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Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 
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TUNA CAD. NO: 5      06410 KIZILAY/ANKARA

TEL-FAKS
0312 433 84 13

www.ormancilardernegi.org

ormancilarder@ttmail.com 
bilgi@ormancilardernegi.org

BASKI
DÖNMEZ OFSET
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Editörden

İçindekilerOrman ve Av yeni yıla yeni bir tasarımla giriyor. 
Üç yıldır Çankırı’da yaptığımız tasarım çalışmasını 
sonlandırdık. Yeni tasarımımız Sayın Güngör 
Genç tarafından yapılıyor. Dergimizi üç sene önce 
tamamen renkli hale getirmiş, bu süreçte sizlerden 
gelen önerileri de dikkate alarak; daha sade, 
okunabilirliği daha yüksek bir tasarımı hedefledik. 
Sayın Genç’in tasarımı ile de bu hedefimize 
ulaştığımızı düşünmekle birlikte son kararı elbette 
siz Orman ve Av okurları verecek. Sizlerden 
dergimizin daha iyi olması için her zaman olduğu 
gibi görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Bu sayıda Derneğimiz etkinliklerinin yanı 
sıra; Dr. Ufuk Coşkun’un ORKÖY üzerine 
değerlendirmelerini, Sayın Emine Ataş’ın Kyoto 
Protokolü ile ilgili yazısını, Suat Tosun ve Mustafa 
Arslan tarafından kaleme alınan Jeoparklarla ilgili 
bir yazıyı ve Osman Gökçe tarafından hazırlanan 
“Ormancılık ve Şiir Üzerine” başlıklı incelemeyi 
bulabileceksiniz. Sürekli yazarlarımızdan Dr. 
Cihan Erdönmez, H. Cemal Gültekin, Dr. N. 
Kaan Özkazanç ve Ahmet Demirtaş yine ilginç 
konularla sizlerle buluşuyor. Bu sayımızın söyleşi 
konuğu Dr. Fikret Işık meslektaşımız. Bir Amerikan 
Üniversitesinde bilimsel çalışmalarına devam eden 
sayın Işık ile Dr. Murat Alan güzel bir söyleşi 
gerçekleştirdi. Keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Biliyorsunuz, önceki sayımızda Prof. Dr. 
Cantürk Gümüş’ün, Prof. Dr. Cemil Ata’nın 
bir sempozyumda sunduğu bildirisi hakkındaki 
eleştirisini içeren bir “açık mektup” yayımlamıştık. 
Bu sayıda Sayın Ata eleştirilere yanıt veriyor. Konu 
hayli geniş bir konu, aslında konuyu derinlemesine 
inceleyenler açısından tartışılacak bir şey yok. 
Sayın Ata’nın bildirisi bu tartışmaların tekrar 
alevlenmesine yol açtı. Benim silvikültür hocam 
Sayın Ata idi. 1986 yılında silvikültür dersini 
kendisinden almıştım. Silvikültürde, dolayısıyla 
ormancılıkta “yerellik ilkesini” Sayın Ata’dan 
öğrenmiştim. Yani ormancılıkta bir ekosistem için 
doğru olan bir şey, başka bir ekosistem için doğru 
olmayabilir. Bu mülkiyet açısından geçerli bir ilkedir 
aslında. Karşılaştırma yapılan Avrupa ülkeleri ile 
Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri 
hiç benzemediği gibi, ekolojik olarak da büyük 
farklılıklar vardır. Yani Avrupa orman mülkiyeti 
için doğru olan Türkiye’de doğru olmayabilir. Yerim 
yeterli olmadığı için tartışmayı çok uzatamıyorum. 
Ama önümüzdeki sayılarda “mülkiyet” konulu özel 
bir sayı çıkarabilir ve geniş geniş tartışabiliriz. 

2011’in tüm üyelerimize sağlık ve huzur getirmesini 
dilerim.
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Başyazı
Son Kalelerimiz de Elden Çıkıyor

Ormancıların 60-70 yıllık birikimlerinin 
çoğunluğu 2003 yılından sonra elden çıkarıldı. 
Önce Eğitim Tesisleri hiçbir inceleme ve araştırma 
yapılmadan Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne 
devredildi ve ormancılık kamuoyundan adeta 
kaçırılarak ihale edildi. Ancak, bu tesisler orman 
alanı olduğu için bunları 29 yıllığına kiralayanlar 
gerek belediyelerden gerekse Turizm Bakanlığından 
yeni tesis yapmak için belge alamadılar, tesislerin 
çoğunluğu mahkemelik ve mahkeme sonunda 
idarenin büyük tazminatlar ödeyeceği ifade ediliyor.
Bunun ardından sosyal tesisler en küçük birimine 
kadar elden çıkarıldı, sanki ormancılardan öç 
alınıyordu. Tüm bu işlemler sırasında orman teşkilatı 
üst yönetiminden ve ormancı meslek örgütlerinden 
hiçbir tepki gelmedi.
Bununla yetinilmedi orman teşkilatı ile özdeşleyen 
TAŞ BİNA önce satılmak istenildi, Derneğimizce 
konulan yoğun tepki üzerine TBMM’ne beş yıllığına 
kiralandı. 1925 yılında kurulan ve Ankara halkına 
ucuz-kaliteli fidan üreten Söğütözü Fidanlığı ile Ana 
Tamirhane arazisi TOBB’a satıldı. 39 adet orman 
fidanlığının satışı mahkeme kararıyla iptal edildi, bu 
arada İstanbul Alemdağ Fidanlığı da satıldı ve şaibeli 
şekilde apartmanlarla dolduruldu.
Ankara Söğütözü Fidanlığının idare binası ve 
fidanlık lojmanlarının olduğu alan da 6.12.2010 
tarih ve 2010/1475 Sayılı Bakanlar Kurulu 
kararının Cumhurbaşkanınca imzalanıp 10.3.2011 
tarihinde Resmi Gazetede ilan edilmesiyle “Eski 
Fidanlık Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje 
Alanı” ilan edilmiş, en son OGM Gazi Tesislerinin 
Başbakanlığa verilmesi söylemleri üzerine ormancı 
meslek ve sivil toplum kuruluşları ARTIK YETER 
sloganıyla bir bildiri hazırladılar ve çalışanlara 
dağıtıldı. Bildiri öncesi yapılan toplantılarda 
Derneğimizce; Orman Genel Müdürü ile Bakanın 
Başbakanın talebine karşı durma olanağının 
olmadığı, Orman Genel Müdürü ve bakana 
kararımızın bildirilerek asıl tepkinin ülke düzeyinde 
Başbakanlığa karşı yapılmasının uygun olacağı 
dile getirildi. Meslek kamuoyumuzun ülkenin 
her yöresinden gönderilecek yoğun fakslar ve 
örgütlerimizce gösterilecek tepkiler sonucunda seçim 
öncesi bu olayın ötelenebileceği, ifade edildi.
4 Şubat 2011 günü sayın bakan ile bir görüşme 
olanağı sağlandı. Toplantı amacının açıklanmasından 
sonra sayın bakan; “henüz Başbakanla bu konuyu 
görüşmediğini, OGM Gazi Yerleşkesinin alınması 

durumunda, ormancıların sokakta bırakılmayacağını, 
mutlaka iyi bir yere yerleştirileceğini dile getirdi. 
Hâlbuki Başbakan, bakan ve orman genel 
müdürünün toplantımızdan önce yerleşkede 
incelemeler yaptıkları meslektaşlarımızca dile 
getirilmişti. Bunun üzerine TOD Genel Başkanı 
“Sayın Bakan bizler daha iyi bir yer talebiyle 
gelmedik. Yıllardır bütün birikimlerini kaybeden ve 
hiçbir tepki koymayan 10 meslek örgütü temsilcisi 
ARTIK YETER sloganıyla Gazi Yerleşkesinin de 
ellerinden gitmesini istemiyor. 60 yıldır ormancılarla 
özdeşleşmiş bu alan için, ‘artık onurumuzla 
oynanmasın’ diyerek tepki konulacağını ifade 
ediyorlar. Karar verilirken bunun dikkate alınmasını 
istiyoruz” dedi. Bu sözlere çok kızan Sayın Bakan 
çok sert bir tavırla beni tehdit mi ediyorsun diyerek 
tepki koydu ve böyle bir yaklaşıma kesinlikle taviz 
verilmeyeceğini dile getirdi.
Sayın Bakanın bu tavrı üzerine bir gün önceki karar 
gereğince başka bir konuya girilmemesi gerekirken 
bazı örgüt başkanları; bakanlıkla yapılacak ortak 
çalışmalardan projelerden söz ettiler ve gündemi 
değiştirdiler.
Aldığımız duyumlara göre Orman Genel 
Müdürlüğü Bakanlık binasına yerleştirilerek 
buradaki bazı birimler de TOBB’un İkiz Kulelerine 
gönderilecek. Böylece son kalemiz ile ilgili 
tepkiler de başlamadan sonra erdi. Belek-Rixos’da 
düzenlenen Çalıştay’da; önümüzdeki süreçte 2/B’nin 
yanında ormanlarla ilgili olumsuz koşulları içeren 
Anayasa değişikliklerinin gelebileceği, yaklaşık 
dörtbin adet HES projelerinin bugünkü uygulanış 
biçimiyle akarsu havzalarımızdaki doğal yapıyı 
bozacağı, suyun ticarileştirilmesinin yöre halkları 
ile büyük sorunlar yaratacağı, Tabiatı Koruma 
ve Biyolojik Çeşitlilik Yasa Tasarısı’nın korunan 
alanları talana açacağı, Maden Yasası ve özellikle taş 
ocaklarının verimli orman alanlarımız üzerindeki 
tahribatının her geçen gün artmakta olduğu dile 
getirildi. Bu nedenlerle önümüzdeki süreçte 2/B’ye 
göre çok daha fazla olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. 
Bu oluşumlar karşısında mücadele alanımız hem 
genişliyor hem de çok güç koşulları içeriyor. Eğer 
ortaya bir tepki konulacaksa, bunun sonuçlarının 
da olabildiğince irdelenmesi gerekir düşüncesiyle 
yukarıdaki tespitimize yer verme gereği duyduk.

Saygılarımızla, 23.03.2011
TOD Yönetim Kurulu Adına

Mustafa YUMURTACI 
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13-18 Mart 2011 tarihlerinde Antalya Belek Rixos Otel’de Derneğimizce, 
“Öğrenci Toplantısı” ve Derneğimizin Antalya Temsilciliğinin öncülüğünde  
“Ormancılığımızın Yasal Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”  düzenlendi.

Orman Fakültesi öğrencileri ile düzenlenen öğrenci toplantısının amacı öğrencilere Derneğimizin 
anlatılması, öğrencilerin isteklerinin, düşüncelerinin anlaşılması, gençlerin Derneğe kazandırılmasıydı. Çalıştayda 
ise 2/B, Madenler ve Maden Yasası, HES’ler ve Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yasa Tasarısı ile Özel 
Ağaçlandırma konularında fakültelerden, araştırma kuruluşlarımızdan, bakanlık birimlerimizden diğer kurum ve 
kuruluşlardan konunun uzmanı kişiler üç gün kendi gruplarında konuları tartıştılar, çözüm önerilerini geliştirdiler, 
dördüncü gün de geç saatlere kadar grupların önerileri toplu olarak görüşüldü, tartışıldı ve değerlendirildi, çıktılar 
ortaya konuldu.

Bu değerlendirmelerde özetle;
-	2/B’nin ve ormanlarla ilgili Anayasa değişikliklerinin 12 Haziran 2011 seçimlere sonrasına ertelendiği, 2/B’nin 

Anayasa değişikliği ile yapılma olasılığının bulunduğunu, Temmuz 2007’de Ergun ÖZBUDUN tarafından 
hazırlanan Anayasa Taslağındaki 131. Maddenin daha liberal ve talana açık hükümlerle karşımıza gelebileceği 
ifade edilerek bu konuda hazırlıklı olunması dile getirildi.

-	HES’lere değil şu andaki HES uygulamalarına karşı olunduğu, çünkü bir su havzasında yapılacak bir tek 
Hidroelektrik Santralinin sorun olmayacağı ancak şu andaki uygulamada bir su havzasında yapılan ve yapılacak 
olan 5-6 adet HES tesisi ile o havzadaki doğal yapının, bitki örtüsünün, ekosistemin yok edildiği, yöre halkının 
su kullanım hakkının ellerinden alındığı, havzadaki tarımın tehdit edildiği ya da yok edildiği gibi nedenlerle 
karşı gelindiği vurgulandı. Suların ticarileştirilmemesi gereği dile getirildi.

-	Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yasa Tasarısı ile SİT’lerin, Milli Park, Tabiatı Parkı, Tabiat Anıtı 
gibi korunan alanların, endemik bitki türlerinin ve ormanlardaki ekosistem anlayışının yok olacağı bu 
alanların talana açılacağı konusunun yerli ve yabancı kuruluşlarca dile getirildiği ifade edilerek bu talana tüm 
kamuoyunun karşı çıkması yönünde mücadelenin başlatılması gereği vurgulandı.

-	Taş ocaklarının maden yasası kapsamına alınmasının ormanlar üzerinde çok olumsuz etkiler yarattığı, bu 
nedenle taş ocaklarının maden kapsamından çıkarılmasının zorunlu olduğu dile getirildi.
Ayrıca dünyanın sayılı ekosistemlerinden olan Kazdağları gibi ormanlarımızın madenlere feda edilmemesi 
gerektiği, madencilerin ülkemizde ucuz ve doğayı tahrip edici yöntemler yerine pahalı ve doğaya az zarar veren 
üretim yöntemlerini uygulamaları konusunda yasal önlemlerin alınması dile getirildi.

-	Devlet ormanlarında özel ağaçlandırmalara izin verilmemesi istenildi. 

Ormancılığımızın Güncel Sorunları 



Kereste Kaçakçılığı üzerine Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenen toplantıda    
Kemal KAYA ve Serkan AYKUT derneğimizi temsil etmişlerdir. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kemal KAYA ve Serkan AYKUT derneğimizi temsilen Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’te gerçekleştirilen Sınır ötesi Kereste Kaçakçılığı Üzerine - ENPI-FLEG Bölgesi’nde Problem Tespiti ve 
Kapasite Oluşturma İhtiyacının Değerlendirmesi Amacıyla-Bölgesel Çalıştay’a (Regional Workshop on Trans-
Boundary Timber Flow – Problem Identification and Capacity Building Needs Assessment in the ENPI-FLEG Region) 
katılmışlardır. 18-19 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen toplantının ev sahipliğini WWF-KAFKASYA yaparken 
toplantının tüm giderleri bu kapsamdaki ENPI-FLEG programının uygulayıcısı olan Avrupa Birliği tarafından 
karşılanmıştır. 

Kısa adı ENPI-FLEG olan Avrupa’ya Komşu Doğu Ülkeleri ve Rusya’da 
Orman Yasası Uygulama ve Orman Yönetimini Geliştirme Politikaları 
Programı (Improving Forest Law Enforcement and Governance in the European 
Neighbourhood Policy East Countries and Russia) programının amacı kapsam 
içindeki ülkelerde hükümetler, sivil toplum ve özel sektörün yasadışı ormancılık 
faaliyetlerinin azaltılması yönünde ormancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
orman işletme yöntemlerinin desteklenmesini kapsamaktadır. Programın finansmanı 
Avrupa Birliği tarafından sağlanmaktadır. Program Gürcistan, Rusya, Ukrayna, 
Azerbaycan, Belarus, Moldova ve Ermenistan’ ı kapsamaktadır. Türkiye ise henüz 
gözlemci sıfatıyla programda yer almaktadır. Esasen programın hedefi Türkiye gibi 
düşük üretim ve neredeyse sıfır ihracat yapan ülkeler değil Rusya gibi dünyanın en 
büyük kereste ihracatçısı ve diğer zengin orman sahalarına sahip Kafkas ülkeleridir. 
Ancak özellikle programın amaçlarından biri olan SERTİFİKALI ORMAN 
YÖNETİMİNİN ülkemizde de yakın bir zamanda gündeme geleceği göz önüne 
alındığında konunun yerelde AB Temsilcilikleri düzeyinde takip edilmesi ve 
derneğimizin buna öncülük etmesi oldukça önemlidir. Programın websitesi şu 
şekildedir:  www.enpi-fleg.org

Toplantı; Gürcistan (24 kişi), Rusya (7), Belarus (2), Hollanda (1), Almanya (1), 
Azerbaycan (4), Moldova (3), Ermenistan (4), Türkiye(3), Ukrayna (5 kişi) olmak 
üzere toplam 10 ülkeden 54 katılımcı ile 17-18.11.2010 tarihlerinde Gürcistan’ın 
Tiflis kentinde gerçekleştirildi. 
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Toplantıda öne çıkan konular:

Toplantının ilk günü tarafımızca iki aşamalı bir 
sunum gerçekleştirildi. Öncelikle derneğimizin tarihi 
gelişimi ve bugünkü durumu özet halinde ortaya 
kondu. İkinci aşamada ise Türkiye’deki 2B Yasası 
ile orman alanı dışına çıkartılacak yaklaşık 500.000 
ha’lık alan; 2003 yılında gerçekleşen Kızılağaç 
ve Kestanenin orman alanı dışına çıkartılması ve 
tarafımızca yakından takip edilen 1 yılı aşkın yasal 
itiraz süresi boyunca bilhassa Karadeniz Bölgesinde 
kesilen ağaçların miktarı ve bu kararın panel üreten 
fabrikalara hammadde ihtiyacı için alındığı; Maden 
Yasasının ormanlar üzerindeki olumsuz etkisi; HES 
projelerinin ormanlar ve çevre üzerindeki etkisinin 
kamuoyu ile paylaşılmadığı ve kurulu güçlerinin 
(3-15 MW arası) oldukça düşük olduğu ve asla 
ekonomik olmadığı yönünde bilgilendirme yapıldı. 
Aynı şekilde verimli ormanlarımızın oranının 
çok düşük olması ve oldukça fazla sayıda orman 
muhafaza memurları sayesinde kaçakçılığın da 
özellikle son yıllarda neredeyse tamamen ortadan 
kalktığı hem bizim hem de Orman Bakanlığı 
temsilcisi tarafından ortaya kondu. Buna itirazlar 
oldu, biz ise özellikle son 10 yılda hükümetin 
yanlış yaklaşımları sonucu orman üzerindeki 
baskının oldukça yüksek olduğu ve bunun da 
maalesef YASAL GÖRÜNÜMDE bir şekilde EN 
AZINDAN YANLIŞ bir durum olduğu ortaya 
kondu. Bu konuda Türkiye’de 1950’lerden beri 
sürekli olarak orman sahaları üzerinde çeşitli baskılar 
olduğu ve bunlara itirazların özellikle nitelikli ve 

etkin üye profili ile derneğimizin öncü savunucusu 
ve kamuoyu ile hükümetleri en doğru yönlendiren 
kuruluş olduğu vurgulandı. İlk günkü sunumların 
ardından ikinci gün ise çalıştay düzenlendi.

Toplantıda çeşitli ülkeler bölgesel problemlerini 
ortaya koydular. Örneğin Ermenistan kötü 
ekonomik koşullar nedeniyle özellikle yakacak 
odun olarak kullanılmak üzere %85’ e varan orman 
kaçakçılığı ve bununla mücadelelerini, Moldova 
ise devlet eliyle dünyada bir başka örneği olmayan 
Milli Park’lardan canlı ağaç kesimi ve yine Milli 
Park Bıçkı Atölyelerinde bunun işlendiğini resimleri 
ile ortaya koyup uluslar arası kamuoyu desteği 
istediler. Azerbaycan ise Karabağ Bölgesindeki 
kendilerine ait ve ormanlarının %20’sini oluşturan 
ağaçların Ermenistan tarafından kaçak kesildiğini 
ve Gürcistan üzerinden Avrupa’ya pazarlandığını 
Ermenistan ise tam tersi bir biçimde İran üzerinden 
Azerbaycan eliyle mayınlı bu bölgedeki ağaçların 
kaçak bir biçimde dünyaya pazarlandığını iddia 
etti. Rusya sivil toplum örgütü temsilcileri ise 
Sovyet Rusya’nın dağılması sonucu ülkede bir 
tane bile muhafaza memurunun kalmadığını ve 
bunun da ormanlara baskıyı arttırdığını özellikle 
Çin’e kontrolsüz ve çok yüksek miktarlarda ihracat 
yapıldığını belirttiler. Genel olarak tüm ülkeler ki 
buna sertifikalandırma sisteminin en gelişmiş olduğu 
Ukrayna’da dahi ihracat konusunda ve belgelendirme 
sürecinde aksaklıklar vurgulandı. Genelde ülkeler 
ihracatçı ülkelerin bunu daha sıkı denetlemesi 
gerektiğini bildirdiler. Hollanda sivil toplum 
örgütü temsilcisi ile toplantıya başkanlık eden 
İngiliz ve Alman kolaylaştırıcıların da vurguladığı 
üzere sertifikası olmayan orman ürünlerinin AB 
ülkelerine 2013 yılından itibaren ihracatı tümüyle 
yasaklanacaktır.

Önümüzdeki süreçte oldukça gündemi teşkil edecek 
olan ORMAN SERTİFİKASI ve ENPI-FLEG 
sürecinin daha yakından takip edilebilmesi oldukça 
önemlidir.

Orman ve Av   /    Ocak - Şubat 2011
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2009 ve 2010 yılları TODEG* için 
olağandan biraz daha yoğun geçti. Her yıl 
yaptığımız yıllık doğa etkinlikleri programının 
yanı sıra son iki yılda TODEG’ in kurumsal 
yapısını geliştirecek bir dizi kararlar aldık. 

Bunlardan biri ağ adresimize İngilizce sayfalar 
eklemekti. Derneğimiz ve grubumuzla ilgili 
İngilizce bilgilerin yanı sıra Türkçe bilmeyenlerin 
de sayfalarımızda rahatça gezinebilmelerine olanak 
sağladık. Bu çabamızın kısa vadede görülebilen 
birer yansıması olarak, Gürcistan ve Ukrayna’nın 
yanı sıra Ankara’da oturan yabancı uyruklu bir 
kişiden TODEG çalışmalarına katkı önerileri geldi; 
bunları mutlulukla karşıladık. 2009 yılı ortalarından 
itibaren uygulamaya başladığımız ve yaptığımız 
için en güzel eleştirisi olduğuna inandığımız 
katılımcı değerlendirme belgelerini ağ adresimizde 
yayımlamayı 2010 yılında da sürdürdük.

Yine 2009 yılı ortalarında başlayan TODEG 
Logosu üretimi süreci otuza yakın logo tasarımı ve 
uzun değerlendirme toplantıları sonrasında karara 
bağlandı. Salyangozumuzu 5 Kasım 2009 günü 
itibariyle Türk Patent Enstitüsünde koruma altına 
aldırdık.

Bir yandan İngilizce sayfa ve logo çalışmaları 
sürerken öte yandan Derneğimizin ve Grubumuzun 
10 yıldır süregelen çabalarının uluslararası toplum 
tarafından da görülebilmesi ve değerlendirilebilmesi 
için TIES’e (The International Ecotourism Society) 
üyelik başvurusu yaptık; başvurumuz onaylandı. 
Türkiye Ormancılar Derneği olarak, 1990 yılından 
bu yana kâr amacı gütmeden çalışan ve halen 
90’dan fazla ülkede bireysel ve kurumsal bağlantıları 
bulunan TIES’in, dernek kapsamında 27 üyesinden 
biri olduk. Bu anlamda Türkiye’nin ilk ve halen tek 
derneğiyiz.  

2009 yılında almış olduğumuz grup kararı 
üzerine Selim AHIRLI, Murat ALAN, Mehtap 
ÖZTEKİN, Kubilay ÖZYALÇIN, Filiz SÖNMEZ 
ve Ercan VELİOĞLU’dan oluşan düzenleme 
kurulu olarak “Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm” 
çalıştayının hazırlıklarına başladık. Hem çalıştay 

hem de çalıştay sonrasında çıkaracağımız kitabımıza 
bir miktar ek kaynak sağlayabilmek için GEF Küçük 
Destek Programı’na bir proje yazdık; projemiz kabul 
edildi.

Üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum 
örgütleri, dernekler, meslek odaları, demokratik kitle 
örgütleri, belediyeler, uzmanlar ve bireysel ekoturizm 
uygulayıcıları derken 90’dan fazla katılımcıyla 20-
22 Mayıs 2010 tarihlerinde  çalıştayımızı başarıyla 
gerçekleştirdik. 

26-29 Mayıs 2010 tarihleri arasında Muğla’ da 
gerçekleştirilen International Symposium on 
Biology of Rare and Endemic Plants (BIORARE) 
sempozyumunda, grubumuz adına bir bildiri sunduk. 
Grubumuzun ve derneğimizin adını Uluslararası bir 
sempozyumda duyurduk, çalışmalarımızdan söz ettik. 

Çalıştayımızın altı çalışma grubunca elde 
edilen çıktıların yanı sıra Yrd. Doç Dr. Nazmiye 
ERDOĞAN, Doç. Dr. Kenan OK, Hasan Basri 
AVCI, Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, Dr. Süleyman 
ALKAN, Ercan VELİOĞLU, Filiz SÖNMEZ’ in 
makaleleri ile Dr. Murat ALAN’ın derlemesini de 
içeren kitabımızın hazırlıklarına başladık. Kitabın 
İngilizcesinin hazırlanması, tasarım ve düzeltmeler 
epey zamanımızı aldı almasına ancak kimi ayrıntılar 
yine de gözümüzden kaçtı; iyinin düşmanı daha 
iyidir. Sonuç olarak çalıştay kitabımızı hem Türkçe 
hem de İngilizce olarak bastırdık; 300’den fazla ulusal 
ve uluslararası kişi ve kuruluşa gönderdik, ayrıca 
kitapların pdf dosyalarını ağ adresimize koyduk ki 
dünyanın her yerinden her an erişilebilir olsun. Bu 
kitapla Türkiye’deki olumlu ve doğru ekoturizm 
uygulamaları yolunda bir katkı koyabildiğimizi 
umuyoruz.

2010 yılı yaz aylarında başladığımız TODEG 
Çalışma Yönetmeliği çalışmalarında da son aşamaya 
geldik. Temsilcilik kuruluşunu düzenlediğimiz yeni 
yönetmeliğimizle TODEG etkinliklerini Türkiye 
çapında daha yaygınlaştırmayı ve etkinliklerimizin 
sayısını artırmayı hedefliyoruz.

www.ekoturizmgrubu.org

*TODEG: Türkiye Ormancılar Derneği 
Ekoturizm Grubu

TODEG’ in Son İki  Yılının 
Kısa Bir Değerlendirmesi Kubilay ÖZYALÇIN  

TODEG Başkanı
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Karasal bitki örtüsü ve havakürenin fotokimyasal 
özellikleri büyük miktarlarda parçacıklar üreterek 
Dünya’nın iklimini soğutmaktadır. Nature dergisinde 
yayımlanan yeni bir bulgu, iğne yapraklı ormanların 
üretmiş olduğu parçacıkların, sanıldığı gibi sıvı değil 
katı olduğunu göstermektedir. 
-----

Havakürev bulut oluşumuna katılarak Dünya’nın 
radyasyon dengesini etkiler. Yaşam kökenli 
(biyojenik) uçucu organik bileşikler, yeni parçacık 
oluşum sürecinde kilit öneme sahiptir. Bitki 
örtüsünün yaydığı uçucu bileşiklerden oluşan İkincil 
Organik Pus (İOP / Secondary Organic Aerosol) 
gibi parçacıkların kimyasal bileşimi çok karmaşık 
olup bunların faz durumuna ilişkin çok sınırlı bilgi 
vardır. Bunların iklime etkilerini daha iyi anlamak 
ve küresel iklim modelleri kullanarak daha doğru 
tahminler yapabilmek için İOP parçacıklarının 
kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri 
araştırılmaktadır. 
Yaşam kökenli İOP parçacıkları, küresel iklim 
modellerinde şimdiye kadar sıvı damlacıkları olarak 
gösterilmekteydi. Araştırmaya göre, iğne yapraklı 
ormanlarda oluşan İOP parçacıkları katı ve camsı.
Parçacıkların fiziksel durumu, bulut ya da nüve 
davranışı gösterme yeteneğiyle su ve diğer gazları 
tutma ve bırakma yeteneğini etkilediğinden yeni 
bulgular, parçacıkların havaküredeki davranışlarının 
anlaşılmasına ilişkin birçok belirleyiciyi 
değiştirecektir. 
Deneylerde, Sarıçamlardan yayılan uçucu 
bileşiklerden oluşan parçacıklar, denetlenebilir 
koşullarda çalışılmış ve ek ölçümler Finlandiya 
Hyytiälä’da bir iğne yapraklı ormanda yapılmıştır.

Kaynak:
1- Annele Virtanen, Jorma Joutsensaari, Thomas Koop, 
Jonna Kannosto, Pasi Yli-Pirilä, Jani Leskinen, Jyrki M. 
Mäkelä, Jarmo K. Holopainen, Ulrich Pöschl, Markku 
Kulmala, Douglas R. Worsnop, Ari Laaksonen. An 
amorphous solid state of biogenic secondary organic 
aerosol particles. Nature, 2010; 467 (7317): 824 DOI: 
10.1038/nature09455
2- ScienceDaily 15 October 2010

Bilim insanları yakın bir gelecekte kent ağaçlarının 
yararlarını sıraladıkları dizelgeye “suç oranı 
azaltma”yı da ekleyebilirler. 

ABD’ nin Pacific Northwest (PNW) and Southern 
Araştırma birimlerinin Kasım 2010’da yayımladıkları 
bir makaleye göre, kent ağaçları cana ve mala yönelik 
suç oranlarının azaltılmasında etkili olabiliyor. 

Çalışmada, ağaçların ve diğer unsurların ABD 
- Portland’ da işlenen suçlar üzerindeki etkileri 
incelenmiş. Güvenlik biriminden alınan bölgeye ait 
2005 – 2007 yılları arasındaki suç kayıtları 7 sınıfa 
ayrılmış. Bunlar arasından yalnızca adresi belli suçlar 
ele alınmış ve bu adreslere ait hava fotoğrafları ile 
eşleştirilmiş. Araştırmacıların örneğini oluşturan 
toplam 2813 ev arasında 394 adet mala, 37 adet cana 
yönelik suç işlenmiş. 

Araştırmada, suçun işlendiği alan ve yakın 
çevresindeki ağaçların sayı ve boyutlarının da dâhil 
olduğu otuza yakın değişkenle suç ilişkisi istatistik 
çözümleme yoluyla bulunmaya çalışılmış. Suçlarla 
en çok ilişkili olduğu görülen değişkenler, kaldırım 
ve bahçelerdeki ağaçların tepe tacı büyüklükleri ile 
suç alanında bulunan ağaç sayısı olmuş. Suç alanında 
bulunan büyük ağaçlar ile suç sayısında azalma 
bağıntısı olduğu, buna karşılık küçük ve çok sayıdaki 
ağaçlar ile suç sayısı artışı bağıntısı olduğu görülmüş. 

Yazarların yorumuna göre büyük ağaçlar hem 
daha az perdeleme sağladıklarından hem de 
mahallenin daha iyi bakıldığı / korunduğu izlenimi 
oluşturduklarından olası suçlular için güvensiz bir 
ortam oluşturuyorlar. 

Kaynak:

USDA Forest Service, Pacific Northwest Research 
Station. “Some city trees may discourage ‘shady’ behavior; 
Study explores relationship between urban trees and 
crime.” ScienceDaily 2 November 2010.

İğne Yapraklı Ormanlar: Yeni 
Araştırmalar Havakürenin Pus 
Özellikleri ve İklim Etkileri 
Anlayışını Değiştiriyor Kent Ağaçları ve Suç

Kubilay ÖZYALÇIN – Orman Yüksek Mühendisi
qqblay@yahoo.com
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Meslektaşımız ve aynı zamanda profesyonel 
turist rehberi Süleyman Dingil’in rehberliğinde saat 
10:00’da başlayan müze gezimiz, 13:00’e kadar sürdü.

Meslektaşlarımıza ve ilgilenen yakınlarına “Mitoloji 
Ağırlıklı Antalya Arkeoloji Müzesi Gezisi” adı ile bir 
program uygulayacağını söyleyen Süleyman Dingil, 
yaklaşık 30 kişiyi bulan grubumuza eski çağlardan 
yakın çağlara kadar Antalya çevresinde bulunan ve 
müzede sergilenen buluntuları engin rehberlik bilgisi 
ile sundu.

Antalya Müzesi 1988 yılında Avrupa’da yılın 
müzesi unvanını almıştır. Antalya Müzesinde 
gezinin Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 

olduğu gibi, Anadolu’nun eski çağlar buluntuları ile 
başladığını gördük. Göze çarpan buluntular olarak az 
sayıda vitrinleri doldurmalarına karşın, insanoğlunun 
yüz binlerce yılda iz bıraktıkları Karain buluntuları 
ile gezimize başladık. Bilindiği gibi Ankara’da da 
müzenin girişinde ilk buluntular Antalya yakınındaki 
Karain mağarası buluntuları ile başlar. Birkaç vitrin 
sonra insanoğlunun uzun mağara döneminden 
sonraki yerleşik düzendeki yani Neolitik dönemde 
ana tanrıça heykelcikleri ile koşutluk başlıyor. 
Ankara’daki dünyada eşi olmayan Çatalhöyük 
buluntuları gibi Antalya’da da ona koşut küçük 
çapta Burdur Hacılar buluntuları ile karşılaşıyoruz. 
Ankara’daki Hitit dönemi ve buluntuları, Alacahöyük 
buluntuları gibi buluntular Antalya’da yoktur. 
Az miktarda Frigya buluntuları vardır. Ama 
Ankara’da olmayan, hatta başka müzelerde de bu 
denli bulunmayan Roma dönemi buluntularını 
Antalya Müzesinde görüyoruz. İmparatorlar Salonu 
heykelleri, Tanrılar Salonu heykelleri, Perge Salonu 
heykelleri ve Lahitler Salonu, dalında nerede ise 
emsalsiz gibi Antalya çevresinde üç bölgenin Antik 
dönemde adı Pamhylia, Pisidia, Likia diye bilinen 
Alanya-Fethiye arası bölgelerinin buluntuları ile 
karşılaşıyoruz. Ülkemizin değerlerini ortaya çıkaran, 
dünyaya tanıtan bilim insanlarını da müzedeki 
buluntular ile tanımış oluyoruz. 

Karain’de İ. Kılıç Kökten, şimdilerde Işın Yalçınkaya; 
Perge ve Side’de Arif Müfit Mansel, Jale İnan ve 
şimdi Haluk Abbasoğlu; Phaselis ve Arykanda’da 
Cevdet Bayburtluoğlu; Lmyra’da Borchhardt, 
şimdilerde Martin Seyer; Myra’da (Demre)  Nevzat 
Çevik; Ksanthos’ta Henri Metzger; Patara’da Fahri 
Işık, şimdilerde Havva Işık; yazıtların okunmasında 
Sencer Şahin, Elmalı Semahöyük’te Melling; 
Hacılar’da, Konya Çatalhöyük’te dünya çapında 
Neolitik için ünlenen James Mellaart tanıdığımız 
arkeolog bilim insanları oldu.

Dans eden kadın

TOD Antalya Temsilciliği olarak 
ilk gezimizi 5 Aralık Pazar günü 
Antalya Arkeoloji Müzesine yaparak 
gerçekleştirdik
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Perge buluntuları içindeki heykeltraşi ile Türkiye’de 
üç önemli Bergama, Afrodisias, Perge heykeltraşi 
okullarını öğrenmiş olduk. Bu arada tüm bunları 
anlamak için Azra Erhat, A. Kadir çevrisi İlyada 
Destanı’nın; Ekrem Akurgal’ın Anadolu Uygarlıları 
Kitabı’nın; Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir 
Kabaağaçlı’nın Hey Koca Yurt Kitabının; Azra 
Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü Kitaplarının kesinlikle 
evlerimizde bulunması gerektiğini anladık.

Müzenin sembolü durumunda olan dansöz heykeli, 
giysili kısımları ve saçları siyah mermerden, diğer 
kısımları beyaz mermerden eşsiz bir Perge yapımı 
heykeli olarak İmparatorlar Salonu girişinde gördük.

Hermes’le Apollon’la müzikte telli sazları; Pan’la, 
Marsiyas’la kamıştan yapılan Pan Flütü, Marsiyas 
Flütü olarak nefesli sazların mitolojide doğuşlarını 
heykellerde ve rehberimizin dile getirişinde anlamaya 
çalıştık.

Gezimizde ormancılık ve mitoloji ile bağ kuralım 
dersek, hemen akla gelen Apollon ve Afrodit 
üzerinde durabiliriz. Defne ağacını Apollon, Mersin 
ağaççığını Afrodit’in olarak ele alırsak: Apollon 
Güneş tanrısı, müzik tanrısı, bilicilik (Orakel) 
tanrısı olarak tanınır. Olimpos tanrıları arsında gücü 
Zeus’tan sonra ikinci sıradadır. Hititlerde Apulema 
ile bağlantı kurulur. Defne öyküsüne gelince:

Defne, Peneios adında bir ırmak tanrısının kızıdır. 
Irmak kenarında çiçekler toplar, oynar, koşturur. 
Apollon böyle bir günde bu kızı görür, aşık olur. 
Aşk tanrısı Eros’un bir olaydan dolayı Apollon’la 
arası açıktır. İki ok yapar, birini Apollon’a fırlatır, 
öbürünü Defne’ye. Apollon’a giden ok onu aşk ateşi 
ile yakar. Defne’ye giden ok bu aşka cevap vermeyen, 
reddeden bir etki yapar. Onun için Defne hep kaçar. 
Bir keresinde Apollon tam onu yakalayacağı, ona 
sarılacağı anda Defne babası Irmak tanrısı Peneios’a 
öbür tanrılara “beni Apollon’dan kurtarın” diye 
yalvarır. O anda dileği yerine getirilir, fakat Defne, 
Defne ağacına dönüşür.  Apollon Defne dallarında 
taç yapar. Defne ağacı onun sembolü haline gelir.

Didim’de Apollon Tapınağı süslemeleri ağırlıklı 
olarak Defne yaprakları iledir. Hatay Mozaik Müzesi 
duvarlarını süsleyen mozaiklerden biri Apollon 
Defne ve değişimi anlatır vs. 

Yine bitkiler ve mitoloji ile Afrodit için şöyle bir 
anlatı dile getirebiliyoruz. Afrodit Kıbrıs doğumlu 
bir tanrıçadır. Denizköpüğünden doğan anlamına 
geliyor. Kimi yerlerde adı Kibris diye geçiyor. 
Yüzerek Anadolu kıyılarına gelir. Datça Burnu’ndan 
Knidos’a çıkar. Bir süre orada bir Mersin ağaççığının 
arkasında dinlenir, vücudundaki su damlaları 
dökülür, kurur. Eski çağlar heykel tıraşlarından 
en ünlüsü diyebileceğimiz Praksiteles iki Afrodit 
heykeli yapar. Biri çıplak, biri giyimlidir. Çıplak 
olanı Knidoslular satın alır ve adına bir tapınak 
yaparlar. Yüzyıllarca insanlar haç ziyareti gibi 
bu Afrodit’i ve tapınağını ziyaret ederler. Sanat 
tarihçileri bu Afrodit’in Milo Venüs’ünden de güzel 
olduğunu söylerler. Ağaççıklar içinde ilkbaharda 
çiçekleri en güzel olan Mersin bitkisidir. Afrodit’le 
Mersin bitkisini de güzellikler olarak mitoloji böyle 
ilişkilendirir.

 Gezimize devam ederken, çok ender olarak bir iki 
müzede bulunan Herkül’ün 12 öyküsünü anlatan 
Antalya Müzesindeki lahitle karşılaştık (Resim 3).

Müzenin alt katını dolaştıktan sonra üst katta 
sikkeler ve ikonalar bölümüne geçiyoruz. Yüzyılın 
definesi diye adlandırılan Elmalı Definesi 
vitrini önünde duruyoruz. 1984’lerde kaçırılan 
ve yıllarca süren mahkemeler sonucu Amerika 
Birleşik Devletleri’nden getirilen sikkelerin içinde 
kimilerinin tanesinin 600 bin Dolara açık artırmada 
müşteri bulduğunu ve dünyada bu güne değin bu 
fiyata bir sikkenin çıkmadığını öğreniyoruz.

Aşağıda çıkışta Antalya yöresinde bulunmuş olan 
Selçuklu, Osmanlı buluntuları ile müzenin gezisini 
bitiriyoruz.

Ne şanslıyız ki Antalya’da böyle bir müzemizin 
olduğunu öğreniyoruz. Meslektaşımız rehber 
Süleyman Dingil’e de, içinde bulunduğumuz, 
bambaşka bir dünya zannettiğimiz kendi dünyamızı 
bize tanıttığı için teşekkür ediyoruz.

Bu gezimizden esinlenerek, katılanlar ve diğer 
üyelerimizin isteği üzerine değerli rehberimiz 
Süleyman Dingil’in de katılımı ile ikinci gezimizi 
Çıralı ve Tahtalı Dağı için planlıyoruz. 

Orman ve Av 
Ocak - Şubat 2011
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ORKÖY’ün dünü ile ilgili çeşitili 
değerlendirmeler yapıldığı bilinmektedir. İçerisinden 
geçtiği sürecin özgün koşulları gözetilerek ve/veya 
bu süreç gözetilmeden yapılan değerlendirmelerle 
ORKÖY günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bu 
gün gelinen noktanın başarı ve/veya başarısızlık 
olduğuna yönelik değerlendirmeler de yapılmaktadır 
kuşkusuz. Önemli bir gerçek var ki, ORKÖY bu 
günden yarına yeni bir süreci yaşamaya başlamıştır. 
Üst düzey yönetimlerin değişimi ORKÖY için hep 
yeni dönemlerin başlamasını ve yaşanmasını zorunlu 
kılmaktadır ne yazkı ki!. 

Oysa, bu günden geleceğe umutla bakabilecek, 
çalışma varlığının nedeni olan toplum kesiminin 
gerçeklerini dikkate alarak, bilimsel yaklaşımlarla 
oluşturulabilecek “ORKÖY Hedefler ve İlkeler”i, 
ORKÖY’ün kısır bir döngü haline gelen “yeni 
yönetimlerle yeni dönemler yaşama” macerasını da 
bitirebilecektir. 

İşte en önemli sorun da bu noktada karşımıza 
çıkmaktadır. Bu “yeni yönetimlerle yeni dönemler 
yaşama” macerasını sonlandırmayı kim ne kadar 
istemektedir? Bu soruya içten yanıt bulmak 
isteyen birilerinin olabileceği düşüncesiyle, yeni 
yönetimlerle yeni dönemler yaşamamaya yönelik 
mücadele içerisine girebileceklerin de olabileceği 
düşüncesiyle, bazı değerlendirmelerimiz aşağıda 
ana hatlarıyla ormancılık kamuoyuyla paylaşılmak 
üzere sunulmaktadır. Yapmaya çalıştığımız bu 
değerlendirmelere yönelik eleştiri ve katkılar mutlaka 
bu sürece hizmet edecektir.

ORKÖY’ün ortaya çıkma süreci ile gelişiminin iyi 
değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme ORKÖY’ün 
neden, hangi gerekçelerden dolayı doğduğunu 
ortaya koyarken, geçirdiği evrelerin de iyi bilinmesi 
gerekmektedir. Ancak, böylece geleceğe yönelik 
tutarlı bir çizgi oluşturulabilir. Bu nedenle, tarihsel 
süreci kısaca anımsamakta yarar bulunmaktadır. 
Diğer yandan, halkla ilişkiler konusu da üzerinde 
durulması gereken bilimsel bir olgudur. ORKÖY 
olarak; ormanlara ve ormancılığımıza ve bu alanla 
doğrudan veya dolaylı olarak etkileşimde bulunan 
kitleye bakış açımızın nasıl olması gerektiği 
de orman halk ilişkileri kavramının daha iyi 

algılanmasıyla ortaya konabilecektir. Kavramsal 
boyutun daha iyi algılanmasıyla, ORKÖY’ün 
geleceğinin bu günden yapılandırılmasında etkili 
olacaktır. Bu açıdan da orman-halk ilişkileri önemli 
görülmektedir.

Halkla ilişkiler giderek gelişen ve önemi artan 
bir olgudur. Tüm kurum ve kuruluşlar ile 
toplum arasındaki ilişkilerin nitelik ve niceliğini 
değerlendiren bir yaklaşım olarak algılandığında, 
halkla ilişkilerin ne denli büyük bir boyut 
içerdiği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu boyutlarıyla 
irdelendiğinde de halkla ilişkilere yönelik oldukça 
çeşitli tanımlamalar geliştirilmiştir. 

Halk ya da Kamu; bir kuruluşun eylem ve 
işlemlerinden doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da 
olumsuz olarak etkilenen; kanaat ve eylemleriyle 
kuruluşu olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da 
dolaylı olarak etkileyen; ortak kanılara, davranışlara 
ve çıkarlara sahip birey grup ve kuruluşlardır.

Halkla İlişkiler; kuruluş ile çeşitli toplum kesimleri 
ya da kitleler arasında karşılıklı bir uyarlamayı, 
bütünleşmeyi sağlamaya yönelik sürekli ve programlı 
çabalar bütünüdür (UYSAL,1998)..

Ormancılıkta Halkla İlişkiler; ormancılık 
kuruluşunun eylem ve işlemlerinden doğrudan ya 
da dolaylı, olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen; 
kanaat ve eylemleriyle kuruluşu olumlu ya da 
olumsuz, doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen; 
ortak kanılara, davranışlara ve çıkarlara sahip birey, 
grup ve kuruluşlar arasında karşılıklı bir uyarlamayı, 
bütünleşmeyi sağlamaya yönelik sürekli ve programlı 
çabalar bütünüdür.

Halkla İlişkilerin İşlevi: Halkla ilişkilerin oldukça 
farklı algılanan tanımına karşın alkla ilikilerden 
beklentiler başlıca dört grupta toplanmaktadır. 
Beklentilerin bir başka bakış açısıyla ortaya çıkış 
şkeli ise halkla ilişkilerin işlevleridir. Buna göre 
halkla ilişkilerin işlevleri;

-	Bir kuruluşun ilgili olduğu toplulukların 
tutumlarını ölçme, değerlendirme ve yorumlama,

-	Kuruluşun toplumda gördüğü kabul ve anlayışın 
artırılmasında yönetime yardımcı olma,

-	Kuruluş amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, 
çıkar ve gereksinimleri ile bütünleştirme,

ORKÖY Üzerine 
Değerlendirmeler Dr. Ufuk COŞGUN
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-	Kuruluşun anlayış ve ve kabul görmesini sağlayacak 
programlar geliştirme, uygulama ve değerlendirme,

şeklindedir (UYSAL,1998).

Orman Köyü ve Köylüsü: Orman içi ve ormana 
bitişik yerleşim yerlerinin ortak ifadesi Orman 
Köyü olarak belirtilmektedir. Orman Köylüsü ise, 
orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu 
köylerde oturan halkı tanımlanmaktadır. Orman 
köylerinin oluşumu ise 16. yüzyılda celali isyanlarıyla 
başlayan sürece kadar dayanmaktadır (ÇAĞLAR, 
1986). Ormancılığımıza ve yaşamını ormanla içiçe 
sürdüren kitleye yönelik çeşitli değerlendirmeler 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar 
geçen süreçte yapılmış ve yapılmaktadır. 1950’li 
yıllarda Orman Genel Müdürü tarafından yapılan 
ve orman köylülerinin yaşamıyla ormancılığımız 
arasındaki organik bağa yönelik olarak yapılan 
değerlendirme ise oldukça anlamlı görülmektedir.

1950’li yılların son döneminde ormancılığımızın 
100 yılı için 1958 yılında yapılan toplantıda 
dönemin Orman Umum Müdürü Dr. Fuat ADALI 
değerlendirmelerinde “… mesleğin kuruluşundan 
beri ormancılıktan maksat, sadece ormanlardan 
gelişi güzel intifa etmek ve hazineye varidat 
sağlamak olmuştur. Saltanat devrinde Fransa 
İmparatorluğunun bütçesinde ormanlardan temin 
edilen varidatın mühim bir yekun teşkil ettiği 
görülmüş, İmparatorluk ülkesinde bulunan uçsuz, 
bucaksız ve “cıbali mubaha” ad edilen ormanlardan 
böyle bir varidat sağlamanın mümkün olacağı 
teemmül edilerek ondacılık zihniyetiyle bir 
ormancılık kurulmuştur.” demektedir. ADALI 
ormancılık çalışmalarına ve orman köylüsüne 
yönelik olarak; “… genç meslektaşlarımdan bazıları 
çeşitli mahrumiyetlere katlanarak, gözünün 
nurunu, dimağının cevherini, vücudunun 
kudretini harcayarak yapmış oldukları mesleki 
hizmetlerinin değerini tebarüz ettirmek için “bu 
seneki faaliyetim şu kadar milyon liralık varidatla 
neticelendi” tarzında konuşmuştur. “Bu para bu 
varidat ormanların işletilmesinden, gösterilen 
feragat ve gayretlerin harcanmasından elde 
edilmiştir. Buna mukabil, ormanla her zaman baş 
başa ve yan yana bulunan, ormanla ormancıyla her 
zaman mukadderat birliği yapmak mecburiyetinde 
olan köyün ve köylünün çeşitli yönlerden gelişip, 

kalkınması için ne verilmiş, ne yapılmıştır? Mesleki 
başarımızın veya başarısızlıklarımızın sırlarını 
bu sualin cevabında aramak mecburiyetinde 
olduğumuz kanaatindeyim…” şeklinde düşüncesini 
dile getirmektedir. ADALI ormancılık hizmetleri ve 
orman köylüsü için; “… Memlekete hizmet yolunda 
ormancılığı hakiki gayesine kavuşturmak için; 
her şeyden evvel ormana, ormanın ağacı kadar 
yakın bulunan köylü vatandaşlarla, ormancılık 
icapları arasındaki münasebetleri tanzim etmek 
icap eder. Bunu yapmaz köylüyü mütemadiyen izac 
edecek, onları infiale götürecek, zecri ve bir taraflı 
tedbirlerle iş görmek yolunda devam ettiğimiz 
takdirde ormancılığımızın muvaffak olacağına ve 
ormancılık yoluyla memlekete gerekli hizmetleri 
görebileceğimize inanmıyorum…” demekte ve 
devam etmektedir. “… orman içinde ve kenarında 
yerleşmiş bulunan ve bugün için ormandan başka 
geçim kaynağı olmayan köylü vatandaşların 
refahı ve kalkınmalarına medar olacak tatbikatı 
ve ez cümle ziraat ve hayvancılık sistemlerini 
tadil ve ıslah yolunda gereken tedbirleri almak 
mecburiyetindeyiz. Ancak bu suretle ormanı 
ormancılığı kurtarır, bu yolla memlekete hizmet 
etmiş oluruz …” diyerek düşüncelerini ifade etmiştir. 
ADALI’nın dönemin “Orman Umumu Müdürü” 
olarak; ormancılığımıza ve orman-halk ilişkilerine 
yönelik çok önemli değerlendirmeleri olduğu 
görülmektedir (TÜRKİYE ORMANCILAR 
CEMİYETİ, 1957).

Bu sürecin ve anlayışın devamıyla 1960’li yıllara 
gelindiğinde; 28. İnönü Hükümeti’nin 1963-1965 
yılları arasında kurduğu bakanlıklardan birisi de 
“Köy İşleri Bakanlığı” dır. Planlı sisteme geçişle 
birlikte 1963 yılında kurulan Bakanlık, kırsal kesime 
ve bu arada orman köylerine yönelik de çalışmalar 
yürütmüştür.

1970 yılında; Orman-Köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğü’nün kuruluşu ile çalışmalar orman 
köylerine yönelik olarak daha nitelik kazanmıştır. 
Özellikle Halk-Orman ilişkilerinin düzenlenmesi 
çalışmaları bu süreçten itibaren ormancılık sektöründe 
daha farklı yer bulmuştur. Orman köylerinin kalkın-
dırılmalarına yönelik ülke bazında ilçeler düzeyinde 
“ilçe kalkınma planları” hazırlanmıştır. Planların 
oluşturulması ve uygulanmasına yönelik bazı teknik 
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tartışmalar olmakla birlikte ülkemiz ve ORKÖY için 
önemli bir adımdır. Geçen süreçte Orman Bakanlığı’nın 
geçirdiği evrelere koşut olarak ORKÖY’ün bazı 
dönemlerde oldukça işlevsiz kalmak durumunda 
olduğu süreçler de yaşanmıştır. ORKÖY ve Orman 
Bakanlığı’nın değişik dönemlerde kapatılıp farklı 
örgütlenmeler şeklinde yer alması bu sürecin alt 
bölümlere ayrılmasını gerektirmektedir (COŞGUN, 
2010).

Orman Bakanlığı’nın son örgütlenme süreciyle 
birlikte, ORKÖY Genel Müdürlüğü de tekrar bir 
toparlanma süreci yaşamaya başlamıştır. Ancak, 
bu süreçte de çeşitli olumsuzlukların ORKÖY 
kuruluşunu rahat bırakmadığı bilinmektedir. 
Çalışmalar için kaynak sağlanmasıyla başlayan ve 
merkez ve taşra için yetişmiş ve deneyimli teknik ve 
yardımcı personel gereksinimlerinden kaynaklanan 
sorunların oluşturduğu bir sancılı süreç yaşanmış ve 
yaşanmaktadır.

ORKÖY YENİ BİR YOL ÇİZEBİLİR Mİ?

Kendi geleceği için ORKÖY, dönemsel 
dalgalanmalardan olabildiğince arındırabilen bir 
yol çizebilecek midir? Bu sorunun yanıtından önce 
iki soru daha ortaya çıkmaktadır. ORKÖY için; 
geleceğini nereye, ne yöne doğru ve nasıl bir anlayışla 
belirleyecektir? sorusundan önce “geleceğe yönelik 
bir temel atmak istiyor mu?” sorusunun yanıtı 
verilmelidir.

Günümüzde ORKÖY, yeni bir bakış açısıyla 
geleceğe yönelik çalışmalar oluşturma çabası 
içerisinde görülmektedir. Bu süreçte ORKÖY 
misyon ve vizyonunu iyi tespit etmek durumundadır. 
Bu  bağlamda da, kısa orta ve uzun dönemli gelişim 
planı olarak “master planı” ve/veya “stratejik 
planı”nı geniş bir katılımla yapmak zorundadır. 
Bu çalışmalar ORKÖY’ün geleceğe nasıl baktığını 
gösterecek, kimliğini tanımlayacak önemli 
adımlardır. ORKÖY misyon ve vizyonunda kendisini 
“destek kurum” olarak tanımlamamalıdır. ORKÖY 
için, edilgen bir yapı olarak kalmak kısa zamanda yok 
olmayı beraberinde getirecek en önemli tehlikedir. 
Bize göre ORKÖY; yaptığı ve/veya yapacağı 
çalışmalarla kırsaldaki “yaşam barışını” oluşturacak, 
“kalkınmanın kıvılcımlarını ateşleyebilecek” bir 
anlayış içerisinde kendisini görmelidir. Böylece 
edilgen bir yapıdan etken bir yapıya kavuşma 
olanağını yakalayabilecektir.

Destek kurum durumundaki edilgen yapı; devletin 
bazı kredi olanaklarını kimi baskılarla kırsalda 
etkisiz bir biçimde yönlendirmekle eş değer bir 

yapıdır. Bu yapıda genel anlayış; “ormana zarar 
verilen alanlara ve/veya kişilere, kooperatiflere 
öncelikle kredi uygulamak” şeklindedir. Bu 
uygulama şekli problemli-sorun çıkaran yörelerin, 
kooperatiflerin ve/veya işletmelerin ödüllendirilmesi 
anlamını taşımaktadır. Bu anlayış, Devlete saygılı, 
kanunlara uyan, ancak fakir kalanların ikinci 
kez cezalandırılması anlamı da taşımaktadır. 
ORKÖY taşradaki uygulamalarında; orman işletme 
müdürlüklerinden öncelikle çalışılması istenen 
köylerin listesini istemekte, ilçe planlarını bu yönde 
revize ederek uygulamalarını gerçekleştirmektedir. 
Bu şekliyle işleyiş, edilgen yaklaşımın veya anlayışın 
uygulamaya yansımış somut şekli olmaktadır. 

ORKÖY daha etkili ve etken bir yapı kurmak 
durumundadır. Gelinen nokta bunu zorunlu 
kılmaktadır. Öncelikle temel politikalar hakkında 
kararlar verilmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde; 

-	ORKÖY çalışmalarına konu olan veya olacak 
kitlenin bilimsel olarak tanımlanması,

-	ORKÖY yatırımından yararlanacak işletmelerin 
(aile ve/veya kooperatif ) yararlanma ölçütlerinin 
günün gerçeklerine ve koşullarına göre 
revizyondan geçirilmesi,

-	ORKÖY yatırımlarımda önceliklerin ve/veya 
öncelik ölçütlerinin belirlenmesi,

-	Kooperatif yatırımlarda ekonomik yapısı kredi 
kullanmaya uygun kooperatiflere yönelmeyi 
sağlayacak mekanizmaların oluşturulması,

-	Yeni proje uygulamaları oluşturması, geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması,

-	Yapılacak çalışmalarla amaçlanan hedeflere 
ulaşma ilişkilerinin kurulmasını sağlayacak 
mekanizmaların oluşturulması,

-	İzlemeyi yaygınlaştıracak somutlaştıracak 
uygulamaların geliştirilmesi,

-	Değerlendirmeyi sağlayacak somut çıktılar 
üretecek mekanizmaların kurulmasının sağlanması 
vb.

şeklinde ORKÖY çalışma kapsamını tekrar 
değerlendirmek durumundadır. 

ORKÖY öncelikle; ormanlar üzerinde baskı 
yapan ve sorun yaratan işletmelere yönelik olarak 
mı çalışma yapmak yatırımlarını yönlendirmek 
istemektedir? Yani; yasalara uymayanları 
ödüllendirmek gibi bir yolu mu seçecektir? 
Yoksa, gerçekten kırsalda ekonomik yaşamını 
iyileştirebilecek, yörede yaşam barışını geliştirecek 
ve bununla birlikte kalkınma hamlesi yaratabilecek 
örnekleri mi oluşturacaktır? Bu iki seçenek arasında 
tutarlı, açık ve net bir yolu seçerek karar vermek 
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durumundadır. Kimi durumlarda bu seçeneklerin 
ikisinin kombinasyonunu da seçmek olanaklı 
görülebilir. Ancak karar net değildir tartışmalara bir 
son verilmelidir.

ORKÖY proje uygulamalarında en önemli 
noktalardan birisini de yapılacak yatırımdan 
yararlanacak işletmelerin (aile ve/veye kooperatifleri) 
yararlanma ölçütleri oluşturmaktadır. Bilindiği 
gibi köylerdeki sosyo ekonomik yapı, yöredeki 
işletmeleri/haneleri; alt, orta ve üst gelir 
düzeyine sahip olan işletmeler/haneler olarak 
bölümleyebilmektedir. ORKÖY tarafından köylerde 
uygulanabilecek yatırımlardan yararlanabilecek 
işletmeler köyün zaten orta ve/veya üst gelir 
düzeyine sahip işletmeler olmaktadır. Çünkü, bu 
işletmeler/haneler özellikle geri ödeme planına 
uyabilecek veya uygulanacak yatırımdan doğan 
riski göze alabilecek güçte ve sınırlı da olsa 
düzenli bir gelire (herhangi bir sosyal statüye sahip 
emekli sandığı, sigorta, bağkur emeklileri vb.) 
sahiptirler. Yatırım ölçütlerindeki kısıtlardan birisi 
olan herhangi bir sosyal statüye sahip olmama 
ölçütü yatırım riskini alamamayı da beraberinde 
getirmektedir. Böyle olunca, yapılacak yatırımlar 
riski göze alabilen ve belirli bir ekonomik gücü 
olan işletmelere/hanelere yönelmektedir. Bu 
durumda yörede yapılacak ve/veya yapılan ORKÖY 
uygulamaları, yöredeki gelir dağılım farkını daha da 
derinleştirmeye yol açmaktadır. Bazı durumlarda da 
belli bir süre önce kredi kullanmış işletmeler tekrar 
kredi kullanma isteği göstermekte ve yörede başka da 
bir yatırım isteği çıkmamaktadır. Bu durum yatırım 
uygulamasını kısıtlamaktadır. Bu kısıtlılıklar bölgede 
oluşturulabilecek kalkınma hamlesi psikolojik 
baskısını kırabilecek olan uygulamaların yaşama 
geçmesini engelleyebilmektedir. Pratikte oldukça 
çeşitli olanlar içerisinden iki örnekle açıklanmaya 
çalışılan bu durumlara uygulamada oldukça sık 
rastlanılmaktadır. ORKÖY bu ve benzeri konularda 
kendisini tekrar değerlendirmelidir. Daha yapıcı ve 
uygulanabilir bir yaklaşımı ortaya koyacak kararları 
cesurca almak durumundadır. Dolayısıyla, işletmelere 
uygulanacak yatırım ölçütlerini uygulamacıların 
ve uzmanların olduğu geniş katılımlı toplantılarla 
ortaya koyarak revizyon etmelidir.

Yatırımların bölgesel ve yöresel öncelik ölçütlerinin 
belirlenmesi kaynak kullanımında etkenliği 
sağlayacaktır. Bu ölçütler tüm kesimler tarafından 
açık ve net olarak değerlendirilmelidir. Böylece 
taşrada uygulamacıların kimi sosyo-politik 
baskılar altında kalması önlenebilecektir. Bundan 
daha da önemlisi kaynak kullanımında verimlilik 
sağlanabilecektir. Eldeki kısıtlı kaynağı küçük 

parçalar halinde daha çok sayıda yöre ve buralardaki 
işletmelere/hanelere yönlendirmek etkin bir 
kaynak kullanımı sağlamamaktadır. Küçük parça 
yatırımların etkisi de küçük hatta hiç olmamaktadır. 
Eldeki 10 birim kaynağın 20 değişik yere ½ 
(yarım) birim olarak yönlendirilmesinin kırsaldaki 
etkisi ile bu kaynağın 5 birim veya 1 birim alanda 
yönelendirilmesinin etkisi farklı olacaktır. Bu amaçla 
da yöreler kalkınma önceliği ölçütlerine göre kısa, 
orta ve uzun dönemli yatırımlara konu olacak şekilde 
yeniden gözden geçirilmelidir. Bu bir anlamda ORKÖY 
eski planlarının gözden geçirilmesi anlamı taşımak-
tadır. 2010’lu yıllarda; geçmiş koşulları taşıyan bir 
sürecin (30 yıl gibi), toplumsal yapı ve koşullarını/
öngörülerini içeren planlardan yararlanmanın açık-
lanabilir gerekçesi olamaz. Plan yenilenme sürecini 
hızla aşabilecek yaklaşımları yaşama geçirmek olanak-
lıdır. Bunun ilk basamağını da yatırım ölçütlerinin ve 
önceliklerinin belirlenmesi oluşturacaktır.

Kooperatifler yardımıyla kırsalda kalkınma etkisi 
yaratmak oldukça avantajlı bir politik seçenektir. 
Ancak burada da bazı sorunların masaya yatırılarak 
tartışılması ve somut çözüm olanaklarının aranması 
gerekmektedir. Kooperatiflere yönelik uygulanacak 
yatırımlardaki; yatırım projelerinin ekonomikliğinden 
önce bu kooperatiflerin alacağı kaynağı sağlıklı 
olarak kullanabilecek ekonomik bünyeye sahip 
olup olmadığının ortaya konulması gereklidir. 
Günümüzde de bankacılık sektörü işletmelerin kredi 
taleplerini değişik ekonomik ölçütlere dayanarak 
tespit etmektedir. Bu tespitler sonunda kaynağın 
verilip verilmemesine karar verilmektedir. Kuşkusuz 
orman köy kooperatiflerinin aynı düzeyde bir 
eliminasyondan geçirilmemesi gereklidir. Ancak, 
mutlaka bir “ekonomik yapı” kontrolü uygulanmalıdır. 
ORKOOP örgütlenmeleri ile birlikteliği mutlaka 
sağlamak gerekmektedir. ORKOOP örgütlenmesiyle 
birlikte gerçekleştirilecek desteklerden daha 
geniş yörelerin etkilenmesi sağlanabilecektir. Bu 
örgütlenme yapısıyla geliştirilecek iş birlikleri 
üretimin tabana yayılmasında etkili olacağı gibi daha 
düşük ekonomik girdi ile daha yüksek etki sağlamaya 
da olanak verebilecektir. Benzer şekilde Tarım 
Bakanlığı’nın kooperatiflere yönelik yaklaşımlarını da 
dikkate alan uygulamalar öncelik sıralamasında yer 
almalıdır. Böylece aynı alana farklı kaynak sağlayıcılar 
tarafından daha yüksek oranda kaynak kanalize 
edilmiş olcaktır. Böylece büyük bazı yatırımlarla mikro 
havza ve/veya makro havza düzeyinde ciddi yatırımlar 
yaşama geçirilebilme olanağı sağlanabilecektir.

Her durumda yani yapılacak tüm yatırımlar için; 
yapılan çalışmalarla ana hedef arasındaki neden 
sonuç ilişkisini ortaya koyabilecek mekanizmaları 
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da ORKÖY bulmak zorundadır. Yapılacak destekler 
örneğin; ormanların korunması ve geliştirilmesine 
somut olarak ne düzeyde hizmet edecektir? gibi 
değerlendirmelere gereksinim duyulmaktadır. Salt 
uygulanacak projelerin yatırım karlığı ölçütlerinin 
(net bu günkü değer, fayda masraf oranı, vb.) olumlu 
olması yatırımı gerektirmemelidir. Buna ek yeni 
yaklaşımların da oluşturulması gerekir. Bunların 
başında da uygulanacak yatırımın; 

-	Uygulanacak yatırımın ORKÖY temel hedeflerine 
ulaşmadaki tutarlılığı,

-	Uygulanacak yatırımın ORKÖY amaçlarına 
sağlayacağı katkı düzeyleri,

-	Uygulanacak ORKÖY yatırımının yöresinde 
yaratacağı etki düzeyi, 

vb. şeklinde bazı ölçülebilir somut ölçütler katılımcı 
yaklaşımla oluşturulmalı ve tüm ilgi gruplarının 
bu ölçütlere ulaşması sağlanmalıdır. Yapılan 
desteklemelerde bu ölçütlerin nasıl uygulandığı da 
değerlendirilerek, yayınlanmalıdır.

ORKÖY uygulamalarının bilimsel olarak izlenme ve 
değerlendirme sisteminde boşluklar bulunmaktadır. 
Yapılan yatırımların geri dönüşüm oranlarının 
dışında ortada bilimsel esaslara dayanan ve işleyen bir 
izleme ve değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. 
Yatırımların geri dönüşüm oranlarındaki yüksek 
oran yasal süreçlerden kaynaklanmaktadır. Proje 
sonunda yapılan durum değerlendirmesinde somut 
çıktılar üretilmesi ve yatırım sonrası kısa, orta ve 
uzun süreçte; uygulamanın yapıldığı işletmeye, 
yöreye, sosyal ve ekonomik katkıların neler olduğu 
veya ortaya çıkan olumsuzlukların nedenleri 
hakkında, uygulanan proje türlerine göre, projelerin 
sürdürülebilirliğine yönelik vb. konularında boşluklar 
bulunmaktadır. Bu konularda somut çıktılar üretecek 
mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. Proje 
türlerine göre uygulanan yatırımların izlenme süreci/
konusu yeterince değerlendirilmemektedir. Herhangi 
bir işletme için gerek sosyal ve gerekse ekonomik 
içerikli yatırımların uygulanması sonucunda ortaya 
çıkan tablonun değerlendirilmesi; bu projelerin daha 
etkin uygulanabilmesi veya tamamen değiştirilebil-
mesi için yol gösterecektir. Bu mekanizmaların 
kurulması üst düzey yönetimlerin de rahat haraket 
edebilmesine, politikalarına daha sağlıklı karar 
vermelerine olanak tanıyacaktır. ORKÖY yeni süreçte 
bunları mutlaka dikkate almalıdır.

ORKÖY, ORKOOP ve Tarım Bakanlığı ile 
uluslararası destekler yoluyla kooperatiflere yönelik 
sürekli eğitimi sağlayacak yapının kurulmasında 
öncü olmalıdır. Tarımsal ve hayvancılık üretimleri 
konusunda üretici bilinçlendirmelerine yönelik 

eğitim programları oluşturarak orman köylerinde 
bunu yaşama geçirmelidir.

Makro veya mikro havzalar bazında 
değerlendirilebilecek üretim konularının 
saptanmasını sağlamak üzere profesyonel 
çalışmalardan yararlanma yolları oluşturmalıdır. 
Bölgelerin ve/veya yörelerin kalkınmasını 
sağlayabilecek üretim şekli ve ilişkileri ile üretim 
konularının saptanmasına yönelik seçenekleri 
ortaya çıkaracak, ekonomik ve sosyal etki 
değerlendirmelerine yer veren güncel planlama 
çalışmalarının oluşturulması gerekmektedir.

Diğer yandan, ORKÖY günümüz koşullarında; 
özellikle odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) üretimi 
ve pazarlanması ile sürdürülebilir yararlanmanın 
planlanması konularında en kısa zamanda aktif 
rol almalıdır. Yine bu süreçte, bu ürünlerin 
sertifikalandırılması aşamalarında yer alabilecek 
yaklaşımları geliştrimek zorundadır. Böylece 
oluşacak gelirin orman köylüsü tabanına yayılması 
sağlanabilecektir. 

ORKOOP ve Tarım Bakanlığını harekete geçirerek 
ODOÜ üretimlerinden katma değer yaratabilecek 
küçük kırsal sanayi işletmelerini yaşama geçirmede 
aktif olmalıdır.

Özellkle gelişen hizmet sektörünü dikkate alarak, 
ekoturizm konusunda çekim alanlarını ve yörelerini 
belirleyerek bu alanlara yönelik olarak, kooperatif 
yapılarının örgütlülük avantajını kullanarak gelirin 
tüm alana yayılmasını sağlayacak örnek ekoturizm 
planlamalarıyla uygulamalarını yaşama geçirebilecek 
yapıya kavuşmalıdır.

Bölgesel ve yöresel olanakları dikkate alarak, yöresel 
üretim üstünlüklerini pazara sunabilecek aktif 
kooperatif sisteminin kurulmasında ORKÖY’e 
büyük görev düşmektedir.
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Giriş
İklim Değişikliği son yıllarda insanoğlunun 
karşılaştığı en büyük çevresel, sosyal ve ekonomik 
tehditlerden birini teşkil etmektedir. 

Fosil yakıtlar, yanlış arazi kullanımı, ormansızlaşma 
ve hızlı sanayileşme gibi insan etkinlikleri 
sonucunda, atmosferdeki sera gazı birikimleri sanayi 
devriminden öncesinde hiç olmadığı kadar artmakta 
ve bu da atmosferde sera etkisi yaratmaktadır.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelince  
(IPCC), iklim sistemi kesin olarak ısınmaktadır 
ve iklim değişikliği tartışılmaz bir gerçektir. Zaten 
sıcaklık artışları, buzulların erimesi ve sıklığı 
artan ve şiddetlenen kuraklık ve sel olayları iklim 
değişikliğinin bir göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Şimdiden gözlenmekte olan bu etkinin 
gelecekte daha da belirgin hale geleceği tahmin 
edilmektedir. 

Rio’da kabul edilerek imzaya açılan Çerçeve 
Sözleşmesi her ne kadar iklim değişikliğiyle 
mücadelede uluslar arası çözüm arayışlarında atılan 
büyük bir adım olarak değerlendirilse de dünya 
küresel iklimi korumak veya ona uyum sağlayabilmek 
için ekonomik külfet getiren çok daha büyük 
adımları atmak zorundadır.

Sera Gazı Salımlarının azaltılması veya 
sınırlanmasının hukuki açıdan bağlayıcı 
olmasını sağlayan Kyoto Protokolü ile “Esneklik 
Mekanizmaları” da kabul edilmiştir. 2009 
yılı itibarıyla Kyoto Protokolü’ne taraf olan 
ülkemiz, bir azaltım taahhüdü olmaması ve Ek-I 
ülkesi olmasından dolayı bu mekanizmalardan 
yararlanamamaktadır. 

Bu makalede Kyoto Protokolü esneklik 
mekanizmaları ve bunun ormancılık açısından önemi 
ortaya konmaya çalışılmıştır.

1. Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(BMİDÇS)
Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Haziran 
1992’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Konferansında imzaya açılan İklim 
Değişikliği Çerçeve sözleşmesi, 21 Mart 1994 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmenin amacı, 
atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı 
sera gazı salımlarının, iklim sistemi üzerindeki 
olumsuz etkisini önlemek ve başta karbondioksit 
olmak üzere sera gazı salımlarını 1990 yılı 
seviyesinde tutmaktır. 

Sözleşme, belirlediği iki Ek liste ile ülkeleri gruplara 
ayırmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) üyeliği kriterine göre belirlenen bu 
gruplardan EK-I ülkeleri, sera gazı salımlarının 
azaltılmasına yönelik politika ve önlemlerde öncü rol 
oynayacaktır. EK-II ülkeleri ise teknoloji transferi ve 
finansman konularında Gelişmekte Olan Ülkelere 
destek verecek “Gelişmiş Ülkeleri” göstermektedir 
(TBMM, 2008). 

Sözleşmenin temel ilkeleri;
· İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat 

farklı sorumluluk ilkesine uygun olarak korunması,
· İklim değişikliğinden etkilenecek olan gelişme 

yolundaki ülkelerin ihtiyaç ve özel şartlarının 
dikkate alınması,

· İklim değişikliğinin önlenmesi için alınacak 
tedbirlerin etkin ve en az maliyetle yapılması,

· Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve 
alınacak politika ve önlemlerin ulusal kalkınma 
stratejilerine entegre edilmesidir.

Türkiye, OECD ülkesi olmasından dolayı 
başlangıçta Sözleşmenin hem Ek-I hem de EK-II 
listesinde yer almaktaydı. Türkiye, Sözleşme’nin 
eklerinde gelişmiş ülkeler arasına alındığı için ve bu 
koşullar altında özellikle enerji ilişkili karbondioksit 

Kyoto Protokolü Esneklik 
Mekanizmaları ve Ormancılık 
Açısından Değerlendirilmesi 
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PEGSÜ*: Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecindeki 
Ülkeler                            

Kaynak: ÇOB-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

2. Kyoto Protokolü 
Daha sonra 1997 yılında, ülkelerin, özellikle sera 
gazı salımlarının azaltılmasına ilişkin yükümlülükler 
konusunda sözleşmenin yeterli olmadığı 
yönündeki görüşleri üzerine, Ek-I Taraflarının 
yükümlülüklerinin kuvvetlendirilmesi için 2000 
yılı sonrası eylemleri belirleyen Kyoto Protokolü 
kabul edildi. Protokol, Ek-I Taraflarının insan 
kaynaklı karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazı 
salımlarını, tek başlarına ya da ortaklaşa, her ülke 
için farklı değerlere sahip salım sınırlandırma ve 
azaltma yükümlülüklerine uygun olarak 2008-2012 
yükümlülük döneminde 1990 düzeylerine göre 
toplam % 5 azaltılmasını öngörmektedir. 

Kyoto Protokolü’nü diğer protokollerden ayıran 
en önemli özelliği; Kyoto yükümlülüklerini yerine 
getirilebilmesi amacıyla taraflara tanınmış olan 
Esneklik mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalarda 
CO2 soğuran ormanlar ya da araziler/topraklar 
gibi “karbon yutakları” yaratma yoluyla tarafların 
hedeflerini dengeleyebilecekleri düzenlemeler de 
bulunmaktadır (. Türkeş, 2004).

Sera Gazı Salımlarının azaltılması veya 
sınırlanmasının hukuki açıdan bağlayıcı olmasını 
sağlayan Kyoto Protokolü 1997 yılında imzaya 
açılmış, 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Protokole 
186 ülke ve 1 Ekonomik Topluluk (AB) taraftır.

Birleşmiş Milleler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesinin yükümlülüklerin dağıtımı konusunda 
benimsemiş olduğu yöntemi izleyen Kyoto Protokolü, 
salım azaltımı yükümlülüğünü yalnızca EK-I 
listesinde yer alan OECD ülkeleri ile ekonomisi geçiş 
sürecinde olan ülkelere zorunlu kılmıştır.

Kyoto Protokolü’nün Ek-A listesinde CO2 
Karbondioksit, N2O Diazotmonoksit, CH4 Metan, 
HFC Hidroflorokarbonlar, PFC Perflorakarbonlar 
ve SF6 sülfür heksaflorid olmak üzere Sera Gazları 
(6 adet) ile 5 Adet sektör (Enerji, Ulaştırma, Sanayi,  
Atık, Tarım) yer almaktadır. Protokol’ün EK-B 
listesinde ise Ek-I listesindeki ülkeler ve almış 
oldukları sayısallaştırılmış hedefler sıralanmıştır. 

Tablo 2 : Kyoto Protokolü Kapsamında Ülkeler ve 
Yükümlülükleri

Kaynak: ÇOB-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Tablo 1. BMİDÇ Kapsamında Ülkeler ve 
Yükümlülükleri
Listeler Ülkeler Yükümlülükler

Ek-I OECD + AB 
+PEGSÜ*
Özel Koşulları Tanınmış 
Olarak Türkiye

Salım Azaltımı 

Ek-II OECD + AB-15 
 

Teknoloji 
Transferi ve 
Mali Destek 
Sağlamak 

Ek-I 
Dışı 

Diğer Ülkeler (Çin, 
Hindistan, Brezilya …

Yükümlülükleri 
yok… 

Listeler Ülkeler Yükümlülükler 
Ek-I OECD + AB + 

PEGSÜ  
Salım Azaltımı 

Ek-II OECD + AB-15 Teknoloji Transferi ve 
Mali Destek Sağlamak

Ek-I 
Dışı 

Diğer Ülkeler 
(Çin, Hindistan, 
Brezilya, …) 

Yükümlülükleri yok… 

Ek-A Ek-I Ülkeleri 
 

Sera gazları (6 adet 
ve Seragazı salım 
envanteri verilecek olan 
sektörler)

Ek-B Ek-I Ülkeleri 
(Türkiye Hariç)
 

2008-2012 arası dönem 
için 1990 seviyesine 
göre Ek-A’da yer alan 
sektörlerde sera gazı 
salımlarında %5 azaltım 

(CO2) salımlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeyinde 
durdurma yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği 
gerçeğiyle, Sözleşme’ye taraf olmamıştır (M. Türkeş, 
2000). 

2001 yılında Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar 
Konferansında yapılan girişimler sonucunda 
“Sözleşmenin Ek-I listesinde yer alan diğer 
taraflardan farklı bir konumda olan Türkiye’nin özel 
koşullarının tanınarak, isminin EK-I’de kalarak EK-
II’den silinmesi” yönünde alınan kararın ardından, 
sözleşmeye 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle 189. ülke 
olarak taraf olmuştur. 
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Kyoto Protokolü’nde bazı eksiklikler de 
bulunmaktadır. Her şeyden önce protokole 186 ülke 
katılmışken, bunlardan sadece 39 tanesinin sera 
gazı azaltım yükümlülükleri bulunmaktadır.  Ayrıca, 
iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve maliyet 
konusu protokolde yer almamaktadır. Denetim altına 
girecek sektörler de çok sınırlı tutulmuştur ve birinci 
yükümlülük dönemi olarak 2008-2012 gibi kısa bir 
zaman aralığı belirlenmiştir. Bütün bunlara rağmen 
Kyoto Protokolü’nün bir başlangıç olması açısından 
önemli olduğu ve getirdiği yeni açılımların dünya 
ekonomisi ve uluslar arası ilişkilerde derin etkiler 
yarattığı söylenebilir (Ediger, 2008)

Kyoto Protokolüne göre Salım Ticareti ve Ortak 
Uygulama mekanizmaları Ek-I ülkeleri arasında, 
Temiz Kalkınma Mekanizması ise Ek-I ve Ek-I 
dışı ülkeler arasında yapılabilir. Protokol, bu 
mekanizmalar sayesinde taraflara kendi ülkelerinin 
dışında sera gazı salımını azaltıcı faaliyetlere 
katılmanın yolunu açmıştır.

3.1. Ortak Uygulama ( Joint 
Implementation - JI)
Protokolün 6. Maddesi ile düzenlenen bu 
mekanizmada Ek-I ülkeleri arasında gerekli 

Mekanizma Türü Kyoto Protokolü 
İlgili Maddesi 

Katılımcı Ülkeler Geçerli Karbon 
Birimi 

Yatırımcı
(Karbon Alıcı) 

Ev sahibi 
(Karbon Satıcı) 

Temiz Kalkınma 
Mekanizması (CDM) 

12. Madde Ek-B Ülkeleri Ek-I Dışı Ülkeler Sertifikalandırılmış 
Salım Azaltımı (CER) 

Ortak Uygulama
( JI) 

6. Madde Ek-B Ülkeleri Salım Azaltım Birimi 
(ERU) 

Salım Ticareti
(ET) 

17. Madde Ek-B Ülkeleri Tahsislendirilmiş 
Miktar Birimi (AAU) 

3. Esneklik Mekanizmaları 
Kyoto Protokolü’nün diğer uluslar arası çevre sözleşme-
lerinden ayıran en önemli özellik protokolün 
hedeflerine ulaşılması için oluşturulan; temiz 
kalkınma mekanizması, ortak uygulama ve salım 
ticaretinden oluşan “Esneklik Mekanizmaları” dır. 

Kyoto Protokolü Esneklik 
Mekanizmalarının Temel Tanımları 
(REC,2006) 
Protokolün en tartışmalı maddeleri ise sera etkisi 
yaratan gazların salımında indirime gidecek ülkelerin 
yararlanacakları esneklik mekanizmalarına ilişkindir. 
Ortak Uygulama, Temiz Kalkınma Mekanizması, 
Salım (emisyon) Ticareti olarak adlandırılan bu 
araçların daha çok gelişmiş ülkelerin protokol 
uyarınca yerine getirmekle yükümlü olduğu salım 
indirimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiğini 
belirtmek gerekir (Duru, 2001). 

şartların sağlanması koşuluyla herhangi bir Ek-I 
ülkesi başka bir Ek-I ülkesinde salım azaltımına 
yönelik ortak proje yürütebilir.  Bu proje ile salım 
azaltımını başaran ev sahibi ülke “Salım İndirim 
Birimi ” (Emission Reduction Unit-ERU) kazanır 
ve bu miktarı yatırımcı diğer Ek-I ülkesine satabilir. 
Yatırımcı ülkenin satın aldığı krediler ile toplam 
salım iznini artırırken, ev sahibi ülkenin salım 
izninden düşülür. Ortak yürütmede uygunluk 
kriterleri:

•	 Kyoto	protokolüne	taraf	olmak,	
•	 Belirlenmiş	hedeflerinin	hesaplanabilmesi	ve	kayıt	

altında tutulur olması,
•	 	Sera	gazı	envanter	tahmini	ve	azaltım	ile	ilgili	

sağlıklı çalışan ulusal bir sistemin mevcut olması, 
•	 Ulusal	kayıt	sisteminin	kurulmuş	olması,	
•	 Yıllık	ulusal	envanterin	sunulmuş	olması	

gerekmektedir.
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Aralık 2008 itibariyle toplamda 312 milyon ton 
ERU’ya ulaşan 185 adet proje Proje Tasarım 
Dokümanı (PDD) hazırlanarak yayınlanmıştır. 
(ÖİK, 2008)

Kyoto protokolü 6. Madde ile gelişmiş ülkelere 
verilen toplam salımları birlikte azaltma olanağı, 
hem umut hem de tehlike taşımaktadır. Bu bir 
şekilde, AB’nin bazı devletlere salımlarını artırma 
hakkı verirken, diğerlerinden bunu dengelemek için 
azaltmasını isteyerek kendi üyeleri arasında sera 
gazı salımlarının paylaştırması seklinde tasarladığı 
bir ‘politik ticaret’ olarak düşünülebilir. Başka bir 
olasılık, fosil yakıtlara bağımlı olan ve enerjiyi verimli 
bir şekilde kullanamayan Doğu Avrupa ülkeleri ve 
eski Sovyetler Birliği ülkeleri, CO2 salımlarında 
1990’dan bu yana gerçeklesen büyük oranlardaki 
indirimlerini sanayileşmiş öteki Ek-B (Avrupa, 
Kuzey Amerika ve Japonya gibi) ülkelerindeki 
artışlarla birleştirerek, bu artışları dengelemeye 
çalışabilirler. Bunun sonucunda da gerçek bir indirim 
yapılmayabilir ( Türkeş, 2000).

3.2. Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean 
Development Mechanism -CDM)
Ek-I ülkelerinin Ek-I dışı ülkelerde uygulayabileceği 
bu mekanizma, Protokolün 12. Maddesi ile 
düzenlenmiştir. 

Bu mekanizmada Ek-I ülkeleri ek dışı ülkelerde 
uygulanan projeler çerçevesinde gelişmiş teknolojiyi 
transfer etmelerini, böylelikle sera gaz salımlarında 
gerçek, ölçülebilir, proje faaliyeti sonucu oluşan 
azaltım sağlamış olmalarını gerekli kılmakta ve 
kazandıklar Sertifikalandırılmış Salım Azaltım 
Kredilerini (Certification Emissions Reduction- 
CER), kendi azaltım yükümlülükleri kapsamında 
değerlendirerek, ülke içinde bu miktara kadar 
daha fazla salım yapma hakkı kazanmalarını 
sağlamaktadır.

Temiz Kalkınma Mekanizmasının Uygunluk 
kriterleri:

- Etkinliğe katılan Tarafların uygun gördüğü 
gönüllü bir katılım,

- İklim değişikliğinin etkisini en aza indirme ile 

ilişkili gerçek, ölçülebilir ve uzun süreli yararlar 
öngörülmeli,

- Onaylanmış bir proje etkinliği bulunmadığında 
oluşan herhangi bir azalışa ek olan salım 
indirimleri gerçekleşeceği öngörülmelidir.

Temiz Kalkınma Mekanizması, gelişmiş ülkelere 
2000 yılından 2008-2012 ilk yükümlülük dönemine 
kadar üretilen CER’i, bu yükümlülük dönemindeki 
salım yükümlülüğü için kullanma olanağı 
vermektedir. Bu durum, gerçekte CER kredilerine 
dayanan ‘yükümlülük öncesi dönem bankacılığı’ 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden, kazanım 
dönemi, birçok uzman tarafından, ‘çok ısıtılmış hava’ 
olarak adlandırılmakta ve iklim sisteminin korunması 
çabalarında açılan büyük bir deliğe benzetilerek 
eleştirilmektedir. Çünkü gelişmiş ülkeler, kendi 
yerli salımlarını azaltmaksızın yükümlülüklerine 
ulaşmak için yeterli kredileri biriktirebildikleri için, 
salımları azaltma yükümlülükleri amacıyla yapmaları 
gerekenden çok daha azıyla yetinebilirler ya da 
‘kurtulabilirler’ (M. Türkeş, 2000).

24 Kasım 2008 tarihi itibariyle 1231 proje kayıt 
olmuş, 4200 proje gelişim halinde olup; tahmin 
edilen CER miktar 2012 sonu itibariyle 2,9 milyar 
ton CO2-eşdeğerdir.  Kayıtlı 1231 projenin;%30.06’s 
Hindistan, %24,94’ü Çin, %11,86’sı Brezilya ve 
%8,69’u Meksika ülkelerinde gerçekleştirilmektedir 
(ÖİK, 2008)

3.3.  Salım Ticareti  (Emissions Trading –
ET)
Piyasa temelli esneklik mekanizması olan Salım 
Ticareti  Kyoto Protokolü’nün 17. Maddesi ile 
düzenlenmiştir. Bu mekanizma ile Ek-I ülkeleri 
arasında salım ticaretini mümkün kılmaktadır. 

Ek-I listesinde yer alan herhangi bir taraf ülke, Ek-
B’de belirlenmiş olan salım azaltım miktarının bir 
bölümünün ticaretini yapabilir. Diğer bir ifadeyle 
taahhüt edilen salım miktarından daha fazla azaltım 
yapan taraf ülke, salımındaki bu ilave azaltımı bir 
başka Ek-I ülkesine satabilir.

Satılan salımlar satan ülkenin belirlenmiş 
azaltım biriminden (Assigned Amount Units-
AAU) düşürülüp satın alan ülkenin belirlenmiş 
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azaltım birimine eklendiği için her iki tarafın da 
yükümlülükleri yerine getirdikleri durumdaki ile 
aynıdır. Aynı zamanda ülkelerin salımlarını kendi 
salım yükümlülüklerinin altına düşürme açısından iyi 
bir teşvik sağlar. 

Birçok gelişmiş ülke yaygın enerji verimliliği 
önlemlerini gerçekleştirmede başarısız olmuşlar ve 
enerjiyi çok savurganca kullanmışlardır. Gerçekte 
bu ülkeler için, etkin enerji verimliliği önlemlerini 
alarak ulusal salımlarını oldukça düşük bir maliyetle 
azaltmaları için çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. 
Kurulmasına çalışılan bir ‘salım ticareti’ bu ülkelere 
kendi yerli salımlarını yükümlülüklerinin altına 
düşürme açısından iyi bir teşvik olabilir. Çünkü 
‘fazla’ indirimlerinin (teknik anlamda kendileri 
için ayrılmış tutarların fazlasını) satışından elde 
edecekleri para, salımlarını azaltma maliyetinden 
daha çok olabilir. 

ST ile ilgili en önemli sorunlardan biri ‘sıcak hava’ 
olarak bilinen konudur. Sorun, öncelikle Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna’nın sera gazı salımlarının 
KP yükümlülüklerinin (salımlarını 2008-2012 
yükümlülük döneminde 1990 düzeyinde tutmak) 
oldukça altında olmasından kaynaklanmaktadır. 
Salım ticaretinin olmaması durumunda bu fazla 
salımlar atmosfere verilmeyecekti ve gelişmiş 
ülkelerin toplam salımları 1990 seviyesinden % 7-12 
aşağısında olacaktı. (M. Türkeş, 2000)

Proje temelli piyasalar içindeki önemli kavramlardan 
biri de “özgün getiri (additionality)”dir. Additionality 
yani projenin özgün getirisi, projelerin olmazsa 
olmaz bir bileşeni olup; projenin mevcut durumda 
(business as usual) gerçekleşemeyeceğinin ve sera 
gazı azaltımı hedefi olduğunun kanıtlanması 
gereklidir. Projenin özgün getirisi durumu birçok 
şekilde kanıtlanabilir (uygulanabilirlik, teknoloji 
transferi, kapasite geliştirme vb.).

Özgün Getiri değerlendirmesinde projenin sera gazı 
salım azaltım sağlıyor olması (çevresel getiri), Karbon 
kredisi satışından elde edilecek gelirin projenin 
yapılabilirliğini önemli ölçüde iyileştirmesi (finansal 
ve yatırım getirisi), projenin gerçekleştirildiği 
ülkedeki şartlara uyan en uygun teknolojinin 
kullanılıyor olması (teknolojik getiri) gibi farklılıklar 
göz önünde bulundurulur (ÖİK, 2008).

3.4. Kyoto protokolünün ormancılık 
faaliyetleri yönünden değerlendirilmesi
Protokol sözleşmede olduğu gibi gelişmiş ülkelerin 
enerjilerini etkin biçimde kullanmalarını, yutak 
alanlarını geliştirmelerini, orman alanlarını 
korumalarını, geliştirmelerini ve sürdürülebilir tarım 
yöntemlerinin uygulamalarını öngörmektedir. 

Küresel sera gazı salımlarının % 55’inin 
azaltılmasına neden olacak sözleşmeye taraf en 
az 55 ülkenin katılımıyla hayat bulabilecek olan 
Kyoto Protokolü’nün yeterince taraf toplayabilmesi 
amacıyla bir takım ödünler verilmiştir. Bu ödünlerin 
başında Japonya, Rusya ve Kanada gibi hem 
etkin hem de orman varlığı açısından zengin 
olan ülkelerin isteği ile ormanların korunması ve 
geliştirilmesi faaliyetlerinin de indirim oranına 
eklenmesi gelmektedir. Böylece Kanada ve Rusya 
gibi geniş orman alanı olan ülkeler herhangi bir 
salım azaltımına gitmeden ormanlarını geliştirmek 
yoluyla protokolün taahhütlerini yerine getirmiş 
olacaklardır. Yutakların azaltım taahhütlerinden 
sayılması, protokolün etkinliğini azaltan ve en çok 
eleştiri alan konulardan biri olmuştur.

Kyoto protokolünün 3.3. ve 3.4. maddeleri 
ormancılık faaliyetleri ile ilişkilidir. Protokolün 
3.3. maddesine göre 1990 yılından sonraki 
doğrudan insan etkisiyle arazi kullanımındaki 
değişimin; ağaçlandırma, yeniden ormanlaştırma ve 
ormansızlaşma ile sınırlı ormancılık etkinliklerinden 
kaynaklanan salım ya da uzaklaştırmalardaki net 
değişiklikleri 1990 yılı baz alınarak bildirecekler 
ve bu değişimi kararlaştırılmış taahhütlerini 
karşılamada kullanabileceklerdir. Yani bir ülke 
yaptığı ağaçlandırma ve rehabilitasyon faaliyetleri 
ile kazandığı karbonu taahhütte bulunmuş olduğu 
miktardan düşecek böylece daha büyük ekonomik 
yatırım gerektiren emisyon azaltıcı önlemler 
yerine daha ucuza gelen ormancılık faaliyetlerini 
gerçekleştirmiş olacaktır. Burada ormansızlaşmadan 
kaynaklanan salımı da bildiriliyor olması yine 
ormanları korumayı teşvik eden bir yaklaşımdır. 
Çünkü ormansızlaşma ne kadar az olursa 
ağaçlandırma ve rehabilitasyonla kazanılan karbon 
o denli fazla olacaktır. Protokolün bu maddesi 1. 
Taahhüt dönemi için (2008-2012) bildirilmesi 
zorunludur. 
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Kyoto protokolünün 3.4 Maddesine göre Madde 
3.3’e ilaveten taraflar Bilimsel ve Teknolojik 
Danışma Yardımcı Organında (SBSTA) belirlenen 
insan kaynaklı faaliyetlerden; orman işletmeciliği, 
tarla yönetimi, mera yönetimi ve yeniden 
bitkilendirme yönetimi faaliyetlerinden tercihen 
birini seçerek kaynaklarca salımı ve yutaklarca 
uzaklaştırılmasındaki değişiklikleri 1990 yılı baz 
alınarak bildirecekler ve bu değişimi kararlaştırılmış 
taahhütlerini karşılamada kullanabileceklerdir.  
Protokolün bu maddesi 1 taahhüt dönemi için 
zorunlu olmayıp tarafların tercine bırakılmıştır.

Taraflar ayrıca Kyoto protokolünün 12. maddesinde 
yer alan Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) 
altında Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon (A/R) 
faaliyetlerine ilişkin olarak onaylı salım azaltımından 
elde edilen proje faaliyetlerinden kazanılan miktarı, 
tarafların 3. maddede belirlenen sayısallaştırılmış 
salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerini 
karşılamada kullanabileceklerdir. Ancak buna 
bazı sınırlamalar getirilmiştir. CDM altında A/R 
faaliyetleri ile kazanılacak toplam ilaveler bir tarafın 
baz olarak alınan yıllık salımlarının %1’inin 5 mislini 
aşamayacaktır.

Her ne kadar böyle bir sınırlama getirilmişse de 
gelişmiş ülkeler en fazla salım enerji ve ulaştırma gibi 
sektörlerde pahalıya mal olacak azaltım önlemleri 
almak yerine yutak alanları ve ormanlaştırma 
projeleri ile de bu işi ucuza getirme imkânına sahip 
olmuşlardır.

Kyoto Protokolü’ne ormancılık faaliyetlerinin de 
dahil edilmesi uluslar arası alanda ormanların 
ve ormancılık faaliyetlerinin iklim değişikliğiyle 
mücadelede özel ilgi gösterilecek bir sektör haline 
gelmesine katkıda bulunacaktır. 

3.5. Esneklik Mekanizmaları Açısından 
Türkiye’nin Durumu
Türkiye 26/CP7 numaralı karar uyarınca Ek-I 
listesindeki diğer ülkelerden farklı koşullara sahip 
olduğu Taraflar Konferansınca tanındıktan sonra 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf 
olmuştur. Kyoto Protokolü Ek-B listesinde  Ek-I 
listesinde yer alan ülkeler ve bu ülkelerin azaltım 

taahhütleri belirlenmiştir. Türkiye Kyoto Protokolü 
Ek-B listesi belirlenirken Sözleşmeye taraf olmadığı 
için Ek-B listesinde yer almamıştır, dolayısıyla 
Kyoto Protokolü’nün  2008-2012 yıllarını kapsayan  
1. taahhüt döneminde herhangi bir salım azaltım 
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu nedenle  her ne kadar Kyoto Protokolü’ne taraf 
olmuş olsa da ;
· Sözleşmenin Ek-I listesinde olduğu için Temiz 

Kalkınma Mekanizmalarına  (CDM) ev sahipliği 
yapamamaktadır. 

· Herhangi bir Salım Azaltım Yükümlülüğü 
bulunmadığından Esneklik mekanizmalarından 
Ortak Uygulamada ( JI) ve Salım Ticaretinde 
(ET) yatırımcı olarak yer alma zorunluluğu 
bulunmamaktadır.

Ülkemiz göstergeleri itibarıyla gelişmekte olan bir 
ülke olsa da BMİDÇS kapsamında Ek-I listesinde 
yer aldığından gelişmiş ülke olarak kabul edilmekte, 
bu da sözleşme kapsamında gelişmekte olan 
ülkelere sağlanan teknik ve ekonomik imkânlardan 
yararlanamaması anlamına gelmektedir.

Sonuç
Kyoto Protokolünün esneklik mekanizmaları bir 
bakıma gelişmiş ülkelerin Kyoto ile üstlendikleri 
azaltım taahhütlerini salım indirimi yapmadan yerine 
getirmelerine olanak sağlayan bir imkân olarak 
değerlendirilebilir. Tabi ki esneklik mekanizmalarının 
olmadığı bir Kyoto Protokolü’nün de ne kadar taraf 
toplayacağı veya hayata geçip geçmeyeceği de ayrı bir 
tartışma konusudur.

Mevcut Avrupa Birliğinin iklim politikasının 
temel öğesi olan ve önümüzdeki dönemde daha 
da güçlenmesi beklenen Salım Ticaret Sistemi de 
aslında ekonomileri büyük oranda fosil yakıtlara 
dayalı olan zengin ülkelerin yaşam alışkanlıklarından 
ödün vermeden para ödeyerek kirletme hakkını satın 
almasıdır. 

Bunun yanı sıra Kyoto Protokolü’nde yutak alanların 
da hesaba katılması ile gelişmiş ülkeler en fazla salım  
enerji ve ulaştırma gibi sektörlerde pahalıya mal 
olacak azaltım önlemleri almak yerine yutak alanları 
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ve ormanlaştırma projeleri ile her ne kadar belirli 
bir sınırlama getirilmişse de bu işi ucuza getirme 
imkânına sahip olmuşlardır.

Ülkemiz göstergeleri itibarıyla gelişmekte olan bir 
ülke olsa da BMİDÇS kapsamında Ek-I listesinde 
yer aldığından gelişmiş ülke olarak kabul edilmekte, 
bu da sözleşme kapsamında gelişmekte olan 
ülkelere sağlanan teknik ve ekonomik imkânlardan 
yararlanamaması anlamına gelmektedir. 

2009 yılı itibarıyla Kyoto Protokolü’ne taraf olan 
ülkemiz Ek-B listesinde yer almadığı için Kyoto 
Protokolü’nün 1. Taahhüt dönemi olan 2008-
2012 yılları arasında herhangi bir salım azaltım 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kopenhag 
Mutabakatında Ek-I ülkelerinin yanı sıra gelişmekte 
olan ülkelerin de salım azaltım taahhüdünde 
bulunmalarını öngörmektedir. Hukuki anlamda 
salım azaltımı için bir zorunluluğu olmayan 
gelişmekte olan ülkelerden de böyle bir salım 
azaltımı ya da sınırlandırması beklentisi göz önünde 
bulundurulursa Kyoto sonrasında özel durumundan 
dolayı herhangi bir azaltım ya da sınırlandırma 
taahhüdü almak istemeyen ülkemizin de bu tip 
baskılara maruz kalacağı aşikardır. 

Gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri ile kazanılan 
karbonun protokolle belirlenen hesaplama 
kurallarına uygun olarak ortaya konması ve bu 
konuda ulusal kapasite geliştirilmesi uluslar arası 
müzakerelerde ülkemizin elini güçlendirecektir. 

Öte yandan tüm zayıf yönlerine rağmen Kyoto 
Protokolü İklim değişikliği ile mücadelede 
uluslararası alandaki en önemli kazanımlardan 
biridir. 1990-2007 yılları arasındaki Sera Gazı 
Envanteri sonuçlarına göre tüm Ek-I ülkeleri toplam 
sera gazı salımında LULUCF (Arazi Kullanımı, 
Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) hariç 
%3.9 oranında, LULUCF dâhil %5.2 oranında 
azalma sağlanmıştır (UNFCCC, 2009). Bu veriye 
göre Kyoto Protokolü’nde öngörüldüğü gibi 1990 
yılına göre %5.2 salım azatlımı kağıt üstünde de olsa 
başarılmıştır.  
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GİRİŞ

“Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Yasa Tasarısı” ile korunan 
alanlarla ilgili yasal hazırlıkların yapıldığı bu dönemde, yerbilimcilerin ve diğer bazı 
meslek mensuplarının yıllardır ifade ettiklerine göre; başta Avrupa olmak üzere 
dünyanın pek çok yerinde jeolojik miras niteliğindeki öğeler tüm doğal ve kültürel 
mirasın korunmaya alındığı “Jeopark” olgusunda toplanabilmektedir. Bu nedenle 
yasada yerini alması önemli bir kazanım olacaktır. 

Midilli Jeopark Örneği

Jeopark kavramında yukarıda da değinildiği gibi jeolojik miras niteliğindeki doğal ve kültürel mirasın korunması 
yanında sosyoekonomik kalkınmanın da amaçlandığı, bilimsel olduğu kadar eğitici faaliyetlerin de düzenlendiği 
bir bölgeden söz edilmektedir. Bölgede miras niteliğindeki objelerin gelecek nesillere korunarak aktarılabilmesi 
için yerel halkın faaliyetlere dahil edilmesi ve ekonomik olarak kalkınmalarını sağlamak gerekmektedir. Böylece 
yerel halk bölgedeki mirasa daha çok sahip çıkacak, korumanın daha etkin ve sürdürülebilir olması sağlanacaktır. 

 “Jeopark” kavramı 1991 yılında Fransa’nın Digne kentinde düzenlenen Birinci Uluslararası Jeolojik Mirasın 
Korunması Sempozyumu sırasında 30’dan fazla ülkeden gelen 100’ü aşkın katılımcı tarafından imzalanan 
bir bildirgeyle ortaya çıkmıştır. Yine 1992 yılında Rio de Janerio’da BM Çevre ve Kalkınma Konferansından 
sonra giderek pek çok sayıda ülke, kendi sınırlarındaki önemli jeolojik ve jeomorfolojik alanları dikkate almaya 
ve korumaya yönelik stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Birbirinden bağımsız geliştirilen bu stratejilerden 
birçoğunda özellikle Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerinde ortak bir kavram “Jeopark” kavramı gelişmiştir.

Jeopark Nedir?
Jeopark, yukarıda da tanımlandığı gibi başta jeolojik miras niteliğindeki öğeler olmak üzere, tüm doğal ve 
kültürel mirasın korunmaya alındığı, ancak bu yapılırken sosyoekonomik kalkınmanın da amaçlandığı, sınırları 
belirlenebilen bir bölgedir. Ayrıca;

- Jeoturizm yoluyla yerel ve bölgesel ekonomik gelişmeyi sağlayacak kadar geniş bir alana sahip olmalı,

- Bilimsel açıdan önemli, seyrek rastlanan ya da estetik değeri olan jeolojik miras niteliğindeki yerleri kapsamalı 
ancak jeolojik öneme sahip oluşumları dışında, bölgedeki arkeolojik, ekolojik, tarihsel ya da kültürel açıdan 
önemli yerlerde jeoparkın öğeleri olarak kabul edilmeli,

Orman ve Av   /    Ocak - Şubat 2011

“Jeopark” Korunan Alan 
Statüsü Olarak Mutlaka 
Benimsenmelidir

Suat TOSUN
Emekli Orman Yüksek Mühendisi 

Mustafa ARSLAN
Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğü, PK. 83 14001 BOLU



Orman ve Av   /    Ocak - Şubat 2011

23

- Bir jeoparkın kapsadığı tüm bu önemli öğeler 
(yerler) birbiriyle ilişkilendirilerek, bölgeyi gezmeye 
gelecek olan ziyaretçilerin bilgilenmesini sağlayacak 
biçimde düzenlenmeli (parkurlar, bilimsel bilgi 
içeren levhalar, panolar, broşürler, müzeler gibi),

- Statüsü tıpkı bir ulusal park gibi olmalıdır. 
Yerel yönetim; yönetimde yetkiyi üzerine alarak 
daha aktif olarak, kendi yerel sürdürülebilir 
sosyoekonomik kalkınma politikalarını bu yeni 
oluşumla uyumlu hale getirerek jeoparkı yönetir. 
Örneğin, yerel halkın, bölgeye özgü yaratıcı ve 
yenilikçi ürünler yaratması özendirilerek yeni iş 
olanakları elde edilmiş, böylece bölgedeki yaşam 
kalitesinde de artış sağlanmış, bir ölçüde göç 
önlenmiş, yerel halkın kendi bölgesine sahip 
çıkması sonucu da yerel kimlik güçlenmiş olur.

Jeoparklar, KAZANCI (2010)in ifade ettiği gibi 
“bilim ve insanın birleştiği yer olacak”tır. Açık bir 
laboratuar olan fosil ormanında eğitim ve araştırma 
süreci yıllarca sürecek ve izlenecektir.

O halde bir jeopark oluştururken şu üç amaç 
gözetilmelidir.

1- Geniş halk kitlelerinin yer bilim ve çevre 
konularında eğitimi,

2- Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması,

3- Jeolojik mirasın gelecek kuşaklar için korunmaya 
alınması (İNAN, 2002).

Jeopark Kavramına Bağlı Yerli 
Yabancı Kurum ve Kuruluşlar
Jeopark kavramıyla hatırlanan “Jeolojik Miras”; 
dünyanın jeolojik tarihine tanıklık etmiş olağandışı 
görsel özelliği nedeniyle benzerlerinden ayrılan, asla 
yeniden oluşturulamayacak yerine konulamayacak, 
değişik nedenlerle yok olma tehdidi altındaki doğal 
oluşumları (fosiller, mineraller, kristaller, süs taşları, 
madenler,  mağaralar, karstik oluşumlar, peri bacaları, 
kaplıcalar, volkanik ve jeomorfolojik oluşumlar) 

kapsamaktadır. Jeolojik miraslarla ilgili ilk sözleşme 
16 Kasım 1972 tarihinde Paris’te düzenlenen 17. 
BM Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
Genel Konferansında kabul edilen Dünya Kültürel 
ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’dir. 
Buna göre gerektiğinde BM ve UNESCO 
bütçelerinden gerekli kaynak sağlanabilmektedir.

Ülkemiz milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin ürünü 
olup, bilim ve eğitim bakımından açık laboratuar 
nitelikleri ile önem taşıyan “Jeolojik Miras Alanları” 
na sahiptir. Nitekim bu kapsamda T.C. Çevre ve 
Orman bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Maden Tetkik 
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Doğa ve Çevre 
Derneği (DÇD) arasında hazırlanan protokolle 
“Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri” oluşturma 
çalışmaları başlatılmıştır (KAZANCI, 2008).

Avrupa Birliği tarafından tanınan ve desteklenen 
UNESCO Jeopark Ağı, Avrupa ve Uzakdoğu da 
olmak üzere yaklaşık 36 civarında jeopark üyeliği 
ile oluşturulan üst birliktir. Adeta bir kulüp olup, 
aralarına katılmanın kriterleri belirtilmiştir. Bunlar 
başlıca,

- Belirgin yerbilimsel özelliğe sahip olma,

- Çok sayıda jeosit/jeolojik mirası kapsama,

- İdareyi yerel yönetimin (Belediye veya Valilik) 
üstlenmiş olması (yerinden yönetim)

- Toplum kalkınmasına hizmet ediyor olması,

- Doğa korumaya hizmet ediyor olması,

- Topluma yer küreyi ve doğal çevreyi tanıtıyor ve 
ziyarete açık-olması

koşullarıyla  özetlenmektedir.

Türkiye ayrıca Güneydoğu Avrupa ülkeleri, 
UNESCO’nun ProGeo Grubuna dahil olup, yıllık 
toplantı ve sempozyumlarla jeolojik mirasa yönelik 
faaliyetlerini, özellikle bazı üniversiteler, JEMİRKO 
( Jeolojik Mirası Koruma Derneği), MTA ve Jeoloji 
Fakülteleri desteğiyle sürdürmektedir.
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Ülkemizin Jeopark Potansiyeline 
Bakış
Anadolu, üzerinde yer aldığı Alp-Himalaya 
kuşağının da etkisiyle jeolojik dönemler içerisinde 
geçirmiş olduğu hareketli ve değişken süreçlerin 
yaygın izlerine ev sahipliği yapmaktadır. Doğa 
bilimciler tarafından sıkça vurgu yapılan “Türkiye’nin 
biyolojik çeşitlilik açısından zenginliği”, kuşkusuz ki, 
jeolojik çeşitliliğinde temel belirleyicilerden olduğu, 
birçok karmaşık sürecin doğal sonucudur (GÜRLER 
ve TİMUR 2007).

Jeologların ifadelerine göre; yer bilimciler tarafından 
son derece önemsenen ve korunarak gelecek 
kuşakların bilimsel çalışmalarına veri oluşturması 
gerektiği düşünülen, aynı zamanda açık laboratuar 
niteliği taşıyan “Doğal Anıt Nitelikli Jeolojik 
Oluşumlar” bir başka ve yaygın kullanılan tanımı 
ile “Jeolojik Miras Alanları” açısından da ülkemiz 
oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir.

GÜRLER, TİMUR, (2007)’ye göre; “son yıllarda 
ülkelerin gelişmişlik göstergesi olarak yaygın biçimde 
kullanılmaya başlayan, “korunan alanların ülke 
yüzölçümlerine oranı” bakımından, ülkemizin 
sahip olduğu jeolojik miras alanlarının olası katkısı 
düşünüldüğünde, halen koruma altına alınmış 
toplam miktarına yakın bir büyüklük söz konusu 
olabilecek durumdadır” diye ifade etmektedirler.

Zira; Kapadokya, Pamukkale, Köprülü Kanyon ve 
Olimpos-Beydağları gibi uluslararası düzeyde ün 
yapmış örneklerin yanı sıra, yerel ve bölgesel ölçekte 
bilinen, hatta bazıları ilgi alanları nedeniyle yalnızca 
yer bilimleri uygulamalarında görev yapanlarca 
görülmüş, mağara sistemleri, krater gölleri, buzul 
yapıları, kıyı ve kumul yapıları, fosil alanları, volkanik 
oluşumlar, kıvrımlı ve kırıklı yapısal unsurlar ile nadir 
kayaç ve mineral topluluklarının varlığı ile Anadolu 
adeta büyük ölçekli bir jeoloji park özelliği sunar.

İşte son yıllarda, yalnızca 2863 sayılı Türkiye Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu yasasına bağlı sit 

kapsamına alınarak dosyası tutulan fakat ayrı bir yasası 
çıkmadığı için idari olarak koruma-kullanım yöntemleri 
geliştirilse dahi uygulanamayan jeolojik miras alanları 
jeopark adı altında korunmayı beklemektedir.

Ülkemizdeki en yakın örnek, Ankara ili 
Kızılcahamam-Çamlıdere ilçelerindeki Jeopark ve 
jeoturizm projesidir. Proje, Ankara Valiliği, Ankara 
Üniversitesi, Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam 
Kaymakamlığı, Çamlıdere Kaymakamlığı ve Jeolojik 
Mirası Koruma Derneği ( JEMİRKO) tarafından 
1 milyon dolarlık TÜBİTAK desteği ile yürürlüğe 
girmiştir. Proje kapsamında bu bölgelerde 23 
ayrı jeosit, başka bir ifadeyle “istasyon” açılacağı, 
bunlardan öncelikle 5 jeositin 2011 yılında açılarak 
jeosit alanları tanıtımının yapılacağı bildirilmektedir. 
Bilimsel potansiyeli olan bu yapıları görmek için 
yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin geleceği 
beklenmektedir. Yine, daha önce birinci derece 
sit alanı olmasına rağmen yüzeydeki taşlaşmış 
fosil örnekleri ne yazık ki yağmalanmıştır. Ayrıca 
Çamlıdere ve Kızılcahamam fosil ormanlarında 
jeologlara ve öğrencilere kazı işlemleri ve eğitimleri de 
verilecektir (ANONİM4, 2010).

İkinci bir jeopark adayı; Konya Havzası’nda 
Karapınar potansiyel jeoparkıdır. MTA ve JEMİRKO 
Derneğinin bilimsel proje ve çabaları bu parkın, 
Obruklar, Bolluk, Meke Gölü Maarı (yüksek 
oranda gaz içeren magmanın yer yüzeyine çıkması 
ya da yeraltı suyuyla karşılaşması sonucu, büyük 
patlamalarla yüzeye püskürtülerek dev patlama 
çukurları oluşturulması), Acıgöl Maarı, Hotamış 
Sazlığı, Akgöl, Çıralı, Kızören gibi jeolojik kaynak 
değerleri kapsamaktadır.

Yine, TÜBİTAK projesi kapsamında, Ege Üniversitesi 
tarafından Yund Dağı civarında taşlaşmış fosil ormanı 
oluşumları araştırılmıştır (ERLAT, 2010).

Yatağan ve Kula’da saptanan jeolojik ve paleontolojik 
oluşumlarda ilgili olarak jeopark hazırlıkları 
sürdürülen çalışmalardır (ANONİM2, 2007; 
ANONİM3, 2010).
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Yunanistan-Midilli Adası (Lesvos) Fosil Ormanı Jeoparkı

Yunanistan’ın Midilli adasında volkanizma faaliyeti sonucu oluşmuş taşlaşmış orman varlığının bir jeopark 
olarak UNESCO’nun jeolojik miras listesine dahil edildiğini öğrendik. 2010 yılı Kasım ayında gittiğimiz Midilli 
Adasında, jeopark korunan alan statüsü ile yapılan çalışmaları gözlemledik. 

Midilli (Lesvos) Adası doğasını; gümüş-yeşili zeytin ağaçları, koyu yeşil karaçam ve gri yeşil meşe ağaçları temsil 
etmektedir. Batı Lesvos’ta volkanik taşların Ege’nin koyu mavi sularına kavuştuğu yerde, zaman ve dalgalar 
burada çok uzak geçmişte yaşamış fosil bitkileri gün ışığına çıkarıyor. Bu yaşlı fosil gövdelerin parlaklık ve 
güzelliğini, ayakta kalanların görkemini, volkanik manzaradan oluşmuş vahşi güzelliği tarif etmek oldukça güç.

1985 yılında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile (C.K. 4437/85) Yunanistan Devleti, “Fosilleşmiş Ormanı” çok 
önemli ekolojik, jeolojik ve paleontolojik değerlerinden dolayı koruma altına alınmış doğa eseri olarak ilan 
etmiştir.

Gerek müze ve gerekse jeopark alanlarının kurulması, koruma ve kazı işlemleri düşünülerek Yunanistan ve 
Avrupa Birliği (Through the Regional Operational Program of the Northern Aegean (ROP)) tarafından, (ZOUROS 
2005)’e göre; 1998 yılında Yunanistan Hükümeti Ege Bakanlığı, Ege Bölgesindeki diğer jeomorfolojik ve 
jeolojik sitleri kapsayan bir AB projesini Agean ve Selanik Üniversiteleri Jeoloji Bölümleri ile Agean Üniversitesi 

Coğrafya Bölümünün ortaklaşa katkılarıyla 
başlatılmıştır. Projenin Adı “The Project 
Complation of the Natural History Museum 
of the Lesvos Petrified Aegean (2000-2006)” 
olup bütçesi 2.741.149 Euro dur. Proje 
kapsamında, her yıl binlerce kişinin ziyaret 
ettiği taşlaşmış ormanın yakınında yer alan 
Sigri’de bölgenin araştırılmasını, korunmasını 
ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla bir doğa 
tarihi müzesi kurulmuştur. Ziyaretçi turistler 
bir deniz kenarı köyü olan Sigri’de sonradan 
oluşmuş balık lokantaları ve pansiyonlarda 
ihtiyaç ve istirahatlarını sağlamaktadır. 

Prof. Dr. Tuna EKİM, bu müzenin açılışına 
davet edildiğini ve açılışının ise İstanbul Rum 
Ortodoks Patriği Barthelomeos tarafından 
2002 yılında yapıldığını ifade etmektedir 
(EKİM, 2008).

Müzeyi ziyaret 5 Euro, Sigri Fosil Ormanı 
Parkını (yaklaşık 28.6 hektar) ziyaret 2 Euro 
olarak tespit edilmiş. Ayrıca, müzede fotoğraf 
ve video çekimine müsaade edilmiyor sadece 
parkta fotoğraf çekimi serbest bırakılmış.

Yatık ve dikili petrifiye örneklerden bazıları
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Fosilleşmiş Ormanın Oluşumu
Batı Anadolu ve Ege Denizi merkezinde Geç 
Oligesen’den Orta Miosen arasında, volkanizma 
faaliyetleri oluşması sonucu pek çok jeomorfolojik 
ve jeolojik sitler günümüze gelmektedir. Midilli 
Adasındaki fosil ormanı erken Miosen volkanizma 
faaliyetleriyle piroklastik materyalin taşınması 
sonucu oluşmuştur (Velitzelos ve Zouros, 2005).

Jeositleri bünyesinde bulunduran taşlaşmış orman, 
oluşumunu, Kuzey Ege Denizi’nde günümüzden 
yaklaşık 15-20 milyon yıl önce görülen yoğun 
volkanik etkinlik sonucu Midilli Adasının ortasında 
meydana gelen şiddetli volkanik patlamalar 
sonrasında küller, o dönemde bölgede bulunan 
sık ağaçlı, zengin ormanı tam olarak kaplamıştır. 
Patlamaların ardından gelen şiddetli yağışlar 
sonucunda volkanik malzeme içeren çamur akıntıları 
oluşmuştur. Bunlar, adanın doğusundan batısına 
doğru hızla akarak adanın batısındaki ormanı 
örtmüştür. Ağaç gövdeleri, dallar ve yapraklar 
volkanik maddenin altında kalmıştır. Bu olaydan 
sonra bitki dokusu ve bölgenin florası yeryüzünün 
doğal ortamı ve fenomenlerinden uzak kalarak 
ve çok yoğun silisyum içeren sıcak, sıvı, güçlü 
hidrotermik sirkülasyonu ile mükemmel bir biçimde 
fosilleşmiştir. Bu süreç içinde organik bitkisel 
unsurlar moleküler değişime uğrayarak anorganik 
biçim almıştır. Böylece yıllık halkalar ve ağaçların 
iç yapısı gibi bitkilerin morfolojik özellikleri hiç 
bozulmadan mükemmel bir şekilde korunmuştur. 

Orman ağırlıklı olarak, halen Kuzey Amerika 
Kaliforniya Eyaletinde yaşamını sürdüren sekoyalara 
benzeyen dev ağaçlardan, iğne yapraklı, kozalaklı 
ağaçlardan, meşelerden oluşmaktadır.

Taşlaşmış ağaçların büyük bir bölümünün hala dik 
konumunda, hatta köklerinin bile belirgin olması 
bunların bulundukları yerde taşlaşmış olduklarını 
göstermektedir.

Son yıllarda Lesvos Fosil Ormanı Doğa Tarihi 
Müzesinde araştırıcı jeologların sürdürdüğü 
sistematik kazılarda pek çok bitkisel fosil örneği 
ortaya çıkarılmıştır. Bunların arasında Avrupa’daki 
en büyük fosilleşmiş ağaç gövdesi de yer almaktadır. 
Yüksekliği 7.02 metre ve çapı 8.58 metre olan bu 
gövde, dünyada korunmuş olan en büyük bitkisel 
fosil örneklerinden biridir. Bu ağaç Taxo dioxylon 
albertense familyasına ait olup bugünkü Sekoya 
ağacının atasıdır.

Ayrıca, onlarca ayakta kalabilen kozalaklı ağaç 
gövdeleri de bulunmuştur. Bunların çoğu yeni bir tür 
Pinoxylon paradoxum’dur. Midilli’de ilk defa öğretim 
üyesi E. Belitzelo tarafından fark edilen bu ağacın 
fosilleşmiş orman bölgesinde çok yaygın olduğu 
anlaşılmıştır. Yine bu kazılar sırasında taşlaşmış 
bulunan bitki örnekleri (dal, yaprak, tohum) müze 
salonlarında sergilenmektedir. Toplam 28,6 hektarlık 
fosilleşmiş orman jeoparkını ziyaretimiz, bizde 
ormancılık tarihi açısından önemli bilgi ve açılımlara 
yol açmıştır.

Projeye AB desteği ve 
UNESCO tarafından 
jeopark kapsamına 
alınması

Doğa Tarihi Müzesi ve 
petrifiye örnekler

Orman ve Av   /    
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Sonuç
Görüşülmekte olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği 
Koruma Kanunu taslağına göre 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 7.inci madde 
ve 21.inci maddede yer alan doğal sit alanları, 23. 
maddenin a bendinin ikinci fıkrasında yer alan 
“hayvan ve bitki fosilleri, çakmak taşları, volkan 
camları” ibareleri tamamen kaldırılmakta ve yeni 
tasarıda yer verilmemektedir. 

Geçmiş yıllarda yalnızca 1. ve 2. dereceden doğal 
sit kapsamında tescillenen ancak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca koruma-kullanım yöntemlerinin 
geliştirilememesinden dolayı, son yıllarda ise 

yerbilimcilerce “Jeopark” korunma statüsünde 
bir kanun tasarısı beklentileri varken, yeni kanun 
taslağında fosiller ve doğal sit alanları da çıkarılmış 
bu da yeni endişelere neden olmuştur.

Şayet bu kavramların, yeni yasada yer bulan “doğal 
anıt”, “tabiatı koruma alanı”, “tabiat parkı” vb. 
korunan alan statüleri içeriğinde yer bulabileceği 
düşünülmekteyse bu yaklaşım bizce çok basite 
indirgenmiş ve tam karşılığını bulmayan bir statü 
olacaktır.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma 
Derneği “Türkiye’nin Tabiatı Koruma Alanları” 
projesini (BM Kalkınma Programı, IUCN) 
sonuçlandırmış, statü olarak koruma alanı belirlenen 
alanlarda herhangi bir çalışma yapılmadığı ifade 
edilmektedir. Milli Parklar Kanunun 2. maddesinde 
“mutlak korunması gerekli” olup sadece bilim ve 
eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat 
parçaları” ifadesi olmasına rağmen çoğunlukla bunun 
gerçekleşmediği alanlardır ve çeşitli sorunlarla (özel 
koruma, sınırlandırma, yönetsel birim eksikliği, 
tanıma ve eğitim, araştırma) karşı karşıyadır 
(ANONİM1, 2000).

Sık sık basında da gündeme geldiği üzere salt Çevre 
ve Orman Bakanlığımızın kontrol ve yönetimindeki 
Milli Parklar ve diğer korunan alanları yönetiminin 
yeni kanun tasarısında yerel kurumlara (Valilik, 
belediye vb.)  yetki devriyle sorunlara çözüm 
getirileceği umulmaktadır.

Yurt dışındaki uygulamalara bakıldığında örneğin, 
Midilli Fosil Ormanı Jeoparkı, UNESCO’nun 
Avrupa Jeopark Ağına ve Global Jeopark Ağa 
dahil edilerek, koruma-kullanma dengesinde, 
yönetimi Müze Müdürlüğü’nün kontrolünde 
olarak çok başarılı bir korunan alan statüsünde 
sürdürülmektedir.
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Üstelik söz konusu bu alanlarda bilimsel konuların 
tamamının araştırılması sonuçlanmamış olduğundan 
bilimsel kazı ve etütler yıllarca devam edebilecektir. 
Üniversite ve Araştırma Enstitüleri ( Jeoloji, 
Coğrafya, Orman Fakülteleri, MTA, STK) konunun 
eğitimiyle ilgilenirken, yerel yönetimler ve siyasi 
otoritenin işbirliği sayesinde “Jeopark” kavramının 
yasal olarak düzenlenmesi ve bir devlet politikası 
olarak yer alması gereklidir.

Kıyı alanlarındaki deniz turizminin ağır baskısı, 
Anadolu içlerindeki daha kültürel bazlı jeolojik 
mirasları ziyaretlerle, jeoturizm çeşitliliğiyle 
giderilebilecektir.

Doğal kaynaklarımıza zarar vermeyen her türlü 
turizmi teşvik etmeli ve gereken desteği vermeliyiz.  
Jeoturizm için gelen ziyaretçiler Milli Park ve 
Tabiat Parklarımızdaki gibi mangal kültürü ile 
amaçlı değil, bilim, kültür, eğitim amaçlı gelecek 
ve “herkes bu dünya mirasına sahip çıksın” anlayışı 
ile ziyaretini gerçekleştirecek, yerel hakla tanışacak, 
sosyo-ekonomik ilişkileri geliştirmiş olacaktır. Yöre 
ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak, halkımız ile 
birlikte katılımcı bir yaklaşımla doğal ve kültürel 
değerlerimizin daha etkin ve sürdürülebilir 
korunmasını sağlayacaktır. 



İstanbul Üniversitesi Orman Fakultesini bitirdi (1982). Aynı fakültede Silvikültür Anabilim Dalında yüksek 
lisans yaptı. Orman bakanlığı Elmalı (Antalya) Orman İşletme Müdürlüğünde kısa süre ağaçlandırma şefi olarak 
görev yaptı. Uzun yıllar Antalya Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünde araştırmacı olarak çalıştı 
(1990-1999). Aynı dönemde Akdeniz Üniversitesi Biyoloji bölümünde kantitatif genetik konusunda doktorasını 
tamamladı. Doktora eğitimi sırasında İngiltere ve Yeni Zelanda’da araştırmalar yaptı. NATO-B1 doktora sonrası 
araştırma bursu kazanarak ABD ne gitti (1999). ABD North Carolina State Universitesinde (NCSU) iki yıl 
boyunca doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Universitenin teklifi üzerine Antalya Ormancılık Araştırma 
Müdürlüğündeki görevinden istifa etti ve NCSU’de yardımcı doçent olarak çalışmaya devam etti. YÖK 
tarafından biyoloji doçenti ünvanı verildi (2008). Dr. Fikret Işık halen North Carolina State Üniversitesinde 
doçent olarak çalışmaktadır. Dr. Işık’ın başlıca araştırma konuları arasında orman ağaçlarında genomik seleksiyon, 
hastalıklara dayanıklığın genetik temeli ve ağaçlarda lignin biyosentezidir. Dr. Işık üniversitede lisans düzeyinde 
iki ayrı ders vermekte ve ayrıca NCSU Doğal Kaynaklar Fakültesinde lisans öğrencilerine ve öğretim üyelerine 
biyo-istatistik konusunda danışmanlık yapmaktadır.  Dr. Işık’ın hakemli dergilerde yayımlanmış 30 kadar bilimsel 
makalesi bulunmakta ve Forest Science dergisinin genetik konusunda editörlüğünü yapmaktadır.

- Nerede doğdunuz? Üniversiteye kadar olan eğitimi nerede aldınız? Kısaca bahseder misiniz?

Muş’un Varto ilçesine bağlı Rakasan köyünde doğmuşum. Okul çağına geldiğimde 1966 yılı Ağustos ayında 
Varto depremi oldu. Köydeki okul yıkıldı ve o sonbahar okula başlayamadım. Hükümet çare olarak okul çağında 
olan çocukları toplayıp uzak illerdeki yatılı okullara gönderiyordu. Babam, rahmetli anneannemin bütün itirazına 
rağmen elimden tutup köyden Varto’ya götürdü. O zaman araç olmadığı için iki saatlik yolu yaya yürüdük. 
Varto’da bir grup çocukla birlikte Muş’a giden bir kamyonun kasasına bindirildiğimi hatırlıyorum. Muş’tan 
başlayan uzun bir minibüs yolculuğundan sonra, kendimi bir anda Suriye sınırına yakın Reyhanlı (Hatay) Yatılı 
Bölge okulunda buldum. Dünyam bir kaç ay içinde değişmişti. Türkçe’yi yatılı okulda bir kaç ayda öğrendim. 
Daha sonra sınavla Şereflikoçhisar yatılı ortaokuluna ve onu takiben Akşehir Öğretmen Lisesine girdim ve 1978 
yılında da İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Orman Fakültesini kazandım. O deprem Varto ve köylerine birçok acı 
getirmişti, ama bazılarımıza yepyeni bir dünyanın ve değişik fırsatların kapılarını açtı. Mesela, o sırada benimle 
birlikte köyden yola çıkan çocukluk arkadaşım ressam Hüsnü Dokak akademik yaşamında Hacettepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına kadar yükseldi.   

Muş-Varto’dan Amerika North Carolina 
Devlet Üniversitesine: Doç. Dr. Fikret Işık

Dr. Fikret T. Işık,

Department of Forestry and 
Environmental Resources

North Carolina State University, 
Colllege of Natural Resources,

Email: fisik@ncsu.edu

Söyleşi:Dr. Murat ALAN
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-Orman mühendisi olma ve işe başlama sürecinizi 
anlatabilir misiniz?

Öğretmen lisesinde iken orman mühendisliği ile 
ilgili hiç bir fikrim yoktu. İ.Ü. Orman Fakültesine 
girmem biraz tesadüf oldu. O yıllarda (1978’de) 
üniversiteye giriş için sadece tek bir sınav vardı. 
Sınava girmeden önce 20 fakülteden oluşan bir 
liste yapmamız gerekiyordu. O sırada yalnızca 
İstanbul ve Ankara’daki belirli bir kaç üniversiteyi 
listeye ekledim; çünkü büyük şehirlerde, özellikle 
de İstanbul’da okumak istiyordum.  İ.Ü. Orman 
Fakültesi benim 18. tercihimdi. Sınav benim 
açımdan iyi gitmeyince 18. tercihime kaydoldum. 
O yıllarda Orman Fakültesi mezunları, mezun 
olduktan sonra hiç zaman kaybetmeden Orman 
Bakanlığı tarafından hemen işe alınıyordu.  Ailemin 
maddi desteği olmayınca ciddi anlamda okul 
değiştirme girişiminde bulunmadım ve bir an önce 
İ.Ü. Orman Fakültesinden mezun olup işe başlamak 
istedim.

-Mezuniyetten sonra ne yaptınız? Hemen mesleğe 
girebildiniz mi?

O zaman orman mühendislerinin nerdeyse tek 
iş kapısı Orman Bakanlığı idi. Fakülteden 1982 
yılında mezun oldum ancak Bakanlık beş yıl 
boyunca mühendis almadı. İş bulamayınca İ.Ü. 
Orman Fakültesinde yüksek lisans  yapmaya karar 
verdim. Geçinmek için Topkapı’da gece yarısına 
kadar bir otobüs firmasının yazıhanesinde bilet 
satış işinde çalışıyordum. Ertesi gün sabah erken 
saatlerde Fakültede derslere gidiyordum. Bazı 
günler, uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle sabah 
derslerini kaçırdığım oluyordu. Uykusuzluğumun bir 
bölümünü, Fakülteye giderken 42 no’lu otobüsün 
içinde gideriyordum. Daha sonra askerliğimi kısa 
dönem statüsünde tamamladım. Emekli Orman 
Yüksek Mühendisi Muzaffer Topak’ın önerisi ile 
Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma 
Müdürlüğünde yevmiyeli mühendis olarak çalışmaya 
başladım. Mezuniyetten 5 yıl sonra 1987 yılı Şubat 
ayında mühendis olarak Elmalı (Antalya) Orman 
İşletmesine atandım.  Elmalı’da kısa bir süre 
ağaçlandırma şefliği yaptıktan sonra 1989 yılında 
Antalya Ormancılık Araştırma müdürlüğüne 
tayinimi istedim.

-Sizin zamanınızda işletme veya ağaçlandırma 
şefi olmak daha popülerken siz araştırmayı tercih 
ettiniz. Neden?

Bilim ile uğraşmayı ve matematiği seviyordum. 
Bir yabancı dili öğrenmeyi ve konuşmayı çok arzu 
ediyordum. Hatta I.Ü. Orman Fakültesi 3. sınıf 
öğrencisi iken 1981 yazında Kireçburnuda boğaza 
nazır bir çay bahçesinde günde 12 saat çalışarak para 
biriktirdim ve o yıl sonbaharda Taksim’de  İngilizce 
dil kurslarına gittim. Elmalıdaki deneyimden işletme 
şefliği ve idareciliğin bana göre olmadığına karar 
verdim. Memuriyetim tasdik olur olmaz Antalya’ya 
tayinimi istedim.  

-Doktora teziniz kızılçamda ekonomik önemi 
olan karakterlerin kalıtımı üzerine idi. Teziniz 
ormancılık araştımacıları için hala bir başvuru 
kitabı. Böyle bir tez yapmanızda Akdeniz 
Üniversitesi öğretim üyesi Kani IŞIK gibi uluslar 
arası düzeyde bir danışman hoca olması yanında 
başka ne gibi etkenler rol oynadı? Doktora 
sürecinizi anlatabilirmisiniz?

Aslında şimdi geriye dönüp baktığımda daha iyi 
olabilirdi diye düşünüyorum. Tabi bir tezin ortaya 
çıkmasında tez danışmanı hocanın çok büyük bir 
etkisi olur. Prof. Kani IŞIK ABD’de University of 
Carlifornia, Berkeley’de doktora yapmıştı. İsmini 
duymuştum. Doktoraya başlamadan önce o zaman 
ODTÜ’de çalışmakta olan Prof. Kani IŞIK’ı ziyarete 
gittim. Kendimi tanıttıktan sonra ‘hocam sizin 
danışmanlığınızda genetik konusunda doktora 
yapmak istiyorum’ dedim. Bana, İngilizce bilip 
bilmediğimi sordu. ‘Biraz biliyorum’ dedim. Galiba 
pek ikna olmadı ki bana İngilizce’nin bilimsel 
araştırmada ne kadar önemli olduğunu uzun uzun 
anlattı. ‘Sen hele İngilizceni biraz ilerlet. Ben, 
buradan ayrılıp yeni kurulmakta olan Akdeniz 
Üniversitesi’ne gideceğim. Orada Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümünü kuracağım. Antalya’da 
bir daha konuşuruz’ dedi. Kani IŞIK hocamdan ‘önce 
İngilizceni ilerlet’ mesajını alınca, boş durmadım. 
Önce, Antalya’da İngilizce öğreten özel dershanelere 
gittim ve arkasından 1992 yazında British Council 
bursu kazanarak Oxford Üniversitesi’nde biyo-
istatistik dersleri almak için üç aylığına İngiltere’ye 
gittim. Orada hem İngilizcemi ilerlettim hem 
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de biyo-istatistik öğrendim. İngiltere dönüşü 
1993 yazında Akdeniz Üniversitesinde doktoraya 
başladım. Daha sonra doktora çalışmalarım 
sırasında (1995) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 
desteği ile üç aylığına Yeni Zelanda’ya gittim. O 
süre içinde, doktora tezim ile ilgili olarak, orman 
genetiği konusunda isim yapmış Tony Shelbourne ve 
Rowland Burdon ile çalışma fırsatı buldum. Ayrıca 
şunu da ekleyeyim, ODTÜ öğretim üyesi Zeki Kaya 
da benim doktora jürisinde idi ve kendisinden de 
çok şey öğrendim. Özetle, doktora çalışmalarıma, 
her ikisi de doktoralarını daha önce ABD’de yapmış 
olan ve bu ülkeyi iyi tanıyan iki deneyimli hocamla 
(Kani Işık ve Zeki Kaya) ile yaptığım işbirliğinin ve 
Akdeniz Üniversitesi’nde doktora yaparken orada ve 
dış ülkelerde edindiğim deneyimlerin önemli katkısı 
oldu.       

-Doktora sonrası North Carolina State 
Universitesi’ne kısa sureli (5 aylık) araştırma 
amaçlı gitmiştiniz. Orada kaldınız. Aslında 
henüz yeni kurulmuş sayılan, adı pek duyulmamış 
bir üniversiteden (Akdeniz Üniv.) 1998 yılında 
doktora yapıp ABD’de prestijli bir üniversitede 
öğretim üyeliği pozisyonu bulmak kolay olmasa 
gerek. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz?

Doktoramı 1998 de bitirdikten sonra 
TUBİTAK NATO-B1 doktora sonrası 5 
aylık araştırma bursunu kazandım. Bu burs o 
zamanlar Türkiye’de fen dalında doktorasını 
tamamlayan genç bilim adamlarına yurt 
dışında araştırma deneyimi kazanmaları 
için veriliyordu. Bu destekle North Carolina 
State Üniversitıne gitmeye karar verdim.  
Üniversitede Türkiye’deki kızılçam orijin 
denemelerinin 10 yıllık sonuçlarını analiz 
ettim ve sonuçlar Türkiyede bir bülten 
olarak yayınlandı. Burs süresinin bitiminde 
üniversitede bir araştırma projesinde 
araştırmacı olarak devam etmem için teklif 
aldım. Daha sonra pozisyonum yardımcı 
doçentliğe çevrildi. Orman Bakanlığındaki 
görevimden 2002 ylında istifa ettim. Sanırım 
üniversitede tutunmamda istatistiksel analiz 
teknikleri konusundaki deneyimim ve 
yaptığım yayınların katkısı oldu. Biraz da şans 
galiba. 

-Daha sonra yanınıza ailenizi de aldınız. Amerika 
koşullarına uyum sorunları yaşadınız mı?

ABD’ne 1999 Ekim ayında giderken eşim ve 
oğlum Onur ile birlikte gittim. Amacım hem yalnız 
kalmamak hem de ilkokulu yeni bitiren oğlumun 
İngilizce öğrenmesini sağlamaktı. TÜBİTAK o 
zaman yalnızca benim yol ve barınma masraflarımı 
karşılayacak kadar destek verdi. Eşim ve oğlumun 
masraflarını karşılamak için, Antalya’dan ayrılmadan 
önce arabamı sattım.  ABD’ye varınca, uyumumuz 
biraz zor oldu. ABD belki de bilim adamlarına 
dünyada en iyi ortamı sağlayan bir ülke. Bazı 
Avrupa ülkelerinin tersine kendinizi fazla dışlanmış 
hissetmezsiniz. Buna rağmen ilk bir kaç yıl çok 
zor geçti. Kendimizi çok yalnız hisettik. Türkiyeyi, 
arkadaşlarımızı çok aradık. Hatta iki yıl sonra geri 
dönmek için Akdeniz Üniversitesi’nde yardımcı 
doçentlik kadrosu açılıp açılmayacağını araştırdım. 
Tabii ki her şey, hemen hazır değildi. Kendime 
biraz daha zaman vereyim, biraz daha direneyim 
diye düşündüm. Göçmen olmak zordur. Kendinizi 
köklerinden kopmuş bir ağaç gibi hissedersiniz. 
Direndik, ve zamanla alıştık.   
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-Şu anda NCSU’de konum ve sorumluluğunuz 
nedir?

Üniversitede şu anda doçent olarak çalışıyorum. 
Üç görevim var: Birincisi çalıştığım Doğal 
Kaynaklar Fakültesinde öğretim üyeleri ve lisans 
üstü öğrencilerine istatistik konusunda danışmanlık 
yapmak. İkinci görevim, üniversitedeki ağaç ıslahı 
kooperatifine kantitatif genetik konusunda araştırma 
desteği sağlamak. Üçüncü görevim ise lisans 
düzeyinde ders vermek. 

-Amerika’daki üniversite hocalığı ile Türkiye’deki 
üniversite hocalığı arasındaki görebildiğiniz 
farklar nelerdir? En azından bakış açısı farklıdır 
herhalde...

Türkiye’de öğretim üyesi olarak çalışmadığım 
için karşılaştırma yapmam zor. Ancak ABD ile 
ilgili genel gözlemlerimi söyleyebilirim. ABD’de 
üniversitelerde özgür bir ortam var. İşe alma 
ve yükselme gibi birçok karar bir fakültenin 
bölümündeki öğretim üyelerince yerinde alınır. 
Çoğunlukla politik görüş veya dini inancınıza 
göre değil, başarınız ve üretkenliğinize göre 
değerlendirilirsiniz. Çalışma ortamında siyaset 
konuşulmaz. Araştırma olanakları fazla. Öğretim 
üyesinin zamanının ne kadarını araştırmaya 
ayıracağı, ne kadar ders vereceği işe alınırken 
belirlenir. Bazı öğretim üyeleri yalnızca derslere 
girerler. Benim de içinde bulunduğum bazı üyeler 
daha çok bilimsel araştırma yaparlar.  

-Üniversite altyapısı ve öğrenciler açısından 
da bir karşılaştırma yapabilir veya göze çarpan 
farklılıkları anlatabilir misiniz?

ABDde altyapı çok iyi. İyi işleyen bir sistem var. 
Donatılmış laboratuvara ulaşmak kolay. Zengin 
kütüphaneler var. Türkiye’de yüksek öğretim uzun 
yıllar ihmal edilmiş. Son 15 yılda büyük bir atılım 
yapıldı. Yeni kurulan birçok üniversite var. Bana 
göre bunlar olumlu adımlar. Çünkü Türkiye’nin 
yetişmiş insan gücü dışında fazla seçenekleri 
yok. Kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye 
istiyorsak üniversite sayısını arttırmak gerekir. 
Ancak, alt yapı çok eksik. Daha fazla kaynak 
aktarılarak üniversitelerin alt yapısı bir an önce 
iyileştirilmeli ve üniversitelere iyi yetişmiş öğretim 
üyeleri ve laboratuarlar kazandırılmalı.  Öğrencileri 
karşılaştırmaya gelince... ABD’de üniversite 
öğrencileri daha iyi iş bulma hedefi ile üniversitelere 
gelirler ve dört yıl boyunca gerekli yetenek ve 
bilgi ile donanmak için odaklanırlar. Türkiye’de 

üniversite öğrencilerinin durumunu benden daha 
iyi biliyorsunuz. Bence sorunlar yalnızca yüksek 
öğrenimle sınırlı değil. Üniversite öncesi öğretim de 
en az o kadar önemli. New York Times gazetesinin 8 
Aralık 2010 tarihli sayısında 65 ülkede 15 yaşındaki 
öğrencilerin okuma ve matematik başarısını 
kıyaslayan bir rapor okudum. Sınav, Organization for 
Economic Cooperation and Development adlı bir 
kuruluşa bağlı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
(PISA) tarafından yapılmış. Listede ilk 40 ülke 
arasında Türkiye’yi göremedim.       

-Türkiyedeki bir üniversiteye dönmeyi düşünüyor 
musunuz?

Şu anda bulunduğum konumdan memnunum. 
İyi bir üniversitede sevdiğim bir işi yapıyorum. 
Ancak Türkiye’yi özlüyorum. Özellikle yemeklerini, 
doğasını ve eski dostları arıyorum. Bu nedenle her 
fırsatta Türkiyeyi ziyaret etmeye çalışıyorum. Son 
yıllarda iki kez ABD’li öğrenci grupları ile geldim. 
Ulusal parkları gezdik, tarihi ve turistik yerleri 
dolaştık. Böylece, ülkemizi daha yakından tanıyorlar. 
Örneğin, Termesos’u görmek, onların tarih bilincini 
perçinleyici bir etki yapıyor... Hocam Kani Işık 
ile birlikte 2006 yılında Antalya’da uluslararası 
ormancılık araştırma kuruluşları birliği (IUFRO) 
desteği ile uluslararası bir toplantı organize ettik. 
Ayrıca Türkiye’deki bazı meslektaşlarla ortak 
projeler üzerinde çalışıyorum ya da danışmanlık 
yapıyorum. İki yıldır yanımda doktora yapan bir 
Türk öğrenci var. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 
kısa süreli eğitim için araştırmacıları kabul ediyorum. 
Kısaca Türkiye ile bağlantılarımı canlı tutmaya ve 
yetişmemde bana birçok olanağı sağlayan ülkeme, 
ormancılık ve genetik alanında öğrendiklerimden 
bir şeyleri geri vermeye çalışıyorum. Ülkeme geri 
dönmeye gelince; Türkiye’de büyüyüp de yurt dışında 
yaşamını kazanmaya giden birçok kişi için ‘geri 
dönme’ her zaman biliç altında asılı duran bir özlem. 
Eğer Türkiye’deki bir üniversiteden iyi bir teklif 
alırsam neden olmasın? 
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-Uzun yıllar Orman Bakanlığında araştırmacı 
olarak çalışmış birisi olarak Ormancılık Araştırma 
Müdürlüklerine bakışınız nedir? Eksi ve artıları 
nelerdir? 

Ormancılık Araştırma Enstitüsünde yaklaşık 10 
yıl çalıştım. Türkiye’yi ziyaret ettiğimde ormancılık 
araştırma merkezlerine mutlaka uğramaya çalışır, 
meslektaşlarımla sohbet ederim. O nedenle 
araştırma merkezlerini iyi bildiğimi söyleyebilirim. 
Ne yazık ki araştırmalara verilen önem istenilen 
düzeyde değil. Ücretler oldukça düşük. Başarı pek 
ödüllendirilmiyor. Buna rağmen araştırmacılar 
iyi niyetle ve fedakârca çalışıyorlar. Organizasyon 
konusunda aksayan yönler var. Çok sayıda ve 3-5 
kişiden oluşan küçük araştırma müdürlükleri yerine 
belki de daha az sayıda, büyük bir kaç merkez olmalı. 
Etkili ve üretken olmak için bazı müdürlükler 
birleştirilmeli ve bu müdürlüklerdeki araştırmacı 
sayısı arttırılmalı. İngilizcede buna ‘critical mass’ 
denir. Kısa bir tanımla başarı için eleman sayısının 
belirli bir eşik sayının üzerinde olması demektir. 
ABD’de olduğu gibi, araştırma kurumlarının (belki 
de) üniversite kampuslarına taşınılması düşünülebilir. 
Böylece, üniversite –araştırmacı işbirliği ve sinerjisi 
de hızlanır.  

-Sizce iyi bir araştırmacı nasıl olmalıdır?

Bunun tanımını yapmak biraz zor galiba. Araştırmacı 
yaptığı işten heyecan duymalı. Bir araştırmacının 
gelişmeleri izleyebilmesi için en az bir yabancı dili 
bilmesi şart. Ayrıca, sürekli kendini yenilemesi ve 
yeni bilgileri, yeni teknikleri öğrenmesi gerekir. Aksi 
takdirde geride kalmak kaçınılmaz olur. Türkiyede 
olanaklar ve maaşlar iyi değil ancak bu şartlarda bile 
bir şeyler yapmak mümkün. Başarılı olmak için çok 
çalışmak ve çalıştığın konuya odaklanmak gerek. 
Bilimde, üst makamların araştırmacılara vereceği şey 
“emir” değil, “motivasyon” olmalı.

-Amerikadan baktığınızda Türkiye’deki orman 
fakülteleri ve Türk ormancılığı için neler 
söyleyebilirsiniz?

Türkiyede sanırım Orman Fakültesi sayısı dokuzu 
buldu. Bildiğim kadarı ile orman fakültelerinde 
benzer bölümler yer alıyor ve benzer dersler 
okutuluyor. Sonuçta bütün bu fakülteler aynı sektör 
için eleman yetiştiriyorlar ve yeni mezunlar iş 
bulamadıkça bu fakülteleri tercih edenler azalıyor. Ne 
yazık ki fakülte ve bölümlerin bağımsız karar alma 
yetkileri yok. Birçok karar yukarıdan dikte ettiriliyor. 
ABD’de tercih edilmeyen bölümler çok kısa sürede 

müfredatlarını değiştiriyorlar. Yoksa kapatılırlar. 
Çoğu fakülte değişen şartlara uyum sağlamak için 
son yıllarda adını ve programlarını değiştirdi.  Bugün 
ABD’de adı “orman fakültesi” olan tek bir fakülte 
bile bulmak zordur. İsimler ya doğal kaynaklar 
fakültesi oldu, ya da çevre bilimleri ile ilgili sözcükler 
kullanılıyor. Türkiye’de orman fakülteleri de 
değişen şartlara uyum sağlamak için programlarını 
değiştirmeli, mezunlarının iş bulması fakültelerin 
sorunu olarak görülmeli. Böyle olunca fakülteler 
piyasanın beklentilerine göre öğrenci yestiştirmeyi 
hedeflerler. Piyasa derken yalnızca Türkiye sınırlarını 
kastetmiyorum. Neden orman fakültesi mezunları 
FAO, BM, Nature Conservancy gibi uluslarası 
kuruluşlarda çalışmasın?  

Türkiye ormancılığına gelince; Türkiyede ormanların 
çoğu arazinin engebeli olduğu dağlık yerlerde 
bulunur. Verimleri düşüktür. Makinalı çalışma gibi 
ileri kültürel teknikleri uygulamak zordur. Diğer 
yandan şehirleşme ile birlikte toplumun ihtiyaçları 
değişiyor. Turizm önemli bir sektör haline geldi. 
Bence Türkiyede odun üretimi ağırlıklı orman 
işletmeciliği terk edilmeli. Orman alanları daha çok 
su üretimi (havza yönetimi), doğal hayatı koruma ve 
rekreasyon amaçlı olarak işletilmeli. Ağaç tarımı ve 
üretim ancak toprağın verimli olduğu, az engebeli 
bazı sınırlı alanlarda yoğunlaşmalı. Ağaç ıslahı 
proğramları da sadece bu alanlar için genetik yönden 
hızlı gelişen, dirençli üstün klonlar (ve genotipler) 
bulmalı. 

Üç jenerasyon: Hocası Kani Işık (ortada) ve Kani hocanın 
hocası Bill Libby ile Antalyada düzenlenen IUFRO 
Ormancılık toplantısı sırasında (Haziran 2006)
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-Araştırmalarınız son yıllarda ne gibi konular 
üzerine yoğunlaşıyor?

Son yıllarda araştırma çalışmalarım üç konu 
üzerinde yoğunlaştı: 

Birincisi, genetik belirteçlerin (markırların) ağaç 
ıslahında kullanılması. Son 5-10 yılda canlılarda 
DNA diziliminin çıkarılması maliyeti çok 
düştü. Bu düşüş hala devam ediyor. Bu gelişme 
süt inekleri ıslahında bir devrim yarattı. Artık 
ıslah programlarında yalnızca fenotip dediğimiz 
morfolojik karakterleri ölçerek seleksiyon yapmak 
yerine DNA belirteçleri önemli bir rol almaya 
başladı. Bu yönteme ‘genomik seleksiyon’ deniyor. 
Genomik seleksiyon ile inek ıslahında süt verimi 
bakımından genetik kazanç %92 gibi bir düzeye 
ulaştı. North Carolina State Üniversitesinde 
birlikte çalıştığım meslekdaşım Dr. Ross Whetten 
ile bu tekniği dünyada ilk defa çamların ıslahına 
uygulamak için bir araştırma projesi üzerinde 
çalışıyor. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar gerçekten 
heyecan verici. 

İkinci konu ise ABD’de ki güney çamlarına arız olan 
pas mantarı hastalığı üzerine. Bu hastalık ABD’nin 
güney eyaletlerinde çam plantasyonlarının yaklaşık 
%30nu etkiliyor ve önemli ekonomik kayıplara 
neden oluyor. Hastalıkla mücadele etmenin tek 
etkili yöntemi genetik olarak dayanıklı çam fertlerini 
(genotipleri) bulup kullanmak. Beraber çalıştığım 
araştırma grubu ile birlikte çamlarda dayanıklılık 
sağlayan genler ile pas mantarının hastalığa neden 
olan genleri arasındaki etkileşimi araştırıyoruz. 
Bu etkileşimi çam ile pas mantarı arasındaki bir 
silahlanma yarışı gibi nitelemek mümkün. İki 
canlı da yüzbinlerce yıldır birlikte evrimleşerek 
birbirini yenmeye çalışıyor. Bu savaşta, her iki 
taraf da birbirine karşı yeni bir silah geliştirmeye 
çalışıyor:  Pas mantarı, çamda dayanıklılık sağlayan 
ve mutasyonla ortaya çıkan geni alt eden karşıt bir 
viral geni geliştirmeye çalışıyor. Çam ise yeni bir 
mutasyonla, mantarın hastalığa neden olan genine 
karşı dayanıklılık sağlayan kendi genini geliştirmeye 
çalışıyor. Biz bu savaşta çamın tarafındayız; çam 
populasyonlarında dayanıklılık sağlayan genlerin 
sayısını (frekansını) arttırarak savaşı çamlar lehine 
çevirmeye çalışıyoruz. Diğer bir deyimle çamlara 
önemli logistik destek sağlıyoruz. Nitekim genetik 
ıslah yöntemleri ile elde edilen çam klonlarının 
kullanılması ile pas mantar hastalığı plantasyonlarda 
önemli düzeyde kontrol altına alınabiliyor. Ayrıca 
ilginç olan bir diğer şey ise çamda dayanıklılık 
sağlayan genin yavru fidanlara aktarılması (kalıtımı) 
ile ilgili. Bu genin iki formu var (R ve r) ve genin 

kalıtımı klasik Mendel kurallarını izler. Her fidanın 
anne ağaçtan R veya r formunu alma olasılığı 0.5. 
Şanslı olan fidan dayanıklılığı sağlayan genin R 
formunu (alel), olmayan ise genin r formunu alır. 
DNA belirteçleri kullanarak laboratuvar ortamında 
hangi fidanın hangi geni aldığını tespit edebiliyoruz. 
Konuyu biraz uzattım galiba. Bu konu bana her 
zaman heyecan verir, çünkü düşünmeyi kamçılıyor. 

Üçüncü konu ise kavaklarda lignin biyosentezi 
üzerine… Projenin amacı ağaçlarda ligninin nasıl 
üretildiği konusunda bir biyo-matematiksel model 
geliştirmek. Lignin bildiğiniz gibi odunsu bitkilerde 
ayakta kalmayı sağlayan bir iskelet görevi görür. 
Birlikte çalıştığım iki bilim adamı arkadaşım 
(Vincent Chiang, Ron Sederoff ) kavaklarda lignini 
kontrol eden yaklaşık 34 genin etkisini genetik 
transformasyon ile değişik düzeylerde azaltabiliyorlar. 
Bu denemelerle kavakta lignin miktarı %50 ve daha 
fazla düşürülebiliyor. Genetik transformasyon sonucu 
organizmada buna bağlı değişen RNA miktarı, 
proteinler, lignin çeşidi ve lignin miktarı gibi bir 
çok karakteri ölçüyoruz. Bazen kendi aramızda 
şakalaşırken genetik transformasyon geçirmiş kavak 
fidanlarının ayakta kalmak için ne zaman bastona 
ihtiyaç duyayacaklarını tartışırız!  Bu araştırma temel 
bilimsel bir proje. Sonradan uygulamaya çok önemli 
etkileri olabilir.  Örneğin, kâğıt hamuru üretiminde 
lignin istenmeyen bir maddedir ve çok miktarda 
enerji ve kimyasal maddeler kullanılarak odundan 
uzaklaştırılmaya çalışılır. Kâğıt hamuru üretiminde 
lignin miktarı düşürülmüş kavakları kullandığımızı 
düşünürsek girdi maliyetlerini önemli oranda 
düşürmek mümkün.   
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Bu araştırma projelerindeki rolüm, daha çok 
genetik verilerin analizi ve yorumlanması üzerine 
yoğunlaşıyor.  

-Genomik seleksiyon konusu gerçekten heyacan 
verici bir konu. Yakın gelecekte neler olabilecek? 
Klasik ağaç ıslahı çalışmaları ve genomik 
seleksiyon açısından durumu değerlendirebilir 
misiniz?

Evet, konu gerçekten heyecan verici. Genetikçiler 
1970li yıllardan bu yana DNA belirteçlerinin bitki 
ve hayvan ıslahında devrim yaratacağı konusunda 
birçok pembe umutlar verdiler. Ancak moleküler 
belirteçlerin ıslahta kullanılması bazı sınırlı 
uygulamalar dışına çıkamadı. Şimdi durum farklı. 
DNA diziliminin ucuza çıkarılması ile bir canlı 
için onbinlerce moleküler belirteç elde etmek 
mümkün. Bunun için ıslah populasyonunda yer alan 
ağaçlardan bir kaç yaprak almak, DNA çıkararak 
o ağacın genotipini çıkarmak ve ona göre karar 
vermek olası. Ancak, şunu da hatırlamakta yarar var, 
genomik seleksiyon yöntemlerini geliştirmek için 
hızlı büyüme, hastalıklara dayanıklılık gibi fenotipik 
karakterlere ihtiyaç var. Fenotipleri elde etmek için 
de döl denemeleri gerekir. Yani döl denemeleri 
tamamen ortadan kalkmayacak. Sadece önemi ve 
ağırlığı azalacak. Sonuçta çok daha kısa sürede, daha 
hızlı büyüyen ve hastalıklara daha dayanıklı klonlar 
geliştirmek mümkün olabilecek. ABD’de bir ıslah 
döngüsü 15 yılda bir tamamlanabiliyor. Genomik 
seleksiyon yöntemleri ile bu sürenin beş yıl ve hatta 
daha aza düşürülmesi olası.   

-Çalıştığınız konuların ortak yönü ağaç ıslahı 
konuları olması. Sizce ağaç ıslahının genel olarak 
ormancılık içindeki yeri nedir?

Ağaç ıslahının ormancılık sektöründeki yeri ülkeden 
ülkeye değişiyor. Plantasyon ormancılığı önemli bir 
sektör ise ağaç ıslahı da önem kazanıyor. ABD’nin 
güney eyaletlerinde çam plantasyonları bölge 
ekonomisi için önemli bir sektör. Geniş, makinalı 
toprak işlemeye elverişli araziler var. İklim ve toprak, 
ağaç tarımı yapmaya uygun. Bölgede bir yılda 
dikilen çam fidanı sayısı günümüzde 800 milyon 
kadardır. Bu bölge, dünyadaki odun hammaddesinin 
yaklaşık %16sını karşılar. Böyle olunca ağaç ıslahı 
araştırmalarına büyük önem veriliyor. Benim de 
içinde bulunduğum grup (üniversite çatısında yer 
alan ağaç ıslah kooperatifi) ağaç tarımı sektörü için 
genetik ıslah konusunda araştırma yapar. Özel sektör 

ve eyalet hükümetleri araştırma için bize maddi ve 
lojistik destek sağlarlar. Avrupa’da İsveç, Finlandiya 
ve Fransa hariç ağaç ıslahı önemli bir araştırma 
konusu değil. 

-Son olarak Amerika’dan Muş’a baktığınızda 
Amerika’nın prestijli bir üniversitesinde 
çalışıyorsunuz. Pek çok uluslarası prestijli 
dergilerde yayınları olan bir bilim insanısınız. 
Duygularınızı Orman ve Av okuyucuları ile 
paylaşabilir misiniz? 

Epeyce “yokuş”lu ve “kar”lı yollardan geçerek 
buralara gelebildik. Çalışınca ve zamanı iyi 
kullanınca bu yolları, sadece Varto’nun bir köyünden 
gelenler değil herkes aşabilir. 

Okuyucularınız arasında birçok tanıdık meslektaşım 
ve eski dostum var. Orman ve Av dergisi vasıtasıyla 
bir kısmına ulaşma fırsatı doğmuş oldu. Bu fırsatı 
verdiğiniz için teşekkür ederim. 
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Bu anlamlı sözün sahibi Gustave Flaubert1. Ünlü yazar durup dururken söylemiyor bunu. Polonezköy’ü 
ziyaret eden Flaubert’in, belki de ister istemez, ince zekasının doğal bir sonucu olarak dökülüveriyor bu sözcükler 
birer birer ağzından.

Herkes bir miktar bilir İstanbul’u. Tarihi yarımada, boğaz, kalabalık ve karmaşa İstanbul’la eş anlamlıdır adeta. 
Kaçacak delik ararız çoğu zaman bu karmaşadan. Ve dönüp dolaşıp belli noktalarda yığılır kalırız.

Polonezköy işte bu tür kaçış noktalarından biridir. Beykoz ilçesi sınırlarında bir orman köyüdür Polonezköy. 
Adampol de denir. Aslını sorarsanız, köyün Leh kökenli yerlileri bu adı daha çok tercih eder.

Polonya (Lehistan) belki de tarih boyunca en fazla işgale uğrayan topraklar arasında yer alır. II. Dünya Savaşı’nın 
kıvılcımı bile Polonya’nın işgali ile çakılmıştır. 1772-1795 yılları arasında Rusya, Avusturya ve Prusya arasında 
paylaşılan Polonya toprakları izleyen 123 yıl boyunca özgürlüğünden mahrum kalmıştır. Özgürlüğüne tutkun 
Polonyalılar 1830 yılında Rusya’ya karşı büyük bir ayaklanma başlatmışlardır. Başarısızlıkla sonuçlanan bu 
ayaklanma büyük bir göç dalgasına yol açmış, binlerce Polonyalı vatanlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Göç 
edenlerin büyük bir kısmı Başta Fransa olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gitmiştir. Bazı liderler ise, tarihsel 
süreçte Polonya ile daima iyi ilişkiler içerisinde bulunan Osmanlı Devleti’ni tercih etmişlerdir. Osmanlı-Polonya 
ilişkileri o derece yakındır ki, Polonya’nın bağımsız bir devlet kimliğini yitirdiği dönemlerde, Osmanlı sarayında 
yabancı devlet elçileri ile yapılan toplantılarda, Polonya elçisi için ayrılan koltuk daima boş tutularak, diğer 
elçilere “yolda, geliyor” denir ve bu şekilde bir mesaj verilirmiş.

Özgürlüğüne tutkun Polonyalıların ülkemizi tercih etmelerinin Türk kültür yaşamına etkileri öngörülemeyecek 
kadar fazladır. Örneğin, Nazım Hikmet atalarının Polonya kökenli olduğunu düşünmektedir. Bununla da 
övünmektedir aslında. Kanıtı, onun Lehistan Mektubu adlı şiirinin dizlerinde yatmaktadır. Çok uzun olduğu için 
tamamını buraya almam olanaklı olmasa da birkaç dizesini aktarmak isterim:

1. Akova, A. 2006.Polonezköy-Kartalın Ruhu. National Geographic Türkiye, Haziran 2006.
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“Vatan aşkı insanı, gerçekten çok uzaklara götürebilir...” Dr. Cihan ERDÖNMEZ
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Lehistan Mektubu

Sevgili gonca gülüm
Başladı Lehistan ovasında yolculuğum:
Küçücük bir çocuğum,
Bakıyorum ilk resimli kitabıma;
…
Sevgilim, dayı kızım, memed’imin anası,
Dedelerimizden biri
1848 Polonya muhaciri.
…
Lehistan’dan gelmiş dedelerimizden biri,
Gözlerinde karanlığı yenilginin,
Saçları al kana boyalı,

…
Sevgilim
Nerede, ne zaman hürriyet dövüşmüş de
Ön safında Polonyalı bulunmamış?
…
Gölgeli bir bahçeye girer gibi
Girebilmek usulcacık ihtiyarlığa,
Ve hepsinden önemlisi,
Çocukların, ama bütün çocukların,
Kırmızı elmalar gibi gülüşü
Göğsümü kabartmıyor değil
Dedelerimden birinin Lehli oluşu.

Polonya’dan Osmanlı’ya göç edenlerin yerleşebileceği 
bir köy kurma fikri 1830’lu yıllara kadar uzansa 
da, bu köyün kurulması için 1842 yılına kadar 
beklemek gerekecektir. Polonyalı devlet adamı ve 
göçmen topluluğu önderi Prens Adam Czartoryski 
merkezini Paris’te kurduğu siyasi göçmen birliğine 
bağlı olarak İstanbul’da bir doğu ajansı açmış ve 
yöneticiliğini Michal Czajkowski’ye vermiştir. 
Czajkowski İstanbul’un yakınında bulunan Lazaryen 
rahipleriyle iletişim kurarak bu rahiplerin sahip 
oldukları çiftlik topraklarında Polonyalılar için 
sığınak oluşturulmasını gündeme getirmiştir. 1842 
yılında Prens Adam Czartoryski’nin girişimleriyle 
imzalanan anlaşma sonucunda bu topraklar 
süresiz olarak kiralanmış ve Polonyalı göçmenlerin 
kullanımına verilmiştir. Aynı yıl törenle Adampol 
(Adam’ın tarlası) adı verilen bu köy Polonezköy’dür.

Kurulduğu yıl köy nüfusu 12 iken 1851’de 100, 
1856’da 121 ve 1900’lerin başlarında 150’ye çıkar 
bu sayı. Bu dönemde köyün dış alemle ilişkileri 
sınırlıdır. Tarım, avcılık ve Polonya’dan sağlanan 
maddi yardımlar geçimin temelini oluşturur.

1900’lü yıllarla birlikte köyün sosyo-ekonomik 
yapısında önemli bir dönüşüm yaşanmaya 
başlar. Yavaş yavaş dışa açılmaktadır Polonezköy. 
İstanbul’un av meraklılarının gözde mekanlarından 

biri olmaya başlamıştır. Av merakı, köyün Avrupai 
karakteristiğinin de etkisiyle, günübirlik gidiş-
gelişlerden birkaç günlük turlara dönüştürmüştür 
Polonezköy seyahatlerini. 1920’lerin başında köyün 
en köklü ailelerinden biri olan Dohodalar evlerini 
pansiyona dönüştürmüşlerdir. Türkiye’nin ve belki 
de dünyanın ilk çiftlik turizmi deneyimleri yaşanır 
Dohodaların pansiyonunda. Panisyonculuk zamanla 
gelişir ve köy ekonomisinde ağırlıklı bir yer işgal 
etmeye başlar.

Köyün dışa açılmasının ikinci bir boyutu ise 
köylülerin yetiştirdikleri tarımsal ve hayvansal 
ürünleri köy dışına pazarlamaya başlamaları 
ile yaşanmıştır. At arabalarıyla Beykoz sahiline 
getirilen başta domuz eti olmak üzere çeşitli ürünler 
sandallarla kent merkezine taşınmış ve İstanbullular 
tarafından büyük ilgi görmüştür.

1960 yılında Beykoz’la köy arasındaki ulaşımı 
sağlayan yolun açılmış olmasıyla köyde dinlenmek 
isteyenler kalabalık gruplar halinde köye akın 
etmeye başlamıştır. Bu ilgi pansiyonculuğu daha da 
yaygınlaştırmış ve köy ekonomisinde birinci sıraya 
yükseltmiştir. 1968 yılında, o zamana kadar Prens 
Wladyslaw Czartoryski’nin mirasçılarına ait olan 
köy topraklarının mülkiyet hakkı köylülere geçmiş 
ve alımı-satımı olanaklı hale gelmiştir. Bazı köylüler 
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arazilerini satarken, köye İstanbullu zenginler 
yerleşmeye başlamıştır.

Bölgede 1960’lı yıllarda yapılan ağaçlandırmalarda 
çalışmak üzere çoğunlukla Tokat yöresinden 
gelenler Polonezköy halkıyla kaynaşmış, köyde artan 
rekreasyonel faaliyetler nedeniyle ihtiyaç duyulan 
işgücü bu kitle tarafından karşılanmaya başlanmıştır. 
Günümüzde binli sayılara yaklaşmış olan köy nüfusu 
içerisinde Leh kökenli olanlar azınlıktadırlar. Buna 
karşın, köyün Leh kültürünü yansıtan karakteristiği 
özenle korunmaktadır. Örneğin, muhtarlık 
seçimlerinde bugüne kadar Leh kökenli olmayan 
bir aday çıkmamıştır. Harikulade doğası, pırıl pırıl 
sokakları, tertemiz pansiyonları, restoranları, yürüyüş 
ve bisiklet parkurları ve hatta hayvanat bahçesiyle 
Polonezköy İstanbullular için mükemmel bir 
rekreasyon alternatifi oluşturmaktadır.

Polonezköy ve çevresi doğal ve kültürel niteliklerinin 
korunması amacıyla 1994 yılında Tabiat Parkı 
statüsüyle koruma altına alınmıştır. Köy sınırlarında 
260 yatak kapasiteli 3 otel ve 600 yatak kapasiteli 
23 pansiyon bulunmakta; özellikle bahar aylarında 
günlük ziyaretçi sayısı 5 binin üzerine çıkmaktadır1. 
Ziyaretçiler köy ekonomisinin temel taşını oluştursa 

1. Erdönmez, İ.M. 2005. İstanbul’daki Korunan 
Alanlarda Rekreasyonel Kullanımların Görsel 
Etkileri: Polonezköy Tabiat Parkı. Korunan Doğal 
Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta. 
Sözlü Bildiriler Kitabı: s. 447-454.

2. Tartışmaları bitmeyen 3. Köprü projesinin hayata 
geçmesi durumunda oluşacak durumu öngörmek zor 
olmasa gerek.

da, doğal ve kültürel yapının bozulacağından 
korkan Polonezköylüler sınır çekmeyi de ihmal 
etmemektedirler. Köye hiçbir toplu taşıma aracıyla 
ulaşılamamaktadır ve buna dönük projeleri köylüler 
reddetmektedir2.

Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ve Polonezköy’ü hala 
görmediyseniz, bir hafta sonu daha kaybetmemeniz 
gerektiğini düşünüyorum. İstanbullu değilseniz, 
ilk İstanbul seyahatinizde programınıza mutlaka 
Polonezköy’ü de katmalısınız. Sabahın ilk ışıkları 
ile birlikte olun köyde. Varsa bisikletlerinizi de 
yanınızda götürün. Bir sabah yürüyüşü ya da bisiklet 
turundan sonra pansiyonlardan birinde harika bir 
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kahvaltı yapın. Ardından kahvenizi de içip düşün 
köy sokaklarına. Adım atmadığınız bir tek nokta 
kalmasın. Ama mutlaka köy kilisesini ziyaret edin. 
Ve mutlaka köy mezarlığını. Dikkatle inceldiğinizde 
mezar taşlarını, Kırım ve Çanakkale’de Osmanlı 
ordusunun birer neferi olarak çarpışıp yaşamını 
kaybedenlerin adlarını da görecekseniz. Sonra 
mutlaka Zosia Teyze’nin Anı Evi’ne uğrayın. 
Karşınıza binlerce el yazması, kitap, fotoğraf, 
harita vb. çıkacak. Bir kültürün, bir tarihin nasıl 
korunduğunu görüp şaşıracaksınız.

Ne yapın ne edin ilk fırsatta Polonezköy’e gelin. 
Derin bir nefes alın ve; vatan sevgisinin insanı nasıl 
çok uzaklara sürüklediğini, kültürün doğayla nasıl 
kaynaştığını ve birbirini tamamladığını hissedin 
ciğerlerinize doldurduğunuz tertemiz havayla. Hep 
hayıflanacak değilsiniz ya insan olduğunuz için; bir 
kez olsun “iyi ki insanmışım” deyin.

Kültür Gündemi
-	Efsanevi rock müzik topluluğu Jethro Tull’ın 

gitarist, flütist ve solisti Ian Anderson 25 Mart 
2011’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
ve 26 Mart 2011’de Ankara Anadolu Gösteri 
Kongre Merkezi’nde birer konser verecek. 
Rock müziğin sert melodileri ile flütün ipeksi 
yumuşaklığı arasında nasıl bir harmoni oluştuğunu 
görmek, hissetmek isteyenler için kaçırılmaması 
gereken bir fırsat. Bu konuda ön fikir edinmek 
isteyenlerin grubun “Locomotive Breath” adlı 
parçasını dinlemelerini şiddetle tavsiye ederim. 
Öneri kısmına girmişken “Bungle in the Jungle” 
(Ormandaki Acemilik)’ı da unutmamak gerekir. 
Son bir not olarak, grubun adını 1700’lü yıllarda 
yaşamış ve çeşitli tarım makineleri (tohum ekme 
makinesi gibi) icat etmiş bir İngiliz çiftçiden 
aldığını hatırlatmakta yarar var. 

-	Son dönemin önde gelen genç sanatçılarından 
Mounir Fatmi’nin “Megalopoller’’ sergisi, 26 Ocak 
2011 – 19 Mart 2011 tarihleri arasında Akbank 
Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.

-	Pera Müzesi’nde “Çarlık Rusyası’ndan Sahneler: 
Rus Devlet Müzesi Koleksiyonundan 19. Yüzyıl 
Klasikleri” adlı sergi 20 Mart 2011 tarihine kadar 
gezilebilir. Çarlık Rusyası’ndan Sahneler: Rus Devlet 
Müzesi Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Rus Klasikleri 
sergisi, İstanbul’da ilk kez sergilenecek bir dizi 
başyapıtı sanatseverlerle buluşturmanın yanı sıra, 
Rus gerçekçi resimleri üzerinden, Rusya tarihinin 
bir dönem kesitini de sunuyor.

-	İzmirli tiyatro severler, Zülfü Livaneli’nin aynı 
adlı romanından uyarlanan “Leyla’nın Evi” adlı 
oyunu Tiyatrokare performansıyla 27 Mart 
2010 tarihinde AKM Yunus Emre Salonunda 
izleyebilirler.

-	Alem FM’de 10 yıldır hazırladığı Matrax 
programıyla; radyoyu sokağa, sokağı radyoya 
taşıyan ve radyoculukta yapılmayanları yapan Zeki 
Kayahan Coşkun tek kişilik gösterisi Matrax’ı 6 
Mart 2011 tarihinde Trabzonlulara sahneleyecek. 
Gösteri Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan 
Sahnesinde.

-	Kasım sonunda 5. stüdyo albümü “Kayıp Çocuk 
Masalları”nı yayımlayan Cem Adrian 1 Mart 2011 
tarihinde Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi’nde 
dinleyicileriyle buluşuyor. Sanatçı çok renkli sesi 
ve sıra dışı yorumuyla kendi eserlerinin yanı sıra 
coverları ve yeni albümünden paylaşacağı şarkıları 
da söyleyecek.
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Denemeler’in yazarı ünlü Fransız düşünürü Michel Eyquem de Montaigne (Şubat 28, 1533 – Eylül 13, 
1592) yaklaşık günümüzden 500 yıl kadar önce, bir insanda bütün insanların yaşadığını yazmıştır. Yani bir 
insanın hem cahil hem alim, hem yufka yürekli hem zalim , hem korkak hem yiğit olabileceğini vb biçimde tüm 
karşıt sıfatları bir arada taşıyabileceğini düşünmüştür. Denilebilir ki Montaigne’e göre, insanlar bin bir surattır.

Bu düşünce doğru mu? Bana göre, önemli oranda doğru. Çevrenize bir bakın, uzak yakın tanıdıklarınızı bir 
de bu gözle inceleyin, irdeleyin. Diğer insanlardan gördüğünüz iyilikleri ve kötülükleri kabaca bir sayıp dökün, 
Montaigne’i haklı bulacaksınız. 

Bakmayın siz insanların (Benim özüm birdir, sözüm birdir, sazım birdir) gibilerinden yüksek perdeden 
konuşmalarına. Çok görülmüştür (Özüm birdir) diyenlerin (Özüm) diyecek kadar özlerinin bile olmadığı. Kim 
bilir kaç kez tanık olmuşuzdur en doğru bildiklerimizin ayaküstü yalanlarına, dün dündür bugün bugündür diye 
birbirinin karşıtı sözleri söylemelerine. Az mı dinledik, sevgilisine (Sazım birdir, senden başka saz çalmam) diye 
sadakat gösterisinde bulunanların ihanet öykülerini? Elbette çok gördük, çok tanık olduk ve çok da dinledik. 
Hoşumuza gitmeyebilir ama bu bir olgudur.

Bu bir olgu ise yani insanlar birden çok rol üstlenebiliyorlarsa, bunu yok saymak da yanlış gibi geliyor bana. 
İnsanların kendileri gibi olmalarını yok sayarak ya da yadsıyarak ne insanlar ne de insanlık kazançlı çıkamaz diye 
düşünüyorum.

Büyük oranda katıldığım bu varsayıma dayanarak bütün insanların en azından biraz da şair olduklarını 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla, kendimi diğer insanlardan ayrı tutmayarak “Ben de biraz şairim” diyebilirim. Bu 
da anlaşılabilir ve hoş görülebilir bir söylem olur herhalde. İşte ben bu yazıyı, “Ben ormancıyım, ben şairim” 
diyenlerin hoşgörüsüne sığınarak, asal kimliğim olan ormancılığımın yanında biraz da bu kimliğimle yazıyorum.

xxx
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Geçmişten beri taşıdığım bu düşünceyledir ki 
daha lise yıllarımda Şair Arkadaşlar Şiir Defteri 
adında bir defter açmıştım. Birçok ünsüz arkadaştan 
birçok şiir var o defterde. Ara sıra açar okurum. Her 
okuduğumda da kendi kendime, “Herkesin tanıdığı 
bir şair olmasalar bile onlar birer şairdiler” diye 
kapatırım defteri hüzünle. Ve bir özlem duyarım 
kendi kendime, bu şiirleri bir gün yayınlayabilmiş 
olmak özlemi. 

Gaziantep’te lisedeyken, dersten kaçtığımız bir gün 
bu şair arkadaşlarımdan birisi ile Alleben kenarında 
karşılıklı şiir okuyarak gezerken elimdeki dergide 
gördüğüm bir yazıya takılmıştı gözüm. Yazının, adını 
şimdi anımsamadığım yazarı, (Avrupa’da her onsekiz 
yaşına basan genç nasıl ki bir iş sahibi olursa bizde 
de her onsekiz yaşına basan Türk şair olur) anlamına 
gelen bir yargıda bulunuyordu. Arkadaşıma “Bu 
bizim köylüleri anlatıyor galiba” demiştim. Çünkü 
bizim köyde herkesin bir işi yoktu ama herkesin bir 
türküsü, bir ağıdı vardı. Her güzel için sevdikleri 
tarafından bir türkü, her acılı ölüm ya da acılı olay 
için yakınları tarafından bir ağıt yakılıyordu. Ayrıca, 
ağıtçı kadınlar da vardı. Bunlar, deyim yerinde ise 
profesyonel olarak ölülerin başında ağıt yakarlardı. 
Dolayısıyla, köylülerimin her biri biraz da bir şairdi. 
Yani Montaigne’in dediğine uyuyordu. Ben de 
Berit’in Gözyaşları adlı kitabımda bu türkülerin ve 
ağıtların bulabildiklerimi yazdım ve yayınladım.

Belki de insanoğlunun ortak özelliklerinden olan 
(Kendini hep haklı görme) eksikliği ve zaafiyetinden 
kaynaklanan bir güdü ile yukarıda açıklamaya 
çalıştığım görüşlerimi savunmak için şiir üstüne 
birkaç şey daha yazacağım.

Bu bağlamda ilk aklıma gelen şey de, üzerinde en çok 
tartışılan konu oldu. Yani şiirin ne olduğu konusu. 

Bence şiir herkese göre başka bir şeydir. Şiirin onlarca, 
yüzlerce ve hatta binlerce tanımı yapılmıştır ya da 
yapılabilir. Bu kadar çok tanımı yapılan bir kavram 
da tanımsızlığı getirir. Öyleyse şiirin tanımı yoktur, 
şiir tanımlanamaz yani. Ancak bilimsel olarak, bu 
tür tanımlanamaz kavramlar için tipolojik tanım 
kavramı geliştirilmiştir. Buna göre bazı kavramları 
anlatmak için bir tipleme yapılabilir ve fakat bir 
tanım yapılamaz. Elbette tanımlanamayan şey yok 
demek de değildir. Şiir vardır ve şiir bir gerçekliktir. 

Yıllar önce Varlık’ta okumuştum. Yaşar Nabi Nayır 
“Ben şiir olsun okurum. İster Fuzuli’den olsun, 
ister Karacaoğlan’dan isterse de Orhan Veli’den 
olsun. Yeter ki şiir olsun” diyordu. Ama şiirin nasıl 
olduğunu anlatmıyordu. Bir metin nasıl olursa şiir 
olur onu anlatmıyordu. O kendisine göre bir şiir 
kavramı geliştirmişti ve ona şiir diyordu. Onun şiir 
dediğine başkaları da şiir der miydi? Sanmam ya 
da bilemem. Yani her dağın bir dumanı olduğu gibi 
herkesin de bir şiiri ya da şiir anlayışı vardır. Çok 
kanıt göstermeye gerek yok ki herkese göre şiir 
farklıdır. Bir kişi karşısındakine “Şiir gibi konuştun” 
dediğinde o kişi de bir şiir tanımı yapıyordur.

İş bu kadar ucuz mu? Doğrusu sanmıyorum. 
Bu kadar da ucuz olamaz. Ancak pek çok şiir 
eleştirmenlerinin söylediği kadar da pahalı olamaz. 

Örneğin, öyle bir takım çokbilirlerin yazıp çizdiği 
gibi şiir ille de bulmaca gibi, matematik problemi 
gibi üzerinde kafa patlatarak çözümlenecek bir metin 
de olmamalıdır. Böyle şiirler de olabilir. Ama böyle 
olmayanları şiir sayamayız diye burun kıvrılamaz. 
Şöyle bir düşündüm kendi kendime. Çok bilinen, 
çok okunan ve çok sevilen şairleri getirdim gözümün 
önüne. Örneğin Karacaoğlan, Yunus, Nazım Hikmet, 
Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Orhan 
Veli vb şairleri anımsadım. Bunlar ne kadar da güzel 
şiirler yazmışlar, söylemişler. Bunu herkes takdir eder. 
Hepsini her okuyan anlayabilir. Yani anlaşılabilir şiir 
ya da şair zor anlaşılanlardan daha çok tutunuyor 
gibi geliyor bana.

Aklıma ikinci olarak şair kimdir sorusu geldi. 
Kendimce bir yanıt bulmaya çalıştım bu soruya da.

Bana göre şiir yazmak bir aşk halidir. Bir 
tanımlanamazı, başka bir tanımlanamazla 
tanımlamak gibi bir gülünçlük içine düşmek 
istemem. Aşk da tanımlanamaz çünkü. Ancak aşk 
vardır, aşk da bir gerçekliktir. Aşkın var olduğunu 
bilenler “Şiir yazmak bir aşk halidir” söylemini 
anlarlar.  

Ayrıca, şiir okumak da bir aşk halidir. Ancak, şiir 
okumak bu kadar da değil. Kim şiir okuyorsa, 
okuduğu o şiiri kendisi yazmıştır. Okuduğu şiir 
kendisine aittir. Yani, bir şiiri okuyan kişi bana göre o 
şiirin şairidir.
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Hiç kimse bu düşünceye katılmak zorunda değildir. 
Ama bu düşünceye “Olabilir” diye bakılabiliyorsa 
buradan şu sonuç da çıkarılabilir:

 Aşkı doğa aşkı, Tanrı aşkı, insan aşkı ve benzerleri 
gibi hangi anlamda anlarsak anlayalım şair bir 
aşıktır. Şiir aşktan ayrılamaz. Belki de bu nedenle 
olacaktır ki ülkemizde halk şairlerine halk aşıkları 
denilmektedir. Dolayısıyla şair aşık olan kişidir. Ve 
her insan da her zaman değilse bile ara sıra aşık 
olur. Bir kere olur, beş kere olur. Doğaya aşık olur, 
Tanrı’ya aşık olur, bir diğer insana aşık olur. Ama her 
insan aşık olur ve bu nedenle de her insan bir şairdir. 
Ne var ki bizler, bir anlam daraltmasına giderek, 
yalnızca bütün bir ömrünü aşık olarak yaşayanlara 
şair diyoruz. Ya da en azından diğerlerine oranla 
daha çok, daha sık ve daha uzun aşk hali yaşayanlara 
şair diyoruz. Yaşasın aşk, yaşasın şiir ve mutlu olsun 
şairler yani bütün insanlar. 

xxx

İyi de bütün bunların ormancılıkla ne ilgisi var 
diye sorulabilir. Haklı bir soru. Yanıtsız kalmamalı. 
Açıklayayım.

Önce bizim köylülerden başlayalım. Onlar niye 
şairdiler? Başka yapacak işleri yok muydu da türkü 
yakıyorlardı, ağıt yakıyorlardı? Kim bilir, tren düdüğü 
ile uyanıp çoğalanlar gibi belki benim köylülerimin 
de başka işleri yoktu. 

Kemalettin Kamu, Bingöl Çobanları’nda ne de güzel 
betimlemişti benim köylülerim gibi olanları:

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni;
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini.
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek,
Koyunumuz var,  kuzumuz var, köpeğimiz kedimiz 
var. Elimizde bir değnek, sırtımızda kepenek, 
dağlarda yapayalnızız. Bir sevgili büyütürüz içimizde. 
Ona türküler yakarız, türküler çağırırız. Sesimizin 
çıktığı kadar bağırırız. Yankılanır yamaçlarda. Kendi 
sesimizi kendimiz dinleriz. Belki de Orhan Veli 
benzetmesi gibi yaparız:

Dağ başındasın; 
Derdin günün hasretlik; 
Akşam olmuş, 
Güneş batmış, 
İçmeyip de ne haltedeceksin?
Yani ortam uygun. Çal kavalını, çağır türkünü. Nasıl 
olsa kimse duymaz ve sen kimseye beğendirmek 
durumunda da değilsin.

Bunu en iyi de ormancılar anlar bence. Bildiğim 

kadarı ile Türkiye’de, canlının içinde bulunduğu 
ortamla ilişkilerini yani ekolojiyi ders olarak okutan 
ilk yükseköğretim kurumu, bir mezunu olmakla 
övündüğüm, İ. Ü. Orman Fakültesi’dir. Yalnızca bu 
nedenle bile, canlının ya da insanın ortamın ürünü 
olduğu gerçeğini en iyi ormancılar bilir.

Benim köylülerimin de, meslektaşım ormancıların da 
bulundukları ortam şiirsel bir ortamdır. Bu nedenle, 
yukarıda değinildiği gibi, bütün insanlar biraz da şair 
iseler, benim köylülerim ve benim meslektaşlarım da 
biraz daha fazla şairdirler. 

Bir şiir türü olarak pastoral şiir (bukalik şiir) ya da 
aynı anlamda kır şiiri veya çoban şiiri türü ortaya 
çıkmışsa ve bu türden de nice ünlü, ünsüz şairler nice 
ünlü, ünsüz şiirler yazmışlarsa bunun bir nedeni yok 
mu? Elbette var. Hem de pek çok nedeni var. Ama, 
ana neden, adına bir şiir türü oluşan ortamdır.  

Faruk Nafiz, o çeşme olmasaydı nasıl yazardı Çoban 
Çeşmesi’ni? Nasıl duyardı “Uzaktan uzağa çoban 
çesmesi”nin sesini?

Şukufe Nihal, o su olmasaydı yüreğimizi titreten 
“O su bir sır gibi mırıldanırdı-Göğsünde bir sarı 
ay yıkanırdı-Bizi Leyla ile Mecnun sanırdı-Gamlı 
yolumuzda ağlayan o su” dizelerini yazabilir miydi?

Cenap Şahabettin Elhan-ı Şita’da “Karlar-Ki 
semadan düşer düşer ağlar” diyebilir miydi hiç, kar 
yağdığını görmemiş olsaydı?

xxx

Şiirsel bir ortamda yaşadıklarını ve bu nedenle 
de başkalarından biraz daha fazla şair olduklarını 
söylediğim köylülerimin şiirlerinin bir bölümünü 
Berit’in Gözyaşları adlı kitabımda yayınladığımı 
yukarıda açıklamıştım. O şiirlerin sahipleri hiç 
ünlü olmamışlardır diğer köylüler gibi. Şiirleri 
türküleşmiş ve o şiirler ünlü olmuşlardır. Ama o 
türkülerin sahipleri değil de onları pazarlayanlar ünlü 
olmuşlardır. Bakınız, sahipleri bilinmeyen o türküler 
için Bedri Rahmi ne demiştir :  
Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden 
utanırım…  
Ah bu türküler, türkülerimiz, ana sütü gibi candan, 
ana sütü gibi temiz  
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla, köyümüz 
köylümüz memleketimiz…  
Ah bu türküler köy türküleri,
Tıpkı köylüler gibi ormancıların da ünlenmiş şairleri 
bulunmayabilir. Onların kaçmadan vurmaya hiç 
fırsatları olmamıştır ki yazdıkları şiirleri bastırsınlar, 
basın dünyasında yandaş bulsunlar ve kendilerini 
toplum karşısına çıkarabilsinler. Vurgun yemiş gibi 
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tayin tayin üstüne yaşamışlardır. Çoğu kırsaldan 
gelen ve geride bir dayanağı olmayan bu insanlar için 
şiir kitabı bastırmak ne hadlerine? Bu hüner başka 
bir hünerdir. Yalnızca yazmak ve de güzel yazmak 
hüneri değildir. Ama bu durum ormancıları şair 
olmaktan da alıkoyamamıştır elbette.

Örneğin, Lütfü İncekaş 1949 mezunudur Orman 
Fakültesi’nden. Şairdir. Orman yangınları ile ilgili bir 
şiirini aşağıda veriyorum. Bu şiirin, özde güncelliğini 
koruduğunu düşünüyorum. 

Günümüzde orman yangınları oldukça ileri 
tekniklerle söndürülüyor. Oysa Lüftü İncekaş Mut 
Orman Bölge Şefli iken (1953) işler böyle değildi. 
Ormancılar ilkel koşullarda canını dişine takarak 
orman yangınları ile savaşırlardı. 

O yıllarda, çıkan yangınlar merkeze “Hayat” 
başlıklı telgrafla bildirilirdi. Manyetolu telefonlarla 
haberleşilirdi. Şair, şiirini İşletme Müdürü Ali 
Solmaz’a ithaf etmiş. Şimdi artık aramızda olmayan 
tüm ormancıları rahmetle anarak bu şiiri sunuyorum: 

HAYAT / TEL
Orman Umum Müdürlüğüne / Ankara 
 
Silifke İşletmesinin Mut Kazası, 
Ardasın 60 Nolu Havzası, 
Alev alev, duman duman… 
Eteğinden tutuştu orman. 
 
Bir yol telefon çalmaya görsün, 
İçin bir hoş olur, için erir, 
Ben kule bekçisi Hıdır Üçyıldız der, 
Üç kazadan tekmil verir. 
 
Onluk santral değirmen misali, 
Onluk santral pul, pul ağlar. 
Keben aradan çekilir, 
Silifke Müdürün evini bağlar. 
 
Kaçıştı kahvelerden kasabalı, 
Yollarda kala kaldı körü topalı. 
Orman sizin dedik sahip çıkmadı kimse, 
Dorla’dan bir Adem Oğlu çıktı kelâm etti: 
Dedi karışma varsın yansın bizimse. 
 
Esme poyraz, esme önümüz Kurban. 
Yön değiştirme de sen bilin gene. 
Diyelim beddualı hadi Ormancıyla orman, 
Dağın taşın, kurdun kuşun suçu ne? 
 

Haritada bir yer tutuştu… 
Han değil hamam değil gazeteler yazsın; 
Canavar düdükleri telâşa versin şehri, 
Ve gururla dönsün birkaç itfaiye eri. 
 
 “Havada bulut yok bu ne dumandır.” 
Bizdeki sevgi ile imandır. 
Müdür veznedar sayman, 
Ha gayret gardaşım, ha gayret, 
Her sefer şapkası yanan Süleyman.
 
TEL-HAYAT
26 / 8 / 1953 gün ve 783 sayılı tele ektir:

Bir yangın söndü demek,  
Bir orman bitti demektir. 
“Kadın olmak neye yarar-Kadınca yaşamadıktan 
sonra” dizelerinin şairi 1961 mezunu Yıldız Yapıcı 
da unutamadığım ormancı şairlerimizdendir. İlk 
şiir kitabını Bahçeköy’de öğrenci iken almış ve 
okumuştum. Her ormancının yaşadığı gibi yaşadığım 
tayin göçleri sırasında bu kitabı kaybettim. Şimdi 
aklımda kalan onun bu dizeleri ve Biz Buyuz adlı şiir 
kitabıdır. Selam olsun Yıldız Yapıcı’ya.

Sanıyorum, tertibim Prof. Dr. Melih Boydak adı 
da birçok meslektaşımızın yabancısı değildir. O 
Anadolu Kadını adlı şiir kitabında şöyle sesleniyordu 
kadınlarımıza:
Ben Anadolu kadını;
Ak ederim karanlığı,
Görkemliyim,
Güçlüyüm,
Yunus kadar aşk dolu,
Pir Sultan kadar yürekli,
Veysel kadar içliyim.
Bazı şiirleri bestelenen Ilgazlı şair Halil Gökkaya 
da 1992 mezunu bir orman mühendisidir. Gün 
Doğarken ve Gün Ortası adlarında iki şiir kitabı 
vardır. Zeytin Ağacı, Servi Ağacı, Kestane Ağacı, 
Çınar Ağacı, Ardıç Ağacı gibi çok güzel mesleki 
şiirler yazmıştır.  

“Kitapsız ve ağaçsız bir dünya düşünemiyorum” diyen 
şair Kenan Mim Eryiğit de bir orman mühendisidir.  

Ormancı şairlerin hepsi bu kadar değildir. Bilip 
buraya aktaramadıklarımın dışında mutlaka benim 
bilmediğim şairlerimiz de vardır. Bunların tümünü 
böyle bir makale çerçevesinde incelemek hem olası 
değil hem de şairlerimize yakışır değil. Bu nedenle 
sözü burada bitireceğim. Ancak, söz edemeden 
geçemeyeceğim bir ormancı şairimizi anmak 
istiyorum.
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Benim Şair Arkadaşlar Şiir Defteri’nin de 2 adet 
ormancı şairi vardır. Bunlardan birisi, uzun yıllar 
meslekte çalıştığı için, pek çoklarımızın tanıdığı bir 
isimdir: Selahattin Gülaçtı.

Selahattin Gülaçtı 15.Mayıs.1963’te yazmış 
defterime. Ama onu burada uzun uzun 
anlatmayacağım. Başka zaman anlatırım. Onun 
kendisini anlatacak kadar ömrü vardı. Ancak diğeri 
tez terketti bizleri, kendisini anlatamadı. Acı da olsa, 
onu yazmak bana düştü.

Adı Cemal Taşkın’dı. Birlikte kaydolmuştuk 
İ.Ü.Orman Fakültesi’ne 1960’ta. İlgi alanı felsefe, 
psikoloji, sosyoloji ve şiirdi. Yeni Vefa Talebe 
Yurdu’nda bir yıl birlikte kaldık. Neredeyse sabahlara 
kadar tartışırdık. Doymazdı. “Yeter yoruldum Cemal” 
derdim. Yine de yapışırdı yakama, bırakmazdı. 
Hemşehrisi 22 yaşında ölen Rüştü Onur’a 
(1020-1942) benzetirdim onu. Liseli yıllarımda 
ezberlediğim Rüştü Onur’un “Size açabilmeliydim 
içimi-Geceler yalnız size-Ve yüzüm kızarmadan-
Çocukluğumun küçük aşklarını-Anlatabilmeliydim-
Geceler yalnız size” dizelerindeki gibi karanlığa 
sığınmacı görürdüm Cemal’i. Kızardı ama 
dostluğumuz devam ederdi, tartışmalarımız devam 
ederdi.

Zaman zaman Cemal’in başına bir iş geleceğinden 
kuşkulanırdım. Ortak dönem arkadaşlarımız ve 
kendisinin hemşehrileri Asım Gür ve Şeref Torlakçık 
da sanıyorum ki benzer değerlendirmeler içindeydi. 
Ve Cemal bir orman bölge şefi iken, üstelik nişanlı 
iken nişanlısı ve baldızı ile birlikte hayatına son verdi. 
Haberi bir ormancılık dergisinde okudum. Gözü 
yaşlı bir adamım. O gün de çok ağladım. Defterime 
“Güzel ve mesut yaşamak da cehennemin dibine” 
diye yazmıştı. “ Ümitsizlik kadar ümit de insana çok 
defa acı verir”  diye yazmıştı Cemal 01.01.1962’de, 
Bahçeköy’de. Cemal Taşkın’ı rahmetle anıyor ve 
onun bende kalan şiirlerinden küçük bir demet 
sunuyorum:

GEZGİN
Artık avare bir gezginim, vakitsiz düşlerimle
Geçerim yolumu, vahşetzar çölleri arasından
Yıldız ve seyyarelerde sonsuz serzenişlerimle
Korkarım ah! Demet demet şiirle sana varmadan

Evime varmak içindir her kapıyı çaldığım
Gezgin ruhum bütün dış dünyalardan geçip varacak
İbadet ettiğim bu iç mihrap, işte ulaştığım
Orada ten buhurdan ulvi nağmelerle dolacak

Dış dünyalar, onlara kapanmadan gözlerim
Önce uzaklarda dalgın, taşarak dolaştı
Ve ben haykırarak “İşte buradasın” dedim.

BÜYÜK AŞKIM
Bahçemin güllerini mermer sinelere kattım
Hepsi de birer birer solsun diye
Bu sineleri muhteris dudaklara bıraktım
Ta ki ateşleri sonuna kadar sönsün diye

GÖZLERİN
Gözlerinin siyahı zulmetidir kalbimin
Yosun tutmuş girdaplarında sevgi çağlar
O gözler ki ardında kirpiklerinin
Hep melul, ateşin ağlar.

S...L
Senin yaşadığın;
Evler, şehirler ve efsun beldeler
Varsın ocağımda bir duman olsun.
İstemem! O sisli iklimleri
Varsın yaylalar bana vatan olsun.

Senin yaşadığın,
Eski hayal ve gençlik mabedim
Varsın mabedimin çiçekleri solsun
İstemem! Zehir kokan çiçekleri
Varsın ufuklar vakitsiz solsun.
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Sayın Prof. Dr. Cantürk Gümüş, Ankara’da 17 – 18 Aralık 2009 tarihinde yapılan “Toprak Mülkiyeti 
Sempozyumu’’nda sunduğum tebliğin tümü incelendiğinde görüleceği gibi; Tüm gelişmiş Batı Ülkelerinde 
tarım alanlarında ve orman alanlarında insanlara mülkiyet hakkı verildiği halde, Ülkemizde tarım alanlarında 
mülkiyet hakkının verildiğini, ancak orman alanlarında mülkiyet hakkının çok sınırlı örnekler dışında insanlara 
verilmediğini, tüm ormanlarımızın neredeyse tamamına yakın bölümünün Devlet Mülkiyetinde olduğunu, bu 
durumun ise gelişmiş Batı ülkelerinde olmayan, sadece ülkemizde bulunan başta 2B alanları olmak üzere birçok 
Ormancılık Sorunları yarattığını, yazmıştım. Ayrıca vatandaşları orman kurmaya özendirmek, vatandaşın Batı 
Ülkelerinde olduğu gibi ormanlarda da mülk sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Anayasamızda olmayan, 
ama olması gereken, bozuk orman alanlarının toprağı ile birlikte üzerindeki mevcut bozuk orman servetinin de 
verilmesi gerektiğini, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunundan bir adım 
daha ileri atılmasını vurgulamıştım.

Üniversitelerin ve üniversitelerde veya araştırma kurumlarında görev yapan bilim insanlarının ve araştırmacıların 
görevlerinden biri de ve hatta en önemli görevleri düşünce üretmeleridir. 40 yıl üniversitelerde çalışan, zamanın 
demirperde kentlerinden Moskova dahil tüm Batı ülkelerindeki üniversitelerde ve araştırma kurumlarında 
defalarca bulunan ve araştırmalara katılan, dünyaca meşhur Oxford Üniversitesinde British Council kanalı ile 
misafir profesör olarak görev alıp, Oxford öğretim üyeleri ile birlikte ‘’tutor’’ (teke tek öğrencilerle ders yapma) 
yapan, Oxford Üniversitesinde yayın yapan, İngilizce eğitim veren Yeditepe Üniversitesinde 14 yıl boyunca ve 
halen derslerini İngilizce olarak anlatan, 22 yıldan beri Profesörlük yapan, bu süre içinde 9 yıl ( 3 dönem, ikisi 
Orman Fakültesinde olmak üzere) dekanlık yapan, aralıksız 20 yıl süre ile Üniversite Senatolarında görev alan bir 
bilim adamı olarak düşünce üretmek herhalde benim de görevlerimden biri olacaktır. 

 Sayın Prof. Dr. Cantürk Gümüş böyle bir düşünce üretmeye hakkım yok mu? Bu düşüncelerimi yazmaya 
söylemeye neden hakkım yok? Hangi demokratik ülkede yaşıyoruz? Sen silvikültürcüsün, sen mülkiyet 
konusunda fikir üretemezsin, o konuları bize bırak diye düşünmek doğru mudur? Bilim insanlarının bildiklerini 
söylemesi hangi ülkede sınırlanabilir? Bilim insanlarının bildiklerini yazması ve söylemesi nasıl kısıtlanabilir? 
Ayrıca siz ve daha birçok insan söylediklerimin ve yazdıklarımın doğru olmadığı kanısında da olabilirsiniz. Size 
ters ve doğru gelmiyor diye size silvikültür anlatan bir hocanıza hakaret dolu bir açık mektup yazmanız doğru 
mu?

Benim düşüncelerimi doğru bulmamanıza kesinlikle gücenmiyorum. İki bilimadamı olarak farklı düşünmemiz 
kadar doğal birşey olabilir mi? Karşıt fikirler insanlara ve özellikle meslektaşlarımıza doğruyu bulmada yardımcı 
olur. Benimle aynı düşüncede olmadığınızı yazmanıza bilakis çok sevinirim.

Ancak hocanıza hakaret dolu bir açık mektup yayınlamanıza gerçekten çok üzüldüm. Sizin gibi dekanlık yapmış 
üst düzey bir yönetici ve bilimadamına kesinlikle yakıştıramadım. Düşüncelerimin hatalı olduğunu, bu fikirleri 
yerden yere vurarak yazın, hiç üzülmem. Bilakis sizi kutlarım. Ancak okumayan, literatür kullanmayan, dünyadan 
ve ülkemiz ormanlarından haberi olmayan, köyümüzü ve köylümüzü tanımayan, taşradan haberi olmayan, 
Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini bile bilmeyen veya kullanamayan, bilgisiz bir insan diye hocanıza 
hakaretler yağdırmanıza gerçekten çok üzüldüm ve size, sizin gibi saygın bir bilimadamına yakıştıramadım. Yalnız 
size değil, böyle hakaret dolu bir yazıyı yayımlayan, çok saygın olan Orman ve Av Dergisine de yakıştıramadım, 
sizinle birlikte onları da kınıyorum. “Sen kimsin de mülkiyet konusunda fikir üretiyorsun, kapa çeneni otur 
yerinde, aksi halde seni aşağılayan yazılarla seni perişan ederiz” zihniyetini kınıyorum.

Sayın Prof. Dr. Cantürk Gümüş, sevgili öğrencim (size silvikültürü anlatan ve sevgili hocam diye yazınızda 
söylediğiniz için bu ifadeyi kullanmaya cesaret ettim), düşünce tartışmasına her zaman evet, ama lütfen 
yazılarınızda yalnız bana değil, hiçkimseye hakaret etmeden yazın, karşınızdaki insanları küçük düşürecek 

Prof. Dr. Cemil ATA
Yeditepe Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
acemil@yeditepe.edu.tr

Sayın Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ’ün 
Açık Mektubuna Yanıt
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ifadeler kullanmayın. Düşüncelerime karşı çıkmayı, 
beni aşağılayarak daha fazla kuvvetlendireceğinizi 
zannetmeyin.

Lütfen biraz daha derin düşünelim birlikte. Neden 
tüm gelişmiş Batı ülkelerinde,  tarımda olduğu 
gibi orman alanlarında da mülkiyet hakkı verilmiş 
de, biz bu hakkı tarih boyunca, sınırlı zamanlarda 
ve sınırlı koşullar dışında, vermemişiz? Neden o 
ülkelerde şahıslara ait orman alanları devlete 
ait ormanlardan daha fazla da bizde yaklaşık 
tüm ormanlar devlete ait. Batı ülkeleri mi doğru 
yapmış ve yapıyor, yoksa biz mi doğru yaptık ve bu 
doğru bildiğimizi devam ettiriyoruz.

Bu konularda sizin araştırmalarınız ve gözlemleriniz 
mutlaka benimkinden kat kat daha fazla ve 
kalitelidir. Lütfen bu konularda bu dergide 
karşılıklı yazılar yazalım ve bilimadamları olarak 
tartışalım. Bu ülke bizim ülkemiz. Ülkemizi 
herşeyden çok seviyoruz ve çağdaş bir ülke olmasını 
istiyoruz. Tartışmalarımız sonunda ülkemizde 
tüm ormanların Devlet’e ait olması daha iyidir 
kanısına varırsak, milletimize doğru yoldayız devam 
edelim mesajı vermiş oluruz. Eskinin demirperde 
ülkelerinde olduğu gibi tüm ormanlarımız devlet 
mülkiyetinde olmaya devam eder. 

1990’lı yıllarda Çekoslovakya’da silvikültür 
profesörleri toplantısında, bir Çek Profesör bana ‘’ 
Dr. ATA, biz ülkemizde rejim değişikliğinden sonra 
ormanların eski sahiplerine iadesi sırasında çok 
sıkıntılar çekiyoruz, eski orman sahibi insanlar bu 
son 50 yıl içinde ölmüşler ve onların mirasçılarını 
bulmakta sıkıntılarımız var, eski orman sahipleri 
ölmemişse veya onların mirasçıları kesin belli ise o 
ormanları iadede hiç sorun olmuyor, ama miras işi 
karışık olanlarda işimiz zor, siz bu konuları nasıl 
çözdünüz?’’ diye sormuştu. Beni şoke eden bu soru 
karşısında ‘’bizim ülkemizde yaklaşık olarak tüm 
ormanlar devletin elinde, bizde miras meselesi 
yok.’’ deyince Çek Profesör şoke olmuştu ve ‘’ben 
Türkiye’yi komunist rejim uygulanmayan bir ülke 
zannediyordum.’’ diye cevap vermişti. Ben bir 
silvikültürcü olmama rağmen, o günden beri hep bu 
soru kafama takılı kalmıştır.

Beni hep şaşırtan olaylardan birini de Oxford 
Üniversitesinde yaşadım. Oxford Üniversitesi 
Forestry Department’ de bir tutor (öğrenci ile 
teke tek ders) sırasında, benim ve Dr. White’ın 
bulunduğu bir tutor’da öğrenci ile ders yaparken 
‘’Orman Kaçakçılığı’’ konusu gündeme geldi. Ben 

öğrenciye bu kavramın İngilizce anlatılmasının 
zor bir konu olduğunu, devlet ormanlarından bir 
bakıma hırsızlık gibi ağaç kesip kullanmak veya 
satmak olduğunu anlatmaya çalıştım ve bunun 
hırsızlık olmadığını, kaçak kesim olduğunu 
söyledim. Öğrenci hayretler içinde yani Türkiye’de 
insanlar kendilerine ait olmayan ormanlardan 
ağaç kesip satıyorlar ve kullanıyorlar ve siz ona 
hırsızlık demiyorsunuz, bu olay için ayrı bir 
kelime geliştirmişsiniz, bizde, İngilizcede bu olay 
için bir kelime yoktur demişti. İngilizlerin aklına 
‘’kaçakçılık’’ denince ‘’contraband goods’’ kaçak 
olark ülkeye sokulan, ithal izni olmayan malı 
getirmek, ‘’smuggling’’ esrar kaçırma, silah kaçırma 
vb. gibi kaçakçılık olayları çağrışım yapmaktadır. 
Bizde hırsızlık ve Orman Kaçakçılığı ayrı 
kavramlardır. Yine bir silvikültür hocası olmama 
rağmen hep aklıma takılan bir sorudur bu, neden 
orman hırsızlığı değil de orman kaçakçılığı, 
ve köylümüzün altında doğup büyüdüğü ağacı 
kullanırken neden hırsız veya kaçakçı diye isim 
verildiği, neden o ağacın altında o orman içinde 
doğup büyüyen o insanın ihtiyacı için kestiği ağaç 
karşısında hırsız muamelesi gördüğü, neden içinde 
doğup büyüdüğü, altında çelik çomak oynadığı o 
ormanın kendine ait olmadığı, hep aklıma takılan 
bir sorudur. Size göre ben bir silvikültürcü olduğum 
için böyle soruları kafama takmamam gerekir ama ben 
kendi kendime yine de sormadan yapamıyorum.

Beni çok üzen ve çok da şoke eden bir başka 
olayı da burada anlatmayı yararlı görüyorum. 
1990’lı yılların başında, Trabzon’da KTÜ Orman 
Fakültesi’nde Profesör olarak görev yaparken, bir 
gün Araklı’dan birkaç vatandaş ziyaretime geldi ve 
beni şoke eden bir teklifte bulundular. Vatandaşlar 
tıraşlama kesilmiş Ladin Yapay Gençleştirme 
alanlarındaki Ladin köklerini sökerek yakacak 
odun elde etmek istiyorlardı. Ben ‘’kök sökme işinin 
zor bir iş olduğunu, bunun atasözü bile var, kök 
söktürme, bu zahmetli işe neden giriyorsunuz, kök 
sökmek kolay mı?’’ diye isteklerine cevap verdim ve 
onları konuşturmak istedim. Vatandaşlar, ‘’Hocam 
Orman İşletme Şefimiz sizin öğrencinizdi, sizi 
de çok sever ve sayar, siz şefimize söylerseniz sizi 
kırmaz ve bize Ladin köklerini sökmemize izin 
verir.’’ dediler. Ayrıca ‘’Ladin köklerini sökmek çok 
kolay, sığ köklü ağaç olduğu için kök dibine 1-2 
dinamit lokumu koyunca kök parçalanıyor ve 5-10 
kök sökse bir insan yıllık yakacak odunu çıkıyor, biz 
Almanya’da yol yapımında çalışırken Ladin köklerini 
böyle patlatıyorduk.’’ dediler. Ben de ‘’Sizin fındık 
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ve kızılağaçlarınız var, neden onlardan yakacak 
ihtiyacınızı karşılamıyorsunuz da kök sökme gibi zor 
bir işe girişiyorsunuz?’’ dediğimde bana cevap olarak ‘’ 
Hocam, bizde hiç bir mal sahibi, ağacının dalını bile 
kesmez, onu gözü gibi korur’’ demişlerdi. Ben de ‘’siz 
kendi malınızın dalını bile kesmiyorsunuz, ama 
devlete ait olan ormanın bırakın ağacını kesmeyi, 
kökünü bile kazıyorsunuz, sökmek istiyorsunuz, 
kesinlikle olmaz, ben sizin bu isteğinizi öğrencim 
olan İşletme Şefine söyleyemem’’ diye belirtmiştim. 

Sayın Prof.Dr. Cantürk Gümüş, vatandaşın 
gelip benden istediği şey, çok önemli bir gerçeği 
anlatmaktadır. Vatandaş gerçekten kendine ait bir 
ağacın dalını bile kesmez iken, Devlete ait olan 
ağacın, bir başka deyişle herkese ait olan ağacın 
kökünü sökmek istemektedir.

Doçentlik araştırmam sırasında 1980-1985 
yılları arasında Ordu’dan Şavşat’a kadar Ladin 
ormanlarını karış karış gezdim. Buralarda 
deneme alanları kurdum. Yüzlerce ve binlerce ışık 
ölçmeleri yaptım, flora topladım, toprak profilleri 
açtım, fidan diktirdim, ağaç kestirttim, doğal 
ve yapay gençlikleri izledim, tıraşlama kesilen o 
güzelim saf Ladin ormanlarının böğürtlenliklere 
nasıl dönüştürüldüğünü gördüm ve resimledim 
(isteyenler Orman Genel Müdürlüğü yayını olan 
Doçentlik Tezimi okuyabilirler.), bu tezimle Ladin 
ormanlarında nasıl bir gençleştirme yapılacağına 
dair önerilerde bulundum. Bu çalışmalarım 
sırasında, tüm Doğu Karadeniz Ormanlarında 
yaşayan köylü-işçi vatandaşlarımla sohbet ettim, 
dert dinledim, onlarla azıklarımızı paylaştık, gece 
evlerinde kaldım, çaylarını ve karalahana çorbalarını 
içtim. Doğu Karadeniz Ormanlarında yaşayan 
köylü-işçi vatandaşların dünyanın en temiz, en 
doğru, vatanını en çok seven, en saygın insanlar 
olduğunu gördüm. İçinde doğup büyüdüğü, altında 
çelik çomak oynadığı ormandan bir ağaç kesti diye 
nasıl hırsızlıkla (kaçakçılıkla) itham edildiğini, nasıl 
hapse atıldığını ve ‘’Orman Suçluları Genel Af ’dan 
yararlanamaz.’’ ilkesi nedeni ile hapishanelerde ve 
mahkemelerde neler çektiklerini dinledim. O temiz 
ve saf köylü hanımların ve onların kız çocuklarının 
yakacak odun ihtiyaçlarını karşılamak için onlarca 
kilometre yerlerden sırtlarında odun taşırken o 
narin bedenlerinin nasıl ezildiğini görerek içim 
parçalandı. Bu insanların neden yanıbaşındaki 
ormanlardan yararlanamadığını, neden o ormanın 
sahibi olamadıklarını hiç mi hiç anlayamadım. 
Bu insanlara bir baba şefkati ile yaklaşması gereken 
Devlet Baba’nın onlara nasıl eziyet eden Devlet 

Baba olduğunu gördüm. Bir silvikültürcü olarak, bu 
konuları sizin kendi araştırma konularınız olması 
nedeni ile yeteri kadar, yani sizin kadar bilmem 
mümkün değil, ama bir bilimadamı olarak bu 
konular hep aklıma takılıyor ve unutamıyorum. 
Orman Köylümüzün çektiklerini, evini barkını 
terk edip ya Almanya’ya giderek veya İstanbul’un 
varoşlarında o sefil hayatlarına nasıl devam 
ettiklerini anlayamıyorum. İçinde doğduğu orman, 
arkasında saklanarak saklambaç oynadığı ağaç 
kendinin olsa acaba o insanlar orada kalıp o yerleri 
ihya mı ederlerdi, dalını bile kesmeye kıyamadığı o 
ormanları korur muydu, yoksa Devletin tıraşlama 
keserek tahrip ettiği gibi tahrip mi ederlerdi?

Fransa’da ve Almanya’da ortak çalışmalar ve 
araştırmalar yaptığım yabancı bilimadamlarının 
özel ormanlarını ve o ülkelerdeki diğer özel orman 
sahiplerinin ormancılık sorunlarını görme ve anlama 
fırsatını buldum. Onların da sorunları var, ama 
bizim ormancılık sorunları ile kıyaslayınca onların 
sorunları önemsiz kalıyor. Hiç bir orman sahibi 
o ülkelerde doğup büyüdüğü ormanı terk edip 
gurbetlere çıkmıyor veya İstanbul varoşları gibi sefil 
yaşam ortamlarına kendilerini atmıyor. 

Sayın Prof.Dr.Cantürk Gümüş, sizin de belirttiğiniz 
gibi ülkemizde Orman Köylüsü orman köylerini 
boşalttı. Onların boşalttığı yerler şimdi tekrar doğal 
yolla ormanlaşmaya başladı. Vatandaşın kahredip, 
o doğduğu büyüdüğü yerleri terk edip, İstanbul 
varoşlarına yerleşmesi sizce doğru mu? Ümit 
ederim bilimsel makalelerinizle benim gibi insanları 
aydınlatır ve bilgilendirirsiniz. Ancak lütfen bilimsel 
yazılarınızı yazarken kimseye hakaret etmeden 
yazmaya özen gösteriniz.

Ders verdiğim, okuttuğum öğrencilerimin bir gün 
karşıma profesör, dekan ve bilim adamı olarak 
çıkması beni her zaman gururlandırmıştır. Sayın 
Gümüş de beni hep gururlandıran biri olmuştur. Bu 
yazısını yazarken herhalde kötü bir gününe denk 
gelmiştir diye kendimi teselli etmek istiyorum. Böyle 
sıkıcı bir yazımı okuma zahmetine katlandığınız için 
teşekkür ederim. 

Saygılarımla. 
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Üvez cinsi; kışın yaprağını döken, farklı boylarda (3-25m.), çalı ya da orman ağaçlarıdır. Kuzey yarımkürenin 
değişik bölümlerine yayılmış 80’den fazla türü vardır. Sorbus sözcüğü Latince “Sorbum’’ sözcüğünden gelir 
ve “meyve’’ anlamı taşır. S.  acuparia türünde sıfat olarak kullanılan acuparia sözcüğü de kuşlar tarafından çok 
sevilen türlerin meyvelerini ifade eder. Kuş yakalamada kullanılan kuş kapanı “avis’’ ve “capere’’ sözcüklerinden 
türetilmiştir. Benzer bir isimlendirmede “kuşçu armudu’’ adıyla Azerbaycan Türklerinde görülür. Yine Anadolu’da  
“üvez’’ ismi sadece S. domestica için kullanılır. Diğer üvez cinslerinin yaygın adı “geyicek elması, geyik elması, kuş 
elması ya da kuş armudu’’, Sorbus torminalis türünün ise “gurmut’’şeklindedir.

Beyaz, ender olarak ta pembe renkte olan bileşik yalancı şemsiye şeklindeki çiçeklerde; erkek ve dişi organlar aynı 
çiçekte bulunur. Meyveler yalancı meyve tipinde; küremsi, yumurtamsı ya da armut şeklindedir. Doğal ortamda 
üvez tohumları meyvelerin olgunlaşmasını takiben kuşlar (karatavuk, cırrık vb.) ve diğer canlılar (sincap, insan, 
ayı vb.) tarafından yenir. Tohumlar, onların sindirim sisteminden geçerek, dışkıları vasıtası ile çimlenme ortamına 
taşınır. Üvez çiçekleri böcekler tarafından döllendiği gibi, tohumları da hayvanlar tarafından yayılması nedeniyle, 
biyolojik çeşitlikte önemli yere sahiptir.

Orman ve Av   /    Ocak - Şubat 2011

SORBUS  L.  Üvezler  

   Aile: Gülgiller (Rosaceae)  Cemal GÜLTEKİN
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Üvez çok değişik toprak ve iklim koşullarında 
yetişebildiği gibi, hava kirliliğine de dayanıklıdır. 
Taç formu, çiçekleri, meyveleri, gövde ve kabukları 
ile yapraklarının çok estetik olması nedeniyle; 
kırsal ve kent peyzajının önemli ağaçlarıdır. Onlar 
kentli insana mevsimsel değişimleri en iyi anlatan, 
canlı öğelerdir. Çalı ve küçük ağaç görünümlü 
üvezler, yüksek dağ kuşağında önemli bir erozyon 
kontrolü bitkisidir. Üvez ve gurmutun (akçaağaç 
yapraklı üvez) ise kerestesi çok değerli olup, batıda 
çok makbul orman ürünü sayılıyor. Bu nedenle de 
endüstriyel ağaçlandırmaların önemli bir ağacıdır. 
Bunun yanında güçlü kök ve gövde sürgünü 
geliştirme yeteneklerinden dolayı da önemli bir 
doğal enerji kaynağıdır. Genellikle yaz aylarında 
çiçek açmaları, arıcılık açısından da önemlidir. 
Bunun yanında yabanıl yaşamın, özelliklede kuşların, 
önemli besin kaynaklarından birisidir. Doğal 
ortamda onların tohumları yabanıl hayvanların 
sindirim sisteminden geçerek yayılır ve çimlendirme 
ortamına ulaşır. Bu süreç kanatsız olan tohumların 
yayılmasını sağladığı gibi, onların içerdiği, bazı 
çimlenme engellerini de giderir. 

Meyveleri yabanıl yaşam için besin kaynağı 
oluşturduğu gibi, doğrudan insan beslenmesinde de 
yararlanılır. S. domestica türü meyve olarak tüketildiği 
gibi, içki imalında da kullanılır. Daha çok Kuzeybatı 
Anadolu’da tanınır ve tüketilir. Üvez toprak ve su 
istekleri açısından kanaatkar olduğu düşünülürse, atıl 
tarım alanlarında alternatif ürün olarak kullanılabilir. 
Aküvez ise dağ köylerinde, doğal ortamdan toplanıp 
meyve olarak tüketilir. Üvezlerin çeşitli organları 
modern tıpta ve alternatif tıpta çok amaçlı olarak 
kullanılır. Üvezler; basit yapraklı, yapraklar dişli ya 
da yuvarlak olan Aria, tüysü yapraklı olan Aucuparia 
ve meyve farklılıkları ile aküvezlerden ayrılan 
Micromeles adlı üç seksiyona ayrılır. Üvez cinsinin 
ülkemizde  12  türü, 17 taksonu  doğal olarak 
bulunur.  

Üvez (Sorbus domestica L.): 20 m’ye kadar 
boy, 1 m’ye kadar çap yapabilen, dolgun gövdeli bir 
ağaçtır. Yayılış alanı içerisinde kuraklığa oldukça 
dayanıklıdır. Gençliğinde gölgeye dayansa da ışık 
ağacıdır. Kök sistemi kazıktır. Kalkerli topraklar 
üzerinde iyi gelişir. Genelde deniz kenarından orta 
yüksekliklere kadar (1000-1300m) yayılır. Meyveleri 
ticari olarak tüketilir. Aynı zamanda kerestesi çok 
makbuldür. Ülkemizde daha çok Marmara Bölgesi, 
Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun 
kuzeyinde yaygındır. Bunun yanında İç Ege, Göller 
Bölgesi ve Hatay dolaylarında bulunur. İri bir 
erik büyüklüğüne ulaşan, sarımtırak-kırmızı rengi 
ve üzeri kırmızı benekli meyveleri çok estetiktir. 

Sonbaharda yaprakları meyveleri gibi, sarı-kırmızı 
renk alarak doyumsuz manzaralar oluşturur. 
Kerestesinin çok değerli olması yanında, doğal 
yetişme alanında sosyal ormancılık açısından son 
derece önemli bir ağaçtır.  Bunun yanında; köylere 
bitişik ağaçlandırma çalışmalarında, orman yollarının 
kenarlarına 3-5 sıralı dikilebileceği gibi, orman 
iyileştirme çalışmalarında orman içi açıklıklarda da 
kullanılabilir. Önemli bir peyzaj bitkisidir.

Kuşüvezi (Sorbus aucuparia L.): 15-20 m, 
boylanabilen bir orman ağacıdır. Özel bir toprak 
ve iklim isteği yoktur. Kurak ibreli ormanlarda 
yetişebildiği gibi, nemli-ılıman yapraklı ormanlarda 
daha yaygındır. Gölgeye oldukça dayanıklı bir 
türdür. Ülkemizin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu 
bölgeleri hariç tamamında yetişir. Genelde 800-2800 
metreler arasında yayılan yüksek dağ ormanlarının 
ağacıdır. Meyveleri kırmızıdır. Yaprakları sonbaharda 
kıpkırmızı renkte manzaralar oluşturur. Odunu 
gurmut ve üvez kadar değerli olmamakla birlikte 
önemli bir odun hammaddesidir. Yayılış alanı 
içerisinde biyolojik çeşitliğin gelişmesi açısından 
oldukça fazla öneme sahiptir. Yeni kurulacak 
ormanlara belirli oranda karıştırılmasında yarar 
vardır. Ülkemizin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu 
bölgeleri hariç her yerinde, özellikle yüksek dağlarda 
ve kayak tesisi peyzaj uygulamalarında kullanılabilir.     
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Sorbus takhtajanii Gabr.: 2-3 metre boylanan, 
Bingöl, Bitlis, Van ve Hakkari yöresinde, yüksek 
dağ ormanlarının çalılarıdır. Yayılışı 1600-2500 
metreler arasındadır. Kuraklığa ve şiddetli soğuğa 
çok dayanıklı ışık bitkisidir. Meyveleri yöre insanı 
tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla 
kullanılır. Bölgede yapılacak toprak muhafaza ve çığ 
önleme çalışmalarında kullanılabilecek en önemli 
türlerinden biridir. Bunun yanında bölgede uzun süre 
ağaçsızlaşmış kalmış yarı kurak ve sert iklime sahip 
alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında 
öncü bitki olarak kullanılabilir. Yayılış alanında 
önemli bir peyzaj bitkisidir.

İran Aküvezi (Sorbus persica Hedl.): 3-7 metre 
boylanan, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve 
Doğu Akdeniz bölgesinde 700-2100 metreler 
arasında yayılan, kuraklığa dayanıklı küçük bir 
ışık ağacıdır. Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve 
kağnıların dingil imalatı amacıyla yoğun alarak 
tahribata uğramıştır. Meyveleri yöre insanı tarafından 
besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır. 
Bölgede yapılacak toprak koruma ve çığ önleme 
çalışmalarının en önemli ağacıdır. Bunun yanında 
bölgede uzun süre ağaçsızlaşmış kalmış yarı kurak ve 
sert iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırma 
çalışmalarında öncü ağaç olarak kullanılabilir. Yayılış 
alanında önemli bir peyzaj bitkisidir.      

Sorbus luristanica Schön.-Tem.: 5-6 metre boylanan, 
ülkemizde sadece Hakkari ilimizin dağlarında 
yayılan küçük bir ağaçtır. Bir ışık ağacı olan bu 
tür kuraklığa dayanıklıdır. Diğer türlerle benzer 
amaçlarla kullanılabilir.

Sorbus caucasica Zinserl: 7 metreye kadar boylanan, 
ülkemizde sadece Artvin ilimizin dağlarında 900-

2000 metreler arasında yayılan küçük bir ağaçtır. 
Diğer türlerle benzer amaçlarla kullanılabilir.

Sorbus subfusca Boiss.: 6 metreye kadar boylanan  
ülkemizde sadece Doğu Karadeniz dağlarında 1300-
2000 metreler arasında yayılan küçük bir ağaçtır. 
Diğer türlerle benzer amaçlarla kullanılabilir.  

Aküvez (Sorbus kusnetzovii Zinserl.): 6-7 metre 
boylanan, ülkemizde Marmara ve Güneydoğu 
bölgesi hariç tamamında 800 metre ile yüksek dağ 
ormanlarının kır sınırı arasında yayılan küçük bir 
ağaçtır. Yayılış alanında bulunan katran, akçam, 
sarıçam, göknar, ardıç, kayın ve meşe ormanlarında 
karışıma girer. Kuraklığa dayanıklı, ışık ağaçlarıdır. 
Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve kağnıların 
dingil imalatı amacıyla yoğun alarak tahribata 
uğramıştır. Meyveleri yöre insanı tarafından 
besin olarak tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır. 
Bölgede yapılacak toprak muhafaza ve çığ önleme 
çalışmalarının en önemli ağacıdır. Bunun yanında 
bölgede uzun süre ağaçsızlaşmış kalmış yarı kurak ve 
sert iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırma 
çalışmalarında öncü ağaç olarak kullanılabilir. 
Ülkemizde, peyzaj uygulamalarında üzerinde 
durulması gereken önemli bir türdür.       

Aküvez (Sorbus umbellatta Fritsch.): S. umbellatta var 
umbellatta, S. umbellatta var taurica, S. umbellatta var 
orbiculata, S. umbellatta var cretica olmak üzere dört 
adet varyetesi vardır. 6-7 metre boylanan, ülkemizin 
tamamında 700 metre ile yüksek dağ ormanlarının 
kır sınırı arasında yayılan küçük ağaçlardır. Yayılış 
alanında bulunan diğer orman ağaçlarının tamamı 
ile karışıma girer. Kuraklığa dayanıklı, ışık ağacıdır. 
Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve kağnıların 
dingil imalatı amacıyla yoğun alarak tahribata 

Sorbus roopiana bordz: Piramidal tepeli küçük ağaçtır. Bu tür, Erzurum, 
Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt yörelerindeki; meşe, akçaağaç, akkayın, 
titrek kavak, ardıç ve sarıçam ormanlarında 1500-2600 metreler arasında 
bulunur. Önemli bir toprak isteği yoktur. Yayıldığı bölgenin kurak alanlarına 
dayanıklıdır. Bölgede yapılacak toprak muhafaza ve çığ önleme çalışmalarının 
en önemli ağacıdır. Bunun yanında bölgede uzun süre ağaçsız kalmış yarı 
kurak ve sert iklime sahip alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda öncü ağaç 
olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bölgenin önemli peyzaj bitkilerinden 
biridir. 

Sorbus tamamschjanae Gabr.: 2-5 metre boylanan, Doğu Anadolu bölgesinde 
yayılan yüksek dağ ormanlarının çalılarıdır. Yayılışı 1600 metre ile kır 
sınırı arasındadır. Kuraklığa ve şiddetli soğuğa çok dayanıklı ışık bitkisidir. 
Özellikle balta, kürek, kazma sapı ve kağnıların dingil imalatı amacıyla yoğun 
alarak tahribata uğramıştır. Meyveleri yöre insanı tarafından besin olarak 
tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır. Bölgede yapılacak toprak muhafaza ve çığ 
önleme çalışmalarında kullanılabilecek en önemli türlerinden biridir. Bunun 
yanında bölgede uzun süre ağaçsız kalmış yarı kurak ve sert iklime sahip 
alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda öncü bitki olarak kullanılabilir. Yayılış 
alanında önemli bir peyzaj bitkisidir.  
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uğramıştır. Meyveleri yöre insanı tarafından besin 
olarak tüketilir ve tıbbi amaçla kullanılır.  Özellikle 
yüksek dağların taşlık kayalık alanlarında ve hareketli 
taşların bulunduğu akıntı alanlarında toprak 
muhafaza amaçlı kullanılabilir. Sonbaharda sapsarı 
manzaralar oluşturur.  Ülkemizin her yerinde peyzaj 
uygulamalarında kullanılabilir.       

Gurmut (Sorbus torminalis Crantz.): Gurmut, 
(akçaağaç yapraklı üvez), Güneydoğu Anadolu 
bölgesi hariç, ülkemizin tamamında yayılan, 
cinsin en fazla boylanan türüdür.  Bu tür, 25 m. 
boya 75 cm çapa ulaşabilen görkemli bir orman 
ağacıdır. Gençliğinde uzun süre (15-20 yıl) 
gölgeye dayanmasına karşın ileri yaşlarda ışık 
ağacı özelliğindedir. Akdeniz bölgesinde katran 
ormanlarının karışımına girebilecek en önemli 
yapraklı orman ağacıdır. Odununun çok değerli 
olması nedeniyle çok fazla tahribata uğramıştır. 
Sürgün verme özelliğine sahiptirler. Sonbaharı uzun 
süreli, bordo, kırmızı, turuncu ve sarı yaprakları 
ile doyumsuz manzaralar oluşturur. Bu manzarayı 
gün batımında seyretmek insana ayrı bir haz verir. 
Ülkemizin pek çok yerinde peyzaj uygulamalarında 
kullanılabilir. Hava kirliliğine, yaz kuraklığına çok 
dayanıklı; mevsimsel değişimleri kentli insanlara en 
iyi hatırlatacak ağaçlardan biridir. Endüstriyel amaçlı 
ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmalıdır. “S. 
torminalis var orientalis, S. torminalis var torminalis, 
S. torminalis var pinnatifida’’ adında üç adet varyetesi 
vardır. Üç varyete, meyve şekil ve renk bakımından 
aynıdır. Olgun meyveler, kırmızımtırak kahve 
renktedir.

S. torminalis var orientalis Marmara ve Batı 
Karadeniz Bölgelerinde deniz etkisindeki yapraklı 
ormanların içerisinde görülür. Mayıs sonunda çiçek 
açar. Olgun meyveler 12 x 8 mm boyutundadır. 

 S. torminalis var torminalis, Güney Doğu Bölgesi 
hariç Anadolu’nun tamamında, deniz seviyesinden 
yüksek dağ kırlarına kadar çıkar. En iyi gelişimini 
kireççe zengin derin topraklarda yapar.  Yükseklik 
basamaklarına bağlı olarak; mayıs-haziran 
aylarında çiçeklenir. Olgun meyveler 20 x 14 mm 
boyutundadır. 

 S. torminalis var pinnatifida, en iyi yayılışını; Göler 

Bölgesi, Teke yöresi, Anti-Toroslarda 800 m ile 
yüksek dağ kırı arasında yapar. Yöresel olarakta, 
Kastamonu ve Ankara civarında bulunur. Çoğunlukla 
kireççe zengin, fizyolojik derinliği fazla topraklar 
ve kayalıklar üzerinde, katran (Cedrus libani), 
meşe (Quercus), ardıç (Juniperus), göknar (Abies) 
ormanlarıyla ve diğer yapraklı türlerle, öbekler 
halinde veya tek tek karışıma girer. Haziranda çiçek 
açar. Olgun meyveler 20 x 14 mm boyutundadır. 
Kültür alanlarında meyve boyutları büyür ve 25 x 18 
mm ebatlarına kadar ulaşır.

Üvez ağaçlarının sonbaharını görmek; yapraklarının 
ve meyvelerinin renk değişimini izlemek insana 
doyumsuz bir haz verir. Bu dönemde üzev ağaçları; 
kırmızıdan bordoya, sarıdan turuncuya kadar değişen 
rengi ile uzun süreli manzaralar oluşturur ve insanı 
hayal dünyasına götürür. Bu manzaralar, ormanlara ve 
kentlere taşınmalı, insanlar mevsimlerin değiştiğinin, 
her mevsimin farklı bir güzelliğe sahip olduğunun 
farkına varmalıdır. 
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MORFOLOJİSİ

Tarla kuşlarına benzer yapı ve büyüklükte, iri, tıknaz 
ve büyük kanatlı bir toygardır. Boyları yaklaşık olarak 
18, kanat uzunlukları 10-12 cm, ağırlıkları ise 45 
gr kadardır. Ergin erkek ve dişilerin tepe kısmında 
kalkık sivri ve belirgin bir ibik vardır. Bu ibik bazen 
baş üstünde düz de durabilir.  İbiğin, 1-2 tüyü çok 
belli şekilde sivridir, adeta çizgi oluşturacak şekilde 
durmaktadır. İbik boz kahverengi renkte, boyuna 
koyu uzun çizgilidir. 

Genel rengi soluk kahverengi ya da toprak 
rengindedir. Gri kahverengindeki sırt tüylerinin 
üzerinde pek belli olmayan koyu renkte çizgi ve 
lekeler bulunmaktadır. Bu çizgi ve lekeler göğüs 
kısmında ince ve koyudur. Karın kısmı beyazımsı-
gri renktedir. Vücudun yan kısımları hafif çizgilidir. 
Kafa bölgesi çizgili veya lekelidir. Gaga dibinden 
gerdanın iki yanına kadar inen bir çift siyah çizgi 

SİSTEMATİKTEKİ YERİ

Takım: PASSERIFORMES (Ötücü Kuşlar)
Familya: Alaudidae (Tarlakuşugiller)
Tür: Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
İng  : Crested Lark
Alm : Haubenlerche
Frn : Cochevis huppe

          

STATÜSÜ

IUCN’in kırmızı liste statüsünde    
LC (düşük risk) statüsünde    
olan bir  kuş türüdür.

vardır. Gırtlak ortası beyaz, gerdanın yanları ve 
kursak bölgesi koyu renkte lekelidir. Uçma tüyleri 
kahverengidir. Kanat üstü sadedir, kanat altı 
tüyleri pas (turuncu-kirli sarı) renktedir. Kuyruk 
vücuda oranla kısadır. Kuyruksokumu ve kuyruk 
ortası açık grimsidir. Kuyruk tüyleri siyaha yakın 
koyu kahverengi renktedir. Kuyruğunun dış tarafı 
siyahımsı ve her iki yanındaki en dış tüy çiftleri ise 
sarı renktir.

Uzun ve kalın sayılabilecek kahverengi bir gagası 
vardır ve gaganın üst kenarı kıvrıktır. Oldukça sert 
olan bu gaga kın kanatlı böceklerin kabuklarını 
kırabilecek yetenektedir. Ayaklar açık sarımsı 
kahverengi renktedir.

 Tepeli toygarların genç bireylerinde sırt tüylerinin 
uçlarında beyaz lekeler ve bu beyaz lekelerden 
öncede siyah-kahverengi lekeler bulunmaktadır. Sırt 
kısımları monoton renklerdedir. Boğaz kısmında 
çizgisel birkaç sıra leke bulunmaktadır. Uçma ve 
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kanat örtü tüylerinin kenarları krem rengindedir. Bu 
krem renkteki kenarlardan öncede siyah-kahverengi 
çizgiler görülür. Kuyruk kenarlarında açık renk bant 
bulunabilir. Gözden arkaya doğru uzanan minik 
beyaz bir bant vardır. 

Yumurtaları 19-24,8 x 15-18,33 mm ebatlarındadır.

YAYILIŞI

Avrupa’da Britanya Adaları ve İskandinavya 
hariç kuzeyden güney İsveç’e kadar yaygın olarak 
bulunmaktadır. Rusya’nın kuzey-doğusunda Vitebsk, 
Smolenks, Tula, Saratow, Ural’a kadar, Asya’da 
bütün palearktik bölgenin güneyinden doğuda 
Kore yarımadasına, güneyde Blücistan’a kadar 
olan yerlerde, Orta ve Doğu Asya’da, Ortadoğu 
ülkelerinde yaygın olarak bulunur. Buraların dışında 
Kuzey Afrika, Güney Arabistan, Doğu Hindistan, 
Çin ve Habeşistan’da bulunan yaklaşık 41 farklı türü 
bulunmaktadır.

 Türkiye’nin hemen her bölgesinde yıl boyu görülen 
bir türdür. Tüm bölgeler için yerli bir kuş türüdür. 

YAŞAM ALANLARI

Aslen bir bozkır kuşudur. Kurak arazi şartlarına 
oldukça dayanıklıdır. Daha çok açık, ağaçsız 
kuru bölgelerde, tarlalarda, çayır ve meralarda 
görülmektedir. Tarlalarda ve açık arazilerde ürer.  
Kışın yol kenarında en çok görülen kuş türüdür. 
Günlük faaliyetlerinde ağaca ya da çalıya konduğu 
enderdir.

Kışın besin eksikliği duyduğu dönemlerde yerleşim 
yerlerinin yakınların, köy ve şehir içlerinde ahır ve 
samanlık çevrelerine kadar gelmektedir. 

BESİNLERİ

Böcekler, tohumlar ve tanelerle beslenir. Genellikle 
tohumlarla beslenen tepeli toygarlar yavru bakım 
döneminde böcekleri avlar ve bu böcekler ile 
yavrularını beslerler.

Tepeli toygarlar güclü gagaları ile toprak altındaki 
ve toprak üstünde bulunan larvaları, örümcek 
ve karıncaları yerler. Tohumlar, filizler ve taze 
yapraklarda besinleri arasındadır. Besinin en az 
olduğu kış aylarında ana besinlerini çimenler 
oluşturmaktadır.

 BİYOLOJİSİ

Tepeli toygarlar bitki sap, dal ve köklerinden inşa 
ettikleri yuvalarını toprak yüzeylerine yaparlar. 
İlkbaharda tepeli toygar erkekleri etrafta bir dişi 
bulmak için sürekli olarak koşturur ve güçlü ötüşler 
yapar. Bu kur davranışları sırasında kanat çırpar ve 
boyun gererler. Çiftleşmeden sonra dişi yuvalara 
4-5 adet yumurta bırakır. Yumurtaların kuluçka 
süresi ortalama 12-13 gün arasında değişmektedir. 
Yumurtadan çıkan yavrular yaklaşık olarak 17-18 
günlük bir palazlama dönemi geçirirler. Yuvadaki 
yavrular doğal düşmanlara ve yırtıcılara karşı 
savunmasızdır. Yirminci günden sonra yeni palazlar 
uçarak yuvadan ayrılırlar. Erkekler yuvalarını iyi 
korurlar ve eğer başka bir erkek birey kendi alanına 
girer ise sert bir ötüş ile onu uyarır.

Yaşam ortamlarında tek tek görülebilmekle beraber 
genelde üç beşli gruplar halinde gezinirler. En fazla 
18–20 bireyin bir araya geldiği görülmüştür. Yerde 
koşar gibi hızlı bir yürüyüşü vardır. Uçuşu yumuşak 
ve dalgalıdır. Kısa kanatlı olmasından dolayı kanat 
çırpışı yumuşak ve kelebek gibi gözükür. Havada 
kanat tutuşu ve çırpışı kendine özgüdür. Genelde ilk 
kalkıştan sonra kısa bir uçuşla yakın bir yere konar. 
Yol kenarlarında beslenirken, araba yaklaştığında 
önce yola arkasını döner ve araba yaklaştığında da 
uzaklaşarak diğer toygarların göstermediği tedbirli 
bir davranışı gösterir.

Çoğunlukla tünek üstünde, zeminde ya da uçuş 
sırasında öter. Ötüşü genellikle hüzünlü, tutuk ve 
kısa sesler şeklindedir. Normal aktiviteleri sırasında 
genellikle yatık olan ibik ötüş sırasında ya da bir 
tehdit algılandığında dikelir ve açılır. 

Her ne kadar dünya üzerindeki popülasyonları 
tehlike altında olmasa da, yuvalanma ve yaşam 
alanlarının hızlı tahribatı ile özellikle tarımsal ilaç 
kullanımı tepeli toygarlar üzerindeki en önemli 
tehdit kaynaklarıdır.

IRKLARI

Türkiye’de yayılış gösteren 3 farklı ırkı 
bulunmaktadır.

Galerida criatata ankarae Orta ve Kuzey Anadolu’da 
yaygın olan ırk.
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Galerida criatata brachyura Güney Anadolu’da 
kuluçkaya yatan ırktır.

Galerida criatata zion Güney Anadolu’da kuluçkaya 
yatan ırktır.

20 Kasım 1922 de başlayan Lozan Konferansı; 
İtilaf devletlerinin bedeli ağır isteklerde bulunmaları 
üzerine kesintiye uğramıştır. İngiliz, Fransız 
ve İtalyanların Türkiye’ yi işgal kuvvetlerinin 
masraflarını istemeleri, bedeli ağır isteklerden 
yalnızca bir tanesidir. Ayrıca yeni kurulacak devletin 
geleceği konusunda kuşkuları vardır. Görüşmeler 
kesintiye uğrayınca heyet Ankara’ya döner. Bu 
gelişmelerin hemen ardından 1. İzmir İktisat 
Kongresi toplanır. Kongreye 1135 delege katılır. 
Ulaşım, kalkınma, eğitim, tarım, madencilik, 
ormancılık vb. konularda ayrıntıya varacak kadar 
çok kararlar alınmıştır. Günümüzde yapılan 
kongrelerin en çok 3-4 gün sürdüğü düşünülünce; 
16 gün süren 1. İzmir İktisat Kongresi’nin önemi 
ve anlamı daha iyi anlaşılabilir. Belirtilmeden 
geçilemeyecek bir durum da; alınan kararların o 
günün koşullarında değerlendirilmesi gerektiğidir. 
Kongrede “Orman Meselesi” başlığıyla 9, 
“Ormanlar Meselesi” başlığıyla ise 15 maddeden 
oluşan kararlar alınmıştır. Diğer sektörlere 
girmeden, ormancılık konusunda alınmış 
olan bu kararların ormancılık politikalarının 
oluşturulmasında ve yürütülmesinde yaşamsal 
önemde olduğunu belirtmek isterim. Günümüzde 
uygulamada olan ve uygulanmasını istediğimiz 
bir çok konunun 1923 yılında düşünülerek  karara 
dönüştürülmüş olması bazılarımız için şaşırtıcı 
gelebilir. İki konuda alınmış bu kararları İZMİR 
İKTİSAT KONGRESİ  adlı kitapta yazıldığı gibi 
aynen yayınlıyoruz.

Orman Meselesi 
Madde 1- Ormanların muhafazası.(Müttefikan 
kabul)

Madde 2- Ormanların çoğaltılması ve yeniden 
arazinin ormanlaştırılması.(müttefikan kabul)

Madde 3- Köylü ve bilumum çiftçilerin ve çiftlik 
sahiplerinin binalarını ve aletlerini yapmak için 
muhtaç oldukları kerestelerin parasız ve müşkilatsız 
miri ormanlarından kesilmesine müsaade verilmesi.
(müttefikan kabul).

Madde 4- Her köy ve kasabadaki çiftçilere ve 
maişetleri ormana münhasır olan köy ve kasabalara 
ihtiyaçları nisbetinde kendi hudutları dahilindeki 
mir ormanlardan lüzumu kadar baltalıkların tefriki. 
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(Tüccar ve sanayi müttefikan kabul; Çiftçi ve 
işçi kasaba kelimesine ekseriyetle muarız olarak 
müttefikan kabul).

Madde 5- Kabristanların duvarlarla çevrilmesi 
ve derununa ağaçlar dikilmesi ve bunlardan 
belediyelerin ve evkafın mes’ul tutulması(müttefikan 
kabul).

Madde 6- Köylüler tarafından ihya edilecek 
baltalıkların onbeş sene müddetle her nev’i rüsum ve 
tekaliften afvı.(müttefikan kabul)

Madde 7- Memleketin her tarafında mevsime göre 
ağaç bayramları yapılması ve gününün tayini. Ağaç 
bayramı günlerinde mektebler talebesinin ve ahalinin 
hiç olmazsa, birer ağaç dikmeğe mecbur tutulmaıları.
(müttefikan kabul).

Madde 8- Yeniden sürebilecek ağaç köklerinin 
sökülmesinin şiddetle men’i. (müttefikan kabul).

Madde 9- İpek kozası mahsülünün terakkisi için 
dut bahçelerinde ağaç kat’iyatının men’i.(müttefikan 
kabul).

Ormanlar Meselesi  
Madde 1- Türkiye ormanlarının fenni bir surette 
mıntıkalara tefrikiyle her bir mıntıkaya numara vaz’ı  
ve icap eden planın ve umumi haritalariyle orman 
istatistiklerinin tanzimi.(müttefikan kabul).

Madde 2- Ormanlarda tatbik edilen tarifede her 
ormanın vaziyet-i tabiyesi vesait-i nakliyesi mahreç 
iskeleleri ve istasyonlara olan bu’d ve mesafesi ve 
mesarif-i imaliye ile hakk-ı ticaret nazar-ı dikkate 
alınarak ormanlardaki kaim eşcar bedelinin esas 
olmak üzere tayin ve tesbiti.(ekseriyetle kabul).

Madde 3- Büyük ormanların haritaları tanzim 
edilerek ihalelerinden evvel bunların civarındaki 
hizar ve fabrikalara ait ormanların tefriki ve bunların 
bedelat-ı mukarrere üzerinden fabrika ve hizar 
sahiplerine verilmesi.(ekseriyetle kabul).

Madde 4- Hizar ve fabrika sahiplerinin Avrupa’dan 
getirecekleri bütün alat ve edevatın gümrükten 
istisnası.(ekseriyetle kabul).

Madde 5- Depozito usulünün lağvı ile kefat-i 
ticariye itibariyenin ikamesi bedel-i iltizamın bir 
def ’ada alınmayarak tekasit-i muayeneye raptı ve 

Ahmet DEMİRTAŞ
Orman Mühendisi
e-posta: porsugum@yahoo.com

taksitlerin hululünde tediye etmeyenlerden faiz-i 
nizami alınması suretiyle hukuk-ı hazinenin istifası.
(ekseriyetle kabul).

Madde 6- Kereste kaçakçılığını men’ için en sağlam 
bir usulün ciddi bir makta’ muayenesi olacağına 
göre bu cihetlere dikkat edilerek tomrukların makta’ 
lardan imrarı sıralarında memurları tarafından 
nakliye teskeresi verildikten sonra tüccar ve 
köylünün artık serbest bırakılması.(ekseriyetle 
kabul).

Madde 7- Maişetini kerestecilikle temin eden zürra’a 
eskisi gibi ormanlardan ağaç verilmesi.(müttefikan 
kabul).

Madde 8- İhtiyacat-ı mahalliyeye göre ormanların 
muhafazası zımnında nevahi kanununa mevadd-ı 
lazime derci.(ekseriyetle kabul).

Madde 9- Baltalık Kanununun köylünün ihtiyacı 
kafil bir surette tadili.(ekseriyetle kabul).

Madde 10- Kapalı zarf usulü yerine aleni 
müzayedenin kabulü.(ekseriyetle kabul).

Madde 11- Gümrüklerde usul-i himayenin 
tesisi(odun,mangal kömürü de dahildir.) (Ziraat ve 
Sanayi grupları nısf ’i ara ile ticaret grubu ekseriyetle 
ve işçiler müttefikan kabul).

Madde 12- Kesif orman ve maden sahalarının 
şömendöferlerle yekdiğerine ve bilhassa ihracat 
limanlarına rabıtları.(müttefikan kabul)  

Madde 13- Ormanların terakki ve inkişafına 
hizmet edecek yolların inşası için nevahi şuralarına 
selahiyet-i kamile itası.(ekseriyetle kabul).

Madde 14- Orman nizamnamesinin asri bir surette 
tadil ve ıslahı.(müttefikan kabul).

Madde 15- Düşmanın yakıp tahrip ettiği kasaba 
ve köylerin yakınlarında bulunan taş, kireç, tuğla, 
kiremit ve kerpiç ocaklarının beş sene müddetle 
resimden afvı.(müttefikan kabul).

Kaynak:
Afetinan, A. 1989. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4 
Mart 1923. Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara 
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İ.Ü. Orman Fakültesi 1960-1962 yılları girişlileri her 
yıl olduğu gibi, bu yıl da Özgen Demirel ve Cahit 
Nasırlı’nın organizasyonu ile dönem toplantısını (18-
20 Ekim 2010) tarihleri arasında Antalya/Kemer-
Palm Resort Hotel’de yaptılar.

Prof.Dr. Kani Işık ve Prof.Dr. İlçin Aslanboğa 
meslektaşlarımıza bilimsel ve teknik sunumlar 
yaptılar. Katılımcılar mesleki konularda bilgi 
alışverişinde bulundular. Ayrıca, meslektaşımız 
Süleyman Dingil’in profesyonel rehberliğinde 
Antalya’nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerinde 
incelemeler yapıldı.

Dönem Toplantısı

DÜZELTME:

Dergimizin 2010 yılı 6. sayısı (Kasım-Aralık)’nın 
23-28. sayfaları arasında yer alan “BURDUR 
YÖRESİ FISTIKÇAMI (Pinus pinea L.) 
AĞAÇLANDIRMALARI VE BU ALANLAR 
İÇİN GÖVDE HACIM TABLOSU” isimli 
makalenin “1. GİRİŞ” bölümü altıncı paragrafındaki, 
“Vejetasyon dönemini de kapsayacak şekilde, etkili 
kök derinliğinde besin maddelerinin olmaması,” 
ifadesinde sehven bir yazım hatası oluşmuştur. Söz 
konusu ifade, “Vejetasyon dönemini de kapsayacak 
şekilde, etkili kök derinliğinde nem açığının 
olmaması,” şeklinde düzeltilmiştir.
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29 0cak 2011 günü ve de bu güne değin İstanbul 
Orman camiası tarif edilemeyecek bir üzüntü ile 
sarsıldı. Gün yok ki meslektaşlarımızdan zamansız 
ölüm haberleri ile karşılaşmayalım!   Son iki yılda 
sevgili hocalarımız Uçkun Geray, Ahmet Hızal 
ve Asuman Efe en verimli çağlarında hayata veda 
ettiler.

Daha onların üzüntüsü geçmeden ve de sevgili 
Uçkun hocamızın 30.01.2011 tarihinde ölüm 
yıldönümünü anmak ister iken, Demirköy’den 
gelen bir haberle camiamız sarsıldı, allak bullak 
oldu. 29 0cak saat 12.06 da her zaman olduğu gibi 
hatırını sormak için aradığım ancak ulaşamadığım 
Demirköy Orman İşletme Müdürü meslektaşım, 
kardeşim, zor günlerde mesai arkadaşım Demirköy 
Orman İşletme Müdürü; Sevgili Enver Kara’yı daha 
sonra İğneada Demirköy güzergâhında talihsiz bir 
kaza ile kaybettiğimizi öğrendim. Olayın ayrıntısı 
acılarımızı daha da arttıracağından, ayrıntıyı 
aktarmak istemiyorum. 1999-2002 tarihlerinde 
İstanbul’da büyük bir aile olduğumuz ve de daha 
sonra birbirlerimiz ile yıllarca devam ettirdiğimiz, 
ettireceğimiz ailemizin önemli bir ferdini 
kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. İnsanlık 
ve meslek ahlakı ve dik duruşunu kendine ilke etmiş 
olan kardeşimizi kelimelerle anlatmakta zorluk 
çekiyorum. 23-24 yıllık bir meslektaşımız ülkemizin 
en mahrumiyetli yerinde görevini yaparken 
ülkemizde ve de mesleğimizde önemli  olan  mesleki  
kariyer, kademeleri   tamamlamadan  atlaya, zıplaya 
öyle veya böyle gelen yetersiz ve yeteneksiz kişilerin 
o mevkilere kolayca ulaşabilmeleri de  ayrıca 
düşündürücüdür.

1964 yılında Trabzon’un Tonya ilçesi Sayraç köyünde 
doğan ve ilk, orta öğrenimini ilçede tamamlayıp 
ardından KTÜ Orman Fakültesinden 1987 yılında 
mezun olup meslek yaşamını ilk döneminde 
Kastamonu Cide, Balıkesir Manyas ve Susurluk 
işletme şefliklerinde tamamlayan Enver Kara 2001 
yılında İstanbul Orman işletme Müdür yardımcısı 
olmuştur. Konumu ve kapsamı nedeniyle son derede 
önemli olan bu İşletme Müdürlüğünde sıra dışı bir 
yardımcılık görevini sürdürmüştür.   Görev anlayışı, 
davranış ve kişisel özellikleri İstanbul’da onu öne 
çıkarmış bu da son derecede kalıcı,  unutulmaz izler 
bırakmıştır, ancak bu özellikleri o dönemde ona bir 

makam verilmek sureti ile de İstanbul’dan Akçakoca 
Orman İşletme Müdürlüğüne uzaklaştırılmasına 
neden olmuştur!  Yine de ilkeli yöneticilik anlayışını, 
sıcak sosyal ilişkisini Akçakoca’da da devam ettirmiş, 
geniş bir arkadaş çevresini burada da edinmiş,  
camiamızı en iyi şekilde temsil etmiştir ki Akçakoca 
Belediye Başkanı Fikret Albayrak eşi ile cenaze 
törenine İstanbul’da katıldıktan sonra cenaze ile 
birlikte Trabzon’a gitmiş ayrıca Akçakoca’daki 
sevenleri dostları için Trabzon’a otobüs tahsis 
ettirmiştir. Daha sonra Çanakkale Bölge Müdürlüğü 
Yenice İşletme Müdürlüğü görevine, bilahare ailevi 
nedenlerle mühendislik istemesine karşın (Kırklareli 
işletmesine) her nedense sosyal bir yerde yaşantısını 
sürdürme isteği kabul edilmemişse de bir vesile ile 
Demirköy İşletme müdürlüğüne atanmıştır. Kısıtlı 
sosyal yapısı olan bu önemli Ormancı ilçemizdeki 
hizmeti, çocuklarının eğitimi amacı ile Edirne’ de 
ikamet eden ailesi ile olan ilişkisi de böyle kısıtlı 
gel-gitler ile devam etmiştir. Düşünce yapısının 
farklılığına karşın idari, teknik ve sosyal, idarecilik 
özellikleri onu İstanbul Bölge Müdürlüğünde de 
kalıcı olmasını sağlamıştır. Uzun uzadıya anlatmaya 
çalıştığım kardeşim Enver Kara’nın, 30 ocak 2011 
tarihinde Fatih Orman kampüsünde düzenlenen 
cenaze töreni,  meslektaşların, sevenlerin, dostlarının 
son derecede yoğun katılımı duygu seline sahne 
olmuştur. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ 
nün görevlendirdiği araçlar eşliğinde Atatürk 
havalimanına götürülen cenazesi,  uçakla Trabzon’ 
a ardında da doğum yeri olan Tonya’ya götürülmüş, 
orada da çok yoğun katılımcılarla gerçekleşen 
törenin ardından 31 Ocak 2011 günü doğduğu 
köyde toprağa verilmiştir.  Bu güzel ve özel insanın 
bu vesile ile başta ailesi olmak üzere tüm camiamıza, 
sevenlerine ve dostlarına bir kez daha baş sağlığı 
diliyorum, ruhun şad olsun huzur içinde yat Enver.

Not: Bu arada İstanbul ve Trabzon’da törenlerin 
düzenlenmesini sağlayan ve tüm imkanlarını 
seferber eden Bölge Müdürlerine, yoğun ilgileri 
için Çanakkale, Balıkesir, Kastamonu Bölge 
Müdürlüklerinden katılan elemanlarına teşekkürü 
borç biliyorum.

31 .Ocak.2011 / İSTANBUL 

Ergin DUMLU
Orman Yüksek Mühendisi

ENVER KARA’ yı da sonsuzluğa uğurladık...
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