maddesinde *OmÂr.* ı, , üo.iu .̂ .. 
iarst ve c-r.un tabiattaki huduau-
OG8B »iâ* teshirine kâi: de-

Oqnm̂  -
tır T^rkUcbc P<*at

Çeviren: Dr. Fehim F ı r a t

ğildir. Bu gibi hudutlar mevcut değildir. 
Hiç kimse tabiatta ormanın nerede bittiği
ni ve otlağın başladığım yahut ormanın 
başlayıp otlağın bittiğini bilmiyor. Zira 
otlaklar üzerinde orman ağaçları bulun
makta ve ormanlar içerisinde hayvanlar 
otlamaktadırlar.

Bundan başka orman kolay ve çabuk 
bertaraf edilmektedir. Bu sebeple orma
nın hudutları ve yetişme yeri arazide ve 
haritada sarih olarak tesbit edilmiş olma
lıdır. Ormanın sahaları bir deftere (Orman 
kadastrosu meselâ İtalyada olduğu gibi) 
devamlı olarak kaydedilmelidir. Memle
ket dahilinde orman olarak nazarı itibara 
alman ve yabana müdahaleye karşı Aske
ri koruma tarafından muhafaza edilen, 
orman kanunu hükümleri dahiline gireri 
sahalara ait her türlü şüphe imkân harici 
kalmalıdır.

Ormanın hudutlandınlmasında esas or
mandaki mülkiyetin testini değildir. Ormanda 
mülkiyet, üzerinde yetiştiği toprağın mülkiyeti
ne tabidir ve Türkiyede ekser halde arazi ve 
toprak devlete aittir. Dana ziyade onman olarak 
idare edilmesi lâzım gelen toprağın hudutlarım 
tayin etmek icap eder. Umumiyetle bunların 
tesbiti güç olmaz. Çünkü hudutlar esas itibarile 
mülkiyeti devlete ait olan arazi üzerinde seyir 
eoecekur. Bu itioarla ormanın hudutları genis 
mülâhaza ile ve Diktatörce harita üzerinde teş
dit edilir. Haritadan araziye nakledilir. Bina
enaleyh har-ialar hususî şekilde olmalı ve yal- 
mz arazi vazıyeti değil aynı zamanda ormanın 
hahni de göstermelidir.
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OffTuıf» Kânunu orman uaırıuılaruun
Uılçp etmekte olup bundan

tSİA tV*1ıritalairfi yepüır»asma ehemini-
i e ve buriiıririi iıtrntiiı ve hudut*'
rifi Umtfitt i£jö o** müddet tay:in etmek-

IUİU bu müddet o derece sısa tek-
rjir ı.‘-:i.i!öiisriır kî aleiûde v&Şitalârun kulla
r ı ' s u *  h«fitaliınri itmamı ve hudutla
rın vaz'ı kabil değildir Verilen bu zaman 
iûrtıhtia hâriisîkiiri y/ipümss: ve hudutla
rı,-! çekilmesi içtn levkaiâae vasıtalara 
n&?*eaaı evsmk mecburiyeti vardır.

Kitz.ur'. ittb&rs» ah nacak nokta, ornıaMn 
haritasını almak ch»p otmanrn ise her ara
zînse hasında lazım gelen «görüşü* 
îşgal ettiğidir. Aynı mamanda Türkiyede 
şortnot- guç varılabilir arızalı dağlarda ve 
mccsltkrim yei&u fcîOtmiarittdv bulumrr.

otı Îîîti'îir ormanların messtîssı- 
îtis tayyarı; îtvöen namctı fotoğraflar' yar-* 

şripütaası Hzun geıdiğml güstcıv 
Ancak bu nav; mesaha ile orman ka- 

R-ununu?: îcibit ettiği taîtpî.er tatmin edi- 
İf'hıhr,

3 — Tepe çapı ve gövde çap. apişredsŞç 
münasebet esası üzerinden ma-vcut Odun 
hacmini tesbit etmek.

Bilhassa tebarüz ettirilmiş oimai: ki 
bütün bu işler hariçte yalnız bir nafnaj; 
dahilinde halledilirler. Bu işleri diğer hiç 
bir mesaha usulü aynı zamanda c.r iş saf- 
hası ieçrisinde görmek kabiliyetinde de
ğildir. Böyle bir usul tabiatiie çok m&r.im- 
bir ss’y; ve zaman tasarrufunu ifade eder.

Diğer bir zaman tasarrufu da ormanın 
mesahasının. insanların orman içerisinde 
çalışmalardı* veya orman üzerinden uça
rak alman fotoğraflarla yapılması arasın
daki m ınca veseden meyd<ma çıkar. 
zamanda ir sar. tayyareden ormanı, or- 
itisou': içerisinde bulunduğuna nazarsın
d;.ha varih olarak görür. Ormana yukarı
da»'. b»k»İrn.iJda orman içerisindeki rasat 
maniaları bertaraf edilmiş olur.

Yerden orrnamn mesahasında arazi 
arızalar t müsait olduklara takdime orman 
üzerindeki görüş .yalnız orman karşısında
ki bir sırttan, yahut ormana hâkim çıp-

'• r- tayyirıHİcr. alır»»;'»;;, fotoğ-
• «î.&.'kI*r. iiiteıuıı'îc yipiiıiuş haritalar
<ıoiS#n

. Mhru,' orYifoftiiİ ;î?«İ5Cîr̂ iS?İîi vaz»yi»tir
! feîr ’û» (tçjviyG

ik*ftİİ*:y ■ vtfttbZMı
’v1*.ifntdiriJgffaEHg} \i\

'U&gYs Vi#33ynii r.mic&iiMi* bir tıkır.
iİ&ŞVî/a v &Ak.ifüî-tek; t ilere İKtina-

0 I# Ûtifefe ert-ki iv,ıitiutiar, ev-
V9*J» « fen*?*? piâoUn yüîdıırn’o

M
*ı

v* 4p CCıVİilî Wıh*iııv:ie beraber
r<de uUfirn -1 r*/A ri j

:'«iqıcıik V*

lak bir tepeden temin edilebilir. Halbuki 
tayyarenin istimalde istenildiği kadar hâ
kim noktalar elde edilmiş oluyor.

Bundan başka orman üzerinde uç
makla ormanın vaziyeti hakkında alman 
fotoğraf tamamen objektif ve ber zaman 
irin gayri kabili itirazdır. Buna mukabil 
ormancının ormanda yaptığı tavsif ise 
sübjektif ve daima kabili itirazdır.

îzah edilen faideler Türk ormanının 
mesahasının tayyareden alman fotoğraf
lar vardımile yapılması lâzım geldiğini 
gösterirler.

Türkiyede bu nevi bir mesahaya şu 
suretle itiraz edilmektedir:

Avrupamn bütün eski medenî memle
ketlerinde ormanlar evvelce umumiyetle
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yc-r otçınc usulleri yarrîunile 
mesaha *<££mişterâL Bu usuller Türkiye- 
ûc do kuBaml&bilirîör. Bu itiraza ’kolay- 
kkoı cevap verilebilir. Avrupaıun eski 
sueoeui oaemleket lor inde takriben 150 se- 
'v  evvel ormanlar mesaha edildikleri za
man henüz hiç bir tayyare ve fotoğraf 
\  c43u Bu ormanlan bugün mesaha et
mek İdamı gelseydi bu iş her halde, eğer 
orman, m mesahası bugün Türkiyede oldu
ğu kadar müstacel ve elzem olmasa bile, 
tayyareden alınacak fotoğraflar yardımile 
yapılırdı. Zira Türkiyede derhal yapılması 
iaeann gelen iş, halkın odun ihtiyacım kar
şılamak için mevcut bütün ormanların da
imî olarak ne kadar odun verebileceğini 
tesbit etmektir.

İnkişaf etmemiş memleketlerde bakir or
manların tayyareden alman fotoğraflar yardı- 
aıiîe mcüabası her zaman tatbik edilebilen ye- 

mer;ıha yoludur. Çünkü ormanın tayyare
den aünrrstş fotoğrafları ve bu fotoğraflara ikvti— 
aat edecek haritalarla yalnız vaziyet plânları 

i değil; ayni zamanda arazi teşekküiâtuu tama

men verecek tesviye münhanili haritalarda ya_ 
pıier ki bunlar ormancılık maksatları yanında 
kezalik derhal memleket müdafaası, arazi islâhı. 
toprak istifadesi, seyrüsefer inkişafı (Demiryol
ları inşası, şose inşası, su inşaatı) ve mali idare 
(ver î takdiri) için kabili istifade olabilirler.

Bugün, hiç olmazsa Almanyada, hava 
fotoğraflarının mesahasını ikmal ve bun
ları kıymetlendirme âletleri ve bilhassa 
ormanın havadan alman resimlerinin kıy
metlendirilmesi metodları o derece ileri 
gitmiştir ki mesaha maksatlarına uygun 
uçuş yüksekliği ve âletleri kullanmağa ta
mamen alışmış ve metodları tanıyan şa
hıslar kullanmak suretile ormanın tayya
reden alınan fotoğraflarla mesahasında 
tam bir muvaffakiyet elde etmek kabil 
olacağı gibi diğer mesaha metodlanna na
zaran zaman ve masraf tasarrufu temin 
edilir.

Ormanın ancak bu tarzda yapılan me
sahası, orman kanununun tatbiki ve orr 
ma ran muvaffakiyetli idaresi için lüzumlu 
olan malûmatı seri ve kusursuz olarak 
verir.

Ormancılık âlemi

’-'v ov-iiî çıkmadığı geçen 1626 
v o r m a n c ı l ı k  âit- 
j. înde bir çok hâcİAçiı-5" ölmüştür. Geçen 
'U’tıcyv a«* 'ümokla beraber t>ıs hâdiscîer- 

ririv.ar.r;l:iv tarihunizdu yer alabilecek 
yf-^.jyürito iiiApJarmı ve bütün meslekdaş- 

bÖin»ww faydalı görülenleri seçerek 
îp-fafî muayyen cır sıra dahilinde aşağıda 
okü vüOî Un m ıza sunuyoruz.

>*ryjk v# iiiaîtt m akantlannda 
değişiklikler

dit} Muhlis Krkmcn yeniden Ziraat 
Vv<kii< okfuî t*t'-*, i'h jyene s«t y m Bay Dr, 
Şefik B»ŞV<flc*?clv gçSmcsiie
l*?şp,kki»3 tü t'o  veni hük itr.i'ltc  Z iraat Vo» 

iîti'ticî tfeU* nîafak Bsy Muhlis 
tşPa.İ ettiîe».

Bifüsci jffsmanmda pek yâ-
ki2tö&t Uuiiikği'tM* y üksek tacsîtkö&şımız 
öay Muhiti' Efkrfıtn, Türkiyede orman 
dav&onı bütün şümul v<- ehemmiyetile 
b* niıtmrîr.is. bu davanın muvaffakiyetini 

irfi-iil bir iş ve hareket noktası 
•►'ı-raic ?;ıgh$p etmiş çok değerli bir 
tav 1*4. jdo.m»(fir. Orman kanununu, onun 
«x»«:K.>r mesaisi ncü«**«de kazanmış bu- 
lUnuycrua Hu bakımdan meslek tarihi
mizde keoâiğîîüi saten mutena bir mevki 

bultinayoruu. Vekâlet makamını 
'vkia*' ıhmatan hepimize sü-
f'-t vs.- jiviir*h serecek bir hâdise oîrouş-
Xur

Vekaleti MıBieşarUğm Bay 
Mck,7 tavın edildi Müsteşar Bay 

Cs’ai Avbar’ır. eski vazifesi ve ihtisası

olan istatistik umum müdürlüğünde ;«jsar 
rna arzularının is’afı üzerine acılan Ziraat 
Vekâleti müsteşarlığına Vekâlet başmüşa- 
vır i Bay Aziz Meker tayin edilmiştir.

Ziraatçı jiğimizin güzide bir siması 
olan Bay Aziz Meker İlmî iktidar ve-salâ- 
ni.vetile tanınmış değerli bir idarecidir 
M üs’.eşarhk makamına geçmesi ormancı
lık âleminde samimî bir memnuniyetle 
karşılanmıştır.

Hay Fahri Bük yeniden Orman Um um  
Mıidiiroiıidu; Bav Hüsnü Yaman’ın Ma- 
»is# âsyîavbğma seçilmesi üzerine inhilâi 
ede» Orman Unum  Müdürlüğüne fen he- 
yeii : »-ir i ve eski umum müdürümüz Bay 
Fahri Bük tekrar tayin edilmiştir. Yüksek, 
karakteri, timi ve meslekî iktidar ve vu
kufu ile meslek muhitimizde daima saygı 
ve sevgi he anılan orman ve su mühendi
si öz meslekdaşınuz Bay Fahri Bük’ün ye
niden Orman Umûm Müdürlüğüne tayini 
hepimiz için hususi bir sevinç ve iftihar 
vesilesi olmuştur.

Orman fen heyeti reisliğine Bay Tah
sin Frsan m tayini: Bay Fahri Bük’tenir.- 
hiîâl eden orman umum müdürlüğü :fen_ 
heyeti reisliğine eski orman umum mü- 
diırlerinder. Türkiye İş Bankası orman iş
leri şefi Bay Tahsin Ersan tayin edilrni^; 
tir. Açık ve özlü fikirleri ve mütecellit ha
reketi erile tanıdığımız değerli meslekaa- 
şımız Bay Tahsin Ersan’m, tekrar meslek 
camiasına iltihakile, ormancılık, yeni bir 
kıymet daha kazanmış bulunmaktadır.



Tetkik ve teftiş seyahatleri
Say m Ziraat Vekilinin Bolu seyahati: 

Türeyenin en bol ve gür ormanlarım ih
tiva eden vç halkı hemen hemen tamamen 
om&nîarla ve ormancılıkla alâkalı bulu- 
".an Bolu Vilâyeti, geçen sene Millî Şefi
mi r Saym İnönü'nün yüksek tetkikinden 
geçmiş ve bu vesile ile ormancılık millî 
«eften çok değerli direktifler almış bulu
nuyordu. bu yüksek direktiflerin yerinde 
tahrik ve tertibi işlerini görmek üzere Zi
raat Vekilimiz Bay Muhlis Erkmen ve 
yanlarında Orman Umum Müdürü Bay 
Fahri Bükle Umum Müdürlük işletme şu
besi müdürü Dr. Rıdvan Pınar olduğu hal
de Ağustos avında Boluva gitmişler ve bu 
vilâyeti baştan başa gezmişler, ormanları 
ve orada bulunan amehajman gruplarının 
faaliyetlerini, işletme işlerini, Bolu orta 
orman mektebini ve civardaki Karabük 
devlet orman işletmesi revirini tetkik ve 
teftiş etmişlerdir.

Gerek Millî Şefimizin ve gerekse Zi
raat Vekilimizin bu seyahatlerini mütea
kip Boluda ve bu meranda Kastamoni ve 
havalisinde orman işlerinin inkişafı, dev
let işletmelerinin ve amenajmaD işlerinin 
Tcvsi ve tesrii yolunda bir çok esaslı ted
birler alınmış ve tesisler meydana getiril
miştir.

Kastamoni ormanlarının istikşafı: 
938 senesinde Bolu vilâyeti ormanlarının 
istikşafından alman netice üzerine 939 se
nesinde Kastamoni ormanlarının da istik
şafına karar verilmiş vc bu işler Dr. Ali 
Kemal Yiğitcğlu’nun başkanlığı altında 
b îr heyet memur edilmiştir. Heyeti Hen- 

orman mühendisi Faik Ertür, Alan
ya mühendis; Tabir Yılmaz Yücel. Anka
ra  gâ h e v fe  muavini Kutsi Tuşuz teşkil

ediyordu. Heyetin vazifesi Kastamoni or- 
manlannm umumî vaziyetini belirtmek
ten başka Türkivede bulunan devlet or
manlarının bir an evvel devlet işletmesi
ne konması için tatbiki icap eden, memle
ket şartlarına uygun çabuk, ucuz ve sıh
hatli bir usulün araştırılması da bulunu
yordu.

Geçen sene Ağustos ayından Eylül 
Sonuna kadar devam eden müddet zarfın
da istikşaf heyeti Kastamoni merkez ka- 
zasile, Tosya. .İlgaz, Araç, ve kısmen Da
day kazalarının orman durumunu tesbit 
etmiştir. Heyetin reisi ile iki âzası istik
şafa ait rapor ve haritalarla Türkiye mik
yasında kullanılacak yeni istikşaf meto
dunun esaslarım hazırlamaktadırlar, istik
şaf neticesi yakında Orman ve AV da ayrı 
bir yazı ile bildirilecektir.

Orman kanununun tatbikatına ait 
etüdlcr: Orman kanunu tatbikatında ge
rek Ziraat Vekâleti ve gerekse Orman 
Umum Müdürlüğü daima kolaylığı ve ça
bukluğu temin etmeği gaye edinmiş ol
duklarından bütün, orman teşkilâtının tat
bikat sahasında hiç bir müşkülle karşılaş
mamaları ve bu suretle bu teşkilâta veri
len çok mütenevvi vazifelerin sür’at ve 
salâhiyetle başarılmasını göz önünde tut
maktadır. Köylü ve mahallî kereste, zira
at âletleri, odun ve kömür ihtiyaçları; ka
nunun tatbikatında memleketin en başlı 
meselelerinden biri olarak ilk plânda gö
zükmektedir. Bu meselelerin ince ve iyi
ce tetkik edilmesi ve tatbikatta tesadüf 
edilmesi muhtemel olan güçlüklerin der
hal. ve yerinde bertaraf olunması için ev
velki sene olduğu gibi 939 senesi sonbaha
rında da Şube müdürlerinden Fikri Ko
zak, Bolu. Zonguldak, Kastamoni, Sinop.
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ÇnfiyjTî vüâyçUeîjnç; jube müdürü h ua - 
Adaşa. linUty. Gaziantvp' Mâîetys, 

Dî.vari»k:r, E'âzığ &&& tnû>
dürü SOrçyy* Toy**' Bursa. Bahkesir. 
Ibrerik. Ç&nkka»*'. hianb’jJ. Kocaeli. Es- 

r viüyeî’erîîHr; crroan müfettişlerin* 
;i»-n aE.rjÇt? ffûMY Muğla. Antalya. ispar
im. VcnitH, Burdur, İzmir vL*Ayct'ıerinc", 
orman t lifleri tiden Hali! kutluk Si
ya*. Tok it t. Aınesya, Ssrasun, Ordu. Gire- 

Trsîv.-n, Bize. Çoruh. Kars, Erz ı- 
rv.m. Gümüşhane vi!âyetlerine gönderil- 
mtşîerdi;. .Bu ^rkndaşj-ar Umum Müdür- 
rükfcen .t?d»kî*>*ı direk4 i f dairesinde grz- 
dUdüri vSâyerifT-dc iccp eden tetkikleri 
yöpmışîsr. muhtelif •••dbirîer aîmısiar ve 
rk* î*y kadım \üren ^eyabatlsnom sonun.
*1* tetkiklerini ve eeklifîerînj -birer rapor.
«  L’mufrı M üftüve^T'iSsiıvdiî'.

Wsi»y vilâyetirriı- ormnm-ıltk fctkîk* 
feri.- Oîızet Hata yiv. a-na vatana iltihakını 
nı-isîcMk'.fi by yeni vilâyetimizdeki orman 
varlığın at tesbit!, omum t^-şkilâtimn eski 
•«faîe y.'oiibm »iuuruue lâzım gelen deği
şikliklerin tayin? :n «ksadile 939 yaz avîa- 
1'py‘ı •>!'kr.rijs!mı_r̂ Kâ>Tii.Trarı Ardîç bu vi- 
ixy- te g,>tîdi!riim»stir. Gene Halay vflSye* 
f.mK#- gerek Suriye idaresi ve gerekse- Ha- 
ı.yv .Temamrvca yapılmış muhtelif

erör-ar, işlerinin orman mev- 
■iiiiiifT’tzi-.’. if-tiii işlerin' temin *vUnek ve 
ö.i-fr- ihvîvaÇiZttBi muhitin hususiyet ve 
ıhriyaeîSk gtrir kolay ve çabuk olarak kar- 
9Ü»tn*k üzere icap eder. tedbirleri yerin
de etmek vazîfoailç refakatinde şu-
N  müdiif muavin* Hsyaîi Gdkbük öldu- 
Sü ‘!feîd<- şube müdürü Fikri Kozak 939 

f<-ı vınîrii ün!» Hataya gönderil nıi'der
li ur.

Uzunca müjde’. Hatay da tetkikler 
yaptıktan sonra merkeze döner arkaciaş- 
Ierimiz raporlarını Umum Müdürlüğe <un- 

* musterdır. Güzel Hatavm ormanlarına ca- 
;r Fikri Kozak ve Kâmuran Artfcç'm haztr- 
larrakta oldukları bir yazıyı yakında okû- 
vııcuîarîîjîiza vereceğiz.

Xefiî« seyahatleri: Orman teşkiiâts- 
r*:n m.üi’akafce ve teftişi işleri de fasılasız 
Varak devam etmektedir. .939 yılı içinde 
orman müfettişlerinden Macit Toran Ba- 
t’k'-yir. Kütahya. Eritişi-hir. Edirne. Kırk- 
j-rri: ve Bo*u vilâyet ve ormanlarında: 
müfettiş Bekir Günsy Denizli. İsparta. 
Balıkesir. Feyhsn vı’âyeöerile Dursunhey 
î-.hir.~t‘ revirinde, müfettiş Halil Kutluk 
Cankırr. Sinop. ÎStarsiiroL Edime. Tekirdağ 
ve Kir}:‘.-T“!- vilâyt-îlerinde: müfettiş Av- 

î ' r.r:; i u-.: bv:. Ankara. Eridşehir mes
ul muhasipliklv-rinde Beîgrad ve Alaçam 
L-.s' înıo revirlerinde Sivas vilâyetinde ve 
müfettiş Kâ’rurrır. Areıç Elâzığ. Sivas. Di
yarbakır 'rilâyetleriîe son zelzele mmta- 
köîannda ietkikat ve teftıaşfta bulunmuş
lardır.

Amenörnan gruplarının faaliyeti : 
AnH"':OTiıan gruplan 939 senesi yaz çalış
malarına 6 grupla başlamıştır. Gelecek 
yıllarda grup adedi ve mühendis miktan 
deha çoğaltılacaktır. Amenajman grupla
rının 939 senesi mesaisi geçen sene istik
şafı yapılan ve devlet işletmesine açılmjş 
ve açılacak olan orman mmtakalarmda 
cereyan etmiştir.

Birinci ve dördüncü gruplar evvelki 
sene başladıkları ZingaJ şirketine ait or
manların revizyonunu ikmal etmişler ve 
sonra bütün Aladağ ormanlarını amenaj
man ma memur edilmişlerdir. İkinci grup 
Zafranbolunun Turna ormanı revizvonu-



tu; btUrdiktan soma Geredenih Mengen 
V*yı îîsv.um ormanlarının amenajesine 
başlamışlardır. Üçüncü grup Çoruh vilâ
yeti ormanlarının 5 inci ve 6 inci gruplar
o.; İv a Diu-.ce • Mudurnu kazaları hu
dutları dahilinde bulunan Abat * Koram 
ali ormanlarının harita ve planlarını yap
makla meşgul olmuşlardır. Ayrıca 5 inci 
gruptan başmühendis muavini Aziz Elgin 
idareden kendisine verilen mühendislerle 
Avaspaşa ormanının amenajesine memur 
edimiştir.

Gruplarda yaz mesaisi Nisan sonla
rında başlamak. Teşrinievvel ve hattâ Teş
rini sanide sona ermek üzere altı yedi ay 
sürdüğünden bu sene alman netice geçen 
senelere nisbelte daha fazla olmuştur. Bu 
hususta bir fikir vermek üzere amenaj- 
man gruplarının 939 senesinde faaliyette 
bulundukları yerlere ve aldıkları netice
ye ait malumatı aşağıya koyuyoruz.

Hektar
1 Ayancıkta Zingal şirketi orman

larının revizyonu 30000
2 Zafranboluda Turna ormanının

revizyonu 1500
3 Bolu vilâyeti Mengen çayı hav

zası ormanlarının harita ve plân
lan 12000

1 Bolu vilâyeti Abat - Keremali 
ormanlarının harita ve plânlar 25000

5 Bolu vilâyeti Aladağ ormanla
rından bir kısmının harita ve 
plânlan 10000

6 Çoruh vilâyetinde dört orman
harita ve plânları 7800

T Çoruh vilâyetinde Otingo orma- 
Kwrı haritası 7800
TVİrırdağ Saray kazası Ayaspâşa

baltalık vakıf ormanı harita ve 
plânı 30000

Yukarıda verilen malûmata göre ge
çen yıl 21500 hektar koru ormanları re
vizyonu, 16000 hektar koru ormanları ha
ritası, 45700 hektar koru ormanları harita
sı ve plânı, 30000 hektar Baltlık ormanı 
harita ve plânı yapılmış, cem’an 113000 
hektar orman sahasının revizyon, harita 
alma veplân yapma işleri sona erdiril
miştir.

Altı ay gibi uzun bir müddet dağlar
da her türlü meşakkatlere göğüs gererek 
çalışan amenajman grupu mühendislerinin 
geçen sene aldıkları netice her türlü tak
dirin üstündedir.

Orman fen heyetinin çalışmaları 
Fen heyeti reisliğine Bay Fahri Bük’- 

ün tayininden sonra orman fen heyeti 
için yeni mesai devresi açılmış ve fen he
yeti içtimalarma başlamıştır.

Bay Fahri Bük’ün umum müdürlüğe 
tayininden sonra bir müddet faaliyetine 
fasıla veren fen heyeti Bay Tahsin Ersan’- 
ın riyasete gelişini müteakip normal ve 
verimli mesaisine tekrar başlamıştır. Or
man umum müdürlüğü teşkilât kanunu 
mucibince fen heyeti asıl heyetin reis ve 
âzalaundan başka bütün şube müdürleri
nin de iştirakile teşekkül etmiştir.

Fen heyeti umum müdürlükten gön
derilen ve meselâ orman mahsulü işliyen 
fabrikaların açılması, kanun tatbikatında
ki muayyen meselelerin halli, şubelerin 
tetkik ve tesbitini istedikleri fennî işlerin 
tetkik ve tayini, talimatnamelerin tertip 
ve tanzimi gibi ormancılığımızın gidişine 
ve yükselmesine ait mühim mevzular 
üzerinde haftanın muayyen günlerinde 
uzun toplantılar yapmakta ve kararlar
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r*tbt! rihiiın'ıuştuP f £
iiAt; haw<d! KajifbuKv, Üutsmıbey, 

Şm uktın , PudaV. Abat |  Km 
~j7 SnlutuSf Seben. Adananın Pos?
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11 v o erindi İle tm eler kaza hu- 
»sî.'î ı iı-yııü edilmiştir. Karasu, Dev- 
flüuvp kiı ılanml-ı işletme kurulmuş 

; <.,»♦•« iiiîi’luic K<u abiilce bir bölge ha-
î‘ oltinan Karakaya ortnanların- 
hrm Zonguldak mıntakasnmıı maden 

mu ihtiyarının bir kısmım ve hem de 
mman mahsulâtı dde odilreck-

.Ik t vrt .esiş ğoil.çn Karabük reviri- 
91 tnalâh muiıt«7,»waıı açık artırma 

-m /, dilmektedir. Hattâ bazı

nüteşebbişlet tarafından Karabük ıstas- 
onu civarında iki fabrika da kurulmuş* 
ur. Eskiden mevcut, olan Keltcpe büyük 
tuz revirinden başka Yalakkuzu ve Feke 

bölgeleri de Kara bük revirine bağlanmış
lar Bu suretle Karabük reviri sonradan 
ilâve- olunmuş Karakaya bölgesi de dahil 
olm ak üzere beş bölgeye çıkmış bulunu
yor.

Dursunbey revirinde işletme faaliyeti 
hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Yalnız 
A lacanı ormanlarından senede müstemi* 
ren Ö2000 metre mikâp istihsal yapıldığı 
için nakliye işlerini rasyonal bir duruma 
getirmek üzere orman dahilinde takriben 
30 kilometrelik tir dekovil hattı inşasına 
lüzum görülmüştür. Geçen senedenberi 
devam eden etüdlerdcn sonra şimdi de 
hummalı bir faaliyetle tesviyei türabive 
yapılmaktadır, Ayrıca îngiltereve bu hat 
için kâfi miktarda ray, lokomotif ve top
rak arabası (TrumV siparişi yapılmıştır.

Dursunbey istasyonunda kurulmakta 
olan işletmeye ait fabrikalar Mart içinde 

-faaliyete geçeceğini ümit ediyoruz. Bu su
retle işletme senede takriben 10-15000 
metre küp .yuvarlak ağaç işleyecektir.

Belgrad reviri fakülte talebelerinin 
tatbikat reviridir. Ormanın imarı ve tale
benin pratik görgülerinin arttırılması için 
burada da çalışılmaktadır.

Somdöken revirini de daha ziyade bir 
imar işletmesi olarak telâkki etmek lâ
zımdır. Seneîerdenberi işletilen bu orman
lardan ferahlandırma kesilmesi ve saire 
sııretile yapılacak kat'iyat neticesinde se
nede takriben 4000 metre mikâp kadar 
ağaç alınabilecektir.

Daday, Çoruh revirleri yukarıda da 
arzedildiei üzere kaza isletilmesidir. Bu



revirler geçen faaliyet devresi esnasında 
e v v e l  emirde civar halkın yakacakları 
viuv. w  kulUmacakları keresteyi temin 

c-.mokle iştigal etmiştir, önümüzdeki faa
liyet yılında Daday ve Çoruh revirlerinde 
de kerestecilik ağaç hazırlanmasına başla
nacaktır.

Çoruh revirinin faydalı çalışması bek
lenilmektedir. 101)000 hektardan fazla olan 
Ladin ormanlarından istihsal edilecek 
tomrukların Borçkada işletme tarafından 
kurulacak bir fabrikada biçilmesi ve bu 
suretle civar halkın kereste ihtiyacının 
karşılanması imkânları tetkik edilmek
tedir.

Daday işletmemiz civarında bulunan 
fabrikaların faydalı bir şekilde çalışması
nı temin etmek maksadile revirin işletme 
hudutları içinde kalan ormanlarından ke
sim yapılması düşünülmektedir.

Bolu vilâyeti dahilinde olan Abat-Ke- 
remali ormanları da işletmeye açılmıştır. 
Amenajman gruplarının bir senedenberi 
çalıştığı bu ormanların yüksek bir verim 
temin edeceği muhakkaktır.

Orman işletme talimatnamesinde ta
dilât : 1 Birinci Kânun 1937 tarih ve 7762 
numaralı Vekilli- Heyeti kararile tatbik 
mevkiine sunulan orman işletme talimat
namesinin 2, 6. 24 üncü maddeleri, gene 
Vekiller Heyetinin iki karirile tadil edil
miştir.

7762 sayılı ve 1 12/937 tarihli işletme 
talimatnamesi bütçe kanununun 1 inci 
maddesine istinat ettirilmiştir. Bilâhara 
3444 sayılı kanunun 7 inci maddesi dev
let orman işletmelerine dair evvelce büt
çe kanununda bulunan hükümleri ihtiva 
edince talimatnameyi mezkûr kanunun 
«mreiciğı şekilde yeniden hazırlamak lâ

zım geldi. Bu değiştirme sırasında 2 inci 
madde ile 6 inci maddenin C fıkrası da ta
dil edildi. Vekiller Heyetinden alınan 
29/5/1939 tarih ve 11139 sayılı kararname 
ile kabul olunan yeni talimatnamenin 2 
inci maddesine işletmelerin icabında fab
rika kuracaklarına dair hüküm konuldu. 
6 inci maddesinin C fıkrasında merkezde 
istihdam edilen memurlarla ücretli me
murların tayinlerine ait hüküm sarih ol
madığından buraya da umum müdürlük 
teşkilât kanununun tayin hususundaki sa
lâhiyetleri dairesinde tayin yapılacağı ilâ
ve edildi.

24 üncü maddenin değiştirilmesine ge
lince: Eskiden 24 üncü maddede hususî 
çap ve evsafta mallar için sipariş kabul 
olunabileceğini âmirdi. Hususî çapta ol
madığı halde müstacelen yapılması lâzım 
gelen satışları bu maddeye göre ilândan 
sonra icra etmek lâzım geliyordu. Halbuki 
bazı ahvalde derhal satış yapılması lâzım 
geldiğinden ve kat’iyatta buna sureti kat- 
iyede lüzum görüldüğünden umum mü
dürlükten izin almak şartile ve pazarlık 
usulü ile müstacel ahvalde satışlar yapıl
ması tecviz edilmiştir.

Ağaçlandırma faaliyeti
1939 yılı içinde ağaçlandırma sahasın

da oldukça mühim hareketler olmuştur. 
Bunlar arasında bilhassa Ankara, İstan
bul, Seyhan ve Antalya vilâyetlerinde ya
pılan ağaçlamalarla muhtelif vilâyetlerde 
yeniden kurulan fidanlıklar anmağa de
ğer.

Ankarada Harbiye mektebi civarında 
35 hektarlık sahaya muayyen bir plâna gö
re 100000 muhtelif cins fidan dikilmiştir.

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü civa
rında !2 hektar genişlikte eskiden batak-

müdvM-Ho tanzim edilmiş olan 
^ iki
j.:#i fi.M-ya mevkiinde devam ct- 
o!an ça!;.vnt'»l»r Myestnde 16 hek- 
:hj. tarmtmiî* ağaçlandırılmış hu

i içinde yeni»Jen 8,5 hektar
ğaçiamimirnsımı için şimdi
ahımıtş buluıli uy or.
>»,tah Sİ şenednde tesis
ok al iiptüs- fi«Janiıklarından
irdar ;*} CiVRT arazinin ağaç-

L/UTÛ tîf# Tarsusta ma-
ılifi&jıt ve Karabucak

Ağaçlandırma faaliyet m* me?Blffiîı

■ H1&1* yanma teşmil etmek makşadiie eşi

ı mevcut fidaialıklara yenileri katı

itadır. Orta An adoluda Eskişehir. Çaı
kın doğu Anadoluıda Sivaı=, Elâaıît ftdaı

hkharı öce sürüleb -uu,
1938 senesindei Kızılay’dan saun al

mm 215 tekwrliK sahanın fidanlık halin
kon]u iması için bü tün tesis,at ikmal edil
mek üzeredir. Amlenajman grup mühen
dihâkjrînden Ya kup Apaııay, Celâl Sanay
Şükjrü Ak nün 940 başında fidan lığın tesvi-
ye münhı&nili bir haritasını almışlar ve fi-
daıılığın teknik işçi kadrosu genişletilnıiş-
tir. 1940 senesinde Eskişehir fidanlığı orta
Anadolu ağaçlamaları için fidan verecek
bir hale ;gelecektir.

Eskisıehir fidanlığından başka Çankı-
rinin kışla mevkiinde 3 hektarlık bir saha 
fidanlık haline konmuştur. Kezalik Sıva
sın Dutluk mevkiinde 27 hektar saha fi
dan veriştirmek maksadile orman umum

Ç-, ^ı lıklarından kurutulan 205 hektarlık 
s*h» ki-mu-n ağaçiandifthnıştır. Kezalik 
Anialvadu kurulan okaliptüs fidanlığın
dan Hye t dilen fidanlarla Kaş kazasına 

I  bağlı Kalkan nahiyesinin Ovakelemiş ve
K*r»gol b:.tı»Kİkifant»da orman kurma iş- • 
U rîiU: başlanmıştır, Şimdiye kadar 40 hek- 
î»jrtik yiiı,ı ağaçlandırılmış bulunuyor. Bu 
«un kilerde yapılan ağaçlandırmayı sürat- 
tvndirm** için bataklığa yakın bulunan 
Ov* köyünde *b?r okaliptüs fidanlığı da
kiinolmuştur.

t i'FTUp STthİiîdimizde devlet el ile ya
plîi Ş bu aç.sçiam,-ıiaVdon başka fertler ta
«ufu ,.|rt okilüptıiş ormanları tesisi l ı -
1 Bu itibarla okaliptüs
os»<ılamalarımiı cinümiiizdeki yıllarda da-
h.t 2üyAdt- m ut.as1 belidönebilir.

müdürlüğünce istimlâk edilmiştir. Sivas, 
Çankırı ve Elâzığ vilâyetleri merkezlerin
deki bu fidanlıklarda tesis işleri bitiril
miş ve fidan yetiştirmeğe de başlanmıştır. 
Önümüzdeki yıllar fidanlıklar faaliyetle
rini arttıracaklar ve yalnız mensup olduk
ları vilâyetlerin değil, civar vilâyetlerin 
de fidan ihtiyacını kısmen karşılamağa 
başlayacaklardır.

H aşaratla mücadele
Türkiye ormanlarında bulunan haşe

relerden Ege mıntakası ormanları İle Ka
radeniz ve Akdeniz nuntakası ormanların
da tahribat yapan ve halk arasında çam 
kese böceği adı verilen Cnethocampa Pıt- 
vocampa haşeresi başta gelmektedir.

Orman çevirge müdürlüklerinden alı
nan mücadele hakkındaki raporlarda ba-



maruz kalan orman saha* 
i s i  249.690 hektar olarak ıcsbit
A;;;,Y^  Vx;. $38 yılında yapılan mücadele 
- "vaiîîvic S8.S6I hektar sahada temizle- 

' var-ıhr.uj ve bu temizleme neticesinde 
'i-feî’r dİ-t adet kese yakılmak suretile irn-
v . ^öiimıstir. 938 yılı mücadelesine 31.525
§ g ş ;  s a r i e d i lm i ş t i r .

Cam kese böceği haşeresinden başka 
"'"ahzonun Maçka kazasında Meryemana 
ve Santa ormanlarında da kabuk böcekle
rinden İps Sexdentatus; İps Spinidens ve 
Micrigraphus haşerelerile mücadele edil
mekte ve şimdiye kadar 10.314 hastalıklı 
:iiac kesilmiş, bunlardan bir kısmı imha 
ve bir kısmı da tomruklanarak satışa çı
karılmıştır.

Yakfikebirle Görele kazalarında tapu
lu ormanlarda da Zikzak Bomkis adı veri- 
IûH‘*Lİparis Dispar» haşeresinin tahriba
tına rastlanmış ve orman sahipleri 3116 
sayılı orman kanununun 75 inci maddesi 
mucibince ormanların bu haşerenin istilâ
sından temizlemive mecbur tutulmuşlar-
dır. Bu haşereye mevziî olarak Zon gu Idâk
ormanlarmdeı da r&stlnmıştır.

Koc vüsıveti ormanlarmda, Me-
lizr.psorcl'ei Charyophilla Carıurn, i  or»
Cine Viridami; Ç 6c$ıürix haşereleri-
»lİTı Cet.ıriba ti teısbıt ediliri İŞ v-e bunlarla

ilmiş bulunamikxadir.
Yeni teşkil edilen tahdit 

komisyonları
Orman Kanununun nukiimierine göre 

ı/v ş*5 öen evvel i ur .■üyede devlet ve 
lirtm inı gayri şahıslara ait olan ormanla- 
ur. İAns-ıi. İcap etmektedir. Orman umum

sınırlandırmak üzere tahdit heyetleri teş
kiline başlamıştır.

1938 senesi sonuna kadar ikisi İstan- 
buîda. biri Ankarada, ikisi Eskişehirde ve 
birisi Antaîyada olmak üzere 6 tahdit gru- 
pu teşkil edilmiş bulunuyordu. Geçen se
ne bunlara ilâveten daha yedi heyet ku
rulmuştur. Bu heyetlerin yedincisi Şilede, 
sekizincisi Antalya merkezinde, 9 uncusu 
Kırkiarelinde, 10 uncusu Şilede, Hincisi 
Muğlanın Köyceğiz kazasında, 12 incisi 
Kastamoııinin Daday kazasmda faaliyete 
geçmiştir.

Şimdiye kadar tahdit heyetleri Devlet 
ormanlarına ait 4400 kilometre -uzunlu
ğunda hudut hattının tesbiti işini başar
mışlardır. Yapılan iş, yapılması icap ede
ne nazaran henüz pek azdır. Hele orman 
kanununa tahdid için konan on senelik 
müddetin iki senesi de bittiğine nazaran 
gelecek yıllarda tahdit heyeti sayılarının 
çoğaltılması veya süratle çalışan bir usul 
bulunması icap etmektedir.

Tedrisat işlerimiz
Yeni Profesörlerimiz: Orman fakül

tesi doçentlerinden Esat Muhlis Oksal, 
Mazhar Diker geçen yıl içinde 90 lira ma
aşlı ikinci sınıf profesörlüğe terfi etmiş
lerdir.

Profesör Esat Muhlis Oksal, yıllardan- 
beri Yüksek orman mektebinde ve orman 
fakültesinde muhtelif meslek şubelerinde 
hocalık vazifesini yapmış olan, 1340 tari
hinde orman mektebi âlisince neşredilen 
iki ciltlik silvikültür kitaplarile meslek 
âlemimizin pek iyi tanıdığı bir şahsiyettir. 
Kezelik Profesör Mazhar Diker de Ame- 
najman gruplarında, sonra da yüksek or
man mektebi tedrisat heyetinde yer alan

,ta'.’üe mes-
/A (r "Vsıicf* »rt/camn
rofesoriuğe

* • iia i »*•: •
, ,1‘r ’ ' ., r ivctlc karş ;iar, Profe-

Tiii-îcjye ormancılık
havsî »*1- '- , , j, örflerle  dolu olması-

hîİTP»»4 CS.H.TJ*-" _ .
i«obr- Ziraat lakültesı 

Ih*?'*'*-™ •
h* i-ai şefi Dr. Aıi Kemal 

pfcĞî'Uk * * „  . HH, Arman fakültesi şeflerinden
ly-nftk geçvn yıl içinde doçentlik 

sîh< »kfiîs*'-
, -/ö-aat esnîitüzü fakültelerin- 
••■'-Silmek «çha vızun müddet şef- 

. y vö rıihavet fakülte huzu-- n u K ı î i v
- „ handa muvaffak olmakbr iJU'"1'*

r. s,.rfn7û fakültelerin mera-
• = uöflynâ verilecek bir de-

doçentlik merasimi sona

A di'-UtîmıZ&m Dc. Ali Kemal Yi- 
js doçentlik için hazırladığı tez 
ikviiudiystın-ia ormancılığın yeri

cnconviiv-tidir. X>r. Asaf Irmak da Bel- 
d ormanlarının ekolojisine ait bir etüd
tik:, . getirmiştir.
Türkiye ve Avrupada muhtelif tahsil 
tebi-ierhti kateden. bu iki değerli ar- 

i«ssl<,v>yi*'. rneııaup bulundukları fakül- 
•c v u-f (.vrfct*ku:rindon emin olarak 

e,* itvürîic ederiz.

A vtru  ̂ tâhsiiüufcn donen talebeleri- 
Alesta» kinde başhyan Almanya - 

ufi'* hari,s üzerine hükümetçe alınan 
- -  ,;;u yarda çv.ğırılan Almariyadaki 

•£-u'=>.<■ memlekete dönerek
zuaat trsntitüsü ve orman umum 

• .«-şKdatinda muhtelif vazifele
r e  m -sâimuşlerdir.
-=..i.:uiüarj bir kısmı askere alınmış,

bir kısmı memuriyetlerinde kalmışlar, di
ğer bir kısmı da tahsillerim ikmal etmek 
üzere tekrar yerlerine gönderilmişlerdir.

Avrupadan dönen talebeler ımizdfeCı 
Adil Gökşin, Niyazi Kural askerlik hiz
metlerini yapmak üzere İhtiyat subay 
okuluna gitmişlerdir.

Niyazi Tanay, Turgut Günsav Kara
bük, Kemal Günen Alaçam, İzzet Ar seven 
Çoruh devlet işletmeleri bölge şeflikleri
ne, Mustafa Saikaya Bolu orman mektebi 
muallimliğine. Tarant’da tahsilini ikmal 
eden İbrahim Gürgen de Zingal şirketinde 
iş. almıştır.

Tahsillerini ikmal etmek üzere Salâ- 
hattin İnal, Muhtar Barlas, Sakıp Sürmeli 
Viyayana, Muttalip Uslu Almanyanın 
Münden, Savni Huş, Ali Topçuoğlu, Hay
rettin Kayacık, Kemal Savaş, Hikmet Ün, 
Refik Erdem Dresden Yüksek orman 
mekteplerine yeniden gönderilmişlerdir.

Meslekte vazife alan arkadaşlarla tah
silde bulunan arkadaşlara muvaffakiyet
ler dileriz.

Orman fakültesinden. 1939 da mezun 
arkadaşlarımız: Geçen yıl orman fakül
tesinden 28 genç «Orman mühendisliği 
diploması» almağa muvaffak olmuşlardır. 
İsimlerini aşağıya dercediyoruz: Mehmet 
Sevim, Mesut Defne, Nesimi Biken, Kadri 
Güngör, Muhittin Türker, Fahri Özdemir, 
Cahit Akalın, İsmail İnan, Kâzım Şenalp, 
Şükrü Karar, Tahsin Gokkaya, Ahmet 
Kandemir, Haşan Gürsan, Hayri Akyel, 
Musa Güngör, Cevat Onat, Recep Teker- 
can, Hamdi Göktürk, Mustafa Çizen, Hü
seyin Özteili, Doğan Erkan, Tevfik.Tanr:- 
kut, Hilmi Aral, Mustafa Yücel,: Naaşaa 
Bilsel, İsmet Yücemari, Mennan Asşr. -Ke- 
mal Gürler.
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Hu arkadaşların hepsi vazifeye tayin 
edihv işlerse de bilâhare filî askerlik hiz- 
aurtlerÎTu bitirmek üzere çoğu İhtiyat su
bay okuluna gitmişlerdir, Mektebi bitir
meğe muvaffak olan arkadaşlarımızın 
hepsini tebrik ederiz.

Bursa orman mektebi 1939 senesi me
zunlan: Bu sene Bursa orman mektebin
den 25 genç mezun olmuştur. Bunlardan 
14 dü askere alınmış, diğerleri memuriye
te tayin edilmişlerdir. Yeni mühendis mu
avinlerinden askere gidenler: Muzaffer 
Sevil, Tahsin Sayan, Ömer Yücel, Ferit 
Güneyler, Cemal Öz, Nusret Biber, Mus
tafa Ersoy, Vehbi Eronyan, Fethi Onat, 
İhsan Anık, Bahaettin Kaya, İlhami Ku- 
datku, Haşan Erbeyraktır.

Memuriyet alanlar: Temel Ertekin, 
Burhan Sanalan, Ekrem Zeren, Sadri Şe- 
noğlu, Muhittin Çınar, Hamdi Özerdem, 
Seyfi Kayragil, Fuat Uz, Muzaffer Yeşil
ova. Cemil Ökmen, Saip Ertuğdur.

Mesleğimizin bu 25 genç elemanını 
tebrik eder, yeni hayatlarında da başarı
lar dilene.

Orman fakültesine 85 talebe alındı: 
Geçen sene orman fakültesi talebe adedi 
bakımından şimdiye kadarki sınıflar ara
sında en yüksek bir rakama sahip olmuş
tur. Sayın Vekilimizin emirlerde birinci 
sınıfa 85 talebe alınmıştır. Orman kanunu 
ile başlayan ve her sene gittikçe inkişaf 
eden muhtelif iş hareketleri karşısında 
duyulan şiddetli eleman ihtiyacının böyle 
reei bir kararla telâfiye çalışılmasını şük
ranla karşılara.

Orta orman mekteplerine alınan tale- 
befr > Geçen sene Bolu ve Bursa orman 
-mekteplerine girmek üzere 700 talebe mü
racaat etmiştir. Yeni talimatname imtihan

usulünü kaldırdığından talebe müracaat 
sırasile mektebe alınmış, yalnız ilk günü 
fazla tehacüm olduğundan bunlar arasın
da kurra çekilmeğe mecburiyet hasıl ol
muştur. Bu suretle Bursa orman mektebi
ne 50, Boluya 48 parasız yatılı ve ayrıca 
Bolu orman mektebine 25 nehari ve 11 
paralı yatılı talebe alınmıştır.

Mekteplerimize gösterilen rağbet, 
mesleğimizin gittikçe artan bir kıymet 
takdirine mazhar olduğunu ifade eder.

Bursa orman mektebinin bina işi: 
Bursa orman mektebi için Çekirgede is
timlâk edilen arazide inşasına karar veri
len binanın projeleri yüksek mimar Be
kir İhsan Ünal tarafından yapılarak sala
hiyetli bir jüri heyetinin kabulünden geç
tikten sonra Nafia Vekâleti tarafından 
avan projeleri tasdik edilmiştir. İnşaat 
projeleri de tetkik edilmekte ve elektrik, 
kalorifer, sıhhî ve sıcak su tesisatına ait 
projeler de ayrıca hazırlanmıştır. İnşaat 
projeleri Nafia Vekâletince tasdik edilir 
edilmez derhal binanın elli bin liralık bi
rinci kısım inşaatına başlanacak ve gele
cek sene de diğer akşamı ikmal oluna
caktır.

Bolu orman mektebi için arazi istim
lâki : Bolu orman mektebi civarında 
muhtelif eşhasa ait olan 30 hektar arazi 
fidanlık yapılarak mektebe ilhak edilmek 
üzere hakkında vilâyetçe menafii umumi
ye kararı verilmiş ve istimlâk olunmuştur.

Mektep için güzel bir tatbikat sahası 
teşkil edecek olan bu arazi ayni zamanda 
Bolu ve civarının da fidan ihtiyacını te
min eyliyecektir.

Umum müdürlüğü ve vilâyeti bu isa
betli kararından dolayı tebrik eyleriz.
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Nofjrtyat faaliyeti 
ZİMüt VfrUkiİ neşriya tı: Ziraat Ve- 

kikHi 1938 birine» kânunda toplanan birin
ci koy rirıuti kalkınma kongresinde ay
ni** komlsyonUı tarafın dan verilen ka
rar vc t.uTO*i.m -Birinci köy ve ziraat 
VşîVısifn* kongresi raporları» adile bir ki-
ifj, türetmiştir.

fGmp. bağ, bahçe, tarla, zirauti, sınaî 
nrivitU', bakliyat, hayvan yemleri, hay- 
vaHcshk, ziraat «anutları, Marketing, or- 

ve mevzuat komisyonlarının ra- 
jvUnm ihtiva etmektedir,

Ağaç ve orman Antolojisi: Orman 
tunum müdürlüğü tedrisat ve neşriyat şu- 

: müdürü M Al? GÖkberk tarafından 
güf’.vir ı-dip, şu i r ve muharrirlerimizin 
viy. v*> omuma ait en güzel şiir, yazı, ne
sir ve hikâyelerini bir araya getirmek su- 
rHıie certrn neşriyat? C serisi altında ter
tip Ankara Titft* matbaasında bastırı- 
l»r«v nesi edilmiştir.

Maarif Vekâleti talim ve ter- 
h.v-r- dal resifler tetkik edilerek takdirle 
kâbu] edilmiş. bütün orman tedrisat mek- 

erim* tavsiye edilmiş, Ziraat Vekâleti 
tarafından ayni suretle orta ziraat okul- 

Unum edilmiştir. Fiatı 50 kuruştur, 
nrtnap satışları tatbikatı: Orman 

usr-vi.fr, mUdftrKığÜ şube müdürlerinden 
kürr-vv.;, tarafından orman satış-
Ur* ıttüameltirri için meslekdaşlara bir 
rehber olouk Ö®er« hazırlanarak tabı ve 
»•;rvrrd;îrTÛşt(r, Kitap devlet işletmesi tat
bik edden t- edilmiycn ormanlarda yapı- 
tae.ık ariırm*, eksiltme, pazarlık, kapalı 

*?ttrmaıu s atış ve tarife be- 
• mukavele ve tatbikatı gibi ba-
hi#İ«fî ihtiva etmektedir Fiatı 75 ku-

Terftter
1930 yılı içinde terfi eden arkadaşları

mızı derece sırasile aşağıya koyuyoruz:
Orman umum müdür muavini Habl 

Erkut ayni vazifeyi yapmak üzere (90) 
lira maaşlı fen heyeti âzalığına tayin edil
miştir.

80 liraya terfi edenler: Şube müdü
rü Seyfi Tunçer ayni vazifeyi yapmak 
üzere fen heyeti âzalığına; şube müdürü 
Fikri Kozak ayni vazifeyi yapmak üzere 
ikinci sınıf başmühendisliğe; orman çe- 
virge müdürlerinden Nejad Kaytaz, Ali 
Riza Aydınlık, orman mektebi muallimle
rinden Mustafa Remzi Köktürk, Şakır 
Uralp ikinci sınıf orman başmühendislik
lerine terfi etmişlerdir.

70 liraya terfi edenler: Şube müdür
lüğünde kullanılan ikinci sınıf orman 
müfettişi Dr. Rıdvan Pınar. Dr. Fuat Ada
lı, Arif Sanver (70) lira maaşlı şube mü
dürlüklerine; orman çevirge müdürlerin
den Alâettin Kıradlı. Cafer Değer, orman 
komiserlerinden Tevfik Kağan, Şeref Er
doğan. (70) lira maaşlı üçüncü sınıf or
man başmühendisliklerine terfi etmişler
dir.

55 liraya terfi edenler; Şube müdür 
lerinden Celâl Gürgen, M. Ali Gökberk, 
Süreyya Toygar, Hakkı Süha Karamız- 
rak, Feridun Ferdiğ şube müdürlüklerin
de istihdam edilmek üzere sınıf iki onnan 
müfettişliklerine; Bursa orman mektebi 
müdürü Ahmet Berker sınıf iki orman 
müfettişliğine, bilâhara Bursa orman 
mektebi müdürlüğüne; orman çevirge 
müdürlerinden Zakir Tuna, Kemal Çağ
lar. Saffet Kon ter. Yakup Günendir, Hay
rettin Özgen, revir âmirlerinden Sami 
Karasüzen, Cevat Alevean, Narım Batur,



komiseri Şahap Tüman, amenaj- 
maıı jtvupurmdan Asız Elgin (55) lira ma- 
aşh birinci smıf orman mühendis muavin
liğine terfi etmişlerdir.

45 liraya terfi edenler: Amenajman 
gruplarından Faruk Şeker, Avni Dikçam, 
Kem:-! Kbkmen. Lûtfi Şayian, Yakup Apa- 
nay. orman çevirge müdürlerinden Suat 
Çaiıkoğlu, Zeki Tungan, Necmettin Türk
men. Necati Ilgın, İhsan Kop. tahdit ko
misyonlarından İbrahim Gülsoy, Emin, 
Selim Erim, Muharrem Berkan, Arif özü- 
mer; orman mühendislerinden Nahit Yek
ta Uğurlu, Şükrü, İbrahim Şimşek, Feh
mi Sezen, İzzet Çullaz, Eşref, Ethem Na
hit Bilen, orman komiserlerinden Mustafa 
Lûtfi, Sait İnsel. Zeki Torla; devlet orman 
işletmesi revir âmirlerinden Sabit Özde- 
mir, Necip Dağcı, bölge şefil Adil Adak, 
okaliptüs şefi Fehmi Göresin (45) lira ma
aşlı ikinci sınıf orman başmühendis mua
vinliklerine terfi etmişlerdir.

40 liraya terfi edenler: Orman ame
najman grubundan Cemal önen, Murtaza 
Uluhan, orman tahdit komisyonundan. 
Kadri Abban. Ekrem Belener, Şefik Özo- 
ral. Abdi Barksız, Ziya Tuğay, Nephan 
özçandarh, Fehmi özensin, devlet orman 
işletmesinden Hilmi Koçak, Şevket Isça, 
Hilmi Turgay. Necip Erhan, orman mü
hendislerinden Fikri Ünal, Sait Çolakoğ- 
îu. Muzaffer Arad, Fahri Es, Enis Battal- 
oğlu. Seyfi Köken, Sabri Özgür, Celâl Nu- 
van. Münür Onat, Cemil Zeren, Behzat 
Güler, Fahri Günsiir. Nazmi Özer, Enver 
öztürk, Fahri Tuaç, Talât Çamsun. Meh
met Ali Kurak, Ömer Zühtü Büyüka, Na
i l '  Vahdeti Uygur, İbrahim Bayraktar. Hü- 
■«*Yir Hüsnü özen, Kadri ölçer. Haşan 
Artta, Kemal Ala gök, T evdik Dürüst, Ce
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lâl Apak, Salâhattin Talatar, Haşan Per
tev Paker, Yümnü Keskin, Mehmet Ilgar, 
Ziya Kadri Yarasa (40) lira maaşlı birin
ci sınıf orman mühendisliklerine terfi et
mişlerdir.

35 liraya terfi edenler: Orman mü
hendislerinden Fazıl Gürergene, Cevat 
Sansoy, Abdülkadir Kokgil, Turgut Ak
deniz, Murat Yılmaz, Nazmi Okay, Der
viş Kinsun, Turgut Utgucu, İsmail Süt- 
men, Ziya Şentürk, devlet işletmesinden 
Necmi Ulusoy, Lûtfi Dumlu, amenajman- 
dan Mustafa Işık, Mahmut Kumbasar, Hü
seyin Agun, Şükrü Akhün, tahdit komis
yonundan Suphi Ertem (35) lira maaşlı 
ikinci sınıf orman mühendisliklerine terfi 
etmişlerdir.

30 liraya terfi edenler: Orman mü
hendis muavinlerinden Ahmet Kâzım Ti
tiz. Cemal Işıl, Kerim Yund, Osman Er
dem, Mehmet Balkır, Orhan Yeşilbük, 
Hakkı Akdoğan, Kutsi Tûsüz, Cemal Tü- 
zün, Fahri Mancam, Süleyman Altınbaş, 
Mehmet Özer, (30) lira maaşlı üçüncü sı
nıf orman mühendis muavinliklerine terfi 
etmişlerdir.

25 liraya terfi edenler: Orman mü
hendis muavinlerinden Müeyyed Cankur, 
Ekrem İnal, (25) lira maaşlı dördüncü sı
nıf orman mühendis muavinliğine terfi 
etmişlerdir.

Terfi eden bütün arkadaşlarımızı teb
rik eder, yeni vazifelerinde büyük başa
rılar dileriz.

Tayinler
Ziraat Vekâleti başmüşavirliğine 400 

lira ücretle sabık Bolu mebuslarından 
Mithat Dağdemir tayin edilmiştir. Cümhu- 
riyetin teessüs tarihlerinde Ziraat Vekâleti 
orman umum müdürlüğü ve teftiş heyeti
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makamlarım işgal etmiş olan bu 
»h niHilckdaşıımza yeni vazifesinde 

t-.'i ııv al fak ş y ı l >-v dileriz,
Bolu saylavı İsmail Hakkı Uz- 

ıtııyy JiOO Ura ücretle orman umum mü- 
dtuHJğfı tahdit ve istimlâk müşavirliğine; 
&{ fVıj.j-, şâhö müdür muavinliğinden müs
ü n  Kûuuu'an Ardıç 200 Ura ücretle orman 
komi*erMğine; Bolu defterdarı Nejat Ta- 
.v : gö lira almak iizere 100 lira ücretli Bo
lu orman mektebi muallimliğine, Bursa 
drftt rrtors Kemal Tokel, 75 lira ücretle 
Hursa orman mektebi muhasebe muallim- 
Hğlruy eski maliye tahakkuk müfettişle
rimden mülkiye mektebi mezunu Avni Pı
nar r?5 liralık kadrodan 45 lira almak üze- 
>( ikinci sınıf orman müfettişliğine tayin 
edilmişlerdir.

Esişi Ziraat Vekâleti müfettişlerinden 
kMboû Yıîdınnıcr (55) lira maaşla yeni
den tesis edilen amenajman 6 inci grup 
MÜğine; eski Çoruh müdürü Necmettin 
psŞfÇâf (17) Ura maaşla Çoruh orman işlet- 
tıesi revir amirliğine tayin edilmişlerdir.

Avrupa da tahsilini ikmal ederek 
memleketimize dönen Hüseyin Avni Öz- 

r: «menöjman fi mcı grup, açıktan Mus
iki (a Rar;!p Tarsın Düzce sınıf bir orman 

işliklerine 40 lira maaşla tayin

Îiî'îi maaşlı Tokat ikinci sınıf orman 
iîitihi iîdisliğine açıktan İsmail Yurukan;

;f0 lira maaşla Vasfi Bozkaya Kırklar- 
,VU («fajit komisyonu âzahğma, Fikri Ti
mur Tavşanlı orman mühendisliğine, as- 
^  bititen arkadaşlarımızdan Musa
Güngör Karasu, Kemal Gençsipor Devrek. 
M Dursun Balta Hendek, Fethi Gökkava 
İlâhiye. Mehmet Şenay Eskişehir, irfan 
h'Hji Seyit Atı, Kâzını Acar Bursa. Kemal

Yazıcıoğlu Vize, Salih Okay Sinop. Hüse
yin Bedirgil Beypazarı, Muhittin İkiz Sey
han, Bekir Fidanboy Elâzığ. Rasim Erdo
ğan Trabzon, Ali Bülük Düzce, Hanefi 
Gürpınar Devrek, İsmail Ayvazoğîu Düz
ce, Yahya Akçam Devrek, Sabri Sina! Ma
latya, Nihat Çamlı Antalya, Haşan Üıum 
Gülnar, Cemalettin Köknar Çatalca. Talât 
Enginsal Ankara, Hamdi Varol Çankırı 
fidanlığı sınıf üç orman mühendisliklerine 
tayin edilmişlerdir.

25 lira maaşlı dördüncü sınıf orman 
mühendis muavinliği- vazifesile açıktan 
Sadi Sunal KaraisalI, Nevzat Akgüngör 
Bolu, Hakkı Çetin Tavas, Ali Huş Adapa
zarı, mühendis muavinliklerine;

75 lira ücretli mühendis muavinliği 
vazifesile açıktan Cevdet Özonuk Şavşat, 
Havri Sıtkı Evren Kös ormanı mühendis 
muavinliğine;

20 lira maaşlı mühendis muavinliği 
vazifesile açıktan Macit Erben Ankara. 
Haşan Basri Ulusoy Balıkesir, askerden 
dönen arkadaşlarımızdan Haşan Kapancı 
Gülnar, Hıfzı Ersin Tokat, Hikmet Gül- 
gen Düzce, Ali Mevlüt Öztan Ermenak, 
Ziya Arda Düzce, Mehmet Yaran Arda
han, sınıf beş orman mühendis muavinlik
lerine; açıktan Ali Riza Üner Seyyitgazi 
orman kondüktörlüğüne tayin edilmiş
lerdir.

Yeniden meslek bayatına dönen ve 
ormancılıkta ilk defa olarak vazife alan 
arkadaşlarımıza muvaffakiyetler dileriz.

Takdirname alan arkadaşlarımız
Yalova orman mühendisi Seyfi özgen 

Yalova kaplıcası ormanlarını temizleme, 
boş sahaları ağaçlandırma hususunda gös
terdiği fevkalâde başarılardan dolayı tak
dirname almak suretile taltif edilmiştir.



fi Clrgeıy meslekin idari faaliyet şube- 
.er*nde fevkalâde gayretlerde temayüz et- 
trdş K> i . k ' dahimizdir. Bu kere mesleğin 
teknik 's sahasında gösterdiği başarılarla
Seyf; Ösğen yeni kabiliyetlerini bize ta- 
mNmş bulunuyor. Çok yerinde olan bu 
takdirden dolayı arkadaşımızı tebrik ede-

Orman umum müdürlüğü tedrisat şu
besinde çalışan arkadaşımız Kerim Yund 
ormancılık tarihi üzerindeki araştırmalar
da gösterdiği fevkalâde muvaffakiyetler
den dolayı bir takdirname ile taltif edil
miştir. Çok yerinde bulduğumuz bu tak
dirden dolayı kendisini tebrik ederiz.

Meslekten ayrılan arkadaşlarımız
Uzun zamandanberi Karabük devlet 

orman işletmesi revir amirliği vazifesini 
yapan Muzaffer Yener hususî surette ça
lışmak istediğinden vazifesinden ayrılmış
tır. Muzaffer Yener ormancılığın teknik 
ve ekonomik sahalarında geniş malûmat 
ve pratiği olan bir meslekdaşımızdı. Ken
disine yeni iş sahasında muvaffakiyetler 
dileriz.

Sekiz on senedenberi orman amenaj- 
man işlerinde çalışan arkadaşımız Halit 
Ansan Devlet demiryolları umum müdür- 
lüeii orman mühendisliğine 210 lira ücret
le tayin edilmiştir. Amenajman sahasında 
oidueu gibi bu yeni vazifesinde de Halit 
Arıran'a muvaffakiyetler temenni ederiz.

Kısa bir müddetle orman umum mü
dürlüğünde müfettişlik vazifesi yapmış 
elan Ali Hiza Göksün Devlet Şûrası âza 
muavinliğine seçildiğinden eski vazifesin
den istifa etmiştir.

Orman müdürü Sami Kılıç tekaüt ok 
Ak  Memleketimizin cenup ve batı sahüie- 
r.îjdi**; vilâyetlerde uzun seneler orman

müdürlüğü vazifesini yapmış olan Sami 
Kılıç'm Maraş orman müdürlüğünde iken 
arzusile tekaüt edilmiştir. Pek sevdiği 
meslekinden tekaüt hayatında da ayni- 
mak istemiyen arkadaşımız îzmir orman 
fidanlığında ücretli bir vazife almış bulu
nuyor.

Bu emekli meslekdaşımızın tekaüt 
hayatını sükûn ile geçirmesini dilerken 
yeni vazifesinde muvaffakiyetler dileriz.

Nakiller
1939 yılı içerisinde orman umum mü

dürlüğü teşkilâtında vukubulan değişik
likleri muayyen bir sıra dahilinde aşağı
ya koyuyoruz:

Orman çevirge müdürleri arasında:
Cemal Değer Diyarbakırdan Çanak- 

kaleye, İsmail Kürkçüer Mozvadı orman 
komiserliğinden Antalya sekiz numaralı 
tahdit komisyonu reisliğine ve oradan Ma
raş orman müdürlüğüne, Kemal Çağlar 
Trabzondan Kastamoniye, Cevdet Kara 
Sevhaııdan Mersine, Hayrettin Özgen Es- 
kişehirden Konyaya, Osman Çamlıdağ İz- 
mitten Muğlaya, Fuat Evren Ankaradan 
Seyhana, Eyyüp Sabri İnal Tunceliden 
Balıkesire, Ahmet Ali Erdoğan Muğladan 
Kocaeli orman müdürlüğüne; Necmeddin 
Türkmen Bursa orman mühendisliğinden 
Tokat orman Müdürlüğüne, Emin İlban 
Sivas orman mühendisliğinden Diyarba
kır ve oradan Tunceli orman müdürlüğü
ne. Suat Çalıkoğlu Ankara orman mühen
disliğinden Kütahya orman müdürlüğüne, 
Münir Onat Amasya orman mühendisli
ğinden Zonguldak orman müdürlüğüne, 
Necati Ilgın İstanbul orman mühendisli
ğinden Balıkesir ve oradan Eskişehir or
man müdürlüğüne nakil ve tahvil edil
mişlerdir.

TnhdU komisyonlarında değişiklikler: 
hmUkfAt mühendisi Selim Erim bir nu- 
•nşiâh b-tahbul tahdit komisyonu âza lığ*- 
ns jOrnatpaya mühendisi Abdi Barksız 
skt irunmrah K:zılcahamam tahdit komis- 

anğına ve oradan on üç numaralı 
iMdsy tahdit komisyonu reisliğine, Kan- 
■i'M mıihtmdiai Hüseyin Hüsnü Yayıcı üç 
numaralı Beykoz tahdit komisyonu azalı- 
gına, Hendek mühendisi Nephan Özçan- 
dsrh dört numaralı Dursunbey tahdit ko- 
!v.î*v*>nu âzaUğina. Seyhan mühendisi Arif 

ele numaralı Kaş tahdit komisyo
nu reisliğine, bir numaralı tahdit komis- 
vonu âzshgmdan Ekrem Belener Şile tah- 

komisyonu reisliğine, İçel mühendisi 
Mithat özger. yedi numaralı Şile tahdit 
kturusyoni.: analığına, Antalya okaliptüs 
muhrnıitsı Suphi Erteni sekiz numaralı 
Antalya tahdit komisyonu âzalığma, üç 
numarah tahdit komisyonu âzası Yusuf 
giy* *ek*r numaralı Antalya tahdit ko- 
ımvytaoı âraîiğtna. Çoruh mühendisi Rifat 

dokuz numaralı Kırklareli tahdit 
fctû>,ı*:yonu reisliğine. İçel müdürlüğünden 
.Şevke* Rrkav on numaralı Şile tahdit ko- 
;r.'Wyonu reisliğine, Marmaris mühendisi 
gûsffei Gözer* on numaralı Şile tahdit ko- 
miayonu âza lığına, Ordu mühendisi Mu* 
iiâ rre.ru Sarkan on bir numaralı Köyceğiz 
'atıişt komisyonu reisliğine, Biga orman 
»•.«ibeiKİifti Nazmi Ağartan on bir numa- 
Wiı Köyceğiz tahdit komisyonu âzalığma, 
dürt mmnstall Mihalıççık tahdit komisyo
nu â&fijfi Şefik Haşim Özoral on iki nu- 
ı'S' Sib But nıubey tahdit komisyonu reis
liğine. Edremit mühendisi Niyazi Kırdı- 
fe$0i on iki numaralı Dursunbey tahdit 
komisyonu Azaiığma, Bolu mühendisi 
kvloni Özensin on üç numaralı Daday tah

dit komisyonu âzalığma ve oradan 
maralı Kızılcahamam tahdit komisyon 
âzalığma, Zonguldak mühendisi Derv 
Kinsun Devrek mühendisliğine ve or^dn 
cm uç numaralı Daday tahdit komisyon) 
âzalığma nakil ve tahvil edilmişlerdir 

Devlet orman işletmelerinde değişik 
İlkler: Büyükdüz orman bölge şefi Necip 
Erhan Karabük orman işletmesi revir âmir 
liğine. Bolu orman müdürü Sami Karasü- 
zen Somdöken devlet orman işletmesi re
vir amirliğine ve oradan Bolu - Seben 
devlet işletmesi revir amirliğine, İstanbul 
orman mühendisi Sabit Özdemir Adapa
zarı orman mühendisliğine ye oradan Bo
lu orman mühendisliğine ve oradan Da
day orman işletmesi revir amirliğine, 
Amenajmandan Cevat Alevcan Çanakkale 
orman müdürlüğüne ve oradan Bolu - A- 
bant - Keremali orman işletmeleri revir 
âmirliğine, Alaçam işletmesinden Nevzat 
Mengü Eskişehir - Somdöken orınan işlet
mesi revir âmirliğine. Kastamonu orman 
müdürü Necip Dağcı Giresun - Bıcık or
man işletmesi revir âmirliğine. Tokat mü
hendisi Şevket Isça İsparta mühendisliği
ne. oradan dokuz numaralı tahdit komis
yonu âzalığma ve oradan Çoruh orman iş
letmesi bölge şefliğine. Balıkesir orman 
müdürü Zeki Tungan Çanakkale mücade
le şefliğine, oradan Pos orman işletmesi 
revir âmirliğine, Trabzon mühendisi Az
mi Boğa tür Çoruh orman işletmesi bölge 
şefliğine. Manisa mühendisi Hilmi Tur
gay Düzce mühendisliğine ve oradan dev
let işletmesi bölge şefliğine, Bartın mü
hendisi Fazıl Girgin Daday işletmesi böl
ge şefliğine, Safranbolu mühendisi Lütfi 
Dumlu Daday işletmesi bölge şefliğine.
Bolu Orman mektebi muallimi Şükrü
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CVtjfi\\v”i Karabük orman imletmesi bölge 
şeihğin*\ Alanya mühendisi Tahir Yılmaz 
Vucei Giresun - Bıcık orman, işletmesi 

şefliğine. Trabzon mühendisi Baha 
Ptfckan Seyhan - Pos orman işletmesi böl- 
go şefliğine. Adapazarı mühendisi Şahap 
Aral Bolu Seben orman işletmesi bölge 
şefliğine nakil ve tahvil edilmişlerdir.

Ağaçlamalarda vc fidanlıklarda tebed
düller : Bolu orman mühendisi Fehmi Gö
resin İçel okaliptüs şefliğine, Tarsus oka
liptüs mühendisi Selçuk Oksay Antalya 
okaliptüs mühendisliğine, Afyon orman 
mühendisi Abdülkadir Kokgil Tarsus oka
liptüs mühendisliğine, Ayancık mühendisi 
Hasar. Sivas fidanlığına, Kütahya mühen
disi Celâl Noyan Çankırı fidanlığına, An
kara mühendis muavini Ekrem İnal Sivas 
fidanlığına nakil ve tahvil edilmişlerdir.

Orman amenajman gruplarına nakil
ler : Çankırı mühendisi Galip Üntürk An
kara orman amenajman 6 inci grup mü
hendisliğine, M. Kemalpaşa orman mü
hendisi Mehmet Buçukoğlu Ankara or
man amenajman 5 inci grup mühendisli
ğine, İzmir mühendisi Mücahit Şayian 
.Ankara orman amenajman 5 inci grup 
mühendisliğine. Kızılcahamam tahdit ko
misyonu âzası Rıdvan Akyün Ankara or
man amenajman 2 inci grup mühendisli
ğine. orman umum müdürlüğü mühendisi 
Orhan Eray Ankara orman amenajman 1 
inci grup mühendisliğine, Düzce orman 
mühendisi Sadık Ertür Ankara orman 
amenajman 1 inci grup mühendisliğine, 
Seyhan mühendisi Mustafa Gürer Ankara 
orman amenajman 3 üncü grup mühendis- 

İzmir fidanlığı mühendisi Faik Er- 
târ Hendek mühendisliğine ve oradan An
kara orman amenajman 3 üncü grup mü

hendisliğine nakil ve tahvil edilmişlerdir.
Orta orman mekteplerinde nakiller j 

Orman umum müdürlüğü şube müdür 
muavinliğinden Kemal Ergin Bolu orman 
mektebi muallimliğine, Bolu orman mek
tebinden Celâl Barit Bursa orman mekte
bi muallimliğine, Daday orman mühendi
si Refik Alaçam Bolu orman mektebi mu
allimliğine ve oradan Bursa orman mek
tebi muallimliğine nakil ve tahvil edil
mişlerdir.

Orman mühendislikleri arasında deği
şiklikler : Diyarbakır orman mühendisi 
Nuri Türker Pülüdür orman mühendisli
ğine, oradan Bağça orman mühendisliği
ne, Eskişehir mühendisi Celâl Netin Tar
sus mühendisliğine, Araç mühendisi Emin 
Bülent Ersov Diyarbakır mühendisliğine, 
Çerkeş mühendisi Tevfik Dürüst Kiği mü
hendisliğine, yeni mezunlardan Rüstem 
Köknar Çorum mühendisliğine, Aydın 
mühendisi Baha Karadayı Acıpayan mü
hendisliğine, Kastamonu mühendisi Ce-- 
mal Tigin Daday mühendisliğine, Bursa 
orman mektebi idare memurluğundan Zi
ya Kadri Yarasa umum müdürlük şube 
şefliğine, oradan Ankara birinci sınıf or
man mühendisliğine, Tokat mühendisi 
Hüsnü Samim Akdağmadeni mühendisli
ğine, Gerze - Göktepe ormanı mühendisi 
Şükrü İsparta mühendisliğine, Daday - 
Eğriceova orman komiseri Eşref Ergün- 
dağ Kastamonu mühendisliğine, Ermenak 
mühendisi Fahri Anamur mühendisliğine, 
Köyceğiz mühendisi Hakkı Duatepe Çan
kırı fidanlığına ve oradan Zingal orman 
mühendisliğine, İstanbul mühendisi Fikri 
Ünal unıum müdürlük şube şefliğine, ora
dan Adapazarı mühendisliğine, Burdur 
mühendisi Hüseyin Tuğrul İnegöl mühen-
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iriıuiM.*. Malike*}/’ mühendisi Turgut Gü- 
»VI ,'VkKökî mühendisliğine, Ankara mü- 
herıdi® Turgut Akdeniz Lâdik mühend’g- 
UÜNS İzmir mühendisi Kemal Ergüleç 

mühendisliğine, Aydın mühendisi 
j İzmir mühendisliğine,
înebohı mUht-ndisi Necati Nirun Balıkesir 

Çorum mühendisi Recep 
tMuiA-mb Amasya mühendisliğine, İçel mü- 
hfiuHsi BöîShâitin Talatar Kütahya mü- 
»T)i!İv5i;Cir.r. Serik mühendisi Şevki Adalı 
î -Aenöerttn mühendisliğine, Bilecik mü- 

Fahri Bolu mühendisliğine, Trab- 
»ıv. mühendisi Pertev Erkan Seyhan - Pos 

f.r-.dan Cide mühendisliğine, Fethiye 
mühendisi Ayiekin Seyhan - Pos ve ora- 
.i*t> üm m  mühendisliğine, Gerede mü: 
hindisi Cemil Zeren Safranbolu miihen- 

Kars mühendisi Ziya Şentürk 
Giresun - Br.nk ormanı ve oradan Akçako
ca îV'ühcndisliğim?, Çanakkale mühendisi 
Muiaîîe» Arat Antakya mühendisliğine, 
Ç-SİHtfs mühendisi Sabri Özgür Afyon 
mÜbtredhıHğinf, Karabük devlet işletme- 
•bıd- n Rurhanettin Ölçer Göle oradan 
Çıt'kirı mühendisliğine, Karasu mühendisi 

flüyüka Edirne mühendisliğine, 
M* yptizafı mühendisi Kemal Yasa orman 

müdürlük mühendis şefliğine, Kaş 
komisyonu âzası kadri Abban Ko- 

mühendisliğine nakil ve tahvil edil- 
vxni*riiiı

v^msu» mühendis muavinleri arasında 
î|'ht-4dUHviir: Ankaradan Tahsin Gürsel 

Ankaradan Hüseyin Türker

Tokada. Boludan Alunet Taşman Ankara- 
ya ve tekrar Boluya, Ordudan Cemal Me
nemene. Aksekiden Remzi Acıman Anka- 
raya ve oradan Edirneve, Şavşat t an Rıza 
Arat Çerkeşe, Akdağmadenindcn Evyüp 
Sabri M. Kemalpaşava, Ankaradan Macıt 
Erber Diyar bakıra, oradan Boğa zlıy ana, 
Mahya • Eğrigöz ormanından Rahmi Di- 
lekoğlu Emete, İznikten Salâhattin Genç 
Yalovava, Bahçeden İsmail Hakkı Ünal 
Karaisahya, Karamandan Hatem Atamer 
İzmire, Karaisalıdan Sadi Sunal Sev hana, 
Göksundan Fazlı Maraşa, Maraştan Hüse
yin Avni Kurtoğlu Sarıkamışa, Tavşanlı
dan Kâzım Titiz Bozüyüke, Bozüyükten 
Tevfik Tunca Eğirdire. Eğirdirden Salih 
Özkan Tavşanlıya, İslâhiyeden Şükrü Sap
maz Karasuya. Lâpsekiden Fahri Man
ca rcı Karaitigaya, umum müdürlükten 
Mehmet Özer Çatalcaya. Bolu mektebin
den Reşit Altuğ Taşköprüye. Ilgından 
Ömer Onur İlgaz orman mühendis mua
vinliğine nakil ve tahvil edilmişlerdir.

Kondüktörler arasında tahviller : 
Umum müdürlükten Osman Taçoy Kon- 
vaya. Tunceliden Mahmut Nedim Bingöl 
Suluhana, Cevhandan Mukbil Fekeye, Vi
zeden Süreyya Seymen İznika ve oradan 
Edremite. Hendekten Hüseyin Fehmi 
Gebzeye, Ankaradan Şükrü Yaltırık An- 
talyaya. Borçkadan Süleyman Akman 
Hopaya. Tlgazdan Kâzım Ilgına, Marma- 
risten Hami İlgaz ve oradan Diyarbakır 
orman kondüktörlüğüne nakil ve tahvil 
edilmişlerdir.



IVut i yet  t ebl i ğ l er i :

Türkiye Ormancılar Cemiyetinin fevkalâde kongresi

Son neşrolunan Cemiyetler kanunu- 
mm kayıtlarına kendisini uydurmak üzere 
dem »yetimiz 30 teşrinievvel 1939 da 50 
azanın iştirakile fevkalâde bir içtima yap
mıştır.

Celse cemiyet reisi ve Orman Umum 
Müdürü Fahri Bük tarafından açıldı. Ve 
toplantının sebebini bildirdi. Müzakereye 
haşlanmak için bir reis ve iki kâtibin in
tihabını teklif ettiler.

Reisliğe Orman Umum Müdür Mua
vini Halil Erkut, kâtipliğe de Orman Mü
hendis muavini Cemal Işık ve Orhan Ye
şil bük seçildi

Müzakere mevzuu İdare Heyeti tara
fından hazırlanan nizamnamenin tetkiki 
idi Projedeki her madde birer birer oku
narak reye vazolundu. Bazı maddeler ta
dil ve ilâve edilerek proje heyeti umumi
ye tarafından kabul edildi ve cemiyetin 
esas nizamnamesi haline kondu.

Yeni nizamnameye göre idare ve neş
riyat heyetlerinin intihabı adı toplantıya 
bırakılarak içtimaa nihayet verildi.

Nizamname ayrıca tabedilerek âzaya 
dağıtılacaktır.

Ağaç Koruma Cemiyetinin kongresi

Ağaç koruma cemiyeti, 21/6/1939 ta
rihinde İzmir Mebusu Rahmi Köken’in re
isliğinde umumî toplantısını yapmıştır.

Memleketin ağaçlandırılmasında ve 
cins mevva ağaçlarının yayılma ve yaba
nilerin aşılanmasında mühim hizmetleri 
görülen ve bu sene yalnız Ankara civarın
da yüz bin aşı yaptırarak yirmi bin ahlatı 
Ankara armuduna aşılatan ve köylülere 
mal ettiren ve geçen şene de gene ayni 
n:niakada aşılattığı beş bin ağacın bugün 
köylüyü meyvacılığa bağlıyacak bir tarz
da muvaffaki \'et]e netice vermesine hiz- 
,r-«t eden cemiyetin devam eden müşbet 
İM&yeti takdirle karşılanmış ve Cemiyet*

ler kanununa tevfikan nizamnamesini ta
dil ederek:

İzmir Mebusu Rahmi Köken, Mardin 
Mebusu Rıza Erten, Manisa Mebusu Yaşar 
Özey, Konya Mebusu H. Dikmen, Devlet 
Şûrâsı âzasından Süreyya, Orman Umum 
Müdürü Fahri Bük, Ziraat Uumum Mü
dürü Aîbidin Ege, Orman mütehassısı Dr. 
Ali Kemal Yiğitoğlu ve Ziraat Vekâleti 
şube müdür muavinlerinden Şevki’yi mer
kez idare heyetine seçmiştir.

Millî Şefimizle Büyük Millet Meclisi 
Reisine, Başvekil ve Ziraat Vekiline ve 
C. H. P. Genel Sekreterine Kongrenin ta
zimlerinin arzı kararlaştırılarak içtimaa 
nihayet verilmiştir.

Kayıplarımız

«ramızdan dört meslektaşî*a v'Of!
.... Hurtlar Bekir Şaşa, Salih Sıtkı 

j, o.-iiliz ve Alî Kayadağdır. 
OrMi' ******; '̂*raa* Vekâleti teftiş he- 

■ .■ n, kir Şaşa uzun müddettenberi 
{. ... bulunduğu hastalıktan kurtula- 
..uk vefat etti. Ve cenazesi kendisine 

.. •>/ hlr ihtiramla kaldırıldı. Merasimde 
Vekâletini, Orman Umum Müdür- 

uurım; vr* Türkiye Ormancılar Cemiyeti- 
• quv5<. Müdürü Fikri Kozak, Orman Fa

il vitesini profesör Mazhar Diker temsil et- 
ı u» r Vekalet, Umum Müdürlük, Orman 
FA eHrşı, Türkiye Ormancılar Cemiyeti, 
/iiigaf s>rk< ti ve sair bazı şirket ve resmî 
makamlar adına çelenkler konuldu.

Bek t  Şaşa ormancılık âleminde çok 
rriMf'-ıf hır almadır. Senelerce müfettişlik. 
Umum Müdürlük mevkilerinde bulun- 
Sftiif, meleğe hizmet etmiş eski bir mes
lek daşifn izdi. Olümii ormancılık muhitini 
çiğe müteessir etmiştir. Gelecek nüshamız
da hayaü ve yaptığı hizmetler hakkında 
hazırlanan bir yazıyı neşredeceğiz.

-Salih Sıtkı Evren: Geçen mayısın 12 
rinde Bolu Orman Mektebi Müdürü Salih 
Süt! Evren do kalp sektesile ebediyete in
tikal cif s. Cenazesi Boluda şimdiye kadar 
•.‘vıvsüine rastlanmıyan muazzam bir me
rasimle başta Vali olduğu halde bütün Vi- 
iy-O Müdürleri, asker, polis, jandarma ve 

mftetcpîrrin iştirakile kaldırıldı. Ve med- 
m suî'v konuldu.

<3âiih Sıtkı Evren, Halkalı ve Orman 
!ı:’t-dibi âlisi müdürlüklerinde. Şube Mü» 
• m lüğünde ve senelerce Amenajman gu- 

* ^ Mühendisliğinde bulunmuş, de- 
t >*r meslekdaşımiîdı. Temizliği, inti-

zamı, disiplinli çalışmalariie t
Son vazifesi olan Bolu Orman Mektebi
Müdürlüğünde ölmesi onun ismiini mes
g6 lm utulmaz bir hâtıra olarak bırakıru$*
tır.

Gelecek savımızda mufassal bir biOg-
rafisinı vereceğiz.

Ragıp Özfiüz: Trabzon Orman Mü
dürü Ragip Özfiliz de tutulduğu aman 
vermez hastalığın kurbanı olarak 8/12/939 
tarihinde aramızdan ayrılmış bulunuyor. 
Bulunduğu vazifelerde gayretle çalışan 
Ragıp Özfiliz'in bu erken ölümü hepimizi 
müteessir e tti Hayatı bazan iyi. bazân ta
lihsiz cereyanlar içinde geçen Ragıp özl 
filiz mesleğine merbut ve çalışkan bir ar
kadaştı. Ölümile aramızda bir boşluk bı
rakmıştır.

Ali Kaya Dağ: Aramızdan ayrılması 
1939 senesinde olmamakla beraber şimdi
ye kadar bahsedilmediği için burada genç 
bir kayıbımız Ali Kayadağ’ın ölümünü 
de büyük bir yeis ve teessürle ifade et
mek isteriz. Henüz mesleğin iş ve vazife 
hayatında kendisini kösteremeden Al'man- 
yada tahsilde iken tedavi edildiği sanator- 
yomda vefat eden bu değerli arkadaşımız 
kendisini tanıyanlar üzerinde derin bir 
sempati bırakmış, çalışkan, enerjik bir 
gençti. Talebeliği esnasında arkadaşları 
arasında kazandığı hürmet ve itibarla 
uzun müddet Milli Türk talebe birliği ikin
ci reisliğinde bulunmuş, birliğin mesaisine 
canla başla iştirâk etmişti. 18 teşrinisani 
1938 de gözlerini yuman bu gbnç meslek* 
daşın ölümünden duyduğumuz teessür her 
zaman bizi dağlamaktadır.
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kw*ıdî$ı, Omum Umum Müdür- 
tÜJĞöa1â« kadirşinas a lâk a sil e Berlin Türk 
(MMrtı^iKİs ebediyete bakıyor.

M ft'lf felâketinde kayıplarımız: Ge
çişi yılın son günlerinde Erzincan, Sivas, 

Amasya. Giresun ve Ordu Vilâyet- 
leşinde vukua gelen zelzele felâketi mil
letimizi matem içinde bırakmıştır. Bilhas
sa Brzincamn maruz kaldığı zayiat çok 
festedir.

Binlerce vatandaşın hayatına mal olan 
bu unutulmaz felâketten ormancılık ailesi 
de müteessir olmuştur. Zelzele mıntaka- 
sında 'bulunan ormancılardan:

Reşadiye Kondüktörü Tahir üzgün’ü, 
Niksar mesaha memuru Mustafa Başarır'ı. 
Koyulhisar mesaha memuru Ahmet Kc- 
çak’ı kaybetmiş bulunuyoruz.

Kemiyet bakımından kayıbımız az ol
sa da teessürümüz büyüktür.

Umum Müdürlük hükümetçe ittihaz 
edilen karar mucibince felâket mm taka
sındaki bütün memurları başka yerlere 
nakledecektir.

Zelzele felâketinden sağ kalan arka
daşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun de
riz. ölenlere ralımet, geride kalanlara baş 
sağlıkları dileriz.

Türkiye ormancılar cemiyeti tarafından imâl ettirilen ve tomruk 
hacimlerinin kolaylıkla tayinine yarayan Ethem Bilen kübajı 25 kuruş 
fi at la satışa çıkarılmıştır.

Almak isteyen arkadaşlarımızın Türkiye ormancılar cemiyeti posta 
kutusu 252 adresine müracaatları rica olunur.

Sahibi : Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
Neşriyat Müdürü : Fikret Kozak

O R M A N  ve AV
Türkiye Ormancılar Cemiyeti

TtffftftiMİtttt çıkarılır meslek mecmuası

Yıllık nbunftS!, 12 sayı 300 Kuruş.

Adres : Ankara posta kutusu 252

lektuplan, abıma bedelleri, yazılar, ilânlar ve her nev 
müracaatlar posta kutusu adresine yollanır.





O R M A N  v e  A V
Türkiye Ormancılar Cemiyeti

Tarafından çıkarılır meslek mecmuası

i ç i n d e k i l e r

Tiirkiyenin ağaçlandırılması meselesinde çiftlik
ormanlarının rolü ........................................................Dr. Ali Kemâl Y i ğ i t o ğ l u
Yuğoslavvada çıplak arazinin leşçiri ............... Faik T a v ş a n  o ğ l u

Ukraynada orman kültür tipleri ............................... Yakup A p a n a y

Ormancılık âleminde :

I. Yurt içinde ............................  .  * *

II. Yurt dışında ...........................  ***

Yeni neşriyat: .......................................................................... ***

Cemiyet haberleri:

Türkiye Ormancılar Cemiyeti umumî 
toplantısı ................ ............................  ***

Adres : Ankara posta kutusu 252

Yıllık ahunası: 12 sayı 300 Kuruş.

na mektupları, ahuna bedelleri, yazılar, ilânlar ve her nevi 
müracaatlar posta kutusu adresine yollanır.

Tiirkiyenin ağaçlandırılması meselesinde 
çiftlik ormanlarının rolü

Türkiye bugün ne eski seyahatname
leri» tasvir ettiği gibi geniş bakir orman- 
i Ha kaplı bir ülkedir, ne de eskilerin mü
balağalı tahminlerine dayanan istatistik
lerin bildirdiği gibi Ön Asyanın orman ha- 
? i nesi denecek bir haldedir. Meselâ Kâtip 
V’cîebi'nin Cihannümasında bahsettiği 
Ağaç denizi» yerinde şimdi çalılıklar var

dır; Tournefort’un 1701 senesi seyahatında 
Eskişehir Bozyük arasında gördüğü or
manlardan bugün hemen hemen eser kal
mamıştır.

Esasen Türkiye, dünyanın bir çok 
memleketlerinde oldııığu gibi böl orman- 

malik değildir; diğer yandan o, orma- 
f.'Hi her yerde kendiliğinden yetişmesine 
elverişli bir tabiat âlemine de sahip de
ğildir, Zira memleketimikin büyük bir 
/'.uçası olan iç Anadolu ötedenberi or- 
i‘,ansızdır. İstifade edilecek ormanlar or- 
*'* Amıdoluyıı devamlı ve yüksek bir si- 
I11-!' halinde denize karşı kapayan kenar 
dağla çile iç Anadolu'mun bazı yüksek 
doğl arında toplanmıştır. .Mamafih tabiat 
tartlarının elverişli olduğu yerlerin çoğu 

/aman içinde türlü vesilelerle yeşil ör- 
tuieıinden soyularak çıplak bir hale kon
muşlardır ve bunların yerinde yenileri, de 
'''hştiriimemiştir.

O hal de memleketimizde bir taraftan 
vcîtıaîjjv, yetişmesine yaray işsiz ve yahut

Dr. Ali Kemal Y i ğ i t o ğ l u

ta ormanın zor yetiştirileceği yerler var
dır; öte taraftan ormanın tabiafen yetişti
ği mahaüerdeki bazı ormanlar da tahrip 
edilmişlerdir. Bu itibarla Türkiye bugün 
ormanı bol bir memleket olmaktan ziyade 
büyük mikyasta çıplak bir ülkedir. Bu va
ziyet d ol a yi sile şimdi Türkiyede ormancı
lığın birinci vazifesi mevcut orman serve
tini istismardan evvel orman varluğını ko
rumak ve bu varlığı çoğaltmaktır. Bunun
la da ormancılığın primer vazifesinin 
ağaçlama olduğu kendiliğinden anlaşılır.

Türkiyede ağaçlama öyle kolayca an
latılamayacak derecede büyük bir zannet
tir. Onun en kat’ı şekilde memleketimizin 
bütün insanlarına duyurulması, onların 
kafalarına yerleştirilmesi mühim bir me
sele teşkil eder. Zira ağaçlama ne bir fert 
işidir, ne de bir meslek zümresinin davası
dır. Bize göre Türkiyede ağaçlama bütün 
milletin gerek fert halinde hususî, gerek 
kül halinde umumi ortak ve şâmil davala
rından biridir. Diğer taraftan Türkiyenin 
ağaçlandırılması davası görüldüğü veya 
zannoluııduğu gibi basit ve bir taraflı bir 
mesele de değildir. Onun türlü tarafları, 
cidden aydınlatılması icap eden bir çok 
esaslı noktalan vardır.

Hâli hazırda memleketimizde bîr 
ağaçlama davası olduğu, orman iktisat ve 
tabiat bakımlarından gözden geçirilince.



oltaya çıkar. Bilhassa bu 
ivîV.u'\'w*n ."';'Ktvvnu-» «aaâyeii araştın- 
San». »se^îe bütün çıpi&khğiîe aydmlatıl-

Ys.puarı -ah ar. üslere, göre Türkiyenin • 
. 'r r î^ a  kaph sahası 7.900.000 hektardır. 
Kstts hakikî ormanlık sahanın bu miktar- 
08ET d&ha aşağı olması da ihtimalden uzak 
dte '̂udir.

Ormanlık sahanın 1935 senesi nüfus 
sajısm n tesbit ettiği nüfus yekûnuna 
rasbetmce adam başına düşen orman 0.49 
hektar kadardır. Lâkin bu nisbet bize ha
kîki vaziyeti tamamile göstermez. Çünkü 
bir defa memleketimizde eraziye nisbetle 
r.üfus seyrektir. Sonra da oımaniann da
ğılışı hem kemmiyet ve hem keyfiyet hi
benle çok intizamsızdır. Bu itibarla adam 
başına düşen orman miktarının yüksekli
ğine bakılarak Türkiye ormanlanmn ken
dine yeteceği iddia olunamaz. Esasen böy
le bir iddia iki hakikat karşısmda tutuna- 
rruyacakttr.

Su hakikatiardan birisi de Türkiye nü
fusunun artmasıdır. Gerçek bizde nüfus 
son harpten sonra mütemadiyen artmakta
dır. !?2? ve 1935 yılları nüfus sayımlarının 
neticesine göre Türkiyede nüfus tezayüdü 
yılda umumi vasatî olarak binde 23.3 dır. 
Gerçe bu artma nisbeti içinde hariçten 
memleketimize olan muhaceretlerin de te
sri inkâr edilemez; ancak bunu tayin et
meğe imkân yüktür. Bununla beraber biz- 
de öüfssonâriîığmı kabul etmek lâzımdır.

îtemieketimizde nüfus arttığı halde 
T'*—, ağaçlama re bâkımlarfa ormanîan- 
JBSS g*r„-*iers:ş değildir, belki onların da- 
rîkhğî pH  iddia olunabilir. Bunun için 

Türkiyede nüfus v t orman 
diĞUSlstsSp- iki matesavvîl kem

miyet göstermekledir. Yani; daima artan 
nüfusa mukabil miktar ve kalite itibarile 
azalan orman serveti maçdır.

Nüfusun artmasının ormancılık bakı
mından manası ise orman mahsullerine 
muhtaç olan insanların çoğalmasındadır. 
Bugün elimizde katı istihlâk rakamları 
bulunmamasına rağmen orman mahsulle
ri sarfiyatımızın fazlalaşmakta olduğunu, 
diğer memleketlerdeki paralellerle, iddia 
edebiliriz.

Nüfusa göre orman nisbeti Türkiyenin 
her yerinde ayni olmayıp başka başkadır. 
Yani bizde ormanların dağılışında bir te- 
car.ös yoktur. Buna mukabil memleketi
mizin münakale tesisatı, nakil vasıtaları 
da noksandır. Şu halde ormanı kesif olan 
yerler ormansız mmtakaîann ihtiyaçlarını 
her zaman temin edecek vaziyette değil
dir. Ayrıca orman mahsullerinin ağırlığı 
ve kıymetlerinin nisbeten düşüklüğü onla
rın uzun mesafelere taşınmasını tahdit 
eder bir vaziyet de ihdas etmektedir.

Memleketimizde orman mahsullerinin 
kıymetlendirilmesi imkânları da artmak
ladır. Bu söyleneni Türkiyede odun işliyen 
bir çok sanayiin inkişaf hareketleri teyit 
eder. O halde biz de odun işliyen sanayi 
arttıkça esasen az olan orman servetimiz 
bu sanayiin ham madde ihtiyacım temin 
edorniyeoektir. Bugün bile o sanayiden 
bazılarının mahalli ham madde yokluğu 
karşısmda işlemekten kaktıkları - bilinen 
hakika Hardır. Hâli hâzırda mahallî olarak 
müşahede edilen bu hadiselerin ileride 
um um ileşeceğîre şüphe edilmemelidir.

Türkiyenin orman vaziyeti mevcut or
manlar memleket genişliğine nisbet edi
lince daha ziyade ayanlaşıyor. Türkiyenin 
orman genişliği 7-909.905 hektar alınır da
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bCıtim m em lek e t genişliğine nisbet edılir- 
H.„ ıo,2 rakamı elde olunur ki bu nisbet 
pçfr küçüktür.

Umumiyetle bir memleketin orman 
ûifrcii normal olarak % 30 olmalıdır. Bu 
;\kh';î ?'■ 20 nîn aşağısına düştüğünde mu- 

’i Tit- bozulmuş demektir ve ormamsızlı- 
gın armaları. tezahürleri de kendini gös
termeye başlar.

Bizde orman sahasının, umum memle
ket genişliğine nisbeti az olmakla beraber 
orman yetiştirmeye elverişli büyük erazi 
p»ra$İ»ri vardır. Halbuki bir memleket, 
»kdssdiyatmm kuvvetlenmesi için her şey- 
dr-n evvel boş arazisini muhtelif yollarla 
istismar etmek mecburiyetindedir. Bu iti- 
barla Türkiye de boş arazinin büyük bir 

. kısmmı orman yetiştirmeğe tahsis edebi
lir ve etmelidir.

Buraya kadar söylenenler iktisat ba- 
knnıudan Türkiyenin orman servetinin 
ge*'%k nüfusunun artması, gerek odun işli
ye* sanayiin inldşafı sebeplerce azaltmak
la olduğunu gösteriyorlar. Eldeki orman- 
i-tnr., münakale vaziyeti ve dağılışları iti- 
b:vri!e de, ihtiyacımıza yetmediğini ve yer 
yor buhran doğuracak halde bulunduğunu 
isbat ediyorlar. Bu buhranın yarın Türki
ye yi baştan başa sarması ve şürnulleşmesi-: 
Temayülü, vardır. Binaenaleyh şimdiden, 
görülen bu tehlikeyi önlemek lâzımdır.

Su tehlikenin önlenmesi geniş bir 
zğsiUma politikasmm tatbiki ile müm
kündür. Diğer taraftan ağaçlama politi- 
kasuun tatbiki için beklemeğe tahammülü 
yoktur. Zira orman, ziraat gibi bir sene 
'̂•’üdç mahsulünü veren bir kültür nevi 

^•ğüdir. Ormanın istifade edilir bir hale. 
•■P'Vf'iv için iki insan ömrü uzunluğunda 
bir astlan lâzımdır.

Ağaçlamayı yalnız maddi ihtiyaçlara 
çevrilen İktisadî kıymetler kazardırac-ik 
bir iş olarak ta telâkki etmemelidir. Ağaç
lama ile kurulacak ormanların iklim, top
rak dolayısile umumî istihsal hayat: ve 
sıhhat vaziyeti üzerine yapacakları haytrk 
tesirleri de göz önünde bulunduruhnaiMır. 
Bilhassa Türkiye için ormanın bu bakım
dan manası ve ehemmiyeti daha büyüktür.

Memleketimizin bir çok yerlerinde er- 
malisizlik yüzünden, sel baskınlarının, fe
yezanların yaptıkları tahribat ve meydana 
getirdikleri zararlar ölçülemiyecek dere
ce büyüktür. Nüfusun % 89 rıi çiftçi olan 
memleketimizin ziraat hayatı, yer ver, or- 
mansızlığm amansız tesirleri altındadır. 
İklim huşunetleri büyük mikyasta mem
leketin çıplaklığından ileri gelmektedir.

Nihayet memleketimizin, ağaçsız yer
lerinin somurtkanlığı ve bu yüzden oralar
daki insan hayatının neşesizliği, şevksizîi- . 
§i ve sıhhî arızalar da düşünülürse Türki
yede ağaçlamanın tesirlerini nerelere ka
dar dayandığı anlaşılır.

Buraya kadar verilen izahat Türkiye- 
deki orman servetinin azlığım ve gün geç
tikçe azaldığım ortaya koymuş bulunuyor.
Bir yandan ormanların azalmasına memle
ketin iklim ve toprağı üzerine fena tesir
leri bulunduğu ve iktisat hayatımızı kötü
leştirdiği bir vakıadır. Öte yandan bizde 
orman haline konabilecek geniş arazinin 
bulunduğu da bir hakikattir, işte bütün 
bu hakikatlar Türkiyede şümullü bir ağaç
lama davası olduğunu anlatırlar.

Filhakika bugün memleketimizde ge
niş ve büyük bir ağaçlama davası vardır. 
Ancak böyle muazzam bir meselenin tek 
bir çare ile ve bir yoldan başan&nasîns 
imkân yoktur. Çünkü Türkiyenir. gerek



t&btâl w  gtıvk iktisat bakımlarından 
munv.ç okluğu ormanlık saba takriben 
15.4 \UKV hektardır. Yani Türkiye orman- 
subğtn tesirinden kurtulmak için mevcut 
er*'un sahasının % 9,5 nu tenkil eden 
Î.SQÇ.^0 bek t ar araziyi orman haline koy
mak mecburiyetindedir. Halbuki bunun 
îçin Türkiye ne kâfi derecede vasıtalara 
maliktir, ne de eski zamanların hatalarını 
birden düzeltecek mali kudrettedir. Esa
sen ağaçlamanın muhtaç olduğu zaman 
ıtibarile de bu işte bir cepheden ilerlemek 
doğru değildir. Türkiyenin mümkün ol
duğu kadar az zamanda ağaçlama mesele
sini hailotmesi için muhtelif yollardan yü
rümesi. mevcut bütün kuvvetleri hareke
te geçirmesi ve her vasıtayı kullanması 
şarttır.

Türkiyenin geniş ağaçlama hareketi 
için kullanacağı muhtelif vasıtalar vardır. 
Bunların başında şüphesiz devletin or
mancılık dairesi bulunmaktadır. Ayni ış 
için demiryolları gibi devlet müesseseleri 
plânlı bir hareket içine konabilir. Diğer 
taraftan gönüllü teşekküller, ordu ve ni
hayet hususi iktisatlarda bu davada başlı 
başına birer vazife alabilirler. Yalnız dev
letin büteç tahsisatı ile mukayyet olarak 
başaracağı yıllık ağaçlamalarla bu dava 
kısa bir zamanda bitirilemez. Gönüllü te
şekküllerin ve ordu müessesesinin yapa
cağı ağaçlamaların kazandıracağı orman
lık saha da küçük görülmemekle beraber 
anların kısmî mahiyette kalacaklarım da 
inkâr edemeyiz. Onun için bu vasıtalar 
arasında hususî iktisatların bilhassa çiftçi 
«alabalığının Türkiyenin ağaçlanmasında 
imi rolü oymyaeağı söylenebil ir. Ancak 
çiftçi kata bedri’: r  m ağaçlama davasında 
eâddee müessir bir surette kullanılması 
•çat jşrsemleketimızdeki ziraat işletmeleri

ne ormanın bir ziraat nevi olaralk yerleş 
m esi, yani «Çiftlik ormanları» meydana 
getirilmesi ve bu teşebbüsün gerçekleşti
rilmesi şarttır.

Esasen bir memleket ziraatımın bün
yesinde tarla ziraatı, bahçe ziraatı, hay
vancılık ve ziraat san’atları gibi belli başlı 
işletme şubeleri arasında bir de «Ziraat 
ormancılığı» 1) olmak gerektir. Ziraat 
ormancılığı bir ziraat işletmesi içinde tıp
kı diğer şubeler gibi başlı başına bir istih
sal şubesidir.

Bir ziraat işletmesinin ihtiva ettiği 
araziyi istismar bakımından da «Orman» 
diğer ziraat nevileri arasında bir kültür 
nevidir. Bu itibarla ziraat işletmelerinde 
umumiyetle bir çiftlik ormanınım bulun
masından daha tabiî bir şey olamaz.

Yalnız Türkiyede ziraat bünyesi iyice 
taazzuv etmediğinden ve halk tarafından 
orman hâlâ bir tabiat vergisi sayıldığın
dan bizde daha henüz bir ziraat ormancılı
ğı yoktur. Ve Türkiyedeki ziraat işletme
lerinde «Çiftlik ormanları» na rastlanmaz. 
Halbuki memleketimizin ziraatı kısa za
manda taazzuv etmek zorundadır. Binae
naleyh ziraatın şubeleri arasına ziraat or
mancılığını n ve ziraat işletmelerine de 
«Çiftlik ormanları» mn yerleşmesi zama
nı gelmiştir. Türkiyede böyle çiftlik or
manlarının kurulmaları ağaçlama dava
mızı büyük mikyasta kolaylaştıracaktır.

Ziraat bünyeleri bütünleşmiş ileri 
memleketlerde ziraat işletmesi içinde çift
lik ormanlarına rastlanır. Hatta bu nevi 
ormanların memleketin umum orman ser
veti arasında aldığı yer bazan pek geniştir. 
Almanya bu hususta en iyi bir misaldir.

1) Dr. Ali Kemal.* Ziraat ormancılığı. Dö
nüm mecmuası 1934.
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Mmatıyatıtn büyük harpten evvel 
rm-rTU! takriben 14.000.000 hektar orma- 
«>î5d;rft Î.TtHtöOO hektarı yani mevcut or- 
mKûîafin r< 56 ı Ziraat işletmeleri için efe 
k-uhe ım u ve w  olan orman işletmeieri- 
nifi \ .07,5 m ziraat işletmeleri içindeki 
‘««Mtnkr k'ffkiî ediyordu. 2) İşletme bü- 
- ukHikk ri. itibaride işletme sayısı şöyle 
Mr

Almanyamn işletme sayısı ve işletme 
sahası üzerine verilen bu nisbetkf bugün 
de aşağı yukarı aynıdır. Şu vaziyet bize 
küçük çiftlik ormanlarının bir memleketin 
umum orman küresini arttırmak hususun
daki rolünü canlandırır.

İleri memleketlerde bu kadar geniş ve 
derin bir rol oynıyan «Çiftlik ormanları* 
Türkiye için de ve belki daha şiddetle mü-
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essir olabilecektir. Bilhassa çiftlik orman
larının millet iktisadı bakımından mem
leketimizin orman servetini arttırmaları 
ehemmiyetlidir. Bu hususta bir fikir ver
mek için Türkiyede hâlen mevcut 2,5 mil
yona yakın köylü işletmesinin .yarım hek
tar orman yaptığım kabul edersek orman 
sahasının 1.250.000, bir hektar ağaçlama 
yaptığım farzedersek 2,5 milyon hektar 
artacağını söylemek yeter. Diğer taraftan 
geniş bir halk tabakası olan çiftçi kütlesin
de çiftlik ormanları ile a|aç ve orman sev
gisini uyandırmak, feöylec? de mevcut or
manları n korunmalarını temin etmek ayrı 
bir kazançtır.

Şimdiye kadar söylenenler çiftlik or
manlarının sadece millet iktisadı bakımın
dan faydalarım izah etmiştir. Halbuki bu 
ormanların bir de hususî iktisat bakımın
dan ziraat işletmesi için faydaları vardır.

Çiftlik ormanlarının hususî iktisat ba
kımından temin ettiği menfaatler çoktur. 
Onlar bu zaviyeden tetkik edildikte mana
ları daha iyi tecelli edecektir.

«Çiftlik ormanı» nın hususi iktisatça 
asıl ehemmiyeti onun bir nevi toprağı is
tismar vasıtası olmasındadır. Filhakika 
bir ziraat işletmesindeki arazinin hepsi de 
ayni değildir. Bu sebepten muhtelif oian 
çiftlik arazisinin türlü zıYaat nevilerile is
tismar edilmesi zarureti vardır, işte diğer



sirkat ııevı'eruv yaramayım arazinin bir 
kuşunun ormana hasredilmesi bu araziden 
;st rav.v imkânım verir. Ziraat işletmele- 
r«*A? böyle yahni orman, kurmağa elve
rişli mutlak orman topraklan vardır. Bu 
ara d ürerinde çiftlik ormanının kurul
ma® işMınonin verimini arttırır.

Bilhassa Türkiye ziraatında böyle 
metruk olan arazi çoktur. İşte bu arazi
den istifade edebilmek için «Çiftlik or
manları» nın bizde de kurulmaları şarttır.

Çiftlik ormanlarının ziraat işletmesi 
içinde diğer mühim bir rolü de iş organi
zasyonunu kolaylaştırmasında ve iş kuv
vetlerinden iyice istifade edilmesinin te
mininde aranmalıdır. Gerçi orman yetiş
tirmenin kendine göre bir tekniği vardır. 
Fakat onun işletme vasıtaları hemen he
men ziraatte kullanılanların aynıdır. Son
ra orman yetiştirmenin muhtaç olduğu iş
lerde diğer ziraat şubelerinin muhtaç ol
duğu işlerin isabet ettiği zamana düşmez. 
Bilfarz orman işlerinin mühim bir kısmım 
teşkil eden kesim ve timar kışm ve sonba
harda yapılabilir. Halbuki bu mevsimde 
diğer ziraat şubelerinin işleri azdır. Çiftçi 
bu zamanda boş kalan iş kuvvetlerini or
manda çalıştırabilir.

Çiftlik ormanlarının ziraat işletmesin
de oymadığı rolün diğer ehemmiyetli bir 
yanı da bu ormanların işletme içinde sar- 
fedilecek ve kullanılacak mahsuller ver- 
mesindedir. Onlann rolünü tebarüz ettir
mek için orman mahsulünün çiftçilik âle
minde kullanıldıkları yerleri kısaca göz
den geçirmek kâfidir.

Orman mahsullerinin en krymetlisin- 
dor. yüksek kıymetlerine varıncaya kadar 
hepe de ziraat işletmesinde kullanılır. Or- 
tasm «Sirtosu yani yapraklar orman topra

ğını kuvvetten düşürmiyccck miktarda 
alınmak şartile hayvan yataklığı veya doğ, 
nidan doğruya gübre olarak sarf yeri bu* 
lur.

Ormanın tesisinden sonra yapılacak 
ayıklama ve bakım kesimlerde elde oluna
cak materival, mahrukat makamında ge
niş bir kullanma yeri bulur bu mahrukat 
ev ihtiyacı için yakılabilir.

Memleketimizin bir çok yerlerinde 
çiftçi mahrukatını uzun mesafelerden te
darik eder. Hatta yine bu yüzden gizlice 
devlet ormanına sarkıntılık yapar. Bazı 
yerlerde yakacak ihtiyacı için meyveli 
ağacını keser veya tezek gibi elverişsiz 
maddeler kullanır. Halbuki çiftçi işletme
sinde bizzat ormana malik bulunursa bü
tün bunlardan kurtulur.

Ormandan elde olunacak sırıktık ağaç
lar, kazıklarda ziraat işletmesi için ehem
miyetlidir. Sırıklar baheç ziraatinde, ka
zıklar bağcılıkta kullanılır. Daha ince kı
sımlar da çit yapmaya ve örtü olmaya ya
rarlar.

Ziraat işletmesinde ki çiftlik ormanı 
ziraat âletlerinin saplarile diğren, tırmık, j 
sürgü, sapan, döğen, el arabaları gibi biz
zat ziraat âletlerinin imaline yanyacak 
ham maddeyi verir. Bilhassa işletmenin 
inşaat için kullanacağı kerestenin de 
çiftlik ormanından tedarik edilebileceği 
düşünülürse ziraat işletmelerindeki çift
lik ormanlarının oynıyacağı rol iyice anla
şılır.

Gerçi yeni kurulan bir ormanın kısa 
bir müddet zarfında bu gibi işlerde kullan
maya elverişli mahsulleri hemen vermesi
ne imkân yoktur. Bununla beraber bazı 
tedbirlerle o mahzurun önüne geçmek 
mümkündür. Bunun için . ormanı az za
manda çeşitli mahsul verecek, çabuk bü-
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. .. Vf. mahallî şartlâra en uygun ağaç
* 'm\ rik' mevdaııa getirmek lazımdır. 

fHt.uv Karadeniz ve Akdeniz kıyılarile 
çevresinde İbreli ve Yapraklı 

*, <Uüı riyal ağaçlar, ayrıca Akdeniz de 
Ûk&üptü£ı m*r'takasüe Akdeniz ve 
v-v vJeniz ardlarındu kuraklığa- 'müteham- 
M;> neviler yani çam ve meşe, nihayet 
i. \n;tdohıria kavak, söğüt, akasya, meşe, 

karaağaç bu maksat için kulla-
• -itebilir-

Matnafi bir memlekette her ziraat iş- 
vtrhflBoitt hayatiyetinin uzun olması, 
onyr, nesilden nesle geçmesi lâzımdır, 
îiu iUbarla bir neslin kurduğu orman- 
-tat., galen neslin faydalanmasının zararı 
yoktur, Esasen zLvaatta teşebbüsler için 
böyle tıılö emelin bulunması istenir. Çün
kü tulu emeJH bir ziraat duraksız derliye- 
W*l?.

Çiftlik ormanlarının İktisadî iyilikleri 
yslvuV. ziraat işletmesine lüzumu olan ham 
maddeyi vermekten ve bu ham maddenin 
yUvtme için de kıymetlendirilmesile cârî 

-{*rin fazlalaşmasından ibaret değildir, 
juî.vusi iktisat bakımından çiftlik ormanla
rına' diğer büyük manası olanların bir ta- 
■■■ifvuf kasası mahiyetinde bulunuşlarıdır.

Orman birikmiş bir servettir; o yıllar 
’ ırîf* biriktiği gibi, birikmiş olarak bir 

yıldan diğer bir yıla intikal edebilir. Onun 
İrindir ki çiftçi sıkıntılı zamanlarında bu 
mzzyz müracaat eder. Ziraat işletmesini 
-‘-rkip eden diğer ziraat şubelerinin mah- 
'‘‘ii'eri az olduğunda, yahut bu mahsulle- 
,!,i fiyatlım düştüğünde, felâket zamanla- 
Mrnhi çiftçi' ormanından mahsul satarak 
''( uıbr)i kurtarabilir. Zaten buhi'an zaman- 
*rihda îstihsalât ne kadar çeşitli olursa 
iiy;,ı sendelemelerinden çiftçi o kadar az 
,,;M.‘r-rSo’u' olur. Çiftlik ormanı ziraat iş

letmesi içinde ayrı bir çeşit mahsul veren 
ziraat nevidir. Bu gibi buhranlı, sıkıntılı 
zamanlarda çiftlik ormanı çiftçiyi mura
bahacıdan para almaktan kurtarır, çocuk
tan için de depo edilmiş bir servet mahi
yetindedir.

Buraya kadar söylenenler çiftlik or- 
manlanmn millet iktisadı bakımından ve 
hususi iktisat noktai nazarından mahiyet 
ve manalarını ortaya koymuştur. Bunun 
yanında çiftlik ormanlarının bir ziraat iş
letmesi içindeki yerlerini ve rollerini de 
göstermiştir. Şüphesiz Türkiye için bu ne
vi omıanlann söylenen umumî faydaları 
vardır.

Esasen çiftlik ormanları meselesinde 
memleketimizin bazı yerlerinde halk nez- 
dinde münferit hareketler de mevcuttur. 
Meselâ Batı Anadolu ve Doğu Anadohısu- 
nun kıblesinde bazı köylülerin, çocukları 
için kavaklıklar kurduğu bilinen bir va
kıadır. Rize havalisinde iklim ve tabiatın 
müsaadesile münferit ziraat işletmeleri kı
zıl ağaçlıklar tesis etmektedirler.

Burada mesele ayni hareket tarzının 
bütün memleket köylüsüne ve çiftçisine 
en şâmil şekilde mal edilmesindedir. Bu
nun için çok plânlı hareket, etmek ve hare
keti beslivecek muhtelif vasıtaları kullan
mak lüzumu aşikârdır. Meselâ bu hususta 
her ziraat işletmesinin çiftlik ormanı kur
ması kanunî mecburiyet haline konabilir, 
yahut işletme sahipleri mevcut mevzuata 
istinaden idareten bu yola sevk edilebilir. 
Çiftlik ormanı tesis edenlere bazı muafi
yetler bağışlanabilir, devlet fidanlıkların
dan fidan vermek suretile teşvik edilebilir. 
Bunların yanında halkta böyle bir ruhun 
uyanması içm mütemadi telkin, propagan
da esaslı vasıtalardan birini teşkil eder.
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l% k iv e  çiftlik cvınanlanmn ma- 
şöy S* hüktsa otülebîJiı*. 
t -« Çiftlik ormanları buhran serıeie- 

ravle çiftçi için iktisadi bir istinatgahtır.
Ç;;üik ormanları ziraat işletme

sine lûaumlu olan yakacak ve kullanacak 
naaî^enıeyi verir.

3 — Türkivede bulunan çiftçi kalaba
lığında çiftlik ormanları kurulması yönün
de bir hareketin başlaması Türkiyenin yer 
ver ağaçlanması ve Tıirkiyede ağaç sevgi
sinin kökleşmesi ve ormanın iktisadi değe
rinin anlaşılması demektir.

4 — Türkiye için çiftlik ormanlarının 
asıl manası ağaçlama davasının bir hare
ket ve gidiş şekli olmasında ve bunun için

örnek vermesindedir. Memleketimizde zi- 
raat işletmeleri içinde kurulacak olan çift
lik ormanları ağaçlama için küçük birer 
tecrübe istasyonu vazifelerini de görecek
lerdir. Türkiyenin muhtelif yerlerinde bol 
bol kurulacak olan bu ormanlar sayesinde 
muhtelif toprak ve ildim şartlarına göre 
tatbiki icap eden ağaçlama yollan ve tek
niği anlaşılacaktır. Bu anlayışla da geniş 
mikyastaki ağaçlamanın işleri kolaylaşa
caktır.

Bu sebeplerden Devletin çiftlik or
manları tesisini bir iş olarak ele almasını 
ve bu yönde bir hareket uyandırmasını 
bekliyoruz.

Y u g o s l a v y a  d a  çıplak arazinin teşciri

ğ$gnfplek£ timizdeki münasebetlere uya 
, $,< » iertle tasgirden evvel sel derelerinin 

ifi.umlu olduğunu tebarüz ettiren ve Yuğ> 
.;a;"/d<ın gösteren bu yazının dilimize çev:

Yuğoskıvya bir zamanlar ormanca 
; ;fiMİödtıe nazaran pek zengindi. Fakat nü- 
irr'.rfi çoğalması ve daiğkmk hayvan rayi 
neticesi olarak geniş orman sahaları tahrip 
•••dilerek ziraat arazisine kalbedilmiştir. Bu 
Ukrihat bazı mıntakalanda pek büyük 
mikyasta yapılmıştır. Buna, buralarda 
«r.Harca devam eden arazi kavgaları ve 
bunları takip eden istiklâl muharebeleri 
v>- hu muharebeler dolayısile ika edilen 
y.-oupnlarm tahribatı inzimam etmektedir. 
Sütun bu hâdiseler' esnasında arazi ve 
ioprak münasebetleri nazarı itibara alın
mam ç ve böylece geniş sahalar refaha 
medar olacak ormandan kısmen veya ta
ma mile mahrum bırakılmıştır. Karst’m 
hrydckül sebepleri muhteliftir. Denize 
doğru inen dik taş blokları üzerinde hiç 
bir,zaman orman mevcut değildir. Bunlar 
f İ’ertiar) devrine aittirler. Fakat diğer boş 
şfthabrın büyük bir kısmının evvelce or
manlık olduğuna, buradaki muhtelif çıp
lak dağların isimleri şehadet etmektedir
ler İnsan mantıksızlığı ormanın yok olu
sunun yegâne sebebidir. Karst üzerinde 
'i iâmz 30 santim kalınlığında bir toprak 
tabakasının teşekkülü için bir milyonu 
mütecaviz senenin geçmesi lâzımgeldiği 
'-*ı :unı okluğuna göre burada hiç bir za-

Çevıren Dr. lııg. Faik T a v ş a n o y l u

v, bilhassa arazi teşekkülü icabı olarak ba- 
\ahkiminin, seyyar toprakların tesbitinin 
oslauyabun teşçir yolunda attığı büyük 
•ilmesi jaideli görüldü. (1)

man traşlama kesimin mevcut olamiyaca- 
ğı anlaşılır. Halbuki Kurunuûlâda orman 
buralarda mütemadi olarak traşlamaya 
tabi tutulmuştur. Venedik üç defa meşe 
kazıkları üzerine inşa edilmiş olup bu me
şe ağaçlarının hepsi, şimdi kars flaşmış 
olan sahil araziden tedarik edilmiştir. Bu 
zamanlarda ormanlar, diğer memleketler
de de ayni suretle idare edilmiştir. Fakat 
buralarda toprak ve iklim başka olduğu 
için tatbik edilen bu fena idare karstlaşma 
bakımından o kadar fena neticeler verme
miştir. Bütün bunlara keçi ravinin, şimal 
rüzgârlarının (Bora) ve dağlık arazide ani 
ve şiddetli yağmurların fena tesirlerinin 
inzimam ettiği nazarı itibara alınırsa or
manların tahribi ile bu sahalarda ince olan 
toprak tabakasının kolaylıkla ziyâa uğra
dığı ve çıplak taş karst kısmının geri kal
dığı anlaşılır. Böyle taşlı bir karst’ın ağaç
landırılması müşkül olan bir mesele olup 
ayni zamanda çok para ve işe ihtiyaç gös
termekte ve derhal değil ancak tedrici ola
rak yapılabilmektedir. Buna rağmen Yu- 
ğoslavyada Karst’m teşçiri için pek çok

1) WelforstwirUchaft mecmuası, cilt VT 
m ıslı a 1. bilinci teşrin 1938.
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mesai siU*\\î:hvı ktıxiii'. Bazı şıklarda teş- 
cnv başlamadan evvel sel develerinin tah
kimi lâzımdır.

Ynğsslavyada ormansız sahalar ka- 
Taktorlerine göre: Karst sahalar, çayırlık 
Skhaiar ve uçucu kum sahaları olarak tak
sim edilmektedirler.

Karst tnmbıkası Akdeniz sahilini ihti
va ölmekte olup Adriyatik bovuaıea 30-100 
kilometre ve ver ver daha geniş bir şerit 
halinde uzanmaktadır.

Çayırlık sahaların, büyük bir kısmı 
Vardar nehrinin yağmur mıntakasmda ve 
esas itibarile Y’ardarska bölgesinin orta- 
smda bulunmaktadırlar. Diğer bölgeler de 
de bilhassa Sırbistanda çıplak sahalar 
mevcutsa da bu sahalar devamlı Komp
leksler teşkil etmezler ve daha müsait ik
lim şartlan tesiri altındadırlar.

Uçucu kum sahaları Banat ve Sırbis- 
tanm  aşağı Tuna sahillerinde Gölaıbac ci
varında bulunmaktadırlar.

İstatistiklerin verdiği malûmata naza
ran Yueoslavyada tamamile çıplak sahala
rın vüs’ati takriben 500,000 hektar olup bu 
sahalar sun’î teşçir suretile ağaçlandırıla- 
cakt.r. Üzerinde henüz daha orman veje
tasyonu artıklan mevcut olan sahalann 
vüs'ati 600.000 hektar olup bu sahaların 
ormanlastırılması. bunlar üzerinde bulu
nan vejetasyonun plânlı bir surette muha
faza altına alınması ve noksanlan sun’î 
teshir ile tamamlamak suretile ümit edil
mektedir. Çıplak arazinin ağaçlan diril
iri aşı devlet için çetin bir problem teşkil 
etmektedir. Dünya harbini müteakip, ge-

-; TQTxiye«te koruması ve orman
lîıiîarvil'iji'i hakkında görûRjer. Pmf. Dr; îng. 
Frvin ScMmhsrhek. Ankara YOkaek Ziraat

rek elzem yeni siyasi teşekküllerin v* ,, 
rekse memleketin İktisadî imari için t.,,.), 
dilen mesaî dolayısile bu meselenin hollıı-, 
derhal ve esaslı bir surette meşgul olun, 
mamıştır.

Ağaçlanduma işlerinin süratla ilorit - 
meşine ilk zamanlarda mani olan diğer bir 
cihet, devlet hudutları içine giren muhtelif 
mıntakalarda muhtelif kanun ve muhtelit 
iş talimatnamelerinin bıılunmanıasıydı. 
Her mmtakanm kendisine mahsus iş tarzı, 
an’anesi mevcut olduğundan ağaçlandır
ma işlerinin tatbikatı da başka başka olu
yordu. Birleşik iş organizasyonu ve iş 
programı mevcut delildi ve bunlar olma
dan muvaffakiyet elde etmek pek güçtür. 
Bundan dolayıdır ki harbi takip eden 10 
sene zarfında mevzuubahs sahaların gezi
lip görülmesine ve ait olduğu makamlarda 
müzakere suretile çetin bu problemin hal
li nazarı itibara alınmasına rağmen işler 
icabettiği derecede süratle ilerleyemedi.

Ancak 1929 senesinden sonraki zaman
da, yani yeni orman kanununun neşrinden 
■ve yapılan yeni mülkî taksimattan sonra 
iyi neticeler alınmağa başladı.

Âmme menfaatları bakımından yapıl
ması lüzumlu olan teşçir işleri Banovin (3) 
Ierin salâhiyeti dahiline girmekle beraber 
orman ve maadin vekâletindeki teşcir şu
besinin nezareti altında bulunmaktadır. 
Bu suretle alâkalı işlerin bir elden idaresi 
temin edilmektedir.

1929 da neşredilen yeni orman kanunu 
ile orman talimatnameleri bütün devlet 
hudutları dahilinde muvazeneli bir hale 
konmuş ve çıplak arazinin teşçiri için yeni 
bir esas vaz’edilmiş oldu. Yuğoslavyanm 
muhtelif yerlerinde mevcut muhtelif mü-

,<*rv 3) Mülkî taksimat bakımından bölge.

•ı itibara a lan  bu k anun

j itibari, iç esas orm an topr ağının
u  tanzim etm ekle bera-

1 /.«uulîl'ila âm m e m enfaat mın ica-
■ • üıei çayırlık  ve uçucu kum

j . jjjpı U-sçirini de temin etmektedir.
kanununun hüküm lerine nazaran 

, ıp recede teşçiri m evzuubahs saba- 
Ut-vvar toprakların  ve çığların  teşek- 

: m  l îıTî'-si tchlike.shıin bulunduğu yerler- 
îiundsn sonra taş yuvarlanm ası ve 

,. .j^-T-oı'inin teşekküllerinin m enedilm e- 
; ?1-giP!îden yerler gel iv, Son olarak  da rüz- 

uçucu kutn ve teressübat m ateriyali 
,( V/:V.kü!une, sebep olduğu yerle r m evzuu- 
. Ormanı az olan m ın takalarda
. jj.M ; eo sahaların  iklim ve sıhhî müııase- 

fini İslah etm ek ve seyyah celbini te- 
m aksa d ile ağaçlandırılm ası lâzım dır. 
Hangi sahanın teşçir program ı süm u- 

gireceği umumî iş plânına istinaden 
vt? <»*man ehlivukufların m iş ve m ely oras
ı n  bakımından olan tek liflerine göre ta- 
vüs ıdiîlt*. Meselâ hayvan yetiştiren  köy-- 
sükrin m aişetleri için lüzum lu olan o tlak  
«ıhalar» göz önünde tu tu lu r. Bundan baş
ka hu genel plân belediyelerin ve bü tün  
r.m*Bıkanın entereseîerini yükseltm ek ve 
iezyit etmek bakım ından İktisadî b ir prog
ram karakterine m aliktir.

Hangi çıplak sahalann kat’î teşcir 
P^gPtmma ithal edileceği meselesinin 

rnuhtelif ve birbirinin zıddı olan âm- 
ü'.e -menfaatları ;vje muhtelif arazi sahipleri 
'■ioSoyitile oldukça güç olup, göz önünde 
biilundurulması icabeden cihetler ekseriya 
V;dw7. ormancıliık bakımından değil umu- 

yt Ue İktisadî bakımdandır. Bu itibarla 
mmtâkada bu işle bir komisyon meş- 
olmaktadır. Bu komisyonlar muhtelif 

<-bh vukuftan teşekkül ederler ve azal avı:

B irinci derecedeki m ülkî makam mümes
sillerinden, b ir  orm ancı ve b ir  ziraatçı m ü- 
tahassısdan ve m evzuubahs Be’ecu>#.ıiHn 
m üm essillerinden m ürekkep tir.

Ç ıplak  sahaların  yeniden teşçiri içir» 
devlet yeni orm an kanunu ile büyük malı 
vazife k r  üzerine almıştır. Çünkü Beledi 
yelerin  ve arazi sahiplerinin daima kendi 
başlarına bu teşçir masraflarını taşıyabile
cek vaziyette olamayacakları aşikârdı. Çıp
lak sahaların  sun 'î olarak teşçiri pek pa
halı b ir  iş olup, bilhassa iklim şartlarının 
gayri m üsait olduğu cenubî Sırbistanm 
karst ve çay ırlık  sahalarında pahalı iş me- 
todlarına m üracaat etm ek mecburiyeti ol
duğundan bu m asrafların  hektar başına 
3000-4000 dinara (4) baliğ olduŞu vâkidiı*.

O rm an kanunu hükümlerine göre 
devlet, m uayyen sahalarda teşçiv işlerini 
tam am en yapm ak, karşılıksız fidan ve to
hum  verm ek, m aksatlı ve doğru bir teşçir 
için lüzum lu olan tarifnam eleri tevzi et
mek, p ara  ikraz etm ek, muvaffakiyetle 
teşçir edilm iş saha la r için mükâfat ver
mek, teşçir edilecek sahaların  yakininde 
bulunan m era la rı İslah etm ek suretile teş
çir işlerine iştirak eder. Bundan başka 
devlet, m uayyen çıplak sahaların tefriki 
ve bu sahaların  teşçir progarmma ithal 
m uam elesine ait bü tün  idari masraflıları 
tesviye eder.

B ütün bu, m asrafların  tesviyesi için 
devlet bütçesinde orm an ve maadin vekâ
letine h e r sene m uayyen bir para veril
m ekledir fakat verilen bu para lcâfi değil
dir. Esasen devlet m âliyesi daha elzem ih
tiyaçlar dolayısile daha fazla para ıvermek 
kudretinde değildir.

Ayni sebepten dolayı um um î harpten

4) Bir dinar 3 kuruştur.



evvel A vusturya ve M acaristana ait ırun- 
tu se ' v o u t e ş ç i r  işleri nisbeten yavaş iler
lemiş w  :yi r.eticeîer vermem iştir. H arp
t ı  sonra*.! 'am anda aevlei. teşçir işleri 
içir. £auscâ tahsisat verebilm ek vaziyetin
de elmacığından ilerisi için lüzumlu olan 
şu ray i devlet bütçesi haricinde teinin e t
mek ciheti düşünüldü.

Bu maksatla teşçir için muhtelif böl
gelerde mahalli tahsisatlar konuldu. 1928 
senesinde bu tahsisat tevhit edilerek bü
tün devlet arazisine teşmil edildi ve bunu 
müteakip iyi tesirler hissedilmeğe başlan
dı. Teşçir işleri daha süratle ilerlemeğe 
başladı, OTman fidanlıklarının- adedi ço
ğaltıldı ve elde edilen fidan miktarı fevka
lâde yükseldi. Bu sırada daha canlı bir 
propaganda başladı. Umumî konferans
larla. iîkmekteplerde çocukları tenvir ile, 
ilk mektep çocuklarını teşçir işlerde pra
tik olarak meşgul olacakları bir gün «Ço
cuk günü* ihdas ve tatbik etmek suretile 
çıplak sahaların teşçirinin lüzumlu olduğu 
fikri halkta yavaş yavaş yerleşmeğe başla
dı. Hakeza bu yolda hususî her teşebbüs 
devlet tarafından himaye edildi ve devlet 
orman fidanlıklarından halka karşılıksız 
olarak milyonlarca fidan verildi.

Karst’m, çayırlık ve uçucu kum saha
larının teşçiri esasen müşkülce bir mesele 
olup bu sahaların muhtelif jeoğrafik mm- 
takaiar dahilinde tevezzüü, bunların muh
telif jeolojik teşekkülleri ve buralarda hü
küm sünen muhtelif delim münasebetleri 
.iv-h te Uf is metod«ann>n tatbikini icabet- 
örarsekîedirler. Karst'm muhtelif şekilleri, 
ce.'.uoî Strbîstamn çayırlık sahalarından 
veya uçucu kum sahalarından daha başka 

Tgfrrhj" talep etmektedirler.
Ormansız karst ramtakası, Akdeniz 

tavẑ LTiC!* Adriyatik sahih uzurüuğunca

devam etmekte ve Savska ve bilhassa Pri. 
morska ve Zotska bölgelerini ihtiva et
mektedir.

Karst’ın Teşçiri keyfiyeti bu arazinin 
karakteristik vasıflarına, yani kireç taşı
nın jeolojik hususî teşekküllerine uygun 
olmalı o halde toprağın az münbit olması, 
üst tabakanın az rütubet ihtiva etmesi, ya? 
kuraklığı, şiddetli rüzgârlar göz önünde 
tutulmalıdır. Fakat bütün karst rmntaka- 
smda zikredilen yetişme yeri şartları ayni 
değildirler.

Teşçir bakımından karst mıntakasında 
umumiyetle iki hudut tefrik edilebilir. 
Şimal kısım: Hırvat sahil mıntakası, Dal- 
maçyanm, Montoneğro’mn denizden uzak 
mmtakaları ve cenup kısım: Dalmaçyanın 
ve Monteneğro’nun sahil mmtakaları. Son 
hudut içerisine Adriyatik denizinde Yu- 
ğoslavyaya ait adaların ekserisi de dahil 
olurlar.

Bora denilen şimali şarkî rüzgârı, Hır
vat sahil mm takasında teşçir tekniğini ve 
intihap edilecek ağaç nevini dikte eden en 
mühim faktörüdür. Boranın muzır tesiri 
yalnız sarsmak suretile olmayıp ayni za
manda adalardaki vejetasyonun üzerinin 
tuzla örtülmesini mucip olmaktadır; Vakıa 
vejetasyonun üzerinin tuzla örtülmesi 
keyfiyeti cenup rüzgârile de vâki olmakta 
ise de bu şekil daha ziyade yalnız sahil 
m m takasının cenup kısmında (Dalmaçya) 
da mevzubahistir. Bu hudut dahilinde 
karst’m sun’ı suretle teşçiri münhasıran 
fidan dikmek suretile yapılmaktadır. To
hum ekmek suretile yapılan tecrübeler fe
na neticeler vermişlerdir. Ağaç nev*i bakı
mından rüzgâr sarsıntısına ve tuza karşı 
en fazla mukavemet gösteren ve denize 
kadar inebilen Karaçam ekseriyeti (% 75) 
teşkil etmektedir. Bundan sonra adî öis-

3

. . t. çekli dişbudak {% 14) gelmek-(pUlGIM* V f
• -sMor diğer yapraklı ağaçlar pek az mik- 

j..-iar Son zamanlarda yaprakları 
ui'"n aâ«ÇJar yetiştirilmeğe gayret 

‘i5inektedir. Eu hudut dahilinde teşçirin 
. boranın rnuzir tesirini hafifleterek 

Arazisini himaye etmektir. 
i';,.-nyp karst hududu dahilinde teşçir 

■ ;,-iİ4;;'an. oradaki müsait iklim şartları 
daha büyüktür. Bundan doiayı- 

. ,r ■ii s*imal hududu vejetasyonu ile cenup 
hududu vejetasyonu arasında fark vardır. 
SeftUîteusu Akdeniz ikliminin şiddetlice 
ic-fi i doiayısiîe, yapraklan daimî meşcere- 
U*v ve Maki hududu dahiline girer. İklim 
uç- vejetasyon bakımından olan bu fark 
ftjçir üzerine tesir etmektedir. Meselâ şi- 
iü-d hududu dahilinde esas rolü Karaçam 
|] cenup hududu dahilinde ise, burada 
yordü/ida bulunan Halep çamı oynamak- 
r-a-d:'. Halep çamı, şimdiye kadar yapılan 
*'--;rrr:n nisbeten ve daha ziyade denize ya- 

yerlerde yapılmış olması bakımmdan 
ajühim bir rol oynamaktadır. Bu hudut 

•tabiimde Halep çamından (Vc 44) ve Ka- 
î*Ç&în {•< 26) dan başka-sel dereleri mın- 
'‘»Hasmda (akasya (% 12) ve bunlardan 
-■■•tır,-; ş«rk servisi. Dişbudak, Sahilçamı. 
|  ^bkçioıu, Meşe ve saire dahi yetiştiril-

burada, cenubî karst hududu dahilin- 
'•-Şçüin ekmek suretile olacağı tebarüz 

"i'»îebilir. Tohumdan çıkan Halep, Sa- 
' 1 F ndıkçamian iyi bir inkişafa mazhar 
‘'•"‘“ -.kiüiriar. Karaçam tohumdan güç ye- 
'•H-nu*h:lrn ektedir. Bundan dolayı Kara- 
'--oun t,ahumdan yetiştirme sureti team- 
- .̂!ı etmemiştir. Karakteristik olan nok- 

'^ ^ h îe n  ağaç nevilerinin, bilhassa 
çamının tabiî tebezzür yolu ile de

muvaffakiyetle intişar ettiği olup bu cihet 
Karaçam için bu huckıi dahilinde ıdoıa 
edilemez.

Karst, tamamüe çıplak olmayıp bugün 
daha büyük bir kısmı eskiden mevcut ve
jetasyon artıklarüe örtülüdür, fakat bu ve
jetasyonun n&ımal inkişafı hayvan otla
ması ile geri bırakılmaktadır. Otlatmanın 
menünden sonra bu sabalar ekseriya ken
diliklerinden yeşillenirler. Karst’m teşçiri 
keyfiyeti bir çok yerlerde bilhassa cenup 
kısımda Maki ile himaye edilmekte okıp 
maki ise iyi bir tesadüf eseri olarak, bilhas
sa Dalmaçya adalarında büyük sahalar iş
gal etmektedir.

Karst’m teşçirinin müşkül bir mesele 
elmasına, idari ve malî müşküller karşı
sında bulunmasına rağmen 1919 dan 1936 
senesine kadar IG.öGO hektar karst muvaf
fakiyetle teşiçr edilebilmiştir. Avusturya 
ve Macaristan imparatorluğunun 50 sene 
zarfında 5324 hektar teşçir edebildiği göz 
Önüne getirilirse Yuğosîavyanın muvaffa
kiyet derecesi daha iyi tebarüz eder. Alı
nan bu iyi netice Yuğosiavyayı memnun 
edecek mahiyettedir. Karstm teşçiri için 
tatbik edilen iş metodları ve iş tekniği kâfi 
derecede esaslı olmakla beraber daimî 
kontrol suretile mükemmelieştirilmekte- 
dirler. ,

Karst'ın teşçiri, memleketin kültürel 
ve iktisadi inkişafı için esas faktör olarak 
nazarı itibara alınacak bir meseledir. Bu 
itibarla alâkalı bütün işlerde bu cihet göz 
önünde bulundurulmaktadır.

Çayırlık sahaların büyük bir kısm; 
Vardsrska bölgesinin orta kısımlarınca 
mevcuttur. Sonra Gradsko ve Priîep böl
geleri arasında Ovcepolje havzasında mev
cuttur. Devlet arazisi dahilinde başka
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nımtak-tUrda çayırlık sahalar mevcut İse 
İ l '  bv' L ' t  o r m a n l a r ı n  daha eski zaınaıılar- 
o«s kt'silnıe'iei'de hasıl olmuşlardır. Fakat 
ou şuhalar devamlı olmayıp hususi bir 
ehenıruiyolteri de yoktur.

Yard&rska bölgesinde hakim olan gay
ri müsait iklim şartlan teşçir i güçleştir
ir ektedirler. Kuraklık peryotları karst 
m ut takalarına nazaran daha kesretle vaki- 
dırîer. Bu itibarla ehemmiyet verilecek 
cihet toprak rutubetinin muhafazasıdır. 
Binaenaleyh toprağın derin işlenmesi, teş- 
çirde kuvvetli fidanların kullanılması ve 
yaz aydan zarfında topraka gevşetmek iş 
tarzını dikte eden cihetlerdir. Toprağın 
gevşetilmesi, toprak rütubetinm muhafa
zası. çayır ve muzir otlann imhası bakı
mından lüzumludur.

Tecrübe devresi olan ilk seneler zar
fında abnan netice küçük idi. 1929 sene
sinden itibaren, yani hususî sahalarda ya
pılan sistematik tecrübelerden sonra yeni 
yollara intikal edilerek mükemmel netice
ler elde edilmiştir. Bu sahaların şimdiye 
kadar teşçirinde baş rolü akasya oyna
maktadır. Çünkü bu ağaç en iyi ve çabuk 
neticeler vermekte ve halk tarafından se
vilmektedir. İlk senelerde müsait yetişme 
yerlerinde iyi neticeler veren Karaçam 
dahi yetiştirilirdi. Fakat bu ağaç Banovi- 
nanın orta kısmı için tavsiye edilemez. 
Bundan başka kullanılan ağaçlar: Dişbu
dak, Karaağaç, Kestane, Ceviz, Badem ve 
diğer yapraklı ağaçlardır.

Uçucu kum sahaları, Cenubî şarki Ba- 
nat ve şimali şarki Srrbiatanda mevcut 
bnsp mecmu sahamn vüsati 40,000 hektar
dır. Uçucu kuuı sahalarının teşçirinde baş

rolü hakeza akasya oynamaktadır. Bu y-v 
teşçirdc yalnız iyi netice vermekle kalj,^ 
vıp oradaki halk için mükemmel ve kâf> 
derecede odun materyali de ita etmekte 
dir. Akasyadan başka Kara ve San çam v» 
Amerikan Dişbudağı dahi yetiştirildi, fjj. 
ğer yapraklı ağaçlar pek müstesna haller
de kullanıldı.

Uçucu kum sahalarında da toprağın, 
yaz ayları zarfında gevşetilmesi lâzımdır. 
Çünkü bu mıntakalarda cenubi şarkî rüz
gârı dolayısile kuraklık hüküm sürmekte
dir.

Şimdiye kadar yapılan işlere bir nazar 
atarsak aşağıdaki noktaiaıy. tesbit ederiz:

Yeni Orman Kanununa nazaran 1936 
senesi nihayetine kadar 189266 hektar çıp
lak saha tahdit edilmiştir. Bu miktarım 
77775 hektarı mesaha edilerek bu saha 
için bir genel teşçir plâna hazırlanmıştır. 
Nihayet komisyonun kararma istinaden 
1:3630 hektar çıplak saha teşçir için kat'i 
olarak tefrik edilmiştir.

Tabiî tebezzür yolu ile teşçir için 1919 
dan 1936 ya kadar takriba 80,000 hektar 
saha muhafaza altına alınmış ve kısmen 
tahdit edilmiştir.

Ayni zamanda sun’î teşçir yolu ile
20,000 hektar saha ağaçlandırılmıştır. Bu 
işler için sarf edilen para:

Milyon dinar
Teşçir için ................    37,4
Fidanlıkların idamesi için.........  13,7
Yardım işleri için ...................  8,4

Yekûn 59,5
1937 senesi için istatistikler henüz ta 

marneiı tanzim edilmemiştir.

Ukraynada orman küttür tipleri *)

jv y. fiojei nikov

O manla stepin birbirine temas ettiği 
îl«r>!3Vİ,t orman - step dedikleri) mıntaka- 

«.»u'i ağaçlama işleri son zamanlarda, 
u.rvnüp mikyasta genişlemiştir. (1) 
Orman yetiştirmeleri çok defa onbin 

ynzbinîerce hektar üzerinde yapıldı- 
ğn«dan ovman arazisinden sayılan bilcüm- 
;*• ,,-maların Prodüktif hâle gelmesi yakın 
\-ı üide tahakkuk etmiş bulunacaktır.

Faks t şunu da itiraf etmelidir ki, bir 
*.;*K yerlerde orman kültürü işleri hâlen 
Iftkİ icap eden seviyeye çıkarılmamıştır.

,ı açlandırma işinde prensipler ve 
îHnik usuller lüzumundan fazla değişik- 
»u îvr göstermektedir. Bazı yerlerde bu 
îâVklav, orman yetiştirme şartları göz 
önünde tutulmayarak şu veya bu şablonu 
•‘«kip etmekten ibarettir. Diğer yei’lerde 
‘fc-V'ien hiçbir esasa istinad etmeden muh- 

usullerin kullanıldığı müşahede edil- 
kU-dir, ve yahut civar fidanlıkta mev- 

‘ haı hangi bir cins fidanların ihzar edil-

*1 Orman - sitep mıntakası ayni zamanda 
‘ vaziyeti Uiharile Rusyamn başlıca nehir 

v>Jd ;; uım batlı taksimi mey anında bulundur 
umum memleketin su rejiminde büyük 

“■* •■onamaktadır. Bu ehemmiyetine binaen 
‘’ îhafı.j.j 7.omı> olarak tefrik edilmiştir, — 

Mütvrdı^

Yakub A p a n a y

mlş sahalara dikilmesini de bu meyanda 
zikretmelidir. (2)

Bu gibi kültürler bir çok bakımdan 
memleketin ihtiyacına aykırı bulunmakta
dırlar. (3)

Seyrek taçlı (yani taci acorlu) ağaçlar
dan müteşekkil kültürler ıneşcerelerden 
talep edilen toprak rutubetini muhafaza 
istidadından mahrumdurlar, ve netice iti- 
barile. bu gibi meşçereler, tabiaten eski
den yetişmekte olan hüdayı nâbit meşce- 
relerden daha az verimlidirler.

Son senelerde kültür tiplerine dair bir 
kaç eser neşredilmiştir. 1935 de Starçeııko 
tarafından. «Merkezi Çernozyom mıntaka-

*) Rusça «Vzaşeitu lesa mecmuasından alın
mıştır.

2) Bundan sonra makalede tabii şartları 
göz önünde tutulmadan yapılan garsiyat misal
leri gösterilmektedir. — Mütercim.

3) Burada bilhassa şunu tebarüz ettirmek 
lâzımdır ki, Ankara civarının teşçirinde sırf ko
lay tutmasından ötürü teşçir sahalarında yetiş
tirilmekte olan Akasya orman - step mıntaka- 
smda dahi Aııkaraya nazaran belki daha iyi ve 
kolay yetişmektedir.

Fakat bu ağacın tacı seyrek olduğundan ve 
dolayısile toprağı muhafaza kabiliyetinden t-a- 
mamile mahrum olduğundan akasyanın yetişti
rilmesi ancak diğer kesif kronlu ağaçlarla bir
likte veya teknik ihtiyaç karşısında ihtiyar «dil
mektedir. — Mütercim.



kültür tipleri* sdla kitap neşredil
miştir. 3u eserde kültürler için mahlûti- 
>c: şekilleri, cinslerin intihabı ve kültür 
‘$Vr::ûn tekniğinden bahsedilmektedir. 
M^iîiessüi bu eserde de Prof. Morozofun 

iddiası tekrar edilmektedir, o da 
vr.eşe, dişbudak kültürleri için degradas- 
yor.a maruz kalmış çernezyomların en iyi 
toprak olduğu ve pudzol-lu toprakların az 
verimli olduğu iddiasıdır. Mniilh müesse- 
sestnin yaptığı tetkikler ise mezkûr iddia- 
r-.r. ancak hususi ve mahdut şartlar daire
sinde doğru olduğunu isbat etmiştir. (4) 

Yakın zamanda intişar eden «Orman 
iıültür tipleri» adlı eserinde Prof. Stepa- 
noi esas prensip olarak şu fikri ileri sür
mektedir:

«Meydana getirilecek orman kültürle
rinin. toprağa yapacakları tesirler en mü
him- mesele olarak göz önünde tutulmalı
dırlar.» Bu tesirin en mühim ciheti: Ağaç
lardan düşecek yaprakların çürüyerek 
toprağın fiziki ve kimyevî bünye ve terki
bine yapacağı tesirlerdir. Bu meseleye dair 
malûmat veren Prof. Stepanof ileri sürdü
ğü tezlerin dana henüz tetkike muhtaç ol
duğuna -işaret etmektedir.

Stepanof tarafından teklif edilen ağaç 
cinslen çürüme neticesinde bırakacakları 
kireç miktarı itibarile 3 kısma ayrılabilir: 
(Bu tertipte kireç miktarı sıra ile tedricen 
azalmaktadır).

1 — Sambucus. san akasya, İhlamur,
2 — Fındık, prunus padus, akça ağaç.

i  - Eeadan. sonra makalede Mniilh müesse- 
irarnfn yittiği tecrübeler sayıtrruücta ve Mora- 
M & I0 R  ırtrtrfir ~ rassaŞferic es^eöîîmefcîedir. —

|  — Viburnum, Evonymus, sorün* 
Meşe, kavak, ladin, 
çam.

Hamıziyet reaktionunu meşe, akçaa- 
ğaç, kavak, ladin ve çam yaprakları verir.

Kalevi reaksiyonunu. Sambucus, san 
akasya, prunus padus, ıhlamur, Evonymus 
ve Fındık yaprakları vermektedir. Azotla 
zengin yapraklar prunus padus sarı akas
ya, meşe ve ıhlamur cinslerindendir. Fos
forca zengin olanlar: Sambucus ve rneşe. 

Kültür tipleri tasarlanırken esas mak
sat memleketin -ihtiyaçları olmalıdır,

«Kültür projeleri yapılırken vücude 
getirilecek meşçereler sayesinde su rejimi
nin takviyesile memleket ihtiyacını karşı
layacak ahşap yetiştirilmesi meseleleri go- 
zetilmelidir.»

Su rejimini İslah için hangi meşçero- 
lerin daha iyi olduğu hususunda rastgeîi- 
r.ecek bütün şartlara tamamen rnüsbet ce
vap verecek vaziyette olmamakla beraber, 
bu meselede bir çok müsbet malûmat da 
vardır. Meselâ meşçereler in, su rejimi İs
lahında, müsbet netice vermeleri için on
ların mahlut ve bir kaç tabakalı teşkil 
edilmesi, orman altında sık şüceyrat taba
kasının da bulunması şarttır. (Stepanof) 

Bundan maada arazinin (toprak, ve 
ana sahra) nebat yetiştirme noktai naza
rından hangi tipe ait olduğunu ve yetişti
rilecek ağaç ve şüceyratm silvikültür hu
susiyetlerini hesaba katmak lâzımdır. Me
selâ mütecanis dişbudak meşçeresi yetiş
tirmek su rejimini ıslah bakımından fay
dasızdır. Ancak diğer cinslerle rhahlût ve 
altında şüceyrat tabakası olunca, diş bu
cak azâmi verimli meşçereler meydana ğe-
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.« şekilde k3*
. tumağın kuvvei inbatiyesüıi âe 

***" ^n â iT . 0i5citen ağaçlardan dü- 
•k ve kesilen ağaçlardan toprak 

, faiaiı kültler, toprağın işbu kuvve- 
«tîırir. Kültürleri teşkil eden ağaç 

- ş,.u c-heti temin bahsından da 
kriiiğc tabi tutmalıdır.

' mada kültür yapılacak sahada
, -üccyrat ve ağaçlan da kültür me- 

r a *?karak istifade edilip edilmiyece- 
tetkik etmelidir.

mümkünse daima teşcirin maki- 
vasıtasde yapılmasını da hesaba katma- 
u- Mfkanizasyonu tatbik için sıralar 
jiuda î mİ. mesafe bırakılması umumi-

1) Şimali orman-step k: burada tabii 
olarak akçaağaç ve ıhlamurla şık me
şelikler yetişir. Toprağın verimi oldukça 
yüksektir.,

2) Cenubî orman-step olup buraları 
için de aynı meşçereler karakteristiktir, 
fakat toprak daha zayıftır.

Her iki kısım için orman yetişme ba
kımımdan meteorolojik ve toprak tipleri 
(ekotop’lar) ayrılmıştır. Ekotop mefhumu 
altında icrai faaliyette bulunan tabiat fak- 
torları ve toprak tiplerinin aynı olan mev
kilerin kompleksi anlaşılmalıdır.

Toprağın orman yetişme bakımından 
tasnifi Prof. Sukaçor un «esasıip» dediği 
ve toprağın kimyevi ve fiziki strüktürünü

>Je kâfi gelir,
Üülh» olarak kültür işlerine başlanır- 

; aşağıdaki hususatııı iyice düşünülerek 
•.ârr'ür etmiş olması lâzımdır.

i 5 Kültürün yapılmasındaki maksat 
çprak altı sularının muhafazası ve- istih- 
viilecfk ahşabın neyi).
-) Arazinin meşcere yetiştirme kabi- 

■ (Toprağın nebati rejiyon itibariyle 
:>n kabiliyeti).

Yetişticilecek ağaç ve şüceyratm 
'zuitürel hususiyetleri.
**) KviUür altına alınacak sahanın ha- 

*i-ur vaziyeti.
:}> Kültürün makineleştirilmesi.
1‘-kanda yazılı beş esası hesaba kata- 
•00; sahil Ukrainası için aşağıda yazılı 

P l tiplerini teklif ediyoruz. (5) Sojsa- 
'• »uvması şeraiti tabiiye itibarile iki 
!,k kî-arnâ ayrılır:

ve bunlara tekabül eden karakteristik ne
batat göz önünde tutularak tasnif edil
miştir.

Bir ekotop dahilinde şu veya bu tesir
lerin (tabiî veya sun’î) neticesinde türlü 
türlü meşçereler yetişebilir. Fakat bir eko
top dahilinde bir nevi ağaç hep aynı boni- 
tete mensuptur.

Yetişme yerlerinin tiplerini ve onların 
dinamiğini biz burada tetkik edecek deği
liz; ancak mevcut esas tipleri tesbit edece
ğiz.

1 — Sol sahil şimal orman-stepi:
Bu kısmın hudutlarım Şimalden Ki- 

yef - Krop, Gluhovo - Foleşye; Garbden 
Dnyepr; Cenuptan Çerkassı - Pripyatima - 
Gadyaç - Ahl:rka - Kursk vilâyeti; Şark- 
dan Kursk vilâyeti teşkil eder.

İklim cihetinden bu rejiyon şöyle ka
rala er ize edilir: Teressübatı ceviye senede 
vasatı 5ÖÖ-55Û mm. Hararet senevi vasatı 
6-7° sıfırm üstünde. İkinci Kânun vasatı

| Sol >cıhi) Ukrainası namı alımda Din- 
‘«f'rr.r.m sol sahilinde kalan Ukraniayı an

lam d ır . — Mütercim.

—8°, Temmuz vasati -f-2ö° — p  § Kışın 
devamı 120-135 gün. tenebbüt mevsim: 
105-200 gün. Burada mevcut ormanlar no-
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hüieıv yüksek sathı malileri kapla-
s e nâdüvn haltı taksimi miyahlar»

Orman yetiştirme bakımından mıntı
kanın toprak vaziyeti şöyle di r:

■ Serin. Akçaağaç, ıhlamurla ka
tışık meşelik.

Toprak D- (6). Bu tipin yayıldığı yer
le umum sahanın f i 70 ni işgal etmekte, 
Plato ve az meyilli sathı mâlileri kapla
maktadır. Tograk boz ve esmer boz. killi, 
toprak altı Löss; Kimyevî kaynama 100- 
130 cm. derinliğinde. Orman tipleri a) ak
çaağaç ve ıhlumurla karışık Meşelik. Bo- 
nitet II. b) 11 bunitette Huşluk hemen mü
tecanistir. Diğer cinslerle ihtilâl pek azdır,
c) Kavaklık, bonitet 1, üst tabaka müteca
nis kavak, alt tabaka başka ağaç ve şüeey- 
rat.

2 — Ratıp: Akçaağaç ve ıhlamurla 
karışık meşelik toprak (senklinmal va- 
riantı. umum sahanın '■! 10 nu tutar ve 
Talveg ların üst kısımları ile az meyilli 
sathı maillerin ah taraflarını işgal eder 
(rejiyonun şimalinde). Topraklar boz, killi 
kumlu orman topraklan, toprak altı löss 
veya bunun delüvyonu. Kaynama 150 cm 
ve daha derinde (2-2,5 mt. ya kadar),

3 — Kuru: Akçaağaç, ıhlamurla karı
şık meşelik.

Toprak D, (maile variantı). Umum or
man sahalarının *< 5 ni kaplar ve dik sathı 
maillerin üst kısımları ile piklerde bulu
nur. Toprak boz ve esmer boz. killi kum
lu. toprak altı löss, II* devir killeri. Kay-

t  : ö„. D,. D., gibi rumuzlarla toprakların 
rıâhsfaeç ?*■ kuvve! inbafıye- dm*.'ti»dn tasnifi 
gg^ggj&MSftedkr, Da en fakir toprağı. Dj de en 
IgiriKI u n ı t ı  d*4âkt eder, — Mütercim.

nama 90-120 cm. da. Orman tipi: III bonj. 
te t meşelik, örtii saçlı carex.

Bu rejiyonda başka tiplere tesadüf 
edilmez.

2—  Sol sahil, cenubî orman-stepi ♦
Bu mıntakanm hududü şimâlen, şima

li orman - step (bunun cenup hududu için 
yukarıya bak)

Cenuben, Kremençug - Poltava-A)ek- 
seyefka - Zmiyef - Vofça. Teressiibatı ee- 
viye senevi vasat 450-500 mm. Hararet 
4- 6,5 — 7’. Kânunusanide —6 —8°. Tem
muzda -h20, 5 — 21°. Kışın devamı 105-125 
gün. Tenebbüt mevsimi 200-210 gün. Kar 
tabakası 85-100 gün kalır.

Ormanlar nehirlerin yüksek sağ sahil
lerinde ikinci terasslarda, nehir yatakları 
ve hattı taksimi miyahlarda.

1 — Kuru: Akçaağaç, ıhlamurla karı
şık Meşelik. Toprak Dı sınıfı (Plato üzerin
de cenubi varıyant). Cenup sol sahilinin 
en ziyade intişar etmiş tipi sahanın %70 ni 
kaplar, Plato ve az meyilli sathı maillerde. 
Toprak - boz ve esmer boz, killi kumlu. 
Kaynama J00-140 cm. da. Orman tipi: Ak
çaağaç - ıhlamurla karışık III bonitet me
şe. Örtü: Saçlı carex.

2 — Serin: Akaçağaç - ıhlamurla ka
rışık meşelik. Toprak D2 sınıfından (senk- 
linal ve sathı maillerde, cenubi varint), 
Umum sahanın 5 kaplar. Senklinallerin 
ah kısmı derin olmayan talveglar. Toprak 
boz. killi kumlu, löss üzerinde. Karbonat 
tabakası 120-150 cm. da. Orman tipi: Ak
çaağaç ve ıhlamur la karışık meşelik, II bo
nitet de. Örtü Yasemin ve aegopodium.

3) Fazla kuru: Akçaağaç - ıhlamurla 
karışık meşelik. Toprak D0 (maileler va- 
riantı) Umum sahanm % 5 kaplar. Bulun
duğu yerlerin karekteri şimal orman ste
pindeki kuru meşeliklerin aynıdır. Top-

r , !?:.rrbt>z killi kumlu veya killi.
tr jÂf’f ' '' ' - -

- ıv-ya IIî devrin Glavkonit
tipi akçaağaç ve ıhlamur- 

* fV boıüteHe meşel-ik; Örtü neci-
ve gîiÇh caıex,

Alt tabakası şüceyrattan 
„ î.y» n îkâfâağftçîi) meşelik.
, - - Da (baharda su bastığı yer-

v.ıo’î) Umum sahanın % 10 kaplar, 
pao üp'vri; d) Karaağaçlı meşelik, II 

' ,'jtto M Karaağaçlık (karaağaç, meşe 
-.t» * i r) Kavak (titrek, kara) bunlar sa- 
; r#: i tutar.

fimdi kültür tipilerini tavsif edeceğiz.

Tip No, İ

Ofi-*-: Meşe ve dişbudak mahlûtu 
«.;»■ çeteleri yetiştirmek.

\u t a Solsahil Ukraina orman-ste-

1>*m-bbüt mevkiinin tipi: Serin akçaa- 
ir-': - ıhlamur karışık. Toprak D2, Bu tip 
v;ıhîj«lfvr bilhassa su rejimi takviyesinde 
'va'aîniiiî'. Bir nevi nazım rolünü ifa eder. 
ŞlİİS? .satıhtan akacajgjma toprak altından 
srj.iî, Topraklar burada fazla verimlidir, 
h -::it ü.üt yh rne/kur cinslerden yüksek 

meşcecc teşekkül eder, az mıkdar- 
‘ |kir.vral kanştınlacaktır. Yan gölge 

einKtcrin karıştırılması şayanı tavsi- 
.■* :ar. Mamafih şimale doğru topraklar ha- 
‘!,i üayup ^in meşeçreye, yaprakları ki- 

'bijvr! eden cinslerin karıştırılması şa- 
;’“'n Ujv&iyedır.

'r!İ!. yabancı ağaçlardan: Meşe,
1 î akaçağaç, ıhlamur, karaağaç,
' ' ‘ ’ Pvo}.’, .‘Mus, kızılcık, Acertataricum, 

»»ngulna, siyahfındık, boz fındık, 
"'-Viya fındığı. Iarix sibirica, dut, ıhla- 

R? !-ndifoliu) dikilmelidir.

İiıtiiât şemaları
6M. - 2Ş. - 4Y. 2. M.-II.-M.A
2Ş; - 4Y. - 6Di. Y.- Y . - f . - l

D i . - n i . ' D L D i
M. - Y. - Dİ. -Ş. - M. - p Y . - Y . -  y . - y
Y.-Di.-Ş. - M. - Y. - Dİ. M .-M.-M.-M.

Ş.- Ş.- £.
Rumuzların izahı: M =: meşe. Di —

dişbudak Y. - yan gölgeye m ahsus ağaçlar. 
Ş. =  şüceyr. ( 7 )

Tip No, 2

Gaye: Meşe ve dişbudak m ahlû tu  meş- 
cereleri yetiştirm ek.

Rejyön: Şim ali solsahil orm an - stepi. 
Tenebbüt m evkiinin tipi: Akçaağaç ıhla
m urla karışık meşelik. Ratıp.

Bu tip meşçere dahi su nazımı ro lünü  
ifa eder. Toprak iyi verim lidir. Bir num a
ralı tip için söylenenler burada da m ute
berdir.

İhtilâf şeması
1. 6 M . - 2 Ş . - 4  V.

2 Ş.—4 Y.—S Di

2. M.—M.-M .-M .
Y . - - Y . - Y . - Y .
D i . - D i . - D i . —Di.
Y. — Y. — Y. — Y,
M.—M.-M.-M.

Tip No. 6

Gaye: Meşe meşceresi yetiştirmek.
Mevkii cq:rafî: Cenubi sol sahil Or

m ansteb i. Tenebbüt mevkii için: Pek ku
ru, Akçaağaç - ıhlam urla karışık meşelik. 
Toprak D„. Bu kültür tipinden toprağın ve 
toprak altı sularının muhafazası beklene
cektir. Binaenaleyh fazla mikdarda şücey- 
ra t karıştırılacaklır. Ölü örtünün iıam m - 
laştmlnıası cihetine gidilmelidir. Meşe be
ndelerinin aşağı olması bu tipin esas itiba-

7) Bundan sonra m akalede bizi az alâkadar 
eden teşeirin teknik ve ınakinalaştırm s husu
s i l i  izah edilm ektedir. — Mütercim.



'.v değiştirilmesini istilzam ettirmektedir, 
verimli bir cinsin meşe yerine ika- 

m şş| av.îstm’nmhdu.

Tavsiye edilecek cinsler: Meşe. ıhla
mur (CsHUpestre), Kara ağaç (Campestris) 
Armut. Kındık, Evonymus (Veirucosa), 
Ov'rm.s. Scumpia, Akça ağaç (tataricum), 
Vibmnum lantana. Akasya, Dişbudak, 
Dut (alba) Prunus mahaleb, prunus arme- 
niaca, ardıç. Kâzipakasya.

İhtilâf şeması
M. — M. — M -M.
Şj. — Şı. — Ş'i. “ Sı-
Şa- — Şs. -ş*. -Şs.
M. -  M. -  M. -M.
Ş,.-Ş<. —Ş(. -Ş v
M. — M. -  M. -M.
St- — Şf -Şı- S U
Sa — §»• — Şâ- - ş tt.
meşe | C 37,5

Ş- 1 .91 37,5
Ş. 2 % 25

da dikilir. (9)
Muayyen yerlerde tatbik edilecek kül

tür tipleri makaleden anlaşılacağı veçhile 
esasen mahduttur. 3-4 den fazla değildir.

Binaenaleyh hangisini tercih meselesi 
nisbeten kolay halledilebilir. İntihap et
meden evvel şu cihetler göz önünde tutul
malıdır:

1) Ne gibi ahşaba ihtiyaç vardır.
2) Tenebbiit mevkiinin karekteri.

8* Yukarıki şamada Ş 1, § 2  rumuzları, 
meselâ $ 1 muayyen bir nevi şüceyre ise Ş 2 
başka nevi demektir. — Mütercim.

9} Makalede tadat edilen butun kültür tip- 
ıcri ve ş.tmaları saymakla okuyucularımızı yor
mak istemedik» Çünkü onlar bizim İçin hazır 
bir reçete olarak degiL halledilmesi lâzımgelen 
■aeaetr meseiesinın na*ıl mütalâa edilmesi lâzım 
çridig-r.) göstermek cihetinden enteresandır.. —

3) Kültür sahasının hali hazır y»*. I
yeti.

Son iki suale kültür sahasında tetkike i 
yaparak cevap vermek kabil olacaktır.

Tenebbüt mevkiinin teşhisinde maka 
lede yazılı tenebbüt mevkii tiplerinin t«y* j 
şifinden de istifade edilebilir: Toprak, | |  j 
liyef ve nebatatın mukayesesile. Genç j 
arazide münhanili harita tanzim edilen-ç j 
tenebbüt mevkilerinin hudutları gösteri’. 
İnesi şayanı tavsiyedir. Geriye kalan huşu- 
sat,, yani ağaç cinslerinin biolojisi, toprak I  
şartlarının ıslahı ve saire yukarıda yazılı 
kültür tiplerinde esasen nazarı itibar, 
alınmıştır.

Kültürlerde garsedilen ağaç ve şüceyrâl 
ihtilâlinin yüzde nisbetlerini, kültürlerin : 
terbiyesi esnasında dahi muhafaza etmeği 
çalışmalıdır. Yeterki kültürden beklenen ] 
maksat değişmiş olmasın. Aksi takdirdf | 
terbiyevî tedbirlerle bu nisbetleri değişir j 
mek zor bir iş değildir.

Yukarıda yazılı kültür tiplerini rehber 
olarak almakla beraber, lâyetegayyer ati* ı 
detmemelidir. Busene (Moskova fenni j 
tetkikat enstitüsü) tarafından muhtelif :-:|J 
lüktür, mahlûtiyet ve cinsteki ormanların, 
su rejimine tesiri hakkında başlanılan tej j 
kikalm, kültür tipleri meselesinde de esas
lı tebeddülât yapması muhtemeldir. Bor
dan maada çabuk büyüyen yerli yabani j 
ağaçlarda tertip edilecek kültür tiplerinin 
işîenilmesi lâzımdır.

Orman ağaçlarının seleksiyonu ve gih- 
ridizasvon meseleleri hususunda yapıl' 
makta olan tecrübeler, yakın atide dal" 
verimli meşcerelerin yetiştirilmesini ltv 1 
min etmekle kalmıyarak mevcut tabii 
şartlar dahilinde yetişmekte olan meşceıv j 
ierin cinslerini de ihtiyaca elverişli istika j 
mette değiştirmeğe medar olacaktır.

âleminde:

I. Yurd içinde

yt>»i Doçentlerimiz: Yüksek Ziraat 
i F i z i k  Enstitüsü şefi Dr. Münif 

«Vtebi île İktisadiyat Enstitüsü şefi Dr. 
o- w i N'ii i itkmen «Doçent» ünvanım al-

ZtUiıandanberi Yüksek Ziraat 
Ü»-:îıt;ijıındc* çalışan bu değerli arkadaşla- 

bir hayli emek sarfile hazırlamış 
«'düukiavı tezler ait oldukları tabiî ilim
in ve ziraat fakülteleri meclislerince ka
bul edildiğinden Dr. Münif Çelebi ve Dr. 
o=» î**f Nuri kânunusani ayı içinde birer de- 

dersi vermişlerdir. Dr. Münif Çele- 
deneme dersi «madde ve kâinat te- 

*#MtfîerU, Dr. Şeref Nuri İlkmeıvin de 
sistemleri ve Türkiye» mevzuları 

:*-‘ î:ne idi. Yüksek Ziraat Enstitüsünün 
salonunda kalabalık ve müne'v^ 

bir kitle huzurunda verilen dersler bü- 
vu^ hir üâ.ku uyandırmıştır.

Her iki arkadaşımızı muvaffakiyetle-' 
'Vt-Pr, dahiyi tebrik eder, yeni vazifelerin- 

-%'ük. başarılar dileriz.
«‘dahiye ve Koyulhisar ormaııları- 

’,,li Memleketimizin geniş bir parça- 
‘ * büyük zararlara ve on binlerce ma- 

1'Utandaşm ölümüne sebep olan zelze- 
1 ' 'kvti Erzincan şehri ile Tokat Vilâye- 

byği» kasaba ve köylerin yeniden in- 
ir< ' t ı binaenaleyh inşaat malzemesi 

e:rsj aktüelleştirmiş bulunuyor. 
' ,*lTün Umum Müdürlüğü zelzele mm-

»tİt-j-. , # ^
* >l'tn nışaal ve imar işlerine lüzumlu

— •‘i V ıtnü'vi felaket mıntakasına civar

ormanlarda tesis edilecek devlet işletmesi 
ile temin etmeği düşünmektedir. Bu mak
satla orman amenajman gruplarından iki 
muhtelit heyet teşkil edilerek felâket mın- 
takasma gönderilmiştir. Heyetlerden birisi 
5 nci grup şefi Rıdvan Karaduman'm riya
setinde amenajman mühendislerinden 
Mehmet Buçukoğlu, Mücahit Şayian ive 
Sadık Eritirden mürekkeptir. Erzincan Vi
lâyetine bağlı Refahiye ormanlarının is
tikşafına memur edilmiştir. Heyetlerden 
İkincisi 2 nci grup şefi Avni Dikçam riya
setinde amenajman mühendisi Şükrü Ak- 
hun, Rıdvan Akyön Mustafa Işık’tan te
şekkül etmiş olup Tokad'ın Koyulhisar 
Kazası ormanlarının keşfi işi ile tavzif 
edilmişlerdir.

Heyetler keşif neticesini bildiren ra
porlarını Umum Müdürlüğe verdikten 
sonra devlet işletmesinin kurulması için 
icabeden tedbirler alınacaktır.

Amenajman işlerine ait talimatname
ler: Amenajman işlerine ait olmak üzere 
Orman Umum Müdürlüğünce iki talimat
name hazırlanmaktadır. Bunlardan birisi 
vazife talimatnamesidir ve grupların teş
kili ile bu gruplarda vazife alan Şef ve 
mühendislerin ne zaman ve ne suretle 
vazife göreceklerini ve disiplin bakımın
dan riayete mecbur oldukları hususatı 
teshil etmektedir.

İkincisi Nirengi işlerinde ve harita 
alınmasının istikşaf \e  taksasyonda ve 
alelûmum amenajman faaliyetinde gev



öiHİude tutuUe-sk esasian ve fennî şartları 
vay in etmektedir, Her iki talimatname 
kariye: kesbet tikten sonra amenajman iş- 
kuimırii' daha değerli ve daha verimli ola
cağına şüphe edilmemektedir.

İletme revirlerinin genişletilmesi: 
Eski isletme revirlerine ilâve olarak yeni
de.: merkezi Devrek olmak üzere şarkî 
Karadere, merkezi Düzce olmak üzere gar
bi Karadere, merkezi Sinop olmak üzere 
Sinop ve merkezi Karasu olmak üzere Ka
rasu işletme revirleri açılmıştır. Bu revir
lere bağlı ormanlar memleketimizin en iyi 
ormanlarım teşkil etmekte ve bilhassa 
ambalaj kerestesi, kâpıt. hamuru, maden 
direği ve traves gibi en ehemmiyetli ihti
yaçlarımızın büyük bir kısmını karşılaya
cak vaziyette bulunmaktadır. Bu revirler
den şarkı Karadere revir amirliğine Kara
bük eski bölge şeflerinden Hilmi Koçak 
Sinop revir amirliğine Alaçam eski bölge 
şeflerinden Bekir Sıtkı Baykal, Karasu re
vir amirliğine Keremali - Abat eski bölge 
şeflerinden Ragıp Tarsun tayin edilmişler
dir. Garbî Karadere revir amirliğine şim
dilik kimse tayin olunmamıştır.

Dursunbey Kereste Fabrikamız: Ev
velce yalnız Alaçam ormanlarına münha
sır iken sonradan bütün Dursunbey kaza
sına teşmil edilen devlet orman işletmesi 
bu kazada Orman Kanunumuzun maksat 
ve gayelerine uygun olarak faaliyete geç
miş ve Kanunun bütün hükümlerini dev
let işletmesi esası üzerinden tatbika başla
mış bulunmaktadır. Aynı zamanda revi
rin Alaçam ormanları bölgeleri külliyetli 
istnhsalât yapmakta ve bu nuntakada ke
reste piyasası tesisine ve bu piyasanın is
tikrarına âmii olacak derecede kudret gös
termektedir. Revir bundan başka muhitte 
ter*r’fie aanayiinin de inkişafı ve işletme

istihsalâtının kıymetlenmesini de n,. 
ihtiyacını duyduğundan Alaçam ornisr: 
nııa en yakın bir iskele olan Dursun^ 
istasyonunda inşa edildiğini evvelce i 
bor verdiğimiz büyük fabrikada iuy-.., 
hayli ilerlemiş ve civardan eşhasa ait av-g 
zi dahi satın alınarak fabrika sahasına 
ve olunmuştur. Lüzumlu olan Lokum-,;r, 
ve Kataraktların mühim bir kısmı tenüa 
edilmiş olup ormanda da yeniden tesis;.}-, 
başlanmıştır. Bu cümleden olarak İngiiu 
reye külliyetli miktarda on ikilik dekovil 
rayı ile diğer malzeme ve dört lokomotif 
sipariş edilmiştir. Orman dahilinde deko
vil güzergâhının onbeş kilometrelik kısmı 
kat’î olarak tesbit edilmiş ve toprak tesvi
yesi yaptırılarak dekovil küplerinin dc- İn
şasına başlanmıştır.

Fidan tevziatı başladı: Son ay zarfın 
da Ankara Orman Fidanlığından ekserisi 
çam olmak üzere 2100 fidan parasız olarak 
halka. Eskişehir Fidanlığından 7000 fidan 
tayyare garnizonlarına 2000 fidan Niğde 
Vilâyetine, 1000 fidan Çorum ve İskilip 
belediyelerine, 2000 fidan deniz Müsh- 
şarlığına, 4000 fidan Gaz Genel Komutan
lığına, İzmir Fidanlığından 3550 fidan Be
lediyeye, eşhas ve müessesata tevzi edil
miştir. Tevziata Şubat ve Mart ayları zar
fında da devam edilecektir ve bu aylarda 
fidan tevziatı daha fazla olacaktır.

Eskişehir Orman Fidanlığı fidanlıkla
rımızın şimdilik on büyüğüdür. İlerici'*’ 
bu fidanlıkta fennî araştırmalara başlana- 
cak tohum evi tesis edilecektir. Hâlen be 
fidanlıkta dört buçuk milyondan fazla 
rnuhtelif cins fidan vardır. Bu fidanların 
375 bini iki ve mütebakisi bir yaşındadır 
Bu sene 6155 kilo muhtelif cins tohum top
latılmış bundan 2636 kilo tohum Eskişehir 
fidanlığına zer’edilmiş 896 kilo tohum dİ'

67

mbmhkJsra ve bazı müesseseiere sevk 
.».imIs olup hâlen fidanlığın an- 

.-,*23 kilo safi ve 897 kilo kabuklu 
» ^jj-v.'ut bulunmaktadır.

\ıi5’ lan dırdnn yeni sahalar: İstanbul 
leşçi*' sahasında plân mucibince 

,r ,,f 8-3 hektarlık sahanın teşçiri icap 
. etedir- Burada bütün çukurlar açıl- 
t ve 45000 fidanın dikilmesine başlan- 

ftnş’ır.
Tarsus Okaliptüs fidanlığında ve o ci- 

y#-rfiö teşkilâtımızın kuruttuğu Karabucak 
'ıraklığının 305 hektarlık sahası tamamen 
ağaçhmdınlnuş ve bu sahanın muhafaza
mı*! ayı ita bir koruma postası memur 
fdiimiştT. Bu civar sahalarının ağaçlan
dırılması ve ağaçlanacak sahanın her sene 
tavaii için ayrıca bir teşçir plânı tanzim 
edilmiştir. Tarsus Okaliptüs fidanlığın
dan mevt-i m başlangıcmdar.beri belediye
lere ve halka ve diğer müessesata 12500 
ıkülipUıs fidanı dağıtılmıştır.

Tra vers ihtiyacımızı karşılayoruz:
IVvlçı Demiryollarının 1940 senesinde ih- 
ii.var- olan câri hatlar, için 321400 Kayın ve

II. Yurd

Vımanistamia orman günü: Komşu- 
onı/ Yunanistan cenubî Avrupa memle- 
k*tleri içinde ormanca en fakir memle- 
K'Hîttrden biridir ve hâlen bu memleket, 
•ı< ma.n.sızhğjın gerek tabiat ve gerek ik- 
•!S'it bakımından mejfdana getirdiği fe- 
,,fi akıbetlere maruz hulunmoktadır. Bu 
‘ânahklan önlemek için Yunanistan hû- 
kıVrt|’ !ı geniş sahada ormanlıklar tesisine 
"'-'i«r vermiştir. Bunuft için de senenin

103000 Çam traversi ile makas traversle- 
rinden 3199 Çam 4438 meşe traversi ve 
40000 dar hat çam traversi ve 0000 çan; tel
graf direği verebilecek ormanların istik
şafına başlanmıştır. Bilhassa kayırt orman
larımızın memleketin muhtaç öldüğü tra
versleri her şart ve şekilde verebileceği 
anlaşılmaktadır.

Tayin ve tahviller: Askerlik vazifesini 
yaparak a» jet elmiş olan üçüncü sınıf or
man mühendis:e: inden Salih Akav ücret
ten maaşa geçirilerek Sinoba. Mevlûl Ay- 
tekin 85 Hra ücretle Düzceye. Doğan Erkan 
İçele, Muzaffer A tak an Ankaraya, Rami 
Gümüş Trabzona. Tevfik Bir ah ş Çanakka- 
leye tayin edilmişler ve üçüncü sınıf or
man mühendislerinden Kemal Kençsipoı- 
İşletme Bölge Şefliğinde çalışmak üzere 
Devrekten Zafrariboluya, İsmail Avvazoğ- 
lu İşletme Bölge Şefliğinde çalışmak üze
re Düzceden Dursun beye, Fuat Gürsay Of- 
dan Trabzona, askerden donen beşinci sı
nıf mühendis muavinlerinden Mehmet Ya
ran Ardahana, Hikmet Gülegen Abant İş
letmesi Bölge Şefliğnde çalışmak üzere 
Düzceye nakil ve tayin edilmişlerdir.

dışında

muayyen bir zamanı «orman günü» ola
rak kabul olunmuş ve böylece memleketin 
ağaçlandırılması davası bütün millete 
mal edilmek istenmiştir.

Yunanistandaki Orman gününe dair 
Yunanca gazetelerde intişar eden iki ya
zıyı ve orman gününde Başvekil Ray 
Metaksas’m söylediği nutku çok ehem
miyetli bulduğumuz içn okuyucularımıza 
sunuyoruz:



\  orman günü 1)
Ya;;.' Yunaıastanm Ormancılık gü

nü ıhîzfaU vy^pdâcşktıı:- İhtifale Kral ve 
BşışvekS iştirak eyiiyeeektir. I)

Ysx; yeşıiliklerinden soyulmuş olan 
V•.. s.ur..'.i manzarası çok defalar çizil-

• Ağaçsızlığm doğurduğu tahriba- 
;.r, çuytpîuk kalmış dağların, etrafa yayı
lır sellorır.. faydasız akıp giden kayalık 
assşbyî son Humus tabakasından da mah
ranı bırakan suiarın manzarası....

Geçen asrın ortalarına doğru köylüle
re: cahilliği, ormanları muhafazaya me
mur olanların iâkaydisi, hususiyle muha- 
iozu ieşsilâîının bu vazifeyi ifa edecek 
miktarda memurlara malik bulunmama
ları yüzünden, Yunanistanda orman tah
ribatı hakikaten korkunç bir şekil almıştı. 
Bunun neticesi olarak Yunanistan, sathı 
mesahasına nazaran ormanlık saha nispeti 
en aşağı olan Avrupa memleketleri dere
cesine düştü. Resmi bir istatistik, Yunanis-., 
tan ormanlarım bütün topraklarının % 12 
si nısbetinde göstermektedir. Avrupada 
sahasına nisoetle ormanca fakir Yunanis- 
tar.dan aşağı tek bir memleket vardır ki, 
o da İspanyadır. Çünkü İspanyanın or
man nisbeıi % 9 dur. Romanyada Or
man nisbeti (/< 22, Bulgaristanda % 25, 
Arnavutlukta '< 28, Yugoslavyada /̂> 31 
air. Bunların hepsi de şimal Avrupası 
memleketlerinden çok aşağıdadırlar, bu 
Şimal Avrupası, orman memleketleri ba- 

gelen, İsveç iie Finlândiyadan İsveç 
re orman nispeti % 56, Fir.lândiyada ise

Tiimdan bar gür* önceki ûus~

Aslında Yunanistan için şimalî Avru
pa memleketleri derecesinde bir nisot.ı 
elde etmek meselesi mevzuubahis değildir. 
Çünkü ne Yunanistan toprağının tabiat;, 
ne de mevcut İktisadî imkânlar bu büyük 
orman nisbetinin arkasından koşmakla;; 
bizi meneder. Lâkin memleketin makul 
derecede ve şu üç bakımdan ağaçlandı ra
ması lâzımdır:

1 — Fayda bakımından,
2 — Güzellik bakımından,
3 — Sağlık bakımından.
Azası meyanında bugünkü Yunanis

tan Ziraat Nazın B. (Kiryako) nun da bu
lunduğu Atina Akademisi’nde yapılan 
tetkiklere göre ağaçlandırılacak olan saha
ların genişliği yuvarlak rakam 480.000 
hektar tespit edilmiştir.

Son yıllara kadar hükümetin mem
leketi ağaçlandırmıya sarfettiği para bir 
kaç yüz bin drahmiyi geçmemişti. 1932/33 
malî senesi için bu işe sarfedilmek üzere
600.000 drahmi kondu. Ertesi sene de bu 
miktar iki katına çıkarıldı. Lâkin bu işe 
göze görünür bir para hasredilmesi (1937- 
38 ile 1938-39 bütçeleri arasında beş mil
yon drahmi) ancak B. Meteksas’m hükü
met başına gelmesinden sonra vâki olmuş
tur. Bu miktar Romanya Hükümetinin 
bu işe hasrettiği 45 milyon Drahmi, Yu- 
ğoslavyamn hasrettiği 28 milyon drahmi 
ve Buigaristanın tahsis ettiği 15 milyon 
drahmiye göre az görünebilirse de, Yuna
nistan Hükümetinin bugün tatmin edil
mek icabeden daha bir çok ihtiyaçlarla 
karşılaşmakta olduğunu da düşünmelidir.

İşte bundan dolayı Hükümet orman 
yetiştirmede tedricî bir program tutmuş 
bir taraftan da elde bulunan ormanları 
istismar ve ıslah suretiyle tekâmülü şek-

rffriîHft/C

bulunmuştur. Orman- 
gerekse hayvanlar tara- 
ıarşı pek şiddetli tedbir- 
iye kadar gidilmesi, ye- 

oimıyan orman sahala-
zere yeni yollar yapılmıştır, 
o belli başlı 19 parça orma- 
iik bir plân tanzim edilmiş- 
t bugün Yunanistanın in
icin yabancı memleketlere

e olduğu çok ağır meblâğı azalt- 
zmot eyiiyeeektir. 
ten gücünde yapılan merasim: 
ar günü sabahı, Kaissariani yakı- 
<: (Sı. ./can Preursur) Kilisesi ya- 
Orman Bayramı» ihtifali yapıl- 
likbahara yaraşan bir güneş altm- 
5'rcû ihtifaleiler toplanmışlardı, 
man Bayramına bilfiil iştirak için 
■ yapmıştı. «Millî Gençlik Teşki- 
; takımları azâsı, Turizm Cemiye- 
eesiiîeri, Ordu Kıtası hazır bulu
rda Ağaçlandırılacak olan sırt 
iur ve filamalarla süslenmiş, oraya 
zevata mahsus süslü bir de tribün 
uşiu. Ormanlaştırılacak saha bir 
i’V.niakalnra ayrılmış ve hepsinin 
ine kimler ve hangi gruplar tara
lı ğaç dikileceğini gösteren levhalar 
tuştu.
ü 10 da Hükümet Reisi geldi ve 
jiTtündarı hararetle alkışlandı. Hü- 
Reiîıi; Ziraat Nazırı (Kiryakus), 

i i fer ler ve otomobiller Nazırı (Ni
şi . Dahiliye Nazırı ve sair vekiller 
Mü ricali tarafından istikbal olun-

-a onu on dakika geçe Kiralın mu- 
tiyîe alkışlar yükseldi. Kıral tribün-
m.-.vkiine geçtiği zaman Talation 
•̂ ko.pofe tarafından takdis edilmiştir.
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Bunu müteakip Ziraat Nazın Bay <Kir>
&İİS) cıır sö:;:e\’ vermışj

B. Kinraxıus. Yunanistanır
tında 1tUiiiınduj zamanlarda b:ile hürriyet

S6X‘beşti batyragmıni yü kseK
engin orcnnnîarOft oa,ıgaic«nmaık tâ OUlUU-
muş <olduğumı ve memleîkete istiklal, m
veren Arşlaa  İ rurejoı iaeng;âverlerin bura-
lârcUtn çıkm }̂cuaİ3Tita. binaenaleyh is-
tıkla 1 harbi sttasında fan!hler tarafından
bir ço]x  O T .ma:nls.rm yön:ilmiş olmasına
hayret etmek lâzım gelmediğini hatırîat-
turtan sonra, birinci mukaddes hür riyet
günü doğunca büyük Cümhurreisii tarafin-
dan (Sembolik) bir Defne ağacı dikildiğini 
-ve Yunanistanın ilk Kıraliçesi tarafmdan 
da payitahtın çevresinde ilk ağaçlığın vü- 
cuöe getirildiğini söyliyerek sözüne şöyle
devam eylemiştir:

«Lâkın bundan sonra* v’üksekten ge-
len bu teşvik hareketi hiç biı• taraftan ce-
vap bulamamaksızm, uzun v: ilar geçti; or-
manîarm tahribi senelerce devsm etti.
Sonra başka bir kıraliçe. y.ani bugünkü
Kiralın annesi, halk arasında ağaç sevgi-
sini yaymıya teşebbüs etli. -Orman Mu-
hipleri» birliğini kurarak Atina şehrinin
çevresinde ağaçlıklar vücude• getirdi. Lâ-
kin bu himmet de nâgihâni bir ârızaya-
uğradı. Harpler \e  onları tak ip eden hazin
vakalar, göçmenlerin akın akın gelmesi, 
onları iskân mecburiyeti ormancılık me
saisi için pek zararlı oldu. Kraliçe (Sofu) 
nun vücude getirdiği ağaçlıklar mülteci
ler mahallesi haline getirildi. İki milyon 
Stremroa genişliğinde ormanlar yakılarak, 
kesilerek ortadan kayboldu; hu tahribatın 
tesirleri de hemen görüldü; seller çoğaldı; 
bereketli tarlalar çakıl taşlariyîe örtüldü, 
bataklıklar çoğalıp malarya hastalığı ya
yıldı. Bugünkü hükümet böyle bir v»zt-
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yov karşıladı: Bir çok sene-
e taksim edilmiş bir kademeli program 

> bu programda mevcut ormanlarımı- 
rsn ’-'v,ıh arara sı ve orman servetinin yeni
ce- ihyası derpiş edilmiştir. Ayni zaman- 
Jo p ıv  sevgisinin halk arasında yayılması 

, düşünülmüş, Prenses İrene bu hayırlı 
Hareketin başına geçmiştir. Ormanları Ko- 
ur. v Cemiyetleri gittikçe çoğalmaktadır, 

ü.r çok fidanlıklar kurulmuş arazinin or- 
'nanlaştınîması için elli milyon fidan da
ğıtılmıştır.»

Bundan sonra B. (Metaxas) söz alarak 
yüksek alkışlar arasında o da nutkunu İp  
t irdiği zaman Majeste Kral birinci fidanı, 
B Mctaksas da İkinciyi dikmişlerdir. On
dan sonra hükümetin en büyük ricali sıra 
ile fidanları dikmiye devam etmişler. Ma
jeste Kral orada mevcut millî teşekkülleri 
ve askeri kıtaları teftiş ve onlara hitap et
tikten sonra avdet eylemiştir. Kral ile bü
yük hükümet ricalinin gitmesinden sonra 
Gençlik Teşkilâtı bütün kız ve erkek ta
lebe, amele teşkilâtı, ve kıtaat fidan dikme 
işini itmam ile iştigal ettiler.

Başvekil B. Metaksas'ın nutku (1)
Majeste! Böyle merasime ikinci defa

dır ki iştirak ediyorsunuz. Majesteleri ge
çen sene ilk ağacı dikmişlerdi. Bu seneki 
merasim daha umumi olmakla Yunanista- 
uır> bir başından diğer başına kadar devam 
etmektedir. Sizi tekrar aramızda görmek
te sevincimiz bir kat daha artıyor. Bunun 
s*b*b:, sizin yalnız bizim hükümdarımız 
olmanızdan değil, fakat ayni zamanda bu 
.''-r—.iisette ağacın ehemmiye mi takdir 
ederek Atma ve civarını yemyeşil bir hale

»t ttm rn& er «!‘Athi»ne’n in  5-12-939 tş -  
- - , , - *.<*an taretim e «Jilrn iştir.

getiren ve bütün memlekette her zama- 
ismi anılacak olan merhum Kraliçe 9, 
phie’nin oğlu olmanızdan ileri geimokv 
dir. (Hararetli alkışlar).

Monseııyör! Kilisenin takdisi ile su. 
müteşekkiriz. Kilisenin bu takdisi oln** 
sa idi, Yunanistan orman lüzumunu î§| 
bir zaman tammıyacaktı. Hatta eskiden 
hıristiyanlığm mevcut olmadıği zaman, 
larda bile din ormanları korumakta idi. 
Şimdi kilise yardım eder ve kolaylık gös
terirse bu iş müessir olacaktır.

Ve siz baylar ve bayanlar! Bilhassa 
siz gençler! Elele verirseniz eminim ki, b*j 
işi başarırsınız.

Yunanistan Çocukları: Yalnız mektep 
talebeleri değil, aynı zamanda tarla ve dağ 
çocukları bu işin muhafaza ve korunması
nı üzerlerinize alırsanız Yunanistan eskisi 
gibi yeşil elbiselere bürünmüş olur. (Al
kışlar) .

Arkadaşım Ziraat Nazırı, dağlarımızın 
ağaçlandırılması hakkındaki başarmakta 
olduğumuz işin azametini anlattı. PatiasN 
gidip kilometrelerce taş ve kayaların yeri
ne şimalî Peloponnese’de binlerce ağaç w  
çiçek bahçesi olabilecek hâli araziye gel
diğimiz zaman ben de bir kaç kelime ilâve 
edeceğim. Kaybedilen bu arazinin yerine 
güzel baheçler olabilirdi.

Eğer Calanataya giderseniz geniş bir 
arazide seylâbm tahribatım göreceksiniz. 
Bu âfet yeni değildir; hatta Calanata şehri 
bile seylâptan müteessir olmakta idi. No 
için? Çünkü ormanlar, kaybolmuş, nehir-vbek.
îer her tarafı istL eden sel halini almış- 
kayaları etrafa saçmış ve toprağı harap 
etmişti.

Epire giderseniz eskiden orman, çiçek 
olan dağların Lauros ve arachtos’un inme-
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i "mien memleketi harap ettiği için. 
, ntilak oiduğnu görürsünüz. Şimdi 

< Y'unaublann bu araziyi milyonlarca 
. , rar federek müııbit bir hale getir- 

ı ]â/it/ıd<r. Fakat bunun için orman- 
■ ritj itf^ıünetnesi ve dağların tekrar ye- 

renklere bürünmesi icabeder.
Ti'-aivava giderseniz her sene nehir- 

vücuda getirdiği sellerin yüksek 
dağlardan koparıp getirdiği (kayaların 
*id>;Uirı harap ettiğini görürsünüz. Aynı 
hal M'.kt.rionyada da vâkidir. Memleketi 
h«ı felâketten kurtarmak için milyonlarca, 
drahmiye ihtiyaç vardır. Yeniden ağaç 
•HkÜmezse, bu âfet devam edecektir. Fa
ka; kabahat kimdedir? Yunanlılarda....

Ormanlarımızı yakan, harap eden bi
li', Bunları söyleyen Devlet Reisi Me- 

ti'UK değildir. Bunları söyleyen bir za- 
v*»lîi vatandaştır. Kabahat yalnız sizin 

bütün Yunanistan âleminindir.

Ne için beni ittiham ediyorsunuz? Ka- 
O'h^tjrn nedir? Evvelce ben de bu topra- 

sahibi idim. Toprağı ben sürüyor, o 
'•'-raimjzda gördüğünüz dağlan ormanlarla 
)ctî kaplıyordum. Bunları yapıyordum. 
V'uılui dağ, orman ve su perisi bu dağla- 
r'n Epelerinde oturuyor, ve her alğiaç bir 
îfnan perisini saklıyordu. Jüpiter ve 

Apollon, diğer ilâhlar, ilaheler, bu orman- 
•ndiı, ağaç ve menbaların altında toplan- 

‘îiorçih idiler. Ben Apollonu güneşin pa- 
uarı altında orman ilâhlarını kovalar-J

gördüm.
Ağaçları nasıl kesebilirim? Her ağaç, 

*'*' ovman ilâhlara tahsis edilmiş ve ko 
ir,iiıuştu. Ve nihayet ben bu toprağın
‘•■^dişiydim.

Bunları talisiz seneler takip etti. Ta- 
okumuşsunuzdur. Ancak tarih şim

di benim hissetmekte olduğum ızürahı 
tebarüz ettirmemiş;ir. Bu talihsiz zaman
ları anlayabilmek için şairleri tere ;-, edi
niz. «Le Dodccolaque du Tsigan» ı okuyu
nuz. Benim ıztırap ve ağlamamın sebebi
ni anlarsınız. Beni toprağımdan uzaklaş
tıran müstevliler geliyor ve ben de dağla
ra kaçıyorum, artık vatanım yoktu. H at
ta ben böyle bir isim bile bilmiyordum 
Artık Yunanistanı hatırlamıyordum. Te
kâmülüne bütün kudretimle sa'yettiğim 
yalnız bir lisanım kalmıştı. Hatta onu da 
kaybetmek tehlikesinde bulunuyordum. 
Yalnız medarı teselli bir şeyim vardı. O 
da yeni bir din idi. Fakat o da benim an
cak manevi ıztıraplarımı teskin edebili
yor ve beni bir çok dertlerden koruyabili
yordu. Müstevli beni her taraftan kovu
yor, her yer onun elinde bulunuyordu. 
Yanıp kavrulmuş memleket artık benim 
vatanım olmadığı müddetçe beni nasıl 
alâkalandırabilirdi? Ben artık dağlarda 
yaşamıva mahkûmdum. Fakat oralarda 
da yaşayabilmekliğim için biraz buğday 
ekmekliğim lâzım geliyordu. Fakat buğda
yı ekebı im ekliğim için de ağaçlan kesip 
yakmaklığım lâzımdı. Bundan haşka da 
koyunlarım ve keçilerimin do yaşamaları 
lâzımdı. Koyun pahalıya mal oiduçkı için 
bilhassa keçiye malik olmaklığım lâzımge- 
liyordıı. Keçilerimi de besi ivebilmek için 
ağaçları keserek yedirmekliğim lâzım ge
liyordu. Ve artık nazarımda Yunanistan 
mevcut değildi.

Yunanistan halâs bulduğu zaman, be
ni memleketin bakiyesini tahrip etmiş ol
makla ittiham ediyorsunuz. Ve bu tahriba
tın eskisinden daha fazla ve hıvânetkârâııe 
bulunduğunu ilâve ediyorsunuz. Fakat sız 
şehir sekeneleri! Beni vaktile idare et-



oku- \ o han,*. tahakküm etmekte oJan ve 
t û ı t  k u d r e t  ît :v malik, âlim şehirliler! 
nüm skîîs-$.-'İ variyetimle ve benimle hiç 
.cşgul e l e m u ?  Benimle alâkadar ol
eik u <. vukmdo bulundunuz mu? Bana 
. •'e:, v: ûne. evlâd ve ayalime, nasıl va- 

: dikkat ettiniz mi? Hülâsa siz 
i nı? mevkii iktidara gelebilmek için ara- 

münakaşalar ve mücadelelerde bu- 
ordunuz, köylüyü ancak, köyün bir 

İîh*p mınta-kc sı hakkını aldığı zaman 
'tu Uyabiliyordunuz? Güya benimle alâ- 
-dr. duyurmuşsunuz gibi bir tavırla ge- 
' intihap hakkını istihsal ettikten sonra 
Tnen uzaklaşıp gidiyordunuz.

Yollarım yoktu. Ekecek tohumluğum 
’kîu, hükümetin, zürra için düşünmesi 
imgelen diler hususatı açmıyalım, ar- 
yaşıyabilmekliğimi nasıl temin edeeek- 

ı Tabiî ben ve çocuklarımın yaşaması 
iTr.dı. Bunun için ağaç ve ormanı kesip 
karak ısınmak ve külünden gübre yapa- 
: tarlamı besleyip ekmek ve yiyeceğimi 
ün etmek zaruretine düştüm. Siz beni 
hara ettiğinizi söylüyorsunuz, ve bana 
etelerde hitap ettiğinizi ileri sürüyor- 
tuz. Fakat ben sizin gazetelerinizi oku- 
:sk halde miydim, diğer işlerde de ol- 

Ju gibi bu imtiyaz da sizde idi, ben ara
da hakir addedilen bir köylü idim ve 
o brbirinize böyle telkin ediyordunuz. 

-,ı «pis köylü» diyordunuz, lâkin ben 
bîr köylü iken, işte şimdi ben bir şe- 
tr oldum. (Alkışlar).
Gazete erinizin bize gelebilmesi için 

yol yoktu. Sonra sizin makalele- 
zi rr<n! okuyayım? Sizin lisanınızdan 

anlamazdım ki, benim lisanımın si- 
^a’arrnizrfa id i  sizinkinin de saf. te- 

r ■’!'*] doğuna rağmen, ben sizin 
rvHHzî anhyı/nuv.oıdum. (Alkışlar). Ne

yapabilirdim? Diyorsunuz ki, biz kanım, 
lar yaptık, seni tecziye ederiz. No içirt ? 
Yunanistan kurtulduğundan beri, bun im 
efendi olduğumu ve her istediğimi yap
makta tam bir hürriyet sahibi olduğumu 
bildiriyorsunuz. Şimdi de kanunen tecziye 
edileceğimden bahsediyorsunuz, fakat ben 
şimdiye kadar hiç tecziye edilememiştim. 
Ve bunun böyle olduğunu isbat etmek is
terim: Bir defa bir ormanın bir köşesini 
yakmıştım. Jandarma tarafından takip 
ediliyor ve Hapisaneye gönderileceğimden 
korkuyordum. O sırada şehirde mukim bu
lunan Kyr Ponayodis hatırıma geldi. Mu
maileyh gayet nâfiz bir şahsiyet idi, der
hal kendisini görmek üzere şehire indim. 
Zira o benim derdimi anlıyacak ive her in
tihapta kendisi ■ lehine rey verdiğim yegâ
ne (Cannbaras) um idi. Mumaileyhe hita
ben! Kyr Ponayadis, ben bir ovman yak
tım, jandarma tarafından hapse sevkedil- 
mek için takip ediliyorum dedim. Mumai
leyh de ne diyorsun, Kyr Nicolaki, ayıp 
değil mi, sen benim dostumsun, hiç ben 
senin hapse gönderilmene müsamaha 
eder miyim, dedi. Velhasıl şöyle böyle der
ken hapse gitmedim, kurtuldum, köyüme 
avdetimde hiç bir şey söylemeksizin bana 
bakan jandarmalara tesadüf ettiğim za
man sahip bulunduğum nüfuz ve kudreti 
ve müteakiben ormanın bâkî kalan kısmı
nı da yakdım. (Gülüşme ve alkışlar).

Böyle olduğuna göre, hani benim su
çum nerede kaldı? Zavallı Yunanistan, Ey 
beni senelerce idare eden hükümet otorite
sini temsil eden ve buralardan gördüğüm 
büyük şehir sakinleri! Beni böyle öğret
mekle asıl mücrim sîzsiniz, şimdi de benim 
yeşilliği, ağaçlığı sevmediğimi iddia etme
yiniz. önüme gelen ağaçları, yeşillikleri

kınadan zevk alan bir köylü oldu-
, >(»> V*

. Kjdia etmeyiniz.
* ptendiler, çocuklarım, kız ve erkek 
•arım; Bu Yunanistan bize böyle yu- 

. . ■ .nhi hitap ettiği zaman ona ne ce- 
-erebiliriz. Zira bu şada, asırların de- 

i-:florinden geliyor. Gecenin sükûnunda 
-.-layı ruhumuzun derinliğinden akset- 

,t,-i hissediyoruz, bunu sizler de duya- 
_ zira ben de her hangi biriniz gibi
•k^riyu İŞİ t fim. İşte bu sebepledir ki. Kra- 

ı,«ıı&n millet idare ve mukadderatım ba- 
. ıç.vdi ve em aret ettiği zaman mesai ar- 

^.jjlaHiarunla beraber, gazetelere makale 
yarmak ve ormanların tesisi lüzumuna 
tfcıir münakaşalarla vakit geçirmekten ka- 
ı ma i ak- daha ziyade köylüyü kendi rrıen- 
ûıaiını kendisi anlıyacak surette iktisaden 
tekrar vükseltmiye ve refah esbabım temi
mi uğraştık. Bununla da iktifa etmedik, 
{alkışlar) yalnız şehirlere ve orman civa
rında oturanlara, ormanın Yunanistana 
bir şeref verecek medeniyet eseri oldûğu- 
ii»j. bunları görmek için icabının geleceği
ni söylemekten ise, onlara başka bir lisan 
kullandık, zaruret içinde yaşıyanlarm, ek
meğini kazanmak için meşakkat çekenle
rin anlıvabilfcceği bir lisan kullandık. On
lara dedik ki: «Orman sizi besliyecektir»
(Alkışlar).

Şimdi de yollar yapmak lâzım geliyor
du, Ziraat Bankası bu yolların inşası için 
160 milyon drahmi tahsis etti. Fakat bu
günkü lüks otomobillerin geçeceği yollar 
do: il, yalnız işleteceğimiz ormanların ser
vilini nakil ve ihraç etmiye. ve bunların 
istihlâkini temine yarar yollar.... Bu suret- 
•<> onnanlarda ve dağlarda mukim İnsan
îni-, artık süt istihsali için keçisini bcsle- 
't’-nk zaruretinde bulunmıyacak, onlar, or- 
hiîiıi serveti ve menbaını işlenen işletme

lerde ve açılacak fabrikalarda, iş bulacak
lardır.

İşte bu suretle ormanlar, onların tekâ
mülüne ve İktisadî bünyelerin: tesise fay- 
dalı ve lüzumlu birer menba olacaktır.

Şimdi bana diyeceksiniz ki, bu veçhile 
orman yangınlarına bir nihayet verilmiş 
olur mu? Şüphesiz ki hayır. Zira cehalet, 
koparılması pek kolay olnııyacak kadar 
köklü bulunmaktadır. Bir misal vereyim, 
henüz geçen sene bir öğle vakti bu civar
dan geçerken ksrşıda gördüğünüz Hvmet- 
te tepelerinde cuman ve alevlerin yüksel
diğini görmüştüm. Bu oldukça küçük bir 
ormandan çıkıyordu, bunu halktan bir ka
dın kahvesini pişirmek için orada, orman
da yaktığı ateşle istemiyerek ika etmişti. 
Orman henüz iiç yaşında idi. Tahsil ve ter
biye görmüş adamlar da arzu ve ihtiyar
ları hilâfına ormanlar yakmaktadılar. Ve 
Dophni gibi bir ormanın bir kısmı da tah
sil ve terbiye görmüş kimseler tarafından 
yakılmıştır. Bu münevver zatlar, otomo
billerle oradan geçmişler ve onlar da baş
kaları gibi hareket, ederek sigara içmişler
dir; bu tabiidir, çünkü bütün medeni 
adamlar işlerini yaparken sigara içerler. 
(Gülmeler). Bu zatlar sigaralarını bitirin
ce güzel (dafini) ormanını tutuşturacakla- 
rmı düşünmeden yanık sigara parçalarım 
ormana fırla t içermişlerdir. Onların bu ha
reketleri, 1 ,'. veya 20 tane kadar güzel çam 
ağacının yanmasına sebep oldu. Hepsi bu 
kadar da değildir. Size söylediklerim yal
nız benim kendi gözümle gördüğüm hâdi
selerdir. Bütün bir gece uyumadım. Hy- 
mette Dağının tepesinde alevler görüyor
dum. Bunun yanmakta olan almaçlardan 
yükseldiğini düşünüyordum. Ziraat Ne:-in 
harekete geldi. Jandarmaların tahriki içip 
emir verildi. En sonra anlaşıldı ki, bir ta-



iru'vwv w  bilgili zevat bii' gezinti 
l 't >y:v's çıkmışlar, eğlen-
v".'., yemeklerini pişirmek için 

ç*rpii*rui<l*n büyük bir ateş yak- 
Onların buna söylediklerine göre 

t ' hareketten hiç bir fenalık çık- 
t-Âkin düşünelim ki. çalı çırpı ya-

■ yüzünden orman tutuşur, bundan
■ -urar. çalıları ve otlar her sene ku- 
sönıyerek ormanlara lâzım olan ne- 
pcağı (Ümüsii) vücııde getirirler. 
- i’, çalısız, çırpışız orman olmaz.
m di anlıyorsunuz ki. bütün Yuna- 

halkuun ormanlar uğrunda müca- 
girışmesı lâzımdır: bu vazife her 

nuhleşeni otel ve konaklarda yaşı
lan futunuz da köy kulübesinde ya- 

sra kadar her ferde şâmildir. Siz ço- 
siz de ormanların iyiliği için çalış- 

borçlusunuz. Yalnız orman denil- 
kalnvıyacak, ormanların kesilmesi- 

kı İmasına da mani olacaksınız. Yal- 
eşi söndürmekle işiniz bitmiyecek, 
ağarlara sebep olanları da irşat eyli-

îCli

elir

Wt-

0te

ıklar, nasıl Yunanistanın istikbali 
iniyorsa ormanların istikbali de 
ıize mevdudur. Anladınız mı ço- 
ç falkışlar). Düşününüz ki bir gün 
: bu dağlar ormanlarla örtülünce.

r r,in ve bütün Yunanistanın ik- 
kad&r lâtif olacaktır. O zaman 
ît büsbütün değişmiş buîunaeak- 
tâit siz yurtta şimdi görmediğiniz 
. rahata ve ferahlığa malik olacak

sınız. Yunanistan dağları servet ve saadet 
verecektir. Hymette Dağı eteğinde su 
kaynakları görülecek, saf ve soğuk sular 
akacak, bütün bu mıntaka ruh cenneti ke
silecektir (alkışlar). Böyle bir gayeyi iste- 
miyecek, onun için çalışnuyacak, zahmet 
çekmiyecek ve mücadele etmiyecek bir 
Yunanlı var mıdır? Hayır, bugün söyledi
ğim sözleri dinlemiş ve bugün yapılan iş
leri görmüş olanlar arasında böyle bir Yu
nanlı yoktur. Hangi Yunanlı memlekette 
bir ağaç yetiştirmek ve bütün Yunanista- 
nın ağaçlarını mahvolmaktan korumak is
temez (alkışlar). Eski zamanlarda olduğu 
gibi Yunanistana yine o yeşil örtüsünü 
giydirecek olan bu büyük işe. başladığı
mız gün. mes’ut bir gündür. Allah bu 
muhteşem günü takdis eylesin. Biz her se
ne bugünün ihtifalini tekrarhyacağız. He
pimiz, halk, çocukları, köylüler amele, 
zenginler, fakirler, münevverler, dahiller
de yaşıvanlar, çobanlarımız, hasılı hepi
miz. Yunanistanın tekrar eski tarihî devre
lerdeki güzel simasını bulması için çalışa
cağız, (alkışlar).

Şüphesiz eski tarihin ne (Apollon) u 
geri gelecek, ne de (Pan) artık Filütüîrii 
çalacaktır. (Diryade) 1er ve (Naiade) 1ar 
gihi Periler de geri dönmiyecek, göklerde 
kalacaktır. Çünkü, bunların hepsi masal
dan ibaretti, lâkin bugün gerçekten ve hâ
lâ yaşıyan periler sular kenarına gelip 
mesaimizin zevkini süreceklerdir. Klişe, 
bizim Hıristiyan Klişemizde, onları takdis 
eyliyecektir (şiddetli alkışlar).

Yeni Neşriyat

Çam: Orman Umum Müdür- 
, iÇeşrivat şubesinde çalışan arkadaş- 
İenmtfdsıtt Mühendis Muavini Kerim 
r (,mî «.saç sevgisi ve meslek ülküsüne da- 
ıM ınıthieül’ zamanlarda yazdığı şiirleri 
gfokyiu Çam adı altında toplıyarak bir ki- 

’ halinde neşretmiştir. Kokulu Çam’dan 
vek’cek sayıda daha etraflı olarak bahse- 
«‘■•ceğiz. Arkadaşımızın mesai ve muvaffa- 
iıyetfni takdirle karşılar ve bu eseri oku
yucularımıza tavsiye ederiz.

Dönüm Mecmuası: Güzide Ziraatçıla
rınızdan Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu ve 
Dr. Sait Tahsin Tekeli tarafından eskiden 
çıkarılmakta olan Dönüm Mecmuası II ci 
Tedfin 19119 tarihinden itibaren yeniden 
neşredilmeğe başlanmıştır.

Millet iktisadımızın temelini teşkil 
•önr; ziraatın meselelerini teşrih eden Dö- 

mecmuasından şimdiye kadar dört 
-iyi çıkmış bulunuyor. Son çıkan Şubat 
ayısının münderecatı geçen sayılara nis- 

daha zengindir. Bu sayının proble- 
'' 'Hik yazılarını: Millî Korunma Kanunu

ve Ziraat, Ziraatımızda bilgi mesoiesi, Ar
palarda kışlık ekme meselesi, Beyaz ek
mek mi esmer ekmek mi yemeli, Köy 
sütçülüğünde usul ve aletler meselesi, 
Ağaçlıkların kurulması... makalelerini teş
kil ediyor.

Bundan başka Dönüm: Ziraatta amelî 
bilgi, Ziraatta atasözleri, sorgular ve kar
şılıkları, Ziraat âleminde olup bitenler ve 
evlek başı yarenliği adı altında bir takım 
yazı serilerini içinde toplamaktadır.

Zengin münderecatla ayda bir çıkan 
«Dönüm» ün yeniden intişarım büyük 
bir memnuniyetle karşılar ve okuyucula
rımıza tavsiye ederiz.

Ziraat Dergisi: İkinci kânun 1940 dan 
itibaren «Ziraat Dergisi» adile yeni bir 
meslek mecmuası çıkarılmağa başlamıştır. 
Bu mecmua yüksek tahsil görmüş ziraat
çıları içinde toplıyan «Türk Ziraat Mü
hendisleri Birliği* nin urganıdır.

Kardeş bir teşekkülün malı olan zi
raat dergisine uzun ömürler ve muvaffaki
yetler temenni ederiz.



T iirkiye ormancılar cemiyeti umumî toplantısı

J ; >nnnııcılör Cemiyetinin Yıl-
23 1 940 tarihinde Cemiye- 

\ v i,)k\ merkezinde toplanmıştır. 
vVmtvft Reisi Fahri Bük umumî top- 
.. .- v.s>,;kk kongre reisi ve reis vekille- 

kâtiplerinin intihabını istemiştir, 
î4r.j; [•t'is’iiine umum müdür muavini 

Krlcut ve Reis vekilliğine orman 
>,»■. Müdürlüğünün tahdit ve istimlâk 
»vtrı İsmail Hakkı Uzrnay ve kutiplik- 

ı-' mühendis muavinlerinden Cemal 
w Orhan "Yeşil Bük’üıı intihabını mü- 
tp müzakere başlamıştır.
Müzakere evvelden âzâya bildirilen 
ime dahilindi cereyan etmiştir. Önce 
> vt teftiş heyetlerinin raporu okun- 
kabu! ve tasdikinden sonra eski idare 
ti tebriye edilmiştir. Bu arada geçen 
t esnasında aramızdan ayrılmış arka* 
nn hatırasını yâd için bir dakika 
ıa sükût edilmiştir.
>am*a ûzâııın teklif ve takrirlerinin 
ıkoşasına geçilmiştir. Bu sene geçen 
a nısbetie â/âlarm takrirleri büyük 
kura vardığından müzakeresi de ol- 

t uzun sürmüştür.
n-k!: f ' i- takrirlerin müzakeresini 
iki» yeni idare ve neşriyat heyetleri-

Muhasip: Fizik Enstitüsü Doçenti Dr. 
Münif Çelebi

Neşriyat Müdürü: Şube Müdürü Fik
ri Kozak

Azâ: Şube Müdürü Halil Seyfettin 
Tun çer

Azâ: Ankara Orman Müdürü Alâad- 
din Kıratlı

Neşriyat heyetine seçilen âzâlar ise 
İktisadiyat Enstitüsü Doçenti Dr. Şeref 
Nuri tlkmen. Neşriyat Şubesi Müdürü 
Mehmet Ali Gökberk ve Neşriyat Şubesin
de Mühendis Muavini Kerim Yunt’tur.

Yeni İdare Heyetinin intihabından 
s* nra umumi heveteç Cümhur Reisi Milli 
Şef İsmet İnönü, Meclis Reisi Abdülhalık 
Reııda. Başvekil Refik Saydam, Ziraat Ve 
kili Muhlis Erkmen’e tazimat telgrafı çe
kilmesine karar verilerek toplantıya son 
verilmiştir.

Türkiye Ormancılar Cemiyetinin 23/1 
940 tarihli toplantısında ittihaz edilen ka

rarlan aşağıya koyuyoruz:
1 —- 1938 - 1940 yılları muamelât ve 

hesaba tına İdare ve Teftiş Heyetleri ra
porlarının ittifakla kabul ve tasdiki

1938 - 1940 yılları İdare Heyeti
nin tebriyesi

3 — 1940 - 1941 yıllarına ait Cemiye
büteçsinin kabu 1 ve tasdiki

4 — Cemiyis tin malı olan «Orman v<
Av* Mecmuasının aylık olarak muntazan
surette neşri ve muhteviyatının orman iş
iCTiJe alâkadar ıolanları da tatmin edece!
bir şekle konması

.... O imarın lığa ait umumi emirleri, 
flit türlü bilgi ve haberleri ihtiva 

„ [er: ayrı bir Mecmuanın neşri, Ormancılı
ğı terakki ve inkişafına yarıyacak eserle
rin mütehassısları vasıtasile telif veya ter- 
i-ünusi. Orman Kanununun neşrinden itı- 
K,irın ısdar olunan nizamname, talimatna
me vc umumî emirlerin bir kitap halinde 
«̂k.»»'»iması için İdare Heyetince Orman 

i .Un um Müdürlüğü nezdinde teşebbüsatta 
bulunulması.

6 — Türkiyede ormancılığın vazifele
rini herkese tanıtmak, ağaç ve orman sev
gisini halk arasında yaymak maksadile re- 
snnli propaganda risalesi çıkarılması, afiş; 
ier yaptırılması, ağaç sevgisini yayma hu
susunda bilfiil hizmeti geçenlerin cemiyet 
tarafından takdirname gönderilmek sure
tiyle teşvik edilmesi.

7 — Orman ve ağaç sevgisine ve or
mancılığa ait. yapılacak meslekî propagan
daların müessiriyetini temin için «bir or
mancılık haftası» nın ihdası, ormancılık 
Haftasının günlerini tesbit etmek ve bu 
Hafta zarfında yapılacak merasim ve faali
yet programlarını ve icap eden hazırlığı 
yapmak üzere yeni idare heyetine salâhi
yet verilmesi.

8 —- Türkiye ormancılık tarihinin
muhtelif safhalarım aydınlatacak eserin 
meydana getirilmesi ve. orman mekteple- 
* inden çıkan, .ormancıların isimlerini ve 
mg(ir l’aideli, malûmatı bir ormancı salnâ- 
msi-min neşri için eskidenberi devam eden 
‘ *HşmefüiTT h «  verilmesi.'  ....

‘Sahibi : Türkiye Ormancılar C
Neşriyat Müdürü : Fi

9 — Gerek yukanki vazifelerin ve ge
rek esas nizamname ile tesbit edilen diğer 
işlerin başarılması için aidatın muayye*! 
fasılalarla azâya yapılacak ihbarnamelerle 
toplanmasına dikkat ve itina edilmesi.

10 — Azâ mikdarımn çoğaltılmasına 
büyük ehemmiyet verilmesi ve henüz Ce
miyete girmeyenlere tebligat yapılması

11 — Cemiyet âzâlarıjıa nakdî mua
venette bulunmak maksadile bir muave
net sandığı teşkili için gelecek umumi top
lantıya kadar idare heyeti tarafından tet- 
kikat yapılarak bir proje hazırlanması ve 
bu maksatla yapılacak idare heyeti toplan
tılarına âzâdan Mehmet Ali Far,'‘Mustafa 
Nuri Tunak’m ve lüzum görülecek diğer 
azanın iştirakinin temini.

12 — Umumî toplantı vesilesile Ebe
dî Şef A tatürk’ün hatırası yâdedilerek ya
pılacak ilk merasimde umumî heyet namı
na Atatürk Anıdma çelenk konması için
idare heyetine alkışlarla salâhiyet veril
miştir.

13 — Millî Şef İsmet İnönü’nün Ce
miyetimizi himayelerine alması için idare 
heyeti tarafından tetkikat ve teşebbüsatta 
bulunulması.

14 — Umumî toplantı münasebetile 
Reisicümhur Millî Şef İsmet İnönü, Meclis 
Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. Re
fik Saydam, Ziraat Vekili Muhlis Erk
men’e birer tazim telgrafı çekilmesine itti-

.îfakla.kaçar verilmiştir.*.. t v t s  *_* zzm

ri Kozak
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Türkiye Ormancılar Cemiyeti

Tarafından çıkarılır meslek mecmuası

İ ç i n d e k i l e r

Tecrübe şeridi usulünün tatbikatı ve neticeleri ......Faruk Ş e k e r

Tomruk hacminin tayini ............................................Dr. Fehim F ı r a t

Ksşerotla mücadele .............................................. ..... Cemal I ş ı l

Ormancılık âleminde:

I. Yurt içinde ............................. * * *
Orman amenajman gruplan vazife talimatnamesi........... #lM.

Veni neşriyat:

Pusla ve plançete ile harita alınmasına dair iki
broşür ...................................................................................***
Kokulu Çam ..............................  >.................... ......Muzaffer Ç i ç e k

Adres : Ankara posta kutusu 252

Yıllık abunası: 12 savı 300 Kuruş.

tupiarı. abana bedelleri, yazılar, ilânlar ve her nevi 
ürstcaaiUr posta kutusu adresine yollanır.

Tecrübe şeridi usulünün tatbikatı ve neticeleri
F a ru k  Ş e k e r

Amenajman planlarının tanziminde or
man servetlerinin tesbiti en mühim işler
dendir. Amenajman planlarının tatbikatta 
iyi neticeler vermesi ancak odun servetle
rinin hakikata yakın olarak tesbitine bağ
lıdır. Odun servetlerinin doğru ve tam ola
rak tesbiti ise ormanı teşkil eden bölmeler
de mevcut ağaçların tamamen ölçülmesi 
iie mümkündür.

Yalnız amenajman planları yapılan or
manlarımızın bile tamamen bu usule göre 
ölçülmesi uzun zamana ve geniş teşkilâta 
bağlı olduğundan halen memleketimizde 
tecrübe şeritleri usulü kullanılmaktadır.

Memleketimizde odun servetinin tayi
ninde kullanılan tecrübe şeridi usulünün 
sıhhat derecesi hakkında bir fikir vermek 
için Zingal ormanlarının Zindan kıt,asın
dan 81,82 ve 83 numaralı bölmelerinde ya
pılan tecrübeleri ve alınan neticeleri bura
da göstereceğiz:

Adı geçen bölmelerden 81 No.lusunda 
-ahalan yekûn 3.95 hektar tutan 3 tecrübe 
■H'fidi, 82 No.k bölmede sahası 2.17 hektarı 
:, dan bir tecrübe şeridi, 83 den de sahaları 
P aûn 2.34 hektar olan iki tecrübe şeridi 
«Utmıştır. Bu tecrübe şeritleri sahalarının 
f  itnelerin vüs’atlarına nisbetleri ileride 
' updaeak hacım mukayeselerinde lüzumlu 
f-fecağı cihetle aşağıya çıkarılmıştır.
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81 45,50 3,95 8 ,7
82 5 7 ,3 5 2,17 3 ,8
83 8 8 ,4 2 2,34 2 ,6

Bu üç bölmede yapılan 6 şerit için mü
hendis yevmiyesi hariç* beş amele ile 5 
günlük bir mesai, için 5x5x80==200ö kuruş 
sarfedilmiştir. Aynı bölmelerin sahaları 
yekûnu 191,27 hektar olduğuna göre bir 
hektarı 10,5 kuruşa mal olmuştur.

Bu bölmelerde evvelce Şirket tarafın
dan yaptırılan bütün ağaçların ölçüsü ile 
mühendislerin yapdıkları şerit ölçüleri a- 
rasında çok farklar zuhur ettiğinden haki
ki miktan tesbit için ayni bölmelerde ye
niden mühendis arkadaşlar tarafından bü
tün bölme mevcutları ölçülmüştür. Bu öl
çüde her mühendis bizzat kâtiplik yaparak 
iki messah kullanmıştır.

Müsait arazide ve alt tabakası temiz o- 
lan seyrek ağaçlı yerlerde bir kâtip üç mes
sah kullanabilirse de messahların ölçme 
esnasında yapacakları hataları kontrol et
mek imkânı zorlaşır. Bunun için en doğru 
şekil bir kâtibe iki messah verilmesidir.



ı >7 35 hektar vüs,atindeki böl- 
'<vthta çalışan mühendislerin 

k i- % tip hesabı ile 15 günlük bir 
, rtmistir.Her güne 3,82 he-

isabet etmektedir. Bu bölme- 
jnühendis yevmiyesi hariç 
2400 kuruşa mal olmuştur.

\  -> îı bölmeye nazaran mesahaya 
I  iiuii 88,42 hektar vüs,a tindekiiirfb.ı müsait oıaa

bölmede iki messahla çahşan mü-

ıdislerin m esa ili 20 günlük bir zamana
u-> ■ rnıislir Her güne 4,42 hektar isa-• A'sbuı etnu^“ '-

ektedir. Bu bölmenin olçülmeside
, . . „rvrnivesi hariç 80x2x20 =  3200nıuhenuiA yevu“-- 1

kuruşa mal olmuştur. Yapılan bu tecrübeler 
bize sarp veya Şüceyratla örtülü gezilmesi 
r ,r arazide iki messahla bir kâtibin günde
3.5-4 hektar, oldukça müsait olan yerlerde 
4-5 hektar, düz ve gezilmesi kolay olan yer
lerde de 5-6 hektarlık bir sahayı ölçebilece
ği neticesini vermiş bulunuyor. Mamafi bu 
hektarın azalıp çoğalmasında çahşan ame
lenin meleke ve mümaresesi derecesi de
müessirdir. Yukardaki her iki hesap vasa
tisine göre bir hektarın maliyet fiatı 38 ku
ruştur. Bu miktarın da amele yevmiyesi ra
yicine göre değişeceği tabiidir.

Mukayese için alınan 81, 82, 83, No. lı 
bouneierde tecrübe şeritleri usulu ile bütü 
servet: oleine işinin mesai ve masraf bakı- 
»inosn reikikini yaptık. Şimdi vaziyeti bir 
oe servet tesbıti cihetinden mütalaa edelim:

Bu bölmelerde her iki usulle yapılan 
.*rie elde edilen hektardaki hacımlar 

iğs* nevilerine göre aşağıda gösterilmiştir.

81 No. lu bölmede:
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Kayın 188 192 +  9
Köknar 39 28 - 11
Kavak 45 84 —11
Çanı 3 1 — 2
Meşe ü 2 — 6
Gürgen i  İ

278 257 -21 — 8

82 No. lu bölmede:
Kayın 257 281 +24
Meşe 27 21 — 6
Köknar 35 3 -32
Gürgen 40) 6 —52Karışık ıs)

877 311 -6 6 —18

83 No. lu bölmede
Kaynı 194 2M +20
Gürgen 38 32 — 1
Meşe 19 15 -  4
Köknar 11 24 +13
Kavak 8 13 +  5

265 298 +  33 +  11
Bu misaller şerit usulu ile tesbit olunan 

servetlerin esas tutulan bütün ağaçları ölç
me ile bulunan hacimlere göre hatanın ba- 
zan menfi bazan müsbet olarak % 8  ile 18 
arasında tahavvül ettiğini gösteriyor. Şerit 
sahasının bölme sahasına nisbeti %8,7 . vc 
şerit adedi 3 olan 81 inci bölmede hata nis
beti % 8  e düştüğü halde, şerit sahasının 
ana sahaya nisbeti % 2,6 ve şerit adedi 2 
olan bölme 83 de %12 ye, şerit sahasının 
ana sahaya nisbeti %3,8 olan fakat bir tek 
şeritli bulunan bölme 82 de de % 18 yük
selmiştir.

Bütün bunlar bize bölmenin vaziyetine 
uygun şekilde geçirilen ve her türlü sıhhat 
şartlan göz önünde tutulan şerit ölçme
sinde azami dikkat ve itina sarf olunduğu

^dirde lıatanuı göz korkutacak derece
ce olmıyacağını yani % 1 0  nu gecmiyeceğini
anlatır.

Bu tecrübeleri izah ettikten sonra şim- 
vli de her iki usulun para ve mesai bakım
larından mukayesesini ve memleketimizde 
tatbik kabiliyetleri derecesini araştıralım, 
yukarda verilen malumattan bir hektarın, 
bütün sahadaki ağaçların ölçülmesi usulün
de 38 kuruşa; teçrübe şeritleri usulunde de 
.t0,5 kuruşa mal olduğu anlaşılmıştır.

Bir ormanın ilk amenajman planının 
tanziminde ağaçların teker teker Ölçüldü
ğünü kabul edersek ara revizyonunda, ya
ni beş sene sonraki revizyonunda, ilk alman 
netice sıhhatli olduğundan bölmenin yeni
den ölçülmesine lüzum yoktur. O zaman e- 
ger bölme vaziyetinde fevkalade değişiklik 
yoksa bölme servetinden kesilen hacmin 
tenzil ve elde mevcut tecessüm malumatına
göre de tecessümü hesaplıyarak ilâve et
mek suretile bulunan revizyon senesinde 
mevcut olması lâzım gelen servetin haki
kate nazaran %10 hatalı bulunabilen tec
rübe şeridi usulleri ile elde edilen hacim
den daha doğru olacağı tabiîdir.

Binaenaleyh bu tarz mesahanın en az 
oıı senede bir yapılması kâfi gelecektir. 
Halbuki % 1 0  hatalı olması tabiî gibi gelen 
tecrübe şeritleri usulünde ise aynı şekilde 
harekete imkân yoktur. Bir bölmenin beş 
senelik tecessümü, bölme servetinin % 1 0

çıdan fazla zuhur etmiyeceğinden, bu te-
o.-îsüm miktarı hata arasında kaybolacak

tır Bu itibarla esasen %10 hatalı bir servet 
ürerine tecessüm ilâve ederek muamele 
kıpmak doğru olmıy a çaktır. Fakat her beş 
'•Çnç aynı bölmede yeniden tecrübe şerit- 

ile servet tesbitinin gene hatalı olrna- 
tl ihtimali mevcut olduğu gibi hakikate

daha yakmı olarak ve tecessüm miktarım 
muhtevi bir halde bulunması ihtimali de 
kuvvetlidir. Bundan dolayı beş senede bir 
yapılan ara revizyonunun tekrar tecrübe 
şeritleri ile yapıldığını kabul ederek bu 
usulde hektar başına hesaplanan masrafın 
esas ölçü masrafı ile mukayesesinde iki 
mislini nazarı dikkate almak lâzımdır. Şu 
halde tecrübe şeritleri usulünde hektar 
başına masrafın 21 kuruş olduğu tebarüz 
eder. Tam ölçüde 38 kuruş olduğuna göre 
arada 17 kuruşluk bir fark var demektir. 
Bu fark bazı ormanlarda hatalı servet tes- 
biti yüzünden beş sene sonunda zuhur 
eden ve orman bünyesini sarsan fena ne
ticelere mani olmak ve hakikî servet mik
tarını öğrenmek için kabili ihmal bir mik
tardır.

Mesai cihetinden her iki üşülün muka
yesesine gelince: Yukardaki misalden aynı 
iki bölmede tam ölçüde bir mühendisin 38 
gün, tecrübe şeritleri usulunde dört gün 
meşgul olduğunu anlıyoruz. Bu bakımdan 
arkadaki 34 günlük bir mesai farkının bil
hassa bizim gibi mühendis mevcudu az olan 
bir memlekette kabili ihmal olmadığı aşi- 
kardır.

Yalnız bu şekilde bütün bölmedeki a- 
ğaçlarm ölçülmesi muhakkak surette bir 
mühendisin çalışmasını istilzam eden bir iş 
değildir. Bir kâtiplikten başka bir şey olmı- 
yan bu işi maaşlı ve mesuliyet kaygusunu 
taşıyan dikkatli çalışmağı itiyat edinmiş 
mesaha memurları da mükemmelen yapa
bilirler. IJalbuki şeridin tulünü ölçmek ve 
buna amut ikame etmek ve aynı zamanda
muayyen istikameti takib etmek gibi alet 
kullanmasını icap ettiren tecrübe şeritleri
usulunde muhakkak mühendis mesaisine 
ihtiyaç vardır. Yek nazarda arada çok gibi



A'kım bu işi yukarda 
'  bağlı mümarese ve

x ^  mesaha memurlarım arasıra 
' $urçtüe yaptırtarak azalt
m a  r+ûr. Meselâ amenajman grup- 

M -'artçı bîr ormanda harita mesahası 
yaparken az çök bölme olabileceği 

kısımlarda bütün ağaçların öl* 
+V.v« de devam edilebilir.

v" mU‘âhazaı?ra göre bütün bölmeyi 
• usmü memleketimizde tamamile 

^ ' iî tatbik değildir. Ancak bu usul 
S» mesai ve gerek bilhassa paracihetin- 
»en biraz fedakarlık istemektedir.

Su gün memleketimizin bütün orman- 
âriRca servet tosbiti için mevcut ağaçların 
tamamen ölçülmesine lüzum yoktur. Tür- 
Atyr için süratli iç istiyen şu zamanda şim- 
ciliiv ekseri sahalarda tecrübe şeritleri usu- 
iü Kâfidir. Yalnız yeniden işletmeye açıla
cak olan iyi vaziyetteki koru ormanlarında 
tecrübe reviri idaresi tatbik edilirken bir 
çok fennî tecrübeler arasında bütün ağaç
ların Ölçülmesi usulünün de kullanılması 
iyi olur. Bir ce her hangi bir şirkete veril
miş olup plân tatbikatı sonunda revizyon 
anasırda servet tesbiti işlerinde ihtilâflar 

zubfe- eden orman kı falannda da bu ter
tip ölçünün ihtilâfları kökünden hallet
mek için yapılması iktiza ettiği kanaatin
deyiz.

Buraya kadar verdiğimiz izahatla 
merciesethnizde orman servetlerinin tes- 
bsrisds- ekseri sahalarda tecrübe şeritleri 
«rc't/nûn kâfi olduğu neticesine vanvo-

Ssrd; bîr *zds b» tecrübe şeritleri usu- 
/• *rf'.lvc?x hakikata en yak m neti- 
y, v. hETfi bağ» oldcğurKkn ve 

^ * gjfL kftp ettirdiğinden
vgitm&SSm»

Şeriti tecrübe sahası (Tecrübe şeritleri) 
usulüyle tesbit olunan bir bölme hacminin, 
kakikata yakın olabilmesi aşağıdaki umumi 
şartlarm tahakkuku derecesi ile mütena
siptir.

1 — Tecrübe şeriti sahasının bölme sa
hasına % de nisbetinin mümkün mertebe 
büyük oaması.

2 — Tecrübe şeritleri adedinin muhak
kak birden fazla olması.

3 — Tecrübe şeritlerinin tesviye mün- 
hanilerine amut olarak sırtan derelere doğ
ru geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar şe
rit boylarının uzun olması.

4 — Meşcerenin mütecanis olması veya 
küme küme mahlut bulunmaması.

5 — Bölmede meşcere tevezzunun yek
nesak olması, gayri muntazam katiyat gö
rerek meşcere kuruluşunun değişmemiş bu
lunması.

6 — Bölme sahasının büyük olması.

7 — Erazinin sarp ve çok meyilli olma
ması.

1 — Tecrübe şeridi sahasının bölme 
sahasına yüzde nisbetinin mümkün mer
tebe büyük olması.

2 — Tecrübe şeritleri adedinin mu- 
hakkak birden fazla olması.

Bu şartların şeritlerin sıhhat derece
sine tesirini müşterek misaller üzerinde 
tetkik ve izah edelim.

Bunun için hem muhtelif adette tec
rübe şeritleri ile, hem de bütün mevcut

83

ağaçların ölçülmesi sujretile hacimleri tes
hil edilen yukarıda da misal olarak gös
terdiğimiz Zingal ormanının Zindan nnn- 
lakası Burtu kısmındaki 81, 82. 83 numa
ralı bölmeleri tekrar ve daha izahlı ola
rak ele alalım. Bu misal üzerinde yukarı
daki iki şartın birden tetkiki mümkün ola
caktır. Yapılacak mukayeselerde esas, bü
tün bölmenin ölçülmesi ile bulunan haki
ki servet alınmış ve nısbetler ona göre bu
lunmuştur. Her iki usulle ağaç nevilerine 
göre hektarda bulunan hacimler, farkları 
ve buna nazaran hesaplanan nısbetler ve 
lüzumlu diğer malûmat aşağıda yazılmış
tır.

S2
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Cr5 «K

M* M5 M»
Kayın 257 281 4-24 -i- 6
Meşe 27 21 — $ — 2
Köknar 35 8 —32 — 8
Gürgen 401 6 -5 2 —14
Karışık ıs)

377 811 —90 —24
+24 +  *6

■=66~ —18

83 numara!t bölmenin vüsati: 88.42
Tecrübe şeritlerinin sahası: 2.34

H numaralı bölmenin vüsati: 45.50 Tecrübe şeritleri sahasının böl-
Tecrübe şeritleri sahası: 3.95 me sahasına yüzde nisbeti: % 2. 6

Tecrübe şeritleri sahasının böl- Şerit adedi: 2

me sahasına yüzde nisbeti: C/f0 8. 7

Tecrübe şeritleri adedi: 3.
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i T -a «8 • - "p-•; Kavın 194 214 +-20 + 7ta Cf> Gürgen 33 32 — 1 -0 .4
M8 M3 M3 Meşe 19 15 — 4 ^-1.6

Kayın 183 192 1 1 1 1 Köknar ve Çam 11 24 4-13 +5
Köknar 39 28 —11 — 4 Kavak 8 13 4 5 ü
Kavak 45 34 —11 -  4 265 298 +38 +14
Çam 3 1 — 2 -  1 — 5 -  2
Meşe 2}j 2 — | — 2 +33 +12
Gürgen 1

278 257 30~ -11 Yukardaki misallerin § tetkikinden,
_4.9 +  3 üç şerit alınmış ve şerit sahasının bölme

—21 — 8 sabasına % de nisbeti 8.7 olan 81 numaralı

|2 numaralı bölme vüsati: 57.35
Tecrübe şeridi sahası: 2.17
Tecrübe şeridi sahasının böl
me sahasına yüzde nisbeti: 3. 8

Tecrübe şeridi adedi: 1

bölmede şeritle bulunan ağaç nevileri 
hektardaki hacminin esas ölçünün hektar
daki hactmlarıua nazaran fark yüzde 
nisbetlerinin menfi cihetten % 1 1  kadar 
yükseldiği halde umum üzerinde r< S düş
tüğü. iki şeritli ve şerit sahasının bölme



sahasına vürde nisbeti 2.6 olan 83 numara
lı Ivri'.criv un ra fark yüzdelerinin. 14 de 
kadar çıkmak umum hacımda -j- 12 ye 
taseSği. b ir şeritli ve şerit sabasının bölme 
sahasına yüzde nisbeti 3.3 olan 32 numara-- 
1 b'kv.ede aynı fark yüzdelerinin — 24 de 
yükseldiği ve umıım hacım üzerinde — 18 
e düvüğü görülmektedir.

Tecrübe şeridi sahası yiizdesi daha 
a- olan fakat iki şerit geçirilen 83 numara
lı bölmede alman netice tecrübe şeridi 
sahası % desi daha fazla olmasına rağmen 
bir şerit geçirilen 82 numaralı bölmedeki 
neticeden daha az hatalıdır. Binaenalyh 
tccf'rübe şeritleri ile bulunan hacimlerde 
sıhhatli netice alabilmek için tecrübe şe
ritlerinin taaddüt etmesi icap ettiği anlaşı
lır. Üç tecrübe şeritli ve tecrübe şeritleri 
sahası % 8.7 yani büyük olan 81 numaralı 
bölmede de netice, tecrübe sahası % 2.6 
yani küçük olan 83.nolı bölmeye nazaran 
daha hakikate yakın zuhur etmiştir. Bu 
da bize şeritlerle bulunan hacrmlann tec
rübe sahasının bölme sahasına % de nis- 
betinin büyüklüğü nisbetinde doğruya ya
kan olacağını gösteriyor. Yani bu iki şartı 
miktarı kâfi cami olan 81 numaralı bölme
de hata nisbeti % 8 olduğu halde bu şart
lan noksan kalan 82 numaralı bölmede 
hata nisbeti % 13 e yükselmiş, kısmen te
min edilen" bölme 83 de de |§ 12 ye inmiş
tir.

3 — Tecrübe şeritlerinin tesviye mun
dar, ilerine amut olarak sırtdan derelere 
doğru geçirilmesi re şerit boylarının 
r. türkün olduğu kadar uzun olması.

Malum olduğu üzere ormanlarda yük
sek Terlerle vadilerin boritet dereceleri 
rkrfbirine nazaran çok değişik olduğu ci- 

■ âtiflök y€ÖH#69c sahalardaki ağaçların gerek

keyfiyet ve gerek kemiyet itibarile teşek
kül ve tevezzuları, daha az rakımlı sathı 
maillerle vadilere nazaran daha fena ve 
seyrektir.

Ormanların tevezzu ve teşekkül key
fiyetleri aşağı yukarı bazı istisnalar ol
makla beraber tesviye münhanileri ile 
mütenasiptir. Bundan dolayı şerit tesvi
ye münhanilerine amut olarak alınmayıp 
muvazi alınırsa tecrübe şeriridinin daima 
aynı seviyede aynı kuruluşta ve aynı bon- 
tetteki sahalardan ğeçeceği ve binaena
leyh o bölmedeki vasati vasfı .göstermiye- 
ceği tabiidir.

Bütün bölmeyi tavsif edecek şeritle
rin her taraftan geçmesi icâp eyliyeceğj 
cihetle kısa olan şeritlerin noksan vasıf 
tesbit edeceği tabii bulunduğundan şerit 
tulünün mümkün olduğu kadar uzun ol
ması lâzımdır.

Bu itibarla bölmenin her çeşit vasfım 
temsil edecek tecrübe şeridinin ancak tes
viye münhanilerine amut ve uzun geçiri
lecek şerit olabileceği tezahür eder.

Bundan başka bu tertip şeritin tem
dit ve mesahasında ve ağaçların ölçülme
sinde de kolaylık olduğu gibi yan tarafa 
ikame edilen amutlar tesviye münhilerine
muvazi geleceği için. Meyil meselesi de 
mevzu bahs olmadığından şerit sahasının 
mesahası da hatalı olamaz.Halbuki tesviye
münhanilerine muvazi şeritlerde şeridi 
genişliğini ölçmek için ikame edilen amut
lar arazinin meyilli tarafına isabet ede
ceğinden meyil derecesinin nazarı dikkate 
alınması icap eder. Bundan dolayı mesaha 
ve hesap işi diğerine nazaran daha zor ola
cağı gibi azamî dikkat ve itinaya rağmen 
hatalı olması da muhtemeldir.

Ylnız erazi teşekkülatı ve buna göre 
fckarrur eden orman kuruluşu bazan şerit 
istikametinin tesviye münhanilerine ta- 
peîföjjaB amut olmamasını icap ettirir. Şe
kil fi) de görüldüğü gibi bir bölme tasav-

tarafmdan geçirilen şerit bu kümelerin 
bazılarından geçer, bazılarından gevmez 
binaenaleyh bölmenin oarta vasfın gös
terecek bir netice alınamaz. Bir bölmenin 
muhtelif ağaç nevileri üe küme küme ka

vur edelim. Burada tesviye münhanileri- 
nc amut olarak alınacak şerit ya yalnız 
arsdaki tali sırtlar veya tali derelerden 
geçecektir.

3u tali sırtlarla dereler ufak ta olsa 
evsaj değişiklikleri göstereceklerinden 
geçirten şerit bunların her ikisinin de ev
safım haiz olmayacaktır. Hem tali sırtlar
dan hm de tali derecelerden geçecek şe
kilde tsviye münhanilerine bir az mail ve 
amut şritlere nazaran daha uzun bir şeri
din geçrilmesi daha iyi netice verebilir.

Ana, rakım ve bonitet farkı göster- 
nriyen üz bölmelerde şeritlerin bölmenin 
bir ucudan Öbür ucuna gidecek şekilde 
mümkür olduğu kadar uzun geçirilmesi 
maksadı emine kâfidir.

4 — leşcerenin mütecanis olması ve 
küme küle mahlut bulunmaması.

Meşeie mütecanis olmayıpta yer yer 
kümeler ilinde ağaç nevileri ile mahlut 
bir kurulıta bulunursa şeritlerin verdiği 
"•'"tice doğu olmaz. Çünki bölmenin bir

nşık olduğunu ve şekil (2) de görüldüğü 
gibi de iki şerit geçirildiğini kabul edelim.

şeritlerin bölme sahasındaki muhtelif ağaç 
nevi kümeleri ile gayri mütenasip olarak 
ekseriyetle aynı nevi meşeere kümelerin
den geçmesi yüzünden bu şeritlerle bulu
nan hacmin bütün bölme sahasında mev
cut diğer bazı ağaç nevilerini ihtiva etmi- 
yeceği ve binnetice hakikate nazaran yan
lış bir rakam vereceği aşikârdır. Bu gibi 
bölmelerde- şeritlerin muhtelif, kümeler*- 
den bölme sahasındaki mevcudiyetleri öe 
mütenasip geçirilmesi de tatbikatta çok 
müşküldür. Onun için alınan, neticelerin
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da'-iTs* tiSfctfc olması muhakkaktır.
Bu izahattan şeritlerle elde edilen ne- 

tıceierbi bölmede meşcerenin mütecanî- 
Niyeti veya muntazam mahlûtiyeti nisbe- 
v.'.vir doğruya yakın olacağı anlaşılmış

5 — Bölmede meşcere tevezzuunun 
yeknesak olması; gayri muntazam kat’i- 
y at görerek kuruluşunun değişmemiş bu
lunması.

Şekil |  te görüldüğü gibi bir bölme ve 
bu bölmeden de çizildiği gibi iki şerit ge
çirilmiş olsun. Burada bölmede meşcere 
kuruluşunun gösterdiği şekilde gayri 
muntazam, bazı kısımların küme halinde 
yaşlı ağaçlarla bazı kısımların da gençlik 
H| örtülü ve bölmenin orta taraflarının da 
orta yaşta bir meşcere olduğunu tasavvur 
edelim. Bu takdirde bölmenin en uzun ku
turlarından geçirilen şeritlerin bile bölme 
sahasındaki kümeler sahaları ile mütena- 
sfben geçirilememesi ve hattâ ekseriyetle 
■orta yaştaki meşcerelerden geçmesi yü
zünden diğer kümeleri tavsif edecek bir 
mahiyet gostermiyeteği ve neticenin ba- 
«ckaie nazaran yanlış zuhur edeceği tâbi-

Buna misal olarak Zingslde Kepez rora- 
takasınrr. 17 No. îı bölmesini alalım. Bu

mayıp kümeler halinde bazı köşelerde ;̂»
İlk defa alman iki şeride göre bulur,ü., 

hektardaki servet:
M3

Köknar 99.0 .
Kayın 135.0
Gürgen 7.2

241.2
Sonra alman ve •bu şeritleri keserek g<

çen üçüncü şeride göre hektarda servet;
Köknar 123.3
Kayın 131.0
Gürgen 22.0

276.3
Üç şeridin müşterek neticesi şudur;

M3
Köknar 100.7
Kayın 134.0
Gürgen 11.4

246.1
Bu misal orman kuruluşu itibari!* mü

him farklar gösteren bölme, salasınla 
muhtelif yerlerinden geçen şeritleın ve
receği hacim farklarını gösterdiğ gibi 
ağaç nevileri hacimlerinin de değiik bu
lunması mahlûtiyet vaziyetine gör* de zu
hur edebilecek farkları izah etmededir.

Şimdi bölmede kesim yapıldığıi ve bu 
kesimin bölme sahasına seyyaen tevzi 
edilmediğini ve orta yaşlı ağaç kiiıesi ola
rak gösterilen sahalarda kesimi teksif 
edildiğini farzedelim. Bu takdire de yine 
en iyi şerit diye geçirdiğimiz ik şerit ek
seriyetle bu fazla kesim gören dialardan 
geçtiği için kesim görmiyen sevetçe ke
sim gören tarafa nisbetle fazla ingin olan 
kısımları ihtiva etmiveceğinöi bölme 
serveti hakikate nazaran az>ulunacak, 
bittabiî hatalı olacaktır.

HHİ....

Tatbikatta böyle bir vaziyet karşısında 
kaldığımız Çangal ormanından bir bölme
yi 73 i  yı misal olarak zikredelim. Bu böl
mede yapılan kafiyat sırt tarafında iki kö
şede teksif edilmiş diğer kısımlarda az ke
sim yapılmıştır. Bu bölmede ilk defa alı
nan iki şerit bölmedeki işgal sahasına uy
gun olmıyarak seyrek ağaçlı sahalardan 
çok geçtiği ve bölmeyi tavsif etmiyeceği 
yapılan tetkikatla anlaşıldığından bu yan
lış zuhur edecek neticeyi tâdil edebilmek 
için bölmenin iyi taraflarından geçen iki 
şerit daha alınmak zaruretinde kalınmıştı. 
Bu bölmede ayni zamanda bütün bölme 
mevcudu tamamen ölçülmüş bulunduğun
dan bu şerit neticelerinin hakikî miktarla 
ayrı ayrı mukayesesi kabildir. Yalnız şe
ritlere göre hacimler ayrı ayrı hesaplan
madığından mukayeseleri sahai şecerler 
üzerinden yapacağız.

Seyrek ağaçlı sahadan fazla geçen yani

;ecer de 27.07 metre murâbb*.:<s:u*. Tam ol
üye göre bulunan sahai ecor * OUl
Yukarıdaki izahati ve misaller bölme sa

tasında meşcerenin muntazam vc yekne
ak tevezzü etmesi are katrivatın bölme sa

hasında seyyanen tevzi edilmiş bulunması 
nisbetinde servetin doğru olarak teshiline 
müessir olacağını tezahür ettirmiştir.

6 — Bölme sahasının büyük olması:
Bölme sahası büyük olduğu takdirde bir

birine zıd vasıfların taaddüdü ihtimal da
hilinde olduğu gibi bölmenin bir ucundan 
öbür ucuna doğru geçirilen şeritler uzun 
olacağı cihetle bu muhtelif vasıflı sahalar
dan geçmesi ihtimali de kuvvetli olacak 
ve bu nisbette de hakikate yaklaşacaktır. 
Eğer bölme sahası küçük olursa birbirine 
aykırı vasıfları havi kümelerden birine gi
ren şerit başka vasfı tesbite meydan kal
madan bölme hududuna gelmiş buluna
caktır. Bu itibarla bölmenin hakikî evsafı
nı verme işinde de hatalı olacaktır.

7 — Arazinin sarp ve çok meyilli olma-

ritle bulunan hektarda sahai şe.cer 24.09M2 
dır. Bölmenin iyi yerinden geçen iki nu
marayla gösterilen iki şeritle bulunan sa
hai şecer 29.89 metre nıurabbaıdır . Bu 
dört şeritten müştereken bulunan sahai

Arazinin sarp ve çok meyilli olduğu hal
lerde meyilin nazarı dikkate alınması za
rurî olacak şeridin arz ve tulünün mesa
hası ve messahm ağaçları ölçme ve ara
zide gezme işleri zorlaşacak o nisbette de 
doğru ve dikkatli çalışmak müşkülleşe- 
cektir.

Bu izahat şeritlerle tesbit olunan servet
lerin sıhhat derecesine bu şartın da muay
yen bir nisbet dahilinde âmil olacağını 
göstermektedir.

Buraya kadar bölmelerde hakikate en 
yakın servetin şeritlerle tesbitinde hangi 
şartların âmil olduğunu izah ettik. Biraz 
da bu şartlardan doğacak hatâlardan han
gilerinin. takip edilecek ciddî ve dikkatli



'• tâdil \ o mümkün mertebe
;r" ş? 'V. V;' \\vği:viv:ı 'bahsedelim.

t  t. $ %0£â şartlardan. doğacak hatâlar 
h»feü£2t\io oıt ucun şerit almak; şerit adet- 
lr.*;'r'c. arturmak ve şevi: istikametini iyi in- 

ettfeek şunıyie tâdil ve kısmen izale

v S inci şartlar biraz da tabii sebeplere 
.... ı  Cihetle bunlardan doğacak ha- 

«canü dikkatli mesai ile kısmen iza
le edilebilirse dc diğer 1, 2, 3 üncü şart
lara nisbetle daha zor telâfi olunabilirler.

6, 7 inci şartlar da tabiî sebeplerden sa
yılır. Daha ziyade arazinin vaziyetine tâ
bidir. Bunların da izalesi kısmen dikkatli 
mesai ile kabildir. Yalnız şeritlerle bulu
nacak servetin doğruya yakın olması dü
şüncesi ile bölmeleri haddinden fazla bü
yütmek amenajman esasları hilâfına hare
ket etme demek olur ki bittabiî buna da 
cevaz verilemez.

Hasılı şeride başlamadan evvel bölmeyi 
tanımak yukarıda yazılı şartlan temin 
edecek şekilde şerit geçirmeğe çalışmak 
lâzımdır.

Tomruk hacminin tayini

Orman kanunumuzun 35 inci maddesi: 
«Her tomruk tam ortasından kabuksuz 
olarak haçvari pergel ile ölçülür. No. sı, 
kalınlığı, boyu, nev’i deftere yazılır. Mah
rukat odunu kabuklu olarak ster üzerin
den kaydolunur.» Orman nizamnamesinin 
21 inci maddesi ise «her tomruğun tam or
tasından kabuksuz olarak haçvari pergel 
ile ölçülerek bulunacak miktarlar ağaç be
dellerinin tayininde esas tutulur.» diyor.

Bu ifadeye nazaran tomrukların tek’i-
TC . \

binde kullanacağımız formül —  d3 dır.
4.

| d ).~ orta kutur), yahut daha basit gös

termek için formülün ' d* kısmının 
• -4' .

verdiği sahai şeceri 'f ile bösterirsek ha
cım 7 1 olur.

Bu formül Fransızlar tarafından çok es- 
kıdenberi ticarî ölçmelerde kullanılmakta
dır. Almanyada 1825 de Huber tarafından 
tavsiye edildiğinden ekseriyetle bu zatın 
'•'.mini taşımakta ise de daha evvel 1753) 
Matematikçi Kaestner tarafından verilmiş 

tek’ip cetvelleri için kullanılmıştır.

Bu orta satıh formülü basit ve pratikte 
-zur. odunların hacmini tayinde çok müs- 
’-ameldir.

Dr. Fehim F ı r a t

Odunlar m hacmini bu formülle tayin 
ederken verdiği neticenin doğruluk dere
cesi hakkında bir fikir edinmeyi her halde 
isteriz. Yazımızla bu arzuyu cevaplandır
mağa çalışacağız.

Muhtelif şekli mücessem arzeden tom
ruklarda formülün vereceği neticelerin 
sıhhat derecesini tayine geçmeden önce 
muntazam şekli mücessemi devran ilerde
ki ifadesini ve yİ olarak alındığına göre 
bunlarda verdiği müsbet menfî hatâları 
görmek faydalı olur ve gayemizin daha iyi 
anlaşılmasına yardım eder ümidindeyim.

Müvellidi münhaninin kendi mihveri et
rafında dönmesinden husule gelen şekli 
mücessemin, mebde ile (x) mesafesinden 
mihvere amut geçen sathı müstevide y 
nısıf kuturunun tevlid ettiği satıh arasın
da kalan, hacmini veren umumî formül

V .= i  /  ysıdxdır. (Şekil: 1 .)O
Biz silindir, paraboloit, koni, neloit ola

rak dört tipik şekli mücessemi devraniyi 
bu bakımdan mütalâa edeceğiz.
Müvellit muadelesi y2 == p xr olan bu 
cismi devranilerde hacim formülü:

— — 7c ya x dır. 
r-j-I

Formüldeki r parabolün nev’ini ssyir. 
eden müsbet bir rakamdır. Buna şekil üşsü
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(Voınvvpouont) diyoruz, Binaenaleyh 
muhUthî şekli mücessemi devraniler için

r l
kısmı değişir ki bu ifade

ivediye kadar hepimizin tanıdığımız şekil 
tvs*li (emsali eşkâl) (Forrnzahl) dır. (Di- 
iU ağaçların hacmini tayinde bunun
iemmiyeH büyüktür.)
Yukurıki formülde gördüğümüz y şekli

mücessemi devrauinin kaide nısıf kutru
dur X ise uzunluğudur. (Şekil: 1.)

Bunların yerlerine kaide kutru ■— d0 ve 
uzunluk --- 1 korsak hacim formülü şu şek-

aür.

r 4-1 4 ü

r nüı kıymeti sıfırdan üçe kadar değiş
tikçe silindir ile neloit arasında kalan şek
li mücessemi devraııileri buluruz.

(Şekil (1.)

Aldığımız dört tipık cisimden:
Silindirde r zsz 0
Paraboloittir r 1

r 2
r SK 3 dür

V
S —

K d02 1 -  Süt
4

\r 1 7C 1V
p - 2 4

d0* 1 =
2

S01

vk =
1
OO T d„3 l =

1

3
Sol

Vn —
1
4 T d„s 1 =

1
4

Sol

(S0 =  kaide sathı)
Bu hacimler, görüldüğü üzere, kaide 

kutru alındığına nazarandır. Halbuki biz 
cismin ortasında ölçülen kutru (d) ve do- 
layısile makta sathım (y) kullandığımıza 
göre bu cisimlerin bilriyaziye doğru ola
rak hacmini veren formülü istiyoruz. Şu 
halde di ile d arasındaki münasebeti 
araştırmak lâzımdır. Burada netice olarak

buluruz.

Binaenaleyh 1 No. lu esas formülde d0* 
nin bu müsavisini yerine korsak formül şu 
hali alır:

71
4

İslah edilince

V = — — — d* 1 olur, 
r 4 -1 4

İşte bu müsavatta r yerine dört tipik 
cismimiz için müsavisini koyarsak şu basit 
hacim formyllerini buluruz.

V d* 1 =  —  d* 1 =  yİ
s 0 + 1 4  4

silindir hacmi
i u  formülde bu kıymetleri yerle- 
ak dört cismin hacim formülleri -

V
P

2. ît ÎT—I------ d* 1 =  — d* t
I +  I 4 4

paraboloit-

22 * diı d n  =  ~4-
2 +  1 4 3 4

ki bu noksan ölçülen mikdar, ırtuaı nakıs 
Paraboloit in irtifaına, kutru ait ve üst

Koni hacmi.

V j ? —  —  d2l =2 —  d*l=2yl
ö 3 + 1 4  4

Neolit hacmi.
Nakıs şekli mücessemi devranilerden 

nakıs paraboloit, nakıs Koni ve nakıs Ne- 
ioit için orta satıh ve uzunluk ile bilriyazi 
doğru netice veren formülü ararsak nakıs 
Paraboloit için.

V — — dsl =  y 1 olarak buluruz.
4

Nakıs Koni ve nakıs Neloit için hacmi 
yalnız y ve 1 ile gösteremeyiz.

tşte yukarıda muhtelif şekli mücessemi 
devraniler için bilhesap bulduğumuz hen
dese formüllerini göz önünde tutarsak 
tomrukların hacmini umumiyetle «tam or
tasından kabuksuz olarak haçvari pergel 
ile» ölçerek bulunca yani y 1 formülünü 
kullanınca neticenin sıhhat deercesini an
lıya biliriz. Burada görüyoruz ki y 1 for
mülünü almakla silindir, Paraboloit ve na
kıs Paraboloit için elde ettiğimiz netice 
doğrudur. Koni ve Neloitde ve bunların 
nakıslarında formülün verdiği netice ha
kiki hacimden daha küçüktür. Bu hatâ 
mikdarı,

Konide —%25
Neloitde —%50 dir.

Diğerlerinde hatâ mikdannı ifade ede

bilmek için d — ~ ~~2  ̂~  olarak yani orta

kutur, iki uc makta kuturlarının vasatisi
ni müsavi olarak alınırsa nakıs konide 
Mutlak hatâ mikdarı:

dır.

kaidelerin kuturları tefazuluııa müsavi 
olan bir üstüvane hacminin on ikide biri 
kadardır.

Nakıs Neloitde ise:
8

Burada muntazam şekli mücessemi dev
ranilerden konuşup y 1  alınmakla onların 
bazılarında yapılan hatânın mikdannı tes- 
bit etmiş oluyoruz.

Hakikatte tomruklar muntazam bir şek
li heııdesî arzetmemekle beraber pratikte 
bu hesabatm yapılabilmesi için bunlar cis
mi devranilere benzetilir. Gövde müvelli- 
dinin hakikî şeklini basit bir muadele ile 
ifade etmeye imkân olmadığından hesa- 
bat için bu münhaniye en basit bir şekli 
kabul etmek icap etmiştir. Gövdeyi kısım
lara ayıracak olursak bu parçalarını daha 
az bir hatâ ile muntazam cismi devraniler 
olarak kabul edebiliriz. Tepede bir koni, 
tepenin altından aşağıya doğru bir Para
boloit ve gövde dibinde bir Neloide yakla
şan kısımlar vardır. Bazı ağaç cinslerinde, 
kapalı bir meşcerede teşekkül eden gövde
ler daha dolgun olup orta kısımlarında üs
tüvaneye yaklaşan bir parça bulunacağı 
gibi gövdenin uca kadar devam edemeyip 
dallara ayrıldığı envai eşearda bilhassa 
yapraklı ağaçlarda tepedeki koni teşekkül 
edememiştir. Nihayet gövdenin şekli üze
rine yaşayış şartları tesir eder. Biliyoruz 
ki gövdenin fizyolojik ve mihaniki vazife
leri vardır. Fizyolojik vazifesi olarak kök-
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terin tçpr&kttt) tldığı gıda maddelerini 
v .sviiV.ivj gdîurmek. ve oradan besleyici 
nusgu b-cve\t're -ulaştırmaktır. Mihaniki 

olarak da tepenin yukarıdan ge- 
U t; ağırlığım taşımayı ve rüzgârın yanlar
dır, İtki tesirine karşı koymayı zikredebi
lirim Bu vazifeleri görmek için gövde en 
arü-srû şeklini alır. Bu gün gövde şeklinin 
teşekkülüne en müessir âmil olarak rüz
gâr i.-mmmaktadır. Yine ağacın yaşı, tepe
nin yeri, dallanmanın kuvveti ve meşcere 
kspahhğlffll derecesi gövdenin şekline 
müessir âmillerdir.

Bu usulle hacmi tayinde yapılan hatâ 
mıkdarmı tesbit için çok tecrübeler yapıl
mıştır. Hatâ, fazla mikdarda gövde ölçü
lünce vasatı olarak yüzde bir kaçı geçmez 
('.-' 2-3) Çünkü o <C r < l oldukça ha
tâ küçük ve müsbettir. I < r  <3 ara
sında hatâ menfidir ve üçe doğru gittik
çe büyür. İşte r birinci halde dolgun göv
delere tekabül eder. İkinci halde ise cılız 
gövdelilerdeki vaziyettir. Bu itibarla ha
zan müsbet ve bazan menfi taraftan olan 
hatâ bir çok gövde Ölçülüp netice topla
nınca tevazün ederek küçülür ve % 2-3 e 
düşer.

Hatânın husul ve mikdanna tesir eden 
âmilleri şöyle hülâsa edebiliriz:

i — Tomruğun, gövdenin muhtelif kı
ssalarından alınmış olması (uç, orta, dip 
lasooı). Gövdenin uç kısmının koniye, dip 
kısmının Neolide yaklaşması, bu kısımlar
dan alışmış bir tomruğun hacmini bu for
mülle bulurken hakiki hacimden daha kü
çük nntjce alınmasına sebep olur ve hatâ 
nr.ıicdar* büyüktür. Tomruğun boyu uza- 
tiieça hatâ daha fazla menfiye doğru gi
der '»e büyür. Gövdenin orta kısmının ise

paraboloit ve hattâ silindire yaklaştığım 
yazmıştık. Bu kısımdan alınmış bir tonu 
rukta hatâ çok küçük ve müsbettir.

2 — Muhtelif gövdelerin şekillerindeki 
ayrılık (ağaç nev’i, yaş, meşceredeki vazi
yet, bonitet derecesi).

a) Umumiyetle daimî olarak kapalı bir 
meşcerede yetişmiş gövdeler, her nevi 
ağaç için daha dolgun gövdelidirler ve böy
le gövdelerde hatânın gayet az ve müsbet 
olduğunu gördük. Rüzgârın tesirinden ma
sun kalmış bir ağaç gövdesinin dip kıs
mında köklerin tesü’i yükselmemiş ve az
dır. Binaenaleyh Neloit kısım kısadır. Te
pesi küçük olan bu sıkılıkta yetişmiş ağaç
larda Koni kısım da küçüktür. Binnelice 
bu hacim tayini usulünde iyi netice veren 
orta kısım hâkimdir.

b) Serbest vaziyette büyümüş gövdeler
de bunun aksine olarak formülün küçük 
netice vereceği anlaşılır. Bu gövdeler uzun 
bir Koni ve Neloit kısmına maliktirler. Ba
zan pek cılız gövdelerde netice gayri man
tıkî zuhur edebilir. Meselâ, bütün boyu ile 
hacmi bulunan bir gövdenin ucundan .bir 
kısım kestikten sonra tekrar bu usulle 
hacmini bulursak elde ettiğimiz bu ikinci 
hacmin bütün gövde hacminden daha faz
la olduğunu görürüz. Hattâ ekstren hal
lerde kalın uçtan itibaren gövdenin yarısı 
için bulunacak hacmin bütün gövde hac
minden daha büyük olduğu vaki olabilir.

c) Ağaç yaşlandıkça yüzdeki hatâ mik- 
darı azalır. Çünkü gövde daha dolgunla
şır. (Diğer şartlar ayni kaldıkça)

3) Hatâ yüzdesi kabuksuz olarak ölç
mede daha küçüktür. Çünkü kabuksuz 
gövde daha dolgundur. (Ladin ve köknar 
esasen dolgun gövdelidirler ve bunlarda 
hatâ küçüktür.) Biz 35 inci madde muci-

93

kabuksuz kutru ölçtüğümüzden ha-r‘V I O
-ivı küçültmüş oluyoruz. Ayrıca ekser 
>övde parçalarının meşcerede yetişmiş 

.ârnakl» az çok Paraboloit şeklinde bulıjn- 
ınalaft orta satıh formülünün hatâsını çok 
küçültür.

Yukarıda izahına çalıştığımız noktalar 
önünde bulundurulursa yapacağunız 

ölçmelerde büyük hatâlara düşmekten te
vakki etmek imkânını buluruz. Ölçülen 
tomrukların boyu ne kadar kısa olursa 
alınacak netice o kadar doğruya yakındır. 
Bu sebepledir ki tomruğu bir yahut ikişer 
metrelik seksiyonlara ayırarak hacmi yi
ne her seksiyonun orta kutrunu ölçmek 
suretiyle bulmak usulü, fazla sıhhat iste
nen işlerde meselâ ilmi araştırmalarda 
kullanılmaktadır.

Buraya kadar orta satıh formülünün 
Verdiği neticenin sıhhati hakkında konuş
tuktan sonra biraz da ölçtüğümüz çap (ku
tur) ve boyda yapabileceğimiz hatânın el
de edeceğimiz hacme olan tesirini araştı
ralım:

1 — Uzunluk hatâsının hacme tesiri: 
Hacim biliyoruz ki,

y.„ .Ü. d3 . 1 . f dir.
4

Uzunluğunu Al kadar fazla veya nok
san ölçtüğümüz bir tomruğun hacminde 
yaptığımız;
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Binaenaleyh hacim hatâ yüzdesi uzun
luk hatâ yüzdesine müsavidir. Yani uzun
luğu ölçerken hakikî tule nazaran yapaca
ğımız yüzdeki hatâ mikdarı hacimde de 
bu nısbette kendini gösterecektir. Mutlak 
hatâ mikdanna da dikkat edersek ölçülen 
tomruğun uzun veya kısa olmasının bir ı ol 
oynamadığını, mutlak hacim hatâsının 
uzunlukta yapılan hatânın mikdanna tâbi 
bulunduğunu görürüz.

2 — Kutur hatâsının hacme tesiri:
Kutur hatâsının hacme tesiri uzunluk 

hatâsına nazaran daha büyüktür. Kutru -i |  
kadar fazla veya noksan ölçresek hacim
deki tesiri şöyledir: 

a) Mutlak hacim hatâsı
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b) Hacim hatâ yüzdesi:
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: > Htuûrt İmlâ mmüosİ kutur hatâ
vii*d*»***û»» ski millidir. Kuturda yapılan 
Setini ı «İMÂ ş\ve«v tesiri hacme olan te- 
s.r \bii'  saha i şecer hatâ yüzdesi
w.... halâ yuzdesinin iki misline müsavi-

Kutur ve uzunluktaki hatalı ölçme- 
Vivk-r husule gelen hacim hatâsı:

$ i Mutlak olarak: Kuturda +  Ad ve 
smsnhıkta t A 1 hatâsı yapılırsa;
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b* Hacim hatâ yüzdesi:
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Netice: Hacim hatâ yüzdesi; kutur hatâ 

yardesin in iki misli ile uzunluk hatâ yüz- 
desi mecmuuna müsavidir.

Bu neticelerden çıkaracağımız öz şudur

ki kutur Ölçerken yapılan hatâ hacimde 
iki defa daha kuvvetli olarak kendini gös
terir. Bundan dolayı kutur mesahası daha 
ihtimamlı olmak icap eder.

Yerde yatan bir tomruğu pergel ile ölç
mek güç olmakla beraber ortasından hay
van olarak iki kutrunu ölçmeyi şart ko
şan, ele aldığımız 35 inci madde kutrun 
daha sıhhatli olarak ölçülmüş olmasını te
mine matufdur. Aksi halde yani bir ku
tur alınırsa yatan tomruğun en kolay ola
rak ölçülebilen yere müvazi kutru ölçülür. 
Bu kutur ise, muvazenesini kazanmak üze
re düşmüş bir tomrukta, en büyük kutur
dur.

Pergelle tomruğun ortasından haçvari 
olarak iki kutur ölçerken ,bu kuturlardan 
birisinin en büyük, diğerinin en küçük ol
ması şart değildir. Bu vasatinin birbirine 
amut her hangi iki kutrun vasatisi olması 
pratikte ayni vazifeyi görür.

Kutru ölçerken yapılacak hatânın neti
ceye olan büyük tesirini gözeterek, sıh
hatli iş görmek için, pergelin milimetre 
taksimatına kadar okumak icap eder.

Maddede mahrukat odunu ölçüsü olarak 
alınan steri de gelecek bir yazımızda mev- 
zuubahs edeceğiz.

Haşeratla mücadele

Bahçe, tarla ve ormanlarımızda tahribat 
yapan haşeratla mücadele bir bahçıvan 
H| rençper ve bir ormancı için ön safta 
gelen bir iştir. Meselâ gül yetiştirme mak
e t le  hazırlanmış bir bahçeye ârız olacak 
Knochtes rosae, Typhlocyba rosae, Aphis 
«isse, Diaspis rosae haşerelerinin mücade
lesini .bilmiyen bir bahçıvan bunların ya
pacakları tahribat neticesinde yetiştirmek 
iyin sarfettiği para ve fidanları kaybede
ceği gibi emekleri de boşuna gitmiş ve 
beklediği neticeyi alamamış olur. Binaen
aleyh tarla, çayır ve ormanlarımızda da 
mücadele yapılmazsa tarladan elde edece
ğimiz hububat ve sebzelerin, çayırlardan 
elde edeceğimiz otların ve ormanlardan 
, !dc edeceğimiz haşep servetinin fena bir 
*Hİitt>de bulunmasından İktisadî durumda 
î&fçıülon randımanı temin edememiş olu
ruz.

Ziraî mahsullere ve ormanlara ârız olan 
‘ aşeratla mücadele için bize zarar veren 

-r haşerenin menşeini, itiyatlarını ve ha- 
' durumlarını bilmemiz lâzımdır. Bun- 

bilinmedikçe her hangi bir haşereye 
mücadeleye girişmek her görülen ha- 

imhası cihetine gitmek de doğru 
v*niaz. Her haşere yalnız nebatla tegad- 
4 *t«'nez, bunların arasında diğer haşera- 

" ^yenler de mevcuttur. Lombardiya'da
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1844 yılında Villa kardeşler tarafından neş 
redilen Lombardiyanın Koleopteralar ka
talogunda muzur haşeratın imhası için bir 
çok tecrübeler yapılmıştır. Muzur haşe
re istilâsına uğrayan sahalarda Koleopte- 
raların Karabidelerden (Çiçindel ve Bra- 
kelitri) mühim bir mikdarı buralara geti
rilmiş bu; et yiyen, kısa uçan turabî haşe
reler az zamanda etraflarındaki muzur ha- 
şeratı imha etmişlerdir. Kısa bir zaman
da muzur haşerat kaybolmuş ve Karabi- 
deler artık kendilerine lâzım olan gıdayı 
bulamadıklarından şikârlarını aramak 
için civarda bulunan tarlalara geçmişler 
ve bir kısmı da telef olmuşlardır. İşte bu 
sebepten her haşerenin imhasında onlarm 
esaslı yapılan etütlerine dayanılarak mü
cadele yapılırsa netice müsbet olarak hal
ledilmiş olur.

Bu gibi faydalı haşeratı dedelerimiz ko
rumak maksadiyle onlara (nasıl ki orman
ların vikayesinde dedelerin, yatırların 
mühim rolü olmuşsa) güzel isimler bul
muşlar meselâ, Coccinella haşeresine cen
net böceği ismini vermişlerdir. Bunları ele 
geçiren çocuklar asla öldürmiyerek ya 
avuçlarının içine veya ellerinin üstüne ko
yarak parmaklarının ucuna doğru yürü
türler ve oradan uçurarak kendilerini cer-
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nete götürecek bu minimini ve faydalı 
; \ \y ği 3.Î&İ ederler.

Cetonia nuıvta haşeresi de renginin ca
libi «aran dikkat olmasından ve uçarken 
kadılarının çıkardığı kuvvetli bir zırıltı
lar çocuklar tarafından güllerde ve iğde 
-vaçiaıınm çiçekleri üzerinde tutulur ki- 
. . kanatlarının ön tarafından iplik bağ
an arak para ile satılır. Bu haşerenin mey- 

va ağaçlarile çiçeklere mazarrat ika etme
sinde® çocuklar tarafından yukarıda sayı
lan vasıflarından dolayı toplanması da 
mücadele bakımından faydalı görülmekte
dir Faydalı ve nıuzur haşaratın gerek ta
lebeler ve gerekse halk tarafından kolay
ca tanınması için bilhassa büyük müesse
seler, meeslâ Mayıs böceklerinin, kürevî 
böceklerin ve daha diğer bir takım haşe- 
ratrn şekillerini bağadan kalemtraşlar ha
linde mücessem olarak yapmışlardır. Al
ma ayada Mayıs böceğinin çukulatadan 
mücessem şekilleri yapılarak çocuklara 
satılmaktadır. Bu hareketle gerek mek
tep sıralarında bulunan gençliği ve gerek
se halkı haşerat mücadelesine seferber et
mek için lâzım olan propaganda temin 
edilmiş oluyor.

Geçenlerde nerede vazife gördüğümü 
soran bir arkadaşa Orman Umum Miidür- 
lüğünün haşerat la mücadele ve avcılık şu- 
- sinde çalıştığımı söyledim. Arkadaşım 
haşeratla mücadele mevzu üzerinde gü
lümsemeye başladı ve ilâve etti.

— Ufacık bir haşere koca bir ağaca ne 
apaz. ieds Oldukça münevver olan bu 

•rfcadoaia mevzuun uzayacağını ve netice- 
•> '/. m/k'vMya döküleceğini anlıyarak

bir eevapia:
— &»r mikrop koca bir adama ne yapar

sa, bir haşere de bir ağaca ayni tesiri ya 
par, dedim ve ayrıldım.

Her haşere ağacı öldürür mü?
Her haşere ağacı öldürmez, fakat o ağa- 

cm o seneki tecessümü üzerinde esaslı bir 
rol oynayarak tecessümüne mâni oluı ve 
gelecek sene de ayni hal devam edecek 
olursa ağaç zayıflıyarak bu suretle diğer 
muzur ve öldürücü haşerata melce teşkil 
eder. Esasen bu haşerat böyle ağaçlan 
teşhiste fevkalâde mütehassıs oldukların
dan derhal bunlara musallat olurlar. Âz 
zamanda kabuk altmda üremeye ve tah
ribata başlıyarak ağacı ayakta iken kuru
turlar. Diğer taraftan uçma deliğinden çı
kan kâhiller de idamına hükmedilen diğer 
bir ağacı sür’atle bularak ayni ameliyeyî 
bunda da tekrar ederler.

Binaenaleyh her hangi bir muzur haşe
renin mücadelesinde onun ağacı öldürüp 
öldürmemesi mülâhaza edilmemelidir.

Bu hareket tıpkı gribe tutulmuş bir 
adama bu hastalık insanı öldürmez dernek 
gibidir. Nasıl ki bu gün grip bir çok has
talıkların mebdeini teşkil ediyorsa bir 
ağacı öldürmiyecek her hangi bir muzur 
haşerenin de ağaç üzerinde ilk rolünü oy- 
mvarak ondan sonra gelecek ve ağacın ha
yatına muzur olacak haşereye yer hazırla
ma sına benzer.

Profesör C. Craveri’nin İtalyanca yazdı
ğı (Silvikültür ve Agrikültürde muzur ha
şerat) isimli kitabının 320 inci sahifesinde 
Cnethocampa Processionae haşeresi hak
kında (bunlar ekseriya tahribatı ikişer]»? 
kol halinde yaptıklarından) tahribat dere
cesini izah ederken hâdiseyi bir ordunun* 
çalışkan ve mütevazı şehirlerde yaptığı 
tahribata benzetmekte ve yine ayni kita
bın 315 inci sahife6inde Liparis dispar ha-

.*'111® tahribatı için de tıpkı bir yangın 
yine bir muharebenin yaptığı tahri- 

* gibi geçtikleri yerleri tahrip etmekte- 
jiıler dernektedir. Yine bu eserde Müt- 
rfe{t Amerika hükümetinde Trouvelot is- 
y.a'Ae bir Fransız Entomoloğunun bildir
liğine göre 1868 de Medford’da Massachu- 
y.jtdc bu kelebeklerin yetiştirilmesi üze
rindi çalışırken bir tahripkâr urağanın te
shile bu kelebeklerin serbest kalarak bü
yük mikyasta tekessür ettiklerini 1889 dan 
1895 senesine kadar tahribatı önlemek için 
lîOOO.OOO dolar sarfedildiği görülmektedir.

Millî servetimizi teşkil eden orman 
ağaçlarımızı haşerattan korumak için bir 
tanesi bile haşeratın istilâsına uğrasa onu 
kurtarmak kabilse kurtarmalı, değilse di
ğer sağlam ağaçların selâmeti için kökün
den söküp istifade edilecek kısımlarından 
istifade etmeli diğer kısımlarını da tama
men yakmalıdır.

Bu gün yurdumuzun hemen her orma
nında mevcut denilebilecek derecede bu
lunan çam kese böceklerde ilk istilâların
da mücadele edilse idi bu gün binlerce lira 
tahsisat sarfedilerek mücadele yapılması
na lüzum kalmazdı. Bunun gibi ormanla
rımızın taunu olan kabuk böceklerinin; 
Maçka’nın Meryemaana ve Santa orman
larındaki lâdin ağaçlarına yaptıkları tali 
ıibat da bundan 10-12 sene evvel ciddî bir 
mücadele ile önlense idi millî servetimizin 
bir kısmı bu yüzden ziyaa uğamazdı.

Harp zamanında bize melce olan ve her 
zaman çeşitli malzeme ve mahrukat temin

eden ormanlarımızı haşere tahribat» dar. 
koruyalım ve yurt ormanlarımızın selâme
ti için bu işi benimseyelim. Bir ağacın bir 
aileyi barındıracak keresteyi verebilecek 
kudrette olduğunu düşünürsek onun kıy
metini daha çok anlamış oluruz.

Ormana zarar veren mühim ve tanınmış 
haşeratı ormanla ilgisi olan her yurt- 
daşa tanıtmak için, o haşerenin resimli-: i 
ni büyük mikyasta çizerek levha halinde 
umumî mahallere astırmalıyız.

Her ayakta kurumuş ağacın o halini, 
köklerinin kayalara veya kireçli tabakala
ra rast geldiğine hamletmemek, yanına 
yaklaşarak kabuğunda reçine sızıntısını 
havi haşere giriş ve çıkış ağızlarını ara
mak ve bunları bulunca kabuk böceğinin 
vücuduna hüküm vererek hemen bir nü- 
mune alıp Orman Fakültesi Entomolojisi
ne göndermek ve teşhis ve mücadele şek
lini öğrenmek lâzımdır.

Bunu yalnız bir haşere için değil orma
na zarar verdiği hissedilen mantar ve 
haşerat numunelerinin de teşhisine bu su
retle çalışmak ve ormancılığa faydalı ol
mak borcumuzdur.

Ağaç bayramlarında ve ağaçlamada di
kilecek fidanların iyice kontrol edilmesi ve 
hastalıklı, haşereli fidanların dikilmemesi, 
ağaçlamadan sonra ibreleri sararmaya 
başlıyan fidanların yakından tetkik edil
mesi, kışrmda kabuk böceklerinin delikle
ri görülürse bu gibilerinin hemen sökü
lüp yakılması ihmal edilmemelidir. Aksi 
halde verilen emeklere yazık olur.



I. Yurt içinde

mum müdür Fahri Bükün İstanbul 
' fakültesini ziyareti: Geçen ay için 
ğs orman dairelerini, işletme revirle
re fvanbklardaki faaliyetleri tetkik 
fc ürere Ankaradan ayrılan ve Eski- 
. Balıkesir ve Bursa ciaki orman işle- 
jözde«. geçiren Orman umum müdürü 
‘ ^ük lstanbula da uğrayarak belgi rat 
nları işletme revirlerini ve orman 
îfe&m. ziyaret eylemiştir. Fakültede 
s ueyyeti ile talebe tarafından sevinç 
yecsmla karşılanan Fahri Bük Dekan, 
fsor. Doçent ve asistanlarla mesleki 
imimi musahabeler yapmış ve yeni fa- 
- binasında Dr. Fikret Vural tarafın- 
bejgast ormanındaki tetkiklere dair 
er konferans vesilesile tertip edilen 
mt toplantıda hazır bulunmuştur, 
yesroğımızm yüksek talim heyeti 
-axuı.e üc tatbik müessesesi olan ida- 
r«wixiakı bağinıgm tezahürüne vesile 
bu toplantıda fakülte Dekanı Profe- 

_'r. Yayar Vegr'in tarafından ve or- 
Istanbü: kısmında bulu- 

•* ■* ~ ' wrciiî!c8 sınıflan namına

fciıdıî Fahri Bük bu samimi 
fîcjTsts m-i/cabele ederek iesekkür-

1 k" sfZŞSlî i? ̂ ♦mrîermirı faiHvetı:

raketlerin inkişafına müessir olan son v«. 
ziyetlere rağmen işletme revirlerinde aza- 
mi randman vermek gavesile mütemadi
yen çalışılmaktadır. Geçen bir ay içindef<*> 
al işletme revirlerinde 2857 metre küb tom
ruk istihsal edilmiş ve 4350 metre küb tom
ruk satılmıştır. Maktalardan rampalara 
3308. son depolara 104 metre küp nakliyat 
yapılmış ve maktalarda 46890 metre küp 
tomruk kalmıştır. Rampalardan son- depo
lara 194 metre küp nakledilmiş ve Rampa
larda 13257 metre küp kalmıştır. Ara de
polarda nakliyata ve satışa hazır bir şekilde 
8995 metre küp ve son depolarda da keza- 
Ük satışa arzeöiim.ek üzere 15547 metre küp 
tomruk bulunmaktadır.

Fidan tevziatı: 1940 Şubat ayı içinde 
Ankara fidanlığından halk, müessesat ve 
resmi dairelere Çam, Mazı ve karaağaç gibi 
muhtelif fidanlardan 2188 adet; Eskişehir 
fidanlığından Yozgat ve Sungurlu beledi
yelerine. Karabük işletme nevine, Niğde 
Valiliğine ve Askeri fabrikalara 5370 adet 
Akasya, Elazığ fidanlığından dördüncü 
umumî müfettişlik emrine muhtelif cins
lerden 5600 adet. Tarsus okaliptüs fidanlı
ğından halka, müessesata. ve resmi devaire 
20261 adet okaliptüs fidanı dağıtılmıştır.

Bunlardan başka Eskişehir fidanlığın
dan Aban? işletme revirine, Ankara vilâye
tine. Devlet ziraat işletmeleri kurumun*
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iğ Tokat inekhane müdürlüğüne 148 kilo 
tfuMelif cins ağaç tohumu sevk olunmuş-

Anialya okaliptüs fidanlığı de verimli 
«TiŞsaisine devam etmektedir. Orman teş
kilatınca kurutulan Antalya Ovakelemiş 
•-? Karagöz bataklıklarından 80 hektarlık 
İ j | sahaya 200,000 okaliptüs fifclam dikil
miş ve keza Antalyamn Ova köyündeki 
erman fidanlığından Bodrum belediyesine 
3000 ve civar köy ve mektep yollarına di
kilmek üzere de ayrıca 2500 okaliptüs fida
nı verilmiştir.

Elazığ fidanlığında 17000 Kavak, 2000 
Çınar ve 400 Söğüt çeliği ihzar edilerek ci
varda açılan çukurlara dikilmiştir. Ayrıca 
bu fidanlıkta 4600 fidanın repikajı yaprl- 
miştrr. Fidanlık bundan başka Elazığ Kız 
sanat enstitüsüne giden 400 metrelik yolun 
iki tarafını da ağaçlamıştır.

Mesaha aletleri tevziatı: Ormanlar ı- 
haritalarının alınmasında ve inki

şafında kullanılmak üzere Orman umum 
müdürlüğünce Almanyadan yüz adet alet 
^nacağını evvelce haber vermiştik. Brayt 
kav t marka puslalı teodolit olan bu alet- 
ü  son teknik terakkiyattan istifade edi- 
tşrek imâl edilmişlerdir.

Aletlerden bütün çevirge müdürlükle- 
| i | !  işletme revirlerine, Tahdid komis- 
y°niarma. orman fakültesi ile Bursa ve 
§ ||f  orta orman mekteplerine ğönderil-

ve mütebakisi de her mühendise ve- 
' -iru'k üzere amenajman guruplarına tev- 
*■ Edilmiştir.

Teftiş ve tetkik seyahatlan: Orman
Müfettişlerinden Halil Kutluk Sivas mın- 
"‘'Vünın ve müfettiş Kâmuran Ardıç Zon- 

mmtakasmm teftişi için Ankaradan 
Alm ışlardır.

Antalvamn Akseki kazasının îbradı

nahiyesinde ormanlarda hay.var? oflatma 
işleri hakkında tetkikat yapılması 1 o zumu 
hasıl olduğundan buraya civar Antalyamn 
diğer kazalarından otlatmaya çıkanlar* kül- 
leyetli keçi ve develerin yayılması için or
manların haricinde müsait yerler göste
rilmesi ve ormanlara bilhassa bu hayvan
ların sokulmamasınm teminine ait tetbir- 
lerin alınması vazifesile orman umum 
müdürlüğü şube müdürlerinden Celâl Gür
gen mahalline gönderilmiştir.

Terfi, Tayin ve nakiller: Orman mü
hendislerinden Bursada bulunan Nesimi 
Biker ve Amenajman altıncı gurup mü
hendislerinden Recep Tekercan 30 liraya 
terfi etmişlerdir.

Birinci sınıf orman mühendilerinden 
Cemil Zeren Safranbolu dan Bartın’a, Feh
mi Özensin Daday tahdid komsiyonundan 
Kızılcahamam tahdid komsiyonu azalığma, 
Hüseyin Boraklı Eskişehir işletme bölge 
şefliğinden karasu işletme bölge şefliğine, 
Rasim Erdoğan Sinop işletme bölge şefli
ğinde çalışmak üzere Trabzonaan Sinop'a 
Muhitdm İkiz Seyhandan muvakkaten Ka- 
raisaliya, Niyazi Akay Şileden muvakka
ten Karsa, Orman fakültesi 938 mezunların
dan Yahya Akçam Şarkı Karadere işletme 
reviri bölge şefliğine. Hüseyin Bozoklu Ka
rasu işletme revi rinde çalışmak üzere Esk-i 
şehirden Karasuya. Musa Güngör Karasu 
işlletme reviri bölge şefliğine, Beşinci sı
nıf orman mühendis muavinlerinden İh
san Belevi Antalvadan Marmarisa, Beşin
ci sınıf mühendis muavinlerinden Halil 
Ekinci Demirciden Seyitgazi ye, Hıfzı Er
sin Tokat’a. Halil Erkan Syitgazi’der Göy- 
nük’e. Şükrü Sapmaz Karasu işletme Re
viri bölge şefliğine tayin ve nakil edilmiş
lerdir.



Orman Amenajman grupları vazife talimatnamesi

*vietsrjmar gruplarının idari ve fennî mesailerinin tanzimi için iki talimatname 
ıc»*>ahta olduğunu geçen sayımızda haber vermiştik. Bu talimatnamelerden 
■ teşkilâtım ve bu teşkilâtın ormanlarda ve bürolardaiti mesailerinin tarzı
• 'Vî« tesijit eden / Orman amenajman gruplan vazife talimatnamesi) nin evvelâ 
-?îy "OiTtisyanda tanziminden sonra Orman Umum Müdürlüğü fen heyetince 
'' m lira kere ve kabul olunmuş ve Ziraat Vekâletince de onaylanarak tebliği 
incen itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
M-sit’/,'; hareketlerimizde yeni, ve ileri bir hareket ifadesi oaln bu talimatname* 

meslekdaşl.arca bilinmesi lüzumunu göz öv,ünde tutarak okuyucularımıza
• •-erinden maada asıl metnini aynen aşağıda sunuyoruz.

• ] _ Orrnan amenajman grup-
ri ve nıaII işlerini iş'bu talimat-
ıkft rp] iresiTide yürütürler.

Aîtlenajman gruplan  or-
ıbendisi <>Ian birer şef ile lüzumu
orman mühendisinden teşekkül 

.gruplarının âmiri ve roühen- 
ü unların disiplin ve vazife bakı- 

'"^îdıkleri emirleri ifa ile mükel-

- Amenajman gruplarının 
<*v). kış (büro) olmak üze- 
*az mesaisi I. Maviş ta-

Grup şefleri işleri bu tarihler arasıt’d* 
bitirecek şekilde tanzim ve ifa etmesi 
mecburudurlar.

Madde: 5 — Çalışılan ormanda, müte
akip yaz devresi için bir grubu bir avda* 
az müddet işgal edecek iş kaldığı takdirde 
şef. grubun hareketini feukafdar müddet l'-" 
hir eder. Ve keyfiyeti Umum Müdürlü'"' 
bildirir. Bu teahhur kış mesaisini uzat** 
maz.

Madde: 6 — Gruba verilen iş. dcvr*' 
sonundan evvel ikmal edildiği takdiri 
grup şefi işin bitiminden on gün evvel kef" 
fiyeîi Umum Müdürlüğe tel ile bildirce*’̂  
ve yeni talimatı bekliyecektir.

Madde: 7 — Yaz de vrei sonunda ç-"̂* 
sılan ormanın amonajesi bittiği takd'-r '‘

■fi vaziyeti ve merkeze dönece^  
evvel Umum Müdürlüğe bildir^

ide: 8 — Grup şefleri L Nisan *y

, Umum Müdürlükden ileriki mesai 
talimatını yazı ile istiyecekler ve 

mesai eşyasını 15. Nisan tarihinde sev- 
hai’ir bulunduracaklardır.
Madde: |  — Hareket emrini alan şef- 
eşyayı grubun muvasalâtında hazır 

•-.ü'unacak şekilde ve yahut grup ile aynı 
aîmsnda sevk edeceklerdir. Nakliyat am- 
hnrîarı ve mutavassıt eller vasıtasile sev
kıyat. yapılmıyacaktır. Mühendislerin or- 
»r3na götürecekleri ve yalnız şahsa ait gi
recek ve yatacak eşyaları da grubun umu- 
p  eşyası meyanmda gider. Mühendisler 
w  saha aletlerini beraberlerinde götüre
ceklerdir. Kat?i bir zaruret olmadıkça sey
ri seri ile nakliyat yapılmıyacaktjr.

Madde: 10 — Grup şefleri,- fevkâlede 
haller müstesna olmak üzere, grubun mer
kezden hareket edeceğini en az üç gün ev
velden mühendislere bildirecekler ve ken
dilerine ilk yol masrafı ve bir aylık yev
miye ve vesaiti nakliye tutarından âz ol
mamak üzere münasip görecekleri miktar
da avans verdirilecektir. Kâfi tahsisat bu
lunmadığı takdirde avans mevcuda göre 
verilir. Grup daima toplu hareket ve en 
kısa yolu takip ve mutat ve muayyen ta
rifeli vesaitten istifade edecek ve gayri 
muayyen tarifeli vesaiti nakliye adet ve 
masrafından tasarruf eyliyecektir.

Madde: 11 — Grup şefleri gruplarının 
hareketini ve her bir merhaleye ve orma- 
m  muvasalat günlerini telle Umum -Mü
dürlüğe bildireceklerdir.

Madde: 12 — Gruplar- merhalelerin 
den muayyen tarifeli vesaitin ilki ile ve 
gayri muayyen tarifeli vesaitten istifade 
zarureti hallerinde azami 43 saat zarfında 
nareket edeceklerdir.

Madde: 13 — Grup şefleri ormanda 
kurulacak ilk kamp merkezini mahalli or
man teşkilâtından veya alâkadar diğer 
menbalardan alacakları malûmata müste
niden ve müteakip kamp yerlerini bc ıs 
icaplarına ve bu talimatnamede yazılı hü
kümlere göre tayin edeceklerdir. İş sahası
nın en uzak noktalan kamp merkezine 
azamî 2.30 saat mesafede olacak ve bu hât 
iş istikameti kamp merkezine müteveccih 
veya muvazî olmak esasına göre hesap edi
lecektir. En çok on gün için mesafe müd
deti üç saate iblâğ ve iş istikameti kamp 
merkezine aksi bir istikamette tevcih edi
lebilir. Bununla beraber grup şefleri bu 
istisnaî mesafeler dahilinde olmak üzere 
talî kamplar tesis ettirebilirler. Nirengi 
ameliyatı müstesna olmak üzere bundan 
gayri hallerde talî kamp tesis edilemez.

Madde: 14 — İlk kamp merkezinde bi
rinci gün yerleşme, ikinci gün mesah 
âletlerinin kontrolü, tashih ve mutabakatı, 
arnele temin ve mümasili işlerle iştigal 
edilecektir. Grup şefleri ise ikinci günü 
icabında yanma alacakları bir mühensile 
ilk istikşafı yapacaklar ve çalışma proğ 
ram ve sahasını tanzim ve tesbit edecek
lerdir. Üçüncü gün grup bütün kadrosu 
ile bilfiil ormanda mesaha işine başlamış 
bulunacaktır. Ormanda yalnız revizyon 
yapılıyorsa, ikinci gün ameliyata başlanır. 
Kamp nakli halinde, yalnız o gün için grup 
şefleri işe ara verebilirler.

Madde: 15 — Eşya ambalajı, kamp 
kurma, bozma ve nakil işlerinde bütün 
grup kadrosu, aynı derecede vazifedar ve 
mes’yidür.

Madde: 16- — Ormanda aşağıda yazılı 
saatlerde işe çıkılacak ve kampa dönüle
cektir:
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Diğer aylarda, ormanda çalışıldığı 
takrirde çıkış saati 9 dönüş saati 17 dır. 
Müstacel ve zaruri hallerde grup şefleri 
»r.kârt n is be tinde bu müddeti çoğaltabilir- 

>r. Oğk tatili zamanı, mühendis tarafın- 
dan İşin seyrine göre teshıt edilmek üzere 
en çok bir buçuk saattir.

Madde: 17 — Grupların yaz mesaisi; 
istikşaf, nirengi, mesaha, tersimat, taksas- 
yuti. numerotaj.kış mesaisi de; mesaha ve 
hacım hesabatı, kartografi, plânların ih
san vc tanziminden ibarettir.

Madde: 18 — İştikşaf, nirengi ve ni
rengi yapılmayacak ormanlarda, hudut 
poligonu ormanda taslak ve büroda ori
jinal haritaların ihzarı, son tahammül he
saplarının yapılması, raporun yazılması, 
icabında yanında bir yardımcı mühendis 
bulunmak üzere, münhasıran grup şefle
rine aittir Diğer işler, muayyen gününde 
bitmesi göz önünde tutulmak şartile şef
lerinin direktifi ve kontrolü altında ya-

Bu mesaiden ve neticelerinden mü
hendisler mes'uldürler. Grup şefleri, bil- 
fea*s* ya inu revizyon yapılan ormanlarda 
taiaawyorı işlerine iştirak ederler.

Madde: 19 — Her grubun bu talimat- 
MMaeyv fkk il) No.lı numune veçhile bir 

Saçak ve her günkü mesai ve 
?»vefjf»î<r kr ormanda bulunulan günlerde 
karar»ı derece»: barometre tazyiki, mut--

lak ve nisbi rutubetler, hava vaziyet 
(açık, kapalı, yağışlı, rüzgarlı ve saire gibi 
bu deftere muntazaman kayd olunacaktır

Madde: 20 — Grup şefleri, mühendis
lerin iş defterlerindeki isimleri hizasına, 
kendilerine tevdi edilen günlük işleri ya
zacak ve mühendisler her akşam kampa 
dönüşlerinde yaptıkları işi defterdeki şu
tuna yazıp imzalıyacaklardır.

Madde: 21 — Grup şefleri, ertesi gü
nün işini akşamdan mühendilere bildire
cekler, mühendisler de hareketlerini bu
na göre tanzim ve icabında ameleyi evvel
den iş yerine göndereceklerdir.

Madde: 22 — Bir mühendisin her or
manda gündelik vasatı iş hacmi, mesaha 
işlerinde istasyon adedi bakımından 30 dan 
veya mesafe bakımından 3,5- kilometreden 
aşağı olamaz. Akdeniz mailesi ormanlardı; 
kapalı ve sık olmıyan diğer mırıtaka orman
larında, ölçül ecek vasati mesafe haddi 4,15 
kilometredir.

İnşia usulde yapılan mesahalarda evvel
kilerden aşağı olmamak üzere bu haddin 
tayini grup şeflerine aittir. Taksasyonda 
iş hacmi vasatı 60 hektardır. Ancak, mak
ta vüs’ati bu miktarı tecavüz ederse esas 
vazife o maktam taksasyonunu tamamen 
ikmaldir.

Grup şefleri mevsim ve çalışma gü
nündeki hava vaziyetini, çalışma sahası
nın müsaade nisbeti ve kampa mesafesi
ni; kullanılan âletin sıhhat ve işin ehem
miyetini ve istifade edilen bütün vesaitin 
derece ve mahiyetini ve mümasili halleri 
göz önünde tutarak vasati iş hacmini yük
seltmek salâhiyetini hâiz ve mühendisler 
de bunu başarmakla mükelleftirler.

Tayin edilen vasati iş hactanlaruım 
temin edilemediği hallerde, mühendisler

esbabı mucibesini mufassalan ka- 
vü vre grup şefine de tasdik /ettirecek
lerdir.

Diğer teknik işlerle numerotajua, 
gündelik iş hacmi grup şefleri tarafından 

olunur.
Madde: 23 — Nirengi ameliyesinde 

uîji seyri ile derecesinin tayin, tanzim ve 
ikmali hal ve vaziyete göre münhasıran 
grup şeflerine aittir. Ancak, şefler bu 
ameliyeyi diğer işlerle mütenazır bir su
rette yürüteceklerdir., ;

Madde: 24 — Tersimat, havanın yağ
murlu ve gayri müsait günlerinde yapıla
caktır. Ancak havalar devamlı surette 
müsait gittiği ve tersimat yapılması da 
zarurî bir hal aldığı takdirde grup şefleri 
böyle günlerde tersimat- yaptırabilirler. 
Temmatta gündelik vasatı iş hacmi tahvil 
amel iyesi de dahil olmak üzere 120 nok
tadır. 80 noktadan fazla son küsurat 
müstakil bir günlük mesai olarak kabul 
ve aşağı olursa diğer günler mesaisine 
tevzi olunur. Yanlış tersim edilmiş nok
taların tashihi vasatı, iş hacmına müessir 
ulamaz. İnşia nokatımn tersiminde yuka
rda hadden aşağı olmamak üzere vasati 
iş hacmim grup şefleri tayin ederler. Ha
vanın gayri müsait .olduğu günlerde vapir 
iacak tçısimat bulunmadığı takdirde, tak- 
sasyön defterleri üzerinde çalışılacaktır, 
ftu ameliyenin gündelik vasati iş hacmi 
u« seyir derecesi grup şefleri tarafından 
tayin olunur.

Madde: 25 — Grup şefleri her hafta 
‘'■'nunda bütün, mühendislerin mesiaha 
karnelerini, taksasyon defterlerini ve sair 
*7 ‘ vrakını tetkik ve noksanlan varsa bun- 
Şlîi' tamamlattıktan sonra tasdik ederek 

umnmî dosyasına devrederler. Me- 
*'ia karnelerinin saklanması için tama

men dolmuş olmaları lâzımdır. Bu mua
meleyi müteakip evrakta görülecek nok
sanlardan grup şefleri de mesul olacak
lardır.

Madde: 26 — Kış mesaisinin 3 üncü 
maddinde tayin edilen müddet »zarfında 
bitirilmesi keyfiyetinin tanzim ve idaresi 
ve iş hacımlarının tayini grup şeflerine 
aittir.

Kış mesaisinde mühendisler için esas; 
şahsi yaz mesaisini intaç, olmayıp, grubun 
umumî yaz mesaisini müştereken ve ta
mamen bitirmektir. Orman Umum Mü
dürlüğünce lüzum görüldüğü takdirdb 
gruplar birbirine yardım ederler.

Madde: 27 — Kış mesai devresinde 
devam saatleri resmî devair için kabul 
olunan saatlerin aynıdır.

Madde: 28 — Mühendisler her ay so
nunda bu talimatnameye ekli H No. lı 
nümune veçhile bir mesai cetveli yapıp 
grup şefine verecekler ve grup şefi bu 
cetvelleri tetkik, tenkit ve tasdik edecek 
ve kendi mesai cetvelde birlikte toplu 
olarak müteakip ayın ilk on günü zarfın- 
-da merkeze gönderecektir. Yalnız grup 
şefi tenkit yaptı ise bunu mühendisin 
mesai cetveline yazdıktan sonra aetjveiKi 
tekrar kendisine iade edecektir. Şefikı 
cetvelde yazılı olan tenkidinin altına mü
hendis tarafından 24 aat içinde cevap ya
zılacak ve cetvel şefe iade olunacak şef 
de bu cetvele karşı son mütalâasını ilâve 
edecektir. Bu muamele cetvellerin mer
keze gönderilmesini tehir edemez.

Madde: 29 — Kullanılacak amele
miktarı mesaha ve taksasyon işlerinde 4, 
numerotaj işlerinde 2 dir. Grup şefleri 
zarurî hallerde yalnız taksasyon amelesi
ni 5 şe çıkarabilirler. Ve her vaziyette do 
azaltabilirler. Nirengi rasat işlerinde kul-



UM

. vfK'.i' tded* azami 3 dür. Bar
mas*)u*. ve sinyallerin dlkilme- 

. o .içilmesi ve diğer hususî va-
rMe»>rue efchşUnlâeak olan amele ade- 
ı mym e tleri tayin ederler. Merkez 
et ;v.t muhafaza ve sair işler için 2, 

Kamplarda bir amele kullanılır. Ay- 
j.up merkezinde her grubun daimî 

<~uk- veya odacısı bulunur. Yaz me- 
« devresinde bu daimî merkez müstah- 

■ . Milvruun adedi Umum Müdürlükçe 
4a*Ü*kUlu\

Micide: 3i) - Amele yevmiyesi ma- 
en büyük mülkiye amirliği ve 

M\< reisliğinden ayrı ayrı veya müş
tereken tasdik edilecek rayiç esas tutul
mak ve amelenin çalışma kabiliyeti, işin 

v \  müddet ve şekli nazarı dikkate alı- 
v. k a-.erv» grup şefleri tarafından tayin 

::n r Verilen rayiç amele yevmiyesi- 
,;r yeksek tesbit edilmesine bir sebep teş

kil «demez aksi hal grup şefinin mes’u- 
u 'i. fftZÎa treiiyatı tazminini rau-

Maude'' 3Î — Mühendisler her gün 
»«ı.î îvddîUtr' .'»meit-nLn ismini, soy adanı, 
* i k«ze ve ycvnuyosnıi kendi iş dsfteri- 

' günkü ferine kaydedecekler ve 
hafta stMiundo ilişik III No. lu nümü» 

-ry*î{K> hır cetvel doldurup grup şefine 
' :\x-ü kii'vüî Grup şefleri ayrıca (IV) 

urcunc ‘.rçftilç umumî bir amele 
i* :•».*; tutacaklar v» tadıyat vuku buiduk- 
, mu v« üdşUği günlerin adet ve 

jaaramn yekun ve icmalini yapa»

.■i2 Tefhyat grup şefi veya 
bulunacak muhendı» Ue grup gıu» 

****&& vazifeaihi yapan mühendis mu- 
*r.*we5u'fsdt malî mevzuat dairesinde icra

hası ile mühendisler tarafından verilop 
haftalık amele cetvelleri evrakı müsün.- 
olarak grup dosyasında saklanacaktır. Te- 
diyat günü mahallî ihtiyaç, şerait, iş ve 
elde mevcut para vaziyetine göre grup 
şefleri tarafından tayin olunur.

Madde: 33 — Mühendisler çalışan
dı klan amelenin müstakilen her zarnaı, 
vazifesine nihayet verebilirler. Ancak işin 
gecikmesine mani olacak tedbirleri de ay
nı zamanda alacaklardır. Yeniden alına
cak amele için grup şefinin muvafakat* 
şarttır.

Madde: 34 — Şef ve mühendisler 
kamptan ayrılarak ormanda bilfiil çalış
tıkları günler beygir ve mümasili binek 
vasıtalarından istifade ederler.

Hayvan kiraları 30 uncu madde mu
cibince tesbit edilen rayice göre grup şef! 
tarafından tayin olunur.

Madde: 35 — Grup muhaberatının 
tanzimi, ifa ve idaresi grup şeflerine ait
tir. Gelen ve giden evrak müteselsil No: 
altında bir deftere kaydedilir. Ve dosya* 
lan tutulur. Bundan başka amenaje, re
vizyon veya istikşafı yapılan her bir or
mana ve diğer teknik işlere ait bütün fen
nî evrak ve müstenitler mühendis ve şefin 
imzasını taşımak şartile hususî ve müte
selsil No. lu dosyalarda muhafaza edilir. 
Dosya sıra No. su grubun yaptığı ilk işten 
başlar ve değişmeden teselsül ettirilir.

Rapor ve plân müsveddelerinin ikma
linden sonra vaziyet devamlı çalışmayı 
icap ettirecek bir hal aldığı zaman teksir 
ve tebyiz işleri için daktilo istihdam olu
nabilir.

Muvakkat ye niütekattı işler için 
daktilo istihdamı Umum Müdürlükten
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Madde: 36 — Grup ihtiyaçları mü
hendislerin vereceği lü&um müzekkeresi 
ve grup şefinin muvafakati ile temin olu
nur. Kili liraya kadar olan mübayaat, ta
mirat ve mümasili işler için verilen ko
misyon kararlarını grup şefi tasdik eder, 
birbirinin benzeri veya mütemmimi işle
rin küçük partilere ayrılarak temin ve 
icrası caiz değildir. Bundan fazla müba
yaat ve sair işler için orman, umum mü
dürlüğünden izin alınacaktır. Mefruşat 
ye demirbaş eşya mübayaatı hariç olmak 
üzere evvelden tesbit ve lüzumu takdir 
oiunamıyan, mübrem ve müstacel işler 
grup şefi tarafından temin edildikten son
ra Umum Müdürlüğe bildirilir.

Madde: 37 — Tahsisat istenirken bir 
evvelki tahsisatın sarf mahallini gösterir 
müfredatlı bir liste gönderilecek ve varsa 
hakiyyei tahsisat da ayrıca gösterilecektir. 
Bundan maada her malî sene sonunda bir 
senelik tahsisat ve sarfiyat miktarını gös
teren bir cetvel yapılarak en çok onbeş 
gün zarfında Umum Müdürlüğe gönderil
miş olacaktır.

Madde: 38 — Grup şefleri vazife gör
dükleri yerlerdeki mes’ul muhasip veya 
muhasip mutemetlerine karşı gruplarına 
verilen tahsisatın ita âmiridirler.

Madde: 39 — Her grubun işbu tali
matnameye ilişik (V) No. lu nümune veç
hile bir masraf defteri bulunacak ve bu 
deftere malî sene itibarile alınan tahsisat 
ile bu tahsisatın sarf mahalli bütün müf
redatı ile kaydedilecektir. Demirbaştan 
madut bulunan eşyanın demirbaş defte
rindeki kayıt No. su ayrıca masraf defte
rinde bu eşyanın karşısına yazılacak ve 
diğer masraf evrak ve senetlerinin hangi 
tarih ve No. ile nereye verildiği kaydedi
lecektir.

Madde: 40 — Grup eşyasının kayıt, 
tebdil, imha, ziyağ, muhafaza ve müma
sili muamelâtı ayniyat muhasebe talimat
namesi ve umumî hükümler mucibince 
yapılır.

Madde: 41 — Grup şefi müstakilen 
kullanılmak suretile şahsa tahsisi kabil 
olan bütün mesaha, tarsimat. taksasyon 
ve sair işlere ait âlât, edevat ve eşyanın 
evsafı hazırasım tesbit suretile bunları 
zimmetle mühendislere tevzi ve teslim 
edeceklerdir. Her mühendis şahsına tevdi 
olunan eşyanın iyi kullanma ve korunma
sından mes’ul olacak ve aksi halde bütün 
ziyağ ve zararları tazmin edecektir.

Müşterek eşyadan bütün grup kadro
su müteselsilen mesüldür.

Ancak mes’uliyet ve tazminatın şahıs
lara tahmili, grup şeflerini eşyayı daimî 
kontrol etmek vazifesinden ve dolavısi- 
le her türlü meşguliyetten vareste kıla
maz.

Madde: 42 — Şefin intihap edeceği 
grup mühendislerinden biri mutemetlik 
vazifesini yapar. Ve masraf defterini tu
tar. Diğer bir mühendis de tahakkuk iş
lerini ifa ve gruba mal edilen eşyayı te
sellüm ve muhafaza ve demirbaş defterini 
tanzim eder. Her hangi bir mübavaa es
nasında icabederste grup mühendislerin
den mürekkep tesellüm heyeti de kurula
bilir. Ve hariçten de mütehassıs alınabi
lir. Masraf ve tesellüm işlerinin ifası yal
nız bir mühendis uhdesinde birleşemive- 
ceği gibi bunların murakabesinden ve 
tanziminden birinci derecede mes’ul bulu
nan grup şefleri de bu işleri bizzat yapa
mazlar.

Madde: 43 — Grup arttırma, eksiltme 
ve ihale komisyonu grup şefinin reisliği 
altında grup mutemetliği vazifesini gör-



übevulis ıU' rmntaka orman 
üp ' ov. muhasip muteme- 
tül öder.

Ovman amenajman 
çalışan mühendislerin. ’müfn- 
najman işlerinde çalışmaları 
a talimatname hükümleri ca- 
î'bi. amenajman gruplarına 
ayan orman mühendisleri de, 
i.şlerıle tavzif edildikleri tak- 
l'.matııame ahkâmı dairesinde

Madde: 45 — İşbu talimatnameni;;, 
meskut kaldığı vaziyetler Orman Umo»r 
Müdürlüğüne bildirilecek ve alınacak di
rektif dairesinde hareket olunacaktır.

Madde: 46 — 9/8/938 gün ve 9634/2 
sayılı Orman Umum Müdürlüğü memul
larının göreceği işlere dair olan nizamna
menin 36 inci maddesine müsteniden tan
zim olunan işbu talimatname tebliğ tari
hinden itibaren yürürlüğe girer.

Yeni Neşriyat

Pusla ve pilançete ile harita alın
masına dair iki broşür.

Orman Umum Müdürlüğü şube 3 ta
rafından «Pusla ve puslalı âletlerle hari- 
tö alınması» ve «Plançete ile harita alın
ması » adları altında iki broşür neşredil
miştir.

Üçüncü şube müdürü Arif Sanver ta
rafından hazırlanan her iki broşürde 
îT>; 25 ebadında olup 1939 senesinde An- 
Itarada Ti taş Basımevinde tabedilin iştir.

«Pusla ve Puslalı âletlerle harita alın
ması» 1939 senesinde imal ettirilen puslalı 
teodolitlerin kullanma tarzını öğretmek 
maksadile yazılmıştır. Bu broşür 31 sahi- 
i’eden ibaret olup iki büyük kısmı ihtiva 
etmektedir. Birinci kısımda pusla ve pus- 
laîı âietler hakkında umumî malûmat

«Kokulu

Açılan yeşil bir kapaktan sonra, göze 
çarpan kısa nesir, mukaddemedir. Bunu 
’-lfı hece veznile koşma ve mesnevi tarzın
da Kokulu Çam, Biz Kimiz, Kültür Uzak
lardadır, Gök Ankara, Ülkümüz, Ağaç 
Bayramı, Yaylamız, Köydeki Gök Kavak, 
&nı Olmasan, Yeşil Yerine, Güzele, Hatı-

verilmekte ve harita usulleri anlatılmak
tadır. İkinci kısım orman umum müdür
lüğünce imal ettirilen puslalı teodolitin 
kullanılması için lüzumlu olan umumî 
malûmattan sonra bu âletle alınan harita
ların ne suretle tersim edileceği tarif edil
mektedir.

«Plançete ile harita alınması» adım 
taşıyan broşür de 12 sahife olup plançete- 
nin teferruatı ve plançete ile harita alın
ması kısımlarım ihtiva ediyor.

Meslek neşriyatı arasında ilk olarak 
rastlanan her iki broşürde açık bir ifade 
ile yazılmış faydalı eserlerdir. Eserlerin 
hazırlanmasında büyük emeği geçen arka
daşımız Arif Sanver’i tebrik eder ve oku
yucularımıza hararetle tavsiye ederiz.

Çam»
Karim Yu n d

Sinan Matbaası, İstanbul. Sahife 50, 25 
kurug, 1.940, Birinci tabı.

ra, bir Fidan Gördüm, Ağaca, Kutlu Ağaç
lar, Tekin Olmayan Ağaç. Ağaç Dikene, 
Toprak verimi ve biz. Ağaç Dikiniz, Sev
gimiz, Ağaçsızlık. Kuraklık, Sakın Kesme,
Bizde Kavak ve Söğüt, Konyadan Öteye,
İki Meyve Veren Hurma Ağacı, Olkuntu- 
lu Çamlar, Hükümdara İsyan, başlıkları



v’ ■ '**>» eder; sondan üçü 
v > iv k tarttır.
tyuntdan. kitabının şiirle do- 
,;w>s- iddia»uda bulunmadı- 
Ai>.c. idealine bir vasıta te- 

-om istiyor-,

'ikillerini şoyloce toplaya-

dt

M büyük bir bahçe gibij 
dışlamak e malimi?. 
v  medeniyet, fen, bilgi.

gönülden seferberiz.» 
otağa nam vermeli

yalnız.
sormalı ormancılık ne

demek?
yolunda koşan dönmez

oklarız,
kmdu elimize geçecek.»

ağacın medeniyetteki kıy- 
benk rrusralarile belirtiyor: 
eme gerileme sayılır, 

için yurdu yeşil yapmalı. 
şi ağaçlıktan hız alır, 
'inektir «m; ufak söğüt dalı.* 
İmi ve kendinden olanları: 
*0şlctrttî.dtt siinbûllü

yaylalarda. 
dolıf^or Ormancıyı*. 

.işar her vakit aynı sevda, 
faca gönül serdik yalnız.»

t n t i e k e i  y e t i m  k ı z l a r

gibidir,
e skz?H auyıdmaz oradan, 
matem, güneşleri incitir.»

Kuraklık şiirinin ilk iki kıt’asında bi- 
ze bir tablo çiziyor:
•Dün bir kaynak kurudu bugün dereler

susuz.
Korkuyorum yann da ırmaklar yok

olacak.
Dün dağlarda gezerken düşüncesiz

kaygusvz,
Bugün ağaçlarım kaybedip durur toprak.» 
«Çiftçiler tarlalardan çatık kaşla dönüyor; 
Çobanların kaimli ötmedi hiç yaylada. 
Otlar çiçek aÇmadan sararıyor, soluyor, 
Kır boyada duruyor on senedir karşı dağ.»

Kuraklığa meydan bırakmamak için 
verdiği öğütler:
«Bize yarayan ağaç bana yasak, demektir; 
Onu boylu boyunca korumazsak kederden, 
Bir ıztırdp humması içimizi çökertir.
Bu sevgili ülkede eser kalmaz bizlerden.% 

Ağaca karşı işlenilen bir suçun, haki- 
katte. ınsanınkinden daha tamirsiz olu
şunu:
• Bizde kavak ve söğüt Çok şerefli sayılır; 
Bir kavağa su verde istersen bin göniilü

kır.*
beytinde bulmuyor muyuz?

Ağaçlama ve onu koruma işinin, an
cak toplu olarak yapılabileceğini, bunun 
için de, her birimize düşen vazifeyi bizle- 
re aşağıdaki mısralar hatırlatmakta: 
«Yirmi milyon kişiyiz, yirmişer ağaç

diksek
ne yokluktan iz kalır, ne sıkıntı duyulur 
Sulanınız çoğalır, tarlamız olur bitek 
Yirmi milyon o sıra tam dortyüz milyo*

obır*
*î*̂ sı/ b’.r memleketin Gök Ankara şiirinin sonunda, bozkır- 

e tanrıya: îarı değil, çölleri bile vaha haline getireli
• ru Dm aak,; haradan.» lecek bir kudrette oluşumuzun

var;

109

,/3u bizim ülkümüzdür ekilecek her
toprak.

j§ç sarp yamaçlar bile yeşil renkli olacak. 
0ün çölün bozkırıydı yarın gök Ankara

dır.
Çöğün vermediğini Türk Tanrısı yaratır.»

Kokulu Çam’ı okuyanlar, yalnız di
daktik mahiyetteki fikirlerle karşıLaşmı- 
yacoklar; aynı zamanda çam kokulan sin
miş bir ruhdan, gönüllerine sızan duyuş
ların da içli içli şırıltısını dinleyecek
lerdir:
«ıSöğüt yaprağına gireydin eğer,
Ben seni severdim yeşil yerine;
Gönlümde yer eden o ela gözler,
Batıyla benziyor dağ güllerine.

Rüzgârda dal gibi dağılmış saçm, 
Sende sevgisi var yeşil ağacın.» 
Şuursuz bir iradenin indirdiği balta 

darbelerine duygusuz durarak tahammül 
eder gibi görünen ağacın, bizlerden daha 
hassas oloışunu yine bu mısralardan duy
muyor muyuz:
«Ne hoş olurdu hurda gök kavak

yaşasaydı.
O neş’eye neş’eydi, o tasa’ya tasaydı. 
Eğilirdi Gök kavak biri seni asaydı,
Hiç elin yanmadı rnı baltan onu

Daha böyle güzel bir çok parçalar var. 
Hepsi de bunlar gibi düzgün ve sevimli 
bir ifadenin akışı....

Eserin bizce asıl muvaffakiyeti. Al
mancılık edebiyatımızın yeşeren filizlerin
den biri oluşudur. Hiç şüphe yok ki bugü
nün fidanları yarının ağaçları olacak.

Bilhassa Divan Edebiyatında ağaç, 
mevzu olmaktan ziyade, anlatılacak mev
zua vasıta idi. Bunu eski eserler bize pe
kâlâ gösterebilir. Meselâ, Bâki’nin şu 
beyti: 7
|Servi kametler ikiyanm alırlar yolun 
Rahı gülüzara döner yollan îstanbulun.»

Bugünün genç ormancılarında ise o, 
işlenmek için gayeleşmiş, kendisine erişil
mek için vasıtalar aratan bir güzellik, bir 
sevgili olmuştur. Bunu şairden tekrar din
leyebiliriz:
«Zümrüt dağ başlarında sünbüllü

yaylalarda.
Pek yüce arzularla dolaşan Ormancıyız. 
Kalbimizde yaşıyor her vakit aynı sevda, 
Yer yüzünde ağaca gönül verdik yalnız.»

İşte «Kokulu Çam* bize, fikir funda
lıkları arasında süzülüp giden bir şiir de
resinin serinliğini, susayan gönlümüzle, 
idealimize damlalar halinde serpmiş bu
lunuyor.

keserken? Muzaffer Ç i ç e k



Ormancı Marşı

Ormancı arkadaşlarımızın edebî isti dallarının gelişmeğe ve meslekî duygula- 
cırie ifade etmek yolundaki heveslerinin de ilerilemeğe başladığım görüyo- 

:a* Her meslekte miintesiplerinin alâkasını kuvvetlendirmek, onları mesleğe yal- 
x.t is ve ^eeim yolüe değil aynı zamanda duygularının neş’e ve sevgi taşıyan en 
.‘o? n ilerde de bağlamak zarureti vardır ve bu yüzdendir ki eskimiş, tanınmış ve 
y*v ifanı* hdr mesleğin kendine mahsus edebiyatı bulunmaktadır. Ormancılık; ta- 
b'.alır. en muhteşem varlığını, yani ormanları, mesaisine mevzu yapmış bir meslek
te  bu bakımdan, edebiyatının zengin ve kuvvetli olması lâzımgelir. Bu itibarla 
"vrdu'kckvşlaı arasında yeni heyecanların belirmesi ilerisi için bize ümit vermekte- 
d,r. Meslek edebiyatı nesir halindeki güzel yazılar, fantaziler, hikâyeler ve şiir
lerden tekevvün etmekle beraber, meslek heyecanını topluca ve musiki ile birlik- 
tc ifade eden marşlar da bu edebiyata dahil olabilirler. Ankara Halkevinde her 
seferinde meslek harici 2-3 yüz kişilik bir kalabalığı toplıyarak onlara ormancı
lığı seçme vasıtalar ve seçkin sözlerle tanıtan ve Ankara radyosunda sık, sık halka 
hitap ederek mesleğin tanınması uğrunda teşekküre şayan emekler sarfeden arka
daşımız İbrahim Kutlutan, bu defa da bir ormancı marşı yazmıştır. Bunun üzerinde 
şimdilik bir karar vermiş değiliz. Ancak daha bazı arkadaşlarımız da bize ileride 
bestelenmesi muvafık görülecek şekilde manzum yazılar gönderirlerse kendimize 
bir marş intihap etmek fırsatını bulmuş oluruz. İbrahim Kutlutan’ın yazdığı or
mancının marşını okuyucularımıza sunuyoruz.

Meşe kadar kuvvetli Defne gibi kutluyuz. 
Topraklardan hız alır Göğü tutar ülkümüz. 
Bozkırların serveti Çiftçüerin ruhuyuz. 
Sayimizle yeşerir mamur olur mülkümüz.

Ekdiğimiz tohumla Bir tarih açıyoruz. 
Yüz yılları ayakta dimdik yaşatıyoruz.
Bu ölmeyen eserle Biz sağlık saçıyoruz. 
Bir hamlede dünyalar Yıkıp yaratıyoruz.

Süzülen kartallardan biz ilham alıyoruz. 
Şimşekten bir sel olup Göklerden akıyoruz. 
Ülkümüzün kökünü Derine salıyoruz.
Rif vatana ağaçtan Çelenkler takıyoruz.

* • Türkiye Ormancılar Cemiyeti
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak
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Türkiyede meşhur ağaçlar
Kerim Y u n  â

Ağaç mefhumunu tasavvur ederken 
onun zihnimizde yerleşen ulu varlığım 
bin bir yönden görüp hayran olmamak 
imkânsızdır. Ağaç, önsüzlükten sonsuz
luğa giden bir hayat ışığı gibi ne tarafın
dan bakılırsa bakılsm şuuru harekete ge
tiren kâh düşündürüp kâh heyecan ve haz 
veren dinamik ve enerjik bir unsurdur. 
Onda âmiyâne bilgilere, teolojik, filozofik 
ve pozitiv düşüncelere yol yeren müthiş 
bir kuvvet vardır. O kuvvetin, bugün, bi
le bütün sırlarıhi bilmek bizim için güç
tür.

Ağaç mefhumunun, her senelik hal
kasının, ciltler dolduracak geniş kamu
sundan biz sözümüze alan olarak yalnız 
yurdumuzda yetişen meşhur ağaçların ana 
çizgilerini tebarüz ettirmeyi aldık.

Meşhur ağagç; müsbet ve menfi ba
kımdan yani her hangi görüş noktasından 
olursa olsun bir şöhret kazanmış ağaçtır. 
Bu ağaçlar, ya şöhretlerini bizzat yapar
lar ve yahut her hangi bir hâdiseye sah
ne olarak maruflaşırlar. .

Bazı ağaçİar vardır ki, uzun boyla
rı; iri gövdeleri, yeşiİ başlârile bir muhi
ti asırlarca alâkadar eder. Güzel yüzün
de ben gibi yer yüzünde de ağaç artık 
kıymettar bir ziynet olur. Bunlara Ulu 
•ağaçlar diyebiliriz. Topraklarımızı sjüs- 
leyen Çınar, Kavak, Meşe, Çam ağaçla
rından çoğu böyledir.

150 metreyi geçen boyu ile Okaliptüs
ler, 36 metrelik çevnelerile Baubaplar, 
Dev göydelerile Sekoyalar dünya ağaçlan 
içinde uzunluk, kaimlik, ululuk birinci
leridir.

Bazı ağaçların şöhreti, Patolojik ve 
Terotoloj'ik durumlarından ileri gelir. Ay
dın inekliklerini, Manisa bağlarım, Ma- 

. latya baheçlerini ve ülkenin bir çok or
manlarım gezince öyle garip ve acayip 
şekilli ağaçlar görülür ki bunlarm en seç- 
meierile bile geniş müzeler kurulabilir. 
Bu ağaçlardan bazıları, morfoloji îtiba- 
rile o kadar tuhaf kılığa girmişlerdir ki, 
kendi iİe hiç münasebeti olmıyan cisimler 
zannolunur. Bunlardan bir kısmı her 
hangi bir hayvana ve yahut sanat eserine 
benzer; bir kısmının ise kökü ve gövdesi 
insanı andırır. Bu nebatlar, bilhassa ip
tidaî kabilelerde toten olmak kudretini 
hâizdir. Kan kurutan Y apruh ussanem, 
yahut Mandragora bunlardan en tipiğidir, 
îngilterenin cenup vilâyetlerinden birin
de; tıpkı öküz başına benzeyen, teretolo- 
jik bir ağaç kökü de geniş bir şöhreti hâiz
dir.

Tabiî hâdiselerin tesiriîe, şeklim de
ğiştirmiş veya o hâdiseye doküman olmuş 
ağaçlar da, vardır. Bunlar da bir vak’ayı 
ihtiva ettiği için kıymetlidir.

Ekzotik ağaçlar, frapan durumlarilç, 
derhal kendilerine karşı ilgi uyandırırlar.



|  Mus. Yerâdüııys gibi; Bunlar, op- eder, onlara biner bir Azizdi, Ç>rhangc^ 
yani ana vatanlarında hiç İnegöl taraflarında fütuhat yaparken Ge- 

: vvkuıesiikiori halde yurtlarından yiklibaba dahi o taraflarda 360 kapılı Kk 
işfckgt itibarları artar. zilkiliseyi fethetmişti. Şöyle ki:
:k çek akaçların şöhreti; koku, renk, Cenk ettiği yerde bir kestane ağacı 
a&kâvemet, biyolojik ve morfolojik varmış. Muharebe bittikten sonra kestane- 
gık; kendilerinde bulunan üstün bir nin yanma varınca, ağaç yarılıp babayı içi- 
aştan dolayıdır. ne alır, tekrar kapanırmış. Kâfirler, Azi-
ukandsnberi anlatageldiğimiz key- rin I  civarda olduğunu bildikleri için onu 
si itiharüe birer şöhrete malik ağaç- ararlar bir türlü bulamazlarmış. Geyikli 
kümözden kaçmamakla beraber asıl baba sabah yine kalkıp kâfirlerle cenge- 
'■»miri üzerinde durduğumuz ağaç- dermiş.)
ibretlerini kendimizin yaptığı ağaç- Bu lejandın gerek babaya gerekse 

Bu ağaçların biyolojik bir şöhreti mezkûr ağaca büyük bir şöhret vermiş oi- 
,p her hangi beşeri bir hâdise dola- duguna asla şüphe edilemez, 
marul bulunan ağaçlardır. Rölatif Evliya Çelebi de. Zile sahrasındaki 
r ağaçlar ismini verdiğimiz bu kı- Şeyh Nusret tekkesinden bahsederken, 
;açiar da ikiye ayrılabilir: tekke önündeki Tut. ağacının Hummaya
_ jjayûjj 2  Hakikî. karşı ilâç makamında kullanıldığını şöy-
yalî meşhur ağaçlar; isimleri olup êr*
ri olmayan bir çok dinlerde yer İhtimal bu ağaç, yalnız hummaya de- 
:<>c;ojik ve bir çok efsâne ile dolu, Ş$ Çok dertlere de dteva idi. Onu, bir 
’ik ağaçlardır. Bunlar din ve kahra- ilâç deposu yapan eczacının ve doktorun, 
tarihinde çok büyük yer tutarlar, tekke şeyh ve müritleri olduğu ap’aşikâr- 

yfrT ve Etil erin hayat otu veya ha- dır. ,
ta, rr.Uûlümanlann cenneti süsle- Osmanlı tarihinde, mitolojik bir hâ- 
ba ve cehennem ehlinin gıdası bu- dişe gibi vukua gelen Vakvak vak'ası ismi* 
Zekkum’u ve üzerine nur yağan, ni efsâneden alan acı bir hakikattir. Tarihi 
as: enen, konuşan, yarılıp içine romancıları, şairleri hakikatten hayâle sü- 
.*wr. doğuran, yürüyen, tılısımlı rüîdeyen, (insan cesedinden meyva ve- 
i,r ki bunlar halk ruhunda unutul- ren ağaç) diye işi teretolojik bir çeşni ile 
'bataradır. hafızalara nakşeden hâdise şöyle geçmiş*'
sanlılar devrinde, Orhangazi za- tir:
ı yaşyas. Geyikli Babanın bir hi- Kadınlar saltanatının hüküm sürdüğü 
e Ahmet Refik merhumun tarihte sıralarda, Avcı Mehmet zamanında dahili 
tüatitfi sdk makale silsilelerinden karışıklık ve idaresizlik son dereceyi bul- 
jsx.İc'-'is*; yazîsiîîcıan hülâsa ten muştu.

1655 de yeniçeriler bir isyan çıkardı. 
pSdsbchc. Baba Uyas'ua, müritle- Haksız gördükleri bir çok ricalin kafasnu 
Sağlarda Gtykferie musahabe padişahtan istedi. Hükümdar bu adamla*

fin hemen hepsini boğdurup saray diva- 
nudan yeniçerilere attırmak zorunda kal
dı. İsyan günlerce devam etti. Yeniçeri
ler boğulan adamları sürükleyip o zaman 
ât meydanı denen ve Sultan Ahmet Camii 
karşısında bulunan yerdeki büyük, bir çı
nara başı aşağı asıyorlardı. Bu asılan 
adamlar bir hayli vardı. Cesetlere olma
dık hakaret yapıyorlardı. Şakiler, ölüle
rin et ye yağlarından, ihtiyar kadınlara, 
vecaı nefasile devadır diye parça parça 
satıyorlardı. Uzaktan çınar âdeta insan 
şeklinde meyva vermiş bir ağaç manzara
sını almıştı. O zamanın şairlerinden biri 
bu hâdise için şöyle bir kıt’a yazmıştır. 
Küşü merfihe irüp tantanayı cahucelâl 
Lerzenâk etti, bu gavgagedei afaki 
Oldu mahmur nice mesti m ü d a m u  Devlet 
Camı ikbale ne tarh etti bilinmez saki 
Bağubanu feleği gînegüzari seyret 
At meydanında dikti seçeri vakvakı 
Şeceri Vakvakı M. Turhan Tan bir yazı
sında Burhanı Katidan şöyle nakleder:

(Vak pey a Vakvak öyle bir ağaçtır ki 
jcoğrafyacilar onu Çin adalarından İstaf- 
yan dağı arkasındaki adada yetiştiğini 
söylüyorlar. Vakvak ağacınm yaprağı in- 
dr yaprağına, benzer. 2 inci teşrin ayında 
Hurma çieçği gibi Çieçk verip ondan iki in
san ayağı çıkar. Nisan sonuna kadar yavaş 
yavaş olgunlaşarak tam bir insan bedeni 
haline gelir ve ağacın her dalında yemiş 
flfibi güzel yüzlü kızlar asılır, durur. Hazi
ran geçtikten sonra bu kız şeklindeki mey- 
valar (Vakvak) diyerek düşmeye başlar 
nüvelerin saçtan tırnağa kadar kadından 
hiç bir farkı ve eksiğii yoktur. Hatta bir 
çök insanlar bu meyvalnn kadın telâkki 
etmekten geri kalmazlar.)

Müverrihler, bu hikâye ile çınar hâdi

sesi arasında sıkı bir münasebet bulduk
larından, tarihlere de 1655 isyanı vakvak 
vakası diye geçer.

Atmeydam, bir çok ihtilâllere sahne 
olduğu için bugün orada bu meşhur çına
rın eseri bile yoktur. Yenieçrilerin; bir 
çok ricali teşhir ettiği meydanda bu hâdi
seden 170 sene sonra kendi kökleri de ka
zılmış bedenleri kafalarından ayrılmış 
(Vak’ay i hayriye) denen hâdise meydana 
gelmiştir, izzet Molla bu işi şu şiiri ile 
edebiyata mal eder:

Bir zaman ehli fitne camii hanı Ahmette 
Bigünah asmış idi kullarını hallâkzn 
Şimdi erbabı şekamn dökülüp kelleleri 
Meyva vaktinde yetiştik şeceri vakvakm

Mülga Orman Mektebi âlisi sabık mü
derrislerinden elân Mardin Mebusu Ali 
Rızâ Köken’in 1914 de çıkan Fennî hayatı 
nebat adlı kitabının 400-407 inci sahifele
rinde Vakvak çınarını şöyle anlatır:

(Sultan Ahmet meydanında bulunup 
da tarihlerde Vakvak ağacı namile benam 
çınar ağacı ise 10,30 metre muhit ve 31 
metre irtifaa malik olup derununda olduk
ça büyük bir merkep ahin İle bir yatak 
odasını muhtevi imiş).

Tarihî kıymeti çok büyük olan ve ih
mal yüzünden yanan Büyükdere çaylım
daki meşhur çınar ağacım hemen yukarı
da zikrettiğimiz müellif aynı eserin aynı 
sahifelerinde şöyle yazar:

(Boğaziçmae Büyükdere çayırında 
mevcut olup mukaddema dernımında ol
dukça cesim bir kahvehaneyi ihtiva eder
ken şimdi hali harp dolayısile bir kıstın 
asâkiri Osmaniyeye melce olan ve Avru- 
paca plâtane de Gadefroy Bouillon ismüc 
tevsim edilen - 1096 da Ehlisalip ordusu
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£>' Aı HtomUo* mezkûr çmartn 
»tınrti I'scm-uş idi. - Salhurde
cıw»r «rtı- hwumtyesı itibarile dört

ggrvNUş $ adet sakın tabiî bir suret- 
*$■ f*k£)ğer%iii ittihat ve iltisaklarından

Jfct târt sakın bitleşmesinden hasıl 
-s İm ►met grubun muhiti 1865 senesinde 

fcbim tetfcikata nazaran 10,80 metre, 
Vv*Cve bir sdkdan ibaret bulunan ikinci 
ştujbmn muhiti ise 5,40 metre, diğer altı #a- 
i;n ttftjtorftndan mütehassıl üçüncü gru- 
İK-* muitti ise 23 metreye vasıl olmakta- 
îftr /<rîs bu kadar cesim bir muhite malik 
atat îfâtt çınarın tulen kesbeylertıiş oldur 
ğa cesamet ise 60 metreye baliğ olmakta 
«e heyeti umumtyesinin kapladığı satıhta 
112 metre muhiti ihtiva eylemektedir. Hâli 
hazırda ise btr kaç adet dalcıktan başka 
bir şey görülmemekte, ve bilhassa etrafı
na yapılan barakalar maalesef Hu cesim ve 
hm seneden daha fazla yaşamış elan ağa
cın gittikçe göz önünden nihan olmasını 
mt&ç eylemektedir.)

Bu beynelmilel tarihi kıymeti hâiz 
o&£ ağaç hakkında müellifin göstermiş 
okluğu endişede ne kadar haklı olduğunu 
W tz  sonra ahlatacağımız feci âkıbet gös
terecektir.

Bisrukdere çayırındaki çmarın bey- 
mîmûel olduğunu söylemiştik:

W*üşen H, Ableit tarafından 1880 de 
yem i 49 serse kadar önce Londrada basılan 
tu ls e k  Trerm and Tree Polautifl adlı ne- 
aa£gt kHobtftda bu çınardan şöyle bahse-

{Bsja&çt nrümrveâm besi çerim çınar 
M k n  gğr& m iştâr.. HasusUe Büyiikde- 

t  afyermd* bre deneti seyyahlar tarafın

dan 7, 8 ağaç görünüşünde bir . gövdeye 
malik olmakla tavsif olunur. Toprak sat
hındaki kaidesi muhiti 141 ayak, dalları
nın muhiti 130 ayak idi. Eğer o bir tek 
ağaç farzedilmiş olsa ihtimal Aşğa ve Av- 
rupanm en büyük çınarı olacaktı. 0 e 
Candolle onu (2000) yaşında tahmin edU 
yor.)

141 ayak 43 metreyi tuttuğundan alt 
kaidenin muhiti 43 metreyi bulan bir ağa
ca muharririn Asya ve Avrupanm en bü
yük çınarı demesine hak vermek lâzım
dır.

Yine mezkûr çınar hakkında ziraatçı 
muharrirlerden merhum Cevat Rüş- 
tü’nün 337 de çıkan (Çınar - Selvi) başlıklı 
bir yazısında şunlar vardı:

(Sultan Mahmut Hânı sânî Hazretleri 
Boğaziçinin Büyükdere Çayırındaki cesim 
bir çınarın altında,. Yeniçerilerin ilgisin
den evvel arasıra giderler, bunlara .(Tok
mak oyunu) oynattırırlar ve en mahir 
musikişinaslan toplıyardk teşnifi ezan 
ederlerdi.) #

Muharrir, bu yazısında şöyle bir ha* 
şiye yaparak, çınarın mahv sebebini de 
anlatıyor:

(Bu çınar gövdesinin 32 metre bir mu
hite malik bulunduğunu ve denmunu kah
vehane yapılarak ateş yakılma yüzünden 

bilâhara yandığı ziraat mektebinin en eski 
muallimlerinden muhterem Hüdaverdi 
Efendi meslektaşımız geçenlerde râktmül* 
hurufa söylediler..) diyor.

Buracıkta her hangi bir yanlış düşün-1 
ceye meydan vermemek için şunu söyliyt* 
yim: Biraz evvel İngiliz muharriri çına
rın alt kaidesi muhitini 43 metre diye k*
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yit ediyordu. Hüdaverdi ise 32 metre di
yor. Aradaki fark, biri çmarm alt kaide
sini diğeri de gövdesini ölçtüğüniden müte
vellit olsa gerektir.

Göynükdeki Bey kavağı isminin ner- 
den geldiğini doküman: Bolu say ifa 38 den 
şöyle ödeniyoruz.

(Yıldırımın büyük oğlu Süleyman da 
bir aralık fsfendîyar üstüne yürümek için 
Bolu taraflarına gelmiştir.. Göynükte bir 
kavak dibinde günlerce eğlence ile vakit 
geçirmiştir. Bugün oraya (Bey kavağı) de
nilmektedir.)

Madam Montakü de 29/Mayıs/1717 se
nesinde bir rahibe yazmış olduğu mektup
ta - Ahmet Refik, Tarihi Osmanî encüme
ni cüz: 25 sayfa: 32 ye bakınız - Küçükçek- 
mecedeki üç nüfuslu bir ailenin ikamet et
tiği büyük bir serviden bahseder.

Bugün berhayat olarak memleketi

mizde en çok tahinmiş iki büyük çınar 
vardır: Biri Antalyada evkaf bahçesinde 
diğeri de Bursada hapishane civarında 
bulunan Alüfeli veya Nilüfer çınarıdır. Bu 
ağaçlardan muharrir F. Rıfkı Atay (Bizim  
Akdeniz) adlı kitabının 35 inci sah i fesin
de şöyle bahseder:

(Türkiyenin en büyük çınarını Bursa- 
daki Alüfeli: çınarı m ı yoksa Antalyadâki 
Evkafın bahçesindeki 16 m etre genişliğin
deki çınar mı olduğuna tereddüt ederler.) 
der.

Yukarıdaki genişlik kelimesinin dev
reye değil kutra tekabül . ettiğini 
zannediyoruz. Bursada bulunduğumuz 
esnada yani 12/12/936 da Bursamn meş
hur çınarını görmek fırsatını buldum. Çı
nar hakikaten tarihî bir anıd gibi idi. Bele
diye bunu bildiği için çınarın üzerine bir 
etiket yapıştırarak tarihî ve bediî çınarı

Antalya'da Evkaf bahçesinde (\J2000 ) senelik bir yaşı\ olduğu 
tahmin edilen meşhur çınar oe muhterem Vekilimiz 

Muhlis Erkmen
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Türkünün en büyük 
& (Ufalt {mat

CM4İârs4\?îl Ar>fe x»«,vtgını yazmış. Çı- 
* - ,ifisn vçvrssi 21 metre ça- 

-  v S^vdesirun uzunlu-
-i- fcvUruır Rü çmanr; tnri-

•nm nç olduğunu araş- 
* te ndilefi olduğu halde 
^ r,qiSaslJ5 *<kmı malû-

feli çınar derler ve tarihî kıymeti de bura
dan gelir) dedi.

Antalyada meydan kavağı camii civa
rında bulunan evkafın çınarından başka, 
Paşa kavakları çınarı, halkevi çınar, da 
meşhurdur.

İstanbulun bazı semtlerinde de hâlen 
mevcut ve halkın muhtelif kuvvetler isti
nat ederek meşhurluklarım daima yâdetti- 
ği ağaçlar vardır. Bunlardan Kocamusta- 
fapaşada Sümbülefendi camii avlusunda- 
bir çınar mevcuttur ki, bu ağaca sarılı 
olan bir zencirin ucu ince bir daldan yere 
sarkmakta ve.yere temasına bir buçuk 
metrelik mesafe bulunmaktadır. Zencir 
yere değerse kıyamet kopacağı kanaati ol
duğundan o civarın halkı çınara korku ve 
saygı ile bakar.

Mitlerin teşekkülünde cehalet değil 
insanların nihaî emelleri de rol oynar. Bu 
sebepten bazan pek yakın bir zamanda ve 
mevsuk bir halde bulunan bir hâdise he
men efsânevî şekillere bürünerek an’ane- 
vî, esatir âlemine girer.

îstanbulda. Soğukçeşmeden Divanyo- 
lunu takiben Sultanahmede doğru çıkar-

Antalya'nın yaşlı oe meşhur a ğ a ç la r ın ■ 

dan Halkevi gınan
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ken Gülhane parkı umumî akpısınm kar
şısında ve yolun ortasında epiyce büyük 
bir çınar vardır. Bu çınarın adı geçen ka
pıya bakan yüzünde hemen iki metre ka
dar bir yükseklikte büyüyecek bir granit 
parçası mevcuttur. Bu taşın duruşu me
rakımı tahrik etti o civarda bulunanlara 
sordum ve şu cevabı aldım:

(Fatih, İstanbulu zaptettiği sıralarda 
Ayasofyaya giderken atının ayağından bu 
taş çınarın gövdesine sıçramış ve Allahtan 
orada çakılıp kalmış.)

Halbuki meselenin içyüzünü Sonpos- 
ta gazetesinin 23 birinci kânun 938 sayılı 
nüshasında Eski şehir emini Operatör Ce
mil Topuzlu; hatıralarım yazan, Sabih 
Alaçama şöyle anlatır.

(Sırası gelmişken yine bu yola ait hoş 
bir vakayı anlatayım dedi: Şimdi sokağın 
ortasında gördüğünüz dört beş asırlık bü
yük çınar ağacı da evvelce, yıktırdığım 
mezar duvarına bitişik idi. Fakat cadde 
açılınca, onu kesdirmeğe kıyamadım. Ağa
cı, eski dar yol ile sonra açılan cadde ara
sındaki farkı gösteren canlı bir şahit gibi 
bıraktım. Yerden iki buçuk metre kadar 
yüksekte, bu ağacın gövdesine sıkışıp kal
mış bir taş vardır. Bilmem gördünüz mü?

— Evet, hatta onun, ağacın orta yeri
ne ne suretle çıktığını da merak ediyorum.

— Söyleyeyim: Bu taş, eski mezarlık 
duvarının bakiyesidir. Ağaç daha küçük 
i'e kaidesi duvara bitişik İken; kökünün 
iki çatalı arasına girmiş, çınarın deragu- 
şundan kendini kurtaramamış.. Ağaç bü
yüdükçe, o da yukarıda kalmış.

Cemil Topuzlu’ya:

— Ağaç, himmetinizin canlı şahidi ol

duğuna göre, bu taş kitabe yerine gediyor 
dedim.)

Bu realite yukarıdaki efsâneyi aydın
latıyor. Yalnız temas etmek istediğim 
nokta, taşın ağaç fidan iken kökünde bü
yüdükçe iki buçuk metre kadar irtifaa çık
mış olması sözünün yerinde bir izah olma
yışıdır. Bizce bu mesele; ağacın gövde
sine temas eden taşın senelik halkalar ta
rafından ihata edilmesinden başka bir şey 
değildir.

Türkiyede hâlen mevcut büyük ve 
meşhur pek çok ağaç vardır, bunlardan 
bir kısmı: Zonguldak Ereğlisinde bir kah
ve önünde bulunan büyük çınar, Bolu-Ilı- 
ca yolu üzerindeki meşe, Silifke-Gülnar 
yolu üezrindeki ve Gayrak mevkiinde bu
lunan çınar, Bursada AkçakÖyde Köle 
çeşmesi civarındaki çınar, Bergamada Ha
mam önündeki çınar, Urfa’da HaliJürrah- 
man gölü kenarındaki çınarlar.

Memleketimizdeki meşhur ağaçlar 
saymakla bitmez bugün hiç bir fert yok
tur ki biraz düşünceye dalınca gölgesinde 
dinlendiği veya heybetini müşahede ettiği 
bir kaç ağaç hatıraları arasında yer bul
mamış olsun. Cami avlularında, çeşme 
başlarında; su boylarında yetişmiş ulu 
ağaçların altında çocuklarımız gibi çocuk
luğumuzun da şevkle şetaretle harekete 
geldiğini görürüz. Bu saygılı ağaç gölge
likleri yalnız bizim değil torunlarımızın 
da gamsız gasavetsiz oynayıp eğlenecekle
ri mukaddes birer melce’dir. İşte böyle 
ağaçlar, ecdattan evlâda vediadır. Bazı 
ağaçlar vardır ki o, bir şahsın, bir evin, 
bir mahallenin değil hepimizin ağacıdır. 
Hepimize ait kıymetli birer hatırayı onun
la anarız. Millî ağaç tarihî ağaç dediğimiz 
bu ağaçtır.



Ajî*çUrv» en büyük hatıra kıymeti 
;y :ws:: ki elle dikilenidir. İnsanın, şu 

vs" d km iştim demesi kadar göysü- 
ü kabartacak bir muvaffakiyeti var mı-

İni' gün gazetelerde, eski İspanya Kı- 
*1 ve Kır&îieçsinin evlenme hatırası ola- 
,;k 25 sone evvel çam dikerken vaziyetle- 
:v.; gösterir fotoğrafla 25 sene sonraki bu 

tamların fotoğrafım alt alta gördüm ve 
yüreğim hopladı.

938 senesinin İlkteşrininde İzmir li- 
sesırün ellinci yıldönümü miinasebetüe en 
eski talebe ihtiyar Feyzinin genç bir fida
nı dikmek üzere uğraştığının fotoğrafını 
gördüm. Halkımızın ağaca niçin mukad
des bir mevki verdiğini daha iyi anladım.

Memkketemizin mulıtelif yerlerinde 
»uğun bir çok ağaç ve ağaçlıklar vardır ki 
onlar milli iradenin ve efkârı umumiyenin 
gateyan ettiği birer hatırayı saklarlar. Bu 
sğ-adan ve ağaçlıkları bulmak ve şöhretle
rim yazmak lâzımdır.

SÖ/NiKan/SS? tarihli Cumhuriyet ga
zetesinde izmirin istirdadının tesbit edil- 
ihi: Park başlığı altında ve Turgutluda 
vaktile Atatürk'ün harp meclisi kurduğu

parkın tanzim edildiği ve bir abide ile 
süslendiği yazılı idi. Millî vazifelerini ya
pan Turgutlu halkına teşekkür borcumuz- 
dur. Bir gaza ve şehadet diyarı olan yur
dumuzda bir çok kumandanların oturup 
dinlendiği, harbi idare ettiği ağaç ve ağaç
lık gölgeleri vardır. Bu ağaçları birer bi
rer koruyup muhafaza etmek vatan bor
cudur.

Meşhur ağaçların kaydedilmesi ve ko
runması idarecilere, belediyecilere, ziraat
çılara ve ormancılara düşen en mühim bir 
vazifedir.

Vatandaşlarımız gibi meşhur ağaçları
mızın da birer nüfus tezkeresi ve bunların 
yazılı bulunduğu birer defterin mevcut ol
ması ve bu ağaçların sıkı bir kontrol ve 
mürakabe altına konması milletimizin ve 
yurdumuzun geçmişi ve geleceği için ba
şarılmış en büyük bir iştir. Bu hususta 
yapılacak hareketin yine milletçe olması 
lâzım. Memleketimizin meşhur ağaçları
nı ortaya koymak bir veya bir kaç kişinin 
iktidarı haricindedir. Bu yolda da umumî 
bir kalkmma bizi birbirimize bağlıyacak 
ve yurda neşeler saçacaktır.

Nebat sosyolojisi ve Silvikültür
, Hikmet 0  n

Tatbikî ormancılık en nihayet karışık 
meşcerelerin saf meşcerelere nazaran da
ha az tabiî tehlikelere maruz kaldıklarını 
ve yine bu meşcerelerin toprağı ıslah et
tikleri neticesine varmıştır. Saf meşcere- 
ler az veya çok toprak üzerinde fena tesir 
yaptıkları gibi toprağı fakirleştirirler. 
Son ormancılık ceryanları eski tabiî or
mancılığa dönmeğe çalışmakta ve onu ta
bii hudutları içinde işletmeğe yetiştirme
ğe gayret etmektedir.

Nebatat istinadiyetinin (Pflanzenso- 
ziologie) ormancılıktaki vazifesi ormanla
rın tabiî hudutlarım bulmak, bu tabiî hu
dutların içinde yaşıyan nebatat topluluk
larını, keza bu topluluklar içinde bulu
nan her nebatın ayrı ayrı ve birbirlerile 
olan münasebetlerini ayırmaktır.

Orman deyince yalnız ağaçları nazarı 
itibare almak muhakkak ki yanlıştır. Şü- 
ceyrat orman toprağı üzerinde bulunan 
bizim flora dediğimiz nebatlar ve bilhassa; 
toprak içinde yaşıyan Mikorizler orman 
dediğimiz camiaya dahildir. Maalesef bir 
çok ormancılar orman mefhumundan yal-

mütalâayı düşünmemişlerdir. Optimom 
hudutları dahilinde yetişmiş bir ormanda 
bu hudutlar dahilinde yetişebilecek ve 
ancak bu mıntakaya ait, kendi araların
da bir topluluk ve uygunluk gösteren şü- 
oeyrat ve floraya rastlıyacağımız muhak
kaktır.

Her hangi bir şekilde olursa olsun bi
rinci kademe (orman ağaçları) ortadan 
kaldırılacak, meselâ bir tıraşlama kesimi 
veya fazla genişlikte bir kenar kesimi ya
pacak olursak ikinci ve üçüncü kademe
lerde (Şiiceyrat ve toprak nebati toplulu
ğunda) derhal bir değişiklik görülür.

Ayni ormanda rav yapılacak olursa 
hayvanların gezinmesi dolayısile toprak 
sıkışacaktır. Toprağın sıkışması toprak 
cüzüleri arasında bulunan hava boşlukla
rım kaplıyacak, ham humusu humus ha
line getiren ve muhakkak surette orman
la birlikte bulunması lâzım gelen bakteri
lerin ölümüne sebebiyet verecektir. Ke
za bu sertleşme temel suyunun şârı yük
selmesini icap ettireceğinden toprağın ru
tubeti artacaktır. Bu suretle karışık Me
şe - Kavın ormanından çalılığa doğru in-

mz ağaçları anlamışlar ve geri tarafım m iş oluruz.
Fagetum (Klimax) 1)

Fagotum carpinetosum Querceto carpinetum roforotosum
Querceto - carpinetum fagetum Quercetum mediyoeuropacum
Querceto - carpinetum Celluma vulgaris
Querseto - Carpinetum pupenscentetosum

1) (Klimax) muuyyen bir ildim tesiri altında nebat topluluğunun gösterdiği son
inkişaf şekli.

usamı
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Pv> Vs Mi.' V'' .'v ' \ s.iVin - Meşe karışık
ı̂nav.uuî'v »ufetvlif işletmelere göre ve 

v .v,> Un haşarata göre çıkış ve iniş 
vköruicv. kademelerini gösterir. Bel- 

xr.w!«rî ve onun civarını bu tablo-
w. rûsal olarak gösterebiliriz. Her ka- 
. ? :"v- idinde yaşadığı, beraber bulun- 

florayı burada zikretmeyi lüzumsuz 
İm.uvertur*.

’.ştv bu kademelerin, bilhassa ait oldu- 
gy f»urasınm tetkiki bir orman mıntakası- 
ny; hs.ngi stadvonda bulunduğunu ve ora- 
rr.n silvikültür noktainazarından ne gibi 
bir muameleye tabi bulunduğunu gösterir.

Tabiidir ki bu kademeler arasında ha- 
k ki bir hudud çizmek imkânı yoktur. Fa
kat şu muhakkaktır ki her kademenin op- 
Umomunda oranın karakteristik nevileri
ni buluruz. Eğer fQuereeto - Carpinetum) 
de (Querceto - Carpinetum fagetum) un 
birbirine karıştığı bir yerde bulunuyor
sak. böyle biı yerde bir iki kademeye ait 
floraya tesadüf edeceğimiz muhakkaktır. 
Bu flora daha doğrusu bu topluluk bize o 
tmntakamn şakulî olarak eyive doğru ile- 
rılemekte olduğunu gösterir. Neticede ik
limin müsaade ettiği derecede kayın or
manına ulaşabileceğimize bir işarettir.

K.-za bir ormanda ne dereceye kadar 
bir ferahlandırma yapılmıştır yapılan seç
me kesiminde ne dereceye kadar ileri gi- 
fâ o i*  olduğunu da tetkik edebiliriz. Me- 
#s*i kapalı bir Meşe - Kayın karışık orroa- 
■rm-ia (Cares brizoides) i ötede beride tek 

alarak rastlarız; bunu 1 ile gösterelim. 
3imds bu ormanın yavaş yavaş açıldığını 
Beraeöeeeic «orsak tek tük rastladığımız 
CaYer hrMdcsin biraz daha çoğaldığını 
-r-i ttfilmsırem çokalma;«na göre 2, 3, 4, 5

mevcudiyet kabiliyeti derecelerini aldığı- 
m görürüz. Dereceler çoğaldıkça tesadüf 
fazlalaştığı gibi gruplar teşkil etmemeğe 
başlarlar.

Buna mukabil (împodiens nolitange- 
ri) nin azaldığını görürüz. Demek bu iki 
nebat tamamen birbirinin aksi hayat şe
raiti arzediyorlar.

Bu hali senelik olarak gösterelim.
Mevcudiyet kabiliyeti. 2) 

împatien noli Tangere 5 4 3 2 1
Carex Frizoides 1 2 3 4 5

Hayvan otlatılan bir sulak nehir ke
narı ormanında (bir baltalık) otlatmanın 
tekerrürü ile (Nardus stricta) çoğalır. Ya
ni tek tek tesadüf edilen bu nebatın rayın 
toprağa yaptığı fena tesirle çoğaldığım gö
rürüz. Çünkü bu nebat havası az olan, 
fazla sulak topraklarda yaşıyabiliyor.

Halbuki ray yapılmazdan evvel bü
yük gruplar halinde tesadüf ettiğüniz 
(Vaccinium myrtillus) ray dolayısile top
rağın evsafı bozulduğundan yerini Nartus 
strica ya vermeğe mecbur kalmıştır.

Bu hali şematik olarak şöyle göstere- 
rebiliriz: 2)

ray yapılıyor ray yapılmıyor

Nartus stricta 5 4 
V. Myrtillus 1 2

3 2 1 
3 4 5

Kızılağacı da burada bir misal olarak 
gösterebiliriz. Nehir kenarlarında sulak 
yerlerde rastladığımız kızılağaçları biraz 
yükseğe çıktığımız zamanı göremiyoruz 
oralarda meşe, kayın ve kızılağacın yerini 
tutuyor.

2) Bu misaller Dran nehri (Villach) civa
rından alınmıştır.
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Pekâlâ kızılağacın bulunduğu sulak 
yerlere düşen meşe ve kayın tohumlan ne 
ölüyor? Bunlar da tıpkı kızılağaç tohum
ları gibi intaş ederler, yalnız yaşamak ka
biliyeti bu yerde kızılağaç için daha uy
gun olduğu için yalnız bu neşvünema bu
lur ötekiler mücadeleyi kaybettiklerinden 
orasını kızılağaca vermek mecburiyetin
dedirler. Yukarılarda da kızılağaç mağ
lûp vaziyettedir.

Bu misallerimle ormanda gördüğü
müz nebatcıkların gelişi güzel, tesadüfen 
araya gelmemiş olduklarını, orada bulun
mak mecburiyetinde bulunduklarını izah 
etmekti.

Teşcir işlerinde yalnız Meteoroloji is
tasyonlarının vermiş oldukları rakamlarla 
gidecek olursak bir çok masraflarla teşcir 
ettiğimiz sahanın bir kaç sene içinde bam 
başka bir nebat âlemi ile örtüldüğünü bi
zim zavallı fidancıklarımız bu âlem içinde 
boğulduğunu görmekte güçlük çekmeyiz. 
Düşen yağmur miktarı ne kadar çok olur
sa olsun eğer toprak kumlu ve alt tabaka 
çakıllı ise Meteoroloji istasyonunun ver
miş olduğu rakamın bence hiç bir kıymeti 
yoktur. (Adalardaki çamlar ile Belgrad or

manı hemen ikisi de ayni derecede yağ
mur almaktadırlar).

Keza yalnız toprak tahlilleri de yapa
cağımız kültür ameliyelerinde kat'ı bir ka
rar vermemize kifayet etmez. Evet bu teh
likelerin vermiş oldukları adetler hakiki 
ve kafidir. Yalnız tahlil neticesinde gör
düğümüz ve nebatata lüzumlu olan maa
dan acaba nebatat tarafından imtisas edi
liyor mu? İmtisas edilebilecek vaziyette 
midir? Meselâ kayın kalkeri seven veya 
böyle bir toprakta yetişebilen bir ağaçtır. 
Toprak tahlili neticesinde kalker fazladır 
diye hemen karan verip kayın ekemeyiz. 
Evvelâ o sahaya gidip orada kalkerli top
raklarda yetişen bir nebat aramalıyız. Bu 
suretle orada bulunan kalkerin imtisas 
edebilecek bir vaziyette olduğunu gördük
ten sonra ve diğer âmillerde (toprağın sert 
veya yumuşak oluşu, topraktaki su ve ha
va miktarı gibi....) müsait ise kararımızı 
verebiliriz. Bu âmilleri de bize yine bu 
nebatcıklar dikte ederler.

Her on metrede bir de toprak tahlili 
için nümune alıp lâbratuvara göndereme
yiz. Böyle büyük bir zahmetten tabiat bi
zi kurtarmış ve müş’irlerini toprak üzerin
de yaratmıştır.



İyi tohum nasıl elde edilir..
Dr. Abdülgafur A c a ta y

Vc'.i orman kanununda ağaçlandırma 
*- surüı tv;nsil idlerine de büyük bir ehem- 
-.ive: verilmektedir. Buna binaen mera- 
ekoiinusin bir çok yerlerinde yeni fidan- 
ıklar tesis ve mevcut fidanlıklardan bazı- 
*r. dr. tevsi edilmekledir. Yine, Orman 
Carur.u mucibince açılan işletmelerde ke
sme îa.bi sahaların tabii lensi ile ağaçlan- 
bnlmasırın güçlük gösterdiği yerlerde 
ırn ini arımızın eskiden yangın görmüş ve 
Çitmiş yerleri de ağaçlandırılacaktır*.

Silvikültürün tabii tensilini bir tarafa 
•»çakarak sun’î tensilini aldığımızda karşı- 
r.7rt çıkacak ilk iş tohum meselesidir. Te
şehhüt mevkiine uygun tohumların elde 
dilerek kullanılması bu faaliyetimizdeki 
savaffakıyetin esasını teşkil eder. Bu me» 

■ halihazırdaki ehemmiyetine bina- 
r. tohum hakkında meslekdaşların işlen
ir var yabilecek bazı noktalan burada 2V- 
tenatmak muvafık olur.

Fidanlık ve ormanlardaki zeriyatta is- 
ırrrv®* edilecek tohum, gelişi güzel tedarik 
idBMMBK. Tohumlar hakkında yapılan

Serce tecrübeler göstermiştir ki tensili
vut'fakıyet ancak evvel-

intiha;> ©düpcck to-
üküt ğeçesı asırda tica-

hu mî arı kullanmak-
İTIMer pek büyüktür. Bu

ct*gıafi men:şeüıin
ığarl&nla ırk meşele-

sinin nazarı itibare alınmasını mucip oldu. 
Bu vaziyet bugün bazı memleketlerde ka
nunla tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Irk meseleleri Orman Fakültesi ve 
Orman Mekteplerinde etraflıca izah edil
mekte olduğundan yazımızın esas mevzu
unu teşkil etmiyecektir. Bunu bir işaretle 
geçeceğiz.

Muhtelif mmtaka ve yüksekliklerde 
yaşıyan ayni cins ve aynı nevi ağaçlardan 
alınacak tohumlar her hangi bir yerde yan 
yana ekilerek yetiştirilecek olursa aynı 
büyüme evsafım göstermiyebildikleri gi
bi bunların muhtelif mantar ve haşere ta
sallutuna ve tesiratı hâriciyeye mukave
meti de başka başka olabilir. Bir yerde 
fidanlık ve zer’iyat için tohum tedarik edi
lirken tohumun o muhite ve tenebbüt 
mevkiine uygun olmasına dikkat edilmeli
dir. Tohumlar, fidanların bilâhare diki
leceği mevki ile aşağı yukarı ayni rakımda 
bulunan bir yerden sağlam ve düzgün 
gövdeli, yani ormancılık cihetinden talep 
edilen en iyi evsafı hâiz ağaçlardan alın
malıdır. Her hangi bir zeriyat için mühim 
bir mecburiyet olmaksızın yabancı iller
den mahiyeti kat’î olarak bilinmeyen to
hum tedariki tamamen yanlıştır. Böyle 
toh unlardan yetiştireceğimiz ağaçlar aza
mi 15-20 sene sonra yapılan işin ne kadar 
yanlış olduğunu gösterebilir. Bunlar ek
seriya yeni muhitte muhtelif hastalıklara
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Ve tesiratı hâriciyeye mukavemet edemez
ler ve yahut ta bunların gövdeleri arızalı, 
fazla budaklı, ve yahut eğri büğrü olur. 
Bu hususa ait müteakip bir misali zikrede
ceğim:

Son senelerde Saksonyada sun’î ola
rak yetiştirilen kızılağaçların ekserisinin 
20-25 yaşında ölmeğe başladığı görüldü. 
Bu mesele ile yakından meşgul olan emra
zı nebatiye ve haşeratcılar bunun sebebini 
bir türlü tesbite muvaffak olamadılar. 
Prof. Münch bir defada ölmekte olan bu 
«Alnus glutinosa» kızılağaç tohumlarının 
toplandıkları meşcereleri görmeği düşü
nerek tohumların vaktile Belçikadan cel- 
bedildilğfni tesbit ettikten sonra oraya ve 
orada Almanyaya tohum sevkeden firma
lara tohum temin eden köylere gitmiştir. 
Orada köylülerin, tohum ihracatınm 
ehemmiyet peyda etmesi ve oldukça iyi 
bir kazanç temin etmesi üzerine, normal 
vaktinden evvel tohum vermeğe başlıyan 
ve tohumlarının toplanması kolay olan bo
dur kızılağaçlar yetiştirerek bunlardan to
hum topladıklarım görmüştür. Bu suret
le uzun zaman mahiyetine bir türlü vukuf 
peyda edilemiyen kızılağaç ölümünün esa
sı anlaşılmış ve kızılağaç tohumlarının pa
halı da olsa yerli ağaçlardan tedariki cihe
tine gidilmiştir.

Kendilerinden tohum alınacak ağaçla
rın yaşı — Bâhusus pek eskidenberi mü
nakaşayı mucip olmuştur. Bazıları genç 
ağaç tohumlarından elde edilen fidanların 
kuvvetsiz olacağım iddia ederken diğer 
bazıları da ihtiyar aiğaçların kabili üıtaş 
tohum vermediğini ileri sürmüşlerdir. Dü
şünce ve mülâhazalarla varılan bu netice
nin ne kadar doğru olduğunu tesbit için

umumî harpten evvel ve sonra tecrübeler 
yapılmıştır.

Prof. Biişse Posen’da yaptığı tecrübe
de genç yaştaki Pinus si 1 vesirisTeröen el
de edilen tohumların, ihtiyar ve orta yaş
ta olanlardan alman tohumlara nazaran 
daha kuvvetli fidan-lar verdiğini ve bu 
üstünlüğün 20 yaşma kadar da devam et
tiğini tesbit etmiştir. Bunlar yalnız daha 
kuvvetle tecessüm etmekle kalmayıp tesi- 
ratı hâriciyeye karşı da daha fazla muka
vemet göstermişlerdir.

Prof. Fabricius 150 yaşından fazla ih
tiyar köknarlardan toplattırdığı tohumları 
ekerek bunların fidan verme kabiliyetleri
nin yerinde olduğunu ve oldukça kuvevtli 
fideler verdiklerini tesbit etmiştir.

Son zamanlarda tohumların kuvvei 
intaşiyesinin fazlalığı ve kuvvetli fideler 
vermesi üzerine ilkah nevinin de tesiir ol
duğu anlaşılmıştır. Meselâ Prof. Dengler 
muhtelif çam nevi, varyete ve ırkları ara
sında sun’î ilkah tecrübeleri yapmıştır. 
Profesörün pek büyük olan tecrübelerin
den yalnız şunu alacağım: Eğer bir san
çamın dişi çiçekleri ayni ağacın erkek çi
çeklerinin tozuyla ilkah edilecek olursa 
husule gelen tohumların ancak % 10 u 
kuvvei intaşiye malik ve bu tohumlardan 
husule gelen fideler kuvvetli değildirler. 
Halbuki ayni ağacın diğer bir sarı çamın 
gubarıtalı ile ilkah edilen dişi çiçeklerin
den husule gelen tohumların % 80 i kuv
vei intaşiye malik ve bu tohumlardan ye
tiştirilen fideler daha kuvvetli olmuşlar
dır. Buna binaen münferit bir halde bu
lunan yani etrafında ayni neviden başka 
bir ağaç bulunmıyan çam ağaçlarının ko
zalaklarım toplamaktan sarfınazar etmek 
lâzımdır.

İ tk i masam



h îîö ağırhğt —
Vv.fâtich., KH'nujcn gibi bazı 
lobundan büyüklük ve sık- 
b:r takım sınıflara tefrik 

lif büyüklükteki tohum da- 
c . dilen fidelerdeki farkları 
sdir. Bu tetkikler neticesin* 
sığır meşe palamutlarının kü* 
meşe palamutlarından daha 
.a kuvvetli fidanlar verdiği 

Bu lul çam vo ladinler 
ir, yani bunların büyük ve 
audan elde edilen fideler ha- 
tohımılamıdan elde edilenle- 
afuı kuvvetlidir.

1937 ye kadar geçen üç sene 
ar: çam ağacında yaptığım 
jîar&n evvelâ büyük çam ko
li k ve ağır tohum veriyorlar, 
Vi tohumlar ıh hepsi ayni bü- 
... t tp kuzalağm uç ve dibin- 

>ricasmdakikre nazaran da* 
hatiftir. Sonra bir ağaç taci- 
rıhdan toplanacak kozalaklar* 
t* r. tohumlar ayni ağacın tepe 
'?aiâklarmd&h istihsal edilen 

ıi»ha iyi evsafta yani daha 
ır oiup iyi mukavemetli, kuv- 
iMrasüınlû fideler veriyor, 

rûbeîerîe b ir sğaç tacının ce-

itibarile fazla fidan verir ve bu fidanlar 
tacın ortasından ve altından alman to
humların verdiği fidanlara kuvvetçe fâik- 
tir. Quercııs pedunculata’da da vaziyet 
buna müşabihtir.

Bunlara mukabil kayın tacının muh
telif nnntakalarından alınarak tetkik edi
len tohumlar ne kuvvei intaşiye ve ne de 
fidelerinin tecessüm ve mukavemeti itiba- 
î’ilc bir fark göstermiyorlar. Bunda tepe
nin her hangi bir yerinden alman tohu
mun müstakbel fidan üzerine kendisine 
mahsus bir tesiri yoktur. Yalnız bazı ka
yın ağaçlarının meyveleri diğerlerinkine 
nazaran büyüklük, sıklet, kuvvei intaşiye 
itibariyle daha iyidir. Tohumlar alınır
ken böyle hususiyet arzeden tohumluk 
ağaçlara dikkat etmek lâzımdır.

Tohumun büyük ve ağır olmasından 
bahsettik. Şimdi de bunları izah edelim:

Büyüklük — Tohumların büyüklüğü 
muayyen bir hacma giren tohum mikta
rıyla tayin edilir. Muayyen bir hacma 
büyüklüğü tayin edilmek istenilen tohum
dan ne kadar fazla girerse mevzuu bahs 
tohum o kadar küçüktür. Pek tabiidir ki 
bu esnada tohumların bütün tecrübelerde 
ayni şekilde yerleşmiş olmasına dikkat 
edilir.

(«kî kocalak ve tohumların şi- 
itskîlc-f Uvk bulunduğu tesbit

uıtutfûf kakfoler değildir Me-
ile yapala® tf-crübe-

■%-i- Ucmın yak*n dallarından
îo-.a-.ıUr ayni t*•penin alt daî-

- t'kumlara jia-aran kaide-
vt- h zia in taş kuy

ÜEltr. Tepe tainumları yüzde

Bir tohumun ağırlığı — Bir tohumun 
büyüklüğü, eğer bu tohumun ağırlığı ma
lûm olmıyacak olursa bir mana ifade et
mez. Zira bizim istediğimiz tohum kabu
ğunun büyüklüğü değil müstakbel rüşey- 
ırü besliyecek olan müdehhar maddenin 
miktarıdır. Bu hususta bin danenin sıkle
ti bize bir fikir verebilir. Her hangi bir 
tohumu muayene etmek için yalnız bir ve
yahut on tohumu tartmakla iyi bir netic»
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elde edilemediğinden bin dane sıkletine 
geçilmiştir.

Bin dane sıkletinin tayini — Bin dane 
sıkleti tayin edilecek tohumdan hiç bir in
tibahta bulunmaksızın bir miktar abnır. 
Düz ve temiz bir yere konulup üzerine 
basmak suretiyle bir miktar etrafa dağıtı
lır. Bilâhara bir cetvel tahtası ve yahut 
buna benzer bir şeyle bu miktar merke
zinden geçmek üzere dört kısma ayrılır. 
Bu parçalardan mukabil bulunan iki kıs
mı alınıp tartılarak tohum ağırlığı elde 
edilir (Tartılan miktarın bin kadar ve ya
hut daha fazla olması lâzımdır). Bundan 
sonra tarttığımız tohumun adedi sayılarak 
tesbit edilir. Bu kemmiyetlerle bir tena
süp teşkil edilerek bin dane sıkleti elde 
edilir. Bu hususta müteakip formül kul
lanılır.

Bin dane sıkleti =  Tohum ağırlığı X 1000 

Tohum adedi

Bin dane sıkleti tayin edilecek tohum

nümuneleriniıı mevaddı ecnebiyedir» ârt 
olması lâzımdır. Tohumlar arasında iyi 
bir mukayese yapabilmek için numunele
ri;! ayni rutubeti ihtiva etmesi fazla has
sas işlerde de mümkün olanlarda nünsttue- 
îerin kabuklarından tecridi ve kabukları
nın tecridi mümkün olrmyan tohumlarda, 
in taş kuvvetlerinin nazarı itibara alınma
sı icabeder.

Muhtelif yerlerde yapılacak zeriyat 
için tohum tedarik edilirken tohumların 
yabancı memleketlerden celbi keyfiyeti 
tecviz edilemiveceği gibi tohum toplatma 
işinin köylülere ve yahut bu hususta ye
tiştirilmemiş mesaha memurlarına havale 
edilmemesi icabeder.

Tohum toplatma işile mühendis ve 
yahut mühendis muavinleri bizzat alâka
dar olarak yukarıda yazdığımız noktalara 
dikkat etmeli ve bilhassa büyük ve ağır 
tohumlar elde etmeğe gayret etmelidirler, 
mümkün olan ahvalde tohumlan küçükle
rinden ayırtmahdırlar.



Haşepden Mihaniki Kâğıt Hamuru Nasıl Yapılır
> , İbrahim K iz t lu ta  n

İsnitîe kurulan kâğıt ve karton fabri
kası *r. i Ut sanayileşme plânımızın bize ifti- 
s>r yerecek şaheserlerinden birisidir. Ve 
hâlen aynı yerde ikinci bir kâğıt fabrika- 

seiîüloz ve klor fabrikaları da yapıl
maktadır. Böylelikle dört büyük fabrika
yı bir arada topkyacak olan bu mecmua 
memleketimizin en canlı ve kıymetli bir 
i&aüyet ifadesi haline gelecektir.

Tam randımanla çalıştıkları vakit kâ
ğıt ve karton fabrikalarımızın yılda on be- 
şer binden otuz bin metremikâp mihaniki 
hamur haşebi. üç binden altı bin metre- 
mikâp ambalajîık b3§ep, üçer yüzden altı 
yüz ton recise ve sellüloz fabrikamızın 
yetmiş bin metreküp haşep maddesi işle
yeceği salahiyetli mütehassıslarımızın ifa
desinden anlaşılmaktadır. Haşep ve or
man mahsulleri istihlâk yekûnumuza ka- 
trimaîğa namzet bu miktarlar memleket 
ormanmsım elbette ki düşündürecek ka
sar mühim ve üzerinde durulacak, işle
necek bir mevzu demektir. Binaenaleyh 

bu maksatla çalışmağa açılmış buiu- 
-~-ir kâğıt ve karton fabrikamızı gezdim. 
Çs&şoa scyrm: ve kullandığı haşebin 
mzktsr s® evsafım tetkik ettim. Mihaniki 
kâîyt hamurunu hazırlayan kısmına ait 
re uyahedeif rrm i arzediy orum.

Mihaniki kâğr hamuru; heman bir 
fğft ağac^B'ic hasebinden yapılabilirse de 
dihsfî- ıram. aynSaaası kolay ve ratenci

mevaddan âri, yumuşak haşeplerin verdi
ği hamur güzel ve ucuz kâğıt istihsaline 
daha elverişli gelmektedir. Bu itibarla 3â- 
din, köknar ve kavak ağaçları diğer nevi 
ağaçlara tercih olunuyor. Bizim fabrika
mızda bugün Rusya ve Romanyadan geti
rilen köknar odunları kullanılmaktadır.

Yapılan tecrübeler: Romanya köknar

larının. Ruslannkinden daha eyi evsafla 
olduğunu göstermiştir. Kabuklan soyul
muş ve istenilen eb’adda muntazam kesil
miş olarak fabrika teslimi metremikâbı 
(740) kuruşa mal edilen bu haşebin mem
leket ormanlarından temini fabrika idare
cilerimizin başlıca arzusudur. îklira şart
larımız Romanyanınkine nisbeten yakın 
ve benzer olmakla yerli köknarlarımızın 
da işe yarıvacağı tahmin olunabilir.

Yalnız elde kalan ormanlarımızın ana 
şoselerden ve demir yollarile sahillerden 
uzakta oluşu ve içlerinde açılmış munta
zam yollar bulunmaması, maliyeti kabar
tan büyük bir nakisedir. Ve bunu hallet
mek biraz müşkül olacaktır. Şimdilik fab
rikaya en yakın mesafede bulunan Düzce 
ve civarı ormanlarından istifade ciheti 
düşünülmektedir, ki bundan başka çare 
de yoktur.

Mihaniki kâğıt hamuru yapmanın da
yandığı esas: Kabuğu alınmış ve bir po* 
çapından büyücek budaklan çıkarıln*-/

şîraç gövdelerinin makine kuvvetile en in- 
r,: elyafım ayırıp bunlan bir araya getir
mek ve keçeleştirmek suretile âdeta bildi
ğimiz bir mukavva safihası haline koy
maktan ibarettir.

Bu ameliyatta en büyük rolü oynayan 
H olduğu gibi işin en nazik ve teknik mu
vaffakiyeti de kâğıdın düzgün ve kuvvetli 
olmasını temin edecek keçeleşme nisbetir.i 
bulmaktır.

Kısa elyafta, keçeleşme kabiliyeti az 
ve zaif, uzun elyafta, bilâkis yüksek ve 
kuvvetidir. Onun için mihaniki kâğıt ha
murunu yaparken en az genişliğinin üç 
misli uzunlukta elyafa malik ağaç hasep
lerini kullanmak zarureti vardır.

Fabrikaların kabuğu soyulmuş ve işe 
zorluk vermiyeeek şekilde budaksız veya 
bir pus çapından küçük budaklı haşep al
maları mutat olmakla beraber bizim fab
rikamıza haşep sanayiimizin henüz tekem
mül etmemiş olduğu göz önünde tutularak 
budak çıkarma ve kabuk soyma cihazları 
da konulmuştur.

Kendi ormanlarımızdan faydalanmağı 
kolaylaştıracağına şüphe olmıyan bu tesis
ten ötürü mutahassıslarımız doğrusu tak
dir ve tebrik edilmdğe hak kazanmışlar
dır.

Şimdi mihaniki kâğıt hamurunun ha- 
şepten yapılışım şema üzerinden beraber
ce takip edelim:

6-22 santim kuturda ve 1 .10-1,20 met- 
H boyunda biçilmiş tomruklar fabrika dı
şındaki istif yerinden dekovil vagonetle
rle fabrikanın budak çıkarma ve budak 
soyma cihazları önüne getirilip kabukları 
soyulur: büyük budaklan varsa çıkan- 
%. (i)

«ElevatÖr» e atılarak ikinci kata gön

derilir. (2) burada hazır duran amele bun
lan alır. (3) Stetig SchJeifer derilen pa
ralayın makineye taşır. (4) içine yerleş
tirir. (5) Bu makine şekilde görüldüğü 
gibi tekerlekler etrafında yavaş yavaş sey
reden ve makineye atılmış odunları yu
karıdan aşağıya doğru sevk ve tazyik eden 
iki tane dişli zencirfe bunların arasına gel
mek üzere altlarına vazedilmiş kendi mih
veri etrafında müteharrik ve dış sathı 
zımpara taşından yapılmış demir bir isrti— 
yaneden ibarettir.

Yukarı kattan içine konulan odunlar 
zincirlerin dişlerine takılarak seyri kat’î 
ile aşağıya iner. Zımpara taşma dokunur. 
Tazyik art tıkaç odunlarla dönen taş ara
sındaki temas ziyadeleşir. Sürtünme ve 
bunu takffcen paralama başlar. Odunun el
yafı ayrılır. Bu sırada sürtünmenin tev
lit ettiği hararetten odunun tutuşması 
mümkündür. Buna mani olmak için zım
paralı taşın yanlarına; bu taşı boydan bo
ya sulayabilecek müştaklar yerleştirilmiş
tir. Bu su hem düşündüğümüz ihtimalin 
önüne geçmiş hem haşebin yumuşayıp pa
ralanmasını kolaylaştırmıştı r.

Böylece gövdeden ayrılan elyaf su ile 
beraber taşın altındaki havuzda toplanır. 
Ve havuz dolduğu zaman kenarından ka
nala doğru akmağa başlar.

Elyaf lı suyu kanala akıtan kenar m 
karşısında bir amele vardır. Elindeki tır
mıkla mihaniki hamura yaramıyan büyük 
haşep parçalarım ayırıp alır. Kanala gi
ren elyafın akışını hızlandırmak ve daha 
iyi sulandırmak maksadile bu kenara kuv
vetlice bir su akıtılmıştır.

Elyafh su kanaldan doğruca eleğe ge
lir. (6) Burada ikinci bir tasfiyeye uğrar. 
Yine hamur olmağa gelmeyen ikinci dere-
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redeki kaba haşep parçalan eleğin üstün
de kalır. Bakiyesi süzülüp geçer.

Hazırlanacak hamurun kıvamını ve 
keçeleşme nisbetini tanzim ve tesbit eden 
mütehassıs vakit, vakit bu elekten geçen 
sudan birer miktar alıp tecrübe âletine ko
var. Elyafın inceliğini kontrol eder. Ale
tin süzgecinde tevezzü eden elyafm duru
muna ve miktarına göre paralayıcı maki
neyi ayarlar.

Elekten sonra elyaflı su bir moto
pompla (7) fabrikanın üçüncü katındaki 
Sortier adındaki ayırma makinesine sevk 
olunur.

Bu elek istivane biçimindedir. Mih
verini teşkil eden demirin etrafında ka
natlar vardır. Kanatlar dönerken elyaflı 
suyu karıştırıp eleğin satıhlarına çarpar. 
Su ve mihaniki hamura yarıyacak ince el
yaf gördüğü tazyikle eleğin dışına çıkar. 
Mihaniki hamuru ayıran asıl makineye gi
der. (8) Daha kaba elyaf dışarı çıkamadı
ğından elekte kalıp toplanır. Yandaki 
delikten başka bir kanala geçer, tekrar 
aşağıya fakat bu sefer ikinci kattaki Ra- 
ffineure iner. (9)

Raffineur bir mihver etrafında makûs 
istikametlerde dönen iki değirmen taşını 
ihtiva eder. Bir de bu taşları istenilen me
safede birbirine yaklaştıran bir ayar kolu 
bulunur. Taşlar köreldikçe yedeklerde 
değiştirilir. Yeniden dişlenir. Burada 
öğütülüp inceltilen elyaf yine motopompla 
(10) ikinci defa olarak yukarı katta Sor
tier dediğimiz eleğe gider. Ve buradan ar
tık geçip asıl mihaniki hamuru ayırıcı ma
kinenin haznesine dökülür. (1 1)

Ayırıcı makine ince elyaflı suyu top

layan bir hazine ile bunun içine konulmuş 
ve bir kısmı hazine seviyesinden yukarıya 
kalan istivam bir elek, müteaddit istiva- 
nelerin yürüttüğü bir keçe; mihaniki ha
mura kimyevi madde döken kurşun bir 
süzgeç ve safiha halindeki mihaniki ha
murun sarılacağı bobinden müteşekkildir.

Hâzineye gelen ince elyaflı su aka
cak yer bulamayınca bulunduğu kabın ve 
ortadaki istivanı eleğin cidarlarım tazyik 
eder. Hâzineye nüfuz etmesine tabiî im
kân yoktur. Fakat eleğin süzgeçli cidar
larından içeriye sızar. Süzgeç fevkalâde 
ince olduğundan haşep elyafı geçmiye- 
rek suyun sathında birikir. Elek döner
ken su üstündeki bu elyaf elek sathına ya
pışıp sudan dışarı çıkar. Elekle keçeyi 
döndüren istivanelerden biri daima temas 
halindedir. Bu hizaya gelince elyaf keçe
nin kıllarına takılarak elekten ayrılmış 
ve keçeye geçmiş olur. Keçede seyreder
ken ve istivaııeler arasından geçerken el
yafm emdiği su süzülür. Susuz ve kuru bir 
durum alır. Son merhaleyi teşkil eden 
istivaneler arasından çıktığından itibaren 
artık yalnız başına gidebilecek kâğıt mi
zacında bir hal iktisap etmiş bulunur. îş- 
te bu sırada Bisulfit dösudu akıtan süzgeç
li kurşun borunun altından geçer. Az mik
tarda massettiği bu madde ile rengi beyaz 
lanıp bu hizadan biraz ötedeki bobine sa
rılır.

Burada duran ameleler bobine kâfi 
miktarda hamur sarılınca makineyi stop 
eder. Dolu bobini alır. Yerine boş bir bo
bin yerleştirir. Dolu bobinler bir kenara 
yığılır. Kâğıt yapılırken cinsine re kali
tesine göre bu bobinlerden lüzumu kadarı 
alınıp asıl kâğıt hamurunu hazırlıvan por 
selen havuzlardaki sellüloz arasına katılır.



Pedavra ve Pedavracılığa dair
Ziya Ç a ğ l a r

-ve Av Mecmuasının îkinci Kâ- 
tarihli birinci sayısında Halil 

\  ve Kerim Yund imzalarıle (Pedav- 
w w Fedavracılık) başlığı altında bir yazı 

yazıda pedavracılığm tarihçesi, 
-ere-erde kullanıldığı ve nasıl yapıldığı 

;vt i2ûlı ediliyor. Pedavracılığm bu- 
ormanlarımızda yaptığı zararlar teba

rüz ettirildikten sonra bu zararları önle
rsek için, bazı tekliflerde bulunuluyor. Or- 
trtancıîık bakmamdan mahzurlu görülen 
bu tekliflere temas etmeden evvel yazının 
sonundaki bir fikre hiç bir suretle iştirak 
edemiyeceğimizi işaret etmeliyiz.

Arkadaşlar, pedavra ile Örtülen bina- 
aıria toprak damlı binaları mukayese ede
rek Sesinin faide ve zararlarım tetkik edi
yorlar neticede toprak damlı binalar yeri 
ne pedavra ile örtülmüş binaların yapıl
ması lâzım geldiğini kabul ediyorlar.

Yurdumuzun geniş bir sahasında mu
hitin leşinle binaların üzeri toprakla örtü- 
’İT- Toprak damların zarar ve mahzurla- 

?rre>rd«beri edinilen tecrübeler, 
assft sor. büyük Erzincan felâketi hec- 

r*rs* öğre*mişTır. Hükümet, memleketin 
rrss*»*. «âs*emin: mmtak?. mm taka tesbit 

»cir. trtkikat yaptırmaktadır. Çıka- 
rtsacaic bsr kamuma her mm takanın inşaat 

«̂ıliâiıgir».; gazetelerden dğ- 
• - ıs•r-j'^rrr Bb toprak damların

fcaâfatt re v*me başka bir vasıtanın

ikame edilerek bu zararların ortadan kal
dırılacağı muhakkaktır. Bu vasıtanın, d? 
pedavra olmayacağını şimdiden söyî.ivebi
liriz. Çünkü pedavra örtülü binaların 
mahzurları da büyüktür. Pedavraların 
arasından su sızıp binanın içini harap et
mesi. içinde oturanların sıhhatına fena 
tesir yapması, bu binaların ısınmasına: 
güç olması, haricî tesirlere maruz kalan 
pedavraların, çabuk çürüyüp sık sık değiş* 
t irilmesi lüzumu ve nihayet orman nisbeti 
düşük olan memleketimizde pedavrakk 
tomruk tedarikinin imkânsız olmasırilâhit 
gibi.

Mevcut pedavra ihtiyacını karşı laya- 
mayıp bu ihtiyacı başka vasıtalarla önle
meyi düşünmek mecburiyetinde olduğu
muz bir zamanda pedavra sarfiyatım ço
ğaltmak fikrini ortaya atmak her halde 
ormancılık bakımından çok zararlı ve ar
zu edilmiyeeek bir meseledir.

Tatbikini değil, düşünülmesini bile 
arzu etmediğimiz bu fikrin muvakkat bir 
zaman için doğruluğunu farzedip Ciiiyûis 
geçelim. Binlerce köyün toprak dam »o* 
kaldırıp pedavra örteceğiz. Arkadaşlar»- 
mızın. bir fikrine göre, pedavralık töre 
raklan devlet orman işletmeleri piyasaya 
sevkederek temin edeceklerdir. 4-5 sen**- 
de bir pedavraların değişmesi için pivida
da devamlı tomruk bulundurmak mecbu

riyeti hasıl olacaktır. Devlet orman işlet
meleri ormanlarımızın tahammülü nisbe- 
tinde kesim yapacaklar ve ellerindeki ma
lın ancak muayyen bir kısmını pedavralık 
ihtiyaç için ayıracaklardır. Ayrılan bu 
malın çok büyük olan ihtiyacı karşılama
yacağı tabiidir. Köylülerimiz, meskenle
rinin üzerlerini örtmek için 4-5 senede bir 
pedavralık tomruk istedikleri zaman dev- 
iet orman işletmelerinin (ormanlarımızın 
tahammülü yok, onun için piyasaya pe- 
davralık tomruk sevkedemiyoruz.) Sözle
rde karşılaşacaklar ve ihtiyaçların tatmin 
edilemediğini görünce ormana girme yol
larım arayacaklar, bu suretle pedavracılı- 
ğm bugün yaptığı zarar bir kaç misline çı
kacaktır. Bu tahribatta bir çok ormanlık 
sahaların günden güne azalmasına sebep 
olacak, bizde kendi tedbirlerimizle tabia
tın âfetlerini bizzat davet etmiş bulunaca
ğ a

Ecdadımızın bize devretmeden orta
dan kaldırdıkları ormanlar gibi bizde 
mevcut ormanlarımızın bir kısmını çocuk
larımıza devretmeden ortadan kaldırmış 
olacağız. Bizim gibi çocuklarımız da ki
taplardan okuyacaklar....  Dağı vaktile or
manlıkmış ...... Yaylası' göklere yükselen
zümrüt gibi yeşil ormanlarla kaplı imiş....
Ovalarını eskiden sular kaplayıp mahsul
lerini harap etmiyormuş... ilâhir gibi. Ço
cuklarımızın hakkımızda- verecekleri hük
mün takdirini okuyuculara bırakıyoruz.

Toprak damları kaldırıp pedavra ör
tülü binalar yapmanın neticesinde doğa
cak zarar meydanda iken bu fikri hiç bir 
suretle terviç etmemek elbette hatalı ol
mayacaktır.

Piyasada pedavralık tomruk bulun

durmak sureti te bugünkü t&hritetın önü
ne geçmek mümkün olacağı fikrine ge
lince:

Bunu da kabul edemeyiz. Çünkü, pe
davrayı umumiyetle köylüler kullanır. 
Piyasada kâfi miktarda pedavralık tom
ruk olduğunu farzetsek bile köylüler para 
verip tomruk almazlar. Zatî ihtiyaç]ar: 
için tarife bedelinin onda bir fiatile teda
rik edecekleri tomruklar onlara ateş pa
hasına gelir. Ormanda haftalarca çalışıp 
tedarik ettikleri tomruklar bedava gibi ge
lir. Tarife bedeli üzerinden ve piyasa 
üzerinden tomruk tedarik etmek mecburi
yetinde kalan köylülerin satın alma işine 
hiç yân aşmayacak] ar ıru bu işlerle uğra
şanlar daha iyi bilirler. Köylümüzün sa
tın alma kabiliyeti çok zayıftır. Bu acıklı 
hakikat karşısında onlara 4-5 senede bir şu 
kadar para verip pedavralık tomruk alınız 
demek köylümüzün vaziyetini bilmemek 
demektir. Belki tarife bedelinin onda bir 
fiatile tedarik edecekleri en iyi tomrukla
rı gayri meşru yoldan hareket ederek, ka
zanç vasıtası yapmağa teşebbüs edenler 
bile bulunacaktır.

Köylünün bu tomrukları satın aldığı
nı farzetsek. arkadaşların ileri sürdüğü 
gibi devlet orman işletmeleri bu işte kâr 
edemeyeceklerdir. En iyi tomrukları tari
fe bedelinin onda birile vereceklerdir. YoL, 
Kesim ve nakliye masrafları büyük olan 
işletmelerin mütemadiyen ucuz tomruk 
satmaları ve neticede zarar etmeleri or
mancılık için arzu edilmiyecektir.

Bunlardan başka, ormanlarımızın ta
hammülü baştan başa imara ihtiyacı olan 
memleketimizin günden güne artan keres-
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”  t W beraber diğer iktisat şubelc-
ic.tıy*Ç*rmı da karşılamakta güçlük 

' 'v.vVn:', Bunlar araşma bir de en iyi 
«.tevec pedayralı-k ihtiyaç karışınca 

u  ta  ihtiyaçları da muhakkak karşılamak 
can.ıvü i'.as i i olunca ormanlarımızın tah
in .şi devam edecek, hatta şiddetlene-

Pı'viavvucıhğın bugünkü vaziyeti or

manlarımızı nasıl tahrip ediyorsa pedav- 
racılık mevcut olduğu müddetçe bu tah
ripte devam edecektir. Onun için pedav
ra ihtiyacını acele alınacak- tedbirlerle 
karşılamak lâzımdır. Biz bu tedbirler hali
kındaki düşüncelerimizi Orman ve Av 
Mecmuasının İkinci Kânun 940 tarihli bi
rinci sayısında pedavra yerine kiremit 
isimli yazımızda bildirmiştik.

örmancılık demimle:

I. Yurt içinde

Zelzele mmtakasının iman ve işlet
melerimiz — Erzincan ve havalisinin uğ
radığı büyük zelzele felâketinin, bu felâ
kete uğrayan vatandaşları tekrar yerleş
tirmek suretiyle maddî bakımdan telâfi
si hükümetin ilk plâna aldığı işlerden bi
ridir. Bu sahada orman teşkilâtının da 
hissesine mühim ve âcilen ifası icabeden 
hizmetler isabet etmektedir.

Felâket mmtakasının imarı ve yıkı
lan şehir ve köylerin yeniden kurulması 
uğrunda Kızılay Cemiyeti ile Orman 
Umum Müdürlüğü el, ele vermiş bulun
maktadırlar.

Yeniden yapılacak inşaat için mamul 
kereste olarak pek mühim bir mikdara 
ihtiyaç olduğu görülmüş ve ilk safhada 
lâzım olan keresteyi ihzar eylemek üzere 
mevcut bütün devlet orman işletmeleri 
azamî randuman vermek üzere harekete 
getirilmişlerdir. Bunlardan başka, yine 
felâket mıntakasına sevk ve orada sarfe- 
dilmek üzere tomruk ve kereste ihzarı için 
Sandıklının Bağıcı, İnegölün Boğazova, 
Beyşehirin Anamas, Tarsusun Güneş ve 
Karanlıkdere, Maçkanm Sante, Gümüşha- 
nenin Torul ve Sivasm Refahiye orman
larında müstakil devlet işletmesi bölge
leri açılmıştır. Bu bölgeler kat’iyat ve 
nakliyat işlerinde faaliyete başlamak üze
redir. Bu suretle arttırılan bölgelerle be
raber Devlet Orman İşletmesi ilk parti 
olarak 87 bin metreküp tomruk ihzar ve 
nakledecektir.

İşletmelerimizden elde olunacak tom
ruklardan muhtelif çapta kereste imali de

ayrıca derpiş edilmiş ve bu hususta 14 fir
ma ile karşılıklı anlaşmalar yapılmıştır. 
İşletmelerden verilecek 87 bin metreküp 
tomruk, Eski şehirde Beylikahır, Bozan, 
Dursunbeyde devlet orman işletmesi fab
rikası, Sandıklıda Bağcı, İnegölde Ulu
dağ, Zafranboluda Helkeme, Kumluca, Yo 
nihan, Kastamonide Eğriceova. Sakarçal, 
Konyada Beyşehir, Tarsusta Enis Turan, 
Boluda Karapınar, Ahmet Şahin, Gerede 
Sadettin fabrikalarile Karabükteki diğer 
iki fabrikada imal olunarak zelzele mın- 
takasına sevkolunacaktır.

Amenajman grupları — Geçen kış ba- 
şmdanberi büro işlerinde çalışarak yeni 
eserler meydana getiren orman amenaj
man gruplan vazife talimatnameleri mu
cibince yaz mesaisine başlamak ve mayıs 
bidayetinde ormanlardaki vazifeleri ba
şında bulunmak üzere harekete hasırlan
maktadırlar.

Teftiş ve tetkik seyahatleri — Orman 
müfettişlerinden Maeit Taran Boluya, 
Halil Kutluk Çoruma. Kâmımın Ardıç Si
nop ve Zonguldak mıntakalarma, Avnı 
Pınar İşletme işlerini teftiş etmek üzere 
Çoruha gitmişlerdir. Müfettiş Bekir Gü- 
ııey Adana m m takasında çalışmakta ve 
Ziraat Vekâleti rrîüfeltişlerinden Şevket 
Taşkan ve müfettiş muavini Celâl Göy- 
dün Bursa, Kemal Erdemgil Kars, Kâmil 
Berkmen Samsun mıntakalarmda teftişte 
bulunmaktadırlar.

İşletme Şubesi Müdürü Rıdvan Pınar 
Dursunbey işletme revirinde tetkik için 
ve Beşinci Şube Müdürü Celâl Gürgen do 
Boğazlar mmtakası orman istikşaf işleri
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I. Yurt içinde ............................. • * *
Teşkilât kanunu — Yeni sene bütçesi — Amenajman grupları — 
Elâzıkta ağaç bayramı — Orman sonu düğünü — Tayin ve tahviller.

Kitabiyat:

«T ürkiyede ormancılık heyeti*....................................Dr. Ali Kemal Y  iğ  i t  o ğ l u

Adres : Ankara posta kutusu 252

Yıllık abanası: 12 sayı 300 Kuruş.

Ahuna mektupları, abıma bedelleri, yazılar, ilânlar ve her nevi

-müracaat»ar posta kutusu adresine yollanır.

Mecmuamızın 12. ci yılının 1. ci sayı
sı bedavra tahtası hakkında üç kıymetli 
arkadaşın değerli iki yazısıyla çıktı. Be
davra tahtasının imal ve kullanma şekil
lerini 'bilen ve fakat kelimenin aslım bil
meyenler için Halil Kutluk - Kerim Yund
un yazıları eyi bir fikir vermektedir. Fa
kat kelime Pedavra veya Bedavra imla
sıyla mı yazılmak lâzımdır, işte bunu kes
tirip atmak biraz üzerinde durmaya de
ğer.

Anadolunun bazı yerlerinde bu tahta 
için Yellik ve Tiriz gibi isimler de kulla
nılır, fakat bedavra veya pedavra ismiyle 
anıldığı yerlerde kelime bariz olarak BE
DAVRA teleffuzıyla söylenir. Bursa or
man mektebinde talebeler ve muallimler 
arasında yaptığım bir ankette kahir ekse
riyet Bedavra üzerinde toplandı. Esasen 
ecnebi dillerden türkçeye geçen kelime
ler çok defa okunuş şekillerinde değişik
liğe uğramış halde geçerler, bunları asıl- 
lân gibi muhafazaya çalışmak imlâ ile 
konuşmayı birbirinden ayırmak demektir. 
Binaenaleyh rumca kokan Pedavra yeri
ne Biz kokan Bedavrayı kullanmak daha 
uygun olur.

Her meslekin kendine mahsus ıstılah
ı n  vardır, ıstılah zenginliği meslekin te
kâmülü hakkında oldukça sarih bir fikir 
verir. Meslekimizde ıstılahlar henüz te- 
Kernmül etmemiş ve çok defa bu yüzden

yabancı kelimeler kullanıldığım görürüz. 
Halbuki türkçe tabiî ve canlı varlıkları 
ifade için zengin bir lisandır. Meselâ türk- 
çede bir nebatın doğumundan ölümüne 
kadar onun safhalarını ifade edebilecek 
müteaddit kelimeler vardır ve bu keyfi
yet bir çok dillerde yoktur. Bir misal ol
mak üzere 1-20 yaşma kadar ağacın ge
çirdiği safhaları sayalım: Fide, fidan, mal- 
ya ve olduk. Bu misaller daha çoğaltıla
bilir. Türkçe ağacın her yaşı için ayrı 
isimlere malik olmasına rağmen Alman
ları taklit ve onların tabii yaş sınıflarına 
uymak için kelime bulmakta zahmet çe
kip durmaktayız. Buna ait misaller de ço
ğaltılabilir.

Bedavra da bir ıstılahtır. Türkçe olan 
bu ıstılahı rumcalaştırmamalıyız.

Bu vesileyle bedavracılık hakkında 
fikrimi söylemek isterim.

Bedavracılık tomruk halindeki ağaç
ların levhalara ayrılması, ilk ve iptidaî 
san. atlardan olmasına rağmen onu bugü
nün iptidaî bir çalışma şekli ve ormanı 
tahrip eden âmil olarak kabul edemeyiz. 
İnsanın ilk kullandığı âlet ve silâh balta
dır. Bugün ağaçlan işlemede kullanılan 
vasıta daha ziyade desteredir, ki oldukça 
eski bir tarihe maliktir. Mısırda Firavun 
mezarlarında desterenin ilk şekillerine 
rast gelinmiştir. Binaenaleyh destere de 
balta gibi eski bir âlettir ve ötedenbevi



c.vv bec&bc v ağaç işlemekte kullanı- 
bulunuyor.

Bedstvracdvk ağanları elyafları istika- 
ıret.nce yarmak olduğuna göre bıma ben- 
-*■■ yikşrr.u şubelerini sayalım:

1 — Bedavracılık,

2 — Köfe, /uçu, sepet v.s. imali.

3 — Kasnak, kalıp, araba parçaları v.
s. imali

4 — Bazı mobilya imali.

5 — Musiki âletleri imali.

Dilimizde bedavra yalnız mesken in
şasındaki yarmalara alem olmaktadır. Be- 
davraıun ormancılıktaki yerini araştıra
lım: Arkadaşların şimdiye kadar benim 
söylediklerime ve söyliyeceğime işaret et
tikleri gibi haricî müessirlerden korunma 
ihtiyacı hayatî' ihtiyaçların en mühimle
rindendir. İnsan mezkûr ihtiyacım tatmin 
için muhit varlıklarında, tabiatın yarattı
ğı kolaylıklardan istifade edeceği bellidir.
Meselâ sazlar;uı bol, bereketli yetiştiği
yerlerdei evleriin çatışı sazdan, or■man ve
S&ZU1 Oİimadığı; yerde topraktır. Genup
Anadolusunda ev çatı]larmın çoğu sazdan,
şimalde ağaçtan, Orta Anadoluda taprok-
tan «örîîyoruz. Sevkı tabiinin sürüklediği
akşkanhiğin ve tabii istifade şeklinin de-
ği$caesi teknik ve saı: atın, medeıni teka-
müi ve maddi varlığın tesiriyle olabilir.
Cezri r otarızer tedb:isler ancak 3

Sfcdkvrâ memleketin neresinde ve 
* **-* d.* ıc utlun dır ? Bu suali

x mevzuun başkça mihve

ridir ve ona göre bedavracılık 
hüküm yürütülebilir.

Bedavra memleketin ormanca 
yüksek yayla ve dağ ikliminde | |  > 
nm esaslı malzemesi meyanmda (£w 
yanlan örtmekte) kullanılır. Müt̂ . . 
yollarına açılmamış, şehirlerden 
ormanca zengin mmtakalarda ev 4Î̂ .. 
nm yegâne ve biricik malzemesi 
Divar ağaç, çatı ağaç ve taban ağaçtır t® 
ancak temel ve hazan da divar inşa 
kullanılır, sanayi mamulatı çivi p  
tarda sarf edilir. Bunu doğuran 
şunlardır:

a) Mmtakanm pazar mahalline y--; 
mamış veya pazarla müııasebatın 
olması,

b) Yapı malzemesi tuğla, kiremit w 
harç imalinin bilinmemesi, bunlar; üğrü
me ihtiyacının duyulmamasıdır

Bir mmtaka pazar yerlerine uzak W 
o mahalle bir yol şebekesiyle bağlı, oit:-.-' 
sa mıntakanın pazara vereceği mahsul 3j 
alacağı mamulat da o nisbette az olun \v 
tisadi faaliyet için zarurî maddeleri 
ne çevrilmiştir. Ev mevcut maiery*^ 
istifade ile inşa edilir. Burada 
ağaçtır; ağaç ise başlı başına bir 
inşasına elverişlidir. Ayni zamanda ~ 
yali elde etmek için sarfedilen va&tî* ** 
denî kuvvettir ki o, böyle yerîerd»' 
bakımından büyük bir kıymet iU& ‘ 
mez. Malzemenin 'bolluğu, para sa: -: 
meden elde edilmesi ve ahşab ebıuy*0' 
az dayamklığma rağmen tas evleri'- 
ha sıhhî olması ev inşasında kiref*  ̂
tuğla nm az veya hiç kullanılmamın J‘ 
peşini verir. Ev inşasında ağaç

i

nin az sarf edildiği yerde onun noksanlı
ğından, devamlı ve rahat yaşama kaygu- 
sunun yerleşmiş ve beden kuvveti para 
getirir bir vasıta olmağa başlamasından 
dır. Yukanki iki faktöre üçüncü bir fak
tör daha ilâve etmelidir ki, buna arkadaş
lar o kadar ehemmiyet vermemişlerdir, o 
d a :

c) Tabiatın imkân ve şeraitidir.

Filhakika her yerde evin üstünü kire
mitle örtmek mümkün değildir. Kiremit 
ve tuğla imâli kilce zengin toprak, uzun 
yaz mevsimi ister. Yüksek yerlerde çok 
defa jeolojik yapılışın neticesi, tecezzi 
mahsullerinin yıkanıp gitmeğe maruz kal
ması bu aslî ve esaslı unsuru bulmağa im
kân vermez. Tarihin hiç bir devrinde şi
mal Anadolu yayla şehirlerinden her han
gi birisi toprak işleriyle mevki almamış
tır. Toprak işleri geniş, ticarî manâda orta 
ve garp Anadolusuna mahsustur.

Yaz mevsiminin uzunluk ve kısalığı 
da mühim tesir yapar. İlk ve son donların 
kırağının olduğu, yağmurun. sürekli yağ
dığı mevsimlerde mevzuumuza giren ki
remitçilik olamaz. Yüksek yayla ve dağ 
iklimlerinde aleyhe olmak üzere böyle 
günlerin adedi çoktur. 60-90 günlük faali
yet bir kiremit ocağını işletmeğe kâfi gel
mez. Yağan kar miktarının çatıda bedav
ra kullanmağa mecbur, eden sebeplerden 
birisi olduğunu kabul etmek zaruretinde- 
yiz; kiremit konacak çatılar az meyilli ola
caktır. Kar kürünemiyeceğinden çatı 1-2 
metrelik kar tazyikine tahammül edemez. 
İşte bütün bu şeraiti haiz yerlerde bedav
ra kullanmak zarureti vardır.

Bedavra tahtasının memleketin gei 
sahasında yapı rnalzomesi olaraı^ kuLu^ 
masa ormancılığın zarannaoır. Çünkü i 
davra imâli evvelâ keyfi kesime yol aı 
yor; ikinci ve daha mühim olmak öze 
de ormanın en kıymetli haşeb serveti 
mahvetmektedir. Bu zararları önlenadk c 
inancılığın teknik işi ve vazifesidir. Vas 
feyi başarmak için şunları tesbit etnaı 
mecburiyetindeyiz:

3) Memleketin hangi mm takalarım 
bedavra kullanılmalıdır, nisbet ne olma! 
bir eve vasatı ne kadar bedavra sarfedili 
bedavraların dayanma müddeti kaç sen 
dir?

2) Hangi mmtakalarda bedavra ku 
lanılması yasak edilebilir?

3) Kiremit ve tuğla imâli bu ikim 
m intaka da ne gibi tesir ve şartlar altmd 
inkişaf eder:

4) Bu tedbirlerin a lınması halind 
memleketin ve ormanın kazancı ne ola 
çaktır?

Bunlara benzer daha bir çok sualler 
cevaplandırdıktan sonra hükümet otorite 
si bu işde yardıma çağrılabilir.

Düzgün elyaflı, her manasiyle sağlar 
bir ağacm bedavra imali için köylüye tel 
rik edilmesinin İktisadî bir hareket oîrr. 
yacağı kanaatmdayım. Bir ormanda kes 
len tomrukların % kaçını teşkil edeceğiı 
tahmin edemiyeceğim iyi evsafı haiz ton 
ruklan bedavra imaline değil, bu evsa 
anyarak sanayi şubelerine, meselâ kcı 
trplak, tayyare ve musiki sanayiine ay? 
mak daha iktisadi bir hareket olur. Bu sı 
retle işletmelerimiz memleketi- yeni t



w  olan sanayiin
İtmıno hazırlık yapmış

it s.: i ette bedavra kullanılacak 
' . o ı  t oda vr alarm yerine des* 

î hasırlanmış tahtalar ikame edilir, 
tsa r da ikinci ve hattâ daha düşük 

tomruklardan elde edilir. Gerçi 
mrtm rüohanlığı onun ve sağlam 
ean yarma olarak elde edilmesiyle 
ayam kliğidir; fakat destere tahtası- 
duîgünlüğü dolayısiyle az sarfedil- 
düşiik kaliteli tomruklardan elde 
si gibi iktisadi tercih noktalan var-

Bedavralarm dayanma müddetlerini 
3-5 sene göstermek mübalağadır; müd
deti 10 sene bile tahmin azdır. Mahaza 
üzerinde tecrübe yapılmamış mevzu hak
kında kafi rakkamlar vermek zordur. 
Yalnız hiç bir muameleye tabi tutulmamış 
çam traverslerinin 5 sene hiç bozulmadan 
kaldığı, demiryollarının traversleri ne ka
dar bozulma tesirlerine maruz kaldığı dü
şünülürse bedavralann mezkûr müddeti 
bir kaç defa aşacağı şüphesizdir.

Hülâsa olarak kaydetmek istediğim 
cihet şudur: Bedavra ormancılığın tetkik 
edilecek ve sonunda neticeye bağlanacak 
bir mevzuudur. Bedavracılık tanzim edi
lirse ormanlara zarar vermez.

Memleketimizde kereste tipleri ve fiyatları
Hicrî 975 den 1249 (1833) senesine kadar

İstanbul dahil olduğu halde küçük As
ya (Anadolu) kıtası yer yer mühim zelze
le felâketlerine maruz kalmıştı. Âfet şek
linde tecelli eden tabiî beliyyeden masûn 
kalınması için ebniyelerin ya çok sağlam 
olması için kârgir veya pek hafif olması 
için ahşap olarak kurulması lâzımgeliyor- 
du. bu sebepten dolayı eskiden yapılan 
mabetler, hanlar, hamamlar, kapalı çar
şılar, bezestenler hariç olmak üzere vücu
da getirilen inşaat hemen tamamile ahşap 
yapılardan ibaretti ve bir şehrin binasın
da sıhhat ve emniyet bakımından ahşap 
malzeme tercih edilerek kullanılırdı. Ka
saba ve şehir ne kadar büyük olursa o 
nisbette kereste materyalına ihtiyaç var
dı. Memleketimizde de en kalabalık şehir 
İstanbul’du, bu münasebetle kereste tiple
rinin ve çaplarının tarifine başlamadan 
önce en çok kereste harcanan ve alımı, 
satımı olan İstanbul üzerinde durmak lâ
zım geliyor.

Biliyoruz ki İstanbul; tabiî güzellik
lerinden ve coğrafî vaziyetinden dolayı 
gerek Bizanslılar ve gerekse daha sonra 
gelen Osmanlılar zamanında hep payitaht 
olarak intihap olunmuştur. Bu sebepten 
de ötedenberi nüfus itibarile en kesif ve 
kalabalık yer olarak mevkiini muhafaza 
eyledi, hattâ bu noktadan dolayı da çok 
defalar ev buhranı baş göstermiş olduğu- 
gg öğreniyoruz. Bu sebepten ötürü de ya-

Halil Nadir K u t l u k
bancılar ve bikârlarm İstanbul haricine 
çıkarılmaları mecburiyeti hissolunmuştur. 
Bu mecburiyetin neticesi olarak da bir za
manlar iş ve güç için îstanbula tehacüm 
halinde üşüşenler geldikleri yerlere iade 
kılındıkları tarihen müsbettir.

Milâdî 15 ve 16 mcı asırlarda İstan
bul (1) sık sık ve ahşap ebniyelerden mü
teşekkil bulunuyordu. Bu sık vaziyette 
olan ahşap yapıların mevcudiyeti hasebile 
de İstanbul muhtelif tarihlerde pek bü
yük yangınlara sahne oldu, yangın hâdi
seleri tekerrür ettikçe zaten mesken sı
kıntısında bulunan İstanbul bir türlü ka
bına sığmayordu. Çünkü yangınlar pek 
büyük oluyordu, vukuunda kocaman bir 
semti silip süpürüyor ve tertemiz bırakı
yordu.

Bir taraftan büyüyen ve nüfus itiba
rile kalabalıklaşan îstanbulda, diğer taraf
tan yanan evlerin, yok olan .semtlerin ih
yasına çalışılıyordu, o sıralar halkta refah 
vardı, para boldu. İstanbul ticaret kayna
ğı ve istihlâk bakımından âdeta bir meş
her ve mahşeri andırıyordu. Hâssa hazi

n i B uradaki İstanbul lâfzı eski (Dersliy- 
ye. D ersaadeti e mukabildir. Çünkü o zaman 
şimdiki İstanbul; Beyoğlu, İstanbul, Ü s k ü d a r  

ve Eyüp kadılıklarından ibaretti. B ugünkü  İs
tanbul tabirile o zaman yalnız İstanbul k a d ı l ı 

ğı anlaşılırdı. Kadılıkların en mühiromi de İs
tanbul kadılığı idi. Vazifeleri ise hali hatırda
ki Şehiremininin gördüğü vazifenin aynidir.



•sdizs muazzam ebni- meta üzerinde iki türlü; ihtikâr meydana
-■ yomdun ihya ve getirilirdi.
‘ dxV4.v.v,«y* külliyetli kereste 1 — Çaplar üzerinde eksiklik.

H.v \ omum; o.î ev yapılarına
huuşmah bir faaliyet hasr 2 — Fiatlarda fahişivet.

Bu tubarU tersane işleri dahil 
sse feer yıl İstanbulda müthiş

1 — Kereste tiplerinin çapları bina ve 
inşaat hususunda pek mühim yeri ve rolü

van'A ordu. Yelkenli ve yelken- vardır. Piyasa da; bu tipleri ve çaplan
kr.;z vasıtaları Istanbula geceli tutması ve muhafaza etmesi mecburiye
kereste taşıyordu. Fiatlar da tindedir. Kereste tiplerinin ve çaplarının
; ssek t i Tüccarlara ve gemıcile- 

tsşıraası, alım ve satımı her 
la kâr bırakmakta idi.

çok eski, yani (kadîm) tabirile saltanat 
tarihinde 3.5 dört asırlık uzun bir mazisi 
vardır. Bu meyanda kereste tiplerinin ve

K türinci asırda bütün kömür çaplarının Türk mimarisi ve tezyinatında
A ikîarı bile kereste işlerini yap- 
Uular. O derece ki; kereste ta

aldığı mevkiini tebarüz ettirmek için de 
eski tabloların ve temsili resimlerin göz

mah rukar azlığı ve bahablığı 
; husus (îi. Evasıtı. S. 1140) ta-

den geçirilmesi bir parça maksada kifayet 
edebilir.

n muhteviyatından kolayca an- Yapıların bir nizam ve intizam dahi
linde olması düşün cesile kerestelerin bir

ri ağasına hökümkı: çok zamanlar çapları zirâ ve arşın vahidi 
kıyasılerınîn ez’af ve eczasile belli edilhdu kereste Ziifcıclç paha ile
miştir.

metten feragat ıe kereste getur- Çok sarf ve istihlâk edilen kereste
İstanbul*; Karadenizin Anadolu ve Ru

vekîö elifcıım istanbulda çöplük meli sahillerilc Akdeniz. Marmara sahil
aŞas i'Ahtepoi.*1 s+jinelen ve iskelelerinden ĝdbcaekte idi. Bu iskeleler

.ı katandan evvel herbirleri den gelen keresteler de ekseriya eski âdet
akçasuz ıbâd ullaha üzere kendi muhitinden veya İstanbuldan

’~c< ..ztç geminier kethiidasi- verilmiş olan adlar ile anılıyordu.
sm eskahsrji re rücsûvinu. muh

İstanbul a getirilen kerestelerin çapla
l i işleyen sefinelerden rına verilen kalırdık ve yassılık gittikçe
l »eter odun gezümurjızp ke- azaltılıyordu. İhtikâra dayanan bu fena

tmft-ue 7*rntcnci Andreye ..det dağea ve ormanda bulunan bıçkıcı 
ameleye kadar sirayet etti. Zira noksan

& % £ £ * * * " * ■
Çapta imâl edilen keresteler tam çaplı ke
reste tıauna satılıyordu. Gûya hem fazla
kereste işlemek ve hem de insan, hayvan
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t  ^ b a  ile nakliyat yapmada gündelik 
¥ ;̂ î  ediliyordu?. Fakat noksan çaplar-
I  h-j suretle getirilen keresteler gittikçe

değiştirmek tehlikesini artınyor- 
lü  vîalbuki »bina inşaatında noksan çapta 

kullanılması görenek ve âdete gö- 
edilmekte olan yapıların rasanet

I I  -,-planetine zarar verdiği şikâyet 
«tiydi. İş hu safhadan tetkik ve tahkik

u. Kereste çaplarının noksan gelme- 
*  Şaşılınca herkesçe eskiden bilindiği 

mahallerine ve alâkah olanlarına ke- 
m&e tiplerinin ve çaplarının eski âdet 
iaero tamam çapta yapılmasının tebliğ 
i;  amasına lüzum hasıl oldu.

i  Sunun üzerine bir sureti mimar başı- 
verilmiş olan (Fi. 22 Zilkade 975) tâ- 

hüküm İstanbul kadısına yazıldı. Bu 
fekîaün pedavra bahsile alâkah olan kıs

«s s ;  -'.
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mı (1940; yıl, 12, sayı 1) Orman mecmua
sında neşredilmişti.

İşbu hükmün tamamına göre; müride- 
recatından yukarıdaki cetvel, meydana 
gelmektedir;

Zamanla kereste çaplarında yine hile 
yapılmağa tevessül edildi. Tekrar noksan 
çapta kereste yapılmaması; yapanların ve 
satanların da şiddetle men ve tecziye kı
lınacağına dair İstanbul kadısına (Fi. S. 
990) tarihli ikinci bir hüküm isdar edildi:

([İstanbul kadısına ve mimar başısına 
hüküm ki; bazı bina mühimmi içim mah- 
rusai İstanbulda kesüp getürdükleri ke
reste âdeti kadime üzere kesilmeyüp ek- 
sük kesilmek ile amele yaramayup binaya 
zararların geldüği ilân olunmağın kadim
den kesilü geldüği üzre verdinar direkle
rinin âlâsının iuli 10 zira ve arzan 12 par
mak olup ve evsatınm luli % arşın ve arzı 
10 parmak ve altı ve beş zira tuli (dahi 
olan) ve arzı sekiz parmak olan direkler 
verdinar cinsi olup bunlardan eşka gelan 
ve beş ve dört r-e üç zırdki arzı altı par
mak olan direkler dahi (Direk bulunup) 
bundan eksik kesilmeye ve dolma ve hav
lılar direkleri altı ve beş ve dört ve üç 
zira uzunlan ve yussilığı ve ka<li7d:kları 
altı ve beş parmak ola ve verdinar taban
larının tiden bir iki namı na olan tabanla
rı âlâsının tuli 16 zira ve 14 zira ve 12 zura 
ve 10 zira gelüp verdinar tabanlarının çar- 
şuları dahi 11 parmak ola ve evsat rerdi- 
7?ar tabanlarının tuli 16 ve 14 ve 12 ve 10 
zira tulleri olan, tabanların çarşularvn se
kiz parmak olup ve bunlardan eşka olan 
tabanlar ve direkler verdinar ad olunma
ya dahi dolma direkler üzerlerine bina 
olunacak tavanların tuli 16 ve 14 r e  12 
ve 18 zira olan tabanların Çarşusi altı par
mak olup karasu çubuğunun tuli 1$ ve 14 
ve 12 î’e 10 ola ve yassılığı 7 ve ka.hr» 5 
parmak ola ve tuşcil tabanuti (olor>) dur



aran şöyle ikinci bir çap cetveli tanzim edilmesi mümkündür,
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Dolmr ve havlu direği.
âla verdinar tabanları
«•vsiıt verdinar tabanları
dolma direkler ilzetine gelen tabanlar
Karasu çubuğu
Tavşancıl taban (gorina)
Kirpi çubuk
âlâ harcı zilkür çubuğu 
evsat ,  ,  „
harçı çubuk 
kare direk 
harcı direk 
Samanlık merteği 
ayrık mertek 
kuuıla barana mertek 
imaret tahtası 
sandal tahtası 
parladı
karedeniz tahtası

j Ahyoln. iznikrait’den gayari yer- 
. lerden gelen pelit, gürgen 
l tahtası

deste tahtası
uzun çodna 
evsat çodna 
âlâ direk 
evsat direk 
edna direk 
taban büyük cins 
orta taban 
karedeniz çubuğu 
taslak çubuk 
ayrık mertek 
pare mertek 
baskı mertek 
ahyolu tahtası 
solikpz tahtası 
deste tahtam 
s livri tahtası 
uzun padarvra 
orta padarvra 
kısa padarvra

namı diğer gornadidükleri tabanların tuli 
8 zira ve yassılığı 7 ve kalını 5 yarmak ola 
bundan yukarı zikrolunan kereste bahasın 
cümle mimar rnarifetile arşun itibar olu
na ve satış cinsi dahi kanunu kadim üzre 
kerpi çubuğu 12 zıradan eksik ve harcı 
zikir çubuğunun âlâsının tuli 10 arşun ve 
evsafının tuli 8 zira ve harcı çubuk 6 ar
şın ve kara direk 8 arşın ve harcı direkle
rin tuli 6 arşın ve (roğ’lrk) 4 arşın ve sa
manlık merteğinin tuli 6 zira ve kalım 3 
parma]| ola ve ayrık merteğinin tuli 5 ar
şun ola ve (Kumla baranı) merteğinin tu
li 3 zira ola ve imaret tahtasının tuli 10 
zira ve ya,ssılığı 10 parmak ola ve kalını 
bir buçuk parmak ola ve sandal tahtasının 
tuli sekiz arşun ve yassılığı 8 parmak ve 
kalım parmak ola ve parladı tahtasının 
tuli 6 zira ve yassılığı 6 parmak ola ve ka
lını parmakdan eksik kesilmeye ve Kara
deniz tahtasının eni bas biÇme eğer ahuoli 
ve eğer iznikmit ve gayri vilâyetlerden 
milen belit ve sürgen tahtalarının 4 arşın
dan eksik olmaya ve kalım 1 parmak ve 
deste tahtasının tuli üç zira ola ve kalını 
1.5 parmaktan ziyadece ola uzun 
cöndenin tulü 2 zira ve 8 parmak ola 
ve evsafının tuli bir buçuk ve kısasının 
tuli 1 zira ve 8 parmak ola ve yazdık ve 
fındık tahtasının tuli 5 arşun ola ve men- 
aene farklarının tuli 4 der arşın olup ek- 
svk olmamasın emrediiv buyurdum ki... 
Vusul bıddukta bu hususta külli dikkat 
ve ihtimam ile mukayyet olup kereste ge- 
süp götüren kimesnetere gereni gibi ten- 
hih ve tekit eyleyesin ki minbadin getiir- 
dilkleri kereste berveçhi meşru üzre tayin 
olan zıradan eksük kesülmeynn ve keres
temin dahi alâsun gesüo getüreler. Şöyle 
ki emrolunandan eksük kesiip ve âlâsın 
oetürmiyeler gereği gibi muatep ve nma- 
kep olunmak mukarrerdir. Ana göre mu
kayyet. ohıp emrim üzre zikrolunan keres
teyi tayin ulııran zıradan eksük getürmi- 
yeler re emri şerifi sicilli mahfuza kaı/de-

düp mimar başı zide meeduhu yedinde ıb- 
ka ettirüp minbadin mazmunu hirnayuni- 
le amel olunup ana muhalifmiş ohnuklun 
ziyade haz er edes'ız. ICdbil çavuşa verildi).

Her iki cetvele göre bundan üç buçuk 
asır evvel memleketimizde mevdu olan 
hem kereste çaplan ve hem de kereste 
isim ve nevileri hakkında mücmel bir fi
kir elde edilmesi kabil oluyor.

İstanbula çok yerden kereste getirili
yordu. Bunlar içerisinden noksan çaplı 
çıkanların nerelerden geldiği, kerestenin 
cins ve nevinden derhal anlaşılıyordu. Bir 
zamanlar da sırf Kaıabirecik ve Akyazı 
kadılıklarından eksik çaplı tahta geldi. 
Bunun için görülen bu çirkin hale niha
yet verilmesine dair mezkûr mahallerin 
kadılıklarında ayrı ayrı (Fi. 25 Z. 1004) 
tarihli aşağıda yazılı hüküm gönderildi. 
Hükmün harfiyen îstanbulda tatbik edile
bilmesi için de bir sureti mimarlar kethü
dasına verilmiş bulunmaktadır.

(Karabirecik (Akyazı) kadılarına hü
küm ki: Hâssa mimarım başı Davut Siid- 
dei saadetime mektup gönderüp tahtı kaz- 
nızda kat olunan tahtaların kadimiiley- 
yamâan tuli dörder zira ve yassı lığı doku
zar ve sekizer parmak ve kalınlığı birer 
parmak olmak iizre kat olunurken havı 
kat olunan tahtalar noksan üzere kat olu
nup bahalar, ziyade olup zikrolunan tah
ta ve sair kereste kadimden kat olunduğu 
gibi, kat olunup ve bahaları, carı sa'ri üzre 
olma}: ricasına arzetmeğin buyurdum k:; 
vardıkta bu hususa gereği gibi mukayyet 
olup tahtı kazanızda tahta r>e saire Kereste 
kat ettirenler her kimler ise getürdüp muh
kem tenbih ve tekit eyüyesin ki ziknnv- 
n av tahta ve sair kereste ka d im Üleyy***- 
dan tuli re  arzı ve kalınlığı ne veçhile kar 
oluna gelmiş ise yine ohninral ûz*v 
liip noksan üzre kot ey'eoıeyc er



. \\*ı ejfieyenieri men

• hu imaldeki hükümler 
\Aîîlnv.>« tekrar edilmek 
«î'U'vî ve çaplan sabit tu- 

n v̂ t r.

viahvs eski tertip kerestle- 
s'vs'tenr. Bunlar senelerce 
olmuştur. Aykırı hareket 
lîg cezalandırılmış ve ica- 
e mevcut bulunan ve görü- 
sn vealiriimiyerek mirî ta- 
vunmuştyr.
<ie sutiçlannda Hatlar üze- 
. ihtikâra gelince: îstanbula 
.en: de uruz kereste gelmesi 
,W>- vakit vukua gelen yan- 

yıu tutan Istanbulun 
ptie îman mümkün gorüUi- 
l ad-* veriler: halkın ucuz ke- 

rfr.fjliie df> kereste 
i,n tayin kılındı. Tcsbit uiu- 
r, fo/Uya kimse sıbş yapa-* 
«it vazıyet karşısında bazı 
ÜB'İ olanlar hariç yerlerde 
. yabancı memle-
f* ek hevesine ve sevdasına 
.ra ayrıl • cıcUrdc Mısır ve 
«roote çek para ediyordu. Bu 
sn î.staubula gönderi-
r*bMW ş gy ov; terle harice yol- 
.t* bu hareketler hep- ihtikâ

raürere (JFı ğ Oe- 
Sanhınd* İznikımt »2) 
|t*r bir hükümde:

**. T»ieva- 
K»rKİır»ya

(îznikınit - kadısına hüküm ki: Hassa 
mimarlarım başı .Mehmet Zide .mecdihu 
süddei saadetime mektup gönderip iznik- 
mit iskeesine gelen yazılık ve ceiz ve jin
dik w ııhlamur ve kızıl ağaç ve sair bıç
kıya müteallik, kereste bu ane gelince ts- 
tanbıda doğru gelüp miriye ve tersaneye 
ve Istan bul ve Galatada vaki olan dükkân
lara .virilürken hâlâ Kazıyei .İznikmitte 
bazı sipahi ve yeniçeriler ve saireler zik- 
roluvan keresteyi alup cem ve dermahzen 
eyleyiip .İstanbulda gelmeğe mani olup 
mısıra giden gemilere ve kâfir gemilerine 
füruht iriiip külli müzayaka olup olıgeldi- 
ğı üzre doğru İstanbula gönderilmek için 
eniri şerif verilmek ricasına arz etmeğin 
zikrolurıan kereste doğru îstanbula gönde
rilmek emridüp buyurdum ki vardıkda 
ükrolunan keresteyi doğru îstanbula gön
dersin ki değer bahasile miriye lâzım olan 
miriye alıntp ve tersaneye lâzım olan ter
saneye alınıp ve İstanbulda ve Galatada 
da olan dükkânlara dahi verilüp müzaya
ka çekdirilmiye .şöyle ki enin şerifime 
muhalif Mısır gemilerine ve kefere gemi
lerine dahi saire beyi ideler asla himayet 
e.tmeyüp ol mekuleleri isim ve resimleri 
ve iştiharl ar ile arzeyleyesirı ki sonra emri 
ş e r i f im  ne veçhile sadır olursa mucibince 
amel oluna), denilmektedir.

Vaktaki aradan bir buçuk asır geçti. 
Hükümet bünyesinde çok değişiklik ve te- 
havvüller meydana gelmeğe başladı. Ev- 
veldenberi yiyecek, giyecek, içecek ve hat
ta keyif ve zevke taallûk eden eşya ve bil
cümle meta’da olduğu gibi keresteye de 
Hat ve narh koymak icap etti. Çünkü ke
reste alım ve satımı ile meşgul bulunan 
taeırlar, halkın zararına olarak mallarını 
yüksek baha ile satmak için müthiş suret
te fırsat kolluyorlar ve elde etmiş olduk
ları hor bir fırsatı da kaçırmıyorlardı. İs
tanbul bu kabil zarurî havayiçten olan her 
şeyini yaz veya güz aylarında hazırlamak

B^rurctinde idi, aksi takdirde kış mevsi-
■ ,*} müthiş sağnak ve fırtınalar hüküm
■ »tizütiğü vakit, hiç bir deniz ve kara vesa
ik. iş göremiyordu. Bu gibi hatırlı kışları 
■,j*inuic eden tacirler kereste fiatlarını da 
Kornan zaman artırmışlardır.

Yüksek fiatlarla halkın ezildiğini gö- 
devlet kereste işlerinin bir nizam ve 

Bpîisam dahilinde gitmesini derpiş etti, 
fc.tî'.bula mal oluşuna nazaran kazanç pa- 
K» ıic birlikte bütün kereste cins ve nevi- 
■fe-fne fiat ve narhlar konuldu. Tesbit 
■unmuş olan bu faitlara göre her şeyde 
E  ı şekilde bezirgan icadı olan (Pazar
l a  ysulü) ortadan kaldırılmış demekti, 
■bftitı pazarlık işinin Türk milletine ya- 
Kt/uSt dan mal edilmiş olduğunu gör- 
■rMueyiz. Osmanlı tarihinin bütün devri- 
1 - teşmil olunacak mahiyette hemen he- 
■pîi ber şeyin maliyeti, kazancı neden 
Rg|$ ise alıcı ve satıcılar tarafından 
■“‘itan katiyetle biliniyordu.

| Buna uygun olmak üzere de keresteye 
Hh|İ koyma işi ilk defa Yeniçeriler ağası 

ağaya ve İstanbul kadısına (eva- 
»  1170) senesinde yazılan başka bir
Bthim ile bildirilmiştir. Hükme nazaran;

I (İzmit ve havalisile Karadeniz sahil- 
îstanbula getirilen bütün kereste 

»•-' «--ri, cinsleri ve ait olduğu Hatlar has- 
I*p% ■ . başısı marifetile keresteci esna- 
I ve daima kereste taşıyan sefineler 
■ finden soruşturularak ve eski kayıt- 
f  tetkik edilerek tahakkuk ettiril-

, tahakkuk işi hassa mimar başısı 
'• Ahmet ile bilcümle keresteci esna

fını mühürlü olarak tanzim eyledikleri 
müfredat defterinde gösterilmiştir.

İzmit ve havalisine ait

4> 93 « p

Cins ve nev’i <

I T
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İzmit çiftesi 1 s 7 333
Karas’ğır çitte 1 8 6 120
Orta vurona 1 14 3 270
?ağır meşe vurona 1 11 150
Sağır gürğeo vurona 1 11 3 120
Gürgen çifti 1 7 86
Çam tahtası 1 2.5 6 6 .5
Gılrğenağa tahtası 1 2.5 6 9
Meşe ağa tablası t 2.5 6 9

V » W 1 2 .5 6 12
Fenctlik çam 1 3 10 24
Gelüplük İhlamur
taban 1 5 6 36
Kolluk 1 3 11
Bedre 1 6 8

Akçaşardan (Akçakoca) Bartma 
kadar sahil mmtakasma ait
Orta vurona 100 14—15 4 420
İnebolu 1 8 27
Karadeniz çamt 100 2.5 6 480
İşi gürgen 100 2.5 720
Fenetlik çamı 1 4 24
El tahtası 100 2 480
Meşe karaya 100 2.5 660
Köy karayası 100 2 4 830
İhlamur tahtası 100 2.5 6 960
Cezri kestane 100 1.5 820
Oda başı oğlu tabtaB) 100 2.5 720
Keçisar karayası 100 2.5 600
Yeni çaP 1 6 14
Mana 1 5.5 65

„ 1 5 40
Saray manası 1 5.5 6 Zira 150
Karadeniz çiftesi 1 7.5 5 . 150

» * 1 12 4 . 285
Kebir çifte 1 12 420

» • 16 48
Yeni kereste 1 12 4 | 150

n • 1 12 4 | 90
Karasığır teki 1 7 4 65
Koğuş çamı 1 7 s , 70
Gelmeği omurğaeı i 8 36
Okşene omurğası 1 7 80
GÖrdos omurgası 1 10 70
tntefan omurğası 1 10 90
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$pnuWr mezat yeri 
' yt&uı çöplük iskelesine
'.V. .<. S*e■■;;>Ynm ytünut bu malıla- 
■-W,'"... *\.jf ı v*> gemiler katiyen et* 
i' *v y \ .-.e. ak kerestelerini ya-

•** >• v>tvkîr taifelerine vermemekle 
.v.*»vt .vduklun ve bu suretle çöplük 
MİOMtileiı y.k:<ı ıleı&k kereste sadece bu 
■S&? venndr satılacağı ve muhtekir tai- 
•, atm vc 'ürtUma hiç ^  suretle dahil

ettirilmiyeceği ve kereste enva ve ecna- 
smın tahakkuk ettirilen fiatlarına naza
ran satılması ve bu emir nizamının aled- 
devam ve istikrarının temini ve fi at lis
tesinin ait mahallerine gönderileceği lü
zumu) yazılıdır.

Bu hükmün münderecalından da; ör
neği yukarıda yazılı liste çıkarılmış bulun
maktadır.

gİg
MM

MM

Türklerde mukaddes ağaçlar

İnsan topluluklarının hiç biri, tabiata 
ve onun en güzel mahsulü bulunan ağaca, 
yabancı kalmamıştır. Bilhassa bu toplu
lukların en eskisi olan Türklerde, ağaçla
ra dair öyle çok ve muhtelif düşünceler 
var ki, onu, ilk devirlerden bu güne kadar 
bir araya getirmeye bir insan ömrü kâfi 
gelmez.

Bu yazımızda, Türk vicdanı umumi
sinde yıllarca yaşamış mukaddes ağaçların 
yalnız bir kısmından ve kısaca bahsede
ceğiz, bu husustaki mütalâalarımızı söyli- 
yeceğiz.

Kerim Y u n d

İlk cemiyetlerde, dinî bir mahiyet 
arzeden ve bilâhare mütekâmil dinlere 
basamaklık hizmetini gören, bir çok âyin
ler, merasimler, şenlikler vardır.

Bunların en mühimi Totemlere yapı
lan hürmet âyinleridir. Totem; hayvan, 
taş "ve saire olduğu gibi ağaç da olabilir
di. Bir ağaç Totem olunca ona bağlı olan 
kitle kendilerinin ve ecdadının ondan 
yaratılmış olduğuna, doğduğuna ina
nır. Kendilerini yaratan bu varlığa, 
kimseyi tecavüz ettirmezler, taarruz 
edeni cezalandırırlar ve sebebi hayat
ları olan bu ağaca ibadet ederlerdi.

Sumerlerde kutlu ağaç



vlk «aykaudes ağaçların doğuşu 
ö’V Cemiyetler ilerledikçe bu fi- 

•̂kjutîUİ elmiş ve bir çok entere- 
ssimierle dolu ağaç kültü meyda- 

«etmiştir- Bunun tesiri iledir ki bü- 
dinîerin hepsinde, ağaca ait, Totemi- 

cievnuöen kalma bir çok hatıralar bu

lu: k Totem hayatım yaşamış, mede- 
o crhatek-rimr. her birine geçmiş ve 

krneye önderlik yapmış bir millet ol- 
ıratan, mukaddes ağaçlara ait fikirLe- 
,■>.-* i halinde en iyi miitalâaaı, ancak 

k*vmm hayatını tetkik ederek isabet-* 
hir ..ektide elde olunabilir.

Ver yüzünde, medeniyetin ilk kuru- 
•S Sutcerlerin kültür tarihi araştı- 
.rkvri ağaçtarır. de göş kamaştıracak de- 
t-.rı: mühim bir yer tuttuğuna şahit* 
•,u-. K<5kt»miı destanında geçen hayat 

hayat ağacı menkıbeleri çok ehem- 
âyetîMir (Vî, Taşıyanı ölmezler arasına 
• v.«o hu ağaçta mühim bir mana yani
0 vardır

Sauna? tac&üaHnde, roliyfiflerinde ve 
jc4ryx kaşelerinde mukaddes ağaca 
iî.fSgU.i hi*ih;iî âT.aV t föStŞTİf pek çok tas- 
f^r vardır Zaten Surnerlerm her şehri- 

u a t t ı  mukaddes ağaçları, mevcut*
1 B-miardan Su> kaşesi motiflerinden 
< .v+c. muvaffakiyetli ve manidar olan 
fit bt? îwvi? vardır.

Ortaca, mukaddes ağaç dallarım göke 
ğyo kçm.1. Bunun, üzerinde güneş tim* 

J*’ '• h yuvarlak Ağaca yüzlerini 
■iitpjâ Bir**- öijlcrinj çökmüş ve ellerini 
ita dayacnş çıplak ika adam. Bu tasvir 
M aagnn .-îade etmektedir (2).

Biraz yukarıda Sümer şehirlerini 
her birinde, ayrı, ayrı mukaddes ağaçla 
rın bulunduğunu söylemiştik bunlar,), 
içinde en meşhuru Eridu’nun Giş - Kanç 
isimli ağacıdır (3). Bu ağacın; hâlâ Alt̂ y 
ve Şimal Türkleri arasında mukaddesiy  ̂
tini muhafaza eden ve onların Kayın 
zim de Huş dediğimiz Betula olduğun.- 
söyleyen âlimler vardır.

Mezopotamyamn, ağaç ve ormanca 
fakir olan topraklarında şuurlu bir meste 
niyet yaratan Sumerlerin ağacı korumu!-; 
yetiştirmek ve dikmek için de pek çok 
gayretler sarf etmiş olduğunu biliyoruz. 
Mabetlerini inşa için Toroslarda Saman*; 
civarından sedirler taşıdıkları malûmduı 
(4) Böyle bir memlekette ağacın metku- 
revî ve mukaddes bir mevki kazanması 
el'bette mümkün ve makuldür. Sumerltv, 
ağaç ve nabata gösterdikleri saygı ve ds 
rin alâka neticesinde Ülkelerini çok az bu 
zamanda dünyanın hububat ambarı hain 
ne getirmiş bir kavimdir.

Mukaddes ağaç, hayat ağacı an’anak- 
ri yalnız Sumerlerde değil E t ilerde u«, 
mevcuttur. Onlar da kuraklığın fenalığını 
yeşilliğin iyiliğini ve ebedî hayatın eğaf' 
larda bulunabileceğini düşünürdü. Tıö;" 
pinüs destanında kuraklık öyle acı bir sa
kilde antılmıştır ki halkın, bahar ve ye
şilliğe aşık olmasının sebebini teşkil *''*?•

Bir Eti Rölyefinde kutlu ağaç v' 
onun korunmasını gösterir şöyle bir -a* 
vir vardır:

Ortada beş katlı ve dallarımı. u* 
sarkık hayat ağacı, bu ağaca k«rf-fs*’
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olarak tırmanmış zinde ve uzun boylu iki 
yaban keçisi. (5)

Ziraatte çok ileri gitmiş ve Sapan ça
lanı idam eden Firikyahların, mukaddes 
ağacı çamdır. Âlihe Sibel’in çama mun- 
kalip olduğunu zannederler. Hakikaten 
Frik sanat eserlerinde çam ilerleme ve 
kozalaklarından; bunlara diğer çiçeklerin 
ve yaprakların bir araya gelmesinden mü
teşekkil motifler çoktur.

Toteme mensup klan, kendinin o To
temden yaratıldığına kani olur demiştik. 
Dokuz oğuzlara ait aşağıda nakledeceği
miz doğuran ağaç menkibesi bunun en gü
zel ve edebî misalidir. Ağaçtan doğan in
sanların, Dokuz Oğuzlara nasıl şef oldu
ğunu nakledelim:

Sumerlerde ağaca saygı gösterir bir 
kabartma

Dokuz Oğuzlar, Komlânço adı verilen 
bir ülkede oturturlardı burada Tuğla 
ve Selinga adlı iki büyük ırmak akardı. 
Bir gece oradaki iki ağacın üstüne gökten 
bir nur sütunu indi. Bunlardan biri Huş

diğeri Çam fıstığı idi. Çamın karılı şişti 
Dokuz ay on gün sonra kanundan bir 
pı açıldı. İçeride ağzında gümüş emcik
ler bulunan beş çocuk göründü Daha ço
cuklar doğmadan, bu ağaçların etrafında 
otuz kadem nısıf kutrunda gümüştüm bir 
daire vücuda gelmişti. Ağaçlardan musi
ki sesleri işitilirdi. O civardaki Türkicr. 
çocukları büyüttüler. İsimlerini Sungur 
Tekin. Konur Tekin. Tökâk Tekin, Ur Te
kin, Buğu Tekin koydular. Bunlar on beş 
yaşına gelince baba ve analarını sordular 
Türklerde onlan iki ağacın yanma götür
düler. İşte bunlardan biri babanız diğeri 
de ananız dediler. Çocuklar, ağaçlara bü
yük bir hürmet gösterdiler. Sevgili ana
mız, babamız diye samimi muhabbetleri
ni arzettiler. O zaman ağaçlar da dile ge
lerek evlâtları hakkında hayır duada bu
lundular. Nihayet, halk toplanarak Buğu 
Takini Han intihap ettiler. (6)

Tekin eski Türkçede Prens manasına 
gelir. Çocuklar doğar doğmaz hükümdar 
oğullarına mahsus muamele gördüklerin
den bu ismi almışlardır.

Epizotun alâkamızı çeken kısmı To
tem olarak ağacın intihap edilmesidir. 
Tuğla ve Selinga nehirleri Asya’nın en 
münbit topraklarını sular. Burada yaşa
yan Dokuz Oğuzların, menkıbeye göre 
artık göçebelikten kurtulmuş ziraat ha
yatına atılmış olduğuna hükmedebiliriz. 
Bu da medeniyet âleminde mühim bir in
kılâp demektir. Türklerin ziraat hayatına 
atılışlarının ilk hatırasını taşıyan bu vak’â 
onların ağaç yetiştirmesini ve korumasını 
esaslı bir şekilde ifade eder.

Kahramanlar. Evliyalar, Periler ve 
mabutlar yer yüzünün en güzel w» şayanı



i ve ağaçiık- 
Ye oralarda 
.ûtenasip bu
tun dini sis

en kudretlisi 
jetinde, yer yü- 
ekleri bilen, te- 
iii. kadar erişen 
iğu merkebi bir 
Oğan’ı gökteki 
kılmak için bir

, mukaddes ağaç- 
>anlsr, Evliyalar, 
korulukta, yatar.
çok âlim, ve şa- 

rinur ile tubadır,

bu esnada uzakta

ve Türk • mutasavvıflarının Piri hoca' Ah- 
met Yeseviye ait bulunan şu ağaç fıkrası 
da çok caziptir:

Hoca Ahmet Yesevî Hazretlerinin bir 
ağaç kılıcı vardı. Getirip; tekbir edip, Sul
tan Hacı Bektaşi Veliyûl Horasanî’nin be
line kuşattı. Ve dahi ocakta, dut ağacın
dan ot yanardı. Bir eğsi yani ucu ateşli 
odun kavrayıp Ruma doğru pertav etti. 
Ve ol eğsi Horasandan Ruma er gönder-

S'j/ffterlerde mukaddes ağaca saygı 
/Sus kaşesi motiflerinden)

cwA makim ola, Rumdan bunu turalar de
va iûi. Öl eğsi havada yan, yana geçerken 
Konya’da bir er var idi. Sultan Hoca Fa- 
kih derler idi. Ol odu kapıp hücresinin
önüne dikti. Elhaleti hazini şimdi yemiş

urumuş ağaçlan yeşerterek, mücSze 
■ramet gösteren Veliler pek çoktur, 
tr hem içendiler hu, hem de ağaçlan 
.ucize sayesinde kuîsUeştuTnişlerdir. 
[eşhur hikayeci Ömer Seyfettin Mer
in. bir hikâyesinde,' bu mevzu mo-
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halk arasında yaşıyan şu fıkrada alâka 
bahştır:

Semerkan’dan gelen ve şeyh Ali Se- 
merkandi isminde bir zat, Silifkenin Zey- 
ne köyünde -sığır çobanlığı yapıyormuş 
halk buna, bilhassa sürüyü sulamıyorsun 
diye çok eza,; cefa etmiş. Fakat şeyh .sabr
etmiş, bir gün âsasrnı kuru bir tarlaya 
sokmuş. ve uykuya dalmış uyandığı za
man orada muazzam bir çınarın peyda ol
duğunu ve çınarın çevresinden de sulann 
fışkırdığını görmüş. Halka bunu hayretle' 
müşahede edip şeyhin erdiğine kanaat ge
tirmiş ona lâzım Olan hürmeti , göstermiş- , 
tir. Bu ağaç ve şeyhin türbesi, hâlâ Silif
ke’nin, Zeyne köyünde mevcuttur. (9)

. Harikulade kahranmankklar. göste
renlerin, ilâhlar ağaca müngalip olduğu 
veya bunun kanmdan yâhçEt her hangi bir 
eserinden
smdâ dolaşan hır çok'lejand’lardan müşa
hede olunur.

. Ahmet Refik:merhumun eski İkdam
da neşrettiği Türk hayati- başlıklı tarihî 
makaleler serisinden birinde Osman Ga- 
zi’nin kardeşi Saru- Batu’nun şahadeti 
hakkında Âşıkpaşa zadeden naklen şöyle 
bir parça yazar:

Saru Batu veya Savcı bey, Tekfurla 
harp ede ede Domaniç yaylasından İne-, 
gol’e geliyormuş. O sırada Saru Batu şe
hit olmuş ve kanın damladığı yerde bü
yük bir çam ağacı yetişmiş bu çamda kâ- 
hi kâbi ışıklar görüldüğü için halk kan
dilli cam diyerek onu takdis etmekte bu
lunmuşlardır.

Şehitlerin kanı ile büyüyen yalnız 
mukaddes ağaç değil mukaddes ormanlar 
da mevcuttur.

Erzincan civarında, Ardıçla Cebel na
mı ile anılan Ardıç koruluğu bunlardan 
biridir. Vak’a Ali Kemaii’nin Erzincan ad
lı kitabında şöyle geçer:

Erzincan'ın cenubunda Girzini köyü
nün arkasındaki dağın boğaz yerinde bir 
türbe var. Dört köşeli bir bina; içinde bir 
mezar bu binanın 15 metre kadar şima
linde misafirhane olduğu anlaşılan bîr 
kaç gözden ibaret bir bina daha.

Halk işte bu türbede yatana —• Şeydi 
Sultana — kudsiyet ifadesile kabrini zi
yaret ve ondan şifa dilemektedir. Vakfi
yesinde Acepşir Gazi diye yazılıdır. İsmi 
meçhul bir şair hayatım şu suretle tasvip 
etmiştir.

İsmini sorarsan Mehmet Tabir 
Keşfi kerameti gün gibi zahir 
Ona hor bakanı kahreder kahir.

*
Ardıçlı Cebeldir onun mekânı 
Çok fakirim: orda ekleder nam 
Heybetli şecaatti Acep Şir Gazi

*
Belh ver Buharadan onlar gelmişler 
Mal ve vücut hak yoluna vermişler 

- Kimi gazi, kimi şehit olmuşlar 
Heybetli şecaatli acep Şirgari

Na tamam olan bu vezni bozuk man
zumenin, bence kıymeti çok büyüktür. 
Yatanın ve arkadaşlarının Türk oldukla
rını Belh ve Buhsradan geldiklerini bura
ları feth için mal ve canlarını feda etmiş 
bulunduklarını anlatıyor ki hilafım iddia 
edenler için esaslı bir takzibtir.

Ardıçlı Cebel hakikaten mevcuttur. 
Diğer yerlerdeki ormanlar hemen kami
len tahrip edilmiş olduğu halde, Şeydi



&lt
yetiıv çok ilen maddeten de Toteme müngalip ot

lu,' ağaçları ile muştur.

v i »ir hurafe söv-

Şfc* >imdi türbesinin
Mğ«&stâ şiddetli muhaıe\*> 

h <h kesik başı knltuğu- 
tsi’b kılıcı »dinde, askerin 
'»un» Bu hali goı »>n birka- 
■«.‘ ar etmiş: Başı kesik 
uyur demiş. Acrb Şir Ga* 
*' kılmnı yere saplayarak 
d»' «rd»ç oluvermişler.

Mmuii Kırat üzerindeki 
me> bir gözünün tamiri 
rlardan bir miktarı kesi
fi.r sabah fecir zamanı 

köprüye gelerek ar 
rafa atmış ve bir daha 
i>hir ahalisine lenhibi de 
i<V'U r 1' yoli’uva sdvle>

iki» Türk âleminde de 
ariH Rd* hâlâ mukad- 

»K • »r Yaprr. ış oldukları 
do.#tı »rdtra ve ağara 
v»k / w:»t vardır Bu, 

vaajfmm yüksekliğin-

Totemin ağaç olması, onu takdis eden 
Klanın medeniyette daha yüksek bir mer
haleye girmesi demektir. Totem ağaç 
olunca kabile artık göçebeliği bırakır. Ve 
onun etrafında toplanır. Bu da ziraatı do
ğurur. Çünkü Totem olan ağaç sabittir. 
Onu istendiği zaman istenilen yere taşı
mak güçtür. Totemi başkalarının taarru
zundan, tahribinden korumak tabiî âfet
lerden ve hastalıklardan himaye etmek 
lâzımdır.

Bundan dolayı da Totem civarından 
ayrılmamak gerektir. Keza halkı yerlileş- 
tirmeğe biı sebep de kendilerinin yaratıl
dığı ağacı ziyaret etmek ona saygılarını, 
minnettarlıklarını bildirmek için uzaklara 
gidememeleridir. Bu haller ziraatın inki
şafını temin eder.

Totem ağaç olunca, onun manevi mü
zaheretinden istifade etmek felâketlerden 
korunmak, ve yabancı taarruzlarını def 
etmek için bu ağacı tarlarda, bahçelerde, 
su baslarında, ikamet yerlerinde çoğalt
mak ekip büyütmek icabeder. Hattâ To

temin ufak parçalarını üstlerinde taşı
mak bir muvaffakiyet alâmetidir. Totem 
olan ağacın meyvelerini ıslâh etmek, mu
kavemetlerini arttırmak, neslini temadi

Qi T nitbedu Bir mek için de bu ağacın islâh terbiye ve
1 ; " Kariks dermesi» tımar edilmesi en önemli bir vazifedir.

* Var.i ü kiRi, Ecdadımız ağacı mukaddes telâkki
* l’! ağaç hu>at kut- ederek onları korumuş, teksir etmiş, ye- 
t* iğaes tebdil oİuih tiştırmiş ve güzelleştirmiştir. Bu işleri ya-

" *4!İsıd ır  parken mukaddes bir vazife ifa eder gibi
“*"1; * °*wrun haz duymuşlar ve yurtlarını feyiz, bere-
V’ *: Viİ #■* • \ - I * - 5.• v= <f.» yeşillik içine grak etmişlerdir.

Sırf bu duygulardan ötürüdür ki 
Türkler, dünyanın en güzel çiçeğini, en 
güzel meyvesini, en güzel ağacını yetiş
tirmişlerdir. Korular ve parklar meydana 
getirmişlerdir. Eski devirlerde Türk ülke
lerini gezen seyyahlar oraların daima 
ağaçlık olduğundan bahsederler. Fakat 
bir kaç asırdan beri, bilhassa Türkiye’de 
Osmanlı hükümdarlarının bozuk idareleri, 
her türlü emniyetsizlik, mütemadi harp
ler dolayısile ağaç; olanca hızı ile tahrip 
edilmiş değerli yurdumuzun en münbit 
köşeleri bile bozkır haline gelmiştir.

Fakat Türk vicdanı umumîsinde kökü 
asırlarca öteden gelen sarsılmaz bir ağaç 
sevgisi vardır. Ağacı mabut yapacak de
recede yükselten bir Ulusun, ülkesi hiç 
bir zaman ağaçsız ve nebatsız kalamaz. 
İşte Cümhuriyetin onaltı yıllık âsûde se
nelerinde yurdumuzun her köşe bucağın
da ağaç korunmasına ve yetiştirilmesine 
adetâ yarış edilircesine bir önem veril
miştir. Asırlarca bozkır olarak tanınan 
Ankara’nın yeşilliği iddiamızın en büyük 
şahididir. Ecdadından kutlu bir miras ola
rak kalan çok derin ağaç sevgisi halkımı

zın kanında hâlâ coşmaktadır. Bu uru 
duyguyu içinde bulunduğumu/ rınkbn n 
kültürle sevk ve idare eden Cumhuriyet 
Hükümeti pek yakın bir zamanda i 
Türkiye hayalini de şüphesiz hakikat yy- 
pacaktır.
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i Yurd içinde

it Kanunlarındaki tadilât: Yeni 
înunu maaşlarda bazı tadilât 
■ umumi muvazeneye dahil dev- 
erınin kadrolarım bu tadilâta

ilhakı ve bu suretle bu havalide geniş bir 
mıntakamn devlet işletmesinin kurucu ve 
kurtarıcı teşkilâtının idaresine tevdii ta
karrür etmiştir.

m w Büyük Millet Meclisince 
II sene başında tasdik olunmuş- 
• mülhak bütçe ile idare olunan 
ibrelerinin olduğu gibi Orman 
i ünü düğün ün do teşkilât kanu- 
ıpılaeak tadilâta ait 3818 sayılı 
:en Mayıs ayı içinde Büyük Mil
lince kabul olunmuştur. Bu ka-
kadrolardaki 14. İd. 17.5, 45, 55 
»recelen daha üst derecelere ib- 
le yeni barem kanununa göre 
■emiş olmakla beraber başkaca 
Krû müdüriyetini ikinci derece-

raya ve umum düdür mua- 
;r.cü dereceye yani 90 îira- 
;te ve ayni zamanda beşin- 
5 liralık bir de başmüfettiş

te değerini teşdit eylemiş bulun- 
Oktıy^cuIşriKiîza kanunî eet-

ax orman i.>lein»osinde: Seyhan 
ar.lan işletme revirinde işlet- 
südürü fiıdvar. Firarim yaptı-

uraüır,* kar&T verilmiştir. Bu

Devlet işletmemizin Dursunbey istas
yonunda tesis ettiği kereste fabrikası ima
lâta başlamış bulunmaktadır. Fabrikanın 
küşat resmi yakında yapılacaktır.

Yeni sene bütçesi: Orman umum mü
dürlüğünün 1940 malî yıl bütçesi Büyük 
Millet Meclisince tetkik ve kabul edilmiş
tir. Bütçenin umumî yekûnu 5.044.318 li
radır. Bundan 1.583.412 lirası orman ko
ruma genel komutanlığı teşkilâtına ve-
495.000 lirası da mevcuda ilâveten devlet 
orman işletmesi mütedavil sermayesine 
tahsis olunmuştur.

Amenajman. grupları vazifelerine git
tiler: Kış mesailerini merkezden ikmâl 
eden ovman amenajman grupları yaz me
sailerine başlamak üzere geçen mayıs ayı 
içinde kendilerine tertip edilen mmtaka- 
lara hareket etmişlerdir. Birinci grup Se
ben, ikinci grup Bolunun Mengen, üçün
cü grup Çoruh, dördüncü grup Sivasm 
Koyulhisar, beşinci grup Bolunun garbi 
Karacere, altıncı grup da yine Bolunun 
Abani - Keremali ormanlarının amenaje- 
sine başlamış bulunmaktadırlar.

Elâzıkta ağaç bayramı: Geçen Nisan 
ayında yurdun bîr çok yerlerinde yapılan 
ağaç bayramlarında yeniden binlerce ağaç 
dikilmiş bulunuyor. Elâzıktan mecmuanu-
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zâ gelen haberlere göre bu sene orada 
ağaç bayramı büyük merasimle kutlan
mıştır. Bu hususa dair gelen tafsilâtı oku
yucularımıza sunuyoruz:

Elâzıkta ağaç bayramı 21 Nisan pazar 
günü dördüncü umum müfettişlik binası 
alanında tes’it edilmiştir. Merasime Dör
düncü Umum Müfettiş ve Tunceli vali ve 
kumandanı sayın general Abdullah Alp- 
doğan, Elâzık valisi, müfettişlik ve vilâ
yet erkânı, mektepler, bir kıta asker, bir 
müfreze polis, Tüm bandosu, Halkevi ban
dosu ve kalabalık bir halk kütlesi iştirak 
etmiştir.

Merasim, İstiklâl marşından sonra 
Tunceli Orman çevirge müdürü Emin İl- 
banin bir hitabesile başlamıştır.. Emin İl
han bu hitabesinde toplantının mahiyeti
ni tebarüz ettirmiş, ağacın ve ağaçlama
nın faydalarını anlatmıştır.

Eiâztk ağaç bayramında Sayın General 
Abdullah Alpdoğan İlk fidanı dikerken. 

*4’*vcida Tuncalı Orman Müdürü görünmekledir.

Orman müdüründen sonra dördüncü 
umura müfettiş veciz bir nutuk irat etmiş
tir. Bu hitabesinde sayın Generalimiz ağa
cın insanlığa temin ettiği eyiiikleri anlat
tıktan sonra Oğuz Türklerinin ağau tapı- 
zorcasına saydıklarını ve halen Tunceli- 
nin bir çok yerlerinde (Dersimde) bulu
nan Türk aşiretlerinin ağaç ve ormana 
ay m saygıyı gösterdiklerim belirtmiştir. 
Sayın general Abdullah Alpdoğan sözü 
ormanın faydalarına intikal ettirerek 
Elâzığın son uğradığı sel felâketinin ev
velce meyveli, meyvesiz ağaçlarla örtülü 
bulunan Harput sırtlarının sonraları bil
gisizlik, bakımsızlık ve ihmal yüzünden 
çırçıplak bir hale konmasından ileri gel
diğini izah etmiş ve sözlerine «Bol ağa| 
dikip yetiştirmek en büyük vatan borcu
dur» ifadesile son vermiştir.

Nutuklardan sonra ilk Akasya fidanı 
Sayın General Abdullah Alpdoğan ta
rafından dikilmiştir. Bunu; memurların,
Mekteplilerin, .Erlerin ve halkın evvelden 
hazırlanmış olan çukurlara diktiği akasya 
ve Âylantus fidanları takip etmiştir.

Ağaç dikme işi sona erdikten sonra 
alay halinde orman umum müdürlüğü ta
rafından kurulmuş oUn fidanlığa gidilmiş 
ve orada yetiştirilen fidanlar gösterilmiş 
ve halka izahat verilmiştir. Merasime öğ
leden sonra 4 de son verilmiştü*.

Elâzık kasabası ve köyleri halkından 
ilkbaharda vilâyetin bir çok yerlerinde 
binlerce fidan ve çelik dikildiği memnu
niyetle müşahede edilmiş bulunuyor. 
Elâzıkta yapılan ağaç bayramına ait bir 
kaç enstantaneyi sayfalarımu?. koyuyo
ruz. .



iv ağaçsız bir ülke bulu- metini ve bu uğurdaki gayretinin derece- 
a» yeşıUendidlmesı için sini göstermektedir. Piyeste vak’alar gü- 

yapılmasmı ve hele bu zel ve ahenkli olarak birbirini takip et
isin alâkalanmasını sevinç mekte, ormancılığa temas eden kısımlar. 

Yalnız ağaç bayramları- diğer vak’alar arasına cidden maharetle 
simden ibaret kalmaması ve belirsiz bir hâkimiyetle yerleştirilmiş 

için dikilen ağaçların ba- bulunmaktadır.

SlAsık ajâç btiynumnda mekteptiler, m em ullar ve 
İmik fidan dikerlerken.

Ancak bir piyeste geçen vak’aların 
mahiyeti hakkında şu mülâhazaları varit 
görmekteyiz. Yakın olarak bildiğimize 
göre halk bilhassa radyoda dramatik mev
zuların temsilini hoş karşılamıyor, daima 
neşeli zamanlar geçirmek istiyor. Bu iti
barla (Orman osnu düğünü) temsilinde 
de sevdalıların birisini öldürmek, diğerini 
de çıldırtmak yerine bu iki gönül kahra
manını davul ve zurna ile evlendirmek, 
işi tatlıya bağlamak daha münasip olurdu.

Sonra, piyesin son kısmında hâdise
lerin hulâsası esnasında orman mühendi
sinin Anadoludan İstanbula tayin edildi
ğini ve kendi şikâyetini bile mucip olacak 
şekilde artık masa adamı olduğunu öğre
niyoruz. Halbuki orman mühendisinin ba
za bölge şefliğinden Amenajman grupları-

kumrum. ağaçlanan yerlerin 
5î«:i:r ı!r*.t.o lâzımdır. Bu ci- 

i** go* öuiinde buiundurul- 
tayramım kut tutayan tni- 

p re n!f dtkdttşUtrmurdan

dtıcutm - Dördüncü or- 
tjı ,J’’U •im.i.<nrı azası or- 

ötçandarh (Or- 
altında bir piyes 

v® . ti pıyva geçen mayıs 
A-kara >&dvo temsil kolu 

• ı MtSssÜ edilmiştir. Bir 
-ae;mtaî». da dinlediklerini 
- :--i irtmiii; Anadolu koy-

u>ırtut olarak se- 
**/* veailetd-

- t yind»- ne
memleket# olan hiz-

ha veya işletmelere ve tahdit işlerine me
mur edilmiş olarak gönderilmesi ve yeni 
işinin teknik kıymet ve ehemmiyetinin de 
ayrıca belli edilmesi daha uygun düşerdi.

Bu cihetleri kaydetmekle piyesin 
temsilinden elde edilen faydayı hiç bir za
man daha az tahmin etmiyoruz. Ancak 
yine gerek Nephan Özçandarlıdan, ve ge
rek diğer bütün arkadaşlarımızdan bekle
diğimiz yeni eserlerde bu cihetlerin göz 
Önünde tutulmasını temenni ediyoruz.

Meslek için çok faydalı olan ve edebî 
kabiliyetine bir delil teşkil eden bu mu
vaffakiyetinden dolayı arkadaşımız Nep
han Özçandarlıyı tebrik eder ve mesaisini 
şükranla karşılarız.

Tayin ve tahviller: Kabul ve intişa
rını yukarıda haber verdiğimiz 3818 sayılı
kanun Orman umum müdürü kadrosunu 
ikinci dereceye yükseltmiş olduğundan
Umum müdürümüz Fahri Bük de 125 lira 
maaşlı ikinci dereceye terfi etmiştir. Ba
remin ikinci derecesinin umum müdürlü
ğümüze tahsis edilmesile kazandığımız 
yeni kıymetin, Fahri Bük’ün terfiinden 
dolayı duyduğumuz sevinçle arttığını

görmekteyiz. Tebrikler imiz: ve muvaffa 
kiyetler temennilerimizi sunarız

Bolu orman mühendisi Mustafa 
kaya Ankarada yapılan lisan inö ıh-s,, ha
rında muvaffak olduğundan barem kanu
nu mucibince ikinci sınıf orman mûhen 
dişliğine terfi etmiştir. Tebrik erit -• v <* 
muvaffakiyetler dileriz.

İznik orman mühendisi Şemsi Eı -r.ı ■ 
Sinop devlet işletmesi bölge şefliğine. 
Belgrat orman işletmesi bölge şefi Isa Gür 
İstanbul üçüncü sınıf orman mühendis 
ligine, Adapazar Orman mühendis muavi
ni Ali Huş Bafra Ovman mühendis 
muavinliğine, Bafra orman mühendis mu
avini Kemal Son Adapazarı orman mü
hendis muavinliğine. Kırklardı orman 
mühendis muavini Cemal Tindin Köyce
ğiz orman mühendis muavinliğim', eski 
Keskin orman mühendis muavini Cahit 
Akdoğan Karamürsel orman mühendis 
muavinliğine, Karamürsel orman kondük
törü Mustafa Kutlu İznik orman kondük
törlüğüne, Balya orman kondüktörü Cahit 
Evranus Susırhk orman kondüktörlüğüm , 
Antalya orman kondoöktörü Şükrü Yaltı- 
rık Serik orman kondüktör lüğüne nakil 
ve tahvil olunmuşlardır.



Türkiyede ormancılık heyeti...

irmanîanmızm mazisine ve ormancı- 
tarihine ait bilgilerimiz pek nok- 

r. Bu hususla dilimizde intişar etmiş 
der hemen hiç yok. denecek derecede 
buğu gibi ecnebi literatürde de bu 
fiüdieve nadir olarak, rastlanır. Hal
dır memlekette bulunan ormanların 
akü hali ve ormancılığın bünyesi her 

»a evvel bir traih mahsulü olduğun- 
bu çeşit etiidîere şiddetle muhtacız. 
\-.i onlar ormancılığın mazisini aydm- 
ve bugiınkü ormancılık gayesinin, 

vuiur.m. teşkilâtıv.m ve tesisatının 
kaynaklardan fışkırdığını öğretir 

Heceki* alınacak tedbirlerin yönleri- 
ısterir.

«Orman vo Av* m okuyucularına ta- 
*MS istediğimi* «Tîirkiyede ormancılık 

adtı kitap -bu biçim tarihi eiüdler- 
Gerçc ç: daha henüz koyu bir 

.y-cde &’.h;u.ut onsardanmızm ve 
:.«k:ov.r..n Uiiihmi tanamiie aydın- 

azıîk îso de yakın tarihimize 
*  Suviienniafî ihtiva etmesi ve 
trtâs om*u»r.cıliK alemim tarihi 
caîara sşsrkedecek mahiyette bu- 

junardc üzeri wie ehemmiyetle

dt crrr.ar.c2Î'.k heyeti» 3dmı 
bundan S4 sene evvel 
d-k kurmak için mem-

Yâizan: A. Bricogne — Çeviren: Fahri Bük

Orman umum müdürlüğü neşriyatı.
Recep Ulusoğlu basımevi 1940.

leketimize çağırılan Fransız ormancıları
nın ormancılık sahasındaki icraatım tas
vir ve hikâye eden bir eserdir. Bu eseri 
Fransız ormancılık heyeti, arasında bulu
nan ve memleketimizde uzun müddet kal
mış olan A. Bricogne’nin iki makalesi 
meydana getirir. Bahis mevzuu makaleler 
ise «Revue des Eaux et Forets» mecmua
sının 1876 ve 1877 yıllıklarında çıkmıştır.

A. Bricogne’nin bu makalesinin daha 
evvel dilimizde neşredilip edilmediğini 
bilmiyoruz. Yalnız onların 1926 tarihinde 
B. Fahri Bük tarafmdan lisanımıza çevril
diğini birinci defa «Ziraat Vekâleti» mec
muasında, ikinci kere «Ziraat Vekâleti 
mutahassıslar raporu orman kısmı 1927» 
kitabında neşredildiğini hatırlıyoruz. Şim
di de o yazılar «Türkiyede ormancılık he
yeti» adı ile müstakil bir kitap halinde in
tişar etmiş bulunuyor. Kitap 16 X 24 eb
adında 136 sahifeden ibaret olup Orman 
umum müdürlüğü tarafından Recep Ulus
oğlu Basım evinde tabı ettirilmiştir.

«Türkiyede ormancılık heyeti» kitabı
nın neleri ihitva ettiğini ve neşrindeki 
maksadı derhal kavramak imkânsuzdır. 
Çünkü onda ne bir fihrist ve ne de bir o*s 
söz mevcuttur. Eski tabılarında rastladığı* 
mız mütercimin önsözü genişletilmek | | |  
retile bu yeni tab’ına da konulsaydı esen-" 
mahiyeti daha eyi canlandırılmış olur ve

h£3

&na hatlarile muhteviyatı ortaya konmuş 
bulunurdu.

A. Bricogne’nin eseri gözden geçiril
dikte başlıca iki büyük kısma ayrıldığı 
görülür: birinci kısımda Fransız ormancı
ları heyetinin kimlerden teşekkül ettiği, 
pe kadar zaman Türkiyede kaldıkları ve 
icraatlarının nelerden ibaret olduğu veril
miştir. İkinci kısım ise_Osmanh_ .impara
torluğu ormanlarından işletmeye elverişli 
olanlarının tabiî şartlarını, genişliğini, 
ağaç cinslerini, faydalanma imkânlarını 
ve bazı ehemmiyetli meselelerini teşrih 
etmektedir.

Yalnız esere mevzu olan münferit 
meselelerin muayyen bir sıra nizamı dahi
linde verilmemesi onu bir chaos haline 
koymaktadır. Meselâ kitabın birinci kıs
mında (sahife 1 1 ) keşiflerden bahsedilir
ken, orman teşkilâtının ihdası keyfiyetine 
geçiliyor, ayni sahifenin son paragrafında 
söz, ormanların tasarruf ve mülkiyetini 
tesbit için teşkil edilen komisyona intikal 
ettiriliyor; bu vesile ile ormanların mül
kiyet nevilerinin izahı (sahife 12-13) ih
mal edilmiyor, sonra altıncı sahifenin son 
paragrafında Fransadan diğer mütehassıs
lar meyamnda celbedildiği yazılan bekçi- 
başılarm Fransaya geri gönderildiği anla
tılıyor ve 14 üncü sahifenin ilk paragra
fında evvelce (4 ve 5 inci sahifede) bahs 
edilen mektep işine tekrar el atılıyor ve 
bir kaç satır sonra memleketi terk eden 
Tassy’ye geçiliyor...

Hemen hemen tamamile bu esas da- 
‘‘ilinde yazılan eserin birinci kısmı bittiği 
İsınan okuyucu büyük bir baş ağrısına 
utU«mış bulunuyor. Mamafi çekilen bu

zahmete rağmen okuyucu, Fransa orman 
cıları heyetinin mesaisine dair de sarii 
bilgilere sahip olamıyor. Evvelden bt 
tasnife tabi tutulmadan yazıldığı içir. eser 
den, ormancılığımızın çok ehemmiyeti! 
bir çok hâdiselerine dair tarihleri vç hu - 
selâ Orman mektebinin açıldığı zaman;, 
orman nizamnamesinin hazırlandığı vo 
yürürlüğe geçtiği tarihleri ve heyetli» 
Türkiyedeki ikamet müddetini bulup çı
karmak ya çok zor vc- yahut tamamile im
kânsızdır.

Umumî mahiyette tesbit edilen eksik
liklere rağmen A. Bricogîie’nin yazıların- 
dan heyeti terkip eden Fransız ormaacıfa- 
nnm adlarına, heyetin uğraştığı ehemmi
yetli meselelere dair ormancılık tarihimiz 
bakımından bazı vakıaların öğrenmek 
mümkündiir.

Filhakika muhtehi yıllarda sayıları 
değişmek üzere bir çok Fransız ormancı
larının Türkiyede çalıştıkları kitapta ve
rilmiştir. Bunlardan isimleri geçenler sj- 
rasile Tassy, Stehme, Bricogne, Godchaux, 
Simon, Chervau, Montrichard ve Gal- 
miche’dir. 15 mayıs 1868 tarihinden itiba
ren bir sene çalışmak üzere ayrıca dört 
bekçibaş: da celp edilmiştir.

Yalnız heyeti teşkil eden orman mü
hendislerinin şahsiyetlerine ve hele bazı
larının ne zaman Türkiyeden ayrıldıkla
rına dair kitapta bir sarahat olmadığı gi
bi umumiyetle Fransız ormancıları heye
tinin Türkiyede ne kadar kaldığı da belli 
değildir. Bricogne’nin makalesinin muh
telif yerlerine serpiştirilen malûmata gö
re Türkiyeye ağlebi ihtimal 1856 da gelen 
ilk Fransız ormancılarının Tassy, Stehme 
olduğu ve onları 1866 da Bricogne, God-



Chorvau'mn takip ettiği, 
efeSuvL Galmoche’nin çağı- 
yor. Gerçe Tassy’nin 1868 
in 1871 de, Galmoche’nin 
ketimizi terk ettikleri tas- 
iukat diğerlerinin Türkiye- 

aynldıklan belli değildir, 
kısmını teşkil eden maka- 
taratından 1876 tarihinde 

«ernuaya gönderildiğine ba
nın ve diğer arkadaşlarının 
itkiyede bulunmaları ihti- 
aegildir. Şayet biz Fransız 

geldiği tarihi 1856 ve Tür- 
tiKİeri zamanı 1877 olarak 
rans’riann ormancılığımızı 
t.er: altında bulundurduk- 
«bıiiriz.

Bu suali kısmen müsbet olarak ce
vaplandıran ve ormanların şekli idaresin
de mutlak lbir serbestinin hâkim olduğu
nu izah eden Bricogne ayni sahifenin son 
paragrafında diğer meseleleri ortaya ko
yuyor:

«İşlerin bu şekli derhal hususî ka
nunlar ve nizamnameler yapıhrvasrnı. 
gerek bunların tatbiki ve gerek ormanla
rın muhafaza ı-e ıslahına esas olan Ame- 
rtajman ve Haraset (!) usullerinin mevki 
fiile vazı için icap eden memurların ye
tiştirilmesini âmir bulunuyordu.»

Bricogne karşılaşılan müşküllere rağ
men heyetin ele aldığı bu üç ehemmiyetli
meseleyi ne tarzda çözmeğe muvaffak ol
duğunu makalesinin birinci kısmında 
uzun boylu izah eder. Fakat biz burada or
mancılığımız bakımından çok ehemmiyet
li bazı meseleler üzerinde biraz durmağı 
muvafık buluyoruz:.

Kitabın dördüncü sahifesinde bir or
man mektebinin açıldığım, Tassv’ma 
mektep müdürlüğüne getirildiğini ve ta
lebe bulmakta müşküllerle karşılaştığı 
yazılıdır. Ancak mektebin hangi sene açıl
dığına dair bir kayıt yoktur. 14 üncü sa
hnenin birinci ve 19 uncu sahifenin be
sinci ve müteakip paragraflarında mekte
be dair tekrar kayıtlara Taslıyoruz. Anla
tılanlara göre 1867 de Chervau’nun mek
tepte tedrisata başladığını ve 1868 de Si- 
mon'un yaptığı bir nizamname ile mekte
bin esaslı bir teşkilâta mazhar olduğunu 
ve mumaileyhin mektep müdürlüğüne 
geçtiğini ve Tassy’nin yetiştirdiği 9 kişi
hariç olmak üzere 1869 dan 1873 tarihine 
kadar mektebin 42 mezun verdiğini öğre-
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Mektep işinde en ziyade şayanı dik
kat olan cihet, tedrisatın bidayette Fran
sızca yapılması, talebenin ekseriyetini 
gayri müslim anasırın teşkil etmesidir. 
İlle gayri Türk anasırın orman idare me
kanizmasını uzun müddet elinde tutması
dır ki Türkiye ormancılığım müsbet ve 
hayırlı neticelere götürememiştir.

Ormancılık heyetinin en esaslı meşga
lesini Bricogne’nin ilk mesele olarak orta
ya attığı «Osmanlı imparatorluğunun vasi 
arazisinde vasi ormanlar» olup olmadığı 
keyfiyetinin tetkiki teşkil etmiştir. Filha
kika Fransız ormancıları Türkiyede bu
lundukları uzun müddet zarfında memle
ket ormanlarını araştırmışlardır. Bricoğ- 
ne’nin verdiği sıraya göre ilk defa mektep 
talebelerinin de iştirakile Tassy tarafın
dan İstanbul civarındaki Belgrat ormanla
rının Amenajesi yapılmıştır. Bunu Sfehme 
ve Tassy tarafından Kastamoni vilâyeti 
dahilindeki. Elek dağı ormanlarının keşfi 
takip etmiştir. Müteakip yıllarda «Avru- 
payı Osmanî» ormanlarının ve. bilhassa 
Bosna, Bulgaristan , ormanlarının keşfine 
geçilmiş ve nihayet bütün imparatorluk 
ormanları gezihniştir.

Yapılan bu keşiflerle heyetin da- i 
ha ziyade imparatorluk ayanının ka
fasına ormanların malî bir gelir kay
nağı olduğu düşüncesini sokmak ve 
onları bir orman teşkilâtı ihdasına 
ikna etmek ve böyleçe memleketin or
man servetini istismar etmek gayesini 
güttüğü anlaşılıyor.^ Esasen Bricogne bu
nu Karaman ormanlarına dair yazılan bir 
raporun sonuna koyduğu şu cümlelerle 
itiraf etmiş olmuyor mu?...

/  |Teşkilât lâyihalarına bâlâda zikrolu-
mın tarzda raporlar ekleniyor ve kanun

ların tatbiki ve orman idaresinzu muhafa
zası altına konulduğu takdirde yapılacak 
cüz’î masrafa mukabil ormanların ne ka
dar aşağıdan tutulsa bile, mühim varidat 
temin edeceği rakamlarla göster diyordu. 
Sahije 10 paragraf 5».

Ormanların temin edeceği mali men
faat üzerinde heyetin fazlaca durmasın
daki akıbetin nelere varacağım sonradan 
Bricogne sezmiş olmalı ki yazısının sonu
na mukadder itirazları önlemek ve heyeti 
manevî mesuliyetten kurtarmak için şu 
cümleleri ilâve etmeği de ihmal eylemi
yor:

«... Bu âna kadar idare. işin bilhassa 
malî cihetile jazlaca meşgul olmuştur. 
Ve hiç bir memlekette ormanların maddî 
menfautlarından .sarfınazar yitiniz sevil- 
mesile iktifa edildiği .vaki olmadığından; 
burada da başka suretle hareket .oluna
mazdı.. Nakdi menfaat her yerde ve her 
zaman daima ilk olarak zuhur eder. Baş
langıçta ise esasen diğerlerine tekaddüm 
etmesi 'mecburidir. Harta, umumi menafi 
bakımından ormanların muhafazası iüiro
mu gibi mühim esasların yol aldığı en 
medenî milletlerde bile Haraset (!) fikri 
ancak sonradan inkişaf edebilir.... Sahife 
36 paragraf 2».

Türkiyede düzenli ormancılığın ilk 
kuruluşunda Fransız ormancıları tarafın
dan yapılan bu hata yani ormancılık ga
yesinin bidayeten yanlış konması Türkiye 
ormanları ve ormancılığı için feci akilci
ler doğurmuştur. Bu andan itibaren or
manlarımız Devletin hâzinesine para te
min etmek gayesile insafsızca doğranmış
tır. 1876 dan sonra tanzim edilen talimat
namelerin, verilen umumî emirlerin he
men umumiyetle ormanların mali cihet
leri ile meşgul olması ve tezyidi varidat



v«vu-''> v s  hitroeti gedmiş memurların 
Yiv \o  .v̂ n hususlar bunu açık olarak

a\ ^ v; a or.

Ormanların temin ettiği maddi men- 
îssat esasına göre Türkiye ormancılığının 
çav e 1 eu o ır i l meşinin ve teşkilâtlandırılma- 
sının mahzurlu neticeler doğuracağından 
şüphelendiğini Bricogne birinci makalesi
nin son paragrafında şu cümle ile acaba 
açık olarak itiraf etmiyor mu?

«Geçirmekte olduğumuz şu miişkil 
hal ve vaziyetler arasında bu memlekete 
höyle bir istikbalin mufcadder olduğunu 
bilmem iimit edehilirmiyiz? Sahife 36 pa
ragraf 3».

«Türkiyede ormancılık heyeti» kita
bının ikinci kısmını teşkil eden «Osmanlı 
imparatorluğu ormanları» heyet tarafın
dan muhtelif tarihlerde yapılan keşiflerin 
bîr hülâsasıdır ve memleketimiz ormanla
rının eski zamanlardaki umumî vaziyetine 
dair çok kıymetti malûmatı ihtiva etmek
tedir. Yalnız yazının aslına konduğunu S. 
132 p 3 den öğrendiğimiz imparatorluk 
ormanlarına dair haritanın kitaba konma
mış olması büyük bir noksandır. Gerçe B. 
Fahri Bük bir haşiye ile bu haritanın bu
lunamadığım bildirmektedir. Fakat bu ha
şiyeden haritanın memleketimizdemi ara- 
r  p bulunmadığı, yoksa «Revaux des Eaux 
«  Forets» de olmadığı sarih olarak anîa- 
vlmarnaktadır.

İmparatorluk ormanlarının genişliği
ne ve bilhassa ağaç cinslerinin dağılışına 
dair verilen malûmat bir kaç istisnasın
dan sarfınazar bugünkü bilgilerimize ta- 
mamile uygundur. Ağaç nevilerinin tada
dında hata olarak tesbit edebildiğimiz ci
hetler Kızılçam yerine ona çok benzeyen 
Halep çamının verilmesi ve umumiyetle 
çam nevilerinin birbirine karıştırılması ve 
Lâdinin Toroslarda münteşir bulunduğu
nun söylenmesidfir. Mamafih bu tetkikin 
bundan 80 sene evvel bir çok müşküllere 
rağmen yapıldığı düşünülürse Fransız or
mancıları heyetinin ormanlarımızın dağı
lışını kitapta hakikata çok yakın olanak 
tesbit ettikleri neticesine varılır.

Hülâsa olarak «Türkiyede ormancılık 
heyeti» kitabı tesbit edilen bazı eksiklik
lerine rağmen memleketimizin bundan 84 
sene evvelki vaziyetine, ormancılığımızın 
tarihine dair çok kıymetli malûmatı ihti
va etmektedir. Ormancı arkadaşlarımızın 
bu kitabı çok dikkatle okumasını, bahis 
mevzuu olan meselelerle alâkalanmasını 
hararetle tavsiye ederiz.

«Türkiyede ormancılık heyeti» eseri
nin Orman umum müdürlüğü tarafından 
yeni harflerle bastırılarak müstakil bir ki
tap halinde ormancılık âlemimize veril
mesini memnuniyetle karşılar ve bu neş
riyatı ormancılık tarihimizi aydınlatacak 
diğer eserlerin, verli ve yabancı mütehas
sıslara ait raporların takip etmesini bek
leriz.

Dr. Ali Kemâl Yiğitoğlu

>ah;b*. : Türkiye Ormancılar Cemiyeti
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak
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O R M A N  v e  A V
l'ı itk iy e  Ormancılar Cemiyeti

Tarafından çıkarılır meslek mecmuası

t ç i n d e k i l e r

..............................................................Nakleden: Dr Ali Kemal Y i ğ i t  o ğ l u
ırplerde orman ...................................Çeviren: Orhan Y a m a n l a r

rafya

'.den vakıalar ve düşünceler..........M. Alt G  ö  k  b  e  r  k

ılık âleminde i

I. Yurt içinde ...............................  * »
Tadil edilen teşkilât kanunlarımız. — Devlet işletme
lerinde maden direği islihsalâtı. — Tetkik ve teftiş 
şey abatları. — Tayin ve tahviller

A d res : Ankara p osta  k u tu su  252

Yıllık ribunası: 12 sayı 300 Kuruş.

ipk'.rı, a buna bedelleri, yazılar, ilânlar ve her nevi 

posta kutusu adresine yollanır.

Yetiştirme, işletme ve faydalanma bakımından:

K ı z 1 1 ç a m *)
(Pinus brutia)

Nakleden: Dr, Ali Kemal Y i ğ i t o ğ l u

«Bir memlekette ormancılık istihsalinin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi için 
her şeyden evvel o memlekette orman teşkil eden ağaç nevilerinin yetiştirme, iş
letme ve faydalanma bakımından muhtelif hususiyetlerinin bilinmesi lâzımdır. 
Çünkü türlü tabiat şartlan içinde bir ağacın muvaffakiyetle yetişmesi imkânsız ol
duğu gibi, insanların sayısız orman mahsûlleri ihtiyacını da yalnız başına bir ağaç 
nevi karşılayamaz. Bu sebepten ormancılık zanaatile uğraşanların her şeyden ev
vel onman ağaçlarım muhtelif hususiyeti erile tanıması şarttır.

Türkiyede ormanı ibreliler, yapraklılar, herdem yeşil sert yapraklılar (maki) 
grubuna mensup ağaçlar ve ağaççıklar meydana getirir. Ormanlarımızda bulunan 
ağaçların büyük bir kısmını, ormancılık bakımından oldukça eyi işlenmiş orta 
Avrupa memleketlerindeki ağaç cinsleri teşkil eder ki onlar da Lâdin, çam, köknar, 
kayın, meşe ve sairedir. Bir buçuk asrı mütecaviz zamandanberi orta Avrupa or
mancılığının müşahedelere, ilmi araştırmalara müsteniden bu ağaç cinsleri için 
meydana getirmeğe muvaffak olduğu genişmonografiden ormancılığımız bugün isti
fade edebilir ve bu bakımdan Türkiye çok elverişli bir 'vaziyette demektir.

Yalnız Türkiyede orman teşkil eden bir takım ağaçlar vardır kı onlar hakkın- 
daki malûmatımız noksandır. Çünkü onlar daha henüz esaslı bir araştırmaya tabi 
tutulmamıştır. İşte kızılçam, sedir, servi, palamut meşesi, günlük ağacı ve umumi
yetle herdem yeşil orman zonunda bulunan sert yapraklı ağaççıklar (Makiler) da 
hal böyledir.

Düzenli bir ormancılık kurma çağında bulunan Türkiye bugün; orta Avrupa- 
da bulunmayan fakat memleketimizde geniş meşçereler* teşkil eden ağaç nevileri- 
nin yetiştirme, işletme ve intifa bakımından hususiyetlerini mahallî etütlerle bir 
an evvel tesbit etmek vazifesi karşısında bulunuyor. «Orman ve Av» ın okuyucu
larına sunduğu «Kızılçam» bu nevi etütlerden biridir. Rodosta uzun müddet bulu
nan P ro f . D r. în g . A m e r ic o  H o fm a n n  tarafından hazırlanan bu etüd, «Z e its c h r if t

*) |Z e i t s c h r i f t  fü r  W e l t f o r s tw ir ts c h a f t» adlı mecmuanın ikinciteşrin 1930 ta r ih  

'oe 1 s a y ı l ı  n ü sh a s ın d a n  h ü lâ sa  e d i le r e k  nakledilmiştir.



mecmuasının cilt 7 sayı 1 ikinci teşrin 1939 tarihli nüsha-

ib*

suîvii ||§ tşar etmiştir.

*Ov:r.sr. ve Av» ın bundan evvelki sayılarında kızılçam üzerine bir kaç yazı 
rvşıvvüinuşür. Bunlardan birincisi Pr of .  B e r n h a r d ’ın tabiî intişar sahası 

cakv.ıv.r.iar. «Anadolunun çam nevileri» üzerine olan yazısı; İkincisi de kızılçamm 
ve kısmen silvikültür bakımından evsafını öğreten F a r u k  Ş e k e r ’in 

tetkikleridir. Her iki yazı da kıymetli malûmatı ihtiva etmekle beraber tam sa
ylamaz. Türkçeye hulâsa halinde naklettiğimiz P r o f .  H o f m a n n ’ın kızılçam 
hakkındaki yazısı bu noksanları tamamlıyacak mahiyettedir.

Kızılçam memleketimizde geniş saha kaplayan ehemmiyetli bir orman ağacıdır. 
Sinoptan itibaren Karadenizin batı kıyılarında görünmeye başlayan bu ağaç nevi 
batı Anaöolusunaa ve Akdeniz kıyılarında oldukça geniş ormanlar teşkil eder. De
nizden itibaren memleket içlerine doğru en çok nüfuz ettiği yer 200 kilometre ile 
Ege mmtakasıdır. Karadeniz kıyılarında denizden 600, Marmara eçvresinde ve Ege 
nv.r. takasında 800-1000 ve Akdeniz kıyılarında 1200 metreye kadar dalgalarda yük
selir. Memleketimizde oldukça ehemmiyetli ormanlar teşkil eden ki2ilçam’ın evsa
fı, iklim ve toprak hususiyetleri, zararlıları, temin ettiği faydalar, hasılat ve işletme 
oakımından hususiyetleri sırasile aşağıda verilmiştir.»

lepçamı kay*bolur*. Bu. sebepten kızılça- 
raı, garbı Akdeniz havzasında optimumu 
bulunan sahilçamınm şarkta bulunan bir 
şekli olarak mütalea edebiliriz. Anadolu- 
da Halepçamına rastlanmadığı gibi kızıl- 
çam da garbi Akdeniz havzasında yerli 
orman ağacı değildir»

Rodos adasının garp kısımlarında kı- 
zılçarn meşçereleri ieçrisinde münferit 
olarak ve ekseriyetle genç ve orta yaşta 
Haîepçamlarma .rastlanır, fakat bunlar 
umumiyetle her iki nevin tasalüp etrniş 
şekilleridir. Bu her iki nevin tesaluplan- 
na ağaçlamalarda ve Halkitik yarım ada
sının tabiî meşeerelerinde rastlanmıştır. 
Ara şekillerinin çokluğuna bakılarak kı • 
ziiaçmm «Murraya» seksiyonundan ziya
de «Pinaster» seksiyonuna dahil olduğu 
neticesine varvıiır. Umumî evsafı itibari ic 
kızılçam Halepçamına çok benzer. Büyü
me şekli, ibrelenme, kabuk, taç yapısı bel

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ İ H I

Kızılçamm intişar sahası ve karakte
ristikleri:

Kızılçam şarki Akdeniz havzası için 
karakteristik bir ağaçtır.

Kmiçam Halepçamı ile birlikte Girid, 
Kıbrıs, Rodos, Lespos ve Tasos a daların
da. Yananıstanm Atik ve Korent kıtalari- 
.e rid:KitiK v an m adasında ve Euboea ada- 

bulunun.

M Tur biyede asıl intişar sa-
Akdetüz kıyılan oiup Kars

erince do Sinop:an itibaren

yete 2 £nm intişar
A a dersiz havzası c■lap optimu-
gSLTOİ A..d'"!oiud3dir Vjrırittfi,

İ7İ’«; icariâKtıstır: sarka
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iki çamda da aynıdır. Aralarındaki fark 
kozalakların irtikâzmda olup kızılçarnda 
fı er iki veya dört tanesi nadiren daha faz
lası sürgünün orta kısmında ufkî olarak 
bulunduğu halde Halepçamında kozalak 
saplı, her sürgünde bir dane ve maildir. 
Tohum kanatlarının vaziyeti, odunlarının 
evsafı, reçinelerinin hususiyeti (kızılçam 
sola, Halepçamı sağa inhiraf ettirir) bakı
mından da her iki çam arasında farklar 
mevcuttru.

Büyüme sürati, ziya ihtiyacı, erken
den tohum teşekkülü, eğri gövde teşkiline 
temayül, yayvan taç, kalın kabuk teşkili 
bakımlarından her iki nevi’de vaziyet ay
nıdır; bilhassa iki nevin de tenebbüt 
mevkiine karşı olan isteklerinin azlığı ve 
rüzgâra mukavemeti dikkate şâyândır. 
Her ikisi de ibreli nevi bakımından fakir 
olan her dem yeşil sert yapraklılar minta- 
kasımn (Makilerin) karakteristik ağaçla
ndır. Esasen bu iki çam nevinin orman
cılık bakımından değeri de bu vasıfların
dan neş’et ediyor.

Kızılçamm iklim hususiyetleri :

Akdenizin şark havzası uzun süren 
yaz kuraklığı ile temayüz eder. Kışın, 
yağmur Teşrinievvelde başlar, kısa tevak
kuflarla Mart nihayetine kadar devam 
eder. Haziran - Eylül aylarındaki yağış 
miktarı bilhassa Ege denizi adalarında sı
fırdır. Senelik yağış kâfi miktarda ise de 
yağışın dağılışı çok gayri müsaittir. Yaz 
kuraklığının vejetasyon üzerine tesiri nis- 
bî rutubetin yüksekliği dolayısile oldukça 
tadil edilmiştin.

Yağan yağmurların büyük bir kısmı 
nebatatın istifadesi olmadan denize akar.

Yağmurdan faydalanma toprağın su em
me kabiliyetine, retenziyon müddetine 
bağlıdır. Bu faktörler nebatatın uzun sü
ren kuraklık devresini kolaylıkla geçir
mesine yardım ederler. Bu hususta rüz
gârsız gecelerde husule gelen çiy teşekkü- 
îâtı da ehemmiyetli hizmetler ifa eder.

Kızılçamm taprağa karşı olan is
tekleri:

Son derece kanaatkar bir ağaç nevi 
olan kızılçam bütün toprak nevilerin de 
yetişil'. Kızılçamm büyümesinde topra
ğın jeolojik menşeine müstenit ehemmi
yetli bir farklılık lesbiı edilememiştir. 
Kökün madenî toprak kısmına girmesine 
müsaade eden bir yarıklık kızılçamm 
kayalık mahallerde yetişmesi için kâfidir. 
Sahraları şakulî vaziyette bulunan deniz 
kenarlarındaki kalker teraçeleri, suyun 
nüfuzuna müsaade etmeyen kesif serpan
tiniz düz satıhlar kızılçamm yetişmesine 

. elverişsiz arazi teşekkülleridir.

Kızılçam meşeerelerinde ünıüslü top
raklara rastlanmaz; yaz kuraklığında or
ganik aksam toz haline gelir. Kesif çam 
gençliklerinde toprak kalın bir örtü 
ile kaplıdır; meşcere açıklıklarında
Püteriumj Euphorbias Lithospermum gibi 
dikenli çalılar bulunur ki bunları tabii 

. kuruluşta Lentiscus, Arbutus ve saire gi
bi seri yapraklı çalılar takip eder. Böyle 
bir alt tabaka çam tohumları için eyi bir 
in taş yatağı değildir. Hâlbuki kızılçam 
çıplak topraklarda, ihtiyar rrz&şceres ra in 
ibre örtüsünde bol ölçüde tabiî olarak ye
tişir.



ekolojik bir faktördür:

Krrı'.çarrup. yetişme muhitine uyma 
kabiliyet: sön derece büyüktür. Ağacın 

mümkün olan h e r yer kızılça- 
r ," r  §£ veya -çok yetişmesi için elverişli
dir. İrtifa, saha i şecer, gövde ve taç te
şekkülü bakımından münferit kızılçamla- 
r:r. veya kızılca m meşcerelerinin inkişa- 
fmca «rüzgârın  şiddeti» asildir.

Kızılç&mm normal kesim yaşı 60-^0 
sene olarak kabul edilirse, müteaddit boy 
Ölçülerine istinaben aşağıki neticeler tes
bit olunabilir:

1 — Tamamile rüzgârdan mahfuz 
mahallerde, en fazla mutedil cenubu şar
ki ve şimali garbı rüzgârının bulunduğu 
mahallerde ortalama meşcere irtifaı 16 
metre, azamî irtifalar 19-20 metre.

2 — Mutedil şimali garbı, cenup ve 
cenubu şarkı rüzgârlarına maruz maile
lerde ortalama meşcere irtifaı 14. azamî 
irtifalar 17 m etre .

3 — - Rüzgâra maruz mevkilerde or
talam? meşcere irtifaı 10, azamî irtifalar 
’>2 metredir.

Rüzgârlı mevkilerde yayvan taç te
şekkül*; kuvvetle tezahür ediyor. Bu gibi 
stset k’leree 20 yaşma kadar olan genç 
tncşrereier kesif ve knçalıdır; yaşlı rneşce- 

rrier aç:k te  eğri gövdelidir; toprak kuru
dur. rilzgâr ölü nebat örtüsünü sürükler, 

ruğnııırlar toprağı taşır.

Sog^KBPS.krc göre, bomtef sınıflarının 
nsr.de sevecsuhv. « y a  rüzgâra ma- 

- - ■' en  mikyas o.^rak kabul etmek

Rüzgâra maruz mevkilerde «sabai $4- 
cer» normalden çok inhiraf eder; .rüzgâr 
istikametinde bulunan kutur aksi istika
mette ölçülene nazaran fğ 30 daha büyük
tür. Bununla beraber rüzgârdan mahfuz 
mahallerde kuturda muhtelif istikamet
lerde inhiraflar kaydedildiğini söylemeli
dir. Yalnız kuturdaki farklılığın gövde
nin alt kısmında tahminen 4 metre irtifaa 
inhisar etmesi dikkate şayandır. Dallılık 
ve eğri büyüme ve aynı suretle taç teşek
külü doğrudan doğruya rüzgâr şiddetiie 
münasebetlidir.

Yangın, kızılçamın yayıcısıdır:

Kızılçam saf meşcereler halinde inti
şarını, Akdeniz mıntakası ormanlarını, 
tahrip eden ateşe borçludur. Yanan saha
ların yeniden ormanlaştırılması için tasa
lanmağa lüzum yoktur. Kanatlı hafif kı
zılması tohumlan rüzgâr tarafından her 
yere nakledilir. Altı senelik kızılçam to
hum verir; 200 yaşma kadar her sene te
kerrür eder; tohumun kemali çiçeği takip 
eden senenin sonbaharı başlarına, yani kış 
yağmurlarından biraz evveline rastlar. 
Taze tohumların intaş kabiliyeti, yapılan 
tecrübelere göre % 100 olarak tesbit edil
miştir; dört senelik tohumunun % 57 intaş 
nisbetinc malik olduğu görülmüştür. To
hum verme fevkalâde bol ve tohumun in
taş kudreti son derece yüksektir. Kızılçam 
dikenli çalılardan temizlenmiş ve yüzden 
yumuşatılmış olan metruk tarla toprakla
rım tercih eder, çıplak ve çayırlaşmamı; 
toprakların kızılçamla örtülmesi dikenli 
çalı ve herdem yeşil çalılarla örtülü yerle- 
rinkinden daha kolaydır.

Yanık sahaların kızılçamla örtülme 
hâdisesinin izahında: Kozalaklarda tohu

mun kemale gelmesi, toprağın kül vasıta- 
siie eyileştirilmesi, bakteri faaliyetinin 
toprağın derin tabakalarına intikali, top
rak içine düşmüş tohumun çimlenmesi 
yardım edebilir. Mainafi diri toprak örtü
sünün yangınla mahvedilmesi ve böylece 
rutubete rakip olanların bertaraf edilme
si bu hususta esas olsa gerektir. Akdeniz 
mm takasında silvikültür, smrî ağaçlama
larda diri toprak örtüsünün mahzurunu 
bittecrübe tesbit etmiş bulunuyor: Sar
dunyada toprak örtüsünün kaldırılıp ya
kılmasını müteakip pırnal ve mantar me
şesi ile yapılan zeriyattan eyi neticeler el
de olunmuştur.

Kızıl çamın intişarında ve geniş müte
canis meşcereler teşkilinde Akdeniz mın- 
takasınm büyük yangınları esastır.

Kızılçamın zararlıları:

Kızılçama en çok arız olan böcek çam 
kese böceği T h a u m a t o p o e a  p i t  i - 
y o c a m p a dır. Bu böcekten en çok za
rar gören yaşlı meşcerelerdir; o kesif, sı- 
rıklık halindeki ormanlara pek arız olmaz.

P i s s o d e s  p i n i  tabakai kitabiye 
ve haşebi kâzipte bulunur; bilhassa mağ
lûp halde bulunan sirıklık ağaçlara arız 
olur.

M a r c a l i n a  h e l l e n i c a ,  bir 
kabuk biti olup beyaz ifrazatı ile gövde
yi ve dallan örter, sirıklık halinde mağ
lûp ağaçlara ânz olur.

Mantarlardan yer yer T r a m e t e s  
p i n i  çok münteşirdir.

Kuraklığa karşı çam çok mukavim
dir. Serbest halde bulunan fideler uzun 
yaz kuraklıklarında bile, şayet düşen to

humlar yağmurlu aylarda kökleşmiş ise
ler, mahvolmazlar. Kızılçam {idelerin ;n 
kökü çok defa toprak üstündeki sürgünün 
on misli derine gider. Köklerde kesif 
Mıkoriza da bulunur.

Yangından kurtulan ağaçlarda kabuk 
kalınlığı sekiz santimetreyi bulurt Sirıklık 
ağaçlar ve gençlik büyük yangınlarda 
mahvolur. Bu nevi yangınlarda basiretle 
konan mukabil ateş müessir bir vasıtadır.

Keçi otlatma?:, çam meşcereleri yap
rak!; bir alt tabakaya malik olursa, binnis- 
be az zarar verir. Keçi: hastalıklı çam
dalları yerinde sandalın genç sürgünleri
ni, kokulu Akdeniz çalılarını, alçak boylu 
Q. c o c i f e r a yi tercin eder: ancak za
ruret halinde genç çamları da yer. Bu iti
barla alt tabakayı ve hatta lüzumsuz 
ağaççıkları ormandan pek uzaklaştırma- 
malıdır.

Kızılaçmda karacanın haşaratına pek 
rastlanmamıştır.

Kızılçamın hasılaları:

Kızılçamın eğri büyümesi ve daîhlığı 
ilk nazarda onun kereste kıymetinin dü
şüklüğüne ihtimal verdirir. Halbuki ge
micilik için eskiden’oeri eğri ağaç kullanıl
mıştır: biçilmiş kereste istihsalâtı ise da
ha henüz yenidir. Bununla beraber düz
gün işleyen bir işçi kitlesi sayesinde uzun 
ve düzgün kızılçam gövdelerinden kâfi 
derecede kerestelik odun elde etmek vc 
onu muhtelif maksatlar için kullanışlı 
hale koymak mümkündür.

Kızılçam haşebi havada kurumuş ola
rak ortlama 0.56, kesimden ,2"3 3y ' sonrs 
ormanda kurumuş halde 0.67-0.70 olmak 
üzere oldukça ağırdır. Sertlik, şimdiye ka-



edilmiş olmamakla be- 
w  HW>.r  yakın olarak ka- 

ilvi" Aît'-'t ku çekme ve tazyik 
■şultivun olan kmllçaın odunu 
ömu$$ktu\ kolaylıkla rendelenir 
;.‘j, ssıbuî eder, Bilhassa su altm- 
Svamr, Buna mukabil değişen 
•rmda mukavemet 6 veya 7 se- 
ar eder. Odun hacmini muhafıı- 

Idunun atma vc çekme hassası, 
» geniş olan halkaları ihtiyarlık- 
k « ,o takip ettiğinden, kesim za- 
hiçme nevine tabidir. Bu itibar- 
ibreü ağaçlarla rekabet ede- 

ii döı * rnrtre boyundaki ağaçla- 
■ erimi çok azdır; fakat buna kar- 
:s: fevkalâde yüksektir. Kızıl- 

tuhfa, parke. kazık, çit. mobil- 
5. yapı İskelesi, sandık, kapı ve 
suarı, maden sütunu olarak 
aks;ıtlar için kullanılmak sure- 
İaçlarm verine kaim olabilir.

si terebentin ıtibarile zengindir. Odun is
tihsaline hiç zarar vermeksizin her sene 
bir ağaçlan 2.5 kilogram reÇine alınacağı 
hesaplanabilir.

Kızılaçmın kabuğu yüksek taneni ih
tiva eder ancak istimali mahduttur. 1)

ICmlçam meşçerelcrinde hacim ve 
tccessüm:

Aşağıda verilen rakamlar ve malumat 
seksiyon usulile hacimlendirilmiş ve ana
litik araştırılmış 524 yaşlı ağaçla 600 sırık- 
iık ağaca istinat eder. Rodos adasında ya
pılan hacim tayinleri tamamile ölçülmüş 
1300 hektarlık yaşlı meşcerelerle muhtelif 
büyüklükteki 115 tecrübe sahasını ihtiva 
eder İşletmenin tanzimi maksadile yapı
lan hacim tayinine ait tafsilâtdan kaçın
makla beraber, bu işlerin yalnız mevcut 
odun servetini kavramağı değil ayni za
manda kısmen plânlı bir işletmede çamın 
verimliliğini tesbite çevrildiğini söyleme

lin odunu çabuk tutuşur, yan- 
karaçarmnkfne müsavidir, şa- 
daha yüksektir. Vaktiîe çıra- 

r tenvirat maksadile kullanıl

anın

nisbctl
asrıdır*
tf.

e kızı İçi*» 
niüîndfi

turdan buımaı 
tik işletmenin 
vizyona tabi tı 
cetveli yapılın

nn t cini belere rin hacmini tı
tmıuc ı t  iitJ olduğunu gös
m re*,,ioe alm- itibanile daha
nâr hıız. itandan son derece değ
km mır■ Reçine- İcrı için ancak

istihsali,ıMcTKICÇO p/îftnwn
vtâf>u Cfâtıp feop'istJdnın

İki ir On senelik bir kesim plânında kesi
me tabı tutulacak meşcere gruplarının ve 
münferit ağaçların intifa edilebilecek göv
de hacmin; göğüs hizasındaki kabuklu ku- 

ulmak lüzumlu olduğundan, pra- 
ihtivacı için, istikbalde re- 

ululmak şartile, bir hacim 
ıştır. Bu cetvel, meşcerele- 
ayinde kullanışlı bin vasıta 
dermiştir. Çünkü nazariye 

iyi olan diğer metotların, 
jişen meşcere ve ağaç şekil- 
: müstesna vaziyetlerde, ka-

iyetli bir yekûn tutar.

pazara sevicolunur.

Kızılçam Hacım cetveli

I. Bonitet II. Bonitet IH Bonitet

1 30 dekar 
Kabuklu İrtifa ~ 15—20m. İrtifa =*=11—15m. irtifa 10 m

Kutur Cari lecesSm Kabuksuz Kabuksuz Cari tecea Kabuksuz Cari fceees
ağaç hacın süm ağaç hacmi SÜIU ağaç hacmi s ü m

m3 m° m8 m8 ms m3

2Ü 0.175
0.027

0.115
0.025

0.060
0.020

j  22 0.202
0.056

0.140
0.045

0.080
0.035

24 0.258 0.062
0.185

0.045
0.115

0.040
2Ü 0.320 0,063

0.230
0.045

0.155
0.040

28 0.383 0.067
0.275

0.045
0.195

0.040
30 0.450 0.070

0 320
0.055

0.235
0.040

32 0.520 0.080
0.375

0.060
0.275

0.040
34 0.600 0.090

0.435
0.060

0.315
0.040

36 0.690
0.110

0.405
0.080

0.355
0.055

38 0.800
0.120

0.675
0.080

0.410
0.060

40 0.920
0,123

0.655
0.095

0.470
0.065

42 1.043
0.125

0.750
0.100 |

0.535
0.065

44 1.168 0.117
0.850 1

0.100
0.600

0.065
46 1.282

0.110
0.950

o.ııo
0,665

0.07O
8̂ 1.305 0.105

1.060
0.095

0.735
0.080

50 1.500
0.105

1.155 1
0.005 {

0.815
0.080

52

54

1.605
0.105

1.250
0.005 1

0.895
9,086

1.710
0.105

1.345
0,000

0.975
0.680

56 1.815
0.105

1.435
0.090

0 055
58 1.920

0.105
1.525

0.090
60 2.025

0.(05
1.615

i
62 2.130

0.105
64 2.235

0.105 j
:

gg İ



Vi’.&iv oktugu anlaşi'mışur. Diğer me- sek yaş sınıflarında moşcere kesafetinin 
»i'in. kuU'ftuü&c&ğı mcscereleri ise yaşlı gayri kâfi bulanması ve onların serbest 

vSİan servetiae nazaran arka halde büyümeleri işi güçleştirmiş ise de 
'..ü muntazam ve kesif sınıklık itina ile seçilen küçük tecrübe sahaları sa-

yesiııde bu mahzur da bertaraf edilmiştir.

IrM'.i üe î.3ö deki kutrun birbirine 
>î evlan riyazi münasebetleri buîuna- 
n -îiır. Az çok ayni yükseklikte tepe 
sjSs malik meşcerelerde göğüs hiza- 
;âki kuturlar, birbirine tabi olmaksızın 
vhavviMır. Bur.a mukabil kesim ya- 

ve Verim yaşından daha yukarı olan 
ce>v:rnn iriiıriarı. birinci derecede 
'â:;n şiddetine tâbi olan mevki teneb- 
b om tetir, in bir ionKsıyonudur.

Hacim cetveli, vasati irtifaa göre teş- 
r-dü. j- üç bonitet sınıfına ayrı imiş tut 
ıa jjıuad:- a'içsk benifei sınıflarındaki 
usT’Tii asisinin çok yüksek olduğunu, 
p göre tahmin ediîebileceV
işatet etmesidir. Kezairk enernmiyet- 

ri.-ti-ıx nUbeıi de bonıtetle makusen
'Gaiptir.

-nzım edilen hacım cedveli yalnız 
sûTîmafCne kutra icatlar olan gövde 
jj; odan hacmi» verir. Ayni

iakı '-nidam* ağaç hacmi her üç bo-

İrtifa tecessümü en yüksek derecesine 
30 uncu senede, aşağı bonitetde ise rüz
gârın tesiri neticesi olarak daha erkenden 
vasıl olur; bu yaştan sonra irtifa tecessü
mü süratle azalır ve yaşlı meşcerelerde 
tamamile durur. Kezalik genç meşce
relerde boy tecessümünün azamî olduğu 
zamanda ayni yükseklikte müsavi bir tepe 
çatısı inkişafı temayülü baş gösterir. Ta
li meşcerenin mağlûp halde bulunan sınk- 
lık ağaçlan serbest hale konduktan sonra 
da artık boy tecessümü yapmazlar.

Ağaç sayısına gelbıce: On senelik bir 
meşcerede hektarda 15000 ağaç tesbit edil
miştir. Sırtklık devresindeki meşcereler
de bilhassa birinci bonitetteki meşcereler
de ağaç adedinin azalması çok kuvvetlidir.

Tecrübe sahalarında yapılan tadada 
göre aşağıda verilen ağaç sayısı hektarda 
normal olarak kabul edilebilir.

Hektardaki ağaç sayısı

i , hieiülır. üçüncü bonitet de Yaşı I. Bonitet II. Bonitet
lîcîin takriben yansıdır. 20 3600 2300

tari.r* :-.ov:vrimu birinci bonitet- 30 2000 1300
«cüie 47. üçünçûde 49 kutrunda 40 1300 900
tecili - küçük tecrübe sahaları sa- 50 850 610

ur d„ bertaraf edilmiştir. 60 620 470

ai meşcerelerde vahit kesafete
70 500 400

yari; gruplar bulunabildiğinden
80 410 360

— j T» /KciVZiiuuİıS OÜnâlTıJK En iyi bonitet daima ağaç sayısı itaba*

r*&zrteler için hasılat cet- n le  daha zengin olanıdır; en alçak boni*- 
:.lT.ş.İ:;> olmuştur. Yük- tetteki meşcereler daima seyrekdir; yük-

m

sek yaşlarda normal bir kesafetin elde 
edilebilmesi meselesi daima şüphelidir. 
Fazla kesif gençlikler seyreltilmelidir; fe
rahlandırma kesimleri erken başlamalı ve 
45 yaşına kadar 5 azami 10 senelik fasıla
larla tefirarlanmaktadır. Kesim yaşına 
yaklaşmış meşcerelerde ziyalandırma ke
simlerden sarfınazar edilmesi daha doğ- 
eudûrri

Yalnız birinci bonitet için tesbit edi
len ve muhtelif yaşlara ait kabuksuz orta 
ağacın hektardaki kutur, sahai şecer ku
tur tecessümünü gösteren bir cetveli aşa
ğıya koyuyoruz.

Yaş Hektardaki 
sahai şecer

Orta ağacı o 
1 30 deki 

kutra

Orta ağacın 
beş senelik 
kutur tecea- 

sûrnft
m2 Sm Sm

20 16.6 9.0 2.6
25 17.2 11.6 2.6

30 18.0 14.2 2.5
35 19.2' 16.7 2.5
40 20.6 19.2 2.4
45 . 22.3 21.6 2.4
50 23,2 23.9 2.3
55 24.0 26.2 2.3
60 25.0 28.2 2.0

65 26.0 29.8 1.6

70 26.9 31.3 1.5
75 27.8 32:5 1.2

80 27.5 33.6 1.1

85 27.2 34.5 0.9
90 26.8 35.3 0.8

95 26:4 36.0 0.7

OO

26.0 36.6 0.6

Kutur tecessümü 20 senede azami
haddine varır ve bu yaştan itibaren bida
yette yavaş bilâhare pek çabuk olmak üze
re daima azalır, odun genç yaşta halkala
rın pek geniş olmasile temayüz eder.

Bonitet ve meşcene kesafeti bu umu
mi hâdisede pek az rol oynarlar. Prauk se
bepler dolayışiîe mühim meşcereler için 
kaba oduna ait şekil emsali tahlil sak va- 
sıtasue tayin edilmişti!'. Şekil emsali Û.40-
0.62 arasında oynar, kesim çağındaki ağaç
larda û .418-0.495 diri Kesim çağma yaklaş
mış ve kesim cağındaki ağaçlar için şekil 
emsali vasati olarak 0.456 kabul edilebilir. 
Meşcerenin tabiî yaşma göre aşağıdaki
kıymetler verilebilir:

Susaklık ağaçlar için şekil emsali: 0.400
Kesim yaşına yaklaşmış ağaçlar
için şekil emsali 0.456
Yaşlı ağaçlar için şekil emsali 0.495
Yayvan taçlı yaşlı ağaçlar için
şekil emsali 0.513

Yu karı ki rakamlar kabuksuz ağaçla
ra aittir. Kabuklu yaşlı ağaçlar kabuğun 
kalınlığı dolayısile çok az üsıüvani hacim 
gösterirler.

Kesim yaşındaki ağaçların kabuk kut
ru 4-14 santimetre arasında tahavvül et
mek üzere vasatı 7.8 santimetredir. Kabuk 
hacmi kaba odun hacminin vasati % 15 şi 
kadardır. Kabuğun en kalın olduğu yer 
ağacın kaidesinden takriben iki m etre yu- 
karısındadır; daha yukarı kısımlara doğru 
kabuk kutru süratle azalır, yalnız yanık 
ihtiyar ağaçlar iû m etre irtifaa kadar ka
lın kabuk teşekkülü gösterirler.

Hasılat cedvelinin mütalâasından an
laşılacağı üzere birinci bonitetde en yük
sek câri tecessüm hektarda 6 m etre mikâp 
olmak üzere 45-50 inci senededir; orta bo- 
nitette carî • tecessüm 40-70 inci senelerde 
hektarda 3 m etre mikâp olmak üzere sa
bittir. Buna mukabil ü,çüncü bonitetde 
en yüksek câri tecessüm 70 inci senede iki 
metre mikâptır.



Kızdçam hasılatı-'cedvcÜ 
Vahit kentette bir hektar için kaba odun hacmi
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muhtelif bomteSCr- hektarda 1.3 metre mikâptır.
j§8şggiŞB«ş gibidir:
SfİÎSı̂  oO*ÇO v^slâHTic^

vaşlannıiâ

Dericin tayininde ehemmiyetli bir 
mikyas olması icap eden en yüksek hacim 
miktarı birinci bonitette 55-60, ikinci boni- 
tette TŞ^uçüncü bonitette 85 inci senelere 
isabet eder.

Ameflajmân maksadile müteaddit yaş

lı ağaçlarda yapılan tecrübelerle vasati 
tecessümat yüzdesi % 1.6 olarak bulun
muştur.

Dal hacmi yüzdeleri aşağıdaki gibi 
tesbit edilmiştir:

Dal hacmi ağaç hacminin, kesif meş- 
cerelerde % 30-35 şini, seyrek meşcereler- 
de Çi 35-45 şini, serbest ağaçlarda %50 sini 
teşkil edefT

Aşağıdaki hasılat cedveli düzenli bir 
işletmeye tabi tutulan kızilçamın verimli- 

. liği hakkında bir fikir verir.

İsletme esasları:
Akdeniz mıntâkasında karışık meşce- 

re tesis ve idamesinin maksada elverişli 
olduğunda şüphe yoktur. Bu itibarla kızıl- 
çam da karışık meşcereler halinde yetiş
tirilmelidir». Ancak her yerde mahlût or
man kurmasına savaşılmamak ve bunun 
için zaman bırakılmalıdır..

Kızılçama karıştırılacak en kıymetli 
ağaç nevi her yerde münteşir olan servi
dir. Servi en yaşlı çağma kadar yanlar
dan vâki olacak tazyıka ve.çamm esasen 
hafif olan gölgesine; tahammül eder; ziya
dan faydalanan sivri tepesi her zaman 
kendisine yetecek bir mekân bulur. %2Q 
servi karıştırılmış mütecanis bir kızılçam 
meşceresinin hacim verimi % 50 artar. 
Ancak servinin mevki tenebbüt istekleri
nin yüksekliği dolayısilebu gayeyi her yer
de elde etmek mümkün değildir. Servi kâfi 
derecede serin ve derin vâdi içlerinde taşlı 
ve Flyşh topraklar üzerinde yetişir ve ek
seriyetle yazın kurak dere yataklarını ta
kip eder." Şimal ve garba bakan mevkiler
de, iyi parçalanmış, kalkerli topraklar üze
rinde alçak mahallerin pliyosen devrine

ait kumlu topraklarında servi büyü* • bü 
intişar sahası bulur. Mahlût meşcereler 
teşkilinde bu cihetin göz Önünde tutulma
sı. mahlûtiyetin grup ve .küme tarzında 
yapılması lâzımdır. Ancak toprak vaziyeti
nin az çok iyi olduğu yerlerde servi alt ta» 
bakada garsiyat suretîle münferit olarak 
mescereve sokulabilir. Söylenenlere göre 
kızılçam için aşağıdaki orman tipleri mev- 
zuubahistir:

1 — Mütecanis kızılçam meşçeresi
2 — Serin vâdi yataklarında küme 

halinde '*■ 15 servi ile karışık çam ormanı
3 — Şimale bakan iyi çam meşcerele- 

rine münferit halde % 25 servi karıştırıl
mış orman-tipi.

Yukarıda verilen orman tiplerinde 
asıl olan mevcut kızılçam meşcerelerinin 
maksada Uygun tarzda işletilmesidir. Bu 
itibarla işletme şeklinin: kızılçam a uygun 
öîmasi yani seçme tarzından ziyade makta 
şeklinde kesim yapılması lâzımdır. Çünkü 
seçme ağaç tacının genişlemesini mucip 
olur. Mutedil kesafette kızılçam daha 
genç yaşta iken dal ve tepe teşekkülüne 
meyleder, eğri gövde ve bir taraflı tepe 
yüzdesi meşcere kesafetile makûsen müte
nâsiptir. Diğer taraftan genç nesil nor
mal bir siper altında. 5-10 sene zarfında 
mahvolur. Bu sebepten kızılçam inakta 
şeklinde işletilmelidir.

Kesim, değişen muvakkat tenebbüt 
şartlarına da uyan 5-10 hektarlık sahalar
da küçük meşhere tarzında yapılır. Bu ke
sim tarzı meşcere idaresine ait kaidelerin 
tatbikine ve her orman grubunu mevcut 
mahallî şartlara göre muameleye tabi tut
mağa imkân vermesi itibarile faydalıdan.



4
£V4i\iavı teıiebbüt mevkii- 
ıumö*n ileri getir; gençlik- 
vvuak tarla arazisinde ve* 
di mevdana gelir. Yaşlı

değildir. Bununla beraber tamamile gay
rı muntazam bir işletmenin muntazam bir 
işletmeye tahvili halinde hakikî kesim ya
şı normal idare müddetinden çok inhiraf

,4 i a n y s ı i t  k e s i f  b ir

-İ.|î$e, grupları ise meşktin mahallerden 
tt«*> **vp verirniv bulunu? Büyük vüs- 
atta y*̂ iı meşerrrk ı in bulunduğu yerler- 
4r 4» bdyiık Iralama kesimi yapılmama* 
•âî' Büyük sahada bulunan hotuk, dev
rik *♦?■**% uğramış vaşlı a;:.uçlann kuldı* 
"i£nk*?5 e;:#1,de ermarun iîk defa temizlen- 
MHİMİmi so»p* tedricen küme şeklindeki 
■ ç rt-ç*.İRifıktir Fmin istikbal vade*
âm «aterrad* unıada işletme ya* 
yâeaav» ve ►« kesim başka yerlerde mı* 

nesim. ihtiyar ağaçla- 
-*  lûtum gostcraigı ma-
.*# Îsupj*. 4rr* frf'ı’meÎKİâ1,

K ız ı lç â m  Sı'reni iğ i

eder Çünkü ihtiyar meşcere döküntüle
rinde çok yaşlı ağaçların kesilmesi, hiç 
ihtimam görmemiş sınıklık meşcerelerde 
sıkışıp kalmış olan siper ağaçlarının za
manında uzaklaştırılması icap eder. Ke
resteye elverişlilik bakımından göğüs hi- 
zasuyia kabuklu kutru 40 santimetreyi 
aşan ağaca kesim yaşma gelmiş nazarile 
bakılabilir. Bu kutur iyi bonitetlerde 
00-70 senede elde edilir.

Tanzim edilen hasılat eedveline göre 
kmlaçmm en fazla hacim hasılatı verdiği 
zaman birinci bonitette 50-60 yaşma, ikin
ci bonitette 75 inci seneye rastlar.

Bakım kesimleri tecessümatı arttırdı* 
ğından, 60 sene vasati idare müddeti ola

rak kabul edilebilir. İstikbal vadeden Sun’ı tensil yapılacak yerler; Pilyoaen
münferit ağaçlar, son kesimden 20-30 sene terraslarınfm salhan riertleştiği, civarda 
daha sonraya bırakılabilirler. Ancak on- ana ağaçların bulunmadığı ve görünüşe 
ların yeni yetişen genç meşcerenin ilk fe- nazaran dikenli ve sent yapraklı çalılar

Foto: Amenajn.an Birinci gurup
Alanyada seyrek bir Kızılçam meşceresi

rahlandırma kesiminde çıkarılması lâzım
dır. İhtiyat ağaçların bırakılması halinde 
bugünkü tabiî ormanlara teşmil edilen ve 
kızılçamm biyolojisine tamamile uygun 
bulunan iki tabakalı koru şekli meydana 
gelecektir. Yalnız ihtiyat ağaçların inti
habı tesadüflere değil ormancıya bırakıl
malıdır. Bu takdirde ihtiyat ağaçların ta
cı genç nesli mutazarrır etmez ve boy te- 
cessümü GO İnci senede sona erdiği halde 
kutur tecessümü daha uzun müddet de
vam eder.

Meşcere tesisi tabiata bırakılmalıdır; 
çıplak sahalarda, bilhassa toprak sathı yer 
yer hazırlandığı ve çok gümrah makiler 
uzaklaştırıldığa takdirde tabiî tebezzür çok 
iyi inkişaf eder.

yolile kızılçamm yerleşmesine elverişli 
olan mevkilerdir. Böyle çok sarp rüzgâr
lı mevkilerde zeriyatla muvaffakiyet elde 
edilmiştir. Bu takdirde ekim, meyli azam 
hattına mail olarak tesis edilen ve birbi
rinden ufkî mesafeleri dört metre olan sı
ralar halinde 50 santim genişliğindeki çu
kurlarda yapılır, hektara 20-30 kilo tohum 
kâfidir; Ekimden sonra tohumların top
rakla örtülmesi ve hafifçe tazyik edilmesi 
şâyânı arzudur. Zeriyat yağmur mevsi
minin başlangıcında birinci ve ikinci teş
rin aylarında yapılmalıdır. Sonradan ya
pılan zeriyat gümrah bir çimlenme göste
rirlerse de daha nisanda başlıyan kuraklı
ğa tahammül edemezler.



rt.vvr'- kaph arazide çukur-
^iknasından' sonra ve ekimden ev- 

w l v‘ii;k»;' vak;h»aiicur.

İ*-k ^ençkkier hiç bir müdahaleye îü- 
sum *3swriaşzler. 15 nadiren 20 yaşın
da ük Temizleme kesimi yapılmalı, hinihâ- 
ce;:c bu temizleme kesimleri ağaç araîık- 
ar-.r'. 1.7-2 metreye indirmek maksadile 

iûr teraslandırma kesimi karakterini ala-

MtÖ VciŞlTKl&kİ serenliklerde ferah-
ma kesinti her oeş senede bir yapu-
&&Ş İ f A V £LŞÜvvt gelinceye kadar her

ıvcıe icrahiam:m: a en aşağı üç defa
ianmuiıckr. K

rmş ya m takriben 45 yaşındaki bir meşce- 
re içi» MG&-Î400 ağaç kâfidir, büâhara 
y*xkî*ak kesirr.ie; hazırlama kesimi ka- 
r skiûi iaût 'Juya oittabi kıymet itibanle

Sur kesimde, hektarda iyi büyüyen

lerden en çok 5Û danesi ihtiyat ağaç, ola
rak bırakılabilir. Tabiî tebezzüre toprağı 
hazırlamak maksadile kesim, sabası temiz- 
lenmelidfr. Haddizatında mekân itibarile 
mahdut olan kesim sahaları o tarzda sıra
lanmalıdır ki, kesimin komşu sahada te
kerrürüne kadar 10 senelik bir zaman geç
sin. Buna göre maktalar dama taşı gibi 
sıralanmış olur. Maktaların başlangıcı 
rüzgârın aksi istikametinde bulunmalıdır. 
Rüzgâra karşı bir siperin bulunması her 
halde lüzumludur. Kesim istikameti 
umumiyetle cenubu şarkiden şimali garbi
ye ve vadiden dağa yukarı müteveccih ol
malıdır.

Hulâsa: Normal kesim yaşanın fev
kinde idare müddetinin nısfı kadar kalan 
ili t iy at ağaçlar terkile mahdut sahalarda 
tıarşlama: ihtiyat ağaçlarla veya meşcere- 
bakiyesile tebzir; sırıklık yaşında üç fe
rahlandırma kesimi; ileri giden hazırlama 
kesimi. İdare müddeti 60 sene.

Okuyucularımıza:

Orman ve Av’rn eski yıllıkları takım 
ve perakende olarak satılığa çıkarılmıştır, 
ivmk.'üerin Posta kutusu adresine baş 
vurmaları rica olunur.

Modern harplerde orman

Yazan: Donald G. C o le m a n  Çeviren: Orhan Y a m a n l a r

8-9 aydarıberi harp dünyada en büyük hâdise olarak devam cdegelmekıedi r. 
Her iki taraf galebe için büyük gayretler ve fedakârlıklarla çclışmakta ve hamurlan
maktadırlar.

Hazırlık sahasında harp endüstrisinin en kuvvetli kaynarcianndau birini hiç 
şüphesiz ki orman ve orman mahsulâtı teşkil ezmektedir. ^.ismerican Forests - 1940 
Januar» Mecmuasında .intişar eden bu makale orman ve orman mahsulâtının 
harp malzemesi olarak nerelerde ve ne şekilde kullanılmakla olduğunu ve bun
lardan elde edilen veya edilebilecek neticeleri gayet vazıh olarak ifade et
mektedir. Onu okuyucularımıza sunuyoruz.

Harp tarihinin hiç bir devresinde or
man ve onun mahsulleri bu günün tahrip 
mermileri, aşılmayan müdafaaları, çelik 
tankları, harp tayyareleri ve tahtelbahir
leri, havada, karada ve denizde makineleş
me gayretleri için bu derece ehemmiyeti 
haiz olmamıştır. Yeni keşiflerle odunun 
istimal sahaları o kadar genişlemiştir ki bu 
günün harp isteklerinde hiç bir materyal 
odun kadar aranmıyor. Patlayıcı mad
deler, sığmaklar, ihtiyat maddeler, ünifor
malar için lâzım materyallar ve yanan ci
simlerin bir çoğu odundan çıkıyor. O, ka
rada, denizde ve havada teçhizatın ve di
ğer harp malzemesinin naklinde, harp za
manı muhaberatında en mühim yeri işgal 
ediyor. Modern harp malzemesinin yapıl
masında ağaç o kadar hayatî ehemmiyeti 
haizdir ki Hitler’in Polonya’yı istilâ se
beplerinden biri de bu memleketteki vasi 
orman menbalannın vereceği bol ağaçlar
dı. Almanca «Vorwaerts» gazetesinin de
diği gibi kısaca: «harp zamanında ağaçsız 
olmak ekmeksiz olmak kadar fenadır.»

Almanyanm bugünkü hâdiselerde cn 
büyük istiklâli cihan harbindenberi ağaç 
kimyasında yaptığı geniş araştırmalarıdır. 
Odun şekeri insan ve hayvan için yenebi
lecek bir hale getirilmiştir. Sun’ı ipek, 
odun yünü iplik imalinde şimdi Alman
ya’da dörtte bir yer tutuyor. Son beş sene 
içinde bütün Alman üniformalarında tak
riben Ö/02Û odun yünü kullanılmıştır. Av
rupa’da bol benzin bulunmaması gaz ma
kinelerinde yanıcı mayi yerine odun ga
zı kullanılması için dikkati celp etmiştir.

Ağaç kimyasının bu kadar ileri ve 
modern harplerde çok geniş m ikyasta kul
lanılmasına rağmen ağaç daha henüz ne 
Almanya'da ve ne de diğer m em leketler
de iamamile anlaşılmış değildir. Ağaç ya
kılan veya muhtelif şekillerde kullanılan 
madde olarak kabul edilebilir, fakat onu 
kimyevi b ir tali 1 ile tabi tu tarsak  büyük 
zorluklarla karşılaşırız. Kabaca üçte iki 
sellüloz ve üçte bir lignin. ile diğer bazı 
maddeleri bir parça da kü lü  muhtevidir. 
Sellüloz lifleri verir. L ignin ise lifleri ya-



^ v, Sk' -.ûos gerek haıp ve gerekse 
j'h iatn*“Uıv". ısiihsalâtında geniş bir yer 
:■■ •.;>\.v.•: Hemen her yerde her gün 

uiWu^m*ku olan maddelerde — kâğıt- 
t  ipekten çoraplarda, Cellophane 

it\i fırça saplarında kullanılır. 
İjcr zamanında bu madde harp malze- 
Moibe dahil olur. Almanya'ya sollüloz ta- 
\ aj gemilerin İngiliz'ler taralından tu- 
ukhiğuna dair alınan raporlar bunu gös- 
er'Vvc. • Çünkü infilâk maddeleri «Tri- 
•tttroaeUühu» dır.

Fakat yakın zamanlara kadar lignin’- 
m nerelerde kullanıldığı bilinmiyordu. 
Selisi loz fabrika kırında her sene milyon- 
lasv# ton sokağa atılıyordu Kimyagerler 
Uğrardın maden kümiirü katranı gibi Ras
yonel olarak kullanılmasına çalışılmakta- 
•İ.U ıar Buna göre de diyebiliriz ki bu gıi- 
aun î iiiUmîyen ağaç mahsulleri istikbal 
îıjtrpicrir.de kulianıLacuktu. Ayni zaman* 
â» #*%*<- harpu. yâlnız ağaçten çıkarılan 
tvnyi» maddeleri modern harplerde artık 

ham nulsryaliard&n da çıkunlbile-
mkta,

UutkiHU' alkol, asit asetik ve 
Am »î; raimi alıçtan çıkarılırken ve 
aarp *S*fcbcesa«îi için çok istenmekte ikon 

ief»rjik Amerika’da bu maksat için 
i—; çok rz.or.uaıardiD İst ifilde edil-

Alman vaaz, yüksek patlayım 
«ma unsura elan nitrosellüioz 

**-*****- s*n kuüismkrnşhr. Harp lovazı- 

***** im m m fâjB&h beraber kullanılan 

ASmI r» *14*1 » .f.rr maddeler odundan 
^innİM ğmmâm  fide ciiHyet,

Eskidenberi Gangsterlerce «Soup» 
diyebilmen ve kuvvetli bir patlayıcı mad
de olan «nitrogliserin» de odundan elde 
edilebilen «glycerol» den çıkarılıyor. Nit
rogliserin talaş ile karıştırılınca sulh No- 
bel mükâfatını kuran Alfret Nobel tara
fından 1860 da keşfedilen bildiğimiz «di
namit» teşekkül eder.

Odundan istihsal edilen «asit asetik» 
kimya harbinde kullanılan bazı zehirli 
gaz ve dumanların imalinde istimal edile
bilir, Diğer cihetten de odun kömürü ye
ni harplerin zehirli gaz maskelerinde es
kiden beri kullanılan hindistan cevizi ka
buğunun ve şeftali kömürünün yerini tut
makta ve ağaç özünden yapılan hususî bir 
filitre kâğıdı da dumanı içeri sokmakta
dır.

Büyük harpte dumansız barutun bu
lunmasına rağmen en ziyade ağaçtan ya
pılan barut kullanılmıştır. Kara barut 
alelekser odun kömürünü ihtiva eder. 
Kullanılan odun kömürü hususî hassalara 
malik olmalı ve sert haşepten yapılmalı
dır. Bundan maada kara barut şarapnel 
içerisine de konur.

Ormanın diğer bir mahsulü olan «Ro- 
sin* de keza şarapnel içerisinde misketler 
arasındaki boşlukları doldurmağa yarar. 
Bu suretle patlama vuku bulduğu zaman 
misketler her cihete doğru fırlar. Keza 
Rosin ile bildikte istihsal edilen ve orman 
mahsulü olan «Terepentine» alev makine
lerinde ve «sentetik kâfurî» imalinde kul
lanılmaktadır.

Şimdiki harpler eskisinden fazla pat
layıcı maddeler ister. Sebebide ağır çaph 
silâhların çıkmasıdır.
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Bugün hava hakimiyeti de cihan har

binden daha fazla ehemmiyetlidir. Son on 
sene odunda mühim istimal sahaları aç
mıştır. Kontrplaklar tayayreleıde hususî 
bir ehemmiyeti haizdir. Umumî harpte ve 
onu müteakip günlerde Amerika hava si
lâhlarında odunun kullanılmasına (Or
man mahsulleri laboratuvarı) büyük yar
dımlarda bulunmuştur. Bu 1 aboratuvar 
Wisconsin Madison da federal orman ser- 
visile beraber odun için yeni ve sağlam 
kullanma sahaları ve geniş malumat mey
dana getirmiştir.

Son senelerde madenî tayyare kulla
nılmakla beraber yeni keşifler ağacın ta
lim tayyarelerinde tekrar aranacağım 
göstermektedir. Bozuk akşamın fazla ve 
zor bir uğraşma veya hususî bir ekibe en 
muvafık bir ihtiyaç hasıl olmaksızın ko
layca tamir edilebileceği elde edilen neti
celerden anlaşılmaktadır. Binlerce talim 
tayyaresinin büsbütün veya bir kısmınm 
ağactün inşasile beraber madenî tayyar 
fabrikatörleri asıl hünerlerini bombardı
man, takip veya diğer harp tayyareleri 
üzerinde gösterebilirler. Bu takdirde lâdin 
yine tayyare kanatlarının imalinde ve 
kontrplâk akşamında kullanış yerleri bu
lur. Bugün Fransa ve İngilterenin tayya
re ihtiyaçları asgarî bir insan kuvvetile 
büyük mikyasta ve acele olarak temin edi
lebilir. Modern ve madenî bir tayyarenin 
inşası ise yüzlerce saatlik hünerli bir işe, 
maden amelesine, perçinci ve kaynakçıya 
bağlıdır. Almanyada günde üç harp tay
yaresi çıkaran «Heinkel Works» reçine ile 
yapıştırılmış kontrplâklara santimetre 
murabbama 700-800 Kg. kadar tazyik icra

ediyor. Yalnız buradaki tahtalar sert ha- 
şeptendir.

«Orman mahsulları laboratuvarı» nda 
pervane inşasına müsait olduğu isbat edil
miş yeni bir sentetik reçine meydana çı
karıldı. Verilen raporlara nazaran 3000 
beygir kuvvetinde bir makine ile çalışan 
tayyarelerde - ki bu artık ihtimal dahilin
dedir - şayet pervane madenî yapılırsa 
makineden ağır olacaktır. Onun için dü
şünceler tekrar ağaç pervanelere çevrili
yor. Alman ve İngiliz pervaneleri bunun 
dış yüzünü hafif tahtadan ve iç kısmını da 
tazyik edilmiş ve «Phenolic-resin» ile ya
pıştırılmış safihalardan yapıyorlar. Bazı 
pervanelerde sert odun ve yumuşak odun 
tertip ediliyor, her safiha 4,5 Sm. kalınlı
ğa kadar yontuluyor. Fakat o kadar taz
yik ediliyor ki kalınlığı yarısına iniyor. 
Netice olarak bu pervaneler fevkalâde 
kuvvetli bir hal alıyor, iki Amerikan fab
rikası bu tip haşepten yapılmış pervane
leri tecrübe etmektedir.

Harp zamanında bu harp malzemesin
den ve tayyareden sonra vapurlar gelir, 
arzuya göre her cins ve tip denize müte
hammil inşa edilen vapurlar da odun ve 
çelikten yapılır. Gemi inşaatçıları, askerî 
köprü inşaatçıları ve diğer bütün büyük 
odun inşaatına girişenler için madenî per
çinler mühimdir. Bu çeşit perçinler ağaç 
yapının bir çok eğilmelere karşı mukave
metini çok arttırır.

Ayrıca bir ordunun büyük konakla
malarda iskân işi vardır. Aşağı yukarı bin 
araba tutan eşyaları U. S. A’nm her kö
şesinden yolcu trenlerine gelir ve baraka
lara, ahırlara, hangarlara, yemekhanelere



in vK- pek çok binaya ihtiyaç materyal yoktur. Ağırlıkları ayni olmakla

tutkal ıslahının devamı neti- 
s;'»- kontrpi.ik gittikçe ehemmiyeti bü- 
Nyc bar mevki işgal ediyor. Sentetik re- 
ne tutkallan yapmak merakı kontrplâk 
sŞjtşmda yeni ufuklar açıyor. Bu lutkal- 
r altı sene evvel ticarete çıkmıştır. Su- 
t sxık mukavim olmakla beraber henüz 

hususta uzun araştırmalar yapılmamış- 
Fakat ufak tecrübeler eyi neticeler 

-mişiir. Phenoriü sun’i reçine ile yapış
tan kontrplâklar parçalanma suretile 
irip edilebiliyor. Kontrplâklar lifleri 

rbirine amut şekile gelmiş üç veya da
larla tahta safihanın hususî bir mater- 

la \apıştınlmasındaıı meydana gelir, 
erine yapılan tazyik müsavi surette lif- 
istikametinde intişar eder. İşte bun

dan şimdi İngilteröde kulübe imal cdi- 
ır ve keza ordumuz tarafından iskân iş

itin istenmektedir.

Büyük harp esnasında hendek ve ka
rın kenarlarına Km. leree uzanan hen- 
tabaruna. tel örgü sopularına ve sai- 

; sarfedileti kerestenin faidesi olmadı-

beraber bazı yerlerde odun çelikten sağ
lamdır. Metaneti her şekilde kullanış için 
kâfi olmakla beraber çürümeğe en müsait 
yerlerde bile bazı nevileri ve kimyevî mu
ameleye tabi tutmak suretile diğer nevi
leri uzun müddet yaşayabilir.

Odun U. S. A. da her yere ufak bir 
tezkere ile gönderilir. Yolculuk esnasında 
az bir zarar görür ve yük vagonlarile nakl 
edilir. Her arzuya göre keski, destere ve 
rende ile kolayca işlenebilir.

İngiltere donanması ve fabrikaları ilk 
devrelerindenberi durmadan geniş mik
yasta çalışan maden ocaklarından istifade 
eder. Bu sebepten umumî harpte kereste 
buhranı baş gösterdi. Sonra elindeki ke
restelerini de büyük parklara ve ev inşa
atına sarfetmişti. Boş kalan kerestlerı as
kerî kontrol altında Kanada ormanlarına 
gönderdi. Keza U. S. A. nm harbe girdiği 
ilk günlerde müttefiklerinin ilk istediği 
şey teşkilâtlandırılmış bir orman alayının 
derhal Fransava gönderilip cephe gerisin
deki Fransız ormanlarından odun istihsa
line yardım etmesi idi.

örülmüş bulunmakla beraber yüzlerce 
metrelik hudut hiç şüphesiz ki yüzler- 
riiyon metre mikâp keresteye mal ol- 
*ür Yalnız Fransa ordusu tarafından 
de .‘ü>000 ağaç kullanılmıştır. Bu çok 
ark miktar İnsana harbin haddinden 
fazla ağaç istemekte olduğu filerini 
fo s  İlke* olarah tvphe gerisinde as- 
drmiryel inşası için istenen mliyon- 

ı mikâp keresteyi de söylemek

hsüMt nierürui* odur. kadar yüksek 
«aM» mmkI vv kullanışlı başka bir

Bugün bile ordunun vagonları, araba
ları ve hafif top arabalarının tekerlekleri 
için korkunç miktarda odun sarfedilîyor. 
En ehemmiyetli mesele, bilhassa as
garî bir zamanda kurutulmuş sert odun 
bulmaktır. Burada da hem «orman mah- 
sulları» nm odunu kimyevî yolla kurutma 
metodunu hatırlamak yeter. Bu yeni usul
de odun evvelâ kimyevî bir banyoya tabi 
tutulur ve bundan sonra fınnda dikkatli 
olarak kurutulur. Kimyevi madde olarak 
adi m ut bak tuzu kullanılır. Bu usulle ba-
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iaklık meşesi gibi neviler 36 günde kuru- 
tulabiliyor.

Umumi harpte tüfek ihtiyacı inanıl- 
nrıyacak bir yekûn tutmakta idi. Taze ce
vizin fırında hava ile ilk kurutulmasında 
çok ziyan veriliyordu. Bir fabrikatörün 
raporuna göre her birinin kıymeti 1,20 
dolar olan 6ö,000tomruk yalnız bir fırında 
ziyana gitmişti. Bugün bu iş hatası yeni 
bir teknik sayesinde düzeltilmiştir. Ayni 
zamanda tüfeğe ait haşep akşamın taba
ka tabaka imâl edilebilmesi keyfiyeti işe 
yaramıyan ceviz parçalarının da kullanı
labilir bir hale konulmasını temin et
miştir.

Harp esnasında eşya nakli için sandık 
tedariki mühim bir meseledir. Sandıkların 
mümkün olduğu kadar küçük, fakat çok 
olması, bununla beraber muhteviyatını 
- bilhassa harp malzemesini - nakliyat es
nasında eyi muhafaza edebilmesi için 
sağlam olması lâzımdır. Umumî harp es
nasında eyi bir şekilde yapılmış tahta 
sandıklarda nakledilen % 25 eşya bu su
retle muhafaza edilebilmişti. Ve bu oto
matik Browning tabancalarının taşınması 
için yapılan yeni bir sandık ile de darbe
sinde 1,5 dolardan bir milyon tabancada 
1,5 milyon dolar tasarruf edilmişti.

Büyük harpten sonra doğan modern 
Plâstik, bir çok sun’î eşyayı aslından eyi 
İmal eden bir endüstri meydana getirdi.

Ham maddelerin fıatı yükselince yeni 
harbin ne kadar plâstik isteyeceği bilin
miyor. Şu sıralarda odundan yeni çıkarı
lan plâstikler bugünün pazar fiatını tu
tuyor.

Talaş veya diğer odun işlerinden ba
kiye kalan parçalardan yapılan bu plâstik 
kara ordusunun ve donanmasının bir çok 
sahalarında kullanılabilen eyi bir însulâ- 
tor ve silâh stoklan için kuvvetli bir ma
teryaldir.

Orman mahsulları lâboratuvarında 
hava harbine tesir edecek olan diğer bir 
şey de bulunmuştur ki, o da lignin’in ısla
hı ile bataryalarda kullanılabilir bir hal 
almasıdır. Lignin’in sun’î plâka ile bağ 
lanması bataryanın kuvvetini dört misli 
arttırmakta ve ayni zamanda ömrünü 
uzatmaktadır. Bu keşifte şüphesiz ki da
ha küçük daha hafif ve az yer kaplayan 
batarya imalinde işe yarayacaktır. Keza 
lignin Hidrojene edilirse adî benzini tay
yarede istimal edilir bir hale getiriyor.

Hattâ Japon ipeğinden yapılan para
şütler bile bugün odun liflerinden yapıl
maktadır.

Nihayet odunun kullanış sahalarından 
biri olarak şunu da söyliyebiliriz ki, mo
dem harbin en müessir silâhlarından biri 
olan propaganda ağaçtan yapılan kâğıtla
ra basılmaktadır.
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Ziraat âleminden vâkıalar ve düşünceler...

Memlekette bazı neşriyat var ki, bun-
a. ancak bir fikir ailesi teşkil eder gibi 
birbirini arayan, hususî bir münevveri 
zümresi tarafından görülür, alınır ve oku
mu-- Revaçlarını yalnız dedikodu ve şahıs 
Kavgalarında bulan matbuatta onlardan 
bahsedildiği vaki değildir. Buna, belki mu
harrir ve tabilerin yayım işindeki ihmâl
leri de sebebiyet veriyor»! Fakat, kendile
rine mahsus bir hürmet gösterilerek, kitap 
gönderilen biı çok muharrirler biliyoruz 
s-, bunları mevzuu bahis değil, gazeteleri- 
m> neşriyat sütununda bile bir kaç satırla 
çıkTüsîar'Ri haber» vermeye lüzum görmo- 
mr/ierdir. Bilhassa bu » serler, gündelik 
muharrirlerimizin tanımadıkları, bilme- 
r>.‘iueii bir meslek adamının elinden çık- 
mn olursa....

iŞte. Bay Şevket Raşit Hatipoğlunun 
****** da hemu adı matbuata intikal et- 

na-hr eserlerden biridir.
vnkıt Rafit Hatipoğlunun Ormaneı- 

-*r rr-z. vakti)* (Dönüm) »ler, iktibas ede- 
J ‘ âi (t) vr iAğaç ve orman an-

'*■' 'rriju». Kili»»!-, fısır vr meslek rnecmu-

i î  *#»,- ** < m r , aststoj-î#. S: 43 M Ali 
Gainen» A m San  USD T*îa$ IWnaakvb

Yazan: Dr. Şevket Raşit H a t ip o ğ lu

Dönüm neşriyatı, 1939, Ankara.
Ziraat Bankası Matbaası.

Fiatı 100 Kuruş

tolojisi) nde (2) neşrettiğim (Meşelerin ce
naze alayı) yazısile - şüphesiz - pek iyi lıa- 
lırlıyacaklardır. O, ziraat âleminde İlmi
nin ciddiyeti ve büyük vukufuyle temayüz 
etmiş hakikî bir ihtisas adamıdır; - ilmi
nin ciddiyeti diyorum, çünkü bizde kendi
lerini zamanın binbir türlü icablarma tâbi 
kılmış, ciddiyetsiz, İlmî hasiyet ve vekar- 
dan uzak, ilim adamları pekçoktur ve Şev
ket Raşid’i diğerlerinden ayıran en güzel 
sıfatı da budur. Uzun seneler, Yüksek Zi
raat Enstitüsünün İlmî camiası (3) içinde 
Çalışmış, arkadaşı Said Tahsin’le ziraati- 
mizin ideal bir ilim ve fikir mecmuası olan 
(Dönüm) ü ı4) tesis etmiş, yazıları, ders
leri ve etütleriyle meslekinin baş unsurla
rından biri olmuştur. Bugün, devletin en 
yüksek teşekkülleririden birinde (5) aza ve 
Mülkiye Mektebinde İktisat Profesörüdür.

Onu, biz (Hamle) ile aynı senede çı
kan (Dönüm) de tanıdık. Geri, yanlış ve 
bâtıl zihniyetlerin aksi bir idealizmi ifade 
eden (hamle) ile memleket ziraatini İlmî 
bir reformasyona götürmek istiven (Dö
nüm) ün yeni bir inşa heyecanı; güzel bir

(3) İktisadiyat Enstitüsünde.

(4) Dönüm: Aylık ziraat mecmuası. 5 yıl- 

danberi intişar etmektedir.
(5) Umumî Murakaba Heyetinde.
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iesadüf eseri olarak, aynı senede birleşmiş 
oluyordu! Arasında bazı görüş ve düşünüş 
farkları olmakla beraber bu iki idealin 
müşterek noktaları,-şüphesiz-her iki tara
fı yakan ve saran, ayni ateş ve ayni heye
canın sar’asıydı! Her ikisi de Türk İnkılâ
bının, millî Türk idealizminin hamleci ve 
jnşacı dinamizminden kuvvet alıyordu!..

Dr. Şevket Raşit Hatipoğlu, (Dönüm) 
de sesini yükselttiği zaman, biz onun şah
siyetinde birbirini tamamlayan iki hüvi
yet bulmuştuk: Biri müktesep tahsilini
fıtrî zekâsile yuğurarak onu tam ve kendi
sine yarayan bir bilgi haline getiren zira- 
atei Şevket Raşid.. diğeri, frenklerin «Kül
tür general» dedikleri her meslek adamı
nın sahip olması lâzım gelen umumî ve 
ana kültürü kıymetlendirmiş, fikir ve ka
lem adamı Şevket Raşit..

Biz, bu (kitab) da onun bu iki hüviye- 
tile baş başa bulunuyoruz.

«Vâkıalar ve düşünceler»i (Dönüm) de 
neşredildikleri vakit büyük bir dikkat ve 
alâka ile takip etmiş, o zaman bu yazılarda 
istikbalin en kuvvetli ve en realist bir mu
harririnin silüetini gÖrmüşdüm. Bugün 
«cilt» haline konan bu parçalarda o za
manki müşahedemin bir hüküm haline 
geçtiğini görerek, seviniyorum. Bu reali
teye o kadar ihtiyacımız vardı ki...

...Bu realiteye o kadar ihtiyacım var
mış ki kitab, günlerce elimden düşmedi; 
onun bir kalem darbesile işaret ettiği fi
kirler üzerinde bir çok zaman düşünmeye 
mecbur kaldım. Kendimi uzun müddet 
onlardan ayıramadım. Şimdi, size hakikî 
man asile «alelâde» nin çok fevkinde yük
leten bu fevkalâde eseri tanıtacak ve biraz

sonra da onun bir ışık gibi parlayan zengin 
fikir kıymetlerde - kendim gibi * sul de 
başbaşa bırakacağım.

Eser, Şevket Raşid'ın evvelce mecmu
asında neşrettiği, 34 yazısının bir araya 
toplanmasile meydana gelmiştir. Muhar
rir, «vâkıalar ve düşünceler.,. in ihtiva et
tiği mevzuların yazılışları üzerinden oi- 
dukç uzun bir zaman geçmiş bulunması» 
na rağmen «...onların bugünde hâlâ taze
liklerini muhafaza* ettiklerine kani oldu
ğu için toplu olarak neşretmiş ve bunda 
«ziraat âleminin muhtelif sebeplerle ak
tüel olan ve ilk bakışta göze batacak Iriere- 
cede bariz vâkıalar arzeden bazı mesele
lerini içine almaya çalışmıştır.»

Yazanın, bu kitapta «ziraatin bütün 
meselelerini içine almak* veya «üzerinde 
durduğu meseleleri metodik» bir surette 
«teşrih etmek ve bunların hal yollarım v 
çarelerini etrafiyle araştırmak» gibi iddia
ları yoktur. Onun gayesi, yalnız «ziraat 
âlemimizde bir çok işlerde hâkim olan h â -  

leti ruhiyeyi deşmeye» özenmektir. Bunu 
için vâkıalar ve düşünceler, «ziraat âlemi
mizin psikolojik bir maktamı vermekte
dir».

Fakat, üzerindeki, «Ziraat» kelimesini 
görüp de bunları; yalnız Türkiye ziraatei- 
liğinin bir takım hususî meselelerde dolu 
mevzular zannetmeyiniz!.. Bu yazıların 
ekserisinin «Millet hayatımızın diğer bir 
çok sahalarile içli münasebetleri vardır». 
Motifleri ziraattan alınmış, fakat memle
ket hacrmnda bir fikir ve düşümce huldudi- 
le işlenmiştir.

fürkiyenin, Türklük kadar halis ve 
öz malı olan bir meslek köşesinden vatana 
açılan bu kitab, yalnız kendi muhitinin 
akislerini almış, sadece kendi meseleleri-



s a**-» ö . kritiğini yapmış değildir. 
0“î u.-- ;r .v ;u \h ü v iy e ti i\:iu de göreceği
ne  şev nvıhcud birer meslek vakıaları de- 

memlekete şâmil bir derinlik ve 
ııado eden engin bir müşahede ui- 

sucu;. Tefcîii ettiği her hangi bir mevzuu 
Om. kenarlarını örten «Ziraat» ka- 

böğurdan soyunuz. Elinizde kalan parça- 
r*..r. r'.r memleket meselesi olduğunu göre- 
. e-isiniz. Muharrir, ona zeki bir laktikle 
eyie bir kanava örmüştür ki. bu kanava 
nesrini ziraaıden almış, fakat o neside bir 
memleket dokuması vücude getirmiştir. 
Or.ur. için, karşınıza çıkan muharriri en 
vssi manasile bilen, düşünen, bazen bir 
mütesavvif gibi sırri, bazan cesur bir ha
riç gibi hamleli bir kültür ve iman ola
rak göreceksiniz!..

Vakıalar ve düşünceler, Türkiye zira- 
stmın - hadi iskolastik demiyelim - klâsik 
temayüllerine aksi olarak, ona hakikî yo
lunu gösteren (Dönüm) sahibinin en güzel 
ve en realist cephesidir. Onıın bu cephesi- 
le memleket zira atine yaptığı hizmet, cid
den kıymetli ve cidden muvaffaktır. Fa
kat. onu bir taraflı görmek ve bir taraflı 
takdir etmek kâfi değildir Yazıların için
de Şevket Haşinin ikinci hüviyetini sez
mek lâzımdır. Bu a İar yalnız ziraatımızın 
<egd hemen ekseriyetle memleketimizde
ki büîüa mesleklerin meseleleri, dörtleri 

- iz.:, radardır. Onda herkes, kendi bün- 
' - -•** fikrî tahivvüileriri görebilir.

S apci m uhteviyafcma geçe-

•irtfa  Mrbırir-c müşabih parçalardan 
*̂ cx: '>u-r yirctti'/f- yakın mevzuun bû- 

U'-Siirbtfiîp birlikte yer 
-curt-n - i^tijopuî Bcnlan şöyiece tas-

Ziraat memuru, Amatör ziraatçı, kök- 
lö ziraatçı

Ziraatçılar ve ziraat işleri, ziraatımı
zın üç eski mes’elesi, ziraatımızda teşkilât 
meselesi

Vilâyet ziraat idarelerinde ziraat teş
kilâtı, bizde ziraat odaları, bizde ziraat 
müesseseleri.

Bizde ziraat maarifi:
Ziraat işlerimizde ölçüsüzlük, ziraatı

mızda kıymet ölçüleri, ziraatımızda kıy
met hükümleri.

Ziraatçı ve iş ahlâkı, ziraatçı ve mesu
liyet duygusu, zmaatta ihtisas taassubu.

Ziraatta teftiş işleri
Ziraatımızda ilim adamı - idare adamı 

modası, ziraatımızda idare kombinezonla
rı.

Ziraatımızda görünüş ve gösteriş vur
gunluğu, ziraat işlerimizde ön ve son me
selesi.

Ziraatımızda Proje salgım, ziraatta 
tetkik raporları.

Ziraatımızda neşriyat işi.
Ziraatımızda Sürproduksiyon.
Makine maşatlığı Meşelerin cenaze 

alayı. Ağaçlama oyunları.
Köylümüzün aklı nerede? Köylümüz

de veresiye alış veriş âdeti.
Köylü ve mürabaha, köylü ve kumar, 

köylü ve içki.
Kurak ve kıtlık.

Şimdi bu vâkıalara birer misal vere
lim:

Ziraat memuru! Muharrir yazıyor:
|Damagoz söyleyor, biz dinleyoruz;
«Ziraat memuru memlekete hiy fay

dası dokunmayan bir fonksiyonerdir, adı 
olan fakat belli başlı işi bulunmayan bir

185

memurdur. Ziraat memurunun ne yaptığı 
bilinmez. Zaten onun ortada görünen bir 
eseri de yoktur».

«Sonra ziraat memuru ziraatı bilmez, 
herkes ziraatten, ondan daha iyi anlar. 
Hele köylü ikarşışında ziraat memuru kap
kara bir cahildir. Hülâsa ziraat memuru 
faydasız, lüzumsuz bir memurdur.»

«Bu ağzı kalabalık izan yoksulu ada
ma, diğer fonksiyoner kategorilerinin şu 
memleket şartlan içinde fevkalâde ola
rak ne yaptıklarını sormuyoruz; hele ken
disinin bu memleket için neler başardığını 
hiç araştırmıyoruz, bu söz ebesine sırtı
mızı çeviriyoruz ve istihkarla susuyoruz.

O, durmadan anlatıyor ve hiç bir içti
mai mesuliyet duymadan duraksız söyle
niyor».

Bu yazıda halk arasında ziraat memu
runa verilen kıymetle onun hayattaki ye
ri ve vazifeleri gösterilmiştir. Hakikaten 
öyle değil mi?. Hepimiz, fırsat buldukça 
ziraat memurunu zemmeder dururuz. Zi
raatçılar ne yapıyorlar ki, ziraat memuru 
da nedir? Şimdiye kadar ziraat memuru
nun köylüye ne faydası olmuştur? ilahi.... 
Gibi şeyler. .. Bunlar, yalnız bizim değil, 
bir kazayı idare eden, kaymakamın, gaze
teci. doktor, belediyeci her çeşit münev
verin sözleridir. Fakat muhterem muhar
ririn dediği gibi ziraat memurunun lehin
de bulunan bu kadar kimse arasında bir 
teki çıkıp ta merak edip ziraat memuru
nun ne iş yaptığını tetkik etmez, yahut et
se de ona kıymet vermez. Bizde, ziraat 
memurunun bu şekilde çalışmasına taraf
tar olanlardan değiliz. Ziraat memurunun 
işi |  şüphesiz- bu değildir. Lâkin böyle ko
nuşanların arasında icra mevkilerini işgal

edenlerde ziraat memuruna karşı bejle
nen telâkkileri düzeltmek, onu esas va
zifesine irca etmek çaresine teşebbüs et
memişlerdir,

«İşte ziraat memuru, bizde böyle bir 
fonksiyon unsurudur„ Onu en tüyü düz
gün demagoklardan tutunuzda en sünepe 
şarlatanlara varıncaya kadar herkesin ta
rizine, tenkidine uğramasına neye hayret 
ediyorsunuz? 1 ».

‘‘Amatör ziraatçı” de ziraat üzerinde 
laf ebeliği yapanlardan, meslek ve ihtisas 
tahsilini kendisine hayat istikameti olarak 
veren hakiki ziraatçılara kadar üç dört sı
nıfın panoraması gösterilmiştir. Bu tip zi
raatçılara ve meslek adamlarına hemen 
her yerde tesadüf edilir. Üç dönüm tarla- 
sile etrafını ukalâlığa boğanlar, Avrupa’da 
yaptığı (Aperçus Generale - umumî müşa
hede) seyahatinden sonra, dağlık ve arıza
lı arazisi memleketin ‘fcööşini teşkil eden 
bir yerde, en modern ziraat tekniğini kur
mak isteyenler, hülâsa ziraatın salahiyetli, 
salâhiyetsiz - muharririn tabirile - gönüllü, 
gönülsüz bir çok dostlan bu işe karışır, 
dururlar. Bunu, memleketin diğer iş sa
halarına da teşmil edebilirsiniz.

Muharrir, “köklü ziraatçı” vakıasın
da, ziraatın olduğu kadar diğer teknik 
mesleklerinde dertlerinden birini teşkil 
eden sık ve çabuk yer değiştirme mesele- 
sile muvaffakiyetsizlik sebeplerinden bi
rini bütün vuzühile teşrih etmektedir.

Bu satırları okuyan ormancılarda ken
dilerini aynı yaranın içinde hissedecekler
dir. Bürokrasi işleri, gittiğiniz yerde çok 
duramamak, meslekiniz icaplarını hususî 
hayatınızda tatbik edememek, bize her za
man üzüntü veren şeylerdir. Hangi or-



"M'v o -ş "övn, i'.v»a*ğmdsu arttırdığı pa- 
Vsr ev y&pcmş da herkesin gözü 

iis*ç-w d>ki*:y*'mi$tîr.! .- içimizde üıe- 
-x'ur hanginiz kendi hesabı-
~sî h;r v.darV.k kurmağa cesaret edebilir?.. 
xc*.'.. a'.'armzoa kaç bahtiyar vardır M git- 

yerde bir kaç sone kalabilmiş olsun!

Nihayet, bunlar memur hayatının ağır
b.r yük teşkil etmesine âmil olan sebepler 
değü midir? Ziraatçı gibi, ormancının da 
"rühitini tanımaya ihtiyacı vardır. Tabiat 
meleklerinin bu zaruretini takdir etme
mek. muvaffakivetsizliğe. akamete yol 
vermekten başka bir şey midir?

Bay Şevket Raşit. “Ziraatçılar ve zi
raat işlert'ınde ziraatçılığımızın eleman 
mtıyacile ona verilen değer arasında bir 
mukayese yapıyor ve bir taraftan bu ihti
yaç dururken, diğer taraftan ziraat tahsili 
«.«.rmemiş münevverlerin başka meslekle
re inhiraf ettiklerini kaydediyor!.. Bu te- 
~°-n hakikaten çok gariptir. Evvelce fazla- 
***’ "^  ‘eştirmek için kadro bulunamazdı.
•:trs& bir mesele yoktur. Fakat, el-

- gmen ktvmctlere de kimse başım ço- 
“ Ow>05iyor. Meslekin en kıymetli veîe- 

..jtn^anaî böyle göz güre göre terketmek, 
vP-kran olmuyor mu:!.

rırîriırı işini ziraatın üç meselesinden 
- * ' x eden muharrir, bunun
- anlatırken madal- 

****“ çeviriyor, ve buna ait
veriyor:

"*• 7- mesele eldeki teşki- 
Imciçi# ne <mUananjk 

e. met-cîîi re.t:?at rr ?;®-
•rrny, edebil mekte-

Sonra Türkiye ziraatinde bugün vur 
olan elemanları çalıştırabilmek, yarayışlı 
hale getirmek asil davamızın özü olmak 
gerektir. Bize göre Türkiye ziraatının ger
çekten milli davası işte budur...

Buna mukabil kendi teşkilâtımızı ye
rerek, kendi tesisat ve vasıtalarımızı hor 
görerek ve yerli elemanlarımızı bakirleş
tirerek yabancı âlemlerin fantazisi ile oya
lanmak ziraatımızda ancak bir iş bozgunu 
meydana getirir. »

Bay Hatipoğlu. teşkilât meselesinde 
de bazı tahliller yapıyor-. Bu mesele, yalnız 
ziraatın değil hemen bütün mesleklerin 
müzmin bir derdi olmuştur. Teşkilâtı be
ğenmemek. onu değiştirmek her iktidar 
sahibinin düşündüğü ön işlerden -biridir. 
Türkiye bu yüzden çok şeyler kaybetmiş
tir. Onun acıları ve misalleri çoktur, mü
teaddittir. Ve tabiî, ziraat işleri de bunun 
muhtelif safhalarına ve sademelerine he
defe olmuştur.

Muhterem doktor, ziraatımızın üç me
selesinden biri, olarak tetkik ettiği (tesi
sat ve vesait meselesi)nin en canlı portre
sini (makine maşatlığı) mda bulmuştur. 
Zaten, bu eserin beni meşgul eden yazıları 
arasında bilhassa üç tanesi var ki, onları 
okumakla doyamıyorum. Makina maşatlığı,
Meşelerin cenaze alayı, Ağaçlama oyunları. 
Bunlar yazı ve ifade kudretile olduğu kadar 
mevzu ve görüş kuvveti bakımından da 
birinci sınıf bir yazı olmak meziyetinde- 
dir-îer. Bu itibarla, onları şimdiden Türk 
edebiyatına mal olmuş birer kıymet halin
de girebiliriz. iBIhassa, (Meşelerin cenaze 
alay t) ndafci seziş ve tasvir kuvvetine hay
ran eimamak mümkün değildir. Bundan 
dan ir kaç sene evvel senaryosu (Pierre

Benoit)mn eserinden alınmış bir filim 
seyretmişitim. Orada Afrika’nın kum sah
raları altında yaşıyan bir medeniyet tasvir 
edilmişti. Burada geçen bir cenaze alayı, 
söylenen şartlan bende o kadar kuvvetli 
bir intiba bırktı ki... Onu hiç bir zaman 
unutamıyorum. Meşelerin cenaze alayı ile 
filimin vizyonu hayalimde daima mütena
zır bir levhanın iki plâkası gibi durur. Ne
rede bir arabâ odun görsem hemen bunla
rı hatırlarım!.

(Ağaçlama oyunlarının ' telkin ettiği 
hakikat darbesi ise daha büyüktür. Sırf 
teşkilâtsızlrk yüzünden memleketin bu 
yüzden kaybettiği iş ve para kuvvetine 
acımamak cidden elden gelmez. Çocuklu
ğumdan beri hemen her sene şahit oldu
ğum bu acı vakıa, bizim affedilmez kusur
larımızdan biridir. Onun kafamızda bir 
tokmak gibi inen hakikat darbesinden ne
ye titriyoruz?. Bu bir vakıadır. Düşüncesi 
ise onu sistemleştirmek ve bir nizam altı
na almaktan ibarettir.

(Makina maşatlığı) ise bizim (ağaçla
ma oyunlan)na nazire teşkil eden ikinci 
bir vakıadır. Yalnız, onun ağaçlama oyun
larından farkı,- millî servete daha zararlı 
olmasıdır.

Makina maşatlığı, ziraatte müba
lâğalı bir vesait davasının- en acıklı ve en 
elim akıbetidir. Onu içimiz sızlıya sızlıya 
bir kaç defa, okumalıyız ve okutmalıyız. 
Hattâ her iktidar sahibine bunun temsilî 
bir levhasını hediye etmeliyiz. Bakımz, 
muharrir ne güzel, ne berrak ve ne nefis 
anlatıyor :

«Hatırlayoruz...
Vakıa şimdi onu uzak ve uğursuz bir 

rüya gibi hatırlayoruz. Halbuki o bu ya
kınlarda yaşadığımız gerçek bir devre idi.

hem de çini çıplak vakıalarla dolu bir 
devre ...

Bu devrede Türkiye ziraatı cin ça rp 

mışa döndü ve delilendi: birdenbire aklı 
şaşırtan ve kendi takatinin iistünde bir ha
reket içine girdi re  bir hamlede makına- 
laşmdk istedi. Onun için biz bu devreye 
- makina devresi değil - «makinalasmck
devresi* diyoruz.

Türkiye ziraatının makinalaşması ön
ce mücerred bir fikir olarak belirdi: son
radan ■ patetik bir şekilde sözleşti, hemen 
bunun ardından da «mak inalı ziraat» pa
rolası halinde efkârı umumiyede dolaşma
ya başladı. Çok sürmedi, bu parola Türki- 
yenin en büyük şehrinden Anadolunu en 
küçük, en ıssız köyüne kadar, bütün mem
lekette çm çın öttü. Ve sonra....

Ve sonra Anadoluda cezbeli makina 
vaizleri, cerbezeli m af zina mütehassısları 
ve kurnaz makina ajanları göründüler. Bi
rincilerin dillerinde ileri bir Türkiyenin 
destanı, İkincilerin ellerinde çeşit çeşit 
memleketlerin şartlarından çıkma, hesap
lar ve çantalarında türlü türlü kataloglar
la, istif istif adres defterleri ı:ardı„ Bütün 
bunlar Anadolu çiftçisinin gözüne, kafasına 
değil, yalnız ve sadece gönlüne girdiler ve 
orada makina sevdası bir alev gibi ansrstın 
parladı. Nihayet Türkiyenin deniz kapıları 
ard-larına kadar açıldılar; böylece dünya
nın dört bucağındaki endüstri Türkiyeye 
hani hani ve örnek örnek makina kusma
ya başladı.»

|ÇiftÇi sanldığı makinayı kendine mal 
etmek için biriken alın terini verdi, biri
kecek emeğini rehine koydu, böylece ma~ 
kinaya sahip oldu. Bu paralar ticaret plân- 
çosunun ithalât kefesjne basarak yabancı 
memleketlere çıktı, gitti.



vş bitmedi. Mdkinaya
yedırmoK v. zamdı. Makirut 

v** çgMtfeftr gibi yiyordu. Çiftçi ma- 
X, feoât âjrt̂ otnini yedirerek besle-

k£'*-\.’Vi s*WÎ<Bi»Rn» ilk cünbüşü, tabiat 
- tekniğin sırtma binince çıktı.. 
- -  r->".i\d<2 ıruikina kendi üstündeki- 
ffpf -'mcdığtm sezdi, hemen huysuz- 

zakın üstündeki tabiat insanı onu 
Vü*vM o temaruz etti. Çiftçi marazın 
■i ' i o<. davasını da ödünç para İle

'zv.da makina topalladı, sendeledi, 
a da. yolun en netameli yerinde bir- 
*«v şûHİundı ve devrildi. ÇiftÇi şimdi 

cansızı canlı ile tarlasına sürükledi, 
’sdc makim nazlandı, türlü cilveler 
rnu;c boşladı. Lâkin çiftçi nıakinadan 
ediğini mutlak istiyordu ve onu zorla 

; koşmaya özetliyordu. Tabiat insanının 
kn anlamaz zoru karşısında makina 
l&şmszz yeHnden kırıldı. Anadolu iste- 
% o kınlan paruçyı biçimine sokmak 
i değildi. Çiftei «açar makuıayı avlu- 
* bir kesesine Çekti,
Yzîmz te:. te .tor incziyeı içine düşen
ta u u k  | H ÇİfrOİKİR, «endiisini baştan
gjffiÇE te y >xma üzeri» €İİH(îe kazması-
jrvâü jüttü ve onu bir hifio yâl/ilfAl
3*a .pcrçfi eriı^hu bûvjorvz.
Vt J&CfcTt ır*kkina ü; kı düşünce-
jgj&ş sürüyor *
fMak&ta düşman* mıyız?

?sJ-ct ç-.ftçimızi şaşman maki- 
''■■zzırgeuienne detargaçtı

Şüphesiz bir gün ziraatımız makinala- 
şacaktır. Lâkin ondan evvel ziraatımızın 
bugünkü yetiştirdiğini değer fiyatına sat
mak gerektir. Çiftçinin mahsulü değer fi
yatına sürüldüğü ve pazarda daha fazla 
satmak için yer bulduğu takdirde, köylü
nün cebine bol para girdiğinde daha fazla 
istihsal aklımıza gelecektir ve' ancak on
dan sonra istihsal tekniğini de düzeltmeye 
çalışacağız. Bugün çiftçiyi; bu netti mü- 
cerredat tasallutlarından, ve maceraHarın
dan korumayı düşünüyoruz. »

İşte size ban paraçlarmdan bir kaç 
misal verdiğim bu kitab, öyle zannedildiği 
gibi bu dar sütunların hududu içinde izah 
olunabilecek bir (mahdut eser) değildir.

Muharrir, yaşadığı ve gördüğü bir âle
mi, güzel bir ülûp ve seyyal bir ifade kıid- 
retile anlatmış, bir taraftan ziraatımızın 
en aktüel ve mütebariz meşelerini ortaya 
dökerken, diğer taraftan fikir edebiyatımı 
an en hakikî ve en realist mahsullerini 
vermiştir.

Bir meslek sevdasının bu kadar reali- 
ze edildiği ve bir memleket davasının bu 
kadar samimiyetle teşrih olunduğu kitabı 
- ben - hatırlamıyorum.

Onu ormancı, ziraatçı, mülkiyeci her 
münevver alıp okumalı, sayfalarının üze
rinde dikkat ve ibretle durmalıdır.

Millî kütüphanemize bu kadar kıy
metli bir eser hediye eden Dr. Şevket Ka
şıt Hatipoğlu’nu içten bir coşkunlukla 
tebrik ederken, bu kadar değerli bir şahsi
yete sahip olan ziraatçılığımızın istikbali
ne ümit ve imanla bakmakta tereddüt et- 
miveceğiz.

M. AH GÖKBERK

Ormancılık âleminde:

I. Yurd içinde

Teşkilât kanunlarımızda tadilât: Ka
bul ve neşrolunduğunu geçen sayımızda 
bildirdiğimiz 13/5/1940 tarih ve 3818 sayılı 
Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunu 
ile Orta orman mektebi teşkili ve mual
limleri hakkindaki kanun ile orman koru
ma teşkilâtı kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanunun tam metnini 
neşrediyoruz.

Madde 1 ■— 3204 sayılı Orman Umum 
Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 5 inci 
maddesine bağlı cetvelde gösterilen teşki
lât kadrolarile Orta Orman Mektebi teşki
li ve muallimleri hakkindaki -2538 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesine bağlı cetvelde 
gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna 
bağlı (1 ) sayılı cetvelde yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir.

Madde 2 — Orman Umum Müdürlüğü, 
Orta Orman Mektebi ve Orman Genel Ko- 
mutanlığınin; derece, unvan, adet ve üc
retleri bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
gösterilen daimî ücretli hizmetlere ait 
kadroları alâkalı bulundukları 3204, 3157 
ve 2538 sayılı teşkilât kanunlarına eklen
miştir.

Muvakkat madde — A) Bu kanuna 
bağlı (1 ) sayılı cetveldeki memuriyetler
den 1939 malî yılı sonuna kadar mevkuf

tutulacaklar (3) sayılı cetvelde gösteril
miş ve bu cetvel 1039 yılı Orman Umum 
Müdürlüğü bütçesine bağlı (L) işaretli 
cetvel yerine konulmuştur.

B) İkinci maddede yazalı ücretli me
muriyetlerden Orman Umum Müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesine bağlı (D) işaretli 
cetvele dahil bulunanlar bu cetvelden çı
karılmıştır.

C) Bu kanunla dereceleri indirilen üc
retli memurlardan; 1 Eylül 1939 tarihinde 
müstahdem olup ta 3656 sayılı kanun ah
kâmına göre yapılan intibak neticelerinde 
ücretleri ve dereceleri tesbit edilmiş olan
lara mezkûr kanun hükmüne göre veril
mekte olan ücret miktarı terfilerine kadar 
mükteseb hak teşkil eder.

D) 3656 sayılı kanunun 28 inci madde
sinin maaşlı memurları hakkindaki hük
mü Orman Umum Müdürlüğü maaşlı me
murlar hakkında da 1 îkinciteşrin 1939 ta
rihinden itibaren tatbik olunur.

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir.

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memur
dur.



CKTVKi .  u> pc 44 eO»
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4̂ Cft*
p Memuriyetin nev’i < ÎŞ

Memuriyetin nev’i
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68< S 13 Sınıf 5 Orman Mühendis Muavini 20

13 Kondoktör 39 20
'terke/ teşkilâtı 409 Mümeyyiz

M'iuıîır 1 125 10 < 4 35

Reisi 1 100 12 Sınıf 1 Başkâtip 3 25

Î -: Heyeti Azası 2 90 13 Sınıf 2 « 5 20

* « 3 80 13 Sınıf 1 Kâtip 34 20

Umum Mudur Muavini 1 90 14 Sınıf 2 « 279 15

Şucv Müdürü 13 70 13 Sınıf 1 Onman mesaha memuru 100 20

S.asf 1 Orman Başmüfettişi 1 80 14 Sınıf 2 « « * 300 15
Sunf 1 Orman Müfettişi 4 70 15 Sınıf 3 « ♦ 600 10

Sımt 2 « « 7 60 Orta Orman Mektebi
Simf 3 « « 3 50
Şube Müdür Muavini 13 40 7 Muallim 1 60
Şef (Mühendis veya Mühendis 8 « 1 50
Muavini) 13 35 9 i 1 40
Mühendis veya Mühendis Muavini 13 30 10 « 1 35
Mühendis Muavini 9 25 11 « 1 30

|  4 13 20 12 « Muavini 1 25
Muhasebe Müdürü 1 80 13 Fidanlık memuru 1 20
Munv:vyix 1 35 13 Muhasebe memuru ve mutemet 1 20
Memur 3 25 14 Ayniyat memuru 1 15

3 20
Veznedar 1 30 C E T V E L  (2)

Vilâyet teşkilâtı £OgP
S«*til t Orman Başmühendisi 5 90 7 Orman Komiseri 1 170
Ştnrf 2 * « 7 80 7 Orman fen memuru 1 170

1 t  « 31 70 9 € € $ 1 120
î a • muavini 35 60 m < 4 « 2 100

İ 5 ♦ « « SO 50 u Orman mühendisi 10 85
1 fi»4 i Orman Mühendisi 02 40 12 Orman mühendis Muavini 10 75

« • 97 35 12 Fen memuru 1 75
70 30 10 Daire doktoru 1 100

i Kuafhlî Orniftn jt fj \ 5 7 Mesul muhasip 1 170
fehMM 1 70 8 « I 1 140
*** - Kate:»ıU Orrnr. Mühendis 9 1 « 10 120
w fjJK'V-!! 60 10 « 4 20 100

' s‘f -- M * *  ; f e ı  Mdheod» 12 Mesul muhasip kâtibi 13 73
t 50 13 « 4 4 36 60

I 3*'Hk>7* ?>'v% Muavini f 40 9 Ayniyat muhasibi 1 120
* : fj**wm*, M Muav'rıi ı 35 13 Orman kâtibi 1 60

i '5*!* * :wtı> Muavini ıs 30 14 ş « i 60
% M ,*h~T:.&x Muavtei 53 23 14 Orman mesaha memuru 30 âe

1$1

#
V
P P

4 4
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c0 Memuriyetin nev’i > -

• -------  —

Fidanlıklar
f)i  - Fidanlık müdürü 1 170

10 Muhasip veya mutamet 1 100

l l «  «  « 1 70

13 «  «  « 1 60

Orta Orman Mektepleri

10 Müdür 2 100

13 Müdür muavini 2 60

8 Muallim 2 140

10 4 100

12 « 2 75
14 | 2 50
14 Şef Laboratuar 6 50
12 Kâtip 2 75

Avukatlar

6 , Avukat (İhtisas mevkii) 2 210

7 3 170
8 6 140
0 | 10 120

10 « 12 100
11 14 85
12 « 19 75

8 Hâkim 1 140
9 Muamele memuru 2 120

i l 1  « 7 85
9 Hesap memuru 8 120

10 «  | 2 100
8 Mesul muhasip 1 140

10 Muhasiplik tetkik memuru 2 100
12 Veznedar 1 75
4 İstiharat müdürü 1 300
7 « memuru 1 170
7 Mıntaka âmiri 6 170
g Yuva âmiri 9 140

C E T V E L  (3)
Merkez teşkilâtı

9>figCB
35

■’ Fen Heyeti Azası 1 80
Şube müdürü 6 70
Şube müdür muavini 7 40

P
P(■P Memuriyetin nev i

%
al

10 Şef (Mühendis veya mühendis
muavini) 0

11 Mühendis veya mühendis muavini 1 30

12 Mühendis muavini 25

Vilâyetler teşkilâtı

4 Sınıf 1 Orman Başmühendisi 5 90
6 Sınıf 3 Orman Başmühendisi 14 70
7 4 1 «. « muavini İ l 60

8 « 2 « i* « 3 50
10 « 2 . « mühendisi 14 35
6 « 1 Kıdemli orman mühendis

muavini 1 70
7 Sınıf 2 Kıdemli orman mühendis

muavini 1 60
8 Sınıf 3 Kıdemil orman mühendis

muavini 1 50
9 Sınıf 1 orman mühendis muavini 1 40

10 4 2 4 < 4 1 35

D evlet işletmelerinde maden direği is- 
tihsalâtı başladı: Son zamanlarda 150.000 

m etreküp olarak tahm in edilen Zongul
dak kömür havzası direk ihtiyacının tem i
ni için ehemmiyetli çalışm alar vııkubul- 

maktadu'. Geçen seneler 100 - 120 bin m et
reküpü bulmayan direk ihtiyacımızın, kö
m ür istihsalâtınm  artırılm ası hasebile te
zahür eden bir yükselişini ehem m iyetle  

nazarı dikkat a alan Orman umum m üdür
lüsü şimdilik yalnız direk istihsal ey le
mek üzere K arasu. Sinop ve Devrek işlet

me revirlerini açmış bulunmaktadır. Ayni 
maksatla Karabük revirine de ayrı bir böl
ge ilâve olunm uştur. Devlet işletm elerinin  
böylece bu sene için 55 bin m etre 
küp maden direği istihsal etm esine çalışıl
maktadır. Bu güne kadar 8 bin metreküp  
ıstihsalât yapıldığına göre faaliyetin tat
min edici bir şekilde ilerlediği görülmekte



,v \.V'. 'U'k yerlerine, iskelelere oa- 
kd *\fciw«‘kt«*du\ 4 bin metreküp direk 

havtaya teslim edilmiş ve ocak- 
■ kullanılmağa başlanmıştır.

Madenciler tarafından evvelce teşkil 
ediltnış bulunan maden direği limited şir- 
Ket; de 95 bin metreküp direk istihsalini 
t*ahhüt etmiştir. Ayrıca Romaııyadan 30 
bin metreküp direk ithali için teşebbüsata 
girişilmiştir.

Vazife ile Zonguldak ve havalisinde 
bulunan orman müfettişi Kâınuran Ardıç 
ayni zamanda direk istihsali faaliyetlerini 
tanzim ve kontrollü tavzif edilmiş bulun
maktadır.

Tetkik ve teftiş seyahatları: Tarsus- 
daki okaliptüs teşcir sahalarında son za
manda hadis olan arazi ihtilaflarının ve 
teşcir işlerinin tetkiki için Orman umum 
müdürü Bay Fahri Bük’le şube müdürle
rinden Hilmi Akyamaç Tarsusa gidip gel
mişlerdir.

Orman fon heyeti reisi Bay Tahsin 
*̂J**fi refakatmda işletme şube müdürü 

Rıdvan Pınar olduğu halde Dursunbev iş- 
İftn e revirinde ve bu revire bağlı olan ke- 
\»te fabrikasında tetkiklerde bulunmak 

Ou r sun beye ha raket ve avdet etmiş
lerdir

Orman müfettişlerinden Macit Toran 
‘ Keremafî işletme reviri muame- 

iâtmı teftiş için Düzce de bulunmaktadır.

Çoruh işletme revirinde teftiş yapan mü
fettiş Avni Pınar da Giresun işletme revi
rini teftiş için Giresuna geçmiştin Müfet
tiş Halil Kutluk Çorumdan merkeze avdet 
etmiş ve müfettiş Bekir Günay Denizliden 
Ispartaya geçmiştir.

Ziraat Vekâltinin ormancı müfettişle- 
rındn Şevket Taşkan ve muavin Celâl 
Göydün Bursadan ve müfettiş Kâmil Berk
inen Samsundan merkeze dönmüşlerdir: 
Müfettiş Mustafa Nuri Tunak da berayı 
teftiş  ̂İçel mmtakasında bulanmaktadır.

Tayin ve tahviller: Orman umum mü
dürlüğü ikinci şube müdürü Hakkı Süha 
Karamızrak birinci sınıf orman başmühen
dis muavinliği ile Trabzon orman çevirge 
müdürlüğüne, Ziraat Vekâleti müfettiş 
muavinlerinden orman mühendisi Celâl 
Göydün terfian 50 lira maaşlı orman umum 
müdürlüğü 3 üncü sınıf müfettişliğine ta1- 
yin olunmuşlardır.

Açıktan eski Lapseki orman mühendis 
muavini Memduh Tuna yine Lapseki dör
düncü sınıf orman mühendis muavinliğine, 
Beşinci sınıf orman mühendis muavinlerin
den Ermenak mühendis muavini Ali Mev- 
lüt Zonguldağa, Of mühendis muavini Fu
at Gürsay Ünyeye, Ünye mühendis muavi
ni Temel Kütle of mühendis muavinliğine, 
Açıktan eski Köyceğiz orman kondoktorü 
Nihat Ölçer Demirci orrnan kondoktörlü* 
ğüne nakil ve tayin olunmuşlardır.

Türkiye tJrmancılar C em iyeü" 11™"11™1"1111™1 1 - -  
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak
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A VO R M A N  v e

Türkiye Ormancılar Cem iyeti

TıntmAul çıkarılır meslek mecmuası

i ç i n d e k i l e r

............. Yazan: Dr. Kâzım M ı hç ı oğlu
.................. Yazan: Arif S a n ? - e r

................... Yazan: Dr. AH Kemal Y iğ i i oğlu

fİatîöı'i __ Yazan: Halil K u t l u k
..............Çeviren: Yakttp A pa n a y

Yazan: Celâl S an a y

ıssino ada-
......................Çeviren: Cenini I s t 1

.... Yazan: Hüseyin A ç u n

MKtiık .»kmınâe :

Yurt içinde
Teşkilât Kanununa ek kanun — Devlet Ormar, İşlet- 
melerinde faaliyet, — Teşçir sahalarında ve fidarmk-

Adres : Ankara pusta kutusu 252 

Ytlhk ahun 'sı: 12 sayı 360 Kuruş.

:1ar, ilânlar ve her nevi

adresine yollanır.IWBK

Sayın Ziraat Vekilimiz Bay Muhlis Erkmen’e 
Açık mektup

Sayın Vekilim!
Memleketin büyük şehirler civarını ağaç

landırma maksadıyle bir kaç senedenberi 
zihnimi kurcalayan bir fikri zâtiâlinize arz 
etmek için meslek mecmuamızda bu şekil
de açık bir mektup yazmağa karar verdim.

Her ne kadar bu mektupla arzetmek 
istediğim fikri, zâtiâlilerine şifahen de izah 
edebilmek imkânı, bizlere bu hususta bah
şettiğiniz serbesti ile hemen her zaman 
mevcut idi ise de, bu fikrimi bu yol ile tah
riren arza sebep, siz Sayın Vekilimizle be
raber fikrin kuvveden fiile çıkarılması hu
susunda yardımları dokunacağını kuvvetle 
ümit ettiğim diğer bir çok büyüklerimizin 
de belki bu yazıyı okuyarak fikirden ha
berdar edilmiş olmalarını temin etmektir.

Büyük şehirlerimiz civarını ağaçlan
dırma hususunda serdetmek istediğim fik
rin esası şudur:

Ölülerimize son bir hürmet ve tazim 
ifadesi maksadı ile gönderilen çelenklerin 
.verine, ölenin hatırasını ebediyen yâda ve- 
'ile olacak ağaç dikmek.

Son yıllarda çok büyük masraflar ihti
karı ile tedarik edilen ve tedarikleri mu
hakkak lüzumlu gibi görünen cenaze çe
ktiklerinin, kondukları kara mezar tpp- 
röklan üzerinde hemen bir kaç gün içinde 
-'Idukları ve neticede mezar toprağına ka
karak kayboldukları hemen her vatan- 

bildiği acı bir hakikattir. Bu suret

le heba olup giden çelenk paraları ile 
ölen namına, ölenin doğduğu, öldüğü ve
ya defnedildiği şehir civarında, o şehrin 
orman idaresi veya fidanlığı tarafından 
intihap olunacak her hangi bir yere yüz
ler hatta binlerce ağaç dikmek ve bu su
retle ebediyen yok olan bir vatandaş yeri
ne, onun hatırasını her an yâd ettirecek 
canlı anıtlar ihdası ve bu suretle de bil
hassa büyük şehirlerimizde gönderilmesi 
âdet haline giren cenaze çelenkleri yerine 
o büyük şehirler civarında şehir ormanla
rı tesisi her an için mümkün ve her ba
kımdan daha faidelidir kanaatindeyim.

Bu şekilde tesis olunacak şehir orman
ları, tesislerine vesile olan ölülerimiz için 
ebedî ve hakikî bir hürmet sembolü ola
cak, geride kalan dirilerimize de büyük 
servet ve menfaat temin edecektir.

Sayın Vekilim,
Yukarda esasım arzetmeğe ve faidesi- 

ni de kısaca izaha çalıştığım fikrin kuvve
den file çıkarılması için bu açık mektu
bumla zâtiâlinize müracaat ediyorum. 
Memleket davalarında büyük işler gördü
nüz, gördürdünüz ve görüyorsunuz. Mem
leket davası saymağa cüret ettiğim bu 
ağaçlandırma işini de başarıcı ellerinize 
alarak görmenizi ve bizlere gördürmenizi 
bir Türk ormancısı sıfatile zâtıâlilerinden 
rica eder, bilvesile hürmet ve tazimle el
lerinizden öperim.

Dr. Kâzm Mıhçıoğlu



Seçme kayın baltalıkları
( Les taillis furetes )

Arif Sanver

Seçme kayın baltalığında idare şekli- pılmakta idi. Orman bu plân dairesinde
gayesi: Ormanı her sene dolaşıp, ev
er* gayemize tevafuk etmek üzere 
it edilmiş eb’adı iktisap eylemiş olan 
[ünleri kesmektir.

Bıı idare sisteminin tatbiki i çini, esas 
arile bazı şartların mevcudiyeti lâzım-

Böyie ormanların idamesi şah ve filiz- 
e temin edileceğine göre ağaçların faz- 
yaşiı olmamalar*, icap eder. Aksi halde 
.•derir, filiz vermek hassası kaybolur.

idare şekli yalnız zilli olan katın or- 
ıularında ve bilhassa Fransada tatbik 
in.ış olup halen de eski ehemmiyetini 
tikçe kaybetmektedir. Bu suretle idare 
inan ormanlar yavaş yavaş koruya tah- 
1 edilmektedirler

Bir fikir edinilmek için bu usul ile 
.entroek üzene amenaje edilmiş bir kaç 
mandan bahsedeceğim.

rransutiiK (Averyon) departmanı da- 
dr.de vâki (Aubrac) devlet ormanı 1512 
nesinde tanzim edilen bir plân mucibin- 
ı farta; suretile idare edilmekte idi. (Bu 
tasgs ha saltık bir ara2İ üzerinde ve 1300 
Ljc rr nda şiddetli bir iklimin tahtı tesi
rde '>■ ».o kayış ormanı idi )

Kaî'r/at burada yalnız 0. w 50 dev- 
,.r. .ktaap etmiş ağaçlar üzerinde ya-

Fransa ihtilâline kadar işletilmiştir.
17 inci asrın nihayetinde ayrıca (Au

tun) civarında kâin Saint - Prix devlet or
manı da fürtaj suretile işletilmek üzere 
amenaje edilmişti.

Her maktaa 25-30 senede bir gerile
rek bir Pied (eski bir Fransız ölçüsü olup 
0, m 3248 ze tekabül etmektedir.) ve daha 
ziyade devreyi haiz sürgünler kesiliyordu

Bu misallerle de anlaşılıyor ki fürtaj 
esasına göre amenaje edilmiş bir orman
da hakikî bir tahammül tesbit edilmiş ol
mayıp yalnız kat’iyatın her sene icra edi
leceği saha tesbit edilmiştir ki burada ga
yeye tevafuk eden eb’adı haiz ağaçlar ke
silmektedir.

Bu usulün dağlık mıntakalarda tatbiki 
bazı hususî hallerde çok faydalıdır. Bu
gün İsviçrede bu usul ile idare edilen ka
yın ormanları vardır.

Bu mukaddemeden sonra, memleke
timizde ötedenberi gelişi güzel kat’iyala 
tabi tutulmak yüzünden bugün ne balta
lık ve ne de koru manzarasını gösterme
yen bozuk ormanlarımızı hem daha mun
tazam ve verimli bir hale getirmek ve 
hem de maden direği istihsalâtımız He 
ötedenberi mahrukat ihtiyacım temin için 
baltalık suretile idare edilegelmekte olan 
kayın ormanlarımızın kıymetlerini arttır-
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inak üzere bu idare sisteminden bahset
meyi faydalı gördüm.

Yukarıda denildiği gibi bu şekli idare 
yalnız zilli olan kayınlara tatbik edilmek
te ve bu suretle idare olunan ormanlarda 
hakikî bir tahammül tesbitine imkân ol
madığından yalnız elde edilmesi lâzımge- 
îen kutru tesbit ettikten sonra ormanda 
her sene bu kutru iktisap etmiş ve yahut 
geçmiş olan ağaçlar kesilmektedir.

Büyük sahalarda ormanın her sene 
her tarafını dolaşmağa imkân olmadığın
dan gayemize tevafuk eden kutrun kaç 
senede elde edildiği göz önünde tutularak 
aşağıda izah olunan tarzda hareket olunur.

Bu bakımdan Kandıra ve Karasu, Ak
çakoca, Alaplı, Ereğli ve hatta Devrek or
manları ile Bartın, Amasra, Cide, İnebolu, 
Sinop ve mümasili iklimi hâiz ormanlarda 
kayın, iklimin fazla ratıp ve kışların pek 
şiddetli olmaması dolayısile şah ve filiz
den gayet güzel yetişebilmektedir. Yapı
lan tecrübelere göre takriben 36 yaşındaki 
kayın, maden direğine müsait eb’adı ik
tisap etmektedir. Bu yaşlarda kesilen ka
yınlarda, toprağın alelûmum derin ve ik
limin müsait olması hasebile şah ve filiz 
vermek hassaları oldukça iyidir.

Seçme kayın baltalığının mekanizma
sı şöyledir:

Evvelâ elde etmek istediğimiz ağacın 
kutru tesbit olunur ve badehu bu kutrun 
kaç sene zarfında elde edilebileceği tayin 
olunur. Yalnız bu müddetin 3 ile kabili 
taksim olmasına dikkat olunur. Bu müd
detin tamamı tamamına doğru olmasının 
ehemmiyeti yoktur. Eğer tecrübelerimi

zin neticesi bize 26 verilise biz 27 ve 26 ve
riyorsa 24 alırız.

Biz 36 olarak kabul ettiğim ize göre
suç U  dır.

Şimdi orman 12 m aktaa ayrılacak ve 
maktaa sıra ile numara verilecektir. Her 
şene bu maktalardan birisi işletilecektir.

Eğer 24 yaşını kabul etmiş olsaydık 
o zaman 24 alacaktı ki ormanımız» 
8 maktaa ayıracaktık.

Maktadaki ağaçların yalnız 1/3 istedi
ğimiz eb'adı iktisap etmiş olanları kesile
cek ve 12 sene sonra tekrar bu maktaa av
det edilecektir.

Prensip itibarile böyle bir orman mü
teaddit seneler bu şekilde idare edildi/ 
takdirde kesim sırası gelmiş olan bir 
maktadaki her kök üzerinde 3 kategori 
ağaç bulunacaktır.

1 ) Kesilme çağına gelmiş ağaçlar ki 
takriben 36 yaşındadır.

2) 24 yaşındaki a Zaçlar ki 12 sene son- 
na kesilebileceklerdir.

3) 12 yaşında olması lâzım gelen sür
günlerdir.

Yeni kat’iyat yapılmış bir maktadaki 
kökler üzerinde de şunlar bulunur:

1) 24 yaşındakiler'
2) 12 yaşındakiler.
3) Yeni süren filiz ve şahlar.
Fakat pratik olarak bu 3 kategori ağa

cı her maktada görmek imkânsızdır. Çün
kü. husule gelen şah ve filizlerin inkişafı 
muntazam olarak vuku bulmayıp bulun
duklara vc inkişaf ettikleri mahal ve va
ziyete tabidir. Bazıları gölgede kalmış 
olur, diğerleri fazlaca ziyaya maruzdur. 
Bu suretle büyümeleri muhtelif şekilde-



iv; maktada bir fevkani 
tv dv US tini tabaka güze çarpmaktadır.

‘ îabuk.ıdakilerden bir kısmı
çağma gelmiş ulanlar, diğer kıs

ın i* Nemıj kesim çağına gelmemiş olan-

Tâhtânı tabakayı işletmeyi müteakip 
, : tî tomurcuklardan husule gelmiş olan 
öğünler teşkil ederler ki bunlardan ba
rı'.*r: az siya gören kapalı mahallerde kal- 
liklanndan cılız vaziyettedirler.

Hülâsa olarak; her maktada şâkulen 
yükselen, oldukça büyümüş sürgünlerle alt 
tabakayı teşkil eden ve yerde sününüp 
menşei arızî tomurcuklarından olan sür
günler vardır ki manzara itibarile ümit 
verici gözükmeyen bu sürgünler bu su
retle idare olunan kayın ormanlarının 
müstakbel elemanlarını teşkil ederler. Bu 
sürgünler kendilerine kâfi derecede ziya 
temin edildiği ta k d ird e  derhal neşvüne
maya başlarlar.

Seçme kaym baltalıklarının bu şekil
de idaresi ta ma m ile metodik ve rasyonel 
olup iyî neticeler elde edilebilmesi için 
aşağıdaki husuSatm nazar; itibara alınma
lı kap eder.

1> Yeıde sürünür gibi görünen sür- 
.gfe m. şahların tahrip edilmemesini temin 
. n maktalara hayvan w  insan girme- 
s m L

ii H»»r maktaa girişte istenilen eb’a- 
etmiş olan ağaçların kesilmesi 

ırTftti.z Aksı takdirde maktada fazla 
;m ,r  ağalar alt tabakadaki sürgünlerin 
ağbŞthML ihv&rı olan ziyanın gelmesine 
mttâ otaritt

-> Ajaçlarm tamamile toprak hiza- 
-d,i' vtaÛfntti Hamdır Kayınların ke

silmeyi müteakip husule getirdiği sürgün
lerin ekserinin menşei arızî tomurcuklar 
olup meşe ve gürgen gibi ezrarı naime 
değildir.

Malûm olduğu üzere ezrarı naimeden 
hasıl olan, sürgünler köke iyi tesbit edil
miş olduklarından kolay kolay rüzgâr ve 
saire tesirile kırılmazlar, ve az zaman zar
fında tamamile toprak hizasından kesil
dikleri takdirde müstakil bir kök peyda 
ederek neşvünemalarına devam ederler. 
Halbuki kayın gibi sürgünlerinin ekserisi
nin menşei arızî olan ağaçlarda sürgünler 
işletmeyi müteakip husule gelen ve tama
mile kapanmış olan yaranın üzerinde hu
sule gelirler. Binaenaleyh bunlar diğer
lerine nazaran daha zayıf olarak köke bağ
lıdırlar ve rüzgâr ve saire tesirile daha 
çabuk kırılabilirler. Bunun için ağaç ne 
kadar toprağa yakın kesilecek olursa hu
sule gelen sürgünlerin daha çabuk top
rakla temas ederek kökleşip müstakil bir 
hale gelmesi kabil olur.

4) Kaıt’iyat mevsimlinin sürgünlerin 
husul ve inkişafları üzerine tesiri vardır.

Prensip itibarile baltalıklarda kat’iyal 
için en münasip zaman kış sonu ve tomur 
cuklann şişmesinden bir kaç hafta evvel
dir.

Sürgünlerin teşekkül edebilmesi için 
birinci şart, seksiyon sathında kışır haşep 
kısmına tamamile muntabık olmalıdır. 
Aksi hal:

Kökün etrafında sürgün verecek olan 
ezrarı naimenin kopmuş olmasına, ve 
menşei arızî olan sürgünlerin inkişafına 
esas olacak yaranın teşekkülüne mani 
olur.
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Kışrın haşep tabakasına iltisakını te
min etmek için kat’iyatın büyük ve şid
detli soğuklardan evvel yapılmaması lâ
zımdır. Zira yağmurlar neticesi sular kı- 
şır ile haşep arasındaki ensiceye girer bu 
esnada donlar husule geldiği takdirde ba
hirinden ayrılmasına sebebiyet verir.

Bir de don zamanlarda kat’ivat doğru 
değildir. Balta darbesi altında kışır ta
bakası haşep kısmından ayrılır.

Su yürüdükten sonra yapılan kat’iya- 
Un mahzuru da husule gelen sürgünlerin 
iyice tahaşşüp etmeden sonbahar donları
na maruz olması keyfiyetidir.

Şu halde kat’iyal için en münasip za
man şubatın başlangıcından itibaren mar
tın nihayetine kadardır. Çünkü kesilme
den mütevellit yaraların kapanması nus- 
gun yürümesini müteakip derhal başlar ki

bu da kökün muhafazası bakımından ga
yet mühimdir.

Bütün bunlar ormanın tâbi olduğu ik
lime tabidir. İklimi mülayim ve donlar
dan korkmayan mahallerde kat’iyat kış 
ortalarında da yapılabilir.

5) Kat’iyattan husule gelen ağaçların, 
sürgünlerin inkişafından evvel ormandan 
çıkarılması.

6) Kat’iyatın keskin balta ile yapılma
sı ve destere kullanılmaması lâzımdır. Ke
silen ağacın maktaı biraz meyillice olma
lıdır ki sular akıp gitsin. Destere kulla
nıldığı ve yahut kesilen makta suların bi
rikmesine müsait olduğu takdirde kökün 
çürümesini binnetice de bu kök etrafında 
husule gelen sürgünlerin kurumasını in
taç edecektir. Bilhassa kaym bu hususta 
meşe ve gürgene nazaran daha hassastır.



Sellüloz sanayii ve ham madde

iktisat, ve kültür hayatında 
müriaf;lasıuda geniş yer alan 

- >*tı mamuldür. Filvaki seüüiöz kâğıt, 
Ve yün, dumansız barut, sine- 

fotoğıart filimleri, vernik, sellüloıd 
v-'-ı bur çok maddeleri yapmakta da kulla* 

-■S'! S’O’ diğer bazı ihtiyaç eşyasının 
ysfar. Bü sebepten sellüloz sana*

1 bugünkü iktisat hayatında işgal et- 
“^ k i  son derece ehemmiyetlidir.

Jr sanayie yarı mamule veren 
'--'un ham maddesini umumiyetle ne- 

*çrı "teşkil eder. Buniarm içinde de 
" r kuilanılam Töreli ve yapraklı ağaç- 

s  "I;h hububat saplandır. Gerçc sel-
n.ajndo bazı çayır nevileri, paçav- 

~  nailndeki dokuma döküntüleri, nakü
v>ıV vruivsçk olmamak şartıie tropik 

matlar kullanılırsa da diğerlerine 
* ^ '‘«tarlan pek az olduğundan sel- 
,am maddesi arasında anılmağa 

to&evkî alamaz* Hâlihazırda sel- 
maddesi olarak en çok kulia- 

<&aîeh£ ağaç nevileridir. Cihan 
- ^hs&iât®rnn ’. 90 tı mm odundan 

bunu tey it eder. ■(!>

■ ~ ‘ •*' S itoa jstihsaîIiııĞeki - ehem-
:>>*'**Vr** -d» cöwwı V&£rt İ*hrl5ta5arı- 

** IPJİ KSideScrîne före yılca
^  **'* *üan seŞgsoea, 5 rr'iyona, yates 

mfflgSBUtobf. Un çok
#?? ^  w„-■•»«ssk. otot AKBoSsKCertn bast&âa

Dr. Ali Kemâl Y i ğ i t  o ğ l u

Filhakika odun-, 1875 senesinden itiba
ren sellülozun ham maddesi olarak önde 
bulunmaktadır. Yalnız her ağaç nevinden 
sellülozun imali iktisadı olmadığından bu
gün sellüloz istihsalinde en çok ibreli ağaç 
nevileri kullanılır. Çünki ibreli ağaçlar 
uzun, büküîebilen, evi keçeleşen, hafif 
renkli- beyazlatılması kolay elyaf verecek 
evsafa maliktirler. (2) Buna mukabil ek
seriyetle sert hasebe malik olan yapraklı 
ağaçların ensacı sellüloz çıkarmağa daha 
az elverişlidirler.

İbrelilerin içinde sellüloz imalinde bu
gün en çok yer alan ağaç cinsleri ladin, 
çam. köknar dır. Ladin ve köknardan 
sellüloz. iktisaden ucuz olan sülfit usulde 
çıkarılır ve ladin sellülozu köknarmkine 
tercih olunur. Çamdan sellüloz istihsali 
daha pahalıya mal olan alkali (kaleviyat) 
usuîile yapılır; sülfit usulile sellüloz istih
sali mümkün değildir. Bu imkânsızlık: 
ya çamın fazla reçineye malik bulunması
na ve yahut ta mahiyeti daha henüz bilin
meyen başka maddeleri ihtiva etmesine 
atfolunmaktadır. Sayılan bu ağaçlardan 
başka Hirdistanda Bambus. Cenubî Ame-

Sanada, Şimalî Amerika, ve nihayet Şimalî 
Avrupa devletleri (en başta İsveç. TCorveç. Fin- 
üioA a. sonra da orta Avrupa memleketler.) 
çeîir. Ülimann: Engyklopödie. Berlin - Vfier.

(2) Busse: Fcrstİezikon, Berlin, 1929.

199

rikada okaliptüs de sellüloz ham maddesi 
olarak kullanılır.

Türkiyede henüz sellüloz sanayii faa
liyette değildir, bununla beraber sellülo2u 
ham madde olarak kullanan «İzmit kağıt 
ve karton fabrikası» ile «Gemlik sun’î 
ipek fabrikası» işletmeye açılmış ve bunla
ra yeni kâğıt -fabrikalarile bir sellüloz mü- 
essesesi iltihak etmek üzere bulunuyor. 
Faaliyete geçmiş veya geçmek üzere bulu
nan bu müesseselerin ormanla münasebet
lerini ortaya koyabilmek için her şeyden 
evvel onların hammadde vaziyetleri üze
rinde durmamız lâzımdır.

İzmit kâğıt ve karton fabrikası 1936 
yılı son teşrininden itibaren faaliyete baş
lamış bir müessese olup yılda 12000 ton 
irolât yapacak bir kapasitededir. Fabrika
nın ham maddesini sellüloz, odun elyafı, 
kaolen, şap, reçine ve kömür teşkil eder; 
bunların içinde ormanla alâkalı iptidaî 
maddeler ise sellüloz, odun elyafı ve reçi
nedir. Fabrikanın yıllık sellüloz sarfiyatı 
12-15 bin metre mikâp oduna mukabil 5-6 
bin ton odun sellülozu, 12-15 bin metremi- 
kâp hacminde 4-5 bin ton odun elyafı ve 
nihayet 350 bin ton reçinedir. Kömür is
tisna edilirse kâğıdın ham maddeleri ara
sında hacim itibarile en fazla yer alanları 
ormanla alâkalı olanlarıdır.

Odun elyafı, odunun mihaniki olarak 
elyafına ayrılması su-retile kâğıtlık odun
dan hazırlanır ve kâğıt hamuruna umu
miyetle % 20-30 nisbetinde karıştırılır. 
Mamafi gazete kâğıtlarında bu nisbet 
% 75 şi bulur. Her odun kâğıtlığa elverişli 
değildir. Bunun için ladin veya köknar 
odununun 8 santimetre kuturdan aşağı ol
maması, 1.10 veya bunun misli uzunlukta

ve kabuğu soyulmuş bulunması, her metre 
tulde birer pusu tecavüz eden üçün fazla 
budağa, malik olmaması şarttır. Budaklar 
kâğıdın rengini esmerleştirdiklerinden to
mruklar budaklar çıkarılmadan kullanıl
maz.

Memleketimizde kâğıt fabrikalarının 
-istediği miktar ve kalitede köknar odunu
nu verecek ormanlar mevcuttur. Fakat 
son zamanlara kadar fabrika kâğıtlık odun 
ihtiyacını, cif İzmit metnemikâp fiyatı 
17 - 23 şilin arasında tahavvül etmek üzere, 
Rusyadan. celbettiği köknar odunlar ile ka
patmıştır.

Kâğıt fabrikalarının ehemmiyetli bi
rer hammaddesi olan sellüloz İskandinav
ya, Avusturya, Çekoslovakya ve Amerika- 
dan ithal edildiği gibi reçine de Yunanis- 
tandan getirilmiştir. Beyaz, esmer, kraft 
olmak üzere üç kalitesi bulunan sellülozun 
cif İzmît ton başına maliyeti beyazda
10.5-15:, esmer ve krafta 7-10.5 £ arasında 
idi; reçinenin tonu gümrüklü 147.1. güm
rüksüz 106.7 Türk lirasına mal olmuştur.

Ormanla münasebetiz hammadde ola
rak kâğıt fabrikasının ambalaj için yılda 
sarfettiği 1500 metremikâplık keresteyi de 
burada armalıyız. Yalnız bu kereste mem
leket içinden tedarik edilmiştir.

Sellüloz fabrikası kurulmadan faali
yete geçtiği cihetle kâğıt fabrikasının 
muhtaç olduğu sellülozu hariçten getir
mesini tabiî buluyoruz, ancak odun elyafı 
olarak kullanılan köknar odununun ayni 
fiatla memleket dahilinden karşılanması 
imkânı vardı.

Sellülozu iptidai madde olarak kulla
nan diğer bir müessesede «Gemlik suni 
ipek fabrikası» olup günde bir ton suni



<\avr*. $ek;lde kurulmuştur. 
#4*%t aNMMte u l\s 'u' tannmıüe odun seilü- 

var bu fabrika, kâgjt fab- 
ı)U» jjiV sçHüUv sanayimden evvel ku- 

memleket dışına muhtaçtır, 
h ttk te  temeli atılmış olan sellüloz 

->Ç~Jus; birinci ve ikinci kağıt fabrikala- 
—.3. Gemlik sun'î ipek fabrikasına ve 

>«rr sanayiine lüzumlu olan sellülozu ve- 
c-fevk bir kapasitededir, yıllık istihsalât 
«âkt*ın takriben 18900 ton olup kullana- 
>.\Fi- ham maddeler odun, saman, paçavra- 
i r istihsal edilecek sellülozun 15000 ton 
gıŞ; büyük bir kısmı odundan çıkarılaca
ğın* ıîcre bu müessesenin ormanla müna- 
sebetî pek sıkı olacaktır Filhakika 15000 
v.~ odun sellülozu elde etmek için 75000 
srsetremikâp ladin veya köknar odununa 
.nt.yaç vardır, iki kâğıt fabrikasının yıl- 
3a muhtaç olduğu 30000 metremikâplık 
kağıt odununun ilâ vesile bu miktar yılda 
105000 metremi kâba varır; 105 bin metre- 
ırukâp odun ise yıllık verimi hektarda iki 
:r. e ire mikâp olan, düzenli işletmeye tâbi 
7Ü00Ö hektar vüs'atmdakı bir ladin veya 
■âklar ormanından tedarik edilebilir.

Gerçe Tünkiyede, sellüloz ve kâğıt 
:'*ankaianmmn muhtaç olduğu hammad

deyi verecek nev’i ve vüs'atta ormanlar 
vardır; ancak bu ormanlar fabrikadan 
uzaktadırlar. Bu bakımdan denebilir ki 
memleketimizdeki kâğıt ve sellüloz sana
yii isabetli bir kuruluş yeri bulamamıştır. 
Sellülozun ehemmiyetli bir ham maddesi 
olan odunun uzaktan tedariki maliyet fiya
tını arttıracağı cihetle kuruluş yerlerinin 
hammadde kaynağı olan ormana göre bi
çilmiş olması icap ederdi.

Başka memleketlerde sellüloz sanayii 
hammadde kaynağı olan ormana göre yer
leşmişlerdir. Almanya, Kanada ve Şimalî 
Amerikada sellüloz endüstrilerinin hep 
ormana yakın mahallerde yerleşmiş olma
ları bu söyleneni teyit eder.

Aslında sellüloz fabrikamızın köknar 
odunu işleyeceğine göre geniş ormanlara 
malik olan Bol uda, ladin işleyeceğine gö
re de Çorııhta kurulması icap ederdi. Bil
hassa Bolu vilâyeti bol akar suları ve kö
mür havzasına yakınlığı ile çok elverişli 
bir vaziyettedir, Sellüloz sanayiimizin ta
bii kuruluş yenini bulamamasını Türkiye, 
istihsal masraflarının yüksekliği ile sona 
kadar ödeyecektir.

Memleketimizde kereste tipleri ve fiyatları
( Tanzimattan Cumhuriyete kadar 1249 - 1339— 1833- 1923

I I

Halil Nadir K u t l u k

Hayat şartlarına uyar tarzlarda ke
reste fiyatları da zaman zaman ufak te
fek tebeddülata uğradı, fakat kereste tip
lerde birlikte yürütülen fiyatlar mümkün 
olduğu kadar haddi lâyık üzerinden mu
hafaza edilmiştir.

Kerestelerin isimlerine göre boy ve 
çapları herkesçe biliniyordu. Bilfarz ayrık 
mertek,: imaret tahtası, 12 arşın meşe ki
rişi ve ilâahiri bir kereste ismi geçince 
bunları yassılık, kalınlık ve boylarmın 
vahidi kıy asî cihetinden kaçar zira, arşın 
veya parmak olduğu derhal anlaşılıyordu. 
Bunun için kerestelerin narh ve fiyat lis
telerine esas olan mevzubahs hükümlerde, 
çaplar ekseriya meskût geçilerek bazan 
sadece cinsi veya nevi kayıt edilmiştir.

Bilhassa bu ciheti Tanzimat devrinde 
müşahede etmekteyiz. Bu devrin başlan
gıcında (1) ayni suretle sanayi ve inşaat 
kerestesinin fiyatları tesbit ve ilân edil
miştir. Bunlara ait cetvellerden fiyatlar 
gözden geçirilirken kereste isimlerinin de 
dikkate değer çok büyük bir ehemmiyeti 
bulunduğunu işaret etmek yerinde olur.

Fiyatlar cetvellerde para olarak tak
dir edilmiştir. Tekabül ettiği kuruşları 
bulmak için, para miktarlarının 40 adedi
ne taksim edilmesi lâzımdır.

Bu bahiste mütalâa edilen kereste

(1) 17 Recep 1249 tarih ve 66 sayılı Tak
vimi Vekayl.

tipleri memleketimizde yalnız Karadeni- 
zin Rumeli. Anadolu ve Marmara sahil 
ormanlarından çıkarılan ve İstanbul piya
sasına arzolunanlardır. Halbuki Akdeniz 
mailesi ormanlarından bunlardan başka 
Dalaman, Aksu, Köprüçay, Göksu, Dim, 
Seyhun ve Ceyhun çay ve nehirleri vası- 
tasile Suriye, Filistin ve Mısır havalisine 
uzun yıllar ayrıca kereste ihraç olunmuş
tur.

Karadeniz ve Marmara sahil iskelele
rinden müstemirren sevk ve imar olunan 
kerestelerin nevileri ve çokluğu ormanla
rın tahammül edilmez şekillerde nasıl iş- 
îedilmiş olduğunu bize pek açık olarak 
öğretmektedir.

Karadenizin Anadlolu sahil iskelelerinden 
Istanbula gelen kereste nevilerinin 

fiyatlarını gösterir.

1 — (A kçeşehir iskelesi)
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1 80 24 104 Kebir kestane kolluk.
1 50 15 65 Orta kolluk.
1 38 11 49 Tek Mana.
1 30 6 36 Kestane direk.
1 110 33 143 Kestane oluk.
1 60 18 78 Omurga.
1 120 36 156 8 arş un Kızaklık.
1 6 1 7 Fudanya.
1 40 12 52 Ihlamur kolluk.
1 71 21 91 Ihlamur tahtası.
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so Topaç. 1 230 96 412 Orta çitte eğri.
M elendirek kanatlığı. i 160 48 208 Tek eğri.

H  1Çitte kanadık. 1 1200 360 1560 6 arşun bodoslama.
11  f Karaağaç çubukluk. 1 840 252 1092 5 arşun bodoslama.
5t Çıralı Eğricik. 1 540 162 702 Sağlr bodoslama.
45 Beyaz Eğricik. 1 720 216 936 Kebir praçol.

1 500 150 650 Orta praçol.
-  (.‘İla bit iskelesi) 1 100 48 208 Sağır praçol.

1040 12 arşun ip eşe k iriş i.
679 to avgun meşe kirişi. 5 — (B a r tın  iskelesi)
156 Tek dolap. 1 300 90 390 K. ağaç, D. budak elvah.
512 Çitte dolap. 1 120 36 156 Battal çifte koğuş.

29 Çıralı eğricik. 1 12 3 15 Kanattık.
19 Gürgen tahtası. 1 20 6 26 Perşenbe kanattığı.

t 7«ı «? (4 Karaağaç elvahı. 1 280 84 364 Orta yollama.

— (Eriajli iskelesi) 1 240 72 312 Diğer yollama.
1 15 4 19 Samanlı.55 20 arşun beyaz eğricik.
1 20 6 26 Tulumba sın ğı.

1460 15 arşun gürgen kirişi.
ı 50 15 65 Orta koğuş.ftf}$ 12 arşun gürgen kirişi.
I 160 48 208 Çifte dolap.

702 tO arşun gürgen kirişi.
65 25 110 Tek dolap.

300 8 arşun gürgen kirişi.
18 C 23 Omurga.1005 10 nrşutı meşe kirişi.
T5 22 97 Sağir yollama.

Gürgen çifte dolap.
15 4 19 Dörtleme.

80 K ızaklık
92 Omurğn. 6 — (Gördes iskelesi)
40 Mana. 75 22 97 8 arşun Poyralık.

1392 12 arşun m eşe kirişi.
140 42 182 10 arşun Poyralık.

ı 220 Yollama.
1 30 9 38 Çifte omurğa.

—  (Filly o s  i s k e l e s i) l 16 23 Dörtleme.

► 1360 15 arşun m eşe kirişi. X ISO 54 234 Çifte kızaklık.

ı m 12 arşun meşe kirişi. ı 20 6 26 Diğer dörtleme.

: '©2 10 arşun m eşe kirişi. I 90 15 65 Bayağı poyralık.

1 221 Çifte dolap. 1 25 10 45 Çakraz omurgası.
I İv i Tek dolap. 90 27 117 Dolap.

6  166 K oğuş 7 — iM e s e t  v e  Kıran v e  D a rb ın a
%? K m ıtlıh .

iske leleri)
K an > 4*ç iliği

»  ta£ O aurğa. 160 48 208 10 arşın poyralık.

1 Orta karaağaç- 85 25 110 8 arşun poyralık
i kar&ağaç. 1 35 10 45 Omurğa.
i Karaağaç, ü ışbadak. Ce- 18 5 23 Ağa tahtası.

e »  NHrihjı fin! 't.4 25 i 32 Koğuş.
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1 6 1 7 Darbine çamı. 1 6 1 7 Tek çam.
i 6 2 8 Orta çam. 1 70 21 91 Kızaklık.

s — (în eb a lu , is k e le s i) 12 — A y a n d o n  is k e le s i)
1 330 99 409 10 arşın çifte poyralık.

] 8 2 10 Kebir çifte çam.
1 210 62 273 8 arşın poyralık.

ı 6 1 7 Orta çam.
1 280 84 364 8 arşın meşe kirişi.

ı 25 7 32 Koğuş.
1 1200 360 1580 16 arşın meşe kirişi.

ı 15 4 19 Ağa tahtası.
1 720 216 936 9 arşın meşe kirişi.

l 130 39 169 8 arşın poyralık.
1 280 . 44 324 Ceviz elvahı.

1 71 21 92 6 arşun poyralık.
1 440 132 572 K. ağaç hatıllığı.

1 70 21 91 Dolap.
1 240 72 312 6 arşın dolap.

1 30 9 39 Akyazı kanattığı.
1 520 156 676 Çifte koğuş.

1 30 9 39 4 arşun sağir poyralık.
1 520 156 676 10 arşın yollama.

1 60 18 78 Döşeme tahtası.
1 160 48 208 Destgâh ağacı.

1 50 15 05 Ceviz elvahı.
1 7 2 9 Kutucu gürgen tahtası. 13 - -  ı s te fa n  is k e le s i)

1 320 96 416 10 arşm poyralık.
9 — (Ç a ta lz e y tin  is k e le s i) 1 210 67 277 8 arşm poyralık.

1 60 18 78 Koğuş. 1 340 102 442 10 arşm meşe kirişi.
1 180 54 234 10 arşın poyralık. 1 280 84 354 8 arşın meşe kirişi.
1 8 2 10 Çifte çam. 1 240 72 312 6 arşm dolap.
1 300 90 390 8 arşın meşe omurğa. 1 55 16 66 5 arşın istefan çiftesi.
1 160 48 208 8arşm çifte poyralık. 1 520 156 676 10 arşm meşe yollama
1 6 1 7 Tek çam. M - -  (S in o p  is k e le s i)

10 — (E v r e n y e  is k e le s i) 1 180 54 234 6 arşın meşe dolabı.
1 380 108 468 10 arşm poyralık.1 9 3 12 Battal çam.
1 6 1 7 Çifte çam.1 8 2 10 Çifte çam.
1 23 7 30 Pazar koğuş.1 6 1 7 Orta çam.
1 42 13 55 Şevahi.1 150 45 190 7 arşın poyralık.
1 25 7 32 Kanattık.1 30 9 39 Kanattık.
1 35 10 45 Kirevet çamı.1 70 21 91 Orta dolap.
1 45 . 13 , 58 Gürgen tahtası.

11 - -  (A b a n a  is k e le s i) 1 140 42 182. Kebir koğuş.
1 420 126 546 10 arşın beylik koğuş. 1 260 78 338 8 arşın poyralık.
1 290 87 377 8 arş m çifte koğuş. 1 150 45 195 5 arşın dolap.
1 240 72 312 7 arşm orta koğuş. 1 150 45 195 Gürgen dolap.
1 110 33 143 6 arşın ufak koğuş. 1 62 18 : 80 Yadra.
1 8 2 10 Battal çam. • 1 700 210 910 10 arşm yenidünya.

130 39 169 8 arşın çifte yuvarlak. 1 560 168 728 8 arşm yenidünya.
1 20 6 26 Kutucu elvahı. 1 220 66 286 4 arşm eğri.

480 142 622 10 arşın lâta. 1 140 42 182 3 arşm eğri.
1 110 33 143 7 arşın tek poyralık. 15 — ( t z n i k m i t  iskelesi)- f 480 142 622 Ceviz elvahı. 1 1200 360 1580 16 arşın meşe kirişi.
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1330 13 arşın meşe kirişi. 1 1742 12 arşın yenidünya.
681 13 arşın meşe kirişi. 1 1560 10 arşın yenidünya.
$90 Kurtköy kirişi. i 1248 8 arşın yenidünya.

1̂* ♦42 10 »rşın meşe çubuk. 1 936 6 arşın yenidünya.
1» 1* 73 Kızaklık. 1 780 10 arşın tek dolap.

4$ 208 5 arşın dolap. 1 598 8 arşın tek dolap.
!S"8 K. ağ&ç yağhane. 1 468 6 arşın tek dolap.

H  | | 91 Sarot. 1 2840 15 arşın çifte dolap.
m £ 29 Çifte kanattık. 1 1672 12 arşm çifte battal.
H 4 18 Tokurcuk çamı. 1 1560 10 arşın çifte battal.

:*» 430 1820 18 arşın meşe kirişi. 1 1248 8 arşm çifte battal.
isse 444 1924 Karaağaç yağhanesi. 1 1070 15 arşın tek battal.
290 $0 260 8 »ışın gürgen çubuk. 1 936 12 arşın tek battal.
ııo n H.1 4/5 arşın ıhlamur tabanı. 1 780 10 arşm tek battal.
45 13 58 İhlamur kolluğu. 1 624 8 arşm tek battal.
33 3 30 Ağa tahtası. 1 587 15 arşm kebir çapa.

Ut — t S a k a r y a  iskelesi) 1 390 12 arşm kebir çapa.
1 325 10 arşın kebir çapa.

oj |J 83 8 arşın kızaklık. I 260 8 .arşm kebir çapa.
ttt İl? 67 Ihlamur kolluğu. 1 208 10 arşın orta çapa.

MM 30 ISO Dolap. i 186 15 arşm kebiri.

Tt — / Korabiga iskelesi) 1 156 12 arşm kebiri.
1 117 10 arşm kebiri.

Sİ*» 648 2808 6 arşm kebir yağhane. 78 Çifte sekiz.
HM 430 1820 8 arşın usta yağhane. 1 520 8 arşm yanmdünya.

313 1333 8 arşın yenidvlnya. 1 364 5 arşm çifte dolap.
O* 136 676 6 arşm yenidünya. 1 İ 56 S arşm dolap.
*8f> 4 t4 1924 11 arşın tabanlık. 1 65 Çifte mana.jp0 M 390 7 arşın meşe kirişi. İ 32 saray manası,
MI 1® 702 9 arşın çam Utası. 1 1300 10 arşın nerdibanlık.

I 832 10 arşm gözke çifte yollama.
ı ■■ A  ■ inî fi Rumeli sahih iskelelerinden 1 416 8 arşm çifte yollama.
tMalMfta srrlen kereste nevilerinin 186 âdeta meşe yollama.

MrhUnnı gösterir 208 çifte kızaklık-
130 8 arşın tak kızaklık.

£  • 91 7 arşın omurga.
kerestenin i 19 Kara sağtr.

--------------— - —  ' . 264 6 arşm çifte dolap.
;s «rşiS yağhane 172 Bıçkılık omurga.
»  M B 156 8 arşm orta çapa.

JRM M a y a  rdb*w Tanzimat devrinden sonra memleketi-
İMİ #  «apt n tizde ormancılık hareketleri canlanmağa
J00B W  MM4 fvMMImnk başladı. Ormancılığın hakiki bir meslek.
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keresteciliğin de mûmarese ve ihtisasla 
karışık bir sanat olduğu görüldü. El h i
sarları yerine su hizarları ve bil^hara da 
yor yer kereste fabrikaları kuruldu. Ar
lık eski tip kerestelerin bir çoğu revacını 
kaybettiğinden sürümü durdu. Sürüm du
runca bunların boşluklarını siparişlere gö
re istenen yeni kereste nevileri doldurdu. 
Bunun neticesi olarak da dünya yapı işle
rinde de umumî değişiler meydana geldi. 
Bu münasebetle daha muhtelif tiplerde 
yani harcı âlem olan şekillerde evler in
şa edilmesi taammüm etti. Bu tekâmül 
karşısında kereste çapları ve tipleri de o 
nisbette çok tenevvü ediyordu. Piyasada 
her bir nevi kerestenin asgarî ve azamî 
çap hadlerinde bir kaç türlüsü bulundu
rulmaya ve işlenmeye başlandı.

Ayni isimler altında tasnifi kabil ola
mayacak derecede çk çeşitler arzeden ke- 
restler nakliye ve tezkerelere bağlanırken 
asgarî ve azamîçap hadleri üzerinden 
mutavassıt miktarının intihap ve kabu
lünde memurlar ile keresteciler arasında 
türlü türlü ihtilâflara, anlaşmamazlıklara 
çığır açılmasına vesile oldu.

Bu mahzuru ortadan kaldırmak için 
de, Orman Müdüriyeti Umumiyesi teftiş 
heyetince tertip ve tanzim olunarak Ne
zaret encümenince onaylanan 2 temmuz 
1326 (1910) tarihli ve 1245 numaralı ka
rarnameye göre aşağıda gösterilen çaplar 
seçilmiştir:

1326 senesinden  sonra m uteber k ereste  
tip leri

1 — (Çakıroğlu iskelesi)

Arz
Sm.

Umk
Sm.

Tul
Metre Cinsi İsmi

14,05 13, 7,00 Köknar Direk
14, 12,5 5,15 Köknar Direk
22, 20, 4,65 Köknar Gövdelik
29, 27,5 7,75 Köknar Azman

2 — (Kozak iskelesi)
9, 8. 4,00 Meşe Direk

Arz Umk To!
Sm. Sm. Metre CinMi l9lUı

9. 8, 3,25 Meşe D ire k

11, 10, 4,00 Meşe Direk
17, 14, 7,20 Meşe Direk
17, 14, 4,75 Meşe Direk
6, 6, 3,35 Meşe Direk

3 — ( A yancık iskelesi)
7, 5, 2,65 Meşe, Gür. Bordana

11, 3, 4,50 Köknar Lâta
18, 16,5 4,80 Meşe Direk
8, 8, 3,50 Meşe Direk
8, 7, 4,10 Meşe Direk

13,5 1 1 , 5,50 Meşe Direk
11,5 10, 4,10 Meşe Direk
17, 15, 1(25 Meşe Direk
19, 4, 5,40 Meşe Yollama
16, 15, 5,50 Köknar Direk
12,5 1 1 , 5,50 Köknar Direk
16, 15, 7, Köknar Direk
12,5 11 , 7, Köknar Direk

4 — (Ç atalzeytin iskelesi)

8, 7, 3,60 Gürgen Direk
9, 2,7 4, Köknar Lata
7, 2,2 3,75 Köknar Lâta

14, 11, 5,25 Köknar Direk
ipi 9, 4,75 Köknar Direk
14, 11 , 7,50 Köknar Direk
1 1 , 9, 7,50 Köknar Direk
9, 8, 3,90 Meşe Direk

18, 16, 5, Meşe Direk
6, 6, 3,50 Gürgen Direk

23, 3, 3,90 Gürgen Yollama

5 - - (Ayana iskelesi)

6 3,5 2,60 Gürgen Dolap
8, 7, 3,40 Meşe, gürgen,

Kestane Direk
8, 7, 4, Meşe, gürg.

kestane Direk
6, 5, 3, Gürgen Direk
7 2,5 3,50 Köknar Şevahl

20, 0,7 1,70 Köknar,
çam Tahta

■
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Art k  Tul Ara Umk Tul
Sm. Metre Cinsi İsmi Sm. Sm. Metre Cinsi İsmi

s, o Gürgen Sandık tahtası
tahtası 9,5 8,5 .4, Gürgen Direk

5, 1,65 Köknar Akyazı 29, 1,8 3,20 Çam Tahta
tahtası 22, 1,6 3,15 Çam Tahta

$ — (Ettrenye iskelesi) 9 — (M eset iskelesi)
3 5 4, Köknar ■Lâta, 9, 8, 3,50 Köknar Direk

% 8,5 4,35 Kökna r.çam 7; 5,5 2,90 Kök, çam,
meşe, kest. Direk gürgeni Dolap

8, 3,65 Köknar, <»anı, 17,5 1,1 2, Çam Kanattık
meşe, kestane 9,5 2,8 4, Çam Lâta

a, 3, 3,65 Köknar Poyralık
7 5, 2,80 Gürgen Dolap 10 — (K üble ve G elidi iskele leri)

2ö\ 2,2 2,75 Köknar Döşemelik 7, 5, 3, Gürgen Dolap
7 5 2,2 3,50 Köknar Şevahi

11 — (Cide iskelesi)t l r 7, 1,75 Köknar Tavan
tahtası 7,5 7,5 1,05 Gürgen Ayaklık

W. 0,9 1,85 Gürgen Sandık! tk 9, 7, 3, Gürgen Dolap

tahta 12 - - (Gördes ve  Irm akağzı iskele leri)
7 — (Darbına iskelesi) 5, 4,5 0,75 Gürgen Ayaklık

W 4,5 2,95 Meşe, gürgen, 8, 5, 3, Gürgen Dolap
kavak Dolap 6,5 3,5 3, Gürgen Dolap

9, 7,5 3,70 Gürgen, meşe, 9,5 9, 3, 8 Gürgen Dolap
Köknar Direk 9. 2,5 4,25 Köknar Lâta

10,5 3,3 3,70 Köknar Lâta 15,5 4,2 2,10 Gürgen De&tgâhlık
n , 0.5 1,65 Köknar Dizemelik 28, 5,5 2,10 Gürgen Destgâhlık

1.15 2,00 Gürgen Kuranya 13 — (K uruçaşile iskelesi)
tahtası

16,5 5, 2,20 Ihlam. gür.
8 — tİnebolu iskelesi) K. ağaç Destgâhlık

ü 00,60 1.75 Çam, kök. Tahta 32, 5, 2,20 > >
3, 3,80 Köknar Lâta 8, 7,5 0,90 Gür. kav. Ayaklık

t i l 4, 3,80 Köknar Lâta 8, 7,5 3,25 Gürgen Çadır direk
2,20 Çam, köknar, 8,5 5,2 3,00 Gürgen Dolap

gürgen sandık 5,5 s, 1,67 Gürgen Samanlık
tahtası

t. 2,2 2,80 Köknar Şevahi 14 (F ilyos iskelesi)

t i 2. 2,40 Köknar Poyralık 29, 28, 8,85 Çam, kök. Kütük
1, 1,70 Ki ulaç Tahta 28, 26, 7,80 Çam, kök. Kütük

M, « 3,30 Çam Hatıl 18, 15, 9,75 Çam, kök. gür.
39; 3.30 Çam Hatıl meşe kiriş omurg.
14J 2.5 3,30 Çam Sökelik 30, 27, 5, Çam, kök. Kısa küt.
m a, 2, Çattı Kapuluk 18, 8,5 5, 5 Gürgen Küreklik

f 3,45 Gürgen Dolap 19, 18, 8, Çam, meşe,
3jl 1>5 Gürgen Kutu gürgen, Kiriş
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Ara
sm.

Umk
Sm.

Tul
Metre Cinsi İsmi

.30, 27, 11. Çam, meşe gür.
Omurga

30, 27, 9,75 Çam, meşe, gür.
Omurga

14,5 13, 4,75 Meşe, gürgen,
köknar Omurga

15 — (Milan ağzı iskelesi)
23, 10,5 6,20 Gürgen Küreklik

16 — (B artın iskelesi)

32, 4,8 4,50 Köknar Poyralık
17, 4,5 4,50 Köknar Poyralık
12. 3,1 4,20 Köknar Sökelik
27, I 4,50 Köknar Hatıl kalas
12, 11 , 5,50 Gürgen Dolap
10, 9, 4, Gürgen Dolap
14. 12, 5,50 Köknar Dolap
12, 10, 4,50 Köknar Dolap
21, 1,1 2,50 Köknar, gür,

çam Hatıl
30. 2, 3,40 Çam Çiğdene

tahtası
25. 1,7 3,30 Çam Çiğdene

tahtası
27, 3,7 3,90 Çam, kök, İzmirİ
17, 7, 4,20 Gürgen Destgöhlık
6, 6, 4, Köknar Dörtleme

35, 8, 3,70 Meşe Hatıl
25, 6, 3,50 Meşe Hatıl
21, 4,5 2,70 Meşe Hatü
19, 4,5 5,80 Meşe Yollama
i 6, 3, 4,30 Meşe Yollama
27, 7, 4, Çam Hatıl
25. 5,5 3,90 Çam Hatıl
22, 5, 3,40 Çam Hatıl

Ara Umk Tul
Sm. Sm. Mdlrt Ctoı* t n l

18,
20,
10,

21,
10,
11 ,

22,

3.7 3,50 Çam Hatıi
4,5 4,50 Çam Hatıl
9,5 4,90 Kavak Dolap
0,5 3.60 Meşe Prim*

tahtası
o. 3,80 Meşe Dolap

12,5 4,75 Meşe Dolap
2, 3.90 Köknar Taht»
1.9 3,90 Köknar Tahta

’A kceşeh ir (kelesi)

6. 7 2,15 Kestane Manii
21, 1.6 2 30 Çam, kök. Tahta
24, 1.9 2.65 Çam, kök. 

sarot tahtası
21, 1,5 2.05 Gürgen Ağa tahtası
20. 3, 2,25 Kestane Kolluk
26, 1.8 3.25 Çam, kök. Çiğdene
29, 9 3.25 Cam, kök. Çiğdene

İncelenen bu kereste nevileri; isim ve 
çap itibarile çok enteresandır. Çünkü Ka
radeniz ve Marmara sahil ormanlarından 
işlenen kereste enmüzeçlerini gösterir. Bu 
suretle bilcümle kerestelerin cins ve ne
vilerini hemen hemen görmüş ve tayin 
etmiş olduk. Şu kadar var ki yazılı çap
lar ve namlar altındaki kereste nevileri, 
gittikçe ve günden güne azalmaktadır. Zi
ra mütalâa etmiş olduğumuz bu kereste
ler yalnız el bıçkısı, su hizarı ve balta ile 
işlenirdi.

Halbuki bugün el ve kol mesaisi ve 
tabii kuvvetlerden iptidaî şekillerde isti
fade yerine modern surette çalıştırılan 
fabrikalar kaim olmuş ve olmakta bulu
nuyor.



Çeliklerin kökleşmesi

Ağaç çeliklerinin kökleşmesi (tutma- 
a&sı) ve bu kökleşmenin kolaylaştırılma- 
 ̂ meselesi orman ve park işlerinde büyük 

^bemmiyeti haizdir. Kökleşme hadisesini 
kolaylaştıran tedbirler üzerinde son za- 
n: arlarda çok durulmuştur.

Orman ağaçlarının seleksiyonunda bu 
meselenin büyük ehemmieyti vardır. Ta
biat tarafından veya sun’î şekilde insan 
müdahalesi ile yapılan seleksiyon hibridi- 
zssvon neticesinde elde edilen yeni form 
ağaçların tekessürü çok defa ancak çe
lik usulü ile yapılan teşcir sayesinde kabil 
olmaktadır. İşte meselenin bu ehemmiye
tinden ötiirüdürki yerli ve ecnebi orman 
mecmua ve kitap sahifelerinde çeliklerin 
kökleşmesini kolaylaştıran fiziko - şimik 
tedbir ve madderın (stimulâtor)ların tet
kik: sık sık mevzu bahis olduğu gibi orman 
araştırma istasyon ve müosselerinin tetkik 
mevzuları arasında da bu meseleye tesadüf 
etmekteyiz.

Sor. zamanlarda hormonlar üzerindeki 
. t  uyü*ıjcii maddeler'ı tetkikat derinleşti- 
r ilince, çeliklerin kökleşme meselesi de ta
mamen yeni bir cepheden aydınlatılmış ve 
; -i „:< cihetten pek mühim olabilecek im
c i -  ortaya atılmıştır. Halı hazırda bu 
•smmi*. Rus ilim rr.üesseleri (Fen a kadem i- 
st M tn iii ûr.-versjtesinin fiziyoloji kürsü
s ü  ttof'rtTt nebatat bahçesi ve s.) tarafın
dan fatSdlt ecfilâi^l gibi bazı ecnebi fen

Rusçadan çeviren: Yakup APANAY

birlikleri tarafından da tetkik mevzuu 
olarak ele alınmıştır. Bunlar arasında A- 
merikanın Boys - Compson enstitüsü ve 
bir kaç garbi. Avrupa tecrübe istasyonu 
vardır.

Çeliklerin kökleşmesini kolaylaştırma 
(stimübe etme) hususunda şimdiye kadar 
elde edilen naticeleri izah etmeden evvel, 
şunu hatırlatmak lâzımdır: Bu mesele da
ha 1936 senesinde D.A. komissaraf tara
fından «orman işletmesi» nam mecmua
nın 8 inci sayısındaki makaleleri ile mey
dana atılmıştır. Bu makalede komissarof, 
tenebbütü kolaylaştıran maddeleri (han 
auksin) ihtiva eden preparatların ihzarı 
ve bunların kullanılmasından elde edilen 
neticelerden bahsetmektedir. Meselâ mısır 
unundan bir takım kimyevî muamelelerle 
elde edilen auksin suda eritilerek bazı ka
vak ve süğüt çeliklerine zerkedilmiş ve 
çelikleri kökleşmesini teshil etmiştir. Ya
ni auksin burada stimülatör vazifesini ifa 
etmiştir: Tutan çeliklerin % nisbeti yük
seldiği gibi köklerin inkişafmda dahi göze 
çarpan müsbet değişikler müşahede edil
miştir.

Çelikleri umumiyetle pek zor tutan 
bazı kavak cinslerinde mezkûr tecrübeler 
müsbet netice vermemiş isede, muharrir 
bu hususu o çeliklerin muayyen biolojik 
ahvali ile izah etmektedir.

Hormonların, çeliklerin kökleşmesin-

7lW

^  rol oynadığını ilk defa 1917 senesinde 
<,l. Lıoeb) (Tmerikada) ileri sürmüştür, 
ğund&n sonra yapılan tetkikatta bu cihet 
jjHtecrübe bazı fiziyolaz ve bioşimikler ta- 
u*raîmdan isbat edilmiştir. Bu hususta 
bilahare (Kögl)in mesaisi pek mühimdir. 
Mezkûr âlim 1932 de saf auksin istihsal et
meğe muvaffak olduğu gibi 1934 de sinte- 
\\V. ile elde ettiği (Heterauksin) ile bu 
maddenin de stimülâtör vazifesini gördü
ğünü tecrübe ile göstermiştir. Daha sonra 
bazı diğer maddelerin bilhassa asitlerin 
ayni tesiri yaptığı anlaşılmıştır. Bu asit- 
îrr sağlı - indali asiti, naftalino - hal astiti 
ve s. div.

Mezkûr maddeler nebatatın kabuğun
dan (Lis kutikul tabakasından) içeriye 
nüfuz edebiliyorlarmış; bu maddeler spir- 
io ve yağlarda halledilebilir. Bu keşif ne
ticesinde çeliklerin stimülâtör mahlulleri
ne hatırılarak kökleşme istidadı artınla- 

ı bildiği gibi, lanolin ile stimülâtör madde- 
| lor karıştırılarak çelik macunu ihzar et- 

m«*k kabil olmuştur.

Kuper (Cooper) tarafından Amerika- 
rk 1035 de yapılan tecrübelere göre, limon 
çelikleri çelik macunu kullanılması saye
sinde daha çok ve daha iyi kökleşmiştir. 
Biitum nebatat bahçesinde Golaçaşvili ve 
W«ksimof tarafından, Unşiu nevi mandarin 

t  çelikleri 1 : 3500 konsentrasyonlu sirkeli
todol asiti tesirine mazur bırakılınca °fo 70 
r*'*lxHmde tutmuştur. Adî dikim usulü 
'.fiibik edilirse mezkûr mandarinin çelik- 

I  hiç tutmamakta idi.

Yukarıda isimleri geçen Rus nebatiy- 
j'tiH'i tecrübelerini başka suhtropik ağaç 
&*vuerine de teşmil etmişler ve müsbet

neticeler elde etmişlerdir. B. Golaçaşvili 
ve Maksimofun tecrübeleri neticesinde he* 
terouksin, yapraklı çeliklerde yapraksızla
ra nazaran daha kuvvetli tesir göstermek
tedir. Bunun sebebini her halde köklerin 
inkişafı için, hormonlardan başka, daha bir 
takım elemanların mevcudiyetinde arama
lıdır. İşte bu elemanları filî temessül esna
sında yapraklar vücude getirmektedir. Ec
nebi müdekkikler dahi burada şekerin ro
lü olduğunu ileri sürmektedir.

Sovyet fen akademisinde çalışan ba
yan Curetskaya limon çelikleri ve diğer 
ekzotların kökleşmesi meselesini tetkik 
etmiş ve şu neticeye varmıştır:

Çelikler 2-2£ gün hetercauksun mah- 
lûlünde (10 - 25 mg. B beta serki indol 
asiti 10 santilitre sida) tutulduktan sonra 
köklerin adedi fazlalaştığı gibi kök ciha- 
zıda daha kuvvetli olarak teşekkül etmek
tedir.

İngiliz müdekkiklerinden (Pearson) ve 
Garmer 1936 senesinde yaprak armud ve 
erik çeliklerin kökleşme hassalarmı tetkik 
etmişlerdir. Çelikler 6 -1 8  saat zarfında 
% 40 - 50 nisbetli sirke naftalinle, muame
le gördükten sonra şayanı memnuniyet bir 
netice alınmıştır.

Fişnih (Fischinch) 1937 de neşrettiği 
(Büvütücü maddeler ve köklerm inkişafı) 
nam makalesinde Parortia ağacının çelik
lerinin kökleşmesinde, yukarıda adı geçen 
kökleşmeyi stimüle eden macunun kul- 
lanılmasile müsbet neticeler elde ettiğini 
kaydetmektedir. Ayni müsbet netice, 
üzüm, leylâk ve hanimeli çelikleri için da
hi müşahede edilmiştir.

Hiçkok (Hitchcok) ve (Zimmerman)



Compson enstitüsünde 
^  Ĥcsa|aç, çoban püskülü 

Ç̂ Hklerini heterauksin yani sir- 
* Vlp diğer stimülâtörler ile ıs- 

***** dikmişler ve adı geçen müstahzar- 
peeparatın parlak neticeler verdiğini

kaydetmişlerdir.
Mezkur preparat Rusyaya evvelâ Ka- 

nadamn tctkikatı fenniye enstitüsünden

D. R. Manske tarafından gönderilmiştir. 
Yakın zamanda bizdede bu kabil sintetik 
müstahzaratın yapılacağını ve ormancılık
ta büyük mikyasta kullanılacağını bekli* 
yebiliriz.

Amerikada garsiyat ve seleksiyonda 
kökleşmeyi kolaylaştıran müstahzaratın 
kullanılması laboratuvardan tatbikat sa
halarına geçmiş bulunmaktadır.

Kıbrısta Okaliptüs

Orman mıntakalarına gitmeden yalnız 
bir seyyah vaziyetinde dolaşanlar Kıbrıs 
adasının baştan başa okaliptüs ağaçlarile 
kaplı olduğunu sanırlar. Halbuki okalip
tüs; Kıbrıs ormancılığı * için ekzotik bir 
ağaç ve ancak elli senedenberi devamlı bir 
faaliyetin mahsulüdür. Ormanları koru
mak maksadile, Kıbrısta okaliptüsden aza
mî istifade ediliyor ve hattâ köylü ihti- 
yaçlarmm bu ağaçtan teminine çalışılıyor.

Cümhüriyet hükümetimizin de son se
nelerde okaliptüs ağacına verdiği ehemmi
yete binaen Kıbrıs ormancılarının okalip
tüs çalışmalarını yakından görmek fırsa
tım bulabildim. Elli senedenberi devamlı 
çalışan okaliptüscılığın tecrübeli ormancı- 
larile temas, ederek tohumdan ağaç yeti- 
şinceye kadar bütün tatbiki safahatım 
Kibrisin, muhtelif yerlerinde tetkik ettim. 
Bu tetkikatımm neticeleri aşağıda veril
miştir.

1 — Tohumun toplanması:
Tohum ağaçta kemâle gelince ağacın 

tohumlu dalları kırılır yere serilen torbalar 
üzerine konarak kozalaklar güneşte açıl
mağa terkedilir. Yerden rutubet alıp to
humların çürümesine mani olmak için tor
baların altına tahta koymek şayanı tavsi
yedir. Kozalaklar açılıp tohumlar torbala
ra dökülmeğe başlayınca dallar silkelenir, 
böylece elde edilen tohumlar ince elekten 
geçirilmek suretile yaprak ve ankazmdan 
ayırdlanmış olur.

2 •— Tohumlann ekilmesi:
Tohumlar. 1 - Saksılara 2 - Fidanlıkta

Celâl SANA Y

hazırlanan hususi yataklara olmak üzere 
iki suretle ekilir.

Her iki usule Kıbrısta çok d' t alar tec
rübe edilmiş ve saksı usulünün en ekono
mik, en pratik olduğu görülmüştür. Gerçi 
saksı usulü yeknazarda büyük işler için, 
pek masraflı gibi görünüyorsa da hakikat
te böyle değildir. Saksı için yapılan bu 
masraf yailmz bir defaya mahsustur. Baş
ka seneler için, daima ayni saksılar ve bel
ki bir miktar daha ilâvesile istenilen işler 
masrafsızca görülebilir. Halbuki fidanlık 
işleri daha büyük masraflara ve amele 
ücretlerine mütevakkıftır. Bu itibarla da
ima saksı usulü diğerine tercih edilmiştir.

Saksı vazifesini gaz tenekelerine, tah
tadan yapılacak sandıklara gördürmek 
mümkünse de tenekenin ve tahtanın ça
buk bozulması itibarile daima saksı kul
lanmak iktisaden daha muvafıktır. Saksı 
kâfi gelmediği takdirde teneke ve tahta 
sandıklardan da istifade edilir. Filhakika 
tohum ilk defa ekilirken saksı yerine te
nekelere veya tahta sandıklarada ekilebi
lir.

Fide yetiştirecek evsafı haiz toprak - 
ki okaliptüs için kumlu topraklar tavsiye 
olunur. Saksılara veya tenekelere doldu
rulur. Aralıkları 8 - 1Ö Sm aralıklı olmak 
üzere bir Sm derinliğinde çizgiler açılır. 
Tohumlar yemeğe tuz eker gibi açılan bu 
çizgilere ekilir. Ve sonra el ile hafifçe ken
di toprağile örtülür.

Tohum ekildikten sonra süzgeçle su
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a\ ‘ w .a, .v,;ksi sul..;: malıdır. To- 
'sdt&î \Cx'Vİvl'Sögünden su verilirken

siusjLtk- saksıların inerinden gez- 
.k. .vıviv;. vo dolayısile tohumlan 
v --* ı ' • s (jlıtuısuı* ICur&k günlerde

her ıjuu sulamak icap enerse de 
ta rat.-» gürlerde, rutubetin derece
sem v* vermek lâzımdır. Nihayet 20 
jy-t iatas işi vaki olur. 3-4 ay sonra 
« îO Sas. kadar boylanır lan
— Küfelerin yerlerini değiştirme işi: 
deler tenekelerde 10 Sm boylanınca 
sâyade büyümelerini temin için sık 
ıtİR'deıı kurtarıp daha seyrek yerlere

.cup eder, Fide, etrafındaki topra- 
raber çıkarılarak saksılara teker te- 
kiiir. Toprağıie fideyi muntazam çı- 
uımek için bıçakla iidenin etrafında- 
rak murabba şeklinde kesilerek aşa- 
yapılan küçük bir tazyıkla fide top- 
berabor çıkar ve bu vaziyette sak-

htımîar sonoaharoa ekileceği*ie na- 
bu ameliye aşağı yukarı kışın olu- 
mektîr. Bovlecc1 il - lö ay saasıl^rda 
ve oldukça büyük bir irtifa alan 
6w fidanları sonbaharda teşcir ot- 
■Steraîetı sahalara naklolunur.
— Ağaçlatna sahasında yapılacak ış-

ı^n tehcir
4 rru t̂jr  ̂ cUtcjJ*

V*C&K STltic 'k&Re

di hallerine terk edilirler. Eğer o mmta- 
ka bataklık/ise sulamağa hiç lüzum yok- 
tur.

Bu basit kaidelere riayet ederek ye
tiştirilen okaliptüs sahaları az zamanda 
çabuk büyüyerek istenilen sahalar baştan
başa bir ağaçlık, haline gelir.

5 — Kıbrıs’ın okaliptüs nevileri:
Kıbrısta en çok yetiştirilen ve muvaf

fak olunan okaliptüs nevileri sırasile şun
lardır : 1 ) Eucalyptus Treticomis, 2) Eu. 
sideroxylon. 3) Eu. torelliana, 4) Eu. glo- 
bulus.

Bu ağaçların büyüme nisbetlerini öğ
renmek için hususî fidanlıklarda yapılan 
tecrübelerden iki tanesi aşağıya çıkarıl
mıştır :

i — Eu. Treticomis nev'inin tohumu 
10 Mart 1932 de ekiliyor. 10 gün sonra in- 
taş vaki oluyor. İntaştan 20 gün sonra 
saksıdan çıkarılarak tarlada yerine konu
ya r. Bü: sene nihayetinde 3,5 metre ikin
ci sene nihayetinde S metre üçüncü sene 
şortunda 9 metre ve dördüncü sene sonun
da da 12 metre boy iktisap ediyor. Okalip
tüs nevileri anasında en çok büyüyen bu 
ağaç olmuştur.

|  — Eu. Sidcrovylon nev’inin tohumu 
2 Temmuz 1933 de saksıya ekiliyor. 17 gün 
sonra fidan çıkarılıyor. 9 ay sonra saksıda
ki /idenin boyu 1,20 metreyi bulmuştur. 10 
ay sonra boy 1,5 metreye varmış oluyor.

Okaliptüsün yukarıda saydığımız ne- 
vi'leriain hemen hepsi odun olarak halk 
tarantıdan kullanıldığı gibi, kırmızı bir 
renge malik olduğundan dolayı Eu. 3i- 
aerosylon da mobilya imalinde kullanıl
maktadır.

( Oendrolimus Pini ) L. haşeresinin Lussino 
adasında tahribatı

Yazan: Antonio Metis .

1939 yılı mart bidayetinde ziraat ve 
orman nezareti tarafından tavzifim üzeri
ne, Dendrolimus Pini (Bombyx (Gastro- 
pacha, Dendrolimus, Lasiocampa), pini.) 
haşeresinin mühim tahribatına uğramış 
olan Lussino adasına gittim. (Bu ada A- 
diryatik denizinin Dalmaçya adalarından 
Karnero körfezine yakın bir adadır.)

Vaziyetin tetkikinde aşağı yukarı
150.000 Pinus Halepeıısis Pinus Nigricans, 
P- Parolini, P. Marittimo,. Pinus Pinea 
çamlarile mestur takriben 200 hektarlık 
arazi üzerine, yayılmış olan geniş bir çam
lığı Bombiçide familyasının tahribatı alâ
ka lan dırmaktadır.

Çamlar arasında, muhte lif Kaliforniya, 
ufki ye-ehramı/servilerle bir mikdar ar
dıç ve. diğer umumî orman ağaçlan bulu
nuyordu.

Çam ağaçlarının büyük bir kısmı 20 
metre uzunluğunda olup' Dendrolimus ha
şeresinin istilâsına kadar tam bir sıhhatte 
idi.

Fakat Mart bidayetinde, mevcut
150.000 ağaçtan % 30 kadarının pek fazla 
ve ‘i 20 sinin az bir şekilde tahribata uğ
radığı görülmüştür. Mütebaki r< 50 si 
Lepidoptera taarruzuna uğramamış gibi 
îdi.

Fazla tahribata maruz kalanlar bütün 
yapraklarını dökmüşler ve bundan sonra

Çeviren: CeroaL i ş i t

yaşayacaklar m onu da ünıit Keşi ımis gım 
idi.

Bütün eşcar nevileri az veya çok bu 
haşerenin hücumuna maruz kaldıkları hal
de Pinüs- pinea bazı noktalarda da piırus 
parolina gerek toplu halde olsun ve gerek
se münferid halde.olsun hiçbiri tahribata 
uğramamıştı. Diğer taraftan hücuma m a
ruz kalmayan pinus pinea-arasındaki bazı 
sahil’ çamı, parolina açm lan. pinus Nigri
cans ve halep çamları az veya çok hücu
ma uğramışlardır.

Haşere kısmen veya tamamen yaprak
larını dökmüş olan muhtelif cins servile
re, de musallat olduğu halde, üzerlerinde 
bir çok keseye tesadüf edilen ardıçlara 
dokunma mistir.

Çam ibreleri Dendrolimus kurtlarının 
hücumuna uğradıkları noktada çok defa 
kopup yere düşerek büyük tabakalar teş
kil ve yahut da aynı ağaçların altlarında 
bulunan şüceyratın üzerine yığılarak ka
rakteristik kümeler teşkil ediyorlardı.

Haşaratın hücumuna m araz kal a rai-; 
zarar gören ağaçların dokunulmamış yap
rakları da bilâhare düşerek yerde mevcut 
yığınları çoğaltıyorlardı. Bu ;eei manzara
ya. geniş arazi üzerinde rastlanıyordu.

Bu ada sakinlerinden edindiğim malû
mata nazaran: bu haşerenin yılda birin
cisi hazirandan Eylüle ve İkincisi de Ey-



Xud.<r dev-nn eden iki jene- 
»mttiği neticesine vardım. 

JjıSsi&m elan 3/Mart günü bu 
bovi arı 2-3 santim ara- 

fhavvil olup nadiren daha uzun- 
Bunlar; ö günlerde 10-12 da- 

'\ıda çamların ufak dallarının 
grup teşkil ediyorlardı Yerliler. 
*te bütün kışı geçirdiklerini ve 
fena olduğu zamanlarda da ğıda 

mı söylüyorlar.

ilk günlerinin sıcak saatlarm- 
çıkıp gıdalandıklartm gördüm, 

im. esnasında: yumurtaların 
r parazit Imenottero kurdu bu- 
ve bunlardan başka diğer pa- 
mevcudivetleri dc yok değildi, 

arın bakiye ' ■ 40 t boş idi ki 
parazitlerin yumurta ve kele

kmiş bulunduğundan de mik- 
edemedim.)

no altında bir çok ölmüş Dend- 
urtlarım buldum, ki bunlar her 
bakteriler veya mantarların hü- 
ğrayarsk ölmüş olacaklardı. Bu 
bu kelebeklerle müessir surette 
etmek kabil midir?

oşçarma karşı yapılacak mücadele daha 
zor bir mesele teşkil eder.

Çamlıklarda mevcut bir çok mesken
lerin bulunması ve bunların su ihtiyaçla
rının temini için vücuda getirdikleri çatı 
sarnıçlarındaki sulara, haşaratın imhasın
da istimal edilecek semmı mevaddm ka
rışması ve binnetice tehlikeli vaziyet ih
das etmesi dolayısile ağaçların bu şekilde 
korunması daha zor bir keyfiyet arzet- 
mektedir.

Bu çamlarda en iyi çare belki şu ola
bilir: Sun î usullerle mevziî mücadele et
mek fakat bunun zarar vermeyeceğine 
kanaat getirilen bir usulle tatbiki lâzımdır.

Tabii mücadele işini desteklemeğe en 
uygun sun'i vasıtalar arasında şunlar tav
siye edilebilir.

a) Kurt ve krizalitlerin toplanarak 
parazitlerin dişan çıkabileceği ve kelebek
lerin çıkamıvacağı şekilde etrafı sık tel
le çevrilmiş hususî kafeslere kapatılması.

b) Dallardaki ulaşılabilecek kesif kurt 
kümeleri üzerine alelade pskürgeçlerle 
onlar: imha edecek maddeler püskürtül
mesi.

nebatata muzır muayyen bir ha- 
rşt müsmir ve iktisadi bîr müca- 
a kolay ve basit bir iş olmadığı- 
â&hüsssş korunması 1 âz imgelen 

yşsjŞ mikyasta bulunan orman

c) Kelebeklerin ışıklı .alet vasatasile 
celbedilerek öldürülmesi.

Bu usullere, mücadele esnasında ik
tisadi ve müsmir olabileceği görülen diğer 
usuller de ilâve edilebilir.

Çoruh boyları

Telâffüz edildiği zaman kulağımızda 
boş ve tok bir ses bırakan (Çoruh) un es
rarlı güzelliklerini anlamak ve duymak 
için onu muhakkak ki yakınından görmek, 
binbir nağmeler terennüm eden şınltılı 
akışım duymak lâzımdır.

Yolumuzun üstündeki küçük bir köp
rüye gelince, koyu bulanık, hareketsiz bir 
satıh halinde Çoruhun bir kısmı göründü. 
Büyük biı- merakla, bu durgun görünen 
bulanık su satıhnı seyretmek isterken ma- 
kina virajı döndü ve yükseldi- O: zaman, 
serin rüzgârların geldiği istikamette Art- 
vinjn karlı tepeler ve bunların eteklerinde 
koyu nefti orman parçaları ve daha altta 
tabiatın çetinliğini yenerek, kendine yol 
açan esatiri'bir kahraman gibi Çoruh, bü
tün haşmetiyle akıyor göründü...

Çoruh: Bu beyaz kalpaklı, yeşil man
tolu Karçhalın ve Altıparmak silsileleri
nin ortasından altun bir kemer gibi sarıl
mış, her oynayışında ayrı bir nağme, her 
ziya cilvesi altında ayrı bir renk ve parlak 
îık veriyordu.

Kop dağının böğründen figüran bu 
a tun renkli su, Anadolunun sağ omu
rundan uzatılmış, anavatanla sağdan sar
maş dolaş olmuş, kuvvetli koparılmaz bir 
kol gibi duruyordu. Aşılması güç, geçil- 
oır-sj imkânsız Çoruhun tam Borçka önün- 
üs* kendi haşmetine, büyüklüğüne yakışan 
’îii de köprü kurmuşlar.

Yazan; Hüseyin A g u n

Skoda fabrikalarının bütün încelikie- 
rini taşıyan bu muazzam asma köprünün 
üstünden, şimdi yavaş yavaş, ağır ağn» Ço
ruhun gidişine ve gelişine bakarak geçiyo
ruz. Borçkava giriyoruz....

Borçka: Çoruhun sağ sahilinde dite 
ve kumluk bir saha üzerinde kurulmuş bir 
kasaba....

Bu kaza halkı, arazinin darlığı yü
zünden evlerini nehrin kenarlarında âdeta 
direkler- üzerinde, yollar yakınında kaya
ların hemen içinde yapmak mecburiyetin
de kalmışlar- Suyun fazla taşması bütün 
bu evleri temelinden sökeceğe benziyor. 
Çorüha. sakinlerinin büyük bir itimadı 
var. O, hiç bir zaman aşın hareket etme
miştir.

Borçkanın ve Borçka köprüsünün 
Karsın, Ardıhamn zenginliklerini denize 
sı-ptında taşıyan uzun yolun mühim bir 
mevkide oluşu, ona ayrıca bir kıymet ver
mektedir. Kuvarçhan. Murgul madenle
rinin faaliyeti de bu kazanın iktisadı ha
yatında mühim bir rol oynamaktadır. Or
mancılık bakımından da. hal ve istikbalde 
mevkii itibariyle de mühim bir merkez 
olacaktır. Kurulması teka-rrür etmek üzere 
olan Çoruh orman işletmesine ait kereste 
fabrikasının Burçkada hazırlıklarına baş
lanması. halkı çok sevindirdiği gibi bu 
havali ormanları tomruk nakliyatım Ço-



ı şAi kvUivhkU» temin edi- 
:>abetii olmuştur.
V;V lomotr«; cenubunda 
,.-r boyunca içerlere doğ- 
aır tîci'Uyor ve yükseliyor- 
bakıyorum: Şimşir, meşe, 

v inle kısmen örtülü vahşi ka- 
• k v iki taraf sarp ve dik... Terli 
mut kâh serin bir gölgede, kâh 
çînda dinlendirerek köyler geç- 
mlaınn tepelerinden aştık, Dö- 
{•esinin berrak, beyaz köpüklü 
yükseklerden, hayvanlarımızın 
kus bakısı baktık, nihayet Karç- 
ı tepelerini, dar ve derin boğaz
dan görebildik-... Rehberlerimiz

üzere tütün, mısır, buğday, arpa yetişti^ 
ler. Meyvacıhk hususunda iklimin &A, 
müsait oluşundan hemen her çeşitı yt-ıu, 
mektedir. Dağ köyleri kendi hayvanlan),*,, 
yünlerinden kadınların dokudukları yı-p. 
şayaklardan elbise giyerler. Hemen ekse; i 
halk çalışkan ve kanaatkardırlar.

Verkatil sırtlarının 2000 metrede İjo< 
yun teşkil ettiği yerdeyim. Etrafa, karlı 
tepelere ve sırtlara bakıyorum* İşte küçük 
yayla, kesik kaya, karşılarda Lektamn 
karlı yamaçları, beyaz su, beş a vul, niha
yet bütün büyüklüğüle karlı, dumanlı 
Karchal tepesi, eteklerinde boydan boya 
uzanan yeşillikler içinde birer kirli nokta 
halinde yayla evleri....

\\z Otinko ormanının kabataslak 
esterdiler. Güneş batmak üzere
ışlu, inişli dar patikalardan geç- 
nra Balcı köyüne geldik... Otin-
nının ucunda yegâne köy...
0 deresinin uğultulu sesleri ara- 
i*n bir günün yol yorgunluğunu, 
ı kerestesinden yapılmış bir oda-
ı uyuyarak geçirdik..
1 ko-vü: Evreye dik, dik bakan ya- 
ıstundeki köv evleri birbiri ardı 
■omuş kümeler halinde,...

Otinko ormanı: Arkasını, başında be
yaz kalpağı olan Karçhala vermiş, kuca
ğında Otinko deresi keskin bir hat halin
de duruyor. 7800 hektar vüs’atinde olan 
bu ormanın ladin ve köknarla örtülü sa
hası ancak 3000 hektar kadardır. Bazı or
manlık yerler çok eskiden, Ruslan tarafın
dan tıraşlanmış olduğundan halen orman 
güllerinin kesafeti altında bunalmış bir 
haldedir. Eski halinden ayakta kalmış bir 
kaç ladin bu Ölü manzaraya her' an eser; 
rüzgârla birlikte yas tutmaktadır.

vc sertS dağları v
lücrine de tesir
rtal burunlu, enerjik hal
en ren. eğilmez mağrur 

Hareketlerinde, misa-

Karadeniz ormanları filorası meyaniA- 
da mühim bir mevki teşkil eden orman 
gülleri, acaba bu ormanda mebzul öldüğü 
kadar hiç bir ormanda var mıdır? 20-2* 
kutruna kadar büyümüş 2-6 metre bir boy 
almış orman güllerinin arasında gezmen 
dernek, topraktan tecerrüt etmi$, bunla- 
rın üzerinde gayet mahir can bazların da
hi yapamıyacağı hareketlerle muvazene 
temin ederek ilerlemek demektir.
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• oyi tecavüz etmektedir. Orman hudud 
hattında ekseriya tesadüf olunan Huş ve 
Kavaktan sonra çıplak olan kısımlarda, 
cüce ardıç ile birlikte beyaz çiçek açan 
orman güllerine rastlanır. Bu ormanın 
karakteristik lâdin hattı altında, lâdin ka
rışık Kayın, Ihlamur, Kızılağaç, Karaağaç 
vo. Akçaağaç meşcereleri bulunur. Ayrıca 
şimale bakan Kayın mıntakaları da vardır. 
Fakat hacren % 60 keresteliğe gayrı salih 
ve çürük olduklara anlayan ve tanıyan bir 
gözden kaçmaz. Kayınların bu havalide 
ormancılık bakımından başka mühim bir 
hizmetleri daha vardır. Arıcılık ve balcı
lıkla İştigal eden köylüler kayın ağaçları
nın üstünde kovan kurarlar- Ormandaki 
kayın ağaçlarının ekserisi sahipli gibidir. 
Her birinin üzerinde bir* ilâ on beş kadar 
kovan çekilmiştir. Orman gülü çiçekleri
nin üzerinden keseciklerini dolduran arı
lar bu ağaçlar üstündeki yuvalarına sık 
yapraklar arasından hiç şaşmadan döner
ler. . Böylelikle kendilerinin düşmanı olan 
ve pek mebzul olan Kafkas ayılarının şer- 
rirfden yüksekte barınmak suretiyle ha
yatlarını kurtarmış olurlar. Ayılar, mü- 
cellâ ve pürüzsüz bir sakı olan kayın ağaç
larına tırnak tutturup çıkamadıklarından 
bu çok leziz ve kokulu bal dolu kovanlara 
alttan bakmakla iktifa ederler. Sırası 
gelmişken şunu da arzetmek isterim ki, 
balcılık bu havalide ilerlemektedir. Elde 
edilen bal gayet leziz, beyaz sarıya çalar 
renkte, lâdin ve köknar kokusile karışık 
orman gülü rayihasında ve bıçakla kesi
lecek bir kesafettedir. Maçahel, Şavşat, 
İmerhev. Klaçkur, Borçkamn balcı köy 
havalisi arıcılıkla uğraşırlar. Yalnız bun
ların içinde Otinko havalisi balı pek meş

hurdur. Ne yazık ki: Kuvar&kan bakır
madeninin hemen her nn< vsirn faaliyeti 
esnasında neşrettiği zehirli gazlar arıları 
öldürmektedir. Kuvarshana civar köyler 
ahalisi bu yüzden arı yetiştiremez olmuş
lardır.

Bulunduğum yerden Karadeııizin gök
le birleştiği yere kadar bakıyorum... İşte, 
solumuzdan geçen Çoruh ve Çoruh vadisi 
boyunca sıralanan köyler— Sağ ilerimizde 
Batum, üzerinde ince sistem bir tül var. 
Sağımda Karçhalm arkasından Kafkaslar
ı n  bitmez tükenmez silsileleri uzanıyor. 
Zirveleri karlı olan bu yüksek şahikalara 
baktıkça, çocukluğumda Kaf dağının ar
kasındaki dev hikâyelerini hatırladım. İh
tiyar ninelerimizin, dedelerimizin bize an
lattıkları efsanevi hikâyelerdeki Kaf dağ
ları, o zaman gözümüzde büyüttüğümüz 
kadar varmış....

Tarihi hatırlıyorum: Cetlerimizin bu 
aşılmaz efsanevî dağlar üzerinde nice kah
ramanlık sahneleri yaratmışlardı. Cebe
lerin, Sobutayların Vistül boylarında, Tu
na aşırı Germanya ovalarında, Frenk di
yarlarında at oynatıp pala salladıkları de
virlerde, Türk akıncıları bu dağların çev
relediği sulak ve münbit vadilere gelenek 
yerlemişşler her yerde yaptıkları gibi 
Devlet kurmuşlar Hükümran olmuşlardır. 
Nihayet bütün bir tarihin yapraklarını 
tersine çevire çevire en başına gelirseniz, 
bu zirvelerin ardında Hazer ve Idil boy
larında İskit Türklerini, medeniyetin ka
ranlık zamanlarında bütün komşulaıını 
aydınlatıcı bir medeniyet yarattıklarım 
görürüz. Eski Yunan tarihçileri İskit Türk
lerinden şöyle bahseder: Komşularından 
çok üstün bir medeniyet içinde yaşayan
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kavun Denirinden itibaren Tu-
fsaya k*d**> n':an:ın münbit topraklarda 
.vrraauv w  'Yr^vıct' ileri bir vaziyette ya- 
şıyoctardı. Refah içinde yüzen bu kavim 
*Aîr>*rKTv,'' en kuvvetlisi idi. İskit kadın- 
o:. kûeük yaşta sağ memelerini bir ame- 

' ' k; dumura uğratarak, sağ kollarını 
'♦vrrieketin müdafaasına ve sol memeleri
ni. asıl ırkının çoğalması uğruna çocuğuna 
süt vermek için muhafaza ederlerdi.

İskit kadınları muharebe meydanla- 
nr-öa, at üstünde sağ elinde tuttuğu kılın- 
£S iie. yanındaki kocasından ve kardeşle
ri riden geri kalmayan bir kuvvetle düşma
nına ölüm sunardı. Nihayet bu kavim 
eski Yunana ve Romaya medeniyeti öğret-

Tarihin yakın sayfalarını hafızamın 
yardım ile çeviriyorum- Timur ordularının 
bu tabiî devleri ezerek aştığım görüyor 
gibi oluyorum. Şimdi bu dağların feyiz 
ve bereketini vadilerinden toplayan, temiz 
havasını ciğerlerine doldurarak yaşıyan 
• e fakat ne yazık ki makûs bir talihle oya
na düşmüş ırkdaşlarımı düşünüyorum...

Güneş Altıparmak dağının üstünden 
yavaş yavaş devriliyor. Şimdi Karçhalm 
karlı sivri tepeleri, daha ilerdeki karlı 
sivri tepeleri, daha ilerdeki karlı Maverayı- 
kafkas silsileleri grup altında bakır ren kİ i  
bir dekora bürünmüşler. Grubu Karçhahn 
belinden seyretmek kadar zevkli bir tab
lo tasavvur edemiyorum. Gözlerimi gittik
çe kaybolan bu canlı tablodan ayırırken, 
yanımda günün yorgunlukları gözlerinde 
okunan dört köylü arkadaşla, önümüzdeki 
Klaçkur yaylasında geceyi geçirmek için 
henüz erimeyen karların üstünde bu temiz 
dağ havasım ciğerlerimize sındıra, sındıra. 
ağır ağır yürüyoruz. Güneş Altıparmak 
dağım devirmiş, gölgelerimiz karın üstün
den silinmiş, ayaklarımızın altında eski 
kar tabakalarının kütürdiyerek ezilen se
si, sopalarımıza dayanarak ilerliyoruz. 
Kulağımıza gelen çıngırak sesleri ve köpek 
havlamalarile istikametimizi değiştirdik. 
Sırtı devirirken, burnumuza tezek koku- 
sile, karışık karçhalm belinde bir hayat 
taşıyan yayla evlerine, insan seslerine 
doğrulduk....

„.J,.,uıl|l. Hcminde:

Yurt içinde

Teşkilât kanunumuza ek kanun neşr- 
reüüdi: Orman umum müdürlüğü teşkilâ
tına ait kadroların yeni Barem Kanununa 
göte intibakını tesbit etmiş ve Umum Mü- 
diu'lc Umum Müdür Muavininin derecele
rini yükseltmiş olan kanunu geçen sayı
mımda aynen neşreylemiştik.

Bu defa Orman Umum Müdürlüğünün 
teşkilâtını tamamlayan ve bu suretle yeni
den bazı memuriyetler ihdas ederek bun
ların vazifelerini tayin eden ve geçen ay 
kabul ve neşrolunmuş bulunan ek kanu
nu okuyucularımıza yine aynen sunu
yoruz.

Bu kanun. Orman Umum Müdürlü
ğünde bir hukuk müşavirliği ve bir zat 
işleri ve levazım müdürlüğü bir muhase
be müdür muavinliği ve bir evrak mü
dürlüğü ihdas etmiş ve bazı mes’ul mu- 
maaşlarını yükseltmiş ve bazı m esul mu
hasiplikleri de ücretten maaşa geçirmiş 
bulunmaktadır. Son ek kanunun neşrile 
Orman Umum Müdürlüğü artık tam ve 
mütekâmil bir teşkilâta kavuşmuştur.

Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa ek Kanun

Kıımm No. Ş90İ Kabul -tarihi 24 7, K'4tl

Madde 1 — Orman Umum Müdürlü
ğünde, hukuk müşaviri, lüzumu kadar 
tetkik memuru ve kâtipten mürekkep ol
mak üzere bir hukuk müşavirliği kurul
muştur. Hukuk Müşavirliği:

A) Umum Müdürlüğün inkısam eyle
diği şubelerin tertip ve tanzim edecekleri 
mukavele ve şartname projelerini tetkik 
ve bunların kanunî ve hukuki icaplarını 
ve tatbikattan doğan ihtilâfların neticele
rini tesbit ve memurların vazifelerinden 
mütevellit adlî ve inzibati işlerle Umum 
Müdürlükten havale ve şubelerce tevdi 
edilecek sair işler üzerine hukukî mütalâa 
dermeyan etmek,

B) Merkez ve vilâyetlerde Umum 
Müdürlüğe bağlı daire, müessese ve teşek
küllere ait bütün dava işlerini her derece
de takip, intaç ve icra ettirmek,

C) Orman davalarının mülhakattan 
gelecek cedvellere göre sicillerini tutmak,

Ç) Sair hukuki işlerle kanun ve ni
zamnamelerinin tasrih ettiği işleri yap
makla mükelleftir.

Madde 2 — Merkez ve vilâyetlerdeki 
orman dava ve hukuk işlerini takip e ttir
mek ve gördürmek için ücretli ve icabın
da aidath veya lüzum görülen muayyen 
davalara münhasır olmak üzere Ziraat Ve
kâletinin rmıvafakatilc mukaveleli avu
katlar istihdam edilebilir.

Beş avukat, bulunmayan yerlerde ruh
satnameli dava vekillerinin de orman da
va ve hukuk işlerinde kullanılması caizdir.

Ovman avukatı veya dava vekili bu 
lunmayaıı yerlerde ve zamanlarda bunla 
ra ait vazifeleri o yerin en yüksek dere



memuru bulunmadığı takdir* 
imzaya salahiyetli orman

avukatı vc dava vekili veya 
teşkilatı bulunmayan yerlerde ta- 
ecece k orman davalarında Hazine 

Hazine avukatı da yoksa Orman 
Müdürlüğünü, mahallî mal mcmu- 

msil eder.

Madde 3 —- Orman avukatı ve da- 
vKuîennden mukaveleli olanların üc- 
t  aidatile bilumum avukat ve dava 
•erinin harcırahları Orman Umum 
urlûğü bütçesindeki mahkeme maş
ta tertibinden verilin.

Madde 4 — Orman avukat: ve dava 
deri 3204 sayılı kanunun 3 üncü mati
zin birinci fıkrası hükmü ile 2265 sa- 
kanunun 12.1.4 ve 15 inci maddeleri ve 
sayfh kanunun dördüncü maddesi hü- 

■lerir.e tâbidirlev.

Madde 5 — Orman Hukuk müşaviri 
at Vekâlet: tarafından alınacak karar-

lerinin tayini O Tnan Umum
w  aittir.

6 — İstifa eden avukat veya
yenisi tayin olu.nuncaya kadar

eder. Verisi bir aya kadar
tekdirde jâsTcy haberdar ede-
Sk  . tftkudfbil-r. Şu kadar ki.
JeH davaların nc‘■tic’rierine mü-
k hdfr'rsh iküzs r̂iers kanunî

ftirkr.
- * — Orman hukıs.k müşavir:

tv dava vekülen 1389
istifade

Madde 8 — Açılmasında fayda olma
yan davaların ikamesinden sarfınazar et
meğe ve idare leh ve aleyhinde açılıp ta
kip ve intacında ve aleyhe verilen hüküm
lerin temyizinde menfaat mutasavver ol
mayan 500 liraya kadar davalarla icra iş
lerinin takibinden ve verilen hükümlerin 
temyiz takibatından vazgeçmeğe veya bu 
kabil davaları sulhan halle ve dava kayıt
larının terkinine umum müdür salâhiyet- 
tardır. 500 liradan yukarı olan dava ve ic
ra takibleri hakkında Ziraat Vekilinin 
muvafakati şarttır.

3000 liradan yukarı olanlar hakkında 
Muhasebei Umumiye Kanununun hüküm
leri caridir. Ancak bu işlerde alâkalı avu
kat veya dava vekilleri müruru zamanla 
hakkın düşmesine mani tedbirleri almağa 
mecburdurlar.

Madde 9 — 1050 numaralı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 136 inci maddesinin, 
tatbikinde Hazine Hukuk Müşaviri yerine 
Orman Hukuk Müşavirinin mütalâası alı- 
rm>. *

Madde Î0 — Orman Umum Müdürlü
ğü memurlarının sicil, tahakkuk, tahsis 
ve muamelât işîcrile Umum Müdürlüğün 
merkez ve vilây etler teşkilâtına ait leva
zım işlerini görmek üzere bir zat işleri ve 
levazım müdürlüğü ve umum müdürlüğe 
ait evrak kayıt, sevk, dosyalarının tanzim 
ve muhafaza i îe mükellef bir evrak mü
dürlüğü kurulmuştur.

Madde 11 — 3204 ve 3818 sayılı Orman 
Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunlarım'- 
bağlı (!) sayılı cetvele işbu kanuna bagh 
(A) işaretli cedveide derece, unvan, adcd 
ve maaşları vazıh memuriyetler eklenen iş 
ve 3818 sayıl: kanuna ilişik (2) sayılı ccd-

veide bu kanuna bağlı (B) işaretli cedvel- 
,je derece, unvan, adeti: ve ücretleri yazılı 
memuriyetler çıkarılmıştır.

Madde 12 Orman Umum Müdürlüğü 
kadrosundan umumî muvazeneye dahil 
veya mülhak bütçeli dairelerden birine 
veya bunların birinden Orman Umum Mü
dürlüğü kadrosuna nakletmiş ve edecek 
memurların bu yerlerde geçmiş ve geçe
cek hizmet müddetleri mütekabilen te
kaütlük için meşrut kanuni müddetin, he
sabında sayılırlar-•

Muvakkat Madde 1 — Bu kanunun, 
meriyeti tarihinden itibaren üç ay sonuna 
kadar 3204 sayılı Orman Umum Müdürlü
ğü Teşkilât Kanununun muvakkat yedin
ci maddesinin . tatbikma devam olunur.

Muvakkat madde 2 —- Orman Umum 
Müdürlüğü 1940 mali yılı bütçesinin üçün
cü faslının birinci (Memurlar) maddesine 
mevzu tahsisattan -3750*9 lira, indirilerek 
birinci faslın birinci (memurlar maaşı) 
maddesine naklolunmuştur.

Muvakkat madde . 3 — 1940 malî yılı 
Orman Umum Müdürlüğü varidat bütçe
sinin 6 mcı (Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife bedeli) faslındaki 410000 
iit-a. 584600 liraya iblâğ olunmuştur.

Muvakkat madde 4 — 1940 malî yılı 
Orman Umum Müdürlüğü bütçesinin bi
rinci faslının birinci . (memurlar maaşı) 
maddesine 174600 lira munzam tahsisat 
•* A ve olunmuştur.

Madde 13 ■— Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir.

Madde 14 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Ziraat Vekilleri memur-

2 2 î

A — CETVELİ

<u
4

Q _
Memuriyetin nev’i y m

Merkez

4 Hukuk Müşaviri i
7 Zat işleri ve levazım müdürü i 60
8 Muhasebe müdür muavini 1 50
9 Evrak müdürü 1 40

10 Birinci mümeyyiz 'i .V 35
11 Memur M 30
12 9 25
11 Hukuk müşavirliği tetkik me.. 2 30
9 Ayniyat Muhasibi 1 40

12 Mutemet 1 25

Taşra

11 Sınıf III orman mühendisi 30 30
12 Sınıf IV orman müh. muavini 25 25
13 Sınıf -V orman müh. muavini 70 20
13 Sınıf II Başkâtip 24 20
15. Smıf III Kâtip 37 10
9 Mesul Muhasip 5 40

10 « '• * 5 35
1 1 <c - <ç 6 30
13 « « kâtibi 32 20

B — CETVELİ

■ ü d? Memuriyetin nev’i 1 1El 4-;
7 Mesul Muhasip 1 170
8 $ « 1 140
9 * « 6 120

10 4C • -«t 8 100

13 « Muhasiplik kâtibi 32 60

Devlet orman işletmesinde faaliyet:
Erzincan ve havalisi zelzele mıntakasıma 
îman için lüzumlu olan kerestenin temi
ni için işletmelerde büyük faaliyet ssaf-27. 7. 1940



' ' v cümleden olarak yeniden
Hüfoıîrfrn alınmış ve Giresun reviri- 

y*>vak ürere Saşta- Meryemana, 
Sv ve Koyuihisar revirine bağlı Za- 
• jrerke.* revirine bağlı Refahiye 

imletme bölgeleri açılmıştır.

işletme revirlerimiz zelzele mıntaka-
j şaefolumüâk üzere Kızılay cemiye- 
çççen ay zarfında 8721 metreküp tom- 
re 1480 m etreküp mamul kereste ve

limited Şirketine de 8909
■eküp maden direği teslim etmişler ve 
metreküp direk istihsal ederek 12297 

■vkiip direği de nakleylemişlerdir.

inşaatı tekemmül ederek muvakkat ve
> tesellümleri geeçn ay yapılan Koyul
r devlet orm;an işi etmesi revir âmir-
bürosu ve A- bölge Şefliği binalarının
tş törenleri :yapılmıştır. Bu törende
mm kaymak»!mı ve ileri gelenlerde iş-
ıe ve amenajrnan mühendisleri ve ka-
ılık haık kitlesi hazır bulunmuştur.
en revir âzniiri Niyazi Tanayhn bir

ve kaza kaymakamının mukabele-
r feiyburıış v* ebedi Şef in zelzelede
e: vaİBWH§ftş&nın ruhlarına tazimen bir
İTrT** sâkuttem sonra istiklâl marşı ça
3 -;*VVTİ baysak. eçkümiştir. Faa-

es§e& re y İ  re mesaisinde
nrııf̂ jillr'if rf|r 4ffknjt

fh f d r  MİMİMnib ve fidanlıklarda 
AtAvrk. Esto şehir. Elâzığ, İ2- 

id. ı ık ..'•.rırıds T7VCV

sim faaliyeti devam etmekte, sulama iş
leri tanzim edilmekte, ot oyıklanması saz
larla mücadele, budama, haşeratla müca
dele, yol tamir ve inşası şaşırtma gibi 
ameliveler icra olunmaktadır. İçel, Kara- 
bucak teşcir sahasında yeniden 3000 fidan 
dikilmiş ve Tarsus fidanlığında şaşırtma, 
zer'iyat ve teşcir sahasına fidan nakli de
vam etmiştir. Sivas fidanlığında 572 şa
şırtma yastığı yapılmış Antalya fidanlı 
ğmda da 40905 fidan şaşırtmaya tabi tu
tulmuştur. Antalya teşcir sahasında ça- 
hkhdan açılmış olan sahaya yeniden 7586 
ve diğer bir sahaya da 6789 fidan dikilmiş
tir.

Tetkik ve teftiş seyabatları: Orman 
fen ney’eti reisi Tahsin Ersan refakatmda 
umum müdürlük işletme şubesi müdürü 
Rıdvan Pınar olduğu halete Karabük dev
let orman işletmesi revirine hareketle 
revir ormanlarında ve muamelâtında ve 
revire civar kereste fabrikalarile direk 
bölgelerinde tetkiklerde bulunmuşlar ve 
avdet etmişlerdir.

Orman Fen Heyetinin gösteridği lü
zum î ÛBterine şube müdürlerinden İbrahim 
Kutlutan ve Celâl Gürgen Rozöyük husu
sî ormanlarında fennî tetkiklerde bulun 
mak üzere mahalline azimet ve avdet et
mişlerdir.

Orman müfettişlerinden Macit Totar- 
Adapazarından. Bekir Gün ay İspartac#* 
merkeze avdet etmişlerdir. Müfettiş Avr;
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Pınar Giresun’dan Samsuna gelmiş ve 
Celâl Göy d ün vazife ile İçel mıntakasına 
hareket etmiştir.

Terfi, tahvil ve tayinler: Tunceli or
man çevirge müdürü Emin İlban 50 lira 
maaşlı 2. inci sınıf orman başmühendis 
muavinliğine Karasu devlet orman işlet
mesi revir âmiri Ragıp Tarsun 50 lira 
maaşlı 2. inci sınıf orman başmühendis 
muavinliğine terfi etmişlerdir. Arkadaş
larımızı tebrik ederiz-

Dursunbey devlet orman işletmesi re
vir âmiri Nazım Batur, Karabük devlet 
orman işletmesi âmirliğine, Karabük dev
let orman işletmesi revir âmiri Necip Er 
han, Dursunbey nevir âmirliğine, Ankara 
birinci sınıf orman mühendisi Kemal Ya
sa Eskişehir devlet orman işletmesi revi
ri bölge şefliğine, Eskişehir birinci sınıf 
orman mühendisi Edip Eğilmez Alaşehir 
birinci sınıf orman mühendisliğine, Ereğli 
birinci sınıf orman mühendisi Mehmet Il
gar. Bolu Seben devlet orman işletmesi 
bölge şefliğine, Uşak birinci sınıf orman 
mühendisi İbrahim Bayraktar Ermenak bi
rinci sınıf orman mühendisliğine, Kiği bi
rinci smıf orman mühendisi Tevfik Dü
rüst Bahçe birinci sınıf orman mühendis
liğine, Bahçe ikinci smıf orman mühendi
si Nuri Türken Kiği ikinci sınıf orman 
mühendisliğine. Sarıkamış üçüncü smıf 
orman mühendisi Avni Çakar Trabzon 
Oçiincü sınıf orman mühendisliğine, Trab

zon 3. üncü smıf orman mühendisi Kam: 
Gümüş Ereğli üçüncü sınıf orman mühen
disliğine, Lapseki 4. üncü stitif orman 
mühendis muavini Memduh Tuna Susur
luk dördüncü sınıf orman mühendis mu
avinliğine, Gülnar beşinci sınıf orman 
hendis muavini Haşan Unan Samsun be
şinci sınıf orman mühendis muavinliğine. 
Samsun 5. S. orman mühendis muavini 
Seyfi Gayrağil Pazar 5, S. orman rnühen- 
doktörü Kdari Akman, umum müdürlük- 
de istihdam edilmek üzere Ankara orman 
kondoktörlüğüne, Susurluk orman kon
düktörü Hüseyin Cahit Üranus Uşak or
man kontörlüğüne nakil ve tahvil olun
muşlardır.

Orman fakültesi 1940 senesi mezun
larından Remzi Tekbaş Edirne, Enver 
Öçal İsparta. Hicri Aksoy Bursa. Mustafa 
Turgut Eskişehir. Nüzhet Avten Üsküdar, 
Servet Kayacan İstanbul, Necati Arol 
Bursa, Haşan Demi ray Edirne, Recep Ak- 
han İçel, Abdülkadir Ayata İstanbul, Ad
nan Angın Ankara. İsmail Ersin Samsun, 
Cemal Alban Eskişehir, Fahri Özgeçil İs
tanbul, Muzaffer Kaysı. Kocaeli, Tahsin. 
Okuz İsparta, Niyazi Görel İzmir. Fahri 
Başaran Bursa. Mustafa Başdoğan Koca
eli, Şeref Özalp Balıkesir. Şeref Kınaııoğ- 
lu Çanakkale. Kemal Güngut Zonguldak; 
Necati Leblebici oğlu Bolu. Kenan Ööaldı 
Adana, İsmail Karakan Trabzon. Macit 
Çelikbaş Zonguldak 3. S. orman mühen
disliklerine namzet olarak tayin edilmiş-



levû'v MvnWW memuriyet hayatına ye- 
îu gmu hu genç arkadaşlarımıza vazife- 
t̂ r̂ ı<k> vüksek başarılar diler ve kendile- 

«deriz.

Geçen sayımızda okuyucularımıza ay- 
«%en sunduğumuz teşkilât kanununa ek ka- 
nura göre orman avukatlarının intihap ve 
tayinin* başlanmıştır. İlk parti olarak 
Ankara merkez temyiz avukatlığına İb
rahim Kemal Oran. Ankara avukatlığına

Behzat Duman, Beypazarma Hilmi Sevim, 
Zongukiağa İhsan Kurtoğlu, Kaşa Avni 
Erdem , Denizliye İbrahim Mutlu. Eskişe- 
hire Şevket Könel, İçele Hüseyin Ante- 
belli, îstanbula Nevzat Yürür, îzmire Mu
rat Çınar, Kastamonuya Hamdi Har han, 
Adapazarına Rüştü Beykont, Muğlaya Ah
met Tokel, Samsuna Ekrem Ruacan, To
kada Münip Güney, ıtayin edilmişlerdir.

Bize mühim yardımlar yapmak üze
re meslek camiasına giren bu arkadaşla
rımıza da muvaffakiyetler diler ve kendi
lerini tebri kederiz.

Okuyucularımıza :
O rm an v e  A v ’ın e sk i yıllık

ları Takım  o la rak  sa tılm a ğ a  
çıkarılm ıştır. İstek lilerin  P o s ta  
kutusu  a d re s in e  ba$  v u rm a
ları r ica  olunur.

Sahibi : Türkiye Ormancılar Cemiyeti
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak
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O R M A N  v e  A V
Türkiye Ormancılar Cemiyeti

Tarafından çıkarılır meslek mecmuası

İ ç i n d e k i l e r

»abii lenslim şartlan ......... . ..........................  Dr. Fikret Vu r a l
Ağaçlıkların kurulması ..................................... Dr. Ali Kemal Y i ğ i t o ğ l u
S»*! gelen derelerin ıslahına dair ....................... Dr. Fehim Fırat .
Ç ruh ormanlarında haşere tehlikesi ............... Ziya Çağl ar

Biblioifrafya:

vlet orman işletmesinde maden sütunu ...... M. A. G ö k b e rk

OrrtıaBrıitk âleminde;

Yurt içinde

Ziraat Vekilimizin tetkik M-yahatları. — Merkez av 
kotnsiyuou toplantısı — Orman fakültesinin yeni Do- 
çemleni. - Yeni açılan rev irlerin faaliyeti. — Terfi 
w  ‘iyinler; yeni Avukatlarımız; Tahvil ve nakiller.

Adres : Ankara posta kutusu 252

Yıllık abanası: 12 sayı 300 Kuruş.

toplar:, ahuna bedelleri, yazılar, ilânlar ve heı nevi 
uracaattar posta kutusu adresine yollanır.

Tabiî tensilin şartları

Tabiî tensilin şartlarını mütalâa et
meden evvel onun memleketimizle ehem
miyetli mevkiini belirtmemiz lâzımdır.

Almanya ormanlarının takriben üçte 
ikisi sun’î olarak tensil edilmektedir. Bil
hassa vâsi çam ve ladin ormanlarında % 
% nisbetine kadar istimal edilen tensil 
usulü, tıraşlamayı müteakip yapılan 
sutı’i tensildir. Tabiî tensil Almanyada 
yalnız yapraklı ağaç ormanlarına ve kıs
men de karışık ormanlara inhisar etmek
tedir.

Buna mukabil Türkiyede bu vaziye
tin tam aksini müşahede etmekteyiz. 
Türkiye ormanları heyeti umumiyesi iti- 
harile tabiaten yetişmiş ormanlardır. Bu 
ormanlarda kesim çağma gelmiş ağaçların 
yahut ağaç gruplarının intifaile yerine 
ormancılığın devamlılığını emniyet altına 
almak maksadile yeni bir genç orman 
neslinin ikamesi, kısaca ormanın tensilini 
tamamen tabiata terketmiş bulunuyor. 
Kkseriya sun’î kesimi icap ettiren tıraşla
ma kesimlerin memnu oluşu ve bir çok 
orman idarelerimizde külliyetli kesimlere 
mukabil teşcir faaliyetinin olmaması da 
bu hakikati isbat eder.

Şu halde memleketimizde ormanlar m 
gvrüşlettirilmesi doğrudan doğruya tabiî 

istinat etmektedir. Bu böyle olun
ca her ormancının da tabiî tensile hususî 
b‘.r ehemmiyet vermek mecburiyetinde ol~ 
'hiğu pek aşikârdır.

Tabii tensilde muvaffak olabilmek için, 
Veru ve genç orman neslinin hangi şartlar

Dr. Fikret Vural

altında meydana gelebileceğini ve bu şart
lara teknik silvikültür tedbirlerde ne de
receye kadar tesir etmek imkânlarının 
mevcut olduğunu bilmek lâzımdır- Bu ma
kalede bilhassa Türkiye ınünasebatını 
imkân nisbetinde gözeterek tabii tensilin 
şartlarından muhlasaran bahs etmeği fay
dalı buluyoruz.

Tabiî tensilin teşekklü başlıca üç fak
tör grubuna tabidir. Bunlar da:

1) Mikrasyon faktörü; 2) Yetişme 
muhiti faktörleri; 3) Biyotik faktörlerdir.

1. Mikrasyon faktörü: 1)
Mikrasyon deyince; tensil sahasını to

humlayabilecek kabiliyette ana ağaçlarının 
bulunması ve bunların vermiş oldukları to
humun tensil sahasına ulaşabilmesi imkâni 
anlaşılır. Mikrasyon, tabiî tensilin ilk şartı- 
dır.Bu olmadan yeni bir orman neslinin te
şekkülü bittabi imkânsızdır. Mikrasyon 
faktöründe bizi alâkadar eden hususlar: 
Tohum istihsalâtının şartlan, tohum sene
lerinin tekerrürü ve tohumun mebzuliyet 
derecesi, tohumların intişar kabiliyetleri, 
tabiî tensildeki tohum miktarıdır.

a) Tohum istihsalâtının şartlan: Ağaç 
nevüerinin çiçek açması, tohum taşıması 
ve dolayısile tohumlama kabiliyetini elde 
etmiş muayyen bir yaşta başlar. Bu yaş

1) Mikrasyon mevzuumuzda muhaceret 
manasına gelmektedir. Binaenaleyh Türkçe 
olarak bu faktöre muhaceret faktörü demek 
kabilse de meslek lisanımızdaki ıstılahların 
tesbitine intizarca şimdilik mikrasyon tabirini 
tercih etmek daha doğru olur.



ağaç nvv;erinöe muhteliftir. Bu 
Ksnueiyetier ve tâbiiyetler şun-

Ağaç «eviierinin tohumlan hafifledik
çe tohum tutmada o nisbette erken başlar 
vV.vsk. soğut kızıl ağaçlai'da olduğu gibi).

Siya ağaçlarında tohum tutma kabi
liyeti gölge ağaçlarına nazaran daha erken 
başlar.

Açık meşcerelerdeki ağaçlar kapalı 
meşeerelerdeki ağaçlara nazaran daba er
ken yaşlarda tohum yaparlar. Bu itibarla 
ormancı ağaçları açmakla tohum tutmayı 
crkenleşti re'bilir-

Tohum tutma yetişme muhitine de ta
bidir. Yetişme muhiti ne kadar sıcak olur
sa ağaç nevileride o kadar erken çiçek ve 
mey ya verirler- Orta Avrupada kara çam 
meşhere kapalılığında vasatı ancak 30-40 
yaşlarında tohum kabiliyetini elde ettiği 
halde bizde meselâ orman fakültesinin teş- 
cir sahasında bulunan 12-15 yaşındaki kara 
çamlar keza ayni yaştaki sahil çamları da 
gayet iyi tohum vermektedirler.

Tohum tutma kabiliyeti yüksek yaşla
ra kadar devam eder. Ekseriya Ölüme ka
dar. Orman fakültesi binasının yanında 
bulunan ve yaşım 350 den fazla tahmin 
ettiğim zenebîi meşenin hemen her- sene 
külliyetli miktarda tohum verdiği malum
dur. Bu ağaçtan aldığım tohumlarla yap
tığım bîr zeriyat tecrübesinde fidan yüzde- 
~“in 76 olduğunu tesbıt ettim. Şu halde 
v. iromiartû intaş kuvvetleri de verilidedir.

ö - ’TbJşSh senelerinin tekerrürü ve to- 
Htî*»rin mehz'jili vei derecesi: Birbrlerîe 
rrjz «kıya alâkadar elan bu iki nokta muh- 
m K e car nevilerinde farklıdır. 3u husus- 

'.'.-zt umumi kar.ur.:yctlcı> ve tabii- 
t  TıııilTın îr
i£ S 0 k  t-oh umhî ağaçlar daima çok sık

ve mebzul tohum yaparlar (söğüt, kavak, 
ve ibreli ağaçların bir çoklarında olduğu 
gibi). Buna mukabil büyük tohumlu ağaç, 
lârda tohum seneleri fasılalıdır. ı̂ meşe. 
kayın ve saire). Sık sık tohum yapan ağaç 
nevilerinde tabiî, tensil ekseriya tohum se» 
nelerini nazarı itibara almıyabilir. Fakat 
fasılalı tohum yapan ağaç nevilerinde ta
biî tensil tohum senelerine bağlı kalmak 
mecburiyetindedir.

İklim ne kadar sıcak olursa tohum se
neleri de o nisbette sık teşekkül ederler. 
Tohum miktarı da o nisbette mebzul olur. 
Meselâ Al manyada vasatı olarak her 2 - 4  
senede bir tohum yapan çamlar, intişarla
rının hararet hududu olan. Finlanclzyada 
orman hududunda her 50 - 60 senede bir 
tohum yaparlar.

Seeger ve Büsgen’in yaptıkları ente
resan araştırmalara nazaran her hangi bir 
zengin tohum senesinin teşekkülü için:

1. Zengin tohum senesinden evvelki 
tohum senesinin yaz aylarının sıcak ve ku
rak geçmiş olması,

2. Zengin tohum senesinden, evvelki 
tohum senesinin "bizzat bir tohum senesi 
olmamış olması,

3. Zengin tohum senesinden evvelki 
tohum senesinin son -baharında çiçekleri 
tahrip edecek mahiyette donların teşek
kül etmemiş olması, lâzımdır.

Zikredilen şu şartlar memleketimizin 
bilhassa Akdeniz ve Adalar denizi mıntı
kalarının vasati normal hava vaziyeti ile 
mukayese edilirse bu mmtakalarda tohum 
senelerinin pek sık, tohum miktarının 
mebzul ve dolayısile tohumlamanın da 
müsait olması icab ettiği neticesine varıl»' 
bilir. Filhakika bu mmtakalarda münteşir 
olan kızıl çamların ve kısmen de sedirler.:' 
sık sık ve külliyetli miktarda kuzalak İ*"
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«KÎıkJan görülmektedir. Karadeniz mrnta- 
y.şsmdaki ağaç nevilerimizde de tohum 
mahsulü müsait olsa gerektir.

c) Tohumların intişar kabiliyetleri: ha
fif olan, kanat veyahut buna mümasil uç
ma uzuvlarile mücehhez olan tohumlar 
büyük bir intişar kabiliyetine maliktirler. 
Bunlar ekseriya uzun zamanlar havada ka
labilirler. İbreli ağaçlardan büyük bir kıs
mı ve yapraklılardan da bilhassa söğüt, 
kavak en fazla intişar kabiliyetine malik 
ağaç nevileridirJ Buna mukabil meşe, ka
yın, fıstık çamı gibi kanatsız ve ağır to
humlar ekseriya ya sincab, palamut kar
gası ve saire gibi hayvanlar tarafından ba- 
tsn uzak mesafelere nakledilirler. (Pala- 
lamut kargası zeriyatı). İntişar kabiliyeti
nin ehemmiyeti şu bakımdandır; ağır to
humlu ağaçlarda ağaçların tensil sahasına 
rnütesaviyen - dağılmış olmaları şarttır- 
Siper tensil vaziyeti). Buna mukabil to
humlara uçan ağaç nevilerinde tensil için 
ağaçlar, tensil sahasının yanında da olabi
lir (kenar tensili).

d) Tabiî tensilde tohum miktarı: Umu
miyet itibarile zengin tohum senelerinde 
tensil sahasını tohumlayacak kadar tohum 
teşekkül eder. Belgrad ormanında 1938 
zengin tohum senesinde bazı mahallerde 
beher metre murabbama 75 - 80 dane pa
lamut düştüğü tesbit edilmiştir. Ernst yap- 
tjğı bir hesapla, 100 - 110 yeşındaki bir lâ- 
oln meşceresinde bir tohum senesi esna
sında beher hektara 10 milyon tohum düş
tüğünü ve bu tohumlardan asgarî 6 milyo
nunun intaş kabiliyetinde olduğunu tesbit 
etmiştir. Görülüyor ki tabiat gayet bol hat
tâ masrafsızeasına tohum serpiyor.

Muhtelif ağaç nevilerinde tohum tut
ma yaşı, tohum senelerinin tekerrürü ve

tohumun mebzuliyet derecesi üzerine bir 
çok rakkazniac tesbit edilmiştir. Orta Av
rupada bulunmuş olan bu râkkamlar mem
leketimiz ağaç nevileri için de bir fikir ve
rirlerse de memleketimiz ikliminin tohum 
teşekkülâtı için Avrupa iklimine nazaran 
daha müsait olması dolayısile gösterilen 
zamanları biraz kısaltmak doğru olur.

2. Yetişme muhiti faktörleri:
Mikrasyon şartlarına tabi olarak ten

sil sahasına gelen tohumun intaşı ve mey
dana gelen fideciklerin büyümesi her şey
den evvel yetişme muhitine tabidir. Genç
lik inkişafı için müsait iklim münasebetle
rinin ve uygun bir toprak halinin mevcut 
olması lâzımdır. Buna nazar an yetişme 
muhitini iklim faktörleri ve edafik fak
törler olarak ikiye ayırmak doğru olur :

İklim şartlarım meydana getiren zi
ya, hararet ve su faktörleri ile gençlik ara
sındaki münasebetler ayrı ayrı aşağıda 
mütalâa edilmiştir:

a) Ziya faktörü ve gençlik: Gençliğin 
uzun müddet yaşayabilmesi ve büyüyebil
mesi için temsil yapacak derecede ziya al
ması lâzımdır. Ziyanın intaş faaliyetini de 
hızlandırdığı tesb it. edilmiştin. Ziyayı 
tensil tekniği bakımından miktar itibarile 
ikiye ayırmak kabildir;

Birincisi, muhtelif ağaç nevilerinde 
gençliğin ancak hayatta kalabilmesi için 
kâfi gelen ziya miktarıdır- Buna asgarî zi
ya ihtiyacı tesmiye edilir ki gölge ve zi
ya ağacı gençliklerinde başka başkadır ve 
ziya bu miktarın altına düştüğü zaman 
gençlik artık yaşayamaz.

İkincisi, gençliğin yalnız hayatta ka
labilmesi için değil ayni zamanda inkişafı 
için lüzumu olan ziyadır ki bu ziyanın yu
karı doğru hududu geniştir. Zira yapılan
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tsvtvsv.s»1- ki klorofil teşek-
xv..~. . * \o bununla birlikle gençliğin 
'.nkm*C; gençliğe verilen ziya miktarile mü- 
vası çimçektedir. Ziya yani ormanı açmak 
uv v.' Uk-U' gelen diğer menfî tesirler ber- 
tara: edildiği takdirde gençlik en îyiteces- 
sur.u. açık sahada yapmaktadır. Fakat or- 
uutsu açmaya refakat eden menfi tesirleri 
ıtbprak ve gençliğin tebehhuratmın art
ması, inşiaa dolayısile don tehlikesi 've ilh) 
tabiatta bertaraf etmek mümkün değildir. 
Diğer taraftan üzerinde bulunan ana meş
ece*.' siperi bilhassa ziya ağaçlarında genç
liğin inkişafına büyük bir engel teşkil ede-

Biı itibarla pratikte birbirine tezad 
teşkil eden bu vazıyetleri göz önünde tut
mak suretile gençliğe nisbi olarak en iyi 
inkişafı temin edecek ziyayı vermeğe ça
lışmalıdır.

Ormancı ayni ziya faktörü üzerine te
sir edebildiği kadar hiç bir iklim faktörü
ne müessir olamaz. Zira meşcere tepe ça
tısını gevşetmek suretile gençliğe istenilen 
derecede ziya temin, etmek ormancının ik
tidarı dahilindedir. Mamafih ziyayı çarça
buk azaltmak bakımından imkânlar yine 
mahduttur.

Gençliğin ziya ihtiyacı sabit değildir 
Bu evvelâ ağaç nevine sonra da yetişim 
muhitine bilhassa hararete, suya, maden 
gasa maddelerine tabidir. Meselâ optimal 
iür.unctler ve iyi toprak münasebetleri 
aer ağaç nevini gölgeye daha fazla müte- 

im.» * * - yapar. Hu suro..o bir ziya ağacı— 
■ggg, yan gölge ağacı haline geçmesi mûm-

iSs&seSŞ ağaç nevileri için Orta Avru- 
püda îesbii edner. ziya ihtiyaçları bizim 

bir esas verirse de Türki- 
m(S; î&cBfüfi mevki oclayısıie güneş şus-

atının mevsimlere inkisami başka,, devanu 
ve şiddeti orta Avrupa mıntakalarına. na
zaran daha fazla, olduğundan bulunduğu
muz ark derecelerinde gençlikle onu göl
geleyen meşcere siperi arasında ziya bakı
mından daha başka münasebetlerin hakim 
olacağı tabiîdir. Meselâ Belgrad ormanın
da meşe gençliği orta Avrupadakine na
zaran siperin gölge tesirine bir kaç sene 
daha fazla tahammül edebilmektedir. Bu 
keyfiyeti ziya şiddetine atfetmek kabildir.

bj Hararet faktörü ve gençlik: Hararet 
îakıörü ziya faktörde sıkı sıkıya alâkadar
dır. Zira doğrudan doğruya gelen güneş 
ziyası ayni zamanda havayı, nebatı ve top
rağı ısıtır, tebehhuratuıa, hava rutubetine 
ve gençliğin transpirasyonu üzerine tesir , 
icra eder.

Tabiî tensilde gençliğin inkişafı bakı
mından sühunetinin düşük ve pek yüksek 
olmak üzere iki ekstrem hali mevzuuba- 
histir.

Gençliğin sıcaklık neticesinde zarar 
görmesi ekseriya toprağın kurumasile mü- 
vazi gider. Nebatın topraktan aldığı su, 
fazla hararet tesiri altında yaptığı fazla 
tebehhuratı ekseriya karşılıyamaz ve ne
bat kurur. Mamafih doğrudan doğruya ne
bat hücrelerinin imtisas harareti neticesin
de öldükleri bilhassa yeni intaş etmiş to
humlarda ve bir yaşındaki fideciklerde çok 
müşahede edilebilir.

Sıfırın altındaki sühunetler yani don
lar ise tenebbüt devresi başlangıcında za
rarlıdır (ilk bahar donları). Kışın hasıl 
olan donların zararı kaideten çok azdır, 
ilk bahar donların körpe tepe filizlerini 
yakmak suretile don teşekkülâtımn fazla 
oldukları yerlerde gençliğin bilhassa boy 
inkişafına mani olurlar.

Yapılan bir çok ölçmeler göstermiştir
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ki (Belgrad ormanında) ana meşcere siperi 
bu zararlı şuhu net ekstremlerini hafiflet
mek suretile gençliği yüksek ve alçak sü
hunetlerden korunmaktadır. Siperin bu ba
kımdan oynadığı rol hararetin zararlı bir 
şekilde tezahür ettiği bir çok orman mm- 
tfekalanmız için bilhassa mühimdir.

c) Su faktörü ve gençlik : Ru
tubet gerek intaş fili ve gerekse 
gençliğin büyümesi için zıya ve hararet 
faktörüne nazaran daha mühim bir faktör
dür. Rutubet tabiî tensilin muvaffakiye
tinde yahut ademi muvaffakiyetinde ek
seriya başlı basma âmil olabilin.

Hararet faktöründe olduğu gibi su 
faktöründe-de gençliğin inkişafı için aza
mi ve asgarî miktarlar rnevzuübahistir. 
Yalnız, su faktöründe hararet faktöründe 
olduğu .gibi azamî miktar mühim olmayıp 
gençliğe en lüzumlu olduğu zamanlarda 
asgarî hududa düşen su miktarı ehemmiye
ti haizdir. Su başlıca yağmurlar vasitasile 
toprak rutubeti halinde ve hava rutubeti, 
olarak gençliğe müessirdir.

Yağmur: Karadeniz orman mmtakası 
ve kısmen şimali garbi kısmı hariç Akde
niz ve Adalar denizi sahil mıntakalarında 
yağmurun sene içerisin deki, dağılışı tensil 
için pek müsait değildir. Zira bu mmtaka- 
larda yağmurun büyük bir kısmı kışın 
düşmektedir. (Ayni vaziyet Belgrad orma
nında mevcuttur. Yağmurun ancak % 17 
si yazın düşmektedir). Ayrıca yüksek yaz 
sühunetleri neticesinde artan tebehhurat 
haddi zatında âz olan yaz yağmurlarının 
gayri müsait tesirlerini bir kat daha artır
maktadır.

Hava rutubeti: Nebat transpirasyonu- 
nu ve toprak tebehhuratmı tanzim etmesi 
ıtibarile tesiri bilvasıtadır- Meşcere siperi

altında havanın serin olması ve kava ha
reketinin fazia olmaması dolayısile nis- 
bi rutubet fazladır. Hava rutubeti u.- 
behhuratı azalması itibarile ekseriya yaz 
kuraklığının fena tesirlerini hafifletir, 
(Belgrad ormanında yaz ayları içerisinde 
nisbi rutubet vasatı %7Û dır. Bu hai genç
liğin üzerine çok müsait tesir icra etmek
tedir).

Toprak rutubeti: Gençlik için en mü
him rol oynayan bir rutubettir. Gençlik 
için en ziyade toprağın üst tabakalarında
ki su mühimdir. İntaş filinin meydana ge
lebilmesi ve gençliğin büyüyebilmesi için 
bilhassa üst toprak tabakalarının rutubet
li olması lâzımdır. Bu hususta meşcere 
nin siperinin ehemmiyeti fevkalâde bariz
dir. Hararet bahsinde söylediğim gibi meş
cere siperi genç nesli haddinden fazla sı
caktan kuruduğu gibi toprak tebehhuratı
na da mani olarak toprağın üst tabakaları
nın rutubetli kalmasını temin eder. Yapı
lan tecrübeler meşcere siperinin bir su 
sathının tebehhuratmı açık sahaya naza
ran % 42 - 48 nisbetinde azalttığını gös
termiştir. Bundan başka siperin bil
hassa mail, arazide toprağın seller
le akıp gitmesine ormanın müessir bir* 
mani teşkil etmesi, tensil bakımından bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. (Bozüyük kö
mür su ormanında 1929 senesinde bir çok 
masraflar ihtiyarile açık bir sahada yapı
lan 84000 çukur çam zeriyatı gösterilen 
büyük ihtimam ve gayretlere rağmen sipe
rin mevcut olmayışı dolayısile; kuraklık 
ve sel tahribatı neticesinde mahvolmuş
tur).

Toprağın üst tabakalarının gevşek bu
lundurulması ve bu fizikî bakımdan çok 
müsait olan toprak halinin muhafazası 
gençlik için mühim bir hayat şartıdır. An-



>5V meşeere çatısı altında 
<vU'tvk devam edebilen bu 

<; çaprağa. zengin kış yağ- 
tsr: mühim bir kısmını alakoyarak 

samanlarında sarf edilmek 
oo edebilmek hassasını bahş eder, 
us yukarıda söylediğim gibi yaz 
ımn hâkim olduğu bir çok rmnta 

bilhassa büyük bir kıymeti

£dct:k  faktörü olaraic toprak: Gençli- 
| mkişafı için toprağın fizikî vasıflan 
av ev i vasıflarından daha mühimdir, 
ügrad ormanı topraklarında yapılan et
il araştırmalar da bu hakikati gayet gü- 
; bîr şekilde teyid etmiş oluyor. Ağaç 
•î-ferinin gıda maddeleri istekleri umu- 
yet itibarlle denebilir ki yüksek değil- 

Vc ekseri orman topraklarında intaş 
ve meydana gelecek fideciklerin inki- 

i içir kâfi miktarda emlâhı madeniye 
•Yonttur.

Fizikî bakımdan ise tabiî tensil için 
mükemmel toprak hali kırıntı bünyeyi 
h toprak halidir. Kmntı bünyesi topra- 
iyl havalanmasını temin ve bilhassa su 

oromiŞsaî müsait bir tarzda tanzim eder, 
y^jköaûttöss yukarıda zikredildiği gibi 
ğmurun gayri muntazam ve ekstrem da- 

“ ‘•.dîüan bir çok orman mıntakaîarımi2da 
s&Rsâle ehemmiyeti haizdir. Toprağın kı- 
Ğ  bfezyesi tensil için müsait bütün fi- 
ö evsafı nefsinde toplaması itibarile 
SK& sahası için daima ulaşılması icabe-
 ̂ *“* * '“b'VfV̂TT
Toprastn tensil için, ve bilhassa intaş 
r  '.Tzrat; elverişiiligi bakınunaan onun 
irtfisâ mühim bir rol oynar- 
f&g&Se; Hümüs tensil tekniği baka
sın en mühim öiahk bir faktördür. 
ksb&îî vŞr. en iyi sekli mutedil

hümüs en fena şekli de ham hümüsdür. 
Hain hümüs sathî hümüs halinde olduğu 
takdirde tabiî tensil için bundan büyük 
engel tasavvur edilemez. Bu nevi hümüs 
toprağın kimyevî ve fizikî evsafına tesir 
etmek suretile tabiî tensilde her türlü mu
vaffakiyete sed çeker.

Hümüs meselesi haddi zatında hara
retin az buna mukabil rutubetin fazla ol
duğu ve dolayısile üzvî bakayanın çabuk 
tahallül edemiyerek toplandığı bilhassa 
şimal memleketlerinde büyük bir ehem
miyeti haizdir. Memleketimizde uzvî ba
kayanın tahallülü için icabeden şartlar ek
seriya müsait olduğundan tensil için za-1̂  
rarlı yahut tensile mani olabilecek mahi
yette hümüs terakümatı şimdiye kadar 
müşahede edilmemiştir. Bizzat şarki Ka
radeniz ormanlarının en yüksek ve yağış
lı mmtakalarındahi ladin meşcereîeri al
tında dahi zararlı hümüse tesadüf etme
dim. Yalnız bazı mıntakalanmızda Asaf 
İrmağın teshillerine nazaran yazın kurak 
iklimlere has hafif Moder — çürüntü tipi 
teşekkülâtı mevcuttur ki bu d a . tabiî 
tensile ekseriya bir mani teşkil etmez.

Bu itibarla orta Avrupada ekseriya 
yapıldığı gibi uzvî bakayanın çabuk tahaî- 
lülünü temin maksadile meşcerelere bol 
hararet şevkine ve bunu mümkün kılmak 
için de tensilde bazı hazırlık kesimleri 
yapmağa Türkivede lüzum yoktur denile
bilir.

3. Biyotik faktörler:
Bivotik faktörden tabiî tensil için 

en mühimi toprak florasıdır. Toprak 
£!o(hası muhtelif ağaç nevi meşfce- 
relerinüe muhtelif terkipte olup umumi
yet itibarile çayır, otlar, çalı ve şüceyrat- 
tan ibarettir. Toprak florasını gençliğin 
gelmesine ve barınmasına zararlı olanlar
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ve zararsız olanlar diye ikiye ayırmak 
kabildir.

Umumiyet itibarile seyrek bir mul 
toprağı florası tabiî tensil için zararsız hat
tâ bir çok ahvalde müsaittin Bu nevi sey- 
:.ek bir floranın teşekkülü toprağın tensil 
için, tavda olduğunu göstermesi itibarile 
kesim tekniğinde ehemmiyeti haizdir.

Zararlı toprak florası ise ekseriya to
humların intaşır.a ve genç fideciklerin in
kişafına mani olur. Ekseriya gençlikle ne
on t florası arasında intaş ve tecessüm imkâ
nı, toprak, ziya ve gıda itibarile bir mü
cadele başlar. Zaralı toprak florası genç
likten evvel ve kesif bir halde tensil saha- 
sma gelip tutunduğu takdirde bu müca
dele ekseriya tabiî tensilin aleyhine netice
lenir.

Zararlı toprak florasının tensil sahası
nı istilâ etmesi ekseri ahvalde kesim tek
niğinde . yapılan hatadan ileri gelir. Ma
mafih ziya ağaçları meşcereleride ihtiyar
ladıkça kendiliklerinden, açılırlar ve top
rak florasının gelmesini kolaylaştırırlar- 
Zararlı toprak florasının hemen hepsi zi
ya nebatları olduklarından bunları tensi
le zarar verecek mahiyette kesif olarak 
meşcereye sokmamak ormancının elinde
dir. Fakat tensil esnasında meşcereyi aç
mak icap edecezinden yanlış ve haddinden 
fazla kesimler, bu gibi zaralı toprak ne
batlarının gelmesine yol açarlar. Bu gibi 
ahvalde sun’î müdahaleler bilhassa toprak 
örtülerini bertaraf etmek mecburiyeti ha
sıl olur.

Tensil için zararlı toprak florası bakı
mından memleketimiz için iki tip çalı es
kidenken ormancılarımı zpa malumdur. 
Bunlardan birisi esas itibarile Akdeniz 
uv.ntakasmda münteşir» maki çalı mecmu- 
ast. diğeride Karadeniz mailesinde münte

şir Rhododendron çalısıdır. Her iki. çalı da 
meşccre açıklıklarını iskân etmektedir. O 
itibarla bu mıntakalaröa bu tufevK ne
batların yer bulmasını kolaylaştıracak 
tarzda kuvvetli açmalara tevessül etme
mek lâzımdır. Hele traşlama kesimlerden 
tamamen tevakki etmelidir.

Tabiî tensilin. şartlarına ait yaptığın 
şu kısa hülâsadan Türkiye için tensil tek
niği bakımından çıkarılacak en mühim ne
ticeler şunlardır:

1. Memleketimizde tohum teşekkülü 
için icabeden şartların müsait olması do- 
layısile tabiî tensilin birinci şartı olan 
mikrasyon faktörü müsaittir. Bu itibarla 
tensilde ağaçların tohum istihsalâtını art
tırmağa matuf hususî kesimlere pek ihti
yaç yoktur.

2. Ziyanın şiddetli olması ve vâz ay
lan zarfında şiddetli kuruma tehlikesi ve 
tufeyli nebat istilâsı, toprak ve genç fide- 
cikler için daha kuvvetli bir muhafazayı 
icap ettirdiğinden bü keyfiyet, tabiî ten
silin umumiyet itibarile siper altında ya
pılmasını ve tensile orta Avrupadaki mu- 
tad vaziyete nazaran nisbeten daha kapalı 
bîr "siperden başlanılmasını, tensil kesim
lerinin pek şiddetli yapılmamasını, ziya ve 
son kesimlerin de gençliği nisbeten daha 
uzun bir müddet himaye altında tutması
nı âmirdir.

3. Tabiî tensilin muhtelif safhalarında 
yetişme muhitinin değişikliklerini daima 
göz önünde bulundurmak ve ona göre ha
reket etmek lâzımdır- Tabii tensilde mu
vaffak olmak isteyen bir ormancının bu 
işe başlamadan evvel muhitini ve.meşce- 

■„ resini inceden inceye tetkik etmesi şart
tır-; bu tetkik tabiî tensilin sureti icrasına 
esas teşkil eder, zira sosyolojide şema ile 
hareket etmek ekseriya muvaffakiyetsiz- 
likle neticelenir.



Ağaçlıkların kurulması *)

cYğ&çhklav adı altında bir memleketin 
îvî . t r- tarafından günüllü olanak yetişti- 
r ve ekseriyetle genişlikleri 10 hektarı 
tecavüz etmeyen ormancıklan anlayoruz. 
Â ae ikîai'tn kurulması muhtelif gayelere 
Çevrilmiş olabilir. Dağlık arazide toprağın 
tesbıti. sellere ve rüzgârlara karşı mezru- 
atın muhafazası ağaçlamaların hedefi ola
cağı gibi, güzellik ve sağlık bakımından 
bazı nokta! nazarlar da ağaçlıkların tesi
sinde rol oynayabilir. Fakat umumiyetle 
ağaçlıkların kurulmasının asıl gayesini ya
kacak ve kullanacak odun istihsali, işletme 
sahibinin maddî ihtiyarlarının te’mini 
teşkil eder.

Türlü msksadîarla kurulan ağaçlıkla
rın bir memleketin orman varlığını çoğalt
mak ve ormancılığın yükünü hafifletmek 
yönünde büyük hizmetleri vardır. Bu söy
lenenin doğruluğunu, iktisadı ileri mem
leketlerde ziraat bünyesi içinde bulunan 
orman işletmelerinin nisbeti ve bu işlet
melerin umum orman sahasında aldığı pay 
ayan olarak gösterir. Bir misal olmak üze
ne burada genişlikleri 2 - 10 hektar ara- 
savda bulunan orman işletmelerinin Al- 
msny&da. mevcut orman işletmelerinin % 
*2 e- vardığım anm alıyız.

Şahsi teşebbüslerle meydana getirilen 
*i»ç?!klarîn, bir memleketin orman varîı- 
Üssş şriŞ tllmak hususunda oynadığı rol bu 
derene «bestuniyeiü olduğu halde Türki- 
ytde d2Kes henüz bu neyi ağaçlıklar anma
ğı dHpr değildir. Gerçe yıl-

Dr. Ali Kemal Y i ğ i t o ğ l u

lardanberi Karadenizin doğusunda Rize* 
de ziraatla orman arasında bir münavebe 
mahiyetinde olmak üzere sun’î surette kı
zıl ağaçlıklar yetiştirildiğini biliyoruz; ay
rıca batı Karadenizin Çarşamba ve Bafra 
kazalarında çiftçiler tarafından dişbudak- 
lıklar tesis edildiği, yurdun batı ve doğu
sunda muhtelif vilâyetlerde kavaklıklar 
kurulduğu da herkesçe malumdur. Ve ni
hayet son zamanlarda Akdeniz kıyılarında 
Okaliptüs ormancıklan kurulması istika
metinde ferdî çalışmalar da göze çarpmak
tadır. Ancak bütün bu hareketlerin birer 
başlangıçtan ibaret olduklarını hemen te
barüz ettirmek mecburiyetindeyiz.

Halbuki memleketimizde ağaçlıkların 
kurulmasına başlıca iki sebepten dolayı 
zaruret vardır: Bunlardan birincisi or
manların iklim, suculuk, zirrat, sihhat ve 
güzellik üzerine bilvasıta yaptığı hayırlı 
tesirlerin genişletilmesinde, İkincisi de 
mevcut ormanlarımızın memleket nüfusu
nun orman mahsulleri ihtiyacım karşılı» 
yamamasında ifadesini bulur.

Ormanların bir memleketin umumî 
kültürü üzerine yaptığı hayırlı tesirlerin 
genişletilmesine; Türkiye son derece muh
taçtır: ferdlerin kuracağı ağaçlıkların bu 
hususta muayyen faydaları bulunacaktır* 
Fakat tesis edilecek ormancıkların başlıca 
faydası zatî ihtiyacın daha emin ve daha 
kolay olarak karşılanmasında, ormanlara

*1 Bu yazı Dönüm mecmuasının 4 sayıl» 
nüshasında da çıkmıştır.

karşı vakî olan tasallutların azalmasında, 
halkımız arasında ağaç ve orman sevgisi
nin artması ile yapacağı terbiyeyi tesir
dedir.

Yapılan bazı mübalağalı tahminlere 
rağmen Türkiye ormanları memleket nü
fusunun ihtiyacını karşılamaktan çok 
uzaktır. Zaten bunun içindir ki memleke
tin büyük bir parçası olan iç Anadoluda 
mahrukat yerine tezek gibi elverişsiz mad
deler kullanılmakta, yapıcılıkta ağaç mal
zemesi asgarî bir mevki almakta binnetice 
mevcut ormanların kifeyetsizliği büyük 
İktisadî zorluklar doğurmaktadır. Diğer 
taraftan son yıllarda iktisadın ilerlemesi 
ve yapıcılık faaliyetinin artması yüzünden 
Türkiyede orman mahsulleri sarfiyatı or
manlarımızın verimini aşmış bulunuyor. 
Bu itibarla bu gün var olan İktisadî zor
lukların gelecekte şiddetlenmesini önle
mek ve zaten az olan ormanların büsbü
tün ortadan kalkmasına mani olmak için 
şimdiden tedbirler almağa zaruret vardır.

Bize göre bu hususta alınacak tedbir
ler arasında bilhassa çiftçi kütlesinin ken
di zatî ihtiyaçlarını karşılamak için kura
cakları ağaçlıklar başta gelin. Çünkü çift
çi nüfusu, memleketimizde orman mahsul
leri sarfiyatının 2/3 nü yutan bir müsteh
lik tabakasıdır. Bu sebepten çiftçi kalaba- 
ğmın yetiştireceği ağaçlıklardan elde ede
cekleri mahsul ile zatî ihtiyaçlarını ka
pamaları ormanlarımızın yükünü büyük 
ölçüde hafifletecektir. Ayrıca çifçiler ara
sında ormanın, emek ve sermaye ile yetiş
tirilen İktisadî bir mahsul olduğu zihniye
ti kökleşeceğinden ve böylecede ağaç ve 
orman sevgisi artacağından halkın orman
lara karşı yaptığı sarkıntılıklar azalacak 
ve binnetice ormanların korunmadı daha 
ziyade kolaylaşacaktır.

Buraya kadar ver den izalıatla ağaç
lıkların kurulmasındaki başlıca faiöoicri 
anlatmış bulunuyoruz. Esasen orman mc-\ * 
zuati da gerek hükmî ve gerek hakikî şa
hıslar tarafından bu nevi ağaçlıkların ku
rulması için bazı mecburiyetler yüklemek
te ve orman yapanlara muafiyetler bağış
lamaktadır. İktisadi ve kanunî zarufe't- 
lerden doğan ağaçlandırma işinin memle
ketimizde muvaffakiyetle başarılması için 
şimdi de ağaçlıkları kurma tekniki üzerin
de kısaca durmak doğru olur-

Beklenilen faydayi devamlı olarak ve 
kısa bir zamanda temin etmesi için ağaç
lıkları kurmada dikkat edilmesi icap eden 
bazı noktalar vardır ki onları; ağaçlana
cak mahallin tabiat şartlarının belirtilme
si, ağaç nevinin ve ağaçlama usulinin se
çilmesi ağaçlama malzemesinin tedariki 
ve nihayet bizzat ağaçlığın kurulması ola
rak bir arada toplamak mümkündür.

Ağaçlıkları kurmak için her şeyden 
evtvel t a b i a t  ş a r t l a r ı n ı n  b i l i n 
me s i n e  ihtiyaç vardır. Çünkü bir defa 
her ağacın iklim, mevki ve toprağa karşı 
olan istekleri ayni değildir; sonrada mu
ayyen iklim ve toprak şartlarında muvaf
fakiyetle yetişen muhtelif ağaç nevileri 
vardır. Şu halde ağaçlamanuı muvafak 
olması için her şeyden evvel ağaçlama ma- 
mahallinin tabiat şartlarının tayin edilmesi 
gerektir.

Tabiat şartlarını iklim mevki ve top- 
rap karakterlendirir.

İklimin tayininde umumî ve mevziî 
iklim ayırt edilmelidir. Memleketimizde 
ağaçlanacak yerlerin Karadeniz kıyılan, 
Karadeniz ardı, Marmara çevresi. Akdeniz 
kıyıları, Akdeniz ardı. Ege mmtakası, or
ta Anadolu ve doğu Aııadolusu iklim mıu-



w  ;ut olauğunu ev- 
^ ^ oyyük bir ehemmiyeti

m e s idir. Iklım ve toprakı şartlan ağaçlama 
da kullanılacak ağaç nevilerinin seçilme

fkj.ım mmtakal&rımnru- sinde kâfi istinaf noktaları verir, mamafi
e a«huv.ot vaziyetleri birbirinden bu hususta en amelî tutamak o mahallin

hiaona’eyh muvaffakiyetle veıi- 
gftÇî&C1 her mı «takada nevi ve sayı 
öan ayni deg idir. Bununla beraber

florasıdır. Binaenaleyh bir yerde tabii ola
rak yetişen ağaçların <ve ağaçlıkların ev
velden tayini ve bunların içinde ağaçla

dakü içinde otrbirine benzemeyen 
iklimlerin ds bulunduğu gözden 

(K&ttftSMİıcbr. Bu sebepten ağaçla- 
-vrin iklimini ayrıca belirtilmesine

manın maksadına en uygun canlarının ele 
alınması gerektir. Bundan sonra o muhi
tin şartlara içinde kolaylıkla yetişebilen, bü
yümesi çabuk, kereste ve odun verme ka

vardır. Bunun için de o mahallin biliyeti yüksek bulunan ağaç nevileri mev-
il mevsimindeki yağış halinin, ilk zuubahs olabilir.
Vî>ahui*daki don vaziyetini, kurak Türkivf.n’n muhtelif mmtakalarmda

ar istikametini mahallinde yapıîa- ağaçlamada kullanılacak ağaç nevileri ay

jsahedeîere ve soruşturmalara isti- ni değildir. Karadeniz kıyılan ile Marma
ra çevresinde İbreli ve yapraklılardan
muhtelif nevilerin ağaçlandırma malze

imden sonra mevkiin tayini mese- 
;-Lr Bu husust ı ağaçlanacak mahal
d e n  yükseklik, ovaya nazaran ir- 
ırazinin mevil derecesi ve marazı

mesi olarak kullanılması mümkün olduğu 
halde orta ve doğu Anadoluda bu maksa
da yarayacak neviler binnisbe mahduttur. 
Akdeniz kıyılar: ve Eğe mmtakası ile Ak

k noktalandır.
vki ile birlikte toprak nevileri, top- 

vasifiarı ağaç nevinin ve ağaç* 
tâu'ünün seçilmesinde büyük bir 

Filhakika bir işlet- 
dahilinde bulunan yamaçlarla

çeniz ve Karadeniz ardı mıntakalan nevi 
bakımından ıc Anadolu ile Karadeniz kı- 
viıar; arasında orta bir mevki alır. Kara- 
ehruz kıyılarında ibrelilerden çam ve kök
nar nevilerile ladin; yapraklılardan türlü 
meşe nevileri, kayın, gürgen, kayacık,

k veriere dikilecek ağaç nevi ayni 
ğı gibi buralarda yapıncak ağaç- 
ntt larsda bir oıdrnaz, Söylenenle- 

, a&aebk kurulacak yerlerin 
ynyptrnV, evvelden iyice îessbit edil-

dişbudak, çmar, kara ağaç, akça ağaç, kı
zılağaç, ke.-.tane, atkestanesi, kavak ve sö- 
Svjt pr>hi Lir çok nevî!er ağaçlama için mev
zu ubahısur. Bims müKaoil iç Anadoluda 
ancak muayyen çam. meşe, kavak ve söğüt

Ufeidafö.*cak
çes iteri -çirlendik, akçaağaç, karaağaç 
akasya, gladiçya, huş gibi mahdut neviler 
hatura gebr. Mamafi say nar. bu ağaç nevi -

_ jLfŜ c, ^ ı .  b&taxli*v- lieriniı» hepsinin de mıntakamn her yerin
* ■MirVir V de kullanılacağı sanıimaraalıdır. Hususî ik

lim ve topras şartlan ou nnsusta .amer
•> ..arrf. İlgi |İIMi XU(U SÖTİC'i mu- derecede rol oynar- Bu itibarla agaçlıkiar

n e v i n i n  seçi l - icic seçilecek ağaç nevilerini o mm takada

235

yetişenlerin en elverişlisi bulunması, bü
yümesinin çabuk ve ağaçlama maksadına 
uygun olması gerektir. Bu maksadın ya
bancı nevilerle temini mümkünse onlar- 
«an da faydalanmalıdır.

Ağaçlıkların tesisinde üçüncü ehem
miyetli noktada a ğ a ç l a n d ı r m a  u s u 
l ü n ü n  s e ç i l m e s i d i r .  Çıplak arazinin 
ağaçlandırılması ya ekim veya dikim yolu 
iledir. Bazı istisnalarından sarfı nazar 
dikim, teşebbüsünün muvaffakiyeti ve 
emniyeti bakımından çok vakitli olanıdır. 
Bu sebeple hemen ekseriyetle ağaçlıkla
rın fidan dikme yolu ile kurulması adet 
hükmüne girmiştir.

Yalnız fidan dikme usulünün de muh
telif yolları vardır. Ağaçlanacak arazinin 
vaziyetine göre bu yollardan birinin tat
bik olunması icap eder. Bilfarz daima su 
altında kalan arazinin ağaçlandırılmasın
da dikim toprak sathının bir az yukarısın
da sun’ı suretle meydana getirilen toprak 
yığınları üzerinde yapılır; taşlık arazide 
ioprağm kamilen işlenmesine imkân ol
madığından bu gibi yerlerde d e dikim ev
velden hazırlanan çukurlarda olur Bu 
söylenenler, arazinin vaziyetine göre muh
telif olan dikim usullerinin evvelden ka
rarlaştırılmasının, fazla emek ve masraf- 
d&n kaçınmak için, ne kadar lüzumlu oldu
ğunu anlatır.

Muhite uygun ağaç nevileri seçildik
ten ve ağaçlandırma usulü belirtildikten 
sonra yapılacak dördüncü bir iş de ağaç
lama malzemesinin yani t o h u m  veya 
f i d a n ı n  t e d a r i k i  dir.

Memleketimizde kurulacak ağaçlıklar
lüzumlu olan fidanlar ya bizzat işlet-, 

W  dahilinde yapılacak küçük fidanlık- 
<tdac teinin edilir, veyahut da ep yakın

devlet veya hususi muhasebe iiâushkte~ 
rmdan -alınabilir. Daha henüz memleketin 
her yerinde fidanhklar ' kuruimaaığindafi 
veya kurulmuş olan fidarilikJardan arza 
edilen fidanı ihtiyaç nisbetinde tedarik et
mek müşkül olduğundan çok keme ku
rulacak ağaçlıklar için lüzumlu olan fi
danların bizzat yetiştirilmesi icap edecşa- 
tir. Bunun için ağaçlanacak saha ile mü
tenasip olmak üzere sulak bir yerde, me
selâ sebze bahçesi yanında, bir yer ayrıl
ması ve buraya civar ormanlardan ve dev
let orman teşkilâtı vasıtası ile temin edi
lecek tohumların muayyen esaslara riayet 
■etmek şartile ekilmesi ve bakımına itina 
edilmesi şarttır-

Ağaçlama malzemesi olan fidanın ha
riçten veya işletme dahilinde yetiştiril
mek suretile temininden sonra fidanların 
evvelden hazırlanmış olan ağaçlanacak sa
haya nakline yani ağaçlığın kurulmasına 
geçilebilir.

Buraya kadar söylenenler Türkiyede 
ferdler tarafından kurulacak ağaçlıkların 
umumî ve hususî iktisat bakımından ehem
miyetini tam amile ortaya koymuştur. Ay
ni zamanda ağaçlıkların kurulmasında 
dikkat edilmesi icap eden hususları belirt
miştir. Bizce burada -ehemmiyetli olan 
nokta ağaçlıklar kurmanın iş haline geti
rilmesidir.

Ağaçlıklar- kurmanın iş haline konma
sında en büyük vazife devlete ve bilhassa 
memleketin ormancılık işlerini yürüten 
devlet idaresine düşüyor. Devlet orman 
idaresi memleket ihtiyacım göz önünde 
tutarak pilânlı çalıştığı takdirde ağaçlık
lar tesisi yönünde esasen memleketimizde 
var olan hareketler beslenebilir; «Yeşiı 
Türkiye» idealine her yıl bir az daha yak
laşılmış olur,



Sel gelen derelerin ıslahına dair

Su senenin ilk baharında memleketi- 
:vu~in her tarafında bir çok tahribat ve za- 
rariar ika eden mühim feyezanlar oldu. 
Bu badısatla bilhassa alâkalı gördüğüm 
meslekimizin kendi mecmuası olan «Or
man ve Av» da bu mesele üzerine hiç bir 
yazının intişar etmemesine gönlüm razı 
olmadı.

Ormanların sular üzerindeki tenzim 
edici tesirlerini bütün dünya kabul etmek
tedir. Her memlekette ormanların bu mü
him rolü göz önünde tutulmakta ve ev
velce ormanın tahrip edildiği yerlerde bü
yük masraflarla yeniden tesisine gayret 
edilmektedir. Bu vazife tabiatiie en salâ- 
hivettar olan ormancıya düşmektedir. 
Ağaçlandırma ve bazı yardımcı inşaatla sel 
gelen derelerin ve bununla müterafik ola
rak meraların İslahı meselesi memleketi
miz için çok mühimdir-

Avrupa memleketlerinden her birisin
de sel yataklarının ve umumî olarak dağ
ların ıslahı işine verilen ehemmiyet, alınan 
tedbirler, ve vazedilen bükümler, tahribat 
derece?: ve kullanılan İslah usulleri hak
kında toplu malumatı ihtiva eden ve 1926 
da Kornada toplanan beynelmilel silvikül
tür kongresi tarafından gösterilen arzu 
üzerine Beynelmilel Ziraat "Enstitüsünün 
taşefcshnsîîs gönderilen suallere muhtelif 
meîrjestetlerden alman cevapların Dr.

S! SurrV'.r. pek vazîh olarak ifade ettiği ve
f ___ ’Û'i-

Nakleden: Dr. İng. Fehim F ı r a t  
Su ve Orman Mühendisi

G i o v a n n i  T o m e tarafından toplan
dığı bir kitapdan çıkarılan malumatı mes- 
lekdaşlarıma takdim ediyorum.

Bu sahifeler mezkûr kitabın neşrinde, 
bu işlerde çok salahiyetli olan P a u l M o u -  
g i n tarafından 1933 senesinde «Revue des 
Eaux et Forets» ye verilen yazının tercü
mesidir.

1939 mayısında vefat eden P a u l  
M o u g i n  Fransa alplerinin teşcir ve İs
lahı faaliyetinde gösterdiği yüksek kudret 
ve enerji ile tanınmış ve yetiştirdiği yeşil 
ormanların ortasında, daha kendisi sağ 
iken bir büstü dikilerek pek az kimseye 
nasib olan bir saadete mazhar olmuştur, 
işte bu zatın kaleminden çıktığı için, bu 
yazı bilhassa enteresandır.

1. Giriş:
Sellerin husulü ve inkişafı ormanların 

tahribile başlar. Sellere karşı koymak için 
uzun ve beyhude gayretlerden sonra ağaç
landırmanın en emin koruma vasıtası ol
duğu anlaşıldı. «Fransa sellere karşı sis
temli bir mücadeleye başlayan ilk mem
leket oldu... Yol ve köprüler mühendisi Su
reli «EtuSde sur les torrents des Hautes- 
Alpes» namındaki eserile. 1B42 de yeni 
rasyonel usulün esaslarını kurdu- Şöhret 
bulan dört formülde esas fikri ifade et
ti. 1)

berksee tanınan fikirleri:
azi üzerinde ormanın mevcudiyeti sellerin teşekkülüne mani olur.

— Bîr ormeste tahribi toprağı sellere teslim eder
- inkişaf! sellerin ifnasını mucip olur.
—*- Onat«terin ifnası kurumuş selleri ihya eder.
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Gönderilen suallere cövap veren mem
leketler şunlardır : Almanya, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Finlandiya, 
Fransa, Macaristan, Polonya, İtalya, İsviç
re ve Çekoslovakya- Sellere maruz olma
yanlar-; Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Lüksemburg büyük Dükalığı, Norveç, Hol
landa, îsveç’dir.

2. Meselenin ehemmiyeti:
A l m a n y a :  Yalmz Bavyera alpleri, 

Karaormaınn garbi ve Riesengebirge’de 
seller vardır. En mühimleri Bavyerada il
ler, Lech ve Isar havzalarındadır ki İslah
ları mutahassıslara havale edilmiştir.

Bavyerada sellerin adedi 220 kad-ar 
olup 3000 kilometre murabbaını işgal eder. 
Islahlarının gayesi meskûn mahalleri fe
yezana, kum istilasına, heyelanlara, nehir 
yataklarının yükselmesine, bataklıklar te
şekkülüne ve bundan doğacak hastalıklara 
karşı muhafazadır. Hükümet mühendisle
ri bu işin ifasile muvazzaftırlar.

A v u s t u r y a :  Tunanm şimalindeki 
seller cenubundakilerden daha az mühim
dirler; 83867 kilometre murabbalık mem
leketin 36285 ini sel havzaları işgal eder. 
Sellerin adedi 2000 kadardır.

Orman 1900 - 2100 metreye kadar yük
selir ve dağ çamı kayalıkların ve daimî 
karların hududuna kadar vasıl olur. Alp- 
ierde teressübatı ceviyye vasatı olarak 
2000 milimetredir, fakat muayyen bazı 
ımntakalarda az yağmaktadır. Ormana bü
yük bir ehemmiyet atfediliyor ve çıplak, 
gayri münibit sahaların teşcirine gayret 
olunuyor: Hususî cemiyetler bu işi üzer
lerine almışlardır.

B e l ç i k a :  Yalnız Haute ArdenneMe- 
rin açılmış ve ekseriyetle tuprlu platoları 
bir kaç azgın dere tevlid etmektedir.

B u l g a r i s t a n :  Sellerin aciod* tak
riben 3000; işgal sahalarının vüsati 1742 
kısımda toplanmış olarak 300197 hektar ■ 
dır. Dağlık sahamn çokluğundan (memle
ketin /< 38 zî), ziraatın ve rayin smıstı 
malile arazinin tahribinden neşet eden 
sellerin İslahı, ziraatın, demiryollarının 
ve şosaiarın muhafazası için lüzumludur-

İ n g i l t e r e ,  İ s k o ç  ya  : Dağlık
arazinin İslahı lüzumlu görülmemiştir.

F i n l a n d i y a :  Feyezan tehlikesi bü
yük değildir; yapılacak bir şey yoktur.

F r a n s a :  Üç dağ kitlesinin ıslahı
mevzuubahistir: Alpler, Massif Central ve 
Pireneler.

Alpler sekiz vilâyeti işgal eder; bun
lar 1100 adet sel yatağını ihtiva eder ki 
300 ü müthiştir. Bunlar bilhassa marn, şist, 
jips ve moren depolarından müteşekkil
dirler. Yabis Alpler ve ratıp Alpler olarak 
taksim olunurlar.

Massif cetral ve Cevennes’ler 300 sele 
yatak olur ki bunlar Akdeniz veya Atlas 
denizine dökülürler. Arazi buralarda daha 
mukavim fakat daha çıplaktır; sellerin 
şiddeti burada pek büyüktür.

Pireneler umumiyetle sağlamdırlar, 
100 kadar sel vardır.

Fransa da tahdit edilmiş 300000 hekta
ra yakın sel sahası vardır.

M a c a r i s t a n :  Çıplak kalmış veya 
itikâle duçar olmuş sahalar 1934 senesi so
nunda, 17993 hektar olup bundan 10417 
hektarı ağaçlanöınlmıştır. Hangony ve 
Tama havzalarında seller toprağı fazlasi- 
le sürüklevüp götürmektedir; toprak bil
hassa ham kum ve greden mürekkeptir.

Tuna havzasında 126005 hektarın ıs
lahı lâzımdır, bu iş 1929-1930 da başladı; 
718 hektar teşcir edilmiştir ve yapılan 
masraf 413163 pengö’ye baliğ olmaktadır-



T't'ifcFHN" muahrdesmüen beri, Macaris- 
ar, besleven sabalardan ancak bir

■ iktiv-; bu sahalarla alâkadar 
6NtW6tehdtitk bor birisinin bir mümessilini 
;>tiva eden teknik bir komsiyon mevzu- 
tvbabs hükümetlerin her birisi için bir ta- 
bn'^tr.ame vücude getirmekle muvazzaf- 
:;r k; 1323 de tasvio edilmiştir ve vazife
sin? görmektedir.

Hükümetler 1: 200000 mikyasında bir 
harita ile beraber bir istatistik kaleme al- 
dtr&r bu ormanları tahrip edici ve sular 
rejimine mugayir telekki edilen fevkalâde 
ksiiyatın vüsatini gösteriyor.

Esbabı mucibe olanak yangın, rüzgâr, 
don. haşerat ve mantari hastalıklar istilası 
kafeul edilmektedir- İnsan müdahalesi ha
linde kemsiyonun da iştirak etmesi lâzım-

Macaristânda sel yoktur; ancak işlen
memiş veya sular tarafından itikâle duçar 
olmuş arazinin teşciri vardır. 1934 senesi 
'■'runa kadar, İslahı îâzımgelen 17993 hek
tardan. '6240 hektarı teşcir edilmiştir.
- 1 a 1 y a : Alpîer sellerin oyduğu yeni bîr 
Çök teşeküller arzetmektedir.

Apeninler ekseriya zelzelelerle parça- 
.anrruş killi elemanlar arzederler ki bun- 
Mn seller oymaktadır ve çok defa gayet 
sn~Ddrriar.

Sicilyada ve Sardunyada arazi az ka- 
tü. r Hur. farla meyilli ve pek ağaçsız bir 
çbk setler tevüd eder. Şiddetli yağmurlar 
““ kanr süratle erimesi pek büyük feve
ranlara ve kesif bir materivel naklini rnu- 

'jîmaktadır.
k'.raihğrrun ihtiva ettiği 31 mil- 

yteR Sw>%3*pns 12 sini dağlar işgal ediyor.
»itere karsı mücadele, ve maile

se? etrr-'‘k klb.umhaiar.

P o l o n y a :  Dağlar 38860 hektar iş
gal eder ve 2663 metre irtifaa yükselirler, 
pek dik meyilleri vardır- Binaenaleyh bil
hassa Vistül’de felâketli feyezanlar husule 
getiren derelerin ve sellerin İslahı zaruri
dir.

Tashihi Îâzımgelen sellerin, adedi 'Vis- 
tül havzasında 180 (14500 Km2), Prut hav
zasında 50 (2000 Km-). Diniyester havza
sında 120 (6500 Km-) dır. Seller Karpat- 
larda jeolojik tabakaların az metin olma
sından kayaların uçmasından ve nihayet 
rehrilerin taşmasından ileri gelmektedir.

İ s v i ç r e  : Bin kadar sel yatağma ba
kıldı ve keşfi 106 milyon franka yükseli
yor. Nehirlerin İslahı 253 milyona mal ol
du.

Liyas ve flişiiı killi ve şistli toprakla
rı en ziyade itikâle ve heyelâna maruzdur
lar. Vüsat, maraz ve jeolojik şartlara göre 
en büyük feyezanlar 0,200 ve 25.000 m3/ 
sec/km2 arasında tehalüf etmiştir. Suların 
taşıdığı mevad ziraat arazisi üzerine, yol
lara ve nehirlerin yataklarına yayılır : Bu 
itibarla su mecralarının İslahı mecburiyeti 
vardır.

Ç e k o s l o v a k y a :  Sellerin adedi
1950 kadardır, bunları besleyen saha 34000 
kilometre murabbaı vüsatindedir; bilhas
sa Moravyanm şarkında azgın su mecra
lar? bulunmaktadır (1470).

Tatraslşnn irtifaı 2683 metreye var- 
maldadır, maileler dikdirler ve kaymaları, 
kolaylaştınlmaktadırlar. Karpatlarda çok 
yumuşak tersiyer arazi sular tarafından 
en fazla hücuma maruzdur. Teressübatî 
ceviye miktarı 1600 milimetredir.

. Orman açarak tahribat yapılan hor 
yerde seller bulunmaktadır; bu itibarla 
çıplak bırakılan maileleri ve hattâ diğer 
yeni sahaları ağaçlandırmak lâzımdır-
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3. Kavanin ve nizamatı mevzua: 
A l m a n y a :  Sellerin İslahı hakkında 

hususî kanunlar yoktun.
Bavyerada 9 Ağustos 1902 de Kempten 

ye Rosenheim seksiyonları organize edildi. 
Sular hakkında kanun 23 Mart 1907 de 
çıkmıştır; Bavyera hükümeti masrafın % 
40 kadarım, nahiyeler % 30 nu verüp mü
tebakisini alakadarlara bırakıyor; bu me- 
baliğ müşterek inşaat sandığına konuyor. 
Nahiyeler seller tarafından arazileri teh
dit . edilen hususî mal sahiplerinin vergi 
borçlarım kapatıyor.

Sellerin ıslahı orman idaresine değil 
suculuk inşaatı idaresine aittir.

Sellerin İslahında orman idaresinin 
masrafı 1924 den 1930 senesine kadar, se
nede vasati olarak 142000 marka yüksel
miştir. Tehlike gösteren ormanlar için yal
nız seçme katiyâtâ müsaade edilmektedir.

A v u s t u r y a  : «Sellerin İslahı için 
teknik ormancılık şubesi» 30 Haziran 1884 
de çıkan kanunla tanınmıştır. Bu kanun ıs
lah işleri için hükümetin iştirak nisbetini 
r?>- 70 Olarak tesbit ediyor ve mütebakisini 
memleket, nahiye ve cemiyetlere ve icabı 
takdirinde hususî kimselere bırakıyor.

Suların idaresi baklandaki 1934 kanu
nu ile, işletmeler, orman mahsulâtının na
kil ve muhafazası ve kezalik sellerden is
tifade hakkındaki 1852 senesi orman ka
nunu mevkii tatbiktedir.

B e l ç i k a :  Seller hakkında hiç bir

hususi kanun yoktur. 2<S 1. -nci kâouo; 1931 
kanunu (6 inci maddc j Fransız orman ka
nununun 220 inci maddesini hatırlatır- 1)

B u l g a r i s t a n  : Ormanlar ve dağ
lık orman meraları üzerine son orman ka
mı ancak 21 Temmuz tarihlidir. Fransız 
orman kanununun 220 inci maddesi::üeki 
arazi gibi sayılanlar, seller tarafından teh
dit edilen ve . meskûn mahaller, endüstri 
tesisatını, yolları, şümendüfer yollarım is
tilâ etmek tehlikesini gösterenlerin mec
burî muhafazaları ilân edilmiştir.

Bütün idareler ve ferdler bir arazinin 
muhafaza mıntakası olarak ilân edilmesi
ni isteyebilir.

Bir muhafaza îmntakasma dahil or
man ve arazîye bazı kayitler vazedildiği 
zaman eğer mal sahipleri -bunları yerine 
getirmek istemiyorlarsa ziraat ve emlâk 
vekili buralarını istimlâk etmek hakkına 
maliktir..

Bu mekân umuma mahsus onmanla- 
rmdevlete ve kuraya ait hali ve çıplak 
arazinin teşcir ine, sellerin ve nehirlerin İs
lah ve ağaçlandın İmasına nezaret eder.

Husûsî makamlar ve ıslah teşcir şube
leri sele fazlaca maruz mmtakaların bakı- 
mile muvazzaftırlar, bunlar mevcut değil
se mahallî orman memuru nezaret eder 
(madde 133).

İslah işlerinin masrafları, muhafaza 
nuntakasmda bulunan arazi sahiplerinin 
bilâvasıta vergileri üzerine % 10 ilâvesile

1) Fransız orman kanununun 220 inci maddesi: (19 Temmuz .19321.
1 Dağ ve mailelerdeki arazkıin idamesine,
2. Nehir, ırmak yahut sellerin itikâl ve istilâsına karşı arazinin muhafazasına,
3. Menba ve suların bakâsma,
4. Eksibelerin ve sevahilin denizin itikâlinc ve kumların istilâsına karşı muhafazasına.
5. M31I müdafaaya, ilir>
6. Sıhhati umumiyeye
lüzumlu tanınan meşccreler için yapılabilir.*



v TVîjoro edilen sahalar 20 hipieıi İslah etmeyi ve bakmağı üzerle- 
butun vergilerden muaftır- rine alarak arazilerini muhafaza edebilir
in um i müosseselerc. cemi- ler.

isusi ferdlece vekâlet, bin metre 
ıçm etli leva ve eğer teşeir mu- 

dahilinde yapılırsa, 10ü leva 
verir, (madd 136, 137). 
işleri için hükümet kura, umu-

üessese ve şahıslara masrafın % 30 
kadar yardım eder. (Madde 138) •
■ra.11 w dahiliye vekilleri sel lıavza- 
ru bulunan mahallerin terkim, buııa 
bd zıraate salih arazi vererek ve ai-

havvanat ve eşyalarım şümendü- 
bedava naklederek teshil eder; bun- 
oaşka yeni ikametgâhlarına yerleş

ti için 20000 - 5000 leva tediye eder, 
ide 140).
Madde 141 iktisadi, teknik ve orman- 
;a ait emeklerin tediyesi esasını teşkil 

muhtelit, tahsilatın cetvelini vermek-

Orman idaresi ve büsüsile teşcir ve sel-
m ıslahı se rvisi :işlerin n<ezaret ve tatbi-
|  muvazzaftır.
B ü y ü k Br  it saya, İ s k ö ç y a; îs-
ve teşcir işleri lskoçyjı ziraat dairesi

m ndan yapslmak tadır.
F r a n s a : Dağhk arrizinin İslahını,

Ağustos 1913 ve 6 ikinci kânun 1933 ka
cüariıe ia d il edilimiş ola:rı 4 Nisan 1882
J»k. kamun tanzi m eder.

teşcir işleri ve meralar 28
f JtgJf1 ve 8i Haziraıı 1864 kanunla-

i  U oîunuvondu.
bilath ve teşcir işlerinin menafi! umu- 

oî*tuçunu. nahiye ve vilâyetlerde 
ı~*r. hif ar keti müteakip, vekiller he- 
** kahaıl edilen bir kararname ilân 

Zgr- edilecek arazi sulhen 
rrtimlik olunur. Mülk sa-

Mecburi hudutlar haricinde, İslah ve 
teşcir yapan arazi sahipleri hükümetten 
para, tohum veya fidan olarak yardım gö
rebilirler.

Dağlık arazinin muhafaza altına alın
ması vekiller heyeti karariledir; on sene
den fazla devam edemez; daha uzun müd
det için hükümetin bu araziyi sulhen veya 
istimlâkla satın alması lâzımdır.

31 Temmuz 1920 kanunu oyunlar hası
latından ifraz edilen bir kısmın «hükümet, 
vilâyetler, nahiyeler veyahut onmaincılık 
veya kır cemiyetleri arasında, devlet, vi
lâyet veya nahiye ormanlarının veya me
raların inkişaf veyahut tesisini himaye 
maksadile tevzi edilmesini» nazarı itibare 
alıyor.

Bu tahsisat sayesinde gayri münbit 
arazinin ağaçlandırılması, fidanlıklar tesi
si, tahrip edilmiş ormanların satın alınma
sı ve meraların elde edilmesi mümkün ol
muştun

F i n l a n d i y a :  11 Ağustos 1922 ta
rihli kanun heyeti vekileye, muayyen or
manları muhafaza sahası olarak ilân etmek 
salâhiyetini veriyor. Bu ormanlarda odun 
katiyatı ve ayni şekilde otlatma menedile- 
bilir; bu memnu iye t tazminat mukabilin
de veya istimlâktan sonra yapılır.

Heyeti vekile daha sıkı kaidelerin 
mevzuubahs olduğu hallerde hususi muha
faza sahasını tayin edebilir.

Hemen temamen devlete ait olan şi
mali kısımda zatî ihtiyaç odununun ihra
cına mahallî ormancılar tarafından neza
ret edilmektedir.

M a c a r i s t a n :  Ormanlar ve mera
kim muhafazası l.akkmdaki kanun 1 Ağus

tos 1935 tarihinde tatbik mevkiine girmiş
ti i'- Çıplak ve sular tarafından itikâle ma
ruz sahalar üzerindeki işlerin icrası devlet 
orman idaresine tevdi edilmiştir. Büyük 
mikyasta arazi tesbitı işleri köprüler ve 
yollar idaresi tarafından yapılmaktadır.

Hükümet malsahiplerine ağaçlandır
ma için lâzımgelen fidanları temin etmek
tedir ve memurları teşcir sahalarını idare 
ve nezaret eder; hattâ teşcirin temin edil
mediği sahaları istimlâk edebilir.

Bütün teşcir sahaları işletme ormanı 
veya muhafaza ormanı olarak muamele 
görmelidir; çığlara, heyelanlara, toprak 
kaymalarına maruz olanlarla inşaatı, sa
nayi müesseselerini, yolların emniyetini 
tehdit eden ormanlar muhafaza ormanla
rıdır.

Bununla beraber kanun, mal sahibinin 
talebi üzerine, kuvvei inbatiyesi ziraî tek
nik bir müdahale ile İslah edilebilecek sa
haların ağaçlandırılmasına müsaade eder.

Derelerin İslahı, nehirlerin tanzimi su
culuk idaresine bağlıdır.

■ İ t a 1 y 1 : 30 Birinci kânun 1923 tarih
li orman kanunu sellerin ve dağların İsla
hını tanzm ediyor.

Çığların sukutu, kayaların uçması ve 
kumların istilâsına karşı koyan meşcere- 
1er hususî rejime tabidirler (madde 17).

Dağların İslah işleri hükümetin ihti- 
mamile ve onun hesabına yapılmaktadır; 
bu işlere : 1 - teşcir; 2 - diğer su işleri da
hildir; birinciler iktisat nezaretine aittir 
ve orman bütçesinden tediye edilir; İkin
ciler nafıa nezaretinin salâhiyeti dahilin
dedir ve nafıa mühendisliği tarafından 
ödenir (madde 39).

Nafıa mühendisleri ve orman müfet
tişleri mütabık kalarak İslah edilecek hav

zanın hududunu teshil ve işleri, taksim 
ederler (madde 43). Projelerin kr.buiü vc 
tasdiki bunun menaiii mnunrıiyeden oldu
ğunu ilâna muadildir (madde 46),

İmar projelerinde ağaçlandırılacak, 
otlandırılacak ve nizamnameye tabi tutu
lacak olan sahalar gösterilir (madde 49).

İslah edilecek arazinin sahiplerine se
nevi bin tazminat kabul edilir kı bu ağaç
lanan veya tahkim edilen topraklar malsa- 
hibine bırakıldığı zaman hitama erer (mad
de 50).

Tahdit edilen arazinin zirai ıslahı ame- 
najman projelerinde nazarı itibaora alınır 
(madde 52).

Tahkim ve teşcir işleri hitam bulunca, 
arazi malsahiplerine tevdi edilir, bunlar 
bakımı devam ettirmeğe mecburdurlar, 
aksi takdirde iktisat nezareti bu araziyi 
satm alabilir (madde 53).

Ağaçlandırılan sahalarda ziraî kültür 
memnudur ve buralarda otlatma tanzim 
edilmiştir; işletme ancak tasdik edilmiş 
bir amenajman plânına göre yapılabilir.

Tahdit edilen saha dahilinde bulunan 
ve teşcir edilen hususi araziler, eğer mev
zuubahs olan koru halinde yetiştirilen bir 
orman ise 40 sene, baltalık ise (madde 58) 
15 sene arazi vergisinden, vilâyet ve kom- 
mün vergilerinden muaf tutulmaktadır. 
Munzam kommün vergisinden muafiyet 
zikredilen verginin [<■ 1 ni tecavüz edemez.

Manevî şahıslara veya hususî kimsele
re maliye nazırı tarafından, yüksek nafıa 
heyeti yahut sular teknik komitesi noktai 
nazarı alınarak, İslah işlerini icra müsa
adesi verilebilir (Madde 59). Yukarıda 
zikredilen şahısların masraflarını hükümet 
bütçeye konan kredi hududu dahilinde te
diye eder (madde 60). İkraz ve emanet



^  Sş^'\ işlerinin icrası içiıv 6 senelik . 
.« > spunığs sslâhlyettardır (madde

N 'îo .uy  a : SO Haziran 1884 tarihli 
•tuv>v; kanunu mevkii tatbiktedir ve 
.<■. -dallardaki suların ceryamnı za-
»t fe*rfiSMQir,
r«hdit edilen hudut dahilindeki arazi 
ı;dk edilecektir; istimlâk edilmeyen 
i sahipleri zarurî tesisata (teşcir, dal- 
ı ;ksa. tefcir, il.b..) müsaade edecck- 
ir ve maruz kaldıkları safî inatlarının 
»kuşu .uisbetin.de tazminat alırlar: 
Ayrılan hudutlar dahilinde eşikler, 

îjiar, çalı ve kazıkdan sedler yapılır; 
»da muayyen orman işletmeleri ve ot- 
na menedilir.

Bu işleri hükümet idare etmediği tak- 
ce vilâyet ya bir ormancı veya b<r sivil 
îhundis .v&sntasüe nezaret eder.

Projeler i tanzim ve tatbik için ziraat 
kâk'tindc «sellerin ıslahı için teknik-or-
yacıhk* namile hususi bir daire ve 4 vı-
ret korrusvcmu

ı coilerı sahaların projeleri- na-
gs ve vilâyetlerde ve hususî komisyon-
İp tc in d e , faitâb- Ve. mahzuru hakkında
■kete vazedilir.

Tasvipter. sonra İslah işleri % 70 hü- 
net tarafından, M 15 vilâyet, nahiye, 
oluk. teşekkülleri tarafından tediye t.di
ki vergiler gibi tahsil olunabilirler. 
Rehinlerin ve sellerin tanzim ve, terti- 

mûrasaîe vekâletinin, diğer işler ziraat

gibinden ve kommün verilerinden muaf
tırlar.

î s v i ç r e : 5  Birinciteşrin 1923 ve H 
Mart 1929 kanunlarile tadil edilmiş olan 11 
Birinciteşrin. 1902 tarihli kanun yüksek 
mıntakalârdaki suların nizamatım tesbit 
eder.

Konfederasyon bütün memleketteki 
ormanlar üzerine (madde 1), ağaçlık me
ralar da dahil olmak üzere yüksek nezare
ti icra eder.

Selleri besleyen havza dahilinde bulu
nan ormanlar çığlara, kaya ve buz düşme
lerine ve feyezanlara karşı vikaye eden or
manlar muhafaza ormanı olarak tasnif 
edilirler (madde ;3|.

Muhafaza. ormanının ayrılması kan
ton tarafından yapılır (madde 4).

Umuma mahsus ormanlar nizama tına 
göre amenaj.e ve idare edilirler. Umumî 
olarak tıraşlama kativat memnudur (mad
de 18}

Umuma mahsus ağaçlı meraların bu
günkü sahası muhafaza edilmelidir. (Mad
de 20).

Hususî ormanların parseller halinde 
birleştirilmesi, amenajmanlan ve müşte
rek bir plâna nazaran işletilmeleri bakı
mından teşvik edilmektedir. Masraflar 
konfederasyon tarafından yapılır; mahal
lin orman memurları bu şekilde birleşmiş 
ormanların idaresile muvazzaftırlar (mad
de 26)-

Hususî kimselere ait muhafaza orman
ları fevkalâde olarak tehlikeye maruz va
ziyette iseler kanton hükümet veya fede
rasyon meclisi parsellerin birleşmesini ta
lep edebilir (madde 28). Kanton hususî 
m u h a ta  ormanlarının himayesine neza
ret eder ve tıraşlama kativatı yahut bütün 
anormal işletmeleri meneder (madde 25),

İsviçre ormanlarının mevcut sahasının 
azalmaması lâzımdır. Tarla açmağa, muha- 
f-rzaya ayrılmamış ormanlarda kanton, mu
hafaza ormanlarında federasyon meclisi 
tarafından müsaade verilir. Müsaadeyi ve- 
reıı makam açılan sahaların yeniden ağaç
landırılıp ağaçlandırılmayacağım ve han
gi şekilde ağaçlandırılacağım kararlaştırır 
(madde 31).

Konfederasyon veya kantonlar çığlara 
ve kaya, düşmelerine karşı muhafaza or
manları vücude getirmeyi emredebilirler 
(madde 36).

Konfederasyon ve kantonlar şu haller
de tahsisat yererek yardım ederler: a) Mu
hafaza ormanları vücude getirmek ve 
buna ait işler, b) Üç senelik müddet zar
fında malsahibinin bir hatası olmadan hu
sule gelen lüzumlu ikmal teşcirleri, c) İyi 
bakılmalarına rağmen mühim surette za
rar görmüş olan .muhafaza tesisatının ta
miri (madde 37).

Hususî malsahipleri arazilerinin satın 
alınmasını veya istimlâkini kantondan,.na
hiyeden yahut umumî müessesattan talep 
edebilir. Tasarruf hakkının kaldırılması 
tazminata hak kazandıdır (madde 38). .

Konfederasyon yeni muhafaza orman
lar) vücude getirmek ve çığlara -ve taş yu
valanmalarına karşı yapılan işler için 
sarfedilen paranın % 50 - 80 nine iştirak 
eder, diğer muhafaza işlerinin % 50 sine, 
yangınlar, haşarat, çığlar fırtına ve- saire 
tarafından yapılan tahribatın İslahı yahut 
tatbiki m ü h im  güçlükler arzeden işler için 
masrafın % 30 - 50 sine iştirak eder (mad
de 42).

İşlerin'yapılması'kanton nafıa ve /.or
man idaresine tevdi edilmiştir. Sellerin ve 
tehirlerin nezareti nafıa umumî müfettiş
liği uhdesindedir, orman işlerinin nezareti

ise orman, av ve sayd tam im i müfettişliği
ne aittir.

Ç e k o s l o v a k y a :  Bohemya ve Mo- 
ravya - Şiîezya eyaletleri Avusturyanın bîr 
kısmı idi ve 30 Haziran 1884 kanunu bura
larda henüz tatbik edilmektedir. Sikrvak- 
ya ve Karpatlar altı Rusyası eyaletleri Ma- 
caristana bağlı idi, buralarda da eski ka
nunlar (1879 orman kanunu. 1885 sular ka
nunu ve 1911 Macaristan ziraat vekâleti 
kararnamesi) mevki tatbiktedirler-,

27 Mart 1931 kanunile suların İslahı iş
leri için sermaye ayrılmıştır ki bunun tat
bik ve bakımı idareye aittir. Yerii tesisatın 
mecburî bakımı da ona aittir.

Bohemya, Morevya ve- Şilezya'da sel
lerin İslahı hususî şubelere rapt edilmiştir 
ki bunlarm.memurları münhasıran orman 
mühendisleri ve teknisiyenîeri arasından 
seçilmiştir.

1884 deki hususî bir kanun mukteza- 
smce projede mevcut olan bütün inşaat 
ve teşcir işlerini tahdit edilen İslah, hudut
ları dahilinde tatbik etmeye cevaz vardır. 
Slovakvada ve Karpatlaraltı Rusyasmda 
..eski Macaristan n izama ti tatbik o lunur: 
1879 orman kanunu, 1885 sular kanunu, 
1894 ziraat kanunu. 4 Nişan 1882 tarih li. 
Fransız kanunundan esas alan 1911 ziraat 
vekâleti kararnamesi.

4. Zararlar:
A l m a n y a :  Sellerin husule getirdi

ği başlıca, zararlar, feyezanlar ve, sular ta
rafından koparılan ve nehirlerin, ırmakla
rın aşağı kısımlarına nakledilen mevad- 
dm sebebiyet verdiği bataklıklar ve has
talıklardır- Sebepler: Orman açmalân,
meşcerelerde hadden fazla katiyaliır.

B a v y e r a.: Sellerin gayri muntazam 
cereyanı ve rnevaddı nakledîşi vadilerin



Ummasını mucip olur ve in
de ü ödev.
■ye canı 3 - 10 nv/’sec/km-

v. 1 § u v ı s t a n :  Seller taralından
w : verilen .".ararlar" münakale yol- 
ıteskûa mahaller ve ziraat üzerinöe- 
İrsuarun temamen gayri mevcut ciu- 
. suları tehlikeli ve muzir kılıyor.
1 r a  n s a : Seller tarafından verilen 
farın sebeplen şunlardır: Tepe ve 
'■'.e;Jon koparılan mevaddm itikâl ve 
ması, bilâhare bunların vadiler, ve
ılderdc depo edilmesi, 
seller dağlardan kopardıkları mevad- 
ıkleaerier yahut yıkıntı, çığ veya kit- 
^ıiudo kayma naahrutlanm nakieder- 
akutta cümudiye selleridirler.
Xötekini, meselâ 1920 de Arc’m feye- 
^ömendöfer yolunu ve Paris - Turin 

sim alup götürmüş, Modane - Gare ve 
ıneuuA. köylerini kuma gömmüş, bir 
iabdKaİarm ber.dlenni ve su alma te-

tun: tahrip etmiştir; zarar ve ziyan 33 
■yor. 3‘t ’.rı franka yükseliyor.

B ü y u k 3 r> i ta  o y a  (İ s k o ç y a) : 
.k-r mühim tehlikeler doğurmazlar. Se-

yatağı tenhkeye maruz noktalardan

adalardan Sieilyada bir .çok seller vardır 
Denize dökülmeden evvel seller büyük 
bataklık sahalar tevlid ederler (meselâ 
Marais Pontins).

Pek şiddetli yağmurlar yahut sağmak
lar, cümudiye ve karların erimesi seylab- 
ları mucip olur. Alplende su kitlesi; Ape- 
ninlerde 64S20 kilometre murabbaı yani 
İtalyamn beşte birini işgal eden killi for
masyonların çokluğu sel hadisesinin esas 
faktörüdür.

P o l o n y a :  Zararların başlıca sebebi 
harp esnasında ve harbten sonra Karpat- 
larda ormanların tahr-ibile v-ücude gelen 
sellerdir.

İ s v i ç r e : Zararları tahmin güçtür- 
Hesabı yapılmamıştır.

Ç e k o s l o v a k y a :  Senelik vasati
zarar arazi kıymetinin yüzde beşini teca
vüz etmiyor. Felâketler her on veya otuz 
senede bir vaki oluyor;, bu. kıymeti bir kaç 
kere tecavüz ediyor.

Sellerin tahribatı, bilhassa teressüp 
mamutları üzerinde meskûn yerleri istilâ, 
yolları ve şosaları tahrip ederek, arazileri 
balçık, çakıl ve kayalarla örterek vaki olun 
Bazı kere sular yamaçların altım .oyar ve 
inhidamlarını mucip olur.

M z c z r - i s u  r .: Artık sel yoktur. Ormanların tahribi, bunların meraya 
açlandırma ve itıkâie maruz sahalarda tahvilleri, otlakların suiistimali sular va- 
cr.n.n ursb'.ü zararlara karşı koymağa sıtasile toprağın itikâlini ve sellerin teşek- 
baür. Bununla beraber seller tarafından külünü teshil ediyor.

f .  çalsl-î kumlar nehir yataklarım 
umyor ve bunlar artık sulan akıtma
lar g-oik&âp kahyor.
: a . y a : 1 Temmuz 1834 de mecmuu 
kekimetre murabbaı vasatında 477 

afrrjsötşür- AlpîerdeVaiteline’de ve 
ie 'üst ssotao arasında; Apeninlerde 
e İbo tb^hşt, Caiabne. Lucanie de,

5. Ormanlar, çayırlar, mer’alar v e  sel
ler :

A l m a n y a  ( P r u s y a ) :  Profesör
Vater’e (Tharandt) nazaran menbalann 
mebzuiiyet ve intizamı bilhassa ormanın 
mevcudiyetine bağlıdır. Fakat teressübatı 
ceviyyenin miktarı üzerine ormanın tesi
ri yoktur.

Profesör Krauss (Tharandt) yapraklı 
veya karışık meşceı'elerin reçinelilerden 
daha fazla su tuttuğu fikrindedir. 04 taba
kası Nardus gibi kaim, girift otlardan mü
teşekkil olursa su toprağa nüfus etmez ve 
taşmalara sebebiyet verir.

Yapraklı veya mahlut meşeereler re
çinelilere tahvil olunduğu takdirde teres- 
>übatı ceviye artık kâfi gelmez, böyleçe 
su ihtiyacı sanayi bölgelerinde gittikçe da
ha fazla hissedilecektir.

B a v y e r a .: Selleri besleyen sahalar 
fU'.vuKnde çayır ve meraların mevcudiyeti 
aşağı mmtakalarda feyezan tehlikesini ar- 
nnr, toprağın muhafazası için en iyi mü
dafi ormandır. Orman teressübatı ceviye
yi artırır fakat tesiri nisbeten cüzidir.

B u l g a r i s t a n  : Orman yağmur
mevsiminde suları biriktirir ve. kurak za
manlarda onları tedricen akıtır- Toprağın 
uikâlme çayırlık ve meraların mahdut bir 
tesiri vardır.

F r a n s a  : Ormanın rolü 1840 dan iti
baren Sureli tarafından isbat edilmiştir.

Ağaçların yapraklan vasitaşile suyun, 
ieb&hhuru senelik teressübatı. çeviyenin % 
7 - 33 üne baliğ olur. Ölü örtü, vezin; n 
4 -8  misli.su maşşeeder. Kökler suyun bîr 
kısmını ensicesinde- muhafaza ve diğer 
kısmını terşih ederler.

Orman, menbalann ehemmiyet ve in
tizamını temin eder. Meşbu olmadıkça su
yun ceryanını geciktirir. Maileler üzerin • 
deki toprağı sağmak ve doluya karşı muha
faza eder.'

Nancy’de 1867 den 1899 senesine kadar 
teressübatı ceviye üzerine yapılan müşa- 
h«dat orman dâhilinde haricine nazaran 
% 25 raddelerinde daha fazla bir tekasüf 
»iduğunu gösteriyor.

IVI a c a r  ı s t a n  : Om ıar..m  .?ı ce
reyan ini tahfif ederler ve sei yataklanmn 
teşekkülüne mani olurlar; teressübatı ce
viye miktarım artırmaz fakat suluna ce
reyanını tanzim eder.

İ t a l y a :  Teknisiyenlere nazaran bil
hassa Aiplerde ancak çayır ve mer alar te
min edilebilir, bunlar ormanların yerine 
kaim olurlar. İtikâl ve sellere karşı , reçi
neli ağaçlar veya kavın meşcereîerinde 
aşikâr, makilerde daha az olmak üzere or
manın muhafaza hususundaki tesiri tanın
maktadır.

1 - Dağlık sahalardaki bütün orman 
ve çayırların bakılması, 2 - Mümkün ol
duğu kadar vasi çıplak veya zarar görmüş 
arazinin orman veya mer’a bakımı altına 
girmesi, 3 - Böyîece sel yatakları içeri
sindeki büyük İslah işlerinin azaltılması, 
4 - Bu işler dolayısile mutazarrır olan 
halkuı zararlarının geniş mikyasta tazmin 
edilmesi; hayvan sürülerinin yaz ayların
da yaylaya çıkıp inmesi usulü yerine Alp 
ve Apenin mıntakalanna daha iyi tevafuk 
eden bir mer’a işletmesinin organize edil
mesi tavsiye edilmektedir.

P o l o n y a :  Suculuk istasyonlarının 
müşahedeler: gösteriyor ki harp dolayı- 
sile yapık.n. orman tahribatından sonra 
sular bakımından.o kadar şiddetli bir aksi 
tesir oldu ki Karpatlarda her iki veya üç 
senede bir feyezanlar vukubulmaktadır; 
yeniden seller teşekkül etmiştir ki bunlar 
çok miktarda rr.evad nakletmektedirler. 
Vasati su seviyesinde bir alçalma vuku 
bulduğundan kurak mevsimlerde seyri se
fa i için güçlükler baş göstermektedir-

İ s v i ç r e :  Ormanlar maileleri itıkâie 
karşı muhafaza ederler, fakat devamlı yağ
murlarda suların çeryanı üzerine tesir ic-



Ormanın teres*übatı ceviyeyi 
ıt clv. naınamıştır.

\  e * • o v vi k y a : Ormanlar senelik 
ar nr.kta.!«ım artırırlar, bu artma 
,n a.Vuit edilememiştir Ormanlar su- 
îeyet.an ve nakil kabiliyetlerini azal- 
ef'. iigı tesbit eder, sellere. ve heye- 
*a mani olur.
Çayırlıkların sulanması ekseriyetle 
keli sellere sebep olmuştur. Ayni su- 

mmanlarm tahin bile beraber fazla 
uuı ve hayvanatın fazlalığı fena neti- 
r verirler.
6. Usuller, işlerin sureti icrası:
A1 m a n y a (R a v y e r  a): Sellerin is- 
islerî şunlardan ibarettir :
I . jtikali, toprağın sular tarafmdan 
İmasını ve naklini sağlam barajlar va
de önlem ek. Orta kısımda küçük bir 
m barajlar ve boğazın ağzında mütead- 
büvük barajlar inşa olunur.

Teressüp malırutu üzerinde yatağı 
ait etmek için bir takım eşiklerle kat
t ı r  veya daha iyisi sular kaldırım dö- 
mis yahut takviye edilmiş bir mecra

En iyi Ulah sistemi aşağıdaki barajın 
acşğı materiyeî yığını zirvesinin yııka- 
ıki barajın temeline tesadüf etmesidir, 

i usul, sular daha az nakletmeye ve bi- 
lenaleyŞ oymağa haşladıklarından itiba- 
ın peyderpey ara .sedler yapmağı icap 
Üren, muvazene mevtine güre barajlar 
ş* etmekten daha iyidir.

Tamaçîarm kaymasına karşı tefeir ya- 
d.r Ufak sel yarıkları çak demetlerile

? - Ağaç dikme, demetlerle iksa, dal- 
- e* kazıktan vapdan sedler vasıtasiie 
•vrr Basbca Sa’İT caprea. S. incana, S. 
sessffiss S. vlmir alis, Aînus incana kul

lanılır. Rhamnus frangula, Robinia pseu-, 
doacacia, Sorbus aucuparia, dağlarda Al
mış viridis tavsiye olunur.

B u l g a r i s t a n :  Bütün usuller kul- 
lanılmıştır. İslah sahası muhiti dahilinde 
bulunan' harap ormanlar tashih ediliyor; 
itikâle, kaymalara ve heyelanlara karşı ha- 
ıajlar, eşikler, çalı ve kazıktan sedler ve 
ilah., yardımile mücadele ediliyor.

Avusturya kara çamı (Pinus pinaster 
austriaca) ve Korsika kara çamı (P. jari- 
cio) ve yüksek irtifalarda sarı çam (P. syl- 
vestris) en iyi neticeleri vermektedir.

Yüz kadar sahada İslah işleri bitmiştir.
F r a n s a :  Baraj inşası suların nakl

ettiği mevaddın buralarda birikmesini mu
cip olur ki bu vaziyet hattı içtimai meya
lım meylini azaltır, maktaı arzaniyi geniş
letir ve yamaçları takviye eder. Barajların 
adedi tulanî maktaı ve elde edilecek teres- 
sübat yığınlarının meyline nazaran hesab 
olunur. v: /

İrtifaları 4 metreden az olduğu zaman 
kuru divar kullanılır; büyük işlerde harçlı 
divar ve büyük materiyel bulunmayan 
yerlerde beton divarlar istimal olunur.

Dirseklerin vazifesi aşınmağa müstait 
olan bir yamaçtan seli uzaklaştırmaktır. 

Yamaçlardan birisi kayalık ve diğeri 
kaymakta ise üzeri açık veya yer altından 
bir kanalla selin mecrası değiştirilebilir.

Teressübat mahrutu üzerinde, mecra
sından çıkmasına mani olmak üzere, sel ik
sa edilmiş ve eşiklerle katolunmuş bir ka
nal içerisine alınır. Küçük sel yarıkları; 
küçük barajlar veya eşikler, çalı ve kazık
tan sedler veyahut demetlerle iksa, çim 
kalıpları vasıtasiie İslah edilir.

Nakledilen mevaddın toplanması te
mam olduktan sonra kenarlar ve yamaç
ların üzeri söğüt, kavak, kızılağaç, akasva,
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»bani kiraz, sarı salkım (eytisus), kızılcık, 
iğde (hippophae), ispanya katır tır

nağı yardımile ağaçlandırılır.
Heyelanlarla mücadele için tefeir hen

dekleri açılır, çökmelere mani olmak için 
sağlam olmayan kitleler parçalanarak atı* 
lu- ve henüz sağlam görünen kitleler isti
nat divarları ve geniş çimen satıhlarile 
ı<*sbit olunur.

Çığlara karşı asgarî 1,25 metre geniş
likte banketler yapılır yahut yukarı doğru 
1 -2  metre çıkıntı yapan tevkif divarları 
inşa edilir, bu divanlar odun kazıklar ya
hut ufki kirişlerle bağlı veya madenî tel
lerle gerilmiş demirlerle yükseltilebilir.

Çığlara maruz bir binayı garanti et
mek için yukarı tarafına müselles şeklinde 
bir divar yapılır; bir maniaya tesadüf ve
ya hattı içtimada keskin bir dirsek bulun
ması neticesinde çığın mecrasındaki çık
mak meylini gösterdiği yerlerde inhiraf 
divarları kullanılır.

Çığın geçtiği yol her hangi bir yerin
de süratinin kâfi derecede azalmasını mu
cip olacak derecede bir meyil azlığı gös
terdiği takdirde, bu düzlüğün aşağı başın
da, dibinde eriyen suların akması için bir 
menfeze malik bir baraj inşa edilir.

Islah işleri sağlam olmayan arazinin 
tesbitile başlar, bunu ağaçlandırma takip 
eder. Yüksek irtifalarda ağaçlandırmaya 
çıplak toprakların çayu'la örtülmesi tekad- 
düm eder.

Bilhassa yeTİi neviler ve kezalik Avus
turya kara çamı, Korsika kara çamı ve se
dir kulanılır. Büyük yamaçlar yukarı kı
sımlarından başlanarak teşcir olunur.

Devlete ait arazi 308-660 hektar olup 
bunun 72.699 hektarı henüz teşcir edile
cektir ve 34814 hektarı kabili teşcir değil
dir. Alplerde 600 den fazla sel yatağı İslah

edilmiştir ve 500 kadarında İslah işleri de
vam etmektedir.

M a c a r i s t a n :  Sel yoktur, fakat çıp
lak ve kayalık arazi vardır; topraklı ara
zideki seller fazla mevai nakletmektedir
ler. Buralarda taştan veya dallardan ba
rajlar- inşa ediliyor, ayni zamanda çayır
lık ve ağaçlık yetiştiriliyor.

Sel oyuklarının teşekkülüne mani olan 
ormanların muhafaza ormanı olarak tef
rik ve o suretle muamele görmeleri lâzım
dır. Yalnız Avusturya kara çamı ve san 
çam kullanılmaktadır; derelerin dip kıs
mına söğüt çelikleri, tatlı mailelere akas
ya dikilmektedir.

Çıplaklaşma fazla ilerlemiş olursa ev
velâ İslah işlerine başlanır, aksi takdirde 
ağaçlandırma ile önlenir.

İ t a l y a :  Sellerin İslahı barajlar va- 
sıtasile yapılır ki bunların şekil ve eb’ad- 
ları statik formüller ile tayin olunur. Or
mancılık işlerinde kuru divandan barajlar, 
suculuk işlerinde harçlı divardan veya be
tondan barajlar kullanılır.

Yıkılmalara mani olmak için muhafa
za divarları yapılır: çığlara karşı klasik 
usuller tatbik olunur.

İnsanların müdahalesile gaip olduğu 
yerlerde vejetasiyonu yeniden yükseltmek 
için gayret sarfedilmektedir. Reçineliler 
vasıtasiie; yollar, yangın hatları açarak, 
muhafız binaları inşa ederek harap orman
lar ıslah ediliyor.

Apenmlerde ve adalarda teşcir için 
Montanari usulü kullanılmaktadır. Tesviye 
müııharilerim 1akip eden hendekler açıla
rak taşlar çıkarılıyor, bunlar yağmur su
larını lemarnen zaptediyorlar. Kurak se
nelerde dahi dikilen fidanlardan kuruyan
lar ehemmiyetsizdin; bu usul bayağı usu-



: k i a-isli masraflıdır, fakat ik
il ttkâ&ftikfil \oklUr.

T^şcir k *u rmntaka dahilinde kendili- 
ıvivn yetişen nevilerden istifade olunur.

:Sri tehlikesi dolayısile imare İslah iş- 
<-*W haşlamak veya hiç olmazsa bu işleri 

e ayni zamanda yapmak lâzımdır. 
Tahdit edilen 838.198 hektar araziden 

Temmuz 1934 tarihinde 124,367 hektarm- 
s sel ıslahatı yapılmış ve 168.345 lıekta- 
ırda yapılmakta idi.

P o l o n y a :  Sel yakatları Alpe’lerde- 
:-.'.erine nazaran daha az meyle ve daha 
ıs bir derinliğe maliktirler; flişin süratle 
ecezzisi dolayısile bu seller fazla mevad 
naklederler ve çok münbit topraklı ie- 
vssübai mahlutları teşkil edenler.

Karpatlarda selleıin yukarı ve orta 
m seraları, ağart 2 metre yükselen baraj
larla tashih ediliyor. Taş bulunmadığından 
barajlar hazan betondan yahut nadiren ga- 
Koniardar. (demir veya dallardan önülüp 
ieUeıi çakılla doldurulan sepetler) yapılı-
Vöî,

Esikter en fasla iki metre îrtifamda- 
dırlar; bunlar hareli divardan. veya kazık 
ve dü Urdan yapılmışlardır; barajların ara- 
r-,n« inşa edilebilirler.

yamaçlar di varlar ve yahut, baraj ve- 
• a r>ısk''v ısiinad eden meşeerelerle mu- 
feâ aza eddır. Tefek hendekleri yahut iksa 
-n -i'-iş kanallarla yamaçlar tesbit olunur.

M*neh; r; ağaçlandırmak için söğüt, 
*e*ra« kızılağaç gibi çok çabuk kökleşen 
n êviserden v>_- ikinci derecede çam. köknar» 

- ve müezden istifade olunur; çakıllı 
mfüt ve kızılağaç kullanılır.

,» ;rı. sel yataklarında teşcir, dallar ve 
s»w* bir hazırlığı, takip eder.

ırahrutu üzerinde selin 
T ^ w - 'tp&H olunur: eğer meydi fazla igç

bu mecra dahiline kaldırım döşenir yahut 
taş veya ahşaptan ve irtifaı ancak 0.2 
metre olan eşiklerle katoluııur.

Yamaçları tesbit için 1 I Çalı de
metlerinden çitler; 2 - Tulanî demet kor
donları, üç sıra üzerine; 3 - Basit demet 
hatları yahut sırıklara bağlanmış saz de
metlerinden müteşekkil Seeling hatları;
4 - Taş döşenmiş tulanî hatlar kullanılır.

Umumiyetle evvelâ İslah tesisatile işe 
başlanır.

Dağlık arazinin İslahı münakale vekâ
letine aittir; Karpatlarda uzunluğu 3200 
kilometre ve sahaları 17000 kilometre mut 
rabbaı olan 315 mühim sel vardın. Şimdi
ye kadar Dniyester ve Vistül sellerinden 
yüzünün İslahı kısmen yapılmıştır.

İ s v i ç r e :  Sellerin tulanî profilleri 
taşdan veya taş ve ahşaptan barajlar yar- 
dımile İslah ediliyor; bu barajlar ayni za
manda yamaçlara da destek oluyor». Ya
maçlar is'.'nad diyarları, kazıktan sedler, 
çim parçaları, çıplak -kısımlarda yapraklı 
ağaç nevileri garsivatı ile tahkim olunu
yor..

Kaya yuvaıianmalarına ve çığlara kar
şı, en iyi şekil teşcir sahaları yanında mu
kavim ve yüksek dıvarlar inşa etmektin.

Teşcir yaparken evvelâ kızılağaç ne
vileri (Alnus incana, ,A. viridis), muhtelif 
söğüt nevileri kezalik kuş üvezi (Sorbus 
aucuparia), titrek kavak, huş ve dişbudak 
gibi yapraklıları siper ağaç olarak kullan
malıdır.

Islah işleri ve ağaçlandırma ayni za
manda icra edilmelidir.

Ç e k o s l o v a k y a :  Selleri besleyen 
havzalar dahilindeki çıplak toprakları te.ş- 
cir ve buralarda bulunan ormanlarda tıraş
lama katiyatı menederek amenazmanları
nı yapmak lâzımdır-
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İtikâlle mücadele için barajlara. kagir 
veya ahşap eşiklene müracaat olunur.

Çok meyilli sel yataklarında sular iksa 
, dilmiş kanallara alınır ve mümkün olan 
verlerde bunlar canlı tesisatla takviye olu
nur.

Sağlam olmayan arazide, taşlarla ve 
bazaıı demetlerle doldurulan tefeir hen
dekleri yardımile menba yahut bataklık 
suları zabtolunur ve akıtılır. Her hangi 
bir toprak kayması köyleri, mühim müna
kale yollarını tehdit ettiği takdirde ehem
miyetine göre orada tahtelarz su mecrala
rı ve kuyular açılır. Kısmen tahkim edil
miş arazide künklerle yapılmış hendekle
ri açmak iyi neticeler vermiştir. Bir yamaç 
heyelan ettiği zaman onu evvelâ temize 
çıkarmak sonra istinad divarlarile tesbit 
etmek lâzımdır; nebatat oraya yerleşir ve 
toprağı tutar.

Dağlarda kayın iyi neticeler verir; da
ha yükseklerde yerine ladin kaim olur. 
Yamaçlarda, dere içleri ve vadilerde kızıl
ağaç (Alnus incana. A, glutinosa) yumu
şak ve kumlu topraklarda kavak ve akas
ya kabul olunur. Yamaçları tesbit için ev
velâ söğüt (Salix purpurea, S. viminalis, 
S. amygdalina) ve dağlarda kızılağaç (Al
nus viridis) kullanılır.

Reçineliler meyanmda sarı çam, Avus
turya kara çamı ve daha yükseklerde la
din istimal olunur. Su rejiminin tanzimi 
teşcir vasıtasile elde olunur-

Pek masraflı olan İslah işleri selleri 
besleyen sahaların tashihinden evvel baş- 
îs.nıamalıdır, fakat ekseriyetle sel yatağı
mın aşağı tarafından barajları yapmağa 
haşlamak lüzumludur.

Bohemya ve Morevyada tahdit edilen 
14983 hektardan 5800 kilometreyi ihata

eden 1200 kilometrelik sel yatağı iştah edil
miştir.

Slovakyada ve Karpatlaıaitı Rafya
sında isiah işlerinde 1925 de başlandı; bu
gün 2000 hektarı işgal eden 100 kilometre
lik sel yatağı ıslah edilmiştir; masraf 19 
milyon kurona yükselmiştir.

Hükümetin ve memleketlerin lıissest 
umum masrafın takriben % 40 ma baliğ 
olmaktadır.

7. Mülâhazat:
Ormanın, toprağın istikrarı ve sula

rın cereyanı bakımından olan muhafaza 
hassası bütün dünyaca tanınmaktadır. 
Tenessübatı cevive üzerine yaptığı tesir- 
hakkında vaziyet başkadır: Bazan orma
nın senevi düşen su miktarını artırdığı 
zanedilmektedir (Bulgaristan, İsviçre), 
bazanda bu tesir» inkâr olunmaktadır (Ma
caristan) ; diğer taraflarda bu suale cevap 
verilmemektedir (İtalya), yahut bu mese
lenin tetkik edilmediği itiraf olunmakta
dır (Plonva). Nancy’de 1867 den 1899 za 
kadar Lorraine ormanlarında yapılan ve 
diğer mahallerde takviye edilen, müşahe- 
dat ormanların teressübatı cevive üzerine 
olan tesirini sarih olarak isbat etmektedir, 
fakat bu müşahedat lorrain platosu üze
rinde ve yapraklı ağaç meşceneleriıırie ya
pılmıştır.

Sular ve ormanlar idaresi HouchesTar- 
la Tetes Rousse arasında, Contamines ve 
Berangere arasında, Mont Blanc da, Mo- 
dane ve Belle Plinier arasında, Maurıen- 
ne’de Aıtigalas ve Bareges’deki Capet sır
tı arasında- Pont d’Espagne ve Petit Vi- 
gııemale arasında, en eskileri 1902 senesin
de olmak üzene muhtelif tarihlerde, yağ
mur ve kar sularını toplayan totalfzatör 
serileri vazettirmiştir.

Her tarafta, hiç değilse muayyen bir



Çoruh ormanlarında haşere tehlikesi

diyetinin on iyi ormanı Hatıla 
(t ormanıctır. Hatıla urmanı 
inin sutlu mailelerinde yer yer 
rp, takriben sekiz on bin hek- 
ğündo. Artviııdc n 40 - 50 kilo- 
fedı, kereste pazarlarına açıl- 
nmandır.
Hrunu, umumiyetle Ladin, Kük- 
kuru ormanıdır. Cenup maile- 
u çam da karışır. Cemanın 
muhtelif cins bâzı yapraklı 

y kenarlarında da kızıl ağaçlar 
dhv
limanında yen yer ve grup grup 
iaelar görüyoruz Ekserisi Ladin 
rurtıvıs ağackmi* Haşerelerin gi- 

çarpmaktadır. Ha- 
kserİM sıhatu olmayan ağaçlara 

haşerelerin istilâsına 
„ aİTaçlann hastalanup za- 

ı« vk haşerelere melce olması
nı ıramak icap eder Kurumuş 
mevkii, hıı sebebi bulmağa yar-

bahmie kurumuş »Saçlar, umu* 
ırL ve çayır kenaıîariîo Köyle-

Ziya Ça ğ l a r
Orman içinde ve bitişiğindeki köyler, 

ötedenberi orman içinde tarla ve çayır aç
makta. orman toprağının fakir ve ziraata 
elverişli olmamasından açılan tarlalar üç 
dört sene sonra terkedilerek yenileri açıl
makta idi. 3110 No. lu orman kanununun 
25 inci maddesile orman içinde yeniden 
tarla açmak yasak edildikten sonra1 yeni 
tarla açmayan köylüler, evvelce açtıkları 
tarla ve çayırları genişletmek maksadile 
bunların kenarındaki ağaçlan boğarak 
kurutmağa ve kuruyan ağaçları keserek 
arzularını tahakkuk ettirmeye başladılar. 
Ağaçları boğmak, soymak, kurutmak.... 105 
inci madde ile menedimiş ie de, bunların 
faillerini bulmak güç olduğundan bu hal 
devam etmektedir. Köylülerin, zatî ihti
yaçlarım temin etmek için de ağaçlan bo- 
ğup kuruttuklarını müşahede etmekteyiz. 
Köylülere, zatî ihtiyaçlan için ekseriyetle 
devrik, düşük ve kuru ağaçlar verilmekte
dir Köylüler yaş ağaç kesmenin yasak ol
duğunu. fakat kuru ağaçlann kesilebilece
ğini zannetmekte, ve köye yakın taşınması 
kolay yerlerde işlerine yarayan ağaçlan 
boğarak kuruttuktan sonra kesmektedir
ler.

Hatıla ormanının bitişiğindeki Hatıla

diyetinden ileri gelen tezayüt miktarı ne
dir? Bu tetkik edilecek, halli müşkül, fakat 
araştırılması lüzumlu bir meseledir; belki 
totalizatörler bunun halline yardım ede- 
cekerdir.

P. Mougin
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Işöyünde de ayni hali görmekteyiz. Birbi
rinden saatlerce uzak ve birer ikişer ha
nelik muhtelif mahalleler Hatıla köyü 
muhtarlığına bağlanmıştır Bu mahalleler
den Nakarav ormanının içinde ve bir ha
neden ibarettir.

Bütün bu mahallelerin civarında ve 
tarlaların, çayırların kenarında yüzlerce 
ağaç yukarıda izah ettiğimiz sebeplerden 
dolayı boğulmaktadır. Başka gayeler için 
boğulup kurutulan ağaçlar haşerelerin te- 
kessürü için muhit teşkil ediyorlar. Buralar
da çoğalan haşereler civarda pedavra, sakız

vesair için yaralanıp bünyeleri zayıflayın 
ağaçlara musallat olmakta, hattâ sağ lan 
ağaçlarda bile görülmektedir.

Hatıla or-manında mahalleler civarın
da oldukça ilerlemiş bulunan bu tehlike bü
tün ormanı tehdit etmektedir. Önüne ge- 
çilmediği takdirde bu tehlikenin diğer or
manlara da sirayet etmek ihtimali vardır.

Bu gün az masrafla haşere tehlikesini 
önlemek mümkündür. Aksi takdirde Trab- 
zonda Mervemana ormanlarında olduğu gi
bi fazla masrafla çalışmak mecburiyeti ha
sıl olacaktır.



Devlet orman işletmesinde maden şutunu

.Vnuın umum müdürlüğü, geçen yıl 
iki taşlanılan (3) No: lı kitabını bu 

neşretti. işletme şube müdülrii Dr. 
aü Ptnar taraiuıdandan yazılan bu 
. devlet orman işletmesinde maden 
mtnun nasıl ha ot lanması lâzımgeldi-

n etmekt;edir.
üş mikyasta o ir «işletme» iç;in, tat-
ar ilmi ç alışmalar■ın da onu ihata ve
etmesi lâzımdır. Bilhassa rrürkiye

etme) n,in henüz pek yeni olduğu
■ntekette buna olan ihtiyaç şüphe-
fazla ola.çaktır, işte Almany ada (or-
akliyatı) le ihtisas yapmış
kadaşmvUt doktor Rıdvan P’mar bu

ederek işe evvelâ (maden
n> d an başlamış ve orman umum

ou MVTIKîtli eseri rteşriyalı
suretile ona nt-şr ve tab

roiştiT
bazı meslekd&şlann izhar et- 
(;şletme) wt  ait ilk eserin bin- 
me vzuunu ihtiva etmesi arzu 

kat «maden sulunu) nun bu- 
-•-n.yct: nazarı dikkate alınırsa 
•3 '. basanır» başlansın 

la kanşil* maktan başka bir şey

Y a z a n :  Dr, Rıdvan Pınar 
Orman ıımum müdürlüğü işletme 

Şubesi müdürü

Orman umum müdürlüğü neşriyatı: 'i 
1939. Ankara Titaş JBasımevi.

Şimdi (kitab)ı size takdim ediyorum
Muharrir, kısa bir ön sözden sonra (iyi 

bir maden sutununun vasıfları) le birinci 
bahsa giriyor. Sütunların sağlamlık ve da
yanma hassalarıru tetkik ettikten sonra 
bunun iyiliği üzerine müessir olan faktör
leri anlatıyor; bazı cins ağaçların kayın ve 
gürgen, meşe, çam, akasya maden direği 
olarak kullanma kabiliyetlerini araştırıyor. 
Ve bu suretle kitabın birinci kısmını bi
tirmiş oluyor.

Bunu müteakip esas mevzua geçerek 
maden sutununun nasıl kesilip hazırlandı
ğını ve hacimlendirildiğini, hacim cetvel
lerini. maden direklerinin ölçülmesinde 
kullanılan âletleri maden sütunlarının on
manda sınıflara taksimi maden direği alım 
ve satımını izahla memleketimizde ma
den sütununun nasıl satıldığını yazı
yor. Ve maden sütunu ihtiyacının tah
didi, dayanma kabiliyetinin tezyidi, üze
rinde malûmat verdikten sonra (maden 
sutununun istif mahalleri)le kitabına ni
hayet veriyor.

(Maden kömürü) istihsalâtınm arttı
rılması düşünüldüğü sırada ortaya atılan 
kitap ihtiva ettiği bu bahıslerile bir aktu- 
alite mevzuu teşkil eylemektedir,
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Kitap, iyi yazılmış ve iyi basılmıştır, 
«abisler tasnifli ve yerli yenine konulmuş- 
,Ui'. Yalnız kusuru bunların rakkamlandı- 
rllmıyarak bölümlere ayrılmamasıdır. Her 
hangi bir kitabın fasıl, bölüm, kısım gibi 
parçalara ayrılması o eserin muhtevasını 
| | !  hamlede kavramağa yaradığı gibi mü
talâasını da kolaylaştırır. Bilhassa teknik 
kitaplarda bunun ehemmiyeti daha fazla
dır.

Mamafih Dr. Rıdvan Pınar kitabının 
mükemmeliyeti için h ç bir şey; esirgemiş 
değildir. Kılışeler, kitaba :lâve edilen cet
veller ve bilhassa pürüzsüz ifadesi!*? ona 
çok faydalı bir şekil vermiştir -

Kendisini tebrik eder bilhassa tam bir 
aşkla çalıştığı ihtisas sahası üzerinde baş
ka eserlerini bekleriz.

M. A. G ö k b e r k



t. Yurt içinde

Ziraat Vekilimizin tetkik seyahatleri: 
Vekilimiz Bay Muhlis Erkmen bu

Temmuz ve Ağustos ayları içinde 
v_'.xlur. mahii'iii' yanlarında geniş bir tet- 
sşs seyahati yapmışlardır.

27 Temmuz 940 tarihinde Ankaradan 
. işiaya-rak 3 Eylül tarihinde sona eren bu 
seyahat Konya. Kütahya, Eskişehir, Bur
sa, İstanbul, Kırşehir ve Yozgat vilâyeti 
dahilince geçmiştir.

Savın Vekilimiz Bay Muhlis Erkme- 
r.Ir; seyahatinin asıl hedefi hasad, harman 
işlerinin kontrolü, Amerikadan celp edilen 
Kasad ve harman makinalarmm faaliyetle
re oe birlikte Orman. Ziraat, Veterinerle; 
iiâjcaiı ehemmiyetli mes’eielerin mahallin
ce tetkikine çevrilmiş bulunuyordu.

Sayın Bay Muhlis Erkmen tetkik sa- 
hocamdaki Ziraat Vekâleti teşkilâtım, 
müts^seierini tef üş etmişler ve halk ile 

Giriliri Gerdir,
Her- tarafta büyük sevgi tezahürlerde 

karşılanan vekilimi?. mes’eleleri yerinde 
tetkik nttikten sor.ra icap eden direktifle
ri vermişlerdir.

Vekilimizin bu seneki seyahatinin Zi
ra*:, Orman, Veteriner sahalarında muvaf- 
‘.na. ntr.ct-îer verece: mi umuyoruz.

Merkez Av komsiyonu toplantısı: 3167 
t-..; -.ara atçılığı kanununun 16 m  

znz-cori. modemce sayın vekilimizin riya- 
*rrt. i.-ao-ia Orman, Veteriner ve Ziraat 
"'VG. mtiad-'is&n de diğer iki mütehassıs 
s*** &&&£& müteşekkil merkez av komis
in-S*-®- '  «y toplanmış ve av varidatının 
• tahsu tı lazım gele

ceği hakkında tetkikat yapılmasına ve bu 
bakımdan hazırlanmakta olan kanun lâyi
hasını ikmaline, av işlerini Vilâvyetlerin 
lüzumu kadar ehemmiyetli telâkki eyle
meleri ve av komisyonlarının içtima et
tirilerek avcılığının inkişafınp. müteallik 
esaslar için Vilâyetlere tamim yapılmasına 
ve 19 vilâyetten gelen av komisyonları ka
rarlarının birer, birer okunarak muvafık 
görülenlerin tasdiki ve tadili düşünülen 
cihetlerin orman umum müdürlüğünce 
mahallerine tebliğine karar verilmiştir.

Karar dairesinde orman umum mü
dürlüğünce vekâlet makamlarından vilâ
yetlere tamim yapılmış,; av tezkerelerinin 
kontrolü ve avlanması memnu olan hay
vanları avlayanların tecziyelerinin kafi
yen ihmal olunmaması, yumurtaların top
la ttınlmaması ve yuvaların bozulmaması 
tekrar ve açıkça tebliğ olunmuştur.

Orman fakültesinin yeni doçentleri: 
1940 ders yılında yaz semesteresinin son
larına doğru orman fakültesi şeflerinden 
Dr. Fikret Vural ve Dr, Adnan. Berkelin 
uzun bir çalışmayı müteakip hazırladıkları 
tezler fakülte divanınca kabul edildiğinden 
habilitasyon talimatnamesi mucibince fa
külte meclisi önündeki kollogiomda ve 
umuma verdikleri deneme dersinde mu
vaffak olduklarından arkadaşlarımız do
çentlik payesine terfi etmişlerdir. Böylece 
orman, fakültesinin doçent sayısı 3 çe çıktı.

Dr. Fikret Vuralın tezi «Belgrad or
manında meşenin silvikültürce tabi olaca
ğı muaıriele, ökolojik esaslar ve teknik 
teklifler» adını taşıyordu- Kologiyomu 
«Türkiyede orman tohumluğueun teminin
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de Irkların ehemmiyeti» ve Deneme dersi 
de «tabiî tensılin şartları» üzerine idi.

Dr. Adnan Berkelin tezi «Şark Kayı
nının teknolojik vasıfları ve istimali hak
kında araştırmalar»a dairdi. Kollogiomu 
«oımanda kullanılacak desterelerin intiha
bında iş bilgisine ait araştırmaların ehem
miyeti» ve deneme dersi ise « odunun ya
pısı ile evsafı arasındaiki münasebetler» 
mevzuu üzerine idi.

Habiltasiyon tezlerini Belgrad- orinan- 
larile alakalı mevzular üzerine yapmak su- 
retile yurt ormancılığı için faideli eserler 
veren bü iki .değerli doçentimizi tejbrik 
eder ve memleket ormancılığına yeni bîr 
çok eserler vermelerini temenni ederiz.

Yeni açılan işletmelerin faaliyeti: Er
zincan. ve havalisi zelzele mmtakasınm 
imarı maksadile Sivas ve Tokat Vilâyetle
rinde münferit bölgelerin açıldığını geçen 
sayıanrmzda bildirmiştik. Bu münferit 
bölgeler teşkilâtlarını ikmal ederek müs
tahsil bir vaziyete geçmiş bulunuyorlar. 
Zelzele mmtakasınm imarında sarfedilmek 
üzere Revirlerimiz geçen ay Kızılaya 2724 
metre küp tomruk ve az miktarda mamul 
kereste vermişlerdir.

Revirlerimiz Zonguldak kömür havza
sı için bu ay içinde 9614 metre küp maden 
direği hazırlamışlardır.

Şimdiye kadar yapılan istihsallerden 
maden direği limitet şirketine vaki 
olan teslimat ise 13000 metre küptür.

Terfi ve tayinler: Bolu orta orman
mektebi muallimi Dr. Ferit Şevket Çıkm- 
oğlu mektep muallimliğinde istihdam edil
mek üzere 50 lira maaşlı Bolu 2 inci sınıf 
orman başmühendis muavinliğine terfi et
miştir. Arkadaşımızı tebrik ederiz.

Almanya’da tahsilden avdet eden

Ali Topçuoğlu İstanbul 3 üncü smıi or/ıî3U 
mühedisliğine açıktan tayin edilmiştir.

Bu sene Bursa ve Bolu oncu. orman 
mekteplerini muvaffakiyetle bitiren genç 
meslekdaşlarımızın bir kısmı orman umurr: 
müdürlüğü teşkilâtında vazife alm«ş;ar
dır. Bu cümleden olarak Bursa orıu ar
man mektebi mezunlarından Kâzım G Çi
zen Çoruh. Naci CoşJtm.er f^ursa, Lâtif 
Can yak IMnraş, Sait T nrlekazan IMuğla, 
Münip Topây Sivas» Ali Adar Tunceli; 
Bolu orta orman mektebi mezunların
dan Mehmet Aktaş Reşadiye Şemsettin 
Konya, Salih Sentin Şarkikaraağaç, İsma
il Yalçın Gülnar, Hakkı Kahvecio ğlu, Şav
şat Sabra Gülses Sinop, Reşat Özcan Da
day, Mustafa Kuyumcuoğlu Düzce, Azmi 
Bozkurt Kars, Lütfi Tonguç Erzurum, Hu
lusi Kayaalp Finike, Nihat Oktay Kars, 
Ahmet Aksan Göle, Abdurrahman Özkurt 
Akhisar», Rahmi Ay gün Artvin, Maızhar 
Bakkalbaşı Tosya, Şecaeddin Ünlü Diyar
bakır, Lütfi Gürcan Kastamonu orman 
mühendis muavinliklerine namzet olarak 
tayin edilmişlerdin Genç arkadaşlarımıza 
yeni vazifelerinde başarılar temenni ederiz.

Yeni Avukatlarımız: Geçen sayımız
da orman avukatlarının intihap ve tayini
ne başlandığını «bildirmiş ve ilk parti ola
rak tayini yapılan lamı adlarını yazmiştik. 
Ağustos ayı içinde de tayinlere devam 
edilmiştir.

Bursa 1 inci rnıntaka avukatlığına Tev- 
fik Ayçan, 2 inci mmtaka avukatlığına Ke
mal Güney: İsparta 2 inci mmtaka avu
katlığına Adil Erkut; Çanakkale 1 inci 
mmtaka avukatlığına Haşan Tahsin Gür, 
I  inci mmtaka avukatlığına İsmail Hakkı; 
Kastamonu 2 inci mmtaka avukatlığına 
Fethi Mağara;- Tunceli avukatlığına Müs-

H & jj



§§İg Siftoc i inci mmtaka avukat-
.v> F, ı ; -.bayrak; Trabzon 2 inci mın- 

uVı .w ukAthğma Hüseyin Fikret Savaş; 
Srv v i mei mıntaka avukatlığına İhsan 
Ç t a y ı n  edilmişlerdir.

Teşkil: tımıza iltihak eden Avukat ar- 
yeni vazifelerinde muvef- 

er dileriz.

Tahvil ve nakiller: Kunduz ormanın- 
d* müstahdem Samsun orman başmühen
dis muavini Arif Tiner Kadıncık ormanın
da istihdam edilmek üzere Tansus orman 
başmühendis muavinliğine, Tarsus orman 
başmühendis muavini Sait tnsel Kunduz 
ormanında istihdam edilmek üzere Bafra

orman başmühendis muavinliğine, Rıdvan 
Aydoğan İçel’den İsparta başmühendis 
muavinliğine, Şükrü Karataylı İsparta'dan 
İçel orman başmühendis muavinliğine, Ço
ruh revir âmiri Necmettin Koçaş Çankırı 
orman fidanlığında istihdam edilmek üzc 
re Çankırı orman başmühendis muavinli, 
ğine, Fahri Timoçin Anamur orman i<m 
memurluğundan Karaman orman mühen
disliğine, Hüsnü Samim Ünsal Akdağ ma
deninden Urla orman mühendisliğine, 
Bejin Kısatürek Urla’dan Kozan orman 
mühendis muavinliğine, Avni OıaL Km 
zan’dan Anamur orman mühendis muavin
liğine nakil ve tahvil edilmişlerdir.

Okuyucularımıza :

Orıuan ve Av’ın eski yıllıkları takım halinde 
$91ılığa çıkarılmıştır.

İsteklilerin Posta kutusu 252 adresine baş vur
maları rica olunur.

ü ü Türkiye Ormancılar Cemiyeti
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak
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j"  mektupları. abıma bedelleri, yazılar, ilânlar ve her nevi 
üSracaattar posta kutusu adresine yollanır.

Palamutlarımız

Türkiyede tabiî olanak yetişen ve çe
şitli mahsuller veren türlü ağaç nevileri 
vardır. Bu ağaçlardan bir kısmı iktisat ha
yatımızın muhtelif sahalarında ve bilhassa 
IHaat, madencilik, endüstri ve münakale 
şubelerinde geniş bir kullanış yeri bulur
lar. memleketimizin kereste ve mahrukat 
ihtiyacını karşılarlar; diğer bir kısanı da 
yaprak; çiçek, meyveleri ile veya gövdele
rinden çıkarılan ratencler vasıtasile mem
leketimize bir çok kıymetler kazandırır. 
Bazı hallerde orman ağaçlarından alman 
hu talî mahsullerin kıymeti, ormanın te
min ettiği asıl mahsûlün yani odunun kıy
metinden daha üstündür. İşte verdiği pa- 
iamut mahsulü itibârile millet iktisadımı
za büyük değerler katan palamut meşesin
de vaziyet bövledir.

1. Palamudun ehemmiyeti:

Palamut, Quercus valonea’nın veya 
ağlebi ihimal bu nevin Qu. lusitanica ile 
tasalup şekli olan diğer bazı meşe nevile- 
rinin meyvesidir. Memleketimizde bu me
şe nevi «•İzmir palamut meşesi =  Quercus 
aegılops» veya sadece «palamut meşesi» 
adı ile anılır.

Memleketimizin cenup mmtakasinda 
Cüik adı da verilen palamutun ehemmiye
ti. «Pelid»i yani asıl meyveyi ihata eden 
«kadeh veya kabuklar»ile kadehe mürte- 
kiz «tırnaklar» m taçaenli maddeleri ihtiva 
etmesinden çıkıyor. Palamutun tırnakları 
tanence çok zengin olup «trillo veya Drillot 
Veyahut tırnak» adlarile ticarette aranır.

Dr. Ati Kcmsl 3f I jt i t o k 1 o

Kadehlerde % 27.4 . 21 arasında olan ta- 
nenli maddeler tırnaklarda 41 - 43,6 vı bu
lur (1,2).

Palamutun kadeh ve tırnaklarından 
istihsâl edilen maddeler ve bunlardan eks- 
traksivon yolile çıkarılan ve ticarette 
«Valeks» ismini alan «palamut hulâsası» 
debağatte geniş bir kullanış yerine malik
tir. Palamuttan istihsâl edilen tane çok 
tir. Palamuttan istihsâl edilen tanen çok 
mergup ve bu sebepten dolayı tanenli 
açık renkli ve koyu maktalı, sağlam ve da
yanıklı deri verir (2).

2. İntişar sahası:
İhtiva ettiği tanen itibârile ehem

miyetli bir nevi olan palamut meşesinin 
yetiştiği yerler mahduttur, intişar sahası 
hemen hemen Türkiye ve ’Yunanistana 
münhasır- gibidir. Yunanistanın Midilli ve 
Girit adalarile diğer bazı kısımlarında ye
tişen palamut meşesinin bu memleketteki 
kapladığı saha dar ve binaenaleyh istihsa- 
lâtı hudutludur; halbuki bizdeki intişar 
sahası çok geniştir. Diğer taraftan Yuna
nistan adalarının mahsulü İzmirinkilerine 
nisbetle daha ucuzdur. Bu sebeplerden ötü
rü Türkiye, palamut bakımından yarı mo
nopol bir vaziyettedir, denebilir.

Filhakika bizde palamut meşesi Ça
nakkale vilâyetinden Mersine kadar uza-

(1) C. Wober: Die Pflanzehstoffe, Jenö 1929
(2) Grâfes: Handluch der organisehen Wa- 

renkunde Bd. 3, 1; 1929.



«Mu» Çfcîbî w  tJN'.ubi Anaaoîunun bütün 
ş&hfct v»'4yt'4'«TiîiKJe; ayrıca Kütahya, Af- 
w\-\ İsparta ve Burdur vilâyetlerinde, hat
tâ doğu Ansdoiusu cenubunda ve 
denirlerde;' orta Anadoluya geçit olan 
^"itlerden orta Anadoluya geçit olan 
r&ntskîdarda bulunur. Türkivenin ta. 
î3erxre rengin, yüksek kaliteli pala
mutlukları Ege mmtakasmdadır; bunu 
Akcer.i?. kıyıları ve Marmara çevresi 
takip eder. Eğe mmtakası palamutlarmdaki 
îsrsen miktarı °/c 35-38 nisbetindedir; Mar
mara çevresinden Çanakkale ve Balıkesir, 
Akdeniz kıyılarından Antalya ve Silifke 
vilâyetlerinin palamutları % 28-32 taneni 
ihtiva ederler (3) ve Türkiyede ikinci sı
rada gelirler.

Memleketimizde bulunan palamutluk, 
lar ekseriyetle açık park manzarasmdadır. 
Bununla beraber, Silifke ve Anamur'da ol
duğu gibi oldukça kesif ormanlar teşkil 
ettiği mevkiler de vardır. Palamutların 
refakat florasını makiler ve maki mmta. 
kasında yetişen orman ağaçlarından Kızıl- 
çamiar vesaire meydana getirir.

3. Genişlik ve yayılış:

Paîamutmeşesinin intişar sahasına da
ir bûgUenraiz hakikate yakın olmakla 
beraber kapladıkları genişliğe dair verilen 
rakamlar sıhhattan çok uzaktırlar.

Fsâasmıimeşesinin genişliğini teshile 
yarayacak malûmata *1323 tarihli orman 
istatistiği»n.çtç- (4;. *1333» tarihli ticaret ve

' 3} Türkiy» patamulcular şirketi: Palamut;
IhössŞ raporları. 1931.

* OnaatR vo maadin ve ziraat istatistik
^ • -̂ *5 Senesi Ornıan Istatistiiti; İstanbul

ziraat nezareti mecmuasında (5), 
umum müdürlüğünün 1928, 1929, 1934 Ü 
nelerine ait istatistik kayıtlarında rastla 
yoruz. Yalnız adı geçen istitistikler üzerin, 
de yaptığımız araştırmalar bize oniarır. 
kayıtsız va şartsız kullanılamayacağı neti
cesini vermiş bulunuyor.

Filhakika 1323 tarihli Orman istatisij. 
ği Aydın vilâyeti (şimdiki İzmir, Aydın, 
Manisa, Muğla, Denizli vilâyetleri) için hiç 
bir palamut sahası vermediği halde Kas
tamonu vilâyeti (şimdiki Kastamonu, Çan 
kırı. Bolu, Sinop vilâyetleri) için 52600, !>.«. 
mit için 13400, Afyon için 17800 hektar ge
nişlik göstermektedir. Buna mukabil 1333 
tarihli ticaret ve ziraat nezareti mecmuası 
îzmirin 5, Manisamn 11 kazası için adı ge
çen vilâyetlerin halihazırdaki orman vüs
atinden fazla palamut sahası veriyor. Or
man idaresince son yıllarda yaptırılan sa
ha tahminlerinden maalesef palamutmeşe- 
sinin genişliğini tesbit etmek imkânsızdır. 
Çünkü bu tahminlerde palamutmeşesi ile 
diğer meşe nevileri arasında bir tefrik ya
pılmamıştır.

Biz burada münferit istatistiklerin 
verdiği rakamları birbirile karşılaştırarak, 
palamutların hektar hasılasını ve tabiî *:&- 
tişar mmtakalarını göz önünde tutarak 
bulmuş olduğumuz rakamları kullanıyo
ruz. Esaslı bir tahrir yapılmaya: kadar bu 
rakamların hakikate en çok yaklaşanı ol
duğunu sanıyoruz.

Yukarıda anlatıldığı tarzda yapılar, 
araştırmalar neticesinde Türkiye’nin pa
lamut sahasını 121000 hektar olarakı tesbit 
etmiş bulunuyoruz. İstatistiklerin verdiği

(5) İzmir iktisat müdürlüğü: Palamut ve 
Palamutçuluk - Ticaret ve ziraat nezareti mec
muası, yıl 1333, sayı 76-80.

'unların asğâfısi alındığı cihetle hakikî 
aîaifiutlük. sahasının bu mikdandan yük- 

1-â olması ihtimalden hiç te uzak değildir. 
MMİatnul sahasının orman mıntakaianna 
gsğiiışt aşağıda olduğu gibidir;

Genişlik
hman mıntakaları hektar %

Eğe mmtakası 46.000 38
Akdeniz kıyıları 44.000 36
Marmara çevresi 31.000 26

Vmum Türkiyede 121.000 100

Bu cetvel bize bazı hakikatleri öğrei- 
mektedir; bunlardan birincisi palamutme- 
şesinia geniş bir intişar sahasına malik bu
lunmasıdır. Bu vaziyet bize halen Türki
yede mevcut palamut sahasının yeni ağaç
lamalar ve ekimlerle bir kaç misline çıka
rılmasının kolaylıkla mümkün olduğunu 
anlatır.

Yukamki cetvelin gözümüzün önüne 
koyduğu hakikatlerden İkincisi de genişlik 
bakımından Ege mmtakasmm en önde bu
lunmasıdır. Ege mmtakası İzmir, Manisa, 
Aydın, Denizli. Muğla, kısmen İsparta ve 
Burdur vilâyetlerini içerisine alır. Bu mın- 
taka en yüksek kaliteli palamutları yetiş
tirmesi itibârile büyük bir ehemmiyet ka
nanır. Ege mmtakasmı % 36 nisbetile Ak
deniz kıyılarından İçel ve Seyhan vilâyet
leri. '/, 26 nisbetile de Balıkesir, Çanak
kale, Bursa vilâyetlerini ihtiva eden Mar
mara, çevresi takip eder.

4. İstihsâl ve dağılış:
Palamutluklarımızın vüs'atine dair te

davül eden rakamlar doğru olmamakla be
raber yıllık istihsalât rakamları binnisbe 
hakikate yakındır. 1924.den 1934 yılına ka
dar 11 senelik vasatîye göre yalnız Ege 
hur. takasın m yıllık istihsalâtı 41000 ton»

efer (S). Bufta her sene 5000 tonu but^n (v  
İçel vilâyetinin palamut ıs&ibsafâti c’s  
ilâve olunursa Türkiyenu; yıllık rekolte-'-* 
46000 tona varıyor demektin. Tuıkıycyr 
rakip Yunanistan'ın rekoltesi ise JDOOO - 
20000 ton (8) arasında; değişliğin don cihan 
pazarlarında müessir oiamn Türkiye oldu
ğu kendiliğinden anlaşılır.

Mamafih Türkiye bugünkü istihsâl 
m ikdariarile henüz umumî harpten evvel
ki rekoltesini elde edememiştir. Harpten 
evvelki vıilarm istihsâl vasatisine göre yal
nız Ege rr. m takasının palamut istihsalâtı 
her sene 60 - 70000 tonu buluyordu (9). 
Palamut istihsalâtının gerilemesinde um u
mî harbin neticesi olarak palamut pazar
larımızdan bir kısmınm elden çıkması, pa
lamut yerine daha ucuz bazı tanemi! mad
delerin ikame edilmesi ve fiyatların düş
mesi müessir olmuştur.

Yıllık palamut rekoltesini kül halin
de vermek yetmez, bir de istihsalâtın mm- 
takalara dağlısını mütalaa etmek lâzımdır. 
Zira ancak bu sayede memleketimizin 
ehemmiyetli, istihsâl merkezleri ortaya 
konmuş olacaktır.

Yıllık palamut istihsalâtının. % 90 mı 
Ege mmtakası temin eder. Cihan pazann- 
ca makbul palamutları veren Ege rmntaka- 
sının en mühim istihsâl merkezleri ise si- 
rasile Manisa, İzmir. Aydın. Denizli ve 
Muğla vilâyetleridir. Filhakika Ege mın- 
takası istihsalâtının % 56 sı Manisada, '/<

(6) İstatistik umum müdürlüğü : İstatistik 
yıll»|b. cilt S.

<71 Şahsi anketler.
(S) Palamut; ziraat kongresi ihtisas rapor

ları 1931.
(9ı Palamut ve palamutçuluk: Ticaret ve zi

raat nezareti mecmuası, yıl 1333; sayı 76-80.



Innvvöe, v* ; Ayehnda. % 7 si De* 
si&Ss&t' \>e '* ^ ü Müğlada. yapılır.'

lv."k;^sç w  Turgutlu’nun istisnasile 
5fe*sS* \ Diyetinin bütün kazalarında İs*
: \<l; yap»hr; en önde gelen kazaları ise 
$şa9£ Manisa. Salihli ve Demirci'dir.

trrnir vilâyetinin palamut istihsalâ tın
da «ğsr basan kazaları Bergayna, Ödemiş, 
Menemen ve Urla'dır. Bunlardan Bergama 
ve Ödemiş umum Ege isihsalâtmın % 23 
nü tutarlar.

Ay'dın vilâyetinde en yüksek istihsâl 
rakamı Nazillide olup umum Ege istihsa
li tısın % 6 sini meydana, getirir. Karacasu! 
Bozdoğan ve Çine kazalarında bu nisbet % 
1 kadardır.

Denizli vilâyetinin palamut istihsâl 
eden kazalarını sırasile Buldan, Çivril ve 
Davas teşkil eder. Bunlardan merkezi sik- 
iet ük iki kazadadır.

Ege mmtakasmda istihsalâta iştirak 
eden Muğla vilâyetinin kazaları ise Fet
hiye, Marmaris ve Bodrum'dur.

Bütün Türkiye istihsalâtının %10 u da 
Akdeniz kıvılarile Marmara çervesine isa
bet eder. Bunları da Akdeniz kıyılarında 
İçel’in Silifke ve Gülnar kazaları. Marma
ra çevresinde Balıkesir; n Burhaniye, Ed
remit ve Ayvalık kazaları meydana geti-

5. Palamudun iktisadı değeri:
Palamutluklarımızın genişliğine, is- 

tühsâi mikdarlarma ve-dağılışına dair ve. 
r.’en bu kısa izahattan sor.ra şimdi de pa
lamudun iktisadi değerinin belirtilmesine
? ûçj» >* •; rr* T_.

?a-amudun iktisadi değeri hektar ba- 
sase* alman hasıla- umum istihsâl kıymeti 

•.Dar?timize kattığı kıymetlerle ifa- 
•5eî«rir. Gerek ftefeçra isabet eden basıİâ-

ma tayininde, gerek umum istihsâl- kay. 
metlerinin tesbi tinde istinat noktasını pa
lamut satış fiyatları verir, Bu itibarla ev
vel emirde satış fiyatları üzerinde durma
mız lâzımdır.

a) Fiat: Palamudun toptan ve pars- 
kende olmak üzere iki türlü satış fiyatı 
vardır. Fiyat da, her iki ticaret şeklinde 
muhtelif palamut nevilerine göre teşek
kül eden

Filhakika orta ticaretin müstahsilden 
aldığı palamutlara fiyat takdirinde «yu
muk, açık, tırnak» olmak üzere üç boy 
ayırt edilir. Bunlardan «yumuk» pelidi ka
deh içinde bulunan, binnisbe küçük yapı
lı palamutlara, «açık» pelidi kadehinden 
çıkmış olanlara, «tırnak» kadehin üstünü 
örten ve birbiri ile temas neticesi dökülen 
palamut harşeflerine denir. Alım ve satım
da böyle bir tefrik yapılmasının başlıca 
sebebi adı geçen palamut boylarının ihtiva 
ettiği tanenli madde mikdarmm başka baş
ka oluşundandır. Filvaki yumuğun tanen 
miktarı açıktakinden yüksek, tırnağınki 
ise her ikisinden fazladır. Bilfarz yumuk 
ile açık arasındaki fiyat farkı % 15 - 20 nis- 
betindedir.

Orta ticaret palamutlara bu esasa göre 
fiyat biçmekle beraber çok defa alım ve 
satımda buna riayet edilmediği-ve topuna 
bir fiyat verildiği de vakidir. Halihazırda 
müstahsil ile orta ticaret arasında cari.olan 
şekil daha ziyade mahlut satış şeklidir.

Toptan ticarette fiyat başka esaslara 
göre teşekkül eder. Filhakika borsada sa
tılan palamutlar «kaba, tırnak, tırnaklı* 
olmak üzere 3 boya ayrilır. Soma bunla
rın her birisi de «birinci veya iyi», «ikin
ci veya orta», nihayet «refüz veya edns» 
adiarile tekrar derecelere tefrik olunur. 
Borsava çıkarılan palamutlar orta ticaret
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tarafından bu esasa göre daha evvel tasnif 
edilir.

Muhtelif boy palamutların satış fiyat
larına misal olmak üzere İktisadî buhran
dan evvelki senelerde ve meselâ 1926 se
nesinde İzmir borsasmda bir kilo tırnağın 
8,1 - 8,9, iyinin 5,7 - 6,4, ortanın 5,0 - 5,8 ve 
ednanın 3,5 -.4,6 kuruş. anasında muamele 
gördüğünü zikretmeliyiz (10).

Muhtelif palamut boylarının her yıla 
ait parakendb ve toptan satış fiyatlarını 
vermek maalesef imkânsızdır. Buna muka
bil palamudun memleketimizde ehemmi
yetli bir ticaret merkezi olan İzmir borsa- 
sının satış fiyatlarını bir cetvel halinde 
aşağıya koyuyoruz (11).

927 28 2 0  30 31 32 33 3i 35 36 37 
K.io 7,7 9,5 6,2 5,3 5,3 İ.O 4.3 3,7 4,5 5 ,94 ,5ER»

Yukapıki cetvelin bize öğrettiği haki
katlerden en ehemmiyetlisi palamut fiyat
larının 1927 ye 1928 senelerinde yüksek 
iken sonradan yani. 1929 senesinden itiba
ren düşmeğe başlamasıdır. Bu hususta İkti
sadî buhran tesir yapmıştır. Gerçi 1933 se
nesinden sonraki fiyatlarda bir kalkınma 
mevcut ise de bu, muntazam değildir.

1927 ve 1928 Senelerinin yüksek fiyat
larına rağmen palamutlarımızın umumî 
harpten evvelki fiyatlara vasıl olmadığını 
kay t etmeliyiz. Bunun başlıca sebepleri, 
yukarıda da kısmen işaret edildiği gibi, pa
lamut istihlâk eden sanayiin palamut ye
rine daha ucuz olan diğer bazı tanenli 
maddeleri kullanması, eski pazarların kay
bedilmiş bulnması ve palamut ticaretinde

(10) .İzmir ticaret ve sanayi odası : Mmta- 
rimızrn kitabı, 1930.

(11) İstatistik Umum Müdürlüğü ; İstatistik 
y.-Uığı, Cilt 9.

aksayan bazı yanların bulunması dolaytsi- 
le yeni pazarlar zaptedilememesidir.

Yukarıda verilen fiyatların yüksek pa- 
zar fiyatları old uğu unutulmamalıdır. Pa
lamut müstahsillerinin eline geçen para 
buradaki fiyatlardan daha aşağıdır. Filha
kika bu gün Silifke müstahsillerinin eline 
geçen para kiloda 30 - 50 paradır. Ege pa- 
lamutcularîmn kiloda kazandıkları kıymet 
te bundan çok yüksek değildir. Ancak Ege 
palamutları yüksek taneni ihtiva ettiğin
den çiftçinin eline biraz daha fazla para 
geçer.

b) Hektarda verim : Fiyatın ve hek
tardan alınan palamut mahsulünün bir ta
biî olarak palamutluklarımızın hektar ba
şına verimleri de o kadar büyük değildir.

Filhakika palamutlukların verimine 
tesir eden faktörler çok mütenevvidir. Bu 
hususta evvel emirde iklimin, hava gidişi
nin, toprağın ve sonra da tohumu verecek 
ağacın halinin, bakım tarzının tohum top
lama tekniğinin vesairenin tesiri vardır. 
Gerçi bu sayılan faktörlerden bir kısmının 
ve bilhassa tabiat şartlarının umumiyetle 
palamut yetiştirmesine elverişli olduğu 
söylenebilirse de. palamutluklarımızın iyi 
halde olduğu, bakımlarına itina edildiği, 
tohum toplama tekniğinin elverişli bulun
duğu iddia edilemez. Bu sebeplerden halen 
palamutluklarımızdan azami randıman alı
namıyor.

Filvaki bir hektar palamutluğun sahi
bine temin ettiği hasıla yılda ortalama 
KKK) - 1500 kilo palamut veyahut 10 - 15 li
ra gayri safi gelirdir. Diğer kültür nevile- 
rinin ve bilfarz üzümün, incirin hek
tara verdiği -hasıla ile mukayese edin
ce. palamutluklarımızdan alman gayri 
safi gelirin düşük olduğunu görürüz. Ha î-



Um bulundukları mahal- Bizden palamut satırı alan, memleket-
çifeçi r.ünısvmun '. 10 - 40 gibi mü- 

Va* W ksmvm* şs u' kazanç imkânı te. 
■-**>- »-U’îcıv. cihetle memleketin iktisat 
İNMŞıte üNftıiık çok deriliden müessirdir- 
'<eç vSh'r taraftan palamutluklarımızın 
TMNbsromm kışa zamanda bir kaç misline 
çıAutiîMk imkânları da mevcuttur. Ancak 

için palamudun istihsâl ve ticaret

leşin başında Almanya, Amerika, İngilte
re, İtalya ve Rusya gelir. Bunları Hollan
da, Belçika, Avusturya, Fransa, Mısır, Ro
manya, Bulgaristan ve Avustralya takip 
eder. Palamut hulâsasının ihraç edildiği 
memleketler ise birinci derecede Rusya, 
Almanya, Amerika, İngiltere, Romanya ve 
ikinci derece de Bulgaristan, İtalya, Fran-

düzeltilmesi, fert ve devletçe 
ha»; fedakârlıklar ihtiyar edilmesi icap

sa, İspanya, Avustralya ve cenubî Ameri
ka’dır. (i

7. Hulâsa:
cl palamudun dış ticaretteki 'mcukii: Buraya kadar verilen izahatla palamu-

r.ıhmndun hususî iktisat bakımından te- dun Türkiye için ehemmiyeti yetecek de-
irin ettiği kazanç o kadar büyük olmadığı 
halde dış Uca ret yolu ile millet iktisadımı-

reeede tebarüz ettirilmiş oluyor. Son ola
rak araştırmanın meydana çıkardığı meşe-

’a s arandırdığı kıymetler küçük görüle- 
mıyecrk bir mertebededir.

lelere işaret etmek, vardığı neticeleri top. 
tan ortaya koymak doğru olacaktır.

Filvaki istihsâl edilen palamudun an-
eak i inin mahallî istihlâkde sürülmesine 1 — Palamut, Türkiyenin yarı mono-
mukabil î gibi büyük bir kısmı natürel ve- pol vaziyette bulunduğu bir ağaç mahsu-

î rkstrakt halinde vabancı memleketlere lüdür. Umumî ve hususî iktisat bakımın-
ihraç olunur ve bu yüzden memleketimize dan memlekete büyük değerler kazandıran
vtdukç» büyük bir servet girer. bu mahsulle millet iktisadımızın ormancı-

Su iyîemrün doğruluğunu anlamak Uk, ziraat, ticaret ve sanayi şubeleri ala-
ıçtft dtş ticaret istatistiklerine bir göz at
mak kâfidir, 1923 senesinden 1936 senesine

kaildir.
2 — Palamudun memlekeitmizde kap-

kasise yapılan ihracata nazaran Türkiyenin ladıği saha geniştir, büyük fedakârlıklara
sene dışarıya yolladığı palamut nnk- 

’•*r. ertaUma S2ÖÖÖ tondur, Bu yüzden 
giren prra ise l .%2 000 liradır.

katlanmadan halihazırda mevcut sahanın 
kolaylıkla bir kaç misline çıkarılması im
kânları vardır. Ancak bunun için her şey.

Aynos hk de p l̂nmut hulâsası ihracatı
* * r kî. % \ i-’ ■ k Hür stîijg

den evvel var olan palamut sahasının tara 
olarak İesbiti, yetişme muhiti ile olaıı mü-

* * - ş* îirmrktcdir. Bu hale naaaran 
tiî t'î.tİAn (jk^rıîın hulâsanın

nasebetlerinin belirtilmesi ve istihsâl üze
rine müessir bir faktör olarak da mülki-

1 * ' ' '  a " -îi-i k'»şadımıza kat-
- r ir - *«* ‘İradır. Bu be.

yet vaziyetinin aydınlatılması icapeder.
3 - Yıllık istihsâl miktarı ve hektara

«carette ***'• bir yer isabet eden gelir, halen mevcut palamı
*** <*****rî ** t*®’** sebatları ve hay- sahasına nisbeten çok azdır. Bunun başlı

ca sebepleri istihsâl tekniğinin bozukluğu, 
ticaretin düzkün işlememesi ve kanunî
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mevzuatın kifayetsizliğidir. Bu faktörler
den her birisi diğerini tesir altında bıra- 
maktadır.

|  — Palamutluklarımızın çoğu ihtiyar 
ağaçlar bakımsız ve toplama tekniği elve
rişsizdir. Mevcut palamutluklarda daha 
fazla randıman alınabilmesi için bu aksak 
yanların düzeltilmesi, palamut yetiştirme 
ve toplama tekniğine ait bilgilerin çiftçi 
kalabalığına mal edilmesi lâzımdır.

5 — Palamutcular yaşlı palamutlukla
rın gençleştirilmesi ve yeni palamutlukla
rın tesisi' işlerile alâkalı değildir. Çünkü 
büyük mikyasta pazarla alâkalı olan pala
mudun ticareti bozuk ve hileli, müstahsil 
de orta ticaretin zebunudur; satış umumi
yetle iyi organize edilmemiştir. İstihsâlin 
arttırılması için satışın teşkilâtlandırılma
sı, müstahsilin mutavassıtların elinden

kurtarılması ve hilelerin önüne geçilmesi 
icap etmektedir.

6 — Palamut istihsâlâtına tesir ede» 
diğer ehemmiyetli bir nokta da, ka. 
nunî mevzuattır. Palamutlukların bir kts- 
mı devlete, diğer bir kısmı da eşhasa ait
tir. Gerek eşhasa ait palamutluklardan 
devlet hissesinin alınması ve gerekse dev
lete ait palamutluklarda faydalanma işi 
Orman idaresine tevdi edildiğinden idare 
istihsâl üzerinde büyük ölçüde müessir
dir. Fakat teşkilâtının kifayetsizliği yü
zünden orman idaresi bu vazifeyi hakkile 
başaramamakta ve binnetice istihsâlde ba
zı aksaklıklar meydana gelmektedir. Pala
mudun millet iktisadımızın bünyesindeki 
hususiyet ve ehemmiyeti göz önünde tu
tularak orma.n idaresinin bu mahsule ait 
mevzuatı değiştirtmesi, onu hususî bir ih
timama tabi tutması gerekmektedir.



Orman toprağının fizikî vasıflarına müessir olan 
silvikültür tedbirleri ve ameiiyelerl

Orsasia bir bütün olarak nazarı itibara 
iüi'.u.v'.i muvaze&et halinde bulunan bir 
Sio.’yjnoze’dir. Bu Biozönoze’ye ağaç kök
lerinin attîşar sahası olmak ve ağaçlara 
su ve gıda temin etmek itibar ile toprak 
iahi iştirak eder. Mevcut şartlarda yapıla
cak bir değişiklik zincirin bir halkası olan 
toprak üstünde de kendisini göstermekte 
gecikmez. Bununla beraber tahavvüllere 
karşı derhal cevap veren (labil) veyahut 
ancak uzun bir müddet tesire maruz kal
dığı halde bile değişmeğe karşı muayyen 
bir mukavemet gösteren (stabil) toprakla
rın bulunduğu unutulmamalıdır. Birinci
lere bilhassa ağır balçık toprakları, İkinci
lere tası muhtevi hafif kil topraklan da
hildir. Binaenaleyh aşağıda mütalaa ede
ceğimiz mevzuda daima muhtelif neviden 
otan topraklanıl muhtelif şiddette hassa- 
vye-tı yüz talinde tutulmalıdır.

A) Glirlş
tedbirSerinin tafsiline baş-

İ1Libarile tesire marm
eğışehilten fiziki toprak va-
, ır.üuiea etmeği maksadi
■UÎK . Bu bakımdan öyle fi

aseits.;* vardır ki müdahale ile ancak 
«aru mûalîuk olarak değişmeğe mi- 

- Meseli bir toprağın dane büyük- 
5̂  bir vzsrftır. Esuviation (1) ha-

* Vsı tajraji wbak*larındaiâ
'' ■'C.’î.rr.Isırın 3$<̂ îya dö̂ ~

Dr. Asaf I rmak

disesinden sarfı nazar edilirse, ince toprak 
kısımlarının sürüklenmesi ile toprak an
cak mail arazide kabalaşır, yani daha kaba 
daneli bir mahiyet alır. Eluviation daha zi
yade iklime tabidir ve meyzuüm-uz hari
cinde kalır. Fakat toprak sürüklenmesi (2) 
mail arazide vaki olur ve bu sebepten 
böyle yerlerde Silvikültür müdahalelerime, 
meselâ ormanda traşlama kesimi yapıldığı 
ahvalde sathın çıplak kaimasile intaç edi
lebilir. Aynı suretle fakat ancak mail yer
lerde toprağın derinliğide toprak taşınma
sı yüzünden değişebilir,

Buna mukabil toprağın ve hususile 
ağır toprakların tavazzu: şartları yani 
strüktürü daima ve kuvvetle tesire maruz 
kalır. Toprağın tavazzu ile havalanma, su
yun hareketi ve toprağın ısınma derecesi 
alâkadardır. Şu halde bu bakımdan topru. 
ğm kırıntılığı yani kırıntı bünyesi gaye» 
mühimdir. Sıkı tavazzu etmiş, topraklar 
genç nöeciklçrin narin köklerine muay
yen bir mukavemet arz ederler. Cevvî te. 
ressübat toprağa kolaylıkla nüfuz edemez; 
diğer taraftan toprakta bulunan rutubet

ra  sızan sularla alt tabakalara  taşınm ası ve ova
da birikmesi.

(2) Toprak sürüklenm esi yalnız ince to p - ^  

kısım larının yağm ur ve k a r  sular ile m ail arazi

de sürüklenmesidir. Birde toprak  taşınm ası ssfaî 

ediyoruz k i sellerle toprağın heyeti u m u m iy i ' 

nin taşınıp götürülmesi k ast olunur.

kapillarite ile satha çıkar ve orada tabah. 
hur eder.

Toprağın havalanması yolunda git
mezse,. nebat kökleri zarar görebilir. Bir 
taraftan oksijenin mefkıudiyetile köklerin 
teneffüsü maniaya uğradığından ve diğer- 
taraftan karbon dioksidin, fazla tekâsüfi- 
yette olduğu zaman, zehir tesiri başlayaca
ğından nebatlar bazan ölebilir.

Sıkı tavazu etmiş ağır topraklarda 
suyun hareketi güçleşir. Böyle topraklarda 
boşluklar asgariye irca edilmiş, bulundu
ğundan su ancak pek yavaş derine doğru 
sızar. Yağışlar kısmı azami itibarile satıh
ta kalır-, orada tekrar tabahhur eder yahut 
mail arazide akıp giderler ve meşcere için 
kaybolurlar; Görülüyor ki toprağın tevaz. 
zu ile alâkadar olan bu vasıflar büyük bir 
ehemmiyeti haizdir.

Hülâsaten diyebiliriz ki toprağın da
ne büyüklüğü ve mutlak derinliği- şarta 
muallak olarak, yani ekseriyetle mâil ara
zide tesire maruz kalır.

Halbuki kırıntı bünyesi, havalanma, 
ısınma, mesame hacmi ve. nüfuz kabiliyeti 
daima bilâvasıta ve bilvasıta ■ muhtelif ha
ricî tesir-lerle ve . bunlar meyamnda silvi
kültür tedbir ve müdahaleler ile değişebi
lirler, .

B) Toprak vasıflarını değiştiren 
tedbirler ve müdahaleler

Bu tedbirleri- bilâvasıta ve bilvasıta 
müdahaleler diye iki sınıfa, ayırabiliriz.

I — B i i v as 1 1 a t e d b i r i  e r top
rağın vasıflarını değiştirmek maksadile 
doğrudan doğruya toprağa yapılan müda
halelerdir.

a) Toprağın işlenmesi: Toprağın işlen
mesi deyince muayyen -aletlerle insan, 
hayvan ve motor kuvveti kullanarak top

rağı değiştirmek . işifii aniazız. Bu deği
şimdeki gaye toprağa yetittirilecek nebat
lara uygun fiziki ve kimyevi vaı-ıîiar ver
mektir.

Toprak işlenmesi . ormancıkkta esvs 
itibarile fidanlıklarda, teşpirıerhe *.e ter.- 
sil sahalarında kullanılır. Buradaki mak
sat sureli umumî yede îj muzır bar top .-ar 
örtüsünü (ölü ve diri) bertaraf etmek, 
gevşetmek, 3) sathî humsu minerâi topro- 
ğile karıştırmaktır.. Bilhassa ikinci nokta 
mevzuumuzun çerçevesine girer. Gevşet
mek esas itibarile genç fideciklerin kök 
sabasını şâmil olmalıdır. Bu gevşetme yal
nız genç nebat köklerinin daha kolay ve 
daha derine nüfuz etmelerini mümkün kıl
makla kalmaz, fakat aynı zamanda daha 
İyi bir havalanmayı ve yağışların nüfuzu
nu da temin eder. Diğer taraftan gevşet
me suyun kapillar yükselmesini de keser.

Toprak işlenmesinin tatbiki şeraite ve 
gayeye göre muhteliftir. Çok defa itina ile 
aranan ve az taşlı toprakları hâvi olan fi
danlıklarda toprağın işlenmesi ormandakin- 
den çok daha kolaydır. Ormanda toprağın 
ekseriyetle fazla taşlı olması köklerin ve 
kütüklerin mevcudiyeti işi ehemmiyetli 
surette güçleştirirler. Bu hususta müsta
mel âletler pratik icaplara uydurulmuştur.

Gevşekliğin derecesi Mayenburg’un 
«toprak sondası» ile ölçülür, fakat pratik
te bir bastonun toprağa saplanmasile mu
ayene edilir.

b) Meliorasyon tedbirleri olmak sıfa. 
tile sulama ve tejcir de bu bilâvasıta mü
dahaleler sınıfına sokulabilir.

Sulama büyük mikyasta sureti umu- 
miyeüe kurak sabalarda mevzubahs ola
bilin Böyle yerlerde ekseriyetle muhtelif 
toprak. derinliklerinde ■ tuz teressübatı bu
lunduğundan, bu tuzlar kapiliar yükselme



s? $«!•>* \«>NtX:rk'r w  en üst toprak ta- 
r'v' kşbv. V.»şr6$j[ ve • sertleşmesine * 

Rvcşe eS&btk'rbf'r. Bu suretle toprak sıkıla- 
sts Bunun neticesi fena bir havalanma

Bu.".;' mukabil tefek1 fena su durgun-
$«terer sahalarda yapılır. Maksada 

m m I  bîr tefsirden sonra taban suyu se- 
ı yt>- hayh düşebilir. Bu suretle toprağın 
Ütiyolcjik derinliği, artık müsait ve kafi 
e;r havalanma neticesinde, artar.

11 - B i l â v a s ı t a  t e d b i r l e r :  Bu 
müdahaleler kısmı azami itibarile başka- 
hedefleri göz önünde tutar. Meselâ meş- 
oererîn tımarına (Bestanüeserziehung). or
man muhafazasına ve tâli intifaa ait gaye
leri kollar, fakat toprağın fizikî vasıflan 
Üzerine dolaytsile tesirler yaparlar. Yahut- 
tr biyolojik yollardan giderek toprağı 
is’âh eder. Silvikültür tedbirlerinin bu sı
nıfına. a) tvaşlrma kesimi, b) ferahlan- 
ûrms kesimi, e) toprak ihtimamı için ba
rı ağaç nevilerinin teşciri. d) köklerin sö- 
küfmesi. e) çalı çırpı ile örtmek, f) yaprak 
örtüsü intifat dahildir.

a) Tıraşlama kesimi : Ormanın hayat 
iştirakine keskin bir müdahaledir. Muzir 
ve faydalı tesirleri vardır. îdare bakımın- 
dar. basitliği, intizam doîayısile bir takım 
fayda ar trmir. eder. Mazarratları bilhas
sa mâ i: arazide ve rüs beter, kurak yerler
de görülür. Fakat toprak için h.ususiîe hu- 
T3SR münasebetleri hakkında bilhassa so- 
znk sahalarda .müsait tesir yapar. Böyle 
sarsam s»?ğsk yerlerde kapalı meşeerelerde 
hsvrareî ar olduğundan fenn tshallül eden 

^'l:r sathı humus teşekkül eder. 
Trass*nuı ile tnorağa fazla miktarda ziya 

-r >.-•?’ >'o~. Humus maddeleri 
"'.•rsr; *z2İtan tıraşlama flo

rasının yardı mile,, daha, sür‘atlı bir tabal- 
lülc maruz kalırlar. Azot mobilize olur ve 
nitratlar hçsıl edilin. Büyük miktardaki 
sathı humus bir kaç sene içinde kaybolur. 
Tam zamanında gençleşmenin teakubu 
icap eder, yoksa muzir bir çimenleşme ve 
yabanî otların sarması geç kalmayabilir.

Ormanın su ekonomisinde de traşlama 
kesimi yağışları daha ziyade yaza isabet 
eden ratıp sahalarda, bilhassa az derin ve 
nemli gayri kabili nüfuz topraklı yerlerde 
ehemmiyetli tahayyüllere sebep olur. Böy
le yerler kat’iyattan sonra bataklaşmağa 
meylederler. (Evvelâ ağaçların tabahhura- 
tile vaki sarfiyat artık mevcutta değildir, 
saniyen ağaçların tepelerinde kalacak ve 
orada, toprağa varamadan tabahhur ede
cek kısımlarda toprağa vasıl olur.)

Bir çok kimseler tarafından tıraşlama 
kesiminin toprağı fenalaştırdığı ileri sü
rülmüştür. Bu fenalaştırma kurak sahalar
da bitahsis kuvvet peyda eder. Fizikî , top
rak vasıflarının bu fenalaşması topraktaki 
yeni gayri müsait biyolojik şeraitin neti
cesidir. Traşlama kesimi ile toprağın. göl
gelenmesi nihayete erer.. Bu suretle toprak 
sathındaki ışıklanma ve suhûnet ekstrem
leri ehemmiyetli miktarda yükselir. Bun
dan başka havanın hareketi tıraşlama ke
siminden sonra çoğalır. Bilhassa bu sonun
cu tesir tıraşlama sahasının cesameti nisbe- 
tinde büyür. Rüzgâr ve zaman zaman 
ehemmiyetli derecede yükselen toprak sü
kûnetleri toprak örtüsünün ve üst toprak 
tabakalarının (ekseriyetle bir kaç santi
metre ile desimetre) pek muzir olan ku
rumasına sebebiyet verir. Böylelikle top
rak iklimi hayli değişir. Mikro organızm 
ve humusun tah.aG.iil kabiliyeti gayri mü
sait tesirlere maruz kalır. Toprak favnası 
zaman zaman gelen kuraklık tesirile gö

rünür derecede zarara uğrar. Sonuncu 
keyfiyet kırıntı] anmış toprakların mesame 
hacminin azalmasını mucip olur. Burger 
hava kapasitesinin ve nüfuz kabiliyetinin 
(Si.ckerversuche) tayini ile tıraşlama saha
sındaki toprakların orman altındaki top
raklara nazaran % 40 nisbetinde hava ka
pasitelerini kaydettiklerini isba.t etmiş
tir. Orvin’deki iyi bir orman toprağının 
nüfuz kabiliyeti on senedenberi çıplak 
olan ve bu suretle strukturunu kaybeden 
bir topraktan 10 defa daha fazla idi. Or
man toprağı nisbeten büyük mesamelere 
ve uzun kanallar teştkil eden boşluklara 
mâlik olduğundan (Kök dehlizleri), bu. 
suretle tabiî bir havalanma sistemi mey
dana gelir. Bir meşcere tıraşlama ile kesil
diği takdirde bu kanallar zamanla çöker.

Şu halde tıraşlama kesimi bir çok ah
valde toprağın kırıntı bünyesini mahv
eder, kanalların çökmesini mucip olur ve 
böylelikle mesame hacmi azalır. Bunun ne
ticesinde suyun toprak tarafından emil
mesi güçleşir. ^Kırıntı bünyesinin suyun 
alınması hakkmdaki ehemmiyetine «Bel- 
grad ormanının toprak münasebetleri» etü
dünde işaret etmiştim.

b) Ferahlandırma kesimii Ferahlan
dırma kesiminde mevcut gövdelerin adedi, 
azaltılır. Bunun bir çok neticeleri vardır; 
evvelâ su ve gıda maddeleri daha az şahıs
lara taksim olunur. Bu da bırakılmış olan 
gövdelerin fazla tecessümü demektir. Bun
dan başka toprak bir çok ahvalde müsait 
tesirlerle karşılaşır. Zira ormanda bırakı
lan kökler ve çalı çırpı yerinde tahallüi 
eder ki buda tabiî gübreleme gibi tesir 
eder. Kökler bir takım yollar ve dehliz
ler terkederek, çalı çırpının gübreleme te. 
sinle birlikte, toprağın haya ve suya karşı 
nüfuz kabiliyetini yükseltirler. Uzvî mad

delerin, de daha sür ah tabun üi neticesin- 
de hamıziyet düşer ve daha yuh. * < y  ?&* 
va kapasitesi elde edilir. (Burger).

c) Kök sökülm esi: ilk zamanlarda »ı- 
deeıalere belki daha iyi şartlar ha/ırlsr. 
fakat sonradan zararlar tefevvuk eder. 
Kök sökülmesi yapılmış olan topraklarda 
ağaçlar sonraları sathi kök teşkiline mey:- 
ederler. Kurak zamanlarda böyle toprak
lar hiç işlenmemiş yahut yalnız sather. İş
lenmiş topraklara nazaran kuraklığa daha 
ziyade manız kalırlar. Buda boşlukların 
tamamile harap olmasından ileri gelir. On
dan sonra kapillan ince mesamelerin tesi
ri daha fazla galip olur. Burger ağır top
rakların sıkı tavazzu ettiğini isbat ve kök- 
sökülmesinden sonra geçen zamana göre 
nüfuz kabiliyet inin, iyi bir orman toprağına 
nazaran 3 - 1 4  -defa azaldığını tesbit etti.

d) Çalı ile örtme : Her şeyden evvel 
gölge tesiri yapar, toprağı kurumağa karşı 
muhafaza eder ve yabani otların sarması
na mani olur. Çalıların çürümesile toprak 
madenî malidelerce. azotça, ve  humusça 
zenginleşir. Bu suretle toprağın gevşekliği 
muhafaza edilir ve çoğaltılır.

e) Yaprak örtüsii intifm : Toprağı fi
zikî bakımdan da zarara sokar. Tschermak 
orman örtüsü intifaı yapılan kayın meşce- 
relerinde toprağın sıkı tavazzu ettiğini gös
termiştir. En büyük mesame hacmini hiç 
intifa yapıl miyar, en küçük mesame hac
mini. de her sene intifa yapılan meşcere- 
lerde tesbit etmiştir.

Uzvî artık maddelerinin almmasile 
toprak fayhâşuıın gıdası azalıyor, hayvan
cıkların miktarı eksiliyor. Toprağı gevşe- 
ticı tesirleri bitiyor, ve ondan sonra top
rak sıkı tavazzu ediyor. Sathî humus te
şekkülü vaki olan yetişme muhitlerinde 
yaprak örtüsü intifaı vakıa geçici bir fr-



«süıyor, ivikst somyadan toprak rattan mürver, fındık gayet müsait tesir

ı „ih heban m t ekinle toprağın ih- 
M; Evvelâ toprağa ihtimam göster.

bakinnadan, fakat bundan başka 
ereve bir mahlutiyet temin etmek
tatbik edilir. Ziyaî ağaçlarda çayır ot- 
•n. fundaların ve kocayemişleriııin ve 
istilâsına mâni olmak üzere kullara.

ehemmiyetli tesiri toprağı gölgele- 
r. Çanı ormanlarında yapraklı ağaç- 
ibaret bir alt tabakanın tesisi bil- 

müessirdir. Bu hususta ekseriyetle 
kullanılır. Kayının çam toprağına

tığı tesir Hessen de tetkik edildi. Ora- 
kayımn alt tabaka olarak, tesisi topra. 
fizikî vasıflarını ve bittahsis struktu. 

ıu müsait bir şekilde tâdil etti. Bilhas- 
üst toprak tabakalarının gevşediği ve 

ia bir mesame hacminin tevellüt ettiği 
buna uyaraktan hava kapasitesinin yük. 
ligi bulundu.
Esasen yapraklı ağaçlar ibrelilere na~ 

*an toprağa çok daha müsait bir tesir 
.'»arlar. Yapraklı ağaçlar arasında da bir 
a var gibi görünüyor; meselâ AJbert en 
’ksek gevşeklik (tav) derecesini Robin. 
da tesbit etmişti. Sureti umumiyede ka. 
u meşe, kızılağaç, akçaağaç. ve şücey.

ederler. Toprağı tashih ederler ve yıkan
mayı podsollaşmayı azaltırlar.

Şu halde yapraklı ağaçların ormana 
sokulması biyolojik bir toprak ihtimalidir 
ki muayyen bazı fizikî vasıflara tesir ve 
onları tashih eder. Bu suretle her şeyden 
evvel tavazzu münasebetleri (struktur) 
müsaitleşir. Ve tabiî tensil için pek mühim 
olan toprağın gevşemesi keyfiyeti temin 
olunur.

C) Netice
Görülüyor ki topıağm fizikî vasıfları 

üzerine muhtelif Silvikültür tedbirlerinin 
ve ameliyelerinin sâbit olmuş tesirler» 
vardır. Bilhassa toprağın su ekonomisi 
hakkında ptek ehemmiyeti olan struktur 
münasebetleri ve vasıfları bu tedbirlerin 
ve ameliyeierin tâbiidır. Bu sebepten yu
karıdaki izahattan istintaç edileceği gibi 
yazın teressübatm minimumda olduğu sa. 
halarda toprağın mütemadi bir gölge al
tında bulunması bir zarurettir. Müsait bir 
fizikî toprak halinin muhafazası için tıraş
lama ve buna benzer kesimlerden sureti 
umumiyede içtinap edilmelidir. Ferahlan, 
dırma kesimlerinde de ihtiyatla hareket 
etmek ve kök, sökülmesine kat’iyen cevaz 
vermemek lâzımdır.

Türkiyede Karaağaç ölümü

1919 senesindenberi Avrupa’nın muh. 
telif yerlerinde karaağaçların uzun veya 
kısa bir zaman içinde ölmekte oldukları 
müşahede edilmektedir. Karaağçların öl
mesine sebebiyet veren bu hastalık 1919 se
nesinde ilk defa olarak Hollanda’da başla
mış ve buradan Avrupanın cenup ve cenu
bu şarkisine doğru yayılmıştır. Bugün bu 
hastalığın İstanbul’a kadar gelmiş olduğu
nu görüyoruz. Bu sene hazirandanberi Is. 
tanbul mıntakasınm bazı kısımlarında be
liren ve dikkat nazarlarımızı çekmekte 
olan bu mühlik ve yeni hastalık hakkında 
meslekdaşlara izahat vermeği faydalı bu
luyoruz.

Hastalık tamamen sağlam her yaşta
ki ağaçlarda görülmektedir. Hastalığın 
şekli ve seyir tarzı şöyledir:

Hastalığa yakalanan ağaçların bazı 
dallarındaki yapraklar) birdenbire buru
şup sararak dökülmekte ve bu vaziyet ağa
cın diğer dallarına intikal etmektedir. Bu 
şekilde dalların birbirini takiben kuruma
sı ağacın bir kaç hafta veyahut bir kaç ay 
içerisinde kurumasını mucip olmaktadır. 
Hastalığın bu tarzda tedrici seyrine« müz
min seyir» denir.

Hastalık bazan akut yani anî ve şid
detli şekilde de zuhur eder. Bu takdirde 
hastalanan ağacın tepesindeki veyahut te
pesinin bir kısmındaki yapraklar birden
bire kıvrılmağa başlar ve bunu hemen 
yaprakların kuruması takip eder. Hastalı
ğın bu seyir tarzında yapraklanın yeşil ve -

Dr. Gafur A c a t a y

yahut esmerimsi bir renkle kurumuş ola 
rak ağaçta asılıp kalması ekseriya vskioiı.

Hastalığın seyri üzerine ağaç yaşı
nın ve ahvali havaiyenin mühim tesiri var
dır; meselâ kurak havalar hastalığın seyir 
süratini tezyit ettiği halde yağışlı havalar 
bilâkis yavaşlatır. Yaşlı ağaçlar genç ağaç
lara nazaran daha fazla mukavemet gös
termektedir. Bundan dolayı yaşlı ağaçların 
hastalığa karşı 1 - 2  sene kadar dayandığı 
nâdirattan değildir. Zikretmiş olduğumuz 
müzmin ve akut tarzların mutavassıt şe
killeri varsa da ağaçların ölümü umumi
yet itibarile oldukça süratli gitmektedir. 
Bir sene evvel hastalanan ağaçların dal
larının kuru uçlan bazan çengel tarzın
da aşağıya kıvrılır ki bu keyfiyet hasta 
ağaçların kış esnasında tanınmasına yar
dım eder. Hastalanan ağaçların gövdesi has
talığı takip eden sene zarfında, fazla mik. 
tarda talî sürgünler husule getirir.

Hastalığın tanınmasına yardım eden 
yukarıdaki vasıfların bazılarının görül
mediği de vakidır. Bazı hallerde bu emare
lerin başka sebepler tahtında husule gele, 
bilmesi de muhtemeldir. Hastalık hakkın
da kafi bir hüküm verebilmek için hasta
lanan ağaçların odunlarının da muhakkak 
tetkiki icap eder. Hastalığın haşebdeki te
zahürü şu şekildedir :

Hastalıklı kısımlardan bir dal alınarak 
arzani rnaktaî yapılacak olursa, kabuğa 
yakın odun kısmının içindeki ev’iye huz
melerinin esmer, kahve rengi veyahut es-



dalının makta’ ı 
„ Bu hastalığın neden ileri geldiği hak- 

■ K £ H  kında nebat hastalıkları ile uğraşanlardan 
-•J bir çoklan uzun seneler tetkikatta bulun» 
y  muşlardır.. Hastalık amili ilk zamanlara;* 

"*i mikroplara ve ahvali hava iyeye atfedil» 
|  rnişse de araştırmalara devam edildikçe 

, ] hastalığın G r a p h i u m  ( Cera t os t u-  
1 m e i 1 a ) ul mi  Schwarz denilen bir man. 
; tordan ileri geldiği tesbit edilmiştir. Bu 
i mantarın bir ağaçtan diğerine nakline Sco- 

lytus haşere cinsinin muhtelif nevileri c>. 
mühim rolü oynamaktadırlar. Şekil (3) bu 
Seolytus haşeresini göstermektedir.

Malûm olduğu üzere karaağaç!.; tu.1 
yaşayan Scoiytus kabuk böcekleri ak’îâac 
teaessur yeyıminoen başka karaağaçlar*** 
ince dallarında ve ekseriya dal koltukla» 
«rda tegaddi yeyimi yaparlar. TekesŞSi 
ycyimi ve bunu müteakip sürfelerin t»'' 
gaddisi sekundea: yani hastalıklı zalf

fw *

larda olduğu halde, tegaddi yeyimi primer 
yani tam manasile hali sıhhattaki ağaçlar
da vukubulur. Hastalıklı ağaçlar civarın
daki ağaçların birdenbire hastalanması 
Scoiytus böceklerinin krizalit beşiklerinde 
bu mantarın koremium’larınm bulunması 
ve böceklerin hazım cihazlarında Graphi
um ulmi sporlarının mevcut bulunduğu
nun müteaddit tecrübelerle tesbit edilmiş 
olması hastalığı etrafa yayan âmilin hasta
lanmış ağaçlardan çıkarak sağlam ağaçla
rın ince dallarında tegaddi yeyimi yapan

S c o i y t u s  h&j&rçUtri rayufmcan 
ni bir ağaca nakı-.-fiik-r: .• fiOtlas;n ..u;u,.orıh- 
husule gelen miseller ağacın eviyesini ta
kiben aşağıya doğru inerler. Ağaç buna 
mani olmak için eviyesini Thyi; dediğimiz 
dahilî şişkinliklerle kapamağa çakşır. Hu 
şişkinlikler daim yukarı kısmına nuügun 
geçmesine mani olduğundan daim üs kıs
mı kurur. Bu sefer mantar bir başka yercim 
daha aşağıya inmeğe gayret eder. Fakat 
bu da ağaç tarafından ayni tedbirle karşı
lanır. Mantar tasallutu neticesinde tepe

Şekil: 3 — Mantarları nakleden Scoiytus haşeresi
Scoiytus böcekleri olduğunu meydana çı
karmıştır. Bu uretle hastalığın niçin ince 
dallardan başladığı da meydana çıkmış 
oluyor.

Mantarın koremium’unun büyüklü
ğü vasati olarak 0,48.0,67x 0,02-0,04 mili
metredir. Büyük koremium’lar ancak mü
sait vasatlar üzerinde elde edilebilir. Ko- 
remium konidilerinin cesameti 8,4 - 3,8 X 
1,5 - 1,7 Mü’dür. Görülüyor ki Graphium 
ulmi mantarının konemium ve kon idi teri 
gayet küçüktür.

dallarını kaybeden ağaç, gövdesi üzerinde
ki uyuyan dumurcuklardan sürgün vere
rek hayatını kurtarmağa teşebbüs eder. 
Fakat mantar yeni teşekkül eden sürgün
lere arız olarak öldürmekte gecikmez. 
Mantarın takip ettiği eviye mikroskop al
tında tetkik edilirse ThylPlervden başka, 
lastiğimsi, luzuci, emer renkte bir ifraza
tın da bulunduğu gönülür.

Karaağaç ölümüne karşı mantarın arız 
olduğu dallan keserek yakmak koruma ve 
mücadele tedbiri olarak tavsiye edilmişse



a.  vermemiştir. Bu has-
ı^vdennin hemen hepisiu- 

w tekmil karaağaçların
;; --•, ■ -\.;;v. olduklar* bazı kimeeler

■ , j .v.'.m edilmektedir. Bunlara
karaağaç neslini inkırazdan kur. 

i- :jt>.\: v yeğine ümit: llor hangi bir yerde 
rast alığa karşı mukavemet gösterecek 
karaağaç nevinin yahut bir variyete- 

>.* :r, w\ anutta bir ferdinin meydana çı- 
ş̂e&ğs ve bu mukavim neslin tohumundan 

ver., baş Um karaağaç yetiştirilmesi imkâ
ndır. Bu ümiduı ne dereceye kadar ta.

I  .'.<kuk edebileceğini istikbale bırakmak.
cun başka çare yoktur. Keresteliğe elve
rişli olmayan bazı karaağaç variyeteleri. 
cin bu hastalığa yakalanmadığı müşahede 
d imise de aradan bir zaman geçince 

bunlardan banlarının da hastalandığı gö
rülmüştür. Bir ağacın muafiyete malik ol
duğunu söyleyebilmek için muhtelif şart. 
Lar altında o ağaca müteaddit defalar has- 
ailk aşılamak ve bunun neticesini bekle
mek lazımdır. Aşının son derece üıtimamlı 
yapılması lâzımdır ki bu da ekseriya müm. 
xu?ı r* i ama maktadır.

ığuç, ormanlarımizı teşkil eden 
; nevileri meyanında değilse de 
ihirleıkmizle tarla ve derelerimiz 
ada mühim bir sahayı işgal et
liyle miktan oldukça mühim bir 
>aliğ olmaktadır. Karaağaç fev- 
izel kaplama tahtaları ve kpfıir
diğinden mobilya sanayiimizde 

mevki işgal eder. Bundan baş- 
.gaç başebi tüfek dibeiği, araba 

küçük ahşab alât ve edevatı 
- 3’u.r Memleketimizin bazı yer. 

®P**lû*n hayvanlara yem olarak 
•'.ektedir Odun sanayiimizde bu 

okr mevkii olan bu kıymetli

ağaç cinsi işte böyle mühiikı bir hastalık 
karşısında bulunuyor.

Memleketimizin Avrupa ikliminden 
başka bir iklime malik olduğu malûmdur. 
Bundan dolayı bu korkunç hastalığın biz
de de ayni şekilde tahribat yapmaması 
muhtemeldir. Eğer iklim münasebetleri 
mantarın yetişmesine mani olmazsa bizde 
de bir çok nevileri bulunan Scolytus’lar bu 
hastalığı kısa bir zamanda etrafa yayacak, 
lardır. Netekim bu hastalığın bu sene İz. 
mir ve Ankara civarında da zuhur ettiği
ni işitiyoruz. Hazirandan bu zamana kadar 
Bahçeköyünde 22 ağaç haftalığa yakalan
mıştır. Bu vaziyet karşısında bu hastalığa 
karşı tavsiye edebileceğimiz tedbirler şun
lardır :

1. — Hastalanan ağaçları keserek dal. 
larile birlikte yakmak, şayet hastalık kök
lere de sirayet etmişse kökleri de sökerek 
yakmak (eğer ağaç henüz hastalanmış bu
lunuyorsa bu takdirde hastalanan dalları 
keserek yakmak kâfi gelebilir).

2. — İktisadî sebeplerden dolayı ağacın 
gövdesinden istifade edilmek istendiği 
takdirde gövdenin kabuğunu soyarak yak
mak; kabuksuz gövdeleri kuru ve havadar 
bir yerde istif etmek lâzımdır.

3. — Kabuğu soyularak kurutulmamış 
hastalıklı karaağaç tomruklarının ve her 
türlü karaağaç fidanlannın memleket da
hilinde bir taraftan diğer tarafa naklini 
kat’ı surette menetmek.

4. — Hastalığın memleket içindeki ala
cağı vaziyete intizaren karaağaç dikmen 
itediğimiz sahalar için bir başka ağaç ne
vini tercih etmek.

Tafsilatile izah ettiğimiz bu hastalığın 
memleketimizde nerelerde, ne şekilde ve 
ne zamandanberi tahribatta bulunduğunu 
tesbit etmenin bir çok cihetlerden lüzumlu

Örmânlafımızıh istikbali karşısında 
Tasarrufun ehemmiyeti

Dr. Ali Kemâl Yiğitoğlu orman ve av 
mecmuamızda çiftlik ormanlarının tesisin
deki lüzum ve faydaları vazıh ve şumullü 
bir ifade ile izah etti. Vâsi çiftliklere sahip 
vatandaşları bu işe teşvik edecek kıymetli 
tavsiyelerde bulundu. Bu suretle memle. 
ketimiz için cidden hayati ehemmiyet arz 
eden bir ihtiyaca daha el atılmış ve daha 
doğrusu harekete müsait bir zemin hazır
lanmış oluyor.

Orman eksiğimizi tamamlamakta kuv., 
vetli tesirleri dokunacağına bizim de aynı 
derece kuvvetle inandığımız ve bilhassa ya. 
şayış şartlarımıza çok uygun gördüğümüz 
bu teklifi ortaya koymakla arkadaşımız 
mesleğe kıymetli bir vazife daha; ifa et
miş sayılabilir.

Binaenaleyh kendisine teşekkürde bu. 
lunmak suretiyle meslekdaşlık borcumuzu 
ödedikten sonra arkadaşımızın fikirlerine 
bir lahika teşkil edebilecek olan mevzu
lunuza geçiyoruz:

Türkiye ormancılık politikasını bir 
cümle ile kısaca ifade edebiliriz: «Orman 
açığımızı kapatmak ve yine ormanlarımızı 
topraklarımızın sahası ve imkânları nisbe- 
tinde arttırmak». Hedef bu olunca yapıla, 
cak iş basittir.

olduğuna şüphe yoktur. Bu hastalığı mü 
şahede eden meslekdaşlarm elde ettikleri 
malumatı Fakültemizin Orman Muhafaza 
sı ve Entomolojisi enstitüsüne etraflıca

İbrahim K u t l u i a n

1 — Elimizde kalan ormanların kesi
mini; tabii tenkille zenginliklerini idame 
edebilecek bayat ve şartlar altında yap
mak.

2 — Sun’î tensil ve ağaçlandırmalarla 
yeniden ormanlar yetiştirip mevcudumuza 
katmak.

Filhakika vatanımız güzel ve müsait 
iklim şartlarına sahip olduğu gibi toprak, 
larımız da kuvvetlidir. Bu itibarla hiç bir 
emeğimiz katılmadan da ormanlarımız sırf 
taibiat vergisi olarak zenginleşir ve artabi
lir. Fakat ileriyi düşünmiyen cömertçe ve 
hattâ bazan tahribat derecesini bulan ke. 
simler tabiatın bu lutfunu ekseriya aşdığı 
için netice her zaman orman mevcudumu
zun aleyhine tecelli etmektedir.

Bu vaziyet karşısında ıztırap duyma
mağa elbet imkân yok. Sadece teessüften 
ne çıkar, diyeceksiniz. Tabii hiç. O halde 
ormanlarımızı muhtaç bulunduğumuz mik
tara iblağ için hemen harekete geçip esas, 
lı tedbirler almalıyız. Netice gayemizin kı
sa zamanda istihsalini temin bakımından 
birbirinden geri kabnıyan. bu iki esaslı 
faaliyeti bir hizada yürütebilecek bilgiye 
müstenit ve ahenkli bir program yap. 
mak. Tatbikatta disiplin ve mürakabeye

bildirmeleri karaağaçlarımızı tehdit eden 
bu mühlik hastalığın memleketimizdeki 
vaziyetini aydınlatmak bakımından çok 
kıymetli olacaktın.



yüksek \i\met vermek, muvaffakiyetimi-. 
•.’î ,x\ \ \ v\'ü:v. .uitmacak cn kuvvetli âmil, 
ar&r Ftvğrabun tanziminde hareket nok- 
İ*m?u resbit ederken ve yürüyüş istika. 
ıtvKetnu şişerken elimizdeki eleman mev. 
cüdanu ve ciiğer vasıtalarımızı ve bunla- 
:;uî yanı başında malı vüs’atımızı göz önün, 
.k tutmak; az masraflı ve pratik sistem
ler; tercih etmek keyfiyeti mühimdin.

Vakanda serd ettiğimiz hal çarelerin
ce:; ıkmcisıne giren arkadaşımızın teklifi 
zirai mahsuller yetiştüemediği için boşda 
auratı ve hiç bir istifade temin etmiyen 
topraklan az bir himmetle faal ve faydalı 
bîr hale koyacağı için ayrıca kıymeti haiz 
bulunmaktadır. Bizim işaret etmek iste, 
eliğimiz cihet daha ziyade ormanlarımızın 
azlığım düşünerek kereste ve yakacak is- 
! :;üâkirtde tasarrufa geniş mikyasta yer 
ayırmamızın bize kazandırabileceği haşep 
ve orman alıktandır.

Hepimiz biliyoruz ki millî bünyemiz
de asırlarca devam etmiş ihmâllerin huşu. 
4** getirdiği derin boşluklar vardır ve bün
yem içinde vatanımızın olduğu kadar ha- 
>''itanızm müdafaasına taalluku itibariyle 

safa alınacakların sayısı az değildir. Bel- 
dç hor biri müyonlar isteyen bu hizmeti 
başar;imadan diğer ihtiyaçlarımıza bü.

' »k miktarda para ayrılamaz. Ve yine ay- 
** sebeplerden mütevaziyen yürümesi ik- 
^*4 eden işlerden bilisi diğerine tercih

Dokuz küsur milyon hektarlık bir saha 
'-'erir.-.- yayılan orman işlerimize fennin 

şekilde bir istikamet ve hız ve» 
için muhtaç bulunduğumuz mil- 

bu şartlar altında orman ihtiyaeı- 
»5nr*mayacaânTuza göre yukarıdan be. 

1 ktatm >-.vtığmuz pratik ve masrafsız

bir tedbir olan tasarrufa başvurmak da 
her halde yabana atılmıyacak bir mesele
dir.

Mülâhazamızı daha yakından tahlil 
edecek olursak yanılmadığımızı görürüz. 
Ormanlarımızda her gün ve her yerde gör
düğümüz; israf ve tahribi mucip vukuat 
ve hadiselere şöyle bir göz atalım.

1 — Ormanlarda hayvan yayan çoban, 
ların baharda otlar yetişinceye kadar ve 
otlar kuruduktan sonra hayvanlarının kar. 
mm doyurmak maksadiyle doğradığı kör
pe fidanların sayısını tahmin edebilmek 
için Türkiyemizde 937 senesi istatistikle, 
tine göre 37 734000 baş koyun ve keçi 
9 670 000 baş manda ve sığır, 2 819 000 baş 
at, katır ve eşek ki ceman 50 342 000 
baş hayvan bulunduğunu düşünmek kâ. 
fidir. Bu yekünden ormanlarda nayi ya
sak olan 16 000 000 keçiyi çıkarırsak ge. 
riye 34 küsür milyon hayvan kalır.

Bizde köylü henüz hayvanlarını bes- 
liyecek çayırlar yetiştirmediği için bu 34 
küsür milyon hayvanın ekserisi hemen kış 
yaz ormanlardaki yaylak ve kışlaklarda 
besleniyor demektir. Biz hesabımızı çok 
dar ve kısa tutarak bunlardan ancakı % 10 
nun kendi yaylak ve kuşlaklarından or
manlara sapdığım ve her birinin senede 
birer fidan harap ettiğini kabul edelim. 
Ormanlarımıza yalnız bunların yaptığı zft. 
raıın 3,4 milyon fidana mal olduğunu gö
rürüz. Hakikî zarara gelince mutlak bunun 
bir kaç misli fazladır.

Binaenaleyh ormanlarda ray işlerini, 
zarar gelmiyecek şekilde düzene koymak, 
köylüyü hayvanlarını besliyecek çayırlık
lar yetiştirmeğe alıştırmak ve buna imkân 
olmıyan yerlerde her hangi bir ihtiyaç için 
kesilmiş ve hayvanlara gıda olabilecek
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ağaç yapraklarını hayvanların^ kış yemli
ği yapmak üzere yazdan köylüye toplat, 
inakla ormanlarımız hesabına büyük isti, 
kaleler temin etmek mümkündür..

2 —- Yine hayvanlarına ot yetiştirmek, 
yahut tarla yapmak maksadiyle köylü
müz ekseriya tarlasının yanında bulunan 
veyahut arazisine hiç münasebeti olmıyan 
yerlerdeki ormanlara ateş verip yüzlerce 
hektar ormanı yakar. Hemen her sene bu 
şekilde bir kaç yüz yangın çıkar. Ve bü 
yıizden uzun senelerde yetişmiş ve edile, 
cek istifadenin binlerce misli fevkinde 
kıymeti haiz ormanımızı gaip ederiz.

Cehaletle yangın çıkarmak suçuna bir 
de alâkadarların bunları söndürmekteki 
ihmâlleri inzimam edince zarar ve tehlike
nin vüs’at ve derecesi büsbütün artar. Tanı 
maııasiyle bir felâket halini alır.

Ormanlarla münasebeti bulunan köy. 
iülere her fırsatta ve her yerde yangınla, 
rın doğurabileceği zarar ve fenalıkları an
latıp tehlike karşısında daima uyanık bu
lunmalarını ve yajngmı görünce hemen 
söndürmeğe koşmalarını mümkün kılmak 
Ve bilerek böyle bir suç işlemelerine mani 
olmak her ormancının baş vazifelerinden 
biridir.

Bu hususta bir fikir edinmek için son 
iki seneden resmen tesbit edilebilen orman 
yangınlarının sayısına ve tahribatına bir 
göz atalım.

1938 senesinde 398 yangın çıkmış 14 416 
bekıtâr orman yanmış, 1938 senesinde 514 
yangın olmuş 12 039 hektar orman harap 
olmuştur.

Yuvarlak bir hesapla yangından gör
düğümüz zarar sene de on bin hektar or. 
bandır. Bu miktar sahayı yalnız teşcir et-

için hektarına 50 lira para gider. Kal-

dıki bu ormanlarda uzun semde*d* yetiş
miş binlerce metreküp haşep serveti rnahv. 
olmuştur. Bu kayıbımız da zarara ilâve 
edilecek olursa işin ehemmiyeti daha iyi 
takdir edilir.

3 — Ormanlarda kesim yapan amele
ler kesecekleri ağaçların diplerinde genç 
fidanlar bulunduğu takdirde baltayı ser. 
best sallayalım diye bunları keserler.

4 — Nakliyat yapan arabacılar her 
inişde bir fidan doğrar araba tekerlekleri, 
ne firen yaparlar. Ve sonra bir kenara 
atarlar.

5 — Bileneaı baltaladın keskinli 
mutlaka körpe fidanlarda tecrübe olunur. 
Ve köylü anasında bir def’ada uçurtmak 
meselesi ekseriya köylülerin seve seve 
yaptıkları bir müsabakadır.

6 — Düzgün çam fidanları çobanlara 
ağızlık olur.

7 — Baharda soymuk, yahut yalamuk 
köylünün en şifalı gıdasını teşkil eder. Bin
lerce genç ağacın ölümüne sebep olur.

8 — Dikkatsizlikle devrilen ağaçların 
ezüp kırdığı fidanların sayısı tahminimi
zin çok fevkindedir.

9 — Gelişi güzel imalât neticesi bir 
çok ihtiyaçlara yarayışlı ağaç parçaları iş
lenmeden ormanda kalır çürür.

10 — Köylülerin tarla ve bahçe smır. 
ları büyük ağaç hereklerde çevrilir. Kış 
soğuklarında ormana gitmeye üşeneııler 
bunları odun yerine yakarlar. Ertesi sene 
yine tazelerler. Çok defa genç ağaçlardan 
yapılan bu hereklerin zararı da mühimdir.

11 — Köy evlerinin iptidaî ocakları bir 
evde beş altı evin ihtiyacı nisbetinde odun 
yakılmasına sebep olmaktadır.

12 — Sırf yuvarlak) ağaçların başlarını 
kerterek bir bir üstüne bindirmek suretıy.



- a" evler büyük mikyasta kereste 
MKNtsnv* ve daha doğru hir tabirle is. 
»\'l açmaktadır.

boru geçen zararlı hareket ve hadise.
* daha bir çok emsalini sayabiliriz, 
ko'i mevzii olarak değil bütün Türki- 
r'kt yayılış sahaları üzerinde mütalâa 
şçiîais zaman karşımıza, çıkacak rak. 
ılar halkamızın nazarı dikkatini tasar- 
ı celbeylemektekı fayda ve mecburiyet 
enliğinden ortaya çıkmış olur. Onun 
her ormancı arkadaşı; mıntakasında.

ki halkı tahrip ve israftan men*e muvaf
fak olduğu nisbette vazifesini başarmış 
saymamız temamen doğru ve yerindedir, 
Normal şekilde halkı irşat ederek doğru 
ve faydalı yollara sevk etmeği ve suçu da. 
ha işlenmeden önlemeği her zaman tercih 
etmeli. Suçun işlenmesi halinde de suçlu
yu cezalandırmağa çalışmalıyız. Ormanla, 
rımız ancak böyle kurtulun. Ve iptidaî 
maddesi haşep olan millî sanayiimizin ile
risi ancak bu çalışma sayesinde garanti 
edilir.

Ormanlarımızda haşeratla mücadele

Son zamanlara gelinceye kadar or
manlarımızı tahrip eden âmiller arasında 
haşarat büyük bir yer almazdı ve şimdiye 
kadar hiç bir ormanın haşere yüzünden 
tahrip edildiği malûm değildi. Halbuki son 
yıllarda yurdumuzun poyraz, batı ve kıb
lesindeki ormanlarda ehemmiyetli ölçüde 
haşerat zararlarından bahsedilmeğe baş
lanmıştın.

Haddizatında ormanlarımızın son yıl
larda haşere tasallûtlarına maruz kalması 
sebepsiz değildir ve bunların başlıcalarım 
ormanlarımızda eskiden var olan hayat be
raberliği müvazenesinin bozulması, haşe
relerin çoğalmasına elverişli bir zemin ha
zırlanmasını teşkil eden.

Aslında orman, muayyen bir kapalılık 
halinde bir çok ağaçlardan ve bunların ya
rımda yaşıyan diğer nebat ve hayvanlardan 
mürekkep bir hayat beraberliği arzeder; 
ormanın kök saldığı toprak, teneffüs ettiği 
hava bu hayat beraberliğine dahildir. On
mandaki hayat beraberliğinde yer alan un
surların bir kısmını ormanı ayakta tutan 
yapıcı kuvvetler, diğerini de onu yıkan ve 
tahrip eden kuvvetler meydana getirir. Bi- 
birinin aksi istikamette çalışan bu kuvvet
ler normal şartlar altında daimî bir müva- 
zenet halindedir. Her hangi haricî bir tesir 
neticesi olarak müvazenenin bozulması 
takdirinde muk.abil kuvvetler faaliyete ge
çer ve onu yeniden iade edinceye kadar fa
aliyetine devam eder. Şayet müvazenenin 
ihlâlinde müessir olan faktörler sürekli su

rette onmam yıkan kuvvetlerin lehinde isv 
o vakit orman ayakta duramaz, mahvolur.

Türkiyede asırlarca süren gelişi gü
zel kesimler, orman yangınları, düzensiz 
hayvan otlatmaları ve sair tahrip unsurları 
ormanlarımızda eskiden mevcut olan ha
yat beraberliği muvazenesini ormanı yı
kan kuvvetler lehine bozmuştur. Anlatılan 
tahrip unsurlarının şiddetli ve sürekli ol
duğu yerlerde orman tamamale ortadan 
kalkmış, az şiddetli bulunduğu mahallerde 
ki ormanlar ise bozuk bir hale girmiştir. 
Hâlen bozuk bir vaziyette bulunan bu or
manlarda mevcut şartların tahripkâr kuv
vetlerin lehinde bulunması dolayısile ha
şere zararları da kendisini kuvvetle hisset
tirmeğe başlamış bulunuyor. En çok haşe
re tahribine maruz olan ormanların bu ka
tegorideki ormanlara ait bulunması da bu 
söylenenin doğruluğunu anlatır.

Filhakika bugün çam ormanlarımızın 
ibrelerini yiyen «Çamkese böceği — Thau- 
metopaea pityocampa» ile lâdin ormanları
mızın kabuk ve odunu arasında tahribat 
yapan muhtelif Ips nevileri için vaziyet 
böyledir. Bunlardan başka Liparis ve or
man bahıçvam böceklerine yeryer rastlan- 
maktadır.

Lâdin ormanlarında tahribat yapan 
Ips cinsine ait muhtelif neviler bidayette 
Trabzon vilâyetinin Maçka kazasındaki 
Santa ve Meryemana ormanlarına inhisar 
ederken sonradan Artvin ve Rize vilâyet
lerinin Lâdin ormanlarında da görünmeğe



b*$î&w**sj£‘-’r Çkgt&ftşg' 20-30 sene
ev*v*\ v̂ î»”:N-Keybciiâdasmcla tahribat 
v ^ v rV ' v':>-\' ■ Karsdenir. kıyılan, Mar- 
?**«**». çevrese.. Sîgç mmtakası. Akdeniz knyı- 
İÜ* ee^vt^'anndaki kızıiçam ormanları 
v:" X yü\ >ir âfet teşkil etmektedir. Lipa
r i  v^ x 's ;,”'in intişar sahası ise daha he- 
'‘■"V" ,rs^ d \ıt bükm üyor.

CVmteı teşkilâtımız bütçesinin takati 
rısbetmde ormanlarımızı tehdit eden ha
şere tehlikesini önlemeğe çalışıyor. Haşere 
tstrâsmm genişliği hfekkmda bir fikir ver- 
nnek üzere yapılan mücadele hakkında ka- 
suç* malumat vermek doğru olur.

Mücadele ilk defa 1937 yılında Mar
mara çevresindeki Çanakkale, Balıkesir, 
Tokirdağı: Ege mmtakasmın tzmir, Akde- 
r.îrir. Antalya vilâyetleri ormanlarında 
camkese böceğine karşı yapılmıştır. Bin 
hektarlık saha 3700 lira sarfile bu böceğin 
keselerinden kurtarılmıştır.

193$ yılında bu böcek ile yapılan mü- 
csdek genişletilmiş Karadeniz kıyıları vi
lâyetlerinin bir çoğu ve Orta Anadolunun 
bir faşım vilâyetleri mücadele sahasına 
akmıştır. 31.500 lira sarfile 89200 hektar- 
"tk orman, sahasında temizlik yapılmıştır.

1939 senesinde mücadele faaliyetinin 
merkezi sıkletini yine çamkese böceği teş- 
<■/. etmiştir. Bu maksat için muhtelif vilâ- 
T^riere 12500 Ura tahsisat gönderilmiştir.

Yine 1939 senesinde Trabzon vilâyeti 
ormanlarını saran kabuk böcekleri ile dc- 
mücadeleye başlanmıştır. Böcekli bir çok. 
ağaçlar kesilerek imha edildiği gibi bir 
kısmı da tomruk haline konarak satılığa 
çıkarılmıştır. Bu maksat uğrunda harca
nan paranın mikdan 4300 lirayı müteca
vizdir.

Yukarıda verilen izahat gösteriyor ki 
ormanlarımızda haşeratla mücadelenin 
merkeiz sıkletini daha ziyade çamkese bö
ceği teşkil ediyor ve bunları kabuk böcek
leri takip ediyor.

Orman teşkilâtımızın bugün haşeratla 
mücadele için ayırdığı tahsisat tehlikenin 
vüsatine nisbetle pek azdır. Fakat bu da 
Orman İdaresinin başarmak mecburiyetin
de olduğu işlerin çok olmasından ileri gel
mektedir. Bununla beraber haşeratla mü
cadeleye ayrılan tahsisatın müessir suret
te kullanılması imkânlarının araştırılması 
doğru olur. Bunun için her şeyden evvel 
ormanlarımızı tehdit eden haşere nevileri- 
nin ve intişar sahalarının iyice tespit edil
mesi. hayat tarzlarının ve mücadele usul
lerinin iîmî yollarla ortaya konması gerek
tir. Ancak bundan sonradır ki plânlı bir 
mücadele takibi ve binnetice böcek zarar
larının imkân nisbetinde önlenmesi kabil 
olur.

Ormancılık tarihine dair nouar:

Orman sever bir vali
H a l i l  R i f a t  P a ş a  *)

Başlığa gözü ilişenler, belki bu ismi 
tanırlar. Fakat bilmeyenlerin ve işitmeyen' 
lerin hiç şüphesiz ki bir an için; buda 
kimdir?. Acaba ne için intihap edilmiş ve 
bilhassa «Orman ve Av» sütununa ne mak
satla geçirilmiştir? Bu isim dolayısile ne
ferden bahsolunaibilir diye bir kaç)' sual 
hatırlarına gelebilir.

Halil Rifat (Paşa); ağacı ve ormanı 
seveli ilk devlet adamlarından biridir. O; 
bir tek ağacın bile varlığını.' kıymetini ve 
ondan nasıl faydalanmak icap ettiğini tak
dir eylemiştir. Lüzumsuz yere ağaç kes
menin, kök çıkararak yakmanın ve ormanı 
ateşlemenin zararlarını ve bu kötü âdetler
den doğacak acı neticeleri idare mevkiinde 
bulunanlarla, halka açık ve beliğ bir lisan
la anlattı.

Halil Rifat (Paşa) eski valilerdendin. 
Hayâtında vezirlik rütbesine kadar yük
selmiş bulunuyor. Valilik yaptığı vilâyetin 
hemen her tarafını gezmiştir. Her ..seviye
de ve yaştaki halk ile alâkadar olarak on
ların dertlerini, şikâyetlerini gidermek için 
mümkün olan çarelere ve tedbirlere baş 
vurmuştun-

Devlet hizmetinde memuriyet verdiği 
müddetçe nerede olursa olsun en yüksek 
kayğusu ve düşüncesi; huzur ve emniyeti 
temin ve memleketi imar etmek olmuş
tur.

Çok lüzumlu olan yol işlerinde daimî 
seferber vaziyetini almıştır. Bir çok defa-

Halil Nadir K u t l u k

lar inşaat yerlerinde çadır kur arak gün
lerce iş başında kaldığı söylenir. Bu çalış
malarının neticesi olarak ta: Samsun hu
dudundan Malatyanm Haşan - Çelebi köyü 
hududuna kadaar 410 kilometrelik bağdat 
şosasmı ve bu yolla birleşen bir çok kaza 
şosalarım açtırmış ve yaptırmıştır. Ke?.a 
Şarkî Karamsar ile Giresun arasım birleş
tiren şosayı ve güzergâhına rastlayan asar 
boğazındaki sert kayayı matkap ve çekiç
lerle 33 metre uzunluğunda ve 3,5 metre 
irtifamda oyudurara-k halen gördüğümüz 
meşhur iki taş toneli açtırmağa muvaffak 
olan yine odur.

Sivas ile Tokat arasındaki şosay: ve 
kışın karla kapanan Çamlı belde ayrıca, bir 
kış yolunu da tesis eylemiştir. Sivas, Zara.

*) Türk büyüklerinin hal tercümesi ile uğ
raşan Balıkesir Saylavı İsmail Hakkı Uzunçar- 
şılıdan alman aşağıdaki nota nazaran:

(Halil Kifat Paşa. 1246 da Nevrekop ka
zasının Lika köyünde doğmuştur. Babası B ö- 
lıîkbaşı İbrahim Ağartır. Biraz tahsilden sonra 
Serez tahrirat kalemine devam suretile devlet 
hizmetine girmiştir. 1282 de Tuna mektupçusu 
ve 85 de Varna ve bir sene sonra Tirhala mu
tasarrıflığında bulunmuş ve burada iken Miri
mi ran rütbesi verilmiştir. 93 de vezaretle Tuna 
valisi oldu. Bundan sonra Kosva, Selânik. Si
vas. Aydın ve Manastır valiliklerinde bulundu. 
İkinci defa Aydın valisi iken 1309 da Dahiliye 
Nazın olmuştur. Buradan 1314 de Sadarete 
geçti. Vefatı 1319 da ve kabri Eyüpte- Boştan 
iskelesin dedir-

«Eyüp rehberinden ihiisarcn>).



K \ v . U ' S ü v a r i  ve yine Ünye hududu* 
na \>vv!.\v M * î Niksar arasını birleştiren 
ve sa-v em$*M şos&hu* ve bunlar üzerleri* 
"e ÛMşen ctağhkn ve bayırları yardırarak 
yu-ûeıve köprü ve binlerce menfezleri ve

met kesinde bugünkü hükümet kona- 
>r ve arka tarafına düşen kârgip yapılar- 
î hap >ane ve müştemilâtım, Mülkî ve As- 

v-'r: Küşdiye mekteplerini, sair ebniye ve 
•evreleri, yıldız ve kelkit çaylan üzerin* 
v.-\ (\ ılciiz. kurba, yusuf ve mercimekı) 
köprülerini yeniden yaptırmıştır.

Bu muvaffakiyetli işleri arasında bil
hassa Sıvasın kemer mevkiinde bir un fab- 
r.kasile bunun yanmda umumun tenezzüh 
yen olan bahçeyi vücuda getirmiştir.

1298 senesinde ufak fidanlarla bahçe 
haline sokulan bu kemer mevkii; bu gün 
Sivasın güzel bi* mesire yeridir, en mü
kemmel ve eşsiz bir orman halini almıştır.

Sayılan işleri başarmakla kendisinin 
büyük bir yapıcı ve kudretli bir idareci 
olduğunu isbat etmiştir.

Hayrı ve çalışmayı çok seven bu zat; 
S  vasin en ücra köylerine kadar adını ve 
işlerini sihirli bir destan gibi yaymış ve 
salmıştır. Sivas ve havalisinde eski vali
lerden bahsolundumu, muhakkak ismi bü- 
vük bir saygı ile ağızlardan dökülür. Bu 
münasebetle de şahit vaziyetinde duran 
eserleri ve hatıraları sayılıp tekrar ruhu 
taziz edilir.

B'z de onu; orman ve ağaç hak- 
tr.daki telâkki ve düşünceleri vesilesile 
yâd etmeğe borçluyuz- Zira orman ve ağaç 
-^k'crdaki tenbihnameîermi neşir ve ilân 
-yârmiş olduğu hicri 1289 ve 1300 (1881 - 
‘."&A *?r. elerinde vatanımızda ormancılık
tsh * henüz nüve vaziyetinde ve pek ipti
dai Ur kaide idi Bu tarihte Sivas vilâye

tinde (Sivas, Tokat, Amasya ve Şarkı Ka* 
rahisar) ormancılık mesleğini temsil eden 
ve idareye memur gibi kimse dahi 
yoktu. Paşanın teübihinameleri ehem
miyetine binaen hicri 1302 senesi Sivas 
salnamesile de neşredilmiştir. Bir kaç vilâ
yetimizin mevcut salnamelerinin hiç biri
sinde, ormancılık bakımından bu kadar 
canlı ifadeler bulunmamaktadır. Bu şerait 
dahilinde muhterem paşa inceleme ve gö
rüşlerine nazaran tertip ve kaleme almış 
olduğu 11 tenbihnamesinden 2, 8 ve |  un
cularını ağaç ve orman mevzuuna tahsis 
kılmıştır.

Ağaç ve orman işlerine ayırt edilen bu 
tenbihn amel erle Anadolunun büyük par
çasında adeta bir ormancılık kurulmuş ve 
yapılmakta olan tahribata karşı cidal açıl* 
mış sayılabilir.

Pazar yerlerinde kök satanlara, var
ken taş, toprak kullanmıyarak sırf ağaç 
gövdelerinden ev yapanlara para cezası 
tatbik ettirmiştir. Hatta tenbihnamelerirı 
tatbikini infaz ve icrada gevşeklik göste
ren Nahiye Müdürleri, Kaymakamlar hak
larında bile hafif para cezaları ve ihtarlar 
kabul ettirdiği tevatiren söylenmektedir.

Merhumun hicri 1298 - 1300 senelerin
de yaptığı ve hükümlerini yürüttüğü ten- 
bihnameler aynen aşağıya geçirilmiştir 
Okunan tenbihnameler tarihine ve o ta
rihteki ormancılığın inkişafı haline naza
ran bugünkü Türk kardeş ormancılarının 
bu kıymetli vatan evlâdına her halde ha
yır dua edeceklerine şüphe yoktur.

Bu sebepten Halil Rifat (Paşaya) kar
şı; meslek alemimizin büyük simalarına 
olduğu gibi iyi bir sempati beslemeliyiz. 
Onun aziz ruhu kalplerimizin ormancılık 
köşesinde her zaman yer almalıdır.

2 inci Tenbihname

«Çok yerlerde köylüler odun bulama
dıklarından Tezek yakıyorlar. Şimdi az 
çok odun bulan köyler bazı ağaçların kök
lerini sökdüklerinden git gide ormanlar 
tükendikte çok sıkıntıya uğrayacaklardır. 
Buna şimdiden bir çare aramak lâzımdır. 
Binaenaleyh her köyde her adamın kaç 
parça tarlası varsa beher tarlanın dört kö
se ve kenarlarına mevsiminde meşe tohu
mundan sekiz on kadar tohum eksün; ve
yahut söğüt, kavak; çam ve sair ağaçlar
dan ağaç dikilecek vaktinde birer fidan 
diksün ve bu fidanları hayvan yememek 
bozmamak için etrafını çalı çırpı ile mu
hafaza etsün ve tarla sürmeğe ve biçmeğe 
gittikçe sulat sun, tiymar eylesün, hasılı 
ağaç yetiştirsünki hem kendi tarlalarının 
hudutları ve sınurları belli olur, gayip ol
maz; hemde ağaçlar büyüdükçe gölgesin
den ve dalından budağından sahibi faide- 
lenir.

Birde köylerde herkes kendi hanesi ih
tiyacı için münasip gördüğü arazisi deru- 
nunda bir dönüm yeri ağaç tohumu ile ya
hut her nevi ağaç fidanı ile eküp orman 
yetiştirecek ve hayvan geteüp ağaçları te- 
ef etmemek için etrafını hendek çevirecek
tir.

Bu sene ve gelecek sene ağaç ekilecek 
mevsimlerde bunları yapmamış olan eha- 
liden ceza kanunnamesi mucibince cezayı 
nakdî alınmak için devair ve nevahi mü
dürleri isim, ve resmi ile defterini kayma
kamlara verecektir.

Ağaç köklerini sökmek yasaktır. Dık- 
meyenler ve kök çıkarup yakanlara ve sa
tanlara ceza tertip olunmak üzere isi inle
rini devair ve nevahi müdürleri ha tahri
rat kaymakamlara bildirilecektir.

Ahaliye ağaç ve orman yetiştirmişte 
kusur eden ve ağaç kökünü sekenleri men 
etmeyen ı~e bu işe her sene ve daima dik
kat ve nezaret eylemeyen devâır ve nevâ- 
hi müdürleri kabahatli olur.

Bu tenbihi yolu ile icra ettiren müdür
ler dahi hükümet yanında makbul ve 
memduhtur.»

(1) Fi 29/Ş/1287 ve Fi. 9 Kânunusani 
1286 tarihli ahkâmı mülga kanunun Babısalîs 
İdarei umuru kaza Faslı evvel Nizama ti İdari - 
yenin mülkiye kısmı ■ Madde; 43 mucibince 
tenbihnameler vilâyet ve liva tarafından yapı
lır. Bu tenbihnamelerin tenfizinîn icrasına ka
za kaymakamları memurdur. Birinci tertip düs
tur C ilt: I. S.

26 Temmuz 1298

« 8 inci Tenbihname »
«26 Temmuz 1289 tarihli ve 2 inci tan- 

bihnamemizde ormanlar kesile kesite ve 
kök çıkanla çıkanla bitiyor, sonra ahali 
odun ve kereste bulamayacaktır. Bunum 
için her köyde her adamın kaç parça tar
lası varsa bir parça tarlanın kenarlanna 
ve dört köşesine ağaçlar dikilmesi ve her 
hane kendi idaresi için bir dönüm orman 
yetitirmesi ve ağaç kökü sökmemesi ya- 
Zilmışti. Bu tenbiki tekrar ve aşağıda ya
zılı olan tenbihatt dahi ilâve ederiz.

Ormanlarda kendiliğinden ve furtu- 
nalardan yere düşmüş ve yahut öteki be
riki lüzumsuz olarak kesmiş ve düşürmüş 
ağaçlar dururken taze yaş ağaç kesilme
yecektir. Ve ne vakit bu devrilmiş ağaçlar 
tükenirse ondan sonra ahaliye lâzım olan 
ağaçlar kesilecektir. Lâkin insafsız ve lü
zumsuz ağaç kesmek ve ormanları yakmak 
ve sade ağaçtan hane ve dam ve ağıl di
narları yapılmak, tarla bahçe harman ke
narlarına muhafaza için cesim ağaçlan 
kesmek koymak yasaktır. Şimdiye kadar



ayMv'Uo- için bir 
ı*. &>»tra her kim
**h da\v'Unra tarla -ye bahçe- 
i®r «MfctatoteUs'i için taze ve yaş 
tsg $$tr aafcdî ile cezalanacak- 
biht muhalif veyahut tenbihm- 
bekttrf her köyde okuyup aha- 

-*azsa kabahatli olan adamdan 
e^syi nakdinin bir misii dahi 

■e*: a l ı n a c a k t ı r .  Bir ormana kazaen 
xısden ateş verilirse o orman hangi 
■ini? he ol köy ahalisi gidüp ormanı 
Kepe ve yakanları bulup hüküme- 
■r vermeğe borçludurlar. Ateşi sön- 
ler ve imkanı haber vermezlerse ne 
tğoç yanmış ise köylüye ödettirile

l i  itnetv Tenbihnaıne)

ormanlar git gide azaldığından bu- 
in ve yapılmak lâzım olduğunu ge- 
evvelki senelerde nevahi müdürle- 

ağıttığrmız 2 inci ve 8 inci tembih 
erde yazmıştık. Bu tenhihin aksi 
hdîâ götürülmede olduğundan i*,te 

* defa olarak tekrar ahaliye tenbih 
~riz k i : Ağaç kökleri sökiilm.eyecek- 
cam pelit ve meşe ve. sair ağaçların

m Imamcakt1 V ı anlar-
içKnden yere düşmüş veyahut 
fcesidüp düşürülmüş ağaçlar til
er ifen'ulcn ağar kesilmcyeeek-

l®ş «er ilçen hane oe ağıl dinarları 
eten yapılmayacaktır ye tarla ve 
~n etrafları hendekle... muhafaza 
ede sesse ile re rriî meyecekti r Tar- 
< tem orman yakılmayacaktır. Ve 

«ter pöritlurse en yatçın köy 
gûivn söndürecektir. Ve ate

şi mahsus kanulmuş ise ateş koyanı köylü 
bulup hükümete teslim edecektir. Ve or- 
mauu ateş vereni köylü bulmak ve hükü
mete teslim etmezse kusâme usuluna tat
bikatı ormanın zararı köylüye ödettirile
cektir. Kâfi ormanı olmayan köylerde ve 
ağaç yetişebilecek yerlerde her kimin kaç 
tarlası varsa her tarlanın dört köşesine bi
rer fidan diküp ve tarlası ziyade Planlar bir 
iki sene zarfında kendi için bir dönüm ve 
hiç olmazsa yarım dönüm kadar bir yerde, 
hendek çevirerek tohum fidan veyahut 
söküp ağaç ve orman yetiştirecektir. Deva- 
ir ve nevahi müdürleri her kariye.de aha
liyi cem eder bu tenbihnameyi okuyup bi
rer birer mealini anlatacaktır. Ve "bu ten- 
bihleri dinlemeyenleri hükümete haber 
verecektir- Ve ahaliye bu işleri bildirme
yen ve yaptırmayan ve hilafına hareket 
edenleri hükümete haber vermeyen mü
dürler azil ve tedip olunacaktır-

Ve bu tenbihnameden birer kıtası mü
dürler merkez kazaya celp olunarak kay
makamlar vasıtasile kendilerine verilecek 
ve ağızdan dahi etrafiyle anlatılacaktır. 
Ve bir kıtası da belediyelere ve zabıta ida
relerine verilecektir. Zabıtadan ve beledi
yeden odun satılan yerlerde memurlar gez- 
dirilüp satılık için ağaç kökü ve kabuğu 
görülürse müsadere ile beraber bayilerin
den ceza kanunnamesine tevfikan cezayı 
nakdi alınacaktır.

Bu tenbihnamenin mütemadiyen ve 
harfiyen icrasına mutasamfınıkiram ile ka
za kaymakamları ve devair ve nevahi mü
dürleri ve zabıta memurları memur ve 
mecbur ve ademi icrasında derece derece 
mesuldurlar.» (2) 25/Kânunuevvel/1300

(2tHicri 1302 seneli Sivas salnamesi, 
sahifa: 311 - 317.

Ormancılık âleminde :

I. Yurt içinde

Orman umum müdürünün tetkikleri: 
Eylül ayı içinde berayi tetkik mülhakata 
hareket eden orman umum müdürü Bay 
Fahri Bük, evvelâ Bursa’nın İnegöl kaza
sına muvasalatla bu kazanın Hilmiye ve 
Pazaralanı ormanlarında tetkikatta bu
lunmuş ve Uludağ orman komiserde İne- 
göle gelen Bursa orman çevirğe müdürü 
ve Bursa orta orman mektebi müdürlerde 
orman işleri ve tatbikatı hakkında gerekli 
konuşmalarda bulunmuş ve direktifler 
vermiştir.

Umum müdür Bay Fahri Bük İnegöl, 
den Eskişehire hareket etmiş ve Eskişehir 
devlet orman işletme reviri merkezinde 
tetkiklerde bulunduktan sonra revir âmiri 
Nevzat Mengü ile birlikte revir ormanla
rından Somdöken silsilesinin Çatacık ve 
Degirmendere mm(takaılaırına gitmiştir. 
Bay Fahri Bük bu ormanlarda işletme fa
aliyetini ve ormanların vaziyetini ve bil
hassa Karakütük ve Çırçır depolarındaki 
emvalin naklini temin için yapılan ve Çır. 
çırda;n Karakıütüğe ve oradan da Çatacık 
mevkiine vasıl olan Kamyon yolunu tet
kik eylemiştir.

Şimdiye kadar seri vasıtalarla nakli
yata müsait olmayan bu yolun inşası sa
yesinde bu ormanin işletme bölgelerin
den her vasıta ile ve bilhassa kamyonlarla 
sür’atle nakliyata başlanılmıştır.

Tetkik seyahatleri: Orman umum mü
dürlüğü şube müdürlerinden Süreyya 
Toygar zelzele mıntakasmın kışlık mahru
kat ihtiyacının temini hususunda alınacak

tedbirleri mahallen tesbit eylemek üzere 
Sivas, Erzincan, ve Elâzığ Vilayetlerine, 
şube müdürü Fuad Adah diğer bir vazife 
ile Trakya mmtakasma; şube müdürü 
Mehmet Ali GÖkberk Bursa ve Bolu or. 
man mekteplerine alınacak talebenin se. 
çiminde bulunmak üzere Bursa’ya hare
ket ve avdet eylemişlerdir.

Teftişler: Müfettiş Macit Toran tah
dit komisyonu muamelât ve hesabatım tef. 
tıs için Kızılcahamam kazasına, Müfettiş 
Bekir Günay Çankırı ve Çerkeşe, müfet
tiş Halil Kutluk Edirne, Kırklareli ve İs
tanbul’a hareket etmişler ve müfettiş Ce
lâl Göydün Adana’dan, müfettiş Avni Pı
nar Trabzon’dan merkeze avdet eylemiş
lerdir.

Türkiye ormancılık tarihini araştır
ma komitesinin çalışmaları: Cemiyetimiz
de bir kol olarak çalışmakta bulunan 
Türkiye ormancılık tarihini araştırma ko
mitesi faaliyetlerinden bir kısmını mec
muamızın bazı sayılarında neşrederek 
ouyucularımızı haberdar etmişti.

Bu defa komite azasından Halil Nadir 
Kutluk ve Kerim Yund tarafından müşte
reken (eski orman umum müdürlerinden 
hoca Ali Rıza efendinin hayatı ve eserleri) 
adlı bir eser hazırlanmıştır. Eser basılmak 
üzere cemiyete tevdi edilmiştir.

Bu etüd yalmz bir tercümei halden 
ibaret değildir, vakjtile ormancılık hayatı, 
rnızda mühim bir mevki almış bulunan 
hoca Ali Rıza efendinin mesaisini ve do- 
layısüe mesleğimizin en yakan tarihine ait



v\ \ i ;- t ' X r.-..»X. Vatın anlatmakta-

■v: ' v ı bir an evvel basılma.

ennaneıhğnuı dair yeni bir 
\  Kemal'in dört senelik uzun 

rAÎiçtfnadan sonra hazırladığı (Türkiye 
e v lîmda ormancılığın yeri ve ehem.

s e s e r i n  basılmasının sona er- 
* ere bulunduğu haber alınmıştır, 

îürkiye örmene ılığının varlıklarını ve 
asını veıvn ormuncılığımızı|ı Ziraat,
. . ■ ik. endüstri, münakale, ticaret ve 
ye ile olan münasebetlerini bütün te
in le  mütalâa eden bu eserin neşri 
i*k havalımız için büyük bir kazanç

Orman fakültesine alman talebeler : 
İ(üo Yüksek Ziraat Enstitüsünün Or.

Ziraat. Veteriner Fakültelerine mü. 
sa imtihanı ile 123 talebe alınmıştır. 
;;.v Fakültesine müracaat eden 130 li- 
lerunu arasından 62’si müsabakayı ka. 
nağa muaffak olmuştur.
Orman Fakültesine kabul edilenlerin 
İtrim aşağıya yazıyoruz.
Bemzt Mete. Vehbi Kızı likan, İsmail’ 
ğiu Fuat Topbaş. Celal Üçgiirz, Meh. 
Azı bal. Rifat Gürbüz. Osman Karagöz, 
... Temelli. Ahmet Altuntaş. Hüseyin 

Yüksek. Kâmil Çeltik. Orhan Ata- 
: Mahtap Tanyeloğlu, İbrahim Tazoğ- 
Abdoiiah Endürüklü, Şükrü Yıldırtın, 

Sayhan. Turgut Rerbök. Mehmet 
rrsrlu Türgut Türksoy, İbrahim Arın, 
- t O v ü k s e k ,  Zekerriy* Toksavui, 
H -/a: Necrr.ı Gürkan, Kemal Aşk. Sa. 
*ss,7̂ Etem Baş. Sabit Avcu. Hü.

Takman. Mehmet Gülmez, HiL 
KemMettin Yükceîcn, İs

mail Çakıroğiu, Cevdet Özberge, İsmail 
Akbaş. Fehmi Çancı, Ziibeyir Demirgüç, 
Şerif Özdor, Orhan Cancı, Ş)akir Yılgaı, 
Fikret Aksaç. Suat Yalçın, Cavit Baykal, 
Mehmet Yurduran, Niyazi Karabayır, İh. 
san Sabri Asmaz, İlyas Sami, Salâhattin 
Sözen, Aziz Çağlayan, İsmail Çaltuncer, 
Zeki Kurt ay, Kemal Sarıgüzel, Hüseyin 
Atar, Hüseyin Durubal, Orhan Türker, 
Mehmet Aşer. Nurettin Başak, Hakkı öz. 
kan, Halil Gökoğlg, Cemal Korkmaz.

Meslek olarak Ormancılığı seçen genç, 
lerı müsabakada muvaffak olduklarından 
dolayı tebrik eder, ormancılık mesleğinin 
ilk merhalesi olan tahsil devresini muvaf
fakiyetle bitirmelerini temenni edeniz.

Orta orman mektebine alman talebeler; 
Bursa ve Bolu orman mekteplerine alınan 
talebenin hususî şartlara göre seçimi Bur. 
sa orman mektebinde yapılmış ve ellisi 
Bursa ve ellisi Bolu orman mekteplerine 
olmak üzere 100 talebe kabul olunmuştur. 
Yeni meslekdaşlammızın isimlerini ve 
hangi mektebe ayrıldıklarını aşağıya ko. 
yuyoruz.

Bu r s a  o r ma n  m e k t e b i n e  s e. 
ç i 1 e n l e r  :

Ihsan Kunt, Ahmet Hilmi Akçay, Safi 
Ceylân, Enis İsmail Onay, Süleyman Cive
lek, Ali Erkmen, Sabati Gürgün, Muzaffer 
Saygılı, Ahmet Öz, Hilmi Mıhçı, Haşan Bil- 
başa, Ömer Faruk Özata, Sabri Etçi, Ah. 
met Eşen, Mehmet Çevik, Fuatt Olcay, İb
rahim Cesin, Rüstem Alpaslan, Kâmil Arı. 
can, Ali Kasapoğlu, Recep Kaymaz, İhsan 
Tüteel, Cengiz Tunçer, Hüseyin Basmacı, 
M. Nihat Baltacıoğlu.SülevmanSoylu, Adil 
Uygun, Niyazi Yılmaz, İsmail Akın, A. Kâ
zım Artuç, Abdullah Bölük, İbrahim Me
te, Mehmet Sırrı Çelebi, Muzaffer Tan.

Mehmet Kelebek, Hakkı Küçüksileli, Ör. 
han Baki Ortaç, Reçep Savan, Muzaffer 
Çetinkaya, Rifat Eren, Müfit Alper, Salâ
hattin Yazar, Alâattin Benal, Şükrü Gök
sel, Cemal Cingi, A. Rıza Ünay, M. Kemal 
Köseoğlu, Şerafettin Lşılay, Salâhattin Öz
den, İbrahim Akar.

Bo l u  Ormaı n m e k t e b i n e  se
ç i l e n l e r  :

Necati Özdemir, Abdullah Işıkoğlu, 
Necip Süreyya Cebeci, Harun Turan, Ha
şan Delikli, Celâlettin Tüfekçi, Mehmet 
Özcan, Salâhattin Aydın, İsmail Doğan, 
Osman Nuri Ümekkan, Şevket Erişen, Ve. 
li Demiöz, Ahmet Gülünay, Hikmet Tır
mandı, Osman Öskal, Abdullah Işık, Veli 
Çakar, Salih Gündoğdu, Hamdi Öcal, Şev
ki Altuna, İsmail Ak, Fahri Turan, M. Ke
mal Bulut, Ahmet Ergin, Osman Güney, 
Zühtü Sönmez, M. Bahattin Yücedağ, 
Bürhanettin Sizinkan, M. Ali Atakal, Ali 
Çeliköz, Cevat Akgün, izzet Elver, Osman 
Yaşar, Rifat Çakırlı, M. Necdet Sayaşkan, 
Ruhi Cöbek, Zeki Pelisen, Raşit Ünal, Ali 
Çeviktürk, Haydar Özkan, Salâhattin Gü
naydın, Behçet Erdem, İ. Hakkı Burgucu- 
oğlu, Cavit Fırat, Ömer Fevzi Özbek. Y. 
Nihat Tekin, A. Nazmi Doğanbilger, M. 
Kemalettin Başara, Mehmet Kutay, Sıtkı 
Arık.

Müsabakada kazan gençleri tebrik 
eder, tahsil hayatlarını muvaffakiyetle so
na erdirmelerini temenni ederiz.

Tayinler; Almanya’da tahsilini ikmal 
ederek memleketimize dönen Sim Sunal 
işletme revirinde çalışmak üzere Eskişehir 
orman mühendisliğine, Hayrettin Kaya
cık İstanbul ikinci sınıf orman mühendisli

ğine, 939 - 940 yıb Bursa orman mektebi 
mezunlarından Yaşar Albay Çankırı, 839- 
940 Bolıı orman mektebi mezunlarından 
Hakkı Gökhan Lapseki, Lütfl Gürcan Kas
tamonu, Rahmi Polat Eskişehir devlet or
man işletmesi reviri bölge şefliğinde is
tihdam edilmek üzene Eskişehir beşinci sı
nıf orman mühendis muavinliklerine nam
zet olarak tayin edilmişlerdir.

Yeni meslekdaşlarımiza vazifelerinde 
başarılar dileriz.

Nakiller: 70 lira aslî maaşlı ve birin-, 
ci sınıf orman müfettişlerinden Macit To. 
ran Orman umum müdürlüğü teşkilât ka
nununa ek kanun ile ihdas edilen Orman 
umum müdürlüğü Zat işleri ve Levazım 
müdürlüğü vazifesini ifa eylemek üze
re münhal bulunan umum müdürlük Şu
be müdürlüğüne naklen tayin kılınmıştır.

Meslek,, âleminde sevilmiş ve tanınmış 
bir ormancı olan Macit Tor an a yeni vazi
fesinde muvaffakiyetler dileriz.

Tahviller; 10 No; lu tahdit komisyo
nu reisi Şevket Erkal 4 No: lu orman tah
dit komisyonu reisliğine, Safranbolu ikin
ci sınıf orman başmühendis muavini .Âdil 
Adak Amenajman gruplarında istihdam 
edilmek üzere Ankara ikinci sınıf başmü
hendis muavinliğine, Çankırı orman fidan
lığında müstahdem birinci sınıf orman 
mühendisi Celâl Noyan Çoruh devlet or
man işletmesinde istihdam edilmek üzere 
Çoruh birinci sınıf orman mühendisliğine, 
Bozüyük üçüncü sınıf orman mühendis 
muavini Tahsin Gürsel Bozüyük Orman 
mühendis muavinliklerine tahvil olunmuş
lardır.



IK Yurt dışında

Şafcîds* Uc akaçlamalar:
tvgüasa'tğs eks^eiecm tesfeiti, ziraat yoli- 
t  cCscvamıyan arazinin orman va-

*tsa*raan için 1543 senesindenberi 
tes>><r'': ^cxîs akaçlamalar jyapahnakta. 
öc îsSX? de© İ5M senesine kadar (Köprü- 
«■ v« $oseîer idaresi) tarafından yapılan 

s^şs ferini 1862 senesinden itibaren 
idaresi' üzerine almış bulunuyor, 

maksadım büyük ölçüde 
sr_ arssisâ ve su yollan için büyük bir 
fe&fifee *i*>> eksibeleri tesbit işi ve hasıla 
«fes—syen Toprakların ağaçla ndmlması 
TaeseİesE meydana getirmektedir.

Gerek eksibelerin tesbitinde, gerekse 
r-x.it yoHvIo istismar edilemeyen arazinin 
ara. »mastınimasında tatbik edilen metodu 
C^ssermesi itibarile Fransadaki ağaçlama 
îaalr-vetjerim okuyucularımıza sunuyoruz.

Fransa'nın Morbihan ve Finişlere de- 
n ‘_vmda eksibelerin tesbiti ve ha

ydat vermeyen toprakların ağaçlandırılma. 
S3ss sahil çamı \Pinus maritiTnc) kulla-

I — Divan ağaç la m a s ı :  îlk ça. 
muvaffakiyetli zlikle neticelen-

t.jZls Tecrübe «dilen ağaç nevileri içinde 
4Sft Sadm muvaf fak iyot sahil çamı ağaçla. 
-rjk̂ rrr*!dacm. NaraağlÇ ağaçlamaları az 
tirgjSit olmuştur. Garsiyatta kullanılan 
ça&iar' 'çatır tırnağı, Ilgın. Salix caprea, 

§dş£H-S: ağaçlar: da sahjŞ-İakçaağa- 
jBT'çarr, kavak. Prursus avhır, meydana 

# t t 1ji«di Kamîanr. kireççe zenginliği 
■İe.v&Tti'jr ît İKikSKs katır î;magt tutmamış, 
ti>jr rjt"* ~y>- Ssöss racr̂ a çcet iyi büyü.

şenlen sahilçamı ve sahra karaağacı ol
muştur.

Ağaçlamalarda kullanılan kültür me
todu şöyle idi . Hakim rüzgâr istikametin
de 3 metre ara ile söğüt ve ılgın çelikleri* 
le dikim, sıralar arasında bir metre geniş
liğinde ve katır tırnağı himayesinde sahil 
çamı ekilmiştir. Zeriyat için hektar başına 
kullanılan tohum miktarı 15 Kg. sahil ça
mına karıştırılmış olan 4 Kg. katır tırna
ğı tohumudur.

2 —- Q u i b r o n  civarındaki ağaçla
manın metodu birincisinden farklıdır. Düz 
kısımlarda bir kurutma şebekesi tesis edil
dikten sonra şerit halinde katır tırnağı ile 
birlikte sahil çamı ekilmiştir. Quibron'un 
itmamen teşcirihde, Beg, Meil ve Mousteıü 
lin'in yirmi senedenberi yapılan ilk ağaç
landırmalarında sahil çamından mada 
Cypressus Lambertiana ve Pinus insignis 
kullanılmıştır. Sonuncu ağaç nev’i arrno- 
rican sahillerinde iyi netice vermiştir.

Bu ağaç nevilerinden başka sahilçamı 
ile de mütecanis ineşcereler kurulmuştur. 
Sahil çamının tecessümü binnisbe ağır ol
makla beraber muhafaza şeridi olarak en 
kuvvetli fırtınalara bile mukavemet etmiş
tir. Bütün bu ağaçlamaların toprağı mu
hafaza tesiri memnuniyete şayan bir dere
cededir. Ayraca onların turistik kıymeti 
de vardır. Sahil çamı, eksibelerin tesbilin- 
den mada hasıla vermeyen toprakların or- 
manîaştmlmasında da istimal edilmiştir.

Sahil çamı ile kurulan en eski meşce- 
re F’oranges devlet ormanındadır. Fioran- 
gesdeki Park 1875 de seyrek sahil çamla- 
rüe örtülü idi, en yaşlıları 80 i aşmıyordu. 
Bilâhare kısmen sahilçamı ve kısmen de

sûrıçâm ile yapılan zeriyat vasıtasıle ağaç
landırma sahası genişletilmiştir.

Hususî ormanlarda sahilçamı ile ya
pılan ağaçlandırmalar 1860. tarihine kadar 
uzanır. Sahilçamı, tecessümünün çabuklu
ğu, yetiştirilmesinin kolaylığı dolayısile 
sarıçama tercih olunur.

Evvelce maden sütunu almak maksa- 
dile 25. inci senede intifaa tabi tutulan sa- 
hilçami meşcereleri halen 40 yaışna kadar 
bırakılmaktadır. Sahil çamında ferahlan
dırma kesimleri nadiren İktisadî mülâha
zalara. müsteniden yapılır.

Sahilçamında kaba tarzda dal kesimi 
yapılır. Bu takdirde ağaçda yalnız beş hal
ka bırakılır. Bu kesimden elde olunan yap
rak ve dallar ziraatte kullanılır. Sahil ça
mı mürekkep baltalıklarda da kıymetli 
ağaç olarak yetiştirilir.

Hülâsa; sahilçamı Fransa'nın alçak 
Britanya kısımlarında iyi yetişir. Kolay
lıkla tensil olunur. Fırtınaya mukavimdir. 
Odunu maden sütunu ve kuıtu kerestesi 
olarak aranır. Avrupa harbinden evvel İn
giliz kömürü ile mübadele objesi halinde 
istimal olunurdu.

1900 den 1928 senesine kadar yapılan 
ihracat vasatisine göre her sene MorbL 
handen yabancı memleketlere gönderilen 
sütunluk sahilçamı miktarı 100000 tondur.

Sahilçammdan reçine istihracı pek az 
muvaffakiyetli neticeler vermiştir. Alçak 
Britanya ve Finistere departmanlarındaki 
sahilçamı ormanlıkların vüs’atım vermek 
çek zordur, çünkü geniş arazi üzerine da
ğılmışlardır. Bununla beraber ormanlık 
sahanın 18.000 hektar olduğu söylenebilir.

Rusya ormancılığının ağaçlandırma 
plânı: Sovyet Rusyada orman ticaretine

ve sanayiine olduğu kadar ağ?çü?Tv.irrrr.r. 
işlerine de büyük ehemmiyet verilir. Rus- 
yada halk komiserliği müşavhligine bağ!» 
orman muhafaza idaresi 1940 soKŝ si için 
218,000 hektar genişliğindeki sahayı ağaç
landırmağı plân aitına almış bulunuyor. 
Tesis edilecek ormanların büyük bir kisaru 
bilhassa: dikim suretıle meydana getirile, 
cek olanlar cenup ve cenubu şarki m:ala
kalarında yani "Ukrayna ve Woıorıeş. Sta- 
lingrad, Saratov Vilâyetlerine isabet edi
yor. Ağaçlanacak sahaların takriben yarı
sı ibreli ağaçlar (çam ve ladin) den, 50.000 
hektan da meşe, kavım akçaağaç, dişbu
dak gibi kıymetli ağaçlardan mürekkep 
olacaktır. Bun3ardan başka mantar meşe
si., - ceviz ormanlıkları ile guttapereha gar- 
sıyatı genişletilecektir. Zerivatm bir kıs
mı tayyare ile yapılacaktır. -

Orman yetiştirmek maksadile muhte
lif mıntakalarda kurulan fidanlıkların 
umum sahası 2.000 hektardır.

Mısırda ağaçlamalar: Mısır, cihanın 
orman mmtakaları haricinde kaldığı için 
büyük mikyasta tabiaten ormansız bir 
memlekettir. Onun için Mısm orman mah
sulleri ihtiyacını hariçten getirir.

Mamafih son zamanlarda Mısır Ziraat 
Vekâleti halka yeni bir kazanç şubesi te
min etmek ve memleketin hariçten odun 
ithâlini azaltmak gaygusile muayyen mın- 
takâlann ağaçlandırılmasına karar vermiş 
ve bütçeye 12.000 lira tahsisat koymuştur. 
Mısır Ziraat Nezareti kurulacak ormanlar 
sayesinde muayyen arazinin tekrar ziraa- 
te elverişli hale konacağı kanaatmdad ir. 
Bu arazinin, kazanılması hayatî ehemmi
yete maliktir. Çünkü Mısırda çöllerden 
sarfınazar, bu yol ile yeniden kazanılacak 
arazi vüs’atı 800.000 hektardır.



H.Vo t --** *ğ*\h \v'U n̂. Akdonız. mem- 
v*w v :''V tUK.i, bol ağaçlı yol
ak na'k »'•iv ülkedir. İtalya devlet 

4'. î vam 21.000 kilomet- 
3i çevrelenmiş olduğu gibi
■ e* s  \  - kilometreyi mdtecavi!x bül- 

. ' vardır Yollarda en çok dikilen
»N-ar bmncı Miada çınar, akasya ve 
... kavak nevileri, ikinci sırada ib- 

• einsleni, ıhlamur, karaağaç, dut 
,'ov.İH'm akçaağuç ve meyva ağaçları 

.•■vira getirir.

Memleketimizde de son yıllarda şehir- 
r .r  vv belediye hududu dahilindeki yol- 

w .-jimendüfer yollarının ağaçlan. 
Mstaa başlanmıştır. Yalnu bu maksat 
:ır. hemen münhasıran akasya kullanılır, 
«v ırierin ve yolların içinde bulundukları 
»buu şartı göz önünde tutularak; akasya- 
«r. başka nevilerin yol ağaçlamalarına 
Ahsts edilmesi doğru olur.

Bulgari statün ilk orman mektebi: 
Bîâlğâiistanda orman idaresinin kuruluşu 
re düzenli bir onnancılığm başlangıcı ol- 
iukç* eskidir. Buna rağmen şimdiye kadar 
su memleket müstakil bir orman mekte. 
;ır r maıtk değildi. Bu itibarla Bulgar or

mancılarının çoğu meslek tahsillerini 
memleket dışında bilhassa Avusturya, Ah 
manya, Fransa ve sair memleketlerde ik. 
mal etmişlerdir. Son zamanlarda bahusus 
cihan harbinden sonra ormancılığa veri- 
len büyük ehemmiyet dolayısile Bulgauris- 
tanda yetişkin ve işe yarayışlı orman me
murlarına, orman bekçilerine olan ihtiyaç 
da artmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak mak- 
sadile 1936 da Samakov’un Çamkorya or
man mıntakasında ilk orman mektebinin 
temeli atılmış ve mektep 1940 senesi Şu
batında Ziraat Vekili tarafından mera
simle açılmıştır.

Her sene 100 orman bekçisi yetiştim 
mek maksadile açılan mektebin inşasına 
takriben 50-60 bin lira harcanmıştır. Mek. 
tep yatılı, parasız olup tahsil müddeti bir 
senedir.

Ormancılıkta bir çok işler vardır ki 
onların düzgün bir şekilde yürütülmesi 
meslek tahsili görmüş yetişkin bir onman 
memuru sınıfının mevcudiyetine bağlıdır 
ve ekseriyetle onların yetiştirilmesi de o 
kadar güç ve külfetli değildir. Halbuki bu 
sınıf memurların sayısı, yetiştirilmeleri 
uzun ve masraflı olan orman mühendisle
ri sayısının beş altı misline varır.

Türkiye Ormancılar Cemiyeti
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak





O R M A  N v e  A V
V'terhne Ormancılar Cemiyeti

çıkarılır meslek mecmuası

i ç i n d e k i l e r

ir ve hum madde istekleri...

ıcırrdendirilmesine dair ......

.* i-serviden istifade ...... ......

rt santralı

Dr. h. c. Muhlis Erk men 
Dr. Adnan Berke l 
Faruk Şeker 
Dr. Fuad Adalı 
İsmail Hakkı U z m a y,

Dr. Ali Kemal Yiğitofilu

fc"a<ea6ye -

P* - ' temsil ve imarına ait pratik silvi-
■"'* •***•* ****•• ............ . •••••• * * *

uniıinp ait notlar;

- tr'.atr Dunbuhm mahrukat meselesi Halil Nadir K u t l u k

ndeı

Y u r d  iç in d e

» mtn takasının .mam yolunda ormancılık faaliyeti. — Ağaç
r ve enjekte fabrikası. ...  Devlet Orman İşletmelerinin

Amenajroan gruplarının 1940 senesi faalıye- 
Tahdit Komisyonları Iş Talimatnamesi. — Orman 
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. »emam&m pasla kutusu adresine yollanır.

yiiksok Ziraat EnatltliaÜnde;

Vekilimizin bir hitabesi

Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne yeni alman talebenin kabul töreninde kıymetti 
Vekilimiz Muhlis Erkmen’in genç meslektaşlara söylediği nutku butun meslektaş
ları alâkadar etmesi dolayısile aynen neşrediyoruz: „ .

Sayın Ziraat Vekili Dr. h. 
Muhterem misafirlerimiz, aziz mes- 

lekdaşlar ve sevgili talebe arkadaşlarım;
Meslekdaşlarımı böyle toplu olarak 

görmek, içinizde, aranızda bulunmak, bil
hassa genç arkadaşlarımızın ailemiz ara
sına girmesini tesit eden bu toplantılar 
bende daima büyük bir heyecen uyandı
rır, bana zevk ve neşe verir, ümidimi, 
kuvvetimi arttırır. Bu heyecan ve neşe dc 
(Belki de eski hocalığın sönmiyeıı, sön- 
,n«k bilmiyen hasretinin feveran ve gale
yanıyla) söz söylemek ihtiyacını verir.

zaman böyle toplantılara gelsem, yal- 
**** aranızda bulunmak zevk ve şerefini

c. Muhlis Erkmen kürsüde 
tatmak için gelmiş bile olsam, gene söz 
söylemekten kendimi alamam.

Bu sefer sîzlere genç arkadaşlarınızı 
tebrik etmek çerçevesini taşacak bir ko
nuşma yapmak istedim.

Bunun bir sebebi ve bir de maksadı
var.

Sebep şu:
Rektörünüzün de işaret ettiği gibi, bu 

sene tatil aylarında içinizden 150 arkadaş 
köylerde dolaştılar, köy tetkikleri yaptı
lar.

Ben de gezdiğim sırada arkadaşların 
çalışmalarını yakından takip etm ek firta*



m*- *', VrkMİ^İAriH v»itii’elerini tak
site övğe» bir itina ve feragatle yaptıkla*
• , l*: v̂iMH'kU' M'i İndİtU.

Bv. m kadarlarıma, ekip şeflerine ve 
>-,e çök uğraşan Ekrem Üzunıcri’ne tc- 

sasfkkift borcıumhı. Bunu huzurunuzda 
vAjşMMak benim için büyük bir haz ola-

Konuşmamın maksadı da şu :
Hepiniz yarın memleket işlerinde, 

mesleğinizde (mesleğiniz derken ormanı, 
veterineri ve -ziraatçıyı ayırmadan zaten 
ayrılamaz, bîr kül olarak topluyorum) 
mühim vazifeler alacaksınız. İçinizde ya
rının mütehassısları, büyük âlimleri, mii-

Eğer bu konuşma; umduğum ve bek
lediğim karşılıklı alâkayı uyandırırsa sı
raya koyacağım. Bugünkü konuşmam ile
rideki konuşmalara bir başlangıç olacak
tır.

Arkadaşlar;
2(1 yıl bile olmadı. İsmet Paşa Lozan 

sulh konferansında.. Bir tarafta Avrupa, 
nın birçok kocaman devletleri, diğer taf 
rafta İsmet Paşa, mesai arkadaşlariyle, 
tek başına.... Müzakere uzun, haşin, çetin 
idi.

Paşa; zaferin hakkından, hakkın zafe
rinden emin, her madde üzerinde ayak 
diriyor, istediklerini adetâ sökerek, kopa

lı ekti» Süreyya Genca
körleri a m tun müdürleri ve elbette ve
killeri bulunmak ladır.

H rirr maziye doğru göçüp gitmekte- 
3 a Sezler istikbale doğru ilerliyorsunuz.

Sefej vc halefiz, O lıaldc hugünkii 
•*drto»«Unn yaptıklarım, yapabildikleri. 
m * » » »  > apîcıianoa anlatmakta fayda

açılış nutkunu söylerken 
ıaıak alıyordu.

Asırlarca Osmanlı İmparatorluğunu 
kendisine yalnız dikte edilir bir devlet 
olarak görmeğe alışmış olanlar; bu iddia
ları yersiz ve hattâ biraz da garip bulu
yordu.

Bırakın şimdi... diyorlardı. Kendi baş
larına kalınca işleri nasıl başarabilecek

ler? Yekdiğerini takip eden harplerle bit. 
kin ve perişan ne yapabileceklerdir? On
lar; nasıl olsa, ergeç bize gelecek, şu ve bu 
ricalarla bugün aldıklarını birer birer 
kendiliklerinden vereceklerdir.

Bu yalnız içlerinden geçen düşUnceler 
değildi; bunu ihsas bile ediyorlardı.

Hakikat, yeni bir devlet kurmak için 
ne vasıta, ne de düzen vardı. Şu yoktu, bu 
yoktu. Fakat kanımızda onların kudret 
ve hududunu ölçemedikleri bir kuvveti
miz, yokları var eden kuvvetimiz vardı. 
Nefsimize güvenimiz, istikbale imanımız, 
yaşamak ve yükselmek için azmimiz ve 
irademiz vardı. Ve başımızda bu iradenin, 
bu azmin ve güvenin, inanın ateşleyicisi, 
alevlcndiricisi Gazimiz vardı; hükümetin 
başında da büyük yapıcı İsmet Paşamız 
vardı. Bu varlıklar; velût ve feyyaz yeni 
varlıklar yarattı, inkılâplar birbirini vel- 
yetti ve biliyorsunuz, kısa bir devreye ko
ca bir tarih sığdırdı.

Bu inkılâpların, yükselme ve ilerlemele
rin mesleğinizde de tesirleri ve izleri var
dır. Ziraat işlerini — tabiat ve mahiyetle
ri icabı — toplu olarak hacimli ve şekilli 
göstermek güçtür. Fakat rakamların bela
gatı, hâdiselerin şahadeti bu ilerlemeyi 
çok bariz gösterir. Münferit hâdiseler üze
rine misal alınırsa çok küçük görünebilir. 
Meselâ iyi bir tohum kullanma miitevazi 
bir hesapla, verimi yüzde 10 arttırır. Bir 
dekardan 100 kilo alırken 110 kilo alınır. 
Böyle bir ifade göze çok küçük görünür, 
fakat rakama vurulunca o zaman netice 
kendini gösterir.

En küçük bir hesap alalım: Yalnız 
buğday ve arpanın istihsal miktarı 
0.000.000 ton ctrafmdadır. Hunini yüzde 
onu 600.000 ton eder ve bugünkü rayiçle

değil, normal fiyatla 30.000000 lira tutar.
Tarlalarda görünür (kör) dinilen bir 

hastalık vardır. İlk bakışta zararsız bile 
görünür. Halbuki profesörlerin Ankara ci
varında yaptıkları tetkiklerde bunun za
rarı yüzde 16 bulunmuştur. Bunu yüzde 
5 bile saysak yekûn 10 - 15 milyon lir» 
tutar.

Klcvland ve Akala tohumlarının yal
nız verim farkları toplanınca milyonlar 
yapar.

Bundan 15 yıl önce 2 - 2,5 milyon ton 
arasındaki buğday istihsalimiz bugün 4 
milyondur. Aradaki fark 100.000.000 liraya 
yaklaşır.

Muhterem misafirlerimi rakamlarla 
sıkmamak için burada daha fazla durını- 
yacağım. Arkadaşlarımdan hu mevzu üze
rinde sîzlere daha fazla izahat vermelerini 
rica edeceğim.

Şimdi sîzlere bunların ne gibi şartlar 
altında yapıldığını; kendi yaşadıklarım
dan misaller alarak, krokiler halinde an
latmak isterim.

Hamburg'dan dönüyorduk; mütareke
nin acı ve karanlık günlerinde idi. lstan- 
bulda rıhtımda ilk nazarıma çarpan un çu
vallarının tepeler teşkil eden yığınları ol
du. Bu un yığınlarını görmeğe küçiikten- 
beri alışıktım. Boşaldığı olmadı ki.. Biri 
kalkar, diğeri gelirdi. Bu unlar Roman
ya’dan vc belki Amerika’dan geliyordu... 
Fakat nedense o gün hana çok ağır gelmiş
ti. Tepeden tırnağa kadar her şey yâdel- 
Icrin malı idi. F.kmeğimizin bir kısmını 
da hariçten getirmek çok acı bir şeydi.

Bir müddet sonra ziraat fen müşaviri 
olarak Anrakaraya geldim. Hatıramda ya
nılmıyorsam; Müdafaa, Sıhhiye, Dahiliye 
ve Hâriciyeden başka diğer bütün hükû-



bugün Ankara vilâyetinin 
buİN«du&w \ f  belki sığamadığı binada bu- 

Vnareı, İktisat ve Ziraat Ve- 
|  iUlkn * saman bir Vekâletti; İktisat 
Vekâleti îdi. Hu Vekâlete üç oda tahsis 
;»İ«**n**nı: İki küçük bir de büyük oda.

Bu küçük odaların birisinde Vekil 
«iaruyordu. Diğerinde müsteşar. Ziraat 
kaytar, orman, sanayi, ticaret ve maden 
umum müdürleriyle fen müşaviri olarak 
Sen sıkışmağa çalışıyorduk. Büyük odada 
da bütün müdürler, mümeyyiz ve kâtipler 
istifti.

Üstü kâğıtlarla, dosyalarla dolu kü
çük masaların Önünde gece demez, gün-, 
dtra demez, tutil ve seyran bilmez çalışır
dık. Bugün birçoğunuzun tanımadıkları 
3 numaralı bir gaz lâmbasının kör ışığı al
tında. gece geç vakte kadar, çalışmak âde
ta mutat idi. Fakat mevzular neydi bilir 
tnısınu? Bunu anlatırsam siz bunları pek 
basit göreceksiniz.

Evet çok basit. Benim tebarüz ettir
mek. istediğim de bu.... Bugün çok basit 
görünen, tabii seyir ve cereyanında yürü
yen birçok işler vardır ki daha diiıı bü
yük meseleler, mühim dâvalardı. Bugün 
sM<nefli ve ehemmiyetli, yarın basit ve 
tabir inkılâbın bâriz bir vasfı....

İste size küçük odalardaki çalışmalar
dan birkaç misal:

Orman umum müdürü; ormanları ko- 
ranmak, içirtmek, ormanın bir kıymet ve 
ter»et »ktuğnnu anlatabilmek, Osmanlı 
ÎMparAtoriuçrunıın bir mirasyedi gibi har- 
f-Hhğı «rmaalannuım arta kalanını kur- 
î&r»ir*ife*k için didinir uğraşırdı. (Cibâli 
smİİw4j*İ derler bir tabir vardır. Sanırım 
b n a ı MİflHBH değil, kelimeleri bile size 
■futuatondar- Bu ormana alemdi. Herkesin

ormandan dilediği gibi istifadesi mübah 
sayılıyordu. Ormanın ehemmiyetini an
latmak, onu nizam altına almak uzun boy
lu didişmeler ve uğraşmalarla oldu.

Bu (Cibâli intibaha) dan neler çekti
ğimizi bir gün sîzlere ayrıca anlatmak is
terim. Bu orman siyasetimizde ehemmi
yetli bir tarihtir.

Baytar müdürü umumîsi de çok telâş
lı idi. Vcbaibakarî — bügün onu sîzler an
cak kitaplarda görüyorsunuz — yurdun 
her köşesini sarmıştı. Her sene milyonlar
la alıp götürüyordu. Sığır vebasının doğ
rudan doğruya yaptığı zararlara nisbetle, 
dolayısiyle yaptıkları ondan daha çoktu* 
Münakaleyi durduruyordu, hayvan çoğal
tılmıyordu, çiftçiye çalışma imkânı vermi
yordu.

O zaman Meclisi Alii Baytaride ben 
de âza idim. Vekâlette oda olmadığından 
küçük bir evin küçük bir odasında sedir
ler üzerinde oturur, saatlerce bunun üze
rinde konuşurduk. Sığır vebası yerli ve 
beledî sayılıyordu. Onun tamamiyle kal
dırılmasına pek de imkân görülmüyordu. 
Fakat Türk veterinerinin bilgili, azimli vc 
feragatli çalışması onu memleket toprak
ları üzerinden ebediyen kaldırıp attı.

Ziraat müdüriyeti umumiyesinin işle
ri ise büsbütün dağdağalı, büsbütün tefer- 
riiatli idi: Tohum yok, vasıta yok, düzen 
vok, çift hayvanı az, birçok yerler düş
man işgali altında kalmış, bağ ve bahçeler 
harap olmuştu. Fazla olarak bir de çekir
ge belâsı vardı. Çekirge; memleketin bir
çok bölgelerini sarmıştı. Umumî Harpte 
çekirge; pençeleşilecek, mücadele edilecek 
büyük bir düşman gibi olmuştu. Bunun 
için âdeta bir ordu kurulmuştu.

Fidan..„ Ankara bugün yemyeşil: Ye

şil Ankara... Fakat daha dün denilebile
cek bir zaman önce kuru ve kara idi. Fi
dan dedim de hatırıma geldi. O zamanlar 
belediye, esnafı dükkânları önüne bir fi
dan dikmiye mecbur etmişti, he kcs dük
kânının önüne bu suretle fidan dikmişti. 
Fakat bazı dükkâncılar sabahleyin gelmiş
ler görmüşler ki fidanlar yerlerinde yok. 
Zorlukla bir yenisini bulmuşlar ve dik
mişler. Bir zaman sonra onlar da yok ol
muş. Bunun üzerine bazı açık gözler ak
şam fidanları söküp dükkâna koymaktan; 
sabahleyin onları tekrar yerlerine dik
mekten başka çare, bulamamışlar.

Arkadaşlarım;
Ziraatteki ilerleme ve inkişaflarda 

ağabeylerinizin, meslekdaşlarmızm büyük 
hizmetleri olmuştur. Bugün her taraftan 
iyi ve ilâçlı tohum isteniyor, makine iste
niyor, damızlıklar aranıyor ve saire...

Halbuki bugün istenilen bu şeyler da
ha dün istenilen değil, faydasının bile güç 
anlatılabildiği mevzuat.

Makina dedim de hatırıma geldi: 1932 
senesinde 11 Selektör makinası getirtmiş
tik. Bunları memleketin muhtelif yerleri
ne dağıttık. Sene sonu, gelen hesaplara 
baktım. Her birisi şu kadar yapması lâzım 
gelirken onda birini bile yapmamışlar. 
Köylü bu makinelerle biç bir külfet gör
meden getirdiği tohumu parasız olarak 
temizliyecekti.

Onları kaldırın, başka yerlere verin, 
dedim. Bu emir Banaz nahiyesine do ve
rilmişti. Oraya iki makine gönderilmişti. 
Bu makinelerin bir tanesi kaldırılmış, bir 
tanesi de nasılsa orada kalmış. Geçen yıl 
Kütahya mebusu arkadaşlarını orada ge* 
zerken küçücük bir bina görmüşler, içine 
girmişler büyük bir makine bulmuşlar,

Sormuşlar: J3u makineyi p 
rip burada mı kurdunuz*

— Hayır, binayı üzerine kurduk, 
kapıyı niçin küçük tuttukları sualine: 

■ Vekâlet makineyi almasın» diye demiş*

Bugün elimizde 300 e yakın selektör 
var. Daha 500 olsa istiyen var.

Bunıın diğer bir misaline ben Peyk 
nahiyesinde rastladım. Oraya zelzeleden 
hemen sonra gitmiştim. Vakit akşamdı, 
yağmurlu idi. Yağmurlu bir hava, hazin 
manzara. Köy baştan başa harap... Bere
ket versin hükümet tam vaktinde yetiş
miş: iaşelerini temin etmiş, açıkta kalan
ları çadırlara yerleştirmiş. Büyük bir fe
lâketten yeni çıkmış bu köylüler etrafıma 
toplandılar; dilediklerini söylediler. Bu 
dilekler içinde şu da vardı:

— Vekil Bey, sakın binası yıkıldı di
ye selektör makinasmı alma.

Makineyi en acıklı günlerinde bile 
unutmıyacak derecede benimsemişler de
mekti.

Bütün köylülerin anlıyarak ve bilerek 
benden istedikleri, dün bizim kendilerin
den istediklerhnizdi. Her taraftan meslek 
arkadaşlarımdan istiyorlar. Halbnki ben 
bunların istihfaf ile karşılandığım hatırla
rım.

Demek ağabeyleriniz kendilerini za
manla sevdirmişler, saydırmışlar, sevdir
menin ve savdırmanın yolunu bulmuşlar, 
davalarım anlatabilmişler ve benimsete- 
bilmişlerdir.

Bu arkadaşlarımızın mikdarı azdı, va
sıtaları noksandı, çalışma tarzları gayri 
müsaitti. Onun için — meslektaşlık gayre
tiyle değil — bitaraf bir müşahit olarak ve



k*o-v*tW ağabeylerinizin hifc* 
v»KJîvU :manm.
,v ,.v arkadaşlarınım daima ha- 

. __jU «Ule.vcrek kaydederken he- 
. fjeviın ki:

bitmiş, her şey tamamlanmış 
Bilâkis daha başlangıçtayız.

»rkadaşl**^
hir vasfı ve şıari daha 

Vıikselmiye. ümran ve terakkiye 
yapılanlara doymamak, kanmamak;

____ daha ileride ve yüksekte gözü ol-

Biz on almak için bir işe başlamışa
dır. yür almışızdır. Fakat gene memnun 
o!tn;mns ve bin istemisizdir. Daima ileri
ye ve yükseğe....

O halde sîzlere çok büyük ve çok esas
lı vazifeler düşmektedir. Bunıı; daha iyi- 
m: değil (en iyiyi) yapmak suretiyle hü- 

u>a edeceğim. Sizden bunu istemek hak- 
KBKadı ve bunu başaracağınızdan da emi
niz E» iviyi yapabilmek için yetiştirilme- 
U'iJe Cumhuriyet Hükümeti hiç bir feda- 
Kurtıyı esirgememiştir.

'■'Kıt-193,̂  bliterlerini açınız. Aralann- 
*” *u farkları hesaplayınız. Göreceksiniz 
ki î&.ii de büyük bir eksiliş vardır.

1̂ 29 senesinde Amerika’da patlıyan 
”*®rw*t** serpintileri bize kadar gelmiş, 

Iîlii buhranlı olarak geçmiş, masraf- 
i*r*ia  büyük tasarruf mecburiyeti hasıl 

Bütçeyi tevazün ettirmek için 
‘*,’ î bjzı masraflardan yıizde 70 kırpıl- 

Butıin bütçelerden azamî tasarruf 
te arandi»ı böyle bir yılda, ts- 

lo-ınti Enstitüye gelmişti. F.nstitünün 
*z ffvveî ikmalini emretmiş ve o za- 

**** kSfc çak höyük bir rakam olan l  j  
*"*1* * • “  tahsisat vermişti.

İçinde bulunduğumuz bu büyiik bina 
- ders yılına yetişmek üzeri _ beş ay için
de bitirilmişti. Sîzleri çok sıkışık ve bit 
çoklarınızı ayakta görerek üzülüyorum. 
Özür dilemek için bir hâtıramı arzedeyin»;

Binanın plânını mimar bana getirince 
bu salonu büyük bulmuştum. Vakıa mi
mara geniş tut, diyen bendim. Fakat buna 
rağmen gene salon bana çok geniş görün
müştü. Nasıl dolduracağız diye beni üzün
tü ve düşünce almıştı. Bugün ise talebeyi 
ve hocalarını alamıyacak derecede dar ge
liyor, küçüklüğünden sıkılıyoruz. Fakat 
bu; gönüllere ferahlık ve genişlik veren 
bir darlık. Demek inkılâbın çocuğu büyü
yor, O büyüsün de zararı yok esvabı dar 
gelsin. Onu genişletmek kolay.

Sizlerin (en iyiyi) yapabilmeniz için 
bu enstitülerden başka diğer bir çok şart
lar da var...
— Cümhuriyet devrinin eserleri, bir
çok tohum ıslah istasyonları, mücadele is
tasyonları, haralar, devlet çiftlikleri, fi
danlıklar ve ilh.. kıymetli çalışmaları, 
eserleriyle sîzler için muvaffakiyet âmil 
ve esaslarım hazırlamaktadırlar. Enstitü
lerde birçok tetkikler yapılmış, kitaplar 
çıkarılmıştır.

Bunlara inzimam etmek üzere (Köy 
tetkiklerine başlanmış ve hayli ilerlen- 
mistir. Bunun üzerinde biraz duracağım. 
Çünkii köy tetkiklerinde sîzlerle iş birliği 
yapmaktayız. Bu yıl arkadaşlarınız bu
nunla meşgul oldular, önümüzdeki tatil
lerde hepiniz çalışacaksınız.

Ziraat - biliyorsunuz, görüyorsunuz |  
çok komplikedir. Hocalarınız ziraatı nasıl 
tarif ediyorlar bilmiyorum. Benim anlayı
şıma göre ziraat: çiftçinin kuvvetini, vak
tini, istidadım, toprağının ve düzenini»

kabiliyetini, tabiat ve iktisat şartlarının 
icaplarım en çok verimlendiren usulleri 
gösteren ve bildiren sanattır.

Bu tarife göre en iyi ziraat usulünü 
kurabilmek için yalnız bir iki faktör üze
rinde durmak yetişmez. Bütün faktörleri 
bilmek, oıilan birlikte mütalâa etmek icap 
eder. O halde yalnız iklim ve tabiat şart
larına göre hazırlanacak bir plân verimli 
olur, fakat tam verimi alabilmek için kâfi 
gelmez.

Biitiin varlıklardan azamî istifade 
edebilmek için evvelâ onları bilmek ve ta
nımak lâzımdır. İşte köy tetkiklerinin esa
sı; bu varlıkları yerinde tesbit etmek, 
bunlunu icap ve şartlarına göre plânlarını 
hazırlamaktır.

1935 de Karadeniz ve şark vilâyetle
rinde bir tetkik gezintisi yapmıştım. Bu 
arada bana refakat eden Şevket Raşit’lc 
Kâzım’ın yardımlariyle köy tetkiklerine 
bir plân dahilinde başlanmıştı. Fakat bu 
daha ziyade sondaj kabilindendi. Köyleri 
muhtelif sınıflara ayırıyor ve her sınıfta 
yaptığımız tetkikleri misallerine teşmil 
ediyorduk.

Bu tam olmamakla beraber benim işi
me çok yaramıştı. 1937 de bunu daha şü- 
mulleştirdik ve bu yıl daha ziyade tekâ

mül ettirdik. Bu sureti»- vaıiıkİMrı ic-hıt. 
âdeta tescil edilmiş olsu köyler üzerinde 
toplanan malûmat; tasnif edilmekle. plân- 
laştırılnıakta, aralarında mukayeseler ya
pılarak esasları çıkarılmaktadır.

Bu suretle hazırlanan ve işlenen etüt
ler ilerdeki çalınmalarınızda size bir dok
torun önündeki röntgen fotoğrafı, kan ve 
saire tahlil raporları gibi ıııanâ ifade ede
cek ve kıymet alacaktır.

Arkadaşlarım:

Muvaffakiyetini/, için en büyük amil 
ve büyük bir kuvvet daha vardır : Türk 
köylüsü ile çalıcakstnız.

içinden çıkmış, içinde yaşamış olmak
la övündüğüm Tiirk köylüsünün yüksek 
kavrayışı, yüksek sezişi: yüksek kabiliyeti, 
yüksek karakteri muvaffakiyet için en bü
yük kuvvet ve âmildir, Tiirk köylüsünün 
asîl ve lemiz muhitinde., onunla beraber 
çalışmak başlı başına bir bahtiyarlıktır.

Son elarak ailemiz arasına yeni giren 
rrenç arkadaşlara hitap ediyorum.

Bu mesleği seçtiğiniz için hiç bir za
man pişman olmıyacaksımz. Safa geldi
niz. Mesleğin size, sizin de mesleğe uğurlu 
elmasını diler ve hepinizi sevgi ile ku
caklarım.



Kontrplâk sanayiimiz ve hammadde istekleri

Dr. Adnan B e r k e l

fdemleketimizde son sonelerde teessüs 
s olan Kontrplak sanayii hali hazırda 
;;brikayı ihtiva eder. Bu fabrikalar İs- 
ukia Haliç sahilinde kurulmuş olup 
uretîe istihlâk mahalline yakın fakat 
a mukabil ham maddeye oldukça uzak 
mmaktadır. Mamafi sahilde bulunuş- 
nakliyat bakımından müsaittir, 
îlk defa olarak 1932 enesin de «Türk 
irplak fabrikası» teessüs etmiş, bunu

desindedir. Memleketin dahilî Kontrplak 
sarfiyatı hariçten gelen ve takriben 500 - 
600 metre mikap malla beraber takribim 
3000 metre mikaba baliğ olduğu nazarı 
dikkate alınacak olursa, mevcut fabrikala
rın umum istihsalâtımn memleket ihtiya
cını karşılayabilecek vaziyette olduğu an
laşılır.

Kontrplak sanayiinin belli başlı ham 
maddeleri Odun ve bazı yapıştırıcı mad-

irket

Sn buharı mahzenlerindi
-.esmek- «Yeni Kontrplak 
vt 1937 de »Halk Kontr- 
d şirketi* açılmıştır. Mev- 
ikisi yaş sistem üzerine 

sistem üzerine çalışırlar.
tJısal kudreti günde bir 

t ŞEöt çalışmak şartile tak- 
5 - Î500 metre mikap rad-

tu m r ı ık L ı i ın  su buharile muamelesi
delerden ibarettir. Bu sanayiin doğuşuna 
sebep masif ahşabın havi olduğu bazı 
mahzurlu vasıfları İslah etmek ve bünyesi 
daha mütecanis bir malzeme elde etmek
tir. Malum olduğu üzere uzvî bir cisim 
olan odun bünyesine su almak suretiie 
hacmini genişletir ve bünyesinden su şa
yi etmekle hacmini küçültür. îşte rutubet
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muvacehesinde odunun bu hacim genişle
mesi ve küçülmesine odunun çalışması de
nir. Çalışma keyfiyeti anısotrop bir cisim 
olan odunda her istikamette aynı değildir. 
Odun elyafa müvazi istikamette pek cüz’! 
kutur istikametinde ve bilhassa senevi 
halkalara mumas istikamette fazla çalışır. 
Üç muhtelif istikamette çalışmanın mik
tar itibarile farklı oluşu, odunun çatlama
sını ve şeklini değiştirmesini mucip ol
maktadır. îşte Kontrplak bilhassa masif 
ahşabın havi olduğu bu mahzuru bertaraf 
etmek üzere icat olunmuştur. Kontrplak 
yuvarlak ahşabın soyma makinelerinde 
muhitten merkeze doğru soyulmasile elde 
edilen tabakaların elyafı yekdiğerine 
amut olmak üzere yapıştırılması ve sıcak 
Preslerde tazyik edilmesdle husule gelir. 
3,5 veya daha fazla ince tabakadan müte
şekkil olan Kontrplakta yekdiğerini takip 
eden tabakaların elyafının birbirine amut 
olarak konulması rutubet muvacehesinde 
çalışmaya mani olmak içindir. Zira elyafa 
müvazi istikamette odunun çalışması ih
mal edilebilecek derecede cüz’î olduğun
dan elyafın yekdiğerine amut olarak ko- 
nulmasile her tabaka mücavirindeki ta
bakanın çalışmasına mani olur ve bu su
retle hacmini değiştirmeyen ve şeklini 
muhafaza eden bir ahşap levha husule 
gelmiş olur. Bundan başka Kontrplak da
ha bazı iyi vasıfları havidir. Soyma ma
kinelerinde yuvarlak ahşabın soyulmasile 
elde edilen ince tabakalarda mukavemeti 
azaltan bazı kusurların, meselâ: Budak 
ve çürüklerin kolaylıkla kesilerek çıkarı
labilmesi, elde edilen tabakanın bünyesi
ni daha mütecanis bir hale getirir. Halbu
ki masif ahşapta bu kusurları hariçten 
görmek her zaman için kabil değildir,

Ayni zamanda bu sanayide odunun 
renk hatası gibi bazı tcumrlarau gizk-Tr-çk 
kabildir. Meselâ sağlam fak* t renk itıfoit- 
rile kusurlu olan bazı tabakalar iç malze
me olmak üzere Kontrplağın üst ve *ii ta
bakaları anısına konularak gizlenebilir. 
İşte bu gibi faydalarından vç seş üzerim 
yaptığı ivi tesirden dolayı bugün Kontr
plak birçok istimal şubelerinde masif ah
şaba tercih edilmektedü'. Meselâ eskiden 
Mobilyacılıkta Ceviz, Mavim gibi kıy met
li ağaç nevileri masif olarak kullan ılırken 
bugün, rutubet dolayısile şeklini değiştir
me. çatlama, ağırlık ve pahalılık gibi mah
zurlardan dolayı, ekseri ahvalde, masif 
ahşap kulîanılmayarak bu kıymetli ağaç
ların ince Kaplamaları istimal edilmekte 
ve bu Kaplamaların altında Kontrplak ru
tubetten müteessir olmayan sabit bir te
mel teşkil etmektedir.

Kontrplak sanayiinde kullanılan ağaç 
nevileri:

Kontrplak sanayiinde kullanılacak 
ağaç nevilerinde aranan en mühim vasıf 
soyma makinelerinde nisbeten kolaylıkla 
ince tabakalara soyulabilmedir. Memleke
timizde bu sanayide en fazla kullanılan 
ağaç nevileri: Kızıl ağaç. Dişbudak, Ka
raağaç ve Kayındır. Sarfedilen ham odu
nun r/< 90 mm Kızılağaç teşkil etmektedir. 
Diğer ağaç nevileri şimdiye kadar Kızıl
ağaca nisbetle daha az miktarda kullanıl
mıştır. Avrupa memleketlerinde bu sana
yide yukarıda savdığımız ağaç nevilerin
den başka Huş. Kavak. Ihlamur gibi daha 
bazı ağaç nevileri kullanılır.

Kalite vasıfları ve ebat:
Kontrplak sanayiinin ham odunun 

kalite evsafı hususundaki istekleri olduk
ça yüksektir. Bu hususta kullanılacak yu-



y viUîgün, üstüvane vvva üstü* 
■ mümkün mertebe budaksız, 

tğtartı çatlaksız olmalı ve ka- 
ask1 bulunmalıdır. Tomrukların 
sgari 30 santimetre olmalıdır.

rıık kovmakla fazla vakit zayi edilmiş 
olur. Memleketimizde mevcut soyma ma
kineleri azamî 85 santimetreye kadar kut
ru havi tomrukları soyabilecek kabiliyet
tedir.

Kutrun ufak olması hem fazla zayiatı 
rem i e vakitten kaybetmeyi mucip olur. 
Zira soyma makinelerinde tomruklar mu- 
a yy er, h-.r hadde kadar sovulabilir ve her 
VHrir.ğ't.r ortasından vasatı 12 santimetre 

iıs'.İvane şeklinde bir tomruk

Taleb edilen uzunluklar mevcut soy
ma makinelerinde tomruklardan en iyi bir 
şekilde istifade edilmek üzere hesabedil- 
miştir. Memleketimizde istenilen uzunluk
lar; 1.60. 2,40. 3,00, 3,60, 4,60, 5,10 ; 6;10 m 
dir.

§3 itabı Bu suretle kutru küçük tom- 
r*a-"ja zayiat fazladır. Ayni zamanda bu 
; »meraklarda soyulacak kısım nisbe- 
s «  trSfeigts cthetie makineye' yeni tom-

Tomrtıklar mümkün mertebe düz ol
malıdır. Zira fazla eğrilik, makinede .soy
ma esnasında, fazla zayiatı mucip olur ve 
randımanı azattır.

Ayni zamanda tomrukların sağlam ol
ması şarttır. Göbek çürüklüğü tomruğun 
soyma makinelerine teshirini güçleştir
mekte ve çürük olan mahallere takozların 
çakılmasını icaıb ettirmektedir.

Bu sanayide kullanılacak tomruklar 
mümkün olduğu kadar budaksız olmalıdır. 
Budaklar soyma makinelerinin bıçaklarını 
yorar ve kısa bir müddette körleşmesini 
mucip olur. Düşen budakların mevcudiye
ti ayni zamanda elde edilen levhalarda de
liklerin husule gelmesine sebebiyet verir. 
Tomruklar çatlak olmamalıdır. Çatlak
ların mevcudiyeti soyma esnasında fazla 
zayiatı mucip olmaktadır. Ayni zamanda 
taze kesilmiş ağaçların tomrukları taleb 
edilir, çünkü bu husus soyma keyfiyetinin 
kolaylığı bakımından bilhassa mühimdir.

Randıman:
Randıman kalın kuturlu ve düz tom

ruklarda ince ve eğri tomruklara nazaran 
d!aha fazla olmak üzere % 35 ile % 45 ara
sında tahavvül eder.

Kontrplak imalinin muhtelif safhaları:
İlk ameliye olmak üzere fabrikanın 

tomruk deposundaki tomruklar soyma 
makinelerinin ebadına göre kısımlara tak
sim edilir. Kısımlara taksim «ameliyesi ya 
Tilki kuyruğu desterelerile ve yahut da 
elektrikle müteharrik motörlü Dolmar 
desterelerile yapılmaktadır. Kısımlara 
taksim edilen tomruklar soyma makinele
rine gelmeden evvel su buharile muame
le edilir. Su buharile muameleden maksat 
odunu yumuşatmak, soyucu veya kesici 
âletlerle kolaylıkla işlenebilecek bir hale 
getirmek, Kontrplâğı teşkil eden levhala
rın birbiri üzerine intibakını temin için 
inhina kabiliyetini arttırmak, odunun sat
hındaki toprak ve sairevi yıkamak, kabu

ğu yumuşatarak soyulmasını kolaylaştır
maktır. Ancak mahdut bazı ağaç nevileri, 
meselâ Tilia glabra. Popu 1 us delıoides su 
buharile muameleye hacet kalmadan, or
mandan kesilmeyi müteakip hemen taze 
halde iken soyma makinelerinde ince ta
bakalara soyulabilirler. Su buharı tesisatı 
ya ufak odacıklardan ve yahut da tahtez- 
zemin ufak mahzenlerden ibarettir. Mem
leketimizdeki fabrikalarda her iki şe
kilde mevcuttur. Tomruklar bu oda
cıkların veya mahzenlerin içerisine sevk 
edilir. Elde edilen tecrübelere göre en 
muvafık su buhan takriben 0,15 atmos- 
ferlik bir tazyiki havi olan su buharıdır. 
Su buharile muamelenin müddeti, ağaç 
nevine, tomrukların ebadına ve rutubet 
derecesine göre muhtelif olup umumiyet 
itibarile yumuşak ahşap daha kısa, sert 
ahşap ise daha uzun müddet su buharile 
mıîamele edilir. Meselâ Kontrplâk fabri
kalarımızda elde edilen tecrübelere naza
ran Kızılağacı vasati 7-8 saat. Dişbudak 
ve Kayını ise vasatı 10-12 saat su buhari
le muamele etmek kâfidir. Su buharile 
muameleden sonra odunun rengi tahav
vül eder, koyulaşır. Fakat bu renk tahav- 
vülü muhtelif ağaçlarda farklıdır, meselâ 
Kayın bilhassa koyu, kırmızımtırak bir 
renk alır.

Su buharı tesisatından çıkarılan tom
rukların kabukları soyulur. Bu hususta 
Kabuk soyma demirleri kullanılır. Bunu 
müteakip kabukları soyulmuş olan tom
ruklar soyma makinelerine sevkedilir 
Soyma makineleri Torna makinelerine 
müşabihtir. Soyulacak olan tomruk, ma
kinede mevcut sıkıştırma kolları arasına 
tesbit edilerek mihveri etrafında devre
der, Makinede tomruğun mihverine mü-



yu-'. \ ■.>: >e :«c keımuış bir bıçak mevcut 
şSŞâS> v:\xua w  müsavi bir hareketle 
•MjkieiSİ eîrafuvia doiıen tomruğa doğru 
>u:vk.e; ccioıv\ tomruğu muhitten nıerke- 
şx?> doğra :r.ee tabakalar halinde soyar. 
B-çağ.-'. wr.-.n^a doğru olan hareket sür- 
itene gere soyulan tabakanın kalınlığı 
muhteîü olup dişli bir tertibatla bıçağın 
bereket sürati ve bu suretle soyulan lev- 
>i k.û’.r.hğı tanzim edilebilir. Bu makine, 
lecie ĞJ ilâ îö milimetre kalınlığında şoy- 

kabildir. Soyma esnasında çatlama
ya mâni olmak için bıçağın üst tarafında, 
sy \ ulur, tabakayı tomruğun mihveri isti
kametinde tazyik eden bir tazyik tertibatı 
mevcuttur. Soyulan tabakalar geniş ve 
\-ekpare bir şerit halinde makineden çı
karlar. Bu şeritler soyma makinesinin he
men arkasında bulunan ve Makas tertiba
tı demlen bıçaklarla istenilen ebada göre 
taksim edilirler. Elde edilen ahşap levhp- 

makineden çıktığı zaman % 30- %İ1Ö 
rutubet: havi olduklarından yapıştırma 
amehyesinden evvel kurutulması lâzım
dır. Ku rutma tabiî ve sun’i olmak üzere 
Od şekildedir. Tabi: kurutma hava cere
yanını havi hususî, kapalı mahallerde ya
rdır ve levhalar 10 - Şu 12 rutubeti ha
rt oluncaya kadar kurutulur. Tabii kurutu 
manın mahzurları: kurutmanın uzun de
vam etmesi ve birmetice sermayenin uzun 
rrârdet muattal kalması, levhalarda man
tarlardan mütevellit lekeler, renk tahav- 
vnSeri ve çürüklüklerin husule gelebil- 
»eaicsr- Sur’I kurutma ise seridir. Buhu- 
scaU kullanılan tesisat muhtelif olup Ku- 
.'urma oc«iara Kurutma kanalları, şeritli 

üstüvane!: Kurutma makineleri
.t.e v 2 u  usullerin hepsinde hava 
î -r i tV; ,„u..r. Kurutma odası usü-
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lünde kurutma keyfiyeti fasılalıdır, yâni 
muayyen miktar mal hur utulduktan, son
ra tekrar yenisi Kurutma odasına sevk 
edilir. Halbuki Kurutma kanalı usulünde 
kurutma mütemadi olup kanalın bir tara
fından kuru mal alınır. Bu suretle yaş 
levhalar müteharrik arabalar üzerinde 
kanal içerisindeki muhtelif hararet dere
cesini havi hava dahilinden geçerek ya
vaş, yavaş kururlar.

Şeritli kurutma makinelerinde yaş 
levhalar müteharrik şeritler üzerinde ha
reket ederek sıcak hava dahilinden geçer, 
üstüvaneli kurutma makinelerinde ise ku
rutulacak levhalar müteharrik üstüvane
ler arasından geçer, bu üstüvanelere ya
kın olmak üzere hararet neşreden borular 
veya madenî satıhlar mevcuttur. Memle
ketimizde yalnız bir fabrikada üstüvaneli 
Kurutma makinesi vasıtasile. kurutulmak
tadır.

Soyma makinesinden çıkan levhaların 
kurutulup kurutulmamasma göre Kontr
plâk imalinde iki usul mevcuttur ki, birisi 
«Kuru sistem», diğeri ise «Yaş sistem» dir. 
Yaş sistemde levhalar soyma . makinesin
den çıktığı gibi yaş bir halde satıhlarına 
yapıştırıcı bazı maddeler sürülerek ve 3,5 
veya daha fazla adette levha, elyafı bir
birine amut olmak üzere, üst üste konula
rak sıcak Presler arasında tazyik edilir. 
Kuru sistemle daha iyi kalitede Kontr
plâk elde edilir.

Yapıştırma amellyesi:
Kontrpalâğı teşkil eden levhaların 

yekdiğerine yapıştırılması için muhtelif 
maddeler istimal edilmektedir. Bunların 
en mühimleri Deri fabrikalarında kalan 
ham deri artıklarından elde edilen bir ne
yi Tutkal, Kazein? Kan albomini gibi rand-
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delerdir. Kazein Tutkalının esasını inek 
sütü teşkil eder. Albomin Tutkalının esa
sı Kan olup Mezbahaya yakın olan bazı 
Kontrplâk fabrikalarında bu yapıştırıcı 
maddeden istifade edilmektedir. Fakat 
zikredilen bu maddelerden en iyisi Kaze
indir. Bu maddelerden başka bilhassa

yapıştırıcı maddeyi levhalara nakletmek
tir. Tutkallanan levhalar elyafı yekdiğe
rine amut olmak üzere birbiri üzerine is
tif edilir ve bu ameliyeçre Kontrplâğın bil
hassa alt ve üst kapaklarının teiniz ve ku
sursuz olmasına dikkat edilir.

Kontrplâğı teşkil eden levhalar yek

(Şekii |  4) l’res

(Şekil : 5) Zı 
makinesi

Tayyare Kontrplâklarını yapıştırmak için 
kullanılan sun’î Reçina Tutkalı mevcut 
olup piyasada Tegofilm ismini alır. Mem
leketimizdeki fabrikalarda en ziyade Ka
zein ve Albomin yapıştırıcı maddeler ol
mak üzere kullanılmaktadır. Bu saydığı
mız Tutkallar birbiri üzerine sürülür. Üs
tüvanelerin vazifesi satıhlarında bulunan

diğeri üzerine istif edildikten sonra sıcak 
Preslere getirilir. Bu Presler sıcak su bu- 
harile ısıtılan madenî levhalardan müte
şekkil olup muhtelif katlan havidir. Mah
lut Alüminyum madeninden yapılmış lev
halar araşma konulan Kontrplâklar Pres
lere konulur. Bu madenî levhaların vazi
fesi tazyik esnasında Presin satıhlarının



tutsa'da i-.r kNizısesine mini olmak, Kon.tr- 
kolaylıkla sürülmesini temin 

ĉ mck. W aya; samanda rutubet ve hara- 
nX\ x lüvı&osîhesinde- Presin çelik satıhları 
ue ss»#s neîkvsi husule gelebilecek leke- 
oı\v; Kontrplâğı muhafaza .etmektir. 
K-vs.c; ie icra edilen tazyik Kontrplâğın 
> apeli;ğı ağaç nevine ve metre murabba- 
as icra edilen tazyik miktarı 23 - 24. Kg.

Preslerden çıkarılan Kontrplâklar ih- 
r.va ettikleri yapıştırıcı maddelerin rutu
beti sıcak Preslerde tamamen bertaraf 
edilemediği cihetle ya tabii şekilde ve ya
hu: bir Kurutma kanalı dahilinde kurutu
lurlar. Kurutma kanalı dahilinde en mü
nasip hava harareti 40-50 derece, nisbî ru- 
:ubeti ise % 40-50 olmalıdır.

Kuruyan Kontrplâklar, kenarlan he
ri az gayri muntazam olduğundan yan al
ma çift De w  ar desteresine sevkedilir ve 
kenarlan muntazam bir hale getirilir. Bu 
umeîiyeyi müteakip Kontrplâğın sathı 
üzerinde mevcut bazı yırtıklar ve budak
ların diışmesüc- hasıl olan boşluklar ya
manmak sureiile tashih edilir. Bundan 
a>nra Zımpara makinelerinde Kontrplâğın 
âaimian zımparalanarak düzeltilir. Bu su
retle meydana gelen Kontrplâklar nihayet 
yaptldıkları ağacın nevine ve kalite smıf- 
■i-ru göre tasnif edilir. Kalite sınıflarına 
tiüüite esas, alt ve üst kapakların yekpa- 
jce olup ohnaması. budaklılık derecesi, 
çstszk veya yırtıklar, yapıştırma ve renk 
narası gibi noktalardır.

Tasnif «türen Kontrplâklar kalite sı. 
numara ayr, gruplar halinde, düz bir
-fu~a**T: ax<3Me ista edilerek, kapalı veku-
— .j«*■_ -it e*- , < ? *

Memleketimizde müieammim Kontr
plâk ebadı-*

En ince Kontrplâk iki tabakadan mü
teşekkil olup 1,5-2 milimetre kalmlığm- 
dadır.

Bundan başka mevcut kalınlıklar: 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 milimetredir.

Uzunluk ve genişlikler:
Normal imalât

210 X 125 mm 
210 X 140 » 
220 X 130 »

Hususî siparişler
215 X 90 » 
175 X 125 * 
215 X 150 » 
210 X 145 »

Kontrplâğın istimali:
Kontrplâk, Mobilya, Tayyare ve Rad

yo sanayiinde, Karoseri imalinde, muhte
lif inşaatta, Ambalaj malzemesi olarak ve 
daha bir çok hususlarda külliyetli mik
tarda istimal edilmektedir.

Memleketimizin ormanlarından elde 
edilen odunun kıymetlendirilmesi bakı
mından Kontrplâk sanayii diğer odun iş- 
liyen sanayi yanında ehemmiyeti haiz o- 
lup büyük bir istikbale maliktir. Bu sana
yiin inkişafı ormanlarımızda mebzulen 
mevcut, fakat sarf mahalleri nisbeten az 
olan bazı ağaç nevilerinin, meselâ Kayı
nın, daha iyi bir şekilde kıymetlendiril- 
meşini teinin edecektir. Ambalaj malze
mesine olan büyük ihtiyaç nazari dikkate 
alınacak olursa, bazı Toprak mahsulleri
mizin ambalâjı hususunda. Kontrplâk sar 
nayiinde soyma suretile elde edilen, ince 
ahşap levhalardan ve Kontrplâktan istik
balde daha fazla istifade edileceği muhak
kaktır.

Odun servetinin hacımiandırılmasına dair

Odun servetinin lesbiti için kullan
makta olduğumuz tecrübe şeritleri usulü 
ile bölmelerde arazi üzerindeki işler so
nunda elde edilen malûmata istinaden şe
rit servetinin hacımlandırılması icap eder. 
Bu hacımlandırılma işinde takip edilecek 
muhtelif usuller vardır. Bu yazımızda 
bunlardan ve bunların birbiri ile muka
yesesinden ve şeritte bulunan servetin 
hektar başına ircaı işinden bahsedeceğiz.

1. inci usul — Tecrübe şeritler saha
sında tadat edilen ağaçlar nevilerine ve 
kutur sınıflarına göre ayrıldıktan sonra 
her kutur sınıfının sahai seçerleri üze
rinden orta ağaç sahai şecerleri bulunur. 
Bu sahai şecerelere tekabül eden orta ku
turlar tesbit edilerek o bölmede kutur sı
nıfları arasında bu orta kuturlara göre 
mümkün olduğu kadar orta vasıfta ağaç
lar aranır. Bu ağaçlar kestirilerek seksi
yon usulü ile ölçülür, hacımlandırılır. 
Bunlar o bölmenin orta ağacı hacmi ka
bul ve şerit servetleri bunlar üzerinden 
hesap olunur.

2. inci usul — Kutur sınıf lan üzerin
den orta ağaç hesabına lüzum görülme
den bölmelerde lâalettayin muhtelif ku
turlarda kestirilen ağaçlar ayni usule gö
re hacımlandırılır. Bilâhare büroda bu 
ağaç bacımlarından tekabül ettikleri ku
tur esas; tutularak ağaç nevilerine naza
ran grafikler hazırlanır. Şeritlerle tesbit

Faruk Ş e k e r

edilen kutur sınıflan sahai şecerelerinden 
bulunan orta kuturlara tekabül eden orta 
ağaç bacımları doğrudan doğruya grafik
ten alınarak yazılır. Şerit servetleri buna 
nazaran hesaplanır.

H üncü usul — Ayni ikinci usulde ya- 
pldığı gibi muhtelif kuturlarda kesilip ha- 
cımlandınlan ağaçlardan kutur sınıfları
na göre şekil emsali ve orta boylar tesbit 
olunur. Şeritte mevcut kurur sınıfları sa
hai şecerivle orta boy ve şekil emsali zar- 
bedilerek orta ağaç hacminin bulunmasına 
lüzum kalmadan doğrudan doğruya şerit
teki hacım bulunur.

Şimdi bu üç usulün fayda ve mahzur
larından bahsettikten sonra fikrimizce 
hangisinin daha şayanı tercih olduğunu 
mütalâa edelim.

1. inci usulün faydalan :
Her bölmenin hacımlandırılması ken

di sahasında kutur sınıflan itibarile kes
tirilen orta ağaçlara göre yapıldığından 
diğer bölmelerin orta ağaçları buradaki 
hesap üzerine tesir edemez.

Orta ağacı ormanda bilhesap bulup 
kestirmek zarureti dolayısüe orta ağaç 
bacımlarım bulmak kolay olduğundan şe
rit ve hektardaki hesaplan daha ormanda 
ikon tamamlamak mümkündür. Büro işi 
hafif olur.

1. inci usulün mahzurları:
Şerit için; tesbit edilen kutur sınıfla-



-yattığından
v-̂ 5: birer a£a.cm

*  f^ * * * * » * * -  0r‘
^-tjdî *t£*Ç bulmak

>-» *****' ^ ^ - ü ş k ü l ^
I ^ \ , Iar yalnız kendi

*** ç iğ in d e »  normal 
**•* bölmelerdeki fiOr-
' orta ağaçlarm tesi-

. - bundan dbğan ran-
imkânı bulunmayacaktır. 

•>d»n başka ormanda dkvrifeniş. kı- 
vf. kcsİİBoâ  ağaçlara rastlandığı 
v-t* sjf»ç kutruna tevafuk etibcîdç- 
mrsaha edilemez. Bu suretle mev- 
ttrsattan istifade edilmemiş olur, 
u^ukîe orta ağacın kendi bölme» 

ve onun hesaplarına tahsisi 
rt«r SS ?  yaxxhnalçla beraber 
**“ kusm ***** gösterilmiştir.

yer alfna*ıDtn sebebi

her bölmenin kendi orta ağacı ile muame
lesinin nazarî olarak doğru olmasın
dandır. Fakat tatbikatta bu nazariyeyi ta
hakkuk ettirmek çok güçtür. Bunun için 
de mahzurlar sırasında sayılması zaruri
dir.

Ormanda aranılan bütün evsafı hadz 
orta ağaç bulmanın müşkülâtını tebarüz 
ettiren ve bölme hacmi üzerinde müessir 
olduğu yanlışlık derecesini gösteren bir 
iki misal verelim.

Zingal ormanı revizyonunda bazı mın- 
takalanmn muhtelif bölmelerinde kutur 
sınıflarına göre kestirilen orta ağaçların 
kesimden sonra mesaha esnasında orta 
ağaç vasfım vermedikleri kanaati hasıl 
olduğundan yerine yenileri kestirilmiştir. 
Bunların birbirine yakın yerlerde kesil
mesine rağmen yekdiğerine nazaran ne 
kadar farklı bacım verdiklerini aşağıdaki 
cetvelde göreceğiz.

tatar

1
Gruptar!

B irinci orta a ğ a ç fkinci Or. ağaç
! Fark

Kutru ! hacnn ; h a cm i i Kutru
çm. m*. m5. cm. İli

H j •aft 0.527 1 28 0,691 0.064
18 48. 1.706 j 48 ' 1,801 0.095
8 as I 0.50C j1 27 0.706 0,106
IV 06 4.9T7 67 6,582 0*665
8 29 • «.r*r 1 29 0,868 0,181

1 ! 16 \ #,115 ■ 15 0,127 0,012
1 T, 1
İ " 0.564 27 0.668 0,104
t m ] 1 « ı [. ^ 1 387 40 1,432 0,145
t m Z.028 4S 2,079 0,051

1 ** 0.151 j 15 0,162 0,011
t it '17 • 0,490 i 27- 0,601 0,111
I  i 9.J06 ‘ 15 0,180 0.096

i  1 j 15 O.ÎC2 15 j 0,151 j 0,0*9
l  a 1 *r 0.68S 27 0,705 j 0,072
I  * I » 0^81 !5 0,160 0,028'

İS 0,110 | 15 0,174 i 0,064
İ * j ıs 0 ISO 15 0.122 0,008

I 35 A 4|A i 15 0.130 0.001
f J8 .42 1 762 42 2.380 0,628
j0Şrde bascnadff.
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Yukasrfki cetvelin tetkikinde I, İl inci 
gruplarda farkların ancak 130 desimetre 
mikâbı', III, IV üncü gruplarda ise 600 de
simetre mikâbına kadar yükseldiği görül
mektedir. Bundan muhakkak surette orta 
ağaç diye-kesilen ayni kuturdaki ağaç ba
cımlarında farklar zuhur edeceği, orta 
kutra tekabül eden hakikî orta ağaç hac
minin bir türlü tek ağaçla tam olarak tes- 
bitine imkân bulunamayacağı anlaşılmak
tadır. Yufkandaki rakamlar arasında bir

birine uygutı orta ağaç. îtâCDdi axz Zin
dan mmtakasuun bölme 55 fe 66 «oda I 
inci gruplarda görülmektedir.

Bu farklı orta ağaç hacımioriyia mu
ameleye tâbi tutulan bir bölmenin hek
tardaki servetini bulalım ve her ikisinde
ki farkı tesbit edelim. Misalimizi normal 
bir hale koymak için Çangal ormanından 
43 b bölmeciğihiri hektardaki ağaç adetle
rini ortâ ağaç bacımlarını' da .yukarıdaki 
cetvelden alalım.

KÖKNAR

Yüksek h acımlı orta ağaçlara göre Düşük hacimli orta ağaçlara gör»
Hektarda .Orta ağaç Hektarda Hektarda Orta ağaç Hektarda

Grup adet haçmi hacim - adet hacmi hacim
gjjğ . İj§§ .x m m * * 19,760 ■ 152 X 0,106 = 16,112

. Iİ 103 X 0,756 ■=» 72,718 103 X 0,500 = 51,500
III 77 X 1,801 â  .v" 138,677’ 77. X 1,706 ** 181,862
IV 65 X ‘ 6,582 .<= 862,880 65 X 4,047 = 321,555

m 593,985 397 |  , 520,529

KAYIN

■- l ' JÖ9 X | 0.427 — 8,768 69 X 6,115 = 7,935
p «6 X 0>668 — 24,048 86 X 0,564 = 20,304
m  | • 1.3 X 2,880 * 30,940 13 X 1,762 =»- ’ 22,906
IV 6 X 5,582 = 33,492 6 X 4,947 = 29,682

İ24‘ 97,243 124 80,827

Fark
7,8.456 Köknarda 
16,416 Kayında
89,872 Yekûn

Bu hesaplarda iki ağaç nevinde ye
kûn itibarile hektarda 39,372 metremikâp 
çıkan farkın kabili ihmal olmadığı iki he
saptan birisinin normal olduğu kabul, yâni 
bir tek orta ağaçla hesaplandığı farzedilir- 
se ne kadar fahiş bir hata ile karşılaşılaca

ğı görülmektedir. Şu halde hacim' hesapla
rında bir tek orta ağaca göre servet ha- 
cımî andırmanın büyük yanlışlıklara
meydan vermesi ihtimalinin kuvvetli ol
duğu muhakkaktır.

Bu mahzurun her kutur sınıfında iki



vv;â ağaç kesmek ve bu ağaçları 
ev...-:.:.-» U.-■• orvi vasıflı kısımlarından iııti- 
ĉsp* «îş&>ek surenle telâfisi imkânı varsa 

ee,ıv işinin hafiflemesine mukabil or- 
©esau müddeti çok uzayacak ve o 

e<e;v\.v ie  m üşkül olacaktır,

ikinci usulün faideleri;
Ormanda mesai esnasında her kutur 

»nü: uıerinde orta ağaç hesabına lüzum 
dürülmeden muhtelif kuturlarda ağaçlar 
.v.esr.rüerok mesaha edilir. Yahut devril- 
«'■âĝ kınlım§ ve kesilmiş ağaçlar varsa 
bunlardan istifade mümkündür. Bu gibi' 
hallerde yeniden ağaçlar kestirilmesine 
.uzum kalmaz. Ormandaki mesai hafif 
ulur. Bu usulde yapılan grafikler bir mm- 
iakadaki kesilen ağaçların heyeti umumi- 
yesine göre yapıldığmdan bir bölmede 
anormal olan ağaçlarm tesirini diğer bol
um erdeki normal ağaçlar izale edebilir.

İkinci usulün mahzurları;
Grafik tanziminde kullanılacak dokü

manlardan yüksek kuturlu olan ağaçların 
kesilmesi ve mesahası zor olduğu gibi bü
yük kuturlu ağaçların hacim farkları faz- 
p  olduğundan münhaninin son kısmının 
rtKrmr i ûrr halde tersimi müşküldür. Bü
ro işi yüklüdür. Grafikle bulunan orta 
-ğaçlur bölmelere ait olan hususiyeti haiz 
cis^yıp umum kıt’ayı temsil eder. Bina
enaleyh bölmeler odun servetlerinin bir- 
rrrâıe kar aşması ihtimal dahilindedir.

Bu usulde kutur sınıfları mevcudîle 
mütenasip adette kaim kuturlu tecrübe 
agaçlaruu, ormanın kuruluşuna ve kutur 
BKCSeflûfeienne uygun Ouftk butun ool- 

-c. sevzi etmek suretile temine çeli
ği t-ıi ksÜtGc grafiğin son ucunda muhr 
****•-»< tatayı haddi asgariye indirmek

mümkündür. Filvaki büroda grafiğin fati- 
zimi ve orta ağaçların grafiklerden alın
dıktan sonra bölme bacımlarının bulun
ması dairedeki işlerin uzamasını icap et
tirir. Grafikten alınan orta ağaçlar da bü
tün kıt’adaki ayni kuturdaki orta ağaçlan 
verecektir. Bu itibarla orta ağaçlan ayni 
kuturda birleşen bir kaç bölme hacminin 
belki hakikatta ayrı ayrı olan orta ağaç 
bacımları yerine bir tek ağaçla hesaplan
ması bölme hacımlarınm birbirine geç
mesi- ihtimalini doğurduğu cihetle hatalı 
gibi görünür.

Fakat bir bölmenin hacım hesabında 
iyi intihap edilmeyen normalden uzak or
ta ağacın istimalinden doğacak hata muh
telif bölmelerden birleştirilerek bulunan 
normale daha yakın orta ağacın kullanıl
masından doğacak hatadan daha çoktur. 
Sonra birinci usulde anormal orta ağaç
tan doğacak hata bir bölmeye yüklenip 
kaldığı halde grafik usulünde ayni hata 
muhtelif bölmeler arasında azar azar tak
sim edilmiş bulunacaktır.

Bundan dolayı hatayı orman kıt’asma 
tevzi eden grafik tarzını orta ağaçlan iiki 
veya üç ağaç vasatisi alınarak bulunmadı
ğı takdirde - ki bu çok zordur. - birinci 
usule nazaran daha şayanı tavsiye bulu
yoruz.

Büroda işlerin artmasına ise doğruya 
yakın netice elde etmek kaygusile katlan
mak zararlı bir şey değildir. Zaten buna 
karşılık orman işi de hafiftir.

Üçüncü usulün faideleri:

İkinci usulde faide olarak zikredilen 
ormanda mesai esnasında kutur sınıfı üze
rinden orta ağaç hesabına lüzum kalma
dan muhtelif kuturdaki ağaçlarm kestiri
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lerek ölçülmesi, yahut kırılmış, devrilmiş 
ve kesilmişlerden istifade şekli ve orman
da işin hafif olması bunda da vardır.

Bundan başka her bölme kendi orta 
boy ve kendi sahasından alman kutur sı
nıfları dahilindeki ağaçlardan istihsal edi
len emsali eşkâlile muamele edileceğin
den ikinci usulde mahzurlar arasında sa
yılan bölme bacımlarının birbirine karış
ması ihtimali de burada yoktur. Birinci 
usulün faideleri arasında yazıldığı gibi 
diğer bölmelerdeki orta ağacın başka bir 
bölmeye tesiri olamıyacaktır.

Gene birinci usulde faideler arasında 
bulunan ormanda iken hesap yapmak im
kânı bunda da vardır. Ölçülen ağaçlardan 
orta boyu tesbit etmek şekil emsalini he
saplamak mümkün olduğu ve esasen sahai 
şecerlerde hesaplanmış bulunduğu için 
daha ormanda iken hektara kadar hesap
ların ihmali de kabildir. Ve büro işi bun
da da hafiftir. Çünkü grafik tanzimi işi 
de yoktur.

Üçüncü usulün mahzurları:

Diğer usullerden fazla olarak şekil em
sali hesaplanması ve orta boyların tesbiti 
zaruridir. . _

Bu mahzur olarak sayılan iki madde 
çok ehemmiyetsizdir. Ormanda iken ağaç
lar seksiyon usulile hakikî olarak hacırn- 
landardiiktan sonra üstüvanî hacrna nisbet 
edilerek şekil emsalini bulmak o kadar 
güç bir şey değildir. Orta boylar da kutur 
sınıfları dahilinde eldeki tadat cetveline 
göre kolaylıkla orta ağaca yakın olarak 
takdir edilip ölçülen ayni ağaçlardan alı
nabileceği gibi ilâveten dikili ağaçlardan 
Dandro metrelerle boy ölçmek de müm

kündür. Fazla olarak boy ölçmek bir mah
zur ise de bu şekil tecrübe ağaçlan boyla
rı tatmin etmediği takdirde yapılacak bir 
iştir.

Öbür usullerde de doğru olduğu kana
ati vermediği zamanlarda ilâve olarak 
yapılacak işler vardır.

Yukarıda faideler sırasında sayılan
lar dikkatle tetkik edilirse her Öd usul
de faide olarak zikredilen hallerin bu 
usulde birleştikleri görülür. Diğer taraf
tan gene iki usulde mahzur olarak zikr
edilen maddelerin bu usul için mevzuu- 
bahis olmadığı da görülmektedir. Bu 
usulde şekil emsali hesabı için aranan 
tecrübe ağacının intihabı sırasında birin
ci usulde olduğu gibi tam orta ağaç kut
runun hesabına lüzum yoktur. Elde mev
cut tadat cetvelindeki kutur kademeleri
nin vaziyetine göre orta ağaca çok yakın 
kuturda bir ağaç kutrunun takdiri de zor 
değildir. Bu ağacm boyunun da yanında
ki diğer ağaçlarla mukayese edilerek (bi
rinci usulde her evsafça orta ağaç ara
mak nasıl lâzımsa) intihabı da mümkün
dür. Bu suretle orta ağaca yakın bir ağa
cın kesilip ölçülmesi ve hattâ tesadüf edi
len devrik ağaçlardan, istifade olunması 
ikabildir.

Şimdi burada tam orta ağaç bulun
madığına göre şekil emsal hesabından 
boylardaki noksanlık veya fazlalıktan ta- 
hassül etmesi muhtemel hatayı da misal
le izah edelim.

Elekdağı devlet ormanının muhtelif 
bölmelerindeki ayni kuturda orta ağaçla
rın boylarını ve şekil emsallerim bacım
larını yazalım. Ve aralarındaki farkları 
inceleyelim.

■■■i
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Grup ît

itfto No.
Kutur
cm

Boy
M.

Şekil emsali 
%

Hacim
m3

56 28 20.5 49 0.619
66 28 16.5 46 0.470
51 28 16.6 45 0.456
34 26 10.0 44 0.234
73 27 16.4 41 0.445
37 27 14.3 44 0.363

Grup 111
60 43 22.8 48 1.599
60 43 • 24,0 47 1.943
65 43 23,0 45 1.529
66 43 29.5 47 2219
34 44 22,0 46 1.545
55 44 28,5 49 2.108
79 44 23,0 47 1.829

Grup IV
7» 59 29.5 45 3.701

102 57 27,0 47 3.270
55 57 31.5 49 3.922
51 59 24,0 49 3.190

Burada grup grup ayni kuturda ve 
muhtelif ■boyda olan orta ağaç hacıml&n 
ile şekil emsallerinin, tetkikinde ayni ku 
ıvrdld ve bir iki santim farklı kuturlar
daki ağaçların şekil emsalleri arasındaki 
fark azami cJc 10 nu geçmediği halde ha
cından arasındaki farkların 20 yi geç- 
v.i. batta i 30 u bile bulduğu görülmek- 
Mbr.

Şu hesaba nazaran ayni kuturda ol
duğu halde boy farkları dolayısile farklı 

orta ağaçların doğrudan doğruya 
icaâSa&dmeeı halinde hektardaki hacım- 
^uiMİrrlma iş Lr.de hatanın r- 20 ik % 30 
iraetfud* ihtimaline karşı şeklî
MMuh kullas.hnaat suretile ayni ve hat

tâ birbirine yakın (26-28) (43-44) (57-59) 
gibi kuturlar arasında ‘/c 10 nu geçmiye- 
ceği anlaşılmaktadır.

Sahai şecerlerl doğru ölçmek daima 
kabil, ve binadaki amillerden muhtelif 
vaziyet de görünen boyun ise bir. kaç ağaç
ta yapılacak tecrübe ile daha doğru 
tesbiti de mümkün olduğundan (sahai şe- 
cer X boy X şekil emsali) usulile bulu
nan servetin orta ağacın aynen kullanıl
ması suretile tesbit olunan servetten çok 
sıhhatli olacağı aşikârdır.

Şu halde bu mütâlâalarımızla diğer 
usullere nazaran faydası daha çok ve 
mahzurları daha az olan bu üçüncü şek-
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lin diğerlerine şayanı tercih olduğu neti
cesine varıyor ve bu usulün amenajman 
işlerinde odun serveti tesbitinde kullanıl
masını muvafık buluyoruz.

Bahsimizi tamamlamak için buna ilâ
ve olarak şeritlerde bulunan hacımlarm 
hektara ircaında hatadan kurtulmak için 
dikkat edilmesi lâzım gelen noktaya da 
işaret etmek istiyoruz.

Birinci ve ikinci usulde esas faktör 
orta ağacın hacmi olduğu için ekseriyetle 
şeritteki ağaç adetleri hektara irca edil
dikten sonra hektar başına isabet eden 
adetler grafikten alınan veya bilamel öl
çülerek tesbit olunan orta ağaç hacmile 
zarp edilerek hektar başına "hacim bulun
maktadır. Bunu yapmamak şeritteki grup 
servetlerini doğrudan doğruya hektara 
irca etmek suretile hektar başına hacmi 
tayin etmek daha doğru olur.

Bilhassa şerit sahası hektardan bü

yük olduğu zamanlarda şeritte mevcut 
görülen iki üç ağaç bazan hektara ircada 
yarımdan az olduğu için hesaba İthal edil
mez. Bundan başka hektara irca esnasın
da bazı rakamlardan yarımdan az zuhur 
eden küsurat atıldığı gibi bazan yaran
dan az fazla olan küsuratın bir ağaç ola
rak kullanıldığı da vaki olur. Bu suretle 
hektar başına bazan her grupta bir ağaç 
hacmi ilâve bazan da bir ağaç hacmi tay 
edilmiş olacağından veyahut iki ve üç 
ağacın hacmi hesaba ithal edilemiyece- 
ceğinden şeritteki mevcut hacma nazaran 
hektardaki hacım o nisbette noksan veya 
fazla hesaplanmış olur. Bunu da zingal 
ormanı Zindan mıntakasımn 66 numaralı 
bölmesinden alacağımız bir misalde izah 
edelim. Burada hektara irca mazrubunu 
iki suretle istimal ederek aradaki farkı 
bulalım.

Hektara irca mazrubu 0.21756

K a y i n

Ş e r i d d e
Orta ağaç Hacım

Grup Ağaç adedi hac. m3 m*
I 135 X 0,150 = 20,250

u 163 X 0,546 = 88,998 Şortt hacminin doğrudan
111 85 X 1,546 = 131,825 doğruya marrubla ircaı
IV 22 X •1.077 = 89,694 türetil® bulunan

405 130,267 Hektarda hacım Fark

H e k t a r m* m8

[ 29 X 0,150 =■ 4,350 4,405 — 0,055
II 86 X 0,546 = 19,658 19,862 -1- 0,206

III 18 X 1,545 — 27,810 28,571 — 0,761
IV 5 X 4,077 - 20,885 19 514 Ü  0,871

— 88 72*203 71,852 +
-f- 0 f851 — 0,816



M e 9 e
^ * r i d d e

Orta ağaç Hacmi
Ağaç adadl Hc. ma m5

*** X 0,171 «s 42,750
* X 0,757 «« 252,081

1.841 •> 428,858
- 77 ■ X 8,840 ■> 285,680
m  1019,464

H e k t a r d a
M X 0,171 «  0,284
73 X ‘ « .W  =  54,504

1.841 =  98,881
J f ! , . .  X 8,840 =  65,280

m  222,909

g -  ü r g 
9  e r i d d e

**1 X 0,14ç <=r 62,728
M07 «  82,560

— L -  X 1,220 «  2,440

H*°S . 57.729
H e k t a r d a

93 0-U8 « 18,708
** X 0,407 «s 6,018
-  X -  «*

109 20,627

Ç ___a

Şerid hacminin doğrudan 
doğruya mazrubla ircai 

suretile bulunan

Hektarda hacim Fark
m* n
9.301 p ' -- 0,067

54,848 ; 0,839
88,828 : + 0,568
64,828 + 0,952

221,795 + 1,520
+  1,114 - 0,406

222,909 + 1,114
n

18,647 -b 0,061
7,084 — 0,065
0,531 -  0,531

21,262 — 0,596
— 0,685 +  0,081

20,627 -  0,535

e r i d d e
»  X 0,127 2,921tü v 
18 X

0,422 6,880
1.20H 12,080

' x 8,378 28,64635
i e k t a r d

44,927
A

0,127 «  0,636
°-4W ~ 1,286
1>İOe 8,609
*‘m  •  _ 0,766

19,266

0,685
1,877
2,617
5,144 
9,773 

- f  3,483

O
-  0,111 
+  0,992 

1:612 
İ -  2,604 
-  0,111
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Yekûn itibarile Farklar:

+ 0,681 Kayın
1.114 Meşe
2,493 ^ Çam

— 0,535 öfirgeo

+  ■3,958
0,585

+ 3,423

Yukarıdaki rakamların tetkikinden 
Kayın, Meşe ve Çam nevileri grup hacim
leri. arasındaki farklar; ağaç adetlerinin 
hektara ircaında bazan küsuratın atılma
sından menfi (noksan), bazan iblağından 
da müsbet (fazla) zuhur etmektedir. Hek
tarda tam hacma göre her nevide dört 
grup yekûnu üzerinde farkların müsbet 
(fazla) bulunması da iblağ edilen rakam
ların büyük gruplarda bulunması veya ib
lağ edilen rakam adedinin atılan rakam 
adedine nisbeten fazla olmasından ileri 
gelmektedir.

Gürgen nevinde ise adetlerin ircaı ile 
bulunan servetin doğrudan doğruya hacim 
üzerinden irca edilmek suretile bulunan 
hacma nazaran menfi (noksan) çıkmasın

da daha ziyade şeridde gösterilen III ün
cü gruptaki 2 adedin hektara ircaında ya
rımdan aşağı zuhur etmesi dolayısile tay- 
yı âmil olmuştur.

Netice itibarile bütün ağaç nevileri 
hacminin yekûnu üzerinden yapılan he
sapta hektar başına 3.423 metremikab fan
la bulunduğu görülmektedir.

Bu izahatla ağaç adetlerinin hektara 
ircaı suretile bulunan hektar başıîıa ba
cımlarda muhakkak hata yapüacağı neti
cesine varılmıştır.

Binaenaleyh hektar başına h açımla
rın; şeridde bulunan servetin doğrudan 
doğruya hektara ircaı suretile hesaplan
ması daha doğru olur.



Cenubî Fransada Kelserviden istifade *)

W A d a l ı Yazan : Ph. B a u b y

buy ûk harp esnasında yapılan 
yat neticesi husule gelen tahrip, 

.*>op istihsalinin çoğaltılması 
:• araştırılmasını mücbir kılı-

uk; dağlık, ovalık mmtakalardaki 
’iTna'ar ağaç neşvüneması için 
ır. hararet ve su faktörlerinin bu- 
hataklık yerlerde yapılacak ağaç

lar ile rekabet edemiyerek bir an 
Milât verme bakımından geri ka-

kat bu gibi bataklık yerlerde yeti- 
hiç bir cins tanıtmıyordu. Oka- 

er İspanya. İtalya bataklıklarında 
Söv ernıanlar teşkil ettikleri halde 
- Arur) n. nubi Şarki Fransada 1929 
*'< mdtki nadir soğııklâTda donmuş- 

Bunkanr» az m&hftt* yerlerde mahv- 
ian görülmüştü, Şu halde Fransa 
p îMiannde ve bataklık yerlerde ve- 
*»-reVt bir cins bulmak lâzımdı, 
ki ihtiyaçla yaptığım araştırmalar 
Mende fünuches - du - Rb.Gne) da 
■tp'-nin deltasını ve (Flor.de) batak- 
Mı ı^ıçi ıyar, ve yaprağım döken, 
«i. wrlaerv! (Taxodıum distichum) 
m CMtienaekla çok memnun oldum.
• • •  - m o  senesinde (Bauches - du - 
mHr  MMflMefif yarlerde kekem i tez- 
' ««sm ^iaxak y it ir ilm iş t i  A lelek- 

4* bulanmaktadır. Borîev

bahçelerde (Parado) kenar ağaçları halin
de ve (Saint - Chamas) nm Poudrerii: 
parkında ve Berre gölünün yanında Ca- 
margue da (Mas de Figares) ve nihayet 
Arles ve Fonvilille de Barbegal m intaka- 
sında ekseriya kışın su ile istilâ edilmiş 
bir arazi üzerinde her yerde çok güzel ve 
mücavir ağaçları geçen büyük bir cesa
mette bulunmaktadır.

1922 de Reuve dös aux et Forets oku
yucularını bu ağaç hakkmdaki görüşleri
mi yazmakla alâkadar kılmış ve Bouches- 
du - Rhones bataklıklarının ağaçlandırıl
ması için kelservinin faidelerini izah et
miştim.

Bu faideyi iyice ölçmek için hasıl et
tiği haşebin kalitesini tanımak lâzım ge
liyordu.

Bunun için 1924 de (Chalais - Meu* 
don) dan aeronâtik tecrübe istasyonuna 
gönderilmiş bir nümune bunun hakiki 
yüksek kıymetini tanıttı.

Fakat kelservisinin rüçhaniyeti için 
bu kâfi değildir. Bataklık arazideki ko
laylıkla teşcir kabiliyetlerine de malik ol
ması lâzımdı. Bu maksatla Arles da sırf 
bu cinsi yetiştirmek ve çoğaltmak için bir 
fidanlık tesis edilmiş, ve bu suretle Bou- 
ches - du - Rhdne’a ve diğer müteaddit vi
lâyetlere meccanen çok miktarda fidan ve 
rilmişti.

*) Revue de» Eauk et Forets’toiû mart 1940 
nüshasından alınmıştır.
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Bu fidanları alan arazi sahiplerine fi

danların ilk tecrübe senelerinde tâbi tutu
lacakları ihtimamın, dikim tarzının en 
pratik şekilde yapılmasının gösterilmesi 
lâ/.ımdi. Bunun için Arles’a Tarascön de
miryolu civarmda daimî surette su altın
da kalan, takriben 1/5 hektar vüs’atinde 
bir tarlada tecrübeler yapılmış idi.

Bu tecrübe, kel servi hakkında yapı
lan iyi propagandalara bir çok müsbet 
neticeler ilâvesini temin etmiş ve bunlar 
aşağıdaki müşahedelerle tamamlanmıştır.

1 — Bana malûmat temin ettikleri 
için rhüfettiş Gilles, Liııguinou, Pallu ve 
Rolle samimî teşekkürlerimi takdimle 
bahtiyarım.

2 — 1903 de (Societe histoire natu- 
relle d”Atun) da Dr. Gillot ve Le vicomte 
de Chaignon ile Condal (Saone-et-Loire) 
kel servi hakkında yapılan enteresan mu
habereler sayesinde bugün bu ağacın kıy
metini takdir etmek imkânı hasıl olmuş
tur. Bütün bunlarla, bugün kel servi hak- 
kmdaki işbu hususatı temin edebiliriz.

I — Kel servinin yetişme şeraiti ve 
cenubî Fransanın rutubetli topraklarını 
teşcir etme kabiliyeti,

II — Kel servinin bilâvasıta ve bilva
sıta faydaları,

III — Kel servinin çoğalma tekniği...

I — Yetişme şeraiti:

A) Kel servi su basan arazide yaşaya
bilecek şekilde cihazlanmıştır.

1 — Kel servi Pneumatophorfe’lar teş- 
’ kil edet*. Pneumatophore’lar sathî kökle
rin suyun iîzüne kadar çıkardıkları uzuv
lar olup ağaçlar bunlar sayesinde daimi 
surette teneffüs edebilirler. Bu çıkıntılar

bariz bir şekilde görünür ve uzunular 
Barbegal’ın su istilâsına u&ravsVı münhal 
yerlerinde bunlar çok barız seklide gözü
kürler. Bunların boyla n 40sm. ile 45 un e 
kadar yükselir. Condal mm takas; uda 
Loulıans civarında (SaAne-e* Loire • ba-

( Şekil 1) Bataklık arasında 75 yaşında 
bir gül servi meşen'esi büyiik Baıbigale 

demenin Arles Kafiyesinde 
taklık kenarında en yüksek boy 1903 de
80 sın. i bulmuştur.

2 — Ağaç büyüdükçe sathi kökler ve
kök istikâz noktası yükselir ve ekseriya 
büyük kökler toprağın üstüne çıkar ve 
bunların üzerindeki topraklarla birbirine 
girmiş küçük kökler ağacın dibini çevi
rirler. Bu keyfiyet Barbegal de vasatı ola
rak 90 m. lik toprak sathından. yükselmiş
tir. Ve bu kısımda toprağı 35 sm. e kadar 
yükseltmiştir. , • ,

3 — Fazla miktarda ağaç ve dal par
çalarını- havi topraklarda BaibegaMe gö
rüldüğü gibi küçük -köklerin inkişaf; ile
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K; toprağın mümkün olduğu kadar üstü- 
iÂ*u bir şebek* teşekkül eder.
fcu muhtelif teşekküller ağacın, az çok 

• -.m ; s.ih;Vyeti olan bataklıklarda yetiş- 
temin eder.

Ste aşağı 20 yaşma kadar genç ağaç- 
•*c bu teşekkülleri göstermeğe muktedir 
«ejfööîrler Bunlar daima su altında kalan 
köklerle yaşamağa kabiliyetlidirler.

Bu yardımcı uzuvların tenebbütü üze- 
fts*de ne kadar faideli olduğunu göstere
cek '.visallere malik olduğumuz gibi, ağa
cın yaşaması için bunların mevcudiyeti 
c'.rem değildir,

f Ş e k i l  2) A y rıt m  e s  ç e re  s o lu n d a k i  
k a n a lın  k e n a r ın d a  f a z la  a k ş a f  

e t m i ş  pnevmatophore 
Ais-eti-Provence de bir bahçede tesa- 
&ır tecrübe yapılmıştı. Evvelce bir 

ve harçtan yapılmış AM. 
i*  so& dahilî kutra malik ve su seviyesin- 
ie* zKx*tser. 50 *m. yüksekliğe malık dai- 
ana ?•* •> w a  -ar. bir havuzun ortasına

bir kel servi dikilmişti. Köklerin daima 
su altında kalmasına ve ona bırakılan sa
hanın azlığına rağmen ağaç fena neşvü
nema yerine iyi neşvünema ederek 9*10 
metre yükselmişti. Nebat, dolu olan ha
vuzun üstünde sathî kök vermeğe çalış
mış ise de ihtimamkâr bir bahçıvan tara
fından çabuk kaldırılmıştır.

Demek oluyor ki ağaç, 70 yaşına ka
dar sathî köklerden ve Peııuma tophores» 
dan arî olarak yaşamış ve her sene yap
raklarını değiştirmek kabiliyetini muha
faza etmiştir.

Daimî urette su altında kalan batak
lıktaki tenebbüt şeraiti kadar güç teneb- 
büt şeraiti asla düşünülmez.

Orada kökler daima serbest ve her 
istikamette inkişaf edebileeeek vaziyette 
lup hiç bir zaman sathî köklerin kaldırıl
ması hatıra gelmez. Genç ağaçların da 
vaziyeti durgun sularda, yani az hava olan 
sularda, güçtür. Bu işere de vernay şato
sunda yapılan bir tecrübe neticesinde an
laşılmıştır. Senenin büyük bir kısmında 
suları durgun olan bir bataklıkta 1935 de
10.000 kel servi dikilmiş ve bunların en 
büyüğü yükseklikleri 60 sm. i bulmuş ve 
ekseriya renkleri soluk sarı kalmıştır. Bu
nunla beraber yaşamağa devam etmekte 
olan bu ağaçlardan dikiliş tarihinden bu 
güne kadar olan zayita % 15 den azdır.

Daimî ve hafif bataklıkllarda teneb
büt kabiliyeti çok iyiye doğru yükselir. 
Meselâ Craunun garbında Tenque mrnta- 
kasmda 1933 de dikilen 4 yaşındaki 1000 
kel servi suyun daima tasmasına rağmen 
3 5-4 metre irtifaa yükselmişlerdir.

Tarasconun (Sainte-Marie-de-la-M®1*) 
nahiyelerinde (Bouçheş du Rhone) tecrit-
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be sahasındaki teşcir, daha başka entere
san bir müşahedeye sebebiyet vermiştir.

Genç ağaçlar zarar görmeden bir ay 
tamamen su altında kalmağa tahammül 
etmişlerdir, ve ilkbaharda suyun içinde 
yapraklarını açmışlardır. Fakat aksine 
olarak T. evvelden Nisan ayma kadar su 
altında kalan fidanlar ölmüşlerdir.

B) Kel servinin suya ihtiyacı: Bu ağaç 
cinsinden tecriibelik fidanlar Borres mm- 
takasmda biraz kumlu topraklara dikilen
ler vasat haldedirler. Landes vilâyetinin 
Mailles nahiyesinde 1932 T. sanisinde
5,000 kel servi kışın daima su altında ka
lan ve yazın kuruyan bir sahaya dikilmiş
ti. Buradaki (Alios) çakıllı toprak kalın
lığı 60 sm. olup üzerinde çalı süpürgesi 
ve ayrık otu bulunmakta idi. Buraya eki
len kel servilerden bugüne kadar % 10 u 
kalıp diğerleri yavaş yavaş kurumuşlar
dır. Kalanların boyu 50 sm. ilâ 1. M. ka
dardır. Ve haricî manzaraları itibarile de 
bozuk olduklarından bu tenebbüt sabası
nın gayri müsait olduğu aşikâr bir şekil
de gözükmektedir. Bu suretle suyun ek
sikliği dolayısile yalnız ilk senelerin geç
mesi müşküldür.

Montignac’da (Dordogne) yalnız kışın 
su ile örtülü bulunan veEuphorbıa Palus- 
tris ve muhtelif cins careslerin yetiştiği 
bir çayırda 1929 da ekilmiş olan fidanla
rın yarısı 1930 senesi yazındaki kuraklık 
dolayısile kurumuşlardır. Fakat bunu mü
teakip bir zayiat olmayıp en büyük ağa
cın boyu 2 M. 50 ve en küçüğünden boyu 
1,5 M. olduğu görülmüştür. Bu, su sevive- 
sinin köklerin bulunduğu seviyeden aşağı 
inmemiş olmasındandır. Haddizatında bu 
ağacı sulak bir yere dikmek şart olmayıp 
yalnız ilk dikim senelerinde köklerin tah-

telarz su seviyesini buluncaya kadar su
lanmaları kâfidir. Bu suretledir ki Marsil
ya’da Huveaune yakınlarında Prado şek
linde su kenarlarında görünen ve etrafın
daki ağaçlan geçmiş plan güzel kel servi
ler, su kenarından 150. M. uzakta dikil
miş bulunmaları ve yalnız akan suyun sı
zıntısı halinde o arazi altında bu ağaçlan 
besliyeeek bir su tabakası teşkil etmesi 
sayesinde güzel yetişmişlerdi. Toprakta 
deniz tuzu bulunmasının su noksanlığına 
müşabih tesirler yaptığı varittir. Saintes - 
Marie-de-La Mer’de tatlı su altında kalan 
bir bataklıkta kel servi ile yapılan teşcir 
iyi netice vermişti. Fakat bu bataklık adî 
bir toprak set ile çok tuzlu diğer bir ba
taklıktan ayrılmış bulunuyordu. Kuvvetli 
bir yağmurda taşan tuzlu su bu toprak 
seti aşarak mücavir bataklıkta ve tatlı su 
içinde iyi yetişmiş olan ağaçların hepsini 
kurutmuştur.

Bu sebeple deniz kenarı topraklarının 
hassası ne olursa olsun, buralarda bu şe
kilde fena netice veren zararlı bir tecrü
beye girişmek doğru değildir.

C) Cenubî Fransa iklimi: Kel servinin 
yetişmesine çok elverişlidir.

Akdeniz muhiti için delil olarak çok 
güzel misalleri Bouches-du-Rh6ne'un 
muhtelif yerlerinde görebiliriz. îstisnaî 
kış soğuğunda Marsilvada 14e, 3 ve Arles 
de 17 ye kadar inen sühunetin dahi hiç 
bir yerde kel servilere zarar vermediği 
görülerek mezkûr iklimin bu cins ağaca 
elverişli olduğu teeyvüt etmiştir.

Atlas ve Akdeniz iklimleri hudutla
rında Castelnaudrav civarında Cheminiire 
parkı içinde kanal kenarlarında şayanı 
di kka t ve güzel ağaçlar görülür ki bunla
rın bir metre 30 sm. yüksekliğindeki mu-



t Ivüğ olmaktadır. Bu güzel
M  Atlantik yakınlarında kendisini

halk huhçesinde bir ha- 
MKKrtada guse! kel serviler bulunur 

ar topraktan 1.30 M. yükseklikte 
rVia 2 40 a baliğ olmuştur ve şehir 
nnda mebzulen bulunurlar. Bilhassa 
rsîox parkmdakiler 25 metre irtifa ve 
M. ve Catros parkmdakiler de 2 M. 
eve maliktirler.
Lantıarda dahi bilhassa Parantis-en-
' ve Cnstillivonille’de Leon ve l’Ocearı
klıklan arasındaki Huchet akıntısı

«arında güzel nümuneler görülmekte-
gu mmtakdakl yani Atlas denizi ile

wıi2 arasındaki cenup düzlüklerindeki
„,.viler mebzulen tohum vermişler ve $cl

tabiî intişar da göstermişlerdir. Bu 
,r kendi tenebbütü için lâzım olan 

şeraitini tamamen bulduğu addedi-

, _ Denizden yüks ekl i ğ i :
. v.C'- ımant nahiyesi dahilinde Correze 
oargertat rivarında 200 metre vük- 
,.jtte Soulages şatosuna giden vc rutıı- 

bir çayırlıktan geçen ağaçlı yolun iki 
20-2-i metre Yüksekliğinde ve 

r 1 mrtredairi devresi 1.20-1.80
tulyilk kel servilere tesadüf edi

tör**»#* şehrinin \r. kilometre şimal 
i  <*'- "'t* *'• tahminen 400 metre vüksek- 

bir bataklıkta bu cinsin çok

ter et>hût sahaaunm en yük- 
Central 1 erde tesadüf 

awkt*«&eUiir Bu hudut her hal- 
0 ^  'r -: ®®ft****®»ıda »>tin ağacı ve 

r* ■ bazı noktalarda

daima ve koiayLıkla 600 metreyi geçmek
tedir.

2 — Şi ma l  h u d u d u :  Moulins-
deki Baieine parkı içinde güzel kel servi
ler gösterilmişte. Bu serviler daima top
rak sathına yaklaşan bir su tabakasını ha
vi Allier alivionları üzerinde yetişmekte
dir. Bunlar 1903 de 24 ilâ 25 M. boy ve 
toprak sathından 1 metrede 1.20 ilâ 3.90 
devreye maliktirler. Bu hususta Cillot ve 
de Chanignonun yaptıkları müşahedelerin 
Bardegal (Boucbes-du-Rhone) da yetişti
rilen servilerle mukayesesi faideli olacak
tır.

Mezkûr ağaçların dikim tarihi 1780 
veya 1785 olduğu söylenilir. Şu hale na
zaran 1903 de 120 yaşında bulunmaktadır
lar. Halbuki Bardegal de 55 yaşındaki 
ağaçların 25 metre irtifaa ve toprak sat
hından 2 metre yükseklikte 1.80-2.40 dev
reye maliktirler. Bu suretle Candoldeki 
ağaçlarla hemen hemen ayni olup, devre 
itibarile de müsavi veya daha büyük bir 
devreye malik oldukları görülür. Toprak 
sathından itibaren ölçülen bu devrelerin 
kökleri tevlit edebileceği genişliğin tesi
rde yüksek görünmeleri muhtemel ve şa
yanı dikkattir. Kel servinin Lohusans mın- 
takasmda Rasse Provence mmtakasmdan 
daha az neşvünema edişi çok enteresandır.

Condolda Bonnefond d’Annonay tica
rethanesinden aldıkları kel servi tohumla
rının kalite itibarile iyi olmadığım, doğ
rudan doğruya ve Amerikadan getirtil- 
mesinin iyi olacağım müellifler ilâve et
mektedirler.

Bilâkis Bouches-du-Rhöne’da Paudre- 
rie de Saint-Chamas’da toplanan ve Vil- 
maren müesaesesi vasıtasile temin edilen, 
tohumlar Arles fidanlığında Amerikadan

ğeİen tohumlardan daha iyi netice ver
miştir. Bu sebeple ve mütemadi iki tecrü
be senesinden sonra, kendi iklimlerinden 
daha soğuk bir iklimde yetiştirilen ağaç
ların o yerde tam manasile inkişaf ede
medikleri aşikâr olarak görülmüştür.

Gillot ve Shaignan, Cherbaurg civa
rında (Loir-et-Cher) Cheverny şatosunda 
ve Boisde Boulogne ile Fontainbleau, Tri- 
anan, ve Rambouillet’dekilerin Condol’- 
dakilerle ayni tarihte dikilmiş olduklarım 
söylemektedirler. Buralarda büyük cesa
mette kel serviler mebzulen mevcutturlar.

Ch. Baltet, l’Aube, la Marne, la Meuse, 
Taxodige’lerin (kel servilerin) 30 derece 
soğuktan çok müteessir olduklarım zikret
mektedir. Nansy civarında D’Amance Ar- 
boretum’unda mevcut bu cins ağaçların 
inkişafları çok ağır olduğu gibi sürgünle
ri de büyümeden her sene donmaktadır
lar ki şü halde şimali şarkî ikliminin ba
riz bir şekilde menfî bir netice verdiği gö
zükür.

Yukanki müşahedelerde, bu cins ağa
cın Fransadaki tenebbüt sahasının şimal 
hududunu tahdit etmek pek caiz olmıya- 
cağı ve fakat cenuptaki büyük inkişafına 
göre cenubî Fransa ikliminin kendisine 
müsait geldiği yerlerinde yetişebileceği 
aşikâr bir surette gözükmektedir.

D) Toprağı: Kel servinin yetiştiği yu
karıda zikredilen, bütün mahallerde, top
rak çok muhteliftir. Kum eksibelerinden, 
killi kalkerli albuvionlara kadar değişir. 
Conservateur Parde kel servinin kumu 
tercih ettiği gibi bütün diğer nevi toprak
larda da intibak edebileceğini söylemiştir. 
Yalnız bunun kökü üzerinde büyüteceği 
sistemleri için diğer bütün ihtiyaçlarını 
temin etmesi kâfidir.

îf — Kel servinin Rüı-Ou, kabiliyet
leri :

A) Maddî rüchaniyeti: Kel servi doğ
ru gövdeli büyük ve güzel bir ağaçtır Bu, 
kendisinin muntazam ve büyük çapta ke
reste verme noktasından kıymetini arttı
rır. Bu keyfiyet, Bardegal’daki küçük ve 
cenup rüzgârlarına (mistrai) maruz meş- 
cerede aynıdır ki, Arles de hemen bütün 
ağaçlar lüzgârm şiddetinden eğrilmişler- 
dir.

Bu meşcerenin daima su ile taşan bir 
kısmı tamamen kel servi ile dolu bir hal
dedir. 1921 de yapılan kat’iyat neticesi 
yüksek bir kıymet vermiştir. 23 arz üze
rinde 221 M3. 400 DM3. bulunmuştur ki 
cem’an hektarına 919 MS. düşer. Bu meş- 
cere karşısında ve teşciri gören emlâk sa
hiplerinin söylediklerine göre, 55 yaşında 
bulunmaları dolayısile senelik tecessümü 
16 M3. 710 DM3. olarak hesap edilebilir.

Hakikaten çok sık bulunan bu rneşce- 
rede icabettiği zamanda ferahlandırma ya
pılsa idi mezkûr hacmin dörtte bir nisbe- 
tinde çoğalacağına göre senelik vasatı te
cessümü 20 M3. 887 SM3. e baliğ olacaktır.

Bu suretle yetişen ağacın kalitesi ne
dir!

1924 de hava tekniği tecrübe lâbora- 
tuvanna gönderilen kel servi hasebi nü- 
munesi, mesaha edilmiş bir parselin va
satı ağacından alınmıştır. Tecrübe netice
sinde haşebin kesafeti, tazyika mukave
meti, eğrilme kabiliyeti, çekme ve çatla
ma kabiliyetleri ile sertliği ölçülmüştür.

Hasebi beyaz sarımtırak olup senelik 
halkaları daha koyu renkte ve fakat diğer 
reçineli ağaçlardan daha az kabili tefrik 
olduğundan daha yeknesak görünüştedir. 
Maktaları balmumsu manzaradadır.
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Havada umuş ağacın kesafeti 9,450 
»iup îicint ve köknara yakındır. Hacim 
turuıv.ak . Nv>*c ;u küçülür. Kuru ağaçta 
rutubetin vahithacım değişmesine karşı 
- O.ob değişir. Bu sebeple kel servi haşe- 

bi as* r i  ago*. 1 uk t a orta derecede tagayyür 
ocicr ağaçlar sırasındadır.

< Huşebi sadık'm tazyike, yarılma ve 
tuüm  çatlamıya olan mukavemeti diğer 
reçineli ağaçlara müşabihtir. Eğrilme ka- 
bdiyetinin ise, aksine olarak diğer ağaç- 
.arda:: düşük bulunması kel servi ağacı- 
•.r. inşaatta kullanılmamasını intaç etti- 
i.: gibi diğer reçineli ağaçlardan daha az 
sçrftirj»

Hulâsa, bizce kel servi çürümeğe mu
kavemet kabiliyetinin büyük olmasına gö
re maden direği, direk, ayak ve kazık ola
rak en iyi ağaçtır. Bu gibi hallerde kul
lanılacak servilerin yaşı 30 zu geçmeyip 
diğer sanayide kullanılacakların daha bü
yük >Itnalan lâzımgeîdiği gibi bütün bun-
d.r tenebbüt yerlerine bağlıdırlar.

Cenup ağaçlarile mukayesede, alelek- 
£gr ağır ve az dayanan ve çok çekici olan 
bu ağaçlara nazaran inşaat haşebi hariç,

. servi en iyi bir cins addedilir.
Bu kalitede ağaçlara malik olan mez

kûr rrtfcşcerede 1 M3. tomruğun bugünkü 
km met: 60 franktır.

S j hale nazaran hektarında senelik 
lamiıiıip ı kıymeti*-

© • 20,9 1254 F. dır ki bugünkü
baş*? piyasasın m düşüklüğü karşısında 
;y; bur şairdir. Diğer taraftan büyük bir 

kabiliyeti ve kesim yaşı 30 olan 
kej ssrvi anekresinde kısa müddetler zar- 
fm& t y«pıiâcak ferahlandırmaları zararsız 
ziîsc&ği g -'- acui ve paraya ihtiyacı olan 
şacıpierı-u de kıymetli gelir temin edebi

lir. Halbuki diğer ormanlardan kıymetli 
bir gelir temini için 50 sene beklemek lâ
zımdır.

B) Gayri maddî rüchanları: Kel servi 
bataklığa dikildiği için faideli neticeler 
doğurur.

Kel servi suyu çok sever. Köklerde 
büyük miktarda massettiği suyu havaya 
neşreder. Bu ağaçla teşcir edilmiş bir sa
hada su sathının bariz bir şekilde düştü
ğü görülür.

Muhtelif suretler ve vasıtalarla topra
ğı yukarı kaldırır. Köklerinin hava alması 
için daimî surette kök irtikâz noktasının, 
büyük köklerinin yükselmelerde toprağın 
kalkmasını temin ve nihayet «Pneuma 
tophores» larm çıkması suretile kendisini 
sağlam şekilde toprağa tesbit eder.

Su seviyesinin inmesi ve toprağın yük
selmesi bataklık halini ve keyfiyetini de
ğiştirir. Bu suretle kel servi, hastalık ve 
sıtma menbaı olan bataklıkların yerinde 
sıhhat ve neşe verici bir meşcereler teşkil 
eder.

Bu cins ağaç toprağın kaymaması ve 
zayi olmamasında büyük bir rol oynar. 
Condal da Gillot ve Chaignon’ın söylediği 
gibi su kenarlarına dikili bulunan ekseri 
kel servilerin derin suların diplerinde da
hi normal büyüklükteki kökleri bir hal 
şeklinde birbirine örülü bulunmaktadır. 
Bunların biraz uzağında Pneumatopho- 
res’lar halinde yüzlerce kök büyümeleri 
âdeta bir çit halinde, bütün bataklık ke
narlarım Örtmektedirler. Bunlar ağaçtan 
6-7 ve hattâ 19 metre uzaklığa kadar gi
derler.

Bunlar suların dibindeki toprakların 
teşfeitinde ve akar sularda bu toprakların
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Cereyan tarafından yenilmeğe müsait yer
lerinde çok daha enteresandırlar.

Nihayet bediî görünüş bakımından 
kel servinin, bilhassa düzgün sakının in
ce dallar ve yapraklarla süslenmiş bulun
ması, ilkbahardan sonbahara doğru yap
raklarının açık yeşilden tam yeşil ve ni
hayet koyu kırmızı rengi alması tezyinat 
ağacı olarak da kullanılmasını intaç eder.

III — Kel servinin çoğaltma tekniği:

Bouches-du-Rhöne’da doğrudan doğru
ya tohum ekme tecrübe edilmemiştir. Fi
danlıkta yetiştirilmiş fidanlarla garsiyat 
yapmak su ile taşmış arazide umumiyetle 
daha pratiktir.

Fidanlık: Bütün fidanlıklar için oldu
ğu gibi, kel servi için de mümkün olduğu 
kadar hafif topraklı arazi intihap etmek 
lâzımdır.

Tohumları az çok kozalak harşefeleri 
ile karıştırılırsa da başlıca yerli reçineli
lerin tohumları kadar ufak olmaktan 
uzaktır. Bundan da ar başına 8 ilâ 10 kilo 
ekilir.

Arles fidanlıklarında ekseriya Şubat 
ve Mart aylarında çizgi veya serpme şek
linde ekilen tohumlar umumiyetle iyi ve 
ayni neticeyi vermişlerdir.

Kel servinin çok suya ihtiyacı vardır. 
Genç fideler sık sık ve çok sulanmalıdır 
ve yastıklarda çıkacak mebzul otların mü
teaddit defa ayıklanmaları icabeder.

Fakat bu sulamalar daimi olamıvaca- 
ğı için güneşe maruz genç fideler sarar- 
mağa başlarlar. Bunlar gölgeye muhtaç
tırlar.

Bunların kökleri amudî ve kereviz 
şeklinde lâhmidir. Bundan dolayı bir çok 
düşmanlan vardır. Bilhassa beyaz kurt

lar,.. Arİes fidanlığında mezkûr kurtlarla 
müsbet bir şekilde enjektör kürc-gıle kul
lanılan (Sulphure du Carbon) ia mücade
le edilir, tik defa zeriyat yapılan ve top
rağı henüz ham olan fidanlıkta, toprak 
içinde yaşayan parazitlerin tesiri daha şid
detlidir. Hafif ve işlenmiş topraklarda 
mücadele daha muvaffakiyetlidir.

Dikme: Tarasconun su altında kalan 
topraklarında yapılan garsiyat tecrübeleri 
sayesinde bulunan en pratik usul, berveç- 
hizirdir:

Amele sivri uçlu büyük bir kazıkla 
batak arazide bir çukur açar. Mezkûr çu
kura nebaiın köklerini yerleştirerek ka
patılır ve müteakiben diğerlerini de bu 
şekilde yaparak ilerler. Daha yaşlı olan
lar ve kökleri daha çok inkişaf etmiş olan
lar için başka tanınmış bir usulün tatbiki 
lâzımdır.

Her suretle dikim başlamadan evvel 
teşcir yerinin otlarını kesmek veya kök- 
lemek icabeder. Mezkûr teşcir için hangi 
mevsimin intihap edilmesi lâzımdır. Bu 
keyfiyet su vaziyetine tâbidir. Yaz kurak
lığı mevcutsa sonbaharda ekmelidir kİ 
kökler kuraklıktan evvel fazlaca inkişaf 
edip suyu temin edebilsinler. Yazın kâfi 
miktarda rutubetli olan ve kışın ekilen 
nebatı boğacak kadar su ile dolan yerler
de ilkbaharda dikim yapılmalıdır ki su 
bastığında sak büyümüş bulunsun. Bu son 
şekilde bazan yapraklar açtıktan sonra 
garsiyat yapmak müşkülâtı ile karşılaşı
lır. Zira teşcir sahalarındaki suların çekil
mesinden evvel fidanların yapraklarını aç
tığı görülebilir. Taraseoıı bataklığında su
lanıl çekilmesinin Mayıs ayma kadar bek
lenildiği ve bu zamanda da bütün fidele- 
rin yapraklarını açmış bulundukları ekse-



x- w; v.v'hr. §au gibi ahvalde yapılma- 
üı«ul *\îüuıeru$şi lâzım gelen, müs
avi u’oe Ue teshil edilmiştir. Bu da 
u so.vu.erek köklerinin su ile dolu

acu k^^m aşı ve ıslak bir çuval ve>

îeskı

snlarak hemen dikilmek üzere 
ive scvkedilmeşidir.
• leerübe bir çok enteresan mü-

«öelere sebep olmuştur. Fidanlıktan bu 
!e çevirileri fideler ekseriya sarı yap
ım maliktirler. Köklerin bir kaç saat 
kalması neticesi yaprakların yeşer-

çizgüeri uzunluğunda ince bir ot tabakası 
kalır. Bunların bazşn kökleri veya gövde
leri vasitaşile mücaviri bulunduğu nebatı 
boğdukları görülür ki bu takdirde her ne
batın yanındaki otları sökmek icâbeder.

Nihayet başka bir tehlikeden de kor
kulur ki o da, bilhassa Akdeniz mıntaka- 
smda vaki olduğu gibi, bataklıkların yan
masıdır.

Bunun sebebi, kesilmiyen kamışların 
sonbaharda dikili olarak kurumuş bulun
maları ve kolayca yanabilmeleridir. Bu

görülür. Şüphesiz ki bunların bozul» 
i'ina sebep fidanlıkta muhtaç olduk- 
suyu bulamamalarıdır.
Bu müşahededen sonra 2, 3 ve 4 ya- 
a fidanlar kullanılmak istenildiği tak- 

bunlann şaşırtmalarının fidanlıkta 
X, labiaten ıslak ve sulu olan arazide 
olmasının faideli olacağı tahmin edilir.
Bakım*- Tarascon tecrübe sahası 
agmi t es (rutubetli yerlerde yetişen 
ve yazın iki metre boyu bulan su ka
lan ile örtülüdür. Mezkûr sahaya di- 
n bir yaşındaki fidanların bu yüksek 
rla bûğulmamalan için her yaz iki de- 

olmak üzere dört sene müddetle bu ka
dar orak ile biçilmelidir. Dikim ameli-
i esnasında her hangi bîr yanlışlığase- 
liye? verilmemesi için fidanların yanı- 
ik'. metre boyunda Jaîonlar dikilmiştir.
Bu ayıklama keyfiyetinin kamışların, 

ur.l uçuna ve mahal i in şeraitine göre ol
uz ur. bir zaman için yapılması icap

mezkur
YâinZ

hâdise Camargue’da sık sık görüldüğü gi
bi 1930 da Tarascon tecrübe sahasında da 
vaki olmuş ve bir tren lokomotifinden çı
kan kıvılcım, kuru kamışlarla beraber bi
zim genç fidelerimizi de yakmıştır.

Bu tehlikeye karşı alınacak tedbirle
rin başında hariçten, gelecek yangın tehli
kesinin önüne geçmek için bütün meşcere- 
yi geniş bir hendekle çevirmek lâzımgelir. 
Bu hendek bataklık arazide açılacağından 
su ile dolu bulunacaktır. Fakat ekilen ağaç
lar gölgeleri altındaki nebatı kurutmaya 
başlayınca zarar verici yangınlar olama
yacaktır.

Kel servi cenubî Fransanın rutubetli 
topraklarına, bataklıklarına, ratıp yerle
rine çok iyi intibak etmiştir.

Oralarda kıymetli hasep yetişmesine 
ve varidat teminine sebep olmuştur. Bil
hassa bataklıkların ve akar suların topra
ğını tesbit etmeğe yaradığı gibi bulundu
ğu yeri güzelleştirmektedir.

Çoğaltma ve yetiştirme tekniği tesbit 
edilmiş olan kel servinin Fransanın cenup 
mır.takalarında kendisine elverişli olan 
yerlerde geniş surette çoğalması lâzımdır.

Halk ve Ormanlar

Çeviren :
İsmail Hakkı U ım a y

1936 senesinde beynelmilel ormancılık 
kongresi tabiatın himayesi meselesile meş
gul olmuş ve Hungurvaz orman mektebin
de bu himayenin şekli bir plân dahilinde 
etüt edilerek gençliğin bu meselelerde ta
lim ve terbiye ve tedrisini ve seyyahların 
yangın meselesinde. ormanlarda dolaşma
larına ehemmiyet verilmesi lüzumunu ile
ri sürmüşlerdi. Diğer bir çok memleket
lerde ormanlara hürmet ve bunların te
mizliklerini ‘ idame ve genç meşcereleri 
yangın tehlikesinden içtinap ve muhafa- 
zalaırında tedbir almak, seyyahlar nezdin- 
de fıtrî olmalıdır. Fransada bu mesele hal
kın terbiyesinde mevzuubahs edilmemiş
tir. Bunların ıslâhı dolayısile otomobille
rin işlemesi seyahatin inkişafım ve kamp
ların terakkisini mucip olmuş ve orman
larda gezip dolaşmalar ve buralarda kamp 
kurup oturmak günden güne çoğalmıştır. 
Gerçi seyyahların ormana akını umumî 
sıhhat nöktai nazarından elzem görüldü
ğünden yangın tehlikesinden içtinap et
meleri için tedbiri ihtiyatî almak da za
rurîdir. Bu zaruret bir vesvese korkusu 
değildir. Maalesef Fransada seyyahlar yü
zünden ormanlarda pek çok tahribat vu
kua geldiğine dair bir çok misaller var
dır. Bahusus 20 senedenberi seyyahların 
çoğalması ve yazın Akdeniz sahiline git
meleri ve şiddetli sıcaklarda ormanlarda

Yazan :
Paris ormanlar, sular umum müdürlüğü 

J. D e m o r l a i a e

gezip dolaşması yüzünden eskiden çok iyi 
bir halde bulunan «mur> ve «üstemi» or
manları yangınlarla temamen harap ol
muşlardır. Vaziyet bu hususta o kadar 
naziktir ki eğer bazı tedbirlerle yangın
ların tekrar etmemesine mani olunursa 
tabiatın güzel analığı yani tohum veren 
ağaçlardan dökülecek tohumlarla ormancı 
umusu tabiî gübreler sayesinde bu yerler 
tekrar orman haline gelebilir. Bazı yer
lerde husule gelen yangın hadiseleri o ka
dar ağırdır ki o yerlerin tekrar tabiî su
rette ağaçlanması ancak sun’î surette teş- 
cir sayesinde olabilir. Fakat bu da çok 
masraflıdır. Çünkü o yerlerde asırlarla 
teraküm etmiş olan nmus yangınlar te
mamen harap etmiştir. İşte bu nokta üze
rinde ciddî tedbir almak zarurî ve lâ
zımdır.

Ormanlarda seyyahların inkişaf etmesi 
dolayısile yangın tehlikesi de o nisbette 
çoğalmıştır. Binaenaleyh bu tehlikeden 
içtinap edilmesi için bu hususta halka 
kafi talimat verilmesi icap eder. Halkan 
gezip dolaştığı ormanlarda hususî mülkler 
den ziyade müşterek mülklerin tabiî te
mizliklerini muhafazada alâkasızlık gös
termektedirler. Bugün öyle yerler vardır- 
ki bediî ve sıhhî noktai nazardan bu yer
lerin tabiî güzelliklerinin pislikten korun
ması fikri basit vasıtalarla halkın ve bil-



*,tssa çöv'ukÂa: m üihnine yerleştirilmesi 
i&*unüu\ Bu hususta ecnebilerden ilham 
..hviK Nvk •>', olurdu. Ecnebiler bizde se- 
v.:' »t . vKleri ve bediatımızı gezip dolaş- 

v' vakit bunların muhafazaları için 
y,: ;sr. tedbirlerin azlığı ve adetlerimiz na- 

cukksîlanna çarparak hayran olurlar. 
Avrupamn şimal memleketlerinde seya- 
fest edildiği vakit bu memleketlerin tabiî 
yüzdüklerine sureti hususiyede dikkat 
edildiği ve hürmet olunduğu hayretle gö
rülür. İhmal ve kayıtsızlığı mukayesede 
çok kuvvetli kelime bulmak kabil olma
dığı gibi Fransada kat’î ve tam talimat 
mevcut olmasına rağmen Fransız halkı 
•çin alınan tedirlerin de beğenilecek dere
cede değildir. Ecnebi memleketlerde umu
mî gezinti mahallerinde türlü türlü ezil
miş kâğıt parçaları ve saire görülmez. 
Çocuklarda ve büyüklerde ormanlara hür
met fıtridir. Bazı günler o ralarda gezi
nenler bizim ormanlarda gezinenlerden 
ve ormanda oturanlardan çok fazla oldu
ğu halde kayıtsızlık ve ihmal gibi haller
den biri görülmez. Yanımızda bulunan 
ı-cnebı seyyahlar insiyaki bir fikirle bun
lar Fransız seyyahlarından kaçarlar. Ve 
cvor.yetm bazı sınıflarına tabi olurlar. Bu 
ogpta aldıklar, tedbirlerden bazıları me- 
«h, Ormanlarda yangın tehlikesini' karşı 
r» «htelıf mahallerde bir çok levhalar ko- 
r.uirr.aruHİan bu levhalarda yangının es- 
infcfc- zuhuruna ait tafsilât yazılmıştır. 
Şey!* ki* Halâ yanmakta olan fişenk ko
ra**!. pipo. sigara ve söndürmeksizin yere 
Lj.ri* ;-r.4 kibrit yangın, tehlikesinin baş- 
Jaea sebepler inden olduğu gösterilmekte- 
i j t  Faka* halk bu kendisine verilen ta- 
ü.*y*?iar;* hiç meşgul olmaz. Onu ken- 

■<??■ değili »ureti zahirede komşula

rına hitap edildiğini zaıineder. Ormanda 
çimenlik yerlerde yemek yedikten sonra 
başka yerlerde kâğıt ve buna mümasil 
kırıntı pisliklerini atmak için sepetler 
konmuştur. Maatteessüf bu sepetlerin ke
narında bu gibi kâğıtlar büyük miktar
da bulunur. Seyyah kafileleri gittikten 
sonra bunların kaldırılması düşünülmez. 
Ormandaki iyi manzaralar bu sebepten do
layı göze hoş görünmez. Tasavvur edermi- 
siniz ki Paris’i ihata eden «bulany» ve 
«nencien» ormanlarına izdiham günlerin
de birikmiş olan kâğıtları ve kırıntıları 
toplattırmak için senede 100 bin franktan 
ziyade masraf etmek lâzımdır. Bedahaten 
bu masraf tamamile faideli olmayan bir 
masraf gibi görünür. Çünkü bu kâğıtlar 
faide husule getirmezler.

Eğer halk kâğıtları yerine koymağa 
dikkat etse ve sepetlerin yerleri iyi tertip 
ve tanzim edilse bu masraftan içtinap et
mek kolay olabilirdi. Halbuki seyyahlar
dan biri ihtiyatsızlıkla bu mevkilere sön
dürmeden sigara veya kibrit atmış olsa 
bilhassa otların kurumuş olduğu bir sırada 
ateş derhal etrafa sirayetle bir ateş baş
langıcını tahrik ve teşvik ederek bu su
retle müsamaha sebebi ile bir çok hektar 
ormanın yanmasına ve tahribatı vukuuna 
sebep olur. Bu tahribatın tamiri ise asır
lara mütevakkıftır. Halbuki seyyahlar do
laştıkları bir ormanda veyahut tavsiye edi
len yerlerde kendi takdirlerde doğrudan 
doğruya tedbir alsalardı pislik ve tahriba
tın otomatik olarak Önüne geçmek kolay 
olabilirdi. Lâkin seyyahlar tenbellik yap
makta ve kayıtsızlık göstermektedirler. 
Bunların fikirlerini insiyakı olarak mu
hafazaya döndürmek lâzımdır. Çünkü in
san tabiaten bunları bilmez gibi görünü

yor. Bu sebepten vasıtalar kullanmak 
zarurîdir. Çocuklara kırların güzelliğim 
idrak ettirmek ve ormanlara heyecanlan
dırmak ve bu ormanların uzun senelerde 
meydana geldiğini ve sıhhî istifade yerleri 
tedarike mecbur oldukları kendilerine an
latılması ve bu hususta mektepten başla
narak ruhlarmı prensiplere karşı sevk et
mek ve onları kayıtsızlığa alıştırmamak 
icap eder. Bunun için de öğretmenler ara- 
sıra mekteplerde konferanslar tertibi ile 
bu hususa dair izahat vermeleri ve diğer 
vasıtalarla çocukları bu işlere alâkalandır
mak ve nihayet bu işlerin kendilerine 
emanet edileceğini söylemek lâzımgelir. 
Binaenaleyh gençliğin ruhuna esas ve ilk 
malûmat olarak tabiatın güzelliklerine 
hürmet ettirmeği ve bunların korunması 
fikri zihinlerine yerleştirmelidir. Mamafih 
bu hususta talim ve terbiye ve konferans
lardan ziyade hadiseleri modern vasıta 
olan sinema ile gösterildiği takdirde bu 
vasıta ile gençlik ruhuna millî esas dahi
linde ormanlara hürmet ve bunları muha
faza fikri zihinlerine daha kolaylıkla yer
leştirilebilir. Bazı seneler bu hususda bir 
familyayı gösteren bir filim almağı düşün
dük. O filimde evinde çok kıskanç bir dik
katle temizliğe riayet eden bir aile günü
nü geçirmek için ormana veya umumî bir 
gezinti mahalline gittiği zaman orada ye
meğini yemesini müteakip gazete ve kâğıt 
parçalarını o yerde bırakırlar sonra bu kâ
ğıtlar rüzgârın tesirile istediği yere uçar. 
İkinci bir familyanın o yere hayran olarak 
ayni yere oturmak ister. Ve bu aile de bir

dakika düşünmeksizin yemeği müteakip 
boş kutuları ve kırılmış şişeler; bırakır. 
Üçüncü bir aile ise pis bir hbldo bırakılan 
bu yere artık yerleşmeğe muktedir üîaıuı- 
yacağı bedihidir. Sinemalarda geçen bu 
filîm şüphesiz fasılalarla hâdiseyi büyük 
ve küçüklerin muhayy delerine sokarak 
bugünkü şikâyet ettiğimiz vaziyetler İn ıs
lahına muvaffak olabilir.

Yangına taalluk eden cihetine gelin
ce : Ecnebi (milletlerde yangın husulile 
Almanya ve Hollanda’da bir çok renkli 
ilânlar halka bol bol dağıtılır. Bu ilânlar 
yalmz ormanlarda değil umumî yerlerde 
halkm toplu bulunduğu yerlerden istas
yon, otel, lokanta, han, orman sığınıkların
da ve gazino gibi yerlerde asılmıştır. Bu 
ilânlar da yangın tehlikeleri hatırda ko
lay tutulabilecek tarz da göze çarpacak şe
kilde «vecize*lerle ve ne kadar tedbirsizlik 
varsa sayılmaktadır. Meselâ : Bir avcı ve
ya bir seyyahın söndürmeden bir ateşi bı
rakması yüzünden tamir olunmaz zarar 
ziyan husule getirebileceğini göz önüne 
serer ve bu hali görenler müsamaha ve 
kayıtsızlığın milletine ne kadar pahaliya 
mal olduğunu kolayca anlayarak müşte
rek temizliği hatırında tutabilir. Fransada 
bu yolu tutmak için tahakkuk ettirilecek 
bir çok vakıtlar vardır. Bu hususta bir şey 
yapmak için henüz vakit geçmiş değildir.

Ayni nasihatları tekrar etmekten bık- 
mamalıdır. Zira bu ııasihatlar nihayet bir 
gün anlaşılmış olacak ve onlara riayet edi
lecektir. Şu bir prensip daima hakikat 
olarak kalacaktır. «Çocuğu talim ve terbi
ye ederek yavaş yavaş insan ıslâh olunur.



Milletler arası ormân santrali

vkv”; vti. Mayıs ayında Berlin’de bey- 
, . v .v. mahiyeti haiz, ormancılıkla alâ- 

bu* usşekküi kurulmuştur. «Milletler- 
sşsşa orman santralı* adım taşıyan bu te- 

£ Türkiye devleti de âzadır. 
Komada uzun senelerdenberi faaliyet

im bssfıman *BevneImilel Ziraat Enstitüsü* 
r.w". doğurduğu bu yeni teşekkülün huku- 
M vuz.yeı ve teşkilâtından, vazife ve neş
ri*;»: f&â âyetinden meslektaşlarımızı ha- 
.c.'wir etmeği doğru buluyoruz ve bunun 
. a  ‘Zeıtschnrt tür Weltforrstwirtsharft» 
-“.cv.,:.uus::an 194Û senesi Temmuz sayısın- 
— intişar eden «Milletlerarası orman 

Direktörü Prof. Dr. Köstler’in 
yassa» kısaltarak okuyucularımıza sunu-

1 — .Milletlerarası orman santralıma 
tarihçesi;

.j  uftcu asrın iktisadi buhranı ziraat 
beyne Lc.ılei bir çalışma fikrinin 

iigffftaiiı ta seöeo omu ve 1889 senesinde 
♦C-.rv.tas. ıon .nu-rnauoûâic d’Agricultu- 
• t -»■ - «deynelmuel ziraat komisyonu* ku- 
ss»«&)«.. k■jTi\uy onun Peşte’dem bir top-
ümCI ’ s£* »■ i . ivZii L-anin m kuvvetlerin

ausaiçu.run muzahereti ve niha- 
•..."i. vzj vaki müdahalesi uze~

Msl tK^Tı t - lnUaĞİ D2X KOÜtĞ- 

-V*. - t • ?■; tü 2c * jCISTI  İĞİCÂTTlir

Nakleden: Dr. Ali Kemal Y i ğ i t o ğ l u

etti. Bütün tesisatı memleket harici ka
rakterini taşıyan enstitüye merkez olarak 
Roma seçildi ve burada faaliyetlerine de
vam etti.

Bir çok memleketlerde ormancılığın, 
ziraatın bir cüzü olduğunu nazarı itibara 
alan beynelmilel ziraat enstitüsü ormanla 
alâkalı meseleleri de çalışma sahası dahi
line soktu. 1926 da 58 devletin iştirâkile 
ilk beynelmilel orman kongresini topladı. 
İkinci orman kongresi de 1936 senesinde 
36 devletin iştirâkile Peşte’de akdedildi. 
Bu kongrede Beynelmilel Ziraat Enstitüsü 
tarafından 1930 senesinde tesis edilen or
man şubesinin, ormancılığın ehemmiyetile 
mütenasip beynelmilel bir Organizasyon 
haline erişemediği meselesi ortaya atıldı 
ve beynelmilel bir ormancılık müessesesi- 
nin teşkili fikri hararetle müdafaa edildi. 
Kongrenin bu maksat için ayırdığı encü
men, müzakereleri neticesinde merkezi 
Berlin olmak üzere «Milletlerarası orman 
santralının kurulmasına karar verdi. Bu 
karar beynelıapıilel ziraat enstitüsünün mu
vafakati alındıktan sonra iş haline kondu 
ve 11 Mayıs 1939 tarihinde «Milletlerarası 
orman santralı» Berlinde merasimle açıldı. 
Açılma merasiminde Ziraat enstitüsü rei
si, reis vekili ve umumî kâtibi ile Bulga
ristan, Danimarka, Almanya, Finlandiya, 
Fransa İtalya, Letonya, Felemenk, İsviç
re, Macaristan hükümetleri mümessili ha
zır bulunmuşlardır. Ayni sene içinde Mek*
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sika, Slovakya, Romanya’, Yugoslavya ve 
1940 senesinde de İspanya, İsviçre ve Tür
kiye devletleri bu teşekküle girmişlerdir. 
Hali hazırda Milletlerarası orman sanatla
rının 18 âzası bulunuyor.

2 — Hukukî vaziyet ve teşkilât:
Milletlerarası orman santralının huku

kî temeli beynelmilel ziraat enstitüsü için 
40 devlet tarafından tekarrür eden 1905 
tarihli Convention’a istinat eder. Milletler
arası orman .santralının teşkilinde haliha
zırda 75 memleketin dahil bulunduğu bey
nelmilel ziraat enstitüsü tarafından statü
lerin kabulü ve milletlerarası orman sant
ralı âzalarının muvafakati asildir. Beynel
milel teşekküllerin sayısı az olduğundan 
Almanya milletlerarası orman sanatları
nın Berîini intihap- etmesini büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştır,

■4 Nisan 1940 tarihli bir kanunla Al
manya milletlerarası orman santralına hu
kukî karakterine uygun olarak hususî im
tiyazlar tanımıştır. Bunların başlıcalan te
şekküle ait binaların ve dosyaların mem
leket haricî haklan, yabancı murahhaslara 
ve yüksek memurlara diplomatik şahsî 
masuniyet haklanmn tevcihini, Alman 
mahkemesinin takiplerinden ve zabıta ce
bir. kuvvetlerinden serbestisi, vergi ve 
gümrük kolaylığı veyahut vergi ve güm
rük muafiyetidir.

İstatüsüne nazaran milletlerarası or
man santralı bir komite ile bir bürodan 
ibarettir.

Komiteyi, âza olan memleketlerin mu- 
rahhaslan terkip eder ki onlar da ödedik
leri yıllık aidata göre 1 - 4  reye maliktir
ler. Komite senede en az bir defa toplanır 
ve orman santralının en yüksek merciidir.

Halihazırda komiteyi terkip eden murah
haslar şunlardır:

1 — Bulgaristan •• Sagoroh. ormancı
lık. avcılık ve balıkçılık şubesi şefi; 2 - Da
nimarka: F. Krovp, Devlet ormanları Di
rektörü; 3 - Almanya: F. Alpers, ormaa 
umum müdürü müsteşar; 4 - Finlandiya: 
Prof. Dr. A. K. Cajander, orman umum 
müdürü; 5 - Fransa: C. Colomb, Sular ve 
ormanlar umum müdürü; 6 - İtalya : Prof. 
Dr. A. Agostini, orman milis şefi; 7 - Yu
goslavya: Dr. Z. Miletic, maden ve orman 
nezareti müsteşarı; 8 - Letonya; M. H: 
Upitis, orman müdürü; 9 - Litvanya: A. 
Rukuiza, orman müdürü; 10 - Meksika: A 
de Quevedo, ormancılık avcılık ve balık
çılık şefi; 11 - Felemenk: Dr. J. A Van 
Steijen, orman umum müdürü; 12 - Ro
manya: Prof. Dr. Draced, orman araştır
ma ve deneme enstitüsü müdürü; 13 - İs
veç: F. Aminoff, çiftlikler idaresinde şef; 
14 - İsviçre: Petitmermet, ormancılık, av
cılık ve balıkçılık umum müdürlüğü baş
müfettişi; 15 - Slovakya: J. Bednarcık, Zi
raat nezareti müşaviri, 16 - İspanya: Zira
at nezareti ormancılık, avcılık ve balıkçı
lık umum müdürü; 17 - Türkiye: S. R. Sar- 
per, Berlin Türk sefareti ticaret ataşesi; 
18 - Macaristan: Baron K. vov Waldbott, 
ayan meclisi âzası.

Komite 4 sene müddetle bir reis ve 
bir reis vekili seçer. İlk reisliğe 11 Mayıs 
1939 da Macaristan murahhası ve reis ve
killiğine de Almanya murahhası intihap 
edilmiştir.

Komite ilk içtimaim 11-13 Mayıs
1939 da Berlinde, İkincisini 8-9 Teşriniev
vel, 3939 da Romada, üçüncüsünü 5-7 Mart
1940 Bern’de akdedilmiştir.



.'suiUüu bürosu Dördüncü şube: Odunun kullanılması. 
D.rektör bütün (Ağaçların teknik işletmesi ve imali, ağa- 

-kıt, hesaba t ve cm kimyevî işletmesi vesaire).
.dr:', resen mes’uldür. 
büyük bir bina inşa-- 

Bu bin a yapılıncaya ka- 
.ve civasında bir köşke 
unuyor,

orman santralı bürodan 
im şubelerini ihtiva ede-

ökolojive ait meseleler) •
: Toprak. (Toprak harita- 
arak tecrübeleri, morlar,

Beşinci şube: Deli çayların ıslâhı.
Altıncı şube: Çıplak arazinin ağaçlan

dırılması. (Orman tahriplerine karşı ko
runma, boş arazinin ve Kalkerli dağların 
ağaçlandırılması vesaire).

III — O r ma n c ı l ı k  i k t i s a d  i -
y a t ı :

(İktisadî plânlaştırmadan ve orman 
mahsullerinin pazarla münasebetinden do
ğan bütün meseleler kültürel meseleler 
ve ormancılığın muhitile olan münasebet
leri).

vesaire). 
Botanik, 

menşe;
(Orman ağaçları, 
nebatî olan za

it korunması ve-

Zooloji ve entomoloji 
nlar ve haşereler, menşei

Birinci şube: Orman politikası. (Ka
nuni mevzuat, İçtimaî meseleler, teşekkül
ler, yetiştirme vs.).

İkinci şube: Hususî ormancılık iktisa
di. (Plânço. muhasebe, orman kıymetleri
nin hesabı v.s.).

Üçüncü şube: Odun pazarı. (Odun ti
careti, orta ticaret, ticaret emtiasının nor-

mi, ormanın 
vesaire).

sr.r.da ormav'.cdüc tekniğine

me edilmesi v.s.),
Dördüncü şube: Ormanın kültürel 

ehem m iyeti: Memleket güzelliği bakımı, 
tabiat: koruma, avcılıkla münasebet v.s.).

3 — Orman santralının vazifeleri ve 
neşriyatı:

.Orman ye- Koma beynelmilel ziraat enstitüsünün 
ıfu meşccreierin tesis ve ter- 15 inci umumî içtimamda mezkûr enstitü-

■ş; muhafaza vesaire). nün vazifesine dair reis tarafından verilen
yAmer.ajmsn. te izahattan omnancıiık için şu esaslar ahna-

ktik «ğaçlann ölçülmesi bilir.
1) Milleüerarası orman santralı, işi

v e  îaH «akstd- İlmî araştırmadan ibaret olan
.bir akademi değildir. 2 ı Orman santralı-
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meslekî alâkanın kuvvetlendirilmesidir. 
3) Ormancılıkta büyük bir rol oynarna- 
makla beraber isteyenlere çabucak ma
lûmat verilmesi de nazarı dikkate alınma
lıdır.

Milletlerarası orman santralına ait va
zifelerin beynelmilel ziraat enstitüsünün- 
külerilc mukayesesinde göz önünde tutul
ması icabeden en ehemmiyetli nokta , or
mancılık ıstrüktürünün ziraattan külliyen 
farklı bulunuşudur.

Bu vakıalar nazarı itibare alınmak 
şartile milletlerarası orman santralının va
zifeleri şöyle hülâsa edilebilir:

1 — Orman kongreleri tertibi ve or
mancılığa ait neşriyatta bulunmak sureti- 
le muhtelif ormancıları arasında fikir tea
tisini teşvik etmek.

2 — Muhtelif memleketleri alâkalan
dıran pratik ormancılık meselelerinin hal- 
'linde veyahut bazı memleketlerin istişare
sini istediği meselelerin çözülmesinde mü
essir olmak.

3 — Beynelmilel ormancılık kongre
sinde alman kararlara veya ■ şahsî teşeb
büslere müsteniden, beynelmilen mahiyet 
ve ehemmiyeti haiz meseleler için anket
ler yapılması, istatistik malzemesi toplan
ması, ilmi müstakil eserler meydana geti
rilmesi.

Yukarıda anlatılan vazifelerin yapıl
masından doğan münferit işler bittabi ge
niş bir yazı mübadelesine sebep olur. Ge
rek beynelmilel müşterek mesaiye ait il
mi bilgiler, gerek kongrelerin organizas
yonu ve diğer tesisat müteaddit veçheli 
hareket tarzını istilzam eyler.

Milletlerarası orman santralı 1941 se
nesinden itibaren «Intersylva» adile üç

ayda bir çıkân mecmua neşredecektir. Bu 
mecmuanın neşrinden maksat dünya or
mancılarının anlaşmasına yardım etmek 
ve milletlerarası orman santralının faali
yetini herkese bildirmektir.

Milletlerarası orman santralı tarafın
dan çıkarılacak mecmua dört kısımdan 
ibaret olacaktır.

Birinci kısım orijinal makaleleri İhti
va edecektir. Orijinal makaleler birinci 
decerede geniş bir okuyucu zümresine hi
tap etmesi icabeden beynelmilel orman 
bürosunun mesaisini ihtiva edecek ve bey
nelmilel orman kongresinin monografileri 
sırasında intişara elverişli bulun mıyacak- 
tır. Mecmuanın bir taraflı çıkarılması teh
likesinden kaçınmak için bütün memleket
lerin değerli ormancılarının iş beraberliği 
temin edilecektir. Bu mesai arkadaşları 
arasında birinci sırayı milletlerarası or
man santralının murahhasları işgal ede
cektir. Makalelerin büyüklüğü 10 -15 mat
baa sahifesine münhasır kalacağı cihetle 
bir çok meselelerin ele alınması mümkün 
olacaktır. Mecmuanın her sayısında neşr
edilecek makalelerin sırası beynelmilel 
ormancılık kongresinin çalışma sahasında
ki sıra nizamına göredir. Makalelere Al
manca (Almanca nüshalarında Fransızca), 
İngilizce, İspanyolca, İtalyanca hülâsalar 
konacaktır.

İkinci kısımda ormancılığa ait terak- 
kiyat verilecektir. Ormancılık sahasındaki 
belli başlı yeniliklerden okuyucuları süri- 
atle haberdar etmek beynelmilel bir mes
lek mecmuasının en ehemmiyetli vazifele
rinden biridir. Bu hususta okuyucu için 
rastgele seçilmiş notlar toplamaktan ziya
de beynelmilel mahiyetteki yeniliklere te
mas eden ve o yeniliği esaslı olarak öğret-



y*r*y*e*k mt'hul&n ihtiva eden 
ıv.*’û:ıut \w ^ \v 's ; iv Bu kısmın neşri da
ha c'\c~'.ş' bir posta muvasalası kurulma
sı m \ c bc\ nelmilel ormancılık kongresi
n e  a:ss‘. o's.n memleketlerden muntazam 

.uv- Alınması temin edilmesine tehir

vÇtEncS kurım ormancılık ilmini içine 
•SaK'eirtt' Her sene bütün dünyada orman- 

/ neşredilen makale sayısı 6000- 
»Y1- arasındadır. Bu yazıların belli baş- 

hlannın muhteviyatını bile hiç bir kimse 
tetkik etmek imkânına malik değildir.

întersylva’nun üçüncü kısmı bütün 
dünya neşriyatına ait çalışmalardan bey- 
neteailel ehemmiyete malik olan araştırma 
neticelerini meslek şubelerine ayrılmış 
•-'tarak ele alacaktır. Bövlece amelî olarak 
çatışan ormancıya ormancılık ilminin te
leks’'erine dair bir fikir verilmiş olacak, 
ümi surette uğraşanlara da birlikte çalış
mak şevki verilecektir. Mecmuanın bu va
zifeyi mükemmel surette başarabilmesi 
'in intişar eden bütün meslek mecmuala
rının beynelmilel ormancılık kongresine 
mümkün mertebe sür’atle gönderilmesi 
sr*a edilmektedir.

fatersylva’mn üçüncü kısmı bütün 
d#*y» neşriyatına ait çalışmalardan bev- 
at snıLe: ehemmiyete malik olan araştır- 
m  neticelerim, meslek şubelerine aynl- 
**■* ÜA'rk. ele alacaktır. Bövlece ameli 
dtafafc çvi.şan ormancıya ormancılık ılmi- 
- ,r t*r»k*îierir>e dair bir fikir verilmiş 

,lr*î «üstte uğraşanlara da birlik- 
tf çatışmak şevki verilecektir Mecmuanm 
»a "azifey; mükemmel surette başarabil- 
n&gh, iptiş&t eden bütün meslek mec-
gsmdmr'Jmm beynelmilel ormancılık kong

resine mümkün mertebe sür’atle gönderil, 
mesi arzu edilmektedir.

Dördüncü kısım haberlerdir. Beynel
milel müşterek mesai için dikkata şayan 
olan haberler millî ve beynelmilel kısım
lara ayrılmış olarak verilecektir.

Milletlerarası orman santralının ista- 
tüsüne uygun olarak mecmua Fransızca 
neşrolunacaktır. Mamafih mecmua başlan
gıcından itibaren Almanca nüsha da çıka
racaktır. Bu sebepten mecmuanm Alman
ca veya Fransızca olarak tedariki müm
kündür.

1940 senesinden itibaren milletlerarası 
orman santralı etüdlerini neşre başlıya* 
çaktır. Bu etüdlerin bir kısmı orman san
tralının şahsî teşebbüsile hazırlananlar ye 
diğer bir kısmı da beynelmilel ormancılık 
kongresinin kararlarma teb’an hazırlan
mış olanlardır.

Ormancılığa ait bütün dünya neşriya
tının. toplanması beynelmilel büyük bir 
enstitünün vazifesidir. Roma beynelmilel 
ziraat, enstitüsü bu gün 350.000 ciltlik bir 
kütüphaneye maliktir. Dünyanın hemen 
meslek mecmuaları oraya gelir. Beynelmi
lel orman santralı da teessüsünün daha 
ilk aylarında ormancılığa ait mecmualar
da mühim bir kısmını temine muvaffak ol
muş ve komitenin Mart 1940 tarihinde 
Bern’deki içtimaında beynelmilel bir bib
liyografi neşri suretile bu kolleksiyondan 
istifade meselesini tezekkür etmiş ve mü
nasip bir zamandan itibaren beynelmilel 
bir bibliyografi neşrini karar altına al
mıştır. Milletlerarası orman santralı direk
törüne ormancılığa ait teşekküllerle bil
hassa beynelmilel orman araştırma ittiha- 
dile icabeden anlaşmaları yapmak için sa-
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lâhiyet verilmiştir. 1941 yılına ait ük cil
din 1942 senesinde neşri muhtemeldir.

4 — Orman santralının bütçesi, iş or
taklan ve yeri:

Milletlerarası orman santralının geli
rini âza memleketlerin teahhüdatı, teber- 
rular ve neşriyat satışı meydana getir
mektedir.

Orman santralının âzaları ödedikleri 
aidata nazaran 4 grupa ayrılmıştır. Birin
ci gruptaki âza yılda 9000, ikinci gruptaki
ler 6000, üçüncü gruptakiler 3000 ve dör
düncü gruptakiler 1000 altın frank verir
ler. Komite içtimalarmda birinci grup âza 
dört reye, ikinci gruptakiler üç reye, üçün
cü gruptakiler iki reye, dördüncü grup 
âza ise bir reye maliktir.

Halihazırda orman santralının aidat 
yolile giren gelir çok alçaktır. Âza adedi 
18 i tecavüz etse de ödenen aidatın büyük 
bir enstitünün tesisine kifayet etmiyeceği 
aşikârdır. Halihazırda orman santralının

diğer nevi gelirleri de pek cüudii Teşek
küle Almanya ehemmiyetli ölçüde mali 
yardımda bulunmaktadır.

Bir teşekkülün malî emniyet: kadar 
iş ortakları kazanması da büyük bir ehem
miyete maliktir. Mevcut istatüye göre mil
letlerarası orman santralının yüksek şah
siyetleri beynelmilel mahiyette olmalıdır. 
Halen orman santralını Danimarka, Al
manya, Finlandiya, Romanya, İsviçre ve 
Macaristan’dan iş ortaklan girmiş bulunu
yor, yakında diğer memleketlerden gire
cek iş ortakları vasıtasile bu miktarın 
yükselmesi beklenebilir.

Kuruluş plânına göre milletlerarası 
orman santralının takriben 20 ekademik 
memuru, 50-60 memuru bulunacaktır. Kü
tüphane, muhtelif teknik tesisat, konfe
rans ve merasim salonları nazarı dikkate 
alınmak şartile milletlerarası orman san
tralı büyük bir binaya muhtaçtır. Orman 
santralının binasının inşası Avrupa harbi 
sonuna bırakılmış bulunuyor.



Tarihte istanbuiun mahrukat meselesi
IHicrî 988 (1578) den 1258 (1869) yılma kadar]

İstanbul. muazzam Osmanlı İmprator- 
iuğunuu uzun müddet bir baş şehri idi. 
iukûrr.e; merkezi olması hasebile de içe

risinde devlet müesseselerinden olan ga- 
vec geniş teşkilâtlı Sadaret, Bahriye, Top- 
'.ur.e. Darphane ve Tersanei âmireler, Me- 

Defterdarlık, Kadılıklar, Yeniçeri ve 
Daar.bai Ağalığı ve gümrük. Aşar, Keres
se, Tuz nazırlıkları ve saire vardır. Bilâha
re bu teşekküller; Meclisi vükelâ. Meclisi 
âlü Tanzimat, Meclisi Valâi Ahkâmı Ad
liye. Meclisi Maarifi Umumiye, Divanı 
Zaptiye, Meclisi Maadin, Hazinei Hassa 
kccüsyonu. Darı Şûrayı Askerî, Meclisi 
Tophane: Âmire, Meclisi Bahriye, Meclisi 
Muhasebe, Meclisi Maliye, Meclisi Ticaret 
ve Mecaisi Tahkik gibi daha şumullü ida
reler haline sokuldu. (1)

3j 0 senedi içerisine alan bu devrin de
vamı muddetince divan ve hassa hüma- 
yuelarile birlikte sarayın bünyesini vüeu- 
t* ~-e'irmekte olan Dârüssaadc- ve Mutba- 
A. âmire de debdebe ve haşmet cihetinden 
«Mtscamyetli varlıklardan sayılırdı. Bun- 

başka İstanbul’da binlerce ve on- 
sositifsgr kimsesizlere aş ve ekmek dağıtan 
iasaceusaneler gibi İçtimaî yardım teşkilâ
ta v'g bfesayette yeniçeri ve bilâhare Niza- 

. ctAA1 aıdag taşıyan askerî birliklerde

.K'Zyei Osmaniye salla meleri.

Halil Nadir K u t l u k

bulunuyordu. Bütün bu resmî teşekküller 
esasen kalabalık bir şehir olan İstanbuiun 
nüfusunu ehemmiyetli miktarda arttırdığı 
şüphesizdir.

Acaba böyle muazzam bir devlet teş
kilâtına ve müteaddit müesseselere, kala
balık bü~ nüfusa malik olan İstanbul şeh
rinin mahrukat ihtiyacı nasıl karşılanırdı. 
Bilhassa o zamanlarda mahrukat vazifesi
ni gören odun ve odun kömüründen başka 
bir sey de bulunmadığı cihetle bu sualin 
cevaplandırılması ehemmiyetli bir mevzu 
teşkil eder.

İstanbul’un mahrukat mes’eleşini et
raflıca ertava koymak üzere mevzu; Saray 
yakacağı, şehir yakacağı, odun ve odun kö
mürü nevileri ve kalitesi, fi etle, ticareti, 
ihtikârı, İstanbul’un yakacak sarfiyatı ol
mak üzere bir takım anasıra ayrılarak mü
talâa edilmiştir.

Saray yakacağı:

Saray ve tevabiinden olan hassa hüma
yunu yakacağının temin ve tedariki için 
muhtelif zamanlarda ve türlü şekillerde 
tedbirler alınarak nizamlar vaz edilmesi 
bunun çok eskiden bir mesele olduğunu 
gösterir. Filhakika bu nizamların ilk örne
ğinin Fatih ve Kanunî Süleyman zaman
larında büyüklerden Piri Paşa ve Sevdi 
bey tarafından kaleme alınan (KanunameiW69).

331

Ali Osman) da (2) görüyoruz. Kanunna
me! Âli Osmanın 7 inci faslında (odun için 
vaz olunan kavanini beyan eyler.) diye 
yazılıdır.

Kanuna göre:
Nefsi darüssaade ve mutbahı âmire 

için her yıl ve muntazaman,
İzmit kadılığı 20000
Yalova kadılığı 9000
Gebze kadılığı 2000

Vezne (3) karışık adî odun ve ayrıca da 
darüssaadeye tahsis edilmek üzere her üç 
kadılık beşer yüz vezneden 15000 vezne 
palamut ve hepsi birden 32500 vezne odun 
vermekle mukayyet tutulmuştur.

Adı geçen kadılıklar; kendilerine ter
tip edilmiş olan odunu halka tevzi eyle
mek suretile vaktinde kestirip yalılara in
dirtmek, istok mahalli olan yalılara halkın 
getirip teslim etmiş olduğu odunun beher 
veznesine noksansız iki buçuk akça ver
mek, yalılardan ve iskelelerden de odunu 
İstanbul’dan varan gemilere yüklettirerek 
sefain reisleri ellerine odun miktarını gös-

(2) Kanunnamesi Âli Osman yahut kanun- 
namei Sultan Süleyman denilmesinin sebebi; 
Kanunî Süleymana izafe edilmesinden dolayıdır. 
İstanbul kütüphanelerinde -  sahafları şeyhi Esat 
efendi kütüphasinde 2362 sayıda (Kavanini ö r -  
fiyei Divani) ve Bayazıttaki Veliyiddin kütüp
hanesinde 1969 sayıda (Kanunname! Sultan Sü
leyman) ve köprülü kütüphanesinde (Kanunna- 
mei Âli Osman) başlıklarını taşır. Kanunun baş
langıcında: (Bu kanun bu kanunname atam ve 
deddem kanunudur. Ve benim dahi kanunum- 
dur evlâdı kiramın neslen badeneslin bununla 
âmil olalar) ibaresi vardır kanunun bir nüsha
sı Viyana İmparatorluk kütüphanesinde bulun
muş ve sureti bir sefirimiz marifetile aldırıla
rak tarih encümeni mecmuasında neşredilmiştir.

(3) Vezne ster şeklinde bir ölçü isede ağırlı
ğı ve hacmi henüz malum değildir.

terir hüccet (4) vermek mecburiyetinde
dirler.

Bu suretle odun kesilmek v e  alınmak 
yalnız ve ancak saraya mahsus olup hiç 
bir fen için beylik adına kat’î surette odun 
verilmeyeceği ve - eğer paşa evine ve bey
lerbeyine ve Kapu ağalarına odun alın
mak istenir ise kimseye cebir edilmeden 
satanlardan hatır ve rızaları hoş edilerek 
mubayaa edilmesi lâzımgeidiği de kanu
nun bu faslında münderiçtir.

Çok eski devirlerde saray yakacağının 
karşılanması için kanun çıkarılması sara
yın büyük bir müstehlik olduğunu isbat 
eder. Zira saray; başlıca hanedandan iba
ret darüssaade ve bunun ağalığı, Divan ve 
Hassa hümayunları ile muhafız kadrosu 
ve saireden müteşekkildir. Tahta geçen 
padişahdan maada diğer akraba ve sıh
riyeti olan saltanat hanedanı İstanbul’un 
muhtelif semt ve mevkilerindeki saraylar
da, konaklarda ikamet ederlerdi Bunların 
heyeti umumiyesi saray mefhumuna dahil 
idi.

îslâmbol (5) ağalığının 29/ca/l233 
(1807) tarihli bir takririnde;

Saraylar; sarayı cedidi âmire, sahil- 
sarayı beşiktaş, sarayı atik! mamure, sa
rayı hümayunu galata ve muayyenatı sa
ire olarak gösterilmiştir. Saray mensupla
rı odalık, halayık ve uşaklarile beraber 
pek çok ocak teşkil etmekte idiler. Bun
dan dolayı kalabalık olan darüsseade ve 
tevabii çok odun harcardı. İlk zamanlar 
yalnız Darüssaade ve mutbahı âmire için

(4) Hüccet; burada tezkere ve ilmühaber 
mukabili olarak kullanılmış olduğu görülür.

(5) 1233 (1817) da Ağalık; bazı takrirlerin
de İstanbul, dersaadet yerine ara sıra îslâmbol 
diye yazmıştır. (Saray No: 1877).
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N sette AS4V ver'.o odun ve bunun hari- 
•'de de u> î w* kömür sat m alınmasına 
evam evhkrken tu ra lan  bu ihtiyaç güıı-

Muhtelif vtîlarda saray odunu için pe- 
•fceMtâe mübayaata tealluk eden bir çok 
:t'\î.N varsa da bunlardan sarayın umumî 
rakacak nûkdarım lesbit etmek imkânsız- 
- - Yalnız sarayın umumî yakacak ihti
lacın; temin ile mükellef olan İstanbul 
iğûiığnun 1233 senesinde saraya hitaben 
yardığı bir takrirden bu mikdarm o tarih- 
Eerde S000Ö çekiye vardığını Öğreniyoruz. 
İstanbul ağası adı geçen bu takririnde hü
lâsa olarak:

(Saraya ocaklık ve iştira hatabı kâfi 
gelmeyüp 80000 çeki (6) odun mevsimi 
olan Hıdırellez gününden itibaren İstan
bul'a getirilen sefainden rayici üzere alı
nıp iskele anbarma. sarayı hümayunda 
vaki anbara nakil ile hazır edilmesi ve 
odunun vakti zamanında yerli yerine eda 
v» teslim olunması mümkün olacağı ve şa
yet odun iştirası için istenen 192300 kuruş 
temamen kendisine verilmediği takdirde 
odunun mevsiminde mubayaa olunmasm- 

hali kahnıp mevsimin gavrısmda ya
pılacak airmda da güçlük çekileceği ve bu 

retle bilhassa kış günlerinde saraylara 
tav inat verilmesine kusur edileceği korku- 
asg bulunduğunu) yazmaktadır.

Kezalik Akçaşar Naipliğine yazılan 
2 t*4' <1826ı tarihli (7) fermanda da:

Sarar çekisi 2Ö0 ve halk arasında tea- 
5ruUacıl«iî: çekide 176 okkadır. B u 

£a*fe» MMnn jekfes daha ziyade kabarır.
■1 (&uvy 5fe: ••W).

îsimleri malûm kazalara mürettep 
44032 buçuk çeki odun ve 1100 çeki kü
tükten Akçaşar kazası hissesine düşen 
2000 çeki odunun derya mevsimi geçme
den bir an evvel terfıamen ve kamilen, sa
tın alınarak memura teslim ile İstanbul’a 
sevk ve naklolunarak âmire anbarma tes
limi hususuna çalışılması) bildirilmiştir.

Bu iki vesikadan anlaşıldığına göre 
sarayın yıllık odun ihtiyacı asgari 55000 ve 
azamî 80000 çeki gibi mühim bir yekûn 
tutmaktadır. Her sene büyük ölçüde istih
lâk yapan sarayın odunu muhtelif zaman
larda muhtelif teşekkülât tarafından temin 
edilmiştir. Bu teşekkülâtı; kadı veya na
iplikler, İstanbul ağalığı, mübayaacı me
murlar ve liman odaları meydana getirir.

Saray odunu bidayette ya doğrudan 
doğruya kadı veya Naiplikler vasıtasile 
vevahutta bu makamların bulunduğu ma
hallere kapıcı basılarından sureti mahsu- 
sada adamlar gönderilerek mubayaa ettiri
lirdi. Her iki tarzda da gönderilen envı* 
mahiyetindeki bilcümle hükümlerde; ka
dı ve Naiplerle ayan, zabitan, işerleri ve 
sairelerinden odunun sür’atle mübayaası 
ve irsali için daima :

(Bil’ittifak sa’yi gayret ve hilafından 
tehaşî ve mücanebet eylemeniz babında 
fermanı alışanın sadır olmuştur. Buyur
dum ki hükmü şerifi Âlişanım vacibül ıt- 
tiba ve lâzîmül - emâkin mazmunu müni- 
fi birle âmil olasız) maâlinde kesin mana
lı ifadelerle tekrarlana gelmiştir.

Sarayın odunu uzun zaman hep bu 
yolda cem ve celp edilmiştir. Sonraları ise 
saray ve miri yakacağının tedariki vazife

li ve keyfiyeti İ s t a n b u l  a ğ a s ı n a  (8) 
tevdi edilmiştir.

İstanbul ağası acemi oğlanlar kışla
sında bir orta zabitidir. Bu zabit s'.ray Ve 
mutbahm odununu pazara arzedilmedeu 
deniz üstünde rayiç üzerinden gemide sa
tın aldırır. İstanbul Ağası ocağının Acemi 
oğlanlarına Ş a d i adıda verilmektedir. 
Şadiler ve Acemi oğlanları Saray anbaıı- 
na müretteb odun tamam oluncaya kadar 
odun yüklü gemileri karadeniz ve Akdeniz 
boğazlarında karşılayub her gemiyi en az 
bir defa karaköy ve oradan Kasım paşa 
iskelesine getirirler. Saraya lâzım olan 
odun güniin narhı, rayici üzerinden alına
rak nadiren artanını serbest bırakırlardı. 
Diğer ve- badehu odun yükile gelen bütün 
gemilerin her seferinde gemi ve kayık ba
şına k o l a k ç e s i  tahsil ederlerdi. Kol 
akçeleri yekûnu bir miktar saray odunu 
mübayaatma karşılık âmire hâzinesinde 
birikirdi.

Pazara arzedilmeden deniz üstünde 
miri.narha tevfikan yapılan odun alımına 
( De r y a  M u b a y a a s ı  ye  İ ş  t i r  sı) 
adı verilmiştir. Derya mübayaası yalnız 
ve sadece miri odunu için icra edilirdi. 
Her ne kadar derya mübayaasmda odun 
bedeli peşinen ve nakden İstanbul ağalığı 
tarafından eshabına ödenmekte ise de bu 
şekilde odun alınması odun ticaretile meş-

(8) İstanbul ağası için Evliya çelebi seya
hatnamesinin 1 inci cildinde:

İstanbul ağası ocağı; karaköy kapusu hai'i- 
cindedir. Cümle acemiyan bundan miri ya odun 
taşımaya, mecburdurlar. Odabaşılarile kol ka
yıklarına suvar olup ta karadeniz boğazına varın
ca odun gemilerini ceb edib cümle gemilerden 
kol akçesi alub kayıklarında beyaz gömlekler 
giyerek ayak üzere kürek çekerler) der.

gul olanları korkutuyordu. Çünkü onr.su- 
iardan ve iskelelerden odun temim de bîr 
hayli güç meselelerdendi. Bu güçlükler 
karşısında elde edilen odunun İstanbul* 
getirildiği halde pazara arzedilmeden nis- 
beten kârsız yaııi miri fiatla saray iyin 
alınması hakikaten acıklı bir haldi.

Evaili Ş./1217 (1801) tarihli bir hük
me nazaran (9; İstanbul ağası ve şadilerı 
her kadılıktan miri için gelecek muayyen 
mahrukatı kontrol ve deryada mübayaa 
ederlerdi. Şayet bu muayyen miktar tertip 
ve tevzi edilen havalisinden tamam geldi
ği takdirde badehu mahrukatla yüklü ge
lecek gemilere şadiler (10) in defya mu
bayaası deye musallat olmamaları için her 
gemi sahibinin eli ve sadrazamın kethü
dası kâtibi ve İstanbul ağası tarafından 
vesika mahiyetinde birer hüccet veya tez
kere verilirdi. Bunlardan devriye ve kol 
gezen şadiler acemi oğlanları sadece kol 
akçesi tahsil ederlerdi. Hüccet alındıktan 
sonra senesi nihayetine kadar yakacak 
hamuleli gemilere İstanbul ağalığmca 
başkaca karışılmavarak serbestçe satılır
dı. Fakat bazan gemi reisleri ellerinde bu 
kabilden hüccet almış olduğu halde mah
rukatı saray ve miri cihetinden yine en 
ucuz bedelle alındığı tekrarlanan şikâyet
lerden anlaşılmaktadır.

Derya mübayaasmm daha salim bir 
şekilde tatbik edilebilmesini temin için bu 
husus ile hatap anbarı da alâkalandırıl- 
mıştır. Şöyle k i :

Malûm kazalardan iştira tertibi nami-

(9) Mühimme defleri numara: 215
(101 Şadiler İstanbul ağalarına bağlı kimse

lerdir. Bunlar da Acemi oğlanıdır. Ve Karaköy- 
de otururlardı.



fc.\mp edikn odun; ile çareler araştırıldı. Nihayet saray odü- 
{U) hangi nunun daha iyi bir şekilde temininin li- 

3 w  defteri gönderi- man odaları vasıtasile yürütüleceğine 
ahsili ve yakacak ta- hükmolundu.

..U senede bir defa derya 
■ i*ı*v;»e nısıf hamulelerinin alın- 

iv.-l'uı- mübayaattan borç öden- 
. senesi tasrihile kaptanların el- 
lürıii eda tezkeresi verilmesi îş- 
usbar ının kadimi bir usulü olma-
î«diğuu tensip edilmiştir, 
naıa tekaddüm eden senelerde
ramın, tedariki için - hatap ema- 
edilmiş ve bunun idaresi de Iş-

flinden alınarak mirî cihe-
fetatap anbarı eminliğine tevcih 
edilmiştir. Eminliğe izafeten 

anoaruun derya mubayaası ve 
tibinden olan varidatın vakit ve 
a tahsil ve cibayeti lüzumu de
kçe odun mubayaası için 650 şer 
i»  de Akdeniz ve Karadeniz bo- 
^ rvurnile
OUf£lS** bağlı memurlar kullanıl» 
^.ruıvt hasıl olmuştur.

Bütün iskelelerden Istanbula gelen 
sefineler behemehal liman odasına gelir, 
bu bir mecburiyettir. Hamuleleri adı ge
çen oda muayeneden geçirdikten sonra 
tahliye yapılmasına müsaade eder. Bu 
ameiiyeyi müteakip liman odası tarafın
dan bu gemilere ruhsat verilmedikçe is
kelelerine avdet edemezlar. Bu sebeple 
yakacak taşıyan gemi ve kayıklar da da
hil olduğu halde biiûmum gemilerin reis
leri liman odasına merbutturlar.

Saraya odun tedarikinin liman oda
ları vasıtasile yapılacağına dair elimizde ta- 
Hlısiz (miri canibinin berveçhi emanet ilâ
ve olunan odun emanetinin bazı nizamatı- 
ııa aaır kaleme aıınan lâyiha) vesika var
dır. (12) Bu lâyihadan derya mubayaası 
\ e ıştıra tertibinin liman odası marifetile 
tahsilinin irade! seniyeye iktiran eylediği 
anlaşılıyor. Filvaki bu lâyihada şunlar-

650 kurusbm bir dan bahsedilmektedirı‘ mubayaacı
j* xran £ rfSOû kuruş (Odun tertibi hangi kazalara tevzi

i&tihdard edilen bir olunmuş ve defteri vurut etmiş ise mez
u diyeti i ma- kur cıc-itermin bir aynı odun anbarı emin-

kol&vc* belîi oluyor. lıği taralından her sene liman odasına ve-
sŞ Müekr mubayaacı memurla- f  İnek tir. Tertip ve deftere göre derya
* -iare edilmeğe çal »sılan dervs mubayaası kadimi veçhile liman odası ma- 
•u. w  ijura tertibirun eskiden ete- rdetile tahsil olunmalıdır. Liman odasının 
■IpaâjjŞi gjp| bir türlü muntazam dikkati ve ihtimamı sayesinde gemilerin 
'Wp*BI asag.küa O^Mturdavtır Bu ^l^lcri ellerinde derya mûbayaasımn eda
* -~C »■ ı ~ verikbihnesi mukstedı ve muafiyetini gösterir emri âli olmadıkça

o gibilerin avdetine ruhsat verilmiyecek- 
ile be- tir. Anbara ravicile odun satın alınması

icap ettikçe derhal liman odasına haber 
verilecektir.)

Lâyihada tarih yok ise de vekayia na
zaran ya tanzimatla veya tanzimpttan bir 
kaç gün önce başlayan bu usul ile anbarm 
mübayaası liman odasının vazaif cümlesi 
sırasına konulmuştur. Bu suretle derya 
mübayaası hem kolaylaştırılmış.ve hem de 
Ak ve Karadeniz boğazlarındaki mübaya- 
acı memurların vücuduna ihtiyaç ve lü
zum hasıl olmadığından kaldmlmşıtır.

Saray odununun İstanbuldaki depo 
mahalli ( A n b a r ı  A m i r e )  idi anbarı 
âmireyi Kasım Paşada muvakkat olan is
kele anbarı, diğerini de daimî olan Saray 
anbarı teşkil eder.

Evliya çelebi seyahatnamesinde darü- 
sseade ve mutbahı âmireye mahsus mah
rukatın depo yerini

(İstanbuldâ ve babı hümayunun iç yü
zünde ve kale duvarı dahilinde 500 gemi 
odun alan ve odun anbarı eminliği ile ida
re olunan bir anban azimdir.) diye ifade 
eder. (13).

Saray odununun nerelerden ve hangi 
vasıtalarla temin edildiğini ortaya koy
mak faydadan hali değildir. Saray 
odunu zaman zaman, Ali Tepeli Kırk- 
kilise (KIrklareli) Vize, Yalakâbı&t. (Ya
lova), Kanderi (Kandıra), Gekböze (Geb
ze), îznikmit (İzmit) den getirilmiş
tir. Nisbeten yakın yerler daha ziyade ter
cih edilirdi.

Vasıtalara gelince : Bunlar da yelken
li ve yelkensiz gemi ve kayıklardan iba
retti. Sahil ve saray anbarmda da odun 
tevziatı için senevi masarifi 120ÜÛ kuruşa 
varan altı beygir bulundurulmuştur. Tan- 
zimatta yaz mevsiminde 2yda beher hay-

- (13) Evliye çelebi seyahatnamesi ciltt: 2.

JSSSSaaü

vana 22 şer kuruş verilmek üzere bet gân 
17 beygir hizmete alınmıştır. Lâkin Padi
şah kış mevsiminde Beşiktaş sahil sarayı
na geldiklerinde Kasımpaşa iskelesinden 
bu miktar beygir odun nakline kâfi gele- 
miyeceği rnülâhazasile günde beşer ku
ruş Tiatla 3 beygir daha kiralanmıştır.

Saray yakacağım satın alabilmek için 
bir karşılığı: olması lâzım gelir. İşte bu 
karşılıkta İstanbula odun ve kömür geti
ren bütün gemi ve kayıklardan k o l  a k 
ç e s i  alınmakla garanti ediliyordu. Der
ya mubayaası namı altında her bir gemi 
ve kayığın hamulesinin nısfı ehven düşen 
rayiş üzerinden satın alınması da hatap 
emaneti masarifini hafifletiyordu. Bilâhara 
bu kol akçesile derya mubayaasının ciba
yeti miri canibinden emaneten ve daha 
sonra da liman odası marifetile idare edil
mesine başlanmıştır. Her iki vergi ve ha
sılatın Hatap emaneti varidatını teşkil ey
lemiş ve bu varidat da odun masarifatma 
denk gelmesine çalışılmıştır. Noksan ka
lan karşılığı da Âmire hazînesinden tedi
ye edilmiş oluyor.

Akdeniz ve Karadeniz boğazlarındaki 
mubayaacı memurların kaldınlmasile bir 
memurdan ayda 650 kuruştan senede 7800 
kuruş ve yine an barda yaz ve kış beslenen 
beygirlerin iş zamanı olan yalnız mevsi
minde kullanılarak sair zamanlarda bey
hude yere beslenmemesi ve lüzumunda 
da beygir kiralanacağından beygirlerin 
maizemesile birlikte satılması yüzünden de 
hatap emaneti masarifatma senevi löOöö 
kuruş kazandırılmış olacağı da düşünül
müş ve hesaplanmıştır. (14).

Saray odununun tem annen mübayaası

(14) Hatap emanetinin nizama tına dair la
yihanın 1 ve 5 inci bendi.
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w  saray hm samanında ve bir intizam da- 
uvautde .ev i . \ .  İÖ2SÛ0 kuruş meblâğa 

>Ardır (1$),
ivs v ey yakacağının ihzarı, nakli, depo 

ediimosûe yakacaktan alman avâit hak- 
tottdb nxt'\vu; mevzuat ve diğer safahatı- 
r* „vy.Vce gözden geçirdikten sonra şimdi 
ce İstanbul şehrinin umumî yakacağı balı- 

geçilebilir.

behtr yak acağı:
Isîanbulda ibadullah ve raaya adı ve- 

..i" halkın sıkılmadan her mevsimde ko- 
«ayca yakacak elde edebilmesi maksadile 
saray yakacağının temininde olduğu gibi 
her sene alâkalı kadıhklara fermanlar, hü
kümler yazılırdı. Yakacak buhranı olduğu 
vak;: ve icabı halinde emirler pek şiddetli 
ıtsan taşıyordu. Miktarı yüzleri ve binleri 
sşgtn bu fermanlara, hükümlere ittibaan 
fesdıiar da mevsiminde ve zamanında fa
aliyete geçerlerdi. Bu cümleden; Rumeli 
sahil ormanlarına binlerce Türk, Rum ve 
Bulgar halkı ve Anadolu Karadeniz, Mar
mara sahili dağlatmada ayni şekilde bin
erce ray,a baltacılar izam edilirdi. Bun
lar bizzat odun vc kömür yaparak vesa- 
ijerilr iskelelere indirilirlerdi. İskeleler

de biriktirilen mahrukat gemi sahiplerine 
;n ,»U  fiyatlarla satılmış olurdu.

t3 w ii «arayın gerekse kalabalık bir 
jrİKr olan Uianbulun yakacağını karşıla- 
•Mk için fıtzİA Odun ve kömüre ihtiyaç 
sanlı Halbuki keresle revacının artması 
/ t  set yüzdeo çok istek karsısında düşük 
■atlasla yakacak taşırtmamasından zaman 
uurar ruhranlzr meydana gelmiştir. Va
tsa r*kiZ iskelelerde mebzuleu bulunup 
la taşî/ımayay. mahrukatın Istanbula celp

'i§i far*7 mar*n «£88.

edilebilmesi için hiç olmazsa bir defaya 
mahsus olmak üzere yakacak taşımayan 
gemilerin müsaderesi ve miri canibine 
raptı hakkında Fi Evasıtı S. 1140 (1731) 
tarihli hüküm çıkarılmıştır. (16).

Bilhassa İstanbul şehri yakacağının 
zamanında ihzarı ve şevkine dair adeta ni
zam halini aldığı telâkki edilen fermanlar, 
hükümler ahkâmının yerine getirilmesi 
için mülhakata sık sık e m r i â l i l e r  de 
yollanmıştır.

Emriâliler kadılıklara, naipliklere mü
başirlerle gönderilmiştir.. Mubah cibâl- 
den odun kesmekle melûf olanlar mah
keme huzuruna celp edilerek diğer bu
lunması lâzımgelenler muvacehesinde em- 
riâli açılır, okunur. Emir mantukunca 
amel ve hareket olunacağına dair oduncu
lardan teahhüt alınır. (17).

Huzura celp, emriâlinin kayıt ve tes
cili ile açılıp okunması, maalinin tekrar 
anlatılarak teahhüt alınması bir m e r a 
s i md i r .  Emriâliye cevap olan arizada 
bu merasimin tamam icra edildiği muhak
kak surette yazılıdır.

Odun Kömürü ve Odun Fiatlan:
Odun kömürü ve odun ihtiyacı karşı

sında kereste gibi ve hattâ bunların za
rurî havayiçten olması itibarile diaha 
mühim yer tutmuş olduğuna şahit oluyo
ruz. İklimine nazaran İstanbul da bu iki 
maddeden hele kömür odun derecesinden 
ziyade sarf ve istihlâk edilmeye müsait
tir. Mahrukatın muhakkak bulunan bu 
ehemmiyetinden dolayı ve mevsimi fena

(16) Orman ve  av mecmuası y ıl 12 sayı 5 
1940 (kereste tipleri ve fia tlan ).

(17) Yalakâbat kadılığının 3 N/1227 (1811) 
tarihli ilâmı (iktisat No: 620).

m

giden yıllarda bu metaların kıymeti Yük
selmiş ve Hatları arttırılmıştır. Bunun için 
odun kömürü ve odunun maliyet ve satış 
Hatlarının tayin kılınmasına zaruret ve 
mecburiyet hissedilmiştir.

Tarihin bu eski devirlerinde her han- 
• gi bir fiyat işinin tesbitinde yarsa kadım 

nizamları aranır. Ve araştırılırdı. (18) Şa
yet maksadı hal ve fasla kifayet eden es
ki bir hüküm mevcut ise o esas tutulur 
ve ondan bahsolunurdu. Yahut hadis olan 
ihtiyaçlara, zaruretlere göre ayrıca bir 
hüküm ve ferman neşredilirdi. Tamim 
olunan yerleri de; niza faslını mutazam- 
mın mevzii kalırdı. Eğer bu hüküm he
men ilk defa bir ihtiyaca binaen çıkarıl
mış ve ahkâmıda devam ettirilerek kadi
mi olacağı arzu ediliyorsa o hükmün için
de ( S i c i l l i  m a h f u z a  k a y ı t )  olun
ması tarzında bir sarahati ihtiva eylemiş 
bulunuyor. Şayet hiç bir hüküm bulunma
yıp ve meselenin keyfiyet ve mahiyeti de 
iddialı ve nizalı bir hal almış idise ekse
riyetle böyle zamanlarda tetkikat ve tah
kikat. icrasile hükme temel olacak esaslar 
meydana getirilmek ürf ve adetten idi.

Odun kömürü ve odunda dabu halata 
tealluk eden muhtelif eşkâlinin temamen 
tekrarlandığına şahit oluyoruz.

OsmanlIlar bilcümle yiyecek, içecek 
ve giyeceğin nasıl Hatlarını tayın ve tak
yit eylemişlerse bu meyanda kereste ve 
emsali gibi asıl orman hasılâtından olan 
odun kömürü ve odunun da fiyatlarını, 
maliyetlerini takdir eylemişlerdir. Bunla
rı sırasile gözden geçirelim:

(18) — Kanundur — kadim kırk elli yıla 
denilmek kadim oldur • ki evvelin kimesne bil
meye. .-(Milli tedebbular mecmuası sayı 1 No: 1).

Kömürde maliyet ve fia tla r t

Kömürün işlendiği ve İstanbula geti
rildiği yerler malûmdur. Bu sebepten gel
diği mahallere göre maliyet ve satış Hat
larının tayin edilmeside kolay olmuştur 
Faraza 1041 (1632) hicrî senesinde îstiran- 
ca ormanları ve şahikayı ciballerde kö
mür yakan raaya 120 okka kömürü Midye 
nahiyesinin nefsi Midye, Maros, Panyir, 
Iğneada iskelelerinde ve Haslar kazasının 
Terkos nahiyesine bağlı Podmedir Cilin- 
gozda kömür sermayecilerine 40 akçaya 
satacakları ve bu iskelelerdeki sermayeci
lerin kırk akçeye aldıkları beher 120 kiy- 
ye kömürü İstanbulda bulunan toptancı 
sermayecilere 50 şer akçeye ve bunlarda 
perakende kömür satan mahzen ve depo 
sahiplerine hammal ve kantar harçların
dan mada 60 şer akçeye ve Istanbula ge
linceye kadarda uzun zamandanberi mu- 
tad olan 30 zar akçe sefine, gemi navlunu 
ile perakende satıcılara 120 kiyye kömü
rü 90 akçeye ve bunlarda 10 akçe kâr ilâ- 
vesile hıdrellezden kasım gününe kadar 
kömürün her bir ki.vyesini bir akçeye ve 
kasımın ilk gününden hıdıreîleze kadar 
120 okka kömür (pak, halis, faşsız, kum
suz ve kalburdan geçmiş) olarak kaydile 
lıcr 100 kiyyesi 120 akçeye halka satılaca
ğı nizam altına alınmış ve mezkûr sene 
de bu hususa dair verilen hüküm, ferman 
sicilli mahfuza (19) kayıt olunmuştur.

Vaktaki 1045 ve 1046 (1636, 1637) yıb 
larında fazla kış ve deniz havası bahane 
edilerek Istanbula getirilen kömürün 1041 
(1632) yılında konulan fiyat nizamı karış
tırılmıştır; Bu cümleden olmak üzere istı-

(19) Sicilli mahfuzdan maksat mühimme 
defterleridir.
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o^'îAaiiktvrvî» yakılıp sahillerdeki öctunda maliyet ve flaflar i
vcdıeç körcünin 120 okkasını 40 ak- 

veede 50 akçeye ve bu ser- 
ik n r  İstanbul sermayecilerine 50 
' vernik mecburiyetinde bûlurfnıa- 
k*rşs baha fazlaya satmaları ve se- 

avlunu 10 akçe ziyadesile 40 akçeye 
Bu vaziyet karşısında hal- 

.kiyot ve sızlanması neticesi olarak;

*i&.hbukiaki kömür sermayecileri ile 
vr.. depo sahipleri tarafmdan eski 
&a göre fiyatın düzeltilmesini ve ken- 
i d* hıdır gününden kasım gününe 
. p&k ve halis ve taşsız kumsuz ve 
ı kömürün bir okkasını 1 akçeye ve 
mdan bızır gününe kadar 100 okkası- 
20 akçeye satacaklarını ve her bireri 
ütül v« o yoldaki nizamın muteber ol
anı dilemişlerdir. Bunun Üzerine :

Dâ|d4 ve ormanlarda kömür yakanlar 
.d kiart beher 120 okka kömürü Pod- 
tür CHikos, nefsi Midye, Matruş, Pan- 

Iğasada iskelelerinde bulunan serma- 
■îî«ı ; 40 ar akçeye ve bunlarında İstan- 
l aermayec.evine 50 şer ve sefineler sa- 
s v* rüı-saıı da 30 ar akçeden fazla Hak
ti ücreti istememeleri ve kömürün 120 

kantar ve hammal harçları hariç 
rtak üzere perakende kömür satan mah- 
* « f abıru 00 akçeye mal olması ve bu 
■M kalkın refahı için ihtiyar edilmiş 
:• keyfiyet oiup kömür satan rençber- 

-• gerdi, toptancı sermayecilerden 
§**i. M&müer sahiplerinden bu nizam 
esas* *yk»n hareket edenler hapse alı- 

'.■r0. r r 7 <  derecesinde tedip olunma- 
c/ * hüküm verilmiştir, (20),

; a*~, r  CMgftin K 1147 (5738),

Ekseriya zengin tüccarlar daha önce
den bir çok vasıtalara müracaatla İstanbu- 
la getirilen yakacağı toptan alarak pera- 
kenticilere ve halka yüksek fiyatla satar
lardı. 997 (1588) de İstanbulda odunun çe
kisi 20 akçe idi. Bu tarihlerde esnaf Yal- 
kabât’dan 12 akçeye alarak İstanbulda 
bekletmek suretile 25 akçeye ve hattâ da
ha ziyadeye (21) satabilmişlerdir. Bu hal 
gemicilerinde zararım mucip olduğundan 
İstanbula odun getiren gemicilerinden bir 
çok kişiler - meclisi şer’i-e (22) gidip yap
tıkları şikâyetlerinde:

Acemi oğlanlarından ve gayrıdan ba
zıları ekâbir gemisi namına mahrukat 
yüklü gemilerini karşılayıp ve bazı iske
lelerde de gemilere girmek suretile odu
nun çekisini 8 er akçe gibi noksan fiyatla 
alarak 14 ve 15 akçeye sattıklarını ve ba
zı fırsat gözeten gemicilerde bu mutavas
sıtlarla birleşip günün odun narhından 
fahiş fiyatla sattıklarını ve böylelikle ka
zandıkları kârı aralarında taksim eyledik
lerini ve bundan zarar gördüklerini bil
dirmeleri üzerine verilen Fi, R. 938 (1578) 
tarihli bir hüküm ile :

(Emir idüb buyurdumki vusul bul* 
dukda gemici taifesine min-badin odunun 
çekisinin narh akçeden eksüge ve ziyadeye 
sattırmayub ve ekâbir ademinden ve ace
mi oğlanlarından ve gayrıdan her kim 
olursa kendiilere mülk gemilerinden ma
da rençber gemilerin cebren getirib eksik 
baha ile aldırmayasın ve doğru odun is
kelesine götürüb anda her kes akçesile 
narh üzere onar akçeye alıb hilafı emri 
şerif iş ettirmeyesin. İnat ve muhalefet

(21) Mühimme defteri No. 72.
(22) Şer’ı, kanun demektir. Meclisi şerir; 

kathlık, sadrazamlık ve padişahlık divanlarıdır.

edenleri isimlerde arz eyleyesin ki hakla
rından geline.) «Muhteseb adeınisine ve
rildi» denilmiştir. İşbu hükmün baş tara
fında yazılı sarahata göre:

(Gemi sahipleri mahallerinde odunun 
beher arabasını veya çekisini kaç akçeye 
satın aldıkları ve İstanbula getirüinceye 
kadar nakliye ücreti ve sair masrafları 
vukuf ehlince hesap edilerek beher çeki 
odunun İstanbula maliyeti kaç para oldu
ğu evvelâ tahkik edilmiştir. Bundan son
ra da odun getiren sefineler ashabından 
bir çok kimseler İstanbul ağası Süleyman 
ağa hazır olduğu halde meclisi şer’ie celp 
edildiklerinde: İstanbula getirecekleri ha- 
tabın beher çekisini 50 şer paraya satmış 
oldukları takdirde kendilerine kâfi mik
tarda kâr kalacağı) bildirilmiştir.

Ayni sene zarfında odunun ne suretle 
satın alınacağı toplantıda bulunanlardan 
Cevaben: Odunun yerinde fiyatı ve sair 
masrafları hakikatta hesap olunduğu şe
kilde olduğunu, lâkin beher çeki odunun 70

para noksan fiyatla «dımrta kazanç 
ve faidenin nısfı elli nefer hissesi itiba
ri le fellâhin taifesine taksim edilmesi lâ 
zım geldiğinden hem kendilerine cüz'i kâr 
kalacağını ve hem de mahrukatı gelinlere 
doldurmak ve boşaltmak için gemisi tai
fesi ve amelesi bulmalarında zorluk çeke
ceklerini beyan eylemişlerdir. Tetkik, tes- 
bit ve müdafaa vaziyeti böyle olmasına 
rağmen İstanbul’da yine beher çeki âlâ  

mutbah odunun 64 ve; beher çeki âlâ ha
mam odunun 70 ve; beher çeki âlâ ekmek
çi odunun 70 para üzerinden halka satıl
ması kararlaştırılmış ve sefâin ashabı ve 
tacirlerde bu fiyata razi kılınmış ve bu 
muayyen para hed’lerinden fazlaya satan 
görüldüğü ve ele verildiği takdirde bu gi
bilerin gemileri miri cihetinden zabt olu
nacağı ve sahiplerinin de ayrıca cezalan
dırılacağı irade edilmiştir.

Kezalik:

1138 (1722) 
1190 (1774)

n
s) n

1197 (1781)
1213 (1797)
1214 (1798)

yılında : 1 okka kömürün alınış fialı 1 ve
„ 1 çeki mutbah odununun „ 30
„ 1 „ elleme ekmekçi odu. „ 35 akçeye ve
„ 1 kütük tabir olunan

hamamcı odununun . 40 ve
„ evel 1 „ odunun , 40
„ 1 „ odunun alınış „ 60 paraya ve
„ 1 okka kömürün „ . 4 akçeye ve

Araba ile getirilen kömü
rün heher 100 okkasının „ 4.5 kuruşa

satıldığı (23) anlaşılmıştır.
İstanbul’a gelen odunun beher çe

kisi 40 paradan ziyadeye ( ibadulla - 
ha) satılmaması için herkesin fazla kâr 
aramaması hakkında sadır olan fermana 
imtisâlen reisler kethüdası olup İstanbul 
ağası Ahmet, odun alım ve satımı ile uğ
raşanlar meclisi şer’e götürülmüşlerdir.

Bahsi mevzu olan ferman okunarak ahkâ
mına aykırı hareket edenleri olursa özür 
ve itirazlarına bakılmayarak (ukubatı şe
dide ile muatep olacakları dahi tefhim 
olunduğundan her birleri merasimi itaati

(23) 1 8 / Z /  1215 (1799) mühimme defte

ri No: 209 [ve bahriye No: 5849).
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rerınt' ferman büâfma hareket et-
»eer»k Ü5»e<̂  îeahhüt eylemişlerdir.

OtÇ3>swei*edJtt\ odun keserek iskelelere 
asSfeeâee bu sırada orak biçmek ve har- 
jNMİ »eki* meşgul oldukları tabiîdir. 
Bv. gvb>r do harmanları tamam olduk- 
'.sr. scrra revaç karşısında kereste işlerin
de çslışruyacakları anlaşılmıştır.

ijâijr. Anadolu sahilinde yalnız odun
culuk yaps'.ı îrva, Kefken. Kabakuz, Ağ- 
rs  Bartın kazasına varıncaya kadar ve 
saire w  yine Rumeli sahilinde Midye ka
rasunu a t .  kamçı suyuna (24) varmcaya ka
dir odun kesen ve taşımakla maişetini te- 
tssk. eyleyen kazaların ahalileri harman* 
lirm: dövüp zahirelerini anbarlarma kat* 
rl.rd ıklan sonra kereste kat'mdan menolu- 
aup eden kesip ve iskelelere indirmeleri 
re  iskelelerden de peyderpey (Asıtanei 
saadete nakil ve tesyir ve hiîâfile hareket 
eder olursa aşari vahiyelerine itibar olun* 
assyıp tedip olunacakları her birerlerine 
ifade olunmak için okit ve şedit emri âli
ler: bais ve irsal olunmak üzere) sadaret
te ;  Padişahlığa yazılmıştır.

Padişahlık bu arza (kereste kat'ı 
raen’i tabiri tay ve maddeyi tacil ve teki- 
Se bsje her ne ise dere olunarak mucibin
ce) cümlesi ie tasdik eylemiştir. (25)

Ottun ve Oda» Kömürü Kalitesi 
ve EVadı:

ve pırnal meşesinden yapılan 
gjfatj- idBoSfü daima müreccah tutulmuş-
;&r. K aesşâ odlada? d?.; routfcah odunu,

*İttZ JCamrt

stff <i7*ıı umbij buköjS

elleme ekmekçi odunu, kütük tabir olu
nan hamamcı odunu diye bazı kalitelere 
ayirtedilmiştir.

Bunlar içerisinde elleme ekmekçi odu
nu ile hamamcı kütüğü odununun ekseri 
senelerde fiyatları bir ve müsavi ise de 
bazı yıllarda hamamcı kütüğünün kalitesi 
elleme ekmekçi odunundan daha yüksek 
tutulmuştur.

Yeri geldikçe tekrarlanan Narh, kem- 
miyet, evsaf tayini işinde 11 ve 12 inci 
Hicrî asırda o kadar ileri gidilmiştir ki; 
İstanbuia karadan türlü hayvan sırtında 
getirilen odunun karış cinsinden uzunlu
ğu dahi belli edilmiştir. Bilfarz metni ay
nen aşağıya geçirilmiş olan hükümde :

( .... ve odunculara ait katır odunu
nun uzunu dört karış ola ve eşek yükü
nün uzunu? karış ola ve deve odununun 
uzunu altı karış ola ve dağda vafir yük
ledin şehre yakın eksiltmeye ve yük adet
çe ola ve davara miktarından artıp yük 
urmaya ve nalsız yürütmeye ve inad eden
lerin hakkından gelince). (26).

İstanbuia gemilerle getirildiği gibi 
kara yolundan araba ve hayvan sırtında 
da kömür taşınıyordu. İstiranea kömürü 
çok makbuldü. (27). Çünkü ufak ocaklar
da daha itinalı yakılmasından nisbeten 
marsıksızdı. Taşı, toprağı ve kumu da 
mevcut değildi. Halbuki deniz tarikile ge
tirilen kömürler bu evsaf ve kaliteden 
pek uzaktı. Sebebinin izahına gelince; bu 
kömürler ormandan sahil iskelelerine ta-

(26) Ali Eeın iri kütüphanesi (Millî kütüp
hane) K_ No; 224.

(27) Çalalcanm nahiyesidir. Karadeöize 
muvazi uzanan dağlık, ormanlık silsileye alem 
olmuştur.%» 3M0}.

şmarak açık hava, istokunda epey bir müd
det kalabilir. Sonra küfelerle kayıklara 
doldurularak denizin açığında bekleyen 
gemi hamulesi tamamlanır. Boşaltması da 
ayni şekilde cereyan eder. Badenu toptan
cılar müteakiben perakendecilerin eline 
geçmiş olur. Söylenen ameliyeler esnasın
da kömür kırıklanır, ufaklanır bîr taraf
tan da taşınırken dalgaların tesirile bir 
miktar deniz suyu yediği gibi gemi ve ka
yaklardan bir parça da safra adı verilen 
kum ile karışır.

Mahrukatta İhtikâr ve Alman Ted
birler : .
İstanbuia denizden ve karadan gelen 

kömür arasında evsaf itibarile bariz fark
lar olduğunu gördük. Bu sebepten îsti- 
ranca kömürü daha kıymetlidir. Gemiler
den çıkarılan kömürün kötü vasıfım bilen 
bazı muhtekir tacirler kırıklı kömürleri de
velere yükleterek pek çok defalar İstan
bul sokaklarında İ s t i r a n e a  k ö m ü r ü  
dır diye satmışlardır.

12 inci asır iptidalarında gemilerle îs- 
tabula getirilen kömürlere sefain. rüesa- 
sından ve sermayecilerden alan peraken
desi esnafın Ayastafönozda •(Yeşilköy') ve 
sair yerlerde mahzenlere kovmamaları ve 
o mahallerden kömürleri develere yükle
terek İstiranea kömürü namı altında sat
mamaları. satanlarla böyle hileye baş vu
ranlar ele geçirildiği takdirde şiddetle ce
zalandırılacağı Fi evahiri /R/11.47 (1731) 
tarihli hükümde (28) zikrolunmuştur.

İstanbulda bu ve mümasili şekilde ya
kacak üzerinde ihtikâr yapanlara ve yap
mak isteyenlere şiddetle mukabelelerde 
bulunulmuştur. Hattâ ihtikâr için çok mü-

(28) Mühimme defteri 7?o: 177.

cadeleler açıldığıVhalde bîr zaman’ar bu 
rr.czmûm halin ormanlarda çalışanlara ka
dar sirayet etmiş ve ilerlemiş olduğu gö
rülür. bilhassa:

Hayli vakittenberi Uzunca âbad, Fili
be ve Tatarpazan halk: İstiranea dağına 
beygir, katır ve arabalariie gelip odun ke
serek ve kömür yakarak rumeii sahilinde 
vaki Ihlamur deresi. Ermeni deresi, Mid
ye. Siroz. Ayapavîı, îğneada. Kılaguz, Ah- 
tapulu. kirpi altı. Derelim a m. Zeytin bur
nu. Bağîaraîtu Çingene iskelesi, Süzebolu, 
Puroz. Burğoz iskelelerine taşıdıkları ve 
buralardan da îstanbuldan gelen kayık 
ve gemilere yüklendiği ve bu suretle İs
tanbul'un mühim miktardaki yakacak ihti
yacı karşılanmakta olduğu halde îstiran- 
ca dağlarında muhtekir taifesi türeyip bu 
işlerle meşgul balkır, kadimi islerine mani 
oldukları ve kendileri odun kestirerek ve 
kömür yaktırarak ve yüksek fiyatla sata
bilmek emel ve gayesiîe de mahrukatı de
po eyledikleri ve İstanbuia da azar azar 
gönderdikleri ve bu keyfiyetten mütevllit 
İstanbulda odun ve.kömür, azlığı ve paha
lılığı b2ş göstermiş olduğu anlaşılmıştır.

Bir taraftan da ormanlardaki baltacı 
raayadan (Balta hakkı) ve (Kefillerine) 
ve avrıcada beygir, katır ve araba başına 
evkaf su basıları ve koru zabitleri tara
fından vergi kasdile akçe istemeye başla
mışlardır.

Ormanlara kadar kol atan muhtekir 
kimselerin bu yaptıkları ihtikârın orta
dan kaldırılması ve baltacı hakkı ve kefil
lerim ve beygir, katır ve araba başına ev
kaf siıbesılan \e  koru zabitleri tarafından 
akçe talebi ve sair vergi metalibesile cebir 
re  teaddî eylememeleri ve raayar merku- 
mc: memul oldukları' veçhile İstiranea da-
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»vtun koorck. kömür yakarak 
v*' sskcUVtv '<vk w  nakil eylemelerine 
> < k : ’<v tarafından karşı gelinme* 
|e®ş| huv.-.su lâzım gelenlere gereği gibi 
tembih w tekit edilerek mütenebbih ol* 

tedip edileceği ve bu husu- 
şatts müsamaha yapıldığı tebeyyün eder 
as* sehebive t verenler hakkında beheme
hal mes uliyet teveccüh edeceğine dair adı 
y.'c.'n iskelelerin tabi oldukları kuzât ve 

-b ■• a. ayan ve iskele eminlerine ve 
san zabıtana (Zîde kadıihûma hüküm) 
«ertevfeasile Evahır B/1244 (1828) tarihli 
bu> uruk yazılmıştır. (29).

Yakacak Ticareti Karşısında Toptan
cı ve Perakendeciler :

îstanbula külliyetli miktarda odun ve 
kömür celp edildiğinden müstakilen odun 
ve kömür ticareti açılmasına vesile olmuş 
vr  bu ticaretle de iştigal eden bir çok top- 
rsno ve perakendeci esnafı vücut bulmuş
tur. Yalnız saray ve İstanbul şehri vaka- 
«tşn: kazanç vasıtası olarak ticaret gemi
leri ve kayıklarile karşılanır ve başanlır- 
•i: Her ne kadar îstanbula odun getiren 
ser sefaîn riiesası ise de İstanbul da yaka
rak toptancı ve perakendecilerin gemi re- 
■ver'röe*'. büsbütün ayrı bir sınıftır.

Toptancı ve perakendeciler de mü- 
arcce* olmadığından muhtelif senelere gö- 
-- - -nnz adetler: ve her birerlerinin yap- 
• friar* Eş nisbeti malûm olamamıştır. Sa- 

evshiri /R/İ147 (1688) tarihli hüküm
— sj. '' -" rar*ran îstanhulda bu tarihte 22
- ; f . ■ k-mûr sermayecisi ile 84 nefer 
rr.i*b7tr ve depo sahibi bulunduğu anlı-

T* vs. îiay jnu mühimine defte-
m, iMr

yoruz. 22 nüfus kömür sermayecileri top
tancı olup 84 nefer mahzen ve depo sahip
leri de perakendeci esnaftandırlar.

Yakacağın ormanlardan sureti temin 
ve tedariki:

îstanbula en çok yakacak getirilen 
yerler Karadenizin Rumeli sahil cihetidir. 
En mühim kısmı da 20 kadar iskeleyi havi 
Terkos ve Midye nahiyeleridir. Terkos ta
rafında olan reaya dahi her sene 1000-1500 
miktarı birer, ikişer ve üçer katır ve bey
girleriyle mart iptidalarında Midye ve ha
valisine gelirler. Nahiyelere yakın ve ci
var koru ve yurt eshabmın rızalarını ala
rak onların ormanlarından ucuza kömür 
mal ederlerdi. Çünkü koru ve baltalık or
manlarına her tarafta muteber olacak ve 
olmayacak senetlerle ve ekserisi de senet
siz tasarruflarla tesahup edilmişti. Odun 
ve kömür temin edilmekte olan diğer ko
ru ve baltalıklardan odun ve kömürcülük 
sanatile melûf bulunan halk ve raaya da 
aynı surette koru ve yurt eshabmın hoş
nut ederler, gönül rızalarını alarak gayri 
muayyen bedeller mukabilinde ağaç ve 
odun keserlerdi.

Bu şekildeki tasarruflar karşısında 
devlet; ormanlardan hiç bir istifade etme
miş ve etmek çarelerini de araştırmamış
tır.

tstanbıılun Yakacak Sarfiyatı:

îstabula ne kadar odun ve kömür ge
tirildiğine dair muntazam kayıtlar elde 
edilememiştir. Sarfiyatı anırabilmek için 
elde bulunan 1218 (1801) tarihli hüküm 
ile 1248 ve 1263 (1829, 1847) tarihli takvi
mi vekavi nüshaları netayicini mukabele 
ve mukayese etmek kâfi olur zanmndayız.
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Kömür hariç sarayın yıllık odun ihti
yacının 55000-80000 çeki tutarında olduğu
nu mahza okuyuculara bir fikir vermek 
için bahsmda zikredilmiştir. Bu noktayı 
hatırlattıktan sonra şehrin umumî yaka
cağının neden ibaret olduğunu inceleyebi
liriz.

Kapucu başılarmdan olup çingene is
kelesinde (30) ikamet eden Ermin dame 
mecduhu ya hitaben yazılan Fi /M / 1218 
(1801) tarihli (31) hükümde;

(Odun tedariki hususunda müzayeka 
çekilmektedir. Halbuki ötedenberi îfetan- 
bula külliyetli odun celbi farızai mâliye
den olmakla yine eskisi gibi beher araba
sı bir çekiden ziyade gelmek ve geçmişde- 
ki fiatını tecavüz etmemek üzere Sergen

(32) ve vize kazalarından 
Kırkkilise kazalarından 
Rodos kasrı kazasından 
Misori kazasından 
Ahyolu kazasından

ki cem'an 450000 araba odun iskelelere in- 
dirtilmesi ve evvelce iskelelere varan ka
yıklara yükletilip îstanbula gönderilmesi 
istenmiştir. İskelelere bu miktar odunun 
indirilmesine mümanaat, kusur ve raha- 
vet ederi olur ise o gibileri ağır surette 
cezalandırmak üzere isim ve şöhretlerinin 
bildirilmesi ve şayet ferman, tenbihata 
aykırı haller ihdasile memul edilen odun 
îstanbula gelmediği takdirde mes’ullerı- 
nin bir gûna cevaba muktedir olamıya-

(30) Çataleamn Karacaköy nahiyesi da

hilindedir.
(31) Bahriye no: 155.
(32) Kırklarell. vilâyeti dahilinde halen 

bir nahiye merkezidir.

cakları) yazılıdır. İşbu hükmün alt kısmı 
da;

(Evamiri şerifem muceplerinee amel 
ve hareket ve bu bapta ezdili can şayi 
gayret ederek ibrazı hüsnü hizmete mezi- 
di itina ve dikkat ve münafii tenbihati şa
hanem olan mertebe! kusur ve rehavet 
ve iğmaz ve betaat güne vaz’ı tecviz ile 
mes’ul ve muatep olmaktan gâyetül gaye 
tehaşi ve mücanebet eylemek babında) 
ifade tarziie nihayetlenmektedir.

Hükümde îstanbula gelmesi bildirilen 
odun miktarının 450000 araba olacağına 
işaret edilmiştir. Bir araba yükü odunun 
bir çekiden ziyade çıkması ve bir çekide 
.176 okka, yâni iki küsur kentale baliğ ol
duğuna nazaran İstanbul şehrinin aşağı

tğneada islekelesine 50000
(Altimanı ve karaağaç iskelelerine). 50000 
Misori iskelesine 50000
iktiza eden iskelelere 100000

„ 200000

yukarı 900,000 veya bir milyon kental 
safi oduna ihtiyacı olmuş olduğu tebey
yün eder.-Bundan evvelki yıllarda da sa
dece odun ihtiyacının bu rakamlara yakın 
•olacağı istidlâl edilebilir.

■ Tanzimatı hayriveyi müteakip bazı 
seneler zarfında îstanbula getirilen yiye
cek ve sairenin miktarları arasında mah
rukat da: Takvimi Vekavi nüshalarında 
neşredilmiş olduğuna rastlanmıştır.

Hicrî 1248 ve 1263 (1829 ve 1847) se
neleri zarfında Karadeniz, Anadolu ve 

•Rumeli sahillerde Marmara ve Akdeniz 
sahillerinden îstanbula. - gemilerle, taşınan 

‘ yakarak îstânbüîun yılda elan sarfiyatım 
mükemmel bir surette gösterir. Esasen bu 
iki soneden başka diğer yılların tesbı’t
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■i-.  ̂ du ı̂mdan emsâl ola*
A  isun-.m * ■ ■ Hicri 1.48 (1829) senesin* 

l>'*>bu'a irvr»i iı mahrukat yekûnu 
99MM3 fctttl») »dun ve 19869348 kilo 

taknüçü vc 38170 ayar (83) çam 
vr 4NK>İ2 sA-rr Kunda kömürü olduğu hal
âs- tîlö (i$4T) yılında 463240 kental odun 
»c ‘ kilo mangal kömürü ve 580
v j: Ftendft kömüründen ibarettir.

Çam kömürü; kalaycı, demirci, dök- 
< . o sair alâkalı esnaf erbabı tarafın*

5»:*. izabe ve kalafat işlerinde kullanıl-

âtı senenin mukayeseli yekûnlarına 
gti p* 1263 (1847) senesinde odun çok ve 
*34$ (İ829) senesinde ise kömür çok ve 
aklan ta olarak gelmiştir. Mahrukatın bu 
- sbetsizlîği kış ve denizlerin pek şiddetli 
c-'.ırav.ndan ileri geldiği ihtimali varit ise 
a*- hu noktaya ait vesaik henüz elde edi- 
Vrr.emiştir. Mahrukat açığı ve noksanı Is- 
tranea, Terkos. Çatalca ve Saray havali- 
r ncen ve karadan temin kılındığı şüphe- 

vr. Esasen İgtanbula kara yolile gettri- 
ı ~ odan ve kömürü mezkûr yekûnlara 

butu anlamaktadır 
Odtm «arfiynhntn tahdidi:
İstanbul su ve mahrukat ihtiyacının 

wnzr» zaman temini meselesi önünde 
4m*V* 4urmAden tedbirler almak mecbu- 
rîmrî.nd* kalmıştır. Bu hususat hakkında 
*r*<•** bulunur. bükümler. fermanlar ve 

: îMissp ağalıkları, kadılıklar ta-
Ttfyfidbe' yap»l»« arzlar ve lîâmİAr ve hal- 
%— >*-• r- meclîsi ~nne hitaben vaki olan 
“ - • • -■*- fekâyetîeri:' tm unsurların

e*-*' >mnir dolu bir çuval eîçü- 
0ttt ?'+ «af-rtvfr i ı/aİt edilmiştir. Bir çuval 
cuw M aM  fistorÜM® 21 vs kunda kömürü de

kıymetini göstermektedir. Orman Verim 
mecmuasında bu cihete dair neşrettiği
miz yazı iyi bir fikir verebilecek mahi
yettedir. (34)

Şimdi bir de îstanbulda odunla bera
ber bu iki zarurî havayiç maddelerinin 
azalmaması veya çok sarfolunmaması için 
yeniden çarşı hamamları vaptınlrnaması- 
na müteallik Hassa mimar başısma bir 
hüküm tevdi kılınmıştır. (35)

Hüküm meali kısaca şöyledir:
(İstanbul, Üsküdar, Galata ve Teva- 

biinde ve Evyüp, Halıcı ve Boğaziçinde 
bulunan sair kasabalarda mevcut bulunan 
hamamlar halkın yıkanma ihtiyacına bol 
bol yetmektedir. Bu kifayet karşısında ba
zı kimseler kendilerine irat ve akar teda
riki sevdasile adı geçen yerlerde bazan 
çifte ve bazan da tek çarşı hamamları 
yapmaktadırlar. Lüzumu olmayan adetle
rinin çoğalması dolayısile senenin bir çok 
sıcak günlerinde hem umuma ait su aza
lacak ve hem de îstanbula gelen odunun 
mühim bir miktarı beyhude yere telef ve 
yok edilecektir. Bu halde şüphesiz herkes 
zarar görecektir.

Binaenaleyh bundan böyle İstanbul, 
Üsküdar. Galata ve levahikında ve Eyyüp, 
Halıcı ve Boğaziçindeki kasabalarda çift 
ve tek çarşı hamamı inşa edilmiyecektir. 
Bu memnuivetin yürürlüğüne mimar bası 
ve sair alâkalı kimseler memurdur. (Has
sa mimar başı kasdedilerek) bu gibi ha
mam bina ve inşasına gerek kendi tara
fından ve gerekse başkaları tarafından 
veçhen minelvücuh izin ve ruhsat veril-

(341 Hüküm fi evaili /  R /  1182' (1766) 
tarihli ölüp sayı 6 sahîfa 7-8. 15/9/1935.

(35) Mühimme defteri No: 256.
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nıiyecektir. Eğer hamam yapan olursa 
derhal yıkılması) keyfiyeti münderıçtir.

Hükmün bu izahatına tevfikan su ile 
müterafik olarak odunun az sırf edilmesi 
hususunda nevama bir tahdit ve takyit 
edilmek olduğu ap-aşikârdır.

Buraya kadar verilen izahatla İstan- 
bulun tarihteki mahrukat meselesini bü
tün teferriiatiyle aydınlatmış olduğumuzu 
sanıyoruz.

Şehrin mahrukat ihtiyacının karşılan
masında îstanbula odun ve odun kömürü 
temin eden ormanların devamlılığı ve 
imarı ile ne dereceye kadar alâkadar 
olunduğuna dair elimizde vesika bulun
madığı için maalesef bu noktalara doku- 
nulamamıştır.

Yalnız İstanbulun mahrukat meselesi
nin daha henüz ormancılığımızın gayesi
ne uygun olarak çözülemediğini itiraf et
mek mecburiyetindeyiz. Halbuki İstanbu
lun mahrukat sarfiyatı geçen zamanlara

nisbetle gittikçe artmaktadır. Filhakika 
1829 senesinde odun ve odun kömürü ha
linde 181 200 metre mikâp istihlâk eden 
İstanbul şehri 1937-1939 seneleri vasatisi
ne (36) göre 316 000 metre mikâp sarfet- 
mektedir.

İstanbulun mahrukat sarfiyatı diğer 
bazı maddelerin de yakacak olarak kulla

nılmasına rağmen 110 senelik bir zaman 
içinde iki misline yakınlaşmıştır.

İstihlakin kabarmasındaki sebepler ne 
olursa olsun bu iki rakkam arasındaki 
azim fark bize İstanbul şehri mahrukat 
meselesinin geçen zamanlara nisbetle da
ha fazla bir ehemmiyet kazandığını gös
terir.

(36) İstanbul orman çevirge müdürü Feyzi 
Baban’dan alman malûmat olup bunlara da 
karadan gelen odun ve odun kömürü dahil de
ğildir.



Meşcerelerin tensil ve imarına ait pratik 
şitvikültür esasları

sar Umum Müdürlüğü; teknik me- 
■kadaşlarımıza bir rehber olmak 
Meşcerelerin tensil ve imarına ait 
silvikültür esasları) namı altında 
:r broşür neşretti, 
ü Şube Müdürü Arif Sanver tara- 
bazulanan bu broşür, evvelce bu 
<vda yine bahsettiğimiz «Plânçete 
âletlerle harita alınması» gibi tek- 

■ talimat mahiyetindedir. Bu itibar- 
lekdaşlar bununla yalnız bilgilerini 
|  edecek değil, aynı zamanda idare 
ri orman mmtakalannda onu kon- 
•  rehber ittihaz edeceklerdir.

Orman Umum Müdürlüğü 
3. cü Şube neşriyatı, 1940

Broşür, koru ormanlarrndaki kat’iyat 
şekillerini, seçme suretiyle idare olunan 
ormanlarda dönüş müddetini, meşe, kayın, 
gürgen, çam, köknar, ladin meşcerelerinin 
idare şekillerini ve maden direği istihsa- 
lâtı ile uğraşan devlet işletmelerimizde 
yeni tatbik edilmiye başlanan seçme ka
yın baltalıklarını izah ve ihtiva eylemek
tedir.

Meslekdaşlarımıza yapılan bu yardım
dan dolayı arkadaşımız Arif Sanver’i teb
rik ve Umum Müdürlüğe de teşekkür ede
riz.

**yyynzxı ve Av»m jjeçmiş yıllıkları :

İ vç TBBnarab nüshaları miistcsnâ olmak üzere «Orman ve 
h>t»on sayılan sathğa çıkarılmıştır. H er sayı 25 kuruş hesabile ce- 

u w^rxezin<leR tedarik edilebilir.
Ankara — Posta kutusu 252 adresine başvurmaları rica

Ormancılık âleminde:

Yurd içinde

Zelzele mmtakasmm imarı yolunda 
ormancılık faaliyeti: Geçen sene yer sar
sıntısı yüzünden büyük felâket ve zarar
lara uğrayan halkın kerestelik ağaç ihti
yaçlarının en seri ve en muvafık şartlar 
altında temini hususunda Orman Umum 
Müdürlüğünce alınan ve derhal tatbikat 
vefiliyatma geçilen işler şu esaslarda top
lanmaktadır-

1 — Devlet orman işletmeleri tarafın
dan kereste imal etmek,

2 — İşletmelerden tomruk vermek 
suretile mevcut fabrikaları faaliyete ge
çirmek,

. / 3 — Fabrikalardan mübayaa suretile 
kereste tedarik edilmek üzere Kızılay 
umumi merkezi ile fabrikatörler arasın
da tavassutta bulunmak,

4 — Zelzele mmtakasma yakın kavın 
ormanlarını işleterek muhtaçlara kayın 
kerestesi temin etmek.

5 — Köylülere orman kanunu hüküm
leri dahilinde doğrudan doğruya ağaç 
vermek.

Bu. esaslara göre alman acil ve sıkı 
tedbirler sayesinde:

1) Devlet orman işletmelerimiz. 30.00.0 
küsur metreküp tomruk işleyerek imalâ
tını Kızılay cemiyeti umumî merkezine 
kereste olarak vermeyi kararlaştırmıştır.

Bunun 8500 metreküpünü Dursunbey 
kereste fabrikamız işlemiş, dört ay gibi

çok kısa bir müddet zarfında 5097 m3. ma
mul kereste istihsâl ederek teslim etmiş
tir. i  . >.' ;:ü; i-U- C.

Eskişehir devlet orman işletmesinden 
bu maksatla tefrik edilen 3700 m3. tom
ruk. Beylikhisar ve Bozan kereste fabri
kalarında biçtirilerek 2354 m3.' mamul 
kereste ve Karabük işletmesinden tefrik 
olunan 2200 m3. tomruk Karabük ve Ovel 
fabrikalarında biçtirilerek 1290 m3. ke
reste elde edilmiş ve cemiyete teslim 
olunmuştur.

Koyulhisar ormanları, felâketzedele
rin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
devlet işletmesine açılmış ve 12000 m3. 
tomruk istihsal edilerek imalâta" başlan
mıştır. Bu revirden şimdiye kadar veri
len mamul kereste miktarı 1759 metre
küptür. 1800 m3. kereste de hazırlanmış 
olup yakında Kızılay umumî merkezi 
memurlarına teslim edilecektir.

Giresun devlet orman işletmesinden 
de 4000 m3. tomruk bu ise tahsis edilerek 
şimdiye kadar 1739 m3. kereste hazırlan
mış ve Kızılay a teslim olunmuştur.’

2) Kereste fabrikaları sahipleri ile 
görüşülerek kendilerine devlet orman iş
letmelerinden verilecek tomrukların mu
ayyen ücretle islenmesi ve istasyonlarda 
Kızılav umumî merkezi’- "emrine ’teshml 
teahhüt ettirilmiştir: - • *- • • • - • ' *■ v‘-

Bu suretle’ mukaveleye râptedilefı 
tomruk miktarı -5İ5.0O mS-'düri '-İSün-un

V iM L-m  .jK1pım n!|ı.ıway
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I# i  fefcİjıîİM#, ^00 nv> ü Daday, ve pratiklik bakımından tercih edilmek 
Ö • \ ı .  :'.\A • >'V.;»noifn verilmiştir, lâzımgeJeceği mülâhazasile Sivas, Tokat, 

«Mmekv olan tabî ikalar. Eskışe- Ordu vilâyetlerinde yaptırılan tetkikat 
sv- .V*. kahır Bozan kereste fahri- neticesinde bu üç vilâyet dahilinde 55000 
144•• A**avoa. Eğriccova ve Sakarçal nı3. gayri mamul kereste verecek vüs’at 

o \.v.;n ve Karabükte de Öv el ve tahammülde kayın ormanları mevcut 
\ s  >...k fabrikalarile Helkeme ve olduğu anlaşılmış ve keşifleri ihzar edile- 

v* tib» ikalarıdır. rek bu işe tahsis edilmiştir.
'mnjkan başka, Alyonkaruhısannın 5) Felâketzede köylülere parasız ke

fe feMgölÜtı Uludağ, Tarsusun Gümüş restelik ağaç verilmesi hakkında Vekiller 
k k ».r v. Beyşeludn Anamas or- Heyetinden karar alınmış ve alâkalı vi- 

**£>« ;şk4meve açılarak buralarda 1 âyetlere icap eden talimat verilmişti. Bu 
bölgeler tesis olunmuş ve Yağcı işlerin süratle görülmesi için de buralara 

wwt$:*v;an Bana/ kereste fabrikası için yardımcı teknik memurlar gönderilmiştir. 
* ua*w ormanından İnegöl kereste Mahallî teşkilâtı takviye etmek sure-

^  , ...n 3̂00, Güneş Karanlıkdere tik gönderilen bu memurların da yardı-
Tırsusta Enis Turan fabrika- mile ormanca fakir olan mezkûr vilâyet- 
vo Anamsa ormanından Bey- 1er ormanlarında keşifler yaptırılmış, ve

müracaat edenlerin isteklerinin de mahal
len karşılanmasına başlanmıştır.

Bu cümleden olarak, Sivas vilâyetin- 
k istik- de 8000. Tokatta 17859, Amasyada 2500, 

lelâketzedelere tevzi edildiği Yozgalta 4445. Samsunda 1549. Gümüşha- 
..., . kazası dahilin- nede 4130. Giıesunda 1218, Orduda 6863

p fı [ ,‘i ıi111 1*0 »,t "
ormanlarında da mün- m3. olmak üzere ceman 46564 m3. taham- 
cdiîert k 4500 m3. tom- muide orman keşif ve tefrik ettirilerek 

itmiştir. bundan 36527 m3. binin izinleri verilmiş-

, sic fabrikası için de 2000 m3. 
■rUmiş ve işlenmiştir.
a Gumüşhanede tesis edilen

►Üreden 1500 mî. tumru

ntn lıd ag
soigv tesis
mtk üzere faaliyete geç ,
%hnkMUrdan mübayaa edilecek tır

fabrikacılarla görüşülerek fi- Görülüvor ki Orman teşkilâtı felâket-
ve Zingal şirketinin zede vatandaşların en mühim ihtiyaçları

vin 5333 ve Kunduz şır- olan keresteyi zamanında ve büyük bir
Kad incik orman müte- gayret sarfile temine çalışmış ve bu bü-

7000 m3. mamul ke yük vazifeyi kusursuz olarak başarmak
çi". Kızılay umumî m er- yolunda çok iSeril em iştir.

Ağaç traversler ve enjekte fabrikası:
Son günlerde Büyük Millet Meclisinde ve

. bulundukları Derincede buliman travers enjekte fabri-
.̂r-r»*nlardan ver- kasma Nafia Vekâletinden Devlet Demir-

idaresine devri hakkında müzake-
kolaviık rat cereyan etmiştir.I
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Malûmdur ki Nafıa Vekâleti Demir
yollarının inşaatı ile; Devlet Demiryolları 
işletme Müdürlüğünde demlryoilarımızm 
işletme ve idaresi ile meşgulderlar. Nafia 
Vekâletinin idaresi altında bulunan De
rince travers enjekte fabrikasının inşaat 
için lüzumlu olan traversleri yetişiiremc- 
diği ve fakat mezkûr fabrikanın Devlet 
Demiryolları idaresile yapılan tebdil ve 
tamir işlerinin kâfi gelecek derecede ran
dıman verebileceği görülmüştür. Bu se
beple fabrikanın Nafia Vekâletince Devlet 
Demiryolları işletme idaresine devri ka
rarlaştırılmıştır.

Büyük Millet Meclisinde bu hususa 
dair yapılan müzakerat esnasında Devlet 
ormanlarından temin olunan traversler 
meselesinde mevzuubalıs olmuş ve orman
larımızdan verilen traverslerin evsafı hak

kında da fikir ve mütalâalar bayan olun
muştur.

Ağaç traversler üzerinde mevzuuna/»* 
olan başlıca mahzur traverslerin arzani 
maktaları üzerindeki bir çok Avrupa 
memleketlerinin şartnamelerine göre 
«Coeur rouge* makta sathına nisbetle i/S  
ve 1/6 ile 1/2 olsa dahi kabul edilmekte
dir. Memleketimizde ise bu nisbet 1/5 idi, 
«Coeur rouge» nisbetinin bu suretle çok 
az kabul edilmiş olması yüzünden ihmal 
edilen bir çok traverslerin şartnameleri
ne uymaması hasebile kabul edilmemeleri 
ve dolayısile diğerlerinin maliyet Hatları
nın yükselmesini intaç ediyor idi.

Bu münasebetle demiryollanmızda 
kullanılmak üzere muhtelif senelerde dev
let ormanlarından verilen travers miktar
larını aşağıda göstermeyi muvafık bulu
yoruz:

Senesi Adedi Gayri mamul 
metre küp

930 83927 11853
931 407981 58283
932 65688 99384
933 104761 14965
934 452935 64705
935 438627 62661
936 441600 63000
937 303840 43405
938 425791 60933
939 459938 64276
940 426264 60951

Devlet orman işletmelerinin genişle
tilmesi •- Devlet orman işletmeleri 1940 
senesi iççerisinde (15) revire iblâğ edil
mişlerdi. Fakat bunlar ihtiyacı tamamen 
karşılayamadıkları ve yeni yeni ihtiyaçlar

Cinsi

Kayın ve saire 
> ' »
> 9

> »
9 »,
9 ■' ' 9
9 9

9 9

zuhur ettiği için mevcut revirlerin faali
yet sahalarının genişletilmesine ve yeni 
küçük işletmeler açılmasına karar veril
miştir.

Bu mey anda (Çoruh) vilâyeti dahi-



otaftdfet sahada çültşîıh Çoruh dev
an .,' i\:v\\'. butun Çoruh vilâyeti 
.-ou*. S.nop orman işletmesi yalnız 

v . v.. kasasının mahdut ormanla- 
i %*.' çalışmakta iken bu defa faali- 

y.ne butun vilâyet hudutlan- 
rabük işletmesi de Safranbolu ka- 
ıdutlarım içerisine almak suretile 
uduüuua teşmil ve tevsi edilmiştir, 

edan başka yeniden Dursunbey revi- 
bağlı merkezi Tavşanlı olan Mahiye 
oz münferit bölgesi ile mahallî ihtiya- 
tşiiamak ve maden direği temin et- 
rr.iksadile Daday revirine bağlı bü- 
;aza hudutlarına şamil olmak şartile 
münferit bölgesi ve merkez revirine 
Refahiye ve Akdağ madeni müni'e- 

ulgelerıle mahallî iç piyasa ihtiyacı
nı kısmını karşılamak maksadile Ak- 
kasası hudutlarına şamil olmak üze- 
isek» münferit bölgesi Devlet orman 

meşine açılmış bulunmaktadır.
Anıenajman gruplarının 940 senesi fa- 
■îii: 940 senesi yaz mesai devresini 
ıtelif orman mmtakalarında geçiren 
najman grupları ikinci teşrin ayı 

innda merkeze avdet etmişler Ve kış 
«sisine başlamışlardır. Mevcut altı 
ç:ar. birinci grup Bolu vilâyeti dahi- 
♦  Devlet orman işletmesine açılmış 
locan 25000, ikinci grup Karabük Dev
amsan işletmesi revirine bağlı orman

ken Mengen havzasında 12000, üçüncü 
eş Çoruh Devlet orman İşletme reviri- 

aatiı ormanlardan 1000, dördüncü
ras vilâyetinin Koyulhisar kazası 
c olup Devlet orman işletmesine 
İm İm&r ormanlardan 25000, be
zip Derle* orman işletmesine açı- 
t ı i f - ır ia ^  Boluda garbikaradere

ormanlarından 10000 ve altıncı grup yine 
bu havalide bulunan Abant Keremali or
manlarından 10000 hektar vüsatindeki or
manları amenaje etmişlerdir.

Orman tahdit komisyonları iş talimat
namesi : Orman kanununun 5 inci madde
si mucibince teşkil edilen orman tahdit 
komisyonlarının faaliyetlerini tanzim et
mek ve yapılan işleri kontrol ederek ko
misyonlardan yüksek randuman almak 
maksadile hazırlanıp fen heyetince de tet
kik edildikten sonra Ziraat Vekâletince 
tasdik olunan (Orman tahdit komisyon
ları iş talimatnamesi) tabettirilmiş ve or
man teşkilâtına tevzi olunmuştur.

Talimatname; komisyonların teşekkü
lü, çalışma devreleri ve iş saatları, mer
kezden işe çıkış ve dönüş seyahatleri ve 
kamplar, tahdit sahaları ve işleri ve ka
rarlar, tahdit kayıt ve ilânları, ölçme ve 
sınırlama işleri, işçiler, mübayaa, tediyat 
ve malî işler, tersimat, idari ve mütefer
rik hükümler olmak üzere on bir kısma 
ayrılmış olup her kısım ait olduğu husus 
hakkında bütün teferrüatı ihtiva etmek
tedir.

Bu talimatnamenin tanzim ve neşrini, 
ormanlarımızın sürat ve intizamla tahdi
di yolunda atılmış ileri bir adım olarak 
karşılamaktayız.

Orman Umum Müdürünün tetkikleri : 
Orman Umum Müdürü Bay Fahri Bük Bi
rinci Teşrin ayı içinde Karabük Devlet 
orman işletme revirinde tetkiklerde bu
lunmak üzere Karabüke hareket etmiş ve 
burada bilhassa Karakaya bölgesinin Ka- 
rakaya deresini takiben Filyostan Bakla- 
bostam mevkiine çıkacak olan kamyon 
yolunun veFilyos üzerinde yapılacak olan

köprünün mevkilerini ve vaziyetlerini tet
kik eylemiştir.

Karabükten Boluya geçen Bay Fahri 
Bük Bolu orman mektebini teıtiş etmiş 
ve bazı tetkikatta bulunarak icap eden 
malumatı almış ve sonra Abant-Keremali 
işletme revirinin Abant bölgesine giderek 
işletme ve yol vaziyetlerini ve oradan da 
Adapazanna hareketle orman muamelâtı
nı tetkik ve teftiş eylemiş ve Adapazarın- 
da ahşap ve demir fabrikasının işletme re
virinden mübayaa eyleyeceği Kayın ağaç
larına ait hususatı fabrika idaresile görüş
müştür.

Tetkik ve teftiş seyahatleri; Şube mü
dürlerinden Seyfi Tuncer Dr, Fuat Adalı 
Devlet orman işletme revirinin köylü ih
tiyaçlarını temin bakımından gösterdikleri 
faaliyeti tetkik eylemek üzere Daday, Ka
rabük, Seben, Düzce ve Eskişehir işletme 
revirlerine hareket ve avdet eylemişler
dir. Şube Müdürü Dr. Rıdvan Pınar da iş
letme faaliyet ve vaziyetini tetkik için 
müteakiben Düzce ve Dursuıibey revirle
rinde tetkiklerde bulunmuştur.

Orman müfettişlerinden Bekir Günay 
berayi tetkik ve teftiş Kütahya ve Uşaka 
ve sonra Adanaya; müfettiş Halil Kutluk 
Karabük revirine; Ankaranın Bâlâ kazası 
mıntakasında ve bilâhare Samsun vilâye
tine; müfettiş Kemal Kitmen Gümüşhane 
münferit işletme bölgesinin teftişi için 
Gümüşhaneye; müfettiş Avni Pınar İstan
bul ve civarında bulunan orman tahdit 
komisyonlarının muamelât ve hesabatımn 
teftişi için İstanbul ve Çatalcaya hareket 
etmişlerdir.

İPerfi, tâyin ve nakiller: Orman amc- 
»ajman mühendislerinden Celâl Sanay, 
Mustafa Gürer, Kırklarelî orman mühen
disi Vasfi Bozkaya, İstanbul orman mü
hendislerinden Hüsnü Yaycı, Devlet or
man işletmesi Sinop revir âmiri Bekir Sıt
kı Bay kal 40 lira maaşlı L inci sınıf or
man mühendilığıne; Dursunbey revirinde 
Kemal Gönen, Bolu Devlet orman işlet
mesi Seben revirinden Şahap Aral, Dur
sunbey revirinden Gıyas Gürçay, İsparta 
orman mühendisi Abdüikadir Köklü, 
Ereğli orman mühendisi Rami Gümüş, 
Refahiye revirinden İsa Gür 35 lira ma
aşlı II. inci sınıf orman mühendisliğine; 
Gümüşhane orman mühendis muavüıi 
Hüsnü Aî’pbek, Boyabat orman mühen
dis muavini Avni Timaç, Sarıkamış ornian 
mühendis muavini Avni Kuruoğlu, Gire
sun orman mühendis muavini Mümtaz 
Akay, İstanbul orman mühendis muavini 
Orhan Özer, M. Kemalpaşa orman mühen
dis muavini Eyüp Sabri Saygın, Manavgat 
orman mühendis muavini Niyazi Okay, Kı
zılcahamam orman mühendis muavini Nu
ri Erkmen, Silifke orman mühendis mua
vini Sakip Yazar 30 lira maaşlı III üncü 
sıruf orman mühendis muavinliğine; Ay
dın orman mühendis muavini Senai Dağ- 
ölçer, Bartın orman mühendis muavini 
Ziya Uygur, Gerze orman mühendis mu
avini Recai Kantarcıoğlu, Şibinkarahisar 
orman mühendis muavini Süleyman Ata
bek, Vezirköprü orman mühendis muavi
ni Haşan Onan, Denizli orman mühendis 
muavini Necati Ereş, Karasu işletme re
virinden Şükrü Sapmaz, İlgaz orman mü
hendis muavini Ömer Omur. Bergama or
man mühendis muavini Ziya Aydın, Tav
şanlı orman mühendis muavini Salih



sat
Ocuö, ömmui mühendis ntuavi-
m As **• v'. n v - Mesudiye orman mü- 
httftıifri rs^fcvî&i İstettin Kıvanç 25 lira 
KHâftt iY. uncu simi orman mühendis 
n' u.ıv s -.i :a -iv terfi etmişlerdir. Arkadaşla- 
etme; Cftfeduı tebrik ederiz.

V-e .̂' niuddeUenberi umumi müfetüş- 
Ü.N »ûşav-,r üğı vazifesile Erzurumda bu- 

us.. A Ura maaşlı III. üncü sınıf orman 
Sasstühendisi Kemal Kipmen I. inci sınıf 
ortr*" müfettişliğine, amenajman 3. üncü

şef: Remzi Gökmen Samsun orman 
müdürlüğüne ikinci amenajman grubu 
m.^-endisi Ya kup Apanay üçüncü grup 
şeridine nakil ve Avrupadan tahsil
dar dönen Sakip Sürmeli Bursa Orta oı- 
■%ar. mektebi muallimliğine tayin edilmiş- 
«dar. Arkadaşlarımıza yeni vazifelerinde 
basanlar dileriz.

Bolunun Karapınar ormanı komiseri 
Oncan Başmühendis muavini Zakır Tuna 
3oiu orman çevirge müdürlüğüne, Sam-

ornur. çevırge müdürü Şahap Türesin 
Edirne orman çevırge müdürlüğüne, Edir- 
ne orman çevırge nmdüıii M. Ali Erkan 
Kocaeli orman çevırge müdürlüğüne Ko- 
catÜ arman çevırge müdürü Ahmet Ali 
£rooğar. Diyarbakır orman çevirge mü- 
s&rht^üRe. Kırkla reli Tahdit komisyonu 
r*.'u Rıfat Çelebi Kars orman çevırge mü- 
dürtüsüne Düzce orman baş mühendis 

Nah it Yekta Uğurlu Kırkiareîi or- 
rtear tahdit komisyonu reisliğine. İskilip 
onr.a* baş mühendis muavini İzzet Çul- 
tasr Saratsr orman bsş mühendis muavin- 
lîjppv Botu mntf I orman mühendisi Fah
ri össssti? î r-ie übe Mudurnu sınıf I or- 
IMR •ntitbendaei Eşref Ura! Lapsekiye, İs

tanbul sınıf I orman mühendisi Enis Bat- 
taloğlu Boluya, Seyhan sınıf 2 orman mü
hendisi Hüseyin Agun Tavşanlı sınıf 2 or
man mühendislğine, İsparta sınıf 2 orman 
mühendisi Abdülkadn Köklü Acıpayam 
sınıf 2 orman mühendisliğine, Acıpayam 
sınıf 2 orman mühendisi Baha Karadâyı İs
parta sınıf 2 orman mühendisliğine, Tekir
dağ sınıf 2 orman mühendisi Murat Yıl
maz Çanakkale sınıf 2 orman mühendisli
ğine, Çoruh revirinden sınıf 3 orman mü
hendisi Azmi Bogatur Karabük revirine, 
Ankara müdürlüğünden sınıf 3 orman mü
hendisi Şükrü akhun Çoruh revirine İstan
bul sınıf i  orman mühendisi Kemal Genç 
Spor Safranbolu orman mühendisliğine, 
Çerkeş sınıf 4 orman mühendis muavini 
Rıza Arat Mudurnu orman mühendis mu
avinliğine, Şibinkarahisar sınıf 4 orman 
mühendis muavini Süleyman Atabek Or
du orman mühendis muavinliğine, Ordu 
orman mühendis muavini Halil Evrengül 

mühendis muavinliğine, 
Gerede sınıf 4 orman mühendis muavini 
Nevzat Akgüngör Kocaeli orman mühen
dis muavinliğine, Kocaeli sınıf 4 orman 
mühendis muavini Ekrem Dündar Sey
han orman mühendis muavinliğine, Ça
nakkale sınıf 4 orman mühendis muavini 
Sait Meşeli Tekirdağ orman mühendis 
muavinliğine. Seyhan sınıf 5 orman mü
hendis muavini Sadi Sunal Gerede or
man mühendis muavinliğine, Samsun or
man mühendis muavini Haşan Onan Ve
zirköprü orman mühendis muavinliğine, 
Çanakkale sınıf 5 orman mühendis mua
vini Hakkı Göktaş Lapseki orman mühen
dis muavinliğine. Mudurnu orman kon
düktörü Şükrü Acuner Çerkeş prjnan 
kondüktörlüğüne, Seydigazi sınıf 5 orman

saa orman çevirge müdürü Mithat Sezer Şibinkarahisar 
Seyhan orman çevirge müdürlüğüne, Kars

mıihs■nd.’s om a'/in i H alil 1ilkime:i Geyve

nıııhc»nriis m ua\ü n ü gim* tah Vİİ t•dilmişler

o<» 0im ân fakü İtesi 840 yıl ı rnezu n lan n -

dan Agâh Yalç m devlet or man işletrneşi

burk ıjübcs1 revt:rint, F e |h i (3ürsoy D :v lc l

1 im a n işle‘t.nı«ı*i Kaj■aeu rtvi rinç, Bolu Or

ta orman inekte bini n S 40 vı.lı mfezunl&rm-

dan Yunus Bilgin Kars sınıf 5 orm an m ü 
hendis muavinliğine, O rhan Ünlüsü İstan
bul f  ö m ühendis m uavinliğine, Feth i

vinliğine. Kısa Üzkırtmh Sinop sim a 
oı.utan müHenö.us muavin» ,.s.ı,
Coşkun Sivas sın it 5 orman nıühem ıs 
* vinliğine. Kâzım kılıcı İçel sınıf 5 orman 
mühendis muavinliğine, Bursa Orta or
man mektebi 940 yılı m ezu n lan ılan  Aii 
Erdem Kütahya sınıf 5 orman mühendis 
muavinliğine namzet olarak tayin edilmiş
lerdir.

A b o n e l e r i m i z e  :

«Orman ve Av» bu sayısı ile on ikimi yılını dolduruyor.

On ikinci yılım dolduran mecmuamıza her cihetten yardımlarım esiv- 
genıiycn abonelerimizin borçlarını biraıı evvel ödrintlfldaj saygılarımızla 
rica ederiz.

O r^an oe 4u; 
Okuyucularına yani y ılı 

kutlar.

Sahibi : Türkiye Ormancılar Cemiyeti
Neşriyat Müdürü : Fikri Kozak


