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   EDÝTÖRDEN

Yaz geldi, orman yangýnlarý 

gündemi meþgul etmeye baþladý. Dergi 

baskýya girerken Gülnar yangýný 

gündemin ilk sýralarýna düþtü. Hem büyük 

bir yangýn hem de can kaybýnýn yaþandýðý 

bir yangýndý. Ülkemiz iklim, topografya, bitki örtüsü ve sosyal 

yapý gibi etmenler yüzünden orman yangýnlarýna sýk sýk maruz 

kalmakta. Orman yangýnlarýnýn tarihine baktýðýmýzda 

ormancýlýk örgütümüzün müdahale ve savaþýmda baþarýlý 

olduðu görülecektir. Ancak son zamanlarda sýkça duyulan 

“yangýnlarda yanan alanýn tamamý kamuoyuna 

açýklanmadýðý bir kýsmýnýn gizlenmekte olduðu” þeklinde bir 

söylenti var… Eðer bu söylentiler doðruysa bu durum 

meslektaþlarýmýzýn yangýnla savaþýmýndaki baþarýsýna gölge 

düþürecektir. Örgütümüzün bu tür davranýþlara gereksinimi 

de yoktur. Yangýnlarda canla baþla çalýþan meslektaþlarýmýz, 

yangýn sonrasýnda yaptýklarý çalýþmalarla da ormaný büyük 

oranda tekrar yeþertmektedirler. Yeter ki meslektaþlarýmýz 

üzerine siyasal ve sosyal baskýlarla gidilmesin.

Bu sayýda Korhan Tunçtaner'in kaleminden çýkan 

Doðaya Uygun Ormancýlýk ve Türk-Alman Ormancýlýk Projesi 

baþlýklý makale derginin ilk sayfalarýnda yer alýyor. Nevzat 

Gürlevik ve arkadaþlarýnýn hazýrladýðý bilimsel makaleyi bu 

sayýda bulabilirsiniz. Ýsmail Çevik tarafýndan kaleme alýnan 

bir vefa yazýsý var bu sayýda. Yazýnýn aktörü merhum Özdemir 

Halay. Bu sayýdaki doðal varlýklarýmýzýn tanýtýldýðý köþemizin 

konuðu Sakarmeke. Köþe önceki sayýlarda olduðu gibi Dr. 

Kaan Özkazanç tarafýndan hazýrlandý. Bu sayýdaki tek çeviri 

“Bitki Can'dýr” baþlýðý ile Turgut Çelikkol'a ait. Ekoturizm 

grubunun 2007 yýlýnda gerçekleþtirdiði etkinliklerin tamamýný 

bu sayýda görebilirsiniz. “Doðuran doðanýn simgesi: Aðaç” 

baþlýklý yazý Esat Korkmaz tarafýndan hazýrlandý. Süleyman 

Dingil'in turizm konulu yazýsý ile Atilla Kurmuþ'un fýstýk çamý ile 

ilgili makalelerinin ilgi çekeceðini düþünüyoruz. Ayrýca 

Bilimsel yazýlarý denetleyen hakemlere ve bu sayýya katký 

saðlayan yazarlara sonsuz teþekkürlerle. 

Doç. Dr. Sezgin ÖZDEN
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ÇEVRE GÜNÜ 
Ormanlar, çevrenin en önemli öðesi. 

Ormanlar topraða, suya, havaya yaptýklarý olumlu 
etkileri ile yaþamýn vazgeçilmez varlýðýdýr. Ancak, 
ormanlarýn saðladýðý yararlar, artan nüfusun ve geliþen 
toplumun gereksinimlerini karþýlayacak oranda 
artmýyor. Ormanlar zararýna yapýlan çeþitli yasal 
düzenlemeler ve uygulamalar sonucunda oluþan 
orman tahripleri ve talanlarý, siyasi söylemlerle örtbas 
edilmek isteniyor.

Ülkemizde ormanlar yýllardan beri siyasi rant 
olarak deðerlendirilmiþ, ormanlarla ilgili yapýlan tüm 
yasal düzenlemeler, birkaç örnek dýþýnda, hep 
ormanlarýn zararýna olmuþtur. AKP iktidarlarý bu 
konuda daha da ileri gitmiþtir. 2003 yýlýndan beri 
o rman la r ýn  öze l  f i rma la rca  i þ l e t i lme le r i  
saðlanamayýnca, 2/B sorunu da sürüncemede 
býrakýlmýþtýr. 2/B konusunda 59. hükümet döneminde 
çeþitli kurum ve kuruluþlarýn ortak çalýþmasý 
sonucunda, bir mutabakat metni hazýrlandý. Ancak, bu 
yönde bir adým atýlmadý ve bu ortak metin hiç 
gündeme getirilmedi.

60. hükümet tarafýndan hazýrlattýrýlan 
Anayasa Tasarýsý taslaðýnda ormanlarla ilgili 131. 
madde ile adeta ormanlarýn talaný amaçlanmýþtýr. 59. 
hükümetin tarihi milat olarak ilan ettiði 31.12.1981 
tarihi 23.07.2007 tarihine getirilmiþ, aþýrý tepki 
nedeniyle 59. hükümet tarafýndan geri çekilen 
“ormanlarýn yerli ve yabancý firmalarca iþletilmesine” 
yeniden yer veri lmiþ, “.. . .  tar ým alanýna 
dönüþtürülmesinde kesin yarar olduðu tespit edilen 
yerler” ifadesine “veya baþka alanlar” ifadesi 
eklenerek, her türlü kullaným için ve her zaman orman 
dýþýna çýkarma saðlanmýþ, orman köylülerinin yasal ve 
anayasal haklarý ortadan kaldýrýlmýþtýr. Orman suçlarý 
için af çýkarýlamaz ve ormanlar siyasi propagandaya 
alet edilemez hükümlerine yer verilmemiþ, toprak 
korumasýnýn ve su rejiminin güvencesi, biyolojik 
çeþitliliðin kaynaðý olan makilik alanlarýn yok 
olmasýnýn yolu açýlmýþtýr.

Ýstanbul'un kuzeyinde kalan son ormanlýk 
alan da 3. Boðaz Köprüsü ile yok edilmek isteniyor. 
Kamuoyunun yoðun tepkisine raðmen mevcut 
güzergah deðiþtirilmedi. Yok edilecek orman 
alanlarýndaki talandan siyasi rant elde edileceði ifade 
ediliyor.

Yeni Maden Yasasý ile en iyi ormanlarda 
taþocaðý dahil her türlü maden arama ve iþletme 
olanaðý getirildi. Dünyanýn sayýlý ekosistemine sahip 
olan Kazdaðlarý gibi yörelerimiz yabancý firmalara 
peþkeþ çekiliyor.

Turizm tahsislerini iptal eden Anayasa 
Mahkemesi kararý hileli yollarla yeniden TBMM'den 

geçirildi. Yeni yasa eski yasayý da aratýrcasýna 
ormanlarýn aleyhine hüküm içeriyor.

60. hükümet neden olunan ve olunacak 
orman talanýný örtbas etmek için “Aðaçlandýrma ve 
Erozyon Kontrolü Seferberliði Eylem Planý” baþlattý. 
Baþta Baþbakan, Çevre ve Orman Bakaný olmak üzere 
tüm yetkililer beþ yýlda Trakya bölgesi kadar 
aðaçlandýrma yapýlacaðýný günlerce TV ekranlarýndan 
kamuoyuna sundular. Sayýn Baþbakanýn fidan 
dikerken görüntülendiði ve “Aðaçlandýrma 
Kampanyasý”ný teþvik eden büyük boy fotoðraflarý her 
yere asýldý. Vatandaþ, aðaç dikmeye ve katký koymaya 
davet edildi. Ýlk bakýldýðýnda ülkenin yeþillendirilmesi, 
ormanlaþtýrýlmasý yönünde atýlan önemli bir adým. 
Ülkenin geleceðine yönelik çok önemli bir yurtseverlik 
örneði, çok önemli bir görev. Yýllardýr arþivlerde kalan 
bir hedef ve arzulanan bir özlem. Ancak, olayýn arka 
yüzü ya da perdenin gerisi, hiç de böyle pembe 
gözükmüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük 
aðaçlandýrmalarýnýn yapýldýðý söyleminin arkasýnda 
beþ yýllýk toplam aðaçlandýrma programýnýn bile 
1980'li yýllarýn yýllýk programlarýnýn gerisinde kaldýðý 
anlaþýlýyor. Keza aðaçlandýrma konusunda 2007'de 
dünya üçüncüsü olduðunu söyleyen Sayýn EROÐLU 
2008'de dünya birinciliðine soyunuyor. 2007'de 
gerçekleþtirilen aðaçlandýrma alaný 31.500 hektar. 
450 bin hektar aðaçlandýrma yapýldýðý nasýl 
söylenebiliyor? Ülke kamuoyu yanýltýldýðý gibi, 
uluslararasý kuruluþlar da yanýltýlýyor.

Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn yayýnladýðý 
verilerde de bu çeliþki ortaya çýkýyor. 2,3 milyon hektar 
olan beþ yýllýk programýn % 74'ü “Rehabilitasyon” 
denilen ve ormancýlýk bilimi ile baðdaþmayan bir 
uygulama. Asýl görevi aðaçlandýrma yapmak olan 
genel müdürlüðe beþ yýlda 116 bin hektar alan 
programlanmýþ iken, özel sektörün 136 bin hektar 
aðaçlandýrma yapmasý öngörülmüþ.

Ormanlarýn ve ormancýlarýn ikinci plana 
itildiði ya da yok sayýldýðý AKP iktidarlarýnda çevre 
sorunlarý da önlenemez þekilde artmakta, korkunç bir 
kâbus gibi ülkenin üzerine çökmektedir. Enerji üretimi 
ve ekonomik geliþme diye insan saðlýðý hiçe 
sayýlmaktadýr.

Ýnsan yaþamýnýn sürdürülebilmesi için gerekli 
olan ormanlar azalýrken, nehirlerin, göllerin, denizlerin 
kirliliði her geçen gün artarken, yanlýþ yerlere kurulan 
santraller, filtresiz fabrikalar havayý solunamaz, doðayý 
yaþanamaz bir hale getirirken, sývý ve katý atýklarýn 
nehir, göl, deniz ve ormanlara boþaltýlmasý adeta teþvik 
edilirken, nasýl Çevre Günü kutlanabiliyor?

ORMANLARIN YOK EDÝLDÝÐÝ, HAVANIN, 
SUYUN VE HER YERÝN KÝRLENDÝÐÝ BÝR ORTAMDA 
ÇEVRE GÜNÜ KUTLANILACAK BÝR GÜN DEÐÝL, 
UTANILACAK BÝR GÜN OLMALIDIR.

TOD Yönetim Kurulu
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50 yýllýk bir özlem, 

Bir gerek þimdi gerçek oluyor.

Yeterli, yararlý, güzel bir yapý. 

Çaðýna uygun olsun diye 

düþledik, tasarladýk. 

Ormancý topluluðumuz, 

toplumumuz yararlansýn, 

sýcak bir yuva bulsun.

Doðayý, kültürü, insaný 

kucaklayan ormancý; 

Kent düzleminde hak ettiði 

konumda olsun.

Yurduna, toplumuna sevgi ile 

hizmet sunsun.

Ýstedik, gerçekleþtirdik.

Geliyoruz coþkuyla.

Rüyayý gerçekleþtiren yapýyý 

oluþturanlara, sunanlara 

sevgi ve saygýyla

EKN  BR ÝE ND A Ý MN IE ZY
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 UYGUN ORMANCILIK VE 

-                           TÜRK ALMAN DOÐAYA  PROJESÝORMANCILIK 

Prof.Dr. Korhan Tunçtaner
ZKÜ Bartýn Orman Fakültesi

Dünyada bir taraftan kýsa zamanda yüksek 
miktarlarda odun hasýlatý elde etmeye yönelik 
plantasyon ormancýlýðý hýzla geliþirken, diðer taraftan 
ormanlarýn doðaya uygun bir kuruluþta muhafaza 
edilerek çok iþlevli bir ekosistem olarak toplumun 
yararýna sunulmasý anlayýþý da yaygýnlaþmaktadýr. Çok 
iþlevli ormancýlýk, doðanýn bir parçasý olan ormanýn 
odun üretim iþlevi yanýnda yetiþme ortamý üzerinde 
etkili olduðu ve dolayýsýyla pek çok yönden doðadan 
yararlanma olanaðý da saðladýðý temeline dayanýr 
(Odabaþý ve Özalp 1994). Biyolojik bir ekosistem 
oluþturan ormanlarda, çok sayýda doðal etmen, 
karþýlýklý etkileþim içindedir. Bu nedenle, ormanlardan 
çok iþlevli olarak yararlanabilmek için, bu doðal 
kaynaklarýn sürekliliðini saðlamak gerekir. Süreklilik 
(devamlýlýk),silvikültürün tanýmý içinde de yer alan 
vazgeçilmez bir prensiptir (Saatçioðlu 1979). Bu 
durumda, ormanlardan saðlanan ürünlerin ve diðer 
iþlevsel yararlarýn devamlýlýðý için en doðru çözüm, 
doðaya uygun ormancýlýktýr.

Doðaya uygun ormancýlýk kavramý, hem yatay 
hem de dikey yönde lokal olarak gerçekleþmesi 
beklenen ekolojik orman tipleri içinde yer alan, 
ormanlarýn optimum durumlarýna kavuþturulmasý ve 
önemli fonksiyonlarýnýn ortaya çýkarýlmasý amacýyla 
yapýlan, silvikültürel uygulamalarý kapsamaktadýr 
(Schütz 1999, Anon. 2003, Odabaþý ve ark. 2004). 
Ormanda yapýlacak tüm silvikültürel uygulamalar, her 
þeyden önce doðal yapýyý, biyolojik çeþitliliði ve var 
olan ekosistemin dengesini koruyacak nitelikte 
olmalýdýr. Doðaya uygun silvikültür, ormanýn strüktürü 
ile biyolojik ve genetik çeþitliliðinin korunmasýný 
güvence altýna alabilir. Genel nitelikleri yönünden 
entansif çalýþmayý gerektiren doðaya uygun 
silvikültürün uygulanabilmesi için orman üzerinde 
sosyal ve ekonomik baský lar ýn olmamasý 
gerekmektedir. Yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarýn 
yer aldýðý devamlý bir personel politikasýnýn 
uygulanmasý, uygun daðýlýþta ve bakýmlý bir yol 
þebekesinin bulunmasý ve koruma önlemlerinin yeterli 
düzeyde alýnmasý da, entansif çalýþmalarýn 
sürdürülmesini kolaylaþtýrmaktadýr.

biyolojik bir yaklaþým olarak benimsenmiþ ve 
bu çerçeve içinde bazý silvikültürel uygulamalar 
gerçekleþtirilmiþtir. Farklý yetiþme ortamlarýnda yer alan 
tek türden oluþan saf meþcerelerde de, ayný kuruluþun 
devamlýlýðýnýn doðal koþullara uygun olarak 
saðlanmasý prensip olarak kabul edilmiþtir. Ancak, her 
yetiþme ortamýnda ve her türlü koþulda doðaya uygun 
silvikültür prensibinin sürdürülmesi mümkün deðildir. 
Doðal gençleþtirme koþullarýný kaybetmiþ olan bozuk 
orman alanlarýnda, yetiþme ortamýna uyum 
saðlayabilecek yerli ve yabancý türlerle yapýlan 
aðaçlandýrmalar sonucunda oluþturulan yeni 
ormanlar, doðaya uygun silvikültür kavramýnýn dýþýnda 
deðerlendirilebilir.

Ülkemiz ormanlarýnýn iþletilmesinde 1963 
yýlýna kadar seçme iþletmeciliði uygulanmýþtýr. Bu 
iþletmecilik þeklinde, iyi nitelikli aðaçlarýn kesilip kötü 
nitelikli aðaçlarýn býrakýlmasý nedeniyle, ormanlarýn 
yapýlarý bozulmuþ ve genetik kaliteleri düþmüþtür. Bu 
uygulamalarýn en acý örneklerinden biri, 1945 yýlýnda 
Ayancýk-Çangal ormanlarýnda Zingal þirketi 
tarafýndan yapýlan üretim çalýþmalarýdýr. Ayancýk 
ormanlarýnýn o zamanki görkemli yapýsýný, Alman 
ormancýsý Dr. Friedrich ZEDNÝK, 1963 yýlýnda Dr. 
Hasan SELÇUK'un çevirisi ile yayýnlanan eserinin 
önsözünde bakýn nasýl anlatmýþtýr :

“Türkiye'ye ilk defa 1929 haziranýnda, o 
zaman memlekette en büyük kereste iþini yapan Türk-
Belçika Zingal þirketinin, Karadeniz sahilinde 
Ayancýk'ta bulunan kayýn ve göknar ormanlarýnýn 
hakim olduðu 53000 hektar büyüklüðündeki 
mukaveleli ormaný iþletmek üzere bir kýsým Alman 
ormancýsý ile birlikte angajeli olarak gelmiþtim. 
Rhododendron ponticum, Prunus laurocerasus ve Ilex 
aquifolium'dan müteþekkil çok sýk vaziyetteki alt 

3tabakýsýyla, hektarýnda 1250 m  kalýn odun serveti ve 
52 m'ye kadar boy yapan göknarlarý ve 50 metrelik 
gövde kýsýmlarý dalsýz ve bir o kadar da taç yüksekliði 
bulunan gümüþigri kabuklu sütunvari kayýnlarýyla, 
Karadeniz ormanlarýnýn derin etkisi, 5 yýllýk 
ikametimden sonraki yýllarda da hatýrýmdan 
çýkmamýþtýr”.

Dr. Zednik tarafýndan belirtilen bu üstün 
nitelikli ormanlar ve sahip olduklarý biyolojik ve genetik 
zenginlik, yýllarca süren seçme kesimleri nedeniyle 
günümüzde büyük oranda kaybedilmiþ durumdadýr. 
1963 yýlýndan sonra yaþ sýnýflarý metodunun 
kullanýlmaya baþlanmasý ile birlikte, ormanlarýn

4 Orman ve AvMayýs - Haziran 2008

Doðaya Uygun Ormancýlýk Kavramý

            Türkiye'de silvikültürel uygulamalar ve 

Türk-Alman Ormancýlýk Projesi



Dr. Zednik tarafýndan belirtilen bu üstün 
nitelikli ormanlar ve sahip olduklarý biyolojik ve genetik 
zenginlik, yýllarca süren seçme kesimleri nedeniyle 
günümüzde büyük oranda kaybedilmiþ durumdadýr. 
1963 yýlýndan sonra yaþ sýnýflarý metodunun 
kullanýlmaya baþlanmasý ile birlikte, ormanlarýn 
iþletilmesinde kesim alanlý (maktalý) iþletmecilik þekline 
geçilmiþ ve ormanlarýmýzýn daha fazla tahrip edilmesi 
önlenmiþtir.

1988-1997 yýllarý arasýnda “Karadeniz 
Bölgesindeki Yapraklý Ormanlarýn Islahý ve 
Geliþtirilmesi” isimli Türk-Alman Ormancýlýk Projesi 
(OGM-GTZ) yürütülmüþtür. Bu proje, devamlý 
ormanlarýn silvikültürü, devamlý orman iþletmeciliði, 
doðaya uygun ormancýlýk, doðaya yakýn ormancýlýk 
gibi kavramlarýn ülkemiz ormancýlýðýna girmesine ve 
tartýþýlmasýna neden olmuþtur (Anon. 1989, Odabaþý 
ve Özalp 1994, Kahveci 1998, Efendioðlu 1999). 
Projenin amaçlarý; Karadeniz bölgesindeki yapraklý 
ormanlarýn ýslahý ve geliþtirilmesi için gençleþtirme, 
bakým, yönetim modelleri ile orman köylüsünün 
gelirlerini arttýrýcý sosyal ormancýlýk modellerini ortaya 
koymak þeklinde belirlenmiþtir. Bu hedeflere 
ulaþabilmek amacýyla yapýlan ön çalýþmalar 
sonucunda, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüðü pilot 
bölge olarak seçilmiþtir. Ýlk aþamada, Devrek Orman 
Ýþletme Müdürlüðü'ne baðlý 6 adet orman iþletme 
þefliðinin amenajman planlarý yenilenmiþ ve bu 
þeflikler için 'model plan' adý verilen amenajman 
p lan la r ý  haz ý r lanmýþ t ý r.  Mode l  p lan la r ýn  
hazýrlanmasýnda, envanter çalýþmalarý için deneme 
alanlarýnýn alýnmasý yöntemlerinde deðiþiklikler 
yapýlmýþ, meþcere tipleri haritasý 1/10000 ölçekli 
olarak düzenlenmiþ ve plan ünitesi ormanlar, 
iþlevlerine ve uygulanacak silvikültürel iþlemlere göre 8 
iþlem ünitesine ayrýlmýþtýr (Anon.2002). Bu iþlem 
ünitelerinden biri de 'B-Devamlý Orman Ýþlem Ünitesi' 
olarak ayrýlmýþtýr. Pilot bölge olarak seçilen Devrek 
Orman Ýþletme Müdürlüðü'ndeki demonstratif amaçlý 
silvikültürel uygulamalarýn büyük bir kýsmý, BD-kayýn 
devamlý orman iþlem ünitesinde bulunan kayýn 
ormanlarýnda gerçekleþtirilmiþtir (Anon.1989). Bu 
ormanlarda uygulanan demonstratif amaçlý 
silvikültürel uygulamalar; Doðal grup gençleþtirme 
çalýþmalarý, yapay grup gençleþtirme çalýþmalarý ve 
bakým çalýþmalarý olmak üzere üç grupta toplanmýþtýr. 
Örnek silvikültürel uygulamalar daha çok Devrek 
Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün Akçasu, Beldibi ve 
Pürenkaya þefliklerindeki saf kayýn ve kayýn aðýrlýklý 
göknar karýþýk ormanlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Örnek 
çalýþmalarda; karýþýk meþcere kuruluþlarýnýn devam 
ettirilmesi, yarý gölge ve gölge aðacý türlerinden oluþan 
meþcerelerde düþey tabakalýlýðýn saðlanmasý, meþcere 
saðlýðýnýn artýrýlmasý ve meþcere içinde büyük 
boþluklarýn olmamasý gibi prensipler benimsenmiþtir.

Türk-Alman Ormancýlýk Projesi'nin 1997 
yýlýnda bitmesinden sonra, bu proje kapsamýnda 
Devrek Orman Ýþletme Müdürlüðü için hazýrlanan 
model amenajman planlarý, Zonguldak Orman Bölge 
Müdürlüðü'ne baðlý diðer iþletme müdürlükleri için de 
yapýlmýþ ve 2001 yýlýndan itibaren uygulanmaya 
baþlanmýþtýr. Bu model planlarýn uygulanmasýyla 
birlikte, özellikle kayýn ve meþe devamlý orman iþlem 
ünitelerinde gruplarda gerçekleþtirilen doðal ve yapay 
gençleþtirme çalýþmalarý ile bakým çalýþmalarýnda, 
daha önce örnek çalýþmalar için belirlenen prensipler 
esas alýnmýþtýr.

Türk-Alman ormancýlýk projesi kapsamýnda 
pilot bölge olarak seçilen Zonguldak Orman Bölge 
Müdürlüðü'nde 2001 yýlýndan itibaren gerçekleþtirilen 
kayýn gençleþtirme uygulamalarý, ZKÜ Bartýn Orman 
Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalý'nda yapýlan bir 
doktora çalýþmasý ile deðerlendirilmiþtir. Tarafýmdan 
yönetilen ve Dr. H. Barýþ ÖZEL'in üç yýl (2004-2006) 
süre ile yürüttüðü araþtýrma çalýþmasý, Bartýn ve Devrek 
orman iþletme müdürlüklerine baðlý dört orman 
iþletme þefliðinde (Ardýç, Kumluca, Sökü ve Akçasu) 
gerçekleþtirilmiþtir. 2001 yýlýnda kayýn doðal 
gençleþtirme çalýþmalarýnýn yapýldýðý 12 bölmecik, 
araþtýrma alaný olarak seçilmiþ ve bu bölmeciklerde 
belirlenen 43 deneme alanýnda, aþaðýda belirtilen 
tespit ve deðerlendirmeler yapýlmýþtýr.
 Grup gençleþtirme uygulamalarýnýn yapýldýðý 
bölmeciklerdeki meþcere kuruluþlarý belirlenmiþtir.
 Grup gençleþtirme uygulamalarýnýn yapýldýðý 
meþcerelerdeki yetiþme ortamý koþullarý (klimatik, 
edafik ve fizyografik faktörler) tespit edilmiþtir.
 Araþtýrma süresi boyunca, gençleþtirme 
alanlarýnda bulunan kayýn gençliklerinin birim 

2alandaki (m ) sayýlarýnda, geliþimlerinde ve morfolojik 
özelliklerinde meydana gelen deðiþimler belirlenmiþtir.
 Gençleþtirme baþarýsýnda rol oynayan çok 
sayýdaki faktörün etki derecesi, çok boyutlu istatistik 
analizler yardýmýyla belirlenmiþ ve baþarýyý etkileyen en 
önemli faktörler saptanmýþtýr.

Bartýn ve Devrek yörelerinde, kayýn grup 
gençleþtirme alanlarýnda yürütülen araþtýrmanýn 
sonuçlarýna göre, gençleþtirme alanlarýndaki yetiþme 
ortamý verimliliðinin, özellikle toprak koþullarýnýn 
elveriþsizliði nedeniyle düþük olduðu ve bu alanlarýn 
bulunduðu meþcerelerin III. bonitet sýnýfýnda yer aldýðý 
belirlenmiþtir. Bu nedenle, grup gençleþtirme 
alanlarýnda ve bu alanlara komþu meþcerelerde; aðaç 
sayýsý, göðüs yüzeyi, sýklýk, hacim, yýllýk hacim artýmý, 
aðaçlarýn tepe ve gövde formlarý gibi meþcere kuruluþ 
özelliklerine iliþkin tespitler, araþtýrma alanlarýndaki saf 
kayýn ve kayýn + göknar karýþýk ormanlarýnýn doðal 
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gençleþtirme koþullarýna uygun olmadýðýný 
göstermiþtir. Araþtýrma alanýnda ölü örtü kalýnlýðýnýn ve 
diri örtü yoðunluðunun yýllar itibarýyla önemli ölçüde 
arttýðý ve gençleþtirme alanlarýnýn yabanlaþmaya 
baþladýðý tespit edilmiþtir. Doðaya uygun tür ve 
kuruluþlarýn oluþturulmasý amacýyla yapýlan 
silvikültürel iþlemlerin, prensip olarak karýþýk 
ormanlarýn oluþumuna ve sürdürülmesine uygun 
yetiþme ortamlarýnda yapýlmasý gerekirken, araþtýrma 
alanlarýnda bu prensibin göz ardý edildiði 
belirlenmiþtir.

Ba r t ý n  ve  Dev rek  o rman  i þ l e tme  
müdürlüklerinde, büyüklükleri 0.2-3.0 hektar arasýnda 
deðiþen gruplarda, 2001 yýlýnýn kayýnýn bol tohum yýlý 
olduðu gerekçesiyle doðal gençleþtirme çalýþmalarý 
gerçekleþ t i r i lmiþ t i r.  Bu alanlarda yapý lan 
örneklemelerle, üç yýl süreyle (2004-2006) yürütülen 
araþtýrmalarýn sonucunda, kayýn gençliklerinin 
sayýlarýndaki deðiþimler ve gençleþtirme baþarýsýný 
etkileyen faktörler incelenmiþtir (Özel 2007). Araþtýrma 
kapsamýndaki grup gençleþtirme alanlarýnda, beþ 
yaþýndaki kayýn gençliklerinin ortalama sayýsý 0.3 

2 adet/m olarak belirlenmiþtir. Yörede, Büyük Alan Siper 
Metodu ile yapýlan kayýn doðal gençleþtirme 
çalýþmalarýnda ise gençleþtirme baþarýsýnýn çok daha 
yüksek olduðu saptanmýþtýr. Örneðin, Bartýn-Yenihan 
iþletme þefliðinde 10 hektarlýk bir alanda 2003 yýlýnda 
yapýlan tohumlama kesimi ile elde edilen gençlik sayýsý 

22007 yýlýnda 6-21 adet/m  olarak saptanmýþtýr 
(Tunçtaner ve Özel 2008). Bu durum, 2001 yýlýndan 
itibaren yürürlüðe giren model amenajman planlarý 
çerçevesinde, devamlý orman iþlem ünitesi adý verilen 
küçük alanlarda (gruplarda) yapýlan doðal 
gençleþtirme çalýþmalarýnýn son derece baþarýsýz 
olduðunu göstermektedir. 

Bartýn ve Devrek yörelerinde görülen kayýn 
aðýrlýklý karýþýk ormanlarýn kuruluþlarý, uzun yýllar 
uygulanan seçme kesimlerinin sonucunda büyük 
oranda deðiþmiþ, verimlilik düþmüþ ve genetik kalite 
bozulmuþtur. Daha sonraki yýllarda yapýlan baþarýsýz 
gençleþtirme çalýþmalarý ile doðal gençleþtirme 
koþullarýný kaybetmiþ alanlar çoðalmýþtýr. Nitekim, 
Devrek Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde 2005 yýlýndan 
itibaren uygulanmakta olan yeni model amenajman 
planlarýnda “kötü nitelikli kayýn ormaný” isimli iþlem 
ünitesinin bulunmasý da bu durumu desteklemektedir. 
Bir önceki plan döneminde yörede yapýlan ve 
baþarýsýzlýkla sonuçlanan doðal ve yapay kayýn grup 
gençleþtirme alanlarý, söz konusu iþlem ünitesindeki 
alanlarýn önemli bir kýsmýný oluþturmaktadýr.

Orman Genel Müdürü, Sayýn Osman 
KAHVECÝ 1998 yýlýnda OGM Silvikültür Uygulamalarý 
Geliþtirme Þube Müdürü iken, Orman Mühendisliði 
Dergisi'nde çýkan bir yazýsýnda, Karadeniz bölgesinde 
büyük alanlarda yapýlan gençleþtirme çalýþmalarýnda, 

arzu edilen hedeflerin çok gerisinde kalýndýðýný, birçok 
yerde ayný yaþlý ve maktalý ormanlar kurma uðruna 
genç ormanlarýn bile tensile sokulduðunu ve böylece 
karýþýk ormanlarýn saflaþtýrýldýðýný belirtmiþtir. Bu 
sakýncalarýn, ancak faydalanma alanlarýnýn çok 
küçüldüðü devamlý orman iþletme þeklinin 
uygulanmasý ile giderilebileceðini de ifade etmiþtir. Ne 
yazýk ki, Türk-Alman Ormancýlýk Projesi'nde belirtilen 
amaçlarla da baðdaþan bu öngörü, Zonguldak 
bölgesinde yapýlan örnek çalýþmalarda hüsranla 
sonuçlanmýþtýr. Diðer taraftan bazý araþtýrmacýlar, 
kesim alanlý (maktalý) ormancýlýk anlayýþý ile, 
silvikültürel düþünceden uzak, düzensiz seçme 
kesimlerinden vazgeçilmiþ olduðunu ve böylece 
gençleþtirme ve bakým uygulamalarýnda geliþme 
saðlandýðýný belirtmiþlerdir. Ayrýca, korumanýn yeterli 
olmadýðý, akademik personel bakýmýndan sürekliliðin 
saðlanamadýðý ve birçok bürokratik engelin çýktýðý 
ülkemizde, doðaya uygun ormancýlýk iþletmesinde 
güçlüklerle karþýlaþýlacaðý vurgulanmýþtýr. Karadeniz 
bölgesindeki yapraklý ve karýþýk ormanlarda kapalýlýðýn 
büyük ölçüde kýrýlmasý ile ormangülü aðýrlýklý diri örtü 
yüzünden gençleþtirme sorunlarýnýn daha da 
artabileceði ve böylece doðaya uygun orman kurma 
uygulamalarýnýn düzensiz seçme iþletmesine 
dönüþebileceði konularýnda da uyarý larda 
bulunmuþlardýr (Odabaþý ve Özalp 1994, 1998; 
Efendioðlu 1999). Ayrýca, Türk-Alman Ormancýlýk 
Projesi uygulamalarýnýn, orman fakülteleri ve 
ormancýlýk araþtýrma kurumlarý ile iþbirliði altýnda 
bilimsel bir araþtýrma temeline oturtulamamýþ olmasý 
da, ayrý bir talihsizlik olarak kabul edilmelidir.

Doðaya uygun orman iþletmesi, yetiþme 
ortamý koþullarýnýn ve meþcere kuruluþ özelliklerinin 
elveriþli olduðu ve teknik ormancýlýk uygulamalarýnýn 
yeterli düzeyde gerçekleþtirilebildiði Avrupa 
ülkelerinde ortaya çýkmýþtýr. Daha çok karýþýk ormanlar 
için söz konusu olan bu iþletme þekli, yürütülecek 
silvikültürel uygulamalarla doðal kuruluþun 
sürekliliðini saðlamayý amaçlamaktadýr. Böylelikle, 
doðanýn bir parçasý olan ormanýn odun üretim iþlevi 
yanýnda, ekosistemin dengesini bozmadan, diðer çok 
yönlü iþlevlerinden de yararlanýlmýþ olur. Ülkemizde 
ise, mevcut orman formasyonlarý ekolojik koþullara 
baðlý olarak, aðaç türü ve meþcere kuruluþ özellikleri 
bakýmýndan büyük farklýlýklar gösterdiðinden, doðaya 
uygun ormancýlýk anlayýþý, Karadeniz bölgesinde 
bulunan ve Orta Avrupa ormanlarýna benzerlik 
gösteren yapraklý veya yapraklý-iðne yapraklý 
meþcereler için söz konusu olabilir. Ancak, yarý kurak 
iklim bölgeleri ile yüksek rakýmlý yörelerimizde yer alan 
ve tamamen doðal koþullarýn dikte ettiði saf iðne 
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yapraklý ormanlarýmýz da doðaya uygun ormanlar 
olarak nitelendirilmelidir.

Karaden i z  bö lges inde  Türk-A lman 
Ormancýlýk Projesi çerçevesinde, doðaya uygun 
ormancýlýk prensiplerinin uygulanabileceði görüþü ile 
yapýlan örnek çalýþmalar baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtýr. 
Bartýn ve Devrek yörelerinde yürütülen araþtýrma 
çalýþmalarýnýn sonuçlarý, örnek alanlarýn isabetli 
seçilmediðini ve bu alanlardaki silvikültürel 
uygulamalarýn ve gençleþtirme çalýþmalarýnýn 
beklenilen hedeflere ulaþmada çok yetersiz kaldýðýný 
göstermiþtir. Doðaya uygun ormancýlýk anlayýþý ile 
yürütülecek silvikültürel uygulamalarýn ancak elveriþli 
yetiþme ortamlarýnda ve normal meþcere kuruluþuna 
sahip ormanlarda, deneyimli orman mühendisleri 
tarafýndan yürütülecek sürekli entansif çalýþmalar 
sonucunda baþarýya ulaþýlabileceði kanýsýna 
varýlmýþtýr. 

Doðal gençleþtirme koþullarýný yýllar önce 
kaybetmiþ olan bozuk orman alanlarýnýn yapay 
gençleþtirme teknikleri ve aðaçlandýrmalarla verimli 
hale getirilmesi, ülkemiz ormancýlýðý ve ulusal ekonomi 
yönünden büyük bir önem taþýmaktadýr. Ancak, 
Orman Genel Müdürlüðü'nün stratejik planlama 
çerçevesinde, orman ve orman kaynaklarýný korumak, 
geliþtirmek ve topluma optimal yararlar saðlayacak 
þekilde yönetmek þeklinde belirtilen misyonuna göre,  
2004 yýlýnda baþlayan orman tesis çalýþmalarýnýn 
2006 yýlýnda toplam 401168 hektara ulaþmasý merak 
uyandýrmýþtýr. Belirtilen bu miktar içinde 260342 
hektar ile büyük bir paya sahip olan rehabilitasyon adý 
altýndaki uygulamanýn hangi amaçlarla yapýlmakta 
olduðu da anlaþýlamamýþtýr. Kelime anlamý iyileþtirme 
olan bu uygulamanýn kesinlikle bir aðaçlandýrma veya 
yapay gençleþtirme faaliyeti olmadýðý açýktýr. Ayrýlan 
rehabilitasyon alanlarýnda, ormanlarý iyileþtirme 
anlamýnda önemli bir uygulamanýn yapýlmadýðý da 
gözlemlenmektedir. Bu durum karþýsýnda, yine Orman 
Genel Müdürlüðü'nün stratejik planý içinde yer alan 
vizyonun ve temel deðerlerin havada kaldýðý 
görülmekte ve geliþmeler meslek kamuoyu tarafýndan 
endiþe ile izlenmektedir.

Orman Genel Müdürlüðü'nün “doðaya, 
çevreye ve insana duyarlý, sürdürülebilir orman 
yönetimi” þeklinde belirtilen vizyonu, ormanlarýmýzýn 
iþletilmesinde bilimsel ve rasyonel esaslara baðlý 
kalmak suretiyle gerçekleþtirilebilir. Ormanlarýmýzda 
sürdürülmekte olan hatalý silvikültürel uygulamalara 
son verilmesinin yaný sýra, orman alanlarýmýzda ciddi 
tahribatlara yol açabilecek faaliyetler (turizm yatýrýmý, 
maden arama, 2B uygulamasý v.b.) ile ilgili yasal 
düzenlemelerden de önemle kaçýnýlmalýdýr.
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Onu daha meslek yaþamýmýn hemen baþýnda 
tanýma fýrsatý bulmuþtum. Ýlk tanýþmamýzda farklý bir 
kiþiyle karþý karþýya olduðumu hemen fark etmiþtim. 
Fotogrametrinin müdürlüðünü yapýyordu. Birimindeki 
iþler öyle düzenli yürüyordu ki her þey zamanýnda 
yapýlýyor, gerekli dökümanlar ilgili birimlere 
zamanýnda ulaþtýrýlýyordu. Daireye giriþ çýkýþlardan 
tutun da her türlü teknik çalýþmalara kadar her þey tam 
bir disiplin ve ciddiyet içerisinde sürdürülüyordu. Bir 
üstündeki göreve iþle alakasý olmayan bir kiþi 
atandýðýnda üzüldü, artýk orada kalmanýn bir yararý 
olmayacaðýný düþünerek, kendi isteðiyle, Ýstanbul'da 
etliye sütlüye karýþmayan bir göreve gitti.

Kendi alanýnda uzmanlaþmýþ ama çalýþma 
ortamý bulamamýþ pek çok insan gibi heba 
edilmiþlerdendi. Fotogrametriden ayrýlýþý kurum için 
büyük bir kayýp olmuþtu. Nitekim O ayrýldýktan sonra, 
kimseler alýnmasýn ama ne fotogrametri ne de 
amenajman dairesi bir daha iflah olmadý. Yazýk 
oldu....

Üç yýl sonra Ýstanbul'da yollarýmýz bir daha 
kesiþti. Asýl tanýma fýrsatýný bir daha buldum. Sadece 
meslektaþ olarak deðil her yönüyle tanýdým. Aramýzda 
epeyce yaþ farký olmasýna karþýn samimiyetimiz ve 
iliþkilerimiz sonuna deðin sürdü, ayrý ayrý yerlerde 
olmamýza raðmen.

Ýstanbul'da tanýdýðým Özdemir Halay sanki 
tamamen baþka birisiydi. Fotogrametri müdürüyken ki 
Özdemir Halay gitmiþ bambaþka birisi ortaya çýkmýþtý. 
Ciddiyet ve düzenliliðin yerinde yeller esiyordu. Bir 
insanýn görev baþýnda iken ki haliyle normal yaþantýsý 
hali arasýnda bu kadar mý fark olurdu? Ýlginçtir her iki 
durumda da insanlarý kendisine çeken karizmasýnda 
farklýlýk yoktu.

Bir insaný diðerlerinden farklý kýlan þey farklý 
birkaç özelliðidir. Ýnsanlar bu farklý özellikleriyle tanýnýr, 
bilinir ve anýlýrlar. Kimi yardým severdir, ayrýdýr, abartýr 
veya çok sevecendir. Kimi sert mizaçlýdýr ama bunun 
yanýnda yufka yüreklidir. Herkesi böyle bir iki karakteri 
ön plana çýkarýr. Ýþte bu farklý karakterlerden yüzlercesi 
vardý Özdemir Halay'da. O yüzden herkesten çok 
anýlacaktýr.

Çok yardým sever bir insandý. Muhtaç insanlar 
için yýr t ýnýrdý.  Gariban Fettah'a (odacýsý )  
gecekondusunun yapýmý sýrasýnda sabaha kadar 
amelelik yapmýþtý. Gün ýþýyýncaya kadar çatýyý 
çatmýþlardý. Kimin hastasý, cenazesi var kimin maddi 
manevi bir desteðe ihtiyacý var en önce O koþardý. 
Yardým severliliðini adeta bir meslek titizliðiyle yapardý. 
Espritüeldi. Bazen öyle espriler yapardý ki, ömrünüzce 
unutamazdýnýz; Bir yakýný daha baþbakan olmazdan 
önce devlet bakaný iken hiç de þakadan hoþlanmayan 
bir aðabeyimize bir sulu espri yapar; Rahmetli Þefik 
aðabeyimizin kýzý doktordur. Kýzýnýn Ýstanbul 
yakýnlarýnda bir hastaneye tayininin ypapýlmasý için 
tavassutta bulunmasýný ister. Ona verdiði yanýt Þefik 
Ünal'ý çok üzer. Yanýt mý? Burada yer vermek uygun 
düþmez. Merak edenler yakýn çevresinden 
öðrenebilirler.

Herkesle iliþkiye girmezdi. Girdiyse, o, dostlar 
hanesinin bir üyesi olurdu. Oraya kaydolan bir daha 

çýkamazdý. Affedilmeyecek bir hata mý yaptý? Olsundu. 
Sevdiði, iliþkide olduðu insanlarýn olmayacak 
davranýþlarýný bile hoþgörüyle karþýlar, iliþkilerini 
sürdürürdü. Her türlü þakadan hoþlanýr, þakanýn dozu 
arttýkça daha çok haz alýrdý. Kendisine yapýldýðýnda da 
zevk alýrdý. Bir kiþinin zaafýný, gafýný, falsolu bir 
hareketini yakalamasýn. Artýk onun iþi bitmiþ demektir. 
Duymayan kalmaz. Sizin hissettiðiniz fakat 
dillendiremediðiniz zaaflarý birden yakalar ve ortaya 
çýkarýverir. Þaþar kalýrsýnýz. Kendi gaflarýný da tekrar 
tekrar söylemekten çekinmez ve zevk alýrdý. Kim nerede 
ne halt iþlediyse hepsi onda kayýtlýydý. Üst 
görevlilerinde katýldýðý ziyafet toplantýlarýný hemen 
arkadaþ toplantýlarý havasýna dönüþtürüverir, sanki 
orada amirler yokmuþ gibi herkesin zafiyetini ortaya 
döker, zafiyeti olanlarý renkten renge sokar, diðerlerini 
ise kahkahalara boðardý.

Kimsenin etkisi altýnda kalmaz, kimseye 
benzemeye çalýþmazdý. Kendisine has birisiydi. Öyle 
olmasý da doðaldý. Çünkü her bireyi diðerinden farklý 
kýlan özelliklerin hepsi hatta daha fazlasý onda vardý. 
Çok yönlü bir insandý. Onunla bir arada olmak 
ayrýcalýktý. On parmaðýnda on marifet vardý. 
Ormancýydý, diþçiydi, fotoðrafçýydý, tamirciydi, 
hurdacýydý, denizciydi, balýkçýydý, aþçýydý. Bunlar 
benim bildiklerim. Son zamanlarda pek beraber 
olamadýk. Bu arada baþka þeylere merak saldý mý? 
Bilemiyorum. Bunlardan en çok fotoðrafçýlýðý sevdiðini 
söylerdi. Ama bu fýrsat ona verilmedi. Mesleklerinin 
içerisinde yalnýzca diþçiliði sevmezdi, mecbur 
kalmadýkça da yapmazdý. “insan hem diþçi hem 
tamirci olur mu? Derdi. Birisinin arabasý arýza 
yapmaya görsün ya da evlerden birinde bir arýza 
çýkmaya görsün, takým çantasýný kaptýðý gibi koþar ya 
tam yapar ya da iyice bozardý. Her iki halde de basardý 
kahkahayý.

Bir ara Çayýrbaþý'nda bir kayýkhaneyi 
sahiplenmiþti (uzun hikaye). Motorunu barýndýrdýðý bu 
yerde hurdalarýnýn bir kýsmýný da saklardý. Ayrýca 
mutfak malzemeleri ... Kimi yakalarsa buraya getirir, 
mezeler hazýrlar, çilingir sofrasý kurardý. Tabi her þey 
pislik içerisinde. Yaðlý isli tencerelerde, boþ konserve 
kutularýnda mezeler piþirirken tiksinerek izleyenler o 
tencere ve kutulardaki mezeleri sýyýrarak memnun 
kalkarlardý. Sofraya çekine çekine oturanlarý rahmetli, 
önce sýcak mezeleri aðzýnýn içinde yuvarlaya yuvarlaya 
yutarak imrendirir, yol gösterir sonra kayýkhane 
güzellikler ortamýna dönüþüverirdi. Yenilenler, içilenler 
muhabbetle birleþince hafýzalarda çakýlýp kalan anýlar 
olurdu. Kimselerin unutamadýðý anýlarýn tasarýmcýsý 
oydu. Ýstanbul tutkunuydu. Son zamanlarda Karasu'da 
bir yazlýk almýþtý. Sadece yaz aylarýnda bir iki ay orada 
geçirmek için Ýstanbul'dan ayrýlýrdý. Onun dýþýnda hep 
Ýstanbul'da kalýrdý.... Ýstanbul'u doya doya 
yaþayanlardandý.

Ýstanbul doðasýný, tarihini birer birer 
kaybetmiyor mu? Þimdi bir deðerini daha kaybetti. 
Ýstanbul eksildi. Özdemir aðabey öldü. Ne gam! Öbür 
tarafta çoðalmýyor muyuz nasýlsa?
                                                          Ýsmail Çevik                                                                                

     ÖZDEMÝR HALAY'IN ARDINDAN

ÝSTANBUL EKSÝLDÝ
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SAKARMEKE   Fulica atra L.
SÝSTEMATÝKTEKÝ YERÝ

Takým
Familya 

Tür 
Ing 

Alm 
Frn 

Gruiformes (Turnalar, Toylar, Sutavuklarý)
Rallidae (Sutavuðugiller)

Fulica atra L. (Sakarmeke)

Coot 

Blasshuhn
Foulqe macroule

Morfolojisi:

Genel görünüþü þiþman ve bodur 
olan sakarmeke 3840 cm boyunda, 2023 cm 
kanat açýklýðýna sahip ördekten biraz ufak bir su 
kuþudur. Diþi ve erkek görünüþ olarak birbirine 
benzer. Baþ ve boyun siyah, sýrtýn diðer kýsýmlarý 
ve karýn kýsmý grimsi siyah renkli tüylerle 
kaplýdýr. El uçma tüylerinin uçlarý beyazýmsýdýr. 
Kanat kenarlarýnda beyaz renkli bir çizgi 
bulunmaktadýr. Bu çizgi özellikle uçuþ sýrasýnda 
daha bel irgin olarak görülmektedir. 
Sakarmekenin en önemli özelliði alýnda ve 
gagada bulunan büyük beyaz lekedir. 
Sakarmeke diðer su tavuklarýndan özellikle yeþil 
ayaklý su tavuðu ile çok karýþtýrýlabilir. Ancak 
alýn ve gagadaki beyaz lekesi ve daha büyük 
vücut ölçüleri ile ayýrt edilir. 

Genç bireylerin tüyleri yetiþkinlere bezese de 
yetiþkinlerin vücutlarýnda bulunan beyaz leke ve 
çizgiler genç bireylerde daha koyu gri 
renklerdedir. Bu sebepten genç bireyler 
genellikle büyük tepeli dalgýç kuþu ile  karýþtýrý l-
maktadýr. Gözler yetiþkin bireylerde kýrmýzý, 
geçlerde kahverengindedir. Ayak parmaklarý 
geniþ  o larak tarak lanmýþ,  bacaklar  

yeþilrenktedir. Yumurtalarý genellikle kaya renginde, 
koyu kahverengi ya da üstleri siyah beneklidir. 

 
Yayýlýþý:

Palearktik bölge, Hindistan, Java, Kuzeybatý 
Yeni Gine, Avustralya ve Tazmanya'da bulunur. 
Ýskandinavya ve Rusya'nýn kuzeyi ile Sibirya hariç bütün 
Asya ve Avrupa'da, Kuzey Afrika da yayýlýþ alanlarý 
içindedir. Yurdumuzun her tarafýndaki sazlýk, kamýþlý 
göl ve bataklýklar ile kýyý þeritlerinde görülmektedir. 

Yaþam Alanlarý:

Sýk sazlý kamýþlý göl ve bataklýklar ile 
doðrudan su yüzeylerinde yaþarlar. Yuvalarýný 
çoðunlukla bataklýklara ya da sazlar, kamýþlar ve diðer 
su bitkilerinin arasýna yaparlar. Sert kýþlarda deniz 
kenarlarýnda sahillerde toplanýrlar. Kýþýn göç eden bir 
türdür. Kýþ aylarýnda büyük guruplar oluþtururlar. Sulak 
alanlarda kýþlayýp baharda tatlý sularda kuluçkaya 
yatarlar.

Besinleri:

 Bitki böcek solucan, tohum taneleri ve 
midyeleri yerler.

Biyolojisi:

Ülkemiz için yerli, gezici ve göçücü bir kuþ 
türüdür. Yuvalarýný sazlýkla ve kamýþlar arasýna 
yaparlar ve gruplar halinde yuvalanýrlar. Kuluçka 
yuvalarý dýþýnda yavrularýn ve yetiþkinlerin üstlerine 

   Sakarmeke su kuþlarý 
içinde iyi yüzücü ve dalýcý 
olanlardandýr. Zamanýnýn 
çoðunu açýk sularda yüzerek 
geçirir ve yüzerken baþýný 
sallar. Ürktükleri zaman su 
y ü z e y i n d e n  k o þ a r a k  
havalanýrlar ve bu sýrada çok 
s e s  ç ý k a r ý r l a r .  S u y a  
daldýklarýnda 30 saniyeden 
fazla su dibinde kalabilirler.

Foto : Özkazanç
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ç ý k a r a b i l e c e k l e r i  v e  
dinlenebilecekleri büyük yüzer 
yuvalar da yaparlar. 

Çiftleþen diþiler yuvalara 
612 adet arasýnda yumurta 
bý raký r lar.  Yumurtalar ýn 
kuluçka süresi 2324 gün 
arasýndadýr. Yumurtadan 
çýkan yavrular 8 hafta sonra 
uçmaya baþ layabi l i r ler.  
Bunlar 12 yaþa geldiklerinde 
eþeysel olgunluða ulaþýrlar. 
Yaklaþýk olarak 1819 yýl 
yaþayabilmektedirler. 

Sakarmeke su kuþlarý 
içinde iyi yüzücü ve dalýcý olanlardandýr. Zamanýnýn çoðunu açýk sularda yüzerek geçirir ve yüzerken baþýný sallar. 
Ürktükleri zaman su yüzeyinden koþarak havalanýrlar ve bu sýrada çok ses çýkarýrlar. Suya daldýklarýnda 30 
saniyeden fazla su dibinde kalabilirler.

Irklarý:

Dünya üzerinde yayýlmýþ olan 3 farklý ýrký bulunmaktadýr. Ülkemizde ise tek bir ýrk mevcuttur. 
Fulica atra atra L.

Kaynaklar:

Anon 2005 Türkiye Kuþlarý. Doða Burda Dergi Yayýncýlýk. 135 s. Ýstanbul.
Anon 2007 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Fulica_atra_distribution.png

Benson, V. S. (1971) The Observer's Book of Birds. Frederick Warne&Co.Ltd. London, England ISBN: 0 7232 
0043 2

Çanakçýoðlu, H.,  Mol T. (1996) Yaban Hayvanlarý Bilgisi Ýstanbul Üniversitesi Yayýn No: 3948, Fakülte 
Yayýn No: 440 ISBN 975-404-424-4 X +550 s. Ýstanbul.

Ergene, S. (1945) Türkiye Kuþlarý. Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, Say:4, Kenan 
Matbaasý, XX + 361s. + 104 Tablo Ýstanbul.

Peterson, R., Mountfort. G., Hollom P.A.D. (1972) A Field Guide to the Birds of Britain and Europe. 
Printed in Great Britain Collins Clear-Type Pres London and Glasgow. ISBN 0 00 212020 8 

Turan, N. (1990) Türkiye'nin Av ve Yaban Hayvanlarý. Kuþlar 2. Kitap. Orman Genel Müdürlüðü, Eðitim 
Daire Baþkalýðý, Yayýn ve Tanýtým Þube Müdürlüðü 274 s. Ankara.
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Ýyigün Pulat-Ankara; Odamýz 
Genel Kurulu 5 Nisan 2008 günü 
Necatibey Caddesi 59 no.da 
Belediye-Ýþ toplantý salonunda 
yapýldý.

Çalýþmalar Abdurrahman 
Saðkaya baþkanlýðýnda baþladý.

Saðkaya; Açýlýþta; “Hýzlý 
küresel deðiþim süreci yaþandýðýný, 
sanayiden biliþime, teknolojiden-
b i y o l o j i y e  d ö n ü þ ü m l e r i n  
hýzlandýðýný belirterek iyi geliþmiþ 
beyinler, güçlü yapýlanmaya yarar” 
dedi. Güncelde ölçü insan, 
günümüzde yaþam, düþünce, 
çalýþma koþullarý hýzla deðiþiyor.

Orman güncel algýlama ile 
küresel bir olgudur. Odunu ve 
i þ l e v l e r i  i l e  d e ð e r i  
muhasebeleþtirilemez.

Bu deðeri anlatamazsak 
yýkýmýný önleyemez, iyileþmesine 
katký saðlayamayýz.

ormana mal gözü ile bakmýþ oysa 
orman ekosistem ve küresel olgu 
çok çeþitli iþlev ve yararlarý var.

Geçen dönemde görev-yetki 
yasamýz ý  or tak g i r i þ imler le  
oluþturduk. Katký yapanlara saygý 
sunarýz.

Genel Merkez Binasý oluþtu.
Gelen dönemde ormancýlýk iþ 

kolunun devlet düzeyindeki 
ormancýlýk örgüt yapýsýnýn entegre 
çalýþmalarýný saðlayacak düzeyde 
geliþtirilmeli.

Havza yönet imi  yasas ý  
oluþturulmalý.”

Konuk konuþmacýlar 

Yasin Bozkurt; “Bize duayen 
dediler. Demek ki eskimiþiz. Oysa 
ben hala 50 li yýllarýn izlerini 
taþýyorum.

Ç o c u k l a r ý m  d a ð l a r d a  
doðdular. Bizler yalnýzlardaydýk, 

Kazdaðý aranan altýndan 
deðerlidir.

Þimdi özeleþtirilerimizle, ortak 
a k ý l l a  b i l i n m e y e n l e r i  d e  
açýklayarak, birlik-beraberliðimizi 
saðlayalým”.

G e n e l  B a þ k a n  A l i  

KÜÇÜKAYDIN

“Sorunlarý paylaþalým.
Küreselleþme ve emperyalin 

etkilerini, insana çektirdiði acýlarý 
biliyoruz. Özgüvenimizle tehlikeyi 
gö rüp ,  du ruþ  ge l i þ t i r e l im,  
bölünmez bütünlüðü koruyalým.

Ormansýzlaþma, küresel, 
ülkesel sorun.

Kýrsal kalkýnmanýn eksikliði,
Turizm Teþvik ve Maden Yasasý 

açmazlarýmýz
B i z i m   ç a ð a  u y u m  

güç l üðümüz  va r,  o rmanc ý  
memurluk kýskacýnda kalmýþ, 

ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI 42. 
OLAÐAN GENEL KURULU'NDAN NOTLAR
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kaçakçý kovaladýk, yakaladýk ama 
bir yýl sonra malý geri verdik.

Bugünleri sevinçle algýlamak 
istiyoruz.

Sorunlarýmýz çok, birlikte 
aþmaya çal ýþ ýyoruz,  görevi  
sürdürenlere güveniyoruz. Geçen 
süreçte Ýyigün Pulat'la Cemal Akýn'ý 
görev yetki yasasý sürecinde yan 
yana, kol-kola görmenin hazzýný 
duyduk.

Gelen dönemin baþarýlý 
geçmesi dilek ve sevgilerimle”.

Mustafa YUMURTACI

“83 yýllýk TOD adýna selam ve 
saygý sunuyorum.

En büyük güç, örgütlü güç 
diyoruz.

Mesleki konularda ortak 
görüþler, toplumsal yararlar için 
birlikte çaba koyduk.

S ö y l e m l e r i n  e y l e m e  
dönüþmesini bekledik.

Kamusal destek göremedik. 
Ormancýlýk eðitiminin 150. yýlýný 
deðerlendirme çal ýþmalarýný 
fakülte emekçilerinin katkýlarý ile 
TOD olarak gerçekleþtirdik.

Siyasetçi gelir, geçer. Meslek 

“OGM eleþt ir i l i r, Varýz, 
ayaktayýz, deðiþim sürecinde çaða 
uyum çabasý veriyoruz. 

Zihniyet deðiþikliði gerekiyor.
Ekosistem tabanlýyýz. Ormancý, 
bütüncü yönetimi becermeli.

Orman küresel, bütünsel 
olgu, korunmuyorsa bizim de 
sorunumuz. Yurttaþa iyi anlatmalý, 
olaya gönüllü katmalýyýz. Orman 
köylüsü tüm toplumun, devletin 
sorunu”.

Ýyigün Pulat; 
“Adýmýz geçti. Yasin abi 

saðolsun. Ben çaðrýlmadým. 
K e n d i m  i l g i  
duydum geldim. 
Görev Yetki Yasasý 
sunumunda birlikte 
or tak akl ýn ve 
hakk ý n  yo l unu  
aradýk. Katkýmýz 
oldu ise seviniriz. 
Yunus Emre der ki” 
Biz kimseye kin 
tutmayýz. Kamu 
alem birdir bize” ve 
Mevlana Dedemiz

“Geri dön, bir 
daha gel

H e r  k i m s e n  
bundan evvel

Dinsiz, Mecusi, 
zýndýk

Her ne isen yine 
gel.

U m u t s u z l u k  
kapýsý deðil bizim 
kapýmýz

Hep tövbe þiþesini 
Kýrsan da koþ yine gel” der.

Ortak aklýn, hakkýn yolunda, 
dayanýþma içinde

Sürçü lisan etti isek affola”
5 Nisan günü çalýþmalarýný 

tamamlayan Genel Kuruldan sonra 
6 Nisan günü OGM Gazi Tesisleri 
2 No.lu binada yapýlan oylama 
sonucu önceki yönetimin yeniden 
göreve devamý sonucu oluþtuðu 
görüldü. 

Yeni dönemde görev alacak 
yönetime saðlýk ve baþarý diliyoruz. 

sürer.
60. dönem Orman Bakanlýðý 

bizi tanýmazdan geliyor. 
2/B bugünün sorunu deðil. 

6831 sayýlý yasa çýktýðýnda vardý.
A n c a k  8 0 ' d e n  s o n r a  

sulandýrýlýp, yaðma için özendirildi. 
Geçen dönemlerde bu konuda 20 
yi aþkýn sivil toplum örgütü ve 
OGM i le yapt ýð ýmýz or tak 
deðerlendirme hasýr altý edildi. 
2007 den sonra ise talan'a ortam 
tasarlanýyor. Bu konuda meslek 
kuruluþlarý olarak dayanýþma 
içinde olmalýyýz.

Güçlük çok, güçbirliði gerekli. 
Saygýlarýmla”

Nevzat Ceylan; “Kendini taný, 
özeleþtiri yap. Ormaný tanýt, 
ekosistem bütününe yerleþtir, iþlev 
ve ürünlerini kamu yararýna sun.

2/B'yi dengele, aðaçlandýrma 
ve onarýmý ciddiye al. 2007

Turizm-Maden Yasalarýnýn 
saldýrganlýðýný, yok ediciliðini önle.

A c a r k e n t l e r  o l m a s ý n .  
Saygýlar”.

Osman Kahveci; 
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Isparta SDÜ Orman Fakültesi son 
sýnýf öðrencileri 61 kiþilik grup olarak Tarsus 
Doðu Akdeniz Orman Araþtýrma Müdürlüðü 
okaliptüs, fýstýkçamý ormanlarýný ve Mersin, 
Silifke ve Anamur kýzýlçam, sedir ormanlarýný 
gezip gördüler.

Ýnceleme ve bilgilendirmelerde 
özellikle sedir ormanlarý iyileþtirme, 
geliþtirme çalýþmalarý ile ekim ve dikimle 
yenilenen ormanlarýn bakýmý konularýnda 
doyurucu bilgi aldýlar.

Ayrýca yöredeki yangýnlarla savaþýn 
alt yapý ve uygulamalarýný da gözlediler.
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aradeniz Teknik Üniversitesi Orman 
Fakültesi son sýnýf öðrencilerinden bir ekip ormanlýk 
alanlarda incelemeler yapmak, teoride öðrendikleri 
ormancýlýk çalýþmalarýnýn uygulamalarýný yerinde 
görmek üzere Doç.Dr. Ýbrahim TURNA baþkanlýðýnda 
Eskiþehir'e geldi.

4 gün boyunca ormanlarda teknik ve bilimsel 
gezi yapan ekip 38'i öðrenci 9'u öðretim üyesi olmak 
üzere toplam 47 kiþiden oluþuyor. Daha önce 
belirlenen program çerçevesinde Ýnönü meþe sahalarý, 
Fidanlýk, Araþtýrma Enstitüsü, Muttalip aðaçlandýrmasý, 
1. ve 2.  Kent Ormanlarý, Çatacýk ormanlarý, Kýrka 
ormanlarý, Geyik üretme çalýþmalarý yerinde görüldü. 
Teknik gezi ekibi ormanlýk alanlarýn dýþýnda Metristepe 
ve Ýnönü þehitliði, Gökçekaya barajý, Boraks tesisleri ve 
Seyit Battal Gazi külliyesi gibi tarihi ve turistik yerleri de 
gezdi.

Ekip baþkaný Doç.Dr. Ýbrahim TURNA bu gezi 
için Eskiþehir'i tercih etmelerinin ne kadar isabetli bir 
ka ra r  o l duðuna  deð i ne r e k  þö y l e  ded i .             
“Öðrencilerimizle beraber Karadeniz ormancýlýðýný iyi 
biliyorduk. Ýçanadoludaki ormancýlýk çalýþmalarýný 
görmek bizim ufkumuzu geniþletti. Üstelik 2 adet kent 
ormaný olan geliþmiþ ve modern bir Eskiþehir'le 
karþýlaþtýk. Hem ormancýlýk çalýþmalarýndan hem de 
kent merkezinden çok etkilendik. Emeði geçenleri 
kutluyorum”.

Verimli geçen teknik gezinin ardýndan 4. gün 
ekip Eskiþehir'den  ayrýlarak Trabzon'a döndü. 

K

TEKNÝK GEZÝ

 Dergimizin Mart - Nisan sayýsýnda çýkan "Ormanlarýn Su Kaynaklarýna Etkileri ve Dim Planlama 
Örneði" yazýsýnýn içeriðindeki haritalarda yanlýþlýk yapýlmýþ, ayný harita iki kez basýlmýþtýr. Makalenin yazarlarý 
Akýn MIZRAKLI ve arkadaþlarýndan özür dileriz.

Yayýn Kurulu
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MARMARA ÞUBEMÝZ 
KADIKÖY'E TAÞINDI

Türkiye Ormancýlar Derneði Marmara 
Þubesinin Kadýköy'deki yeni yerinin açýlýþý, 
yüzlerce meslektaþýmýzýn katýlýmýyle coþkuyla 
yapýlmýþtýr .

Açýlýþ konuþmasýnda yönetim kurulu 
üyemiz Yüksel ERDOÐAN; Bu mekanýn 
birlikteliðimizi pekiþtireceðini, ülke ve ormancýlýk 
adýna burada güzel hizmetler verilebileceðini,

Þube yönetim kurulu baþkaný Ýsmail 
BAÞOÐLU; orman yaðmasýnýn yapýlan yasal 
deðiþikliklerle hýzlandýðýný, mesleðe gönül vermiþ 
meslektaþlarýmýzýn bu orman yaðmasýna dur 
demesi için birlikte bugünden itibaren hertürlü 
çalýþmalara baþlanmasýný ve bu hususta halkýn 
aydýnlatýlmasý gerektiðini;

Türkiye Ormancýlar Derneði Baþkanýmýz 
Sayýn Mustafa YUMURTACI; ormancýlýkta iyi 
günler yaþanmadýðýný, birlikte bu kötü gidiþe dur 
demenin zamanýnýn gelip geçtiðini, günümüzün 
birlikte el ele gönül gönüle olma günü olduðunu 
belirterek, Ýstanbul'da bu birlikteliði saðlayacak 
olan bu mekanýn güzel çalýþmalara vesile 
olmasýný; belirtmiþlerdir.

Açýlýþa Ýstanbul' un her köþesinden her 
yaþtan meslektaþýmýz katýlarak hasret gidermiþ, 
bu mekanýn temininde büyük gayret sarfeden 
Türkiye Ormancýlar Derneði Baþkaný Sayýn 
Mustafa YUMURTACI ve yönetim kurulu 
üyelerine defalarca minnet ve þükran duygularýný 
dile getirmiþlerdir .

Ayrýca bu güzel günümüze katýlan mülk 
sahibi ve ulu önder ATATÜRK'ün saðlýnda elini 
öpme fýrsatýný bulan 94 yaþýnda'ki büyüðümüz 
sayýn Nezihe BENSON hanýmefendi ise bu 
mekanýn Ormancýlar Derneðine kiralanmasýna 
son derece memnun olduðunu, belirtmiþlerdir. 
Ýstek üzerine Ulu Önder ATATÜRK ile tanýþmasýný 
anlatarak bizlere duygu dolu anlar yaþatmýþtýr.

TÜRKÝYE ORMANCILAR DERNEÐÝ 
Marmara Þubesi
Cafer Aða Mahallesi Albay Faik Sözdener Cad. 
Bensom Ýþ Merk.No: 21 K: 5 D: 6 Kadýköy / ÝST.

YENÝ 
ADRESÝMÝZ

TOD Marmara Þubesi
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1 Mayýs; Küresel, evrensel. Geleneksel  
düzlemlerde EMEK 'in Buluþma günü.

Emek, dünyayý ellerinde yükselten bedensel-
beyinsel güç.

Dünya varlýðýný onunla sürdürüyor.
O, ezelden beri yapýyor, yaratýyor, yaþatýyor.
Dünyayý saðlýklý yaþanýr, güvenli, düzenli, 

sürekli barýnak haline getiriyor.
Canlýlýk var olduðundan beri O vardý.
Bir zaman; yarattýðý olgu (Para ve Sermaye) o 

'nu tanýmaz oldu. O'nu baskýya almaya, zorlamaya 
baþladý. 1 Mayýs 1886'da Amerikan iþçilerinin 8 saatlik 
iþ-günü için baþlattýklarý Genel-Greve 'Sermaye'nin 
saldýrmasý ile 10 iþçinin ölmesi ve 4 iþçi liderinin idam 
edilmeleri o güne damgasýný vurdu.

O iþçiler; bedensel, beyinsel emeklerini, 
insanlýklarýný savunmak istiyorlardý. O günkü 
Amerikalý iþçi lideri Albert  PARSAN ''suçsuzum ben, 
tüm dünya biliyor suçsuz olduðumu, cani olduðum için 
deðil, iþçi haklarýný savunduðum için, sosyalist 

Yayýn Kurulu

EMEK GÜNÜ

2008 1 Mayýs ' ý  
yurdumuzda; acý geçmiþi 
anma isteðine karþýn, 
katlamalý acý ile yaþandý 
yaþatýldý.

1 MAYIS DÜNYA'DA 
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2008 1 Mayýs'ý yurdumuzda; acý geçmiþi 
anma isteðine karþýn, katlamalý acý ile yaþandý 
yaþatýldý.

Buluþma, dayanýþma günü deðil vuruþma, 
kýrýþma günü oldu. Ayaklar baþlara vurdu.

Tekme, tokat ve copla. Panzer, boyalý su ve 
biber gazýyla .

olduðum için asýlýyorum; demiþti.
        Emek'in o günlerde baþlayan uyanýþý ve hak 
direniþi yýllardýr tüm baskýlara karþýn kesintisiz sürüyor.

E m e k ç i l e r  ( Ý þ ç i ,  Ç i f t ç i ,  M e m u r,  
Esnaf,Sanatkar) bu buluþma günlerinde;geçmiþi 
anma, geleceði kurma,emeðini hakça sunma bilincini 
ge l i þ t i r i yo r.Kü re se l ,bö lgese l  düz l em le rde  
y a r d ý m l a þ m a - d a y a n ý þ m a  o r t a m l a r ý n ý  
oluþturmaya,insanlýða insan gibi olma çaðrýsý 
yapmaya çalýþýyor.
          Dünyayý, doðayý; kirletmeden, körletmeden, 
yok etmeden, insan için tüm canlar için, insanca 
kullanmaya çaðýrýyor.
           1 Mayýs günümüzde dünyanýn birçok yerinde 
bilinçle, dirençle, coþkuyla yaþanýyor.

Ýnadýna, inadýna.
Özgürlük,Eþitlik,Kardeþlik,Demokrasi ve 

Ýnsanlýk için ??!!  bir gün o sevecen sýcak günler olsun.
Saðduyunun, hoþgörünün, yardýmlaþma, dayanýþma, 
bütünleþme günlerini sevgiler coþkularla yaþayalým.

1Mayýs'lar þen olsun, Ebediyen  Yaþasýn!!



89 yýl önce yani 19 Mayýs 1919.
O günleri, onun dilinden izleyelim!..
“Samsun'a çýktýðým gün genel durum ve 

görünüþ .....

1919 yýlý Mayýsýnýn 19'uncu günü Samsun'a 
çýktým. Ülkenin genel durumu ve 
görünüþü þöyledir; Osmanlý 
Devleti'nin içinde bulunduðu 
grup, I. Dünya Savaþý'nda (1) 
yenilmiþ, Osmanlý ordusu her 
tarafta zedelenmiþ, þartlarý aðýr 
b i r  a t e þ k e s  a n l a þ m a s ý  
imzalanmýþ. Büyük Savaþ'ýn 
uzun yýllarý boyunca millet 
yorgun ve fakir bir durumda. 
Milleti ve memleketi I. Dünya 
Savaþý'na sürükleyenler, kendi 
hayatlarýný kurtarma kaygýsýna 
düþerek memleketten kaçmýþlar. Saltanat ve hilâfet 
makamýnda oturan Vahdettin soysuzlaþmýþ, þahsýný ve 
bir de tahtýný koruyabileceðini hayal ettiði alçakça 
tedbirler araþtýrmakta. Damat Ferit Paþa'nýn 
baþkanlýðýndaki hükümet âciz, haysiyetsiz ve korkak. 
Yalnýz padiþahýn iradesine boyun eðmekte ve onunla 

birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir 
duruma razý.

Ordunun elinden silâhlarý ve cephanesi 
alýnmýþ ve alýnmakta...

Ýtilâf Devletleri, ateþkes anlaþmasýnýn 
hükümlerine uymayý gerekli 
bulmuyorlar. Birer bahane ile 
Ýtilâf donanmalarý ve askerleri 
Ýstanbul'da. Adana ili Fransýzlar; 
U r f a ,  M a r a þ ,  A y ý n t a p  
(Gaziantep) Ýngilizler tarafýndan 
iþgal edilmiþ. Antalya ve 
Konya 'da Ý ta l yan asker î  
b i r l i k l e r i ,  M e r z i f o n  v e  
Samsun'da Ýngiliz askerleri 
bulunuyor. Her tarafta yabancý 
subay ve memurlar ile özel 

ajanlar faaliyette. Nihayet, konuþmamýza baþlangýç 
olarak aldýðýmýz tarihten dört gün önce, 15 Mayýs 
1919'da, Ýtilâf Devletleri'nin uygun bulmasý ile Yunan 
ordusu da Ýzmir'e çýkartýlýyor.

Bundan baþka, memleketin her tarafýnda 
Hýristiyan azýnlýklar gizli veya açýktan açýða kendi özel 

O r d u n u n  

elinden silâhlarý 

v e  c e p h a n e s i  

a l ý n m ý þ  v e  

alýnmakta...

19 MAYIS ATAT Ü R K ' Ü  A N M A  V E

GENÇLÝK VE SPOR BAYRAMI
Yayýn Kurulu
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emel ve maksatlarýný gerçekleþtirmeye, devleti bir an 
önce çökertmeye çalýþýyorlar.

Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve 
belgelerle iyice anlaþýlmýþtýr ki, Ýstanbul Rum 
Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira Hey'eti (Belge: 1) 
illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri 
toplantýlarý ve propagandalar yaptýrmakla meþgul. 
Yunan Kýzýlhaç'ý ve Resmî Göçmenler Komisyonu (2), 
Mavri Mira Hey'eti'nin çalýþmalarýný kolaylaþtýrmakla 
görevli. Mavri Mira Hey'eti tarafýndan yönetilen Rum 
okullarýnýn izci teþkilâtlarý, yirmi yaþýndan yukarý 
gençleri de içine almak üzere her 
yerde kuruluþunu tamamlýyor. 
Ermeni Patriði Zaven Eefendi de, 
Mavri Mira Hey'eti ile birlikte 
çalýþýyor. Ermeni hazýrlýðý da týpký 
Rum hazýrlýðý gibi ilerliyor. Trabzon, 
Samsun ve bütün Karadeniz 
sahillerinde örgütlenmiþ olan ve 
Ýstanbul'daki merkeze baðlý 
bulunan Pontus Cemiyeti hiç bir 
engelle karþýlaþmadan kolaylýkla 

ve baþarýyla çalýþýyor.”....

“Benim kararým

O s m a n l ý  m e m l e k e t l e r i  t a m a m e n  
parçalanmýþtý. Ortada bir avuç Türk'ün barýndýðý bir 
ata yurdu kalmýþtý.

Son mesele bunun da taksimini saðlamaya 
çalýþmaktan ibaretti. Osmanlý Devleti, onun istiklâli, 
padiþah, halife, hükümet, bunlarýn hepsi anlamý 
kalmamýþ birtakým boþ sözlerden ibaretti.

Neyin ve kimin dokunulmazlýðý için kimden ne 
g ib i  ya rd ým sað lanmak  
isteniyordu?

O halde ciddî ve gerçek 
karar ne olabilirdi?

E fend i l e r,  bu  du rum 
karþýsýnda bir tek karar vardý. O 
da milli hâkimiyete dayanan, 
kayýtsýz þartsýz, baðýmsýz yeni bir 
Türk devleti kurmak!

Ýþte, daha Ýstanbul'dan 

        Efendiler, bu durum karþýsýnda bir tek karar vardý. O da 

milli hâkimiyete dayanan, kayýtsýz þartsýz, baðýmsýz yeni bir 

Türk devleti kurmak!

“Benim kararým

O s m a n l ý  
memleketleri tamamen 
parçalanmýþtý. Ortada 
bir  avuç Türk 'ün 
barýndýðý bir ata yurdu 
kalmýþtý."
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çýkmadan önce düþündüðümüz ve Samsun'da 
Anadolu topraklarýna ayak basar basmaz 
uygulanmasýna baþladýðýmýz karar, bu karar 
olmuþtur.” ....

“Ya Ýstiklal ya 
ölüm!

B u  k a r a r ý n  
dayandýðý en güçlü 
muhakeme ve mantýk 
þuydu:

Temel ilke, Türk 
milletinin haysiyetli ve 
þerefli bir millet olarak 
yaþamasýdýr. Bu ilke, 
ancak tam istiklâle sahip 
o l m a k l a  
gerçekleþtirilebilir. Ne 
kadar zengin ve bolluk 
içinde olursa olsun, 
istiklâlden yoksun bir 
millet, medenî insanlýk 
dünyasý karþýsýnda uþak 
o l m a k  m e v k i i n d e n  
yüksek bir muameleye lâyýk görülemez.

Yabancý bir devletin koruyup kollayýcýlýðýný 
kabul etmek, insanlýk vasýflarýndan yoksunluðu, 
güçsüzlük ve miskinliði itiraftan baþka bir þey deðildir. 
Gerçekten de bu seviyesizliðe düþmemiþ olanlarýn, 
isteyerek baþlarýna bir yabancý efendi getirmelerine 
asla ihtimal verilemez.

Halbuki, Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti 
çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir 
yaþamaktansa yok olsun daha iy idir! . . . . .
O halde, ya istiklâl ya ölüm!

Ýþte, gerçek kurtuluþ isteyenlerin parolasý bu 
olacaktýr. Bir an için, bu kararýn uygulanmasýnda 
baþarýsýzlýða uðranacaðýný farz edelim. Ne olacaktý? 
Esirlik! Peki efendim. Öteki kararlara boyun eðme 
durumunda sonuç bunun ayný deðil miydi?

Þu farkla ki, istiklâli için ölümü göze alan bir millet, 
insanlýk haysiyet ve þerefinin gereði olan bütün 
fedakârlýðý yapmakla teselli bulur ve hiç þüphesiz, 
esirlik zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, 
haysiyetsiz bir millete bakarak dost ve düþman 
gözündeki yeri bambaþka olur.

Sonra, Osmanlý hânedan ve saltanatýnýn 
devam ettirilmesine çalýþmak, elbette Türk milletine 

karþý en büyük kötülüðü iþlemekti. Çünkü, millet her 
türlü fedakârlýðý göze alarak istiklâlini kazanmýþ olsa 
da, saltanat sürüp gittiði takdirde, bu istiklâle 
kazanýlmýþ gözüyle bakýlamazdý. Artýk, vatan ve milletle 

hiçbir vicdan ve fikir 
baðlantýsý kalmamýþ bir 
sürü delinin, devlet ve 
m i l l e t i n  i s t i k l â l  v e  
haysiyetinin koruyucusu 
m e v k i i n d e  
bulundurulmasýna nasýl 
göz yumulabilirdi?

H a l i f e l i ð i n  
durumuna gelince, ilim 
ve tekniðin nur lara 
b o ð d u ð u  g e r ç e k  
medeniyet dünyasýnda 
gü lünç  say ý lmak tan  
baþka bir yaný kalmýþ 
mýydý?

G ö r ü l ü y o r  k i ,  
v e r d i ð i m i z  k a r a r ý n  
u y g u l a n m a s ý n ý  

saðlayabilmek için daha 
milletin alýþkýn olmadýðý bazý konulara dokunmak 
gerekiyordu. Ortaya atýlmasýnda, kamuoyu 
bakýmýndan büyük sakýncalar doðuracaðý sanýlan 
hususlarýn dile getirilmesinde kaçýnýlmaz bir zaruret 
vardý.

Osmanlý Hükümeti'ne, Osmanlý padiþahýna 
ve Müslümanlarýn halifesine baþ kaldýrmak, bütün 
milleti ve orduyu ayaklandýrmak gerekiyordu.”

O, “doðum günüm 19 Mayýs” diyor. 19 Mayýs 
1919'u gençlere emanet ediyordu.

19 Mayýs 1919 Türkiye Cumhuriyetinin de 
doðum günü olacaktý.

Ve bugün

2008 Mayýsý, 89 yýl sonrasý nerelerde ve ne 
hallerdeyiz.

Duyup dinleyenlere .....

Bakýp görenlere .....

Düþünenlere ......, yol arayan, yol bulanlara 
.....

Iþýk olsun, iz olsun. 

Ona layýk olanlara kutlu olsun.                            

H a l b u k i ,  T ü r k ' ü n  

h a y s i y e t i ,  g u r u r u  v e  

kabiliyeti çok yüksek ve 

büyüktür. Böyle bir millet 

esir yaþamaktansa yok 

o lsun daha iy id i r ! . . . . .

O halde,

 ya istiklâl ya ölüm!
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Türkiye'deki 81 ilin 

öðrencilerinin karþýlýklý 

olarak birbirlerini ziyaret 

ederek barýþ ve kardeþlik 

o lgusunun ge l i þmes i  

amacýy la oluþturulan 

Gönül Köprüsü Projesi 

çerçevesinde, 200 kiþilik 

öðrenci grubu Mersin'i 

ziyaret ettiler.

Aðrý, Hakkari ve Siirt 

Ýlleri okullarýndan 200 

öðrenci Mersin Orman 

Bölge Müdürlüðü'ne ait 

Esenbaðlar mevkiinde 

fýstýkçamý fidaný diktiler. 

Mezi t l i  Belediyes i 'n in 

çöplerinin döküldüðü alan 

artýk çöp dökme yeri 

olarak kullanýlmýyor. Bu 

alanýn ve çevres inin 

iyileþtirilmesi amacýyla, 6 

hektarlýk alana, sonraki 

günlerde de gelecek 2000 

adet öðrencinin katýlýmýyla 

10 000 adet fidan dikilmiþ 

olacaktýr.
                                                                                  
                                                                                                                            

 

AÐAÇLANDIRMADA

GÖNÜL KÖPRÜSÜ 

ÖÐRENCÝLERÝ MERSÝN'DE 
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KYOTO ....
K ü r e s e l  ý s ý n m a ,  

kirlenme, susuzluk, kuraklýk, 

yangýn, çevre yýkýmý ....

T.C. Çevre ve Orman 

Bakaný der ki; Kritik süreç 

yaþanýyor. 2012 sonrasý iklim 

rejimine yönelik görüþmelerde 

o ortamda olunmalý.

Böy l e ce  yap ý l a cak  

sözleþme ve protokoller için 

o l u þ a c a k  t ü m  ç a l ý þ m a  

guruplar ýna kat ý lab i l i r i z .  

Anlaþma sürecinde hazýrlýk ve 

planlamalarda etkin oluruz.

AB sürecinde de çevre 

v e  i k l i m  d e ð i þ i m i n i n  

görüþülmesi ve çalýþýlmasý 

baðlamýnda iþbirliði olanaklarý 

buluruz.

P r o t o k o l e  t a r a f  

o l u n d u ð u n d a  ü l k e m i z i n  

uluslararasý saygýnlýðý artar, 

konuya i l iþk in fonlardan 

yararlanabiliriz.

Kýsa sürede protokole 

taraf olmamýz uygundur.

Bakan ýn ,  Bakan lar  

Kuruluna yaptýðý bu sunumdan 

sonra Bakanlar Kurulu Kyoto 

Protokolünü imzalama kararý 

aldý.

TMMOB 40. OLAÐAN GENEL KURULU
Yayýn Kurulu, Ankara; 

TMMOB 40. Olaðan Genel 
Kurulu Ankara'da yapýldý.

29, 30 ve 31 Mayýs günleri 
bir l ik dönem çalýþmalarýnýn 
deðerlendirildiði genel kurul 29 
Mayýs 2008 günü TCK Genel 
Müdürlüðü toplantý salonunda 
baþladý.

TMMOB 39. Dönem 
G e n e l  B a þ k a n ý  M e h m e t  
SOÐANCI'nýn sunuþu ile baþlayan 
genel kurul, Oðuz TÜRKYILMAZ'ýn 
baþkanlýðýnda oluþan baþkanlýk 
kurulunca yürütüldü.

Gene l  ba þ kan  a ç ý þ  
sunumunda; TMMOB'nin kýsa 
tarihçesi ile bütünsel yapýsýný 
y ý l l a rd ý r  sü rdü rdüðü  i l ke l i  
duruþunu, T M M O B ' n i n  
omuz omuza, dik yürüyüþünü dile 
getirdi. Daha sonra sonsuzluða 
uðurladýðýmýz eski baþkan Teoman 
ÖZTÜRK'e gönderme yaparak;

Ö Z T Ü R K ' ü n  
“Yüreðimizdeki insan sevgisini ve 
yurtseverliði, baský ve zulüm 
yöntemlerinin silip atamayacaðý 
bilinci içinde bilimi ve tekniði 
emperyalizmin ve sömürgelerin 
deðil, emekçi halkýmýzýn hizmetine 
s u n m a k  i ç i n ,  h e r  ç a b a y ý  
güçlendirerek sürdürme yolunda 
inançlý ve kararlýyýz” tümcesi ile 
sürdürdü.

Genel Baþkan ülkemizde 
derin açmazlarý olan eðitim, saðlýk, 
güvenlik, yargý, tarým, endüstri, 
doða, çevre, mülkiyet, kültürel, 
toplumsal sorunlarýn aþýmýnda;

“Geleceðe uzak olan 
üzüntüye yakýndýr” özdeyiþinden 
y o l a  ç ý k a r a k  “ g e n ç l i k  
geleceðimizdir” diyerek her zaman, 
her alanda daha güçlü haykýrmak 
ve yaþama geçirmek için,

 Ü re te rek  büyüyen ,  
paylaþarak geliþen bir ülkede 
insanca ve barýþ içinde yaþamak 
için.

Birlikte karar alma, birlikte 
üretme, birlikte yönetme ilkesini 
yaþama geçirmek için.

K a p i t a l i z m i n ,  
emperyalizmin askeri, ekonomik, 
politik, kültürel tüm örgütlerinden 
baðýmsýz “Bir baþka dünya, bir 
baþka Türkiye mümkündür” diyerek 
yürüyeceðiz.

K ü r e s e l  b a ð l a m d a  
ülkemizi darboðazlara, açmazlara 
sürükleyen geliþmeler, meslek 
alanlarýmýzla ilgili hiç de emekten, 
insandan, yaþamdan yancý  
olmayan yeni düzenlemeler, 
yoksulluðun, iþsizliðin artmasý, dýþ 
b a ð ý m l ý ð ý n  a ð ý r l a þ m a s ý ,  
karabasana dönüþmesine boyun 
eðmemeliyiz” diye sürdürdü.

TMMOB ve birimlerinin 
geçen iki yýl içindeki etkinlik ve 
eylemlerinden söz eden SOÐANCI 
sözlerini;

“Selam olsun ülkemizin ve 
dünyamýzýn aydýnlýk geleceðine 
sahip çýkanlara!

Selam olsun TMMOB'nin 
onurlu yürüyüþünü ve dik duruþunu 
sürdürenlere, sürdüreceklere

Yaþasýn TMMOB” diye 
tamamladý.

29-30-31 Haziran günleri 
sürdürülen oturumlarda;

TMMOB'nin 39. dönem 
yönetim, denetim ve onur kurullarý 
ile diðer mühendislik örgütlerinin 
çalýþmalarý irdelendi. (Genel kurul 
mühendis kökenli bazý bakanlarýn 
onur kurullarýna gönderilmelerini 
görüþtü, kararlaþtýrdý.)

Üçüncü gün sonunda 
oluþturulan genel kurul sonuç 
bildirgesinde;

Özelleþtirme
Plansýzlýk
Ýþsizlik
Verimsizlik
Baðýmlýlýk
Doða-çevre yýkýmý
Orman, kýyý, maden 

yaðmasý

Eðitim yozlaþmasý
T e k n i k  e ð i t i m  

programlarýnýn çaðdýþý oluþu
 Ýþ saðlýðý, iþ güvenliði 
yoksunluðu
 Düþünce, örgüt kýsýtlýlýðý 
vb. oluþumlara karþý mühendis, 
mimar, þehir plancýlarýn ilkeli ve dik 
duruþlarýnýn saðlanacaðýna vurgu 
yapýldý.

1 Haziran günlü seçimlerle 
TMMOB'nin 40. dönem organlarý 
belirlendi.

Birliðin bu yýlki genel 
kuruluna Orman Mühendisleri 
Odasý katýlmadý, doðal olarak 
birlik organlarýnda da yer almadý.

Yayýn Kurulu
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ÝZMÝR                
YARIÞMA TÖRENÝ

T ö r e n e  Ý z m i r  Va l i  
Yardýmcýsý Mustafa Aydýn, Konak 
Belediye Baþkaný Muzaffer Tunçað, 
Ýzmir Ýl Çevre ve Orman Müdür 
Vekili Mehmet Ceyhan, Türkiye 
Ormancý lar Derneði Genel 
Baþkaný Mustafa Yumurtacý, Ege 
Orman Vakfý Yönetim Kurulu 
Baþkaný Cem Bakioðlu, Ege 
Orman Vakfý Genel Müdürü Metin 
Gençol, çok sayýda öðrenci 
katýldýlar. 

Ege Orman Vakfý Genel 
Müdürü Metin Gençol yaptýðý 
konuþmada; “Aðaç ve orman 
sevgisini geniþ kitlelere yaymayý 
hedefleyen yarýþma bu yýl Ýzmir ilinin 
dýþýnda Manisa ve Aydýn illerinde 
de gerçekleþtirildi. Yarýþmaya 

Ege Orman Vakfý'nýn düzenlediði “Küresel Isýnmayla 
Mücadelede Ormanlarýn Rolü” Konulu Resim, Afiþ, 
Kompozisyon Yarýþmasý ödül töreni Ege Bölgesi Sanayi 
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anaokullarý resim, ilköðretim okullarý afiþ, lise ve dengi 
okullar kompozisyon dalýnda katýldý. 

Ödüller; Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün 
yarýþma þartnamesine uygun olarak Cumhuriyet 
altýnlarý ile deðerlendirilmiþtir. Her dalda birincilere 3, 
ikincilere 2, üçüncülere 1 Cumhuriyet altýný ayrýca her 
dalýn birincisinin öðretmenine de 1 Cumhuriyet altýný 
verilecek.” dedi. 

Yarýþma, Ýzmir Valiliði Ýl Milli Eðitim 
Müdürlüðü'nün katkýlarýyla Konak Belediyesi, Ege-
Koop, Türkiye Ormancýlar Derneði, BÝL Dersaneleri, 
Dokuz Eylül Açýköðretim, EBSO ve Ege TV'nin 
sponsorluðunda gerçekleþti. Anaokullarý ödülleri olan 
7 Cumhuriyet altýnýný Konak Belediyesi, Ýlköðretim 

okullarý ödülleri olan 7 Cumhuriyet altýnýný Ege-Koop, 
Liselerden kompozisyon dalýnda yarýþarak birinci olan 
öðrenci ve öðretmeninin hediyesi olan 4 Cumhuriyet 
altýnýný Türkiye Ormancýlar Derneði, Liselerde 2. olan 
öðrencinin hediyesi olan 2 Cumhuriyet altýnýný BÝL 
Dersaneleri, Liselerde 3. olan öðrencinin hediyesi 1 
Cumhuriyet altýný Dokuz Eylül Açýköðretim  tarafýndan 
hediye edildi. Ege Bölgesi Sanayi Odasý eserlerin 
sergilenmesi konusunda destek verdi. 

Yarýþmaya  anaokullarýndan 185 eser,  
Ýlköðretim Okullarýndan 503 eser,   Liselerden 35 eser 
katýldý.

Ödül alan öðrenciler,öðretmenler ve okullarý 
aþaðýdadýr: 

ANAOKULLARI  (RESÝM)     
1-  Nil Derin KOTAN    Uygar Çocuk Evi ve Kulübü / Bostanlý / Ýzmir   (3 Cumhuriyet Altýný)

                                               
                 Hatice KÖKSAL Resim Öðretmeni  (1 Cumhuriyet Altýný)

2-  Azra ÇAM Ceylan Çocuk Evi  /Çiðli / Ýzmir   (2 Cumhuriyet Altýný)
                                    

3-  Tuana KÖSE Ýzmir Büyük Çiðli Özel Türk Koleji Anasýnýfý / Çiðli / Ýzmir   (1 Cumhuriyet Altýný)
    

ÝLKÖÐRETÝM OKULLARI ( AFÝÞ)

1- Ýzel GÜNENÇ Asiye Hüseyin Akyüz Bilim Ýlköðretim Okulu /Urla/Ýzmir   (3 Cumhuriyet Altýný)
    Banu Çiçek ÖZAL     Resim Öðretmeni   (1 Cumhuriyet Altýný)
2-Su SERTDEMÝR Özel Tevfik Fikret Ýlköðretim Okulu / Bornova / Ýzmir   (2 Cumhuriyet Altýný)
3- M. Ali YILDIZ Özel Yamanlar Özyurt Ýlköðretim Okulu / Bornova/ Ýzmir   (1 Cumhuriyet Altýný

LÝSELER (KOMPOZÝSYON)

1-  Fatma CAN Tire  Anadolu Teknik Meslek Lisesi / Tire / Ýzmir  (3 Cumhuriyet Altýný)
                 Nebahat ÜÇER  Edebiyat Öðretmeni  (1 Cumhuriyet Altýný)
            2-  Güler UÐUR Fatma Saygýn Anadolu Lisesi /Buca / Ýzmir  (2 Cumhuriyet Altýný)
           3-  Rýdvan Ekrem ATAYOLU Karþýyaka And.Mes. ve Kýz Mes. / Karþýyaka / Ýzmir   (1 Cumhuriyet Altýný)
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 ' ' CezasýAÐAÇ DÝKME
Kütahya'n

ý n  E m e t  
Ý l ç e s i ' n d e ,  
o r m a n d a n  
kaçak olarak 
yakacak odun 
kesen köylüye, 
"3  ay  aðaç  
dikme"cezasýve
r i l d i .  

Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Samrýk 
Köyü'nde oturan Hüseyin Güven (52), geçen yýl Kasým 
ayýnda ormandan üretim artýðý 150 kilo civarýndaki 

yakacak odunu boþ olan otomobiline doldurup evine 
götürürken, Emet-Eðrigöz Karayolu'nda kontrol yapan 
jandarma tarafýndan yakalanarak hakkýnda dava 
açýlmýþtý. Emet Sulh Ceza Mahkemesi, sanýðýn 
"yakacak emvalini düþük ve devrikten kaçak olarak 
temin ettiði" kanaatine vararak, Hüseyin Güven'e 2 ay 
15 gün hapis ve 17.87 YTL para cezasý verdi. 

Daha sonra sanýðýn sosyal ve ekonomik 
durumu göz önüne alýnarak, verilen kýsa süreli hapis 
cezasý, 3 ay boyunca Emet Orman Ýþletmesi'nin 
aðaçlandýrma faaliyetlerinde çalýþma cezasýna 
çevrildi. Sanýðýn ayrýca otomobilinin müsaderesine 
k a r a r  v e r i l d i .            

 

   .
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DOÐURAN DOÐANIN 

SÝMGESÝ: AÐAÇ
Esat KORKMAZ

A ð a ç ,  A s y a  
tasarýmlarýnda, Mazda ve Zerdüþt 
mitolojisinde, önsüz-sonsuz olarak 
algýlanan ve canlý varlýk türlerinin 
oluþumuna katýlan “kurucu ilke”dir. 
Ötesinde, Asya varoluþ ve türeme 
tasarýmlarýnda,genellikle “ana”
kimi kez hem“ana” hem de“baba” 
olarak algýlanan, tanrýsal yaratma 

gücünün somut biçimi olduðuna 
inanýlan “bitki-ata” ya da Asya 
m i t o l o j i l e r i n d e ,  d ü n y a n ý n  
merkezinde yükseldiðine inanýlan, 
yeraltý, yeryüzü ve gökyüzünü 
birbirine baðladýðý kabul edilen 
“direk-köprü” olarak algýlanýr.

A l tay  mi to lo j i le r inde 

“doðurmayan doða” olanaksýzlýk, 
“doðuran doða” ise olanaklýlýktýr. 
Bu türden tasarýmlarda aðaç, 
doðuran doðayý simgeler. Bir 
söylenceye göre tanrý Ülgen yeri 
yarattýktan sonra yeryüzünde yedi 
erkek ve yedi aðaç yaratýr. Ardýndan 
da May-Tere adýnda sekizinci bir 

adamý ve Altýn Dað'ý üzerinde 
O'nun aðacýný yaratýr.

Yedi erkekle yedi aðacý 
kendi hallerine býrakýr: Aradan yedi 
yýl geçer. Tanrý Ülgen gelip kontrol 
eder: Aðaçlarýn her biri yediþer dal 
sürmesi-ne karþýn, insanlarýn 
sayýsýnýn artmadýðýný görür. May-
Tere'ye bunun nedenini sorar; o da 
üreme yeteneklerinin olmadýðýný 

söyler. Bunun üzerine Tanrý Ülgen, 
bu insanlarýn yönetimini May-
Tere'ye býrakýr. Görevi alan May-
Tere, evi olduðuna inanýlan Altýn 
Dað' ýndan aþaðýya iner ve 
“doðuran bir doða” yaratmak 
amacýyla erkeðin “karþýtý”ný, yani 
kadýný “varlaþtýrma” iþine giriþir. Üç 

günde onun beden ve beden 
organlarýný yaratýr, ancak ona ruh 
veremez.
Durumu görüþmek üzere tanrý 
Ülgen'e gider; köpeði de bekçi 
olarak býrakýr. Olanlarý kollamakta 
olan yeraltý tanrýsý Erlik, May-
Tere'nin yokluðunu fýrsat bilerek 
köpeðe rüþvet verir ve kadýný 
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güdümüne alýr. Yedi tonlu flütle 
burun deliklerine üfleyerek, dokuz 
telli çalgýyla kulaklarýna çalarak 
kadýna ruh ve akýl verir. Böylece 
kadýnýn yedi çeþit huyu ve dokuz 
çeþit ruh hali ortaya çýkar. 
Geri dönen May-Tere, köpeðe, 
bunu niçin yaptýðýný sorar: O da 
Erlik'in, yazýn sýcaktan, kýþýn 
soðuktan etkilenmeyen bir post 
verdiðini söyler.

Bir diðer söylence, Ak-
Genç söylencesi; doðuran, doðal 
olarak deðiþen ve dönüþen doðayla 
aðac ýn  özdeþ leþ t ið in i  b i ze  
anýmsatýr. Söylenceye göre Yer'in 
göbeðinde bir Ak-Genç (Ýlk Adam) 
vardýr. Caný sýkýlan Ak-Genç 
dolaþmaya çýkar. Doðu yönünde 
ilerlediðinde, Güneþ'in aydýnlattýðý 
geniþ bir düzlük üzerinde büyük bir 
tepe, tepenin zirvesinde de büyük 
bir aðaç olduðunu görür. Aðacýn 
tepesi, büyük tanrý Urun-Ay-
Toyon'un yaþadýðý göðün yedinci 
k a t ý n a ,  k ö k l e r i y s e  y e r a l t ý  
derinl iklerine uzanmaktadýr; 
yapraklarý, gök sakinleriyle sohbet 
halindedir.

Yalnýzlýðýndan sýkýlan Ak-
Genç, “Yaþam aðacý” olarak 
algýladýðý bu aðaca yaklaþarak 
kendisine bir “ortak” ister. Ak-
Genç'in isteði üzerine aðacýn 
yapraklarý hýþýrdamaya baþlar; 
derken, Ak-Genç'in üzerine “süt” 
þeklinde bir yaðmur yaðar ve 
aðacýn köklerinden, yarý beline 
kadar çýplak bir kadýn ortaya çýkar. 
Kabaran/büyüyen göðüslerinden 
Ak-Genç'e gençlik sütü sunar; Ak-
Genç'in gücü yüz kat artar.
Yakut mitolojisinde Er Sogotoh 
(Yalnýz Adam), Ak-Genç'in yerini 
doldurur: söylenceye göre Er 
Sogotoh'un evi, geniþ bir düzlüðün 
ortasýndadýr. Burada bir “yaþam 
aðacý” vardýr; kökleri ölüler 
âlemine, tepesi gökkatlarýna 
uzanmak tad ý r.  Kök le r inden  
köpürerek yüzeye çýkan “yaþam 
suyu”ndan içen hayvanlar ve 
insanlar gençliklerini yeniden 
kazanmaktadýr.

Yine Oðuz Destaný'nda 
Oðuz Kaðan'ýn Gök, Dað ve Deniz 
adlý çocuklarýnýn doðduðu ikinci 
evliliði, kimi anlatýmlarda her iki 
evliliði aðaçla ilgilidir. Söylenceye 
göre Oðuz Kaðan, bir gün ava 
çýkar; bir gölün kenarýnda bir aðaç 
görür. Aðacýn kovuðunda bir kýz 
vardýr; yalnýz oturmaktadýr. Oðuz 
Kaðan onu görünce aklý gider; 
yüreðine ateþ düþer; onu sever ve 
alýr.

Aðaçtan türemeyle ilgili 
efsanelerin en önemlisi, Uygur 
türeyiþ efsanesidir: Söylenceye 
göre, Tugla ve Selenge nehirlerinin 
birleþtiði yerde, birbirine yakýn iki 
aðaç vardýr. Bu iki aðaç arasýnda 
büyük bir dað oluþur. Gökten bu 
daðýn üzerine ýþýk saçýlmaya baþlar.
Durumu yerinde gözlemek isteyen 
Uygur halký, daða yaklaþýr; daðdan 
iç açýcý, sevinç verici sesler gelir. 
Ýz leyen günlerde, ik i  aðaç 
arasýndaki daðýn çevresinde, 
doðum yapmakta olan kadýn 
biçimli bir ýþýk belirir. Derken daðda 
bir kapý açýlýr; içeride beþ ev vardýr 
ve her birinin içinde, aðzýnda emzik 
bulunan birer oðlan çocuðu 
oturmaktadýr.

Halk, onlarýn önünde diz 
çöker. Süt içme çaðýný atlatýp 
konuþmaya baþladýklarýnda, Uygur 
halkýna analarýný-babalarýný 
sorarlar. Halk, aðaçlarý gösterir; 
bunun üzerine çocuklar aðaçlara 
g ider le r ;  sayg ý  gös te r i r le r.  
Aðaçlardan biri ana, diðeri 
babadýr.

Yaþam aðacý tasarýmý 
bakýmýndan Altay tasarýmlarýyla 
Zervanist, Mazdaist ve Zerdüþti 
tasarýmlar özde örtüþür: Zervanist-
M a z d a i s t  i n a n c a  g ö r e ,  
A h u r a m a z d a ' n ý n  y a r a t t ý ð ý  
Gayomart ' ýn toprakta sakl ý  
tohumlarýndan bir aðaç geliþir. Bu 
aðaçtan ilk erkek insan Maþya ve ilk 
kadýn insan Maþyana oluþur. 
Burada aðaç, doðanýn rahminin 
taþýyýcýsý “ata-ana”dýr; aðaç-
tanrýça ya da yaþam aðacýdýr. Baba 
i se  i l k  insan Gayomar t ' ý n  
tohumlarýyla simgelenen ve 

Ahuramazda'nýn yaratma gücü 
olarak algýlanan ýþýktýr, yani 
nesnedir.

Þamanl ýðýn babadan 
oðula geçtiði Sibirya'da, baba 
ölünce oðul onun elinin aðaçtan bir 
suretini yaptýrýr ve bu simgeyi 
kullanarak onun güçlerini devralýr. 
Kuzey ve Orta Asya söylencelerinde 
þamanlarýn ruhlarý, bir akçam 
aðacýnda doðar: Büyük þamanlar 
en üst dallarda, orta þamanlar orta 
dallarda, küçük þamanlar ise alt 
dallarda yuvalanýr. Baþý kartal 
biçimli, tüyleri demirden yýrtýcý Kuþ-
Ana aðaca konar, yumurtlar ve 
kuluçkaya yatar: Yumurtadan 
þamanlar çýkar. Yumurtadan çýkan 
þamaný Kuþ-Ana alýr ve yetiþtirilmek 
üzere tek gözlü, tek kollu ve tek 
kemikli diþi bir “þeytan-þaman”a 
emanet eder. Diþi þeytan-þaman, 
þamanýn ruhunu demir bir beþikte 
sallar ve pýhtýlaþmýþ kanla besler.
Bu rada  tan ým lanan  aðaç ,  
dünyanýn göbeðinde yükselen ve 
üç kozmik kuþaðý (yeraltý-yeryüzü-
gökyüzü) birbirine baðlayan “evren 
aðacý”ndan baþkasý deðildir.

Evren aðacý tasarýmý, 
varoluþ tasarýmýnýn en yaratýcý 
halkasýný oluþturur. Yeryüzü 
d ikdör tgen ya da dör tgen 
b i ç i m i n d e  t a s a r ý m l a n ý r ;  
dikdörtgenin ya da dörtgenin 
üzerine kapandýðý düþünülen daire, 
gökyüzünü oluþturur. Dikdörtgen ya 
da dörtgenin merkezinde ise Kutsal 
Dað (Ötüken, Altýn Orman vb.) 
bulunur; üzerinde “evren aðacý” yer 
alýr.

Gövdesi “orta dünya”da, 
kökleri yeraltý dünyasýnda, dallarý 
ise gökyüzündedir. Üç kozmik 
evreni birbirine baðlayan merdiven 
ya da köprü iþlevini görür. Yeraltý 
Cehennem, gökyüzü Cennet 
olduðuna göre “evren aðacý”, Sýrat 
Köprüsü ya da Zerdüþtlük'teki 
Cinvat Köprüsü tasarýmýnýn 
kaynaðý durumundadýr; “orta 
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kabul edilen, “doðurganlýk”la 
belirgin þeydir (bâtýn). Ýyilik yapan 
kimlikler melek, kötülük yapan 
kimlikler cin ya da þeytan olarak 
tasarýmlandýðýna göre aðaçlar, en 
azýndan meleklerin, cinlerin ve 
þeytanlarýn konutudur.

Orhun Kitabeleri'nden 
anladýðýmýza göre, tüm doðada ya 
da doða parçalarýnda içeriði tam 
olarak tanýmlanamayan kimi gizli 
güçler bulunuyordu. Bu nedenle 
dað, tepe, taþ, kaya, aðaç, su vb. 
nesneler hisseden, iþiten, iyilik ya 
da kötülük yapabilen varlýklardý. 
Tapým, bu nesnelerin içindeki gizli 
güce yönelikti.

Yeryüzünün en yaygýn 
tapýmlarýndan biri aðaç tapýmýdýr: 
Yerin derinlerine inen kökleri, göðe 
doðru yükse len gövdes iy le  
insanlarýn i lgisini çekmiþtir. 
Tapýmda özel l ik le meyvesiz 
aðaçlar, ulu aðaçlar; bu kapsamda 
çam, kayýn, çýnar öne çýkar.Orta 
Asya kan toplumlarýnda, özellikle 
Türkler'de aðaç tapýmýnýn yaygýn 
olduðu görülür. Bu tapýmýn ilk 
ortaya çýkýþ yeri olarak Ötüken'in 
daðlýk arazisi gösterilir.

Hunlar,  her  y ý l  yaz  
bitiminde, olasýlýkla Ötüken'de, 
E jde r  þeh r i  ad ý y la  an ý l an  
baþkentlerinin yakýnýnda bulunan 
daðýn eteðindeki bir çam aðacýnýn 
altýnda ayin yaparlardý. Sonralarý 
burada yetiþen dut aðacý ayný 
kutsallýðý kazandý; bu kutsallýk 
yaklaþýk 1700 yýl sonra Hacý Bektaþ 
Veli aracýlýðýyla Anadolu'ya taþýndý.

Göktürkler'de ve diðer 
Türk topluluklar ýnda, aðaç 
çevresinde ayinler düzenlemek ve 
bu yolla kötü ruhlardan arýnmak ya 
da kötü ruhlardan temizlenmek 
istenen yerlere aðaç dikmek 
gelenekti.

Uygurlar'da aðaç tapýmý 
daha ileri boyutta idi ve varoluþ 
tasarýmýyla atalar tapýmýna 
baðlanmýþtý: Söylenceye göre Tugla 
ve Selenge ýrmaklarýnýn birleþtiði 
yerde, iki çam aðacýnýn arasýna bir 
ýþýk inmiþ; bu ýþýðýn aðaçlarý 
döllemesiyle atalarý dünyaya 

gelmiþ.
Aðaçtan türeme inancý, 

tarihin içinden süzülerek günümüze 
taþýnmýþ gözüküyor: Sözgelimi, 
Dede Korkut Kitabý'nda, Tepegöz ve 
Basat öykülerinde, Basat ' ýn 
babasýnýn “Kaba Aðaç” olduðu 
bel i r t i l i r.  Türk boy lar ýndan 
kýpçaklarýn adý “aðaç kovuðu” 
anlamýna gelir. Bugün Anadolu'da 
bu tapýmýn bir dýþa vurumu olarak 
“Aðaç Kovuðundan olmak” deyimi 
sýkça kullanýlýr.

G ü n ü m ü z d e  a ð a ç  
tapýmýnýn en canlý yaþadýðý yer 
Altaylar'dýr: Özellikle çam, kayýn, 
çýnar ve servi aðaçlarý tapým 
konusu yapýl ýr; bu aðaçlar 
kurusalar bile adak ve kurban 
sunumu devam ede

Yakut Türkleri'nde kayýn 
aðacý-þaman iliþkisi tapýma yeni 
açýlýmlar kazandýrýr: Þaman adayý 
olan genç, hemen bir kayýn aðacý 
diker; o büyüdükçe aþamasýnýn da 
yükseleceði düþünülür. Þaman 
öldüðü zaman aðacý da ortadan 
kaldýrýlýr.

Bir Yakut söylencesine 
göre Tanrý ilk þamaný gökte yaratýr 
ve onun gökteki evinin önüne de bir 
aðaç diker. Bu ilk þaman ölümsüz 
olduðu için aðaç da ölümsüzdür. 
Durmadan büyüyen aðaç, her 
tarafa dalbudak salar. Ölen 
insanlarýn ruhlarý bu aðaç üzerinde 
barýnýr. Bu nedenle bu aðaca “gök 
aðacý” “dünya aðacý” adý 
verilir.

Bu tasarýmýn iz lerini 
Anadolu'da görmek olasýdýr: Aðaç 
diki lmesi ve diki len aðaca 
dokunulmamasý geleneði bugün 
Tahtacý lar 'da canlý  biçimde 
yaþamaktadýr: Aðaç, yaþam 
taþýyýcýsý olarak algýlandýðý için 
aðaca dokunmak, yani ona zarar 
vermek, yaþamýn taþýnmasýný 
kesintiye uðratmak anlamýna gelir.
Tasarým nedeniyle Türk ve Moðol 
toplumlarýnda mezarlar aðaç altýna 
yapýlýr ya da mezarlara aðaç dikilir.
Orta Asya ile Anadolu arasýnda bir 
geçiþ bölgesi olan Kuzey Ýran'da 
Ehli Haklar olarak adlandýrýlan 

dünya” ise doðal ol “Araf”ýn 
yerini alýr.

Tasarýmda “evren aðacý”, 
Kutupyýldýzý'na deðin uzanýr; 
evrenin ekseni ya da direðidir; tür 
olarak kayýn (huþ) ya da çam 
aðacýdýr; yedi ya da dokuz dallý 
olduðu kabul edilir; en üstte 
göktanrý Ülgen oturur.

Þaman gökyüzüne ve 
ye ra l t ý na  sana l  yo l cu luða  
çýkt ýðýnda, “evren aðacý”ný 
merdiven olarak kullanýr. Kimi 
þaman tasarýmlarýnda “evren 
aðacý” ile “yaþam aðacý” iç içedir: 
Þaman sanal gezintisinde, denizin 
ortasýnda bir ada görür; adanýn 
merkezinde göðe deðin yükselen 
ulu bir aðaç, çevresinde de 
dünyadaki bütün bitkilerin atalarý 
olan, dokuz tür ot vardýr. Þaman 
baþýný kaldýrdýðýnda, aðacýn 
tepesinde birçok topluluktan 
insanlarý görür. Derken kulaðýna 
sesler gelir; “Bu aðacýn dallarýndan 
yapýlmýþ bir tokmaða (davula) 
sahip olmana karar verildi” der 
ses.

Þamanýn davulu ya da 
tokmaðý bir yönüyle “evren 
aðacý”ný simgeler: Þamanýn 
ruhunun gökyüzüne ve yeraltýna 
yolculuðunda davul ya da tokmak 
dönüþüme uðrar; evren aðacýnýn 
iþlevini hatýrlatýrcasýna herhangi bir 
binit hayvanýna dönüþür.

Evren aðacý simgeselliði, 
“ o r t a - d a ð ”  s i m g e s e l l i ð i n i  
tamamlar ya da onun yerine geçer: 
D ü n y a n ý n  k u t s a l l ý ð ý n ý ,  
doðurganlýðýný ve sürekliliðini; öte 
y a n d a n  g e r ç e k l i ð i n i  v e  
ölümsüzlüðünü simgeler. Yaþam ve 
ölümsüzlük aðacý, ruhlar/canlar 
deposu, yazgýlar kitabýdýr bir 
bakýma. Varoluþ tasarýmýna 
baðlandýðýnda evren aðacý, ilk 
cennet olarak karþýmýza çýkar.

Tapýma konu olan þey 
aðacýn biçimi (zâhir) deðildir; onun 
özünde var olduðuna inanýlan, 
iyilik ya da kötülük yapabileceði 
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Yönetim Kurulu ve son dönem 
Devrimci Gençlik Federasyonu 
(DEV-GENÇ) Genel Yönetim 
Kurulu üyeliklerinde bulundu. 12 
Mart sonrasý Türkiye Halk Kurtuluþ 
Partisi-Cephesi (THKPC) ve DEV-
GENÇ davalarýndan yargýlandý. 
Devrimci Ýþçi Birliði ve Kazdaðý 
Orman Ýþçileri Sendikasý'nda 
yöneticilik yaptý.1974 siyasal affýyla 
cezaevinden çýktý. Bir süre Türkiye 
Sosyalist Ýþçi Partisi'nin (TSÝP) 
Zeytinburnu Ýlçe Baþkanlýðý'nda 
bulundu ve bu partinin yayýn 
organlarý olan Ýlke/ Kitle'nin yazý 
kurullarýnda görev aldý. 1976'da 
Orman Fakültesi 'ni bitirerek 
Orman Yüksek Mühendisi oldu; 
1980'e deðin Orman Bakanlýðý'nýn 
çeþitli birimlerinde çalýþtý. 12 Eylül 
sonrasý siyasal görüþleri nedeniyle 
görevine son verildi. Askerlik 
dönüþü yazar-araþtýrmacý olarak 
Bâbýâli'de çalýþmaya baþladý. Yurt 
Ansiklopedisi, Büyük Larousse vb. 
yayýn çalýþmalarýnda, yazarlýk ve 
redaktörlük yaptý. Nefes dergisinin 
genel yayýn yönetmenliðinde 
bulundu ve Nefes Yayýnlarý'ný 
kurdu. '90'larýn baþýnda '68 
Kuþaðý'nýn güncesi sayýlabilecek 
Kafa Tutan Günler-I ile Alevilik-
Bektaþilik Terimleri Sözlüðü'nün ilk 
baskýsý yayýmlandý. Ýzleyen yýllarda 
Enel Hak (1995), Dört Kapý Kýrk 
Makam (1995), Alevi Felsefesi 
(1997), Ýnsan Tanrý (1997), Alevilik 
ve Aydýnlanma (1997), Alevilere 
Saldýrýlar (1997), Alevilik Eðitimi 
Ders  Not lar ý (Fransa-1999),  
Anadolu Aleviliði (Türkiye- 2000), 
Kafa Tutan Günler-II (2000), 
Þamanizm Terimleri Sözlüðü 
(2003), Zerdüþtlük Terimleri 
Sözlüðü (2003), Kafa Tutan 
Günler-III (2004), Pir Sultan Abdal 
(2005), Þeytan Tasarýmý Terimleri 
Sözlüðü (2006), Þeyh Bedreddin ve 
Vâridât (2006) baþlýca kitaplarý 
oldu. Alevi-Bektaþi zeminde 
Düþünce Atölyeleri'ni kuran ve çok 
sayýda öðrenci yetiþtiren; Varlýk, Pir 
Sultan Abdal, Berfin Bahar, Yol, 
Nefes vb. dergilerde makaleleri 
yayýmlanan, tv'de programcý olarak 
çalýþan ve Serçeþme dergisi genel 
yayýn yönetmenliðini yürütmekte 
olan Esat Korkmaz'ýn çeþitli 
sempozyumlara sunduðu bâtýnilikle 
ilgili bilimsel bildirileri vardýr.

1, Ankara, 1968.

ÇORUHLU, Yaþar, Türk 
Mitolojisinin Anahatlarý, Kabalcý 
Yayýnevi, Ýstanbul, 2002.

Dede Korkut Kitabý, (Der.: 
Muha r r em E rg i n ) ,  Anka ra  
Üniversitesi Basýmevi, Ankara, 
1964.

E L Ý A D E ,  M i r c e a ,  
Þamanizm (Çev.: Ýsmet Birkan), 
Ýmge Kitabevi, 1. Basým, Ýstanbul, 
1999.

ERHAT, Azra, Mitoloji 
Sözlüðü, Ýstanbul, 1972.

E S Ý N ,  E m e l ,  T ü r k  
Kozmolojisi, Ýstanbul, 1979.

ÝNAN, Abdülkadir, Tarihte 
ve Günümüzde Þamanizm, Türk 
Tarih Kurumu Yayýnlarý, Ankara, 
1972.

K O R K M A Z ,  E s a t ;
Ansiklopedik Þamanizm Terimleri 
Sözlüðü; Anahtar Kitaplar Yayýnevi; 
Ýkinci Baský; Ýstanbul- 2008

K O R K M A Z ;  E s a t ;
Ansiklopedik Zerdüþtlük Terimleri 
Sözlüðü; Anahtar Kitaplar Yayýnevi; 
Ýstanbul- 2006

LIGETI, L., Bilinmeyen Ýç 
Asya (Çev.: Sadrettin Karatay), 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Türk Dil Kurumu Yayýnlarý, 
Ankara, 1986.

ÖGEL, Bahattin, Türk 
Mitolojisi, C. 1-2, Türk Tarih 
Kurumu, Ankara, 1993.

Þ E N E R ,  C e m a l ,  
Þamanizm, AD Yayýncýlýk, Ýstanbul, 
1997.

TOGAN, Zeki Velidi, Oðuz 
Destaný: Reþideddin Oðuznamesi, 
Tercüme ve Tahlili, Ahmet Sait 
Matbaasý, Ýstanbul, 1972.

Esat Korkmaz, 1946'da 
Manisa/ Demirci 'de doðdu. 
Orman Fakültesi Fikir Kulübü 

bâtýni topluluktan Karakoyunlu 
Türkmenleri'nde aðaç tapýmý çok 
canlýdýr. Evliya Çelebi bu topluluðu, 
”Aðaca ibadet eden âdemi kavmi” 
olarak tanýmlar. Aðaç çevresinde 
mumlar yakarak ayinler yapan 
Karakoyunlu Türkmenlerine göre 
aðaca bir demir parçasý asan 
bunun yararlarýný görecek ve 
Cehennem'de yanmayacaktýr. Yine 
aðaca zarar vermek yasaktýr. 
Ýlkbaharda kadýnlar doðanýn 
doðum gününü kutlamak için 
aðaçlara çiçekler asarlar ve onlara 
kurbanlar sunarlar. Kurban sunulan 
aðaçlar, “evliya aðacý” ya da “ulu 
aðaç” olarak adlandýrýlýr.

Bugün Anadolu'da aðaç 
tapýmý Kýzýlbaþ topluluklarýnda, 
ö z e l l i k l e  Tah t a c ý l a r ' da  v e  
Yörükler'de yaygýndýr: Tahtacýlar'da 
özellikle çam, ladin, göknar ve 
ardýç; Yörükler'de ise Karadut, 
çýnar ve katran aðacý kutsaldýr. 
Tahtacýlar'da Muharrem ayýnda 
aðaç kesilmesi yasaktýr. Salý günleri 
de aðaç kesilmesi doðru bulunmaz. 
Ýþe baþlanacaðý zaman aðaçlar için 
dualar okunur.

Yýlýn belirli zamanlarýnda 
özellikle Temmuz ya da Aðustos ayý 
içinde Kýzýlbaþ Kurmanç Kürt 
topluluklarý, bayramlýk giysilerini 
giyerler, kadýnlý-erkekli, meþe ve 
ardýç aðaçlarýnýn çevresinde 
ilahiler-dualar eþliðinde ayinler 
yaparlar; adaklar ve kurbanlar 
sunarlar.

Geriye dönüþ tapýmýyla 
Ýslam içine taþýnýldýðýnda, Ýslami bir 
kýlýða bürünür aðaç tapýmý: Hz. 
Muhammed'in asasý, Kâbe'nin 
eþ ið i ,  tûbâ  aðac ý  ve  Hz .  
Muhammed'in altýnda biat aldýðý 
Rýdvan Aðacý vb. aðaç tapýmýnýn 
araçlarý durumuna gelir. 

ANADOL, S., Þaman 
Türkler Tuva ve Hakasya, Atlas, 
sayý: 82, Ýstanbul, 2000.

ANOHÝN, A. V., Altay 
Þamanlýðýna Ait Maddeler, (Çev. A. 
Ýnan, Makaleler ve Ýncelemeler), c. 
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
“OTOBOS” gitti!... 

Güngör SOYSAÇ

Or ta  boy lu ,  do lgun  
gövdeli, güler yüzlü, tonton, 
a r k a d a þ l a r ý  l i s e d e  
“OTOBOS”  demi þ le r,  
yakýþtýrmýþlar.
Fakültede de arkadaþlarý 
öyle çaðýrýrlardý.
1935 Denizli doðumlu. 
Denizli Ýsmet Paþa Ýlkokulu.

1950 li yýllar Manisa-Denizli liseleri ve Ý.Ü. Orman 
Fakültesi 1961 çýkýþlý.

Sýcak, sevecen, özverili.
Aðaçlandýrma, araþtýrma iþleri Muðla, Ýzmir, 

Denizli, Eskiþehir ve Elazýð aðaçlandýrma, silvikültür 
etkinlikleri.

1986'da memuriyetten ayrýlýþ. 
29.04.2008'de Ýzmir'de ayrýlýþ. 
Þairin dediði
“Artýk demir almak günü gelmiþse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuþ gibi sessizce alýr yol
Sallanmaz o kalkýþta ne mendil, ne de bir 

kol”

“OTOBOS” öyle gitti.

“KAPTAN”     Selahattin YURDAKOÞ

1923 Ýstanbul 
doðumlu

Ý . Ü .  O r m a n  
Fakültesi 1947 çýkýþlý

D S Ý  G e n e l  
Müdür lüðü  o rmanc ý  
kökenli elemaný

Uzun yýllar DSÝ 
Basýmevi yöneticiliði yaptý.

DSÝ Basketbol 
takýmlarýnýn yöneticiliðini 
yaptý.

Güler yüzlü, mütevazý, arkadaþ canlýsý, 
spor tutkunu

10.05.2008 günü televizyon karþýsýnda 
basketbol karþýlaþmasý izlerken ayrýldý. Anneler 
günüydü.

11.05.2008 günü Ankara Maltepe 
camiinde çocuklarý, yakýnlarý, dönem arkadaþlarý 
ve ilgilenen derneðimiz üyelerince uðurlandý.

“VEYÝS BEY”!....

Veyis YÖNEY

Derneð imiz  yöne t im 
kurullarýnda görev almýþ.
Mesleðe ve derneðe deðerli 
katkýlarda bulunmuþ. Orman 
Kadastrosu uygulayýcý ve 
yöneticisi. Saygýn büyüðümüz.
1925 Çorum doðumlu.

Ý.Ü. Orman Fakültesi 1948 yýlý çýkýþlý
06.05.2008 günü Ankara Maltepe Camiinden 
yakýnlarý ve meslektaþlarýnýn katýlýmý ile uðurlandý.

CEVDET ÖZBELGE

1919 - 15.04.2008

Ankara'da bulunduðu 
yýllarda derneðimizin ve 
meslek kuruluþlarýmýzýn 
s o s y a l  v e  t e k n i k  
etkinliklerinde özverili 
katkýlarý olan deðerli, 
saygýn büyüðümüz.

Son yýllarýný Ýzmir'de geçiriyordu.
Ýzmir'de de sosyal iliþkilerde katkýda 

bulunuyordu.
02.03.1964 - 01.03.1965

ÖZDEMÝR HALAY

“MADARA”

1933 Ýstanbul doðumlu.
Ý.Ü. Orman Fakültesi 1958 çýkýþlý

Orman Yüksek Mühendisi ve Diþ Hekimi
20-21 Mayýs gecesi Ýstanbul'da vefat etti.

23 Mayýs 2008 günü Kadýköy Sahra-i Cedit 
Camiinden Karacaahmet'e uðurlanýyor.

Mersin 1941 doðumlu Ýstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi 1965 mezunu 10 Haziran 
2008’de Mersin’de kaybettik.

Baþýmýz saðolsun

Mehmet Hanefi ÖZDAL
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    K Ý R M Ý R 
ÇAYI VADÝSÝ

Ye þ i l ö z ' ü n  K a v a c ý k  
m e v k i i n d e k i  p e r i b a c a l a r ý  
oluþumuna benzeyen kayalýklarý ve 
kasabanýn  tam karþýsýnda daðýn 
içini oymak suretiyle yapýlmýþ 
maða ra l a r  bu l unmak t ad ý r.  
Maðaralarýn M.Ö. 2000 yýllarýnda 
Etiler ve 800'lü yýllarda Frigya 
döneminde yer leþ im olarak 
ku l l an ý l d ý ð ý  s an ý lmak tad ý r.  
Maðaralara asma köprüden 
geçilerek ulaþýlmakta olup yukarý 
katlara merdivenlerle çýkýlmaktadýr.

görmek oldukça þaþýrtýcý olup, bize 
bu  yörenin kendine özgü bir 
mikroklimaya sahip olduðunu  
göstermektedir.

Eski adý Keþanuz olan 
Yeþilöz Kasabasý Kirmir çayý vadisi 
üzer ine kuru lmuþ tur.  E t ra f ý  
ormanlarla kaplýdýr. Ormanlarda 
genellikle sarýçam, göknar, ardýç ve 
meþe bulunmaktadýr. Ayrýca kasaba 
merkezinde çapý 1,5-2 m civarýnda 
kalýn gövdeli anýt aðaç olmaya 
aday çýnar aðacý bulunmaktadýr.

B a h a r ý n  y ü z ü n ü  
göstermeye baþladýðý nisan ayýnýn 
ilk  günlerinde Ankara'ya ortalama 
90 km uzaklýktaki Kirmir Çayý vadisi 
boyunca süren, 70 kiþilik  bir gezi   
düzenledik.

Çeltikçi Kasabasýndan 
yaklaþýk 10 km gittikten sonra 
Bademli  köyü sapaðýna gelip, bu  
sapaktan 2 km sonra vadi  
yürüyüþüne baþlandý. Kirmir çayý 
kenarýndan Yeþilöz kasabasýna 
kadar yaklaþýk 13 km boyunca 
y ü r ü y ü þ  y a p ý l d ý .  Ye þ i l ö z  
kasabasýnda  verilen çay-kahve 
mo l a s ý ndan  son ra  a ka r s u   
kenarýnda bulunan kayalýklardaki  
maðaralar gezildi. Keyifle biten 
gezinin sonunda Güdül-Ayaþ 
üzerinden Ankara'ya dönüldü. 

Geziye 70 kiþi katýlmýþ 
olup, gezi  boyunca görevli 
arkadaþlarýmýz, yürüyüþ parkuru 
etrafýndaki bitkiler aðaçlar ve 
ekosistemler hakkýnda katýlýmcýlara 
bilgi  vermiþ ve sorulan sorularý  
cevaplamýþlardýr.

Kirmir çayýnýn  Kaynaðý Iþýk  
daðý olup, vadi boyunca kývrýmlar 
çizerek  Sakarya nehrine ulaþýr. Yaz 
aylarýnda suyu azalsa da öteki  
çaylara göre debisi daha fazladýr.

 Bitki  örtüsü bakýmýndan 
zengin olup, narenciye dýþýnda her 
çeþit bitki yetiþtirmeye uygundur. 
Yeþ i löz  kasabas ýn ýn  Güdül  
yönünde, 40-50 yýl önce aþý 
yapýlmýþ kalýn  gövdeli Antep Fýstýðý 
aðaçlarý vardýr. Vadi içindeki bu 
a ð a ç l a r d a n  ü r ü n   e l d e  
edilebilmektedir. Akarsu  kenarýnda 
söðüt, kavak aðaçlarý yaygýndýr. 
Ayrýca  kasaba giriþindeki  evlerin 
bahçelerinde çok  sayýda hünnap 
(Ziziphus zizyphus) aðacý mevcuttur. 
Halk arasýnda “innap” ya da 
“ünnap” adýyla anýlmakta olup, 
Akdeniz  bölgesinde doðal olarak 
yetiþen ve dikenli olan bu aðaçlarýn  
meyveleri  çok  deðerlidir. Elbette 
hünnap  aðacýný bu yörede yetiþir 
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20-22 NÝSAN 

       PATARA ANTÝK LÝKYA 

            SU YOLU YÜRÜYÜÞÜ

Tü r k i y e  Ormanc ý l a r  
Derneði Ekoturizm Grubu, her yýl 
geleneksel olarak yapýlan ve bu yýl 
da  4.sü gerçekleþtirilen  Patara 
Antik Likya Su Yolu Yürüyüþüne 35 
kiþi ile katýldý. Patara kentine 
Bodemya'dan su  getirmek için 
yapýlan  su yolu Fethiye ve Antalya 
arasýnda,  Likya bölgesinin kalbi 
olan Patara antik  kentine inen 18 
km'lik güzergahta bulunmaktadýr. 
Baþta Türkiye Ormancýlar Derneði 
Ekoturizm Grubu katýlýmcýlarý 
olmak üzere Türkiye'nin ve 
Dünyanýn deðiþik yerlerinden gelen  
ziyaretçiler ve yöre halkýyla birlikte, 
20 yýl boyunca Patara antik  
kentinin kazý baþkanlýðýný yapmýþ 
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. 
Fahri IÞIK'ýn rehberliðinde  antik  su 
yolunu, yüzyýllar önce orada 

yaþayan Lukka halkýnýn izlediði yolu  
izleyerek, Lukka halkýnýn  baþkenti  
P a t a r a ' d a  n o k t a l a d ý l a r  
yürüyüþlerini. Yürüyüþ sonunda 
Patara'daki antik  tiyatroda Prof. Dr. 
Fahri IÞIK katýlýmcýlara Likya ile ilgili 
bir  konferans verdi. Sabah 10.00 
da baþlayan yürüyüþe yaklaþýk 250 
kiþi  katýldý, bu  yürüyüþ ekibine Kaþ 
Kaymakamý Süleyman YILMAZ da 
katýlarak destek  verdi. Bu  
geleneksel  yürüyüþe katýlmak için  
gittiðimiz Patara'da, Türkiye 
Ormancýlar Derneði Ekoturizm  
Grubu olarak  Prof Dr. Fahri IÞIK 
rehberl iðinde gezinin diðer 
günlerinde Antik  Likya'nýn 3 önemli 
kenti Pýnara, Tloss, Xsantos'u 
gezdik.
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Patara Muhtarý Arif OTLU 
geleneksel  olarak  yaptýklarý bu  
yürüyüþle amaçlarýnýn Likyanýn 6 
büyük kentinden en önemlisi ve 
baþkenti  olan bu liman kentini tüm  
Türkiye'ye ve dünyaya tanýtmak 
olduðunu söylerken de Patara'nýn 
gereken ilgiyi görmediðinden 
yakýndý. Patara'daki  meclis 
binasýnýn restore edilerek ileride  
Dünya Parlamenterler Birliði 
toplantýsýnýn burada yapýlmasýnýn 
planladýðýný ama en büyük  
arzularýnýn  Önemli  bir  liman kenti 
olan Patara'nýn,  geçen yýl  gün 
yüzüne çýkarýlan deniz fenerinin 
onarýlmasýyla þu  an kumlarla 
dolmuþ olan limanýn  kumlardan 
ar ýnd ý r ý la rak  esk i   ha l ine  
kavuþturulmasý ve fenerin yeniden 
yakýlmasý olduðunu  söyledi.



13 MAYIS 
er yýl  düzenli 
olarak  yaptýðýmýz 
Karagöl Gezisi  bu H

seferde oldukça ilgi  gören 
gezilerimizden birisi oldu. Sarý 
bahar  çiçeklerinin açtýðý günlerde 
37 kiþiyle gittik karagöle, içimizi  
ýsýtan bahar güneþiyle birlikte, yeni  
yapraklanmýþ orman aðaçlarý ve kýr 
çiçeklerinin kapladýðý, sarýsýyla 
moruyla bir  renk cümbüþünü 
andýran yaylasýyla çok  güzel bir   
gezi geçirdik. Gezi  boyunca 
k a t ý l ý m c ý l a r a  e t r a f ý m ý z d a  
gördüðümüz bitkiler hakkýnda ve 
molalarýmýz  sýrasýnda da orman 
ekosistemi  hakkýnda katýlýmcýlara 
bilgiler verdik ve  sorularý 
cevaplandýrdýk.

Gezi  güzergahýmýz 1500-
1700 m yükseklikler arasýnda  

alanýn çeþitli yerlerinde buz 
ç u k u r l a r ý n ý n  o l u þ t u r d u ð u   
göletçikler vardý.

Karagöl; çamlýk tepelerle 
çevrili göl alaný oldukça geniþ bir 
düzlükte bulunmaktadýr. Küçük 
fakat derin bir krater gölüdür. 
Gölün uzunluðu 80, eni  ise 35 m 
c i v a r ý n d a d ý r,  g ö l d e  b a l ý k  
yaþamamakta fakat bol  miktarda 
sü lük  bu lunmak tad ý r.  Gö l  
birdenbire derinleþtiði  için yüzmek 
tehlikelidir. 

kalkerli  ve karstik özellikleri aðýr 
basan kokurdan çukurluklar 
boyunca yaklaþýk 10 km dir.

Gezi  güzergahý boyunca 
karaçam, sarýçam, göknar, titrek 
kavak ve söðüt aðaçlarýyla 
karþýlaþtýk ancak tahribat sonucu 
bunlarýn yok olduðu alanlarda 
bozuk  meþelere rastladýk. 
Bunlarda tüylü meþe (Quercus 
pubescens) ve saçlýmeþe (Quercus 
c e r r i s )  l e r  ba s k ý n  o l a r a k   
bulunmaktaydý. Yüksek tepelerin 
üzerinde kokurdan alanlar ve 

GEZÝSÝ
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KARAGÖL 



rmanlar, göller 
ve þelalelerle Ob e z e n m i þ ,  

muhteþem bir atmosferin içinde, 
günlük hayatýn sorunlarýndan 
sýyrýlmak ve yeþile kavuþmak için 
Yedigöller tam bir cennet. Milli Park 
alaný olan Yedigöller kýþýn kar keyfi, 
ilk ve sonbaharda trekking, yazýn 
göl keyfi ve her zaman fotoðraf 
çekmek için gidilebilecek bir yer.

Doða ile 
b a þ  b a þ a  
kalmanýn, yeþilin 
h e r  t ü r ü n ü  
g ö r m e n i n  
mümkün olduðu, 
Yedigöller Milli 
P a r k ý ,   B a t ý  
K a r a d e n i z  
Bölgesi'nde bir  
doða klasiðidir. 
M i l l i  P a r k ý n  
içerisinde yedi  
a d e t  h e y e l a n   
g ö l ü  
bulunmaktadýr.  
Kayan kütlelerin 
vadilerin önlerini 
k a p a m a s ý  
s o n u c u n d a  
oluþan bu  göller; 
Sazlýgöl, Ýncegöl, 
Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl ve 
Seringöldür. Göller arasýnda 
yüzeysel ve yer altý akýþlarý ile 
b i r b i r l e r i n e  b a ð l a n t ý  
bulunmaktadýr.

Çevrelerinde oluþan bitki 
yapýsý itibariyle her biri ayrý karakter 
taþýyan bitkiler arasýnda kayýn, 
meþe, gürgen, kýzýlaðaç, karaaðaç, 
karaçam, diþbudak, sarýçam, 
göknar, ýhlamur gibi aðaçlar 

 Uzun yýllar o bölgede 
çalýþmýþ, þimdi Doða Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüðünde 
çalýþmakta olan rehberimiz Sedat  
AY Dirgine'de baþladý Yedigöllerin 
hikayesini anlatmaya.  Anýlarýyla,  
deneyimleri ve bilgisiyle, gezi  
boyunca tüm  katýlýmcýlara 
unutulmaz bir  gezi  yaþattý. 
Cumartesi  günü yedigöllere varýr 
varmaz aðlayan kayalarý ziyaret 

edip, çevredeki  bitki  ve hayvan 
türleriyle ilgili bilgiler alýp  hatta 
akþama içeceðimiz  bitki  çaylarýný 
doðadan toplayarak sazlý gölün  
kenarýnda kuracaðýmýz kamp  
alanýna gelip çadýrlarýmýzý kurup  
kamp  ateþimizi yaktýk. Pazar günü 
ilk ziyaret  yerimiz  göknarlý yayla,  
kapankaya seyir yeri,  anýt çamý 
ziyaret ettikten  sonra tek tek  gölleri 
dolaþtýk  ve Sedat AY'dan göllerle 
ilgili bilgiler edindik. 

bulunuyor.
2 0 0 7  y ý l ý n d a  

katýlýmcýlarýmýzdan gelen talepler 
doðrultusunda hem ilkbaharda , 
hem de sonbaharda olmak üzere 
iki  adet Yedigöller gezisi yaptýk. 
Böy l e ce  Yed igö l l e r i n  hem 
ilkbahardaki  güzelliklerini, hem de 
s o n b a h a r d a k i   
g ü z e l l i k l e r i n i g ö s t e r m i þ  

olduðumuzu  düþüyoruz.
Her gezimizde olduðu gibi  

bu  gezilerimizde de Dirgine 
Orman Ýþletme Müdürü Göksel 
Y E N Ý K A L A Y C I  b i z l e r d e n  
yardýmlarýný esirgememiþ, iki  
gezimizde de yolcuðumuzun  ilk  
duraðý ve ayný zamanda öðle 
yemeði molamýzda bizleri Dirgine 
Orman Ýþletme Müdürlüðünde 
aðýrlamýþtýr.

YEDÝGÖLLER  
G E Z Ý S Ý  

26-27 MAYIS

 & 

3-4 KASIM
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DÜZCE SAMANDERE

GÜZELDERE 

ÞELALELERÝ GEZÝSÝ

u  yýl  ilk defa 
yaptýðýmýz Düzce 
gezisi büyük  ilgiyle B

karþýlanmýþ olup 40 kiþi  katýlmýþtýr. 
Katýlýmýn yoðunluðu  nedeniyle bir 
kýsmý çadýrda,  bir kýsmý ise 
pansiyonda konaklamýþlardýr.

Gezinin ilk  günü 20 km 
süren Düzce'nin göknar, kayýn, çam 
ve birbirinden güzel  seyrine 
doyumsuz çiçekleriyle kaplý 
yaylalarýndan ve ormanlarýndan 
geçerek yürüyüþ yapýldý. Ýkinici  gün 
ise Düzce'nin güneydoðusunda, il 
merkezine 26 km mesafede 

kayalýklarýn arasýnda adeta 
kaynamaktadýr.

Ýkinci  olarak gittiðimiz 
Güzeldere Þelalesi, Düzce'nin 
Gölyaka Ýlçesinin sýnýrlarý içerisinde 
Düzce'ye 28, Gölyaka'ya 16 km 
mesafedeki Güzeldere köyündedir 
ve rakýmý 630 metredir. Güzeldere 
Köyü'nden geçen Býçký Deresi 
üzerinde bulunan, düþüþ yüksekliði 
ile Türkiye'deki en önemli  þelaleler 
listesinde birinci  sýrayý alan 
Güzeldere Þelalesi 135 m 
yükseklikte ve estetik  yönden de 
ayrýcalýklý bir  konuma sahiptir.

bulunan Samadere Þelalesi 
görüldü. Samandere Þelalesi doðal 
oluþum  özellikleri ile Milli Parklar 
Kanunu gereðince, Orman 
Bakanlýðýn'ca “Tabiat Anýtý” olarak  
tescil edilmiþtir. Samandere 
Þelalesi'nin de bulunduðu 500 m 
lik dere boyunca, anýt aðaçlar, 3 
adet þelale ve 1 de Cadý Kazaný adý 
v e r i l e n  d e r i n  b i r  b ö l ü m  
bu lunmaktad ý r.  Samandere  
Þelalesi'nde büyük aðaçlarýn 
arasýndan þiddetle akan sular,  
beyaz köpükler halinde dökülerek 
“Cadý Kazaný” içinde derin 

1 6 - 1 7  

HAZÝRAN

Samandere

 Þelalesi

Güzeldere

 Þelalesi
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ÇAMLIDERE  -  

MÝLLÝ PARKI YÜRÜYÜÞÜ

30 

HAZÝRAN 

Soðuksu Milli Parký
oðuksu Milli Parký, 
bölge ormanlarýnýn Sbulunduðu volkanik 

bir arazi parçasýdýr. Bu bakýmdan, 
bu tip arazilere özgü vasýflardan 
olmak üzere civarýnda sýcak ve 
soðuk su kaynaklarý bulunmakta 
olup, bunlar kaplýca olarak da 
deðerlendirilmektedir. Soðuksu 
Milli Parkýn'da yükseklik 1000-
1 8 0 0  m e t r e  a r a s ý n d a  
deðiþmektedir. En yüksek tepesi 
1789 metre rakýmlý Arhul tepesidir.

Her sene yapt ýðýmýz 
Çamlýdere gezilerine bu yýl da 
Çamlýdere'den Soðuksu Milli 
Parký'na doðru bir güzergah seçtik. 
Gezi Ankara Adliye'si önünden 
09.00 da toplam 38 kiþi  ile 
baþlamýþtýr. Yürüyüþ Aluç Daðýndan 
baþlayýp Kýzýlcahamam Soðuksu 
Milli Parkýnda sona ermiþ olup 
ortalama 18 km sürmüþtür.

G ü n e þ l i  b i r  g ü n l e  
baþlayan gezimizin  þiddetli bir  
dolu ve yaðmur saðanaðý altýnda 
devam  etmiþ olmasý günün keyifle 
bitmesine engel olmamýþtýr.  

Aluç Daðý
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IÞIK DAÐI  
01 TEMMUZ 

lk  defa yaptýðýmýz, 27 
kiþinin katýldýðý Iþýk  Daðý 
g e z i s i ,  T ü r k i y e  Ý

Ormancýlar Derneði ve Ekoturizm  
Grubu hakkýndaki kýsa sunuþ ve 
gezi  görevlilerinin tanýtýmý ile 
k a t ý l ý m c ý l a r ý n  k e n d i l e r i n i  
tanýtmalarýyla baþlamýþ, keyifli  bir  
yolculuk sonrasýnda yürüyüþe 
geçilmiþtir.

Iþ ýk Daðý (2034 m) 
yüksekliðinde, bol miktarda yürüyüþ 
güzergahý bulunduðu için dört 
mevsim gezi yapýlabilen bir yerdir. Ýç 
Anadolu Bölgesi ile Batý Karadeniz 
Bölgesi geçiþinde bulunduðu için 
de aðaç türleri açýsýndan zengin bir 
alandýr. Gezide Iþýk Daðýnýn 
zirvesine çýkýldýðý için dikey olarak 

da bu çeþitlilik görülebilmektedir. 
Dolayýsýyla step vejetasyonundan 
baþlanýlan bu çeþitlilik alpin zon 
vejetasyonuna kadar ulaþmaktadýr.

Yürüyüþ güzergahýnda 
orman iklim iliþkileri ve Ýç Anadolu 
örneðinde ormanýn yet iþme 
koþullarý anlatýlmýþtýr. Yürüyüþün 
baþlamasýndan 3-4 km sonra bir 
yuvanýn yanýnda kýrmýzý orman 
karýncalarý anlatýlmýþtýr. Zirveye 
ulaþýlýp öðlen yemeði yenildikten 
sonra,  biyolojik çeþitlilik, su  
sorunlarý ve endemizm konusu  
anlatýlmýþtýr. Yemekten kalkýp iniþe 
geçildiðinde ise orman sýnýrý ve 
alpin zonu konusu, ýþýk aðacý gölge 
aðacý i l iþkisi ve ormancýlýk 

uygulamalarýna etkisi anlatýlmýþ,  
ayrýca artým burgusu  ile yaþýn nasýl 
saptanacaðý gösterilmiþtir. Tüm 
bunlardan sonra katýlýmcýlar 
yaklaþýk 30 dakika kadar serbestçe 
dolaþmýþlar ve ormaný tanýma fýrsatý 
bulmuþlardýr.

G e z i  b i t i m i n d e  
ka t ý l ýmc ý la r ýn  güneþ in  geç  
batmasýndan dolayý biraz daha 
yürümek istemleri  üzerine 
Karagöle yürünmüþ burada 
ka t ý l ýmc ý la r  gö l  manzaras ý  
seyretmiþ, isteyenler göl çevresinde 
yürüyüþ yapmýþlardýr. Araçlara 
binmeden önce ise yürüyüþ sonu  
dinlendirici egzersizler yapýlarak 
gezi tamamlanmýþtýr.

GEZÝSÝ
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14-15

TEMMUZ 
SAFRANBOLU 

SARIÇÝÇEK 

YAYLASI

ÞEKER

KANYONU  

GEZÝSÝ
rotamýzý iki  senedir gittiðimiz Þeker 
Kanyonuna çevirdik.

Gezimizin ilk  günü 
herkese bahsini  yaptýðýmýz Yaci  
kanyonunu  göstermek için 
kanyonun üst  kýsmýndan bir  
yürüyüþ düzenledik ve güzergah 
boyunca kanyonu yukarýdan 
seyrettik. Ýlk  günkü yürüyüþ 
boyunca bir  de misafirlerimiz 
vardý; Kanal B. Kanal B de 
y a y ý n l a n a n  G ö k k u þ a ð ý  
programýnýn konusu  bizim 
gezimizdi. Yürüyüþ boyunca çekim 
ekibi bizim  birlikte çekim yaptý ayný  
zamanda katýlýmcýlarla röportaj 
yaparak gezi  görevlililerimizden 
orman ekosistemi, biyolojik  
çeþitlilik, orman ekolojisi ve çevre 
konularýnda bilgiler aldýlar.  
Gezimizin son duraðý olan  Yörük  
Köyünde kýsa bir gezinti  ve 
moladan sonra akþam yemeðimizi 
Çevrik köprüde yiyip geceyi  
geçireceðimiz Sarýçiçek Yaylasýna 
doðru yola çýktýk. Sarýçiçek 
yaylasýnda kampýmýzý yaptýktan 
sonra ertesi gün Þeker Kanyonuna 
doðru yola çýktýk. 25 kiþilik  
grubumuzla birlikte kah  yüzerek, 
kah  kayadan kayaya atlayarak,  su 
kaydýraklarýndan kayarak 4,5 
saatte þeker kanyonunu  geçerek  
gez im i z i   tamamlad ýk .  O  
yorgunluðun üzerine Þeker Piknikte 
bizim  için hazýrlanmýþ yemeðimizi 
yedikten sonra Ankara'ya dönmek 
için yola çýktýk.

kanyonuna düzenlemeye karar 
verdik. Gezi  öncesi yaptýðýmýz etüt  
sýrasýnda bu  kanyonun grup olarak  
geçilmesinin çok  zor ve tehlikeli 
olduðuna karar verdik  çünkü 
kanyon boyunca yüzülmesi   
gereken çok  uzun bir  su ve  
atlamamýz gereken 3-4 þelale vardý 
ve her birinin yükseklikleri 2-6 
metre arasýndaydý. Bunun  üzerine 

Ýki  yýldýr gittiðimiz Yenice-
Þeker Kanyonu  gezilerinden sonra 
Yenice etrafýnda daha deðiþik  ve 
yeni  yerler görmek ve Þeker 
Kanyonu  tekrar geçmek için bu  
geziyi düzenlemeye karar verdik.

O  bölgede çalýþmýþ 
arkadaþlarýmýzýn  tavsiyeleri 
üzerine bu  seneki gezimizi  Yörük 
K ö y ü  y a k ý n l a r ý n d a k i  Ya c i  
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SÝNOP  

ERFELEK  GEZÝSÝ
1-2 EYLÜL

u  gezi Türkiye Ormancýlar Derneði 
Ekoturizm Grubunun Sinop-Erfelek'e Byaptýðý ikinci gezidir. 38 kiþinin katýldýðý 

geziye, Türkiye Ormancýlar Derneði ve Ekoturizm 
Grubu hakkýndaki kýsa sunuþ ve gezi gorevlilerinin 
tanýtýmý ile baþlanmýþtýr. Daha sonra katýlýmcýlar kýsaca 
kendilerini tanýtmýþlar ve gezi boyunca dikkat  etmeleri 
gereken kurallar ve kýsaca gezi  programý ve 
güzergahlarýmýz anlatýlmýþtýr.

Cuma  saat 23.00 da hareket eden 
otobüsümüz ertesi sabah saat 06.30 da Sinop'a 
varmýþtýr. Otelimize yerleþip  kahvaltýmýzý yaptýktan 
sonra,  gezimizin ilk  duraðý olan tarihi  Sinop 
hapishanesinden  baþlayýp  Akliman, Hamsilos'a 
gidilmiþ öðle yemeði Akliman'daki  Doða Koruma ve 
Milli Parklar Müdürlüðünün Akliman'daki  piknik  ve 
mesire yerinde yenmiþtir. Hamsilos ve Aklimanýn 
hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verilmiþ ve sorular 
cevaplanmýþtýr. Daha sonra Sarýkum  Tabiatý Koruma 
Alanýna gidilerek Sarýkum  sahilinde ve Sarýkum  
gölünün etrafýnda yürüyüþ yapýlmýþ ve Diþbudak  
longozlarýna geçilmiþtir. Diþbudak  longozuna 
girdiðimizde Sinop Orman Bölge Müdürlüðünde 
çalýþan orman mühendisi  arkadaþýmýz Hasan BULDU, 
katýlýmcýlara Sarýkum Tabiatý  Koruma Alaný hakkýnda 
bilgi vermiþtir. Akþam otele döndüðümüzde 

2007 YILI ETKÝNLÝKLERÝ

katýlýmcýlara serbest zaman tanýnmýþtýr.
Ýkinci gün sabah saat 07.00 de 

kahvaltýmýzý etmek  üzere Erfelek' hareket 
ettik,  Erfelek'te yapýlan kahvaltýnýn 
ardýndan Tatlýca þalelerine gidilerek 27 
takým  þelaleden oluþan Tatlýca (Þamý) 
þelalelerine çýkýlmýþtýr. Þelalerden dönüþte 
yine Erfelek'te öðle yemeði  yendikten 
sonra saat 16.00 de Ankara'ya hareket  
edilmiþtir. Gezi boyunca programdan 
sapma olmadan vakitli  hareket edilmiþtir. 
Geziye katýlanlarýn birçoðu birbirleriyle ilk 
kez karþýlaþmalarýna raðmen oldukça 
uyumlu  bir  grup oluþturmuþ grup  içinde 
herhangi  sýkýntý  olmamýþ hatta dönüþ 
yolu boyunca otobüste þarkýlar söylenmiþ, 
bilgi  yarýþmalarý, hadi  anlat bakalým gibi  
oyunlar oynanmýþtýr. Pazar akþamý saat 
23.00 da Ankara'ya dönülmüþtür. 
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30 EYLÜL EÐRÝOVA 
ÝG E SÝZ

Ýlk  defa yaptýðýmýz, 41 
kiþinin katýldýðý Eðriova  gezisi 
Türkiye Ormancýlar Derneði ve 
Ekoturizm  Grubu hakkýndaki kýsa 
sunuþ ve gezi  görevlilerinin tanýtýmý 
yapýlmýþ ve katýlýmcýlar kendilerini 
tanýtmýþlardýr.

G e z i  y ü r ü y ü þ ü n e  
Beypazarý, Karaþar Beldesinin 
Belenova Yaylasý Mevkiinden 
baþlanýlmýþtýr. Belenova Yaylasý 
giriþinde katýlýmcýlar araçlardan 
indikten sonra yürüyüþ hakkýnda 
kýsa bir  açýklama yapýlmýþ, gezinin 
koþullarý ve yürüyüþ ile ilgili temel 
temel bilgiler gezi  görevlisi 
tarafýndan anlatýlmýþtýr. Gezi 
boyunca orman açýklýklarýnda 
bulunan alýç aðacý meyvelerinden 
katýlýmcýlara açýk  ikramda 
bulunulmuþtur. 

Belenova Yaylasý ortalama 
1650 m yükseklikte bulunmakta 
olup, etrafý sarýçamla karýþýk  
göknar ormanlarýyla kaplýdýr. 

anlatýlmýþtýr. Saf göknar ormanlarý 
arasýnda sonbaharda sarý renkli 
olan titrek  kavaklar meraklý 
katýlýmcýlara tanýtýlmýþtýr.

Kat ý l ýmcý lar yemyeþi l   
göknar ormanlarýnýn arasýndan 
yürüdükten sonra 1650 m'de 
karþýlaþtýklarý masmavi Eðriova 
Yaylasý Göleti karþýsýnda tüm 
yorgunluklar ýn ý  unutmuþlar,  
oldukça büyük olan göl etrafýnda 
d a  y ü r ü y ü þ  y a p m ý þ l a r d ý r.  
Katýlýmcýlar arasýnda bulunan kuþ 
göz lemc i le r i  gö l  e t ra f ýnda 
dürbünleri  kuþ gözlemi yapma 
fýrsatý yakalamýþlar, söylediklerine 
göre 2 adet  kara kartal ve 2 adet 
gri  balýkçýl gözleme fýrsatýný 
bulmuþlar. Göl kenarýnda bir saat  
kalýndýktan sonra keyifli  bir  
gezinin ardýndan Ankara' ya 
dönülmüþtür. 

                       Ekoturizm Grubu

Burada doðal olarak  yetiþen 
sarýçam ve az da olsa bulunan 
karaçamýn özellikleri gezi  görevlisi  
Biyolog Mehtap Öztekin tarafýndan  
katýlýmcýlara anlatýlmýþtýr. Daha 
sonra sarýçam ormanlarý içerisinde 
ilk  molamýz verilmiþtir. Mola 
sýrasýnda da biyoçeþitliliðin önemi 
örneklerle anlatýlmýþ ve 2-B kanunu  
kapsamýndaki  orman alanlarýyla 
ilgili  bilgiler verilmiþ,  sorulan 
sorular cevaplandýrýlmýþtýr. 

Ayrýca bu  gezi  sýrasýnda 
katýlýmcýlarýmýzdan Emekli Orman 
Mühendis i  Ahmet Demirtaþ 
tarafýndan 3 ibreli bir  sarýçam 
örneði  bulunmuþ ve diðer 
katýlýmcýlara gösterilmiþtir. Yürüyüþ 
sýrasýnda 1750 m yükseklikte 
bulunan  göknar ormanlarý 
arasýndan geçilirken göknarlarýn 
gençleþ t i rme çal ýþmalar ýn ýn 
yapýldýðý bir  alanda kýsa bir  mola 
verilip, gençleþtirme çalýþmlarýnýn 
yaný sýra ýþýk  ve gölge aðacý iliþkisi  
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oðun geçen bir kýþ, arkasýndan özlemle 
b e k l e n e n  b i r  i l k b a h a rY

Sonuçta beklenen günler geldi.  Güneþ 
parlamaya baþladý. Doðada bir kýpýrtý, bir kýpýrtý….
Ýlkbahara  Baðlum'da  Ormancýlar Derneðiyle 
merhaba demek  bambaþka bir þey.

16 Mart 2008 sabah saat 9.00. Bu 
katýldýðýmýz  belki onuncu gezi. Eþim ve ben gezmeyi 
çok seven insanlarýz. Doðayla iç içe olmak çok güzel. 
Daha önce Yedigöller, Karagöl, Erfelek Þelalelerini 
Ormancýlar Derneði ile gezdik. Bunlar hepsi  
birbirinden güzel gezilerdi.

Hiç çiðdem tarlasý gördünüz mü? Tadýna doyum 
olmayan bir görüntü.  Topraktan fýþkýran bir güzellik. 
Hepsi ayrý ayrý gülümsüyor insanýn yüzüne. Üzerine 
düþen güneþle, topraktan fýþkýran güzellik…. 
Anlatmakla olmuyor, bunu yaþamak gerek. Yürürken 
arkanýzý dönüp tepelere bir bakýyorsunuz ki, inanýlmaz 
bir güzellikle karþý karþýyasýnýz.

Doðayý bilimsel olarak tanýyanlarla birlikte 
gezmek, onlardan bir dolu þey öðrenmek, aðacý, 
yapraðý , gürgeni, meþeyi,  akçaaðacý tanýmak çok 
hoþ.

Ahmet hocam bize Ankara çiðdemini tanýttý. 
Topraðý büyük bir itinayla kazdý. Öyle korkuyordu ki 

ona zarar  vermeye. Topraktan söktü, onun  dipteki 
yumrusu ile birlikte  çýkardý ve  ipliksi  yumruyu bize 
gösterdi. Ankara çiðdemini diðer çiðdemlerden  ayýran 
özellik buymuþ. Sonra büyük bir  itinayla onu tekrar 
topraða dikti.Çünkü ekolojik dengeyi bozmamak 
gerekiyor. 

Ahmet Hocam'la bu gezide  ilk defa 
karþýlaþtýk. O da bizim gibi doðaya gönül verenlerden. 
Organizasyon ve  anlatým, diðer gezilerde de olduðu 
gibi mükemmel. Bu dernekle gezmek çok zevkli. Ben 
tüm gezilerine katýlmak istiyorum. 

Baðlum'da uzunca bir doða  yürüyüþü yaptýk 
ormancý dostlarýmýzla ve yine tanýdýðýmýz 
arkadaþlarýmýzla.  Yeni yeni uyanmaya baþlayan 
doðayý izlemek çok  hoþ……..

Kalýntý ormanýný gezdik. Bunlar ne yazýk ki 
kesile kesile bir grup kalan çam aðaçlarý. Akraba 
aðaçlarmýþ. Bize öyle anlattýlar. Eþim bu aðaçlardan 
birinin dalýna  oturmuþ zevkle etrafýna bakýnýyordu. 
Çeþit çeþit boyutlarda çam aðaçlarý. Hele bir tanesi 
týpký kocaman  bir þemsiye gibiydi. Bu arada etraftaki  
meþe ve ahlatlardan buranýn daha önce bir orman 
alaný olduðu anlatýldý bize.

Ormandan,  Baðlum'a kuþbakýþý çok 
hoþtu…..

Murat  Bey de  ormana gönül verenlerden. 
Ondan da çok þey öðrendik bu gezide. 
Bu gezilere katýlmakla Ormancýlar Derneði'ndeki  
orman mühendislerinden ve görevli arkadaþlardan  
çok þey öðreniyorsunuz.
               Ormana gönül verenlerle  bu gezilerde 
buluþmak dileðiyle….               

                                           
                                            Sumru BOZOK

BAÐLUM 

G E Z Ý S Ý
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Prof.Dr. 
Tahsin TOKMANOÐLU

 Sayýn meslektaþým Ýsmet 
TEZCAN'ýn 2008 Ocak Þubat 
günlü “Orman ve Av” dergisinde 
yayýnlanmýþ bulunan “Ýnsan 
Kaynaklarý” isimli yatýsý beni çok 
etkiledi ve bu yazýyý yazmamý 
gerektirdi.

Yazýnýn baþýnda bulunan 
“1911'de baþlayan ve birbirini 
takip ederek 11 yýl sonra 1922'de 
sona eren Trablusgarp, Balkan, I. 
Cihan ve Ýstiklal Savaþlarýnda, 
Türkiye eðitilmiþ insanlarýnýn 
hemen hemen tümünü kaybetmiþti” 
þeklindeki önsöz de beni çok 
etkiledi...

Etkilenmemin en önemli 
sebebi; babamýn uzun süre bu 
savaþlarýn içerisinde bulunmasý, 
birçok yaralar almasý ve sonunda 
MALÜL GAZÝ olmasýdýr. Çok özet 
olarak babamýn yaþantýsý þöyle:

Babam 1912 yýlýnda yani 
Balkan Savaþý çýktýðýnda, Ýstanbul 
Üniversitesinde öðrenciymiþ. Savaþ 
sýkýþýnca, hükümetimiz üniversiteyi 
kapatmýþ ve öðrencilerin tamamýný 
acele bir eðitimden geçirerek yedek 
subay yapmýþ ve savaþa göndermiþ. 
Böylelikle babam, bir asteðmen 
olarak Selanik'e gitmiþ ve savaþa 
girmiþ, büyük yara almamýþtýr.

Balkan Savaþýndan sonra 
baþlayan I. Dünya Savaþýnda, 
b a b a m  ö n c e  Ç a n a k k a l e  
savaþlarýnda bulunmuþ, daha 
sonra da babamýn birliðini 
Almanya'ya, Galiçya Cephesine 
göndermiþler. Üç yýl Galiçya 
Savaþlarýnda kalan babam, aðýr 
yaralar almýþ. Bu yaralarýn en 
büyüðü, akciðerine saplanmýþ olan 
bir kurþundur. Bu kurþunun etkisi ile 
arka üstü yatamazdý. Yatarsa 
kurþun ciðerlerine batar ve 
acýtýrdý...

Bir süngü savaþýnda, 
elindeki bombanýn ipini çekmiþ ve 
atarken kafasýna bir taþ isabet etmiþ 
ve babam bombanýn üzerine 
düþmüþ ve yatmýþ.  Bomba 
bacaklarýnýn arasýnda patlamýþ ve 
baldýr etlerini parçalamýþ. Allahtan 
bacak kemik ler ine bi r  þey 
olmamýþ...

Bir baþka süngü savaþýnda 
da, bir düþman süngüsü, karnýnýn 
sol tarafýna saplanmýþ. Karný içeriye 
doðru 5-6 cm kesikti. Bütün yaralarý 
Almanlar, iyi þekilde tedavi etmiþler.

1918 yýlýnda Birinci Dünya 
Savaþý bitince babam Ýstanbul'a 
dönmüþ.

Babam Ýstanbul'da çok 
acýklý manzaralarla karþýlaþmýþ. 
Düþman askerlerinin bir gece 
sokak ta ,  Tü rk  kad ýn la r ýna  
sataþtýklarýný görmüþ... Kadýnlarýn 
çok acýklý olan baðrýþlarýna 
dayanamamýþ... Tabancasýný 
çekerek ateþ etmiþ... Üç düþmaný 
öldürmüþ... Bu olaydan sonra 
Ýstanbul'dan kaçarak Samsun'a 
gitmiþ. Samsun'da “Topal Osman 
çetesine katýlmasý ve onu ikna 
ederek, Ankara'ya gelmesinin 
saðlanmasý” istenmiþ. Ayný þekilde 
görevlendirilmiþ bir subay daha 
varmýþ. Ýki subay, Topal Osman'ýn 
Samsun yöresinde yaptýðý olaylarýn 
büyük çoðunluðuna katýlmýþlar. 
Topal Osman'ý Ankara'ya gitmeye 
çok zor ikna etmiþler. Sonunda 
götürmüþler ve Atatürk'ün huzuruna 
çýkmýþlar.

Babam daha  son ra  
Kurtuluþ Savaþý'na katýlmýþ, 9 
Eylül'de Ýzmir'e giren ordumuzun 
içinde bulunmuþ. 

Kur tu luþ Savaþý 'ndan 
sonra hükümetimiz þöyle bir karar 
almýþ: “1912'de Balkan Savaþý 

ORMANLARIMIZIN

H A R Ý T A L A R I  
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baþladýðýnda, silâhaltýna alýnan 
ün i ve r s i t e  öð renc i l e r i nden  
isteyenler, okullarýna dönebilir ve 
eðitimlerini tamamlayabilirler. 
Ýsteyenler de subay olarak 
kalabilirler.

Yapýlan inceleme sonunda 
görülmüþ ki; 1912 YILINDA SÝLAH 
ALTINA ALINAN ÖÐRENCÝLERÝN 
% 95'Ý ÞEHÝT OLMUÞ, SADECE % 
5'Ý KALMIÞ, ONLAR DA YARALI... 
Babam o güne kadar yüzbaþý olmuþ 
ve subaylýkta kalmaya karar 
vermiþ...

45 yýl subaylýk yaptýktan 
sonra, Doðu Anadolu'da Sait isyaný 
çýkmýþ ve babam da, bu isyana 
karþý görevlendirilmiþ. Benim 
çocukluðum Van'da geçti. Babam 
genellikle bizden uzakta ve 
çatýþmalarýn içerisindeydi. Annem, 
ben ve kardeþim, çok çok 
üzüldük...

Þ e y h  S a i t  i s y a n ý  
bastýrýldýktan sonra, babamýn 
yaralarýndaki ýstýraplarý arttý ve 
babam MALÜL GAZÝ olarak emekli 
oldu...

Babam Cumhuriyetimizin 
kuruluþunu yakýndan izler ve “1912 
yýlýnda silâhaltýna alýnan üniversite 
gençliði sað kalsaydý. Atatürk'e çok 
yardýmcý olur, Cumhuriyetimiz hem 
daha süratli, hem de daha güçlü 
olarak kurulurdu” derdi.

Galiçya'daki savaþlarýn 
baþlangýcýnda Almanlar, Türk 
s u b a y l a r ý n ý n  h a r i t a d a n  
yararlanmayý bilmediklerini görmüþ 
ve bir kurs düzenleyerek bu 
eksiðimizi gidermeyi kararlaþtýrmýþ 
ve kursu yapmýþlar.

Galiçya Savaþlarýnda 
haritanýn faydalarýný yakýndan 

HARÝTA KONUSU



gören ve yararlanan babam, 
haritasýz savaþýn yapýlamayacaðý 
kanýsýndaydý. Fakat Kurtuluþ 
Savaþýna gelince, bakmýþ ki hiç 
haritamýz yok. Hem harita yapmak 
hem de savaþmak zorunda 
kalmýþlar. Bu durum birçok olayda 
zararýmýzýn artmasýna neden 
olmuþ.

Babam emekli olduktan 
sonra, “Hala Türkiye'nin doðru 
dürüst bir haritasý yapýlmadý. Yarýn 
savaþ olursa, biz hangi haritadan 
yararlanacaðýz?  Niçin yapýlmýyor? 
Özellikle Ýkinci Dünya Savaþý 
günlerinde, babam bu soruyu çok 
k imseye sorardý .  B i r  yaný t  
alamadýðý için de çok üzülürdü. 
Askeriyenin bir kolu olan Harita 
Genel Komutanlýðýnýn, sadece 
askeri bölgelerin haritalarýný 
yaptýðýný, savaþýn ise ülkemizin 
n e r e s i n d e  o l a c a ð ý n ý n  
bi l inmediðini .  Bu nedenle: 
Ü L K E M Ý Z Ý N  TA M A M I N I N  

HARÝTASININ BÝR AN ÖNCE 

YAPILMASININ ÇOK ZORUNLU 

OLDUÐUNU sýk sýk söylerdi.
1949 yýlýnda Harita Genel 

Komutanlýðý ile Orman Genel 
Müdür lüðü,  ara lar ýnda bi r  
anlaþma yaptýlar. Anlaþmaya göre 
bu iki kurum, birlikte çalýþarak 
ülkemizdeki bütün ormanlarýn ve 
çevrelerinin 1/25 000 ölçekli, 
topoðrafik haritalarýný yapacaklar. 
Orman mühendisleri orman 
alanlarý içerisinde, nirengi aðlarý 
kuracaklar. Gerekli ölçülerini 
yaptýktan sonra, koordinat ve kot 
h e s a p l a r ý n ý  y a p a c a k l a r.  
Askeriyenin fotoðraf uçaðý da, 
orman alanlarýnýn fotoðraflarýný 
ç ekecek .  Daha  son ra  bu  
fo toð ra f l a rdan  ve  n i r eng i  
noktalarýndan yararlanýlarak, 
topoðrafik haritalar çizilecek. Bu 
s on  i þ l em ,  Ha r i t a  Gene l  
Komutanlýðýnýn çizim aletlerinde 
yapýlacak.

Yapýlan bu anlaþmanýn 
uygulanabilmesi için, 1949 yýlýnda 
Ankara'da bir kurs düzenlendi. Ben 
de bu kursa çaðrýldým. Bu kurs 

s a y e s i n d e  H a r i t a  G e n e l  
Komutanlýðýný yakýndan tanýdým ve 
yapmakta olduklarý iþleri, ayrýntýlý 
bir þekilde gördüm.

Kursta gördüklerimi ve 
yapacaðýmýz çalýþmalarý, babama 
anlattým, çok sevindi. “Demek ki 
ü lkemiz in  modern har i tas ý  
yapýlacak ve benim oðlum da bu 
iþte çalýþacak”.  O güne kadar, 
babamýn bu kadar sevindiðini hiç 
görmemiþtim.

1950 yýlýnda Abana'da, 
1951'de Ýski l ip ' te, 1952'de 
Saimbeyli'de üçer pafta yaptým. 
1953 yýlýnda bir Amerikan bursu 
kazanarak, Amerika'ya gittim. 

Orada üniversitede, haritacýlýk 
eðitimi görmek istediðimi bildirdim. 
Haritacýlýk eðitiminin yüksek 
kýsmýna beni aldýlar. Sýnýfýmýz 20 
kiþiydi, bunlarýn 10 tanesi 
Amerikalý, diðerleri de çok ayrý 
milletlerdendi. Benden baþka Türk 
yoktu. Cebrail isimli bir Ýranlý vardý, 
onunla arkadaþ olduk. Cebrail her 
fýrsatta kendini metheder ve “Ben 
çok iyi matematik bilirim, istersen 
sana da öðretirim. Bilmediklerini 
bana sor, çekinme” derdi.

Derslere baþlamamýzdan 
on gün kadar sonra, hocalardan 

biri, biz yabancýlara sýrayla þu 
soruyu sordu: Ülkenizde harita 
yapýyor musunuz? Yapýyorsanýz 
nas ý l  yapýyorsunuz? Hangi  
yöntemleri uyguluyorsunuz?

Hoca benden önce bu 
sorularý Cebrail'e sordu. Cebrail 
“Biz hiç harita yapmýyoruz” dedi. 
Ben de; Fotogrametrik yöntem 
uygulayarak topoðrafik harita 
yapýyoruz. Ben 3 yýl bu iþte çalýþtým, 
9 tane pafta yaptým. Konunun 
ayrýntý larýna ait sorularýnýzý 
yanýtlayabilirim” dedim. Hoca iþin 
tekniði ile ilgili birkaç soru daha 
sordu, onlarý da yanýtladým. Hoca 
çok memnun oldu ve “Demek ki 

Asya ülkeleri içinde bir Japonya, 
bir de Türkiye modern yöntemle 
harita yapýyormuþ. Öðrendiðim 
iyi oldu” dedi. Hocanýn bu sözleri 
bütün öðrencileri etkiledi, beni de 
çok sevindirdi.

Dersten sonra Cebrail 
bana dedi ki; “Ýran'da Türkler için 
çok palavracý derler, demek ki 
doðruymuþ.  Türk iye k im? 
Fotogrametrik yöntemle harita 
yapmak kim? Nasýl kandýrdýn 
hocayý? 

B e n  d e  “ C e b r a i l  
söylediklerimin hepsi doðru, ben 
hocayý asla kandýrmadým. Bu iþi 
bi lmesem, hocanýn teknik 
sorularýný yanýtlayabilir miydim?” 
dedim. Fakat inandýramadým.

A m e r i k a n  
Üniversitelerinde hemen her 

hafta, küçük çapta bir yazýlý sýnav 
yapýyorlar. Benim bu sýnavlarda 
yüksek notlar almama karþýlýk, 
Cebrail çok düþük notlar aldý ve 
bana matematik sorularý sormaya 
baþladý. Bir süre sonra da “Ben bu 
iþi baþaramayacaðým” dedi ve 
Amerika'dan ayrýldý. 

1950'li yýllarda “Havai 
Nirengi” denilen bir yöntem 
bulunmuþ. Biz bu yöntemi hiç 
bilmiyorduk. Ben de orada 
öðrendim. Biz Türkiye'de bir tane 
1/25 000 ölçekli topoðrafik paftayý 
yapabilmek için, en az 30 tepeye 

1950'li yýllarda “Havai 

Nirengi” denilen bir 

yöntem bulunmuþ. Biz 

bu yöntemi hiç 

bilmiyorduk. Ben de 

orada öðrendim. Biz 

Türkiye'de bir tane 

1/25 000 ölçekli 

topoðrafik paftayý 

yapabilmek için, en az 

30 tepeye çýkýyor, 

nirengi noktasý kuruyor 

ve ölçüsünü 

yapýyorduk.
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çýkýyor, nirengi noktasý kuruyor ve 
ölçüsünü yapýyorduk. Ormanla 
kaplý tepelerde ve bazý özel 
durumlarda, nirengi kuleleri 
yapmak zorunda kalýyorduk. Bu 
nedenle, bir yýlda ancak üç pafta 
yapabiliyorduk. Havai Nirengi 
yöntemi sayesinde, bir paftanýn 
haritasý, sadece üç tepeye çýkýlarak 
yapýlabiliyor. Yani arazi iþi onda 
bire iniyor.

Amerika'da gördüðüm ve 
iyice öðrendiðim bu yöntemi, 
Harita Genel Komutanlýðýnda 
birçok yetkiliye anlattým. Beni 
d i k k a t l e  d i n l e d i l e r  v e  
“Uygulamakta olduðumuz yöntemi 
yani sýk nirengi aðý yapma 
yöntemini, yarý yolda deðiþtirmemiz 
uygun olmaz. Birçok aksaklýðýn 
ortaya çýkmasýna sebep olur. Bu 
nedenle; “Baþladýðýmýz yöntemle, 
yani sýk nirengi aðý kurarak, 
ülkemizin haritasýný tamamlayalým” 
dediler. Böylelikle her paftaya 30 
nirengi noktasý yapmaya devam 
ettik.

1 9 6 0  y ý l ý n d a  
ormanlarýmýzýn da, ülkemizin de 
1/25 000 ölçekli topoðrafik 
haritalarý tamamlandý. Bu haritalar, 
ülkemizdeki bütün haritalarýn ana 
iskeletini oluþturmaktadýr. Babam 
da vardýðýmýz bu sonuca çok çok 
sevinmiþti.

Ben Amerika'ya 1953 
yýlýnýn baþýnda gittim ve 1954 yýlý 
baþýnda döndüm, eski iþime 
baþladým. Çektiðim kura sonucu, 
Çorum'un Ýskilip ilçesinde iki pafta 
yapmakla görev lendi r i ld im. 
Babamý da Ýskilip'e götürdüm. 
Babam, komþularýmýza ve kahvede 
tanýþtýðý kimse kimselere sevinçle 
“Oðlum, harita yapýyor” diyordu. 
Dinleyenler de “Harita dediðin 
nedir? Ne iþe yarar? þeklinde 
sorular soruyorlardý. Babam 
insanlarýmýzýn bu cehaletine çok 
üzülüyor, þaþýrýyor ve söyleyecek söz 
bulamýyordu.

Ý s k i l i p ' t e ,  ö z e l l i k l e  
k ö y l ü l e r i n  k o n u þ m a l a r ý ,  
bizimkinden çok farklýydý. Bu 

nedenle çok zaman anlaþmakta 
güçlük çekerdik. Ýþçilerime çok 
zaman, söylediklerimden ne 
anladýklarýný sorar ve dediklerimi 
tekrarlamalarýný isterdim. Örneðin 
iþçilerimin Çarþamba ve Perþembe 
sözcük le r i n i  b i lmed i k l e r i n i  
saptadým. Sebebini araþtýrdým ve þu 
sonuca vardým:

B i z  b u  s ö z c ü k l e r i  
Ýranlý'lardan almýþýz. Çarþambanýn 
aslý “Dördüncü gün” anlamýna 
gelen “carý þembe”, perþembenin 
aslý da “beþinci gün” anlamýna 
gelen “penci þembe” imiþ.

Uzun yýllar önce biz 
þehirliler, Arapça ve Acemce 
konuþmayý veya bu dillerden bazý 
sözcükler almayý, bir üstünlük, bir 
bilgiçlik olarak kabul etmiþiz. 
B ö y l e l i k l e  Ç a r þ a m b a  v e  
perþembeyi de Acemlerden almýþýz. 
Fakat, köylülerimiz almamýþ, onlar 
Öztürkçe sözcüklerle konuþmaya 
devam etmiþler. Sonuç olarak, 
köylü ve þehirli birbirinden 
uzaklaþmýþlar. Bu gün de ayný 
ha tay ý  Ýng i l i zce  karþ ý s ýnda 
yapmaktayýz. Ýngilizce sözcükleri 
kullanmayý, bir üstünlük ve bir 
bilgiçlik sanýyoruz.

G ü ç l ü  b i r  m i l l e t  
olabilmemiz için, dil birliðini 
kurmamýz þartt ýr. Ýski l ip ' teki 
iþçilerime, radyodan haberler 
dinletir ve ne anladýklarýný 
sorardým, anlayan çýkmazdý.

Ýskilip'te öðrendiðim bir 
tümceyi, aný olarak saklamakta ve 
tekrarlamaktayým. Tümce þu: 
Gobel gölükle cýlgada cerek taþiy. 
Anlamý; erkek çocuk patikada, yük 
hayvaný ile sýrýk taþýyor.

Ziyaret ettiðim bir köy 
okulunun ders programýndaki gün 
isimlerinin arasýnda Çarþamba ve 
Perþembe yoktu. Bu durum da beni 
çok etkilemiþti. Bu köy okulundan 
çýkan çocuklar, þehirdeki ortaokula 
gidince, nasýl uyum saðlayacaklar?

1954 yýlý sonunda Ýskilip'le 
ilgili iþleri bitirdim ve 1955 yýlý 
baþýnda, fakülteye asistan olarak 
gittim. Konumun pratiðinde uzun 
süre çalýþmýþ olmam çok iyi oldu. 

Güç lü  b i r  

m i l l e t  

olabilmemiz için, 

d i l  b i r l i ð i n i  

kurmamýz þarttýr. 

Ý s k i l i p ' t e k i  

i þ ç i l e r i m e ,  

r a d y o d a n  

haberler dinletir 

v e  n e  

a n l a d ý k l a r ý n ý  

s o r a r d ý m ,  

a n l a y a n  

çýkmazdý.

Ý s k i l i p ' t e  

öðrendiðim bir 

t ü m c e y i ,  a n ý  

o l a r a k  

saklamakta ve 

tekrarlamaktayý

m. Tümce þu: 

Gobel gölükle 

c ý lgada cerek 

taþiy.  Anlamý; 

e r k e k  ç o c u k  

pat ikada, yük 

hayvaný ile sýrýk 
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BÝTKÝ 'DIRCAN

Bitki; hava, ýþýk, toprak ve sudan aldýklarýný 
yeþil renkli bölümleri (yaprak-dal) ile iþleyip, organik 
yapýya (can'a) dönüþtüren canlýdýr.

Dönüþtürme olayý “Fotosentez” olarak anýlýr.
Fotosentez olayý, doðada yalnýzca bitkilerin 

özgün üretim ve dönüþtürme biçimidir. Bitki aldýðý 
güneþ enerjisini, diðer enerji birimleri (toprak, su, 
hava) ile birleþtirerek (sentezleyerek) organik yapýya ve 
besin þekline dönüþtürür.   

Güneþ ýþ ýðý  (ener j is i )  iþ lemin ana 
yürütücüsüdür.

Güneþ enerjisi olmazsa “fotosentez”, 
fotosentez iþlemi olmazsa canlýlýk, organlaþma, 
besinleþme olmaz. Baðlý olarak bitkisel üretimi, 
(fotosentez sonuçlarýný) kullanan diðer canlýlar 
olamaz. Ekologlar bu nedenle bitkileri temel üretici 
olarak nitelerler.

Bitkiler günlük güneþ enerjisinin (enerji 
dalgalarýnýn) çok az bir kýsmýný alabilirler. Bu da 5000 

2kilokal/gün/m  dir. Bu, var olan enerjinin % 3,5'u olup, 
ancak tüm alanýn bitki ile örtülü olmasýyla olasýdýr.

Bitkiler aldýklarý güneþ enerjisinin bir kýsmýný 
son enerji haline getirebilmek için kullanýrlar. Yani 2-4 
kalorilik baþlangýç enerjisinden ancak 1 kalorilik son 
enerji üretebilirler. Sonuçta; bitkiler topraða gelen 
güneþ enerjisinin en fazla % 1'ini faydalý son enerji 
haline getirebilirler.

Fransa'daki CNRAM'in araþtýrmalarýna göre 
Paris bölgesi koþullarýnda buðday üretimi 12500 
kg/hektardýr. Fakat bugüne kadar en iyi rekolte 7000-
8000 kg/hektar olmuþtur. Yani topraklar zayýf 
randýmanla iþletilmektedir. Tarým ve orman 
araþtýrmalarýnýn en önemli konusu, (temel konusu) 
güneþ enerjisini en iyi alabilen ve bunu en etkili 
kullanabilen bitkinin seçilmesidir.

Güneþ enerjisinin en iyi kullanýlabilmesi tarým 
ve ormancýlýk üretiminin uluslararasý düzeyde 
bölünmesi ve güneþ enerjisinin en iyi þekilde 
alýnmasýnýn düzenlenmesi ile olur (Bitkilerin mimarisi, 
topraðý örtme oraný, rotasyonun organizasyonu). 
Tarýmsal kültürlerin entansitesi güneþ enerjisi 
kullanabilme derecesiyle belirlenir. Tarýmsal randýman 
hektardaki yýllýk tarýmsal ürün toplamýdýr.

Hektardaki buðday veya tahýlýn randýmaný bir 
þey ifade etmez. Ayrýca ayný yýl içinde ikincil ürünlerin 
de alýnmasý dikkate alýnmalýdýr. Bu durum çok iyi 
araþtýrýlmalýdýr. Randýman yükseltilmesi deðiþik üretim 

faktörleri üzerinde 
baz ý  i þ lemler in 
gerçekleþtirilmesini 
zorunlu kýlar. Bu 
konuda endüstriyel 
ve biyolojik girdiler 
araþ t ý r ý lmal ýd ý r.  
Faydalý biyolojik 
üretimin çoðaltýlmasý biyolojik artýklarýn azaltýlmasýyla 
mümkündür. Organik bu alt ürünlerin kullanýlmasý 
gerekir. Bunun için iki türlü bütçe yapabiliriz.

Bir hektar brüt üretim ederini enerji olarak 
hesaplayabiliriz.

Besin maddeleri yalnýzca bitkiler deðildir. 
Birçok ülkede özellikle geliþmiþ ülkelerde insanlar 
daha deðiþik gýdalar kullanýrlar. Besin maddesi üretimi 
zinciri karýþýktýr, ekologlar bunu incelemektedir. 
Yapýlan incelemeler sonunda tropikal bölgelere 
yaklaþtýkça enerji transferi yükselmesine karþýn 
randýman düþmektedir. 

Bitkisel enerjinin hayvansal enerjiye 
dönüþmesi için (F.A.O'ya göre) 7 bitkisel baþlangýç 
kalorisi ancak 1 hayvansal enerji için gereklidir.

Besin maddeleri üretim devresinde enerji 
randýmaný þöyledir. 

Fotosentez randýmaný % 1 = 1/100
Faydalý randýman tüketilen kýsým = 1/2
Ot yiyen deðiþtiricilerin randýmaný = 1/10
Ýnsanlar tarafýndan tüketilen faydalý 

randýman = 1/2
Ýnsanlar tarafýndan deðiþtirilen randýman

= 1/10

Formül: 1/100 x 1/2 x 1/10 x 1/2 x 1/10 = 
1/40000

Bu durum oldukça kötü bir enerji kullanýmý 
randýmanýdýr. Bu durumun düzeltilmesi için besin 
maddeleri tüketim zincirinin düzenlenmesine gerek 
vardýr. Bu da;

1- Bitki randýmaný (verimi) iyileþtirilerek,
2 -  H a y v a n  v e r i m i n i  i y i l e þ t i r e r e k  

gerçekleþtirilebilinir.
Burada en önemlisi bu zincirden hayvaný çýkarmakla 
olur. 1/100 x 1/10 x 1/10 x 1/2 = 1/20000 olur ve 
randýman % 50 yükselir.
Bir kiþinin yýllýk gýda rasyonu ortalama 1.000.000 
kaloridir. 1 hektar arazi 20 kental buðday (tahýl) 

Çeviren: Or.Yük.Müh. Turgut ÇELÝKKOL, 

Erozyon-Çölleþme ve Kýrsal Kalkýndýrma Uzmaný,

                                            TEMA Koordinatörü
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ürettiðine göre ve bunun ekmeðe dönüþtürülmesinde 
2000 x 2400 Kkal/1.000.000 = 5 insana yetecek 
gýda karþýlanabilir yani kiþi baþýna 0.2 Ha arazi gerekir. 
Eðer kullanýlan rasyon % 40 hayvansal gýda (protein) 
ihtiva ederse gerekli ziraat arazisi kiþi baþýna 
600.000/2400+400.000/500=33 kg buðday veya 
1.6 Ha. tarým alanýna denktir. Asya'da ekilen alan kiþi 
baþýna 0.20 ha, Amerika'da bu miktar 2.0 hektardýr.
Yüksek protein tüketen toplumlar dünya üzerinde var 
olan ekosistemlerin büyük bir bölümünü tüketir. 
Dünyadaki aþýrý beslenme ve açlýðý ortadan kaldýrmak 
için deðiþik olanaklar yanýnda bitkisel kalori israf eden 
zengin milletlerin aþýrý hayvansal besin (protein) 
ku l lanan bes in s i s temler in in düze l t i lmes i  
gerekmektedir. FAO'nun yapmýþ olduðu bir 
araþtýrmaya göre 20 gr/gün hayvansal protein ve 
bitkisel protein kullanan ve saðlýklý toplum olan 
Japonlara yakýn bir sistem bulmak uygulamak 
gerekmektedir.

Bugünkü durumda batýlý ülkeler tahýl 
üretimini, hayvan yemi amaçlý kullanmaktadýr. 
Kanada'da kiþi baþýna 800 kg tahýl tüketimi vardýr. 
Ancak bunun 75 kg insan tarafýndan, 725 kg hayvan 
yemi olarak tüketilmektedir. Afrika'da ise kiþi baþýna 

tüketilen tahýl miktarý 200 kg/yýl'dýr. Batýlýlarda 
hayvansal gýda tüketimi artmaya devam etmekte ve 
sonuçta tahýl üretimi de artmaktadýr. Bu durum böyle 
sürerse Batýlýlarýn hayvanlarýyla az geliþmiþ ülkelerin 
insanlarý beslenme yarýþýna girecekler, doðaldýr ki bu 
durumda geliþmiþ ülkenin hayvanlarý kazanacaktýr. 
Yani gelecek yüzyýlda tarýmsal ürünlerin ve besin 
üretiminin bir silah olarak kullanýlmasý kaçýnýlmazdýr.

Hayvansal besinlerin uygun ölçülerde 
azaltýlmasý ve bitkisel protein tüketiminin onun yerine 
artýrýlmasý, kýrsal alana doðru göçü yeniden 
baþlatacaktýr.

Bazý bölgelerde göçebelik ve yarý göçebelik ve 
bitki örtüsünün iþletilmesinin tek yoludur. Bazý 
bölgelerde Tarým Hayvancýlýk ve Ormancýlýk kombine 
edilmektedir. Hayvancýlýðýn düþük randýmanla 
yapýlmasý tarýmý bu bölgeye çeker.
Tarýmsal endüstri ise (konserve-ambalajlý yiyecekler) 
besin üretim zincirini uzatarak enerji savurganlýðýna 
neden olur.

Tarýmsal besin üretim sistemleri, yavaþ yavaþ 
fosil enerji kullanmaya baþladý. 1849'da kullanýlan 
biyolojik enerji % 80 iken bugün bu oran % 20 hatta % 
10'lara düþmüþtür.                                                                                                                           

STK ve çevreciler, Muðla ile Aydýn'daki maden 

arama çalýþmalarýnýn tam bir aðaç katliamýna neden 

olduðunu söyleyerek ayaða kalktý

Çevreye

z a r a r  Vermiyorlarmýþ !
Basýndan

SÝVÝL Toplum Kuruluþlarý ve çevreciler, Muðla 
ile Aydýn'daki maden arama çalýþmalarýnýn tam bir 
aðaç katliamýna neden olduðunu söyleyerek ayaða 
kalktý. Muðla Arý Yetiþtiricileri Birliði de orta büyüklükte 

bir maden ocaðý 
a ç ý l m a s ý  i ç i n  
yaklaþýk 800 çam 
a ð a c ý n ý n  
kesildiðini, çýkan 
toz bulutlarý ve 
atýklarýn da çam 
a ð a ç l a r ý n a ,  
dolayýsýyla arýlara 

zarar verdiðini söylüyor. Ancak Muðla Orman Bölge 
Müdürü Ýbrahim Aydýn, fotoðraflarla da kanýtlanan 
çevre katliamýný 

kesin bir dille yalanlýyor: “Bu bölgede herhangi bir 
aðaç katliamý söz konusu deðil. Arama izni verdiðimiz 
sahaya ulaþmak için 1.960 metrelik bir yol açýlmasý 

g e r e k i y o r .  
B u  y o l  

güzergahýnda
ki aðaçlarýn 
k e s i m i  i s e  
b i z i m  
taraf ýmýzdan 
y a p ý l ý y o r .  
A r a m a  

ç a l ý þ m a s ý  
tamamlanan sahalara fidan dikiyor, tohum desteði 
veriyoruz ve o sahalarý rehabilite ederek eski haline 
kavuþturuyoruz.” 

45 Mayýs - Haziran 2008Orman ve Av



Mayýs - Haziran 2008

Yayýn

Kurulu

Konu Ortaðýmýz “TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odasý  Yönetim Kurulu” Uyarýyor! . . .

TEÞVÝK 

KANUNUORMAN TALANINI
Orman Genel Müdürlüðü 

verilerine göre 21.188.747 hektar 
orman varlýðýna sahibiz. 2006 
yýlýnda 2.227 yangýnda 7.762, 
2007 yýlýnda ise 2.829 yangýnda 
11.665 hektar orman varlýðýmýz 
yandý. Bilindiði gibi, ülkemizde 
orman yangýnlarý kurak iklim 
koþullarýnýn yaný sýra genel 
seçimler, ormanlar ve ormancýlýkla 
ilgili hukuksal düzenlemelerin 
gündemde olduðu dönemlerde 
daha da artmaktadýr. Geçtiðimiz yýl 
da, Baþbakanýn ve ilgili bakanýn 
ormanlarla ilgili açýklamalarý 
orman yangýnlarýnýn önceki yýla 
göre neredeyse iki kat artmasýna 
yol açmýþtý. Bugünlerde de yine 
orman yangýnlarýnýn artmasýna yol 
açabilecek hukuksal düzenlemeler 
ve tartýþmalar yapýlmaktadýr. 
Tur i zmi  Teþv ik  Kanunu 'nda 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 
ve siyasal iktidarýn bu kanun ile ilgili 
açýklamalarý da ayný sonuçlarý 
verebilecektir.

Öte yandan, 15 Mayýs 
2008 tarihli Resmi Gazete'de 
yayýmlanarak yürürlüðe giren 
yasayla, yaklaþýk olarak 1,1 milyon 
dönüm orman alaný turizm 
yatýrýmlarýna açýlabilecek ve bu 
yatýrýmlarla da 330 bin dönüm alan 
ormansýzlaþtýrýlabilecek. Bu miktar, 
geçen yýl yangýnlarla yitirilen orman 
varlýðýmýzýn otuz katýný aþmaktadýr ! 

Bu yaz kaybedeceðimiz 
orman varlýðýmýz þimdiden belli 
oldu !

Her yýl binlerce hektar 
orman varlýðýný özellikle yaz 
aylarýnda çýkan orman yangýnlarý 
nedeniyle kaybediyoruz. Bu yýl ise 
kaybedeb i l eceð im i z  o rman 

katmanlarýnýn “orman” sayýlan 
alanlardan saðlanabilecek ürün ve 
hizmetlere yönelik gereksinmesi 
n i t e l i k  v e  n i c e l i k  o l a r a k  
belirlenmemiþtir,bu nedenlerle de 
var olan “orman” sayýlan alanlarýn 
neresinde, hangi amaçlarla 
ormancýlýk yapýlmasýnýn gerekli ve 
olanaklý olduðu; bu kapsamda 
neresinde hangi ormancýlýk dýþý 
etkinliklerin, sözgelimi madencilik, 
turizm, alt yapý vb. yatýrýmlarýnýn 
y a p ý l a b i l e c e ð i  o r t a y a  
konulamamýþtýr.

B u  b e l i r s i z l i k l e r  
giderilmediðinde, “orman” sayýlan 
alanlarda yürütülecek ormancýlýk 
ve ormancýlýk dýþý etkinliklerin 
orman ekosistemlerine ve kamu 
yararýna ne türden ve ne denli zarar 
verebileceðinin gerçekçi biçimde 
ö n g ö r ü l e b i l m e s i ,  t ü m ü y l e  
rastlantýsaldýr. Açýktýr ki, bu durum, 
“orman” sayýlan alanlara yönelik 
sakýncalý yaklaþýmlarýn gündeme 
getir i lebi lmesini ve yaþama 
geçirilebilmesini büyük ölçüde 
kolaylaþtýrmaktadýr. Ne yazýk ki 
“Tur izmi Teþvik Kanununda 
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun” 
da, gerçekte, bu yaklaþýmýn bir 
ürünüdür.

Odamýz, doðal ve kültürel 
varlýklarýmýzý sermaye gruplarýnýn 
hizmetine sunma giriþimlerine karþý 
mücadelesini sürdürecek, ilgili 
yasanýn iptali ve konunun yargýya 
taþýnmasý için gerekli giriþimlerde 
bulunacaktýr.

T M M O B  Ç e v r e  

Mühendisleri Odasý Yönetim 

Kurulu

varlýðýmýzýn geniþlikleri þimdiden 
belli oldu. Yangýnlar olsa da 
olmasa da turizm yatýrýmlarýnýn 
yoðun olarak gerçekleþtirildiði 
bölgelerde ilin toplam alanýnýn 
binde beþi turizm yatýrýmlarýna 
tahsis edilebilecek.

Sonuç Olarak...

Açýktýr ki, ülkemizde 
“orman” sayýlan alanlarý hem 
korumak, doðal deðiþme ve 
geliþme süreçlerine herhangi bir 
zarar vermemek hem de bu 
alanlardan toplumun tüm sýnýf ve 
kesimlerinin dengeli biçimde ve 
devamlý olarak yararlanabilmesini 
saðlamak gerekmektedir. 1982 
Anayasasý bile bu gereðin bir kamu 
hizmeti olarak yerine getirilmesini 
zorunlu saymaktadýr. Ne yazýk ki, 
bu yalýn gerçeklik, ülkemizde, 
hemen hemen hiçbir dönemde 
gerektiðince kavranamamýþtýr. 
Dahasý, özellikle “devlet ormaný” 
sayýlan alanlardan kapitalist 
sermaye birikim sürecine yeni 
f ýrsatlar yaratmak amacýyla 
sýnýrsýzca yararlanýlmasý, egemen 
bir yaklaþým biçimi olmuþtur. Oysa, 
ülkemizde; 
Ekolojik, ekonomik, toplumsal ve 
kültürel koþullarýn nerede, ne 
amaçla, ne türden ormanlarýn 
yetiþtirilmesini zorunlu kýldýðý 
bilinmemektedir,var olan “orman” 
s a y ý l a n  a l a n l a r ý n  y a p ý s a l  
ö z e l l i k l e r i n i n  v e  deð i þme  
eðilimlerinin tüm boyutlarýyla 
ortaya konulmasý bir yana, henüz 
sýnýrlarý bile belirlenememiþ, 
belirlenebilenleri de henüz tümüyle 
tapuya tescil edilememiþtir; 
toplumumuzun tüm sýnýf ve 
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YANGIN VAR!...

 ÖZENDÝREN VAR,

DAHA DA 

YAKACAKLAR!...

Yaz geldi.
Beklenen sýcaklýk artýþlarý diðer beklentiyi 

geciktirmedi.
22 Mayýs günlü haberler yurdumuzun çeþitli 

yerlerinde orman yangýnlarýný ilettiler.
Muðla'nýn; Fethiye, Dalaman ve Bodrum
Antalya'nýn; Akseki ilçelerindeki orman 

yangýnlarýndan söz ettiler.
Fethiye Patlangýç Mahallesi zeytinlik alanýnda 

baþlayan yangýn rüzgarla ormana sýçradý.
Yangýn Marmaris'ten gelen helikopter, arozöz 

ve çok sayýda orman yangýn iþçisi ve Fethiye Belediyesi 
itfaiye ekiplerinin desteði ile denetime alýndý.

Bodrum-Konacýk beldesinde çýkan orman 
yangýný yangýn iþçilerinin çabalarý ile anýnda denetime 
alýndý.

Dalaman Fevzibey Köprüsü yakýnýnda çýkan 
yangýn rüzgara karþýn güçlükle durduruldu.

Akseki merkez Akþahap Köyü-Püsen 
Boðazýnda çýkan yangýn Akseki-Manavgat Orman 
Ýþletmeleri yangýn önleme görevlisi 70 kiþilik ekip ve 6 
arozözle denetime alýndý.

Haziran ayý içinde Eceabat-Gelibolu 
karayolunun geçtiði Gelibolu-Yalova köyü yakýnýnda 
çýkan orman yangýný üç günde denetime alýnabildi.

Lodosun da etkisi ile þiddeti artan yangýnda 
THK uçaklarýnýn etkisi yetersiz kalýnca Ýstanbul 
Büyükþehir Belediyesi, Tekirdað, Edirne ve Bursa'dan 
yardým istendi.

Cennet Koyu, Maden Adasý ve Karayollarý 
Kampý bölgelerini tehdit eden yangýna 6 uçak, 1 
helikopter, 75 arozöz, 12 iþ makinesi, 375 yangýn iþçisi 
ve 2. Kolordu birlikleri tarafýndan önlem alýndý.

Eceabat-Gelibolu yolu 15 saat kapalý kaldý. 
Yazlýkçýlar evlerini terk etti.

100 hektar orman kül oldu.
Çanakkale Vali Yardýmcýsý Bahir Altunkaya 

yangýný baþlattýðý söylenen 2 kiþinin tutuklandýðýný 
belirtti.

Haz i randa Anta lya-Kemer  Göynük 
Kanyonunda, Antalya-Manavgat Taþaðýl Beldesi 
Karaveliler mevkiinde yangýnlar çýktý.

Hektarlarca ormanýn zarar gördüðü 
yangýnlar güç olarak denetime alýnabiliyor.

Haber baþlýðýnda anýldýðý gibi, bu yaz 
ormanlarýmýzý ateþe verici özendirmeler yüze çýkacak, 
kuþkularýmýz artýyor.

Turizmi Teþvik, Maden, Kýyý Yasalarý, 2/B 
özentileri içimizi zaten yakýyor.

Ormancýlar, doðacýlar, çevreciler duyarlý 
uyanýk olmalýlar.
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AYDIN-MUÐLA ÝLLERÝ DOÐAL FISTIKÇAMI (Pinus pinea L.) 

ORMANLARININ PLANLANMASI ve SÝLVÝKÜLTÜRÜ

GÝRÝÞ:

Fýstýkçamý (Pinus pinea L.) deðerli tohumu 
(meyvesi) nedeniyle tarih boyunca hep önemli bir aðaç 
türü olmuþtur. Günümüzde de bu özelliði artarak 
devam etmektedir.

Fýstýkçamý, Akdeniz Ýklim Tipinin bir aðacý 
olmasýna karþýn ayný iklim ve coðrafyanýn aðacý olan 
kýzýlçama göre çok dar bir alanda doðal yayýlýþ 
göstermektedir. Kýzýlçam orman alaný 5 420 524,6 ha.  
iken,  fýstýkçamý ormanýmýz 42 618,2 ha. dýr (OGM -
Orman Varlýðýmýz-2006). Yine Orman Genel 
Müdürlüðü'nün hazýrladýðý 2006-2010 yýllarýný 
kapsayan Fýstýkçamý Eylem Planýnda doðal fýstýkçamý 
orman alanýmýz 33 742,0 ha.  olarak belirtilmektedir.

Az ile yetinen kýzýlçamla karþýlaþtýrýldýðýnda 
fýstýkçamýnýn özel yetiþme ortamý isteklerinin 
bulunduðu görülmektedir. Fýstýkçamý Anadolu'daki 
tüm doðal yayýlýþ alanlarýnda granit, gnays, mikaþist, 
volkan tüfü gibi ana kayalar üzerinde orta-kaba 
bünyeli, geçirgen, derin topraklarýn bulunduðu 
yerlerde yayýlýþ göstermekte ve bu alanlar yýllýk 
ortalama yaðýþ deðerleri ile nemli ormanlar sýnýfýna 
girmektedir (KILCI. M, Dr. SAYMAN M., AKBÝN.G.). 
Yani fýstýkçamý,   kýzýlçama göre daha iyi ekolojik 
þartlara sahip yetiþme ortamlarý isteyen bir aðaçtýr ve 
doðal yayýlýþý bu nedenle sýnýrlýdýr (Buna baðlý olarak 
yapay yetiþtirileceði yerler de sýnýrlýdýr). Üstelik daha 
sonra açýklanacaðý üzere doðal yayýlýþ alanlarýnda da 
kýzýlçamýn baskýsý ve tehdidi altýndadýr.

Odunundan ziyade tohumu (meyvesi) çok 
deðerli olan fýstýkçamýnýn doðal yetiþme alanlarý 
yukarýdaki nedenlerle özel deðer ve önem 
taþýmaktadýr. O halde fýstýkçamýnýn doðal yetiþme 
ortamlarýnýn bozulmamasý,  kaybedilmemesi, iyi 
planlanmasý ve iþletilmesi fýstýkçamý ormanlarýnýn 
geleceði açýsýndan çok önemlidir.

Türkiye'de fýstýkçamý denildiði zaman akla 
hep Bergama-Kozak Bölgesi gelmektedir. Oysa 
fýstýkçamýnýn Türkiye'deki en geniþ doðal yayýlýþ alaný 
Aydýn ve Muðla illeri sýnýrlarý içinde yer almakta olup, 
l i t e ra tü rde   Mazon  bö lge s i  o la rak  da  
isimlendirilmektedir.

Bu özel yetiþme ortamýnýn bir proje 
kapsamýnda ele alýnarak ormancýlýk tekniði açýsýndan 
var olan sorunlarýn giderilerek korunmasý ve verimli 
hale getirilmesi önem taþýmaktadýr. 

1- BUGÜNKÜ DURUM:

Amenajman planý verilerine göre Muðla 
Orman Bölge Müdürlüðü sýnýrlarý içinde saf ve 
kýzýlçam ile karýþýk 36 722,0 ha. fýstýkçamý ormaný 
bulunmaktadýr. Bunun 21 888,0 ha.'ý normal, 14 
834,0 ha.'ý bozuk vasýftadýr (Fýstýkçamý ormanlarýnda 
verimliliðin yalnýzca kapalýlýða göre deðerlendirilmesi 
çok uygun deðildir. Kapalýlýða göre bozuk kabul edilen 
bir meþcere meyve verimi açýsýndan verimli olabilir ).

Bu fýstýkçamý ormanýnýn büyük bir bölümü (34 
977,0 ha.) Anadolu'daki en geniþ doðal yayýlýþ alaný 
olan ve literatürde Mazon Bölgesi olarak da 
isimlendirilen Baþparmak Daðlarý ve doðu-batý 
yönünde uzanan dað silsilesi üzerinde bulunmaktadýr. 
Burada anakaya gnays olup, toprak ve diðer ekolojik 
þartlarýn uygun olmasý fýstýkçamýnýn Anadolu'daki en 
geniþ ve önemli doðal yayýlýþ alanýný oluþturmaktadýr. 
Ancak aktüel durum itibariyle fýstýkçamý ormaný olmasý 
gerekenden azdýr. Fýstýkçamý ormaný olabilecek 
potansiyel alan daha fazladýr.

Söz konusu dað silsilesi Aydýn ve Muðla illeri 
sýnýrýný oluþturmakta, daðýn ana baký olarak 
güneyinde Milas Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün 
Selimiye, Sarýçay, Yataðan Orman Ýþletme 
Müdürlüðü'nün Turgut, Kavaklýdere Orman Ýþletme 
Müdürlüðü'nün Gökçay Orman Ýþletme Þeflikleri, 
kuzeyinde ise Aydýn Ýþletme Müdürlüðü'nün Söke, 
Koçarlý, Karpuzlu ve Çine, Nazilli Orman Ýþletme 
Müdürlüðü'nün de Bozdoðan Ýþletme Þeflikleri yer 
almaktadýr.

Buralarda fýstýkçamý saf ve kýzýlçamla karýþýk 
halde bulunmaktadýr. Köyler civarýnda halkýn 
fýstýkçamýný sahiplenmeleri nedeniyle yapýlan 
müdahaleler sonucu saf fýstýkçamý meþcereleri 
yoðunlukta, köylerden uzakta ve sarp arazilerde ise 
kýzýlçamla karýþýk olarak bulunmaktadýr. Yöredeki 
fýstýkçamý ormanlarý genellikle yaþlý, bakýmsýz, ana 
meþcerenin baskýsý altýnda büyüdüklerinden tepeleri 
geliþmemiþ, çalýlaþmýþ, büyüme enerjisi kaybetmiþ 
durumdadýr. Birim alandaki fert sayýsý çoðu yerde 
yetersizdir. Çeþitli nedenlerle alaný terk eden 
fýstýkçamlarýnýn oluþturduðu boþluklar kýzýlçam 
tarafýndan iþgal edilmektedir. Genellikle 3 yýlda bol 
tohumu yýlý olan fýstýkçamlarýnda Mazon bölgesindeki 

Atilla KURMUÞ

Orman Yüksek Mühendisi

Orman Ýþletme Müdürlüðü  

MÝLAS

Orman Ýþletme Müdürlüðü  

MÝLAS
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 bol tohum yýlý tekrarý 7-8 yýlda bir olmaktadýr 
( SAATÇÝOÐLU.F.1975). Bu durum yukarýda belirtilen 
nedenlerden kaynaklanmaktadýr.

Bu süreç ve bakýþ açýsý devam ettiði takdirde 
fýstýkçamý yetiþtiriciliði açýsýndan çok özel ve deðerli 
olan bu doðal yetiþme ortamý kýzýlçam tarafýndan 
kaplanarak h ý z la  sa f  k ý z ý l çam ormanýna 
dönüþmektedir. Çünkü;

-Fýstýkçamlarýnýn kozalaklarý tamamen 
insanlar tarafýndan toplandýðýndan kendi neslini 
devam ettirecek tohumu kalmamaktadýr. 

-Kýzýlçam her yýl yavaþ yavaþ alaný 
kaplamasýna yetecek kadar tohum vermektedir.

-Fýstýkçamlarýnýn tohumu aðýr olduðundan 
baþka yerlere taþýnma þansý hemen hemen hiç yoktur.

-Kýzýlçamýn tohumlarý uçarak alan içine 
yayýlmakta ve çimlenmektedir.

-Fýstýkçamý yetiþme ortamý þartlarý açýsýndan 
daha seçicidir.

-Kýzýlçam daha azla yetinebilir. Fýstýkçamýna 
uygun yetiþme ortamý onun için lükstür ve bu yüzden 
daha güçlüdür. Fýstýkçamýnýn doðal yetiþme ortamýnda 
bile kýzýlçamla rekabet edebilmesi güçtür.

-Her iki aðaç türü de ýþýk isteði fazla olan 
orman aðaçlarýdýr. Fýstýkçamýnýn, kýzýlçamýn topraðý 
istila ettiði yerlerde neslini devam ettirebilme olanaðý 
yoktur.

-Saf       fýstýkçamý       ormanlarýna        göre 
kýzýlçam+fýstýkçamý ormanlarýnda yangýn riski çok 
daha fazladýr. Bu durum fýstýkçamýný tehdit etmektedir. 
Meydana gelen bir orman yangýnýndan sonra alan 
genellikle kýzýlçam gençlikleri ile kaplanmaktadýr.

Ormanýn geçen süreç içerisinde nereden 
nereye gittiðini fark edemeden, göremeden, 
deðerlendirip anlayamadan o andaki orman yapýsýna 
ve kuruluþuna göre yapýlan planlamalar ve silvikültürel 
uygulamalar tamamen kýzýlçamýn lehine olmaktadýr. 
Bu durum kýzýlçam karþýsýnda zaten dezavantajlý olan 
fýstýkçamýnýn geleceðini tehlikeye sokmaktadýr.

2- TERCÝHLER:

2.1. Bu özel ve deðerli yetiþme alaný 
üzerindeki ormanlar bugünkü gibi aktüel yapýya 
bakýlarak planlanmaya devam edilebilir ve iþletilebilir. 
Sosyal problemler var diyerek fýstýkçamý ormanlarý 
tabiatý koruma alanlarý olarak belirlenebilir, hiçbir 
müdahale yapýlmayabilir, ya da tüm etalar 
fýstýkçamýndan verilebilir. Bunun sonucunda fýstýkçamý 
yetiþtiriciliði açýsýndan çok deðerli ve özel yetiþme 
ortamý olan bu alan hýzla saf kýzýlçam ormaný haline 
dönüþecektir, dönüþmektedir. Bu süreci buralarda 
kýzýlçam lehine yapýlan ve yapýlabilecek doðal ve yapay 
gençleþtirme çalýþmalarý hýzlandýracaktýr. Bunun 
sonucunda kýzýlçam ormanýmýz biraz daha artacak, 
kýzýlçam yapacak ve yakacak odun üretimimiz de buna 
paralel olarak çoðalacaktýr. Ama doðal fýstýkçamý 
ormanýmýz azalacaktýr.

2.2 “ Bizim yeteri kadar kýzýlçam ormanýmýz 
var ama Anadolu'da fýstýkçamýnýn doðal yayýlýþ 
gösterdiði böyle alanlarýmýz sýnýrlý” diye bir düþünce 
tarzýyla, mevcut ormanýn kýzýlçam ve fýstýkçamýnýn 
biyolojik, ekolojik özellikleri ile fýstýkçamýnýn 
tohumunun insanlar tarafýndan   toplanmasý sonucu 
hýzla saf kýzýlçam ormaný haline geldiði görülerek yeni 
bir anlayýþla planlama ve fýstýkçamý lehine önerilecek 
ve uygulanacak silvikültürel müdahalelerle fýstýkçamý 
alanlarýnýn artýrýlmasý, iyileþtirilerek verimli bir yapýya 
kavuþturulmalarý, dolayýsý ile çam fýstýðý üretiminin 
artýrýlmasý yoluna gidilebilir. Türkiye dýþardan odun 

Çz
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hammaddesi ithal etmektedir. Ancak çam fýstýðý ihraç 
ürünlerimizden birisidir.

3-ÖNERÝLER:

-Fýstýkçamýnýn Anadolu'daki ender doðal 
yayýlýþ alanlarýnýn en büyüðü olan bu yörede 
alýþýlagelen bir anlayýþla ormanýn bugünkü yapýsý ve 
kuruluþuna bakýlarak bunun devamýný öngören 
planlama ve kýzýlçamýn buradaki varlýðýný artýrýcý yönde 
yap ý lacak  doða l  ve  yapay  genç leþ t i rme 
çalýþmalarýndan vazgeçilmelidir.

-Mikroklimatik ve edafik farklýlýklara da dikkat 
edilerek Mazon Bölgesi de denilen bu daðýn 800-850 
m. yükseklik ve yatay mesafe olarak denizden 60-70 
km. uzaklýktaki uygun her bir metrekaresi en fazla çam 
fýstýðý üretilebilecek þekilde fýstýkçamýna ayrýlmalýdýr.

-Bu kuþak içinde jeolojik olarak farklý, bu 
nedenle toprak þartlarýnýn aðýrlaþtýðý ve toprak 
derinliðinin yetersiz olduðu alanlar dýþýnda 
fýstýkçamýna öncelik tanýnmalý ve yardýmcý olunmalýdýr. 
Bu tip, özellikle edafik þartlarýn kötü olduðu 
alanlardaki kýzýlçamlar korunmalýdýr.

-Var olan genç, saf kýzýlçam meþcerelerinde 
geliþim çaðlarýna uygun bakýmlara devam edilmeli, 
idare müddeti sonunda ekolojik þartlar da dikkate 
alýnarak bu alanlar fýstýkçamýna dönüþtürülmelidir.

-Mevcut yaþlý, saf kýzýlçam ormanlarýnda 
idare süresinin sonuna kadar ekolojik þartlar da 
dikkate alýnarak fýstýkçamýna dönüþtürülmelidir.

-Fýstýkçamý doðal yetiþme alanýnda bu 
amenajman planý süresi içinde gençleþtirilmesi ön 
görülen kýzýlçam alanlarý, bu alan dýþýndaki uygun 
kýzýlçam meþcereleri ile plan deðiþikliði yapýlarak 
kýzýlçam gençleþtirme alaný olmaktan çýkartýlmalýdýr. 
Bu meþcereler öncelik derecelerine göre fýstýkçamýna 
dönüþtürülmelidir (Öncelik bozuk ve 1 kapalý 
alanlarda ve çok yaþlý, geliþme dinamiðini yitirmiþ 
meþcerelerde olmalýdýr).

-Yörede bozuk ve 1 kapalý saf Çf, ÇfÇz, ÇzÇf, 
ya da saf Çz alanlarýnda fýstýkçamýna yönelik olarak 
sosyal problemlerin olmadýðý yerlerden baþlanarak 
iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Ýyileþtirme 
çalýþmalarý sýrasýnda alanda varsa gelen kýzýlçam 
fertleri uzaklaþtýrýlmalý, kýzýlçam siperi altýnda fýstýkçamý 
dikilmemelidir.

-Uygun yerlerde kýzýlçamdan fýstýkçamýna 
dönüþtürme iþlemleri tür deðiþikliði olarak deðil asli 
türe dönüþ olarak nitelendirilmelidir.

-Yaþlý fýstýkçamý gençleþtirme alanlarýnda 
boþluklara dikim yapýlarak küçük alanlarda da olsa 
gençleþtirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Siper altý 
dikimlerden mümkün olduðunca kaçýnýlmalý, dikimler 
siper etkisinin olmadýðý boþluklara yapýlmalýdýr.

-Yapýlacak tüm planlamalar ve silvikültürel 
müdahalelerde fýstýkçamý korunmalýdýr.

- Ýy i leþ t i rme ve yapay gençleþ t i rme 
çalýþmalarýnda mümkün olduðunca aþýlý fidan 
kullanýlmalýdýr. Bu sosyal sorunlarýn çözümüne de 
yardýmcý olacaktýr.

-Genç fýstýkçamý ormanlarýnda bakým ve 
budama aksatýlmadan yapýlmaya çalýþýlmalýdýr.

-Sosyal sorunlarýn çözümünde popülizm 
yapýlmamalý, bu anlayýþla yörede yaþayan halkla 
toplantýlar düzenlenmelidir.

-“ Fýstýkçamý yok olursa sosyal sorunlar da 
biter” düþüncesiyle varlýðýný tehlikeye sokacak 
planlama ve yerine kýzýlçamýn kaplamasýný saðlayacak 
silvikültürel   uygulamalardan  kaçýnýlmalýdýr.

-Sosyal sorunlarý giderme açýsýndan çoðu 
zaman iyileþtirme çalýþmalarý kapalýlýðýn kýrýldýðý 
yerlerde siper altý dikimi þeklinde yapýlmaktadýr. 
Fýstýkçamýnda siper etkisinin gençliklerin geliþimi, 
daha sonraki yýllardaki geliþimi ve kozalak verimi 
üzerine etkileri, siper etkisinin ortadan kalktýktan 
sonraki geliþme performansý gibi hususlarýn 
araþtýrýlmasý yararlý olacaktýr.

-Ekolojik þartlarýn uygun olmadýðý yerlerde 
çam fýstýðý üretimine yönelik olarak fýstýkçamý 
aðaçlandýrmasý yapýlmamalýdýr.

SONUÇ:

Orman iþletmeciliðinin gereði olmasý bir yana 
bilimsel nedenlerle de fýstýkçamýnýn ve doðal yetiþme 
ortamlarýnýn korunmasý, geliþtir i lmesi Türk 
Ormancýsý'nýn önündeki en büyük görevlerden birisidir.

Odunundan ziyade tohumu (meyvesi) çok 
daha deðerli olan fýstýkçamýnýn doðal yetiþme alanlarý 
yukarýda belirtildiði üzere özel deðer ve önem 
taþýmaktadýr. Doðal yayýlýþ alanlarý dýþýnda ve ekolojik 
þartlarýn uygun olmadýðý bazý yerlerde zorlamalarla 
tutma yüzdesi olarak baþarýlý, ancak geliþme ve 
kozalak verimi açýsýndan baþarýsýz fýstýkçamý 
aðaçlandýrmalarýyla boþuna zaman, para ve emek 
harcanacaðýna doðal yetiþme alanlarýnýn en fazla 
kozalak üretimi saðlanacak þekilde fýstýkçamýna 
ayrýlmasý, bu yönde planlanmasý, kullanýlmasý ve 
silvikültürel önlemlerin buna göre ön görülmesi ve 
uygulanmasý gerekmektedir. 
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ORTAM SICAKLIÐININ SANDAL VE KOCAYEMÝÞ TOHUMLARININ

 ÇÝMLENME ÖZELLÝKLERÝ ÜZERÝNE ETKÝLERÝ

1. GÝRÝÞ

Sandal (Arbutus andrachne L.) ve kocayemiþ 
(Arbutus unedo L.) Fundagiller (Ericaceae) familyasýna 
ait, ülkemizde doðal olarak yetiþen aðaçcýk 
formundaki daimi yeþil iki türümüzdür. Sandalýn 
gövdesi kýzýl kahverengi renktedir. Aðaç çileði olarak ta 
bilinen kocayemiþin gövdesi ise koyu kahverengidir. 
Sandal; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 0-800 
metreler arasýnda, kocayemiþ ise 
Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz 
bölgelerinde 0-500 metreler 
arasýnda yayýlýþ göstermektedir 
(Davis, 1965; Kayacýk, 1980).

Her iki türünde çeþitli 
o r g a n l a r ý  t ý b b i  a m a ç l ý  
kullanýlmaktadýr (Baytop, 1999). 
Odunu yakacak olarak çok deðerli 
olmasý, odun kömürü yapýmýnda 
tercih edilmesi nedeniyle sandal ve 
kocayemiþ ormanlarý yoðun insan 
baskýsý altýndadýr. Bu iki türün 
meyveleri yabanýl yaþam açýsýndan 
ana besin kaynaklarýný oluþturduðu 
gibi, kocayemiþ meyveleri doðrudan 
i n s a n  b e s l e n m e s i n d e  d e  
kullanýlmaktadýr. Genelde her iki tür 
de yangýna hassas bölgelerde yayýlýþ 
göstermektedir. Ayrýca, yayýlýþ 
gösterdikleri alanlarda hýzlý geliþen 
i b r e l i  t ü r l e r l e  y a p ý l a n  
aðaç land ý rma la r  sanda l  ve  
kocayemiþin aleyhine bir süreç 
oluþturmaktadýr.

Ç i ç e k l e r i ,  g ö v d e  v e  
kabuklarý ile yapraklarýnýn çok estetik 
renk ve þekillerde olmasý nedeniyle 
peyzaj düzenlemelerinin ve kent 
a ð a ç l a n d ý r m a l a r ý n ý n  t e r c i h  
edilebilecek türlerindendir. Bu taksonlarýn güncel 
hayatta daha yaygýn kullanýmýnýn ön koþulu fidan 
üretimindeki sorunlarýn aþýlmasýdýr. Orman 
aðaçlarýnýn ve çalýlarýnýn tohumlarýnýn pek çoðu, 
temelde embriyo ve/veya tohum kabuðuyla iliþkili 
fiziksel (morfolojik) ve kimyasal (fizyolojik, hormonal) 
s ebep l e rden  do la y ý  ç im l enme  so run la r ý  
yaþamaktadýrlar (Kozlowski, 1971). Arbutus'larda da 
fidan üretiminin önündeki en büyük engellerden birisi 

tohumlarýn çimlendirilememesinden kaynaklanan 
sorunlardýr. 

Sandal ve kocayemiþte saðlýklý çimlenme için, 
1-3 ay soðuk-ýslak katlama gerektiði ve/veya giberellik 
asitle (GA) muamele edilmesi gerektiði belirtilmektedir 
(Saatçioðlu, 1971; Köse, 1998; Ürgenç, 1998). Bu 
gereksinim, tohum kabuðunun kýsýtlý bir geçirgenliðe 
sahip olmasý ve embriyonun tam olarak geliþmemesine 

baðlanmaktadýr. Soðuk-ýslak 
katlama ile % 50 ve üzerinde 
çimlenme saðlanabileceði 
(Saatçioðlu, 1971; Ürgenç, 
1998; Gültekin vd., 2004) ve 
GA uygulamasý ile soðuk 
sürece gerek kalmadan 20 
°C'de, çok daha kýsa sürede 
daha yüksek çimlenme 
s a ð l a n a b i l e c e ð i  
belirtilmektedir (Köse, 1998). 
Eðirdir fidanlýk þartlarýnda kýþ 
ek imler inde tohumlar ýn 
katlamaya gerek kalmadan 
e k i l e b i l e c e ð i ,  b a h a r  
ekimlerinde ise tohumlarýn 
katlamaya alýnmasý gerektiði 
ve böylece % 70-90 oranýnda 
ç imlenme gerçek leþ t ið i  
belirtilmektedir (Gültekin, 
2004). 

Tohum çimlenmesini 
etkileyen çevresel faktörler 
arasýnda su, sýcaklýk, ýþýk, 
o k s i j e n  g i b i  f a k t ö r l e r  
sayýlabilir (Kozlowski, 1971). 
Daha önceki çalýþmalarda 
yukarýda belirtilen faktörleri 
e t k i l e y e n  m a l ç l a m a ,  
gölgeleme ve ekim zamaný 

gibi fidanlýk uygulamalarýnýn etkileri sandal ve 
kocayemiþ çimlenmeleri üzerine etkileri araþtýrýlmýþ ve 
neticede malçlama ve % 50-70 oranýnda 
gölgelememin tohumlarýn çimlenmeleri ve fidanlarýn 
saðlýklý geliþimleri üzerine olumlu etkileri olduðu ortaya 
konmuþtur (Gültekin, 2004; Gültekin vd., 2004). 

Bu çalýþmada, fidan yetiþtirme tekniðine 
katkýda bulunmak amacýyla, çeþitli ortam 

ÖZET

      Sandal (Arbutus andrachne L.) ve 
kocayemiþ (Arbutus unedo L .) 
Ericaceae ailesine mensup Akdeniz'e 
özgü türlerdendir. Bu çalýþmada, ortam 
sýcaklýðýnýn bu iki türe ait tohumlarýn 
çimlenme süreleri ve yüzdeleri üzerine 
etkileri araþtýrýlmýþtýr. Bu amaçla, 4-40 
°C'ler arasýnda 8 farklý sýcaklýk 
ortamlarý denenmiþtir. Sonuçta; her iki 
türde de, ortam sýcaklýðý arttýkça 
ç im lenme sü res in in  k ý sa ld ýð ý  
görülmüþtür. Ayrýca, yine her iki türde 
de 4 °C'den 15 °C'ye kadar çimlenme 
yüzdeleri artýþ göstermiþ ve sonrasýnda 
çimlenme yüzdeleri düþmüþtür. 
Denenen en yüksek sýcaklýk olan 40 
°C'de ise hiç çimlenme olmamýþtýr. 
Çalýþma neticesinde, sandalda 4-20 
°C ve kocayemiþte 6-16 °C'ler 
arasýnda yaklaþýk % 80 ve üzerinde 
çimlenme elde edilebileceði tespit 
edilmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Arbutus, Sandal, 
Kocayemiþ, çimlenme
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Sýcaklýklarýnýn sandal ve kocayemiþ tohumlarýnýn 
laboratuar þartlarýnda çimlenmeleri üzerine etkileri 
araþtýrýlmýþtýr.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Bitkisel Materyal

Çalýþmada kullanýlan sandal ve kocayemiþ 
meyveleri 2004 yýlý sonbaharýnda; her tür için 20 adet 
aðaçtan tesadüfi olarak toplanmýþtýr (Çizelge 1). 
Meyveler ayný anda olgunlaþmadýðýndan, 
olgunlaþmalarýnýn belirlenmesi için renk ve tat gibi 
öngörülerden yararlanýlmýþtýr. Olgunluk göstergesi 
olarak sandalýn meyvelerinin portakal rengi, 
kocayemiþ meyvelerinin ise kýrmýzý olmasýna ve elle 
sýkýldýðýnda kolayca eziliyor olmalarýna dikkat 
edilmiþtir. Toplanan meyveler 1 hafta süreyle 
güneþlendirilerek iyice olgunlaþmalarý beklenmiþtir. 
Etli sulu meyvelerin tohumlarý kuþatan perikarp 
tabakasý kendiliðinden açýlmadýðý için bu tabakanýn 
mekanik olarak uzaklaþtýrýlmasý gerekmektedir. Bu 
amaçla; 50-60 °C sýcaklýktaki suda meyve eti 
uzaklaþtýrýlmýþ ve tohumlar 3 gün süreyle oda 
sýcaklýðýnda kurutulmuþtur. Ardýndan boþ tohumlarý 
ayýrmak için saf alkolde (% 98) yüzdürme yapýlmýþ ve 
10 gün süreyle ile tohumlara suda þiþirme yöntemi 
uygulanmýþtýr. Þiþirme iþleminde su günde iki defa 
deðiþtirilmiþtir. Tohumlarýn 1000 tane aðýrlýðý rasgele 
alýnan ve boþ taneden temizlenmiþ halde 8 x 100 adet 
saf tohum üzerinden belirlenmiþtir. Bu denemede 
kullanýlan tohumlarýn 1000 tane aðýrlýklarý Gültekin 
(2004) tarafýndan yapýlan tespitlerle örtüþmektedir. 

Çizelge 1. Çimlendirme denemelerinde 
kullanýlan sandal ve kocayemiþ tohum kaynaklarýna ait 
bazý veriler.

2.2. Fidanlýk Alanýnýn Tanýtýmý

Bu çalýþma, Eðirdir Orman Fidanlýðýnda 
planlanmýþ ve yürütülmüþtür. Eðirdir Orman Fidanlýðý 
Isparta iline baðlý, Eðirdir ilçe merkezinde, denizden 
950 m yükseklikte 20 hektarlýk bir alaný 
kaplamaktadýr. Halen bu fidanlýkta Toros sediri, Ardýç 
türleri, Andýz, Anadolu karaçamý gibi ibreli türlerin yaný 
sýra Alýç, Sandal, Akçaaðaç, Meþe, Diþbudak ve 
Akasya gibi yapraklý türlerin fidanlarý üretilmektedir. 
Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasýnda geçiþ 
bölgesinde yer alan fidanlýk yarý-karasal bir iklime 
sahiptir. Yýllýk ortalama sýcaklýk 12-13 °C, maksimum

Sýcaklýk 38 °C, minimum sýcaklýk -14 °C, ortalama 
yýllýk yaðýþ 763 mm'dir.

2.3.  Çimlendirme Denemesi  ve 

Deðerlendirme

Sandal ve kocayemiþ tohumlarýnýn çimlenme 
sýcaklýðýný ortaya koymak amacýyla gerçekleþtirilen bu 
çalýþmada çimlendirme ortamlarý olarak 4 ile 40 °C 
arasýnda 8 farklý sýcaklýk ortamý denenmiþtir (4, 6, 10, 
15, 20, 25, 30 ve 40 °C). Soðuk çimlendirme 
ortamlarý (4 ve 6 °C) soðuk hava deposunda veya 
Arçelik marka buzdolabýnda gerçekleþtirilirken, sýcak 
ortamlar termostatlý ýsýtýcý kullanýlarak saðlanmýþtýr. 
Ekimler 02 Aralýk 2004 tarihinde her sýcaklýk 
uygulamasý için ayrý ayrý 5 x 7 cm boyutundaki 
saksýlarda (her saksý ayrý bir parsel kabul edilerek) 4 
yinelemeli olarak düzenlenmiþtir. Her bir iþlem için 100 
adet tohum kullanýlmýþtýr. Saksýlarda çimlendirme 
ortamý olarak tohumlarýn toplandýðý meþcerelerin 10 
deðiþik yerinden alýnan ve eþit olarak karýþtýrýlan toprak 
kullanýlmýþtýr. Kocayemiþ ekilen toprak, killi balçýk ve 
pH deðeri 7,5 iken; sandal ekilen toprak, kumlu balçýk 
tektürde ve pH deðeri 8,0'dir. Ekim iþlemi 3 mm 
derinlikte yapýlmýþ ve kapatma malzemesi olarak perlit 
kullanýlmýþtýr. Ekimi takiben saksýlar iyice sulanmýþ tarla 
kapasitesinde tartýlmýþtýr. Sulama uygulamasýnda 
saksýlar günlük tartýlmýþ ve kaybedilen su miktarý kadar 
su verilmiþtir. Saksýlarýn üzerine, nemi korumak 
amacýyla telis örtülmüþtür. Çimlenme ile ilgili ölçümler 
çimlenmelerin sona erdiði güne kadar devam etmiþ 
(yaklaþýk üç ay) ve bu süre içerisinde çimlenen 
fidecikler günlük olarak sayýlmýþ ve karýþýklýlýða neden 
olmamak için koparýlmýþtýr. Elde edilen çimlenme 
yüzdeleri arcsin dönüþtürmesi yapýldýktan sonra 
varyans analizi ile karþýlaþtýrýlmýþ, sonuçlar grafik 
olarak sunulmuþtur. Varyans analizi sonucu iþlemler 
arasýnda farklýlýk tespit edilmesi halinde, Duncan testi 
ile homojen gruplar oluþturulmuþtur. 

3. BULGULAR

3.1. Sandal

Çalýþmanýn sonunda, uygulanan bütün 
sýcaklýklar itibariyle, sandal tohumlarýnýn ekimi takip 
eden 20. günde çimlenmeye baþladýklarý ve 80. günde 
ise çimlenmelerin sona erdiði tespit edilmiþtir (Þekil 1). 
Çimlenmeler, yüksek sýcaklýklarda daha erken 
baþlamýþ ve daha erken sona ermiþtir. Bu durumda, 
çimlenmenin baþlangýcý ile sonu arasýnda geçen süre, 
düþük sýcaklýklar için çok daha uzun olmuþtur. 
Çimlenmenin tamamlanmasý için geçen bu süre 10 °C 
ve üzerindeki sýcaklýk için 10-23 gün iken, 4-6 °C'de 
býrakýlan tohumlarda için bu süre 40-45 gün olmuþtur.

Çimlenme yüzdeleri 40 °C'de % 0 ile 15 °C 
sýcaklýkta % 97 arasýnda deðiþmiþtir (Þekil 2) ve 
uygulanan sýcaklýk iþlemleri arasýnda önemli düzeyde 
farklýlýklar olduðu ortaya çýkmýþtýr (p<0,001). 
Çimlenmeler, en düþük sýcaklýk uygulamasý olan 4 

Tür adý
Sandal

(Arbutus andrachne L.)

Kocayemiþ

(Arbutus unedo L.)

Tohum toplama tarihi Kasým 2004 Eylül 2004

Orijini Isparta (Aþaðýgökdere) Ýstanbul (Sarýyer)

Yükse lti 450 m 150 m

Tohum kaynaðý 20 aðaç 20 aðaç

Baký Kuzey Kuzey -Doðu

1000 tane aðýrlýðý 2.41 g 2.51 g
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°C'de bile % 87 ile oldukça yüksek olmuþ ve 
15 °C'ye kadar düzenli bir þekilde artýþ göstermiþtir. 
Buna karþýn, 15 °C'den sonra çimlenmelerin artan 
ortam sýcaklýðýndan olumsuz etkilendiði görülmüþtür. 
Duncan testi sonuçlarýna göre, çimlenme yüzdelerini 4 
grupta toplanmýþ, 4 ile 20 °C'ler arasý sýcaklýk ortamlarý 
% 80 ve üzerinde bir çimlenme yüzdesi ile en iyi sonucu 
veren iþlem grubunda yer almýþlardýr.

3.2. Kocayemiþ

Kocayemiþte de sonuçlar genel itibariyle 
sandaldakine benzer olmuþtur. Bütün sýcaklýklar göz 
önüne alýndýðýnda, tohumlar 20. günde çimlenmeye 
baþlamýþ ve 90. günde çimlenmeler sona ermiþtir (Þekil 
1). Çimlenme süreleri yüksek sýcaklýk ortamlarý için 
daha kýsa iken, düþük sýcaklýklar için daha uzun 
olmuþtur.

*Þeki l  1.  Sandal ve kocayemiþ 

tohumlarýnýn farklý sýcaklýk ortamlarý için 

çimlenme süreleri.

Þekil 2. Farklý sýcaklýklarýn sandal ve kocayemiþ 

tohumlarýnýn çimlenme yüzdeleri üzerine etkileri 

(Barlar üzerindeki çubuklar ± 1 standart sapmayý 
göstermektedir, n=4; ayný harfle iþaretlenen iþlemler 
Duncan testi sonuçlarýna göre birbirinden farklý 
deðildir, p<0,05).

Varyans analizi sonuçlarýna göre, ortam 
sýcaklýklarýnýn kocayemiþ tohumlarýnýn çimlenme 
yüzdeleri üzerine önemli derecede etki yaptýðý 
belirlenmiþtir (p<0,001). Çimlenme yüzdeleri 40 
°C'de % 0 ile en düþük deðerde bulunurken, 15 °C'de 
% 91,5 ile en yüksek deðere ulaþmýþtýr (Þekil 2). Genel 

itibariyle, sýcaklýk artýþýyla birlikte önce artan 
ve 15 °C'den sonra azalan bir trend gözlenmiþtir. 
Duncan testi sonucunda, toplam 4 homojen grup 
oluþmuþ ve 6-15 °C'lik ortamlar % 79 ve üzerinde 
çimlenme yüzdeleri ile en iyi sonucun elde edildiði 
grupta yer almýþlardýr.

4. SONUÇ ve ÖNERÝLER

Sandal ve kocayemiþ ülkemizin de içinde yer 
aldýðý Akdeniz coðrafyasýnýn önemli f lora 
elemanlarýndandýr. Bu türlerin korunmasý ve daha 
yaygýn kullanýlabilmesi, öncelikle bu türlere ait 
y e t i þ t i r m e  p r o b l e m l e r i n i n  ç ö z ü l m e s i y l e  
gerçekleþecektir. Bu problemin çözümüne yönelik 
olarak bu çalýþma ile ortam sýcaklýðýnýn çimlenme 
üzerine etkileri araþtýrýlmýþtýr.

Araþtýrma sonuçlarýna göre, denenen orijinler 
için, hem sandalda hem de kocayemiþte ortam 
sýcaklýðýnýn tohumlarýn çimlenmesi üzerine önemli 
etkileri tespit edilmiþtir. Her iki türde de çimlenmeler, 
denenen en düþük sýcaklýk olan 4 °C'de baþlamýþ ve 30 
°C'ye kadar devam etmiþtir. Yine her iki türde de elde 
edilen en iyi üç sonuç sýrasý ile 15, 10 ve 6 °C sýcaklýk 
ortamlarýnda elde edilmiþtir. 15 °C'nin üzerindeki 
sýcaklýklarda çimlenmenin olumsuz etkilendiði ve 
özellikle 40 °C'de hiç çimlenme meydana gelmediði 
görülmüþtür. Ayrýca, burada dikkat çeken bir nokta da, 
15 °C'nin üzerindeki sýcaklýklarda tekrarlar arasý 
varyasyonun da oldukça yüksek olmasýdýr. Bu durum, 
sýcaklýlarýn artmasýyla birlikte bazý tekrarlarda 
tohumlarýn daha çimlenemeden ölmesiyle ilgilidir. 
Zira, 15 °C sýcaklýðýn üzerinde çökerten ve kök boðazý 
çürüklüðüne neden olan hastalýklarýn hýzla geliþtiði, 
çimlenme aþamasýndaki tohumlara zarar verdiði, 
sandal ve kocayemiþlerin bu tür hastalýklara karþý 
dirençsiz olduklarý söylenebilir. 

Ayrýca, her iki türde de ortam sýcaklýðý arttýkça 
çimlenmelerin daha erken baþladýðý ve erken 
tamamlandýðý tespit edilmiþtir. Çimlenme yüzdeleri 
bakýmýndan ayný gruba düþen 6-15 °C'ler arasýnda 
d a h i ,  t o h u m  e k i m i n d e n  ç i m l e m e l e r i n  
tamamlanmasýna kadar geçen süre bakýmýndan 40-
50 günlük bir süre farklýlýðý vardýr. Bu farklýlýk, fidanlýk 
pratiðinde tohumlarýn ekim zamaný ve fidanlarýn 
sürmeye baþlayacaklarý zaman açýsýndan da önem 
taþýmaktadýr. Zira, çimlenmeler tamamlanmadan 
ortam sýcaklýðýnýn 15-20 °C'nin üzerine çýkmasý, 
beraberinde hem toprak altýndan henüz çýkmamýþ 
fideciklerin hem de daha önceden toprak üstüne 
çýkmýþ ancak yeterince olgunlaþmamýþ fideciklerin 
mantar  vb .  sebep le rden do lay ý  ko layca 
hastalanmasýna ve ölümüne sebep olacaktýr.

Belirtilen bu benzerliklerin yaný sýra, sandal ile 
kocayemiþ arasýnda bazý farklýlýklar da göze 
çarpmakladýr. Sandal tohumlarý daha geniþ bir sýcaklýk 
aralýðýnda % 80 ve üzerinde çimlenebilirken (4-20 °C 

: çimlenmenin baþlangýcý, : çimlenmenin sonu
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Aðaçlandýrma Genel Müdürlüðü, Planlama 
Daire Baþkanlýðý görevine Niðde Üniversitesinden 
Çevre Mühendisi CEVAT YAMAN atandý.

Ancak orman mühendisi bilgi ve birikimi ile 
yürütülebilecek bir görev olan Aðaçlandýrma Genel 
Müdürlüðü Planlama Daire Baþk. görevine çevre 
mühendisinin atanmasý meslek kamuoyunda tuhaf 
karþýlandý.

AKP'nin kadrolaþma ve mevcut kadrolarý 
vekaleten kendine yakýn kiþilerle doldurmasý 
uygulamasýna bir yenisi ve en tuhaf olaný eklendi. 
Çevre mühendisi olan Cevat YAMAN AGM Planlama 
Daire Baþkaný olarak atandýktan sonra, Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýsý olarak 
görevlendirildi.

AGM'nin Planlama Daire Bþk. görevi de, 
kadro Cevat YAMAN'da olduðundan görevlendirme ile 
yürütülüyor.

Aðaçlandýrma gibi orman mühendisliði bilgisi 
ve deneyimini gerektiren Aðaçlandýrma Genel 
Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna bir orman 
mühendisinin deðil de çevre mühendisinin atanmasý 
kabul edilebilir gibi deðil. Ormancýlýk teþkilatýnýn 
yönetimine bu teþkilatý bilmeyen ve tanýmayan birisinin 
atanmasýnýn hangi yöneticilik kriterleri dikkate 
alýnarak, hangi bilimsel temellere dayandýrýlarak 
gerçekleþtirildiðini meslek kamuoyu merak ediyor.

Bunun yaný sýra kendi teþkilatýmýz olan 
Aðaçlandýrma Genel Müdürlüðünde sanki bu iþi 
yapacak orman mühendisi yokmuþ gibi bir yaklaþým 
sergilenmesi, orman mühendislerinin yapacaðý iþlerin 
baþka disiplinlere sahip kiþilerce yürütülmesi orman 
mühendislerinin kendi teþkilatýna yabancýlaþtýrýlmasýný 
saðlamaktadýr. Ýnsan kaynaðýný doðru kullanmayan bir 
teþkilatýn baþarýsýndan söz etmek mümkün müdür?

AGM'DE NELER OLUYOR!?

FLAÞ HABER

Arasý), kocayemiþ tohumlarý daha dar bir aralýkta (6-
15 °C arasý) yeterli düzeyde çimlenebilmektedir. 
Özellikle 4 °C'de sýcaklýkta, sandal % 87'lik bir 
çimlenme oranýna sahip olurken,  kocayemiþ sadece 
% 33'lük bir çimlenme oraný gerçekleþtirmiþtir.

Literatürde, sandal ve kocayemiþler için 1-3 
ay soðuk-ýslak katlama gerektiði belirilmesine karþýn 
(Saatçioðlu, 1971; Ürgenç, 1998), bu çalýþmada her 
iki türde de tohumlar katlamaya gerek kalmadan 
ortam sýcaklýðýna baðlý olarak bir ila üç aylýk süre 
içerisinde çimlenmelerini tamamlamýþlardýr. Özellikle 
en yüksek çimlenmenin elde edildiði iþlem olan 15 
°C'de, tohumlarýn % 90'ýndan fazlasý daha 40 gün 
geçmeden çimlenmiþtir. 4-6 °C'lik soðuk iþlemlerde ise 
çimlenmelerin tamamlanmasý için geçen bu süre 3 aya 
kadar uzamýþtýr ancak, doðada sýcaklýklardaki 
periyodik artýþ ve azalýþlar da dikkate alýndýðýnda, bu 
sürenin çok daha kýsa olmasý beklenebilir. 

Bu sonuç, Arbutus'lar da çimlenme engelini 
gidermek için soðuk-ýslak sürece gereksinim 
olmadýðýný göstermektedir. Sandal ve kocayemiþ 
tohumlarýnýn doðal ortamda kýþ ve erken ilkbahar 
aylarýnda çimlenmeye baþlamalarý da bunun bir 
göstergesi olarak ele alýnabilir. Bu durum, onlarýn 
yetiþme alanlarý ile de izah edilebilir. Akdeniz 
bölgesinde doðal yayýlýþ alanlarýnda uzun süren sýcak 
ve kurak mevsime girmeden önce tohumlar erkenden 
çimlenerek kendilerini emniyete almaktadýrlar. 
Fidanlýk pratiðinde ise, soðuk ve nemli kýþ þartlarýnýn 
hakim olduðu fidanlýk koþullarýnda katlamaya gerek 
kalmadan doðrudan kýþ ekimi yapýlabileceði ve bahar 
ekimlerinde ise katlamanýn faydalý olacaðý 
vurgulanmaktadýr (Gültekin, 2004).
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TURÝZM EÞÝTTÝR ÝÇKÝ

ÝÇKÝ EÞÝTTÝR TURÝZM
Yazan: SÜLEYMAN DÝNGÝL 

ORMAN YÜKSEK MÜHENDÝSÝ

            ALMANCA REHBER

aþlýk kimilerine ciddi deðilmiþ gibi 
gelebilir. Ben gerçekten ciddi olarak Bsöylüyorum. Turizm eþittir içki, içki eþittir 

turizm.

Neden böyle söylüyorum? Geçen yýl bir veda 
gününde, ya da benim yetmiþinci yaþ günümde, 
rehberlikte bir çeþit jübile gibi düzenlenen bir akþam 
yemeðinde, “ Süleyman abi, 70 yaþýnda, 35 yýllýk 
rehberlik deneyiminin ardýndan bize neler diyorsun?” 
diye sorduklarýnda, ben, “Turizm eþittir içki, içki eþittir 
turizm, demeliyim.” diyerek cevap verdim.

Ýki yýl önce, 18 günlük bir Hititoloji turu 
yapýyoruz. Gruptaki 30 kiþinin yarýsý arkeoloji 
profesörü ve hemen hepsi Hititolog ya da Hitit 
meraklýlarý. Kahramanmaraþ'ta beþ yýldýzlý bir otel. Ýçki 
yok. Mardin'de turistik bir otel. Büyük Mardin Turistik 
oteli deðil. Orada içki varmýþ. Bizim kaldýðýmýz otelde 
içki yok. Resepsiyonda yolculara oda anahtarlarý 
daðýtýlýrken, restoranýn yerini tarif ediyorum ve otelde 
içki olmadýðýný da söylüyorum.

Akþam yemeðinde bir profesör, ya önceden 
aldýðý ya da o akþam bir yerlerde bulduðu birasýný 
masasýna koyuyor, içecek. Garson bana koþarak, 
geliyor ve “içki yasak otelimizde, restoranýmýzda içki 
içmek yasak.” diyor. Grup baþkaný yaþlý bir profesör. 
Doðru ona gidiyorum.  “Arkadaþýnýza söyler misiniz, 
masada içki bulundurmak yasakmýþ.”

Grup baþkaný gidiyor, sessizce ona gereken 
açýklamayý yapýyor, durumu anlatýyor. Adam, bira 
þiþesini alýyor, tepki olsun diye akþam yemeðini yemiyor 
ve masadan kalkýp gidiyor.

Ben de akþam yemeðini yemiyorum, ama 
grupla birlikte yemek süresince orada duruyorum. 
Yemekten sonra, ana cadde üzerinde içkili bir lokanta 

arýyorum. Þehir merkezinde, öncelerden tanýdýðým bir 
lokanta var, ikinci katta. Oraya çýkýyorum, masalara 
bakýyorum, içki yok. Garsona soruyorum, “Ýçki yok 
mu?” diye. “maalesef.” diyor. “Ama geçmiþ yýllarda biz 
burada öðle yemeði yedik, içki vardý” diyorum. 
Garsonun cevabý, “Evet, o zaman vardý, þimdi yok.” 
oluyor. “ Ben burada bir içkili lokanta bulamayacak 
mýyým?” diyorum. “Ýlerde “Konak” diye bir restoran 
var, orada içki olacak.” diye yanýtlýyor sorumu. Oraya 
doðru gidiyorum. Kapýda üniformalý bir karþýlayýcý. 
“Buyurun, buyurun.” diyor ve geleneksel Mardin 
yemeklerini saymaya baþlýyor. Ben, “Ýçki var mý?” 
diyorum. “Ýçki yok.” diyor. Ben, “Burada bir içkili 
lokanta bulamayacak mýyým?” diyorum. “Yeniþehir'de 
var.” diyor. Bir minibüs geçiyor, hemen onu durduruyor 
ve bana dönüp, “Oraya araba ile gitmeniz gerek, 
yürüyerek gidilecek kadar yakýn deðil.” diyor. Ben, 
“Yok, yok.”diyorum. Minibüs devam ediyor. “Alkolik 
deðilim, boþ ver.” diyorum. 

Ertesi gün þoförümüzden dinliyorum. O da 
akþam yemeði sýrasýnda garsona sormuþ. “Niye içki 
içmesini engelliyorsunuz, turistin? Adam, dýþardan 
birasýný almýþ gelmiþ, içiyor.” diyor. Otelin 
lokantasýndaki garson, “Ýçki içmesine müsaade 
edersek, biz de günaha gireriz.” diye yanýtlýyor soruyu. 
Güler misin aðlar mýsýn garsonun verdiði yanýta.

Ülke Türkiye. Mardin gibi turistik bir þehir. 
Turistik bir otel ve içki yok. Ya da yasak.

Birkaç gün sonra Halep'teyiz. Otelde 
soruyorum, “Ýçki var mý?” diye. “Var.” diyorlar. Üstelik 
Ramazan ayý artýk. Ertesi gün kalenin karþýsýndaki 
lokantanýn bahçesindeki masalarda öðle yemeðimizi 
yiyor, içkilerimizi de içiyoruz.

Hemen, Almanya  Baþbakaný Merkel geliyor 
aklýma. Ýki gün süre ile kadýncaðýz, akþam yemeði 
yiyor, Türk Devleti'nin davetlisi olarak, televizyonlarda 
izliyoruz. Bir bardak kýrmýzý þarap ikram eden yok 
kendisine.

Biz rehberler olarak, “Anadolu þarabýn ilk 
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yapýldýðý yer, Hititçede “wine” diye adýnýn ilk verildiði 
yer, çaðlar boyunca en iyi, en kaliteli þaraplarýn 
üretildiði yer, Anadolu, bizim topraklarýmýz.” diye 
anlatýyoruz. 

“Anadolu, serbest düþüncenin, felsefenin 
yaratýcý tanrýlarýndan biri olan Dianysos'un  yaþadýðý 
topraklar, Anadolu topraklarý.” diye ballandýra 
ballandýra ülkemizi ve güzelliklerini tanýtmaya 
çalýþýyoruz. Gel gör ki ziyaret için ülkemize gelen bir 
Alman baþbakaný bile bir bardak þarap içemiyor 
Türkiye'de. Býrakýn sýradan insanlarý.

Uzun Anadolu turlarýnda, ya alýþkýn olmadýðý 
yemeklerden, ya da iklim deðiþikliðinden olsa gerek, 
3-5 kiþide kesinlikle mide þikayeti ishal gibi 
rahatsýzlýklar görülür. Öðle yemeklerinden sonra 
otobüste þoför hariç herkese 
yarým tek raký daðýtýrsýnýz. Tur 
boyunca hiçbir kimsede mide 
þikayeti görülmez. Yolcular 
arasýnda rakýnýn adý, “ilaç” diye 
geçmeye baþlar. Tur sonunda 
hemen herkes, birer þiþe ulusal 
içkimiz olan rakýdan alýr ve 
anýlarý ile evlerine dönerler.

Fransa'nýn baþkenti 
Paris'e 60 milyon turist gidiyor 
yýlda. Eðlenmeye, yasaklarý 
yaþamamaya gidiyor turistler. Biz 
ise, ülkemizde turiste içki yasaðý 
getiriyoruz. O, Mardin'deki 
otelin restoranýnda bir bardak 
birasýný içemeyen profesör, bir 
daha ü lkemize  ge l i r  m i  
sanýyorsunuz? Bu kafayla 
gidersek, kimselere de önermez güzel ülkemizi.

Ýçki, bir insanlýk ölçüsüdür, bence. Ben, 
Almanya'da öðrenciliðim sýrasýnda stajýmý yaparken, 
çok içtiðim zamanlarda, yaþlýca Alman yakýnlarým, bir 
söz söylerlerdi. “Ýnsanlar bardakla içer, hayvanlar kova 
ile.” Bu ölçüyü yasaklar getirerek, koyamazsýnýz. 
Ýnsan, kendini ona göre yetiþtirir.

Türkiye bir turizm ülkesidir. Geçen yýl 
Antalya'da 4 otelde içki yasaðý vardý. Bu yýl 27 otele 
içki yasaðý konmuþ.

Geçen yýl kültür turizmi yapan bir acentanýn 
deðiþik ülkelere gönderdiði kültür turistlerinin sayýsýný 
inceledim. O Alman acentasýnýn Güney Kýbrýs'a 
gönderdiði kültür turistlerinin sayýsý, tüm Türkiye'ye 
gelen kültür turistlerinin sayýsýndan çok daha fazla idi. 

Þok oldum diyebilirim. Kýyaslayacak olursanýz, 
Türkiye'nin kültür deðerlerinin toplamý, bütün Kýbrýs'ta 
bulunan kültür deðerlerinin toplamýndan en az elli kat 
daha fazladýr. Ama bu turist sayýsýna ayný oranda 
yansýmýyor. 

Ýçkiye karþý düþüncelerin ardýndan, bakýn 
nelerle karþýlaþýyoruz:

Geçen yýl, Likya baþkenti Ksanthos'ta kitap 
satýlan reyonlarda (yerlerde) sýra sýra Said-i Nursi'nin 
(Bediüzzaman) Ýngilizce kitaplarýný (Risaleyi Nur 
tercümeleri) gördüm.Tüylerim diken diken oldu. Saidi-
i Nursi, Türkiye'nin neyini tanýtacak, turistler onu niye 
tanýyacak? Niye satýlmasýna müsaade ediliyor? 
Bunlarý anlamak mümkün deðil.

Arkeolojik kitaplarýn yanýnda, koy oraya 
Halikarnas Balýkçýsýnýn kitaplarýný, 
Koy Nazým Hikmet'in þiir çevirilerini. 
Ülkeni adam gibi tanýt.

Nazým Hikmet'in “Kurtuluþ Savaþý 
Destaný”, Homeros'un “Ýlyada 
Destaný” gibi, bu ülkeye, bu ülke 
insanlarýna ait bir destan. Yüzyýllar 
boyunca, bin yý l lar boyunca 
o k u n a c a k  b i r  e s e r.  E l d e n  
düþmeyecek, bir baþucu eseri.

2002 yýlýnda Münih'te bir retorik 
seminerine katýldým. Bir ara ben de 
Nazým Hikmet'in “Memleketimi 
seviyorum” þiirini Almanca okudum. 
2002 yýlý Unesco tarafýndan Nazým 
Hikmet yýlý olarak ilan edilmiþti. 

20-30 yabancý rehber meslektaþým 
beni alkýþlarken, 4-5 Avusturyalý rehber arkadaþ, 
ayaða kalkarak hararetle alkýþladýlar. 

“Biz Viyana'da iki ay önce, Nazým Hikmet yýlýný 
tam bir hafta süre ile kutladýk.” dediler. Türkiye için, 
Atatürk ve Nazým Hikmet, turizmde de dile getirilecek 
önemli þahsiyetler. Ksanthos ören yerinde Said-i 
Nursi'nin Ýngilizce Risale tercümeleri ne için? Kime 
hizmet ediyorlar?

Türkiye'de Turizm Bakanlarýnýn rehber kökenli 
olmalarý gerekiyor. Hükümetlerine, ören yerlerine 
dikkat etmeleri, turizmin gereklerini belirleyip, 
otellerde, restoranlarda eksiksiz yerine getirmeleri için.  

Bu ülkeye yazýk oluyor. Evet, tüm 
düþüncelerin, insanlýðýn aydýnlýk iliþkileri için, Turizmde 
“Turizm eþittir içki, içki eþittir turizm “ diyorum.

“Geçen yýl kültür 

t u r i z m i  y a p a n  b i r  

acentanýn deðiþik ülkelere 

g ö n d e r d i ð i  k ü l t ü r  

t u r i s t l e r i n in  say ý s ý n ý  

ince ledim.  O Alman 

acentasýnýn Güney Kýbrýs'a 

g ö n d e r d i ð i  k ü l t ü r  

turistlerinin sayýsý, tüm 

Türkiye'ye gelen kültür 

turistlerinin sayýsýndan çok 

daha fazla idi. Þok oldum 

diyebilirim.
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