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Bir yükse kayıpoluşa

Bir ây varriırki kalplerime acısı 
çok bir matemle Sızlıyor; Bütün 
hayatı v jçehk bir irade kuvvetine 
miksefe vazifesini gören Cafer Bey. 
birdenbire sessiz sedasız aramız
dan çekildi gitti.

Onun bu görütlüsüz kaybolu- 
şiyle yüreğimizde açtığı yara vücudu
muzu sarsacak kadar derin ve 
kuvvetlidir. Kendisinden daha çok 
bizöıet beklerken matemini çekiyo
ruz. Zaten mahdut olan ess^.'cff-;- 
Sûrların böyle birer birer çekilişi 
meslek alemi için telâfisi ço&ftzun 
senelere mütevakkıf ciddi, birer ziya 
teşkil edecektir.

Cafer^beym zıyaı yalnız mes- 
lekda şiarı için değil memleket he
sabına dabi telafisi çok zor bir 
ayrılıktır. Onu Vatanına bağlayan 
derin rabıtadan olduğu gibi adapte 
etmek imkânında değiliz. Memle-  ̂
ketin umumî mesaili-üzerine tevcih 
ettiği şeffaf görüşleri ve bizzat 
müdabit vaziyetlerine arkadaştan 
çok iyi vâkıftırlar.

V<rr**fw Çs/İt  Bejr içişi

Vatanına yaptığı hizmetler gerek 
yekûn ve gerek münferit baHe dahi 
kıvroeüi ve ehernmivetlidir.

Cafer bey geçen ve geçmekte 
olan Ormancffik nesli içinde çok 
enerjik bir ‘şahsiyetti. Kendisini 
yakından tanıyanlar pek güzel 
bilirlerin Cafer beyde yılmaz bir 
mücadele kuvveti, derin bir bey??*- 
can- ve meslek sevdası vardı- Onun 
kadar vazifesine merbut, onun ka
dar tuttuğu İŞİ muvaffakiyetle ba
şaran azimkar bir insan pek az ve 
I I I  nadir görülür.

Cafer bey bir mes'eîe vaz'eder- 
. ken onun kuruluşuna hakkıyle va
kıf ve iradesine hakim olarak tecei- 
lüt ve cesarette hareket ederdi. 
Eğer, zekâsı ilim sabaSihamasruf 
olsa idi biz Cafer beyde çok derin 
bir âlim şalısiyotiîe karşaîaşacakfik, 
|  bu hassasım idarecilikte gösterdi, 
kendisine bu suretle mevki kazan
d ırd ı

Cafer bey Türkiyede. tahsil etti* 
Fakat bir Çöfctanmız: ğibi • Mektep
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malûmatiyle iktifa etmeyerek her 
fırsattan istifade ile daima bilgisi
ni artırmağa çalışmış, cehdü gayreti 
sayesinde irfanını yükseltmişti. 
Yüksek bir ihate kabiliyetine, gayri 
kabili inkâr bir zekâya malikdi. 
Ömründe memleketine, mesleğine, 
vazifesine nekadar hizmet etmiştir.

Cafer beyin şahsiyetini bilhassa 
şu üç unsur temsil eder :

1 — Vatanperverliği - -
Heyecanlı bir idealist ol

ması
I  ~  Kıymetleri seçmek ve ta

nımaktaki isabeti
Cafer bey memleketini tamya- 

rak, his ederek ve bilerek |ıoven I 
bir Vatan perverdi. Devletin umumî 
idaresine ait çok esaslı fikirleri 
vardı. Yüksek ihatai nazarı,'>geniş• I 
rüiyet sahası ona derin bir müşa
hede kabiliyeti yermişti. Engin bir 
ufak tefekkürden çok zinde terkip
ler ve tahliller çıkarır fırsat bul
dukça memleket idarecilerine bu 
kanaatlerini izahtan geri kalmazdı. 
Onun heman her idare şubesine I 
temas eden kıymetli malûmatını 
öğrenenler kendisine karşı hakiki 
bir hörmetle bağlanmışlardır.

Vazife dolayısitegezdiğîy erlerde 
yalnız teftiş ve tahriklerde oğraşmaz 
diğer bütün sahalardan materyal 
toplamağa çalışırdı. Karihasının 
genişliğine, ufkunun vüsatine hay
ran olmamak kabil değ3di.

İşte Cafer Beydeki bu coşgun 
vatanperverlik onda idealist birruh 
yaratmıştı. Cafer bey vatanını 
sevdiği için mesieğmrysevmiş ve 
mesleğini sevdiği içinde İdealist 
olmuşta.

Cafer Bey çok hararetli bir 
mefkûreci idi* Müsahabeleri esna
sında idealinin kuvvetini her ma- 
naşiyle takdir ederek kendimi bu 
suretle.aşılamağa çahştım. Mesle- • 
ği yükseltmek dahil ve hariçte ona 
3>ir otorite temin etmek onun aşkla 
bağlandığı mefkurelerdi.

Cafer beyin ideâlinde üç esaslı 
hat göze çarpar.

A — Orman muhafazasındaki 
titizliği

B — Orman işletmesindeki gâ- v
yesi.

C —  Ormancılığı - meslek:
adamlarını yükseliş ve ilerletme 
emelleridir.

Ağaçları -daha kısa bir ifade ile- 
^âğacı çok severdi. Fakat bu ağaç : ;; 
kıymeti meslek erbabı olan bir sev
giden ziyade adeta bir aşıktı. Bu- 
nun için muhafazaya son: d d rd c i^  
ehemmiyet verir ve çok titizlenirdi. 
Teftâşatma iştirak ettiğim snâİârdâ’. 
bunun çok misallerine sabit oldum.. 
Onun bu titizliği ■ mevkii 
iken, yaptığı tamimlerle bazen pek. 
mübalegalı bir dereceyi bulurdu.

Mithat beyin Müdürü Umumiliği 
zemanında başlayan yem işletme ■ 
usuUeri, büyük kıt’alann büyük 
sermayelere: satası, bu suretle fennî 
kaidelerin tatbikma daha müsait 
bir yol açılması Cafer beyden sis
temleşti' ve şekilleşti. İşletme, usul. - 
ferinde emirler ve tamimferfekoy- 
,duğu- bir’ kâç esâŞj kül teşkil etme- 
mekle beraber son on senenin 
ormancılık idaresinde vuzuhla gö
rülecek bir dönüm noktası teşkil 
.eder. "
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Cafer bey, bu hareketiyle or
mancılıkta bir inkılâp kapısı açmış
tır. Müdürü Umumiliği hiç şüphesiz 
ormancılık tarihimizde bir inkılâp 
iptidası (ormancılık inkılâbının bi
rinci hareketi) olarak gösterilecek
tir. Fakat bu inkılâpta zamanın ve 
bir çok sebeplerin tesiri altında 
nam ve şamil olamadı. Yürüyeme- 
dik, yürütemedik, hatta geriledi 
bile . .

Bu şumûlsüz mahiyetine rağ
men biz onu bir inkılâp devresi 
(inkılâp başlangıcı) olarak görmeğe 
ve göstermeğe mecburuz. Çünki 
onun idaresi hedef nokralarım se
zerek ileriye doğru heyecanla atı
lan adım ve bir hamledir. Sayısiyle 
şöhret alan 181 numaralı tamım 
hakiki bir teamül bir revolution 
mebdeidir.

Cafer beyin idealindeki üçüncü 
mesnet ormancılığın ve ormancılık 
elemanlarının yükselmesine karşı 
gösterdiği eehtü gayrettir. Mesleğe 
dahil ve hariçte (dahilden maksat 
bizim içimiz, hariç de memlekettir.) 
Ciddiyetine yakışır hir otorite ver
mek için daima çalışmış, daima 
mücadele etmiş ve bu noktada icap 
ettikçe en samimi arkadaşlarını 
bile fedadan çekinmemiştir. Gerek 
büyük devlet adamlariyle ve gerek 
ikinci derecedeki şahsiyetlerle vaki 
temaslarında bu gayeyi umde ittihaz 
ederek ormancılığa büyük bir şeref 
mevkii verdirmeğe uğraşmış ve mu- 
bitin müsaadesi nishetinde az çok 
muvaffak olmuştur. Vazife arka
daşları onun bu husustaki müca
delelerine znuakis fikirlerle müte
madiyen çalıştığına çok yakından

3

vakıftırlar. Fakat, bütün mesaisine 
rağmen bu yükseliş mücadelesinde 
madde ve saireye te. Hak eden bazı 
cihetlerde tam bir muvaffakiyet 
elde edememişse bunu kendisinin 
zâfma değil muhitin aksülameline 
atf etmek icap eder.

Cafer bey kıymetleri bulup çı
karmakta ve kıymetsizliğin içinde 
kıymeti tefrik etmekte çok maharet 
ve basiret sahibiydi- Türkçe bir 
sözle ifade edersek o hakîkaten 
bir adam sarrafıydı. Şahıslan ve 
şahsiyetleri 'çabucak ve çok iyi 
anlar, ahlâk ve ruhiyetine vakıf 
olur, ona itimat caiz olup olmadı
ğına derhal karar verirdi. O has- 
sasiyle, müdürü umumiliği zamanın
da1 uıuayyen nizamların çerçevesin- 
den harice bile taşarak kiymet ve 
ehliyeti kıdeme tercih ettirmişti. 
Bunun çok faydalarını gördük. 
Genç kıymetleri meydana çıkarda 
Kimine mevki kimine müsait ça- 
bşma imkânlara verdi. Avrupaya 
gönderdi. Ormancılığa mümkün ol
duğu kadar kıymetli elemanlarla 
takviye etmek istedi.

Cafer bey, gençliğe çok ehem
miyet vermiş ve genç kıymetlerin 
inkişafına hizmet etmiştir. Daima 
gençliğin fikir ve hasferiyfe alâka- 
dar olur onlarla sohbet etmekten 
büyük bir zevk alırdı.

Cafer beyin az evvel izah etti
ğim üç (doktrin)e istinat eden ide
alini çerçeveleyen, ’ ona asıl kuvvet 
ve heyecan ve varlık menbaı olan 
en kudretli bir hasleti vardırki, o 
da çelik bir iradeye sahip oluşudur.

H ig S H
1
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Binaenaleyh (bir yüksek iradenin 
kayboluşu) ismini verdim. Çünkü 
Cafer beyi temyiz eden yegâne 
hassa bu çelik iradesidir. Bu irade 
kuvveti sayesinde başladığı işi her 
şeye rağmen ve her çebadabad 
muvaffakiyetle neticeye erdirmiştir.l 
Aynı zamanda muvafık olmanın 
yolunu bilir şeraitini kendiliğinden 
ihdas ederdi fakat, muvaffakiyetinin 
en birinci zımani irade kuvvetinin 
yüksek ve şayanı hayret tecellisi
dir. Onda bu çelik irâdenin mü
tenevvi tecellilerinden biride ideali
nin beyecaniyle beşlenen çalışma 
satması olmuştur:

Cafer bey, çok çalışır, çok okur, 
çok tetkik eder ve çok yazar bir 
adamdı. Okuduğunu iyi okur, tet
kikini tam ve noksansız yapar, 
yazdığım da pürüzsüz bir lisanla 
kuvvetli ve karşısındakini ikna 
eder bir eda ile yazardı. Hastalı
ğına sebep olan mikroplardan bi
rimde bu çalışma sıtması tevlit 
etti. Mustafa kemal paşa kazasın
da beraberdik. Sabahleyin erken 
kalkar, durmadan dinlenmeden 
gfece saat onikiye kadar çalışır ve 
çalıştırırdı.

Bazı defa bizim isranmızle ge
celeri çalışmaktan sarfınazar eder, 
fakat ertesi gün boş geçen vaktine 
nedamet ederdi. Bu ne derin bir 
emfüle idi? ! hayret ediyorum.

Son zamanda kendinin bu ka
dar faaliyetinin sıhhatine çok mu. 
zir olduğunu söyleyince o endişe
siz bir sima ile kısa ve kayıtsız 
bir cevap vermekle iktifa etmişti. 
Onun yegâne kusuru - kusur telâk-

ki edilir ki ben böyle düşünmeye
rek bunu bir tabiat ve yaradılış 
meş’elesi ad ediyorum - fevkalâde 
asabi oluşudur. Tabîatine, fikrine, 
idealine uymayan şeylerden he- 
man hırslanır ve hiddetlenir bu 
asabiyet saıkâsıyle de acûl ve te
laşa  olurdu.

Son memuriyeti hastalığının da 
Bnzimamiyle onu çok evhamlı yap- 

ti. Zaten Cafer bey en ziyâde mü
dürü umumilik makamında sevilmiş 
bir adamdır. Onun ruhi haletini, 
keskin zekâsını, bilgili varlığım en 

[ iyi tenısÜ eden vazife müdürü umu
milik olmuştur.

Cafer ber tabiaten çok hassas, 
her kese karşı kibirsiz bir gönül, 
cömert ve temiz bir kalbe malikti. 
Onunla yakından münasebeti olan
lar, bu temiz ve civanmert yüre
ğinin cömert ve diğer gâm hasle
tine meftun olmuşlardır.

Velhasıl Cafei bey, her mana- 
siyle dinamik ve otoriter bir adam
dı. Onun apansız ufuliyle ormancı
lık ailesi arasında bıraktığı boşluk 
daha uzun müddet doldurulamaya
cak belki de daima sandalyesine 
yes ve meraretle bakacağız. Vekâ
letten ayrılması ne kadar esef edi
lecek bir hadise ise ölümü bin kat 
daha teessür duyulacak bir vaki*, 
adır. Biz onu bu kadar erken ara
mızdan kaybolmuş görmek istemez
dik. Yazık ki, hayat bizim arzula
rımız kadar samimi ve vefakâr 
değil; o, çelik irade kaynağı bir 
lav seli gibi tuğyan ede ede aktı 
gİtti-

22/12/1932  
jF ın d ık lı

M ehm et A li Salih
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Cafer beyi
Sabık orman müdürü umumisi, 

kıymetli meslekta simiz Cafer bey 
kısa bir rahatsızlığı müteakip ve
fat etmiştir. Mumaileyh geçen ba
har zarfında uzun ve yorucu bir 
teftiş seyyabatmden dönüşünde bir
denbire hastalanmış ve o zaman 
yapılan ihtimamlar sayesinde has
talığın vahim bir şekil almasına 
mani olunmuştu. Bunun için Cafer 
bey bir kaç , ay kadar vücut ve 
dimağını istirahata çekmişti. Onu 
yakında dinç, sağlam ve pür sıh
hat aralarınde görmeği özleyen 
meslekdaşlar birdenbire vefâtı ha
berini büyük ve acı teessürlerle 
karşıladı,

kaybettik
Onun memleketine ve mesleğine 

bir çok hizmet ve fedakârlıklarla 
dolu olan hayatını ve şahsiyetini 
arkadaşımız Mehmedali Salih bey 
sütunlarımızda uzun uzadiye izah- 
etmiştir.

Öldüğü gün meslekdaşları, tale
beleri ve bütün onu sevenler cena
zesine koştular, ve onu son bir 
şükran ve minnettarlık gayretüe 
omuzlarında taşıyarak Karaca Ah
met kabristanındaki ebedi evine 
yatırdılar. Bu elim ziyadan dolayı 
bütün ormancılara bevam taziyet 
ederiz.

Mecmua
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Orman ve mer’a

Mer’am n tarifi . — Eski arazi 
kanunnamesine göre her köyün 
civarında köy hayvanlarının barın
ması, otlaması için terk olunan 
araziye mer’a derler. Mer’a hakkı 
fetihtir, bir güna resme tabi değil
dir. Hudutları tevsi ve tefsir olu
namaz, alınup satılamaz.

Yaylak, kışlak mânâca mer a 
ile müteradif isede kanunen ayrı 
muamelelere tabidirler.

Mer’a kanunlarına malik mem
leketlerden yalınız Baviyera (mer’- 
alan muhafaza ve imarı kanunu) 
mer’ayı şöyle tarif etmiştir:

(Dağlarda, ekserisi açıklıklardan 
ibaret, hayvanların yazlamasına 
yarayan, bu itibarla ziraatin yar
dımcısı olup vadideki eve veya 
çiftçinin ana arazisine merbut olan 
veya evvelce olmuş bulunan, mez
kûr araziden mekân itibariyle ayrı 
ray zamanmda işletme noktai na
zarından müstakil otlatma yerine 
mer’a derler.)

Ayni kanun rayı da şöyle tarif 
eder:

(Ekser ahvalde, tarif edilen bu 
arazi ile hemhudut ormanların da 
bir kısmının istimalde amelî suret
te icrası kabil otlatmaya derler.)

Recep. Fen Müşaviri

Bu tarifler memleketimiz mer’- 
alarına ve bizdeki otlatma şekline 
tatbik edilemez. Mer’alarımız, köy 
lü mer’alan istisna edilirse çift 
arazisine ve vadideki avlulara mer
but değildir. Bunlar daha ziyade 
yaylak olup hayvan sahibinin kış
lık ikametgâhından günlerce ve 
haf alarca uzakta bulunurlar. Ot
latmanın tarifinde orman fer’ 
itibar edilmiştir. Bizde ise bu 
günkü şeklile orman asildir. Keza 
Avrupa memleketlerinde otlatma 
ziraatin yardımcısıdır. Bizde kıs
men aksidir. (Yörük açmaları, kış
lak açmaları;)

Mer’a ihtigacı . — Bizde yayla 
ihtiyacı avrupadakinin aksine ola
rak arazi darlığının değil, iklimin 
ve yaşama tarzının icap ettirdiği 
bir zarurettir. Sahiller, vadiler, ova
lar sıcaktır, yaz kurak geçtiği için 
buralarda ot bulunmaz veya vak
tinden evvel kurur, hayvanlar su 
için zahmet çekerler bunlardan 
başka itiyat, itikat gibi sebeplerde 
mühim amillerdendir.

Otlatmanın ormana ve orman
cılığa faydası. — incelmiş orman 
işletmesinde muzir otların alınma
sı, gübreleme gibi pek ehemmiyet
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siz faydaları vardır. Bizim gibi 
usulsüz ve kaidesiz bir istismar 
yapan memleketlerde zararla kiyas 
edilince bu faydanın isini bile anıl- 
maz-

Otlatnıamn ormana ve orman
cılığa sararı. — Otlatmanın en 
mühim zararı hayvanlar tarafından 
genç fidanların alınması, ısırılma
sı, koparılması ve çiynenmesidir.

ikinci derecedeki zarar orman 
toprağındaki gıda maddelerinin is
tihlâki ve bir daha yerine konma
ması suretinde tezahür eder. 1893 
senesinde 900 bin hektarlık Bavi
yera devlet ormanlarından alman 
ve biçilen otun miktan 66 milyon 
kilo tahmin edilmiş olmasına göre* 
orman toprağının bilhassa üst ta
bakasından kaybolan gıda mikta
rını az görmemelidir.

(Mantel) e göre [*] otlatmaya 
açık olan ormanlarda teşcir mas
rafı hali tabiiden % 30 fazladır.
Filiz ve tepelerin daimi surette 
koparılması dolayisile ağaçların 
kesim yaşı 10-15  sene geri kalır, 
mühim teçessümat zayiatı vukubu- 
lur.

Ormanlarımızda bu zarar muhak
kak bir kaç misli olmakla beraber 
(serbesti, fazla keçi!) Mantelin Ba
viyera için yaptığı hesabı tatbik 
edşrsek:

Ormanlarımızda vasati tecessü- 
mün hektarda ve senede 3 metre 
mik’ap olabileceği kabul* edilirse 
vasatî 100 sene olan bir idare 
müddeti zarfında hektarda (45) 
metre mik’ap ve tahmin edilen 5

(*| Alınan orıftftij Cçmiyeti Kongrası 1925.
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milyon hektar ormanımız için 226 
milyon metre mik’ap zayiat olur.

Bir metre mikabın ormandaki 
kiymeti 5 lira olursa 100 senede 
1 milyar 225 milyon ve bir sene
de 12 buçuk milyon liralık servet 
zayi oluyor demektir.

Orman mer’osının iktisadi nok
tai nazardan mütalâası. — Hay
vanların ormanlara yaptığı müt
hiş zarar bizzat yetiştirme mütehas
sısları tarafından da teslim edil
mekle beraber [*] çiftliğin iptidaî 
şekilden kurtulamadığı fıkara mem
leketlerde (Balkan, Şark) arazinin 
dar ve dağlık olduğu yerlerde (İs
viçre, avusturya; Baviyera alpleri, 
Fransa vojlan İtalya alpleri) hala 
bir zaruret ve mecburiyettir. Bu
radaki ahali geçinebilmek için h a y  
van beslemek ve onları en ucuz, 
suretle beslemek mecburiyetinde
dir. Hayvanlan ormana salmak 
suretiyle her sene milyonlarca ki
lo ot parası tasarruf edilir, Or
mandan kış için de ot biçilir.

Bilhassa Harp esnasında orman 
mer’ası İktisadî ehemmiyetini gös
termiştir. Harpten evvel ahır ve 
çayırlarda beslenen hayvanların 
harpte ormanlara sürülmesiyle Al- 
manyada 1 milyar marklık yem 
parası tasarruf edilmiştir.

Dünya Muharebesinden sonra 
baş gösteren İktisadî sıkıntılar, 
ziraat mahsulatının düşüklüğü;ucuz 
hayvan beslemek fikrini canlan
dırmıştır.

[•] Anadolu Ziraat ve yetiştirme vaziyeti; 
İhsan Abidin birinci cilt Sahife İ l i  • 121,
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Hayvanların ormana yaptığı za
rarla, onları beslemekten doğan 
İktisadî faydalar karşılaştırılırsa 
netice şüphesiz orman lehine çı
kar. Her kesce teslim olunan bu 
hakikatin umumî sahada tatbiki 
maalesef bir çok müşkülâtın ikti- 
hamına bağlıdır.

Avrupada orman mer’ası . — 
Avıupada geniş çift arazisine ma
lik memleketlerde orman mer’ası 
çoktan kalkmıştır. Ziraatin tarak- 
kisi geniş çayırlar, et ve süt sar
fiyatının fazlalığı ile ahırda beste
lemeye verilen ehemmiyet orman 
mer’asına artık ihtiyaç bırakma
mıştır.

Merkezî Avrupada orman mer’-' 
asmm bulunduğu yerler Baviyera- 
nın Alp kısmı, Avusturya, İsviçre, 
Fransanın Voj dağlan ile İtalya 
alplarıdır. Diğer müterakkî mem
leketlerde kanunen yasak edilmiş 
olan orman mer’asının buralarda 
bulunuşu her şeyden evvel eski 
hukuka istinat eder. Ormancılık
taki büyük tarakkiye ve bilhassa 
Alp ormanlanna verilen ehemmi
yet ve bir çok ihtilâl ve inkilâp- 
lara rağmen otlatma hukuku bu 
güne kadar baki kalmış, fakat 
orman ve mer’a kanunları tarafın
dan bir çok kayıt ve şartlarla tah
dit olunmuştur.

Meselâ İsviçre gibi memleket
lerde mer’a orman kadar ehemmi
yeti haizdir. İsviçrenin 1/4 kısmın
dan fazlası mer-alıktır. Avustur- 
yada bu miktar 1/6, Ba'iyerada 
1/12 dir.

Bu mer’alann pek azı orman

mer’asidır. Otlatma hukukunun ca
rî olduğu ormanlardan gayrisinde 
hayvan otlatmasına asla müsaade 
edilmez. Hukuklu yerler ekseriya 
çit ve tel ile tahdit edilmiştir.

19 uncu asrin ortasında yapılan 
Avusturya ve Baviyera orman ka
nunları ormanı hayvana karşı ko
rumak için zamanla mütenasip te- 
dabir ittihaz etmişlerdir. Bundan 
maada Yüksek Dağ ormanlarının 
haiz olduğu ehemmiyet her tarafta 
takdir edilmiş ve mer’acılara karşı 
ormanlar lehine bir ceryan hasıl 
olmuştur:

Bizde orman* mer’a lan .—Mem
leketimizde ormansız yerlerde iyi 

■mer’a yoktur: ormansız yerler en 
kurak yerler olduğu için böyle yer
lerdeki mer’alarda yaz iptidasında 
ot kalmaz çök yerlerde mevcut 
pınarlar ve kuyularda kurur. Onun 
için bizde mer’a deyince evvela 
orman hatıra gelir. Türkiyede mev
cut büyük ve küçük baş hayvanla
rın miktarı 31 milyondur. Bu hay
vanların en aşağı 3/4ü hiç bir kay
da tabi olmadan yaz kış ve gece 
gündüz orman içindedir.[*] Hayvan 
sahipleri yazın ve kışın yalnız yer 
değiştirmekle yani ofman değiştir^ 
mekle iktifa ederler. Bütün bu 
hayvanlar nihayet 5 milyon hek
tarlık bir sahada otlarlar. Orman
larımızın 8,5 milyon hatta 13,5 
milyon hektar olduğu hakkıncîaki 
tahminler pek nikbinine ve mü- 
balağakâranedir. Rumeli ve Suriye 
bizde iken ormanlarımız yine 7 
milyon hektar tahmin ediliyordu.

jpj Anadola ziraat ve yetiştirme vaziyeti 
İJİsaıi Abulin Cilt 1 cahile 91 - 77.

Sayı: 51 Yıl: 69 -

Bu gün Türkiyede nihayet beş 
milyon hektardan fazla orman yok
tur, 'Muntazam bir işletmeye zemin 
olabilecek iyi ormanlarımız ise 
azamî bir milyon hektardan fazla 
değildir.

E v i n i ,  barkım ormana taşıyan 
hayvancının ormana yaptığı za
rar yalınız hayvanların zararından 
ibaret Kalmaz. Çoban ağaç keser, 
sayısız ağaçların kabuklannı soyar, 
keçilerine sayısız dal ve fidan ke
ser, yanğm yapar, yayla ziraati 
için tarla açar, yukarıda yapılan 
tecessüm zayiatına ait hesaba 
yangınlardan mütevellit senevi bir 
milyon liralık zararı da ilâve et
mek lazımdır.

Ormanlarımızda, bilhassa garp 
ve - cenup sahaları ormanlarında 
hiç genç fidan görülmez. Pek kart 
olan .ormanlarımızın bu yüzden 
istikbali tehlikededir. Genç nesil 
bulun mamasının en büyük sebebi 
de fidanların hayvanlar tarafından 
alınmasıdır. [*] Bu bapta memle- 
ieketimize gelen mütehassisi arın 
sözleri çok ağır ve acıdır.

Keçi

Ormanların insandan sonra en 
büyük düşmanı keçidir. Keçiler en 
büyük zararlarını filiz yemek su
retiyle yaparlar ikinci derecede 
yaprak severler, kabuk soyarlar 
hiç bir orman onlara uzak, hiç 
bir dağ onlar için yüksek değildir; 
her yere, en sarp, en sık ormaıı- 
lann her tarafına girer çıkarlar,

[*] Brinci Ziraat kongresi mütehassıslar ve 
encümen raporları.

ayaklan üzerine kalkarak yüksek 
fidanların tepelerini yerler, büker
ler, yere yatırırlar. Eskiden pek 
güzel ormanlan olan Cenubi Ti- 
rol Alpları, cenubi İsviçre dağlan, 
İspanya, Yunanistan ve Sicilya 
ormanları her şeyden evvel keçi
nin dişleri tarafından imha edil
miştir. (2]

Körpe filiz ve yaprağı en fazla 
yiyen keçiler orman toprağının fa
kirleşmesini mucip olurlar. Ağaç
lar, yeni filiz ve yaprak meydana 
getirmek için topraktan pek mühim 
miktarda mevaddı gıdaiye, bilhassa 
filiz teşekkülatı için hamızı fosfor 
ve potas istihlâk ederler. Sırf bu 
yüzden bo:ıitet!eri fena halde düş
müş ormanlar eksik değildir. Dal- 
maçya ve Karadağ ile Arnavutluk
taki karstın en büyük sebebi keçi 
lerdir. Keçilerden bilhassa yaprak
lı ağaçlar müteessir olur. En ziyade 
Dişbudak, kavak, söğüt, kestane, 
ıhlamur, akça ağaç ve nihayet me
şeye saldırırlar. Kayın ve gürgen 
de taaruzdan masun kalmaz.

Ramann, a göre 2500 kilo taze 
yaprak istihsali için 10,000 genç 
kayın ağacım havi bir saba lazım
dır. Bu hesapça keçilerin taam ı-

[1[ Ziraat vekâleti Mütehassıs raporları or
man kısmı. Her Fayt ve profesör Bernhardın 
raporları, sahife 136, 137, 143, 144, 147, 198,205, 
304, 326.

Keçi âlân ormanı hakkında rapor Profesör 
Bemhard.

Akdâğ muhafaza ormanı rapor. Profesör Bern- 
hard.

Toros orm anlarına ait rapor. Profesör Bern- 
hard.

Gârbf anadolu ormanlarına ait rapor,. Profe
sör Bemhard.

[2] Gayer Fabricius. Die Forstbenutznng- ,
Die Entmvklung der Mittelmeerlftnderr.



zundan hiç bir ağaç kurtulamaz ve 
bir mevsim zarfında müteaddit de
falar yapraklan yenir, bir çalı ha
lini alır. Keçi ■ çok ta müsrif bir 
hayvandır. Keçi doyduktan sonra 
da sırf aç. gözlülüğü dol ayisile filiz 
ısınr ve kopanr.

Memleketimizde 8 milyon kıl 
keçi vardır. Asırlardan beri İslah 
edilmiş diğer nevi keçilere naza
ran kıl keçi kat kat muzırdır. Ezel
den beri içinde bulunduğu yan 
vahşi hayat onda pek fena itiyat 
lar hasıl etmiştir. Kıl keçiye ot 
yedirmek kabil değildir. O behe
mehal orman içinde yaşamağa mec
burdur. Keçinin kışında yaprakla 
beslenmesi zaruridir. Kışın fena 
havalarında yedirmek üzere bir çok 
yerlerde ormanlardan daha yazdan 
dal kesirlir.
* Ormanlanmızda genç ve alçak 
fidanlar bulunmazsa, çobanlar insaf, 
sızcasma en büyük ağaçlan yıka
rak keçilere yidirmekte tereddüt 
etmezler. Eskiden koruluk olan bir 
çok meşe ve kayın ormanları bu- 
yüzden çalılığa dönmüştür.

Keçi pek seçicidir. Aç kalmadı
ğı takdirde her gıdayı beğenmez, 
içinde yirmi türlü ağaç bulunan 
ormanlarda bile keçiye en sevdiğini 
yidirmek için ağaçlar Çıkılır. Çamı 
pek sevmediği için ak deniz ma
ilesinde sedir ormanlanna tehacüm 
gösterilir. Her sene milyonlarca 
sedir fidanlan ve hatta büyük ağaç
lar keçiler için yıkılır. Filorası pek 
fakir olan cenup ormanlarında ko
yunlar bile yaprakla beslenir.

Sedirin bulunmadığı yerlerde- 
ökse otu istilasına uğramış büyük

çamlar çobanın baltasmdan kur- 
tulmazlar.

Keçinin bu müthiş zararlarına 
mukabil faydaları diğer hayvanlara 
meselâ koyuna nisbetle azdır. Eti, 
yağı ve peyniri makbul Jdeğildır. 
Tüyünün istimal yerleri az ve ip
tidaidir. Glase ve Sahtiyan sarfi
yatı da ğünden güne tenakus et
tiği için [*] derisi de artık az sü
rülmektedir.

Keçinin fazla beslenmesine se
bep dağlarımızın sarp, yüksek ve 
koyuna müsait olmaması, hayvan
lar orman! arda beslendiği için ko
yuna kifayet edecek kadar ot bu
lunmaması, keçinin bakımının daha 
kolay ve gayrı müsait iklim şerar , 
itine daha mütehammil olması gibi 
sebeplerdir. Lâkin en mühim se
bep halkın göreneğe ve ananeye 
sadık kalmalarıdır.

Başka hayvanlar . — Keçi ka
dar ve belki keçiden daha muzır 
olan hayvan devedir. Ormanları
mızda develer de beslenir ve her 
biri bir kaç keçi kadar zarar ya
par. Zararda üçüncü derecede at 
gelir. At filizleri sever fakat en 
büyük zaran ayaklariyle yapar, 
kabuk ta soyar.

Koyun iyi ot bulursa fidanlara 
pek dokunmaz. Fakat ormanlarımız 
'otsuz bûlunduğu, orman içindeki 
açıklıklara hiç bakdmadığı için kör 
yunlarda genç, bilhassa bir iki ya
şındaki pek genç fidanlan alırlar. 
Kuzular yaşlılardan çok daha mu- 
zırdır.

En sakin otlayan sıgırlardır.Bun- 
ların yaptığı zarar en ziyade ez
mek ve sürünüp kırmak sur etiledir.

[*] Sanayi kongresi raporları sahife 315.
as -V. -  S v. _  - _
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Otlatmanın zararını 
azaltmak için alman 

tedbirler

Avrupada. — Avrupa mer’acı- 
lığile bizim mer’acıbğımız arasında 
pek büyük farklar vardır. Merkezi 
avrupada mer’acılığın carî olduğu 
memleketlerde otlatma hakkına 
açık ormanlar muayyendir ve az
dır. Bunlardan başkasma hiç bir 
suretle hayvan sokulmaz. En za
rarlı hayvan olan keçinin ithali 
temamile yasaktır. Ormanlar için
deki mer’alann ıslahı için tedabir 
alınmış ve İsviçre, Avusturya, Ba- 
viyera da mer’a kanunları neşr 
olunmuştur. En son fikirler (mer’- 
asız orman, ve ‘ ormansiz mer’a) 
kelimeleriyle telhis olunabilir.

Avusturya ve Baviyera Hükü
metleri mer’a ıslahatı için bütçe
lerine tahsisat koymuşlardır. Avus 

f  turya’da ziraat İdâresinin bir mer’ 
alar idaresi mevcut olup muayyen 
mmtakalar mer’a müfettişliklerine 
taksim edilmiştir. Her kazada mer’a 
defterleri tutulur.

Mer’a ıslah kammlanııın gayesi 
mer’alan mümkün olduğu kadar 
entansif şekilde işletmeğe matuf
tur. Ormanların mer’a haline ifrağı 
yasak edildiği gibi mer’alarm da 
Avcılığa, Tarlaya tahsisi gibi baş
ka suretle istimali [1] memnudur.

Ormancı müstakil surette de ot
latmanın zararlarını tahdide çalış

tı] Avusturya orman kanunu ve Salzburg’a 
ait Alpsehutzgesetz.

Yıl: 6

maktadır. Bu meyanda hukuklu 
sahaların çit ve tel içine alınması, 
genç fidanların katranlanm ası, 
hukukun satın alınması gibi ted
birler varsa da kâfi olmadığı için 
ormancı daha cezri tedbirlere ta 
raftardır. Son zamanlarda hayvan 
sahibi ile orman sahibi arasındaki 
münasebatı bir mukavele ile tahtı 
temine almak ve bunu kanunen 
mecburi kılmak fikri çok taraftar 
bulmuştur. Bu birleşmenin gayesi 
her iki İktisadî Şubenin ıslahı ve 
istihsâl atının artırılmasına ait te- 
dabiri almaktır.

Mes’elenin kanuni yoldan kesi- 
lüp atılması bir çok haksızlıklara 
ve sert muamelelere yol açacağı 
için gayn mümkün görülmektedir.

Hayvan sahiplerinin mer’alan  
olmayan yerlerde kendilerine mer’- 
alık arazi ve orman vermek fikri 
de hararetle münakaşa edilmiş ve 
Baviyerada filiyata geçilmiştir(Pro- 
fesör Bernhardın kanun layihası 
bu noktai nazan müdafaa etmekte
dir.)

Merkezi Avrupada; bir iktisat 
şubesine zabıta kuvvetiyle yol gös
terilemeyeceği ve o şubenin bu 
şerait altında inkişaf edemeyeceği 
kanaati bulunduğu için hayvancı
lığın ıslahı suretiyle umumî İktisa
dî harekete uydurulması fikri yer
leşmiştir. Bunun için mer’a muha
faza kanunlan ormanla mer’ayı 
birbirinden mümkün olduğu kadar 
ayırmakla beraber mer’alann ıs
lahım esas ittihaz etmiştir. Bu ka
nunlar mer’a intifa plânlan yapıl
masını mecburi kılmak suretiyle 
mer’alarm gelişi güzel istismarına



YVh $ Sayı; 5112

manî olmuşlar ve onları hükümet 
idaresinin kontrolü altına almışlar-

Bundan maada orman idare 
plânlarına hukuklu orman arazisi 
için (m era intifa plânlan) ilâve 
edilmekte; m erahk arazı, hayvan 
adedi, otlatma zaman ve şeraiti ve 
saire tesbit olunmaktadır.

Bütün bu tedbirler maalesef 
yarım tedbir olmakdan kurtulama
dığı için ormancı en kesdirme yol 
olan ormanların hayvan zararın
dan kanunla himayesinde şiddetle 
İsrar etmekte, her iki tarafın men
faatine fakat bilhassa millî iktisa
diyat menfaatine orman ve m era 
meselesinin kat'î sarette hallini 
istemektedir.

Komşu memleketlerin 
tedbirleri

Yunanistan. — Yunanistan öte- 
denberi ormanlarında keçi besle- 
leven bir memlekettir. Hayvan tah
ribatına misal getirilmek istendiği 
zaman Yunanistan ile Ttirkiyeden 
bahs edilir. Bundan kinaye olarak 
Almanya ve Avusturya da orman
lar (Forstmeister Ziege) den bahsle 
lâtife ederler ve balkanlar ile şark 
(Orient) ormanlarında keçinin ha
kim olduğuna telmih ederler.

Yunanlılaıin m era ve keçi hak
kında düşündükleri bizim için in- 
teressan olmakla beraber bu hu
susta pek az şey yapıldığım veya 
hiç bir şey yapılmadığım zanne- 
derim.

Ermenistan. — Ermenistan or
man kanununun 23 üncü madde-.' 
sine göre < ağaçların büyümelerine 
ve fidan halinde bulunanlara za
rar gelmemek şarüyle hayvan 
rayı caizdir. >

Hasılat talimatının LOuncu mad
desi zaif topraklarda kumlu yer
lerde (Eksibe) gençliklerde, sey
rekleştirilen ormanlarda hayvan 
rayım yasak etmiştir. 11 inci mad
desi hayvan sahiplerinin otlatma 
yerinin etrafım çitle çevirmelerini 
mecburi kılmıştır.

Bvsya. — Sovyet Rusya ittihadı 
orman kanununun 34üncü madde? 
sinde (Devletçe ehemmiyeti haiz 
ormanlarda genç ağaçların ye ot~ 
manın tabiî büyüme ve inkişafım* 
tahtı temine alan Ziraat Komiser
liği talimatnamesinin bütün tefer
ruatı tatbik edilmek üzere hayvan 
otlatmasına müsaade edilir) kavdı 
vardır.

Bulgaristan- - Balkan merale--, 
ketleri içinde ormanlarım muhafa
za ve idare hususunda en ziyade 
muvaffak olan memleket bulğaris*- 
tandır. Bulğaristanda bir tetkik 
seyahati yapan İstanbul Meb'usu 
Mithat beyden aldığım malûmata 
nazaran Bulğaristan ormanlarının 
çoğundan ray kaldırılmış ve aha
liye m era verilmiştir. Ormanların 
en mühim kısımlarında keçi otla
tılması yasak edilmiştir. Bu gün 
keçiler pek mahdut bazı ormanlara 
girebilirler. Bunların yerinede ko
yun ikamesi için icap eden tedabir 
alınmaktadır.
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Bisde düşünülmüş tedbirler. — 
Bu gün carî olan orman nizamna
mesi cinsi ayırmadan hayvanların 
ormanlarda otlamasına müsaade 
etmektedir.

Bunun için devlet ormanlarında 
otlayacak hayvanların cins ve mik
tarım gösterir defterler vapılup 
köy ihtiyarlan tarafından orman 
idaresine verilecek;*ye orman me
murları defter 'mucibince hayvan 
adedini, otlama müddetim ve mev
simini, otlamanın şeklini tahdit ve 
taym edeceklerdir.

İzinsiz ormanlara hayvan* sok
mak- yasaktır. Bu hususta cezaî 
tedabir de vaz olunmuştur.

Mütehassıs Her Favt, Profesör 
Bernhard nizamnamenin bu irteva- 
dım gayrı kâfi bulmakla beraber 
ciddiyetle tatbiki halinde j zacâri 
tahdit edeceği kânaatindedirler.

Ormancılarımız, hayvanların, bil
hassa keçinin ormandan tam amile 
çıkarılması fikrindedirler. Bunların 
müstesnaları da vardır. Ye haklı 
olarak. Ziraat ve yetiştiTmecilik 
tarâkki etmedikçe buna imkân gör
memektedirler. [1]

Profesör Berahardın yapmış ol
duğu orman kanunu layihasında 
otlatma hukuku ilğâ edilmekte ve  
buna mukabil hak sahiplerine dev
let ormanlarından bedava muay
yen ve mahdut sahaların tefriki 
düşünülmekte idi. Keçi için hususî 
ahkâm vâz edilmemişti.

[1] Ziraat Kongresi mütehassıs -raporları.
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Büyük Millet meclisine verilmiş 
olan yeni orman kanunu hayvan
ların cinsini ayırmadan ormanlarda 
otlatmağa müsaade etmektedir.

Otlatmanm yasak olduğu yerler:
1 — K a t/ muhafazaya-tabî mm- 

takalar. ..

2 — 10 taşını ikmâl etmemiş 
mamur ve genç muhtelif cinslerle 
teşcir edilmiş yerler.

3 — Yüksekliği 2, i  metreyi bul
mamış ormanlar.

İ  — Gençleştirmek için ayrıl
mış yüksek ağaçlı yerler.

Yangından zivaai görüp 
yeniden fışkırmaları muhtemel ve
ya başlamış yerlerdir.

Otlağa müsaade edilen yerlere 
salıverilecek hayvan miktarı saha
nın vaziyeti ye otlar nazan dik
kate ahnarak tespit edilecektir.

Otlağın yasak olduğu yerlerdeki 
otların biçilmesine de müsaade 
edilmektedir. Otlak mevsimi 1 Ha
zirandan 1 Teşrini sanivekadar. 
kışın da bir Teşrinisaniden bir ma
yısa kadar devam eder. Yani bü
tün sene caridir. Gece otlağı men 
edilmiştir. Hayvanların ormanda 
gecelemesi , için ağıl inşâsı lâzım
dır.

Yeni orman kanunu, ormanları 
keçiye karşı eski orman nizamna
mesinden daha fazla korumamak- 
tadır.
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«Ağaçları bırakın toprakta büyüsün

Son gelen Münchner illustrierte 
presse İtalya Baş Vekili MüS- 

. solini nin önnanlarin faideleri 
hakkuıda söylediği anlaşılan bir 
nutkundan alınarak ser lavha itti
haz edilen yukarıdaki başlığı ha
mil kısa- bir makale ile bir çok 
resimler gördük. Bu kısa makale 
ile resimlerden anladığımıza göre 
Mussolini Romalılar zamanında te- 
mamiyle ormanla mestur olan ve 
bilahara Romalılardan geçen aşra 
kadar dikkatsiz bir idare ve gelişi 
güzel bir katiyetle - tıbkı şimdi 
bizde olduğu gibi - harap ve hatta 
İtalyan yarım adasûnn cenubunda 
son parçasına kadar mahv edilen 
ormanların yerine yeni ormanlar 
tesis etmek ve şu suretle 
mazide husule ğelen hataları tas
hih etmek için büyük bir pilân 
ihzar ve tatbikata geçmiştir. P i-  
lânda yalnız mahv edilen orman
ların yerine yenilerini yetiştirmek 
değil aynı zamanda bütün memle
kette ziraata; gayri salih olan boş 
mahallerin teşciri nazarı dikkate 
alınmıştır. Bu muazzam işin başa- 
nlabilmesi için de Milizia Forestalâ 
Orman milis askerleri namı al 
tında yeni bir teşkilat vücude ge
tirilmiş ve teşcir vazifesi bu teşki
lâta havale edilmiştir. Bu teşkilat 
6 büyük faşist teşkilâtile bir grup

MUSSOLİNİ

ohıp yalnız vazifesi Askeri sahada 
değildir. Bütün memleket dahilin
de genç ormancıların tahrip ve 
matlûp gayeye göre yetiştirilmesi 
için, Mektepler küşat edilmiştir. 
Bu mekteplere kabul edilecek ta
lebe genç köylü çocuklarıdır ve 
tahsil de parasızdır. Teşkilat tema: 
miyle askeri bîr şekilde olup Ta- 
lebeyede askeri bir disiplin veril
mektedir. Teşcir umurunda müs
tamel bütün vesait bu teşkilat 
emrine amadedir. Memleketin her 
tarafında fidan garsmda müsta
mel kazma, kürek mevcut olup 
program mucibince memleket ya
pılan bu iş için mıntakalara tak
sim edilmiştir.

Şüphesizdirki bu muazzam işin 
neticesi bu gün veya yarın değil, 
senelerce devam edecek, işin se
meresi iktitaf edilinceye kadar, 
bütün çıplak İtalya dağları tema- 
miyle ormanla mestur oluncaya 
kadar bu iş devam edecektir.

Mekteplerde genç ormancı nam
zetlerine fidan gars ve yetiştiril
mesi öğretilmektedir. Bunlar or
manın birer yardımcısı olarak 
Mektepten sonra dağılarak köyle
rinde bizzat teşcirle uğraşacak ve 
vatanlarını ormanla tezyin edecek
lerdir.
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İtalya Orman Milisi mektebi
İtalya Orman itibariyle fakir bir memlekettir. Mussolini bu memleketi tekrar 

ormanlıklar ile süslemeği kararlaştırmıştır. Orman milisi işte  bu iş ile 
tavzif edilmiş köylülerdir.

Bunlar Mekteplerde ormancılık öğrenmektedir.

Bu münasebetle İtalya ormanla
rına dair berveçhi ati malumatı 
vermeği faideli bulduk.

Bu gün İtalyanm malik olduğu 
umum orman sahası, 1909 tari
hinde yapılan ziraî kadastroya na
zaran 4,563,715 hektar olup bu 
miktar bütün memleket sakasının

°/017,03ünü teşkil etmekte ve nüfus 
başına da 0,13 hektar orman isa
bet etm ektedir, Bu miktardan 
652190 hektarı kestane ormanıdır.

Anmıario statistico 1913 için 
bütün orman sahasmi 4,646,000 
hektar olarak yani umum arazinin 
°/0 17,6 olarak göstermektedir .
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Ormancı Askerler
Ormancı milisler üç mektepte yetiştirilirler. Birisi Efrat 
ikineisi Küçük zabit ve üçüncüsü Zabit yetiştirir. Efrat 

mektebinde nazarî ders verilen bir dershaneyi 
bu şekil gösteriyor.

Orman milisi faşistlerin bir kısmı olup bilhassa genç 
çiftçilerden mürekkeptir.
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1904 te urnum orman mesahası 
resmen 4,194,872 hektar (umum 
memleket arazisinin % olarak 
mesaha edilmiş ve bundan mada 
859895 hektar çalılık, 1,271,058 
hektar da hâli arazi bulunmuştur . 
«Perana>ya nazaran hakiki orm an
lık arazi ise ancak 3 mdyon hek
ta r olarak kabul edilmektedir.

Bütün orman sahasından dağlık 
m intakaya 2.601,303 hektar yani 
umum ormanın °/057si, arızalı a ra
ziye 1,659,270 — °/o 36,4 , ova
lara ise 303,124 — °/0Ü,6 hektar 
orman isabet etmektedir.

1907 tarihinde neşr edilen ve 
1919 senesinde de yapılan kadast
roda aynı zuhur eden bir istatistike 
nazaran genç kestanelikler de da
hil olddğa halde orman sahası ber- 
veçhi ati m iktara baliğ olmaktadır.

Kanunî muhafaza altında olan ormanlar 
Hektar

Koru orm anları 1555000
Çalılık 1422000

Ceman 2977000

Kanunî muhafaza aJtıuda olmayan ormanlar 
Hektar

Koru orm anları 
Çalılık

586715 
1000000

Ceman 1586715

Koru orm anları 
Çalılık

Ceman
Hektar

2141715
2422000

4563715

Kestanelik saha 1860 dan 1910 
tarihine kadar çayırlık ve tarlaya 
tahvil ve hastalık dolayısiyle ve 
son zamanlarda da temini istihsal 
için hayli tenakus etmiştir. Büyük 
kestane ormanları «Toscana» da 
(163970) Piemont ta  107580, L i- 
guriyi de 97730, Kalabriya da 
90,810, Emiliya da 53200 hektara 
baliğ olmaktadır .

Ormanların tasarruf ve mülkiye
tine ait şayanı itimat her türlü 
vesaik ve malûmat mefkuttur. Bu 
hususta bir istinat noktası bula
bilmek için 1870 tarihinde neşr 
edilen bir istatistiği esas ittihaz 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu ista
tistike nazaran umum orman sa
hası yuvarlak olarak 5 milyon 
hektar olup bu miktarın °/'0 4 ıı 
hükümete, 0 043 çfı cemaat ve sah 
reye, 0 0 35 side eşhasa aittir.

Bütün bu ihsaî m alûmatla anla
şılacağı veçhile İta lya  her şeyden 
evvel orman noktai nazarından fa
kir bir m em lekettir. Zaman zaman 
İtalyada görülen havaî felâketler,
- seller, tuğyanlar ve saire i orm a
nın lüzum ve ehemmiyetini bir kat 
daha artırm ış ve hatta İtalya 
Kralı Viktor Emanoeli l*ile bir za
m anlar teşcir m es el e i mühimıne- 
siyle uğraştırm ıştır. Bütün İtal- 
yanııı vaktiyle siklonda harap  olan 
bir şehri Kralın ziyareti esnasında 
söylediği (şayet hu dağ kestane ile 
tesrir ohmsaydı hıı felaket olm aya
caktı) sözünü pek iyi hatırlarlar.

«İtalyada orm anların m uhafaza
sı zımnında, m uhtelif zem anlarda 
neşr edilen b ir çok evamiı* ve ta 
lim atın hiç birisi orm anları hara-Cemaıı
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Talebelere av hırsızlarında tesadüf edilen eski 
yeiıi bütün silahlar gösterilir.

biden kurtaramamıştır. İlk mühim 
kantin 1910 tarihinde neşr ve bu 
kanunla da müstakil* bir orman 
idaresi teşkil edilmiştir.»

Ancak bu tarihten sonra. İtalya 
ormanları fennî bir usul idareye 
tabî tutulmuştur. Fakat daha evvel 
teşeir m eselesi ortaya atılmış ve

her sene ağaç bayramları yapılmış 
ye bu bayramların Amerikaya im -- 
tisalen millî biter bayram olarak 
ad ve itibar edilmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu kararda kısa bir müd
det tatbik edilmiş ve ondan sonra 
ihmal edilmeğe başlanmıştır.

îtalyada ormancılığın yükselmesi
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hususunda turrng kulüp tarafın 
dan yapılan ;propagandalar da şa
yanı dikkattir. 1910 senesinde mez
kur kulüp tarafından 12İ sahifeden 
ibaret ye İ00000 nüsha olarak 
tab ve neşr; edilen ve içerisi;, bir 
Çök güzel resimlerle tezyin edilen ; 
risale ormanların faid elerini ye or
man sızhğın zararlarını hayati ola
rak halkın nazari dikkatine vazet
mektedir. Bundan maadaDevlet oi- 
mancıhk cerhiyetind^^umumun an
layacağı bir ifade ile ormanların 
faid.e; ve ehemmiyeti hakkında pro
paganda; risaleleri neşr etmektedir: 

Mazhar bey, tarafından Orman 
"ye Âvdnhaünt^jr «kajıundan vç'or
man usul idaresi» nam makaleden 
fen nihavet MLussolini, makalemizin

Yü:6

baş. tarafında zikr edildiği gibi or- 
manlaıla bizzat meşgul blin&ğâ ' 
başlamış ve uzun bir mücadeleden 
sonra işe Mussolininin müdahale* 
siyle teşeir mes’elesi İtayadâ da 
hal edilmiş demektir. Artık Vezüv 
de toprağın akmasına hail .olan 
sedler yerine yeşil ormanlar kaim 
olacak Îtalyada sık sık tekerrür 
eden Semavi afatın ününe şu su
retle geçilmiş bulunacaktır. Bun- 
d&l'. maada senede milyonlarca Li- 

.re t kiymetinde ithal ettiği orman 
mamulat ve mahsulatmm da İI İ  
yen ithaline, ihtiyaç kalmayacak; 
belki İtalya bu hususta bir ihraç 

; niemlek&ti olacaktır. Çünkü tanzim 
-edilen teşeir pilamnm vüsati bize 
bu fikri ilham etmektedir.

Vezüv yanar dağının mailelerinde sedler 
inşa edilerek su birikririimektedir. 
Burada biç zeman sonra orman 

tesis edilecektir.
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Her sene Orman milisi milyonlarca fidan ekmektedir. Köylüye 
bu fideler meccanen veriliyor.
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B ü tü n  bu  iz a h a t ve  m ü ta lea la r-  
dan  so n ra  İ ta ly a d a  te ş e ir  h u susun  
d a  y a p d a n  te şk ila tın  b izde de ay n ı 
s u re tte  ta tb ik  ed ilüp  ed ilm eyeceğ i 
m esiles in i o r ta y a  a tm a k  is tiy o ru m . 
Y ü k sek  O rm an  M ek teb i R e k tö rü  M az- 
h a r  b ey in  b u n d a n  b ir k aç  se n e  ev v e l 
A n k a ra d a  iç tim a  ed en  Z ira a t kong- 
ra s ın a  tev d i e ttiğ i ve  m ecm u an ın  
3 8nci s a y ıs ın d a  n e ş r  ed ilen  «A ğaç 
la m a  s iy ase ti»  n am ı a ltın d a k i r a 
p o ru n d a  d a  i ş a re t  e ttiğ i bu te ş k i
lâ tın  b izde de  h e r  h a ld e  ta tb ik i 
e tü t  ed ilm ek  z a ru rid ir . Z ira  T ür- 
k iy a  da  O rm a n  n o k ta i  n a z a r ın d a n  
î ta ly a d a n  d a h a  zen g in  b ir  m em le 
k e t  değ ild ir. H a t ta  fa k ird ir  b ile ....

P ro fe sö r  B e ın h a rd  ta ra f ın d a n  

« A n ad o lu d a  o rm a n ın  m e v c u d iy e ti
n e  h ak im  o lan  e s a s a t ı  tab iiy e»

n am ı a ltın d a  yaz ılan  ve ta ra f ım d a n  
te rc ü m e  ed ile rek  m ecm u an ın  evvel 
ki s a y ıla r ın d a  n e ş r  ed ilen  uzun  b ir 
m ak a le d e  d e  su la rın  tanzim i ve do- 
lay ıs iy le  z ira a t  n ok ta i n az a rın d a n  
o rm a n la r ın  lüzum  ve eh em m iy eti 
p ek  ilm i ve aç ık  b ir s e r e t te  k ay ıt 
ed ilm iş o lm as ın a  n a z a ra n  m evcu t 
o rm an la rım ız ın  h ü sn ü  m u h afa za  
v e  m a h v  ed ilen  o rm a n la r ın  y e r in e  
y en ile r in i ih d a s  e tm e k  za ru re tin d e - 
yiz. H e r  n e  k a d a r  B e rn h a rd  te şe ir  
m es ’e les in in  p e k  m ühim  m a s ra f  
ve k ü lfe tle re  b a liğ  o lacağ ın ı n a z a rı 
i t ib a re  a la ra k  şim d ilik  m ev cu d u  
h ü sn ü  m n h a fa z a  ile  te şc ird e ıı  s a rf ı  
n a z a r  ed ilm esin i ta v s iy e  e tm iş  ise  
de  İ ta ly a n la r ın  y ap m ış  o ld u ğ u  
A sk erî te ş k i la t ın  b izde d e  ta tb ik i  
h a lin d e  m a s ra f ın  h a d d i a s g a r iy e  
in d irile ceğ i p e k  a ş ik â rd ır .

Orman Milisi aym zamanda tatlı su bılıkcıhğı ile de 
meşgul olmaktadır.
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Binaenaleyh bu teşkilatın bir an 
evvel ehemmiyetle tetkik ve mü- 
taleası ve memleketimizde ne de
receye kadar kabili tatbik olduğu
nu araştırmak lazımdır. Teşcir

mes’elesi her şeyden evvel bir va
tan ve memleket mes’el esidir. ,

8/ 1/1933 Bdhçeköy 

A h m et

Mektebin parkında ve hayvanat ve nebatat bahçelerinde 
talebe ormancılığa ait bütün ameliyatı öğrenmektedir..

Meslek haberleri

§ Türkiye ormancılar.cemiyetinin 
son umûmi içtimaında seçilen idare 
hey’eti azalarının muhtelif .sebep- 
lerle. birbirini müteakip istifaları 
üzerine hey’eti umumiye fevkal’ade 
olacak içtimaa davet olunmuştu. 
Hey’eti umumiyenin 2/12/932 ta
rihinde yaptığı -bu içtimâda yeni 
idare hey’eti reisliğine Aptülkadir, 
kâtibi umumiliğe Celâl, muhasip
liğe Aptullah Necip, Neşriyat mü
dürlüğüne Te vfik Ali ve azalığa 

Ahmet ve Rıdvaû beyler seçil- 
mıştirl H|

Yeni hey’eti idare fevkal’ade ve  
muvakkat olarak intihap edilmiş

olup önümüzdeki Şeker bayramın
da yapılacak senelik kongrada 
yeniden idare hey’eti intihabı ya
pılacaktır.

§ İzmir orman amenajman grup 
mühendislerinden Cevat bey Tur
na ormanı komiserliğine, Zingal 
ormanları komiser muavini Samı 
bey Gerze ormanı komiserliğine, 
ve yerine mezkûr orman komiseri 
Ragıp bey tayin olunmuşlardır.

Kütahya orman müdürlüğüne 
Bursa Kontrolörü Fevzibey, ve  
yerine Mühendis Necati bey tayin  
olunmuştur.



itizar
1 — Arkadaşımız Recep beyden aldığımız bir mektupta 47 — 60 No.

lardaki yazılarının bazı satırlarının karışmış, Türkçe ve Ecnebi 
kelimelerin yanlış basılmış olduğu ve manayı değiştiren hatalar 
bulunduğu yazılıyor. Bu gibi , tertip hatalarının müsamaha ile 
görülmesi ;

2 — A. Remzi beyin 47 - 48 - 49 No. lu nüshamızda intişar eden (Ana
dolu ormanları ve orman yangınları) adlı makalelerinde muret- 
tip hatası olarak yanlış yazılan cümle ve kelimeleri aşağıda gös
terildiği üzere tashih ve beyanı itizar eyleriz,

Mecuına

Sahife Sütün Satır Yanhş

i  .i : ' 1 >' 16 Olduğu
1 2 | 17 Renkte
2 ' 1 B  7 . Diğer nevi

. 2 2 35 bulunan
. 2 - 2  - 39 Dağına

3 ' , 1 1 İrtifamdaki:

3 1 5 İrtifada
14 2 1.6 Mani olamaz

15 ı . 18 Yollan

Doğrusu

Olduğunu
Renginde
Diğer nevileri arasında görülmmjnnr 
Şu halde Profesör Bernhardm de 
diği gibi türk iye ormanlarmda^dört 
nevi

' bulunan ve 
Dağına ve
İrtifamdaki kazankaya tepesine ,ve 
Zafranbolü kazasmııı 1800 Metm 
İrtifamdaki Kel tepeye 
İrtifalar
Mani olamaz çünkü .yangının bulun
duğu yamaçta yanmakta olan ağaç 
devrildiği zaman 
Yolları
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] İçindekiler |-

A ak lı bir ölüm  ........................ A ti

Bolu, Kastomunu, Zonguldak ve civarı . \ Müderris 
ormanlarında bir c e v e lâ n ............................ ı Esat Muhlis B.

Bir te m e n n i ................................................... Yakup Apanay B.

Niçin yıldınm meşeye kayından fazla
isabet eder ? Ahmet Kaya Alp B .

Kocaeli o r m a n la r ı........................................  Mehmet A li Salih B.

Meslek h avad isler i........................................ • * •

İdare m e r k e z i * İstanbul Türbe’de Türkiye Ormancılar Cemiyetinde

Abone şeraiti— Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 

kuruştur. Yazı ve ilân işleri için^necmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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Acıklı bir ölüm
Ali

H~ j ay atının ilkbaharında hayatına İstanbul Eyüpsultan iik mektebinde 
I  kanmadan 1332 senesi mezun, yapmış, orta okumasını da Edirne 

larından Rifatı gaibettik. Muallim mektebinde bitirdikten sonra

Ömrünün goncasını açmadan 
ölen arkadaşın hayatını kısaca anla
tayım:

Kırklarelinin Babaeski kasabasında 
doğmuş ilk okumasını Babaeski ve

âli Halkalı ziraat mektebine devam 
etmiştir. Âli Halkalı ziraat mekte
binin kapadılmasile arkadaşlarile bir
likte Âli orman mektebine gelmiştir. 
Rıfat; maarifin mecburî hizmetini
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vaomadığı için, maarif idaresi mec- gönderildi İ]d' ay memuriyetten son* *
burî hizmetini yapmağa çağırıyor, ra askere çağinllyordu, hazırlık k r
Muallimliği zamanında çalışmasile tasında hastalanarak hayata veda etti. 1
maarif İdaresinde nazarı dikkati cel- Bu ölüm pek acıklı bir ölünr
bedivor, Babaeski ilk mektep müdü- dür. Çünki ölümü esnasında ne
rii oluyor. Tam o sıralarda mecburî ağlayan bir göz nede candan ce- m
hizmeti bitirmiş olan arkadaş yüksek nazesini takibeden birisi vardı. Bu

Rıfat Beyin kabri ve arkadaşları

orman mektebini bitirmek için tekrar 
orman mektebine dönüyor. Mektep- 
teki çalışkanlığı ile Müderris ve mu
allim Beylerin teveccühünü kazanı
yor. Arkadaşlarına kendisini sevdiriyor, 
bütün arkadaşları Riîata ağabey ça
ğırıyorlardı.

1932 De mektepten birincilikle 
çıktı. İzmir orman mühendisliğine

acı haberi bir hafta sonra duyan 
mektep okuyucu birliği bir ihtifal hazır
ladı ; bütün arkadaşlarının iştirakile 
yapılan bu ihtifalde üçüncü sınıftan 
Selâhattin ve Ali beyler, ikinci sınıf
tan Muttalip bey arkadaşlarının me
ziyetlerinden bahseder çök heyecanlı 
ve hüzünlü sözler söylediler.

>

i
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Bolu, Zonguldak, Kastamonu ve 
civarı ormanlarında bir cevelân

Sayı: 52

JgPju yazılarımla Bolu, Zonguldak 
fjg J  vilâyetleri dahilinde vaki devlet 
ormanlarının keşfi ve serveti haşebiyesi 
ile ağaç cinslerinin tayin ve takdiri 
için Türkiye İcra Vekilleri Hey’eti 
Celilesinin 15/5/929 tarihli kararile 
müsaedei mahsusa verilen ( Brıtısh 
aende Eurepean Tinber Trust) şirke
tinin tayin eylediği heyeti fenniyeye 
müşahit sıffatile gördüklerimi tespit 
etmek istiyörum. Bu tetkikların mev
zuunu;

1 — İşletmiye salih ve kabili 
intifa ormanların tespiti,

2 — Bunların tensiline ve işletme 
pilanlarmm tanzimine lâzım olan ilk 
esasların umumi bir çevre dahilinde 
tetkiki,

3 — Orman kompilekslerinin va
ziyet ve temayülüne göre işlenebi
lecekleri cihetlerle nakil imkânlarının 
tetebbüü gibi mesail teşkil ediyordu.

İstihzar! tedabir alındıktan sonra 
biri baş diğer İkisi tâli olmak üzere 
üç gurup halinde fealiyete geçmiş 
olan heyetle evvelâ:

Keşif amçliyesine Bolunun şima
lindeki ( Adapazar - Düzce - Bolu - 
Gerede hattına müsadif ormanları ve 
bunu müteakip cenubi mıntakadaki 
orman kompileksleri tetkik ve teteb
bu edilmişti.

Müderris: Esat Muhlis

Gayemiz Bolu ve Zonguldak 
vilâyetleri dahilinde mevcut or
manları istikşaf mahiyetinde ve 
umumi bir çerçeve dahilinde ekis- 
pertize ederek nakil imkanlarını tet
kik eylemek ve tafsilatını ahz etmek 
üzere elde mevcilt aletlerle şuaî 
bir tarzda saha ve serveti haşebiye- 
lerini tayin ve takdir etmekti.

Bu maksatla Bolunun şimali şar
kisinde vaki şarki Karadere orman
larına, girerek Çele doruğu ve Ayı 
kaya namındaki yüksek tepelerin 
etrafında münteşir ormanlıkları müşte
reken ekspertize ettikten sonra or
manlarda yapılacak işler hakkında 
icap eden direktifleri talî gruplara 
tevdiimizi müteakip ve sırasile Tavak, 
Dağküyü, Alaklı, Ereyli, Akçaşehir, 
Zonguldak, Filyos, ve Bolu çayını 
takiben Çaycuma ( Kyıkcılar |  Tefen, 
Devrek, Kara su ve Bolu suyu 
mültekası, Durukhan, Mengen pazarı, 
Çağa gölü (Hamza bey ve Reşadiye) 
mevakiine ve buradan Bolunun cenup 
mıntakasındaki tetkikatımıza geçmek 
üzere Bolu üzerinden cenube 
geçmiştik.

Mevzubahis mevakiin her birinde 
vaki en yüksek tepelere çıkmak sureti- 
le civar ormanların vüs’at, vaziyet ve 
temayülleri itibarile keşif ve tetkik
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ettikçe neticei tetkikatımız filiyata 
geçmek üzere ameliyat guruplarına 
bildiriliyordu.

Yukarda isimlen geçen Ereylî, 
Akçaşehir ve Zonguldağa gitmekli
ğimizin sebebi; bu mevkileri liman 
inşası itibarile olan kabiliyetlerini tetkik 
etmekti. Evvelde bir liman projesi 
yapılmış olan Akça şehririn pek 
açık olması yüzünden liman inşasına 
katiyen müsait değilken, Zonguldağın 
vasat derecede müsait olduğu ve 
Ereylinin ise Ereyli burnu ile kara- 
denizin en hakim ve en tehlikeli şi
mali şarki rüzgarlarına karşı mahfuz 
olması yüzünden liman inşasına en 
muvafık olduğu tespit edilmişti.

Filyostaki tetkiklerimiz : bu çayın 
sevkettiği kum ve salsal ile sığlaşan 
menbaının esaslı nakliyata müsait 
olmadığı daha içerlerde Bolu suyu 
namını alan bu çayın orta mecraları
nın da şimdilik vasi sal nakliyatına 
müsait olmadığını göstermiştir.

Bolunun şimaline müsadif orman 
lann tetkikatı bittikten sonra cenup 
mıntakasma teveccüh ederek bu mmtaka 
da vaki Seben dağı ormanlarını, Emen 
yaylası, Kartal ve Göktepe etrafındaki 
ormanlıktan ekispertize etmiş ye Kör- 
oğlu tarikile Kara doğanlar, Çarşan- 
ba, Kestümen, Abat gölü-Abat dağı, 
Sakarca yaylasına ve Bakacık havalisi 
üzerinden Düzceye ve Düzceden yine 
şimale geçerek garbi Karadere mın- 
takasmı, Habib bey ormanını tetkik 
ve Omuca yaylası üzerinden ikinci 
defa olarak Boluya avdet edilmiştir

Son turumuz: İlgaz, Çatal tepe 
e Kürre ormanlannı görmek üzere 

Bolu, Çağa, Gerede, Bayındır, Çerkeş, 
Koçisar, İlgaz, Çatal tepe, Kürre ve 
İnebolu turu olmuştur.

Ameliyat guruplarının mesaha 
ameliyatında ve serveti haşebiyenin 
takdirinde kullandığı aletler ve teç
hizat başlıca 600-8000 metre mesa
felere kadar şayanı itimat rasadat 
yapmağa saiih asrî mesafe dürbünleri 
ile mücehhez Pilançeteler, Pusulalar, 
Anaroitler, irtifa ölçen aletler ve te~ 
cessümat burgularından ibaret bulu
nuyordu.

istikşaf için 1: 400000 mikyasın
daki Kipert haritalarile 1: 1000000 
ve 1 : 25000 mikyasındaki İngiliz 
haritaları ve bunların 1: 100000
nispetinde büyültülmüş paftaları kul
lanılmıştır.

Bütün müşahedeler erazi teşekkü- 
latı ve vadilerin ahşap nakli itibarile 
olan vaziyetleri baştan aşa fotoğraflarla 
tespit etmiştir.

Orman kompileksleri hudutları, 
mevzubahis mesafe dürbünlerile mü
cehhez pilançeteker ianesile tekatu 
usulunde tespit edilmiştir.; 0,70-0,80 
santimetre tulunda ve dahilinde zavi- 
yeli mütekabil adeseleri olan bu çok 
asri dürbinlerle herhangi bir ormanın 
vüs’atını tayin etmek için dürbinnin 
vüs’ati tayin olunmak istenilen orma
nın köşe noktalarında vaki herhangi 
bir ağaca tevcih ettikten sonra- 
bakılan ağacın tepesini kendi tepesi 
üzerinde makusen ve aynı istikamette 
görünceye kadar hususî bir vidanın 
tedvir edilmesi tıpkı pilanimetrelerde 
olduğu gibi bu vida ile birlikte dönen 
bir tekerlekçik üzerindeki rakamların 
okunması kifayet ediyordu. Elde 
edilen arz ve tul rakamlarını zarb 
etmek suretile sahalar ve ormanın 
evsafı tenebbütiyesine istinaden de 
serveti haşebiye hesap edilebilir.
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Gezilen mıntakaların Coğrafî
ve mevkii vaziyeti itibarile 

umumî iklimi

Gezilen mıntakaların harareti ha- 
vaiyesi, mevcut irtifa farkları yüzünden 
vasi mikyasta tehavvül etmekte, yaz 
ve kış ile gece ve gündüz arasındaki 
ekistirem farklar mühim bir yekûna 
baliğ olmaktadır;.

Yaylalarda gece ile gündüz ara
sındaki farklar 35 dereceyi geçmek
tedir. Geceleyin Çi yağışları fazladır, 
bulunduğumuz yaz aylan zarfında 
hiç yağmur yağmamıştır.

Mıntakaların Jeoloji teşekkülâtı

Gezilen mıntıkaların joloji teşek- 
külâtı yeryer tahalüf etmektedir; Ereyli 

•Akça şehir hattının cenubundan 15- 
20 kilometre dahilinde vaki erazi 
üst erazii tebaşiriye formosiyonuna 
mensup iken Alaplı çayının garbinde 
ki erazi, daha ziyade volkanik saha
larla inkita etmektedir. Kızıl tepenin 
garbinde vaki Ay kaya civarile Şarki 
Karadere dağlan ve Mengen çayının 
üstündeki etekler şisti teşekkülatta- 
dır. Bolu vadisi üçüncü devir teşek- 
külâtınm genç tabakalarından teşek
kül etmiştir.

Bolu-Gerede hattının cenup ha- 
valisi tebaşiri iken Ala dağ suyu 
ile Erikli suyu arasındaki erazi, 
mebzul Andazitlerden teşekkül et
miştir. Karadere ve Melen vadileri, 
Glimer şistlerinden, Gıranit, Gınayis- 
lerden müteşekkildir. Kara derenin 
Melen suyuna kadar olan kısmı 
Kuvarts ve siyah kireci muhtevi 
Glimer şistlerinden müteşekkil ve

asıl Melen mmtakası beyaz kireç 
tabakatile örtülüdür.

Seben dağ: yarı yarıya mütebel* 
lir kireçten, Kör oğlu ise Andazit- 
lerden teşekkül etmiştir.

Gezilen mıntıkaların hal ve hey’eti

Min takalar, umumiyet itibarile orta, 
yüksek ve kısmende yüksek dağlar 
hey’etindedir. Eteklerin bir kısmı hafif 
meyilli isede ekserisi sarptır. Seben 
dağı, başdan başa müteaddit tepeli 
vasi bir Pilato teşkil etmiştir. Gezdi
ğimiz mmtakalar dahilinde başlıca 
olarak Bolu suyu ile Ulu çayı ve bu 
ikisinin Tefen civarında birleşmesin
den doğan Fîlyas çayları vardır.

Bunların mecraları geniş, suları 
yazın kıt ve meyilleri azdır. Islah 
edilmek şartile sai nakliyatı müm* 
kündür. Mevcut yan derelerden bazı
ları ahşap nakliyatına müsait ise de 
meyil dereceleri yüksek ve mecraları 
çakıllı olduğu için İslah ameliyatına 
muhtaçtır.

Gezilen Mıntakalar da ormanların 
tevziatı ve mevcut eşçar nevileri

Gezilen mmtakalarda ormanların 
ve mevcut eşçarın ve intişar ve tevziatı

nın burada da keyfî olmadığını ve umumî 
kanunu tabiatlara ve hariçten yapılmış 
olan tahrirata göre tekarrür ettiğini 
gördüm. Filvaki buradaki ormanla
rın tevziatı ve bunların müterekkip ol
duğu ağaç nevilerin mütecanis veya 
mahlut meşçereler halindeki intişarları, 
bir taraftan iklimi umumî ve mevkiinin 
hararet ve rutubet miktarlarına (esbabı 
tabiiyeye diğer taraftan ika edilmiş olan 
yangınlarla ray ve gayrı fennî kaytiyat 
şeklinde hariçten, vukubulan tesirata
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< sun i esbaba ) nazaran takarrür et
mişlerdir.

Bolunun şimalinde, şarki Karadere 
ormanlarının başladığı yerler; ve 
Düzcenin şimalinde garbi Kara dere 
ormanlarının mebdeine ve bolunun 
Seben dağı ormanlarına kadar görü
len 20 7 30 ve bazen daha ziyade 
kilometre uzunluğundaki boş ve çalı
lık erazi ile köylerin ve alelumum 
meskûn yerlerin etrafındaki ana etek 
lerde müşahede edilen boş ve az 
kesif ormanlıklar, esbabı tabiiyeden 
değil münhasıran yangın ve gayrı 
fennî katiyattan ve insanlar tarafından 
yapılmış olan tahribattan ileri 
gelmişlerdir.

Işletmiye salih ormanların mes
kun yerlerden ve asıl ana vadilerin
den uzak yerlerde ve ekseriyet üzere 
yan vadilerin eteklerinde tevezzu 
etmiş olmaları işte hep şu tahribattan 
münbeistir.

Çele doruğu, Kör oğlu, Kartal tepe 
leri gibi yüksek dağların zirvelerinde 
ve etrafındaki yaylalarda tesadüf ettiği
miz ormansız sahalar, yaz aylarında 
hüküm süren hararetin kısa bir zaman 
devam ve tesir etmesinden (îikdam 
hararetten) ve Bolunu cenubunda vaki 
kör oğlundan itibaren Kara doğanlara 
ve Çarşambaya kadar uzanan vasî 
arazinin umumiyetle ormansız olması 
da, cenuba doğru indikçe ve Kara- 
denizin tesiratı mutedilesinden uzak
laştıkça yağan yağmurlarla rutubeti 
havaiye miktarının, ormanların intişa
rına lüzum olan haddi asgarîden aşa 
ğı kalmasından yani rutubet yokşuzlu- 
ğundan neşet etmiştir.

Çarşambadan Abad gölüne doğru 
şiınaie gidildikçe yani Karadenize 
yaklaştıkça artan rutubet unsuru

yüzünden ormanlık sahaların yeniden 
başlaması ve meskûn yerlerden uzak 
oldukları ve binnetice tahribat gör
medikleri yerlerde kesif ve mükem
mel bir hal ibraz etmeleri bu müd* 
deanın celi bir delilidir.

Ormanların müselsel bir kompi- 
leks teşkil etmiyerek müteferrik ve 
dağınık bir tevziatta olması arzedilen 
esbabı tabiiye ve suniyenin müşterek 
tesirlerinin bir neticesinden başka 
bir şey değildir,

Ağaç nevilerinrn tevziatı. — Bolu 
ve Zonguldak vilâyetleri; lauretum 
zonunun (defne zonu) isabet ettiği 
arz derecelerinin haricinde kalması 
yüzünden iklimi umumî itabiriie def
ne zonuna has olan mecmuai neba
tken in buralarda mevcut olmaması icap 
edersede kara denizin mutedil tesiratı, 
defne zonu eşçannın bu havalide d e ' 
yerleşmesine müsaade etmektedir. Ne- 
tekim karadeniz sahillerined ve bil
hassa souk rüzgârlardan mahfuz va
dilerde yüksek bir rutubeti havaiye 
temin eden deniz rüzgârları sayesin
de yapraklarını kışın dökmiyen daimî 
yapraklı çalılar, defne ( Laurus no- 
bilis) sarmaşıklar ( Hederea Helix) 
Mersin ( Myrthus ) Sancı otu, ( Arbu- 
tus Andraohme) Şimşir ( Buxus_) 
incir ağaçları ( Ficus) ve orman 
gülleri ( Rhododandron 1ar) yetiş
mektedir.

Karadenizin açık sahillerinde ve 
daha dahilde defne zonu nebatının 
gaip olduğunu ve kestane zonu 
( Kastanetum ) eşçarınının türemeye 
başladığını görüyoruz; bu zona 
mensup ağaçların kestane, çinar, at 
kestanesi, bilhassa denize oldukça 
yakın vadilerde ( akça şehirin ma
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verasmda ) ve cenup ve garp mail
lerinin alçak taraflarında yetişirken 
şimal ve garba müteveccih mürtefi 
mailelerde kayın zonu ( Fagetum ) 
ağaçlarının ve bilhassa mütecanis 
kayın meşçerele'rilb kayının meşe ve 
müteferrik surette mçtevezzi ıhlamur 
ve kavak ile mahlut meşçerelerinin 
yerleştiği görülmektedir.

Zonguldak, Bolu ve Kastamoni 
vilâyetleri, ufkî Fagetum (kayın) zo
nuna mensup olduğu için buradaki 
dağların eteklerinde ve alçak ma
hallerinde kayın ve kayın gibi serin 
bir iklim talep eden, kışın yaprak
larını döken envai eşçarın bulunması 
icap ederken Lauretum eşçannın 
buradaki intişarı, denizin, mevcudiyeti 
dolayısile iklimi mevkiinin müsait 
bir hal almasından ve Lauretum 
zonuna ait ir uvafık bir zemini teneb- 
büt hazırlanmasından neş’et etmek
tedir.

Kayın ve kayına refakat eden Yap
raklarını döken ağaçların şakulen ikti
sap ettiği irtifalar; (Cibali ve şakulî 
Fagetum) Anadolunun garbında 1400 
metreye baliğ olurken Bolu havali
sinde 900 metreye kadar iner. 900 
metreden sonra Fagetum zonuna 
mensup ve kışın yapraklarını döken 
kayın ve emsali ağaçların artık op- 
timal hudutlarının haricine çıktıklarını 
ve Köknar zonunun (Abietum) baş
ladığını görüyoruz; filhakika buradaki 
ağaçların 900 metreden sonraki 
mahallerinde yapraklı ağaçlara yani 
kayına köknarlar karışmaktadır Dağ
ların 1400 — 1500 metre irtifâında 
reçineli eşçar zonu (Abietum) hakim 
olmağa başlar. Filhakika bu yüksek
liklerde kara çam ve köknarların 
mahlût meşçerelerine; nadiren kara

çamın mütecanis ormanlarına ve 
1500 metreden daha yukarı olan 
nevahidede mütecanis sarı çam 
ormanlarına tesadüf edilmektedir.

Köknar zonunun (Abiteum) Bolu 
ve Zonguldak vilâyetleri dahilinde 
iktisap ettiği optimal irtifalarda 2100 
metredir. Bundan daha yüksek olan 
yerlerde köknarlar matlup veçhile 
neşvünema edememektedir.

2100 metreden sonra Alpinetum 
(Çalılar) zonunu temyiz eden halit 
çalılarla otlara tesadüf ediyoruz.

Bolu ve Zonguldak vilâyetlerinin 
kestane (kestanetum) ve kayın (Fa
getum) zonlarındaki ormanların yani 
mütecanis kayın ile meşe ve kayın 
ile köknarın mahlut meşçereleri al
tında alt tabaka olarak başlıca gözü
ken çalı, orman gölü ( Rhododen- 
dron)dır.

Ağaç fundası ( Erica Arborea ) 
zayıf topraklarda ve güneş gören 
açık mahallerede yetişebildiği için 
hiç bir yerde aittabaka olarak 
gözükmemektedir. Orman gülünün 
optimomu yani en mebzul münteşir 
olduğu saha, garben Ka rai ıy anık 
şimalen Baba dağ, şarken Salavat 
dağı, arasındaki havaliye isabet eder. 
Bu itibarla deniz sahilinden 21-40 
kilometre dahile doğru şu hududu 
intişariyesi dahilde 600-1400 metre
ye kadar çıkan orman gülünün en 
mebzul yetiştiği mahaller, toprakları 
kuvvetli, serin ve rutubeti havaiyesi 
yüksek, kesafeti 0, 4-0,8 olan sey
rek meşçerelerdir. Bu şeraitte orman 
gülü üç metreyi mütecaviz boylar 
iktisap eder. Bu çalının tercihen işgal 
ettiği teveccühler ilk safhada şimal, 
şimali garbi ve şarki teveccühleri ve-' 
ikinci safhada garp ve şark tevec-
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cühieridir. Cenup teveccühlerinde 
çok gözükmez.

Orman güllünün biolojisi etrafın- 
daki müşahedelerim, cenup cephe
lerini istemiyen bu çalının, kesif meş- 
çerelerde türeyemediği gibi, meş
çerelerin yarım gölgesi altında ise en 
evi yetiştiğini ve binaenaleyh meş- 
çerelerin seyrek olup güneşin 
girdiği mahallerde fealiyetini gaip ede
rek çiçek ve sürgünlerinin büzülüp 
sarardığını ve heyeti umumiyesinin 
cılız bir halde git gide kurumağa 
doğru istidat kesp ettiğini göstermiştir.

Gezilen mıntakalarda mühtelif zon- 
lara mensup tesadüf olunan başlıca 
orman teşkil eden ağaçlar, Kayın 
Sarı ve Kara çam, Meşe ve Gürgen

Yu: $  .................  ........; -•

dir.
Bunlardan Kayınlar.............. . ■% 37
Kara ve Sarı çam lar.............. 0/0 21
Köknarlar................. ..  . . . %  18
M e şe le r ........... ..  . . . . \  . . %  15
G ürgenler................................% 5
Müteferrik surette münteşir olan 
İhlamur;Kavak; Kestane; Kızıl ve Kara 
ağaçlar. %  4 Nispetinde mütevezzi 
bulunmaktadırlar.

Köknarla mahlut olan Kayınlar, 
umumiyet itibarile matlup neşvünema 
ve tecessümatı göstermektedir. Göv
deleri uzun, kalın, üstüvanevi, dalsız 
ve budaksızdır.

Devrilen kayın ağaçlarının haşebi 
sadıklarının umumiyet itibarile şuaî 
olmayıp bilâkis yuvarlak ve beyaz 
olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla 
kayınların evasafı haşebiyesi yüksek
tir. Yalnız yüksek yaşlan ve kısmende 
yapılan tahribat ile gövdelerinde 
ümtehassıl arıza ve çürüklükler yü
zünden keresteye salih olan kısım
ları nispeten azalmıştır.

Zenepli meşeler ekseriyetle kayın 
veya çam. ile mahlut bir halde yetişir. 
Kesif olduklan yerlerde gövdeleri 
dosdoğru iken kesafetin ihlal edildiği 
yerlerde bilâkis eyri gövdeli ve çok 
dallı olur. Kuturları, kayınlannkinden 
daha azdır. Tepeleri kurumuş meşe
lere çok tesadüf olunmuştur.

Sarı ve kara çamlar, umumiyet 
itibarile iyi tecessüm etmektedir. Bir 
çok meşçereierde göğüs hizasındaki 
kuturlan 0,80 - 1,00 metreye baliğ 
olmaktadır. Bilhassa kesif oldukları 
yerlerde gövdeleri düm düz, üstü
vanevi ve dalsızdır. Bu evsafta ol- 
mıyan meşçereierde ağaçların boy
ları ile evsafı haşebiyesi matlup de
recede değildir.

Yalnız Geyik gölü ormanında 
mütecanis olarak bulduğumuz kök
narlar umumiyet üzere kayın ve kara 
çamla mahlut meşçereler teşkil eder. 
Yaşlan 300 seneyi mütecavizdir. Bu
na rağmen haşepleri elan sağlamdır. 
Gövdeleri bazı yerlerde 50 metre 
uzunluğundadır. Yalnız yüksek nahi
yelerde yetişen köknarların gövdesi 
kalın ve dallıdır. Pedavra tahtası al
mak maksadile balty yiyen yol
ların kenarlarındaki ̂ köknarlar, ha
rap edilmiş ve dip* kısımları çürütül
müştür. Onun, için bu gibilerin keres
teye salih kısımları azalmıştır. Kök
narlardaki haşebin rengi pek eyidir..

Fagetum zonunun alçak yerlerin
de görülen Gürgenler eyi yetişmekte 
ve gövdeleri dalsız ve budaksız bü
yümektedir.

Bilhassa Seben ormanlarında va
sat yaşlı ağaçlar arasında münferit 
bir halde yükselen ve bazı yerlerde 
de müşteki! guruplar teşkil eden. Ka
vaklar, süratle tecessüm ediyorlarsa da
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50 yaşını tecavüz edenlerin umumiyet 
itibarile çürük oldukları görülmüştür.

Meşçerelerin yaşı , kesafeti ve 
tebezzürü tabii itibarile hal, 

vaziyetleri.

Gezdiğimiz ormanlar, yaş itibarile 
pek çok tehalüf etmektedir. Meşcere- 
lerin kısmı azami devri inkilâp ya
şını çoktan geçirmiş, 100-300 senelik 
ağaçlardan mürekkeptir. Bu itibarla 
vasati yaşlarım 200 sene olarak tak
dir edebiliriz;* sinni tabiilerini tecavüz 
etmeleri yüzünden tecessümatı müte- 
valiye kıymetleri azalmıştır.

Kesafeti tammeyi haiz meşçereler 
azdır. En çok tesadüf ettiğimiz kesa
fet derecesi, 0,6-0,8 arasındadır. Rüz
gârdan mütevellit devrik ağaçlar, 
az olduğu gibi haşerat haşaratı da 
hemen hemen yoktur. Yalnız yaş
ları dolayisile tepeleri kuruyan ağaç
ların adedi çoktur.

Tebezzürü tabii seyrek meşçere
lerin hepsinde Iüzümü nispetinde 
mevcut ve hatta mebzûldur.

Mevcüt tebezzürü tabiî fidanları 
muvaffakiyetle yetişmekte ve mükem
mel bir hal irae etmektedir. Bilhassa 
şimâl ve şimali garbi teveccühlerinde 
yetişen fidanlar pek mebzûldur. Ce
nup mailelerindekiler dahi memnuni- 
yetbahş bir safhadadır.

Yaşlı meşçerelefden başka bilhas
sa Ala dağ mıntakasında muntazam 
bir çok yaşlı Çam meşçereleri mev
cuttur. Bu meşçerelerin yaşı müte- 
savi olup kesafet dereceleri mükem
mel ve tecessümleri pek yüksektir.

Mevcut genç meşçereler dahi 
muvaffakiyetle neşvünemalarına devam

etmektedir. Kartal tepe havalisinin 
rüzgârdan mahfuz alçak mahallerinde 
yetişen Çam meşçereleri, karın taz- 
yikından hasara oğramıştır.

Gezilen mıntakaların hiç bir tara
fında teşçiri suniyle teşçir edilmiş 
yerler görülmemiştir.

Ormanların izah edilen şu haline 
göre meçşereleri pek yaşlı (100 den 
yukarı) orta yaşliC 41-100) ve genç 
(1-40 yaşında) olmak üzere üç yaş 
sınıfı üzerine tevezzü etmişlerdir.

Mevcut tebezzürü tabii yângm 
ve keçilerle mahv edilmediği tak
dirde hemen hemen her tarafta kat 
edilecek ana ağaçlarını mükemmel 
bir surette istihlâf edecek ve ormanın 
istismarına kafi gelecek bir mebzu- 
liyet ve keyfiyettedir.

Ormanların yetiştiği saha dahilin
de hiç bir tarafta şayarfı kayt boş
luklar görülmemiştir. Hattâ kesafeti 
pek noksan olan yerler dahi hemen 
hemen hiç yoktur.

Orman kompilekslerinin tabii 
vaziyet ve temayülleri, saha 

ve serveti haşebiyesi
Gezilen orman mıntakalarmı tetkik 

edilecekleri sıra ile evvela iki bü
yük kısma taksim edebiliriz:

A —- Adapazar - Düzce-Bolu-Ge- 
rededen geçen yolun şimaline mü
sadif ormanlar.,

B — Bu yolun cenubuna müsa
dif ormanlar:

A — Adapazar-Düzce-Bolu-Ge- 
rededen geçen yolun şimaline mü
sadif ormanlardan;

1 — Şarkî karadere kompileksi.— 
bu kompileksin tabiî olarak te
mayül ettiği cihet, Karadere suyile

■mİ
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Çal derçti ir. Binaenaleyh ahşap sev
kıyatı buralara yapılabilir..

2 * Garbı Kara dere komp
leksi.— bu kompileks, Kara dereye 
küçük Melen ile mütemayilidir.

3 — Kara su (uzun öz ormanları) 
kompileksi.—bu kompileksin ahşabı 
Kara su ile Bolu suyuna sevk olu
nabilir.

4 — İnce dere kompileksi.—Se- 
lavat suyu ile Deli çoban suyu 
arasında mahsur olan bu orman
ların tabiî temayülleri, keza Bolu 
suyuna doğrudur.

5 — Mengen çayının etrafındaki 
orman kompileksi ile Nal döken 
dağındaki ormanlar.— Bu ormanlar 
Mengen çayı ile Çağa çayına tema
yül eder.

6 — Alaplı kompileksi.—bu or
manlar Alaplı suyuna ve bizzat 
Alapiıya doğru temayül ederler.

7 — Kilis suyu etrafındaki or
man kompileksi. — bu ormanlar kilis 
suyuna ve Kara denize doğru mü" 
temayiidir.

B -  Adapazarı - Düzce - Bolu 
Gerede yolunun cenubuna müsadif 
ormanlar:

8 -  Abat dağı kompileksi.^ A- 
bat dağı ormanları Düzce ovasına 
temayül eder ve binaenaleyh bu ta
rafa doğru işlenebilir.

9 — Karadiz yaylası ( Dikmen 
dağı kompileksi ). — bu ormanlar, 
keza Düzceye temayül eder.

ÎO — Seben dağı komplieksi.— 
bu kompileks ormanları, Bolu ova
sına müteveccihtirler.

11 — Ala dağ suyu kompileksi. 
— bu ormanların tabii temayül ettik
leri cihet, cenup cihetidir.

Bu muhtelif 11 orman kompile-

kismin, temayül ettikleri cihetlere 
doğru işletilmesi icap edersede ge
rek kompileksleriti dağınık tevziatı 
ve nakildeki müşkülat dolayisile hini 
hacette bu tabiî temayüllerden sarfı 
nazar edilebilir. Bu şıkta Rentabl ve 
entanzif bir işletme tatbik etmek şartile 
tabiî temayüller havaî kablolar gibi 
asrı tesisat ile tevhit olunarak tabiî te
veccüh ve temayülün mucip olduğu 
müşkülatı tabiiye bertaraf edilerek 
ahşap kolaylıkla nakil olunabilir.

Fennî bir işletme tatbik ede
bilmek için ise bu kompliekslerin 
mevzubahs asri nakliyat vasıtalarına 
(Havaî kablolara, şimendüferlere) rabt 
etmek tahtı vucuptadır.

Mevzu bahis 11 orman kompli- 
eksinin hassa ve serveti haşebiyesine 
gelince:

Yukarda kayt ettiğim aletlerle 
elyevm kesim yaşında olanlarla ke
sim yaşma vasıl olmak üzere bu
lunan meşçereler temamen, orta yaşlı 
meşçereler ise kısmı azami mesaha 
edilerek sahaları tayin olunmuş isede 
genç meşçerelerin sahası tahmin 
suretile takdir olunmuştu.

İşletmiye salih olmıyan mahal- 
Icrdeki çalılıklar ile kesafeti muiıtei 
ormanlıklar ve boş erazi mesaha 
edilmemişti.

Kompilekslerin serveti haşebiyesi, 
yalnız kesim yaşında olan meşçerelere 
münhasır olmak şartile gözle ve tec
rübe şeritlerile takdir edilmiştir. Orta 
yaşlı ve genç meşçereler serveti ha
şebiyesi takdir olunamamıştır.

Kompliekslerdeki meşçereler kat’i 
amenajman puanlarında yapıldığı 
gibi onar veya 20 şer senelik asırlara 
taksim edilmemiş ve yalnız vasat! yaş
larına müsteniden yukarda kayıt
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ettiğimiz veçhile genç (1-40) orta 
yaşlı (41-80) ve yaşlı (100 ve 
bundan daha yukarı) olmak üzere 3 
yaş sınıfıma ayrılmıştır. Bunlar - 
dan 100 ve daha yukarı yaşlı olan 
meşçerelerin saha ve serveti haşe~ 
biyesi aşağıda dere edilen cetvel
den anlaşılacağı veçhile her kom
pileks için ayrı ayrı değil umum

bir yekun halinde olarak tayin edil
miştir.

Her kompileksin hizasındaki 
mikdarlar, kati amenajman pi- 
lanlannada olduğu gibi bitiabi kat! 
bir mahiyeti haiz değildir.

Alaplı suyu, Kilis suyu kompi- 
leksleri, havaların ademi müsaidesine 
binaen hiç keşfedilmemiştir.

Kompileksler: Kompilekslerin vüs’ati: 
Hektar:

Kereste haşebi: 
Metre mikabı

Sert mahrukat 1 
Metre mikabı

Şarkî Karadere 8900 1,346000 1,250000
Garbî Karadere 17800 4,699000 655000
Kara su 600 425000 158000
înce dere 9600 3,985000 675000
Mengen çayı* 6100 1,935000 . ===== •
Abat dağı ve Kardis 11900 4,007000 1,080000
Seben dağı 1500 656000 72000
Ala dağı 3100 610000 „ jt

yaşlı meşçerelerin sa
ha ve serveti haşebi- 
yeleri yekûnu: 64900 17,663000 3,890000
orta yaşlı yani 40-81 
yaşında olan meş
çerelerin umum vüs’
ati:
Genç yani 1-40 ya
şında olan meşçere
lerin umum vüs’ati:

1

35230

11,100
[11,230

Bu yekûna, kompilekslerin mebdelerinde ve yolların tarafeyninde esbabı 
muhtelife tahtı tesirinde kesafeltleri ihlal edilmiş olan kısımlar, hesap 
olunmuş değildir.

Bu ormanlarda tatbik edilmesi ica- 
eden katiyat ve işletme şek li:

Ormancılıkta ağacın nevine, 
toprağın haline, müessiratı ik- 
limiyeye, matlûp katiyat süratine, meş
çerelerin kesafetine, tebezzürü tabiinin 
mevcut olup olmadığına ve teşçiri 
sun’i imkânının bulunup bulunmadığı
na göre takrir edilen muhtelif katiyat

şekillerinden her birisinin gaye itibarile 
takip ettiği maksat, daima ana ağaçla
rım istihtaf ve ormanı istismar ve payi
dar edecek emin bir vaziyet hazırla
maktan ibarettir.

Teşçiri sun’i imkânlarının mevcut 
olduğu yerlerde tebzir müddeti asgarî 
bir zamanda icra edilerek katiyat bir 
sene zarfında tıraşlama şeklinde

ijllğı!
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yapılabilirken bu imkânların v mevcut 
olmadığı ve binaenaleyh tebezzürü 
tabiinin temini mutlak ve zarurî olan 
yerlerde tebzir müddeti, mevzubahis 
gayeyi temin edecek surette mütaaddit 
senelere teşmil edilir ve şekli katiyat 
meşçerelerin ahvali umumiyesine, 
ağacın nevine, toprağın ve ebezzürü 
tabiinin hal ve derecesine göre tes
pit olunur.

Binaenaleyh Bolu ve Zonguldak 
ormanlarının kesif olan ve binaena
leyh tebezzürü tabii fidanlarının husu
lüne imkân- hasıl olmamış olan kısım
larında, ağacın nevine göre tekarrür 
edecek müteadit seneler zarfında 
katiyatı tebziriyenin safhalarını tatbik 
suretile tebezzürü tabiinin istihsali 
icap ettiği halde normal seyrek ve 
muvaffakiyetle büyüyen, mebzul tebez
zürü tabii fidanlarının mevcut olduğu 
kısımlarınada ise emin bir vaziyet 
ihdas etmek düşüncesile hektar başına 
kâfi mıkdarda ana ağaçları bırakmak 
üzre, kesim yaşında olan ağaçlara doğ
rudan doğruya son katiyat safhası tatbik 
edilebilir Bu son şekil katiyatla hem 
tecessümleri inhitata yüz tutan veya 
tevekkuf etmiş olan ana ağaçların 
fuzulen sahada kalmaları men edil
miş ve hem de ana ağaçların altında 
o ana kadar layıkile tecessüm edeme
yen tebezzürü tabiî genç fidanlara 
tecessüm imkânları hazırlanmış 
olur. Bu şeraitte olan pek yaşlı meş- 
çereler için en muvafık olan usulü 
katiyat ise Bavyeranın dağlık ormanla
rında geniş mikyasta tatbik olunan-Das 
Bavyerisehe- combinierte Verfahren 
(Huberische Vorfahren) namındaki 
muzaaf delik ve şerit kesimleridir.

Aynı meşçerede müteaddit kesim
ler tatbikini Iuzum göstermeyen bu ke

sim şekli, mevcut tebezzürü tabii
nin katiyat esnasında ezilerek mah
volmasına meydan vermemesi itibarile 
şayanı tavsiyedir

Nakil Tesisatı

Bolu ve Zonguldak bakir devlet 
ormanlarının işletilmesindeki • gayele
rin en mühimmi, bunların muntazam 
kültür ormanlarına ifrağı keyfiyetidir. 
Bu gayeye isal edecek bir işletme 
şekli ise, birinci safhada, ormanın, 
dahilî yollar ve ana nakil vasıtalarile 
teçhizi ve kereste fabrikaları, tahnit 
müesseseleri, odun taktirhaneleri ve 
kömür imalathaneleri gibi ormancılık 
sanayiinin inkişafına hadim müesses
seler inşasını icap ettirmektedir.

Bolu ve Zonkuldak ormanlarındaki 
maileler; umumiyet itibarile işletmiye 
müsait olduğu gibi ahşabın ormandan 
şevki itibarilede hiç bir yerde fevka
lade müşkülat irae etmemektedir. Onun 
için arzediien dahili yollarla kablolar 
orman şimendüferleri, müteaddit nevi 
oluklar inşa edildiği takdirde Bolu ve 
Zonguldak ormanlarının kârlı bir şe
kilde intifaı mümkündür.

Devri inkilap, senevi katolunacak 
kereste ve ateş haşebi:

Devri inkilâp, şeraiti tecessümiye- 
nin pek müsait olmasına binaen 100 
sene olarak takdir edilebilir. Seri 
tecessümlü olan ağaçlar ise, tebezzürü 
tabiiyi temin etmek şartı mutlâkile, 
80 senelik bir devri inkilap tatbik 
etmekte de hiç bir mahzur yoktur.

Boş arazi, çalılık sahalar ve cüzi bir 
imarla muntazam meşçerelere ifraği
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kabil olan ve fakat talip olan şirket hey
etlerince işletmiye gayri salih naza- 
rile bakılan az kesif meşçereler 
hesap edilmediği takdirde teayyün 
eden 111,230 hektarlık orman saha
sında ilk asır ( 25 sene ) zarfında 
intifa olunacak olan vasati 200 ya
şındaki ağaçları muhtevi saha 54900 
hektar olduğuna göre senevi kat 
olunacak saha 64900: 25=2596  
yani 2600 haktardan lbaretolur.

Yaşlı eşçarın katından hektar- 
başına alınacak derholç mikdarını 
gayri kati mahiyette ve aşağı yukarı 
430 - 450 metre mikâbı kabul 
edersek mevzu bahis 2600 hektar 
vüs’atindeki katiyat sahasından beher 
sene kat edilecek haşıbin yekûnu: 

1,118000 metre mikaba baliğ 
olur; bu mikdarm takriben üçte ikisi

kereste, mütebakisi ateş odunudur. 
Binaenaleyh semavi afetler, yangınlara 
ve sair müessesatı hâriciyeye karşı 
fevkalade hasas ve biaenaleyh orman 
için büyük bir tehlike mevzuu olan 
pek ihtiyar ağaçların galibiyetine 
ve bu ağaçları istihfaf ve istismar 
edecek tebezzürü tabiinin ise her 
taraftan mükemmel ve mebzul bu
lunmasına binaen bu şeraiti ibraz e- 
den meşçerelerin halile brakılması, fa 
ide temin etmesi şöyle dursun, ormanın 
atisinide tehdit eylemesi tabii bulun
duğundan yaşlı meşçerelerin arze- 
dilen 25 sendik bir müddet zar
fında kati intifamın elzem ve her 
hususta icabatı fenniyeye uyuşu ikti
zasından bulunduğu kanaahndayim.
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Bir t emenni

PSBevimii mecmuamız “Ormancılar 
Cemiyeti, nin naşiri efkârı olma 

sına rağmen, doğrusu, cemiyet hayatı 
hakkında pek az malûmat vermektedir. 
Benim önümde mecmuanin tarihi te
sisinden şimdiye kadar çıkan 51 
nüshası var; bakalım bıı 51 nüshanın 
kaçında cemiyet hayatına dair malû
mat mevcuttur?.

Öyle ise cemiyetin herhangi bir 
azası onun vaziyeti hakkında nereden 
malûmat alabilecektir ki bu her aza
nın gayet tabiî bir hakkıdır. Cemiyet 
ne yapıyor azalarının verdikleri para
lar nereye sarfolunuyor kongre ne gibi 
kararlar vermiş ve heyeti idarenin 
neler yapmasını temenni etmiş, bu 
temenniyat ifa edilmiş mi edilmemiş 
mi ? Bu sualler bütün azalan ya
kından alâkadar eder ve etmelidir de. 
Ben Anadoluda öyle arkadaşlara 
rastgeldimki onların cemiyet hak
kında hiç malûmatı yoktur veyahut 
olsada bu malûmat bir takım şayia 
ve dedikodulardan ibarettir.

Sonra bilhassa para meselesine 
temas edilen yerde hele bu para bir 
cemiyete ait ise, son derece hassas 
olmak lâzım geliyor Cemiyet hayatın
da malûmatları olmamasından veyahut 
yanlış malûmat sahibi olan birçok ar- 
kadaşlanmız cemiyetten soğumuşlar
d ır Aidat toplamaktan başka bir şey 
yapmıvan cemiyetle neden alâkadar 
olalım? Ve böyle düşünen arkadaş

Yakup Apanay

bir cihetten haklıdır, çünkü cemiye
tin icraatı hakkında malûmat sahibi 
olmak stratosfere çıkmak gibi zor 
iştir.

Bana kalırsa azaların bu cemiye
timiz hakkında malûmatları olması 
için heyeti idare meselâ senede hiç 
olmazsa dört defa mecmuamız sahi- 
felerinde cemiyetin bütün icraatı ve 
umumî vaziyeti hakkında mufassal 
malûmat vermelidir. Ama belki diye
cekler ki cemiyetin icraatı ve malı 
vaziyeti kongrelerde teftiş heyeti tara
fından tetkik ve heyeti umumiyeye 
arzolunuyof. Bence bu kâfi değil 
çünkü kongreye yalnız lstanbulda 
bulunan arkadaşlar iştirak edebiliyor, ; 
Saniyen kongre hakkında azalara 
gönderilen matbu broşürler de çok 
noksandır. Ve bu broşüler cemiyetin 
senevî hayatını göstermekten çok 
uzak kalıyorlar.

Her aza mecmuayı topluyor. Hal
buki yukarıda zikrettiğim broşüler bir 
ufak kâğıt parçası olduğu için geldi
ğinin ertesi günü çöp sepetine atılı
yor. Daha bir cihet vardır:

Madem « Orman ve Av » cemiye- 1 
timizin organıdır. Binaenuleyh mec
mua cemiyetin bütün faaliyetini ve 
vaziyeiini sâhifelerinde tenvir etme
lidir. Gelecek batınları ı ormancısı 
dedelerinin bir zaman kurduğu cemi
yet hakkında mufassal malûmat edin
mek isterse şüphesiz evvelâ organı

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
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olan mecmayı karıştıracaktır. Ve mec
mua safihalarında istediği malûmatı 
bulamayınca mecmuayı çıkaran ecda
dının organ kelimesinin manasım 
biraz noksan kavradıklarına kani ola
caktır. Çünkü hakikaten şimdiki va
ziyette mecmuamız organ olmaktan 
ziyade yazı yazmaya meraklı olan 
bazı arkadaşlara yazılarını neşretmeğe

hasredilmiş mecmuaya benzetilebilir. 
Tabiî bu son cümlelerin yazıcı arka
daşlarımın makalelerini kıymetsiz veya 
lüzumsuz demek değil, yalnız mec
muanın organlık vazifesini daha zi
yade benimsemesini temenni etmek 
içindir.

İstanbul 21 Mart 1933

Niçin yıldırım meşeye kayından daha 
fazla isabet eder ?

( Berliner İlluslrirte Zeitung) dan

skiden beri malûmdur ki yıldırım 
yalnız bir muhitin en yüksek nokta

sı veya madeni ecsam tarafından eez- 
bedilmeyip açık olan su satıhları tara
fından da çekilir. Buna müşabih ola
rak ormanda daha enteresan tecelli- 
yat mevcuttur. Burada alt tabakası 
suyu ge.çirmiyen ve üzerinde su te
raküm eden - tabakayı sağanaklı 
yağmur yağdığı zamanlarda olduğu 
gibi - bir toprakta bulunan ağaçlar 
suyu kolayca sızdıran topraklar üze
rindeki ağaçlara nazaran daha sık 
yıldırım isabetine maruz kalırlar..

Fakat nasıl olurda toprağı havai 
nesimi elektrikine karşı yani cezp 
kuvvetini haiz mahlût bir ormanda 
meşe Kayına nazaran daha fazla yıl
dırım çarpmasına maruz kalır ?

.Yükseklik itibarile her iki ağaç 
takriben müsavi olabileceğinden yıl-

Ahmet

dirimin bunlardan birine, diğerine 
nazaran daha sık isabet etmesi odun
larının « nakil kabiliyetinin » muhtelif 
olmasına atfedilmekte idi. Bu hususu 
tesbit için sağlam gövdelerden ayni 
uzunlukta iki parça alınarak bunların 
elyafı istikametinde bir elektrik cere
yanı geçirilerek bu iki odun par
çasının bu cereyana karşı yaptıkları 
mukavemet tecrübe edilir.

Nisbeten basit bir aletin yardi- 
miyle kayın parçasında |  elektrik 
cereyanına karşı mukavemet |  me
şeye nazaran takriben 6 - 8 defa 
daha büyük olduğu diğer tabirle 
Kayının elektriği nakil kabiliyetinin 
meşeye nazaran 6-8 defa daha az 
olduğu anlaşılır. Kavak, Süğüt ve 
yıldırım isabetine pek sık maruz 
kalan ağaçların odunu hemen meşe 
odunu gibi iyi nakili elektrik hassası 
gösterdikleri halde lâdin tıbkı kayın



MÎL'nu s'gzbt fena nâkili 
BliKîlinasebe zikredelim ki İâdın odu
nu hemen hemen eiektiriği tecrit 
için kuflsnıîan porselen materyal 
kadar gayrinakildir. ( Binaenaleyh 
îâdln oduna hini hacette porselen 
materyel yerine kullanılabilir.)

Tecrübe ile bulunan bu hakikat 
loboratuvarda da takviye edildikten 
sonra geriye muhtelif nevi odunların 
|  nakili elektrik |  hassalarınm muhte
lif olması sebeplerinin ne olduğunun 
tetkiki kalır. Meşe ve kayın odunu 
üzerinde yapılan mikroskopik ve 
kimyevî tecrübelerin neticesi göster 
riyor ki kayın odunu elektiriği na
kil etmiyen bir nevi yağ. ihtiva 
etmektedir. Bu yağı ihtiva eden 
odunlar, etmiyenlerden daha ziyade 
elektrik cereyanlarına mukavemet 
gösterirler.

, Buna nazaran mevadı ihtivatiye- 
lerini yağ halinde istihsal eden “yağlı 
ağaçlar. karşısında tem»! mahsulâ
tım nişasta veya şeker olarak depo 
eden “ nişa ağaçlar * gösterilir. 
Yani bütün ağaçları bu noktai na
zardan yağlı ve nişastalı diye iki 
guruba taksim etmek mümkündür.

Yağlı ağaçlar gurubuna kayın 
fındık, ıhlamur, huş* ladin ve 
melezi ithal edebiliriz. Diğer guru
ba da, yıldırım isabet eden guruba 
- meşe, akça ağaç, karaağaç, dişbudak, 
kuşüvezi - dahildir. Şunu da kayıt 
edelim ki yağ iddihar eden ağaçlardan 
bazı lan bu yağı ancak kışın yani 
hayatı nebatın istirahatte. bulunnûğu 
bir mevsimde toplarlar. Yazın - yıl

dırım fazla düştüğü zamanlarda - ise 
pekaz miktarda yağ maddesini bün
yelerinde depo ederler.

Yıldırım isabetinin bu yağ mad
desinden mütevellit olduğunu anla
mak için yağı ihtiva eden kavin 
odunu parçası eterle muamele edile
rek yağdan tecrit edilir ve tekrar 
elektrik cereyanına maruz bırakıla— 
cak olursa bu defa kavın odunu 
ile diğer grup ağaçlan arasında bir 
fark kalmadığı görülür. Keza fındık 
odunile yapılan tecrübede aynı ne
ticeyi vermiş ve ağaçların ihtiva 
ettiği yağ maddesinin yıldırım .teh
likesine karşı büyük bir rol oyna
dığını meydana koymuştur.

Umumî kanaat hilâfına olarak 
odunun ihtiva ettiği suyun elektriği 
nakil olmadığı kuru dal oduhiarile 
yapılan tecrübelerden anlaşılmıştır. 
Her iki grubun ölmüş ve binaen
aleyh kurumuş odun parçalarile ya
pılan tecrübeler gösteriyor ki ölmü^ 
bir odun hiç bir suretle elektrik 
cereyanına mukavemet kabiliyetinde, 
değildir. Binaenaleyh ölmüş bir ağaç 
en ziyade yıldırım tehlikesine ma
ruzdur. Onun için şimşekli havalar
da böyle kurumuş ağaçlar altına 
.ağınmak tehlikelidir.

Keza ağaçların, üzerinde bulundu
kları toprak nevinin yıldırımı çekmek 
hususunda bir rolü olmadığı anla
şılmıştır. Şu kadar ki yukarıda zikre- 
dildiği gibi yalnız suyu geçirmiyen 
topraklar üzerindeki ağaçlar daha 
•sJk yıldırım isabetine maruz kalırlar.

Babceköy 2/4/1933
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Kocaeli Ormanları

M. Ali Salih

raSocaeİi -vilâyeti, merkez Izipit 
S tia  hariç olmak üzere altı kazaya 
ayrılmıştır;

I Adâpazârı, II Hendek, III Geyve, 
IV Kândîre* YiKârâmürsel, VI Gebze. 
Her kaza muhtelif cins_ ve nevide 
^ağaçları ihtiva-ettiği ..cihetle bizdeC 
bu m m İİidara ait\ ormanları 
parça mütalâa edeceğiz. Evvelâ vilâ- 

r ^ th i :e h ; büyük pfea&r/ye; ikfisûdîi&' 
;çn mühim .bir şubesi ;olân Adapaza- 
riridah;'bâşh^tim  [*].

Kocaeli .ormanları hakkında yazdığım 
gezilerek, hazır-;

tam ;':Bir' ‘rietkik ve; müşahede mahsulü;; 
addedilemezse de verdiği adedi malûmat itibarile 
yıısı^tri^tine-.'.irimât edilebilecek, oldukça-/ çalışıl- - 
mjş bir etüttür. Bu" yazıya • kısmen kendi seya
hat ve tetkikİ^iîm®/ kısmen de mıntaka müheri-'
: 'dfs..vet fcondöltf̂ ^̂  esâs ojybşuş-

bütün kazalardan kendi hudutlarına dahil orman
lar hakkında. bazı sualler sörmuş ve cevaplaîiınr; 
mümkün roerteb^rnaksada yaklâşır bir, tarzda 
almıştım. Vakâa gelen cevapların hepsi arzu 
ettiğim şekilde değildi. Fakat buna küçük bazı me- 
raprla nm.-:İşi"yanlış anlayarak. sOrgulârıbşjtVek tetiri 
ötedenberi itiyat ettiği istatistikler şeklinde 
telâkki etmesi sebep olmuştur. Maahaza ben 
aldığım , cevaplan _ tasnif ederek ;■ kendi mü- 
şahed elerimle karıştırdım;' Bu ̂ ç^yyetelfıkten şu 
satırlar husule geldi. -Zaten bü makalenin, gayesi 
süpjektif bir tetkikten /ziyade objektif müşabede- 
1 e r üzerine umürin nıütalâalâr - dermeyaridıri Oku
yucularımdan ehemmiyetini bu noktada aramala- 
nnı ve ö iiiîritakada bulunan arkadaşlarımdan 
yanddığM^^Şhtâlirö".. ffelb- etmelerini rica ederim.

:. Adapazarı i,-/-
Vilâyetin herşeyde olduğu gibi 

orman, itibarile de zengin kazası Ada-, 
pazarıdır. Karadeniz hinterlandının ka
fâ  yolunu teşkil eden Düzce, Bolu 
şosesinin Adapazanndan geçmesi bu 
kazanın iktisadı hayatında çok mühim 
bir yarlık noktasıdır. Tabiî ormanlar da£ 
bu şeraitin tesiri' altında kalmış ve 
nzun^feneler-kafiyat görmüştür.

Adapazan ormanlarının umum 
-Sahaşie karaeü dahil olduğu halde 
tahminen aitmiş bin hektardır. Bu 
ormanların ihtiva ettiği ağaç cinsleri 
şundan ibaretii#^

Kayın, Ihlamur, Kestane. Meşe, 
Karaağaç*. Dişbudak, Köknar,: Çam>' 
Kızılağaç..,

Umura sahada hez.citis ağaca, 
düşen atazı nisbeti şöyle tahmin 
edilebilir:

Cins Hektar
Kayın 50,000^
Köknar
Çam 2,100
Meşe.- 2,000
Dişbudak 800
Karaağaç T0Oi4
.Kestane..; ' 3 0 i
Ihlamur 500

Şfekûn - 60,000

Ü Ü i



Muhitte esas ağacı kayın tenkil 
eder. Meşvereler Kayın, Köknar mah
luttur. Meşe çok değildir. İhlamur ve 
kestaneye herzaman tesadüf edilmez. 
Bunlar münferit birer kıt’a dahi teş
kil etmezler. Mıntakamn en kıymetli 
iki cinsi Karaağaç ve Dişbudaktır. 
Maatteessüf cenup mmtakasının kat
ranı ( sedr ) gibi bu havalinin de 
Karaağaç ve Dişbudağı hesapsız ge- 
siimiş ve sarfedilmiştir.

Adapazar ormanlarının talihsizliği 
birkaç madde içinde toplanır.

1 Umumî harp ve daha evvelki se
nelerde yapılan kat’iyat ve tahri
bat.

2 Kazanın belli başlı unsuru Çerkes- 
lerle sonradan dahil olan Lazların 
tahribatı.

3 Mütareke senelerinde işgal ve 
harpler dolayisile vâki kesimler.

4 İşgalden sonra geçen devrin resmî 
ve gayriresmî kat’iyatı.
Istanbula yakınlığı dolayisile bu

büyük şehrin bütün odun, kömür 
ve kereste ihtiyacına bir memba teş
kil eden İzmit, Adapazar ormanları 
çok zarar görmüştür. Bilhassa Rize 
ve Trabzon havalisinden herhangi 
bir vesile ile ayrılarak buraya gelen 
Lazlar dehşetli tahribat icra etmişler
dir

Dişbudak için hakikî bir cins 
enmüzecini ihtiva eden Süleymaniye 
ormanları İstanbul hükümeti zamanın
da otuz sene müddetle Adapazarı 
Demir ve Ahşap malzeme imalât 
fabrikasına verilmiş ve maattessüf 
çok fahiş bir hata neticesi yüksek 
bir tahammülle mukaveleye bağlanan 
bu orman ne devlete ve ne de işle
tenlere bir faide temin etmeksizin 
mahvedil iniştir.

Adapazarında iki mühim fabrika 
vardır. Birisi ahşap, demir malzeme 
imalât ve diğeri İmalâtı Harbiyeye 
ait kereste fabrikasıdır. Bir buçuk 
milyon lira kıymetinde tahmin edilen 
ahşap ve demir malzeme fabrikası 
maalesef tamamile muattal bir halde
dir. Harbi Umumide Enver Paşa 
merhum tarafından tesis , edilen bü 
fabrika Esbak Ticaret Vekili Ali Cenani 
Bey zamanında tekrar ihya edilmek 
istenmişse de muvaffak olunamamıştır.

Adapazarı onbeş muhafaza mın- 
takasma ayrılmıştır ki bir muhafıza 
3500 hektarlık bir saha isabet etmek
tedir. Tabiî bu teşkilâtın çok muhte
lit anasırı bir yere cemeden bir kaza 
için çok zaif olduğunu söylemek 
zaittir.

Bir zaman Adapazarının en mü
him bir kereste ihracat iskelesi olan 
Karasu nahiyesinin ormanları artık 
inkıraza teveccüh etmiş bir haldedir. 
Esasen bu taraflardan maden sütunu 
kat’iyatı yapılıyordu. Vekâlet bu mın- 
takadan odun kömür kat’iyatına mü
saade etmiyerek münhasıran maden 
sütunu ihtiyacına tahsis etmişti Bu 
ormanların maden sütunu yüzünden 
çekmediği eza ve cefa kalmamıştır.
O yüzden tehaddüs eden meseleleri 
tafsil etmek lüzumsuz bir istitrat ola
cağı gibi mevzuu muzun da haricin
dedir.

Bu gün için Adapazar ormanları
nın karaağaç, dişbudak, İhlamur, 
kestane ve hattâ meşe kat’iyatını me
netmek ve bu cinsler bakayasının 
muhafazasına son derece dikkat ve 
ehemmiyet vermek çok zaruri bir 
tedbirdir.

Esasen pek mahdut kalmış olan
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bu cinsler resmi kat’iyâttan maada 
kacak suretile dahi bir hayli kesil, 
ibiştir. Esas, olarak yalnız bir kayın 
kalıyor ki eğer travers kat’iyatı bu 
hızla devam ederse yakın bir zaman
da ondan dahi ümidi kesmek icap 
eder.

Nafıa Vekâleti - çok geç kalan bir 
kararla - traverslerin yerli ve ahşap 
olmasını kabul ettikten sonra Adapa
zar, Geyve ve Hendek ormanları 
zaten düzgün olmıyan vaziyetlerini 
büsbütün birbirine karıştırmış ve çok 
girift bir safhaya dahil olmuştur. Bana 
Öyle geliyor ki bu karar ormanları
mızın umumi istihsal ve istihlâk re
koltesine ne derece faydalı bir tesir 
yapmışsa Adapazar ormanlarına da 
onun kadar zararı dokanmıştır. Her 
işte yakınlık ve kolaylık arayan müte
ahhitler bunda da Adapazar ormanla
rını hedef ittihaz etmiş ve baltayı 
burada vurdurmuştur. Esasen amena- 
jeye tabi tutulmadan bir takım suri 
endişeler ve müstacel mülâhazalarla 
verilen bu ormanlardaki kafiyat ame- 
naje yapılmış, plânı tanzim olunmuş 
kit’alara bile el uzatmış mühendis
lerin emek ve para sarfile vücude 
getirdikleri amanejman plânlarınım 
bile tanımamıştır. Travers vesair 
kereste kat’iyatı bu şekilde devam 
ederse az zaman sonra Adapazarın- 
da kesecek ağaç bulamıyacağımifca 
şüphe etmemelidir.

Adapazarının dere ve su kenar
larında kavak ve kızılağaç varsada 
bunlar bir orman teşkil edecek ka
biliyette değildir. Kibrit fabrikası için 
mevadı iptidaiye tetkikatına gelen 
heyet bu havalide şayanı ehemmiyet 
bir şey görememiştir.

Süğütlü nahiyesi, Arifiye, Sabanca

civarı köy ve Çatal Rüştü Bey cihe
tindeki ormanlar tahammülsüz mm- 
takalardan sayılır.

İ z m i t :

İzmit ormanları da Adapazarı or. 
manları gibi çok tahribat görmüş ve 
çok baltalanmış bir muhittir- Buraları 
o kadar kesilmiş ve harap edilmiş
tir ki İzmit köylerinden bazıları ya
kacak odun için bir kaç saat öte
lere gitmek mecburiyeti karşısında 
kalıyorlar. Bu tahribat müteaddit, es
bap tesirile köylüler ve işgal zama
nında Yunanlılar tarafından ika edil
miştir.

İzm itte Merkez Fen memuru iken 
gezdiğim bazı mıntakalarda saatlerce 
orman yüzü görmediğim vâkı'dir, 
Köylerin ekserisi avlu yapmak baha- 
nesile taze meşe sürgünlerini mahvet
mişlerdir. Mıntaka muhafızlarında bu 
vaziyeti niçin muameleye koymadık
larını sorduğum zaman ( efendim bu 
köylerin âdeti böyle, zabıt tutmayız.) 
diye cevap verdiler. Hayret ve te
essür içinde kaldım. Binlerce genç 
meşe sürgün bu uğurda yok edilmiş
tir.

İzmit ormanlarının tahribatını, fa
cia şeklinde tasvir etsek müabalağa 
etmiş olmayız. Bazı baltalıklar tema- 
men mahvedilmiş, bazıları da tarlaya 
çevrilmiştir. Yalnız sayısı mahdut bir 
kaç husssî çiftlik dahilinde ve mü
teferrik bazı mahallerde bir miktar 
orman kalmıştır. Bahçecik değirmen- 
dere havalisi Izmitin şimal cihetle
rinde daha iyi bir vaziyettedir. Sa- 
bancaya civar Derbent tarrflarmda ve 
keltepenin İzmit sathı mailinde bir 
az ağaç bulmak kabildir.

İzmit ormanlarının mesahai sathi-



yesı 63,200 ; hektar ölarâ%^;î2Öı mrti- 
edilebiiîf. Dokuz muhafaza mmtaka- 
$ma , ayrılmıştaki beher muhafıza 
7000 hektarlık yer isabet etmektedir. 
Tabi! bu umumî bir taksimdir. Yoksa 
mıntakaların kimisine 10,000 kimisine 
de 3,000 hektar gibi muhtelif saha
lar düşer. Ormanların kısmı azami 
baltalıktır. Keltepenin İzmit hududu 
dahilinde kalan krsmile Izmitin şinm  
tarafında bazı koru ormanları vardır. 
Ağaçları kayın, meşe, köknar, çam, 
ıhlamur, (pekaz> ardıç, kestane, kavak, 
karaağaç, kürge pirnal, kızılağaç ve 
fındıktan ibarettir: Amanejesı yapıl
mış bir orman yoktur. Baltalıklardan 
bazılarının- Jkafî plânlan yapılmışsa da 
bunlar da muvakkat plândan ileri bir 
mahiyet arzetmez.

İzmit ormanlannı - dolayisile - 
İzmit muhafaza etmek lâzımsa evvel 
emirde bir kaç sene . için kat’iyatı 
menetmek zarurîdir. Köylünün yaka
cak ihtivaca için avlu gibi hokkabaz
lıklara meydan vermemek şartiyle 
mahdut, muayyen bir kaç kıt’a tahsis 
etmeli ve onun muhafazasını yine 
köylülere bırakmalıdır. Köylü, bu or
man tahrip edilirse başka bir kıt’adan 
odun, kömür çalamayacağını, alami- 
yacağını muhakkak bilmelidir.

Orman bulunmayan yerlerde ağaç 
yetiştirmeğe çalışmak, bu hususta 
civar köyleri teşvike çalışmak- hatta 
icap ederse cebretmek tevessül 
edeceğimiz tedbirlere dahil olur.

Bu teklif pek nazarı gibi görü- 
nürsede mümkün, mertebe, tatbikine 
çalışmaktan başka çare yoktur. Eğer 
araziyi ormanlaştırmak isteyorsak... 
aksi halde-bu gün olduğu gibi varın 
da tabiate terk ve onun netayicine 
teöammül etmekten başka b ir: şey

gördüğüm
bir şey. varsa İzmit. ormanı — hatta 
ormanları bile demek doğru değildir.— 
Acınacak vaziyettedir.

Gebze:

. Izmitin yanı başında ve daha zi- 
.yade îstanbula mücavereti olan Geb- 
zeye gelince: Bu mıntaka ormanları 
hakkında da İzmit için söylediğim 
mütalea varittir. Gebze de her sene 
pek çok kömür yapılır. Aldığım resmi 
malûmata göre 1929 senesinde 19000 
kantar kömür nakil edilmiştir. Bu 
miktarı oduna, .tahvil edersek vüzbin 
kantar tutar. Ker sene aşağı yukarı 
bu miktar veya ona karıp âğâÇ; ke
sildiği düşünülürse bu vakıa ; üzerinde 
durulacak bir mes’ele teşkil eder. 
Çoğu baltalık olan Gebze ve İzmit 
ormanlarını hele Gebze kâmilen bal
talıktır. Ya amenajÇg ettirmeli veya, 
mümkün değilse amenajesi icra edi
lin ceye kadar bir grıîp̂  mâiŞİ^|yle 
mütehammil ve tehammülsüz kıfalâiı 
tefrik, hasılatı haşebiyesini hesap et
tirmeli, ona göre bir avans kafiyât 
müddeti verilmelidir. Bu günkü , vaz^ 
iyet gayri tabii  ̂şeraitle /. devamını 
teminden ibarettirki bunun netayici 
çok vahim olacaktır.

Karamürsel:

Bu kaza ormanları kâmilen bal
talıktan ibarettir. Bütün istihsalat odun 
ve kömür üzeri toplan in.:, Ahalisi^ 
nini bir çoğu, köylülerin ekseriyeti 
kömürcülük ve . odunculukla^maişet.. 
lerini temin ederler.,. Ziraat, edilecek 
arazisi azdır. Başka sanat de inkişaf 
etniiş olmadığı için halk bununla 
meşgul' oluyor. .

Karamürsel formanian tahminen

32000 hektar vüs’atindedir. Fakat bu 
miktardan 21000 hektara baliğ olan 
Yalova ormanlarım çıkarırsak yalnız 
Karamürsel kazasına 11000 hektar 
kalır, t*) Ormanları %f>0 meşe, °/0\5 
kayın, % 5 gürgen, %  5 kocayemiş 
%  10 kestane, %  ^  'ıhlamurdan te
rekküp edef: İşlenebilecek tahammülü 
ölâh mıntakaların vüsati-mıntaka mü
hendis muavinliğinin mütaleâsma. na
zaran Karamülselde 70Ö0 Yalıva da 
12000 hektardır. {**)

1929 senesinde 36 adet

Tahammülsüz rnıntakalar Kâra- 
mürselde 4000, Yaluvada 100 hektar 
tahmin edilmiştir. Hali hazırda bu 
miktarın daha fazla ve tehammülü 
kıf alarm daha az olacağım taktir et
mek küç değildir.

Kazanın ormancılık vaz’iyeti hak
kında bir fikir vermek üzere 1929 
senesine ait şu küçük istastikı arz 
edeceğim :

kantar kantar
Meşe odunu 4802 Meşe kömürü 2168
Mahlût M 86380 ; Mahlût # 20751
Yekûn 91182 Yekûn 22919

£ye;:4979 kantar çubukluğa ruhsat 
verilmiştir.

22  bin küsur kantar kömür 110 
: bin. kantar odun tutar. 91 bin küsur 

kantar da esas odun ruhsatı olduğu- 
; senesi Karamürselde

200.000 kantar odun ve kömürlük 
ağâç.kesilmiş demektir Bütün orman
larının. vüsatine göre %  de 60 şm 

yYalova ya aidiyetini. kabul ettik. A- 
. ,şaği;. yukarı -Seksen bin kantar baltalı
ğın Karamürsel ormanlarından kesil
diği tahakkuk eder.. Bu miktar mü
teakip senelerde belki daha tezayüt 
etmişle . Toparlak " hesab bunu
100.000 olarak kabul edebiliriz

rakamlardan anladığımıza göre 
Yalova ormanları Karâmürselden

(*) Kbcaelînde bulunduğum zaman Yalova 
binite fâbr* mıntakai feftişiyem". dahilinde idî. 
Şimdi Jştâribılla geçtiği için bu makalenin muhte
vası dahilinde bahs etmek doğru olmayacak, 
mahaza bilvesile Yalova orffi&nian hakkında iki 
üç noktayı kayıt etmek de faideden hali gürül 
memîştir.

. C V  Bu miktar 1925 senesinde yapılan hesaba 
ügrediK '

daha büyük, daha geniş ye istihsal 
kabiliyeti daha fazladır. Halbuki Ya
lova Karamürselin nahiyesidir. Bu iti
bârla kaza haline kalbi iktisadi cihet
ten Yalovanm ihyasına matuf çok 
faydalan olmuştur.

Karamürsel ormanları, İznik or- 
manlariîe iltisak peyda ettiğinden 
Karamürsel hakkında verilecek’ hü
kümlere İznik ormanlarının müşahe
desi neticesini de karıştırmak zaruret, 
ti vardır.

İzmit ve Gebze onnanîan bahsm- 
da söylediğim gibi bu ormaniann 
hali hazırda umumi amanajman pi~

* lanlari tanzim edilemeyeceğine göre 
hiç olmazsa bir he/eti fenniye mari- 
îetile vaziyet mevki ve tahammüllerinin 
taktir edilerek tayin olunacak müddet 
dahilinde az çok kati bir netice te- 
karrür ve tesbit edilmesi pek îaidelî 
olur. Mahaza bu hal bir çok orman
larımızda aynen vaki olduğuhâ ğ^ç^  
bunun ne derece kabili tatbik bir 
tedbir olacağı m n n ^^yzÂ eğ eK  b;T 
keyfiyettir.
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KcUidra:
*$tanbulun odun, kömür ihtiyacını 

öteden beri devamlı bir surette temin 
eden en mühim bir menba Kandıre- 
dir. Bu ormanların senelerden beri 
çektiği eza ve cefaya rağmen çok 
veiut'(tabirim doğru telakki edilmese 
de kullanılmasında pek mahzur gör- 
mediml-bir hassaya malik olduklarını 
teslim etmemek kabil değildir.

Her sene Kandıra ormanlarından 
kesilen 300-500 bin kantar odun 
İstanbul ve havalisine motor ve ka
yıklarla sevk edilir. Ehalisinin bütün 
işi gücü odunculuktan ibarettir. Kö
mür pek yapılmaz. Kömür işini daha 
ziyade Karamürsel ve Gebze deruhte 
etmiştir. Ormanların yekûnu kırk bin 
hektar tahmin edilmiştir.
Bundan başka eşhasa ait ( 2124 ) 
hektar kadar hususi orman vardır. 
Sekiz muhafız mıntakasına ayrılmıştır. 
Beher mnhafaza (5000) hektar isabet 
etmektedir. Kazada mevcut tanzim 
edilmiş muvakkat pilanlara nazaran 
ormanları %  meşe, % Uf kara
ağaç, % 15 diş budak, % 20 kayın, 
%  20 gürgen, % 5 kızılağaç, %  5 
kocayemiş, %  5 kestaneden ibarettir.

Vasi istihsal kabiliyetli korular 
yoktur. Yalnız hususi ve Devlete 
ait bazı mahdut korular vardırki bun
larda şayanı isüksar bir mahiyette 
değildir. 929 senesinde aldığım resmi 
malûmata göre senevi 3000 metre 
mik’ap kayın 500 metre mik’ap diş 
budak, 500 metre mik’ap karaağaç 
kerestesi işlendiği bildiriliyorsa da 
bu miktarın müteakip senelerde daha 
ziyade sukut ettiğini tahmin ediyo
rum. Bu koruların intifa kabiliyeti 
çok tenzil etmiştir Mahaza 300 met

re mikap kereste izam edilecek bir 
miktar değildir.

Yine o sene edindiğim bir ista
tistik 929 da ( 101 ) köyün ruhsat
name alarak (500) bin kantar odun 
(5000) kantar kestane çubuğu ve 
(3000) kantar kömür yapıldığını gös
teriyor. Ormanların en kesif akşamı 
Şehler, Sakarya, Akçaova ve. Teksen 
mmkataiarıdır.

Kandra ormanlan ruhsatname ile 
işler. Beş sene müddetli bir muka
vele vardı. Hitame irdi 1 |  Merhum 
Cafer beyin Müdiri Umumiliği za
manında kandıra orman şirketi na- 
miyle teessüs eden bir şirket bu 
ormanları mukavele ile almak için 
çalışmış fakat Vekâletin teklif ettiği 
çok ağır şeraiti mümessilllerin kabıil 
etmemesi üzerine müzakerat inkıtaa 
uğramıştı. Bilanara ikiisadî yaz’iyet 
buhranlı bir safhaya dahil olunca 
bir daha bu bahis tekrar edilmedi. Eğer 
böyle bir mukavele yapılsaydı ame- 
najman tatbik edilecek bu suretle 
Kandıra ormanlan daha fenni bir 
sisteme sahip olacaktı Evvelki sene 
bir Amenajman hey’eti Kandra da 
bir müddet çalıştı Neler yaptığını 
bilmiyorum. Neticesinden malumattar 
olmadım. Yalnız bir kısım ormanların 
tehammül vaz’iyetinin tetkik edildiğini 
zannediyorum

Kandıra ormanları üzerinde du
rulacak çok ehemmiyetli bir mevzu
dur. İstanbulun odun ihtiyacını temin 
ettiği kadar bu ormanların ihya ve 
istikbalide düşünülmelidir. Orman
ların vaz’iyeti hali ve istikbali eha
lisinin iktisadi seviyesi ve maişet 
vasıtası karşılıklı bir surette tetkik 
edilerek kararlar verilmelidir. Bilhas
sa sahil akşamı çok kafiyat görmüş
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tür. Buralarda yeniden kat’iyata mü
saade edilemez. Kandıranın Adapa- 
zarına mücavir ınıntakası da ehem
miyetle nazarı itibare alınmalıdır. 
Adapazarı mahrukatının yüzde sek
senini Kandıra temin eder.

Hülâsa: Kandıra meselesi başlı 
başına bir mevzu ve bir memleket 
parçası işidir. Bunun üzerinde mes
uliyet yüklenen omuzlar çok ciddî 
hareket etmeli, cezri tedabir almalıdır. 
Yoksa orası da Izmite benzeyecek..

G e y v e :

Adapazar* Hendek müsellesinin 
bir dıl'ını Geyve ormanları teşkil 
eder. Geyve ormanları tren güzergâ
hına yakın olduğu için ötedenberi 
çok katedilmiş, çok tahrip olunmuş
tur. Yalnız mesafesi uzak olan bazı 
kıt’alar bundan masun kalmışsa da 
Yunan işgalinde, Mülî mücadele se
nelerinde yine tamamen mahfuz bu
lunması mümkün olamamıştır Halkın 
bir kısmı odunculuk ve kömürcülük 
ile iştigal eder. Adapazarmdan bu 
tarafa akan Lazlar da kereste yaparlar. 
Ziraat çok azdır ve hemen yok 
gibidir.

Ormanlarının yekûn sahası takri
ben 64000 hektara baliğ olur. Altı 
muhafaza mıntakasına. taksim edilmiş 
olup, beher muhafıza on bin yedi- 
yüz hektar arazi isabet etmektedir 
ki bu hesap adet ve mıntaka nis- 
beti üzerine olmakla beraber tabiî 
yine çok fazla ve muhafaza işleri 
için zararlıdır. [•]

[*] Öyle muhafız vardır ki taraklı gibi 16300 
hektara bakıyor. Merkez muhafızının mıntakası 
(14000 ) Doğanca Bey ( 10400 ) hektara mukabil 
katirözii ( 7200 ) hektardır. .Tabiî sahaları 
miitesaviyen taksim etmenin imkânı olmadığı 
için bu tefrikler gelişi güzel yapılmıştır.

Ecnas eşçar %  50 gürgen % 20 
meşe, %  25 çam, % 5 ıhlamurdan 
ibarettir. Ağaç cinsleri arazi sahasına 
şu suretle taksim edilir.

128000 hektar Meşe
32000 |  Kürken
16000 |  Çam, Köknar
3200 „ Ihlamur

En kesif mahaller Taraklı ( kara
gül açarlar) Akhisarda (İnönü, Eğri- 
ceova ) Doğançay da ( Lafkadere ) 
civarıdır.

Bu kazanın kereste istihsaiâtında 
bir fikir vermek üzere 929 senesin
deki vaziyete bir nazar atfedelim: 

929 senesinde :
Metre mik’ap
1349 Çam 14674 kantar kayin odunu 

189 Köknar 3141 „ kömür
922 Kayın
21 Dişbudak ruhsatnamesi verilmiş 

ve ayrıca (48940) kantar odun 
da mukavele ile işlenmiştir. 

Görülüyor ki, kereste istihsalâtı 
çok azdır. Bunlar hancında mukavele 
île işlenmiş, mal var mıdır, bilmiyo
rum. Kömür oduna tahvil edilirse 
mukaveleli emval dahil olduğu halde 
929 senesinde Geyve kazasında 74000 
kantar odun işlemiş oluyor. Bunun 
kısmı azami Ankaraya gitmiştir. Geyve 
Ankara odun kömür ihtiyacının bir 
memba ve mahrecini teşkil eder.

Biraz evvel söylediğim gibi tren 
güzergâhına yakın ormanla çok iş
lenmiş, tahammül kalmamıştır. Üç 
sene evvel bu ormmanlardan bir 
kısmı da Adapazar, Hendek mmta- 
kasına dahil olarak travers kat’iya- 
tına tahsis edilmiş bu uğurda epi 
balta görmüştür. Adapazaıı ormanla
rını anlatırken yazdığım veçhile sis
temsiz ve plânsız kat’iyata tâbi tutu-
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İlil bs Drmanların travers mukavele
sinden sonra ne vaziyet kcsbettiğine 
vâkıf değilim

H en d ek :
Hendek ormanları ( Adapazar - 

Geyve ) mıntakasınm üçüncü parça
sını terekküp etmektedir. Oldukça 
zengin koru ormanlarına maliktir. 
Ağaç cinsleri %  65 kayın, %  15 
meşe, %  *0 çam-köknar, %  2 ıhla
mur %  § kestane, karaağaç ve diş
budaktan mürekkeptir.

200 hektar muhafaza ormanı 
ayrılmıştır. Mmtaka mühendisliğinin 
resmi raporuna göre vasati kesafet 
altıya yakındır, yekûn sahası 2100 
hektar olup yedi muhafaza mıntaka- 
kasına ayrılmış beher muhafıza vasati 
olarak 3000 hektar isabet etmiştir. 
En kesif mahaller Kerem Ali silsilesi 
tepeleri Çam Dağı havalisi, Molla 
Haşan pınarı mevkileridir.

İlk amenajman plânı Hendekte 
yapılmış ve tatbik edilmiştir ki Esbak 
ticaret ve Ziraat vekilinin ismine izafe
ten Mustafa Şeref Bey işletme mın- 
takası namı verilmiştir.

Molla Haşan pınarı bir Almanla 
teahhüde bağlanmıştı. Buranın ame- 
najesi yapıldı. Fakat halen ne vazi
yette olduğunu bilmiyorum. Ruhsat
name çok azdır. Ekseriyetle mukave
leyle bağlanarak işleniyordu. 929 sene
sinde Hendekte :

M etre m ik ’ap  
6209 Kayın 
3612 Göknar 

199 Meşe 
133 Karaağaç 
44 Ihlamur
36 Kestane katedilmiştir.

|Devamı var)

Meslek havadisleri
1 Şeker bayramında cemiyet 

merkezinda aktedilen senelik kong 
ramızda yeni idare hey'eti seçilmiş 
ve reisliğe orman mektebi muallim 
terinden Necati, umumî kâtipliğe a - 
menajman mühendisi Celâl, muha
sipliğe amenajman mühendisi Rıdvan 
Neşriyat müdürlüğüne doktor Tevfik 
Âli ve azalığa amenajman başmü
hendis muavini Kadir ve kontrolör 
Necati beyler intihap edilmişlerdir.

2 — Ziraat vekâleti müfettişlerin
den Mahfi bey, merhum Cafer beyin 
yerine terfian tayin edilmiş ve mu
maileyhin yerine yine vekâlet mü
fettişlerinden Fahri bey terfi etmiştir.

3 — Samsun orman müdürlü
ğüne Eskişehir orman müdürü Ce
mâl ve mumaileyhin yerine İstanbul 
orman fen kontrolörü Cemâl bey 
tayin olunmuştur.

4 — Ankara fen kontrolörü Nafi 
bey Kastamoni orman müdürlüğüne 
ve Kastamoni orman müdürü Hulûsi 
bey Trabzon orman müdürlüğüne 
Konya müdürü Kemâl bey Antâlya 
orman müdürlüğüne ve Bolu orman 
fen kontrolörü Subhi bey Bursa 
orman müdürlüğüne tayin edilmiştir/

5 — Antalya Köprirçay orman 
mühendisi Saffet bey Ankara orman 
fidanlığı mühendisliğine tayin edil
miştir.

Meslektaşlarımıza yeni vazifelerin
de muvaffakiyet temenni ederiz.
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İdare merkezi — İstanbul Türbe’de T ürkiye Ormancılar Cemiyetinde

Abone şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarils 300, altı aylığı 150 

kuruştur. Yazı ve ilân işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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İlk jmeslekdaş vekilimizin meslek 
hakkındaki beyanatı

uhterem Ziraat Vekili müderris 
Muhlis Beyefendi Büyük Millet 

Meclisinde Ziraat Vekâleti bütçesinin 
m ü z a k e r e -

yürüdüğünü iddia edemem. Fakat mü
saade ederseniz ormancılık bizde na
sıl bir vaziyettedir. Onun küçük bir 

krokisini ve
si münasebe- 
tile beyanatta 
bulunarak dİ. 
ğer memurlar 
arasında oldu
ğu gibi orman 
memurları a- 
arsında vazi
fesini hüsnü 
ifa etmiyenler 
varsa bun! t- 
rm birer birer 
temizlendiğini 
buna mukabil 
feragati nefs 
ile çalışan pek 
çok arkadaşın 
bulunduğunu 
yüksek kürsü
den söyliyerek 
şiddetle alkış
lanmıştır.

Bu arada 
dediler ki: Or
man idaresi 
yerinde say
maktadır Arkadaşlar orman idaresi 
hin yolunda pürüzsüs ve kusursu

Ziraat Vekili Muhlis Beyefendi

levhasını na
zarınızda can
landırayım.

Yurdumuz
da 8.5 milyon 
hektar tahmin 
edilen bir or
man vardır. Fa
kat öyle bir 
orman sahası 
ki, ne hududu 
belli, şimdiye 
kadar nc hari
tası alınmış, ne 
amaneje edil
miş ve ne de 
birçok orman
larda daha ta
sarruf mesele
si halledilmiş
tir.

İkincisi; E- 
limizde o r 
manları idare 
etmek için bir 
k a n u n u  muz 

vardır; fakat bu nasıl bir kanundur? 
ilk yazılış tarihi 1286 dır. Sonra zaman,



zaman ihtiyaçların |tazy zeyiller/, 
talimatnameler yapılmuş, banüft biri?- 
bitine girmiş, biribirine karışmış ve 
biriblrini -  kurişhrnHştiF. —Ormanlânö- 
idaresi için bütçede konulan yüz bin 
lirayı bulmıvan- küçük- bir- tahsisat- 
vardır. Bu kadar vâsi bir orman 
sahası İçin ancak 120' fen memuru 
muz vardır. Halbuki mütehassısların 
bana anlattıklarına göre'bü'genişlikte 
bir orman mmtakasmm muhafazası 
için 4250 bekçiye ve idaresi için de 
1750 fen memuruna ihtiyaç vardır. 
Mevcut bekçilerimizin mikdarı bini 
biraz geçmektedir. Fen memurlarımız
ın mikdan ise ancak 120 dir. Bu 
şerait altında açıkça itiraf edelim k i;

Ziraat vekilinizin yapmış olduğu 
biraz mümkün olduğu kadar muha
fazayı temin etmek, biraz teşçir et
mek, biraz yüksek orman mektebin
de talebe yetiştirmek hususunda ça
lışmak : fakat daha ziyade ihale ve 
müzayede kanunu yapmak, ihalelerde 
bulunmak resim tahsil etmek, dava 
takip etmek gibi daha ziyane malî 
hususlardır.

Yapılacak çok şey var. Az şey yok.
Ormanların tahdidi meselesi, tasa

rruf meselelerinin halli meselesi. Or
manların hartasının alınması meselesi, 
amenaje etmek meselesi, hastalıklarla

mücâdele etmek meselesi, ve saire. Fakat 
bütün bunlar epeyce mühim miktarda 
tahsisat*. mühim miktarda da ele
mana - arzı - ihtiyâç- eder-

Bu şerait altında her Ziraat- Ve- 
- kili daima- huzurunuza orman vadi
sinde bilhassa meslek noktasından 

• çok b ir;; şev- yapmamak dıicabiyle 
çıkmağa ve daimî surette tenkitleri
nize' iığiamağâ mahkûmdur.

Bu itirafı yaptıktan ve bunu gayet 
açık Ve samimî olarak söyledikten 
sonra şunu da ilâve edeyim ki-bütün 
bu söylenilen yolsuzlukları umümi- 

...leştirmek, bütün teşkilâta teşmil etmek; 
bu meslekte büyük ferağatla, büyük 
mahrumiyetle çalışan kıymetli orman
cı meslektaşlarım namına arzedeyim 
ki doğru olmasa gerektik. ( Bravo, 
sesleri)

Orman Mektebi Âlisinin * vesait 
ivtibarivle bir çok noksanları vardır. 
Fakat bunları tamamlamak işiyle uğ
raşamadık. Çünkü mektebi yeniden 

. organize etmek için epeyi para sar- 
fetmek lâzımdır. Devlet tarafından bir 
orman işletilmesi ve burada amenaj- 
man ve saire gibi fennin son nokta
larına bile dikkat edilerek oradan 
gelen efendilere tatbikat ğöstermek- 
istedim. Fakat onun dahi tahsisatı 
bulunamadı. V

Sultan Dağı mecmuai nebatiyesi
ve Hayatı

OBçtimai nizamın, umumi refahın 
temini için vazettiği gaye ve 

maksatlar daha ziyade tabiatin tesir
lerine bağlıdır. Toprakla sıkı sıkıya 
alakadar olan ormancılık ve zıraâtte 
bu daha barizdir.

Anadolunun tabiatına dair lisanı
mızda intişar eden eserler, yapılan 
tetkikler pek azdır; mevcut olanları 
da ya muayyen bir noktaı nazara 
toplanmamış binaenaleyh ya inzibatsız 
bir malumat mecmai veyahut da 
noksandırlar. Ecnebi lisanlarında bu 
sahaya dair neşr olunanların bilhassa 

?söh zamana ait olanları tabii sahada 
atıştırma yapacak olanlara kıymetli 
bir rehber vazifesi görmeleri itibarile 
daha ziyade şayanı dikkattirler.

Orman ve.avın lütfen neşrine va
sıta olduğu bu etüd bu kabil mem
leket tetkiklerindendir, Kil üniversitesi 
cografiya enstitüsü tarafından “Sultan 
dağı ve Akşehir ovası* için yapılan, 
coğrafi bir etüdden tercüme edil
miştir. Biz etüdün yapılmasına saik 
olan maksadı ve bu mahal iklimini, 
kısmen makaleye mevzu teşkil eden

iktisadiyeffğgğj
Hermann W enzel: Sultan D iğ  und 

Akşehir - O va kiel 1932 
Çeviren:

Âti Kemal

“Sultan dağı mecmuai nebatiyesi..*ni 
aynen naklediyoruz.

|
“Küçük Asyanın şeklinde en ba

riz cihet sahil ile orta Anadolu yay
lası arasındaki tezaddır. Muhtelif tet
kiklerle sahiller mmtakası hakkında 
malumaümız olduğu halde iç Anado- 
luya ait malumatımız pek noksandır.

“Orta Anadolu yaylasının sahil 
mıntakasma nazaran hususiyeti, onun 
kenar daglarile çevrilmiş olmasında, 
yüksek bulunmasında ve binaenaleyh 
pek az yağmura, malik olmasındadır. 
Sahil mıntakasında sulama nadide 
kültür nevileri için luzumlu olduğu 
halde iç Anadoluda bu, daha ziyade 
iskân ve alelade ziraat için lazımdır. 
Geçilmesi kolay yüksek ovalar fazla
dır. Orman yerine bozkır ( Steppe ); 
kaim olmuştur. Ziraat nebatatının nevi , 
sahil mıntakasma nazaran daha pB 
ve bütün ziraat daha fakır ve a s l i 
dir. Bununla beraber iç Anadoluda 
da kurak bozkır mıntakasiyle kenar 
silsileleri, suyu bol arazı • kısımları 
arasında büyük farklar görülün - Sulak
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mahallerde bahçe zıraati yegâne 
meşgale olduğu halde asıl bozkır* 
dâktni hayvancılık teşkil eder. Mor
folojik vaziyete uygun olarak Şimal 
ve Şar ta sulak mmtakalar bazı dağ 
silsilelerde b ir. sürü küçük vahalara 
ayrılır, halbuki orta Anadoiunun ce
nubundaki nehir vahaları bilâ inkıta 
Toros silsilesinin şimal kenarını takip 
eder ve Afyonkarahisardan başla
yarak Akşehir-Konya-Karaman Ereğli 
üzerinden Niğdeye kadar uzanır. Sel- 
çuki medeniyeti garbi Torus kavsinin 
iç kenarındaki bu mıntakada inkişaf 
etmiştir.

Muharrir eserin mezuunun hudu
dunu gösterdikten sonra tetkjkat 
sahası olan Akşehir ve ovasını şöyle 
tasvir etmektedir:

“Akşehir ovası Afyon-Konya ara
sında ve Bağdat demir yolu üzerinde 
Likaonya bozkırlarının Cenubu garbi 
kenarında vakt bir ovadır. Cenup 
kenarını 2600 m. irtifaına kadar yük
selen ve Toros silsilesinin Garp kolu 
olan Sultan dağı teşkil eder. Ovanın 
Şimal hududunu alçak dağ silsileleri 
çerçeveler; bunlar Emir dağından 
Cenubu Şarkiye doğru uzanır ve 
ovayı merkez steplerinden ayırırlar. 
Garbe doğru ova Afyon ovasına in
kılâp eyler, ara hududunu Şimalden 
gelen bir dağ kolu teşkil eder. Şark- 
ta bariz bir hudut yoktur, ovadan 
itibaren dalgalı bir arazi yükselir. 
Bunun bir kısmı Emir ve Hâkit dağ 
ıannın kolları arasından Şarka doğru 
İlgına diğer bir kısmı da Sultan ve 
Hâkit dağlan arasından Cenubu Şar
kiye, Beyşehir gölüne uzanır. Akşehir 
Sultan dağının Şimal kenannda ve 
takriben ortasındadır. Akşehir ova

nın iktisadi ve mülki merkezidir, 
ova iv Anadoiunun en zengin ve 
münbit mmtakasım teşkil eder. İç 
Adadalunun diğer havalisine nisbetle 
n uf usça kesiftir. „

“Suıtan dağının ova için ehem
miyeti hararet ve rutubet itibarile 
bilfarz Konyaya nisbetle müsait bir 
iklim vücude getirmesindedir Sultan 
dağı sularını ve münbit -topraklarını 
ovaya döker, bu çaylar bağ ve 
bahçeleri sular. Münakale, iskân ve 
iktisat her hususta dağa tabidir. Bu 
itibarla devri kadimde Frikyanın bu 
kısmına dağ kendi ismini “Phrygia 
paroreia „ ile izafe etmişti.

ıı
İklim faktörlerinin mütaleası ne

ticesi Akşehir etrafında üç iklim 
zonu tefrik olunabilir:

Birincisi ekseriya kar hâlinde ve 
500 milim, fevkinde rutubet sakıtaya 
malik serin dağ iklimi;

İkincisi, 300 milimden yukarı yağ
murlu dağ ova arası iklimi (mahl utu 
tibrizi zonu ), mevkiin yüksekliği ve 
dağın himaye edici tesiri dolayısile 
kış sühuneti burada olduğu gibi çok 
düşmez;

Üçüncüsü bozkır iklim zonudur. 
300 milim.den daha az yağmur düşen, 
kış sühuneti alçak bulunan gölün 
şimalindeki mahallenle Yilan Yusuf 
bozkırları bu zona dahildir; buralarda 
kurak Şimali şarkı ruzkârları hakim 
olup muntazam ve şiddetli olarak 
eser.

İklimin aşağıdaki evsafı Ziraat 
noktai nazarından haizi ehemmiyetin 
Souga karşı hassas bir çok Akdeniz 
havzası nebatatı bilfarz zeytin ve

incir, kışın şiddeti dolayısile burada 
yetişemezler. Diğer taraftan burada 
aynı irtifada Şarkî Anadoluda bulun
mayan muhtelif meyva ağaçları nevi 
yetişir.

Yağmurun yağış zamanı ve mik
tarı itibarile temevvucatı son derece 
gayri müsaittir. Bazen • İlkbahar 
yağmurlan Nisana kadar devam eder. 
Mezruatı kuraklık tehdit eder; bazen

de Temmuza kadar devam ederek 
Afyon mahsulatına zarar verirler. 
Buna mukabil Sonbahar yağmurları 
geç başlar veya hiç yağmaz. Kış ze- 
riyaıı zamanında yapılamaz. Bu hal 
sulamanın ova zira tı için ehemmi
yetini gösterir.

III

Sultan dağı bilnisbe az meskun
dur. Yazın yörüklerin ve yerli aha
linin sürüleri, odun kesiciler dağı

şenlendirir. Bunların saygısız hareket
lerinin izleri her nebat örtüsünde 
görünür. Vaktile bütün dağı kaplayan 
koru ormanı bu gün düküntü halinde 
yalnız Şimal mailesinde mevcuttur. 
Alelekser meşelerle yüksek gövdeli 
çamlardan mürekkep ormancık - 
lardan birisi Akşehir vadisinde 
Tekke köyünün şarkındaki mailede ve 
diğerleri de Bermende, Monas
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üzerinde ve Elvers ve Çakıllar üzerin
deki mailelerde bulunur, buna mu
kabil Ökes'de daha az kalmış ve 
büyük orman parselleri son zaman- 
1 rda bu mevkiin şarkında bağlık 
tesis için baltalanmışlardır: Doğan 
hisar civarında henüz vasi ormanlar 
vardır. Türk menbaları (Türkiye sıh
hî ve içtimai coğrafyası sekizinci 
kısım: Konya Vilayeti: Ankara 1922 
sahile 442) Koğanhisar ve Ketenlik



ysytetsı cenubunda vas£Bçam, meşet;
ormanlarının mevcudiyetin- 

,tŞen$?ahs .etmektedirler.
|şimale müteveccih kenar 

rmnt kalan 1300-1400 m. irtîîaâ kadar 
daima yeşil meşe (Quercus Coccifera 
L > ile yapraklan derin îuslı yapra
ğını dökmeyen bir nevi mahlût meşe
lerden mürekkep bir mecmuai nebatiye 
tarafından işgal olnnmuştur. Ray hay
vanatın n girdiği yerlerde orman an
cak adam boyundadır- Mahfuz ma
hallerde irtifalan daha fazladır. Daima 
yeşil meşe biraz da "vadilere kadar 
imtidat eden bu meşenin inrişarı daha 
ziyade kalkerin mevcudiyetine bağlıdır. 
Bermende ile Engilli arasında dağın 
■kaidesini ve 1400 m. irtifaa kadar etek
lerini girilmesi zor bir çalılık kapla
maktadır.

1400-1500 m. irtifadan itibaren 
yaprağını döken meşe Quercus sessi- 
tîîlora) mmtakası başlar. Bunlar sarı 
salkım köklerde ( Cistus lamiîolius ) 
cüz’îmiktarda, Katran ardıcı (juniperus1 
oxycedrus) ile mahlûttür Bazı ma
hallerde ve meselâ Ökes vadisinin 
tarafeynindeki mailelerde ister sarı 
salkımın evvelce mevcut meşe koru
larının yerini meşeden evvel işgal 
etmesinden isterse meşe çalılıklarının 
oduncular tarafından görienmesinden: 
münbais olsun, sarısalkım meşeye te
fevvuk eder. Sarısalkım, mebzptEtohum 
vennesi ve lecessiimünün seri olması 
dolavısile meşeden daha çabuk inti
şâr eyler ÇaîiUğırt en kesif olduğu 
vct şimal mailesi ilegiineşd daha az 
maruz buluiıân ve ekseriya ̂ jğafp 
yasanından daha dik olan şimali garbi 
marezleridir. Dağ kenarlarında bulu
nan ormanlar köy ve eşhaş orman- 
îandtei Yabancıların bu ormanlarda

odun kesmesiiıe ve hayvan otlatma
sına müsaade edilmez- Burada husûsi 
mülkiyet;;.ormam muhafaza ve idame 
edilmiştir. Çünkü; köyler mevcudu 
azaltmakta ve tahrip etmektedirler. 
Ray hayvanatı ormanın diz ve göğüs 
boyu irtiîamdan daha yukarı yüksel
mesine imkân vermemektedir. Dallar 
baş parmak kalınlığına kadar büyü
yünce kesilir ve mahrukat olarak satı
lır. Kütük ve daha ince filizler muha
faza olunur Her yerde ray hayvanatı 
tarafından açılmış- patikalar Vardır 
Dağın içlerinde köylerin muhafaza 
ettiği mıntaka haricinde her ne kadar 
büyük çalılık orman sahaları mevcutsa- 
da bunlar şayanı dikkat derecede 
tahrip edilmişlerdir. Arazi Devlete 
aittir, her kes orada hayvanat otlatma
ğa ve istediği kadar odun kesmeğe 
mezundur.

Sultan dağının cenup mailesi çok
tan beri ağaçsızdır. Çünkü burada 
yalnız kuvvetli dal kesmekle iktifa 
edilmeyip kütükler de makrukat odunu 
olarak bilhassa aranıldığından kazma 
ile çıkarılmaktadır. Dâğm gerek şimal 
ve gerekse cenup versanları tamamile 
gayri muntazam seçmeye tâbi tutul
maktadır, çünkü Sultan dağı şimali, 
uzak mahallerin mahrukatım temih 
etmek mecburiyetindedir, hayvan sü
rüleri her . nevi ağaç tecessümüne 
manı olmadıkları takdirde;çıplak ma
halleri sarısalkım istilâ eder

800-1600 m. irtiîaında gittikçe 
ardıç (juniperus oxycedfus) meşenin 

altında mahlût bir halde bulunur ve niha 
yet; meşeler de tamamile kaybolur. 
2000-2200 m. irtiîamdâ ise ardıcın al
çak ve sürünen bir nevi oiân ı J Phonica) 
görünmez olur. Kalkerin büyük irtifa
lara kadar yükseldiği şimal taraîlann-
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daki mahallerde 1500-1600 metreden 
itibaren seyrek ardıç meşçerelerine 
(J.‘ Excelsa M. B ) tesadüf olunur ki 
bunlar 30-40 santim kutur ve 3-4 
metre irtifama vâsıl olurlar; yalnız 
Değirmen köyü ve Sinap köyü yu
karılarında büyük sahalar mevcuttur. 
Zira bunlar'köy mmtakası dahilinde 
muhafaza olunmuşlardır. Dağ zirve
lerinin ardıç zonunu yani 2400 met
royu tecavüz ettiği yerler keçe gibi 
bir sütrei nebatiye taşırlar. Sultan 
dağı için Philipson tarafından bulu
nan 1900 - 2050 metrelik orman hu
dudu tarafımdan bulunana tevafuk 
etmektedir.

Emir ve Hakit dağları aynî neba
tat sütresini taşımaktadırlar jjamilton 
Hakit .dağının şimal mailesinde meşe 
ve ardıç badehu sarısalkım daha' 
yüksek, mevakide ladin ve köknar 
bulunduğunu ve nihayet zirvelerin 
ağaçsız olduğunu tespit etmiştir Emir 
d ğımn şimal cephesindeki bazı va
diler ve ibreli ağaçlardan mürekkep 
meşçereler mevcuttur.

Köy tasarruf hududu haricindeki 
kısımlar yazın yürüklerin ikametgâ
hıdır. Bunlar Antalya civarındaki kış-, 
laklarından gelirler. îlk baharda yavrş 
•yavaş cenuptaki dağlara taşınır ar. 
| | |  bahar zeriyatından sonra mezru 
vadileri terkederek Temmuzda yaylaya 
vâsıl olurlar. Yaylakta 4-10 aileden 
ibaret gruplar halinde âlelekser vadi 
yatağında, 1500-1800 metre yüksek
likteki geçit ve traçalarda, bir memba 
yanında çadırlarım kurarlar. Eylül 
nihayetinde dağlarda hiç bir çadıra 
tesadüf olunmazf*]

IK Bura an. aş ğı Kısımlarda yürüklerin çadır
ları ve yaşayş tarzlarım dair malûmat verilmekte 
ve yürüklerin baagi kavm ve ırka münasebeti 
ol uğu t tkk e.ilmektedir.

Yürüklerin ne zamandan beri bu 
mevkileri iskân ettikleri şayanı dik 
kattır Sultan dağında bunlara ait bir 
çok mezarlıklar mevcuttur. Ölülerin 
adedine göre bir hüküm vermek 
icap ederse bu dağı çoktanberi zi
yaret ettiklerini kabul etmek lâzım
dın-; Vofl Suschan bunların çok 
eski tarihî devirlerde hicret ettiklerini 
zannetmektedir. Bu tahmine göre Yü
rükler, Türk kavimlerinin muhacereti 
esnasında Şark tarafındaki dağlık bir 
mmtakadan Anadoluya sürülmüşler 
ye; orada süratle intişar etmişlerdir. 
Ayni tarzı hayat ve ayni hayvanat 
mülkiyeti, yaylak ve kışlakların tebdili 
gibi âdetlerle meluf köçebeler zamanı 
kadimden beri Cezireiülva şimalinde 
meskûndurlar

Yürüklerin ne zaman Anadoluya 
geldiklerini ve tarzı intişarianm öğ
renmek çok kıymetli olacaktır. Çünkü 
bunlar ormanların tahribi suretile 
arazinin manzarasının değişmesinde 
ilk evvelâ mesul addedilebilirler. 
Bozkır kısmı tabiaten ormansız 
olduğu görünmektedir, bu mahal dev
ri kadimde de ( Axylon Chora ) 
ismini taşıyordu Ormansız mıntaka- 
rnn cenup hududu Hakit dağıtım 
şimal sathı mailinde Yılan Yusuf un 
sağ sahilinde olup gölün şimali garbi 

.sahiline ve oradan da şimale kadar 
uzanmakt dır. Tabiaten ağaçsız olan 
yerler yalnız kille örtülü olan düz 
tebeşirli arazi ile halen kurak olan hattı 
içtimalann killi aloviyonlu kısımlar
dır. Kalker, Şişt ve mümasili kayalar^, 
dan müteşekkil Bö kır dağları, Boz
kır üstündeki Yunak civarında Bayat 

‘Kolu gibi çalılık halinde seyrek bir 
orman taşımaktadırlar; Bu çalılıklar 
bir çok yerlerde sürüler.j tarafından 
tahrip olunmuştur. Çiîtlikdd . yapılan 
tecrübeler şayanı dikkattin Şâyefc
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Pürç (veya Purç), Ökse otu
S Viscum albüm -

kseriya Elma, Armut veErik gibi 
meyva ağaçlarile Çam, Köknar 

gibi Orman ağaçlannda bulunan bu 
nebat topraktan oturduğu dala yürü
yen suyu mütemadiyen çeker ve do- 
layısile bu su da münhal madeni em- 
lahtan geçinir.

Ökse otunun dal ve yapraklan 
yaz kış yeşüdir. Vücudu sert, kabuk 
tan aridir. Çaprazvari çatallanarak 
dallanır. Erkek ve dişi çiçekleri ay
rıdır. Bunlar aynı ağaçta karma ka
rışık ve ekseriya ya'n yana duran 
Ökselerde bulun urlar. Meyveleri ilkin 
yeşildir, sonra beyazlaşır. Kışın olur. 
Bazıları da kırmızı meyvalıdır. Bunlar 
( Viscın) denilen ve Ökseye yapış
kanlığı veren maddeyi ihtiva ederier. 
Ökse otu mey vasi yiyen kuşlar yapı
şan akşamı gidermek için gagalarını 
dallara sürterler ..ve;.' bu mey anda 
Ökse otu tohumlarını dallara yapış
tırarak Öksenin iuhşarinap^ebep olur
lar. Bazende Kazoratlan içinde bu
lunan Pürç tohumlan . dallara bula- 
şup çimlenir, kabuğu dejfeişk içe
riye kökA S|l^ ';y^ffileşirIen;

Ökse, Bağçelerde ağaçların kendi 
yapraklarında^ soyunduğu kış mev
siminde, Yazdan kalma yeşil bir dal 
gibi nazarları okşar ; ve yahutta top
lanarak Davar ve kara srgır hayva-

Yazan: M  R e m z i

natına. yedirilir. Bu kabil hayvanata 
yedirilir bir gıda olması cihetinden 
faidesi kabili inkâr değildir. Fakat 
ekseriya Sığırtmaçlar bir kaç Pürç 
elde etmek için de kırk ilâ 50 lira 
kıymetindeki bir ağacı göz kırpma
dan devirdiklerinden ormana kor
kunç zararlar aç niş oluyorlar. Bu 
sebepten ökse otundan belli başlı 
bir faide ummak doğru olamaz. Ökse 
otu, Adı üstünde. Daima muzir veya 
zararlara sebep olan, herkesin el 
birliğile, her zaman, her yerde kökü
nün kazınması lâzım gelen bir belâdır. 
Ökse otu her şeyden evvel Meyva 
ağaçlarının şirin fakat tehlikeli bir 
düşmanıdır. Yerleştiği dalda köklerini 
mütemadiyen içeriye salar. Topraktan 
dala yürüyen suyu oburcasına emer. 
Bulunduğu yeri tahriş ettiğinden o 
kısımların faaliyeti artar, şişkinlikler 
husule getirir, dal bütün kuvvetini 
oraya verir. Bu sebepten üst kısım
ları beslenemiyerek çok geçmeden 
kururlar. Genç dallarının elden git
mesi yüzünden ağaçta meyveden 
eser görülmez. Ökse otu istilasından 
evvel dallan meyva çekmiyen ağaç
larda ağza konacak bir soğukluğa, 
tesadüf edilmez olur. Gittikçe azgtn-V 
lığını arttıran bir sel gibi üreyerek 
her tarafı saran Ökseyi, ağaç önleyç-^. 
miyerek nihayet kuruyup gider.



Garıptirki: Meyv.ı ağaçlarını kuru- 
ttuğtı kat'i olarak bilindiği halde bil
hassa Köylümüz silkinemediği bir 
kayıtsızlık içinde buna dokunmaz 
TarJasma attığı tohumu kapışmak için 
etrafında uçuşan kargalara baktığı 
tevekküle benzer bir tevekkülle ök
senin meyva ağaçlarında oturmasını 
hoş görür.

Memleketimizde bilhassa kışın 
seyahat edilirken köyler ve bağçeler 
civarından geçildikçe her tarafta üzer
lerinde öbek öbek oturan Ökse ot
larından kurumağa yüz tutmuş sayışız 
meyva ağaçları göze çarpmaktadır. 
Hiç şaşmaz bir isabetle denilebilir ki: 
Anadoluda Ökse otu yüzünden Elma, 
Armut, Erik, ve Kiraz gibi meyvala- 
rın yüzde ellisi zayi olup gitmekte- 
mektedir. Bu sebepten Millî bir ser
vetin yarısının elden gitmesinde amil 
olan mezkûr parazit hakkında karga 
ve yaban domuzlarına karşı açılan 
umumî bir mücadele gibi bir müca
dele açmak her halde yerinde ve 
isabetli tetbirlerden biri olurdu. Nere
de Ökse otu görürlerse ihmal etmi- 
yerek bulaşık dalları ve ökseden 
boğulacak bir dereceye gelmiş, dai
mi bir sirayet menbaı teşkil eden 
yaşlı ağaçları hemen kestirip ortadan 
kaldırtmaları bütün Ormancı ve Zi- 
raatcilerin en mühim vazifelerinden 
biri sırasına geçse gerektin
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Toroş orm anlarında Çam Ptirçti:
Toröslardaki Pinus laricio Orman

larımızda ökse otu pek ziyade mün
teşirdir. Bilhassa Adana Pos orman
larının bazı yerlerinde Çam pürcü 
insanı nevmit edecek bir raddede 
üremiştir. Ökse otu istilâsından kuru
muş çamlar sayısızdır. Bazen karşı
dan yemyeşil Pür teravet görülen 
koca bir P. Laricionun yanına varıl
dığı zaman kendisinde pürden eser 
kalmıyarak kuruduğu ve ona bu ye
şilliği verenin, üzerinde öbeklenen 
yüzlerce Ökse otundan başka bir 
şey olmadığı hayretle görülmektedir.

Diğer taraftan Pürç basmış P.La- 
ricio ile mahdut meşçereler teşkil 
eden Kızıl çamlarda ( P. Brutia) Ök
se otunun bir tanesine bile raslaya- 
madım. Bunu, Kızıl çamın dalları 
daima kavladığından üzerlerine yapı
şan Ökse otu tohumlarının kavlayan 
kabuk parçalarile yere dökülmesine 
ve yahutta bu* variyeteye karşı Kızıl 
çamda bir emmönite olduğuna ham
lediyorum. Fakat maalesef bunu bit- 
tecrübe tahkik edemedim. Her ne 
hal ise, Kızıl çamın yan dalları bil
hassa gençlikte daima yeşil ve mü- 
cella kaldığı haide Kara çamın dal
ları kabukludur. Bu kabuğun çatlak 
ve yarıklarında kuşların yapıştırdığı 
Ökse otu tohumlarının Çimlenerek 
tutunması ve içeriye kök salması için 
müsait bir zemin teşkil etmektedir.,
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Elma ağacı biti-(Schizoneura 
Lanigera)

pjgHün geçmezki ormancı ağaç has- 
ylÖİ talıklanna dair bir suale maruz 
kalmasın. Buna binaen aşağıda elma 
ağaçlarına vuran PJseronlanijerden 
bahsetmek bir ormancı y?in. hiçte 
faydasız bir şey olmayacaktır.

30 sene evvel Amerikadan Avru- 
paya gelen püseronlanjjer bu müddet 
zarfından ve bilhassa 1896 da her 
tarafa yayılmış ve arız olduğu elma 
ağaçlarının yaşamasını çayı sual bir 
hale ilka etmiştir.

Tanınması:

Diğer püseronlar gibi püseronla- 
nije de cemiyet halinde ağaçların nüs- 
ğünü emer.

.«.Vücudü mavimsi beyaz pamuk 
gibi' tüylerle mesturdur. Arız olduğu 
ağaçlara uzaktan adeta üzerlerine 
kar yağmış gibi bir manzara verir.

Yağmurdan masun kalmak için 
daima genç ve mücella kışıriı dalla
rın alt tarafına konar. Veya dalların 
alt kısmındaki teneddüp etmek üzere 
bulunan yaraların kenarlarına oturur. 
Umumiyet itibarile elma ağaçlarına 
arız olur. Muztar kalırsa armut ağaç
larına da uçar. Mezkûr püseronların 
yaşlılarının vücudunu örten pamuk 
tabakası izale edilirse kırmızı renkli

M. Remzi

ciltleri meydana çıkar ve ezildikleri 
zaman kan kırmızsı lekeler bırakırlar.

Yaşayışı:
İlk baharda ağaçlar üzerinde ka

natsız dişile, bulunurlar. Bunlar dört 
defa deri değiştirerek balsarısı renk
ten J  esmer kırmızı renge girerler. 
Uzunca şekilden armudi bir şekle 
inkılabederler. 1.5 mm tul iktisabeder- 
ler. Telkihsin (parthenogenetique) yani 
bikri tenasülle 30~40 yavru doğururlar

Bu minval üzere yazın 8-10 do
ğuş vukua gelir. Böylece bir püseron 
son bahara kadar akıllara hayret 
verecek miktarda üremiş olur. Bu 
sebepten yeni nesi! muhacerete mec
burdu-. Ve daima ağaçta yukarıya 
doğru çıkarak genç filizlerde ve ya- 
ralaıda koloni teşk line savaşır. O 
tarzdaki son bahara değin ağacın 
bir tarafı yaz kolonil.ri tarafından 
tamamile örtülmüş bir hale gelir. Yaz 
sonlarına doğru üçüncü deri değiş
tirmeden sonra püseronlar bir az 
farklı şekil izae ederler. Bünyeleri 
uzuncalaşır. Göğsün yanlarında kanat 
esasatı belirmeye başlar."

Dördüncü deri değiştirmeyi mü
teakip kanat ve boynuz peyda eder 
ler. Evvelki küçük gözler büyür. 
Cam gibi şeffaf kanatlar bariz bir



surette göze çarparlar. Bunlar da; tena
sülü bikri ile üreyen dişi püseron- 
lardır.; Bidayette bu kanatlı dişiler 
kanatsızların arasında otururlar- .Fakat 
yumurtlayacak bir hale gelir gelmez 
yeni baştan koloniler teşkil etmek 
üzere mücavir ağaçlara uçarlan

Yumurtalarını ağaç gövdesinde 
veya kalın dallardaki yara veya çat
lakların etrafına yumurtlarlar. Az mik
tardaki (5-10) yumurtadan, beher 
yumurta karından ayrılmak üzere 
iken kanatsız ve gagasız erkek ve 
dişi yavrular husule gelir. Ve erkek
ten ziyade dişi • yavru çıkar. Dişiler 
bir milimetre tulünde koyu sandır. 
Erkekler 0.75 mm kirli yeşil san 
renktedir. Çok geçmeden bu erkek 
ve dişiler arasında çiftleşme husule 
gelir. Bunu müteakip erkekler terki 
hayat ederler. Aşılanan dişi bir tek 
kış yumurtasını valide püseronun 
evvelce yumurtadan çıktığı aynı nok
talara yunmrte-IYani: gövde ve ka
im dallardaki yara ve . yanklarm 
kenarlarına. Yazın çogalıpta son baha
ra kalan ve müctemi bir halde ya
şayan püşeronlann bir kısmı ya na- 
gihani olarak bastıran kışın tesirinden 
ve yahutta gıdasızlıktan fevtolurlar. 
İlk bahara çıkanlar kanatlı püseronia 
nn emsali tarafından takviye edilmiş 
bir halde yaz generasiyon unun esası 
m kurarlar.

Mazarratı:
Meyvelerin husule gelmesine ve 

genç dalların beslenmesine; mahsus, 
tabakai kıtabiyede cevelan eden nüsgu 
emdiklerinden buralara daima nüşug 
hucum eder. Bu sebepten dallarda 
şişkinlikler peyda olur. Nüsgun burala
ra hucum etmesi yüzünden dalların

tepeleri gıdadâSnahrum kalarak çok 
geçmeden kurur.

İzale çareleri:

Sehizneura Lanigera nın tabii 
düşmanlan henüz malum değildir. 
Soğuktan oldukça gayri müteessirdir. 
Atideki tedbirler şayanı tavsiyedir. .

1 Senelerden beri püseron lani- 
ger . istilası çekerek anık kendilerin
den hayır kalmamış ağaçlar kesilip 
bağ ve . bahçelerden uzaklaştırılma- 
lıdır.

2 Yalnız dalları püseronlar tara
fından istilaya uğrayan ağaçların dal
lan, püseronlar yere düşmemek için 
silkilmeden budanarak meyva bahçe-' 
sinden çıkarılıp yakılmalıdır.

3 Ağaçların kabuğunda yapılacak 
ihtimamlar puserona karşı vaki ol
duğundan yara ve bereler - kesilip 
düzlendikten sonra üzerlerime atide 
zikredilecek merhemlerden biri sürül- 
ışelidir.

4 Mücadele püseronun İrası, ha
sar ettiği yerlerde bütün s'.etie^  
şamil olmalıdır.

Mahaza en müessir muça#§le'. 
mevsimi ilk bahardır. Başlıca Mart 
ve Nisan aylandır. Çünkü sirayet 
mukaddimeleri bu aylardadır. Buna 
mukabil son bahar ve kış mevsim-, 
lerinde ağaçlar yapraksız bulunduğun
dan püsero ı istila ettiği yerler ko
laylıkla görülür.

İmha vasıtaları:

Püseron lanigerin imhası için en 
ziyade petrol ve yağlar müsaittir.

Yaşh. ağaçlarda pamukla 
örtülü gibi görünen mahaller petrola 
batırılacak sen bir fırça ile fırçalan
malıdır.
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2 — Genç ağaçlarda domuz, at 
yağlan veya vazelin kezalik bir fırça 
ile püseron tarafından husule getiri
len yara mahallerine sürülmelidir.

Buralarda bulunan püseronlar 
s^ağ^abakası altında kalarak boğu
lurlar.

Bu sebepten 15 gr. terementi 
yagile 1 Kg ince kalburdan geçiri!. 
miş Lüleci toprağıda şayanı tavsiyedir.

3 — Atideki tertipte iyi neticeler" 
vermektedir.

Gr,
150 Arapsabenu
160 Adi rakı

Âsitkarbol
I

Mezkûr madde hepsi bir litreye 
baliğ olacak kadar su ile karıştırılır. 
Kullanılırken buna ince dallarda 7-10, 
kalın dallarla gövdelerde 5 misli su 
ilâve edilir.

İlaçlanan yerlerde bir püseron 
bile ber hayat kalmış olsa 2 hafta 
zarfında yaralar yine eskisinden far
ksız bir surette püseronia me;tur bir 
hale geleceğinden mezkûr müddet 
zarfında tedavi mahallini bir kerre 
daha, hatta icap ederse 2 ve 3 defa 
muayeneyeye tabi tutmayı ihmal 
etmemelidir.

gHBEBSSSKS



Şpaydel hacim münhanisi

^vseyt esas olarak ahrdık. Altta rafın ka-
Imu ı̂ni iti inceliri ödeyeceğim
kabul ederek devrik ağaçlardan
72 =  hi2 0.079 zu bövile zarpeder.

—  M ııtıît tit —  ınu ıııt
imcuii elkxe eckirdik.

D& ii ağaçtanda iş başka'aşındı,
ottadaki çevre yi bu ıtnak için bir az
oana tu inceleştirmek İsterdi.
lanvu nsaadet*ssî bulImak gerek idi.

Hatta muhit tahvil muaoetesi ağaç
tekibi işferinde pekte hor görültecek
bir şey değildi

Hatta nıuhîıderin tenakus denece-
si de bc»ytedir. Bahtıısus t unlar Or-
nana agaç ctnsleriıae ve her vaş
m itina göre çıkan iıtntş olursa doğ-
anıklan[ O 12ÎSbette artar.

Fakat ne yazık ki bu nist>eder
İç bir ormancımız tarafından ince
î esasiı bir sımette araştırılmanniştir.
»sen 1tiç bir usule bel bağiamayışı-
12 şâradiye k;ıdar bize has bir ölç-
e metodunun bildirip kökleşmesine 
tnî ölmüştür- Muhitle tekipte yapı- 
ı hatalar kuturla tekiptekıne nis- 
e s  neticeye daha az tesir ettiği 
de muhitten kutra geçirilirken hiç 
ormancımız tarafından bir itiraz 

ast yükselmemişdr. Münakaşa ka- 
açteak  istenmemiştir.

Yazan : Başmühendis 
Mustafa Remzi

Gerçe kompasla kutur ölçmek 
çevre ölçmekten daha kolay ve pra
tiktir. Fakat her ikisinin de gölge ve 
aydınlık tarafları vardır.

Demek istiyorum ki fayda ve za
rarın bu metodlardan hangisinde ga
lip geldiği ölçme işlerimize göre ra
dikal bir surette araştırılmadan birin
den diğerine geçilmiştir. Orman mm- 
takalarımıza kutur ölçmeğe mahsus 
kompas dağıtılması pek eski değil
dir. Kompasla beraber muhite veda 
edildi ve ortadaki m 2x  0.079 yeri
ne de nd2/4—0.875 d2 

d2 — kutur 
yerleşmiş oldu.

Buna mahsus tahvil muadelesi 
veya kuturların azalma nöbetide he
nüz araştırılmamıştır. Tahvil muade- 
lesile bulunacak orta kuturla dikili 
ağaç ölçmek bir sistem olarak kala
caksa hiç olmazsa ormanlarımızın 
tabii olarak ayrıldığı Karadeniz, Ak
deniz ve orta Anadolu mıntakalann- 
da ağaç nevilerine, yaş sınıflarına 
göre bu muadele itina ile araştırıl
malı ve her ormancımızın muhtıra 
defterinde yer tutmalıdır.

Diğer taraftan ağacın gövdesi bir 
paraboloit olduğu kabul edilirse:

H =  1/2 ki =  0.50 kî olur.
H =  hacım
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K — kaidesi sathı 
| ■== irtifa
Halbuki ağaçların şekli tam bir 

paraboloit değildir. Bunlarda 0.50 
emsaline karşılık %48, %  54, % 62 
ve ilâ gibi muhtelif adetlere rasgeli- 
riz. Avrupa ormancıları bu şekil 
emsalini sair nisbetlerle birlikte yüz 
binlerce ağaç ölçmesinden çıkararak 
hacim cetvelleri ve hasılât cetvelleri 
mevdana getirmişlerdir.

Bu sayede meşçerelerin hacmim 
kolayca buluyorlar Sürat ve sühulet 
noktai nazanndan ergeç bizimde bu 
kabil cetvelleri meydana getirmemiz 
zaruridir

Gelelim şimdi sadede t 
ProfessÖr Şpaydelin binlerce, 

hatta yüz binlerce ölçmelerin ortala
ması olan bu çeşit cetvellerin bazı 
münferit işlerde hakikattan uzak ne
tice verdiğini görmesi onun mahal
linde kısalık ve doğruluk itibarile 
ayni neticeyi verecek başka bir tarz 
aramağa koyulmasına sebep olmuştur.

Şöyleki Prof. Şpaydel tekip edil
mek istenen bu kabil bir orman
da muhtelif kutur sınıflarına mensup 
ağaçlardan lüzumu kadarını kestirdik
ten sonra bunların gayet dakik bir 
surette hacmini buluyor. Hacimleri 
bir kemmiyeti vaziye sisteminin ter
tibi ve kuturiarıda fazlası kaydettik
ten sonra grafıkman tashihten geçiri
lerek husule gelen münhaniden ora
daki kutur sınıflarına mensup hacim
leri iktibas ediyor.

Bu usul ormanda kutur ve hacim 
münasebetlerini araştırmak noktai na

zarından gayet mühimdir Fakat bu 
lunan münhacinin seyri sonlarına 
doğru yani en yaştı kutur sınıflarında 
koııtrola muhtaç bir hale geliyor.

Belki de münhani bazen tecrübe 
verinde tesadüf edilmeyen ormandaki 
en yaşli kutur sınıflarım ihtiva ede
meden kapanıyor. Bu taktirde elde 
bir korrektif. düzeltme vasıtası, olmak 
lâzım geliyor Bu umumi hacim cet
vellerinden alınacak hacim münhânisi 
dir.

Fakat böyle muntazam cetveller 
bizde henüz mevdana gelmemiştir

Mamafih alınan kutur sınıflarının 
en küçüğünden cı büyüğüne kadar 
münhaninin tabii seyrini bozmayacak 
surette lüzumu kadar alınmasına iti
na edilmek suretile bu mahzurun 
önüne ge. ilebilir.

Hususile her vaş sınıfı için ayrı
ca hacim münhanisi yapılırsa işe hiç 
bir diyecek kalmamış olur

Bu usulun amenajman grupları
mız tarafından ötede beride tatbik 
edildiği görülüyor.

Hatta biz de Adananın P. Laricio 
ve P. brutia ormanlarında kısmen 
tatbik ettik. I in sıhhatinin anlaşılması 
ilerde yapılacak katiya tın neticesine 
bağlı olmakla beraber bu kat'iyatın 
tecrübeyi gözetecek bir şekilde cere
yan etmesi şarttır.

Her nede olsa bu usuii pratik 
ormancılıkta çetrefilli görüyorum. 
Doğrudan doğruya tecrübe maktala
rında bulunacak orta ağaçların yar
dı mile meşçerelerin takibini daha el
verişli buluyorum.
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Sandıklı ormanları

0071 rakımında bulunau kaza mer- 
|  kezine: 4 / ilâ 9 saate kadar uza

nan üç silsile mevcut olup Akdağ, 
Ahır dağı, Burgaz dağı namlarını taşı
maktadır.

A kdağ : Kazanın cenubi garbisin
de vaki olup 3000 rakımında ve tak- 
riba 5400 hektar vüsatin da sarp ara
ziyi ihtiva etmekte ve Çivril kazası 
ormanlarile muttasıl bulunmaktadır.

İçinde köy mevcut olmayıp katır 
ve merkeplerle nakliyat temin edil
mektedir. Eşçarı mevcude sanuberiyye 
( tenubiyye ) îasilesine mensup kara
çam ve eteklerine doğru pırnar me
şesi göze çarpmaktadır. Kesafet 
mutavassıtan 0,80 derecesindedir.

Eşçarı mevcudenin sureti teces- 
süm ü: Türap killi kumlu ve çakıllı
dır; bu arazide tecessümat kutran 
muntazam devam etmek'e beraber 
tabakayı müvellideden başlayarak ta
bakayı kitabiyeye kadar yekdiğerine 
girift şekilde halakatı seneviyenin sık 
olarak ilerlediği görülmektedir. Kışır 
tabakası 0,01 - 0,03 santimetreyi geç
memektedir. Haşep süt beyazlığında 
ve mücellâ bir halde bulunmaktadır.

İr tifa a t: Eşçan gayri zilliyeden 
bulunan karaçam arazinin dalgalı ve 
ve ivicacatmın fazlalığı dolayısile 
muhtaç bulunduğu güneş ziyasını

Orma ' mühendis muavini
Sakıp

temamile alamadığından irtifaat azami 
12 metroyu geçmemektedir.

Haşebin mukavemeti : Bu silsile 
dahilinde mevcut eşçar haşebinden 
yapılan mamulât meşe mamulâtı ka
dar mukavemet göstermekte ve reçine 
akşamının uzun müddet saklanıp 
ifraz etmediğinden traverse pek çok 
elverişli bulunmaktadır. Umumiyetle 
yapılan mamulât tahta, dilme ve lata
dan ibarettir.

ihracat Sandıklı ve Dinar ve cidarı 
kazalarına yapılmaktadır.

Ahır dağı : Kazanın garbi şima
lisinde kâin 2550 rakımında ve 6800 
hektar vüsatindedir. Afyo ı vilâyet ve 
Kütahya ormanlarile muttasıl bulun
maktadır. Arazi umumiyetle dalgalı 
olmakla beraber yolların mevcudiyeti 
hasebile araba nakliyatı kolay vuku 
bulmaktadır. Eşçarı mevcude karaçam, 
akçam, ve bulutiyeye fasilesine mensup 
( lleks ) denilen iyoz meşesile kara 
ve akmeşelerdir. Meşe akşamı odun 
luk ve kömürlüğe elverişli olup ke
reste imaline müsait değildir.

Çamın sureti tecessümü : Türap 
killi kumlu olduğundan umumiyetle 
kutran ve irtifaan tecessümat yüksektir. 
1,20 metre kutur ve 22 metre irtiîaa 
kadar eşçar mesaha olmuştur. Tabakatı 
haşebiye bir kâğıt gibi yırtılabilecek
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şekilde ince olup yekdiğerinden hafif 
temas ede:cesi e seyrek bulunmak 
tadır. Kesafet vasati olarak 0,7 dere
cesindedir Bilhassa kasnak imali pek 
kolay olup diğer imalât yapılmakla 
beraber mukavemet olmadığından pi
yasada fiatı düşkündür. Mâhreç istas
yonları Dumlu ve Banaz istasyonları 
olup Izmire de kabili şevktir.

Burgaz dağ ı: Kazanın garbinde 
kâin olup arazi umumiyetle araba 
nakliyatına müsaittir. Takriba 4800 
hektar vüsatmda ve 1960 rakımında 
olup Uşak ormanlarile muttasıl bu
lunmaktadır.

Eşçarı mevcude karaçam, akçam ve 
meşelerile ardıç eşçarından ibaret olup 
mçadeldi mijliyede büyük yangınlara 
maruz kaldığından yeniden yetişen 
fure, Goli hallerindeki e çarın muha 
fazası düşünülerek nesli cedidi temin

maksadile 30 sene tahtı muhafazaya 
alınmıştır Genç ve mütavassıt eşça- 
rın kesafeti 0,75 derecesindedir.

Bu üç silsile birer muhafızın yedi 
mesuliyetine tevdi kılınmış ve kadro
nun tevsii talebinde bulunulmuş ise de 
şimdiye kadar kadro tebdil edil
mem ştir. Orta Anadolunun sevkiyatı 
kolay ve eşçarı mevcudesinden halen 
ve atiyen büyük istifadeler temin 
edilecek olan işbu ormanların hüsnü 
muhafazasına çalışabilmek için San
dıklı orman idaresi kadrosunun tez
yidi elzem bulunmaktadır

Cemiyeti ı izin, ormanların muha
fazası noktai nazarını de piş ederek 
kaza muhafaza kadrosunun tezyidi 
hususunda teşebbüs ve sai kudretle
rini göstermesin rica ederken yüksek 
saygılarımı sunarım efendim-

Sandıklı*
15/4/933

Yıl : 6
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Memleket Ormanları tetkik ve müşahedelerinden: 2

Kocaeli Ormanları

M. Ali Salih

(Geçen sayıdan devam) 
Bunun % 80 ni mukavele °/0 25 

ruhsatname emvali teşkil eder. Odun, 
kömür ancak ihtiyacatı mahalliye 
için verilebilir; Başka bir yere gön. 
derilemez 

N e tic e :
Kocaeli ormanlari hakkında umıımî 

bir fikir vermeğe yarayacak olan 
bu makale - dediğimiz gibi tam bir 
tetkik addedilemez. Bir çok noksan
ları vardır. Eğer bu noksanların te
lâfisi maddî imkânlar dahilinde ol
saydı tabi! icabına teşebbüs ederdik.

Bilhassa 926 dan beri Kocaeli or
manlarının vaziyeti hakkında bize'bir 
fikir telkin edecek umumi ve muka
yeseli bir istatistik yoktur. Elyövm 
bulunduğumuz şerait altında bunu 
tertip ve mevkii file koymaya da 
zaman ve fırsat bu'amadık.

Halen o mıntakada bulunan vazife 
arkadaşlarımız bunu tamamlarlarsa 
çok iyi bir netice almış oluruz. Muh
telif ağaç cinslerinin işgal ettikleri 
sahalar, kesafet, tehammül, silvikültür 
ve amenajman noktaı nazarından va
ziyetleri hakkında daha bazı malûmat 
temin etmek lâzımdır. Bu da ancak 
mahal bemahal gezmek ve tetkik 
etmekle mümkün olabilir.

Ben, her kaza hakkındaki müta
lâalarımı kendi bahislerine teallûk 
eden kısımlarda icap ettiği kadar 
yazdım ve anlattım. Buna bir netice 
vermek lâzımsa tarihi ve mücavereti 
dolayısiyle İstanbul ticareti noktaı na
zarından dahi hususî İktisadî bir kıy
meti olan Kocaeli ormanları iki şekil
de müşahede edilebilir.

1, Adapazar, Geyve verilen dek.
2. İzmit, Karamürsel, Kandıra, 

Gebze mmtakasiyle
Bu iki parçanın menfaat ve haya

tiyet eri başka başka zaruretlerle te
celli etmiştir. Birinci mmtaka ekseri
yetle koru ikinci mıntakada batak
lıkları ihtiva ettiği için onlara tayin 
edilecek veçhe ve amenajik gayede 
ona matuf olacaktır. Bunların her 
ikisi ayrı ayrı bir vahdet arzetmekte- 
dir.

Türkiye ormanlarının İlmî bir gö
rüşle mütalâasına başlanmadıkça or
manlarımız hakkında bir tedbir ittiha
zına imkân yoktur. Şimdiye kadar 
bu hususta atılan adımları daha ileri 
götürmekten içtinap edilmiş ve yapı
lan tedbirler de yarım kalmıştır. Ana- 
dolunun ormanlarından bir cüz’ü olan 
Kocaeli ormanlarmında ayni şeraite 
tâbi bulunması tabiî bir vakıadır.

Ftndıklı 18 Mart 1933

nBMMn
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Lineartaxatiorı
veya

Tecrübe şeriti usulü.

ürkiyede muntazam ormancılığın 
|  başlangıcı çok eskidir; onun 75 

yıllık bir mazisi vardır. Bu uzun tarih 
içinde müspet olan tek bir şeyi vardır .* 
Orman servetinin mütemadiyen azal
ması, ayakta kalanların dejenere bir 
hal almaşı. Muntazam ormancılık 
Anadoluda çok eski devirlerden beri 
devam edegelen bu orman tahribatı
nın önüne geçememiş, belki onun 
zaman zaman şiddetlenmesine yardım 
etmiştir. Saltanat devrinin “ Tezyidi 
varidat formülü „. ile meşbu orman
cılığı, muntazam ormancılığın te’sisi 
için lüzumlu olan en iptidai şartları 
bile vücude getirememiştir: Memle
ketimiz ormanlarının ne hudutları ne 
tasarruf hakları bellidir ve nede in
tifa hakları bir inzibat altına alınmış
tın Bu gayrı muntazam işletmenin 
şahitleri ya göğe uzanan koruları, is- 
tihlaf eden cüce baltalıklar veya eski 
zümrüt yamaçların yerini alan eğri, 
büğrü ağaçlardan mürekkep bozuk 
ormanlardır. Devamlı tahribat o devir 
ormancılığın bir vasfı mümeyyizidir.

Son zaman ormancılığında bir 
kalkınma teşebbüsüne şahit oluyoruz. 
Fşkat alınan .tedbirlerin mevzii ve 
muvakkat olduğunu ve onu yine aya
ğa kaldıramadığını görüyoruz. Çünki 
hastalığa konulan teşhis yanlış,

Yazan: Ali Kemal

kullanılan ilâçlar bayat ve eskidir. 
Tatbik edilen bu rejim sayesinde 
ormancılığın ayağa kalkmasına imkân 
olmadığını üç rubu asırlık tecrübe 
bize göstermiştir. Onun kalkınması, 
memleket iktisâdiyatında haiz olduğu 
mevkii alması, mevcut bütün şartlara 
uygun meş’ur bir orman siyasetine 
vücut verilmesine bağlıdır. Böyle bir 
orman siyasetinin tekvini için eümiz- 
de şayanı itimat malzemei iptidaiye- 
miz yoktur. Ormancılığa bir Yön 
vermek, muntazam ormancılığın en 
iptidai şartlarını tahakkuk ettirebil
mek için bir an evvel bu iptidai 
malzemeyi tedarik etmek mecburiye
tindeyiz. Mesaha hey*etleri, amanaj- 
man grupiarile bu vazifenin kısa za
manda başanlamayacagmı gördük ve 
öğrenmekteyiz. Türkiye ormancılığı, 
bu hususta seri çalışan eyi netice 
veren İktisadî metotlara muhtaçtır.

Dünyanın veya onun bir kınasın
daki ormanların şu veya bu maksat
la tetkikine görülen lüzum ve ihtiyaç 
bizim gibi daha henüz ormancılıkta 
çok geri memleketlerin işine elverişli 
yeni bir takım usullerin meydana 
gelmesine sebep olmuş veya esasen 
mevcut olanların inkişafına yardım 
etmiştir. Bizim orman ve Av okuyu
cularının nazarı mütalaasına arzettiği-
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Hık 'T ecrübe şeridi usulü,, bu; nevi 
^ ^ e ç d e n d r  Okuyucularımıza bu 
makalemizle yalnız usulün mahiyeti 
ve kabiliyet tatb’kiyesi hakkında bir 
fikir vermedi istihdaf ediyoruz, mem
leketimize sureti tatbikinin münaka
şasını diğer bir makaleye terkediyoruz.

1. ■- Tarihçe.

Bu usulün mucidi fsrael Adolf 
Strom  namında Finlan ivali bir zattır. 
1830 tarihinde neşredilmiş ve ilk 
defa 1830-1840 tarihinde “Norrland. 
da kullanılmıştır.

Bu usul 1880 sencsindenberi 
Norveçte ve 1885 den itibaren Fin 
landiyada münferit bazı orman kıt
alarının servetini tayin hususunda 
istimal edildikten sonra 1917 sene
sinde büyük ormaıı mıntakalar ın 
kuvvesini tespit için İsveçte tatbiki 
teklif olunmuştur. Usulün riyazi esas
larının münakaşa ve noksanlarının 
ikmalini müteakip 191) senesinde 
orta İsveçte taksasivon tecrübesi ya
pılmıştır. Burada elde edilen netice
ler beklenen bütün sıhhat şerattine 
uygun görüldüğündan ayni usulle 
bütün memleket ormanlarının kuv
vesinin tespitine karar verilmiştir.

Büyük harp seneleri ve harp so
nu usulün derhal tatbikine mani ol
muş ve 1922 senesinde Finlandiya- 
da istimalini müteakip 1923- 1929 
seneleri zarfındada İsveçte tatbik 
olunmuştur.

2. — Maksat ve Mahiyeti.
Bir memleketin bütün ormanları veya 

vasi orman mıntakaian hakkında ba
sit vasıtalarla kısa bir zaman zarfında 
az masrafla ve kâfi bir sıhhatle ma
lûmat elde etmek usulün istinat ettiği 
prensiptin

Usulün mahiyeti, hat şeklindeki bir 
takım tecrübe sahalarının orman; ah
vali tayin edilecek memleket sahası
na mümkün mertebe muntazam ol
mak üzere tevziinden ibarettir. Bu 
Taksasivon hatları ayni gen işlik, ayni 
istikamet ve ayni mesafede uzanır ve 
şu suretle mevzuu bahs mmtakadaki 
değişikliklerin tavsif ve tespitine me
dar olurlar.

3. — Usulün kullanma tarzı ve 
elde edilen neticeler.

Evvela Finlandiya bâdehu isveçte 
kullanıldığını zikrettiğimiz bu usul 
Finlandivadâ şu suretle tatbik edilmiştir.

1911 senesinde isveçte olduğu 
gibi burada da evvel em ir‘e bir tec
rübe yapılmış, bu muvaffakiyetle te- 
tevvüç ettiğinden bütün memlekete 
teşmil olunmuştur. Bütün memleket 
(26)şar km. aralıklı 44 adet taksasivon 
hattfle memleketin topoğraük bünyCr? 
sine amuden kat edilmiştir; bunlardan 
(39) u kara kısmında diğef<5TTde; 
( Ulands - Arehipel ) dedir. Her iki; 
km de bir 10 X 15 metrelik bir tecrübe; 
sahası ve keresteliğe elver! li ağaç
ların ta’dadı maksadiie hasbeliçap 
10 X  100 m. lik diğer bir tecrübe 
sahası alınmıştır. Hatların mecmu 
tulu 14978 km, ve her 2 km. de bir 
muntazaman alman tecrübe sahaları
nın adedi 4810 dur.

isveçte de Taksasivon hatları 
memleketin topoğrafik esas istikame
tine amuden geçirilmiştir. Binaenaleyh 
bunlar Cenubî şarkiden Şimali gar
biye doğru imtidat ediyorlardı. İki 
hat arasındaki aralık jki şimal vilâ
yetinde 20 km cenuptaki vilâyetler
de ( 1) km, ve nihayet bu ikisi ara
sında 2 .5 ,5 ,6, 10 km. idi. Hatlar
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. arasındaki açıklık- arzu edilen sıhhat 
derecesine veya diğer bir tabir e 
idarenin Intensitât derecesine göre 
tayin edilmiştir Şu suretle İsveçliler 
FinlandiyalIların yaptığı tecrübeden 
istifade etmasfnin yolunu bulmuşlar
dır. Taksasivon hattının boyunca 10 
metrelik bir şerit-.dahilinde muayyen 
bir çaptan . itibaren tesadüf edilen 
bütün ağaçlar ölçülmüş, sayılmış ve 
arazinin muhtelif kültür nevileri, or
man toprakları, orman tiplerine sure
ti tevazzuu tespit edilmiştir. Her nevi 
ağaç've kutur, sınıfı için ölçülen ağaç
ların evvelden tespit edilen muayyen 
bir miktarı tecrübe ağacı olarak 
alınmış bunların irtifa, hacim, teces- 
süm, yaş ve sıhhat derecesi ve ilâh 
tayin edilmiştir. Bundan mada tecrü
be ağaçlarının 10 m., genişliğindeki 
şeritin ortasından mesafesi kayt olun
muştur.

ormanda çalışan eşhas 
adedi 100, yazın boı uda ( 15 > kışın 
boruda 20 kişi idi. 100 kişi 8 — ÎO 
kişilik guruplara ayrılarak birer, şef 
maiyetine verilmişlerdir.

Guruplardaki iş bölümü :
1 Adet^gurup Şefi ( Yüksek mek

tep mezunu >
Vazifesi : Hakiki tahmini yapmak, 

maiyetine nezaret, yevmiyeleri tevzi, 
tecessümat tetkikatı icrası.

1 Adet Kâtip <. Orta Orman mek
tebi mezunu )

Vazifesi ; Kutur Ölçme, tecessü
mat burgusu ile tecessümalm tayini, 
rapon yazmak ... v ^

1 adet pusulacı, pusula ile mü
cehhez olup vazifesi sırf taksasyon 
hattından inhiraf olunrîîamağı tem ndir. 
3-5 amele

Tavsif edilen şeritlerin mecmu

tulü 52.000 km. Ceman 180000 
tecrübe ağacı kesilmiş tetkik ve‘-mu
ayene olunmuştur. Taksasyöıi masrafı 
700.000 Türk lirasına veya fe ü â t  
veren ormanın kektarı 3 kuruşa, mal 
olmuştur.

Finlândiya ve İsveçte yapılan bu 
taksasyon neticesinde şu malûmat 
elde olunmuştur.

1. — Orman sahasının tayini:
Umura orman sahası, hasılat ver<%

az hasılât veren orman sahast
2. — Ormanların hukuku tasarrufiyesi: 
Tasarruf katagorileri {devlet, eşhas,

cemaat i’h ormanları) intifa hakkile mahmul 
ormanlar.

3. — Ormanların boniteti ahvali (verim 
dereceleri.)

a) Ormanların boniteti, ormanlar Fin- 
lândîyada S', ve-İsveçte .^tipe ayrılarak 
tayin olunmuştur. Turbiveler ve ormansız

. sahaların ki iyilik derecelerine göre tespit 
olunmuştur.

b) r uhtelif bonitet sınıflarındaki tasar
ruf kategorileri.

4. — Ağaçların envai. 
ffj’Mubtelif tasarruf kategorilerinin

umum envâ eşçardaki yüzde hisseleri. 
b) Muhtelif orman tiplerine her ağacın 

hissei iştiraki
5. — Yaş sınıfı nispetleri :
o) Yaş sınıflarının umum sahadaki 

.iştirak hisseleri ( % )
b) Yaş sınıflarının hasılât veren ve 

vermiven sahaya nisbeti. 
„ muhtelif tasarruf kate

gorilerindeki nisbeti.
6. — Haşep serveti nisbetleri :
a) Omum sahada haşep serveti.
b) Her bonitet sınıfında * „
c) Muhtelif tasarruf kategorilerindi^
d) Envai eşçare göre „ > :
e) Yaş sınıflarındaki * „
/ )  Kesilebilecek ağacın umum haşep

servetine nisbeti.
7- — Tecessümat nisbetleri:
a) Umum sahada tebessüm,
b) Orman tiplerindeki tecessühı miktarı.
c) Muhtelif envai eşçarda tecessüm. „ -
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4V Usulün sıhhat derecesi.
Usulün sıhhati ilk defa 1876 ta

rihinde isveçli Holmerz taralından 
muayene ve tetkik olunmuş ve sahili 
olmadığı iddiacı dermeyan. edilmiştir. 
Fakat bilâhere yeniden yapılan tetkikat, 
hesabı ihtimaliye müsteniden icra 
edilen hesabat bu iddianın varit ol
madığını meydana koymuştur. Velhasıl 
usulün sıhhati birriyaze ispat o lun
muştur.

Fınlândiyada yapılan tetkikat usu
lün 'sıhhatinin aşağıdaki husnslara 
bağlı öldüğünü göstermiştir.

1) Taksasyon nisbeti, yani taksas
yon yapılan sahanın umum sahaya 
nisbeti.

2) Taksasyon hatlarının istikameti.
3> Şeraiti saire.
1) Taksasyon nisbeti 0,25 olursa 

taksasyonda yapılan hata hakikattakin- 
den %  +  İ İ  kadar inhiraî 'eder. 
Finlândiyada, 36.000 hektarlık bir 
ormanda %  20 taksasyon nisbetile
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yapılan tecrübenin' verdiği hata 
%  +  2,5 olmuştur..

Taksasyon nisbeti doğrudan doğ
ruya şeritlerin; genişliğine ve hatlar 
arasındaki aralığa tâbidir. .Şeritlerin 
genişliği sabit yani daima 10 m oldu
ğundan her hangi bir taksasyon nis
betile yapılan işte yalnız hatlar ara
sındaki aralığın hesabile. iştigal Olu
nur. 200-300 km2; bir sahada yapılan 
tecrübeye göre; 1,3-3 km aralıkla 
alman taksasyon . hatlarının verdiği 
hata %  +  5 bulunmuştur.

2 ) Taksasyon hatlarının 
istikameti :

Taksasyon hattı topugrafîik esası 
istikametlere (. hattı içtima:. v ^  hattı 
taksimlere ) amut olduğu takdirde 
yapılan hata daha azdır. Finlandiyada 
muhtelif taksasyon yüzdelerile taksas
yon hatlarının topograîik esas istika
metlere amut veya müvazi olduğuna 
göre yapılan tecrübelerden birisini 
bir cetvel halinde aşağıya dereceliyo
ruz:

Taksâşyön nisbeti %  ' • 5,Öy
Taksasyon hatlarının 1. topografya esas ı — q 6 21 27 5
istikameti amut olması takdirinde hata § ’ ’
Taksasyon hattının =  topografya esâs ı — j \  7 q 109
istikameti müvazi olması takdirinde hata y /  ~

Ayni zamanda bu cetvelden anla
şılıyor ki taksasyon nisbeti ne kadar 
küçük olursa hata da o nisbette bü
yümektedir.

3) Şeraiti saire:
Bu hatalar birriyazi tespit oluna

mayanlardır. Taksasyon yapılacak 
umum Sahanın kafi vüsati bunda 
asildir. Taksasyon yapılacak umum 
saha ne kadar büyük olursa, tetkik 
olunacak saha ne derece yeknasak

olarak umum sahada tevezzü etmiş 
ise elde edilecek neticede ayni tak-' 
sasyon nisbetinde o deretesahih olur.

Sappala - Lappinin 1,2 taksasyon 
nisbeti ile yaptığı tecrübede şu ne. 
ticeler elde edilmiştir.
26£7 Hektarda hata ^ |° /b  5 •
1000-180,0 ,. i l g i  ̂  ■+ Yo' K)/: 

200- 300‘ * . +  % 20
.. .Diğer;, tarafsan , sıhhat derecesi 

bonitet taksimatının azlık veya çok- 
luğuhdanhmüm,e>ssirdir..' Ayni taksas-
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Meslek havadisleri;

Amanajman gruplan faaliyette

11 İzmir Orman , Amanajman gru
bu geçen sene ameliyatı, fenniyesine 
.başlayıp nirengi ve kısmen tafsilâtını 
aldığı Tursun bey kazasının vasi 
Alacam ormanına giderek yazlık faa
liyetine devam etmekte olduğu gibi

2) İstanbul Amanajman grubu
nun ise üç he/et halinde Yalova, 
Adapazarına, Eskişehirin Közguncuk 
Karasakal ormanlarında kontrol ve 
Amanajman faaliyetine başladığ;

3 ) Konya Amanajman grubu bir 
kaç senedenberi amanajesile uğraşı
lan Kara İsalı kazasının Pos orma
nına hareketle faaliyete geçtikleri 
müstahberatımız cümlesindendir.

4 ) Samsun grubu ise geçen sene 
ameliyatı fenniyesini ikmâl ettiği Turna 
ormanı akşamından San çiçek kıta
sının rapor, plân ve haritalarının tan
zimi için İstanbul da mesaisine devam 
etmektedir.

■ ■ ♦ ;
Yeni senei maliye bütçesinde 

ormancılık teşkilâtına lâzım gelen

yoü nisbetile yapılan tecrübede muh
telif bonitet sinıflannâ ayrılanda ha
tanın dâhâ büyük olduğu görülmüştür. 
Bu itibarla bir - sürii tali . taksimatı 
ihtiva eden bonitet sınıfları bu usul 
için makbul değildir.

Bibliografya:
İ) F. Heske, die schwedische Reicbstwald 

; âbschâtzung. Th. îoriste. jhb. 1931. 
2) F. Heske, die Reichsta.vtion der Wâlder

Finnlands . F. a  jzlg. 1926

ehemmiyet verilerek kadrolarının tevsi 
ve memurin fenniye ve tdariyesinhl 
terfihine çalışılmak üzere tertibat ve 
tedbir alınmakta olduğu îşîtîlmiştir. 
Bu meyanda bir çok becayiş ve 
tahvillerin de mevki alacağı zanne
dilmektedir. m

' * * .
Orman umum müfettişlerinden 

Mahfl bey berayı teftiş Srnoba ve. 
ormanlarına gitmiştir.

Vekâlet Fen müşavirlerinin ücret 
olan lahsilâtlanmn maaşa tahvil edi
leceği mavidir.

D. ve C. Fıkrası mucibince hiz
meti mukaddeselerini ikmal eden ar
kadaşlardan Ali Kemal, Amanajman 
mühendislerinden Necip, Ekrem Nev
zat, Mehmet Alî Salih, Tarsus mü
hendisi Sait İstanbul mühendisi İs
mail ve Kandre mühendisi Nebhan 
Bartın kontrolü Süreyya, Konya Ama- 
najman grubundan Hafct Faruk beyler 
tekrar vazifeleri başlarına avdet et
mişlerdir.

İzmir Amanajman grubundan tah
sisatını alıp îstanbulda mesaî gören 
Ali Kemal bey eski vazifesi olan 
Orman Ameliyat mektebi muallimli
ğine avdet etmiştir.

Pos ormanı mühendislerinden’ 
Serem bey İzmir orman Amanajman 
mühendisliğine tayin edilmiştir. Eski
şehir mühendisi Kemal bey Yalovaya 
nakledilmiştir.

Bartın mühendisi Hümi Bey Taş-
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köprü mühendisliğinenaklen tayin 
edtfttâştir. İı

Yüksek Orman mektebinde sö- 
mestir tedrisatına Haziranın 17 sinde 
nihayet verilerek ve imtihanlara başla
nacaktır

Genç arkadaşlara imtihanlarında 
muvaffakiyetler dileriz.

Yüksek Orman mektebinin dört 
seneye iblâğı ile ilk iki senelik mu
avin tedrisat programlarının Ankara- 
da Ziraat ensitütülerinde Ziraat Bay
tar talebelerile birlikte takip ve okut- 
turulması hakkında bir ceryan ve bu 
hususta bir projenin de hazırlanmak 
üzere olduğu duyulmuştur.

* ♦
İzmir orman amanajman Baş

mühendisi Mithat beye berayı tedavi 
bir ay mezuniyet verilmiştir. Ko ya 
amenajman grubundan mühendis Ha
lil beye, Sinop Orman müdürü Şevket 
beye birer ay mezı niyet verilmiş 
ve bu mesiekdaşiardaıı mezuniyet
lerini bitirenler vazifeleri başına dön
müşlerdir

Gecen sene Şaık vilâyetlerinde 
ormancılık teıkikatı icra eden heye
tin Istanbula gelerek tapor ve hari
talarının hzarile uğraşdıklannı yaz
mıştık.

Bu heyetten reis Mithat bey me- 
zunen tstanbuida kalarak, Konya gru 
bundan Adil ey merkezine, Samsun 
grubundan Murat bey askerliğini ifa 
etmek üzere Halıcıoğluna ve Avni bey 
de grubuna iltihak etmişlerdir.

Bu sene Şark vilâyetlerine tetki 
katın ikmali için tekrar ikinci bir 
heyetin ve Kars ormanlarına da diğer
bir heyetin izam olunacağı memuldur. •İ *

Yeniden hizmeti askeriy elerin i ifa 
için Halıcıoğluna giden meslekdaşla- 
rnrnz; İzmirli Mustafa Necati, Köyce
ğiz mühendisi Şevket, mühendis Ap-
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turrahnıan, mühendis Enver, Asistan 
Sait, mühendis Remzi, Antalya mü
hendisi Mustafa Kâzım Uşak mühen
disi Vasfi beyler. *# *

933 mali senesi bütçesinde orman 
teşkilâtının tevsi edilmesi ihtimalle
rinden yukarıda bahs etmiştik. Bu 
meyanda Şark vilâyetlerinde tetkikat 
yapan heyetin raporu üzerine Diya
rı bek ir, Muş, Elâziz vilâyetleri ile da
ha bir vilâyetimizde yeniden Orman 
müdürlükleri ihdas edileceği cümlei 
müstah beratımızdan dır.

♦ *
İnebolu orman kontrol örü Rifat 

Beye An karada muvaffakiyetle apan- 
dist ameliyatı icra edilmiş ve ıiıes- 
lekdaşimızın yaralan henüz tamamile 
iltiyam bulamamış olmağla yakında 
İstanbul tarikile mahalli memuriyetine 
gideceği haber alınmıştır Kendisine 
âfiyetler dileriz.

♦ #
Konya orman müdürlüğünün Is- 

partaya nakledileceği ve keza görülen 
lüzum üzerine Adana orman müdür
lüğü ile Konya orman amanajman 
grupu merkezinin Mersinde olacağı 
ve Silifke orman müdürlüğünün ise 
Çoruma naklolunacağı haber alınmıştır.

* İ* *
Mektebimizin yetiştirdiği gençler

den Ankara kadastro mühendisi Nev
zat Beyin ‘ Topografya „ adlı bir 
kitap neşri için çalışmakta olduğu
duyulmuştur. Muvaffakiyetler dileriz

** *
Konya orman amanajman mü

hendislerinden ıhsan Bey İzmir mer
kez kontrolörlüğüne, İzmir kontrolörü 
Muharrem Bey İzmit kotrolörlüğüne 
ve İzmit kontrolörü Fehmi Bey de Bolu 
kontrolörlüğüne naklen tayin edilmiş
lerdir.
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Bozöyük
K e r e s t e  F a b r i k a l a r ı

G A L A T A

'Voyvoda, caddesinde Nazlı han 

ildnoi kat

Telefon B E Y O Ğ L U  4 7 3

Şubeleri |

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

Toptan

Her nevi sanayi kerestesi



Zing’al Orman
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İSTANBUL TAŞ HAN
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Her nevi kereste

tahta talaşı

direkler traversler
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İçindekiler

Merhum Neş’et bey. . . . . . . .  M. A. Salih
Masson Metodu ..................................... L. Parde
Yüksek Orman Mektebi . . . . . .  Af. A. Salih
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D O N U M
Ankarada intişar eden bu meslek gazetesi son çıkan 12 inci 

sayısile bir yaşına basmıştır. Kıymetli ve mesleki yazıları ihtiva eden 
bu arkadaşımızı tebrik ve devamı muvaffakiyetini temenni ederken 
karilerimize abone olmalarını tavsiye ederiz

İdare merkezi — İstanbul Türbe’de Türkiye Ormancılar Cemiyetinde

Abone şeraiti—Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 

kuruştur. Memaliki ecnebiye için posta ücreti ilâve olunur. Yazı ve ilân 

işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.
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ölümünün beşinci yılı münasebeti le':

Merhum Neş’et Bey

M. A. Salih

|T I|ziz hocamız Neş’et Beyi kaybe- 
deli dört sene. oldu. Sağlam 

vücudü, dinç zekâsile hayatını mes
leğinin yükselmesine tahsis eden bu 
fedakâr adam hiç umulmıyan bir 
zamanda ani bir tesemmümün zebu
nu, olarak yuvarlanıp gitmişti, Onun 
adem yolunu bu kadar erken tuta
cağına kimse inanmazdı. Üç senelik 
mektep hayatımızda kısa bir hastalığına 
bile şahit olmadık. Herkes bu 
toparlak iri vücutte köklü bir sıhhat 
eseri görür, Kafasının, vucudunun 
mütemadi faaliyetini bünyesinin kud
retine atfederdi.

Neş’et Bey , tabiatın kendisine 
bahşetmiş olduğu Srtıhati, Mesleği, 
mektebi ve , talebesi hesabına çok 
israf etti. O, küçük ihmâllerin bazen 
büyük kuvvetlerin faaliyetine mani 
olacağını düşünemedi. Vucudünün 
mukavemetine fazla itimat gösterdi. 
Ölümünden bir kaç ay evvel başla
yan ağrılarına, apandisit imarelerine 
muvakkat bir. şey addederek ehem
miyet vermedi. Eğer, bu sancıların 
kendisini mektebten ayıracak dere
cede mühlik bir netice doğuracağını 
tahmin etseydi şüphesiz ihmal etmez, 
evvelinden muktezi tedbirlere teves
sül edeçdi. Yazık ki, bunu düşünmeğe

vakit kalmadan, sinsi bir iztirap bir 
anda onu toprağa kalbetti.

Neş’et Bey, cidden feragati nefisi 
sahibi, fedakâr bir huslete malik, ça
lışkan ve temiz bir insandı. Onun 
kalbi mektep, ruhu meslek, dimağı 
kürsüsü idi. Meslek için, mektep için 
bunun kadar temiz bir emekle çalış
mış adam çok azdır. Neş’et Bey, bu 
sebepten ailesini bile ihmal etmiş, 
çocuklarile de temamen alâkar ola
mamıştır.

Neş’et Bey, sırf şahsî kabiliyeti, 
azmi ve sai sayesinde kendi kendi
sini yetiştirmiş ve kendi kendisini ho
calık mevkine koymuş bir hüviyettir. 
Mithat Beyin, ölümü zamanında çı
kan mecmuaya yazdığı makalede 
söyledikleri gibi, o bilgisini takviye- 
lemek, malûmatını ilerletmek için, 
kimden ve nerden olursa olsun isti
fadeye koşmuş, öğrendiklerini itina ile 
saklamış, bildiklerini son noktasına ka
dar talebesine anlatmıştır.

Profesör Bernhard r$porunda [*] 
Neş’et Bey için şunları yazar: .

Rektör Neş’et Beyi, ecnebi orman
cılık ilmi hakkında kendi kendine 
yetişmiş bir ilim adamı olarak yade- 
debiliriz„

Sahile ^
[•] Mütehassıs raporları "^ğö”  Ziraat Vekâleti
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Neş’et Bey, çok saf bir ruh taşır, 
talebesine karşı çok müşfik dav
ranırdı. Bir defa, hilâliahzar kongra- 
sı münasebetiie kendisinden izin is
tedim. Vermedi. Kongrada vazifem 
vardı. Bulunmak için şiddetli bir arzu 
duyuyordum. Bu arzunun kuvvetine 
mani olamadım. O gün hayatımda 
ilk ve son defa olarak mektepten 
kaçtım. Akşam geç vakit avdet ettim. 
Ben mektepten kaçmanın vereceği 
resmî neticeden ziyade Neş’etin mu
habbetini kaybettiğime üzülüyordum. 
Ertesi günü ders vardı. Neş’et Bey, 
kaçtığımı anlamıştı. Hiç yüzüme vur
madı. Yalnız derste bana küskün 
duruyordu, o gün hocamın kalbini 
kazanmak için o kadar çalıştım ki 
mütemadiyen sualler soruyor, dersle 
candan alâkadar oluyorum. O , bu 
alâkamdan çok mütehassis oluyor, 
cevaplarını dikkatle veriyordu. Tabi- 
yem muvaffakiyetle neticelendi. Ho
camın, - dersteki alâkamı görerek - 
beni vicdanen olsun affettiğine kail 
oldum. Filhakika merhum, verilen 
cezayı bil’ahara resmen ve hatta af
fetmek ve* ahlak notunda nazarı iti- 
bare almamak suretile lütûf ve şef
kat göstermişti.

Neş’et Beyi çok sevmekle bera
ber, bazı hadiseler dolayısile ona 
epeyi müşkülât çıkarmıştık. Fakat, o 
bunları mektep niza matının ah kâmile 
karşılayacağı yerde safiyet ve mu
habbeti ile izale etmiş, kalplerimizi 
kazanarak işleri tabii seyrine irca 
etmiştir.

Neş’et Beyi, arkaşlarına, talebesi
ne sevdiren en büyük hasleti, temiz

yürekliliği ve açık kalpli oluşudur. 
Mektepten çıkarken bir veda müsa- 
meresi vermiştik. Neş’et Bey tıkanır- 
casına söz söyliyordu; Müsamere ne- 
hayetinde veda için, hocalarımızın 
ellerini öperken onun parlak gözle
rinden akan göz yaşları hepimizi 
ağlatmıştı Neş’et bu kadar hassas 
bir kalbe malikti

Ankara, İstanbul fidanlığında bir 
amele gibi çalışmış, günlerinin ço
ğunu buraya hasretmişti. Ankara fi
danlığının te’sisinde çok büyük hiz
meti dokandığı gibi mektebin ve 
mektep fidanlığının ihyasında da sa
yısız yardımları olmuştur. O, Her 
manasile genç ormancı kütlesine 
nümıme olacak bir adamdı.

Gönül arzu eder ki, Neş’et gibi, 
Cafer gibi mesleğe hizmeti dokanmış, 
büyük şahsiyetlerin öldükleri günü 
talebeleri, meslekdaşları, arkadaşları 
mezarlarının etrafına toplanarak on
ları ziyaret etsinler, hayatlarında derin 
bir ufule merkezi olan bu adamların 
öldükten sonra olsun kadir ve kıy
metini yâd etsinler!..

Hadisatm ezelî mantıkî, tabiatın, 
mütemadi oluşu bütün zekâ ve ikti
dar sahiplerinin gördükleri eyi ve fena 
işlerin hamulesiyle bir anda eridiğini' 
göstermiştir. Ölüm şahsî hayatı sükut 
ettirir. Bu itibarla mahfolan kıymet
leri anmak, hatırlamak bizim kadir
şinaslık vazifemizdir.

Onu, ölümünün beşinci yılma 
basarken hörmet ve muhabbetle anar, 
ebedî meevasında istirahat temenni 
ederiz.

20 Haziran 933
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Calcul de la possibilite
Par la methode de Masson 

Formüle corrigee
Les Barres-Janvier 1932 [*1 

L. Parde

Masson metodu ile tahammül hisabı
Formülün tashih edilmiş şekli

Yazan: L  PARDE

Enales de l’Ecole Nationale des 
Eaux et Forötes et de la Sta- 

tion de recherches et expĞriences 
forestiöres namındaki mecmuanın 1931 
sene ve 4 cü cilt, 7 nci formasında in
tişar eden M. Leon Schaffer’in “Bahçıva- 
mmsı koru - Futaîes jardinöes,, lerin 
üç usuldeki tahammül hesabına ait 
mütalea ve tetkikatını büyük bir alâ
ka ve istifade ile okudum.

Bu genç müfettiş, meşhur ame- 
najmancılardan pederi merhum An- 
dr6e Schaffer’in asan sayiihi devam 
ettirmek için büyük bir iştiyak du
yuyor.

Makalesini okuduktan sonra, mev
zuu bahis Masson metoduna dair 
bir kaç mülâhaza ilâve etmeği iste
miştim. Başlanmış olan diğer işlerim, 
bu projemin mevkii fiile konmasını.

[•] işbu makale Paris’te münteşir Revue 
des  Eaux e t F orites  isimli mecmuanın Mayıs 
1933 sayısında intişar etmiş ve orman mühen
disimiz Ziya Kadri Bey tarafından lisanımıza 
nakledilmiştir.

tehire uğratmıştı. Bugün ondan bah
setmek fırsatını bulabiliyorum,

*-* *

Nazari bir şekilde, tabiî bir or
manda tahammül, bu ormandaki me- 
vadı haşebiye hacminin teçessüma
tı seneviyei mutavassıtasına müsavi 
olması lâzımdır.

Ve, rı yaşında, V hacminde bir 
ağaç veya meşçerenin tecessümatı 

v ■;
seneviyesi de — e müsavidir,

İşletme devir veya sinni n sene 
olarak tespit edilen bir füte orma
nında , muntazam veya bağçıvanımsı 
koru, ormanı teşkil eden bütün

eşcarın sinni mutavassıtı ~  ye mü

savidir.
Ve, mevcut bütün mevadı ha- 

şebiyeyi. irae eden V hacminin te- 
cessümat seneviyei mutavassıtası yani 
P ile gösterilen tahammül, nazari bir 
şekilde:
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V 2 V 
n

5

P =

2
müsavidir.

Bu, Masson formülüdür.
Diğer taraftan, daima nazari bir 

şekilde, V hacmindeki bir ağaç veya 
meşçerenin tecessümatı mutavassıta 
faizi, ağaç veya meşçerenin doğu
mundan itibaren hesap edilmek

üzere P sene müddet zarfında — dir.

Bu, Masson faiz cüz’isidir.
Bunun tatbikat sahasında istimali 

ormanda mevcut ve V hacmindeki 
bütün mevadı haşebiyenin tecessümatı 
seneviyei mutavassıtını, yani, na
zari tahammülü, P yi verir.

2 V 
Tl

Buda yene Masson formülüdür.
Bu formülde V hacmi, ormanı 

teşkil eden, en gencinden en ihtiya
rına ve en ince daldan en kaim 
gövdeye kadar, bütün haşebi irae 
eder.

İşbu izahatı burada tekrarlamak, 
bundan sonraki kısım için icap et
miştir.

*
*  *

Tatbikat sahasında, Masson for
mülünün dâima oldukça eksik bir 
tahammül verdiği ve bundan dolayı 
Masson formülünü tashihe lüzum 
görüldü. Masson formülünün tatbi
kinden elde edilen adet sırf aslî ha- 
sılâtın tahammülünü gösterildiğini tet- 

[ kik eden bazı ormancılar, bu adede
mutavassıt hasılâtın tahammülünü ilâve 
etmeği teklif ettiler ve diğer taraftan 
muntazam füte ormanlarında aslî hası
latla mutavassıt hasılâtın nispeti % 50

i

Y ıl; d

yani -y  olduğu ve bu nispetin bah-

çıvanımsı füte ormanları için de ka 
bul edilebileceğini söyfıyerek, Mas
son formülü yerine âtideki formülü 
ikame kıldılar:

p H r + i x
£
n

M

Bu Masson-Watier formülüdür.
Fakat muntazam füte ormanla

rında, aslî hasılâtla mütevassıt basi
lli nisbeti daima yarı yarıya olma- 
yup oldukça büyük farklarla tahav- 
vül ettiğinden ve diğer taraftan mun
tazam fütelerle bahçıvanımsı füteleri 
biribirine yaklaştırmak, bahçıvanımsı 
fütelerde mütevassıt hasılât oldukça 
dun bulunmakla, doğru olmadığından 
Masson-Watier formülünün Masson 
formülü ile hiç bir münasebeti görül
memektedir.

Nazari bir şekilde, Masson for
mülü, ormanı teşkil eden bilumum 
haşep hacminin tecessümatı mutavas- 
sıtai seneviyesini yani ormandan, ha- 
sılâtı asliye ve hasılâtı mutavassıtayı 
tefrik etmeksizin senevi toplanabile
cek olan her çapta haşebi, yani bir 
kelime ile, umum tahmmülü verir.

Masson formülünün nasıl ve ne
den dolayı yalnız aslı hasılatın ta
hammülünü verdiği anlaşılmayor.

Her formülün izah edilebilmesi 
lâzımdırdır. Halbuki umumî olmayan 
ve basit müşahedeleri ne dereceye 
kadar doğru olduğu bilinmeyen fara- 
ziyelere istinat eden Masson - Watier 
formülü bu meyanda değildir.

Hiç bir ilme istinat etmeyen ve 
netiçelerinin sarahati daima münakaşa 
edilebilecek bu formülün akılda tu
tulması lüzumsuz olduğu zannında- 
yım.
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Bununla beraber, 1883 metodun
da, eski ağaçların Vj lıacmile, bu 
ağaçların tecessümünü nazarı itibara 
almaksızın P tahammülünü hesap 
eden formül üzerine nazarı dikkati 
celbetmeyi alâkabahş buldum. Bu 
formül:

p =  =  3V,
n n 
3

dir.
Biltabi 1883 metodundaki Vx hac

mi, yalnız ihtiyar ağaçları ihtiva edi
yor binaenaleyh nazariyatta meycut 
bütün ve ameliyatta tadat ve tek’ip 
ediımlş bilumum yaşlı ve vasat yaş
taki ahşabı birleştiren Masson for
mülünün V sinden küçüktür.

** *
Bazı ormancılar, yine Masson 

formülünü tashih için rı adedine, ki 
artık manasını kaybeden ve kabul 
edilen işletme devrine muadil bir 
sene adedini göstermeyen, malûm 
veya hesaplanmış bir tecessümün

'' ' 'X 2
faizini irae eden — kıymeti verilerek 2

2
V X  ~  in tasavvur edilen ormanın

mümkün olduğu kadar sarih bir ta
hammülü telâkki edilmesini teklif 
ettiler.

Fakat bu formül haşep hacmini 
ve işletme senesi malûm bir orma
nın tahammülünü hesap etmeğe her 
zaman için imkân vermiyordu.

rı adedine verilecek kıymet, bilin
mesi lâzımgelen tecessüm faizinden 
istihraç edilecek olduktan sonra or
manın tahammülünü hesap etmek için 
orman dahilinde bulunan mevadı ha- 
şebiye hacmini tecessüm faizile zarp-

etmek kifayet eder ve bunun için de 
bir formüie ihtiyaç yoktur.

Her ne olursa olsun bu formül, 
Masson formülü ile hiç bir münase
beti yoktur çünki rı adedinin ifade 
ettiği kıymet başkadır.

*
*  *

Diğer ormancılar, Masson formü
lün küçük bir netice vermesinin se
bebini, elde bulunan ağaçların yaşları
nın az ve işletme sinninden aşağı bina
enaleyh^ formülde bulunan rı adedi
ne atfedilen nazari kıymetin hakir 
katte olan kıymetten daha yüksek 
olmaslna atfediyorlar.

Bazı ormancılar tahmmülün küçük 
çıkmasını, mantıkî kat’iyat ile verilen 
terbiye neticesinde ağaçların işletme 
devrinde kabul edilen rı yaşından evvel 
işletme eb’adma vardıklarına ham
lediyorlar.

Diğer ormancılar bu hususta 
bazı ağaçların kıymetleşmesinin iş
letme eb’admı geçtikten sonra vu- 
kubulmakta olmasına rağmen ekse
risinin bu eb’ada varmadan kesp 
kıymette ettiklerini ileri sürmektedirler.

Her iki cihette n adedine hamle
dilen ve işletme sinhine tekabül eden 
kıymet hakikatte, ekseri ağaçların 
kıymete konulduğu yaştan yüksektir. 
Bunun neticesi olarak biltabi Masson 
formülü aslından ufak bir tahammül 
hesap edecektir.

Formülü tashih için n adedini 
bir nisbet dahilinde azaltmak lâzım
dır. Yukarıda serddedilen müşahede 
ve tetkikleri doğru farz ve tahammülün 
azlığını doğru olarak izah edebilecek 
mahiyette olduklar’nı kabul ettikten 
sonra acaba rı madrubuna atfedilen 
kıymeti hanği nispet dahilinde kü
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çültmemiz lâzımdır ? Bu nisbetin her 
zaman için ayni olmaması dolayısiyle 
tayini güçtür.

*
* *

Fikrimce, Masson formülünün ha
ki katta olduğundan çok az bir ta
hammül vermesinin başlıca sebebi, 
hesap edilen V nin, ormanı vücude 
getiren bütün mevadı haşebiyenin 
hacmi olacak yerde ancak ta’dat ve 
tekip edilen haşebin hacmini yani 
alelmutat, ihtiyar ağaçlarla mütavassıt 
yaştaki ağaçları göstermesidir. Haİ- 
bu ki genç haşebin para kıymeti 
ehemmiyets z olmakla beraber teces- 
sümat seneviyei mütavassıtasının vü
cude getirdiği hacım, tahammülü he
sap nektai nazarından mühimdir.

Masson formülünün esasını boz
madan tashih etmek icap ederse, 
hesaba katılmamış olan genç haşe
bin de hacmini hesap ve formülde 
bulunan V ye ilâve etmek lâzımdır.

Tatbikat sahasında bağçıvanımsı 
korularda bulunan genç haşebin 
hacmini takdir etmek kolay değildir.

Nazarî bir şekilde bu takdir, ha
şebin senevi tecessümünün bütün 
hayatlarınca hep ayni olduğu ve yaş- 
larile cesametlerinin her zaman mu
tabık kaldığı kabul edilmek suretile 
şu tarzda yapılabilir :

V3, V2, Vı sırasile genç, mütevas- 
sıt ve ihtiyar heşebin hacimları ol
sun ve Vt , ormanda bulunan bütün 
haşebin birden hacmi, Vc de 
ve V2 nin mecmuu yani ihtiyar 
ağaçlarla mütevassıt ağaçların hac
minin mecmuu olsun. Masson for
mülünde hesaba giren yalnız Vc dir.

Elimizde şu muadeleler vardır:
Vt =  V3 +  V2 + t i  
Vc =  Vı + V 2

Yıl: 6

Vasatî yaşları:
İ r , 1  i n
2 l ° + y  "1-  6

olan genç haşebin V3 hacmi:

V3 = n X a 
6

ya müsavidir.
Keza vasati yaşları:

İ r i  . 2 i  n

vassıt haşebin V2 hacmi V2 
ye müsavidir.

Keza vasatî yaşları:

olan müte-
n X  ö

1 r 2 . ı
T  T fl +  n =

5 X  n olan ihti

yar haşebin V! hacmi Vj =  —  3 —  
-ye müsavidir.

O halde:

i a
Vo

n  X a

n X  o

yanı: V

keza: -7 =

r a .  v2
3

n X o

(D

5 X n X g
* 6

bu muadeleden de (1883 
nun esas muadelesidir) 2 
muadeleyi istihraç ederek:

3
“ 5

metodu-
numarah

(2)3 5
(1) ve (2) nispetlerini kıyas eder:

V3 _  V2 __ 1  - Va+Vz+Vı^ . İ
1 3 5 9 9

ve bundan da’-
v3 T ğf Vt

muadelesini çıkartabiliriz.
Diğer taraftan:

V3 _ V 2_ V 1 __V2 +  V1 _ V C 
1 3 5 8 8

yani:
V3 =  - f V c (4) 

Pratikte, bütün haşebin umum
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hacmim gösteren Vt yi ölçmenin im
kân: yoktur. Fakat Masson formülüne 
giren mütavassıt ve ihtiyar haşebin 
mecmu hacmini gösteren Vc hacmi 
bilinir. O halde yalnız genç haşebin 
hacmini, Vc ye tabi olan (4) numa
ralı muadeleyi hatırda tutacağız.

Masson formülü için lâzım gelen 
mütavassıt ve ihtiyar haşebin Vc hac
mi bulunduktan sonra (4) numaralı 
muadele ile genç heşebin hacmi 
hesap edilir ve Vc ye ilâve edildiği 
taktirde, ormanda bulunan bütün ha
şebin Vt hacmi meydana çıkmış olur.

Masson formülü bu suretle esası 
bozulmaksızın tashih edildikten sonra 
şu şekle girer:

p _ 2lv + l vl
n

Burada bulunan V ormanda mev
cut bütün haşebin hacmi olmayup 
mütevassıt ve ihtiyar haşebin hacmini 
gösterir ve n ise, Massonun ilk for
mülünde olduğu gibi işletme devrini 
gösteren senenin adedidir.

Tashih edilmiş bu formül yene 
aslından küçük bir tahammül hesap 
edecektir. Zira hatanın sebebi şüp
heli bir tarzda olmakla beraber yal
nız yukarıda gösterilenler değildir. 
Bu sebepler her zaman ayni dere
ce de ve ayni miktarda bulunmaz. 
Diğer taraftan genç haşebin senevi 
tecessümü umumiyetle daha yaşlı 
olan haşebin tecessümünden daha 
seridir. Bu suretle hesap olunan ta
hammüller bir az dun olmakla bera
ber ( böyle olması tercih edilebilir) 
aslına oldukça yaklaşırlar.

Tabiî yukarıda tashih ederek bul
duğumuz formül temamile nazarî bir 
mahiyettedir. Keza Massonun ilk for
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mülü, 1883 formülü ve daha buna 
mümasil bir çok formüller hep bu 
mahiyettedirler. Kurulan tarziyelerin 
(Ormanın tabiî ve derunundaki me- 
vadı haşebiyenm keza tabiî olması, 
haşebin bütün hayatı esnasında te- 
cessümatı hep müsavi, sabit ve her 
an haşebin yaşile cesametinin muta
bakatı) hiç biri temamile temin edi
lemezler. Binaenaleyh hiç bir formül 
tatbikatta doğru olarak kabul edile
mez ve elde edilen neticeler haki
kî tahammülden az veya çok uzak
laşabilir. Bu formüllerin tashihsiz is
timali, ve bilâhere doğru olup olma
dığı araştırıldığı taktirde ormanlar 
için fena neticeler verebilir. Fakat 
ormanın taksasiyonu sık sık tekrar
lanırsa bu formüllerin tatbiki büyük 
bir tehlike teşkil etmez. Çünki işlen
miş hatalar yoklamada tashih edi
lerek azalır.

Elzem olan, taksasiyonlann sık 
sık tekerrürü veya yoklanması kaydi 
altında Masson formülünü, 1883 for
mülüne tercihen kullanmakta devam 
edilebilir.

Zaten Masson formülü üzerinde 
yapılan hata pek büyük bir ehemmi
yeti haiz değildir. Bu hata normal 
maddei haşebiye Vn ile hakikaten 
mevcut V2 maddei haşebiyesi arasın

daki tefazulun ile taksimi harici

kısmetine müsavidir, n işletme yaşına 
tekabül eden senenin adedidir.

Hata demek:

~ v e y a h u t  e müsa-rı , n
2

vidir. Füte ormanlarında rı oldukça 
büyük olduğu için bu hata nisbeten 
ufaktır.

Sayı: ,54 Yıl: 6

Tatbikat — •
Basit ve yuvarlak bir iki adetle 

bir tatbikat yapmak oldukça alâka 
bahş olabilir:

İşletme devri 120 sene olan 
( n=120  ) ve içindeki mütavassıt ve 
ihtiyar haşebin mecmu hacmi 
54000 metre mikabı ( V =  54000 ) 
takdir edilen bir Füte ormanını na
zarı itiraba alalım. Hesap edilen yal
nız mütavassıt ve ihtiyar haşebin 
hacmi olduğu tarzederek P taham
mülü ilk Masson formülü ile hesap 
edildiğiği taktirde:

d _ 2  V _ 2X54000_  108000_ nnn 3 
n 120 120

olur.
Watier-Masson formülü ile I

p _ V 3 _ 3 X54000__, 162000_. m  3
n  • 120 120

olur.
Yukarıda tashih ettiğimiz formül

le hesap ettiğimiz takdirde:

_2(V + -İV )_2(54000+ jX 54000)_  

120 ~~ - 120 
2 [54000 + 6.750] _  2 x  60.750 _

dilmiştir ve Masson formülünün esa
sını muhafaza etmektedir. Masson- 
VVatier formülü için mesele öyle de
ğildir.

Tenbih
Tashih edilmiş formül diğer bir 

şekilde yazılabilir:

p _  21 v + -rv I _ 2 t-fv +t V1_

n o n  n

Diğer taraftan 1883 metodunda, 
ihtiyar haşep hacminin tecessümü 
nazarı itibara alınarak ve bu hşşebin 
senevî te.cessümünün vasatîsi he
saplanarak haşebin Vj hacmi ile
5 V n

— -—  vasatî yaşların tahammülü •

V ,+ _Vı__v _ L  v  J L
5 X n  .2  A  ;a -

p =

120 120
121.500

120

M â
=  1.012,500 m3 olur.

5 X ”
X  —  
X  .6 - ± V + ^ - V  

8 8

Yukarıda görülen sebeplerden 
dolayı bunlardan birinci bulunan ne
tice çok küçüktür. İkinci umumiyetle 
çok fazladır. Üçüncü ise biraz eksik 
olmakla beraber (bu husus tercihan 
daha iyidir) hakikî tahammüle çok 
yaklaşır.

Bununla beraber üçüncü neticeyi 
veren formül tamamiie nazarî bir 
şekilde ve mantık dairesinde vaze-

İ v
iltlSİİl 2,25—  (2V8 n . . j n

ye müsavidir.
Her iki formülde de V ve n a- 

detleri ayni olduğu için elde edilen 
neticeler aynidir.

Bu hususta nazarı dikkati celbet- 
mek bana enteressan gözüktü.



Meslek düşünceleri«

Yüksek Orman Mektebi
Yazan: M. A . Salih
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pSf^rmancılığm gelecek yıllarda gös- 
LüjJI tereceği temayül, meslek A- 
damlannda ideal şahsiyetler tetkik 
edilirken, bu şumullu araştırmada 
yüksek orman mektebi esaslı bir 
iddia mevzuu teşkil eder. Ankaradaki 
ziraat enstitülerinin son şekli, yüksek 
orman mektebi birinci ye ikinci sı
nıflarının enstitüde okuması gibi fi
kirler nazarlarımızı mektebe tevcih 
ve bu mühim mes’ele üzerinde tevek- 
kufa icbar etti. Bu itibarla, seri ha
linde yazdığım bu makalelerden biri
ni mektebe tahsis etmek istedim.

Her hangi bir suitefehhüme 
meydan vermemek için daha evvel 
iki satırla bu yazıdan kast olunan 
gayeyi işaret edeceğim. Makalemde 
yüksek orman mektebinin program 
ve sair buna mümasil bahisleri üze
rinde,-salâhiyet harici-teknik mütale- 
alaı cermeyan etmek gayesi yoktur. 
Maksadım bu mektepten feyz almak 
ve ormancı sınıfları arasına iltihak 
için bir uzuv sıfatiyle mektep hak
kında - Ta mektep sıralarından beri - 
bellediğim, fakat değişen ahval ve 
şeraitin tesirile yeni kanaat ve tel
kinlerle takviye ettiğim bazı fikir ve 
düşüncelerimi kayt, meslek ve mes- 
lekdaş seviyesine temel teşkil eden 
Türkiyedeki ormancılık tahsiline dair 
umumi bazı mütalealar serd etmektir.

Binaenaleyh yazımın bu çerçi ve ha
ricinde iddiakâr bir mahiyeti olamaz.

Her kes bilirki, bu günün Or
mancıları üç menşeden gelmiştir.

1 — Halkalı ziraat
2 -if' Yüksek orman
3 — Ameliyat mektebinden-...
Fili şeraite nazaran ormancılara

orman mektebi menşe olduğu cihetle 
Halkalı ziraatle meşgul olmayacağız. 
Esasen bu mektep de artık tarihe 
karışmıştır.

Yüksek orman mektebi memle
ket ormancılığında ilme ve harsa 
vücut veren ilk ve yegâne müesse
sedir. Bu tesisin şimdiye kadar ge
çirdiği tekâmül safhaları, memleketin 
umumi maarif hayatının inkişafına 
müvazi bir siper takıp etmiş, ileriye 
doğru çok şuurlu hamleleri olmuştur;

Bilhassa mektebin lise mezunu 
aldıktan sonra her sene mütezâyit bir 
adetle artan Talebesi Anadolu genç
liği arasında uyanmağa başlayan yeni 
bir şuurun şahsi delilleridir. Lise 
mezunlarının mektebe rağbet etmesi 
bize münevver zümrenin yavaş 
yavaş ormancılığın ciddi bir ihtisas 
işi ve hakiki bir ilim ve fen mesle
ği olduğuna kanaat getirdiğini-daha 
sarih bir xab\v\Q-memlekette bir or
mancılık şuurunun uyandığını gös
terir. Tâlebe adedi, istikbalin temina
tıdır.
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Bu mesleğin geleceğini düşüne
cek olanlar, en evvel mektebe baka
caklar ve onun çatısı altında cereyan 
eden hayatla yakından alakadar ola
caklardır. Bu sebeple ormancılık un
surlarına mahreç teşkil eden bu kıy
mettar tahsil ocağına çok ehemmi
yet vermek mecburiyetinteyiz.

Yüksek orman mektebi tekâmül 
yolunda ilerlemekle beraber daha 
gaye kemale irmemiştir. Bazı noksan 
lar var ki henüz ikmaline teşebbüs 
edilmemiştir. Bunlardan biri ve belki 
en mühimi Mektebin ihtisas bülüm- 
lerine ayrılmış olmamasıdır.

. Yirminci asrı medeninin en büyük 
farikası ihtisas ve iş bülümüdür. 
Bu günün ilmi, bu günün fenni artık 
insanlara ansiklopedik malumat vere- 
meyor. O, bu ihtiyacı kitaplara 
ve şahısların hususi tetkiklerine bı
rakmıştır. Fennin idraki tevakkufa uğ
ratan terakkisi aynı meslek dahilinde 
bir adamın bütün işlerle uğraşmasına 
ömrü vefa ettirmeyor. Nasıl bir mü
hendis (her şeyi ihtiva eden bütün 
bir mühendis) olamazsa bir ormancı 
da hem amenajist hem teknelojiste 
hem de silvikültürist olamaz. Vakıa 
bu günün idaresi böyle bir tefrika 
müsait görünmeyor. Fakat bizim bah
simiz yüksek ilim ve yüksek ihtisas
tır. Hal ne olursa olsun bizi ileriye 
götürmekten men edemez. Darülfünun 
ve yüksek ihtisas mektepleri hep 
şubelere ayrılmıştır. Mektebimizi em
salinden ayıran fark bu tasnifsizliktir.

Bir Ticaret mektebi nasıl şehben
derlik, bankacılık; mülkiye mektebi 
nasıl siyaset, idarecelik, maliye; mü
hendis mektebi nasıl su, elektrik, 
yol, inşaatı fenniye şubelerini ihtiva 
ediyorsa Türkiyenin ormancılık âlim

lerinin okutulduğu en yüksek mües- 
sesesi de ihtisas bölümlerine ayrılmalı
dır.

Mektebin ihtisas bölümünden 
sonra diğer mühim noksanı da bir 
enstitüsü mevcut olmaması, labora
tuar tetkiklerinin yapılmamasıdır. 
Ormancılığı diğer ilimlerden ayıran 
mümeyyiz vasf, tetkik sahasının ge
nişliği, mevzuunun derinliği, tetebbü 
ve müşahedeye fevkalade müsaadesi, 
bu itibarla başka ilim şubelerde ya
kından alâkadar olmağa mecbur 
kalmasıdır;

Ormancı metodik bir mesai pro
gramına göre hareket ederse bir çok 
maddelerle temasa gelir. Gezdiği 
yerlerin bünyesini, teşkilannı tetkik 
eder. Basit tecrübelerle toprağının 
terkibine vakıf olmağa çalışır. Mu
hitindeki ormanlarda mevcut vahşi 
ve av hayvanlarının cins ve nevileri
ni, intişar sahalarını tesbit eyler. İklim 
üzerinde müşahedatta bulunarak - ve
sait mevcutsa - rasadatla meşgul olur. 
Bunların mukayeseli grafiklerini yapar. 
Nebatahn sahai iştigaline dahil, bula
cağı çeşitleri kolleksiyon haline kor. 
Velhasıl, esas vazifesi olan teknik 
mesaiye ilaveten mektepte muavin 
dersler namile okunan diğer ilim 
şubelerinin mevzularile de yakından 
iştigal eder, onlara materyel toplar, 
müşahedelerini bildirir, bu mateyrel 
ve müşahedeler tealluk ettiği fen 
şubesi için ciddi ve itimada şayan 
bir mevzu olur.

Mütehassısların bunlar üzerinde 
yapacağı tetkıkat yurt bilgisine mühim 
bir zemin teşkil eder. Binaenaleyh, 
ormancının mesaisi hakikatte görün
düğünden çok daha fazla şumul ve 
vüsati haizdir. Ormancı, yalnız kendi

Ü



mesleğine, .değil, diğer ihtisas şube~ 
1 erine de faydalı olur. Bunun için 
muayyen bir metot, ciddi bir mesai 
şuuru lâzımdır.

Tabii maddi ve manevi bir çok 
külfetleri istilzam edecek olan bu ge
niş tetkiki, bir . ormancı kendi başı
na çıkaramaz. Zaten her -şeyi 
bilmenin de imkânı yoktur. Mesaisine 
istikamet verecek direktiflere muh
taçtır. Tesadüf ettiği müşkilleri hal 
edecek, tetkıkatı kolaylaştıracak, ona 
tam manasile bir rehber olacak labo
ratuar ve enstitüler ister.

Mecmuamızın kırkıncı sayısında 
münteşir “fenni taharriyat istasyonları „ 
yazısında da bu esası müdafaa etmiş
tim. Meslekdaşlann müşküllerini çö
zecek, çalışmalarını tensik ve tasnif 
edecek,- gönderdikleri numuneleri 
tetkik ederek kararını verecek bir 
müesşesemiz yoktur. Fenni taharriyat 
istasyonları yüksek orman mektebinin 
ilmi otoritesi ve idari rabıtasına isti
nat ederek kurulabilir. Bunun için 
mektepte bir orman ve av hayvan
lan, silvikültür, meteoroloji ve tekne- 
loji enstitüsü gibi tesislerin teşkiline 
şiddetle ihtiyaç vardır. Aksi taktirde 
ormancılığımızın manası, ilmimizin, 
fennimizin bütün iddiaları mevhum 
bir (idö) den başka bir şey olamaz. 
Biz bu TdĞ ye kani olamadığımız 
gibi kimseyi de inandıramayız. Halkı, 
binlerce liralar sarf ederek okuttuğu 
gençlerin bilgisine, iddiasına, mantı- 
kma bağlayabilmek ve îekadârlığının 
mahalline masruf olduğuna kanaat 
getirebilmek için eser göstermek, on
ları yaptığımız işlerin ciddi mahiyeti
ne inandırmak'lâzımdır. Bu da ancak 
teknik ve metodik bir mesaiye baş
lamakla olur. Teknik ve metodik
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mesai ile ilmi teyyide, vasıtalara isti
nat eder.

Müderrisler, muavinleri ve talebe
ler [*] laboratuar ve enstitülerde 
daimi bir taharri ve tetebbu zevkiyle 
çalışmalı, mektep meslekdaşlann ma
ddi, manevi bir yurdu olmalıdır.

Darülfünun, laboratuarları, ens
titüleri, darülmesaileri ile bizden 
daha mütekâmil bir varlığı haiz ki 
maarif vekâleti onu daha yüksek bir 
seviyeye çıkartmak için başka bir 
kürre altında yenileştiriyor, takviye 
ediyor. Bizde ayni esere iktifa ede
rek vakit geçmeden işe başlamalıyız.

İhtisasa tealluk eden kısımlara 
dokunmaksızm, yalnız objektif bir 
mütalea ile bahis ettiğim şu noksan
lan yazdıktan sonra programa tealluk 
eden fakat mevcudiyeti mektebin ilmi 
manzarasile çok tezat gösteren şaya
nı dikkat bir noktayı zikretmeden 
geçmeyeceğim.

Memleketin - zannederim Avrupa- 
nın hiç bir yüksek tahsil müessese- 
sinde bir idarecilik kürsüsü bu. kadar 
dar olamaz. Nasıl bir mühendis, dok
tor veya kaymakam olacak bir gen
cin idare muamelatım mektepte öğ- 
remeleri imkânı yoksa bizde de ayni 
hal vakıdir. İdari işler mektepte öğ
retilmez ve . öğrenilmez. O hayatta

[*] Bunu yazarken hatırıma bir şey geldi. 
Mektepte iken sömestr imtihanlarından birinde 
derse çalışıyorduk. Okuduğumuz nazari tarifattan 
bir şey anlayamadık. Laboratuardan istifade et
mek istedik. N eş’et bey merhum yoktu. İdare 
memuruna müracaat ettim. Laboratuara girince 
öteye beriye dokunarak zayiat yapmaklığımız 
muhtemel olduğunu bu itibarla açılmasına müsa
ade edemiyeceğini kat’i bir ifade ile dermeyan 
etti. Hayret içinde kaldım. Laboratuarda talebe
nin çalışmasına müaaade etmeyen bu geri zihni
yeti! adam düşünmiyordu ki, yapılan bütün masraf, 
mektep teşkilâtı, kendisi, heyeti umumiyesiyle 
talebe içindi, talebe buraya girmiyecekmiş. Labo
ratuar niçin ihdas edilmişti. Örümceklere yuva 
yapmak için mi? .„

O zaman bu hususta Müderrisler meclisi 
Reisliğine takrir bile vermiştim.
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bütün safahatile tecelli edecek, gö
rülecektir. Bunun mütenevvi eşkâlini 
mektep derslerinde göstermenin im
kânı olmadığı gibi muayyen formül
lerini de okutmağa luzum yoktur. 
Mektebin gayesi fen adamı yetiştir
mek olduğuna göre idare muamelâtı 
onun alakadar olamayacağı bir safha
dır ki bu bizzat hayatta öğrenilecektir. 
Yüksek teknik ve ihtisas müessese- 
sinde böyle bir dersin yeri olamaz. 
Eminim ki muhterem hocalarımız da 
bunu, düşünmüşler, fakat nasılsa mek
tep programına giren bu dersi şimdi 
kaldırmak ihtiyacını duymuşlardır. Bu 
noktayı da tesbit ettikten sonra asıl 
mes'eleye geliyorum.

Mektepten birinci ve ikinci sınıfın 
Ankarada açılan ziraat enistitüsünde 
okutturulması mevzu bahistir. Mekte
bin kısmen veya mütemadiyen ens
titülere iltihakının ne derece muvafık 
olduğunu alakadar zevat tabii daha 
eyi düşünür ve taktir ederler. Ben 
kendi kanaatim itibarile - neticesinin 
çok müsbet olmasını samimi bir surette 
temenni etmeme rağmen - bu kararı 
ormancılık tedrisatım ihlal edecek 
mahiyette görüyorum. Belki zeman 
ve hadisat benim bü kanaatimde ya
nıldığımı isbat edecek, ormancılık 
tedrisatı orada daha büyük bir inki
şaf gösterecektir. Fakat bu netice 
husule gelinceye kadar fikrimi tashih 
edecek bir sebep bulamayorum.

Ankaradaki enstitüler yeni ilim 
şuuru üzerine kurulmuş müesseselerdir. 
Bunu taktir etmeyor değiliz; lâkin, 
Ormancılık diğer mesleklerden başka 
bir hususiyete maliktir. Bu hususiye
tin icap ettireceği şeraite (**) mektep

(**) M eslekdaşlarca  m alum  olduğa için bu 
şera iti ta fs il, etnıeyorum.
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muhitinde derin bir müsaadekârlıkla 
tesadüf ederiz. Bu itibarla, mektebi
mizin olduğu yerde yükselmesine 
çalışmak ilerisi daha vazih bir hiz
met olur. Bu kısım tedrisatın oraya 
nakli rektörlüğün, müderrisler mec
lisinin, talebe ve program üzerinde 
murakabe ve mütaleatı tehdit edeceği 
gibi tamamen senelerdenberi sarf olu
nan bu emeklerin bir anda havaya 
gitmesini mucip olacaktır.

Ankaradaki enstitülere müşabih 
asri teçhizatla mücehhez bir ilim 
evinin metavazi çalışma ile yüksek 
emekler peşinde ciddi ve muvafık 
gayelere ireceğine şüphe edilmez.

Yazıma nihayet verirken, memle
ketimizde ormancılık tahsilinin ikinci 
derecesi için de bir iki kelime ile bahs 
etmek arzusundayım. Yüksek orman 
mektebinden sonra ikinci derece 
tedrisat orman ameliyat mektebinde 
yapılıyor. Birinci derecede orta ihti
sas mektebi olan bu tahsil ocağı 
luzumlu bir ihtiyacın ifadesi olmakla 
beraber kafi ve kâfi değildir. Defatle 
söylendiği gibi - orman muhafizlanna 
men’şe vazifesini kuracak bir iki 
mektep daha ihdas edilmelidir. Fran- 
sada olduğu gibi bizde de kabiliyet 
ve istidadı müsait bir ormancı bu 
tahsil derecelerini kurs ve sair suret
lerle atlayarak ileriye geçebilmeli, 
mesleğini tamamiyle benimsemelidir.

Hülasa, orman mektepleri mes’ 
elesi bir istikbal davasıdır. Buna ne 
kadar ehemmiyet verilir, madi ve 
manevi yardımlar esirgenmezse mes
leğin geleceği de o kadar sağlam 
temellere istinât eder. Biz yakın bir 
atide mekteplerimizin arzu olunan 
kemal ve ileri gayesine ulaşacağına 
kuvvetle inaniyoruz.

İstanbul 30 H aziran -1933 •
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N i r e n g i  h e  s a b a t  v e  
ameliyatında basit bir usul

rkadaş ve meslekdaşlarıma bu 
J yazımla hiç bilmedikleri yeni bir 

şeyden bahsedecek değilim. Her 
meslekdaşca malûm ve bilhassa ame- 
najmanda çalışan arkadaşların her 
vakit tatbik ettikleri nirengi hesaba- 
tını da anlatacak değilim. Yukanda ki 
serlevhada yazıldığı ve anlaşıldığı 
üzere nirengi hakkında bütün bilgi
mizden ayrılmamakla beraber netice
ye daha kestirme yollardan gitmek 
için amaliyatla hesabatta tatbik edilecek 
formüllerden bahsedecek ve bu hu
susta yapılacak kusur ve noksanla
rın meslekdaşlarım tarafından nazarı 
müsamaha ile karşılanmasını bilhassa 
rica edeceğim.

Nirengiye başlanmadan evvel ni
rengisi yapılacak arazi gezilir ve bil
hassa alınacak dıPı esasın yeri ma
lûm şeraite göre intihap edilir. (Ha
ritası alınacak arazinin vüs’atine gö
re 250 - 400 den dun olmamak 
şartile).

Şimdi biz bu dıl’ı esasın ölçül
mesini ve bu hususta tatbik edece
ğimiz usulü mütalea edelim:

Dıl’ı esasın başlangıç noktasına 
âletimizi merkezî olarak kurar, tesvi
ye ederiz. Dıl’ı esasın nihayet nok
tasındaki piramidin şakulî koluna

Yazan: Am enajm an m ühendisi

NECİP

dürbündeki şakulî kılı intibak ettirir 
ve âletimizin tespitle vidalarını sıkarız. 
(Elimizde 20 metrelik çelik şerit ol
duğuna göre) ölçülecek bu dili tah
minen 20 metreden fazla olmamak 
şartile ve şekilde gösterildiği veçhile 50 
santim tulünde (5) santim kutrunda, 

tarama ile gösterilen yerleri 
demirli, üst sathında ve 
tam kutur istikametinde 

. çizği şeklinde bir oyuk 
bulunan düzgün ağaçtan 
kazık (vetet) larla parça
lara ayırırız.

Burada kullanılan kazıkların 
şeraiti:

1 — Hepsinin eb’adı ayni olmalı
dır.

- İlk ve son nokta arasında 
hepsi ayni hizada olmalı ve dürbün 
yukarıdan aşağıya hareket ettirildikte 
şakulî kıla mütabık bulunmalıdır.

3 — Şakuliyetleri temin edilmeli 
ve yukarıda söylediğimiz çizgi şek
lindeki oyuklar dürbinden çıkacak 
hatta yani ölçü hattına amut olmalıdır.

4 - -  Çamurlukları aynı tarzda ve 
iyice toprağa ğömülmelidir.

Bu suretle bütün mesafeler par
çalara ayrıldıktan sonra çelik şeritle 
her kazığın diğerinden olan arası
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-oyuktan oyuğa- gidiş ve geliş olmak 
üzere üç defa ölçülür ve listede 
hanei mahsuslarina yazılır. Yalnız üç 
ölçü arasındaki fark az yani tecvizi 
hata dahilinde olmalıdır. Bundan 
sonra çelik şerit toplanır mebde alı
nır ve ilk kazıktan başlanarak mira 
kazıklar üstüne şakulî tutulur. Alet 
başındaki daha evvelden şakulî za
viye sıfırını 0-90 na getirmiş, dür
bünü ufkî kılmış ve dürbün ruhlu
sunun hava kabarcığını hattı asliler 
arasına almış bulunmalıdır.

Birinci kazıktan başlanarak dür
bünün orta kılının mirada intibak

ettiği rakkam santimetre olarak oku
nur. Meselâ 170 üzerine intibak et
mişse 170 santim okunnr. Bu ame
liye her kazığın üstüne mira konarak 
hattı esasın nihayet noktasına kadar 
devam ettirilir. (Eğer şakulî kıl mi
rayı tecavüz etmiş yani dürbünle 
kazık arasındaki yükseklik farkı 4 
metreden fazla veya miranın altında 
kalmışsa o zaman zaviye okunur) 
ve uzunluk listesinin hanei mahsu
suna yazılır ve dürbünün muylu 
mihverile birinci nokta arası da öl
çülür ve kaydedilir.

}

■

Uzunluk listesi
Ormanın ismi:........... Tarihi:............ Başlangıç saati:............Teodolit No.

Hitam bulduğu saat: Hava vaziyeti:——-— Rüzgâr:-------

Cetveli dolduruş: Kazıkların sıra 
numarasi birinci haneye, gidiş ve 
geliş metre, santimetre, milimetre 
olarak ikinci haneye, üç Ölçünün va
satisi vasati sütnnuna, dürbün ve 
noktalar irtifaatı hanesine, birinci nok
tada yani birinci kazıktan dürbinle 
nokta arasındaki fark yani mirada 
okunan miktar yazılır. Şakulî zaviye 
onunmnşsa beşinci sütuna yazılır, ir
tifa farkı sütununa irtifa farkı, dürbü

nün muylu mihverile okuduğu rak- 
kamdan ilk noktalarla olan irtifaları 
tarhedilerek yazılır. Düzeltme mikta
rı sütununa: irtifa farkı sütununda 
yazılı irtifalar buna mahsus (Düzlü
ğe çevirme) listesinden aranılır ve 
tekabül eden tashih miktarı yazılır. 
Zaviyei şakuliye okunmuşsa o za
man mesafei mailenin mesafei ufkîyeye 
tahvili gibi ameliyat biihesap yapılır 
ve keza düzeltme sütununa yazılır.

■



Düzlüğe Çevirme Listesi
Üç metre irtifama ait mesafelerin düzlüğe çevirme listesi

[Milimetre cinsinden]

EL.M o,ı 0,2

klloII

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
3 2 7 15 27 42 61 82 109 138 172
4 1 5 11 20 31 45 62 81 103 127
5 1 4 9 16 25 36 49 64 82 101
6 1 3 7 13 21 30 41 54 68 84
7 1 3 6 11 18 26 35 46 58 72
8 1 2 6 11 16 23 31 40 ' 51 63
9 1 2 5 9 15 20 27 36 45 56

10 1 2 4 8 13 18 25 32 41 50
11 1 2 4 7 ,11 İ 6 22 29 37 45
12 1 2 4 7 10 15 20 27 34 42
13 0 2 3 6 10 14 19 25 31 3914 0 1 3 6 9 13 18 25 29 36
15 0 1 3 5 8 12 16 21 27. 33
16 0 1 3 5 8 11 15 20 25 31
17 0 1 3 5 7 11 14 19 24 2918 0 1 2 4 7 10 14 18 22 2819 0 i 2 4 7 9 13 17 21 2620 0 1 2 4 6 9 12 16 20 2521 0- 1 2 4 6 9 12 15 19 2422 0 t 2 4 6 8 11 14 18 2323 0 1 2 3 5 8 11 14 18 2224 0 1 2 3 5 7 10 13 17 2125 0 ı-1 2 3 5 7 10 13 16 20

EL.M 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
3 209 249 S 296 347 402 462 528 600 678 7644 154 184 217 353 292 334 379 428 480 5365 122 146 172 200 230 263 298 355 395 4176 102 121 143 166 190 217 246 276 309 3437 87 104 122 141 163 185 210 235 263 2928 76 90 106 123 142 162 183 205. 229 2549 68 80 94 110 126 143 162 182 203 22510 61 72 85 98 113 129 146 163 182 202n 55 66 77 89 103 117 132 148 165 18312 51 60 70 82 94 107 121 136 151 16813 47 56 65 76 87 99 1)5 125 140 15514 43 52 60 70 81 92 104 116 130 14415 40 48 56 65 75 86 97 108 121 13416 38 45 53 61 70 80 91 102 113 126
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olsa. Şimdi ufkî başlıklarda 1.7 yi 
arar ve buluveririz. Metre miktarını da 
ELM sütununun altında buluruz. Bu 
iki hanenin birleştiği 76 rakkamı 
milimetre cinsinden tashih miktarıdır, 
mesafeden tarhedilir ise doğrudan 
doğruya ufkî mesafe elde edilmiş 
olur.

Bundan sonra sıra arazi üzerinde 
tesis edilen nirengi noktalarını taras
sut etmek, ufkî ve şakulî zaviye
leri okumağa gelir. Bu ameliyeye 
başlamadan evvel işde karişıklığa 
meydan vermemek için behemehal 
bir kroki yapılmalıdır. Biz bu kroki
ye iş krokisi diyoruz. Bu hepimi-

3 L
M
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zin ouoı^i oâSiî oir noivîa Krokisı--

, Alet gene dıîY esasa" ük nokta
sına merkezî vaziyette kurulur, tesvi
ye edilir ve ibre zaviyesi . okunur. 
Bakilacak nokat iş krokisinde işaretle
nir ve :bu,,; nokan tarassut sıraia- 
rma teîrik edilir. Tarassut sırası di
ye, iş ve hesabatta bir yanlışlığa 
meydan vermemek içinnokatın beşer 
beşer kısımlara teîrik edilmesine denir. 
Burada tarassut sırası dahilindeki 
nokat beşten fazla olmamalıdır; aşağı 
olması mahzurlu değildir.

Yalnız en mühim dikkat edilecek 
nokta ' tarassut sıralarım ölçerken 
esas istikamet [*] tutulan noktanın 
tarassut smasmda bir olması.

Esas istikamet intihap edilecek 
noktanın şartları;

I ^ E s a s  istikamet intihap edi
len nokta ölçmüş noktanın vasatında

^ f s f c n  eyt - görünen olmak 
"Ş§3- — En; üşağı ̂ oltnak 

: 4  — Üzerine behemmehal alet 
kurulması mümkün olmak

îşte bunlar yapıldıktan sonra şıra, 
zaviyelerin mesahasma gelir.'Tarassut 
sırası dahilindeki nokatın ölçülmesi 
ikf^cümle^olarak mesaha edilir ve her 
cümlenin de I ye II ikinci vaziyetleri 
vardın [ Cümle ölçüsünde aşağıda, 

•görüldüğü veçhile daire taksimatı 
oynar, vaziyetlerde işe dürbünün:^alt 
üst edilmesi 3y|ni 180 derecelik 
oynamasiledir ].

Birinci cümle birinci vaziyet;
Taksimat, dairemin müşiri ne* 

vaziyette olursa olsun ta^su t cetveli 
dahilinde - numara verdiğmûz birinci

isnkkrae^^avıy^sl örç^leçet hçdei- 
leria başlangıç noktası demektir.

noktaya • bakar ve aletin hareketi' 
umumiye , vidaşini, sıkıştırarak aleti
mizi tespit ederiz. Ve neşatımizrlaT^ 
diktan sonra 1 ve II verntiyterleri okur, 
cetvelin hanei mahsusun^; ^yazarız 
[ İki vemtiyer arasındaki fark tecviz 
edilçn farktan fazla;?«plmamâîıdır ] 
Bundansonra artık aletin hareketi 
umumiye vidasma-jel sürülmez. Tak
simat dairesi oynatılarak ikinci, üçün
cü.. . İlâh ğe  en sonra-beşinci nok
taya yani esas- istikametinellbakılır. 
îşte buna birinci çiimle birinci vazi
yet diyoruz.

Cetveldeki hanei mahsusuna 1-5 
konarak gösterilir. ."

Birinci cümle ikinci vaziyet:
Dürbünümüzle en son olarak bak- 

nğımizf^^^^
burada dürbünün hareketi' umumiye- 
vidaşı-■gevşetilir ve rfedilidm.
Yani 180 derece-' çevrilir. Aletini; 
hareketi umumiye • vjdaşfna elfşlrûl- 
mez; Taksimat dairesinin vidası ğey|gS 
tilir. Tekrar istikamete ̂ bakılır. Ve^|M 
viyesi okunur. Sıra ile diğerCnokt^ 
lara da bakılır, zaviyeleri okunarak 
cetvele yazılır; bunadaj birinci cümle 
ikinci vaziyet diyoruz ki, —  II i i |  
gösterilir. • :

İkinci cümle ikinci vaziyet
Dürbün birinci cümleVikinci 

ziyette kaldığı hâlde birinci noktadır. 
Bu zaman aletin hareket; umumiye;^ 
dası gevşetilir, tahminen ^90 de- 
rece.-'çevrilir.^updâ derecel 
çevireceğim diye uğraşmak îuzulidir. 
Hareket. •'.ıp^miy^vid^l^sıfeştırılırj 
Birinci nokta ve^diğer noktalara ni-

mete bakar, zaviyelerini kayt ederiz ki
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buna-da ikinci cümle ikinci vaziyet 
diyoruz. II — 90 olarak gösterilir. .

^İkinci cümle birinci vaziyet:

Dürbün^ikinci cümle ikinci vazi
yette ., öldüğü halde beşinci nokta

Dürbünün
hareket umumiye • /yi^fe^goyşeüfîr, 
alt üst edilir yani 1 8 0 ^ d ereçeçe^

ril ır. Aletin hareket umumiyi vidası^ ; 
na el sürülmez. Daire taksimatını oy
natarak^
rak birinci noktaya kadar ayni meri
ydi üzere ölçülüp punnc^C/^kîncİ 
cümle" birinci Vaziyet diyorüZ\vkî? 
I — 90 ile gösterilir. Bu sııretle .bir 
nokta dört defa ölçülmüş olur. Şıtndi 
bunları kaydedeceğimiz listeyi tetkik 
edelim:

D îi^^^eleri. Geçirme Lisfesl
Ormanın ismi: Durulan nokta:- Teodolit No.: Tarihi:
Görünüş5"Variyeti: '’H am ^ ^ y e ti: Rüzgâr istikameti:

Nokat
isimleri::

Veraıyeş-
■ ıy

Vermyer
İ l g i
9r3 C/lQ  CCK S 9 ilg i

cc > ,
Mülâhazat

90

Erenler tepesi No, 3: 
Kurtbaşı~ -; 'i

340
294
ı ı |
160

70
m
203
250

144
u
4

m

oo

00

44

2000
2000

00

40
420
420

40

00
00
00
00

340
294
İ l 4
160

44140

7000
23

2Ö3
250Ö0

10
10
40

00
00
00
00

140

4030

30

40 00

4000

I^ZA^â|y|yeîerm - g e tirm e ' 
sinin doldurulup:; Daire  ̂vaziyeti 
hanesinö^birinci cümlede [ 5 ] ikinci 
cümlede >90 y^ılır. ̂ Dürbünün vaziyeti 
şütunün^ l ve II /yazîyefleri,. kî 180 
d^eSSlfe farklı y ^ e tie rd îr , hedef 
sıravnuınaras!j^ şıra numa-

Nokâtin^şamjşi sütününe nirengi 
mâhaH|I%|mleri\. ye^;^ 

krokisine konulan ^esâş numaraları
Ivefl

y e ^ ^ ı ^ e ^ k u n a n  yazılır. Yalnız

ikinci vernyier hanesine
mağa hizam' yoktur; yalnız dakik# ye
şagyelşŞ yazılır.

Bu ’-Mr'
tune: esas istikamet Jyani tarassut ,sir> 
^ ^ & a ^ 3 m d ^ ^ s o n  • n o k t a |^ ^ ^ ^  
360 tan tarhedüerek çıkanı diğer nok
taların zav^^erine l^ve" eder ye> 360; 
tan fazla ise tekrar îmkanıc aîarâ! 
zaviye h^abi sütününe yazarız Cet
vel doldurulurken hesabatı , 'S ^ ş tû ^  
raamak için iki cûmI^ âi^ffidâ,.;Şc^ 
kilde görüldüğü- üzeT e^b ir^^& '^^ l 
lak braloiır.
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Düz zaviyelerin toplama listesi 
Teodolit numarası: Tarih: Durulan nokta:

Bakılan nokatm esamisi

I 0
II
II 90 

I
Vasatisi
İstikamet zaviyesi

Düz zaviye listeler^ temamen dol
durulduktan yani ameliyat bittikten 
sonra bir noktanın fasla ye tertibi 
[bunların yerine türkçesi olan sağ 
ve yukarı kıymetler denilmekte oldu
ğundan badema bu tabirleri kullana
cağız] malûm olabilmesi için teşkil 
olunan müselleslerin dahili zaviyeleri 
ve her noktanın istikamet zaviyesinin 
bilinmesi lâzımdır. İşte bu iki malû
matı bir araya toplayan listeye ( Za
viye toplama listesi) diyoruz.

Doldurulması : Durulan nokta, 
tarih, teodolit numarası kısımları 
düz zaviye listesinden alınır ve yazı
lır. Bakılan nokat sıra ile yazılır. 0-1 
hanesine birinci cümle birinci vaziyette 
ölçülen zaviye hesabı alınır ve yazı
lır. 11 hanesine, birinci cümle ikinci va
ziyet II 90 hanesine, ikinci cümle 
ikinci vaziyet, 1 hanesine ikinci 
cümle birinci vaziyet zaviyeleri yazılır. 
Vasatiler hanesine bütün vaziyetler 
vasatisi yazılır. Bu zaviyeler derece, 
dakika, saniye olarak yazılır. İstikamet 
zaviyesi sütunüne istikamet zaviyesi

yazılır; Ve bir de alette ibre zaviye
sini basit bir kroki ile göstermek 
faideiidir.

Yeni teşkil olunan nireıiği şebe
kesinden ameliyatta ibre İstikameti 
tespit olunarak ibre zaviyesi ölçülür 
ve istikamet zaviyesi olarak kabul 
edilir.

İstikamet zaviyesini her noktada 
ölçmek fuzulidir. Bir noktadan ölçü
lür, diğerleri buna göre hesap edilir. 
İbre zaviyesi ölçülürken bu ameliye- 
yi bir kaç defa ve saat 10 da 
yapmak lâzımdır.

Ameliyat esnasında yapılacak bir
de şakuli zaviyeleri ölçmek kaldı ki 
bunu burada yazmağa lüzum gömü
yorum. Düz zaviye listesini ufak bir 
tadille ve ayni tarzda ölçer, verniyerler 
vasatisini alırız. Burada iki cümle ola
rak ölçmeğe de lüzum yoktur.

Bu suretle nirengide yapılan 
ameliyatı münhasıran hülasa ettik; 
şimdi müselleslerin hallini mütalaa 
edelim.

C Daha var)
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Hocam Neş’et Bey
Yazan: Ziya Kadri

jfiBSugün, hocam Neşet'in beşinci 
SJgy senei devriyei vefatıdır. Cena
bı hakdan ruhuna gani gani rah
met dilerim.

Şimdi, belki kemiklerinden bile 
eser kalmamış olan bu muhterem 
ölüyü ben vakit vakit hatırlar, göz 
yaşları dökerim. Onu hatırlayıp da 
ağlamadığım zamanlar ise ayni tees
sürü duyarım.

İki Hendek ameliyat mektebinde, 
üç te mektebi âli’de olmak üzere, 
tam beş. sene feyz aldığım bu kıy
metli kafa hakkında bir çok hatırala
rım vardır. Bunların hepsi de hoca
mın eyi kalpli, tam ve kâmil bir in
san olduğuna dairdir. Aralarında 
kendisi ile yapdığımız lâtifelere ait 
olanlar da vardır, işte, hocamı yad 
etmek, hatırlatmak için yazdığım bu 
yazıda bunlardan birini hikâye ede
ceğim; varsın, hiç olmazsa, onu hatır
lamak suretile hüzün duyacakların du
dakları bir az tebessüm etsin. Yalnız 
bu anlatacağım, bir kabahatin hikâ
yesidir. Harbi umumideki açlığın ne 
demek olduğunu bilmeleri lâzım 
gelen karilerimin, itiraf edeceğim bu 
kabahattan dolayi beni mazur göre
ceklerini ümit ederim.

1334 senesindeyiz; Cihan felâket 
harbinin tesirini en ziyade gösterdiği se
nelerin başlangıcında; biz, vatanın 16- 
18 yaşları arasındaki 60 çocuğu -çoğu
muzun babası veya onun yerini tutan

aile adamı cephede, ölüm saçan 
düşmanı sevgili vatana sokmamak 
için göksünü siper ediyor; memle
kette brakılan ana ve kardeşlerimiz 
aç ve biilâç, ne yapacaklarını şaşır
mış, nasıl yaşayabileceklerini bilmez 
bir vaziyette - vatanın yarınını temiri 
etmek için Hendek’in Set köyünde, 
orman ameliyat mektebi çatısı altın
da toplanmıştık. Başımızda artık ba
bamız, ağabeyimiz, arkadaşımız, hoca
mız, her şeyimiz bulunan müdür 
Neşet, Baba Neşet vardı

Bir gün onun dersinde idik. Pa- 
tates’deki tomurcuk gözlerinden bahs 
ederken, Baba Neşet dedi k i: 

“Köylüler patatesi dörde bölüp 
öyle dikerler: Akıllarınca her bir 
parçadan bir nebat fırlayacağını hisap 
ederler ve daha çok mahsul alacak
larını düşünürler. Halbuki patates 
kesilmeden de dikitse, derununda 
nekadar göz varsa topraktan o mik
tarda nebat fırlayacaktır; beyhude 
zahmet ediyorlar. „

Bu dersi okuduktan sonra aradan 
aylar geçti. Bir gün bize mektebin 
sebze bahçesini sürdürdüler. Malûm 
ya, ameliyat mektebi!

Bahçe sürüldü ve ekilecek tohum 
tespit edildi: Patates.

Önümüze bir çok patetes yığdıran 
Neşet, hemen herbirisini dörde bölüp 
tarlaya dikmemizi emretti. Biz itiraz 
ettik, bunların dörde bölünmesinde

■
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hiç bir faide olmadığım, binaenaleyh 
patatesleri oldukları gibi dikeceğimizi 
söyledik. Neşet bey her nekadar bir 
patatesin işğal ettiği küçücük yerden 
dört, beş dane filizin çıkmasının 
doğru olmayacağını söyledi ise de 
talebenin itirazını kabul etmek mec
buriyetinde kaldı; çünki vaktile ders
te söylediklerini hatırlayordu. Bunun 
üzerine bittabi patatesler fenni (!) bir 
tarzda yani kesilmeden dikildi.

O akşam mütaleasında beni dü
şünceli gören bir arkadaşım:

— Ne o hazret, bu akşam pek 
düşüncelisin, yoksa hatırına memle
ket mi geldi ?

Ben:
— Memleket uzakta kaldı arda- 

daş, onu geceleri yatakta düşünü
yorum; şimdi ise burasını, bilhassa 
bugün ekmiş olduğumuz patatesleri 
tahayyül ediyorum. Azizim, ne iri 
patatesler idi onlar!. Alimallah mep- 
tep bize onları, bir danesini sekize 
bölüp dört parçasını öğle yemeği 
diye veriyor. Hani tam tertipli iki 
danesi, bu açlık zamanında, ikimizin 
de karnını mükemmelen doyurur. 
Fakat bu hırsızlık olur: İşte onu 
düşünüyorum.

Arkadaşla aramızda bir münaka
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şa başladı. Ve neticede karnımızın 
aylardanberi aç olduğuna, binaenaleyh 
tarlaya ekilen pateteslerden ikisini 
çıkarıp da haşlamanın hırsızlık ad 
edilmeyeceğine karar verdik.

Gece, yatakhanede her kesin u. 
yumasını bekledik. Yeni yattığımız 
halde bu akşam apteste gidip ge
lenler ne de çok idi? Nehayet el 
ayak çekildi. İki arkadaş usullâcık 
kalkdık, yatakhaneden çıktık* Dışar- 
da mehtap vardı, Üzerimizde don, 
gömlek, bir hayal gibi sessiz ilerli
yorduk. Patates tarlasına geldik. A- 
man varabbi! Ne görüyorduk ? Tar- 
layi beyaz hayaller istilâ etmiş, oturup 
kalkıyorlar, adeta sessiz ve garip bir 
dans oynayorlardı.Fena halde korkdük. 
Fakat çok geçmeden, bunların, açlık
tan karınları burkulan ve böyle bir 
halde iken tarladan iki patates sök
menin hırsızlık olmadığına hükm 
eden ve bizim haberimiz olmadan 
yatakhaneden çıkarak bizden evvel 
gelen arkadaşlarımız olduklarım an
ladık.

Ertesi sene, Baba Neşet, derste, 
patates tarlasının o sene mahsul ver- 
meyişinin fenni sebeplerini bize 
izah ederken gülmemek için kendi
mizi zor tutuyorduk.

Kadıköy 19-6-İ933
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Meslek Havadisleri

Terliler: Samsun amenejman 
grubu baş mühendis muavini Şevket 
bey merkezi Adana olmak üzere 
Ziraat vekâleti müfettişliğine terfi 
etmiştir.

Şevket bey zeki ve çalışkan bir 
gençtir. Son zamanlarda Bartımn 
teftiş ve idaresinde bilhassa nazar 
dikkati çelbetmiştir. Tebrik ederiz.

İzmit Orman müdürü Halil Sey
fettin bey orman müdüriyet umu- 
miyesi şûbe müdürlüğüne terfi et
miştir; tebrik ederiz.

Yalova orman Fen kontörölörü 
Enver bey terîien Kars orman mü- 
dürüyetine tayin edilmiştir. Son za
manlarda Istanbuldan çok uzak kal
mak arzusunu besleyen ve bu suretle 
emeline nail olan bu genç Arkada
şımızı hararetle tebrik eder ve yeni 
işinde muvaffakiyetler dileriz.

Yeniden tayinler: Sabıkçe- 
me ormanı komiseri Fuat bey Sivas 
Orman müdüriyeti Vekâletine tayin 
edilmiştir.

Samsun Amanejman mühendisle
rinden Mehmet Kâmil bey Çorum 
orman kontrolörlüğü vazifesini ifaya 
memur kılınmıştır.

Samsun amenajman gurubu baş 
mühendis muavinliğine Rahmi bey 
tayin edilmiştir.

Nakiller: Müdüriyet umumiye 
Fen müşaviri Şeref bey arzuyi zatisi 
üzerine Zinğal ormanları komiserliğine;

Kırkiareli orman müdürü Kemal 
Rıza bey İzmit orman müdürlüğüne, 
Zonguldak orman müdürü Meftun bey 
Kırkiareli orman müdürlüğüne, ve 
Kars orman müdürü Bekir Sıtkı bey 
de Zonguldak orman müdürlüğüne;

Ağı Dağı orman komiseri Vecdi 
bey Çıklıkara ormanı komiserliğine, 
Karkalmaz ormanı komiseri Zakir bey 
Cehennemdere ormanı komiserliğine,

Kırkiareli Mühendisi Kemal bey 
İzmir orman Mühendisliğine ve mu 
maaleyhin yerine de Trabzon Mühe
ndisi Turğut bey nakledilmiştir. Yeni 
vazifelerde muvaffakiyetler dileriz.

- Mezuniyetler: i- Umum 
müdürümüz Bekir beyefendinin iki ay 
mezuniyetle berayi tedavi Viyanaya 
gideceği işidilmiştir.

Mumaileyhe sıhhatlar ve hayırlı 
yolculuklar temenni ederiz.

Müdüriyeti umumiye şûbe müdür
lerinden Recep bey mafsal romatiz
masından muztariben mezuniyetle 
şehrimize gelmiş ve berayi tedavi 
Alman hastanesine \ atmıştır. Genç 
arkadaşımıza acil şifalar temenni 
ederiz.

2 — Ziraat vekâleti müfettişlerin
den Mahfi beyefendi iki aylık bir me
zuniyetle şehrimize gelmiştir.
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İstanbul Orman müdürü Emin bey 
mezunen yalovada bulunmaktadır.

Tokat Orman Mühendisi Haşan 
Pertev bey bir aylık mezuniyet 
almıştır.

Müteferrik:
Mecmuamızın neşriyat müdürü 

Müderris Doktor Tevfik Âli beyefendi 
berayi teftiş Ayancığa hareket etmiştir.

Yüksek orman Mektebinin yetiş
tirdiği gençlerden Arnavudluk hükü
meti orman müfettişi Mehmet Fethi bey 
feyiz alarak tahsilini ikmal eylediği 
Büyükderedeki Mektebi ziyaret ile 
rektörlükten tafsilat almıştır. Mektebin 
az zamanda gösterdiği büyük tekâmül
den bir lisani sitayişle bahesderek mes
leğimizin neşrettirdiği eserlerden birer 
tane almışlardır. Tabedilen kitapları 
memnuniyetle tetkik ve unudulmaz bir 
hatıra olarak kalacaklarını söyleyerek 
mektebi terk etmişlerdir.

933 senesinde son yapılan teş
kilat mucibince şûbe müdürlerinden 
Recep, Sadullah, Halil beylerin aslı

•— 24

maaşlarının (7000) kuruşa iblağ edil
diği memnuniyetle haber alınmıştır.

Samsun amenajman gurubu baş 
mühendisi Mamut Şakir bey ile Fatma 
Samiha hanımın akt merasimi gedik 
paşadaki hanelerinde icra edilmiştir. 
Tarafeyne sadet temenni edriz.

Hata - Savap

Mecmuamızın 53 ncü sayısında 
Mustafa Remzi Beyin “Şpaydel hacim 
münhanisi,, makalesinde bazı tabı 
hataları yapılmıştır. Bunlar berveçhi 
âti maalitizar tashih olunur.

Sahile Sütun Satır

14 1 6 m2 m2Jt4 yer,ne |4
14 1 7 m2 „ m
14 2 13 m2X0,079 yerine m2X

0,079
14 2 14 Jto

nd?/4 yerine 71
§1. /4,.;■:

14 2 15 d2 yerine d
15 1 33 fazlası yerine faslası

B o z ö y ü k
K e r e s t e  F a b r i k a l a r ı

O A I, A "I’ A

Voyvoda caddesinde INFazlı han 

ikinci kat

Telefon B E 7 0 0 L U  4 7 3

Şubeleri:

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K

Toptan

Her nevi sanayi kerestesi



Zilıg a l Orman
Şirketi

- M e r k e z i :

İSTANBUL TAŞ HAN

Telefon: 2 4 4 3 0

İşletme müdürlüğü: A  V  A  N  C  I K

Her nevi kereste

tahta talaşı

direkler traversler
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Recep Sayısı

Mecmuamız kıymetli Arkadaşımız Recep merhumun ruhuna bu sayı
yı ittihaf ediyor.

Burada bütün arkadaşların bu kıymetli vücudûn aramızdan ayrılma
sından doğan teessürleri bir araya toplanmıştır.

Mecmuamız bu sayıyı okuyucularımıza tevdi ederken merhumun 
hatırasını hürmetle selâmlamağı bir vazife bilir.

Mecmua müdürlüğü

1 9 3 3

HÜSNÜTABİAT MATBAASI -  İSTANBUL 1
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Abone şeraiti — Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 

kuruştur. Memaliki ecnebiye için posta ücreti ilâve olunur. Yazı ve ilân 

işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.

“R ecep ,,in  Küçük Zabit mektebinde muallim 
iken alınmış bir resmi
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Son mektup

Recep,

ay eveldenberi fasıla ile yaz- 
gj^Jdığım iki mektubuma neden ce
vap vermediğini düşünürken, pek 
yakında Ankaradan gelen bir arkadaş, 
senin hasta olduğunu ve İstanbulda 
bulunduğunu söyledi. Bu gün de baş
ka bir ormacıdan mektup aldım. Te
laşlı ve ümitsiz kalem hamleleriyle 
yazılmış olan bu mektup, senin aziz 
vücudunun toprağa gömüldüğünü 
bildiriyordu. Bu perişan yazılı mek
tupta-Recebi bu gün toprağa gömdük- 
cümlesini görünce, gözlerim bir an 
göremedi, beynim uzun zaman işleye
ni edi.

Bir kaç saatten beri çektiğim izti- 
rabı ve hayata karşı savurduğum 
laneti dilim ve kalemim ifadeye muk
tedir değildir.

Tam bir sene evel gördüğüm 
gibi, zinde ve pürneşe yaşayan ve 
bu yaşamaya istikbali de uzunboylu 
düşünerek bel bağlıyan genç ve her 
cepheden mükemmel b r arkadaşın, 
daha doğrusu kardeşten de çok ya
kın sevgili bir varlığın hayal olduğuna 
inanmak kabil olamıyor, buna inanma
dığım içindir ki-senin tekmelediğin ha
yatın zarurî bir iktizası olmak üzere- 
bir zaman sonra inanıncaya kadar, 
seni halâ yaşayor, çalışıyor ve gülü
yor sanıyorum.

Ruhunu sahibine teslim ederken 
çırpınan temiz ve mert yüreğinde,

Yazan : Fikri

kim bilir, ne fırtınalar koptu? Eminol 
bu tahayyül seni sevenlerin yürekle
rinde de sevgi ve teessürün kamçıla
dığı ayni kasırgaları yaratıyor.

Senin yokluğunu tasavvura çalışan 
muhayyelem, yıldızsız ve karanlık bir 
gecenin bomboş semasına benziyor. 
Bu siyah boşluk içinde bir kaç ışıklı 
levha parlayıp sönüyor. Çocukluğu
muzun,gençliğimizin, müpted i ligimizin 
ve nihayet memurluğumuzun hatıra- 
ları olan bu nurlu resmigeçit, bana, 
uzun, uzun geçmişi ve geleceği dü
şündürüyor ve işte söyletiyor: ■

Çocukluk ve talebelik çağımızda 
benliğimizi iztirap ve sefalet kemirdi. 
On beş sene evvel, istilânın ye baş
sızlığın doğurduğu yoksuzluklara ve 
açlıklara gögüs gererek ormancılığı 
öğrenmeğe çalışırken, şuurlu ve yük
sek sevgilerimizi ormanın asıl kuca- 
ğıda sakladık Senin ölümün karşı
sında bütün kıymetlerile iflâs eden 
hayata atıldığımız zaman, gençliğimizi 
yeni idrak etmiş bulunuyorduk. Yük 
selmek yolunda bütün heyecan ve 
kudret kaynaklarını volkanlaştıran 
cumhuriyet devri gençlik çağımızın 
başlangıcı olmuştu. Bu mebde nok
tasından itiskbale döndüğümüz zaman 
hayat felsefemizin temeli, ormanlar, 
vatan sevgimizin mesnetleri de ağaç
lardı Bu güzel duyuş ve bu yerinde 
düşünüşle çalışmakta olanlar ,için, 
gönlü ayni duygularla beslenmiş, ayni 
ülkü ile işe ve hayata sarılmış bir
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arkadaş başını ıslak bir çukura gö
müp bırakmak, yaşamak zevkini der
hal müstekre bir zaruret haline dü
şürüyor.

Zavallı Türk ormancılığı... muhi
tinin bütün hasisliğine, gafletin koyu 
karanlığına rağmen sessiz bir teva
zu la yetiştirebildiği yavrularını, ecelin 
sırnaşık tırnaklarından söküp geri 
alamıyor.

Recep, eğer ormancılık bir ana 
maddiyetinde görünebilseydi ölümüne

gayenin peşinden koşuyorlar. O cid
den şuurlu kütlederi, senin, yalnız 
maddî varlığın ayrıldı. Ruhun bizim
le ve ruhumuz seninledir. Kimsesiz 
ormancılık muhitinde umduğumuz 
feyyaz hareketler başladığı zaman 
sana bir tepşir mektubu daha yazar 
ve acıklı hatıram meslek teşekkülü 
karşısında bir daha yadederim.

Değerli ve sevgili kardaşım; va
tanda ormancılık okudun, ana yurdun 
dağlarında gezdin ve çalıştın. Orman

“Recep „ Alman hastanesinde erkek kardeşiyle beraber

benden daha çok ağlardı, inlerdi. 
Hasta ve hiç kimsesiz bir anaya pek 
benzeyen ormancılığımız, bütün zafına 
rağmen, meydana getirdiği evlâtları
nın en eyilerini birer, birer kaybedi
yor. Hasta vucudunu ayaklandırmak 
için elinden tutan her çocuğu, aman
sız bir ölüm sillesile yere yıkılıyor.

Tam on sene evvel Sanyerde, 
en temiz emellerin tahakkuku için 
kendi kendilerini tahlif eden göğüs
leri azim dolu delikanlılar, bu gün
de içtikleri anda sadık kalarak ayni

cılığı bilgilerin, sanatların en incesi, 
en lüzumlusu haline sokup şaşırtıcı 
bir tekâmül silsilesi heybetile cihan 
fen âlemine gösteren Alman diyarın
da tekrar gezdin ve okudun. Mem
lekete döndüğün zaman, senin deye- 
rindeki her ormancıya yaptığımız gi
bi, sana da bir masa ile hokka kalem 
ve üzerine bir çok şeyler karalanmış 
tonlarca kâğıt verdik. Seni Özlediği 
kadar şeninde onu özlediğin ormana 
yolun düşmeden doğruca ebediyete 
yollandın. Bu ne hazin ayrılıktır ki,



bünyesinde hem dram hem komedi 
manzarasında iki mevzu yaşatıyor. 
Mezarına eğer taş dikmek lâzımgelse 
taşın üstüne kitabe yazmaktan ziyade 
şöyle bir levha tersim etmeği tercih 
ederdim.

Birinci plânda mükellef bir masa 
ve büyük bir hokka takımı, . Ya
nında üst üste yığılmış, iğnelenmiş 
uzunlu, kısalı kâatlardan mürekkep 
bir kulecik...

İkinci plânda uzaklarda, senin 
mezarından harap bir orman, senin

m üleşi o kadar zayıf ki ormanın der
dine şifa veremeden bulutların nemli 
tazyiki altında eriyor.

Bence bu. levha yükselmeye muh
taç olan ormancılığımızın bir remzi
dir ve bir bakımdan da senin ölümün 
bu remzin bir tahlili ve çok acı bir 
tarifidir

Ölümünün gönlümde kanattığı 
yaraların acısiyle, yazdığım bu düşün
celer, mesleğin istikbali hakkında 
bedbin olduğumuzu ifade etmez. Bed
binlik bir nevi manevî miskinliktir.

“Recep„ metfeni ebedisine götürülür/cen. . .

mezarından daha meyus bir meşçere, 
yıkılmış ağaçlar, başları kesilmiş fi
dan cıklar ve yer yer tüten dumanlar. 
Ormanın üzerinde azgın bir kasırga
nın zemine kadar savurup yüselttiği, 
gece renginde, kalın bulutlar... Or
mandaki kasırganın şiddetinden bi
rinci plândaki kâat desteleri hiç mü
teessir olmıyor gibi. Ancak bu Jcâât- 
lardan bazıları rüzgârın cazibesine 
kapılarak ormana doğru uçu
yor, fakat kara bulutların arasında 
kayboluyor. Bu muskalık kâadın ha

Bu itibarla temiz yürekli, atılgan ira
deli ormancılara bedbinlik yaraşmaz. 
Ben ansak, senin asil ve berrak ru
huna rahmet diler ve seni tebcil 
ederken, mesleği kaygu ve duygula
rımıza işaret ederek, gözden kay
betmediğimiz gayemiz uğruna, ben
liğimizi tekrar tenbih etmek istedim.

Seni kaybeden ormancılığa, ve 
ormancılara taziyetlerimi arzederim. 
Recep, seni Allahın rahmetine ema
net ettik fakat, bütün faziletinle ğene 
gönlümüzdesin.

Sayı: 55 Yıl ; 6

Memleket kıymetli bir 
Ormancısını kaybetti

|  jsHogum ve Ölüm, hayatın iki mü- 
İ J iy  him dönüm noktasıdır. Bu iki 
nokta arasındaki zaman bu’du haya
ta derinlik ve genişlik veren bir fak
tördür. Dogumile hayata gözünü açan 
bir fert, zaman içinde büyür, serpilir 
ve şahsiyetlenir ve nihayet yaşayış 
devresini tamamlar. Şu halde bir 
hayatın kıymetlendiril meşinde en bü
yük ölçü zamandır.

Bununla beraber zaman içine 
doğan ferdin gösterdiği hayatiyetin, 
cevvaliyetin ve istikbal için vadettiği 
ümitlerin de büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Cılız, illetli, hayatla ölüm ara
sında sallanan bir meşcere ile güm- 
rah, sıhhatli, hayata teşne ve müca
dele kabiliyeti yüksek bir ağaç ca
miası elbette aynı kıymette değildir
ler; sonuncu meşcerenin ati için va
dettiği kıymetler, şüphesiz ki birinci- 
ninkinden daha büyüktür.Günün birin
de ümit edilmedik bir afet, bir yan
gın ile mahfedilen o vaitli. gürbüz 
meşçerenin uyandıracağı acı elbette 
daha fazladır.

Recebin doğumu ile ölümü arasın
daki zaman bu'du çok kısa oldu. 
Daha henüz en kuvvetli inkişaf anın
da iken onu bir yangın eritti ve yok 
etti. Kader onu bizden kıskandı, ara
mızda bulunmasını çekemedi. Zaten 
çorak olan içimizden ormancılık aile
sinin bu çok temiz, faziletli, gayyur

Yazan : Ali Kemal

ferdini, bu civanmert insanını çekip 
aldı. İçinde büyük kıymetler saklayan 
ve ancak zamanla bu kıymetlerini 
ormancılığa verecek olan Recebin 
vakitsiz ölümü meslek için, kendisini 
seven arkadaştan için, kendisini sev
dirdiği muhiti için telâfisi gayri ka
bil bir ziyadır. Ölümünün kalplerde 
brakiığı acı kuvvetlidir, o zamanla 
şiddetini arttmyor. Bu ziyam ormancı 
ailesinin fertleri arasında braktığı 
tesir devamlıdır.

*♦ $
Marşoğlu Recep, 1316 yılında 

İşkodra’da doğmuştur. Babası Hacı 
İbrahim efendi İşkodra Fırkasında 
Tüfekçi ustası idi Anası 70 yaşında 
olup berhavadır. Recep gerek Ana 
ve gerekse Baba cihetinden ömrü 
uzun bir ailenin çocuğu idi

İptida! tahsilini İstanbulda Beşiktaş 
Abbasağa ilk mektebinde bitirmiştir. 
Meşrutiyeti müteakip Babası Ue bir
likte İşkodraya giden Recep orada 
İdadi mektebine devam etmiştir. Bal
kan harbinin patlaması üzerine tek
rar tstanbula gelmiş ve artık İstanbul 
Recep ve Ailesi için kafi bir mahalli 
ikamet olmuştur. İşkodrada başlıyan 
İdadi tahsilini bitirmek üzere Kabataş 
mektebine girmiş; büyük harbin ilâ
nından az bir zaman sonra 314 lü
lede muamele görerek asker edilmiş
tir. Sükûneti, itidali, itaati ve vazife-
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şinaslığı He az zamanda Kuman dan- 
laıımn nazarı dikkat ve teveccühünü 
kazanan Recep, arkadaşları arasında 
temayüz etmiş ve Ağır Topçu Küçük 
Zabit mektebinde Mualiim olarak ls- 
tanbulda kalmıştır. Bu esnada lekeli, 
hümmaya yakalanmış ise de içinde 
sakladığı-enerji sayesinde hastalığa 
mukavemet edebilmiştir. Fakat hasta
lıktan takatsiz bir halde ayağa kalktı
ğından kendisine iki sene tebdilhava 
verilmiştir. İşte Recebin Ormancılığa 
intisabı bu tebdilhava ile başlar.

Recep, Memleket görmek ve ta
nımak arzusunu, bir meslek sahibi ol
mak gayesinin tehakkukunu 1334 se
nesinde İslahiye Orman Ameliyat 
mektebine girmekte bulmuştur. Recep 
İslâhiyede bulunduğu kısa bir müddet 
zarfında temiz ahlakile arkadaşlarına 
kendini sevdirmiş, gayretile Hocaları
nın teveccühünü kazanmıştır. Büyük 
harbin akibeti olan memleketimizin 
düşman istilâsına maruz kalması, 
Recebin İslâhiye Orman ameliyat 
mektebinin ilk senesini bitirmek üze
re olduğu zamana tekabül eder. 
1336 senesinde İslâhiye mektebinin 
lağvı üzerine diğer arkadaşlariyle be
raber tahsilini bitirmek üzere Beykoz 
Orman ameliyat mektebine gelmiştir.

Recep, mektepte spor amatörleri
nin başı idi. Onu derslerden hariç 
zamanlarda idmana ve spor mecmua
larının mütaleasma dalmış veya he- 
veskâr arkadaşlarının yardımile geti
rip mektep meydanına dikdiği (Bar
fiks) de ekzersisler yapmak ve yap
tırmak ile meşgul görürdük. Recebin 
spora dair verdiği konferanslar onun 
idman ameliyatında olduğu gibi na
zariyatında da bilği sahibi, sporu spor 
için yapan bir sportmen olduğunu

göstermiştir. Bu spor merakının sön
memesi ve yüksek mektepte de de
vam etmesi bu iddiamızı teyit eder. 
Bütün spor arkadaşları kendisini terk 
ettiği halde onun yalnız başına mek
tep bahçesinde ve yatakhane kori
dorlarında labudunu salladığını, ya
yını gerdiğini görürdük. Tek başına 
Yüksek Mektepte ( Spor) diye bir 
kaç nüshadan ibaret bir mecmuada 
çıkarmıştır. Velhasıl Recep “Sağlam 
dimağ sağlam vücudda bulunur,, sö
züne inanmışdı ve sporu bir heves 
için değil bir maksat uğruna yapardı.

1336 yılının Temmuzunda Ame
liyat Mektebini muvaffakiyetle bitir 
dikten sonra 1337 yılının Martında 
Yüksek Orman mektebine girmiştir. 
İşgal dolayısile uzun müddet süren 
tatil devresinde maksatsız gezmekten 
usanan Recep, kısa bir müddet Edebi
yatla da iştigal etmiştir Reçebin bir
likte geçirdiğimiz mektep hayatının 
muhtelif safhalarını manzum olarak 
tasvirde gösterdiği meharet cidden 
şayanı hayrettir. Bu sahada ibraz et
tiği kabiliyeti beslese ve devamlı bir 
saiye tabi tutsaydı o, yazıları zevkle 
okunur iyi bir muharrir de olurdu

İşgalin kara ve yeisli üç yılını 
Yüksek Orman mektebinde geçiren 
Recebin ilk memuriyet hayatı Bo- 
zanti Orman Fen memurluğu ile 
başlar. Onun, Ormancılığın bu en 
mühim mevkiinde geçirdiği müddet 
pek kısa olmakla beraber elde ettiği 
neticeler oldukça büyük olmuştur. 
Recep, bu işte daha başlangıcından 
itibaren hiç bir yabancılık gösterme
miş, büyük bir gayret sarfiyle mev
cut kavanin ve nizamat dairesinde 
mıntakası ormanlarının iyi bir tarzda 
idaresinde ibrazı liyakat etmiştir.
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Memleketin geçirdiği mütemadi 
harpler dolayisiyle sahihsiz kalan or
manlarda muhafaza ve inzibatın te 
mini hiç te kolay bir iş değildi. Çün
kü Devletin bütün kuvvetlerini harici 
düşmanların kovulmasına ve istiklâlini 
temine teksif ettiği anlarda ahalînin 
daha büyük bir hırsla ormanlara te
cavüzünü arttıracağı şüphesizdir. Re
cebin vazifeyi deruhte ettiği an, 
ormanla halk arasındaki bu vazi
yetin henüz devam eylediği zama
na tesadüf eder.

Bütün bu müşküllere rağmen 
mıntakasında bozulan idareyi iade 
etmek, muhafazayı temin eylemek 
hususunda gösterdiği kabiliyet onun 
eyi bir ormancı olduğunu ispat eder. 
Recebin bu mıntakadaki altı aylık 
faaliyetini ve mıntakasında orman 
kavanin ve nizamatını hakim kılmak 
için ne büyük bir gayret sarfettiğini 
şu rakam bize beliğ bir surette irae 
eder: kaçakçılık, usul ve nizama 
muhalif kafiyat ve saire gibi yaptığı 
takibat sayesinde Devlet hâzinesine 
3.000 liralık bir varidat temin et
miştir. (*)

1340 senesi Martında ahvali sıh- 
hiyesine binaen Burdur Fen memur
luğuna sınıfile nakledilmiş, aynı se
nenin Mayısında yeni teşekkül eden 
birinci orman amenajman grubu 
üçüncü sınıf mühendis muavinliğiyle 
Antalyaya gitmiştir.

İki sene muvaffakiyetle grupta ifai 
vazife eyledikten sonra Ankara Orman 
fidanlığının tesisinde çalışmak üze
re Orman amenajman Mühendisi tahsi- 
satiyle “3500„ kuruş maaşı asliyle An- 
karaya 926 senesi Ağustosunda çağı

(*) Merhum ile olan muhaberatımdan alm- 
rmştır.

rılmıştır. Bu gün Ankaraya gelen 
İstanbul yolcusunu şehrin garp 
methalinde selamlayan ve Türkiyenin 
yegâne sun’i ormanı olan Gazi çift
liği Ormanının Recep ilk faal mües- 
sislerinden biridir. O, bundan sekiz 
sene evvel tamamile bîr step man
zarası gösteren bu yere ilk fidanı 
diken üç kişiden biri olmuştur. O, 
kışa, soğuğa ve bütün mahrumiyet
lere katlanarak çalışmış, ve Gazi or
man fidanlığının teessüsünde mühim 
rol oynamıştır. Vekâlet onun bu me
saisini bir takdmame ile taltif etmiş, 
Ormancılıkta ihtisas kespeylemek 
üzere 1927 senesi İkinci kânununda 
Al manyaya göndermiştir.

Recep Aimanyada üç buçuk se
ne kalmış, tahsilini Tharand Orman 
Mektebi Alisi ve Münih Darülfünunu 
Ormancılık Fakültesinde ikmal etmiş, 
Bavyera, Avusturya Orman amenaj- 
man idarelerinde tatbikat gördükten 
sonra 1930 senesi Haziranında mem
lekete dönmüştür. Avrupadaki tahsili
nin nihayetinde yazdığı Bavyera Or
mancılığı hakkında bir kitabı Orman
cılık kütüpanesine hediye etmiştir. 
(Bavyera Devlet Ormancılıği ve teş
kilâtı) ismini taşıyan bu ldtab, İktisat 
Vekâleti Neşriyat Müdüriyeti tarafın
dan neşredilmiştir.

Almanyadan avdetinde Ankara 
Gazi Orman fidanlığı müdürü olmuş, 
1931 senesi Haziranına kadar bura
da kalmıştır. Bunu müteakip İzmir 
Orman amanejman üçüncü grup 
Başmühendisliğine tayin edilmiş, 1933 
senesi İkinci kânununa kadar Grup 
Şefliğini idare etmiştir. Bu tarihten 
itibaren 1933 senesi Haziranınma 
kadar Vekâlet Orman Fen Müşavir
liğinde muvaffakiyetle ifayı vazife
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Zavallı  Reeep

Ollüm, tabiatın bu ezeli ve ebedi 
I kanunu, Recebi, bu genç, henüz 

otuzüç yaşında bulunan, bu çok kıy
metli ve sevgili Arkadaşı, bu kudretli 
varlığı bir hamlede aramızdan çekdi 
aldı Dün gece bir buçuk aydanberi 
tedavide bulunduğu Taksim sıra sel- 
vilerdeki Alman hastanensinin bir 
odasında gecenin derin sessizliği içi
nde sessizce gözlerini, o parlaklığını 
hiç kaybetmeyen gözlerini ebediyen 
hayata yumdu, ve ebedi uykusuna 
daldı.

Bu pek genç ve sevgili arkadaşın 
böyle vakitsiz olarak aramızdan ufulu 
bizim için cidden büyük, telafisi im
kânsız bir zarar, ölçülerin ifade ed'e- 
miyeceği büyük bir felaket oldu ve 
geride braktıklannı hep ağlattı. Kim 
derdi ki, Recep bu kadar genç, bu ka
dar erken aramızdan ayrılacak, aile
sini, mesleğini bırakıp gidecek; Dok
torların bütün ümütsizliğine rağmen 
biz onun öleceğine hiç bir zaman 
inanmamıştık. Onu her ziyaretimizde 
parlayan gözlerinde, dudaklarında açı
lan tatlı tebessümlerde hayata bir 
bağlılık görürdük. Daha bir kaç gün
eden Recebin hizmeti taktir olunarak 
(70) lira maaşı asit ile Amenajman 
Şube mütehassıslığına tayin kılın
mıştır.

Yeni tayin olunduğu bu vazifede 
meslek Recepten büyük hizmetler 
ümit etmekte iken o, 2 Ağustos 1933 
gecesi gözlerini hayata kapadı...

Yazan ; Muallim Ahmet

evvelisine kadar o bana iyi olduktan 
sonra yapacağı bir çok işlerden ba
hsetmişti. Kendisi de bizim gibi bu 
acıklı neticeyi gestirememişti, Evet 
Recep ölmüştür.... Onu bu gün daha 
kaç saat evvel biz, arkadaşları, kar
deşleri, uzak ve yakın bir çök tanı
dıkları, omuzlarımızda sakin bir me
zarlığa taşıdık, ve o mezarlığın yeşil 
servilerle, erguvanlarla bezenmiş bir 
köşesine, ebedi yatağına, o kara to
prakların altına yatırdık. Fakat içimde 
bir his bu arkadaşın öldüğüne bir 
türlü inanmıyor ve bana öyle geli
yor ki Recep ölmemiştir; o halâ bizi
mle, bizim aramızda yine eskisi gibi 
yaşıyor.....

Recep kudretli bir varlıktı. Onun 
meslekteki kısa hayatının hangi saf
hasına bakacak olursak her yerde 
vazifesini muvaffakiyetle yaptığını ve 
çok sevgili mesleği için bütün kuv
vetiyle çalıştığını görürüz. O daha 
Mektep sıralarında iken bile şahsında 
meknuz olan kabiliyeti göstermeğe 
başlamıştı. Sürati kalemi ve intikali 
ile Hocaların dersteki takrirlerini he - 
men aynen denecek derecede not 
eder ve tuttuğu bu notları tashih 
ettikten sonra not alamayan arkadaş
larına vererek onlara şu suretle yar
dım ederdi. Talebeliğinde en çok 
sevdiği şey boş zamanlarında spor 
yapmaktı. Hatta o kendi el yazısile 
de tek nüsha bir spor mecmuası 
çıkarırdı.

Yüksek orman Mektebini bitir
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dikten sonra evvela Bozantiye Fen 
memurluğu ile tayin olundu. Sonra 
Antalyadaki Amanajman grupuna Mü
hendis muavini olarak nakledildi. Bu
rada bir müddet. çalıştıktan sonra 
Amenajman Mühendisi unvan ve ta- 
hsisatiyle terfien Ankara fidanlığına 
tayin olundu. O zaman yeni teessüs 
etmekte bulunan bu fidanlıkta Recep 
gece gündüz çalıştı ve fidanlığın ku
rulmasında en büyük rolü oynadı. 
Mektepten yeni çıkmış bir gencin bu 
muvaffakiyetli mesaisi o vakit meslek 
büyükleri tarafından çok taktir edil
miş ve Almanya’ ya tahsile gönderil
mesine vesile olmuştu.

Recebin Avrupadaki tahsil haya
tında da memleket hisabma kayt 
edilecek muvaffakiyetler vardır. O, 
evvelâ Saksonyadaki Tharand yüksek 
Orman Mektebine devam etti, bila- 
hara Münih Darülfününa nakleyledi. 
Münihte daha ziyade Amenajmana 
kuvvet vermişti. Bu maksatla 4-5 ay 
kadar bir Amenajman grupunda tat
bikat yaptı, orada gösterdiği yüksek 
kabiliyetten dolayı grup şefi kendisine 
mes’ul bir memur gibi vazife verdi. 
Recep aldığı bu vazifede Alman 
Ormancılariyle aynı safta yürüdü. 
Yanında çalıştığı şefi bana kaç defa 
onun çalışgan lığından, zekâ ve kabi
liyetinden bahs etmişti. O bu çalış
kanlığı, zekâ ve kabiliyetiyle Alman
ların da taktirini celp etmiş ve ken
disini onlara sevdirmişti. Memlekete 
avdet etmeden evvel çalıştığı Branş 
üzerinde Münih Darülfünununda bir 
de imtihan yapmıştı. İmtihanda ben de 
bulunmuştum. Kendisine tevcih edilen 
suâl (Normal Vorrat- Serveti haşebiye) 
gibi Amenejmanın mühim bir bahsi idi. 
Profesör suali sorduktan sonra Recep

bir kaç saniye düşündü ve ondan son
ra temiz ve pürüssüz Almancasiyle ve 
çok ilmi bir ifade ile suali izaha 
başladı. Bir az evvel Recebin yetinde 
imtihan veren diğer bir ecnebinin 
yanlış ve çetrefilli Almancasma gülen 
Alman talebesi Recebi hayret ve 
taktirle dinleyorlar ve onu tanıma
yanlar “kimdir bu?„ diye biribirine 
soruyorlardı. Suali bidayetinden niha
yetine kadar aynı suretle izah etti 
ve Profesörün bû vadide sorduğu 
diğer tali bir iki suale de muvaffa
kiyetle cevap vererek imtihanını 
“fevkalâde „ olarak kazandı.

lmtahandan sonra onu tebrik e~ 
derken bu memleket çocuğunun ka
zandığı bu mühim muvaffakiyetten 
benim de gögsüm kabarıyordu. Mü- 
nihten hareket etmeden evvel Bav- 
yera Ormancılık teşkilâtına ait uzun 
bir rapor yazdı. Ve bu raporu bila- 
hara Vekâletçe tab’edildi. Münihten 
hareket ettikten sonra bir müddet 
Avusturya ve Çekoslavakya’ da bu
lundu. Badehu memlekete döndü.

Avrupadan dündükten sonra ilk 
tayin edildiği yer Ankara fidanlık 
ve teşcir işleri Müdürlüğü idi. Burada 
bir seneden fazla çalıştı ve bilahara 
Izmir Amenajman Baş Mühendisliğine 
nakil edildi. Oradan Vekâlet Fen 
müşavirliğine alındı. Fen müşavirli
ğinde çok hizmetleri görüldü. En 
son memuriyeti de Fen Müşavirlik
lerinin iağvı üzerine teşkil edi
len şube mütehassıslığı idi. O az 
bir zamanda ve genç yaşta meslekte 
mühim mevkiler işgal etmişti. O bu 
mevkileri yalnız kendi çalışğanlığı, 
kendi kabiliyeti ve bilgisiyle kazan
mıştı. Fen Müşavirliğine tayin edildiği 
günden beri bir amenajman talimat-
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namesi meydana getirmek, ■ ve şu 
suretle amenajman işlerini yolutıa 
koymak yegâne emeli idi.

Recebin yazı ifadesi de kuvvetli 
idi. O yazdığı yazılarda maksadını 
okuyucuya kolayca anlatmasını çok 
iyi bilirdi. “ Orman ve Av „ da telif, 
terceme olarak güzel uslubu ile yaz
dığı bir çok makalelerle de mesleğe 
mühim hizmetlerde bulunmuştur. O- 
nun mecmuadaki yazıları mesleği 
tetkikat ve tetebbüatta bulunanlar için 
kiymetli birer mehazdir.

Recebin en büyük meziyeti temiz 
bir ahlak ve yüksek bir terbiye sahibi 
olması idi. Dedikoduyu şu veya 
bunun aleyhinde söylemeği hiç sev
mezdi. Sonra çok mütevazı ve

gönülsüz bir arkadaştı. 0 bu mezi
yetleriyle kendini bilaistisna herkese 
sevdirmişti. Hiç bir meslekdaş tasav
vur etmemkiRecep için “ şu kusuru,, 
vardı diyebilsin, o hakikaten kâmil 
bir insandı.

Recep, mesleğin nadir, yetiştirdiği 
uzuvlardan bîri idi. Onun bu erken 
ölümü Ailesini, ve biz arkadaşlarını 
müteessir ettiği kadar mesleğin ma
nevi şahsiyetini de müteessir etmiştir. 
O bir kelime , ile, mesleğin ümidi 
idi. Biz onun kudretli şahsından çok 
şeyler bekliyorduk Fakat çok yazık ki 
ömrü vefa etmedi. Ölüm bu değerli 
genci, bu temiz nasiyeyi, bu eyi 
insanı bizden kıskandı ve onu böyle 
zamansız bizden ayırdı. Zavallı Recep....

Büyükdere 2. 8. 1933
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Recebi de

üne kadar toprağa karışan kıy- J metli meslekdaşlanmızın hazin 
Ölümleriyle yüreğimiz acırken şimdi
de Recebin ufuli karşısındayız.

Geçen ay, ölümünün beşinci yılı 
münasebetiyle Neş’et beyi anmış, bazı 
hatıralarını anlatmıştım. O zaman 
hasta olan Recebin ölümü hatırıma 
bile gelmemişti. Onun, bu kadar er
ken söneceği kimin hatırına gelirdiki..

Dört ay evvel kendisini Ankara- 
da görmüştüm. Toplanmış, şişmanla
mış, çok eyileşmişti. Vaz’iyetine pek 
memnun oldum. Hatta sıhhatindan 
dolayı tebrik ettim. O, Ankara hava
sının yaradığından bahs ediyordu. 
Güzel, sıhhatli ve neş’eli konuşuyor
du. Böyle dinç, gürbüz bir vücudün 
hain bir hastalığın pençesinde mah
volması cidden çok acıklı, çok elem
li bir şeydir.

Recep - Cafer bey gibi - enerjik, 
değerli bir ormancıydı. Daha Mektep 
sıralarında iken çıkardığı genç or
mancı (*) mecmuası azminin, enerjisi
nin kuvvetli bir ifadesiydi. Burada 
neşr edilen yazıları onun mesleğini 
ne kadar çok sevdiğini, benimse- 
d iğini pek iyi gösteriyordu.

Filhakika, Recep vazifeye geçtikten 
sonra bütün kudretiyle işine sarılmış 
ve muvaffak da olmuştur.

Recep meyvasını yapmadan kuru
yan bir ağaç gibi mahsulunu verme
den kurudu gitti. Biz onun genç ve 
bilgili kafasından çok şeyler ümit

[ * j Bilahara bir fasıla devresi geçiren 
bu mecmuayı ben azimkâr Ormancı nanıile 
tekrar neşr ve idame etmiştim.

kaybettik
Mehmet Ali Salih

ediyorduk. Yazık ki ömrü vefa etme
di __

Recebi kayp’ettiğimize bilhassa şu 
iki noktadan çok müteessirim:

1: — Genç ve gürbüz vücüdünün 
hain bir hastalığa kurban gitmesi.

2: — Mesleğin güzide bir şah
siyetinden, kiymetli bir elemanından 
mahrum olmasıdır.

Recebin yeri belki doldurulur ve 
telâfi edilebilir. Fakat biz saflarımızın 
sıklaşmasını istiyoruz. Her boşalan 
yer bir zaman kaybettirir. Kaybolan 
zamanlar ise telâfi edilemez, bekledi
ğimiz inkılabı yapacak olan genç 
Ormancı unsurlarından velev bir da- 
nesi bile eksilse kuvvetimizden kay
betmiş oluruz.

Receple — maatteessüf — arka
daşlık yapmak ve uzun bir müddet 
bir arada bulunmak imkânına malik 
olamadım. Bu itibarla onun şahsiyetini, 
fikirlerini tebarüz ettirecek evsafını tes- 
bit etmek imkânında değilim.

Muhterem arkadaşlarımız Aü Ke
mal ve Ahmet beyler bu vazifeyi 
daha eyi yapmak iktidar ve imkânına 
maliktirler.

Ben ancak Recebe karşı duydu
ğum tehassüs ve duyguları ifade 
etmek için şu satırları yazmış bulu
nuyorum.

Recebin gaybubeti Memleket ve 
meslek hesabına acıklı bir ziyadır. 
Cenabı haktan kendisine rahmet 
diler, Muhterem Ailesini ve Arkadaş
larını taziyelerim.

22-8-1933 Yalova
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N i r e n g  i h i s a b a t v e 
ameliyatında basit bir usul

Yazan : A m enajm an M ühendisi

NECİP

- 54 üncü sayıdan devam -

goktalarm hisabına başlarken aşa
ğıda sıra ile yazılı me\adm bi

linmesi lâzımdır.
1 — İstikamet zaviyesi
2 — istikamet ve ölçülen zavi

yelerin rubu muhitlerde alacağı işa
retler

3 —  Hisabatta kullanılan bazı 
müsellesat kaide ve düsturları

4 — Bu düsturların neticesi, for
müller.

5 - f  Logaretma.
Şimdi sıra ile tetkik ve mütalea 

edelim:

için 1 ve 2 numaralı iki nokta ala
lım. Sağ ve yukarı mihverlerini çize
lim. 1 ve 2 numaralı noktaların 
[S ]  sağ [Y ] yukarı mihverlerine 
nazaran vaziyetlerini tetkik edersek :

Burada S1 — S2 nin [—|—] Y,—Y2 
nin de [-J-] olduğunu görürüz.

Bu noktaları ikinci rubu muhite 
alır tetkik edersek o zaman S! S2- 
nin [ j j j ] ,  Yi -  Y2 nin 
üçüncü rubu muhitte ise her ikisirtiii 
[ — ] ,  dördüncü rubu muhitte 
S| -—S2 nin [—] Yj —Y2 ninp§-|-] ol
duğunu görürüz. Bu vaziyetler ilerde, 
formüljerde bize çok lâzım olacağm-

1 î*- İstikamet 
zaviyesi bir evvelki 
nüshada da bahs 
edildiği gibi bir 
noktanın tertip, şi" 
mal istikametile teş
kil ettiği zaviyeye 
ufak bir hata ile 
ibre zaviyesi demiş- 
dik ve Teodolitle 
dıl'ı «sasın bir 
ucunda ölçüldüğü
nü de bildirmiştik.

3 — İstikamet 
zaviyelerinin rubu 
muhitlerde alacağı 
işaretler : Bunun

İ -  v
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dan bunları bir cetvel hâline sokup 
göz önünde bulundurursak hisabatta 
düşünmeğe lüzum kalmaz.

I. II III IV

% -S , : f § + — ■

Y2 - Yj Kg —| §

Şu suretle istikamet zaviyele
rinin hanği rubu muhitte olduğunu 
anladıktan sonra ona göre hisap 
ederiz. Malûm olduğu üzere birinci 
rubu muhitte istikamet zaviyeleri 
doğrudan doğruya kendileridir, ikinci 
rubu muhitte 180 den tarh, üçüncü 
rübu muhitıe 180 ilâve, dördüncü' 
rubu muhitte 260 dan tarh eder ve 
asıl istikamet zaviyesini her nokta 
için ayni tarzda hisap ile elde 
ederiz.

3 — Şimdi bir az da hisabatta 
lâzım olacak müsellesat kaidelerini 
gözden geçirelim.

Yukarki şekilde 1 ve 2 numaralı 
noktaların arasında mesafeyi M ve 
birinci noktanın istikamet zaviyesini 
de [I] ile gösterelim. Burada bir 
müsellesi kaimülzaviye hasıl olmuş
tur, Biz biliyoruz ki her müsellesi 
kaimülzaviyede bir dıl'ı kaim diğer 
dıl'ı kaim ile karşısındaki zaviyenin 
tanjantı hasılı zarbına müsavidir.

O halde
S2 — Sı =  Y2 | | i  Yt X  tang |

! 3   ---------— •—•• YU; 6

Sinüs it
Veyahut:

Cos. i,
Şimdi buradan ( S2 ] yi bulalım: 
S2 =  M X Sinüs i, *f S, 
Veyahut: [ V2 ] müsavidir.
Y2 S  M X Cos. i, ~ f  Y,

Olur ki, biz bir noktanın sağ ve 
yukarı kıymetini bulurken yukarda 
yazılı şu dört müsellesat kaidesinden 
ve müselleslerin bazı hassalanndan 
istifade edeceğiz.

Nirengisi yapılan arazi malûm ol
duğu üzere bıf çok müselleslere ay
rılır. Onun için bu müsellesleri hal 
etmek mecburiyetindeyiz.

Binaenaleyh müselleslerin bize lâ
zım olacak hassaianm bir kere daha 
hatırlıyalım. Bir müsellesi kaimülzavi
yede [veya her hanği bir müselleste] 
her dıl'ı mukabilindeki zaviyenin 
Sinüs’iyle mütenasiptir.

Sinüs y Sinüs § Sinüs  ̂
Burada

S2 ~  Sı
Y2 - Y ,

=  tang i

Veterikaime olan M mesafesini 
bulmak istersek:

Sinüs ij X  M == S2 — Sj

B m  -----------  X  Sinüs 8.
Sinüs &

a
|  m --------M  X Sinüs f

Sinüs Â
olur.
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Şn esaslardan îstftstdfe-«îerek ,ve‘̂  
şimdiye kadar bahsetüğimîz: düsturlan 
koîayhk'a İsaîtedebiJrnek için bir şelâb;; 
ve stra attna sokacak ve basıl olacak 
bu listelere de formül diyeceğiz.

4 — Loğaretma: Bütün bu niren
gi hîsabatım yapabilmek için logaret- 
mavâ ihtiyaç tabiidir. Onun için bu
rada bundan bahse lüzum yoktur. 
Fakat 7 haneli olursa netice daha 
mükemmel halledilecektir. Şimdi for
mülleri birer birer tetkik edelim:

Birinci formül
Müsellesin dahili zaviyeleriyle dılı- 

lannı malûm kılmak:
Önümüze iş krokisini alır, hanği 

müsellesi hallediyorsak işaret eder 
ve o müsellese ait zaviye toplama 
üstelerinden müsellesin dahili zaviye
lerini çıkarırız.

Müsellesin dahilî zaviyelerini 
zaviye toplama listesinden çıkarma.

Müsellesin dahilî zaviyelerini doğ
ru hısap etmek lâzımdır. Çünkü işin 
başlangıcı savdan bu ameliyede ya
pılacak hata bütün hisabatı alt üst 
edeceğinden bu işte çok dikkatli 
bulunmalıdır.

Bunu üç vaziyette görebiliriz:
-1 ■— Zaviyesi aranılan müselleste 

noktalardan biri esas istikamette ola
rak ölçülmüştür.

2 Esas istikamet müsellesi teş
kil eden noktalardan biri olmayip 
başka bir nokta esas istikamet tutul
muş bulunur.. Fakat bu nokta müsel
lesi teşkil eden noktalar arasında 
öter.

3  C— Müsellesin temamiyle hari
cinde bir nokta esas istikamet tutul- 
muş olur.

Birincide:
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Birinci noktada, esâs istikamet 
2 numaralı nokta ise o zaman V 
zaviyesi doğrudan doğruya istikamet 
zaviyesidir. Eğer 3 numaralı esas 
istikamet ise o zaman ölçülen zaviye 
harici zaviyedir. [ Çünkü Te dolitle 
ölçerken daima soldan sağa doğru 
ölçeriz] ve 360 -  harici zaviye is
tikamet zaviyesi yani & olur. Ve. ta
rassut toplama listesinde 2 numaralı 
noktanın zaviyesini 360 den tarh 
eder, ve dahili zaviyeyi buluruz,

İkinci halde:

Burada esas istikamet müsellesi 
teşkil eden noktalar olmayıp bunla
rın arasında hariçte 4 üncü bir nok
tadır.

O zaman dahili zaviye yani â.; ve a  
b  zaviyelerinden müteşekkildir.

a  Zaviyesi ise 3 numaralı nok
tanın tarassut toplama listesinde o- 
kuyacağımız zaviyedir. B zaviyesi ise 
2 numaralı noktanın 360 dan tarhile 
elde edilir.

Üçüncü halde ^Burada esas is
tikamet hariçte her hangi bir ce
nahtadır.

R5E

Burada dahili zaviye & zaviyesi 
§. zaviyesinden a  zaviyesinin tarhına
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müsavidir. § zaviyesi 3; numaralı nok
tanın tarassut toplama listesindeki 
zaviyesidir. A zaviyesi ise 2 numa
ralı no ld am n ^  ^ukârda

yapılan bu üç halli .daima nazarı dik
kate alarak
rini de ona göre hfeap etmek lâzımdır.

Bu suretle frisap edilip. ' bulunan 
müsellesti dahili zaviyeleri" mecmuu 
. ljSp^deri^^ol^ahdır. Bu.̂ ark .iazdihl 
bir dakikayı tecavüz edemez. Eğer 
bir dakikadatiftazla olursk öfâ;yaflK: 
Üş demektir..

Bir dakika "veya daha bir fark 
.varseb;;..zaman bu hata, mîktftûd* 
zaviye taksim ediHrv -Ve bu miktar 

hahei^ahsusund^ğ^](^ra

Yit ; P)

./• Müsellesin
[Birinci förmiil]

Aİetın tecvîri hatası I  H j I m  m  Tarihi. | H  Müfetidisin HHEH H B j

 ̂ Lîstenîm 'd̂  - örmanife
ismi, tarihi, ve saire yazıldıktan jshnra 
birinci. Möturiidax<̂ 1&îb 
mına, ki K  f c v  olarak gösterilmişi 
öri rtopkma listesinden l yn-

alınarak] bulunan zarifeler 
^(iıedilj^vJSO
tashih miktarı hâhesîhei tâlhifi '8 %  
lari yaşkri^
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sahhah zaviyeler hanesine; yazılır. 
Bu sütunların alt taralına müsellesin 
numarası yazılır. Ondan sonraki sütun 
şu suretle doldurulur. Sıra ile aşağıya 
doğru birinci haneye A dilinin lo
garitması (Eğer ilk müsellesi hal edi
yorsak bu A dili ölçdüğümüz dili 
esasdır].

Diğer müselleslerde de bir evvel 
ki müsellese ait dıFı olduğundan hal 
edilmiş yani malûm dıl’ı demektir.

İkinci haneye l  zaviyesinin Sinüs 
logaretması yazılır.

Üçüncü haneye ki ■■■— ■■ 3 . dır.
Sinüs a.

a  nın logaretmasından l  nin logaret- 
ması tarh edilerek yazılır.

Dördüncü haneye müsellesin da
hilî zaviyelerinden biri olan g nin 
Sinüsü logaretması yazılır.

Beşinci haneyede y dahili zavi
yesinin Sinüs logaretması alınır ve 
yazılır.

Yukarda müsellesin hallinde bil
dirdiğimiz veçhile B dıl’ı müsavidir:

^Sinüs x - s d h r = B
Olduğuna göre B dilim buimak

n
için ~ m ; ı  logaretmasile g Sinüs
logaretmasını cemedersek B dıl’ınm 
logaretması çıkar.

Aynı mülâhaza ile C dilinin da 
logaretması bulunur.

Ve hanei mahsuslarına yazılır. 
Bu suretle müsellesin dılıları malûm 
olmuş olur. Sıra ile diğer müselles
ler de halledilir. [Yalnız nirengi ame
liyatının daha başlangıcında müselles
lerin muntazam ve müsellesi müteva- 
ziüladla olmasına dikkat etmek 
neticenin doğru çıkmasına başlıca 
bir amil olur.

Şimdi iki numara verdiğimiz for
mülü tetkik edelim.

İki numaralı formül -  İki nokta 
arasındaki mesafe ile istikamet zavi
yeleri malûm olduğu zaman bu iki 
noktasının fasla ve tertibini yani sağ 
ve yukarı kıymetlerini hisap etmek 
mümkündür.

Formülün dolduruluşu: [yukar
dan aşağı] birinci haneye mebde 
noktanın numarası ve ismi yazılır. 
İkinci haneye sağ ve yukarı kıymeti 
hisap edilecek noktanın numarası 
ve ismi yazılır. Üçüncü haneye isti
kamet zaviyesi Z. A. B, dör
düncü haneye müsellesin dahili zavi
yesi, beşinci haneye üçüncü ve dör
düncü hanede zaviyelerle rübu mu
hitlere göre muamelesinden' sonra 
istikamet zaviyesi yazılır.

Altıncı haneye: M mesafesinin 
logaretması yazılır, ki bu birinci for
mülde (müsellesin dılıiarını hisap 
ederken bulunduğundan) doğrudan 
doğruya logaretması yazılır.; Yedinci 
haneye: h istikamet zaviyesinin Sinüs 
logaretması, sekizinci haneye: i, isti
kamet zaviyesinin cos. Logaretması 
alınır ve yazılır. Dokuzuncu haneye 
M mesafesinin logaretmasiyle sinüs i, 
logarteması cemedilerek yazılır ki yu
karda bahsi geçen düstûrlara naza
ran [Sj — SJ nin logaretması olmuş 
olur.

Onnncu haneye: M mesafesinin 
logaretması i, istikamet zaviyesinin 
cos. Logaretması cemedilir, Keza düs
turlara nazaran [Ys - Y,] nin logaret- 
ması olur

Burada çok mühim ve dik
kat edilecek nokta , İstikâmet
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zaviyesi hangi rübu muhitte ol
duğu ve ne gibi bir işaret aldığıdır 
Çünkü birinci rübu muhitte S ve Y, 
yani sağ ve yukarı kıymetler, müsbet 
(+ ) olacağından i, Sinüs ve i, cos. de 
işaretleri bittabi +  binaenaleyh M 
mesafesile hasılı cemileri gerek S,—S2 
gerekse Y, — Y, müsbet (+) olur.

İkinci rubu muhitte • O zaman 
S, — S2 müsbet (-[-) Y, - Y2 ( - )  
olacağından i, istikamet zaviyesinin 
sinüsü +  cos. — olur.

Logaretmaiarda menfi işareti N ile

gösterildiğinden i, cos. un logaretması 
yanına bir N harfi konur. O zaman 
Y, den Y, — Y, Tarh olunmak lâzım 
gelir Üçüncü rubu muhitte her iki 
kıymette - olduğundan gerekSj—S2 
ve gerekse Yj — Y2 tarh edilir.

On birinci haneye: Mebde nok
tasının [ Sj ] sağ kıymeti yazılır.

On ikinci hane : Sı — S2 in met
re cinsinden kıymeti yazılır.

On üçüncü haneS} kıymeti ile 
Sj -  S2 kıymeti rubu muhitlere göre

Noktaların sağ ve yukarı kıymetlerini bulmak 
[İki numaralı formül]

Ormanın ismi........Logaretma------- . Tarih .......... .. mühendisin ismi. . . .

1

2 =

istikamet zaviyesi =  
Z. A. B.

I,

M..........
Sinüs ij . . . . .  
Cos. i , . . . . . .

S2 _  Sî ..........
V  v -  ..

Sı =- 
S2 — Sı ■ gg |

S2 =
•

I 
-<

1 t
o II 

II

Y2
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cem veya tarh edilerek yazılır ki Ş2 iü 
sa f kıymeti olmuş olur. [*]

On dördüncü hane : Mebde nok
tasının yukarı kıymeti [ Yj ] metre 
cinsinden yazılır.

Od beşinci hane ; Y2 — Yj in 
metre cinsinden kıymeti yazılır.

On altıncı haneye : Y 1 kıymetiyle 
Y ı — Y2 kıymeti rubu muhitlere gö
re cem veya tarh ederek ikinci nok
tanın yukarı kıymeti [ Y2 ] bulunur 
ve yazılır.

Şu suretle formül doldurulmuş 
olur.

Şu yukarda bahsettiğimiz iki for
mülle bize lâzım olan nokatın fasla 
ve tertipleri ve müsellesin dılıları, 
hisap neticesinde noktalar arasındaki 
mesafeler elde edilir.

Bu formüller temamile maksada 
kâfi gefmekle beraber sağ ve yukarı 
kıymetleri malûm iki noktanın M 
mesafesiyle istikamet zaviyelerini he
sap edebilmek için diğer bir formü
lü de mütalea edelim ve ona da üç 
numaralı formül diyelim.

[ Üç numaralı formül ]
İstikamet zaviyesiyle mesafe M in 

tayini.
Cetvelin istimal ve dolduruluşu : 

Birinci haneye, mebde yani birinci nok
tanın isim ve numarası yazılır, İkinci 
haneye ikinci noktanın isim ve nu
marası yazılır. Üçüncü haneye ikin
ci noktanın sağ kıymeti, dördüncü 
haneye birinci noktanın şağ idymeti 
yazılır. Beşinci haneye bu iki sağ 
kıymeti tarheder yazarız. Çıkan neti
ceye göre işaret koymak çok mü

[*] Mebde noktası ad ettiğimiz noktanın S, 
ve Yt kıymetleri nirengiye ilk başlangıç noktası 
yani dıl'ı esasın bir ucunda ise o zaman tarafı
mızdan ya itibari bir kıymet veyahut U farzolunur.

himdir. Bu suretle hanği rubu muhitte 
olduğu anlaşılır ki istikamet zaviyeleri 
hisabında bunun mühim rolü var
dır. Altıncı haneye ikinci nok-_ 
tanın yukarı kıymeti; Yedinci ha
neye birinci noktanın yukarı kıymeti

Sekizinci haneye; Birinci ,ve ikinci 
noktaların yukarı kıymetlerinin hasıl 
tarhı yazılır.

Keza burada çıkan neticeye göre 
işaret çok mühimdir.

Dozuncu haneye S2 — S, in lo- 
garetması.

Onuncu haneye Y2 — Y, in lo- 
garetması.
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On birinci haneye bunların yek- 
diğerinden tarhı ki Tang. 1 nin logaret- 
ması mukabili olan zaviye, Z zaviyesi 
On ikinci haneye yazılır.

On üçüncü haneye Z zaviyesi 
hanği rubu muhitte ise ona göre 
muamele yapılır. Ve C hanesine yazılır.
" On dördüncü haneye İki nokta

nın istikamet zaviyesi yani I2 yazı
lır ki bu da İ, -f- i 80 dir.

On beşinci haneye gerek Sinüs 
ve gerek Cos. düsturları yazılmıştır.

$2 — I  ve Y2 — Yi yukarı sü
tunlardaki logaretmalarına bakılır, 
hangisi büyük ise o düsturla hal edilir.

On altınçı haneye Yukarda yazılı;
S, — S2 Y, — Y2

— — -----------V g  —   

Sinüs i Cos. i
formülünün halli neticesi M me

safesinin iogaretması çıkar ki o 
yazılır.

On yedinci haneye M mesafesi 
logaretmasının tekabül ettiği adet yazılır.

Bu formül bize pek okadar lâzım 
olacak değildir. Mamafih icap ettiği 
taktirde kullanılması faideden hali 
değildir.

Bütün müsellesler yukardaki şekil
de hal ve neticelendirildikten sonra 
sıra, buinnan sağ ve yukarı kıymetle
rine nazaran nokatın yerlerinin kâğıt 
üzerine tersimine gelir. Bunnn için 
bence en muvafıkı papye milimetrik 
üzerine ve dubidesimetre eğer var
sa f Plan muş’ri J ile tersmiat yap
maktır. Bu işlerde bazı arkadaş ve 
meslekdaşlarm pek çok titiz olmala
rının bence bir fâidesi olmadığı gibi 
fuzulidir; çünkü haritalarımızı-  ̂mik
yasında yaptığımıza göre bir milimet
re 10 metreye tekabül edeceğinden 
milimetrenin nısfı da beş metreyi 
gösterebilecektir Bir milimetrenin nıs
fından daha küçük bir miktarın kalemi
mizle tayini mümkün olamiyaca- 
ğından 1,2 hatta 4 metrenin 
gösterilmesini arzu etmek te fuzuli 
olacağı kanaatteyim. Bu suretle ni
rengi hakkında basit olacağı kanaa
tinde bulunduğum bu usul de muhtası- 
ran te mam lanmış ve bitmiş bulun
maktadır.

İstanbul 23.7. 933
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Italyada Faşizmin Dokuzuncu senesinde 
Orman Milisi teşkilâtı ve bu teşkilât 

tarafından yapılan işler hakkında rapor (1)

La Milizia forestala nelPanna IX

aşist idaresinden evvel İtalya 
Ormancılığı hemen aşağı yukarı 

bizimki ile kabili mukayese bir de
recede idi. Yani onlarda da ormanların 
idaresi tıbkı şimdi bizde olduğu gibi 
gelişi güzel bir halde idi. Fakat faşist 
idaresi başladıktan sonra bilhassa 
semavi afetlere maruz bulunan İtalya 
bu tehlikelerin bir çoğunun ormanlar 
vasırasiyîe bertaraf edileceğini ve bun
dan maada kereste ithalatı yüzünden 
harice akan milyonlarca liretin atiyen 
de Memleket dahilinde kalmasını te
min için şimdiden tedbir almağı dü
şündü; masraflı ve yorucu olmakla 
beraber memleketin rahat ve istikbali 
noktasından büyük bir müşkilatı ikti' 
ham ederek muazzam bir teşkilat ve 
muayyen bir programla işe koyuldu.

Komşu memleketlerin ormancılık 
sahasındaki bu müsmir faaliyetleri 
karşısında bizim ormancılıkta yapmış 
olduğumuz şey bu sene Vekil Beyin 
bütçe müzakeresi esnasında yüksek 
kürsüde söyledikleri ; ibi “ bir az 
mümkün olduğu kadar muhafazayı 
temin, bir az teşcir, bir az Yüksek 
Orman Mektebinden talebe yetiştir

i l )  Bu yazı orman ve Avın 51 inci sayısrnda 
İtalya Ormancılığına ait yarılan makalenin müt
emmimidir.

Yazan : MUALLİM  AH M E T

mek; fakat daha ziyade müzayede ve 
ihale kanunu mucibince orman satmak 
ve dava takip etmek gibi daha fazla 
mali hususlarla,, oğraşmağa münha
sır kaldı.

Eski devrin ormancılık siyaseti 
karakteristikti: “ tezyit varidat fürmü- ■) 
lü„ mucibince ormanları son ağacına 
kadar istişmar etmek. O zaman her 
Vilâyet orman idare i birbirlerile. 
müsabaka ederecesine bu fürmülü 
tatbik eder ve vaktin nazırları da ver
diği emirlerde “tezyidi varidata biga- 
yet itina olunması„ kaydını ilâveyi^ 
unutmazlardı.

Filvaki bu gün bu telâkki yoktur. 
Ve açıkça söyliyebiliriz ki ormanları 
" tezyidi varidat „ uğrunda harabiye 
sevk etmek Hükümetin esas prensi
binde mevcut değiLdir. Fakat bununla 
beraber on senelik Cumhuriyet oj|  
inancılığının Vekil Beyin Yüksek kür
süden söyledikleri gi “bir az bu, bir 
az şu„ olmaması icap ederdi. Bilakis 
bu müddet zarfında İtalyada olduğu 
gibi bizde de bir çok işler görülmesi 
lâzımdı. Memleket ormancılığım ileri 
götürmek her şeyden evvel büyük 
mali yardımlarla mümkün olduğunda 
ben de beraberim. Şu kadar ki az

Sayı; 5 5 -------- ..................................-

para ile ve fakat bir program tahtın
da çalışmak suretile bir şeyler yap
mak ve bu yapılan işleri müsait za
manlarda ileri götürmek pek âlâ 
mümkündür. Vekil beyin Yüksek 
kürsüden söylediklerinden kolayca 
anlaşılıyor ki bu günkü ormancılık 
daha ziyade mali işlerle uğraşmakta
dır. Demek oluyor ki şimdiye kadar 
ormancılık diye bize ait olmayan, 
daha ziyade memleketin mali teşki
latını alâkadar eden işlerle uğraşmı
şız. Ve bunun neticesi olarak asıl 
vazifemiz olan 6 Ormancılığı,, ihmal 
etmişiz, işte memlek.t ormancılığının 
şimdiye kadar müsbet bir iş göre
memesindeki sebeplerden biri ve belki 
en mühimi budur. Bu haki! at anla
şıldıktan sonra bugünkü teşkilatı 
hala idame ettirmek ve bu teşkilattan 
bir iş beklemek bilmem ne dereceye 
kadar doğrudu ?

Hakikat şudur ki şimdiye kadar 
ormancılık sahasında hiç bir iş göre
medik. Fakat bundan sonra olsun bir 
az harekete gelerek mesleği bu günkü 
ne olduğu belirsiz vaz’iyetten kurtar
malıyız. Bunun için de her şeyden 
evvel kendimize bir “ iş programı „ 
yapmalıyız. Unutmamak lâzımdır ki 
programsız işler ileri değil geri gider. 
Aşağıda bir Avusturya ormancılık 
mecmuasından alarak terceme ettiği
miz İtalya Faşist orman teşkilatı tara
fından yapılan işleri gösteren rapor
da da programla yapilan işlerin p ar 
lak neticesi pek açık bir surette gö 
rülmektedir.

♦
♦  *

İtalya Orman Milis kumandam 
Ceneral Agostini tarafından Faşist 
Hükümetinin dokuzuncu senei devri-
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yesi münasebetile Hükümet Reisi 
“Musolıni„ ye taktim edilmek üzere 
23 sahile ve 81 tabloda 132 resmi 
muhtevi olarak bir rapor ihzar edil
miş ve bu rapor bilahara neşredil
miştir Raporun ehemmiyetine binaen 
ana hatlarını berveçhi ati naklediyo

ruz :
Rapor muhteviyatının kısalığına 

rağmen inkişaf etmekte olan orman
cılık faaliyetinin birer delili olan zen
gin ve güzel resimlerle (1) mücehhez 
olması Faşist orman milis teşkilâtı
nın yapmış olduğu işler hakkında 
kâfi birer fikir vermektedir.

Rapor ve resimlerden kanunların 
tatbikindeki suhuleti, ormancılığın te 
rakkisini, işledilen cemaat ormanla
rında resmi nezaretin tesirlerini, Dev
let ormanlarının işletilmesini, deli de
relerin inşasını ve dag eteklerinin 
tekrar teşcirini. dağlarda ve alpierde 
meranın İslahım; Avcılık ve Balıkçı
lığın sureti idaresini, ormancılık teşki
latının seferber hale vaz’ııu ve orman. 
Jarin muhafazasında Askerin de istih- 
tam edildiğini görüyor ve anlıyoruz.

Ormanların muhafaza ve idaresiyle 
meşgul eşhasın adedi 328 Zabit ve 
3672 Küçük Zabit ve Efraddan mü
teşekkildir. Buna ilâveten Devlet Or
manlarının işletilmesiyle muvazzaf 30 
Zabit ile 10 Küçük Zabit, badehu 60 
sivil Devlet Orman Fen memuru ve 
139 büro memuru vardır.

Ziraat ve Orman Nezaretindeki 
Orman Milisi umum Kumandanlığı 
berveçhi ati şubelere ayrılmıştır Zat 
işleri, Tedrisat şubesi, Kavanin şubesi, 
Deli derelerin inşası ve alplerin İslahı 
şubesi, Teşcir şubesi, Hisabat şubesi,

(1) Bu resimlerden bazılara mecmuanın 51 
inci sayısında mevcuttur.



Yık ö 22:

Islatistik şubesi, orman seferberlik 
şubesi.

Bütün memleket sekiz orman mi
lis alayı mıntakasma ayrılmış olup 
Sardunya ayaleti için ayrıca müstakil 
bir kumandanlık teşkil ve bu alayla- 
nn idaresi 123 orman milis Zabitinin- 
kumandasına tevdi edilmiş ve bu ku
mandanlıklar da tekrar 2026 tali ku
mandanlığa ayrılmıştır. Ormanı ma- 
hafazaya memur eşhas orman milisinin 
1049 yardımcı efradile itmam edil
mektedir.

Devlet ormanlarının idaresi, neza
rette hususi bir Müdüriyete mevdu 
olup bu Müdüriyet emrinde 41 orman 
memurluğu mevcuttur; Orman' milis 
teşkilatına tevdi edilen ormanlık ve 
dağlık saha 7 milyon hektardır. Bu 
miktarın takriben nısfı parsel halinde 
tahrir edilmiştir.

76 Vilâyette kanunda musarrah 
olan ayalet orman teşkilatı itmam 
edilmiş ve mütebaki 16 vilâyetin teş
kilâtı da ikmal edilmekte bulunmuştur. 
Ormanda keçi otlatılması hakkındaki 
tahdide daha ziyade ehemmiyet veril- 
miştirJ<eçilerden alınan resimden halkın 
pek fakir kısmı muaf tutulmuş ve ev 
başına azami üç adet keçi vergiden 
istisna edilmiştir. Ormanları koruma 
tedbirlerinin günbegün kuvvetleş- 
rnesi sayesinde cezayi icap eden hu- 
susatın gittikçe azaldığı ve orman 
yangınlarının adet ve sahaları küçül
düğü görülmektedir.

Cemaat ormanlarında amenajman 
pilanları tanzim ve kontrolü temin 
edilmiştir. Amenajman pilânları mu
cibince kafiyata tabi mekatıdan alman 
safi hasilatm onda biri cemaat, orman
larının İslahı için bir Bankaya yatı
rılmaktadır. Bu suretle birikmiş, or-
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man milisinin emrinde 3,3 milyon 
liret mevcuttur.

Rapor tarihine kadar devlet or
manları sahasında 5000 hektarlık bir 
tezayüt kayıt edilmiştir. Ve bu rakkam 
gittikçe kabarmaktadır. Devlete ait 
umum orman sahası 232,000 hektara 
baliğ olmaktadır. Umumî buhrana* 
rağmen rapor tarihine kadar Devlet 
ormanlarından alınan hasilatın yekünü 
15 milyon lirete baliğ olmakta idi. 
Bu miktardan 6 milyonu yeni yollar 
ve ebniye ve sair inşaata ve 3 mil
yonu da yeni teşcir için sarf edilmiş 
mütebaki 2,188000 lirette safi hasılât 
kalmıştır. Teşcir ve deli derelerin 
Islâhı için görülen iş bilhassa haizi 
ehemmiyettir. 571 muhtelif iş mahal
lerinde bu husus için 26 milyon liret 
sarfedilmiş ve bu paranın yarısı teşcir 
ve diğer yarısı da dağ yamaçlarını 
tesbit ve deli derelerin İslahı için 
kullanılmıştır,

Rapor tarihine kadar 7500 hektar 
vüsatinde bir orman tesis edilmiş ve 
9000 hektardan fazla kesafetini kay
betmiş bir orman sahası da imar edil
miş ve bu maksat için 42 milyon 
fidan ve 254,500 kilo tohum istimal 
edilmiştir. Fidanlar, umum sahası 214 
hektara baliğ olan muhtelif 153 fi
danlıkta yetiştirilmiştir.

Alplerin İslahı hususundaki teşeb- 
büsat Devletin azamî mali yardımla
rına mazhar olmaktadır. Yalnız bu te
şebbüslerde orman idaresi projelerin 
kontrolü ve inşaatın icrasına nezaret 
hakkınr muhafaza etmektedir. Ahvali 
hususiyede projeler orman idaresi 
tarafından tanzim ve tatbiki dahi 
bizzat icra edilir. Rapor tarihine ka
dar 148 proje tanzim ve kontrol

1

edilmiş ve bunların tatbiki için 10 
milyon liretten fazla bir para tahmin 
edilmiştir. İki milyon liretten fazla bir 
miktar da icra edilmekte bulunan 
alplerin İslahında sarfedilmek üzere 
Hükümetçe yardım faslından tahsis 
edilmiştir.

Rapor esasen Faşist orman teşki- 
lâfından ve onun rapor tarihine kadar 
yaptığı işlerden kısaca bahs ettiğin
den müteferrik hususat hakkında 
malûmat vermemektedir. Şu kadar ki 
resimlerden bir çok mahallerin teşcir 
edilmiş olduğunu ve Faşist idaresin
den evvel çıplak olan bir çok yer
lerin hali hazırda genç ormanlarla 
mestur bulunduğu istihraç edilmektedir.

İtalya ormancılığının bu büyük ve

Sayı; 55 -  Yıl: 6

muvaffakiyetli icraatı yalnız Faşist 
idaresinden ve onun Reisinin him
metiyle husul bulduğunu burada zikr 
etmek lâzımdır. Bütün Devlet teda- 
birlerinde olduğu gibi ormancılık 
sahasında da maksada uygun işlerin 
intihasında büyük bir enerji ile der
lenmektedir/ Bu himmet ve enerji 
sayesinde hiç bir memlekette olma
yan ve yalnız kalyaya mahsus olan 
fenni ve Askeri teşkilatla mücehhez 
ve Bayrağında intizam ve disiplin, 
ilmi itimat ve mes’aliyet hiss1, 
gayede emniyet ve meslek sadakati 
yazılı bir ormancılık meydana gel
miştir.

Büyükdere 138-1933

2 3 -
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M eslek havadisleri
Y en id en  ta y in ler  — Mektebimi 

zin bu sene  yetiştirdiği gençler cüm- 
Ieten yeni vazifelerine tayin edilmiş
lerdir. Tayinleri sırasile aşağıdadır:

1 -  İbrahim bey, Tarsus orman 
m ühendisliğine

2 — Salâhattin bey, Eskişehir 
orman mühendisliğfne

3 — Savni bey, Zonguldak orman 
m ühendisliğine

4  — Mürteza bey, Kastamonu 
orman m ühendisliğine

5 Mehmet bey, Samsun orman 
mühendisliğine

6 -  Ali bey, Kars orman mü
hendisliğine

7 Yümni bey, Ödemiş orman 
m ühendisliğine

8 — Sakip bey, D en iz li. orman 
m ühendisliğine

Ormancılık kadrosuna bilfiil ilti
hak eden genç meslekdaşlara hayatta 
muvaffakiyet diler ve cümlesini tebrik 
ederiz.

İstifa lar  — Samsun Amenajman 
grupu mühendislerinden olup ahiren 
Çorum orman kontrolörlüğüne nakle
dilen Mehmet Kâmil bey istifa etmiştir. 
Mumaialey mektebimizin yetiştirdiği 
gençlerden olup ayni zamanda İstan
bul Hukuk Fakültesinden mezundur. 
Arkadaşımızın meslekten uzaklaşması 
bir ziyadır.

Nakiller — Afyon karahisar or
man mühendisi Turgut bey Tortum 
kazası mühendisliğine nakledilmiştir.

H a sta  arkadaşlar —  İzmir or
man Amenajman baş mühendisi Mit

hat bey bu sene dahi tetkikat yap
mak üzere şark vilâyeti ormanlarına 
hareket edeceği bir sirada kendisinde 
fittik hastalığı zuhur etmiştir. Ameli
yat yaptırmak üzere Şişli Sıhhat yur
duna yatması muhtemeldir. Arkadaşı
mıza acil şifalar temenni ederiz.

Meslekdaşlardan olup Sinop ve 
Boyabatta kereste ticareti ve değirmen
cilikle müştegil Tahmas zade Lütfü 
beyin berai tedavi Alman hastahane- 
sinde yatmakta bulunduğu haber 
alınmıştır. Arkadaşımıza sıhhat ve 
afiyet dileriz.

M üteferrik — Cemiyetimiz reisi 
muallim Mustafa Necati bey ormancı
lık ve madencilik tetkikatı için Trab
zon, Rize ve havalisine hareket etmiştir.

Samsun orman Amenajman grubu 
yazlık faaliyete banlamak üzere Rize-: 
ye hareket etmiştir Mezkûr grubun bu 
sene Rizedeki Kuraiseb’a ormanlarının 
kontrolü ve Çorum vilâyeti dahilinde 
dömü kunduz ormanlarının Amenaje- 
si ile iştigal edeceği haber alınmıştır.

Epey zamandanberi İstanbul 
amenajman grubu mühendislerinden 
ve cemiyetimiz kâtibi umumisi Celâl 
Baki ve ayni grup mühennislerinden 
Yakup Apanay beyler tarafından 
amenaje edilmekte olan Mudurnunun 
Kürtkırığı ormanındaki faaliyet hitam 
bulmuşdur. Mumaileyhim Keltepe or
manının geçen seneden kalma ame
najman işine devam etmek üzere 
Derbende hareket etmişlerdir.

Ke r e s t e  Fabr i ka l ar ı

G A L A T A

Voyvoda caddesinde Nazlı han 

ikinci kat

Telefon B E Y O Ğ L U 473

Şubeleri:

A N K A R A  - İ S T A N B U L -  B O Z Ü Y Ü K

Toptan

Her nevi sanayi kerestesi



Ziııgal Orman
Ş irk e ti

M e r k e z i :

İSTANBUL TAŞ HAN

Telefon: 2 4 4  3 0

İşletm e müdürlüm ü: A Y A N C I K

Her nevi kereste

takta talaşı

direkler traversler

VE SAİRE
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İdare merkezi — İstanbul Türbe’de Türkiye Orm ıncılar Cemiyetinde

Abone şeraiti—Bir seneliği on iki nüsha itibarile 300, altı aylığı 150 

kuruştur. Memaliki ecnebiye için posta ücreti ilâve olunur. Yazı ve ilân 

işleri için mecmua müdürlüğüne müracaat edilmelidir.



BüyükBayramımız
Dr. Tevfik Ali

Cumhuriyetin onuncu Yıl dönümü 
münasebetiyle Ziraat Vekâleti tarafından 
çıkarılan Mecmuada, Ormancılık, Zı- 
raatcilik ve Baytarlığın bu on sene 
zarfında mazhar olduğu inkişaflar 
hakkında mufassal malûmat verilmiş 
olduğundan biz Mecmuamızda bunlar
dan bahsetmiyeceğiz.

Millî mücadelemizi emsalsiz bir 
zaferle başardıktan sonra, Lozan sul- 
hiyle de siyasî istiklâlimizi bütün Dün
yaya tanıtarak bizi bu büyük ve müs
tesna zafere kavuşturan Büyük GAZİ 
nin emsalsiz dehası milletimize elyak 
olan rejimi de yani Cumhuriyeti de 
bize bahşetti.

Bu feyizli rejimin her safhada 
milletimizi ne kadar büyük terakkî 
ve inkişaflara mazhar kıldığını tavziha 
luzum yoktur.

On sene gibi çok kısa bir müd
det içindeki tekâmülümüz, millî 
iman ve azmin her iş ve her savaş
taki muvaffakiyetleri Dünya ve mil
letlerin inkişaf ve tekâmül tarihlerinde

emsaline tesadüf edilmiyecek. kadar 
müstesna ve azametlidir.

Bu itibarla eser muazzam ve 
alemşumuldür.

Cumhuriyetin gençlik ve gençlik 
imanının inkişafı üzerindeki mesut 
feyizleri barizdir.

Bu gün gençlik bu rejimimizin 
en yılmaz, en imanlı muhafızıdır.

Cumhuriyetimizin onuncu yılını 
kutlularken istikbalden emin ve bu 
mesut rejimin milletimize bahşeyle- 
diği bütün saadetlerin manâ vd şü
mulünü en büyük heyecanla müdrik 
bulunuyoruz.

Ormancılığın neşir ve mürevvici 
efkârı olan mecmuamız bu çok kıy
metli mesleğin daha ziyade tekâmül 
ederek memlekete, en ehemmiyetli 
tir servetimizden en azamî istifadeyi 
temin ettirmeğe muvaffak olacağından 
emindir.

işte bu büyük Bayramımızı can 
ve heyecanı millîmizle tesbit ederken 
büyük GAZI mize en derin ve 
en yüksek tâzim ve minnet hisleri
mizi arz ederiz.
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Ormanlarda:

1 - (Güve yiniği)Tarla açış
2 - Mülkiyet ve

Güve yeniği tabirini kullanmaktan 
maksat bir teşbihdir; yoksa orman
lar için bu namda varlığı olmıyan 
bir hiçden bahsedecek değilim. Yal
nız geniş ve bakir ormanların yer 
yer orasında burasında Öteden beri 
mirî araziden ruhsatsız açılmış ara
zi boşlukları, bakımsızlığından gü
veye yedirilmiş girenbaha bir elbi
senin manzarasını andırmaktadır. Ta
birin kullanılmasına yegâne saik de 
bu andırış ve benzetiştir.

Türkiyede ormanların cibali mü 
baha addedildiği yahut umumun ten- 
fü edebileceği ve aidiyeti her kesce 
benimsemldiği halde hiç bir kim
senin sahip olamadığı zamanlardan 
pek yakın vakıta kadar mesleği âti 
itibariyle karanlıklarda bırakacak hal
ler ihdasına sebebiyet verilmiştir.O da 
besleyici kuvvetleri az, dolayısiyle çok 
fakir toprağa malik yerlerin üzerle
rindeki orman ağaçları İnsanların 
amansız elleriyle kal’ı edilerek açılan 
arazinin tapu dairelerince usullü veya 
usulüne tevfikan tefviz ve tescili 
muamelelerinin ikmal ve netiaelendi- 
rilmesi keyfiyeti olduğu anlaşılmaktadır.

tEvvelleri orman içerisinde açılan 
her hangi bir tarlanın .tefviz ve

tasarruf iddiaları
Burdur vilâyeti orman mühendisi 

H a lil N a d ir

tescili muamelesi için köylünün 
mahalli Tapu memuruna muraca* 
ata hududu erbaasmı nokat sabite 
olamıyacak cebel, dağ, yahut mu- 
rur zamanla mahal ve mevkii 
tebdil edebilecek Pınar, Taş, kaya 
( Dereler üzerinde kurulan ) köprü, 
Patika gibi noktalarla göya tespit olu
narak Tapu siciline kaydediür ve 
beher dönümün kıymeti mukadderesi 
üzerinden bedeli misli hâzineye alı
narak ‘müracaat sahibine tarlasının 
senedi verilirdi. Ormanlar içerisinde 
köylülerin mutasarrıfı bulundukları 
tarlaların hep bu yolda verilmiş ol
duğu ibraz edilen senetlerin tetkikinden 
anlaşılmıştır.Mübrez Tapu senetlerinde 
mukayyet vus’at ile Tapu senedinin, 
musarrah hududuna nazaran araziye 
tatbikindeki güneş gibi hakikati göze 
çarpan vüsati arasında istisgar edilemi 
yecek azim farklar görülür.Bu fark ta ya 
Tapu memımmun vazife gördüğü 
masası başında senedi do'durmasmdan 
ve yahut ehlivukuflar tarafından hudut
ların aşırı gösterilmesinden doğmuştur. 
Her ne hal ise her iki şekil de Hükü
met için mirî ormanlarının aleyhine ve 
dolayısiyle de ormancılığın miri, hususî, 
vakıf ve esas arazi hudutlarının
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tahditlerinde hayli masan! külüyeyi 
müstelzim ahvaldir. Son sene
lerde ehemmiyet ve kıymet derecesi 
idarak edilen bu mes’elede orman 
dairesinin alâkalanmasını ve Tapu 
dairesinin de ormanla alâka ve mü
nasebeti olan tefviz ve tescil işlerinde 
orman fen raporunu istemesini ve
kâlet celilemiz usul ittihaz ettirmiştir.

Ehli vukuflar, ya tarla sahibinin 
civar köylerden taşıdığı yahut kendi 
ikamet ettiği köyden olup ekserisi 
adi menfaat mukabilinde satılmış 
hadsiz, hesapsız kimselerdir. Bir 
çokları da ahbap, akraba yahut dost
luğu namına şehadette bulunurlar. 
Halı hazırda böyle ormanların husu
siyet iddialarındaki keşiflerde orman 
idaresinin de ehli vukuf aramağa şid
detle ihtiyacı vardır. Eğer müddeinln 
hasımları mevcutsa hasımlar sırf bu 
iğbirar ve hasımlıkları hasabiyle mu
kabil ehli vukuf "ihzar ederek mahal
linde bulunur ve bulundururlar. Böyle 
anlarda idarenin menfaat ve hukuku 
siyanet edilmiş olur. Aksi halde or
man idaresi vicdanına el koyarak ha
kiki hudut gösterip bitarafane şeha
dette bulunabilecek ehli vukuf bulma
kta mühim müşkülât çeker.

Ağlibi ihtimal kanunu medeninin 
638 ve bilhassa müteakip 629 uncu 
maddesindeki fevkalâde mururu za
man mes’elesi de tarla, arazi, sahibi 
ve ehli vukufların nazarından uzak 
tutulmıyor. 5— 6 senelik tarlaya 20 
ilâ 25 senelik ziraat edilmiş süsü 
veriliyor. Aksinin isbatı vukuu, belki 
vaki değildir. Zira orman köylüsün
den ekserisinin sahip oldukları ara
zinin nısıf ve hatta daha fazla mik

tarı bu şekil araziden madut bulun
duğu için bu hususda şekkü şıkka- 
edemiyecek derecede hepsi biri bf- 
rine bağlıdırlar; hatta menü müdaha
leleri karar altına alman tarlaların 
bile biiahara kimler tarafından eki
lip biçilebildiğini yahut müşeccer 
bir sahai tahtan i tabakasının sapanla 
çizilerek taksime uğratıldığının tah
kik ve tevsikiyle meydana çıkarılması 
dahi hayli mes’eledir. Ormancı bu 
hakikatlar karşısında vazifesinin ehem
miyet ve kudsiyetinin taktirkârı ol* 
duğu halde o nisbette de ümütsiz 
ve çaresizlikler karşısında kaldığını 
his eyler. Bu ve mümasili orman ve- 
kayi ve ceraimi köylüsü tarafından 
bilinir fakat ifşa edilmez; ederse ken
disini ele verir kanaatindedir. Bunun 
için ifşa ve ihbar hiç bir ferdin 
işine gelmez; meğerki menfâati şahsi- 
yesine- dokunulsun.

Ormanlar içerisinde öyle yerlere 
tesadüf dilmiştir ki %  5 kesafetinden 
fazla üst tabakada 100 eli 150 ya
şında kerestelik ağaçlar yetişmiş, 
alt tabakasında da 20 80 yaşında
kesif ve güme varı genç meşçere 
bulunmakta ve vaktile toprağı zira
at edildiği mahal bemahal taş yığın 
larından ve asarından belli olmak
tadır. Bugün için buraları sahipsiz ve 
tamamiyle ormanlık sahalardır. „

Bir orman kıt’ası içerisinde olup 
ihyaen veya irsen intikal etmiş mü
teaddit Tapu senetleriyle mutasarrıf 
bulunulan müteferrik, muhtelif vüsatlar- 
da tarlalara sahip kimseler de vardır. 
Yahut bu kabil toplu ve dağınık 
tarlalara ait Tapu senetleri her hangi 
bir kimse menîeatı iktizası bir kaç 
mal sahibinden satın alarak Tapu
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dairesince namına firağ muamelesini 
yapdırır; ondansonra her bir senedin 
hududundan bahsla faraza umumu 
80 ilâ 100 dönümlük beş on sene
din çevirdiği umum hudut içerisin
deki binlerce J dönüm geniş bir 
ormana tesahüp ve tasarruf 
için aşağıdaki üç şekilde hareket 
edilmekte olduğunu vekayi isbat 
etmiştir:
1 — Tapu senedi hudutları dahi 
linde mürettep olarak ( tarla açmak 
veya tevsi etmek, ağaç kesmek ve 
saire gibi) cürüm ika edilerek cü
rüm ika edene hasım vazıyyet al- 
Iınır ki muvazaa usulü.
2 — Bizzat ifa ettiği cürümden do
layı orman memurları tarafından tes
pit ve mahkemeye verilmesiyle mü- 
tekabilen orman idaresi aleyhine ika- 
mei dava ederek mes'eleyi cezadan 
hukuka intikal ettirir.
3 _  Müracaat istidası üzerine se
net hudutlarının arazi üzerine tat
bikiyle beraber nokatı sabiteler olup 
olmadığının mahallen görülmesini, Ta
pu kaydinden ihyaen, irsen münta- 
kılmidir degilmidir diye doğrudan 
doğruya idare hey,eti karariyle mahal
linde mezkûr he/etten iki azâ,. 
Tapu memuru ve orman memurla
rının bulunmasını ve müşterek vere
cekleri rapor üzerine senet hudutla
rının çepe çevre içinde kalan or
manın hususiyetinin tastikine ve ya 
evvelki iki şekil üzerinden mahke
meden ilâmını almak isterler ki ve
kâlet celilenin tensibi de bu yol
dadır.

Bu üç şekilden birinci ve üçün- 
clisü Burdur vilâyetinin Tefenni ve 
İkincisi de Bucak kazalarında ceryan

etmiş ve etmektedir. Birinci şıkta se
net sahipleri adamlarını muvazaa 
suretiyle yolsuz katiyat yaptırarak bir 
birleriyle hasım vaziyetinde mahkemeye 
düşürmesi üzerine hadiseye vakıf 
olan orman idaresi de şahsı salis sı- 
fatiyle mahkemeye müracaat ile asıl 
davacının orman idaresi olup mah
kemeye mürettep giren şahsın icra 
eylediği katiyatmdan dolayı ayrıca 
mahkemesinin rüyyetiyle orman ida
resinin ipkasına karar verilmiştir.

Ormancılığı ve devlet menabii 
serveti olan ormanları tehdit eden 
en mühim avamil ve harekat bu gi
bi şeylerdir. Bu hal ve vaziyetin 
husul ve hudusuna ahkâm sabıka 
ve maalesef ahkâm cedide de müsait 
bulunmaktadır. Arazi kanununun 47 
inci maddesinde iraei hudut ile 
frağ olunan arazide gerek miktar 
zirra zikrolunsun ve gerek zikro- 
lunmasın yalnız ve ancak hududa 
itibar olunacağı muharrerdir. Ahkâm 
sabıkaya göre Tapu senedi verilmiş 
olan bir mahallin hudut ve mesaha 
bahsinde ahkâmı sabıkaya teb’iyyet 
edileceği dergârdır.

Ahkâmı cedideye gelince: Kanun 
medeninin 645 inci maddesiyle me- 
vadı mütekıabesı dahi hudut muayyen 
olduğu taktirde ve hatta pilan üzerin
deki hudut ile arazi üzerindeki hudut 
bir birini tutmadığı halde de asıl olan 
pilandaki hudut olacağını göstermek
tedir; binaenaleyh ahkâmı fıazıramiz- 
da da hududa itibar olunmaktadır. 
Gerek ahkâm sabıkanın ve gerek 
ahkâmı haziranın hududa itibar olun
masını kabul etmesi yüzünden bil
hassa devletin zararları pek çok ol
ması ve bu zararlar yekûnu da ne
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g îb j r a k k a m v e  kıymetlerle^; ifade., 
edilmesi, lazımgeleceğini - tezekkür 
etmek icabeder. Çünkü her nasılsa 
e lde . -.edilmiş • bir kaç dönümlük 
tarlaya ait bir veya bir kaç tarlanın 
(arazi)' Tapu senediyle binlerce d ö 
nümlük demete has arazi ve orman
lığa tecavüz ve tesahup imkânına 
müsaade olunabilmektedir. Halbuki 
böyle senetler araziye ait olup or
manlık arazi ile-hiç bir alakalan 
olmaması daha makuldür.

Ever, kanun medeninin ikinci fas
lındaki, gayri menkul mülkiyetin hü
kümleri bahsindaV 645 inci madde
nin tatbik edildiği memleketlerde 
bilumum tahdit işleri başarılmış, ih
timal onların çiftlik, tarla, orman hu
dutları belki bizim bağ, ve bahçe 
duvarlarımızdan daha sabit ve .esas-- 
lıdırIar-5 Vazı kanunun, gayri menku
lün hududu pilan ve arz üzerine 
konulan işaretlerle tayin olunur de
mişindeki maksadı cam kırığı, kömür 
parçalan gibi ( camit şahidlerin) de. 
ğişmiyeceği ve değiştirilmiyeçeği şek
li olabilir; fakat bu cihet pek az 
ormanlarımızda v e  hatta şehir ve ka
saba civarındaki bir kısım sahipli 
topraklarda henüz tatbik edilmiş ve 
edilmektedir.

Binaenleyh ormancılık aleminin 
daima göz önünde tutması lazım gelen 
husus zamanında düşecek fırsatlar
dan. istifade edebilerek bu husustaki 
mevadı kanuniyenin tadilini talep 
ve ' ormancılık noktai nazarından 
tevlit eylemekte olduğu muhazirin 
önüne geçmektir; yoksa müsait ka
nunlar karşısında bazı hükkâmm ahka
ma tebiyetle hazine aleyhine, karar 
vermesi her zaman melhuzdur. Hal

buki Cumhuriyetin kanunperver ad- 
iiyecilğpi böyle 20 ilâh 30 dönüm
lük Tapu senedine müstenit ve . sırf : 
tarla için pek geniş £  ormanların* s ^  
net hududu içerisindedir diye devlet 
emvalinin senet sahibine ait kalaca
ğını kabul etmemekte ve dolayısiyle bu 
maddeye bel bağlamamaktadırlar. Bu 
meyan da Burdur mülhakatında tahad- 
düs eden 40 dönümlük bir arazi | | | | |  
nediyle beş bin dönümlük ormana diğer 
bir seksen dönümlük arazi senediyle yi
ne o miktarda'ikinci bir ormnaSaitrikİ 
tasarrüî ve mülkiyet davası hakkında 
Eskişehir Temyiz mahkemesinin iki 
şaheser karar ve içtihatları bu m ah-' 
zurlu vaziyeti mihmaimkan tadil | | j j |  
tashih eylemektedir. Suretlerini aynen 
aşağıda yazdığım iki karar orman 
davalarını takip etmekle mükellef 
veya takip edenler üzerinde bir hakkı 
murakabesi . olan her ormancı İçin 
elde birer vesika mahiyetindedir. İca
bında- mahkeme huzurunda heybet 
hakimiyede ibraz edilebilir.

Temyiz karar sureti: 1
* Müddeabih arazinin bulunduğpr|i 

mevkiin îıkrai hükmıyede dava/ar-^ 
zuhalına muhalif olarak gösterilmesi 
ve müddet;, tarafından ibraz olunan \ 
Tapu senedinin hükümsüz bulundu-^ 
ğuna dair Tapu dairesinden yazılan '; 
derkenar münderecatı nazara alınma- ' 
mış olmakla beraber mahallen ehli;; 
vukuf; marifetiyle içra kılman tatbikat 
neticesini mutazammın rapor mün^ 
derecatrda mezkûr senetlerin müna- 
zaalı mahaLe . tatbiki kusüşunda^ 
kaı’iyet ifade eder bir mahiyette bu
lunmadığı halde mezkûr raporun hük-: 
me esas ad edilmesi ve ,işkH'Ş£«K
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netlerde yazılı hudut dahilinde devlete 
ait binlerce dönüm orman ve arazinin 
mevcudiyeti rapor ve şahadetle ta
hakkuk -etmiş İken bu cihetin de 
meskûtun anh bırakıl ması muha
lifi kanun görülmüş ve bu hususlara 
dair temyiz layihalarında serd olunan 
itirazlar varit ve, beca bulunmuş ol
makla hükmü mümeyyizibihin işbu se
beplerden dolayı nakızına ve evra
kın mahalline iadesine ve 1062-ku
ruş temyiz masrafının haksız çıkacak 
taraftan alınmasına 15-11-831 tari
hinde mütteîikan karar verildi |

Temyiz karar sureti : 2
I Müddeiler tarafından ibraz olu

nan Tapu senedinde yazılı hudutlar 
ehli vukuf marifetiyle münazaalı yer
lere bittatbik aynen tevafuk ettiği 
ehli vukuf raporunda beyan edilmekte 
ise de müddet aleyhler dahi ayrıca 
Tapu senetleri ibraziyle münazaalı 
yerlerin kendi Tapuları hududu da
hilinde olduğunu iddia etmiş olma
larına nazaran müddei aleyhlerin 
Tapu senetlerininde mahallen erbabı 
vukuf marifetiyle tatbiki iktiza eder
ken bu bapta tatbikat yapılmamış ol

ması ve müddeilerin Tapu senetle
rinin elli dönüm tarlaya ait öldüğü; 
ve orman koruya ait olmadığı" halde-, 
asirdide escari ve orman idaresinin 
iddiası veçhile bir kaç bin dönümü 
ihtiva eden araziyi eesmiyeye mez
kûr elli dönüm tarlaya ait Tapu se
nedinin tescili caiz olup olmadığının 
düşülmemesi ve orman idaresinin 
hiç bir tarafa iltihak etmeksizin müs- 
takîlen ve arzuhal itası suretiyle dahil 
olmasına ve davası da kabul edilerek 
tevhiden rüyyet edilmiş bulunmasına- 
göre müddeabih yerin mîrî ormanı 
olduğu hakkmdaki iddiasının tahkik 
ve tetkikiyle hüküm fıkrasında idarei 
mezkûrenin leyh ve aleyhinde bir 
hüküm verilmesi icabederken bun
da dahi zuhui edilmesi’; muhalifi ka
nun bulunmuş ve temyiz layihaların
da münderiç takas talepleri bu sebep
le varit görülmüş olduğundan hukuk 
usuIu mahkemeleri kanununun 428 
inci maddesine tevfikan hükmü mü
meyyizibihin işbu esbapdan dolayı 
nakşına ve evrakın mahallime iade

l in e  ve 1062 kuruş temyiz masraT; 
îmın ileride haksız çıkacak taraftan 
ahzüıe 17-5-931 tarihinde müncfi- 
ken karar verildi „

M M



Şark vilâyetleri ormanlarında tetkikat
Yazan

Baş Mühendis : AHMET MİTHAT

îzmirdegrup merkezindeyiz. Ame- 
najeye ait fennî ameliyelerini orman
da ikmal ile planlarını hazırlamakla 
meşgul olduğumuz Tursun bey kazası 
Alaçam ormanları müzafatından Ayı- 
deresi ormanı kıt’asınm raporlarını 
yazarken bu yövmi avamir ve muha
berat arasında bilhassa Vekâleti celi- 
leden gelen sarı renkli zarfı açarken 
kendimde küçük bir heyecan duy
muştum. Mutadım, hilâfına vücudüm- 
de husule gelen bu raşeden sevin
mek mi yoksa kederlenmekmi icap 
edeceğini tayine vakit kalmadan zarfı 
kesmiş ve okumuştum bile.

Emri Vekâletpenahi sarih idi. Bu 
vuzuhluğuna rağmen emri bir kere 
daha okumaktan nefsimi menedeme
dim ve işlerimin biran evvel ikmali için 
daha faaliyetle çalışüp raporları tanzime 
başladım. Dairemizin dahili teşkilâtı 
itibariyle arkadaşlarımın mesai odaları 
ayrı ayrı olduğundan bu gelen emir
den muavinimin bile haberi yoktu.

Öğle üzeri grup halinde Şarka 
izamımız tekarrür ettiğini ve elimde
ki emrin buna ait olduğunu söyle
yince mühendislerden bazılarının ter
lemeğe başladığını görmüş, arkadaş
larımın yemek iştehalarmı bozmamak 
için üzerinde durmadan mevzuu de
ğiştirmiştim. Öğleden sonra bu hu
susta tafsilât verirken birlikte gide
ceğimiz arkadaşlardan bir kaçı-' 
nın derhal iızun bir sefer için hazır
lanmalarını ve noksanlarının ikmaline

başlamalarım tekrarlayınca arkadaş
larda endişe alâmetleri belirmeğe
başlamıştı. k

* .* *
Emrin, riyasetim altında diğer 

gruplardan birer mühendisin terfiki ile 
Diyarıbekirde teşekkül edecek hey
etime iltihak etmesi ve süriatle birinci 
Umum müfettişlik menatıkında orman
cılık ve teşcir tetkikatma başlanılma
sını ihtiva etmesinden derhal yolhazır 
lığı görmeğe başlamıştım.Levazımı seîe- 
riyenin ikmalinden sonra deniz yolu
nun tercihi suretiyle ve Mersin t ârikiyleî 
Adana üzerinden Diyarbekire hare
kete karar verdim.

Izmirden Seyrisefain vapuruna 
binerken tekarrür ettirdiğimiz veçhile 
İstanbul grubundan gelen Avni beyley 
buluştuk ve birlikte gayet güzel bir 
havada seyyahat etmek şartiyle k ve 
Akdeniz mailesi ormanlarından mü
teaddit yangınları karşıdan mütees- 
sirane seyrederek Mersine vardık. 
Akdenizin sahil akşamında zaten 
azalmakta olan ormanlarımız böyle 
kasdî veyahut kazaen vukua gelen 
yangınlar neticesi miktar ve saha
larını azaltarak olhavalinin ağaçsızlı- 
ğa doğru gitmekte olduğu ve bu 
halât bir çök meslekdaşlarca malûm 
olduğundan burada tafsilât vermeği 
zait buluyorum.YaImz vapurun birinci 
süvarisi bilhassa bu yangınları göre
rek yanımıza gelmiş ve Baş mühen
dis bey bu gördüğünüz yangınları
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mâlesef biz her seferimizde ve daha 
kesif bir surette görmekteyiz. Buna 
karşı ne gibi tedbirler düşünülmüş 
ve alınmıştır diye. ‘ sordu. Bu sual 
karşısında kızarmadım diyemem fakat 
tevil yoluna saparak bu kabil îacia- 
mütecasirlerinin behemehal yakala
narak pençei kanuna tevdi edilmekte 
olduklarım ve hatta bazılarından mah
keme karariyle tescir masraflarının 
alındığını söylemiştim. Buna rağmen 
yangınlar yüzünden mühim bir millî 
servetin heba olmakta olduğu ve bu
nun şiddetle men'i için acil tedbir
lerin pek yavaş alınmakta bulundu
ğunu da burada kayıdla sadada rücu 
edeceğiz.

Mersinde ağırlıklarımızın ambalaji 
buzulanlannı ikmal ve itmam ederek 
Adanava vardık. Orada bir gün Eks
presi bekleyerek ferdası günü Mar- 
dine hareket ettik. Adanadan sonra 
seyyahat edeceğimiz tarik henüz 
bence meçhul olduğundan güzergâh
ta tesadüf edilecek yenilikleri,. ente- 
reşsan şeyleri, mesleği mevzuları ta- 
mamiyle takip için dikkat gözümü 
daha ziyade açmış ve Şark vilâyet
leri ormancılığı tetkikatı için not
larımı Adanadan müîarekatten sonra 
kayde başlamıştım. Antrı parantez 
şunu da ilâveyi bir şükran vazifesi 
bildiğimden, îzmirden hareketimizden. 
Adanaya muvasalat ve hareketimize 
değin meslekdaşlardan gördüğümüz 
Samimi hüsnü kabul ve mihvannu- 
vazlığa şahsım ve heyetim namına 
burada teşekkürü borç sanarım.

Adanadan Mardin ekspresi öğleden 
sonra hareket etmişti. Kompartiman- 
lar Halebe kadar pek kalabalık idi. 
Trende ve hatta Kompartımanımızda

Vekâlet şube müdürlüğünde' iken ta- . 
nışıp marife peyda ederek hürmet - 
ettiğim Baytar umum müfettişlerinden 
Adil' bey ile buluştuk. Âdil bey^Şark 
vilâyetlerinde uzun seneler vazife 
vermiş gayyur kıymetli bir arkada" 
şımız olduğundan onunla birlikte 
seyyahat, bana Şark vilâyetleri tetki- 
kaiında vazifemin kolaylıkla geçebi
leceği fikrini ilhama vesile olmuştu.

Adanadan hareketimizden soîıra 
hattın her iki tarafında vasi pamuk 
tarlaları, iri ufaklı çiftlikler nazarı dik
kati celbediyordu. Bazı yerlerde ha-; 
sat edilen ekinlerin son harmanlan 
ile uğraşılıyor.. Bazı mahallerde Ça
yırlar, Yoncalar belki de ikinci defa 
biçiliyordu. Ceyhan istasyonundan bir 
az sonra ormanlar yavaş yavaş gö- ‘ 
zükmeğe başlıyordu. Bu ağaç küme
leri seyrek veya kesif bir baltalık 
halinden tedricen dağlann şahikala- 
rindan cesim ve koru ormanlan ha
linde büyük çamlıklara tahvvül etmek 
üzere Osmaniyeye kadar mütekatti 
bir surette temadi ediyordu. Osma
niye ormanlannm vüs’ati, kesafeti ve. 
ehemmiyeti hakkında eskiden beri 
arkadaşlardan duyduğam ve okudu
ğum raporlardan edindiğim malûmat 
üzerine matıalen tetkikini arzu etmiş 
isem de bunun müsait bir zamana 
tehiri ile halen olhavalide ilk memu
riyetim i yapan Komiser Memduh beyden 
bu hususta bizi ere bir az malûmat 
vermelerini dileyeceğiz. Osmaniyeden 
sonra ortalık temamiyle karardığından; 
etrafı görmek ve not almak imkânı 
kalmamıştı. Gece yansı İslâhiye is
tasyonuna varmıştık. İslâhiye istasyo
nu hudut gümrük muayene istasyonu
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olduğundan trenimiz orada bir az 
daha razla tevekkül etmişti.

İslâhiye kelimesi bana Oradaki 
bir çok menakıbım işittiğimiz Orman 
ameliyat mektebi ve onun çalışkan, 
vazife perver müdürü olan sabık 
umum müdürümüz Cafer beyi hatır
latarak rahmete vesile olmuştu. Ame
liyat mekteplerinden mezun arkadaş
ların bir çoğu İslâhiye kelimesini 
unutamamış ve bir çok hatıratını bel
ki de ePan muhafaza etmektedirler: 
Meydanı ekberde Suriye hudut mu
hafızları ve gümrük memurları trene 
bindiler.

Evvelâ lâzım gelen muamele ve 
kontrol ifa edilerek katar hareket 
etti. Artık çöle girmiştik. Tabiat bü
tün çıplaklığiyle arzı endam ediyordu. 
Çöl sakinlerinin evleri, Köy ve Ka
sabaları görülmeğe değerdi. An ko
vanlarını andıran ve yalnız üstlerinden 
ziyanın girmesine müsait bir tarzda 
kerpiçten inşa edilen evler muhite göre 
pek sıhhî ve enteresan yapılmışlardı.

---- i_ Sayı • 56

Su veya kuyuya malik olanı istas
yonların önlerinde tek tük ağaçlar 
gözüküyordu. Ovada geçen sene ku
raklıktan naşi ekinler yanmış ve hat
ta hayvanların gıdasını teşkil eden 
ve çöl florasına mensup bazı haşişi 
nebatat bile kurumuşlardı. Nazara çar
pan, Çekirge ile yapılan mücadele
nin kilometrelerce uzanan çukurlarfve 
tek tük çinko levhaları mücadelenin 
tahaffüf ettiğini ve kuraklıktan Çekir
ge afetinin de kendiliğinde mahvoldu
ğunu göstermesi itibariyle şayanı şük
randı. Çölde derecei hararet o de
rece ziyade idi ki adeta trenimiz 
yangından çıkarılmış kasalar gibi kız
gın ve içinde terliyor teneffüs için 
güçlük çekiyorduk.

Halepten hareketimizden 24 saat 
sonra Mardine vasıl olduk. Şehir ile 
istasyon arasında on bir kilometre
den fazla bir mesafeyi otomobil ile 
kat ederek Mardin Palas oteline va
rılmıştır

(ıarkası var)
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Über die Vegetations verhâltnisse des 
Nordöstlichen Kleinasiens.

m  Krause

KüçükAsyanın Şimali Garbisindeki 
ahvali Tenebbütiveye dair

rman ve Av okuyucularının na- 
|  zarı mütaleasına arz ettiğimiz 

bu etüt profsör Krause’nin 1931 se
nesi ilk bahar ve yazında memleke
timizin Cenubu Şarkı köşesinde 
yaptığı tetkikat seyyahatinden alınmış
tır. Profsör Krause memleketimizin 
muhtelif parçalarındaki nebatat alemine 
dair yaptığı ilmi tetkikleriyle Avrupada 
tanınmış son zamanın belli başlı 
alimlerden biridir. Mumaileyh hali 
hazırda memleketimizde bulunmakta 
ve Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü 
nebatat kürsüsünü işgal etmektedir. 
Memleketimizde bulunduğu kısa bir 
müddet zarfında yaptığı tetkik, seya
hatleriyle bize memleket tabiatına dair 
hediye ettiği en doğru ve müracaata 
değer eserlerini bir kaç sene sonra 
daha mükemmellerinin takip edece
ğine şüphe yoktur. Biz okuyucuları
mızın memleketi tanimağa susamış 
arzularını kısmen tatmin eder ümidiyle 
Anadolunun poyraz-gün doğuşu köşe 
sinde yapılan bu tetkiki, yenileri 
ve daha mükemmellerinin çıkmasına 
intizaren neşr ediyoruz.

Makalenin aslının çok büyük

Nakl eden A LÎ LEMAL

olması onun Türkceye tamimiyle değil 
se de bazı kısımlarını çıkarmak suretiyle 
nakline bizi mecbur etmiştir. Biz 
daha ziyade ormancılığı doğrudan 
doğruya alakadar eden cihetleri oldu
ğu gibi nakl edecek diğer kısımları 
hülasa halinde vereceğiz.

Makaleye mevzu olan mıntaka 
Samsun-Kayseri arasında vakî arazi 
parçası olup kesif ormanlıktır.Karadeniz 
kenar dağlarından başlayarak iç A- 
nadolunun temamiyle eşcar ve şücey- 
rattan ari yüksek Bozkırına kadar 
hakim olan nebatat formasiyonlarını 
(1) gayet güzel tanınması itibariyle 
şayanı dikkattir.

Karadenizden İç Anadoluya kadar 
yekdiğerini takip eden bütün bu ne
batat formas yonları, memleketin mor
folojisinin ve bunun neticesi hakim 
olan iklimin bir muhassalası oldu-

(1) İklim ve arazi şartlarına uyğun olarak ve 
değişen, bozkır, çalılık yapraklı orman, mahlut 
orman, ibreli orftıan, dağ çayırı ve saire gibi şe
killerin her biri muayyen ve yeknasak bir camia 
arz eder.

Buna tenebbüt formasiyonu tesmiye olunur. 
Tabiri diğerle tenebbüt formasiyonu, nebatat 
camisıanın muayyen ve karakteristik bir mahalde 
şekli tezahürüdür.
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ğurıdan evvel emirde bu mıntakanın 
iklim ve ahvali turabiyesi hakkında 
malumat verilmektedir.

iklim ve Ahvali Tiirabiye *
Küçük Asya yarım adası üç taraf

tan-poyraz, gün dugusu, kıbleden - 
yüksek kenar dağlariyle çevrilmiş 
olup bunun arasında yüksekliği 
batıda deniz sathından 800-900 met
reden başlayarak doğuda 1300-1400 
metreye kadar yükselen gerîiş bir 
yayla uzatmaktadır. Şimal ve Cenupta 
dağlar dik ve arada pek dar bir sahil 
bırakarak denize ind kleri halde garpte 
vaz’iyet daha müsaittin Anadolu 
merkez yaylasının en kadim suhuri 
olan granit, gnays, billurişiste her 
yerde tesadüf olunur. Fakat bunlar 
devamlı olmayıp muayyen yer
lerde kalkerle örtülüdür. İç Ana- 
doluda hümüs teşekkülü pek nadirdir. 
Toprak, gerek rüzgâr ve suyun 
itikâl mahsulini götürmesine mani 
olacak bir nebatat örtüsünün olma
ması ve gerekse gece ve gündüz 
arasındaki suhunet farkı dolayısiyle 
çıplak ve mücerret kayalardan 

mürekkeptir. Kezalik İç Anadolu 
dağları da hümüstan ari ve çıplak 
bir haldedir. Halbuki kenar dağla
rında vaz’iyet başkadır. Karadeniz 
dağlarının suhuru indıfaı olup ekse
riyetle hatü balâların büyük kısmını 
| ş  suhur teşkil eder. Yalnız denize 
müteveccih olan aksam ekseriyetle 
kalker kayalariyle Örtülmüştür. Eşkâl 
daha müterakki ve hünfus teşkilâtı 
mebzuldür.

Küçük yarım adanın he/eti umumi 
yesi itibarile geç zamanlarda teşek
külüne uygun olarak daha henüz bu

12 p
gün temamile düzelmiş değildir.Deniz 
yaylasiyle henar dağları arasında 
eşkâl itibariyle büyük farklar var
dır, Ve büyük Anadolu yaylası bu 
gün de denizle irtibatı olmıyan bir 
havzai meyahiye göstermektedir. Iç 
Anadolu havzasını besliyen nehir
lerin yazın kuruması veya pek az su 
sevk etmesi bu mıntakanın bambaşka 
karakterde olmasını intaç etmiştir.

Anadolu yarım adasının morfolo^ 
jik inkısamiyle ahvali ıklimiyesi sıkı 
sıkıya alâkadardır. Merkez yaylâsıni 
bilhassa şimal ve cenuptan bir siper 
gibi çeviren yüksek dağlar denizden 
esen rüzgârların rutubetiı i alırlar. 
Bu itibarla Karadeniz dağlarında kâin 
Rize’de 2930 milim olarak yağmur 
nıaksimonunu bulmaktayız. Badehu 
bu miktar garbe doğru sür’atle tena~ 
kus eder. Trabzonda 820 ve Sam
sunda 694 milim yağmurun muhtelif 
aylarına nazaran inkisa,mı binnisbe 
aynidir. Büıün şimal sahilinde en 
yağmurlu aylar: İkinci teşrin, Birinci 
ve ikinci kânunlar, Şubat; yağmurca 
fakir aylar Temmuz, Ağustosdur.

Hava rutubeti pek büyüktür. Dağ
larda çok kere sis teşekkülüne ve 
yağmurun dağlarda şehirlerden daha 
fazla olmasına sebep olur.

Hararet yakınlık itibariyle itidalde 
kaldığından, büyük temevvüçler 
göstermez. Umumiyet itibariyle kenar 
mintakası tesiri dağlara kadar imtidat 
eden deniz iklimi karakterindedir.

Kenar mıntakasının aksine olarak 
iç Anadöluda berrî iklim hâkimdir. 
Yüksek dağlar ratıp deniz rüzgârla
rını alıkor ve şarkta toros zincirine 
ne kadar yaklaşılırsa kuraklık da o 
derece büyür. Bilfarz Anadolu yüksek
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yaylasının kenarında ve denizden 
200 metre irtişadaki Eskişehirde se
nevi yağmur 272 milim. 850 yüksek
likte 236 milim. 1030 M. yükseklikte 
Toros yakınındaki Konyada senevi 
yağmur miktarı 180 milimdir.

İç Anadöluda yağmurun en fazla 
yağdığı ayların ilkbahar aylarına te
sadüf etmesi şimalî şarkî anadolu te- 
nebbütünde kendini tamamiyie gösterir. 
Asıl yağmur mevsiminin sonbahara 
isabet ettiği garp ve cenupta daha 
temmuzda her şey kuruduğu halde 
Si vasta, senevi yağmur itibariyle şimali 
Tarsus’tan farksız olmasına rağmen 
bu mevsimde bozkır taze, yeşil ve 
çiçek içindedir.

Iç Anadolu umumiyet itibariyle 
çok sıcaktır. (30 - 35°) Halbuki ge
celeri son derece serindir. Yazın en 
sıcak aylarındaki suhunet farkları 
20° ve daha ziyadedir. Sonbahar 
ekseriyetle ilkbahardan daha sıcaktır. 
Bunu uzun müddet kalan karın tesi
rine atfetmek lâzımdır. Kışı soğuk 
ve karca zengindir. Bütün sene zar
fında yüksek yaylada sür’ati fazla ve 
beraberlerinde büyük miktarda toz 
sevk eden rüzgârlar eksik değildir.

Yüksek deniz yaylasındaki dağ
larda (Erciş gibi) başka vaziyet hâ
kimdir. Burada kar ilkbahar veya 
yaza kadar kalır ve muayyen yerler
de ( Erciş dağında alpinetum, da ) 
hiç gaip olmaz. Bunun neticesi ola
rak kar mmtakasındaki dağ yamaç
ları ve vadileri yazın yaylanın civar 
kısımlarından fazla rutubet alır ve 
bu sebeple daha zengin bir mecmu- 
ai nebatat gösterir. Hulâsa iç Anado- 
lunun iklimi Karadeniz ikliminin 
aksine olarak sıcak yazı, soğuk kışı, 
büyük suhunet îarkiyle ve az, bundan

başka gayri müsait tavazzu eden 
rutubet sakıta miktarile tam berrî 
iklimdir.

Anadolunun bu iklim şartlarına 
muayyen bir mecmuai nebatat te
kabül eder. Yağmurca zengin şi
malde çok defa vasi ormanlara 
tesadüf ettiğimiz halde iç Anadöluda 
bunlardan eser yoktur. Burada en 
hâkim formasion toprak evsafına göre 
muhtelif teşskkülde zahir olan step
lerdir; nadir olarak boğazlarda ve 
vadilerde veya dağ yamaçlarında 
küçük boylu ağaçlıklar bulunur. Çok 
tozlu ve akmtısiz bazı çukurluklarda 
hiç bir tenebbüt eseri mevcut değil
dir ve kenarlarında görünen toz 
stepleri merkeze doğru gittikçe toz 
çölüne inkilâp eder.

Deniz kıyısı
Umumiyetle Anadolu yarım adası 

sahillerinin yalı nebatatı büyük bir ben 
zeyiş arzeder; Karadenizin şark ke
narından İskenderun körfezine kadar 
bir ç k neviler bulunmakta ve bun
lardan pek azı Karadeniz ve Akdeniz 
kıyılarına münhasır gibi görünmek
tedir.

Çalılık orman (Fundalık)
Şimali Anadöluda yalı zonuna 

“Çalılık halinde orman, diye karak- 
taize edilebilecek bir zona bağlanır. 
Handel Mazzetti kitabında bütün ka- 
radeniz mıntakasında denize müte
veccih münakalelerin alt kısımlarının 
400 - 600 M. irtifaa kadar çalılık ha 
linde orman ile örtülü olduğunu ve 
bunların koru ormanından neşet et
tiklerini, insanlann, rüzgâr kırmasının, 
orman yangım ve sairenin bunları 
bu hale getirdiğini ileri sürer.

{arkası var)
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M eslek düşünceleri

İÜ 6
Teşkilât

I
T eşkilât meselesinin ilim ve in ilâp bakımından ehemmiyeti

Ormancılığa yeni bir istikamet 
gverilirken düşünülecek en mü

him işlerden biri de teşkilât mesele
sidir. Teşkilât mes’elesi bir müesse- 
senin Hayatını ve hayatiyetini ifade 
eder. Kuruluşu tesadüflere bağlı la- 
alettayin bir dolduruşla terkip edilen 
her hangi bir teşekkül ergeç bozul
mağa, çözülmeğe mahkûmdur. Millet
lerin İçtimaî, İktisadî, siyasi tarihleri 
bize teşkilât sakatlığından dolayı in- 

• hilal etmiş bir çok müesseseler göste
rir. Yirminci asrın teşkilâta verdiği 
ehemmiyet o kadar ileri aşmıştır ki 
bu gün o da ayrı bir ihtisas üzerin
de çalışılan fakat bütün feyzini tec
rübe ve teknikten alan bir “ tatbiki 
ilim,, şûbesi olmuştur.

işte bizim bahsimiz, temeli tec
rübe ve teknik üzerine kurulacak 
bir ilim ve teşkilât davasıdir. Bir ölü 
kadavrası üstünde yapılan cfeyişiklik- 
ler bizi alakadar etmez. Yırtık yerleri 
yamamak,kopmuş parçaları lehimlemek 
suretiyle eskiyi tamir ve muhafaza 
ederek ileri götürm eğe çalışmak 
bu devrin inkılapçı şiarına uymayan 
ric’i hareketlerdir. Yeni bir tan
zim de her müessesenin kuracağı 
teşkilât eskiyi kuvvetli bir darbeyle 
yıkmak ve yeniye, cezri icraata keç- 
mekle kabil olur.

Binaenaleyh teşkilât mes’elesi

ormancılığın bir ileri hamlesi, Cum
huriyetin inkılâb davasıdır.

Bu günün teşkilâtı 
Bu günkü teşkilâtımız, hiç bir 

esasa istinat etmeyen meşrutiyet dev
rinin yadikârı ilimsiz, bilgisiz bir 
kuruluştur. Bu kurulüş:

Birinci derecede unsur itibariyle ; 
bir insicam, tahsil ve seviye ahengine de 
malik değildir.

Teşkilât ve memurları bir kaç 
sınıfa ayrılır:

A: Yüksek memurlar 
B : Orta „
C: İlk
Yüksek sınıfı teşkil edenler muh

teliftir ;
1 — Ziraattan ormancılığa gev  

çenler
2 — Yüksek orman mektebin

den mezun olanlar
3 — Avrupa tahsili görenler 
O rta sınıfda:
1 1— Yüksek mektebi bitire

meyenler
2 —1 Ameliyat mektebini ikmal 

edenler
3 — Kurstan ehliyatname alanlar  ̂
Bunlar içinde tahsil ve seviye

o kadar farklı ki içlerinde orta mek
tep, idadî mezunlan olduğu gibi yal- 
nız ilk tahsil görmüş kimseler de 
vardır.

I
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İlk memurlar da:
1) Başkâtip ve kâtipler
2) Muamelât ve cibayet
3) Muhafaza kısmını teşkil eder 

Burda da tahsil, tecrübe ve yaş sevi
yesi bir birinden çok ayrılacak ka
dar bir fark ve tefavüt arzeder.

Bu vaziyet yakın zamana kadar 
her müessesede buna müşabihti Fakat 
yavaş yavaş tasfiye edilmiştir. Birde 
hem seviyeler muhteliftir, hem de teş
kilât bu seviyeleri nazarı dikkata al
mamış, her kese ayni vazifeyi ver
miştir.

Unsurlarının vazifelerini temdit 
ve tesbit eder bir talimat yoktur

Eski başmüdürlük teşkilatı ameli 
bir kuruluşa istinat etmemekle bera
ber muhiti ve zamanı nazarı dikkate 
alınırsa o devre göre az çok müta- 
bariz bir vasfı haizdi. Memurlara 
muayyen hudud ve selâhiyetlerle mu
ayyen bir takım işler verilmiş, mesu
liyetinin hududu tespit edilmişti Bir 
kaç sene eveline kadar mer’i olan baş, 
müstakil ve mülhak müdürlere 
ve fen memurlara ait talimatnameleri, 
o devrin daha sarih bir gayesi ol
duğunu gösterir Hiç olmazsa ikinci 
sınıf muhafızlardan itibaren müdürü 
umumiye kadar bütün memurlar va
zife ve selâhiyetinin hududunu bilir 
ne yaptığını ve ne yapacağı az çok 
idrak eder, müfettişler de buna naza
ran mes’uliyet tesbit ederlerdi.Fakat hiç 
faiydasını görmediğimiz barem kanu
nu çıkarken bir kaç maaşa zam ko
parabilmek kaygusiyle başmüdürlük 
teşkilâtı ortadan kaldırılınca idare iş
leri sapır sapır dökülmeğe başladı 
Şimdi onu desteklerle takviye etmek 
isteyoruz;
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Bu gün kadronun en küçüğün
den en büyüğüne kadar hiç bir me
mur vazifesinin hudut ve şümulüne 
selâhiyetinin vüsat ve derecesine, 
kafiyyen vakıf değildir; çünki elde 
takip edilecek bir talimat kalmamış
tır. Zaman deyişmiş, ahkâm tağayyür 
etmiş fakat maddeler yerinde say
mıştır Hususiyle bir birinr nakıs emir
ler karşusunda idare işleri bazan 
öyle feci safahat arzeder ki bunların 
anianışı bile insana zarar verir Maat- 
teesüf hakim huzurunda iddialarımızı 
vazife ve mesuliyetimizin hudutlarına 
aid bir talimatname ile tevsik ve tes
pit edemediğimizden dolayı bir çok 
davaları kaybettiğimiz gibi nahak 
yere ceza gören, haksız yere hapse 
atılan masumlarda olmuştur. Memurluk 
bütün mukadderatı müfettişin kanaatine, 
hakimin vicdanına bağlıdır. Vakıa bir 
tahkikat evrakında en büyük rolü 
oynıyacak, hükmün itasında yegâne 
medar bulacak şey müfettişin kana
ati, hakimin vicdanıdır. Lâkin müfet
tiş ve hakimin kanaat getirmesi ve 
vicdanen karar vermesi iç'ııı kanun, 
nizam ve talimatnamelerin buna göre 
tedvini lazımdır. Müfettiş ve hakim 
kanaatlerini mücrimin şahsiyet ve fiiline 
göre tahakkuk ettirirken vicdanların 
bir takım müeyyidelerle tatmin ede
ceklerdir.

Memurlarına verilecek talimatı 
tatbik ettirecek muayyen formülleri 
olmayan teşkilât hiç bir kıymeti haiz 
olamaz Bu yokluk, var olan bir ku
ruluşun binefsihi inkârı demektir.

Kötü bir bürokrasi zihniyetiyle 
malûldür

Müdürüyetlerle mülhakatı arasın
da ceryan eden muameleler tetkik



*2şÇİf»tsö öüııin memurlarla■.. kırtaşiyeT. 
cihkten başka, . bir şey ' yapmadıği.; 
görülür. \  üksek mektep kürsüsünde, 
ders gösterilecek kadar. ehemmiyet 
verilen (muamelâi idare) bitmez tü
kenmez görülen işler keyfiyet itibariyle 
hiç bir kıymeti haiz değildir Fakat 
yine nazan itibare alınırsa bir kaç- 
mahzen evrak doldurur.

Bir müdürüyetin mesai bilanço
suna esas olan işler şöylece tasnif - 
edilebilir:

1 -jg; Tahribat ve yangın ceza 
raporları

; 2:. -—  „ . ,  dava
ları

3 — Muhtelif cürümlere müte
allik tahkikat evrakları

4 — Memurin muhakematı ve 
hususi orman davaları

5 -  Muvakkat ve kat’i işletme 
pilanları

6 — Müteferrik işler (Köylü ın- 
tifaı buraya dahildir)

İşte izam edilen ve bitip tüken
meyen bütün muamelât bundan 
ibarettir.

Müdüriyet pemurîarının £ünlerce, 
.aylarca, devam eden bir mesai h^t-? 
lası neticesinde tanzim edilen evrak
lar, davalar ya mahkemeye gider, 
kanun ve nizamların kalıplarine s ı 
madığından dolayı reddolunur, yahut 
hüküm alımr, mücrim mahkum olur 
fakat icradan takibatı yapılamaz; çün- 
kı bana maddi imkân yoktur.

Müdürüyetler için bürokrasiye en 
müsait olan iş: köylü intüaidir. Za
manın idarei maslahatçılık siyasetine 
uymak için sonu gelmedi; muhabe
reler, emirler, tekitler, teklifler yapılır.

Bu işler içinde en müspet neti

ce veren hususi orman davalarıdır. 
Bu davaları benimseyen müdür v e . 
avukatlara! bilhassa Ali Galip bey 
efendi gibi mümtaz şahsiyetler olursa-.' 
dirayet ve kiyaset sayesinde bir çok § 
ormanların hususiyet iddialan, sukut 
etmiş, devlet hesabına mühim ‘menî^fl 
atlar temin edilmiştir. Fakat şunu da 
kayt edelim ki bu davaları kazanan 
avukatlara mühim paralar * verildiği-; 
halde davanın tahrik, takip ve inta- 
cinde müessir olan müdürlere nakti 
mükâfattan sarfınazar alelâde mana-. 
siyle bir taktir dahi verilmemiştir.

4) Mutlak bir “idarei maslahatçı
lık* takip eder.

Bütün muamelâtta esas, idare? 
maslahatçılık „ fikri, kanun, nizam 
ahkâmi îenniyenin tatbikidir. Bazen, 
gayet ciddi verilen resmî emirler tah-;; 
tında müstetir zamiri “ bu iş\ idare? 
edeceksin» manasına gelir. Bazen de? 
şeeniyetden teğâîül edilerek re£m|l 
emirler dahilinde idarecilik . yapılır. 
Bu siyasete^H  olmayan bir ' ida^el 
amiri bu günün düşüncesine; göre
liyi bir idareci, telakki ed ü n ö l 
Her şeye rağmen -hatta kanunun ta?-. 
havvülüne dahil olmasa bile maslahat 
idare edilecektir. Bununla;^ b ^ b e r  
mesuliyet hissesi de en vasi manaşiyle 
tatbik olunmaktan yine vaz geçilmezi

5) Bu gayesi, istikameti, olmayan 
teşkilat şureş içindedir. ;

Bir müdüriyet çerçevesi dahilin
deki yüksek menfurların l&âzüe , Vö 
mesai şeraitini tetkik edersek şunları 
göreceğiz:

: A) Kaza’ mühendisleri:
Kaza mühendislerinin vazifeleri 

çok mahdut bir sahaya inhisar etmiş
tir. Mukavelelerin, hususî komiser ve
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fen memuru gibi teşkilâtı var; ama- 
najman işleri de ̂ ekseriya gruplara 
tevdi deiliyor. Mühendise düşen 
vazife yangın söndürmek,; müca^at: 
raporu yapmak, muhafızları kontrol 
ve bir de köylü intifamı tanzim etmek
ten ibarettir Bunları bir mühendis
ten ziyade idarede uzun müdddet 
bulunmuş eli iş^ yatğın herbangibir 
memuT da yapabilir.

Köylü intifamı tanzim etmek ayrı 
bir meseledir. On sahiîelik pilân 
•isteyen müdürler görülmüştür. Baş 
müdüriyet teşkilâtmda^fen memur
larının salâhiyetleri daha vasi idi. 
Fen. memuru meccani ruhsatnameler 
için raporunu tanzim ve ruhsatname
nin itasını muamelât memnrüna em- - 
rederdi. Şimdi, değil bir mühendis 
bazen başmüdür bilgğ ruhsatname 
itasına ^salâhiyettar' değildir. Meccani 
intifaa mahsus ruhsatnameler bazı 
mıntakalardaj Vekâletin emri lâhik 
olmayınca yerilmez.

B) K pntrblörl^^
Eskiden müfettişi umumilerin ve- 

zaıfine 'ait talimatnamede' mıntakâ 
müfettişleri için ( müfettişler bilû- 
mum orman muamelâtını teftişle mü
kelleftir) cümlesi vardı. Bu cümle 
oylej bir telhis ifade >eder ki teşrih 
ve. tefsiri her müfettişin vüsati di
mağına -.kalmış -. bir .şeydi- Barem 
kanunîyle bu unvan ff|n  kontröIörü„ 
ne tatahavvül edilince kontrolörlük 
vazilesı çok müphem bir mahiyet ' 
almıştır. Yanma terfik edilen fen 
kelimesine bakılırsa kontrolörler fenni 
işleri teftiş etmekle • mükelleftirler. 
Halbuki işV berakistir. Kontrolörler 
yüzde doksan idare işleriyle meşgul 
olurlar.

m ı

Müdüriyetten havale edilen evrak
lara bakılırsa kontrolör, m û dül mi£ ' 
avinidir Tevdi olunan tahkikat işleri 
nazarı itibare alınırsa müfettiştirler 
idareciliğin icabatı olarak bazı defa 
“sen müfettiş değilsin; idare. işlerine 
karışmaklığın doğru değildir, derler 
ve bu noktai nazarın temdidi olarak 
müdürlerin mezuniyetinde vekâleti 
kendilerine verilmez. Bazen de idare 
işlerinin bütün müameîâuna kânştın- 
larak damga, nakliye gibi mühendis
lik vezaifı gördürülür, müdür vekâ
leti yapünlır.

Hulâsa kontrolörler deve kuşuna 
çevrilmiştir, 'f Uç! denildiği zaman 
kanatlarını açar, yürü, emri verildiği 
vakit deve gibi yola kanhr. Müdür
lükle, mühendisliğin arasına sıkışmış 
vazifeve salâhiyeti müphem bir 
memuriyettir. Eski- unvana nazaran 
müfettiştir. Yenisi düşünülürse ken
disinde müfettişlik salâhiyeti dçğfli 
olsa olea muayyen bir meselenin 
tahkikine memur muhakkik vasfı 
vardır.

Zaien müfettişlerin müdürlerin 
dununda olması prensip itibariyle 
muvafık bir şey olamaz. •••

Baş müdüriyet ieşkiiânna göre 
mıntaka müfettişliklerinin manası var
dı. Bu günkü şekle göre bunların 
hiç bir- mevkii yoktur. Müdür mua
vini denilse daha doğru bir hareket 
yapılmış olurdu.

C) Müdürler;
Müdürlerin salâhiyetleri ve vazife; 

hudutları nedir, kimse bilmez Her 
müdür kendi kanaat ve düşüncele,? 
rine göre bir idare tarzı takip eder. 
Bir müdüriyette muvafık görülen iş 
başka müdüriyette gayri caiz .gÖrÜ-

SH
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iür. Bütim direktifler askerin son 
kumandanı gibi Vekâletin son em
rindedir.

* Balık baştan kokar, derler, mü
düriyetler keşmekeş içinde bulunun
ca tabiidir ki madun memurlar da 
ayni anarşinin zebunu kalacaklardır.

Müdüriyetlerde baş kâtiplerin ka
zalarda muamelât memurlarının mev
ki ve ehemmiyetleri de dikkatle 
mütalea edilmelidir. Başkâtipler, esa
sen bir amiriyet kudretini haiz olma
makla beraber muamelâtın tedvirine 
vasıta olmaları dolayısiyle büyük bîr 
nüfuz sahibidirler. Bir başkâtibin 
kaleminde nufuz sahibi olması takdir 
edilecek bir vakiadır. Fakat, bütün 
müdüriyet mıntakasındaki otoritesi 
ehemmiyetsiz bir gözle görülemez.

Baş müdüriyetlerin, Fen memur
larına ait vezaif talimatnamesi “kaza
da Fen memurlarının daire Reisi ol
duğunu ifade eder. Halbuki mumelât 
ve muhaberat muamelât memurlarının 
vasatisiyle ceryan ettiği için bunun eti
ketten başka kıymeti yoktur. O derece 
de ki Mühendislerin hatta kazasında 
merkezi olan kontrolörün harcirah 
evrakını, maaş bordrolarını kâmilen 
muamelât memuru tasdik eder. Mu
amelât memurunun resmi mühürünü 
havi olmayan evraka maliye memur
ları itibar etmezler. Kaymakam resmî 
evrakları daima muamelât memuru
na havale eder, idari işlerini muame-, 
lât memuriyle görüşür, lüzum görürse 
mühendisi hususî surette davet ederek 
fikrini alır. Bu vaziyetin getirdiği 
neticeler her arkadaş nefsinde görmüş 
ve tecrübe etmiştir.

D ) : Hususî mukaveleler:
Hususî mukaveleler ayrı bir tet-

kik mevzuudur. Mukavelelerin şim
diki teşkilâtını idame edebilmek için 
evvel emirde devletin Orman siyasetinin 
tespit ve takriri lâzımdır. Ormanlarda 
devlet işletmesi tatbik edilmezse bu 
günkü şeklin Islâhına çalışmalı, ona 
başka bir veçhe vermelidir. Komiser 
ve Fen memuru ücretleriyle devlet 
memurlarının maaşları arasında nis
petsiz fark tadile muhtaçtır.

Komiserlikler mevhum vazifeler
dir. Bunlarında hudut, salâhiyet ve 
müdahale dereceleri malûm değildir. 
Kendilerine büyük kıt’alar ve orman 
parçalarının işletme nezaretleri tevdi 
edildiği halde ekseriya merkezlerine 
uzak mesafede otururlar. Ücretlerini-1 
Vekâlet muhasebesi tarikile dahi olsa- 
müteahhitten alırlar. Komiserliklerin 
devlet kadrosu dahilindeki, teadül 
ettikleri derece ve memuriyetler tayin 
edilmemiştir.

Hususî Fen memurluklarıda ayni 
şeraite tabidir. Buraları birer nekbet 
yeridir. Resmi kadro dahilinde tutu- 
namayanlar veya her hanğî bir se
beple idarede durması muvafık gö- 
rülmiyenler derhal ücretli bir yere 
gönderilir.Hususî mukaveleler bu gün
kü ormancılığın kan damarlarını teş
kil ettiği halde bunların devlet me
murları kadrosu içinde hiç mevkii 
olmadığı salâhiyettar makamlar tara
fından deî’atle ifade edilmiştir.

İşte yukarıdanberi yazdığımız bu 
günki teşkilâtın çok telhis edilmiş 
safahatım gördükten sonra artık isti
nat edeceği hiç bir esas kalmamış 
olan bu sakat teşkilâtın halâ takvi
yesine çalışmak geri bir idare tarzı- 
mn daha bir çok seneler, ormancılı-
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ğın yerinde tevekkufunu mucip ol- 
amktan başka bir fayda vermez. Ya
pılacak iş metin bir irade ve inki- 
lâpcı bir ruhla harekete geçerek eski 
yi yıkmak yerine Prensip sahibi, 
gayelerini müdrik, istikameti vazih, 
hedefleri muayyen, vazifelerinin hu-

Sayı: 56 -

dut ve salâhiyetine vakıf icrakâr, 
şuurlu bir idare sistemi kurmaktır.

Gelecek yazımızda yeni teşkilât 
projesinin tenkidini ve bu teşkilâtın 
kendi görüşümüz dahilinde kurulu
şunu ifade edeceğiz

M. Ali Salih
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Orman davaları
I

b3 u günün Ormancılık idaresini en 
JŞyfazla meşgul eden işlerden biri de 
orman davalarıdır. Müdüriyetlerde 
kırtasî muamelâtın tezayüdü için ni
hayetsiz bir menba olan bu meseleye 
o kadar ehemmiyet verildiği halde 
maalteessüf diğer bütün işlerimizden 
daha karışık ve daha mügalitalıdır. 
Şimdiye kadar dava takiplerinde 
sarfedilen emek ve para ile alman 
netayiç mukayese edilirse çok seme
resiz bir istatistikle karşılaşırız, idare 
memurlarının bu uğurdaki neticesiz, 
gayesiz endişelerini görüpte acıma
mak mümkün değildir.

Dava işlerinin bu derece karışık 
ve muğlak bir şekil alması bir çok 
esbap tahtı tesirindedir. Bu sebepleri, 
tahrik, takip ve intaç safhalarında 
ayrı ayrı mütalea edebiliriz. Fakat bu 
amilleri yalnız idarede değil, kanu
nun kendisinde ve hakimlerin tatbik 
tarzında da müşahede etmek kabil
dir. Mevzuumuzu teşrih için evvelâ 
kanunlarımızın dava işlerinin muğ- 
lakıyetine olan tesirlerini tetkik ede
lim :

Bizde iki nevi dava vardır:
1) Ceza
2) Hukuk
İlkin kendi kanunumuzdaki ah

kâmı cezaiyeye bakalım.
1285 tarihli orman nizamname

sinin davalara ait ceza hükümleri 
(33) ve (36) inci maddelerle, nizam-

Yazan :M. Ali. Salih

namenin faslı sanisine müzeyyel 
maddei mahsusadan ibarettir. Esasen 
bu günün ihtiyacına temamen gayri 
mutabık olan bu nizamname davalar 
için hemen hiç bir şey ifade etmez.

Yangın ve tahribat davalarında 
görülen teşcir masraflarını b r çok 
hâkimler bihakkın reddediyorlar. Bu 
masrafın tazminat meyanına, ithali için 
istinat ettiğimiz fıkra zaten çürüktür.

Biz, nasıl nizamnamenin köhne 
ahkâmını menfi bir aksülam.lle kar
şılıyorsak yeni hâkimlerimizde,* bu 
dar zihniyetin mefkûresine vakıf ola
mıyorlar. Altmış beş senedir cürüm 
takibatile uğraşan bir idarenin halâ 
esaslı bir kanuna malik olmaması 
hâkimler huzurunda bizi mahcup mev
kie düşürmüştür. Binaenaleyh her 
şeyden evvel bu boşluğu doldurmak 
lâzımdır.

Saniyen, ana kanunlar da orman 
cürümleri hakkında sarih mevadı 
ihtiva etmiyor. Meselâ ceza usulu 
muhakemeleri kanunu orman cü
rümlerinin,muhakemesi için kâfi değil
dir. Orman davaları adeta bir ihti
sas işidir. Bunun kendine mahsus 
hususiyetleri, mahalli mecburiyetleri 
vardır. Bunları nazarı dikkate almak 
lâzım gelir. Fikrimizi bir misalle tav
zih edelim :

Tahribat cürümlerinde muhafızın, 
her zaman kafiyat failini mahalli cü
rümde yakalaması imkânı olmaz. Me
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mur onu yapacağı tahkikat neticesin
de muhtelif şehadet ve delâili takip 
ederek bulur ve meydana çıkarır. 
Artık bu kadar kafi deliller karşısın
da mutlaka (Cürmü meşhut) aramak 
lüzumsuz bir usulşinaslık olduğu gibi 
mücrimin beraetine karar verilerek 
cezai bir terhip yapılmamak suretiyle 
cürümlerin tezayiidünü mucip olur. 
Vazu kanunun maksadı hasıl olmaz. 
Yangın davaları ağır cezaya tealluk 
ettiği için bu cihet bir az daha ta
mik edilsebile yine bütün bütüne ip- 
tâi edilemez. Eğer, ceza usulu muha
kemeleri kanunu buna mani ise ya 
ahkâmı tadil etmeli yahut orman cü
rümlerinin hususiyeti kabul edilme
lidir.

Mahkemeler, bazan tek imzalı 
zabıt varakasıni k bul etmedikleri 
gibi yalnız memurun şehadetine de 
sem’ü itibar etmiyorlar. Dağ başında 
bir cürme raslayan memur şahit ara- 
ymcıya kadar elindekileri kaçırır. 
Aksi taktirde ısmarlama şahitler te
darikine mecburiyet hasıl olur ki 
bunların da mahkeme nazarında delil 
olmak kıymeti yoktur.

Saniyen, ceza kanunu da orman 
cürümleri için bir yol göstermez. 
(370) inci maddesinde orman yakan
ların beş seneden aşağı olmamak 
üzere hapsedileceği yazılı ise de 
ihtiyaca tekabül etmez. Kanunun cü
rüm ve ceza kısmında umumî hü
kümlere muvazi olarak devlet hâzinesi 
aleyhinde (Ormanları kasdediyoruz) 
irtikâp edilmiş cürümler için hususî 
bir takım mevat konulması lâzımdır.

504 numaralı işletme kanunu dev
let ormanlarından başka hususî or
manların dahi kat’î veya muvakkat

işi etmeplânlarmın tanzimini mecburî 
kılmıştır. Bunu yaptırmayan orman 
sahiplerinni kat’iyatına musaedeedilmez. 
Hususi ormanlara bu mecburiyetin 
vaz’ma sebep bu ormanların ten- 
sil, ihya ve tekâmülü itibariyle milletin 
umumi menfaatiyle alâkadar olmasıdır. 
Orman sahibi ancak fennî ahkâm 
dairesininde hakkı intifa’ına maliktir.

Bu günün medeni İçtimaî, ve İkti
sadî telakkisi orman mefhumuna dahil 
olsun olmasın alefumum ağaçları kit
lenin menfaatiyle mukayyet tuttudu- 
ğundan ormanları ve ağaçları muha
faza için her devlet kendi teb’asına 
bir takım mecburiyetler tahmil etmiştir. 
Tabiî bizde böyle bir mecburiyet tesis 
ederek ağaçlarımızı fennî kıvaide tat- 
bikan kestireceğiz. Bunun için orman 
idareleri tapulu arazi dahilindeki ağaç
lan dahi kayıt şart altına alarak 
kendilerine usulü dairesinde müracaat 
edilip müsaadesi istihsâl olunan ağaç
lar hakkında muamele yapmak ister
ler. Bazı yeılerde evamiri hükümete 
ademi riayet maddesine istinaden 
yapılan bu muameleler mahkemenin 
bir hükmü ile derhal bertaraf edilmekte, 
bu suretle orman ve arazi sahiplerine 
fırsat verilmektedir.

Bu hususta kanunu medenîmizin 
ihtiva ettiği hüküm çok şayanı dik
kattir: Bir araziye malik olan kimse 
onun hem üstüne ve hem altına malik 
olup kanun dairesinde her türlü ta
sarruf hukukunu haizdir. Buradaki 
kanun dairesinde sözü gayet mani
dardır. Mamafih hiç bir kanun bu 
gibi tapulu arazideki orman mefhu-. 
na dahil veya gayri dahil ağaçların 
kafiyatınm men oldunduğunu âmir bir 
kaydı ihtiva etmez. Hakimler bunu
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bildiklerinden - kanunu; medenideki .! 
kavdı en geniş ve en mutlak mana- 

. sına tatbik; ederek ■ mütaşarruHann 
ağaçlarada istedikleri gibi tasarrufla
rını temin, ediyorlar.

Biraz evvel ceza kanunumuzun 
orman cürümlerine karşı,sükûtumden 
bahsetmiştim. Bunun başka bir misa
lini irae edeceğim:

Vekâletimizin güzel işlerinden biri 
olarak, Meclis yabanı eşcarın aşılan
ması hakkında 1528 numarlı bir ka
nun neşretmişti.. Bu kânun, yirmi 
ikinci maddesi ahkâmına riayet et- 
mîyen kimseleri 23 üncü madde 
delaletiyle ceza kanununun 516 mcı 
maddesinin altıncı ve son fıkrasına 
nazaran ceza görmek üzere yirmi 
dördüncü maddeye tevfikan müddei 
umumiliklere tevdiini 'emreder Bazı 
müddei umumiler bu gibi mesaî için 
516 mcı maddede, yazılı “Ahar„ keli
mesinin arazi sahiplen ne şamiî ola- 
mıvacağım iddia ederek kanunu 
medeninin tasarruf hukukuna ait 
yukarda bahsettiğimiz maddesine is
tinaden ceza usulü kanununun 163 
üncü maddesi mucibince hukuk amme 
davası açılmasına mahal ölmadığina 
kanidirler.

1528 numaralı kanunun yirmi 
üçüncü maddesinde ceza kanununun 
516 inci maddesi sarahaten zikredil- 
diğine göre madem, buradaki ahar 
kelimesi maddenin tatbikine mani 
olacaktı, o halde bu mahzur ne için 
evvelden nazarı dikkate alınmadı ? 
Bazı h a k im le r in  bu mülâhazatı kanu
nun tatbiksiz bir hale konulmasına 
sebep olmuştur

İste geçen muameleler, içinde 
aldığım bu misaller ana kanunlarla' 
hususî kanunlar arasındaki taaruzları,

hakimlerle ormancılar arasındaki gö
rüş ve anlayış farklarını kuvvetle te- 
zabüf^cttirmektedir. Bu vakıalar ana 
kanunların da mesleğimizin hususi
yeti nazar dikkate alınarak ihtiyaç
lara ğöre .yeni inevadı ihtiva etmesi 
lüzumunu zaruri kılar. Bilhassa yeni 
orman kanunu ç;karken bu cihete 
büyük bir ehemmiyet atfedilerek ica- 
beden tadilât yapılmazsa kanunun 
daha neşri anında tatbiksiz ve hü
kümsüz -kalacağına hiç şüphe etme
melidir/ •

Kaçakçılık işlerinde de diğer ka
nunların’ tahavvülünden istifade ’etme- 
yoruz Devlet hâzinesine faallukeden 
muhtelif emval in kaçakçı Iık m u ca* 
delesine yeni bir şekil verildiği 
halde kereste, odun, kömür : Ve 
sair ağaççılık işleri kaçaklığına 
ehemmiyet verilmemiştir. Bunları 
tevhit etmek her ik i: vekâletin 
kanunlarına birbirlerini itmam eder 
ahkâm koymak lâzımdır. Orman ve 
k çakçılık kanunlarının müşterek 
hükümleri olmalıdır.

Hukuk davalarına gelince. Orman - 
elliğimizin en çok fişlenmiş kı
sımlarından birini hukuk davaları 
teşkil, .eder. Bu madde de kaypet- 
ettiklerimiz olduğu gibi devlet hisâ-?- 
bina yüz binlerce lira menfaat temin 
edilen davalar da vardır. Fakat bu 
davalar kanunlarımızın sarih ahkâmı 
ihtiva etmemesinden zivade onları takip 
eden müdür" veyâ. avukatların, yorul
maz mesaisi, derin vukuf ve tetkik
leri ffsâ^esinde kazanılmıştır., Kayp 
edilenlerse kanun medeninin mem
leketimiz . şeraitine tevâfuk etmeyen^ 
ahkâmının tatbikinden mütevellittir.

Bir avukat olmamakla beraber 
dava işlerine karışmış bir-adam sıîa-
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tiyle gerek hukuk usulü mahkeme
leri ve gerek medeni kanunun bu 
bahiste tadil, İslah ve ilâveye muhtaç 
bir çok noktaları bulunduğunu cesa
retle iddia edebilirim.

Tasarruf davalarında ehli vukuf 
addolunan köy ehli hibrelerine ve
rilen kıymet bazen o kadar müba
lağalı olmuştur ki neticede devlet ha
zînesi zarar görmüş bir kaç adam 
istifade etmiştir. Eğer Ali Galip beye
fendi gibi bu işlere hakkıyle vakıf, 
müdekkik, kıymettar avukatlarımızın 
mesaisi ve temyiz azâsı içinde sene- 
Ierdenberi bu davalarla uğraşmış 
yüksek ihtisas sahibi muhterem zevat 
bulunmasa devlet ormanlarından yüz
de altmışını eşhas eline terketmek 
lâzım gelirdi.

Bir misal gösterelim: Kanunu me
deni Tapularda dönüme değil hududa 
itibar eder. Bu çok yanlış bir hâl çare
sidir. Bu itibar, hududa değil dönüme 
olmalıdır. Vakıa eski Tapuları veren 
memurlar bu dönümleri her ne ka
dar yanlış tahmin etmişlerse de fahiş 
hudut hatalarını tesis ettirerek ilâni- 
haye kabuletmek hem devletin zara* 
rarına hem de halkın menfaatine mu
gayirdir. Bu araziden istifade edecek 
nihayet bir kaç kişidir. Halbuki esas
ta devletin olan ver yine devlete ait

kahrsa bunun menfaati bütün millete 
şamildir.

Hududamı, dönümemi itibar etmeli 
mes’elesî bu günün adiiyeciliğine eyi 
bîr tez olacak mühim bir mevzudur 
bu mes'efe devlet teşkilatı dahilinde 
halledilmezse ileride daha bir çok 
zararlara katlanmağı şimdiden göze 
almal ıvız.

Kafi ve vazıh olmak, muvaffaki
yetin esasıdır Bu davaları şahısla* 
nn kiyaset ve iktidarına bırakmak- 
tansa kanunlara sarih ve kafi me- 
vat ilâve etmek şüphesiz daha ha
yırlı neticeler verir. Şahıslar Fanidir 
Kanunlar-zamanla ahkâmı tebeddül 
etsede-yine ebedidir.

Hulâsa orman cürümleri için hu
susî ve ana kanunlarda icra edilecek 
tadilât, alelade, bir mes'eîe değil, 
devlet ve hazine hukukuna taalluk 
eden çok mühim bir layiha mevzu- 
İKiıır. Bu tadilât yapılmazsa memle
kette otoriter bir ormanaîık tesis 
etmeğe imkân olmaz.

Otoriter ormanaîık “Ağaçlı Tür
kiye, ye gider. Bunun devlete ve 
millete bırakacağı tesirier medenilik 
derecemizin yüksek tevatürünü îfham 
edecektir.

Gelecek makalede mevzuumuzu 
iki balamdan daha tahlile devam 
edeceğiz-
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Meslek havadisleri
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Müdürü umumimiz — Orman niüdü- 
ı li umumisi Bekir beyefendi, berayi 
tedavi bulunmakta olduğu Viyana’dan 
avdet etmiş ve vazifeye başlamıştır.

Toprak doktorumuz _  Vaktiyle 
kimya muallimi bulunduğu yüksek 
orman mektebinin 1339 senesi me
zunlarından Asaf bey, Almanya’daki 
tahsilini ikmal ederek Toprak dok
toru ünvam ile memleketimize avdet 
etmiştir. Memleketimizin bu branşdaki 
ilk doktör’ünü selamlar ve göreceği 
işlerde muvaffak olmasını temenni 
ederiz.

Avrupaya azimet—Yüksek orman 
mektebimiz müderrislerinden Esat 
Muhlis beyefendi Dalehm nebatat 
institüsünde ormancılık nebatatı üze
rimle tetkikatta bulunmak için Alman
ya’ya hareket etmiştir. Mumaileyh 
bulunduğu yerlerden, “orman ve av„ 
için makaleler göndermek vadmda 
bulunmuştur. Bu hususta kendilerine 
teşekkür eder ve muvaffakiyetler 
dileriz.

Mesleğin bir terakki hatvesi Kıy
mettar arkadaşlarımızdan orman ve 
kadastro .mühendisi Tevfik Nevzat 
bey tarafından bir haritacılık kitabı 
yazılmakta bulunduğunu haber ver
miştik. Arkadaşımızın bu kitabı ik
male muvaffak olduğunu ve pek ya
kında forma forma neşretmek üzere 
bulunduğunu memnunniyefle haber 
aldık. Tevfik Nevzat beyin haritacılık 
ilminde dünyaca tanınmış bulunan 
ulemanın eserlerinden istifade etmek 
suretiyle ve on senedenberi bi fiil 
bu işle iştigal ederek aldığı tecrü

belere müsteniden yazdığı bu ese
rin haritacılıkla uzaktan ve yakından 
alakadar bulunan fen adamları ve 
bilhassa orman mühendisleri için 
cidden şayanı istifade olduğuna şüp
he yoktur. Arkadaşımız Nevzat beyi 
bu çok faideli mesaisinden ve elde 
ettiği bu güzel neticeden dolayı teb
rik eder ve eserini bir an evvel 
neşretmesini dileriz.

Mezuniyet — Zinğal komiser mu
avini Ragıp bey mezunen îstanbula 
gelmiştir.

Hasta arkadaşımız — Zatürree 
hastalığından esir firaş bulunan KIrk
lareli kontrolörü Nazım bey eyileş. 
miş ve vazifeye başlamıştır. Arkada
şımıza geçmiş olsun deriz.

İhtiyat zabiti mühendislerimiz — 
Halıcıoğlu İhtiyat zabit mektebinde 
askeri tahsillerini ikmal eden genç 
Orman mühendislerimiz stajlarını ifa 
etmek üzere aşağıdaki isimleri hiza
sında yazılı olan yerlere gitmişlerdir. 
Tebrik ederiz :

Mustafa Necati-Uşak, Enver-lstan- 
bul, Sait-İstanbul, Cemal - İstanbul, 
Vasfi-Söke,. Remzi - Samsun, Mustafa 
Kâzım-lzmir, Hilmi-Muğla, Şevket-Bur- 
sa, Hayati-Bolu, Abdürrahman-Balık- 
esir, Muzaffer-Ankara, Murat-lstanbul, 
Kemal-lstanbul.

Bir tayin - Vekâlet emrinde bu
lunmakta olan Ziya Kadri bey ku~ 
rayi Şeb’a ormanı hususî m kave- 
Iesi fen memurluğuna tayin kılınmıştır. 
Türkiye’nin en sarp ve uzak orma
nında çalışacak olan bu arkadaşımı
za muvaffakiyet dileriz.

Bozöyük
K e r e s t e  F a b r i k a l a r ı

G A L A T A

Voyvoda caddesinde Xazlı han 

ikinci kat

Telefon B E 7 0 6 L U  473

Şubeleri:

A N K A R A  - İ S T A N B U L  - B O Z Ö Y Ü K
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Toptan

Her nevi sanayi kerestesi


