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Fotoğraf: Güngör GENÇ

Bu sayıda Orman Genel Müdürlüğünün, Gazi 
Yerleşkesinin farklı amaçlara yönelik kullanımının yolunu 
açacak sit değişikliği kararlarına ilişkin resmi yazışmaları 
yayımlıyoruz. Bu resmi yazışmalara göre 4 Ağustos 
2011 tarihli ve Genel Müdür Mustafa Kurtulmuşlu 
imzası ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bir yazı yazılmıştır. Yazıda 
özetle; Gazi Yerleşkesinin bulunduğu alanın Atatürk 
Orman Çiftliğinin bir parçası olmadığı, mevcut ağaçların 
sonradan dikildiği, kendilerince yapılan incelemelerde 
alanın 1. Derece sit alanı ölçütlerine uymadığı, alanın 
sit olması nedeniyle “çivi bile çakamadıkları” ve nihayet 
alanın koruma derecesinin 1. Dereceden 3. Dereceye 
düşürülmesi talebiyle yazı sonlandırılmaktadır. Bu 
yazıdan 6 gün sonra “jet hızıyla” karar alan Koruma 
Kurulunun çoğunluk üyeleri de Orman Genel 
Müdürlüğü ile aynı şekilde düşünüyor ve Genel 
Müdürlüğün talebi doğrultusunda işlem yapıyor. Hantal 
bürokrasimizde bir yazının bir kurumdan diğer kuruma 
gitmesi bazen aylar alabiliyorken kararın bir haftadan 
kısa sürede alınması “yangından mal mı kaçırılıyor” 
endişesini de birlikte getiriyor. Dergimizin 7. sayfasında 
yer alan kurul kararına dikkat ederseniz üyelerden sadece 
Yenimahalle Belediyesi Temsilcisi “karşı oy” kullanmış. 
Ormancıların sahip çıkmadıkları mülke Belediye 
temsilcisi Hanımefendi sahip çıkmakta. Kendisini 
kutlamak gerekir. 

OGM’nin Kurula gönderdiği yazıda ayrıca dikkat çeken 
birkaç nokta daha var. Örneğin, Genel Müdürlüğe göre 
alanda hiçbir bakım, onarım yapılamamakta bu nedenle 
bazı binalar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, 
alanın koruma statüsü nedeniyle yapacakları her 
onarımın suç olacağından bahsedilmektedir. Peki, yakın 
zamanda yenilenen OGM Misafirhanesi nasıl onarıldı 
diye sormazlar mı bunu öne sürenlere. Açıkça söylenmese 
de OGM’yi sürgüne mahkûm edecek bu talimatın 
“yukarıdan geldiği” ve elden bir şey gelmediği kapalı 
kapılar ardında konuşuluyor. Ama bu kararın altında 
imzası bulunanların “ormancılık tarihine” hangi renk ile 
geçeceklerini iyi düşünmeleri gerekir.

Türkiye Ormancılar Derneği ve konuya duyarlı diğer 
örgütler konuyu gündemden çıkarmamak için yoğun 
çaba harcıyorlar. Tüm üyelerimiz ile birlikte üyemiz 
olmayan Orman Mühendislerinin de bu çabaya destek 
vermeleri gerekiyor. Konu artık meslek onuru olma 
noktasına gelmiştir.
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Başyazı: YETER ARTIK!
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2003 yılı başından beri meslek kamuoyumuza karşı yapılan uygulamaların bakanların kişisel 
hırs ve tepkilerinden kaynaklandığını düşünmüştük. Sayın Osman PEPE her yere müteahhit 
gözü ile bakmış gerek siyasi gerek kişisel çıkar uğruna OGM’nin mal varlıkları peşkeş 
çekilmiştir. Tüm bu talan karşısında hükümetten ve parti yönetiminden hiçbir tepki gelmemiştir.

2007’den sonraki bakan Sn. Veysel EROĞLU ise Sayın PEPE’yi aratmıştır. Ormancıları muhatap 
almamış, görüşme taleplerine yanıt verme gereği dahi duymamış, uydurma projelerle kamuoyunu yanıltmış, 
ormancıların son varlıklarının da ellerinden alınması için çaba harcamaktadır. Artık, bu uygulamaların 
hükümet politikası olduğu anlaşılmıştır.

Kısaca özetlersek; meslektaşlarımızın mahrumiyet içerisinde binbir güçlüklerle ülkeye ve meslek kamuoyuna 
kazandırdıkları eğitim ve sosyal tesislerin tümü elden çıkarıldı, adeta talan edildi. Bu peşkeşin sorumluları 
kamuoyunun tepkisini azaltmak için “Beş yılda Trakya kadar yani 2,3 milyon hektar alanı ağaçlandıracağız” 
savıyla Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı (2008-2012)’nı kamuoyuna sundular.

Büyük silvikültür uzmanı olduğunu zanneden zamanın Orman Genel Müdürü, ormancılık bilim ve tekniği 
ile örtüşmeyen “Rehabilitasyon” uydurmacasıyla bu programın içini doldurdu ve talana devam etti. Bu 
hizmetlerinin karşılığını da milletvekili seçilerek almış oldu.

39 orman fidanlığının satışı ile ilgili uygulamanın yargıdan dönmesine rağmen bazı fidanlıklar satıldı. 
Atatürk’ün emriyle 1925 yılında kurulan, İç Anadolu şartlarına dayanıklı ucuz ve sağlıklı fidan üretimi ile 
yıllarca Ankara ve çevresine hizmet veren Söğütözü Fidanlığı, 57 bin m2’lik Ana Tamirhane binalarıyla 
birlikte TOBB’a verildi. Ne karşılığında?...

İstanbul’un önemli bir fidan üretim merkezi olan Alemdağ Orman Fidanlığı elden çıkarılarak yapılaşmaya 
açıldı. Neyin karşılığında olduğu daha sonra anlaşıldı.

Uzun yıllar ormancılarla özdeşleşen ve adeta ormancıların mabedi konumundaki TAŞ BİNA, hiçbir neden 
yokken önce satılmak istenildi, Derneğimizce konulan ve desteklenen tepkiler üzerine 5 yıllığına TBMM 
Başkanlığına kiraya verildi.

Meslektaşlarımız hep şunu merak etmiş ve sorgulamıştır; diğer teşkilatların hiçbir mal varlığına el 
konulmadığı halde ormancıların tüm birikimlerine niçin göz dikiliyor? Ormancılara karşı siyasi iradenin bir 
tepkisi mi var?

Geçtiğimiz aylarda “Son Kalemiz” diye nitelendirdiğimiz OGM Gazi Tesislerine göz dikildi. 2011 Mart 
ayında bu konu ile ilgili 10 ormancı meslek ve sivil toplum örgütü bir araya geldi. YETER ARTIK başlığı 
ile bir bildiri ve basın açıklaması hazırlandı. Bu bildiride yer alan görüşler, 4 Nisan 2011 günü bakan Sayın 
EROĞLU’na iletildi. Sayın EROĞLU, teşkilatına karşı sorumluluk duymayan bir tavır sergiledi. 

OGM Gazi Yerleşkesi, ormancılığımızın kurumsal kimliğinin kalbi konumundadır. Ormancılık çalışmaları 
için vazgeçilmez bir mekandır. 1950’li yıllardan beri çeşitli bitki ve ağaç türlerinin yetiştirildiği bir 
Botanik Bahçesi ve Arboretum gibidir. Bu özellikleri ile Tarihi ve Doğal SİT alanı olarak tescil edilmiştir. 
Anayasamızın 63. maddesi uyarınca devletçe korunması zorunlu yerleşkedir. Ayrıca 172 yıllık köklü bir 
kuruluşun onurla ve gururla oluşturduğu bir mekandır.
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Gazi Yerleşkesinin 1. Derece doğal ve tarihi SİT 
yapısının 2011 Ağustos ayında 3. Derece SİT’e 
dönüştürülerek yapılaşmaya açılması üzerine 
örgütlerimizin çalışmaları yeniden yoğunlaştı. 
OMO’nun koordinatörlüğünde yapılan geniş 
katılımlı toplantıda bir “Yol Haritası” belirlendi. 
Çeşitli kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek 
bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca sorunun sadece ormancıların sorunu 
olmadığı, Atatürk Orman Çiftliğinin de Gazi 
Tesislerindeki gibi yapılaşmaya açılabileceği, 
Atatürk’ün mirası olması bir yana, bu yörenin 
Ankara’nın nefes alabildiği yeşil bir alan olduğu 
ve tüm Ankara halkının desteğinin sağlanması 
gereği dile getirildi. Eylem Planında bu yönde 
bir karar olmasına rağmen soruna kitlesel boyut 
kazandırılamadı. 

Meslektaş eski milletvekilleri Yasin BOZKURT, 
Şükrü ABBASOĞLU, Nevşat ÖZER, eski 
Müsteşar Cemal AKIN ve örgüt başkanlarından 
oluşan kurul, Cumhurbaşkanı, TBMM 
Başbakanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı 
Bülent ARINÇ, CHP ve MHP Grup 
Başkanlarından görüşme talebinde bulundu.

Bu program uyarınca öncelikle MHP Grup 
Başkanvekili Oktay VURAL’dan yanıt geldi ve 
Yasin BOZKURT, Şükrü ABBASOĞLU ve 
örgüt başkanlarından oluşan grup Sayın Vural ve 
meslektaşımız Mehmet ŞANDIR ile görüşerek 
bilgilendirildiler ve destekleri istendi.

Daha sonra CHP adına Grup Başkanvekili 
Akif Hamza ÇEBİ randevu verdi. Şükrü 
ABBASOĞLU, Cemal AKIN ve örgüt 
temsilcilerinden oluşan grup Sayın ÇEBİ 
ile görüşerek gerekli dokümanları verdi ve 
TBMM’de destek arandı.

Son günlerde Sayın EROĞLU Gazi Yerleşkesi 
ile ilgili tepkileri azaltmak için olsa gerek 
“11.11.11’de 111 Dev Esere Muhteşem Açılış” 

sloganıyla kamuoyunun önüne çıkmış ve Sayın 
Başbakan da bu tesislerin “Açılış Törenini” 
yapmıştır.

Ülkeye 111 dev tesisin kazandırılması bizleri 
de mutlu eder. Ancak bu 111 dev tesis kaç yılda 
tamamlandı, bu konuda bir bilgi edinemedik. 
Umarız dört yıl önce kamuoyuna sunulan 
“Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği 
Eylem Planı”ndaki gibi gerçek dışı rakamlarla 
kamuoyu yanıltılmamıştır. Söz konusu Eylem 
Planında; yılda 501 bin ha ağaçlandırma yaptık 
söylemlerinin sonunu merak ediyoruz. Eylem 
Planında 5 yılda 116 bin ha ağaçlandırmayı 
programlayan bir bakanlık yılda 501 bin ha 
ağaçlandırmayı nasıl gerçekleştirebildi? Yine 
açılış töreninde Sayın Başbakan 800 milyon fidan 
dikildiğini ifade etmiş. Bu 800 milyon fidan bir 
yılda mı yoksa 4 yılda mı dikildi, buna ilişkin bir 
açıklama da yapılmamış.

Geçmişi inkâr ederek bir yere varılmaz. AKP 
hükümetleri, her şeyi kendilerinin yaptığını 
söyleyerek geçmişi hep inkâr etmişlerdir. Sayın 
EROĞLU Sayın Cumhurbaşkanının da katıldığı 
bir törende; “Cumhuriyet tarihinde ilk kez 500 
milyon fidan ürettik, 501 bin hektar ağaçlandırma 
yaptık diyebilmiştir. 1980’li yıllarda yılda 650-700 
milyon fidan üretildiğini ve yine yılda 120 bin ha 
ağaçlandırma yapıldığından hiç söz etmemiştir. 
         

       Saygılarımızla 

             YÖNETİM KURULU
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ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI 
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
ORMAN TEKNİKERLERİ DERNEĞİ      
EMEKLİ ORMANCILAR DERNEĞİ
TÜRK TARIM ORMAN-SEN                     
YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 
TARIM ORMAN-İŞ                                     

Derneğimizin de icinde bulunduğu OGM Gazi Yerleşkesine Sahip Çıkalım Platformu tarafından Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı çalışanları, Orman Genel Müdürlüğü çalışanları, emekli meslektaşlarımız, doğa 
ve çevre dostlarından oluşan ve çok geniş bir katılımın sağlandığı 01 Kasım 2011 Salı günü OGM Gazi 
Yerleşkesi 1 Nolu Bina Önü’nde saat 12:00’de BASIN AÇIKLAMASI yapılmıştır

TARIM ORKAM-SEN
TÜRKİYE ORMANCILIK  KOOPERATİFLERİ 
MERKEZ BİRLİĞİ    
TARIM ORMAN VE ÇEVRE HAK SENDİKASI
KIRSAL ÇEVRE VE ORMANCILIK SORUNLARI 
ARAŞTIRMA DERNEĞİ
ORMANCI İKTİSATÇILAR DERNEĞİ

AOÇ. GAZİ YERLEŞKESİNE SAHİP ÇIKALIM  PLATFORMU  

Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
ANKARA’NIN YEŞİL DOKUSU AOÇ. GAZİ YERLEŞKESİNİ RANTİYECİLERE 
VERMEK İSTİYOR.

Atatürk’ün 11/6/1937 Tarihli Vasiyeti Doğrultusunda Türk Ormancılarınca Yeşillendirilen, 
Ormancılığın Kalbi ve Kültürel Hafızası, Ankara Halkının Vazgeçilmez Konumundaki Atatürk 
Orman Çiftliği Gazi Yerleşkesi’nin; 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Olan Koruma Statüsünün 3. Derece 
Doğal Site Düşürülmesi ve Gizli Planlarla Yokedilmesi Girişimlerini Çevreye, Ankara Doğasına ve 
Türk Ormancılığına Vurulmuş Büyük Bir Darbe Olarak Görüyor ve Asla Kabul Etmiyoruz. 

Atatürk Orman Çiftliği’nin ayrılmaz parçası olan Gazi Yerleşkesi; çiftliklerin hazineye devrine ilişkin 
Atatürk’ün 11/6/1937 tarihinde yazdığı vasiyetnamesindeki “…araziyi ıslah ve tanzim etmek, 
muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler…temin eylemek.” 
ifadesine ve “Burasını öyle ağaçlandırınız ki, kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin” 
veciz sözüne uygun olarak, Türk Ormancılarının 1954 yılından bu yana yaptıkları bilimsel çalışmalar 
sonunda yeşillendirilmiş, bilim dünyası ve Ankara halkının yararlandığı mutena bir yurt köşesi haline 
getirilmiş, Atatürk Orman Çiftliği ile birlikte 1992-1998 yılları arasında BİRİNCİ DERECE DOĞAL 
VE TARİHİ SİT olarak tescil edilmiş olan bu yer, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü’nce rantiyecilere verilmek istenerek fonksiyonunun sonlandırılmasına dair gizli planlar 
yapılmaktadır. 

Ormancılığın kurumsal kimliği ve kültürel hafızasının kalbi ve Ankara halkının vazgeçilmez uğrak 
yeri olan, 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Gazi Yerleşkesi; 2007 yılında başlatılan gizli planlarla ve 
günümüzde Orman ve Su İşleri Bakanı ile Bakanlık Müsteşarının baskılarına karşı koyamayan, Orman 
Genel Müdürü sayesinde, 1 inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı koruma statüsü, her türlü yapılaşmaya 
açık 3.Derece Doğal Site düşürülmüş ve dikensiz gül bahçesi halinde rantiyecilere verilmek istenmektedir.

Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda yeşillendirilen bu mutena yurt köşesinin; tekrar 1. Derece Doğal ve 
Tarihi Sit Alanı koruma statüsüne dönüştürülmesini, Gazi Yerleşkesinin fonksiyonunun değiştirilmemesi 
için yazılı ve görsel basının, köşe yazarlarının, Ankara halkının ve çevre dostlarının konuya sahip 
çıkmalarının gerekli olduğunu ve platforma her türlü desteği vermelerini istiyoruz.

Orman Genel Müdürü ve üst düzey yetkilileri; girdiğiniz yanlış yoldan geri dönmenizi, çalışanlarınıza 
yerleşkenin boşaltılmasına yönelik kanunsuz baskılar yapmamanızı, onurlu davranmanızı, gizli plânlarla, 
ormancı çalışanların, çevre ve doğasever Ankara halkının vicdanlarını sızlatan ve hiç de kabul görmeyen 
yanlışlarınızda ısrar etmemenizi açıkça ifade ediyor, Atatürk Orman Çiftliğinin ayrılmaz parçası olan Gazi 
Yerleşkesi üzerindeki gizli planları asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. 01/Kasım/2011

AOÇ. GAZİ YERLEŞKESİNE SAHİP ÇIKALIM PLATFORMU

Basın 
Açıklaması

Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011
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 Orman ve Av,  Ocak Şubat 2011 sayısında kendisi ile söyleşi yaptığımız ve söyleşide de 
sözünü ettiği DNA belirteçleri kullanarak koniferlerde genetik yönden üstün fertleri seçme 
tekniklerini geliştirme konusundaki çalışmaları ABD Tarım Bakanı Onur ödülüne layık 
görüldü.

Fikret IŞIK’ın da içinde bulunduğu ABD’deki bir araştırma grubunun aldığı bu Onur Ödülü, ABD 
Tarım Bakanlığı’nca verilen en saygın ödül olarak kabul ediliyor.  Grup yaklaşık beş yıl önce University 
of California’dan Dr. David Neale liderliğinde bir araştırma projesi hazırladı. Bu projede amaç DNA 
belirteçleri kullanarak koniferlerde genetik yönden üstün fertleri seçme tekniklerini geliştirmekti.  Genomik 
seleksiyon denilen bu yöntem konusundaki araştırmaları nedeniyle Bakanlığın onur ödülüne layık 
görüldüler.

 Orman ve Av,  hepimizin dergisi... 
Siz de katkıda bulunabilirsiniz...
Sevgili okurlarımız, Dergimizin sayfalarında yeralmasını 
isteyeceğiniz haberlerle ilgili dijital fotoğraflarınızı 
bekliyoruz...

Haberin ayrıntıları aşağıdaki 
linktedir.

 http://cnr.ncsu.edu/blogs/
news/2011/09/21/conifer-
translational-genomics-
network-project-receives-usda-
secretary%E2%80%99s-honor-
award/

The Conife rTranslational Genomics 
Network isimli bilim grubuna 
ait bilgileri aşağıdaki linkten 
bulabilirsiniz.http://dendrome.
ucdavis.edu/ctgn

Doç. Dr. Fikret IŞIK ve Çalışma Grubu 
ABD Tarım Bakanı Onur ödülüne layık görüldü.
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Ormancılık ve Genetik 
Mühendislik Uygulamaları Kubilay ÖZYALÇIN 

Orman Yüksek Mühendisi

Genetik mühendisliği, bir canlıya aynı ya da bir başka tür canlıdan alınan ya 
da yapay olarak üretilmiş genlerin eklenmesi veya canlının genomundan kimi 
genlerin çıkarılması/etkisizleştirilmesiyle uğraşan ve son zamanlarda gerek bilim 
gerekse magazin dünyasında sıkça sözü edilen bir uğraştır.   

Bu alanda yapılan ilk önemli çalışma 1973 
yılında bir bakteri üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Benzeri bir çalışma hemen ertesi yıl, bir memeli 
hayvan olan farede uygulanmıştır. İnsülin 
üreten bakteri 1982 yılında ticarileşmiş, genetiği 
değiştirilmiş yiyecekler 1994 yılından bu yana 
dünyada çeşitli ülkelerde satılmaya başlanmıştır¹.

Genetik mühendisliğinin uygulamalarından 
biri, başka bir canlıdan yalıtılan ve çoğaltılan 
genetik materyalin, başka bir canlıya aktarılması 
biçimindedir. Bu aktarım vektör (*) kullanılarak 
dolaylı olarak yapılabildiği gibi, mikro 
enkapsülasyon ve gen tabancası yöntemleri 
kullanılarak doğrudan da yapılabilmektedir. 
Aktarılan gen başka bir canlı türünden alınıyorsa 
- genel olarak - “transgen”, aynı canlı türünden 
alınıyorsa “cisgen” olarak adlandırılmaktadır. 
Aktarılan genin durumuna göre yeni oluşan 
canlıya da “transgenik” ya da “cisgenik” 
denmektedir². Başlıca kullanım alanları tarım, tıp, 

eczacılık olan genetik mühendisliği tekniklerinin 
uygulama alanları gün geçtikçe çok daha 
çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Orman ağaçları üzerindeki ilk genetik 
mühendisliği uygulaması 1987 yılında 
gerçekleştirilmiştir³. Genel olarak açık tohumlu 
ağaçlarda (Gymnospermae) genetik mühendisliği 
uygulamasının kapalı tohumlulara (Angiospermae) 
göre daha zor olduğu belirtilmektedir¹⁶. Kavak 
ve okaliptüs ağaçlarına gen aktarımı için 
Agrobacterium tumafaciens (bkz. Vektör)⁷, Pinus 
radiata türünde ise gen tabancası yöntemi 
kullanıldığı belirtilmektedir⁸.

Dünya nüfusu arttıkça orman alanlarına ve 
ürünlerine yönelik farklı talepler de giderek 
artmaktadır. Dolayısıyla odun üretimi için giderek 
daralan alanlardan giderek artan talebi karşılayacak 
biçimde üretimin arttırılması gerekmektedir. 
Bu bağlamda farklı bitki besleme, toprak işleme 
ve silvikültürel işlemlerin yanı sıra üretim sığası 
yüksek fidanların kullanılması ormancılığı, ileri 



ülkelerdeki ağaçlandırma çalışmalarının en önemli 
bileşenlerinden biri haline getirmiştir.  

Geleneksel yöntemlerle ıslah edilmiş ağaçlar 
da GD (Genetiği Değiştirilmiş) kapsamında 
değerlendirilirse, GD ağaçların tarihinin, Avrupa 
Kıtasında insanoğlunun bilimsel ormancılık 
çalışmalarını başlattığı 18. Yüzyıl ortalarına 
kadar gittiğini söylemek yanlış olmaz. Amaç 
o günden bu güne çok da değişmemiştir: 
istenilen nitelikte, daha çok ve daha hızlı tomruk 
üretimi. O zamanlar, geleneksel yöntemlerle 
istenen niteliklere sahip bireyler belirleniyor, 
bu bireylerden tohum elde edilerek istenilen 
niteliklerin gelecek nesillere aktarılması 
sağlanmaya çalışılıyordu. 18. yy’dan bu yana tohum 
ıslah çalışmaları pek çok yeni bilimsel boyut 
kazanmış olsa da temelde halen benzer mantığa 
dayanmaktadır. 

Geleneksel ıslah çalışmalarına göre çok daha 
hızlı olacağı düşünülen genetik mühendisliği 
uygulamaları, çeşitli ülkelerde ormancılık alanında 
da uygulanmaya çalışılmakta ve bu konuda 
araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, GD 
gıdalarda olduğu gibi pek çok tartışmayı da 
beraberinde getirmektedir. Orman ağaçlarının 
yaşam döngüsü uzun yıllar sürmektedir ve bu 
nedenle, orman ağaçlarında yapılacak genetik 
mühendisliği uygulamaları bir ya da iki yıllık 
otsu bitkilere göre ekosistemler açısından çok 

daha büyük çaplı bilinmeyenler ve tehlikeler 
barındırmaktadır.

1988 yılında Belçika’ da ilk GD kavaklar 
dikildikten sonra yüzlerce alan denemeleri 
yapılmıştır. 1993 yılında Japon araba üreticisi 
Toyota, daha çok karbon tutan GDA (Genetiği 
Değiştirilmiş Ağaç) denemeleri yapmış ve 
artan su tüketimine rağmen ağaçların karbon 
tutma sığasını artırabilmiştir.³1989 yılında 
Çin karakavağa (Populus nigra) gen aktarımı 
çalışmalarına başlamış, 1994 yılında deneme 
dikimlerini yapmıştır. 1998 yılında karakavağın 
Çin’in çeşitli idari bölümlerinde dikimine izin 
verilmiştir.¹⁵2002 yılında Çin Orman İdaresi, 
GD kavak ağaçlarının ticarileştirilmesine onay 
vermiş ve Çin’ de bir milyondan daha fazla 
sayıda, böceklere dirençli GD kavak dikilmiştir.³ 
2007 yılında, Oregon State Üniversitesi’nden 
ormancılık araştırıcıları, hardal ailesinden bir 
bitki olan Arabidopsis sp.’ ten aldıkları genleri 
kullanarak, kavak ağaçlarının boylarını kontrol 
etmeyi başardılar.¹⁸

Aşağıdaki haritada 2004 yılı itibarıyla dünyadaki 
ülkelerin GDA konusundaki çalışmalarının 
düzeyleri gösterilmektedir. Açık yeşil renk, o 
ülkelerde GDA çalışmalarının alan denemesi 
düzeyinde olduğunu, koyu yeşil renk GDA’nın o 
ülkede ticarileştiğini göstermektedir. Turuncu ile 
laboratuar düzeyinde çalışmalar yapılan, gri ile 
hiçbir çalışma yapılmayan ülkeler gösterilmiştir.
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Kaynak: http://www.fao.org/
docrep/008/ae574e/AE574E04.
htm#P319_60465
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Odunun üç temel bileşeninden olan lignin 
(diğerleri selüloz ve hemiselüloz), bitkiye yapısal 
destek, sağlamlık ve sertlik sağlamasının yanı sıra 
parçalanması zor molekül yapısı nedeniyle mantar, 
böcek ve virüs gibi zararlılara karşı direnç sağlayan 
bir maddedir.¹¹

Kâğıt hamuru üretiminde daha az kimyasal 
kullanarak, kâğıt üretim maliyetlerini azaltabilmek 
üzere, lignini daha az içeren GDA’ların üretilme 
yolları araştırılmaktadır. Odundaki lignin oranının 
% 1 azaltılması kâğıt hamuru üretiminde % 1 – 
1,5 artış ve küresel kâğıt sanayisine milyarlarca 
dolarlık tasarruf sağlamaktadır.⁶ Lignin miktarı 
olağandan % 20 daha az, selüloz oranı ise daha 
yüksek odun oluşturan ağaçlar üretilebilmiştir 
ancak bu ortaya başka bir sorun çıkarmıştır. 
Lignini azaltılmış ağaçlar, fırtınalara ve virüs 
saldırılarına karşı daha dirençsiz olmuşlardır.³ 
Öte yandan güneydoğu ABD’ de doğal olarak 
bulunan Pinus taeda’nın doğal olarak ortaya 
çıkan bir mutantı olan 7-56 klonu, daha iyi 
büyüme ve düşük lignin içeriğiyle daha iyi kağıt 
hamuru verebilmesi niteliğinden ötürü büyük 
ölçekte üretilmekte ve hiçbir olumsuz etkinin 
ortaya çıkmadığı belirtilmektedir. Bu klon, aynı 
etkinin (üretimin) hem geleneksel yöntemlerle 
hem de genetik mühendislik uygulamalarıyla 
sağlanabileceğine örnek olarak gösterilebilir.⁶

Bacillus thuringiensis adlı bir bakteriden alınan 
gen orman ağaçlarına aktarılarak, ağaçların 

kendi böcek öldürücü kimyasallarını kendilerinin 
üretmeleri sağlanmıştır. Bu biçimde üretilmiş 
GD kavaklardan beslenen böcekler ölmesi ve kısa 
vadede başarı görülmesi üzerine aynı GD kavak 
türü, Çin’ de yaygın olarak üretilmiştir. Başlangıçta 
böcek öldürücü ilaç kullanımında önemli tasarruf 
sağlanmasına karşın altı – yedi yıl sonra bu bitkide 
konaklayan koza kurdunun GD ağaçlardaki böcek 
öldürücü etkiye direnç kazandığı belirtilmektedir.³

Bitki öldürücü ilaçlara dirençli GDA’lar üretilerek 
fidanlıklarda ve ağaçlandırma alanlarında etkili 
ve kolay yabani ot mücadelesi yapılabilmesi 
amaçlanmaktadır. Topraktaki kimyasal kirliliklerin 
temizlenmesi amaçlanarak da GDA üretimi 
çalışmaları yapılmaktadır.³

Transgen kaçışı olarak adlandırılan, GD canlıdaki 
aktarılmış gen ya da genlerin, yabani türdeşlerine 
doğal yollardan aktarılması, genetik kirlilik ve önü 
alınamayacak bir sürecin başlangıcını oluşturabilir. 

Taksonomik uzaklık arttıkça canlılar arasındaki 
gen aktarımının (transgen kaçışı) olasılığının 
azaldığı belirtilmektedir⁶ ancak ağaçlar söz konusu 
olduğunda belki de bu konuya biraz daha dikkatli 
yaklaşmak gerekir. 

Genel olarak ağaçlar ve elbette GDA’lar da 
çok uzak mesafelerdeki doğal türdeşleriyle gen 
alışverişi yapabilmektedirler. Denetlenemeyecek 
kadar uzun mesafeli çiçek tozu (bir çam türünde 
600 km mesafeye ulaştığı tespit edilmiştir) ve 
tohum hareketinden kaynaklanabilecek olan 
genetik kirliliğin önüne geçebilmek için çiçek 
açmayan ve dolayısıyla çiçek tozu ve tohum 
üretmeyen orman ağaçları üretilmesi, bir çözüm 
yolu olarak ileri sürülmektedir. Hektarlarca alanı 
kaplayacak çiçeksiz ve tohumsuz bir “monokültür” 
ormanın oluşturacağı ekosistemdeki eksikliğe 
ise çözüm sunulamamaktadır. Bunun yanı sıra 
yüzlerce yıl yaşamını sürdürebilecek olan ve 
çiçeksiz olarak üretilen ağaçların, yaşamlarının 
bir döneminde çiçeklenip çiçeklenmeyeceği 
de kesin olarak bilinemez ve denetlenmesi çok 
güçtür.³Transgenlerin genellikle kararlı bir yapıda 
olduğu belirtilmekle⁶ birlikte bu kararlı yapının, 
söz gelimi sıcaklık etkisiyle değişebileceği de 
gösterilmiştir.¹⁰
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Gen kaçışı konusuna tamamen farklı bir noktadan 
baktığımızda sorunun biçiminin ve algılanışının 
çok farklılaştığını görebiliriz. Genetik mühendislik 
çalışmaları ve bu alandaki araştırma geliştirme 
(Ar-Ge) etkinliklerinin oldukça büyük maliyetleri 
bulunmaktadır. En azından bu nedenle, GDA 
üretimi yapan - bir şirketin, bu ürününü korumak 
ve patentini almak isteyeyeceği büyük olasılıkla 
beklenmelidir. Bu ürün piyasa koşullarında 
pazarlandıktan sonra herhangi bir çiftçi ya 
da orman işletmesi ürünü satın alıp arazisine 
dikebilir. Böylesi bir durumda, komşuarazde 
yetişen GDA’daki özellikli gen, sizin tarlanızdaki 
ağacın tohumlarına ve dolayısıyla o ağacın ikinci 
nesline aktarılabilir.  Bu durumda, sizin ağacınızın 
“fidanları” patenti alınmış bir gen taşımaktadır 
ve siz bu genlere bedelini ödemeden sahip olmuş 
durumdasınız. Böylesi bir durumun ne gibi hukuki 
sonuçları olabilir? Biraz daha farklı bir açıdan 
bakalım; ya da siz, isteğiniz dışında gerçekleşen 
bu gen alışverişini bir genetik kirlenme olarak 
algılayabilir ve komşunuza dava açabilirsiniz… 

Rekabet yeteneği artırılmış büyük alanlarda 
üretimi yapılan GDA’ların, istilacı tür olarak 

etkileri de görülebilir - belki de görülüyor - . 
Günümüzde GDA’lardan oluşmuş ormanların 
dünya üzerindeki yayılışlarının oldukça 
sınırlı olduğu göz önünde tutularak, egzotik 
türlerin doğal türler üzerinde yarattığı baskı 
değerlendirildiğinde, GDA’ların taşıdığı olası 
tehdidin boyutu belki de bir ölçüde tahmin 
edilebilir.

ABD’de, nesli tükenmekte olan veya tehdit 
altındaki türler listesindeki türlerin % 42’ sinin, 
yabancı türlerin tehdidi altında olduğu ve bunun 
da ABD ekonomisine (1999 rakamlarıyla) yılda 
138 milyar dolarlık yük getirdiği belirtilmektedir⁹. 
Yabancı türlerin, yabancı asalak türleri, yabancı 
asalak türlerinin de başka yabancı avcı ya 
da asalakları getirebileceği düşünüldüğünde 
ekosisteme yeni giren türlerin etkilerinin 
nerelere varabileceğini kestirmek oldukça güç 
görünmektedir.

Ormancılıktaki genetik mühendisliği uygulamaları 
da aslında, günümüz ormancısının üretime yönelik 
silvikültür, orman zararlılarıyla mücadele, ıslah 
gibi yöntemlerle ulaşmaya çalıştığı nitelikleri 
amaçlamaktadır. Daha uzun boylu, daha düzgün 
ve dolgun gövdeli, bitki öldürücü ilaçlara, virüslere, 
bakterilere, mantarlara, zararlı böceklere dirençli, 
daha hızlı büyüyen, daha az lignin, daha çok 
selüloz içeren, kuraklığa, donlara, yangınlara daha 
dirençli, daha az besin maddesine gereksinim 
duyan, değişik çevre koşullarına daha kolay uyum 
sağlayan, kimyasal kirliliğe, tuza dirençli, … 
biçiminde uzatılabilir bu sıralama. 

Çıkış noktası ekolojik de olsa ekonomik de olsa 
GDA’lar üretmek hiç bilinmeyen bir okyanusa 
açılmak gibi, birkaç yıl sonra önümüze ne 
çıkacağını kestirmek çok güç. Böcek öldüren bir 
orman, böceklerle beslenen diğer canlılar ya da 
çevrede bulunan tarımsal etkinlikleri nasıl etkiler? 
Bitki öldürücülere dirençli bir ağaçlandırma 
alanında tek bir ot bile yetişmemesinin 
ekosistemde ne gibi etkileri olabilir? Ot 
mücadelesini kolayca yapabilmek ot öldürücü 
ilaç kullanımı arttığında bunun toprak ve yeraltı 
sularına ne gibi etkileri olabilir? GDA’ların, doğal 
yetişmiş orman ağaçlarıyla gen alışverişi yapması 
önü alınamayacak bir sürecin başlangıcı mı olur? 
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Ya da hiç çiçek ve tohum üretmeyen bir ormanın 
çiçekler ve tohumlarla beslenen canlılar açısından 
ne gibi etkileri olabilir?

Konunun, devletler düzeyindeki uluslar arası 
süreçlerden IPCC (Hükümetler arası İklim 
Değişikliği Paneli), UNFCCC (Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi), 
CBD (Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi)’ne yansıması şöyledir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesinin 2003 yılı Aralık ayında 
gerçekleştirdiği COP – 9 toplantısında GD 
ağaçlarıyla yapılan ağaçlandırma projelerinin 
tanındığı belirtilmiştir.¹³

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 
31 Mart 2006 tarihli Brezilya’daki COP – 8 
toplantısında, GD ağaçları küresel biyolojik 
çeşitlilik ve insan toplumları açısından birçok 
belirsizlikler taşıması nedeniyle bütün ülkelere bu 
konuya ihtiyatla yaklaşmak konusunda öneride 
bulunmuştur.¹⁴

GDA’ların, Kyoto Protokolüne (IPCC, 2007), 
Temiz Kalkınma Mekanizması altında karbon 
kredisi (**) üreten araçlar olarak dâhil edildikleri 
belirtilmektedir. ¹²

Avrupa Birliği mevzuatında ormanlar ve 
ağaçlar özelinde herhangi bir düzenleme 
görülmemekle birlikte, 2001/18/EC numaralı 
direktif “directive” pazara GDO sunumu ve 
bunların izlenmesini,1946/2003 numaralı 
düzenleme “regulation” ise GDO’ların sınır 
ötesi üçüncü ülkelere hareketi ve oluşturacakları 
-olası-  tehdidi önlemeye yönelik bilgi değişimini 
düzenlemektedir.¹⁷

GD ormanlar konusunun, orman ürünleri 
pazarında giderek daha fazla sözü edilen ve 
önemini artıracağı öngörülen, ormanların 
sertifikalandırılması bakımından da 
irdelenmesi durumunda şu soru akla geliyor: 
GD ormanlar sertifikalandırılmalı mı yoksa 
sertifikalandırılmamalı mıdır? 

Sertifikalandırma iki temel bileşen içermektedir: 

1) Orman idaresinin (amenajman) 

sertifikalandırması, 
2) Orman ürününün sertifikalandırması. 

Orman idaresi sertifikalandırması, orman 
idaresinin çağdaş sürdürülebilirlik ölçütlerine 
göre değerlendirilmesine dayalıdır. Ürün 
sertifikalandırması ise ürünün (tomruk, kereste, 
vd) sertifikalı kaynağından müşteriye ulaşmasına 
kadarki sürecin güvenceye alınmasını, başka 
bir deyişle, söz konusu ürünün sertifikalı bir 
ormandan geldiğinin güvencesini sağlıyor.
GD ormanların (orman amenajmanının) 
sertifikalandırılması açısından sertifikalandırma 
kuruluşları ikiye ayrılmışlar; GD ormanların 
sertifikalandırılmasına karşı olanlar ve bu konuya 
ılımlı yaklaşanlar. GD yanlıları ve karşıtları 
arasında biyoteknolojinin algılanması düzleminde 
doğala ve yapaya ilişkin felsefi tartışmalar 
süregelmektedir.⁶

Temelde, sürdürülebilir orman yönetiminin 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için 
ortaya konmuş bir pazarlama çalışması olarak 
özetlenebilecek sertifikalandırma açısından soru, 
“GD ormanlar sürdürülebilir mi değil mi?” dir. Bu 
soru da bizi, yeniden başta yaptığımız tartışmaya 
götürmektedir.

(*) Vektör: Bir canlıya gen aktarımı için 
kullanılan DNA parçasıdır.  

(**) Karbon kredisi: Bir ton karbondioksit 
ya da bir ton karbondioksite eşdeğer 
miktarda bir başka sera gazını yayabilme 
hakkını alıp satmak için türetilmiş bir 
terim/birimdir.
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1976-1977 yıllarında kırsal alanların 
kalkındırılması uzmanlık eğitimi için Fransa-
Montpellier’de bulunan Uluslararası Akdeniz 
Yüksek Zirai Etütler Merkezinde eğitime gittim.

Enstitüde her ay yeni tanınmış konusunda uzman 
ve tanınmış biri gelir, konferans verir ve peşinden 
soruları yanıtlardı. Konferans notları tarafımıza 
dağıtılır ve eleştirmemiz istenirdi.

Bir seferinde sanırım ekonomist bir profesör geldi 
ve konferansta özellikle söylediği aşağıdaki sözler, 
40-45 kişilik değişik ülkelerden özellikle Akdeniz 
ülkelerinden gelen üniversite mezunlarının 
oluşturduğu grupça protestolara neden oldu, 
aslında benim de çok üzüldüğüm bu sözler aynen 
şöyleydi;

“Az gelişmiş ülkelerin insanları da azgelişmiştir” 
dedi. Herkes nedenini ve dayanağını sorunca dedi 
ki ”Çünkü azgelişmiş ülkelerin insanları organize 
olamazlar, olsalar da sağlıklı olamazlar” demişti.

Ben çok üzülmeme karşın 35 yıl önce o hocanın 
ne kadar doğru söylediğini şimdi anlıyor ve ona 
hak veriyorum. İyi ve sağlıklı organize olamadık 
halen.

Bu yazımızın amacı; değerli 
ormancıların, aksakallıların (emekliler) 
biriktirdiği temiz uygulamalara dönük 
tecrübelerini saklamaya değil, ihtiyacı 
olan insanlarımıza aktarmaları için artık 
örgütlenmenin zamanının gelmiş ve 
geçmekte olduğunu bir kez daha belirtmek 
içindir.

Türkiye’de neden biz emekliler “Gönüllü 
Mühendisler” örgütünü ülkemizde ve tüm fakir 
ülkelerde tarafsız ve amatörce çalışmak üzere 
oluşturmayalım. Ya da mevcut dernek ve odalar 
ile gönüllü vakıf ve kuruluşlar böyle bir amaç için 
çalışmasınlar. Neyimiz eksik; çalışma alanları çok 
geniş, hepimize yeter. İş gücü (beyin ve bilek) 

var ve gönüllü kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve 
Devlet Kuruluşları gerekli finansmanı sağlayabilir. 
Üniversite mensupları, tecrübeli emekliler 
üniversite öğrencileriyle birlikte proje ve uygulama 
çalışmaları yaparak gençlere tecrübelerini 
aktarabilir ve bu tip projeler kırsal alanlardaki fakir 
halka iş arzı yaratır ve kalkınmaları sağlanır. Böyle 
kuruluşlara gidilememesinin nedenleri olarak;

 1. Organize olunamaması veya mevcut 
dernek, kuruluş, birlik ve vakıfların katılımcı 
ve demokratik çalışmalarının sağlanamaması, 
örgütlerin hemen gelir elde etmeye yönelmeleri,
 2. Eğitimde, birlikte çalışıp başarmanın ve 
başarı zevkinin tadılamaması,
 3. Yoksul ve ihtiyacı olanlara yardım etme zevk 
ve hazzının unutulmasıdır.

Öyleyse hemen mesleğimizle ilgili alanlarda 
gönüllü, tarafsız ve katılımcı çalışma yapmak 
üzere “Gönüllü Mühendisler Örgütü” acilen 
kurulmalıdır.

Bu kuruluş yaşama geçene kadar; TOD 
(Türkiye Ormancılar Derneği), OMO (Orman 
Mühendisleri Odası) vb meslek kuruluşları ile 
TEMA gibi Vakıflar böyle bir sistemde ayrı ayrı 
veya birlikte çalışmalara hemen başlamalıdırlar.

Bir örnek vermek gerekirse; Mayıs başında Ağrı 
ilinde sel oldu, sonunda büyük can ve mal kaybı 
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oldu. Buna karşı yapılan çalışmalara göz atarsak; 
halkın yapılan çalışmalardan tedirginliklerini 
Valiliğe yürüyüş yaparak protesto ettiklerini, 
kendilerine barınak sağlayan fedakarca kurtarma 
çalışmaları yürüten ve halka sıcak yemek veren 
askerlerimizi takdir ettikleri hatta “Bizi Askerler 
yönetsin” diye sloganlar attıklarını gazete ve 
televizyonlardan öğrendik. 

Şimdi soruyorum? Bu durumda Ağrı Valisi, ilgili 
kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ne 
yapacaktı, tabii ki acil önlemler alacaklardı.

Ancak; erozyon, sel, çığ, taşkın konularında 
uzman olan bizler ve derneklerimiz, Ağrı’ya bir 
ekip gönderip incelemeler sonunda hazırladıkları 
rapor ve projeyi Ağrı Valisine, Belediye Başkanına, 
muhtarlara ve Tugay Komutanlığına bugüne 
kadar verdi mi? Sele karşı yapılacak çalışmaları 
halka anlattı mı? Eğer gönüllü mühendisler 
veya kar amacı gütmeyen bağımsız dernek veya 
kuruluşlar böyle bir projeyi hazırlayıp ilgililere 
takdim edebilseydi projenin masraflarının Özel 
İdarelerden sağlanması mümkündü. Ancak böyle 
yapamadık. Her konuda olduğu gibi bu felaketi 
de hemen unutacağız ve Ağrı’yı bir dahaki selde 
hatırlayacağız.

Bugünkü durumda tüm konularda olduğu 
gibi ormancılık konularında da gündemimiz 
dışarıdan belirlenmektedir. Ağrı selinde olduğu 
gibi tüm doğal afetlere karşı yapılan savaşlarda 
sorunların çözümünde nedenlerle değil sonuçlarla 
uğraşıyoruz. 

Ülkemizde yapılan ormancılık çalışmaları 
aslında tüm Avrupa, Akdeniz Havzası ve komşu 
ülkelerdeki ormancılık çalışmalarına örnek 
olabilecek düzeydedir. Ancak biz bunların 
farkında değiliz, uluslar arası düzeyde ormancılığın 
yönlendirilmesine katkıda bulunmuyoruz. 
Özellikle gönüllü vakıf ve dernekler yurt dışında 
olup bitenleri iyice değerlendirmeden tamamını 
doğru kabul edip ülke şartlarına uyarlamadan 
uygulamaya çalışmaktadır.

Örnek olarak çölleşmeyi verelim. Türkiye’de 
“çölleşme” değil belki “stepleşme” olgusundan söz 
edebiliriz. Bunun için de stepleşmenin kriterlerini 
ortaya koyup 10-20 yılda bir ölçmelere dayalı 

sonuçlara göre nerelerde neler yapılmasına 
karar verilebilir. Bugün ise çölleşme ve iklim 
değişikliğinden en çok politikacılar ve iş yapmayıp 
büyük toplantılarda nutuk atanlar söz etmektedir. 
Bu işler aslında teknisyen ve sosyologların 
konuşması gereken konulardır. Uluslararası 
kuruluşlar bu nedenlerle kelimelerin anlamlarını 
çok geniş tutup genelleştirerek bazı yaptırımlarla 
finans kaynağı oluşturup bunu istedikleri yerlerde 
kullanmayı sağlamaktadırlar. 

Örnek; Orta Asya’da iklimin M.Ö. I-VII 
ve XI yüzyıllarda 20-30 yıl süreli devrelerde 
kuraklaştığını; yıllık yağışın 249 mm/yıl dan 
150 mm/yıla düştüğü ve iç göllerin kuruduğu ve 
bitki örtüsünün tahrip olması sonunda Hunların 
göçlerine neden olduğu, buna da okyanuslarda 
rutubet taşıyan rüzgarların yön değiştirmesine 
neden olduğunu, ünlü tarihçi L.N.Galiev 1958 
yılında açıklamıştır. İklim değişikliğinde insanın 
etkisinin çok küçük olduğunu belirlemiştir. 

Türkiye’de yönetici ve teknisyenler, yabancıların 
her yaptığının, her söylediğini doğru olduğunu 
kabul etmektedir. Yani beyinsel olarak yurt 
dışına teslim olmuş durumdadır. Bundan acilen 
kurtulmak gerekir. Ancak uluslararası ilişkilerden 
kaçma değil, dünya ormancılığına katkıda 
bulunulması görevimiz de vardır. Ormancılarımız 
dünyanın en tecrübeli teknisyenleridir. Bu 
tecrübelerimizi Orta Asya, Balkanlar ve Afrika’da 
uygulayacak çok işler vardır.

Bunu sağlamak için “Türk İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı (TİKA)” içerisinde ormancı teknik 
elemanlarının çalışması sağlanmalıdır. Bugün 
TİKA’nın gerçekleştirdiği hiçbir projede 
ormancılık bölümü işleri dahil edilmemektedir.

Türkiye’de kurumların en büyük sermayesi 
yetişmiş iş gücü (beyin gücü) önemlidir. Ancak 
Türkiye’de yetişmiş beyin gücü bir öcü olarak 
görülmekte olup yerlerine “bizden olanlar” 
atanmaktadır. İşler ehline verilmemektedir. 
Bağımlılık gelişmemiz önünde en büyük engeldir. 
Mühendis düşünür, tasarlar, projelendirir, 
projelerini uygular ve uygulama sonuçlarına göre 
projesinde revizyon yapandır. Kırsal alanda çalışan 
mühendis üretimde öncelikle yerel ihtiyaçları yerel 
imkanları kullanarak karşılar ve kırsal halka iş 
yaratır.
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bildiriyordu. Hemen durumu arkadaşlarımıza da bildirip, Orduyeri’ne doğru yola koyulduk. Daha önce taşkın 
zamanları kahverengi akmasına alıştığımız Bartın Çayı bu sefer simsiyah akıyordu. Birkaç kişi bunun nedenini 
araştırmak için ırmak boyunca Bartın Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar gittik. Bu siyahlık Organize Sanayi 
Bölgesi’nin sıvı atıklarını Bartın Irmağı’na bıraktığı noktaya kadar devam ediyordu. Kanaldan Bartın Çayı’na 
yoğun ve kesif bir kokuya sahip simsiyah bir su akıyordu. Yöredeki köylülerle görüştük. Bunun oradaki bir tekstil 
fabrikasından geldiğini söylediler. Bu fabrikanın üretimde olmadığı zamanlar bu atığın oluşmadığını, üretime 
tekrar başladıktan sonra atıkların tekrar boşaltılmaya başladığını ifade ettiler. Bu durumu ilgili mercilere sık sık 
şikayet ettiklerini fakat bu başvurularına hiçbir yanıt alamadıklarını da sözlerine eklediler.

Daha sonra ilgililerle de yaptığımız görüşmelerde Bartın Çayı’nın simsiyah akmasına neden olan kuruluşun, 
yetkililer tarafından da bilindiğini, fakat firmanın bu tür eylemlerinin sadece para cezasıyla önlenmeye 
çalışıldığını öğrendik. Bu sorun para cezasıyla çözülemez. İlgili fabrika derhal kapatılmalıdır. Firma sahipleri 
hakkında ceza davası açılmalıdır. Halkın sağlığını tehlikeye atanlar, doğanın güzelliğini yok edenler bir an önce 
hak ettikleri şekilde cezalandırılmalıdır. 

Bartın Çayı Gözümüzün 
Önünde Ölüyor Doç. Dr. Erdoğan ATMIŞ

Türkiye Ormancılar Derneği Temsilcisi

Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011

Temel’in mezar taşında; “Öleceğim dedim 
inanmadınız. Gördünüz mü ne oldi !” diye 
yazıyormuş. Bartın Çayı’nın durumu Temel’den 
hiç de farklı değil. Yıllardır Bartın Çayı ölüyor 
diyoruz, kulak veren yok. Adına şiirler yazılan, 
destanlarda yaşatılan Bartın Çayı herkes 
tarafından bilinen nedenlerle yok oluşa doğru 
sürükleniyor. Bir şey yapmayacak mıyız?

30 Ekim 2011 Pazar günü aldığımız haberler 
hiç de iç açıcı değildi. Bartın Orduyeri’nden 
arayanlar Bartın Çayı’nın simsiyah aktığını 

İlgili firmanın cezalandırılması Bartın Çayı’nın 
korunması için yeterli değildir. Bartın Çayı’nın 
kaderinin Ergene Nehri’ne benzememesi için 
çaba göstermeliyiz. Bartın Çayı’nın korunması 
için yapılması gerekenleri daha önce tekrar tekrar 
açıkladık. Bir an önce Bartın Valiliği’nce Bartın 
Çayı’nın korunması için ilgili tüm kesimleri bir 
araya getiren bir “Çalıştay” düzenlenmesi, bizim 
de düşüncelerimizi ifade edecek bir platform 
bulmamız açısından uygun olacaktır. Bu çalıştay 
sonunda üretilecek bilgilerin zaman geçirmeden 
hayata geçirilmesi, Bartın Çayı’nın varlığını 
sürdürebilmesi için kaçınılmaz bir gereklilik 
olmuştur. Bu kapsamda devlet ve özel sektör 
yetkilileriyle, sivil toplum temsilcileri ve Bartın 
Halkını göreve çağırıyoruz. Saygılarımızla.
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ÖZET

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ilan edilen “Av ve yaban 
hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını 
iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği,” 
sahalardır. 

Bu alanlar biyolojik çeşitliliğin korunduğu ve geliştirildiği sahalardır. Yerine göre doğa içerisinde yaşlanmış, 
yaralanmış, biyolojik açıdan verimli olmayan bireylerin de avlanmak suretiyle doğadan alındığı sahalardır. 

Alan hedef türü olan yaban keçisi ile birlikte kurt, vaşak, karakulak, kaya kartalı, yılan kartalı ve puhu gibi 
nesli tehlike altında olan birçok canlı türünün de habitatı durumundadır.

21 Nisan – 13 Ağustos 2011 tarihleri arasında sahanın belirli alanlarına foto kapan yerleştirilerek alandaki 
hayvan türleri, vejetasyona bağlı davranışları, diğer türlerle etkileşimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler; yaban hayatı geliştirme sahası, hedef tür, vaşak, kurt, karakulak ve fotokapan 

GİRİŞ

Ülkemizde 79 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmiş olup toplam alanı 1.223.957 hektardır. 
Bu 79 sahadan hedef türe göre; 22 saha yaban keçisi, 16 saha su kuşları, 16 saha kızıl geyik,  7 saha karaca, 
5 saha çengel boynuzlu dağ keçisi, 3 saha karaca ve geyik, 2 saha yaban koyunu, 2 saha sülün, 1 saha 
yabankeçisi ve karaca, 1 er saha da sırtlan, ceylan, dağ horozu, alageyik ve toy için ilan edilmiştir. 

Hasan UYSAL

Orman Yüksek Mühendisi
Finike DKMP Mühendisi

e-posta: hasuysal76@hotmail.com

Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahasında Yapılan Fotokapan Çalışması

Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011
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Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası da 
Yaban Keçisi hedef türlü sahalardan birisidir. Batı 
Antalya’da Kumluca, Finike ve Elmalı ilçelerinin 
mülki hudutlarına taşan Tocak, Sirken, Sarıkaya, 
Kartal Dağı, Kızlar Sivrisi ve Akdağ silsilesini 
içerisine alacak şekilde ilan edilmiştir. 

Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 150 m 
rakımdan başlayarak 3.077 m. rakımda bulunan 
Kızlar Sivrisi Tepesi’ni içerisine alacak şekilde ilan 
edilen 40.398 ha büyüklüğünde bir sahadır.

Alanda makiliklerin yanı sıra, kızılçam, sedir, ardıç 
türleri ilk göze çarpan asli ağaç türlerimizdir. Bu 
baskın türlerle birlikte çınar, meşe ve özellikle 
Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Köyü Karakuz 
mevkiinde de karaçam meşcereleri bulunmaktadır.  

Alanda 2005 yılından bu güne kadar yapılan 
envanter çalışmalarıyla yaban keçisi popülasyonları 
izlenmeye çalışılmaktadır. 2010 yılı kış envanterinde 
sahada 1697 adet yaban keçisi tespit edilmiştir.

YÖNTEM

2011 yılı nisan ayında alanda bulunan yaban 
hayvanlarının durumu, birbirileriyle etkileşimleri 
ve mevsime bağlı olarak yaşam alanlarını ortaya 
koymak amacıyla sahanın 9 farklı noktasına Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden 
alınan foto kapanlar yerleştirilmiştir. Genel 
Müdürlüğümüzden alınan 9 kapandan 5 tanesi 21 

Nisan 2004 tarihinde sahaya kurulmuştur. Geri 
kalan 4 kapan 30 Nisan 2011 tarihinde kurulup 
kapanların sahadan toplandığı 13 Ağustos 2011 
tarihine kadar çalışmalar yürütülmüştür (Çizelge 1 
ve Harita 1).

Bu kapanlar yaban hayvanlarının farklı 
yükseltilerdeki yolaklarına kurulmaya çalışılmıştır. 
Öncelikle hangi hayvan türünün hangi yolakları 
kullandığı izlerden, dışkılardan ve ağaçlardaki 
sürtünme izlerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Yükselti, bakı, vejetasyon tipleri de dikkate 
alınarak sahayı temsil edebilecek alanlar 
seçilmiştir. Tespit edilen alanlara kapanlar 
yerleştirilmeye başlanmış ve yaklaşık 2 haftalık 
dönemlerde kapanlardan veriler alınmaya 
başlanmıştır. 

Çizelge 1. Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’na kurulan Fotokapanların Koordinat ve 
Yükseklik Bilgileri

Kapan 
No

Koordinat Yükseklik
X Y

1 247040 4046426 1410
2 256815 4060410 1610
3 257643 4061003 1530
4 255120 4057715 1575
5 243296 4042943 820
6 240159 4045758 1810
7 240489 4044509 1542
8 239556 4044402 1295
9 238236 4044673 698

Harita 1. Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası ve Sahaya Yerleştirilen Fotokapanların 
Konumları
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BULGULAR

Ülkemizde vaşak, kurt, karakulak, porsuk koruma 
altındaki türlerdir. Doğadaki durumlarına ilişkin 
net veriler de maalesef halen yoktur. Bu türlere 
ilişkin yapılacak çalışmalarla yaşam alanları ile 
birlikte nesillerini neyin tehdit ettiği ortaya 
konulabilecek ve türlerin devamlılığı için tedbirler 
alınabilecektir. 

İlk kapanlar kontrol edilmeye başlandığında 
21 Nisan 2011 tarihinde sahanın doğu 
kısmında bulunan kapanın 1 tanesi aynı akşam 
karakulak (Caracal caracal) çekmiştir. Diğer 
kapanda karakulak 27 Nisan ve 11 Mayıs 2011 
tarihilerinde görüntülenmiştir. Yaban domuzu 
ve tavşan her kapanın gün boyunca çektiği türler 
olmuştur. Karakulağın tespitiyle birlikte şimdiye 
kadar zaman zaman sahada görülen vaşakla aynı 
alanı paylaşıp paylaşmadığı sorusu ortaya çıkmıştır. 

Sahanın batı kısmında bulunan kapanlardan 
birisinde 8 Mayıs 2011 tarihinde, diğer bir kapan 
tarafından da 9, 11 ve 16 Mayıs 2011 tarihlerinde 
vaşak (Lynx lynx) tespit edilmiştir. Karakulak ve 
vaşakların tespit edildiği kapanların arasındaki 
mesafe kuş uçuşu yaklaşık 25 km olduğu 
görülmüştür. 

Alanda vaşak ve karakulak dışında kurt ve porsuk 
da tespit edilmeye başlanmıştır. Yaban keçisi 
özellikle bir kapanda çok yoğun olarak tespit 
edilmiştir. Bu kapan yaban keçisi tekelerinin 
geceleri veya sabaha karşı otlamaya çıktığını ve 
sabah olmadan tekrar tüneğine döndüğünü, dişi 

ve yavruların ise gündüz saatlerinde otladıklarını 
görüntülemiştir. 

Ayrıca yaban domuzu populasyonlarının doğa 
içerisindeki rekabetleri, kavgaları ve liderlerin 
kavgalara müdahaleleri görüntülenmiştir. Yaban 
domuzu yavrularının 21 Nisan–13 Ağustos 
2011 tarihleri arasında büyüme, hayatta 
kalma durumları, beslenme değişiklikleri de 
görüntülenmiştir.

Sahanın hem doğu kısmına kurulan kapanlarda 
hem de batı kısmına kurulan kapanlarda kurt 
(Canis lupus) tespit edilmiştir. Kurtlardan 31 
Mayıs 2011 günü tespit edilen 2 birey 2 farklı 
kapanda görülmüştür. Bu bireylerin çok zayıf 
olduğu, kaburga kemiklerinin bile çok net olarak 
sayılabilmesinden anlaşılmıştır. Bu zayıflığın 
sebebinin yavruların emzirilme zamanının 
olması ve bu dönemde inlerinin çevresinden 
çok uzaklaşamadıklarından iyi beslenememiş 
olabilecekleri düşünülmüştür. 11 Ağustos 2011 
günü çekilen resimlerde ise kurtlardaki zayıflığın 
giderilmiş semizleşmiş oldukları görülmüştür.

18 Haziran 2011 tarihinde daha önce 2 defa 
karakulağın tespit edilmiş olduğu doğudaki 
foto kapanlardan birisi tarafından vaşak tespit 
edilmiştir. Aynı vaşak iki hafta sonra (1 Temmuz 
2011 tarihinde) görüntülenerek bu türün bu 
alandan geçip giden bir birey olmadığı ve 
aynı alanda yaşadığı kanaatine varılmıştır. 4 
Ağustos 2011 tarihinde aynı kapan karakulak 
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da görüntülemiş ve bu alanı hem vaşak hem 
karakulak hem de kurtların kullandığı kayıt altına 
alınmıştır. Tilki ve porsuk da aynı kapanda sık sık 
görüntülenmiştir. Aslında bu alanda Kurt, vaşak, 
karakulak, tilki gibi etçillerin hepsini barındırdığı 
için sahanın verim gücünün çok yüksek olduğu 
rahatlıkla söylenebilir.

26 Haziran 2011 tarihinde bir kapanda karakulak 
yavrusu tespit edilmiştir. Annesi kapana girmemiş 
ancak yavru yaklaşık 1 dakika boyunca kapana 
tepki vermiştir.

Batıda 1810 m yükseklikte bulunan bir kapanda 
av yapan vaşak da tespit edilmiştir. 9 Temmuz 
tarihinde saat 02:39 da, yine aynı tarih saat 21:12 
de yaban tavşanını avladığı tespit edilmiştir. 
6 Ağustos 2011 tarihi saat 22:10 da bir adet 
yaban keçisini avlamış olduğu ve sürükleyerek 
götürmekte olduğu görüntülenmiştir. Yani vaşağın 
menüsünde hem tavşanın hem de yaban keçisinin 
olduğu görülmüştür.

Kapanlar vejetasyon başladıktan sonra sahaya 
yerleştirilebilmiş ve vejetasyon devam ederken 
sahadan alınmak zorunda kalmıştır. Bu sebeple 
vejetasyonun etkisine bağlı hayvan hareketlerinde 
nasıl değişiklikler olduğu verisine ulaşılamamıştır. 

Hayvanların kapanlara verdikleri tepkiler 
yönünden değerlendirildiğinde; Karakulak ilk 
gün kapana girmiş, aynı gün yaklaşık 3 saat sonra 
aynı bölgeden geçerken çalılıkların arkasından 
dolaşarak kendisini gizlemeye çalışmıştır. 

Diğer kapanda da kapana yakalandıktan sonra 
kapanın önünden geçmemiş, kapana dik olacak 
bir güzergâh belirleyerek kapandan kaçmaya 
çalışmıştır. Ancak geçen günler içinde kapanın 
varlığını kabullenmiş önünde avlanmaya bile 
çalışmışlardır. 

Vaşak kapana ilk girdiğinde sadece kulakları ve 
sırtı gözükmüş olup, muhtemel kapanda bulunan 
insan kokusunu yok etmek için idrarla koku 
bırakmaya çalışmıştır. Diğer kapanda iki defa 
kapana çok dikkatli şekilde bakarak tedirgin 
şekilde geçmiş ancak zaman içinde kapanla 
hiç ilgilenmeden ve rahatsız olmadan hayati 
faaliyetlerine devam etmiştir. En hassas olabileceği 
zamanlardan olan yakaladığı av hayvanlarını 
taşımayı bile 3 defa kapanın önünden geçerek 
tamamlamıştır.

Kurtlar kapanlara en çok tepki veren tür olmuştur. 
4 Farklı kapanda kurt yakalanmış olup, bunların 
ikisinde kapanın çıkardığı sesten – insanların 
duyamayacağı kadar kısık bir ses-  kapanı 
bulup önünde bekleyerek durumu anlamaya 
çalışmışlardır. Özellikle bir kapanı gece bulmaya 
çalışırken yaklaşık 15 fotoğrafı çekilmiştir. Aynı 
kurt kapanı ertesi gün gündüz bulmuş halde 
fotoğraflanmıştır.

Yaban domuzları kapanlardan hiç rahatsız 
olmamışlar hatta kapan önünde grup içi hiyerarşi 
kavgalarını etmişlerdir. 

Yaban tavşanı da kapanlardan hiç rahatsız 
olmayan türlerdendir.
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Sahaya ilk kez 21 Nisan 2011 tarihinde kurulan 
kapanlar 13 Ağustos 2011 tarihinde sahadan 
alınmıştır. Bu tarihe kadar sahada elde edilen 
bulgular Çizelge 2’de verilmiştir. Kapanlardan 
en uzunu sahada 104 gün kalmıştır. Bu çalışma 
en azından 365 günlük süre boyunca yapılmış 
olsaydı çok daha farklı veriler ortaya çıkarılabilirdi. 
En azından mevsimlere göre türlerin durumları 
ve davranışları da ortaya konulabilirdi.  Ayrıca 
sahanın çok geniş olduğunu düşünürsek 
kurulan kapanların sayısının da yeterli olmadığı 
görülecektir. Sahanın tamamında çalışma 
yapılmasıyla da türlerin etkileşimleri ve durumları 
ortaya konulabilecekti.   

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü 7. DKMP Şube 
Müdürlüğüne bağlı Finike Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Mühendisliği koruma sahalarından olan 
Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 
yapılan çalışmayla;

1- Sarıkaya YHGS Ülkemizde şu ana kadar 
vaşağın indiği en güney nokta olduğu, 

2- Karakulağın alanda yaşadığı,

3- Vaşağın yaban keçisiyle beslendiğinin ilk 
görüntülendiği alan olduğu,

4- Sahada bulunan Yaban Domuzu, Yaban 
Keçisi, Tavşan, diğer küçük memeli ve kuşların 
popülasyon durumlarının iyi olduğu, bu sebeple 
de alanda karakulak, vaşak ve kurdun aynı anda 
yaşayabildiği, 

5- Bugüne kadar yaban keçisinin tespit edilmediği 
ve o alanda yaşamadığı kabul edilen alanlarda da 
yaban keçilerinin popülasyon halinde dolaştığı bu 
çalışmayla tespit edilmiştir.

24
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Kapan 
No

Koordinat Yükseklik Kapanların 
Sahaya 

Yerleştirilme 
Tarihi

Kapanların 
Sahadan 

Kaldırılma 
Tarihi

Meşcere 
Tipi

Tepit Edilen Türler
X Y

1 247040 4046426 1410 21.04.2011 12.08.2011 Çzba3 Yaban Domuzu, Tavşan 
2 256815 4060410 1610 21.04.2011 13.08.2011 Sd2 Yaban Keçisi, Yaban 

Domuzu, Karakulak, Kurt, 
Tavşan, Tilki

3 257643 4061003 1530 21.04.2011 13.08.2011 Sd2 Yaban Keçisi, Yaban 
Domuzu, Karakulak, Kurt, 
Tavşan, Tilki, Vaşak, Porsuk, 
Kaya Sansarı, Fare

4 255120 4057715 1575 21.04.2011 13.08.2011 Sd1 Yaban Domuzu, Kurt, 
Tavşan, Vaşak

5 243296 4042943 820 30.04.2011 12.08.2011 Çzbc2 Yaban Domuzu, Tavşan, 
Tilki

6 240159 4045758 1810 30.04.2011 12.08.2011 Scd1 Yaban Domuzu, Kurt, 
Tavşan, Vaşak, Porsuk 

7 240489 4044509 1542 30.04.2011 12.08.2011 SArcd2 Yaban Keçisi, Yaban 
Domuzu, Kurt, Tavşan, 
Vaşak, Porsuk

8 239556 4044402 1295 30.04.2011 12.08.2011 Çzc1 Yaban Keçisi, Y.Domuzu, 
Tavşan, Porsuk

9 238236 4044673 698 30.04.2011 12.08.2011 Çzd1 Yaban Domuzu, Tavşan, 
Tilki

Çizelge 2. Sahaya Yerleştirilen Fotokapanlara Ait Detaylı Bilgiler



Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011

26

Beşikteki çocuğun bile küresel iklim değişiminden haberdar olduğu, havalar biraz sıcak gittiğinde 
“Gerçekten küresel ısınma var abi…” ya da biraz serin gittiğinde ise “Hani dünya ısınıyordu ya…” gibi 
cümleleri sıkça duyduğumuz bir çağ bizimkisi. Sanırım hepimizin gözünde canlanan ilk sahne bununla ilgili 
olarak, eriyen koca buz dağlarının denizlere akışı ya da yine eriyen buz parçalarının birinden diğerine atlayan 
kutup ayısının çaresizliği. İşin tuhaf tarafı, bu sahneler, sanırım, konuyu bizden uzak, bizimle alakasız bir 
duruma sokmaktan başka bir işe de yaramıyor. Belki de bu nedenle “Bi şey olmaz”cılar hala çoğunlukta.

Bırakalım onlar çoğunlukta olsun –ki, zaten her zaman her konuda azınlıkta kalmıyor muyuz çoğunlukla?- 
bir kısım azınlık bir şeyler yapma azminden çokça kaybetmiyor olsa gerek, Küresel İklim Değişimi Sergisini 
görme şerefine de nail olduk bu kısa ömrümüzde. Sizler de mutlaka gazete ve TV haberlerinde görmüş, 
internette takip etmiş ya da kim bilir belki de gidip gezmişsinizdir.

Ben de, sevgili halkım terör, deprem, beceriksizlik, basiretsizlik ve utanmazlık karşısında ne yapacağını 
bilemez bir halde kıvranırken, çok sevgili dostum Murat Şentürk’le beraber bu sergiyi ziyaret etmek üzere 
yola koyuldum. Kavacık’tan Santral İstanbul’a (İstanbul’u bilenler için Silahtarağa, Haliç’in kuzey ucu) 
varmak için gitmemiz gereken yaklaşık 20 km yolu, canım İstanbul’un eşsiz trafiğinde yavaş yavaş kat 
ederken aklım, doğrusunu söylemek gerekirse, küresel iklim değişikliğinden çok “Ne olacak bu İstanbul’un 
hali…” yörüngesindeydi. Neyse ki vardık da bu dipsiz kuyudan çıkma şansına sahip oldum.

Santral İstanbul, bilenler için tekrar olacaktır belki ama, İstanbul Bilgi Üniversitesinin üç ana kampusundan 
biri ve sanırım en büyüğüdür. Adının Santral İstanbul olmasının nedeni ise bu güzel kampusun eskiden 
elektrik üretmek amacıyla kurulmuş olan bir santral arazisinin üzerine kurulmuş olmasıdır. Hatta santral 

Doğa ve Kültür

Dr. Cihan ERDÖNMEZ

Önce İklimi Değiştirdik, 
Şimdi Sergisini Yaptık
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binaları (hepsi midir bilmiyorum) hala orada 
durmakta ve farklı amaçlarla (örneğin merkez 
kütüphane) kullanılmaktadır. İşte hedefimizdeki 
sergi, bir sergi merkezi olarak restore edilmiş olan 
bu eski santral binalarından birinde yer almaktadır. 
Sergiyi hazırlayan Amerikan Doğal Tarih Müzesi 
yetkilileri kırk yıl düşünseler bu sergi için daha 
uygun bir mekan bulamazlardı herhalde.

Bu ironik durumun yarattığı enteresan ruh 
haliyle biletlerimizi alıp güvenlikten geçerken, 
kapıda duran görevlinin son derece insancıl ve 
yardımsever bir tavırla söylemiş olduğu şu cümle 
ile yaşadığım ikinci şok beni kendime getirdi 
sanırım; “Sergi birinci katta, solda asansörle 
çıkabilirsiniz!!!”

Elbette birinci kattaki sergiye asansörle 
çıkmadım, asansörlü bir apartmanın dördüncü 
katındaki evime bile asansörle çıkmayan birisi 
olarak (bu övgüyü kendi kendime yapmayı hak 
ediyorum galiba). Daha sonradan sekiz bölümden 
oluştuğunu anladığım serginin birinci bölümüne 
yavaş adımlarla ilerledim. Bu bölüm dev bir 
illüstrasyonun egemenliğinde görünüyordu. 
İnsanoğlunun tarihsel süreçte atmosfere yaydığı 
sera gazlarındaki artışı bir ışık grafik ile aktaran 
bu illüstrasyon, hepimizin bildiği bir çizgi grafiğin 
biraz süslüce ve devasa formundan başka bir şey 
değildi özünde.

İkinci bölümde dev bir ekran vardı ve bu ekranda 
altyazı ile Türkçeleştirilmiş bir belgesel dönüyordu. 
Çok fazla izlemedim, ama herhalde iklim 
değişiminden söz ediyordu.

Üçüncü bölüm biraz daha aktif katılımlı parçalara 
sahipti. Evde, işte, yolda yapabileceklerimizle 
karbon ayak izimizi nasıl küçültebileceğimizi 
anlatmaya çalışan bu bölümde, yaparım dediğiniz 
alanda düğmeye basarak sayacı bir artırmanızın 
olanaklı olduğu mutluluk alanları da tasarlanmıştı. 
Ne tuhaf ki bütün sayaçlar dört binli sayıları 

gösteriyordu. Bu, serginin o ana kadar ki toplam 
ziyaretçi sayısı olsa gerek.

Bundan sonraki dört bölüm değişen iklimin 
değiştirdiği dünya üzerineydi ki, bunlardan ilki 
değişen atmosferi anlatıyordu. Bu bölüm dünyayı 
simgeleyen bir kürenin üzerinde ışık oyunları 
ile oluşturulmuş bir simülasyonla atmosferik 
hareketlerin kolay anlaşılır hale getirilmiş bir 
canlandırmasını da içermekteydi.  Ardından 
değişen buz, değişen okyanus ve değişen kara 
bölümleri benzer içeriklerle sıralanmaktaydı. 
Serginin son bölümü ise yeni enerji geleceği adıyla, 
gelecekte enerji üretim ve kullanımı konusunda 
izlenmesi gerekenler üzerine kurgulanmıştı.

Sergiyi gezerken, bunun ziyaretçiler üzerinde 
nasıl bir etkisi olabileceğini düşünüp durdum. 
Birileri buraya geliyorsa eğer, onlar zaten bu 
konuda hassas kişiler olmalıydı. Ancak, sanırım 
sorgulanması gereken şey, hassasiyetin eyleme 
dönüşüp dönüşmemesi olmalı. Örneğin, ben; 
üç kişilik ailemizin mütevazı evinden her gün 
iki farklı araba hareket ediyor ve her akşam 
geri geliyor.  Ya da arkadaşım Murat; her gün 
Beylikdüzü’nden Kavacık’a 2000cc motor 
kapasiteli otomatik vitesli bir cip ile gelip gidiyor. 

Dr. Cihan ERDÖNMEZ

27



Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011

28

Acaba ziyaretçilerin geneli bizim gibi hassas 
insanlardan mı oluşuyordu?

Yaşamımızda “küresel” sözcüğü ile başlayan 
ne kadar çok şey oldu. Küresel köy, küresel 
ekonomi, küresel kriz… Küresel iklim değişimi 
de bunlardan biri. Bakalım onunla yaşamayı 
mı öğreneceğiz yoksa o bize nasıl yaşamamız 
gerektiğini mi öğretecek? Tabii, bir de en kötü 
senaryo var. Kimsenin bir şey öğrenmeye fırsatının 
kalmaması. Küresel bir felaketle, yaşamın değilse 
bile insanlığın sonunun gelmesi.

Sizi korkutmuş olmayayım; insanlığının sonuna 
bir miktar daha olmalı. Ama sergiyi ziyaret 
etmek ve dünya için bir şeyler yapmaya başlamak 
istiyorsanız eğer, 15 Ocak 2012 ajandanızda 
işaretleyebileceğiniz son gün.  
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Liseyi, teklemeden 1960 baharında bitirdim. Babam içerde, ben de dışarda gibi içerdeyim. Bedenimle 
değilse bile ruhumla babamın yanındayım. Ziyaretine gidiyorum sık sık Elbistan’a. Gardiyanlar, bir ayağı 
hapishanenin kapısında olan bu kara-kuru çocuğa hoşgörülü davranıyorlar. Demir parmaklıklar arkasında 
babamı görünce boşanıyorum. Çakır ve çakmak gözlü babam bana dayanamıyor. O da beni görünce yağmur 
gibi döküyor. Gardiyanlar beni teselli etmeye çalışıyorlar.   

Ericek yayla, evimizin Poyraz Kapısı’nın önü serin. Kitaplarımla oradayım. Üniversite sınavlarına 
hazırlanıyorum. Gümüş anam soğuk ayran veriyor ara sıra. Boğazıma duruyor, yutamıyorum. Şardağı’nın 
kayaları yazın sıcağında ısınıyor, demirci körüğünün önündeki ateşin üstüne koymuşlar gibi yanıyor. 
Hapishanenin beton duvarlarına vuruyor, çatısına çöküyor, odalara doluyor. Hapishanenin heryeri 
cehennem. Babam bağrını açmış, kan ter içinde. Babam yanıyor, ben yanıyorum. Anam yığılıyor yanıma, 
anam ağlıyor ben ağlıyorum. Anam siliyor yaşlarını “Ağlama yağmur gözlüm, kalk git” diyor.

Kalkıp gidiyorum babama, düşüyorum yollara. Yol boyunca kararıyorum, karışıyorum, düşünüyorum, hayal 
kuruyorum, bastığım yeri bilmediğim oluyor. Bazen durup (Nereye geldim) diye bakıyorum çevreme. 
Hapishanenin kapısına gelince de göğsüm daralıyor, nefesim tutuluyor. Gardiyanlar kızmıyorlar bana. 
“Yine mi geldin? Daha dün buradaydın. Dersine çalışsana” diye kızar gibi görünüp koruyucu bir tavırla 
karşılıyorlar beni.

Gecenin bir yarısında köye dönüş yolundayım. Sarıgüzel’in köpekleri havlıyor. Bana kadar gelmiyorlar. Yol, 
onlardan uzak.  Oruçlar’ın köpekleri saldırıyor. Ellerim, ceplerim taş dolu. Bir de değneğim var. Kendimi 
koruyorum. Pıtıklar’dan, Mecitler’den geçerken de aynı şeyleri yaşıyorum. Daha sonra, adı cinliye çıkmış 
olan İbişoğlunun Köprüsü’den Esendere’yi geçiyorum. Artık cinlerden de korkmuyorum. Köyümün 
köpeklerinin havlamaları arasında Cami’nin önünden eve yaklaşıyorum. Bozo geliyor üzerime doğru 
yukarıdan aşağı davudi sesiyle. Ben olduğumu anlayınca elimi, yüzümü yalıyor, sevinç sesleri çıkarıyor. Eve 
geliyorum. Mutlu son!

Çalmadan açıyor kapıyı anam. Biliyorum uyumadığını ve beklediğini eli koynunda. Yitirmek korkusundan 
kaynaklanan kaygıdan kurtulmuş olarak sarılıyor bana. “Aç mısın” demiyor. Sormadan koyuyor önüme 
bulgur aşını. Sessizce yiyorum. Sonra yine o sormadan anlatıyorum olan biteni. 

xxx

Üniversiteye giriş sınavlarına işte bu tür olan bitenlerle hazırlandım. Bedenim evimizin Poyraz Kapısı’nın 
önünde, gözüm Şardağı’nda, ruhum Elbistan Hapishanesi’ndeki sıcak koğuşta babamla birlikte. Önümde 
kitaplar, sayfalar, satırlar bir gelip bir gidiyor. Karşımda bir harmandağ gibi Tülüce. Meşe tırıkları (1), 
koyu yeşil siyah arası  kasvetli bir hava vermiş yüzüne. Ya da bana öyle geliyor. Baktıkça hüzünleniyorum. 
Tülüce’nin gerisinde Binboğalar arkasını dönmüş dostlar gib duruyor. Varlığımdan habersiz ve  bana karşı 
ilgisiz görünüyorlar. Alınıyorum. Ama arkamda Berit Dağı var. Yiğit, kararlı, hırslı ve güven verici. Tepeden 
tırnağa silahlı kardeşimce  “Korkma” der gibi kucaklıyor beni. 

Korkmamaya çalışıyorum. Dedemden kalma zahire ambarlarını söküyor, çıkan keresteyi Nadir köyünden 
Kadir adında bir kişiye satıyor, İstanbul’un yolunu tutuyorum. Akşam Gazetesi’nden Orman Fakültesi’nin 
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burs verdiğini öğrenmiştim, oraya başvuruyorum, 
kazanıyorum. İTÜ Elektrik’e de başvuruyorum, 
kazanamıyorum. İçime sinmiyor ama,  İ.Ü. Orman 
Fakültesi’ne kaydımı yaptırıyorum.

Dönem arkadaşlarım Asım Gür  ve Şerif 
Torlakçık  ile Orman Fakültesi’ni arıyoruz 
Hürriyet Meydanı’nda. Sora sora İstanbul’dan, 
memleketlerimizden İstanbul kadar uzakta 
bir ormanın içine geliyoruz. “Aha şu kocaman 
bina” diye dalga geçiyor bizimle eski bir öğrenci 
sorumuza karşılık. Soluk sarı boyalı büyücek 
bir ev gibi bir binayı gösteriyor bize. O gün 
Orman Fakültesi’ni ilk kez görmemin yanında, 
seçmiş olduğum meslekle ilgili ilginç bir de 
söylem duyuyorum. Bilgi almaya çalıştığımız eski 
öğrenciler söylüyorlar : “Ormandan geldik, ormana 
girdik, ormana gideceğiz”. Kentte yaşama umudu 
ve özlemi ile yola çıkan benim gibiler için hoş(!) 
bir sürpriz.

Laleli’de Fen Fakültesi’nde FKB (2) okuyoruz. 
Tahtakurusu üretim evi olan Nuri Osmaniye’deki 
Vefa Talebe Yurdu’ndan daha az tahtakurusu 
olan Vefa’daki Yeni Vefa Talebe Yurdu’nda Asım, 
Şerif ve ben aynı odada kalıyoruz. Tıp, Eczacılık, 
Diş hekimliği, Fen Fakültesi ve Orman Fakültesi 
öğrencileri hep bir aradayız, birlikte ortak derslere 
giriyoruz. Ancak her fakültenin öğrencileri 
kendi aralarında toplaşıyorlar, kümeleşiyorlar, 
birbirbirlerini tanımaya başlıyorlar. Ben de elden 
geldiğince Orman Fakültesi öğrencilerine yakın 
olmaya, onları tanımaya ve onlarla arkadaş olmaya 
çalışıyorum. 

Bu sayede ilk ormancı tipolojisini de yakalıyorum. 
Bakıyorum çevreme, aramızda yabancı yok. 
Neredeyse hepimiz köylüyüz.

Yıllar sonra, akademik yaşamımda bir çalışma 
yapıyorum.Türkiye Ormancılık Politikası’nı (3) 
yazıyorum. Alan araştırmasına dayalı bir çalışma. 
Bu çalışmada da ormancıların kökenleriyle 
ilgileniyorum. Bu ilgide, Orman Fakültesi’ne 
ilk kayıtta karlaştığım ve yukarıda andığım o 
gözlemimin bir etkisi var mı, bunu bilemiyorum. 
Ama araştırmamda bu konu ile de ilgileniyorum. 
Buna da yer veriyorum.

Sözkonusu araştırmanın yapıldığı 1992 
yılında ormancılık örgütünde çalışan orman 
mühendislerinin %60’ının köy, %29’unun ilçe ve 
%11’inin de il kökenli olduğunu saptıyorum. O 
yıllardaki adı ile Türkiye İstatistik Enstitüsü’ne 
göre, 1990 sayımında Türkiye’nin kent nüfusu 
%59, köy nüfusu da %41’dir. Yani nüfusun 
%59’unu oluşturan kentlilerin orman mühendisliği 
içindeki oranı yalnızca %11’dir. Gerisi kırsal 
kesimden yani köylü.

Demek ki hiç değilse benim üniversiteye girdiğim  
yıllarda ve daha sonra yaptığım bu  araştırmanın 
kapsadığı dönemde ormancılık köy kökenlilerin 
bir mesleği idi. Bu iyi mi ya da kötü mü idi, bunu 
uzun uzun tartışmak istemiyorum. Ama bu olgu 
ile ilgili tek bir çıkarımımı açıklamassam da rahat 
edemeyeceğim. O da şu:

Osmanlı dönemi kırsal kesimindeki sorgusuz 
sorusuz devlet bağımlılığı olgusunun ve vatan, 
millet, devlet heyecanı ile yüklü Cumhuriyet 
döneminin yine bu kesim üzerindeki etkisinin 
köy düşünü ya da köy zihniyetine yansıyan 
devlet anlayışı olmasaydı ormanlarımız çoktan 
özel sektöre geçerdi diye düşünüyorum. Elbette 
bu görüşe herkesin katılmasını bekleyemem. 
Ayrıca, devlet ormancılığı mı yoksa özel 
ormancılık mı daha iyi tartışmasına da burada 
girmem. Ama bir dönemin köylü ormancıları 
olmasaydı ormanlar çoktan özelleşmiş olabilirdi 
diye bir sonuca varıyorum ben. Çünkü, devlet 
ormancılığı, benim gibi o dönem köylü 
ormancıların en belirgin ormancı tipolojisi ve 
inanç kaleleri idi. 

xxx

Daha o yıllarda Nazım Hikmet’i okumamıştım. 
Onun Vapur adlı şiirini de bilmiyordum. 
Bilseydim 27 Mayıs 1957’de yazılan  o şiirin 
aşağıdaki dizelerini 1960 Güzü’nde Şerif ’e de 
okurdum:

Bir vapur geçer Varna önünden,  
uy Karadeniz’in gümüş telleri, 
bir vapur geçer Boğaz’a doğru. 
Nazım usulcacık okşar vapuru, 
yanar elleri.”
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Çaycuma’lı Şerif ’in çocuk yüreği de yanardı. 
Binmişti Karadeniz’de bir gemiye. O geminin 
yönü de Boğaz’a doğruydu. Şerif de usulcacık 
okşuyordu vapuru. Eli de yanıyordu, dili de. 

Bir yolcu gemisinden söz ediyorum, hiç 
binmediğim bir gemiden. İçinde ben yoğum. 
Ama o gün orada, o geminin içindeymişim gibi o 
gemide olan biten herşeyi biliyorum. Çaycuma’lı 
Şerif sık sık anlatıyor bunu biz arkadaşlarına.

Yerin metrelerce altında kazanılan abi parası ile 
okumaya çalışıyor Şerif. “Ömrümde hiç bir kışı 
tabanı delik olmayan ve altından su almayan bir 
ayakkabı ile geçiremedim” diyor. Şerif ’in tabanı 
delik olmayan bir ayakkabısı yoktu ama bir 
sevgilisi vardı. Yürek yokluk dinler mi? Varıp gidip 
bir güzele tutuluyor. Ama güzel yüz vermiyor. 
Umudu orman mühendisliğinde. Kazanırsa, burs 
alırsa, zaten yük taşıyamayacak kadar darda olan 
yakınlarına kendisi de yük olmadan okuyabilecek. 
Mühendis olacak Şerif, orman şefi olacak 
Şerif, müdür olacak Şerif. Şimdi yüz vermeyen 
sevgilisinin yüreği de o zaman yumuşayabilecek. 
Evlenip mutlu olacaklar.

Şerif mühendisliğin yolunda, gemi Karadeniz’de 
İstanbul’un yolunda. Gemi gidiyor, Şerif durduğu 

yerde duramıyor, oturduğu yerde oturamıyor. 
Güverteye çıkıyor, yolcu salonuna iniyor , geminin 
gıçına geçiyor ve  köpükleri seyrediyor. Yol da 
hemen bitmiyor ki. Bir yolcu farkediyor Şerif ’in 
olağandışılığını. Usturubuna getirip soruyor. 
Şerif ’i söyletiyor. Şerif zaten dolu, çekingen 
davranıyor ama konuşmaya da şiddetle şehvetli. 
Konuşuyor,  birçok şeyi anlatıyor ve sözü  “Orman 
mühendisi olacağım” diye bağlıyor. Adamın 
yanıtı dört büklüm ediyor Şerif ’i. Adam, sağ elini 
yumruk yapıp sağ başparmağını yukarı dikerek ve 
ağzına doğru götürerek “Yiyeceksin yani, içeceksin 
yani” diyor.  Yamaçtan koca bir kaya düşmüş gibi 
başına sersemliyor Şerif. Adamın karşısından 
sarsılarak kalkıyor. Biraz önce, içinde heyecandan 
zıpzıp zıpladığı geminin neresine saklanacağını, 
bir köşeye nasıl sığınıp sineceğini kestiremiyor. 
Küçük ve neşeli bir çocuğun  elindeki çok renkli 
ve cafcaflı bir balon gibi az önce havalarda 
uçuşan Şerif iğne batırılmış gibi sönüyor, 
buruşuyor.  Ezeni, ezileni, emek sömürücülüğünü, 
sendikacılığı üç beş sözcükle de olsa duymuş olan 
velinimeti abisine yiyiciliği nasıl anlatırdı Şerif, 
böyle bir mesleği seçtiğini nasıl söyleyebilirdi? 
Evlenmeyi hayal ettiği vefasız sevgili de, öğünmek 
için hazırlandığı gelecekteki mesleğinin içkici 

Fotoğraf: Hasan UYSAL
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ve rüşvetçi bir meslek olduğunu biliyorsa ya da 
öğrenirse ne derdi Şerif ? Bu ve benzeri sorular 
yumağı doldurur beynini Şerif ’in. Yıkılıp kalır 
öylece.

Şerif, o kadar çok anlattı ki bu öyküyü olayı 
ben yaşamış gibi oldum. Ömrüm boyunca öten 
kağnıya binmedim. Yani güçlünün ve varsılın 
yanında olmadım. Yenenlerin değil yenilenlerin 
yanında oldum. Güçlü bir takım tutmadım.  Bu 
özelliğim o zaman da vardı. Şerif yenikti ve ben 
de Şerif ’in yanındaydım olağan olarak. Dolayısıyla 
ben de yeniktim.  

Gerçekte vapurdaki o adam haklı mıydı? 
Ormancılar çok yiyip çok içenlerden miydi? Bu 
bir ormancı tipolojisi miydi? Bunu bilemem. 
Ama, bir sınıflandırmaya göre kişi ya da toplum 
kimliği emik kimlik ve etik kimlik olarak ikiye 
ayırılır. Emik kimlik “Ben buyum” denen kimliktir. 
Gerçekte ne ya da kim olduğunuz önemli değildir. 
Önemli olan kendinizi ne ya da kim olarak 
gördüğünüzdür. Etik kimlik ise başkalarının 
sizi ne ya da kim olarak gördüğüdür. Burada 
da gerçekte ne ya da kim olduğunuz önemli 
değildir. Önemli olan başkaları tarafından nasıl 
göründüğünüzdür. Gemideki yolcunun başkalarını 
hangi oranda temsil ettiği bilinemez. Ancak 

bir başkası yani gemideki o yolcu ormancıların 
yakasına yiyicilik ve içicilik gibi bir etik kimlik 
etiketi takıyor, çiçeği burnunda bir ormancılık 
adayının yüzüne karşı. 

Şerif ’i meslekte de izledim. Ne yediğini ne de 
içtiğini duydum ya da gördüm. Elbette ormancılar 
arasında da içki tüketimine katkıda bulunan 
çok değerli arkadaşlarımız vardı. Buna sebep 
olanlardan birisi de Orhan Veli’dir(!). Suçlusu da 
o öğütleyicisi de odur. Dağ Başı onun şiiridir. Bu, 
ormancılara uyar:

Dağ başındasın;
Derdin günün hasretlik;
Akşam olmuş,
Güneş batmış,
İçmeyip de ne halt edeceksin?  

Bir diğer nedeni de çektiğimiz atama çileleridir, 
partili kişiler ve hükümetlerin baskısıdır. Türkiye 
Ormancılık Politikası (3) kitabımda, araştırmaya 
dayalı olarak açıkladığım gibi, orman mühendisleri 
her üç yılda bir atama geçirirler. Buna can mı 
dayanır? Şairin dediği gibi “İçmeyip de ne halt 
edeceksin?”.

Söz buraya kadar gelmişken rahmetli Necdet 
Algan’ı  ve bizim yörelerin kara çocuğu Memiş’i 
anmadan geçmek olmaz. 

Fotoğraf: Hasan UYSAL
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Necdet, Dörtyol’lu bir dul kadın çocuğuydu. 
“Anamın tarlalardan topladığı gelineli otuyla 
pişirdiği yağsız aşla doyururduk karnımızı” diye 
başlardı öyküsüne. Kimbilir kaç kez dinledim 
usanmadan, bıkmadan. 

Dönem arkadaşımdı. O da neredeyse hepimiz 
gibi burslu okudu. Ağaçlandırmacı oldu. Gücü ve 
ömrü yetmedi ama gördüğü her çıplak tepe, her 
kel dağ, her yeşil örtüsü elinden alınmış yamaç için 
bir ağaçlandırma planı vardı. Bu konuda bir de 
kitap yazdı.  

Sohbet ve sofra ehliydi. “Sazlı, sözlü düğünlerde-
Bağrımızda sarı sıcak sam yelleri-Anasonlu 
öğünlerde-Acılı, tatlılı Güney illeri-Ve 
sarhoşluğumuzun sınırsızlığında” güneşin 
doğmasını konuştuğumuz nice uzun gecelerimiz 
oldu. Böyle gecelerde Necdet’in klasiği davul 
zurna çaldırtmaktı. “Çağırın, gelsin karabacaklar” 
derdi.  Dinleme biçimi de çok ilginç ve çok özeldi. 
Kulağını zurnanın çıkış deliğine dayardı. Kulağına 
üfletirdi zurnayı. Sonra da ağlardı. Güneş doğmadı 
ve Necdet, ne zaman doğacağı belli olmayan 
güneşin doğmasını bekleyemedi. 

Memiş ise iki evli babanın büyük eşinin 
çocuğuydu. Memiş,  kendisinin kendisine 
yakıştırdığı bir takma ad olup onun gerçek 
adı değildi . Kendisine bu adla hitap edilmesi 
ayrıcalığını çok yakın bildiği üç beş arkadaşına 
vermişti. Ben de bunlardan birisiydim.

Bu takma adın da bir öyküsü vardı ama benim 
anlatacağım bu değil. Ben kurbağa sesini 
anlatacağım. 

İki evli olup da aile bireylerine karşı tam tarafsız 
olmak her babayiğit babanın harcı değildir. Babası 
iki evli olanlar bu gerçeği çok iyi bilirler. Memiş’in 
babası da kuraldışı değildi. En azından Memiş, 
babasının anasına ve kendisine karşı olumsuz 
ayrımcı davrandığını düşünüyordu. Bu konuda 
çok doluydu ve onlarca acı anıları vardı. Herbirini 
anlatırken de onlarca ağlardı, ağlatırdı. Kurbağa 
öyküsü de onun onlarca acı anılarından birisiydi.

Memiş bizim oralardandı. Bizim oralarda 
hububat, bakliyat vb tohumlu ürünler tarladan 
devşirildikten sonra harman yeri denen düz ve öz 

bir alana getirilir, harman edilir, gemle (döven) 
tohumlar başaktan ya da bacıttan (4) ayrılıncaya 
kadar sürülür (dövülür), sonra rüzgarlı bir havada 
savrularak sap ve samanından ayrılırdı. Tohum 
ve saman daha sonra evlere taşınırdı. Bu süreçte 
geceleri harmanda yatmalar ve hırsızlıklara karşı 
ürün beklemeleri de olurdu.

Memiş daha ilkokul yaşlarındayken  babası 
tarafından geceleri harman beklemelerine 
gönderilir. Gerçekte, harman yerlerinde başka 
harman bekleyenler de bulunur. Fakat Memiş 
gece harman yerinde yalnız başına yatmaktan 
yine de korkar. Ancak bunu babasına söyleyemez, 
anasına söyler. Anası, babasının feriği (5) ile sıkı 
fıkı muhabbetini görmektense oğluyla harman 
beklemeyi tercih eder. Evdekiler de zaten buna 
dünden razıdırlar. Memiş anası ile yatar harman 
yerinde.

Köy, karşı yamaçta ve uzaktadır. Işıkları sönmüş 
kör göz gibi bakar ovaya doğru geceleri. Ara 
sıra köpek sesleri gelir. Harman yerinde uzak 
mırıltılar duyulur. Çakmaklar parlar, söner. Gerisi 
sessizliktir. Memiş anasının eteğine sarılmış 
gözüne uyku girmez, gökyüzüne bakar çoğu kez. 
Yıldızları sayar, yıldızları seyreder. Yıldızlar da 
ne kadar çoklar ne kadar uzaktalar diye şaşırır. 
Uyumadan önce bir süre anası ile dertleşirler, 
babasını ve feriği çekiştirirler. Ana dertli, oğul 
dertli.

Bu gecelerin unutulmayan anısı kurbağa sesidir. 
Ses kesilince duyulur sesi kurbağaların. Onlar 
karşılıklı ötüşürler, Memiş dinler. Anlam verir bu 
ötüşmelere. Birbirlerini seven ya da birbirlerini 
sevmeyen kurbağalar olduğunu düşünür. Anası, 
babası ve babasının feriği gibi. Babasına kızar, 
feriğe içerler. Anasına acır. Kurbağaların sesleri 
arasında fark bulmaya çalışır. Mutlu kurbağa 
seslerini, mutsuz kurbağa seslerini, kızgın kurbağa 
seslerini ayırt etmeye çalışır. Aşka davet eden eden 
kurbağa sesleri hoşuna gider en çok. Kurbağalar 
bazen koro halinde öterler, bazen biri susar öbürü 
öter. Yani biri konuşur öbürü dinler gibi.

Memiş Eğridir’de Kovada Gölü’nün kenarında 
içki içmeye çağırırdı ara sıra beni. Yanımızda 
müzik olmazdı. Kurbağa sesleri yeterdi bize. 
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Davras’ta Kasnak Ormanları’na karşı bağrını açar, 
bağırır ve “Davras üstüme geliyor” diye darlanırdı 
Memiş. Sonraları bana da türkü gibi gelmeye 
başladı Memiş’in kurbağa sesleri.

xxx

Meslek yaşamımın başlarındaydım. Hevesli 
ve heyecanlıydım. Eğridir’de Göller Bölgesi 
Kavakçılık Araştırma İsyasyon’unda çalışıyordum. 
Müdürüm istifa etti ve gitti. Müdürlüğe uzunca 
bir süreden beri vekalet ediyordum.  

Birgün “Müfettiş gelecek” haberi verildi. 
Telaşlandım ve bilebildiğim bütün hazırlıkları 
yaptım. Ertesi günü Isparta Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün resmi arabası ile biri bayan iki 
kişi geldi. Sonradan öğrendim. Bayan, Romans 
Kemal’in yani müfettişin eşiydi.

Akşam, evimize yemeğe davet ettik. Geldiler. 
Yemek masasının arkasında küçük ve alçak bir 
büfemiz vardı. O günlerde okumakta olduğum, 
Vala Nureddin’in Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı 
kitabı bu büfenin üzerinde duruyordu. Müfettiş 
Bey de bunu görmüş. Yemek, başından beri 
samimi ve neşeli geçiyordu. Müfettiş Bey, müfettiş 
beyliğini hiç hissettirmiyordu. Anason kokulu 
sofrada zaman biraz ilerleyince Müfettiş Bey  
uzandı, kitabı aldı, evirdi çevirdi ve Nazım’dan 
ezbere şiirler okumaya başladı. “Bugün Pazar-
Bugün, beni ilk defa-Güneşe çıkardılar.” derken 
gözleri yaşarıyordu. Bizler de duygulanıyorduk. 

Sofra uzayınca hanımlar izin istediler. Müfettiş 
Bey’le başbaşa kaldık ve gecenin geç saatlerine 
kadar konuştuk. Karşılıklı şiirler okuduk. 
Yaşamöykülerimizi anlattık birbirimize. 
Hiç benzemiyordu. Bir ara Müfettiş Bey, 
arkadaşlarının kendisine Romans Kemal adını 
taktıklarını, arkadaş çevresinde de bu adla 
bilindiğini ve anıldığını anlattı.  Romantik Batı 
Müziği çalıp dinlediği ve duygusal davranışlı 
olarak algılandığı için bu adın takıldığını açıkladı. 
“Bundan alınganlık duymadım. Övündüm bile. 
Sen de beni bu adımla bil” dedi gözünün ucunu 
silerek. Ben de Kayınvaldemin Hicaz’dan hediye 
getirdiği basit ve fakat benim için bir hazine kadar 
değerli işlevler gören teybe aldığım, o günlerde 
henüz yaşamakta olan  babamın türkülerini 

ve ağıtlarını dinlettim Romans Kemal’e. Göz 
uçlarımızı birlikte sildik. 

Romans Kemal, daha önce tanıdıklarımdan farklı 
bir ormancıydı, farklı bir tipolojiydi. Daha sonra 
hiç karşılaşmadım kendisiyle. Bunu bir kayıp 
sayarım. 

İkisi birbirini tanıyor muydu, bilemem. Ben 
Süleyman Dingil’i de benzer duygularla anarım. 
İyi bir ormancıydı Süleyman, gitar çalardı. 
Almanya’da işçilik yapmıştı. İşçinin halinden 
anlardı. İşçi yandaşı, işçi yoldaşıydı. Toros 
ormanlarında orman işçilerini eğitmek için 
uğraşırdı. Isparta Sütçüler’de, Tota Yaylası’nın 
başında kendisi, ben ve Ahmet Brazer üçlüsüyle 
geceler boyu ne çok vatan kurtardık, ne çok 
emekçi kurtardık haddi hesabı sorulmaz. 
Ormanları kurtaracaktık, orman emekçilerini 
kurtaracaktık, orman köylülerini kurtaracaktık. 
O günleri anınca Atilla İlhan’nın İstanbul Ağrısı 
gelir aklıma :

Ulan bunu sen de bilirsin İstanbul  
Kaç kere yazdım kimbilir,  
Kaç kere kirpiklerimiz kasaturalara dönmüş diken 
diken  
1949 Eylül ’ünde birader, Mırc ve ben  
Sokaklarında mohikanlar gibi ateş yaktık  
Sana taptık ulan  
Unuttun mu  
Sana taptık.

Başım ağrır, iki kez bay-pass geçirmiş yüreğim 
ağrır. Elim kolum üşür, bedenim üşür. Yine ateş 
yakarım Tota’nın tepesinde. Oradan bakarım 
tüm yaşamıma. Ülkem ve ülkülerim adına hiç 
bir şey göremem geride kayda değer. Yerinirim, 
hüzünlenirim, yuh olsun bize derim.

Yıllar sonraydı. Ilgaz’da bir kongredeydim. 
Bildiriler, tartışmalar ormanda yürüyüşler ve 
elbette anasonlu gecelerdeydim.  Bir genç grup 
toplandı otelin bir köşesine. Ortada diğerlerinden 
daha yaşlıca bir adam çalıyordu, söylüyordu. 
Rahatsız etmemeye çalışarak yaklaştım. 
Çekingenliğimi onların cömertliği ile yenerek 
katıldım onlara. Lisans, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri ile Kongreyi omuzunda taşıyan ve 
akşam olunca günün yorgunluğunu öğrencileriyle 
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böyle eğlenerek geçiren bir hocaydı ortadaki. O 
geceyi, Romans Kemal’le kendi evimde geçirdiğim 
geceden, Tota Yaylası’nda Süleyman Dingil ve 
Ahmet Brazer’le birlikte geçirdiğimiz gecelerden 
ayrı tutamam ve yeri geldikçe birlikte anarım.

Sonradan, ilgilendim ve öğrendim. Arkadaş 
oldum. Hoca, Maçkalı bir memur çocuğuydu 
Tunceli Mazgirt’te doğan. Bütün memur çocukları 
gibi o da şanslıydı, Türkiye coğrafyasını tanımakta. 
Gezdi, tanıdı, sıkıntı çekti. Trabzon’da tiyatro 
oynadı, İstanbul eğlence mekanlarında  gitar 
çaldı, şarkı söyledi. Shubert dinledi, duygulandı. 
Karadeniz türküleri çağırdı ve “Divane aşık gibi 
de dolanırım yollarda-Kız senun sebebuna kaldum 
İstanbullarda” derken gözleri yaşardı. Farklı yetişti 
ve farklı bir akademisyen oldu. Şairdi de şiir yazdı. 
Onun aşağıdaki şiirini çok sevdim.

Ayışığında Rakseden Üç Adam, Gece  ve Tanrı 
Zeus

Kapkaranlık kara gecede
Zeus tahtına kuruldu
İçindeki kasveti söküp atması için buyurdu:
-Ay, dolun da gel!
-Dolun da gel ki, içimi kemiren karanlığı yok et!

Ay, Zeus’un gölgesini yeryüzüne düşürmeden
Dolundu geldi.
Ay’dınlandı Zeus’un kasveti ve doğa
Soğuk karanlık yerini mavice karanlığa iteledi.

En uzun ağacın en yüksek dalına konan baykuş sağa 
sola baktı kör gözleriyle;
Ayışığında üç adam yaklaşıyordu
Ayışığının peşine düşmüşlerdi
Tanrı Zeus’a güçlü, ayışığına çekici görünmek için 
raksediyorlardı,

Birinci adamın içi başka dışı başkaydı, 
Özgüvenli görünmeye çalışsa da aptallığı yüzüne 
vurmuştu,
Sanırdı ki ayışığı ona tutkun
Söylemezdi aşkını kuşlara bile
Ama raksı onu verirdi ele…

İkinci adam dürüsttü en azından
Sadece raksederdi
Sonu olmadığını bile bile, raksederdi göklere…

Üçüncü adam tanrılarla şarap içmiş, 
Tanrıçalarla sevişmiş, yıldızları koşumlamıştı
Güneşin kavuran sıcaklığına yaklaşabilen oydu…

Bir gün, yıldızların arasından süzülen
Ay’ın nar haleleri sarsmıştı onu sessizce
O günden sonra ay’ın dolunmasını bekler
Sadece onun için raksederdi.

Günlerden bir dolun günü
Şavkeden aydan yıldızlar kaybolmuşken gitti ay’a
Dedi;
Ey karanlıkların prensesi
Bilir misin senin için raksederim dolun gecesi?
Yıldızları iter yer açarım sana
Bilir misin halelerin güneşten fazla ısıtır içimi…

En uzun ağacın en yüksek dalına konan baykuş sağa 
sola baktı körgözlerle
Gökyüzü kararmış, Zeus uyumuştu
Birinci, ikinci raksçı görünmüyordu
Üçüncü raksçı raksediyordu ayın ondörtlerini 
bekleyerek…

Kapkaranlık kara gecede
Zeus tahtına kuruldu
İçindeki kasveti söküp atması için buyurdu:
-Ay dolun da gel! 

O bir Zeus değildi. Ay ışığına aşık üçüncü adamdı 
belki. Ama kim önleyebilir hayallerimizde kim 
olacağımızı? Zeus olmak isteriz, ormancı oluruz. 
Hayalleri kurar, gerçekleri yaşarız. Üçüncü adama!

Urla, Ağustos.2011
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Daha fidanımı annemle yeni dikmiştik, 
birden gökyüzünden yağmur boşalmaya başladı. 
Hemen annemle arabaya koştuk. Birkaç hafta 
sonra gidip baktığımızda minik fidanım toprağa 
tutunmuş, Dünya’ya merhaba demişti. Yağmur 
onu besleyip büyütmüştü. Şimdi ise Güneş 
fidanıma gülümsüyordu. Fidanımı sevip annemle 
yine arabaya gittik. 

Annemin okul telaşı, sınavları derken aradan 
bir yıl geçmiş ama benim minik fidanım 
unutulmuştu.

Bir gün rüyamda fidanımı gördüm, anneme onu 
hatırlattım. Annem benden özür diledi.

Hemen arabaya koşup fidanıma doğru yola çıktık. 
Bana arabada geçen bir dakika, bir saat gibi 
geliyordu.

Gittiğimizde çok büyük bir sürprizle karşılaştık. 
Çünkü benim fidanım şimdi kocaman bir 
ağaç olmuştu. Çok sevindim. Hemen arabadan 
salıncağımı aldım ve ağacımın güçlü kollarına 
ipleri sardım. Başladım sallanmaya Annem 
söylemeseydi havanın karardığının farkında bile 
olmayacaktım. Başkaları da sallansın diye salıncağı 
bıraktık; evimize döndük. Evim, okulum olmuştu 
öğretmenim ve arkadaşlarım bizim evdeydi. 
Minik fidanımı nereye diktiğimi, büyüdüğünü, 
gidip gördüklerinle çok mutlu olacaklarını 
arkadaşlarıma anlattım. 

O ormana “Minik Ağaç Sevenler Ormanı” adını 
verdik.

Annem “Hadi Kızım Okula Geç Kalacaksın” 
diye öperek uyandırmasaydı belki arkadaşlarımla 
daha çok sallanırdık minik fidanıma kurduğum 
salıncakta.

Minik Fidanım

Doğum yeri : Eskişehir
Doğum Tarihi : 24.07.2002

İletişim Adresi : Batıkent Mah. 
Derusoy Sok. Manolya Apt. 10/19

     
     

ESKİŞEHİR       

Duru TOSUNOĞLU 

Özel Çağdaş İlköğretim Okulu
Sınıf : 3 C
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Kayacıklar, kışın yaprağını döken, dağınık tepeli ağaç ya da küçük ağaçlardır. Odunu gürgene benzer 
amaçlarla kullanılır. Kayacık cinsinin kuzey yarım kürede; Asya, Avrupa ve Orta ve Kuzey Amerika’da 
yetişen 7 türü vardır. Türkiye’de kayacık (Ostriya carpinifolia Scop.) adlı tek bir türü doğal olarak bulunur. 
Çoğunlukla Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde 50-1700m. yükselti arasında yetişir. İspir bölgesinde 
saf ormanları olmasına karşın genelde diğer türlerin karışımına girer. Bu yörenin ünlü İspir fasulyesi 
yetiştirilmesinde ondan elde edilen sırıklar kullanılır.

 Kayacık 20 metreye kadar boylanabilen dağınık tepeli bir orman ağacıdır. Sürgün verme özelliği çok 
fazladır. Hızlı büyür. Sıcaklık istekleri gürgenlerden biraz fazladır. Gürgene çok benzeyen bu ağaç dış 
görünüş olarak daha toplu tacı, daha koyu yaprakları ile ayrılabilir. Kalkerli toprakları tercih eder, yetiştiği 
yörenin kuru yetişme ortamlarına dayanıklı olup, vadi içi düzlüklerde, tepelik alanlarda güney ve güney 
doğu yamaçlarda bulunur. Yangına oldukça dayanıklı bir türdür. Eksi 30 derece soğuğa dayanabilir. Koyu 
renkli, çok dayanıklı değerli odunu, tornacılığa çok uygundur. Genelde kazık kök sistemine sahiptir. 
Bunların dışında önemli bir süs bitkisidir. Makaslanabilir özelliği ona değişik formlar verme ve çit bitkisi 
olarak kullanma olanağı verir. Batılılar bu türü peyzaj uygulamalarında yaygın olarak kullanır. Ülkemizde 
ise günümüze kadar yaygın olarak fidan üretimi ve kullanımı söz konusu olmamıştır. Hatta birçok ormancı 
çalıştığı alanda bu türün farkında bile değildir. Daha da ilerisi doğru dürüst bir envanteri dahi yoktur. Hiçbir 
ağaçlandırma sahasında ya da park bahçede görülmez. Kent ve yol ağaçlandırmaları, erozyon kontrolü 
çalışmalarında önemli bir yeri olabilecek kayacığın hızla ele alınmasında, önemsenmesinde yarar vardır.

Hazin Cemal GÜLTEKİN   

KAYACIK
(Ostriya carpinifolia Scop.)
Aile: Huşgiller (Betulaceae)  
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Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunur. 
Çiçeklenme yapraklanma ile beraber olur. 
Erkek çiçekler önceleri açık yeşil, olgunlaşınca 
kahverengini alan, 5-7cm. uzunluğunda salkım 
kurullar oluşturur. Kedicik halindeki dişi çiçek 
kurulları önce dik durur, sonra aşağı sarkar. 10-15 
tanesi bir arada bulunan meyveler, açık devetüyü 
renkli, olgunlaşınca açık kahverengi sarkık 
salkımlar şeklindedir. Tohum yumurta biçiminde 
basık üzeri hafif, ucu çoğu kez tüylüdür. Kayacığın 
bazı eşey özellikleri Çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. 

Fidanlık tekniği 
Meyve salkımları Eylül, Ekim aylarında ağaçların 
başından elle toplanır. Diğer bir yöntemde, 
meyveli dalların sırıkla çırpılması ve örtü üzerine 
dökülmesidir. Toplanan meyveler çuvallanıp 

fidanlığa taşınır. Tohum toplama zamanı 
Çizelge 1’de verilmiştir.  Fidanlığa getirilen 
salkımlar beton bir zemin üzerine serilir, ara 
sıra karıştırılarak kurumaları sağlanır. Çoğu kez 
tohum kanatlarından ayrılmadan ekilir. Ancak 
kanatlar uzaklaştırılmak istenirse elle ovulur. 
Ovulan tohumlar elenir ve ardından da savrularak 
kanatsız tohum elde edilir. Çıkartılan tohumlar 
kuru bir yerde ekinceye kadar saklanır. Taze 
tohumların soğuklama gereksinimi (2-4ºC) 90 
gündür. %10 nem oranındaki tohumlar, soğuk 
hava depolarında ağzı kapalı kaplar içerisinde (0-
2ºC) uzun süre saklanabilir. Çimlenmeler erken 
baharda gerçekleşir. Kayacık türlerinin bazı tohum 
özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Tohumlar ya toplamayı takiben doğrudan ya da 
x 3 ay soğuk-nemli (2-4ºC) katlamanın ardından 
erken bahar aylarında ekilir (Çizelge 4). Doğrudan 
ekim uygulanan tohumların ekimden önce 
1-2 gün suda bekletilmesinde, ekimden sonra 
yastıkların telisle örtülenmesinde ve çimlenmeler 
gerçekleşinceye kadar kurak dönemlerde 
sulanmasında yarar vardır. Kayacık tohumları 
20-25cm. yükseklikteki yastıklara, 5’li çizgi ekimi 
şeklinde, 3-5mm. derinlikte elle ekilir (çizelge 2). 
Kapatma malzemesi olarak %50 organik malzeme, 
%50 dere mili kullanılır. Kayacık türleri, %3-5 
oranında organik madde içeren, hafif asit ya da 
hafif bazik arası nitelikli kumlu balçık topraklarda 
iyi yetişir.   

  İlk üç ot alımı otlar çok küçükken, sonrakiler 
ise (3-5) otlar ele gelecek kadar büyüdükleri 
dönemde yapılır. Tarla kapasitesi kadar su, hava 
koşullarına bağlı olarak, bahar ve erken güz 
döneminde 2-3 günde bir, yaz döneminde 1-2 
günde bir, geç güz döneminde 3-6 günde bir en 
fazla 35cm. derinliğe ulaşacak şekilde verilir. Birim 
alanda bulunan fidan sayısı çizelge 3’de verilen 
en yüksek değerlerin üzerinde bulunması halinde 
Mayıs ayında seyreltme yapılır. Gübreleme, 
toprak analizi sonuçlarına göre uygulanır. Analiz 
sonuçlarına göre verilecek azotlu gübrelerin 2-3 
seferde verilmesinde yarar vardır. İlk gübreleme 
uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15cm. 
derinliğe ulaşması ile başlanır. Çıplak köklü 
kayacık türleri 1 yaşında dikime uygun hale gelir 
(Çizelge 3). Bir yaşlı kayacık fidanları 35+cm. 
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boya, 5+mm. çapa, ulaşır.       

Kaplı fidan üretimi

Kaplı fidan üretimi temmuz ve ağustos aylarında 
%35-50 oranında gölgelenen gölgelikler altında 
yapılır. Gölgeleme eylül ayından sonra kaldırılır.  
Ekim, geç kış ya da erken bahar döneminde 
katlanmış tohumlar kullanılarak yapılır. Bunun 
için tohumlar ya toplamayı takiben doğal 
koşullarda kuz bir yerde ya da yapay koşullarda 
(soğuk hava depolarında) katlamaya alınır 
(Çizelge 4).

Tohum,  fidan kullanım amacına bağlı 
olarak; 45’li ya da 24’lü çok gözlü kaplara 
1-2mm. derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi 
olarak perlit ya da turba kullanılır. Tohumlar 
çimlenmeye başlayıncaya kadar günde birkaç 
sefer nemlendirme sulaması yapılır.  Kap harcı 
olarak: pH değeri 5.0-6.5 aralığında olan, %80 
turba x %25 (3-5mm.) ponza karışımından 
oluşan 1 metreküp malzemeye; 3-4kg 2.0-1.2-
1.6-0.3+ME oranlı yavaş çözünen gübre x 0.5kg 
kükürt eklenerek kullanılır. Her bir göze 3-5 
adet tohum ekilir. Fidecikler ikincil yapraklarını 
çıkarmaya başladığında tekleme yapılır. Kap 
kapasitesi kadar su, yağmurlama sulama sistemi 
aracılığıyla, günün serin saatlerinde günlük olarak 
verilir. Geç güz döneminde daha mutedil bir 
sulama yapılır. Gübreleme, hızlı çözünen gübreler 
kullanılarak sulama suyuyla tedricen de verilebilir. 

Bu takdirde gübre uygulamacının deneyimi 
ve tercihine göre günlük ya da 2-3 günde bir 
yağmurlama suyuna katılarak yapılır. Bu takdirde 
harca kükürt dışında ilave gübre konulmaz. Havai 
kök budaması uygulanabilir. Bu yöntemde 1 
yaşlı fidanlar dikime uygun hale gelir. Bazı özel 
nitelikli ağaçlandırmalarda; 14 x 14 x 20cm. ebatlı 
saksılarda üretilmiş 1+1, 1+2 yaşlı fidanlarda 
kullanılabilir.

Tüplü fidan üretimi
Kayacık türlerinde, 12 x 28cm. ebatlı tüpler 
kullanılır. Tüp harcı  %30 humus, %70 kumlu 
balçık toprak karışımıdır. Her bir tüpe 3-5 adet 
tohum ekilir. Gübreleme, sulama (tüp kapasitesi 
kadar), ot alımı ve tekleme uygulamaları çıplak 
köklü fidan üretimi ile aynıdır. Tüplü fidanlar 
1+0 yaşlı olarak kullanılabilir. Özel nitelikli 
ağaçlandırmalar için ise 16 x 28cm. ebatlı 
torbalarda 1+1 yaşlı,  18 x 28cm. ebatlı torbalarda 
1+2 yaşlı fidan yetiştirilir.  

39



Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011

40

Boylu fidan üretimi
Boylu fidan üretimi: yerde şaşırma yöntemi ile 
gerçekleştirilir. Bu amaçla 2+0 yaşlı çöğürler 40 x 
120cm. aralık mesafede yere şaşırtılır. Şaşırtılan 
bitkiler bambulanır ve 15cm aralıkla bambuya 
bağlanır. Burada 2 yılda 220cm boyun üzerine 
ulaşır. İkinci aşamada ise 100 x 160-170cm aralık 
mesafede ikinci bir şaşırtmaya tabi tutulur. Bu 
aşamada bitki en az 360cm boyunda bambu 
kullanılarak bambulanır ve 25-350cm aralıkla 
bambuya bağlanır. Çoğunlukla 220cm yüksekliğe 
kadar tijlendirilip amaca yönelik olarak tepe formu 
verilir. Bazen de budama uygulaması alttan ya da 
istenilen herhangi bir yükseklikten piramit-sütun 
form verilerek yapılabilir. Şaşırtma alanında 4. 
yılda 14-18cm arası ebada rahatlıkla gelir. Daha 
kalın çapta fidan üretilmek istenirse daha geniş 
aralıkta bir şaşırtma uygulaması daha yapılması 
ya da yerinde kök kesimine tabi tutulması gerekir. 
Bitkiler sahaya ya topraklı söküm olarak ya da bir 
yıl saksıda bekletildikten sonra götürülür.      

Tür adı Çiçeklenme 
zamanı

Tohum toplama 
zamanı

Tohum verme 
yaşı  

Bol tohum yılı 
tekrarı

Ostriya carpinifolia  Nisan-Mayıs Ekim-Kasım 20-25 1-2

Bitki türü Tohum 1000 tane ağırlığı (gr) Çimlenme 
oranı%

Tohum ekim derinliği  
(mm)En az En çok Ortalama

Ostriya carpinifolia 5 11 7 60-80 3-5

Bitki türü 1000 tane tohumdan elde 
edilecek fidan sayısı adet

m² fidan adedi  
ağaçlandırma

m² fidan adedi 
özel amaçlar

Fidan 
kullanım 
yaşı yılEn az En çok

Ostriya carpinifolia 200 300 50-100 30-50 1

Tür adı Tohuma uygulanacak ön işlemler Katlanmış tohum ekim zamanı
Ostriya carpinifolia 3 ay soğuk-nemli katlama Erken bahar

Çizelge 1: Kayacığın bazı eşey özellikleri

Çizelge 2. Kayacığın bazı tohum özellikleri

Çizelge 3. Kayacığın bazı fidanlık uygulamaları

Çizelge 4. Tohuma uygulanacak ön işlemler
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Morfolojisi
Renkleri ve yaşam biçimleri ev sivri faresine 
benzemektedir. Küçük beyaz dişli böcekçil, beyaz 
dişli böcekçiller ailesinin en küçük bireyidir. 
Beyaz dişli böcekçiller, kırmızı dişli böcekçillerin 
dişlerinin uç kısmında bulunan kırmızımsı 
renkteki demir birikiminden yoksun oldukları için 
bu ismi almışlardır. Bunların açık yeşil kahverengi 
bir kürkü, büyük kulakları ve karakteristik kıllı 
uzun kuyrukları vardır. Boyları ortalama 50–70 
mm, kuyruk uzunlukları 24–44 mm, ağırlıkları 
4,5–15 gram arasında değişmektedir. Kafatası 
uzunluğu 17,8 mm, alt çene 11 mm, arka ayak 
uzunluğu 10–12 mm’dir. Vücutlarının üst kısımları 
yeşilimsi ya da kırmızımsı kahverengi, alt kısımları 
ise soluk renkte bir kürk ile kaplıdır. Kuyruklarının 
üzerleri de kısa kıllar ile kaplanmıştır. Ağızlarının 
iki yanında oldukça uzun bıyık benzeri beyaz 
kıllar mevcuttur. Çok küçük ve hafif olmasına 
rağmen, küçük beyaz dişli böcekçil büyük beyaz 
dişli böcekçile (C. russula) görünüş olarak çok 

Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ

Küçük Beyazdişli Böcekçil  

Crocidura suaveolens  

(Pallas, 1811)

SİSTEMATİKTEKİ YERİ

Takım : Insectivora (Böcekçiller) 

Familya : Soricidae (Sivrifareler)

Tür : Crocidura suaveolens  (Pallas, 1811)  
  (Küçük Beyazdişli Böcekçil)

İng : Lesser White-toothed Shrew

Alm : Gartenspitzmaus

Frn : Crocidure Des Jardins

Syn : Crocidura gueldenstaedtii (Pallas, 1811)
  Crocidura russula (Hermann, 1780)
  Crocidura lasiura Dobson, 1890
  Crociduralasiura lasia Thomas, 1906
  Crocidura pergrisea Miller, 1913

Statüsü
Küçük beyaz dişli böcekçil IUCN’in 
kırmızı listesinde düşük riskli (LC) olarak 
sınıflandırılmaktadır.
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benzemekte ve sıklıkla bu iki tür karıştırılmaktadır. 
Bu iki türün teşhisleri ve ayrımlarını yapmak için 
diş, kuyruk ve arka ayak boylarının ölçülmesi ve 
incelenmesi en güvenilir yöntemlerden birisidir.

Yayılışı
Geniş küresel bir yayılışa sahiptir. Palaearctic 
bölgede İspanya’nın Atlantik kıyısına kadar 
uzanmakta, hatta Portekiz’in doğusuna kadar 
yayılmaktadır. Güney Avrupa, Ön Asya, Arabistan 
ve Kuzey Afrika’da yaygındır. Avrupa’da da büyük 
bir yayılışı vardır. Doğudaki yayılışı Japonya’ya 
kadar uzanmaktadır. Güneyde Kuzey Afrika’da 
bile bulunmaktadır. 

Türün yaygın olarak bulunduğu ülkeler: 
Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Avusturya, 
Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İran, Irak, İsrail, İtalya, 
Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Liechtenstein, 
Makedonya, Moldova, Karadağ, Fas, Polonya, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, 
Suriye, Türkiye, Ukrayna’dır. İngiltere’de ana 
karada bulunmamasına rağmen Channel Adaları, 
Jersey ve Sark’da mevcuttur. Akdeniz’de Sicilya 

Adaları da yayılış alanı içindedir. 

Ülkemizde Trakya ve özelliklede Batı Anadolu’da 
bulunmaktadır.

Yaşam Alanları
Çok geniş bir yaşam alanına sahiptir. Deniz 
seviyesinden itibaren 2000 m. yüksekliğe kadar 
uygun yaşam alanlarında bulunmaktadır. Uzun 
otlu kayalık alanlar, taş duvarlar, çitlerin çevresi, 
ormanlık alanlar sıklıkla bulunduğu yaşam alanları 
içindedir. Kuru zeminleri ve sıcağı sever. Özellikle 
sahil ve ada bölgelerinde otlu kum tepelerine 
adapte olmuştur. Çoğu zaman insanların yaşadığı 
yerlerin yakınlarında, parklarda ve bahçelerde 
çit ve taş duvarlar arasında bulunmaktadır. 
Saman yığınları içinde bolca bulunabilir. Üzüm 
bağlarında, zeytinliklerde, dağ yamaçlarındaki 
teraslanmış tarım arazilerinde, kuru Akdeniz 
makiliklerinde, kum tepeciklerinde, dağ 
kayalıklarının arasında, suya yakın olan nemli bitki 
örtüsüne sahip alan alanlarda, ırmak ve akarsu 
boyunca devam eden sık bitki örtülerinin arasında 
ya da kayalık alanlarda bolca bulunmaktadır. Farklı 
vejetasyon ve orman alanlarında yayılır. Küçük 
beyaz dişli böcekçil için önemli olan yaşam alanı 
içinde avlayabileceği kadar çok böceğin olmasıdır.

Bu tür kurak koşullara diğer akrabalarına göre 
daha dayanıklıdır.

Besinleri
Etçil bir türdür. Her gün yaklaşık olarak vücut 
ağırlıklarının yarısı kadar yemek zorundadırlar. 
Su kıyılarının etrafındaki kayalar arasında 
yaşayan küçük kabukluların da içinde bulunduğu 
omurgasızlardan oluşan çok geniş bir besin tercihi 
vardır. Böcekler, solucanlar, sümüklü böcekler, 
salyangozlar, örümcekler, kabuklu hayvanlar, 
hatta kimi zaman küçük ya da yavru fareler 
ile de beslenir. Besinlerini genellikle böcekler 
oluşturduğu için tarım alanları ve ekosistem için 
oldukça önemli bir türdür.
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Biyolojisi
Ortalama ömürleri 1–2 yıl arasında değişmektedir. 
Üreme dönemleri Mart ayında başlayarak Eylül 
ayına kadar devam etmektedir. Çiftleşme sırasında 
dişi ve erkek karşılaştıkları zaman erkeklerin 
hemen dişilerin üstüne çıkma eğiliminde oldukları 
gözlenmiştir. Bu aşamada dişiler erkelere karşı 
oldukça yoğun bir direniş gösterirler. Çiftleşme 
döneminde erkekler her iki cinsiyetteki 3. 
bireylere karşı eşit derece saldırganlık gösterirken, 
dişiler de diğer dişilere karşı saldırganlık nadiren 
gözlenmektedir. Çiftleşmeyi izleyen dönemde 
çiftlerin birbirlerine olan saldırganlıkları 
da zamanla yok olmaktadır. Dişi ve erkek 
arasındaki bir diğer cinsel tercih de eş seçiminde 
görülmektedir. Erkekler üreme sezonu boyunca 
mümkün olduğu kadar fazla dişi ile çiftleşmek 
istemlerine karşın, dişiler özel erkekler ile uzun 
vadeli ilişkiler kurmayı isterler. Yapılan laboratuar 
deneylerinde uzun vadeli ilişkilerin dişilerde 
üreme potansiyelini arttırdığı gözlenmiştir. 
Erkekler yuvanın besin ihtiyacını karşıladığı 
sürece dişiler çiftleşmeye izin vermektedir. 
Dişiler üreme döneminde oldukça anlayışlı ve 
çiftleşme için hazırdırlar, hatta bazen bir önceki 
dönemin yavrularını emzirirken dahi çiftleşip gebe 
kalabilirler. 

Yılda 4–5 defa doğum yaparlar. Her doğumda 
ortalama olarak 5–9 adet yavru doğururlar. 
Meydana gelen yavrular yaklaşık olarak 0,5 
gr ağırlıktadırlar. Yeni yavrular 50 günlük 
olduklarında eşeysel olgunluğa ulaşırlar. Genellikle 
yuvalarında yaşarlar. Yuvalarını küçük tomruk 
yığınlarının, kayaların altına ya da aralarına, 

inlerin içlerine yaparlar. Yaşam alanlarındaki diğer 
kemirici türlerin yuvalarını da kullanabilmektedir. 

Küçük beyaz dişli böcekçil gece ve gündüz 
boyunca dönüşümlü bir aktiviteye sahiptir. Ancak 
aktiviteleri alaca karanlıkta ve şafak vaktinde 
maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Genel olarak 
yalnız faaliyet göstermektedir. Bu türün diğer 
böcekçillerden en önemli farkı saldırgan bir tür 
olmamasıdır. Ancak çiftleşme zamanlarında tür içi 
saldırganlıklar gözlenmiştir. 

Türün en önemli özelliklerinden birisi de 
bırakmış olduğu miskli bir kokudur. Bu 
sebepten bazı yerlerde bu türe mis böcekçil adı 
da verilmektedir. Küçük beyaz dişli  böcekçiller 
kendi yaşam alanlarını belirlemek ve korumak 
için karın kısımlarını toprağa sürterek buraları 
kendi kokuları ile işaretlerler. Bu davranışa 
göbek işaretlemesi denmektedir. Grup halindeki 
hareketlerinde genç bireyler katar oluştururlar. 
Katar halinde her birey ağzı ile bir önündeki 
bireyin kuyruğunu kavrar. İyi bir yavru bakımı 
gösteren dişi yuvanın taciz edilmesi durumunda 
yeni yuva alanına gitmek için yavrularına liderlik 
eder. Yavrular bir hat halinde oluşturdukları katar 
ile annelerini takip ederler. 

Irkları
Türkiye’de yaşayan alttür Crocidura suaveolens dinki 
Trakya’da uygun yaşam alanlarında, Anadolu’da ise 
parça parça yayılmıştır.

Yazıda kullanılan tüm 
fotoğraflar Dr. N. 
Kaan ÖZKAZANÇ 
tarafından çekilmiştir
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1970 yılında İÜ Orman Fakültesi’ni bitirdim. 
1970-1976 döneminde Orman Genel 
Müdürlüğü’nde orman mühendisi, 1976-207 
döneminde de Milli Prodüktivite Merkezi’nde 
orman işletmeciliği, ormancılık politikası 
alanlarında araştırmanlık yaptım; 2007 
yılında bu yana da hiçbir yerde ücretli olarak 
çalışmıyorum. Aklımın yettiğince ne işe ve 
kimlere yaradığını kestiremediğim araştırmalar 
yapma, yayımlatabilirsem yazma çalışmalarımı 
sürdürmeye çaba gösteriyor; sizin gibi, beni 
“Abdurrahman Çelebi” yerine koyabilenleri 
bulabildiğimde de konuşuyorum.

Son dönemde Hükümet pek çok alanda, yasama 
organı yerine Bakanlar Kurulu’nu öne çıkaracak 
düzenlemeler yapıyor. Sözgelimi, Bakanlar Kurulu 
kararları ve düzenlemeleri olarak karşımıza 
çıkan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) 
çıkarılma amaçları nedir?

AKP’nin gerek üstlendiği işlevler, gerek 
toplumsal ve kültürel dayanakları ve gerekse kısa 
ve orta dönemde yapabilecekleri konularında 
küçümsendiğini düşünüyorum. Özellikle 
Türkiye’de olup bitenleri açıklamakta “dış 
dinamiklere” gereğinden fazla önem ve ağırlık 
vermeyi alışkanlık edinmiş dostlarımızın 
AKP’nin, daha doğru bir söyleyişle de RTE’nin 

“İnanır mısınız, bence AKP, en azından 
başlangıçta, KHK’larla düzenleme 
yapmanın sağlayabileceği kolaylıkların 
ayırtında değildi. Bu nedenle hiçbiri için 
önceden ayrıntılı bir hazırlık yapmamıştı. 
Yapmış olsaydı eğer her KHK’yla kısa 
bir süre önce çıkardığı bir önceki KHK’yı 
yeniden düzenlemek zorunda kalır mıydı?”

“Tek Bir Ağacı Görürken Ormanı da Görebilmek Gerekiyor”

Yücel ÇAĞLAR Orman Mühendisi
Bu yazı İnşaat Mühendisleri Odası'nın 

yayımladığı Ankara Bülteni isimli derginin 
Ekim 2011 sayısında yayımlanmıştır.
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yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını akıllarınca 
alaya almalarını biraz şaşkınlık ve üzüntü ama 
daha çok da kızgınlıkla izliyorum. 6223 sayılı 
yasa ve sonrasında birbirinin peşi sıra çıkarılan 
KHK’lar sonrasında yapılan tartışmaların sığlığı, 
bu tutumun aymazlık boyutlarına ulaştığını ortaya 
koymuyor mu sizce de? Şöyle bir düşünelim; 
siyasal iktidara KHK’larla düzenlemeler yapma 
yetkisi veren 6223 sayılı yasa ne zaman çıkarıldı; 
genel seçimler öncesinde değil mi? Peki, böyle bir 
yasanın çıkarılacağına ilişkin somut göstergeler 
var mıydı; siyasal iktidar iktidarda bulunduğu 
sekiz yıl içinde hiç KHK çıkarma yoluna 
başvurmuş muydu; en azından ben görmedim, 
anımsamıyorum. Bu yasaya dayanılarak çıkarılan 
KHK’larla yapılan düzenlemeler, yüksek yargı, 
yüksek öğretim vb siyasal iktidar için tehdit 
oluşturabilen, daha doğrusu oluşturabilme 
gizilgücüne sahip olan, zaman zaman da iktidarın 
girişimlerini kısıtlayabilen kurumlardan sonra 
kalanlarının, kısacası kamusal alanın – devlet 
yapısının değil, kamusal alanın !- yeniden 
biçimlendirilmesine yönelik değil mi? Öyleyse 
eğer bu denli kapsamlı düzenlemeler, bence, 
abartma sayılmazsa eğer “üst yapısal karşı devrim” 
olarak değerlendirilebilir. KHK’lar, siyasal iktidar 
için, böyle bir “karşı devrimi” gerçekleştirebilmek 
için kullanabileceği araçlardı. Artık gece yarıları 
ansızın TBMM’nin gündemine getirdiği 
“torba yasalarına” bile gerek duymayacak denli 
güçlendiğini düşünüyor çünkü. Biliyorsunuz, 
güçlenmek, göreli bir değerlendirme; bir başkasına 
ya da başka bir döneme göre tanımlanır. AKP, 
özellikle 12 Haziran’dan sonra, hem geçmişine 
hem de karşıtlarına göre çok daha güçlü olduğunu 
düşünüyor. Ana Muhalefet Partisi’nin, sosyalist 
ve komünistlerin, demokratik kitle örgütlerinin, 
siyasetten iyiden iyiye kopmuş kitlelerin içinde 
bulunduğu duruma bakınca, AKP’nin bu 
düşüncesinde haksız olduğu söylenebilir mi? 
Belki çok kişi kızacak; bence hayır, söylenemez. 
AKP, göreli güçlülüğün ayırtındadır ve doludizgin 

açık faşizme gidiyor. Tasarladığı türden bir 
toplumsal ve siyasal yapıyı demokratik yollarla 
gerçekleştirmenin zorlu bir süreç olduğunu 
düşünüyor olmalı. TBMM, dahası kendi grubu 
bir yana ilgili bakanlıklarda bile hiçbir biçimde 
tartışılmayan, istendiği gibi düzenlenen ve 
değiştirilebilen KHK’lar da bu gidişi son derece 
kolaylaştıran araçlardır.

Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen 6111 
sayılı yasada daha net gördüğümüz “torbalara 
sığdırarak yasa yapma biçimi” KHK’lerde de açığa 
çıkıyor. Sizce hükümet bu dönemde yasa yapma 
biçimi olarak neden özellikle bu yolu tercih ediyor?

Önceki sorunuzu yanıtlamaya çalışırken de 
söyledim: KHK’lar, AKP’nin, deyiş yerindeyse, 
“kerameti kendinden menkul” akıldaşlarının, tam 
da genel seçimler öncesinde akıl edebildikleri, 
yine deyim yerindeyse “mal bulmuş Arap gibi” 
sarıldıkları bir hukuksal düzenleme aracıdır. İnanır 
mısınız, bence AKP, en azından başlangıçta, 
KHK’larla düzenleme yapmanın sağlayabileceği 
kolaylıkların ayırtında değildi. Bu nedenle hiçbiri 
için önceden ayrıntılı bir hazırlık yapmamıştı.
Yapmış olsaydı eğer her KHK’yla kısa bir süre 
önce çıkardığı bir önceki KHK’yı yeniden 
düzenlemek zorunda kalır mıydı? Son derece 
antidemokratik ve bir o denli de siyasal etikten 
yoksun bir yol, ama AKP için “amaca götüren 
her yol mubah” ! Peki, sekiz yıldır yaptıkları ve/
veya yapmaya çalıştıkları demokratik, etik miydi? 
Evet, AKP antidemokratikliğin, siyasal etikten 
yoksunluğun gelmiş geçmiş en büyük “ustası” 
olmuştur artık. “- Genel seçimlerden sonra ne 
olur ne olmaz” kaygısıyla da, 6223 sayılı yasayı 
çıkarmış, en ciddi demokratik kitle örgütlerinin 
bile “yaz uykusuna yattıkları” günlerde de kamu 
yönetiminin henüz el atılmamış kuruluşlarını 
KHK’larla istedikleri gibi düzenleme çabasına 
girmiştir.Yalnızca bir KHK’yla ondan fazla yasada 
ve dört KHK’da yaşamsal önemde değişiklikler 
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yapmanın “dayanılmaz kolaylığını” düşünebiliyor 
musunuz?

Öte yandan, KHK’larla siyasal iktidar bence;

devleti tam anlamıyla “aşiret devleti” olarak 
yönetebilmenin araçlarını geliştiriyor, 
düzeneklerini kuruyor;

kamu kurum ve kuruluşlarını “özel danışmanlık 
bürolarına” dönüştürmek istiyor, Sayın İzzettin 
Önder’in bir yazısında da belirttiği gibi, “...
kamusal sunumda hizmet alımı yoluna 
gidilerek kamu kesiminde de esnek istihdam 
yönteminin yerleştirilmesine” çalışıyor; Milli 
Eğitim Bakanı’nın, öğretmenlerden sonra okul 
yöneticilerini de sözleşmeli olarak işlendirmeye 
kalkışması siyasal iktidarın bu yöneliminin anlamlı 
bir göstergesidir;

genel seçimler öncesinde, başta İstanbul’dakiler 
olmak üzere “çılgın” projelerin yaşama 
geçirilmesini, engellemek bir yana, 
güçleştirebilecek her türlü hukuksal ve kurumsal 
yapıyı etkisizleştirmeye çalışıyor;

başta doğal ve kültürel varsıllıklar olmak üzere 
elde kalan kamusal varlıkların daha kolay, daha 
da önemlisi daha çabuk metalaştırılabilmesini 
hedefliyor; böylece ekonomide bir bakıma giderek 
“çıkmaz sokağa” dönüşen “cari açıklar” için bir 
yama yapılabileceğini düşünüyor olmalı;

gönlünce bir yeni anayasa hazırlama süreci 
için “uygun” bir kurumsal ve kültürel alt yapı 
oluşturmaya çalışıyor, bu kapsamda da toplumun 
özellikle örgütlü sınıf ve katmanlarının 
duyarlılıklarını, örgütlülüklerin etkenlik 
düzeylerini sınıyor.

Bence, “tek bir ağacı görürken ormanı da” 
görebilmek gerekiyor.

Mayıs ayında yasalaşarak yürürlüğe giren ve 
bakanlıkların yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve 
kuruluşunun yeniden yapılandırılması dahil kamu 
hizmeti düzeninde birçok değişikliği hedefleyen 6223 
sayılı “ Yetki Kanunu”yla yeni bir süreç başlatıldı. 
Bu yasaya dayanılarak çıkarılan KHK’lerle temelde 
hangi alanlar düzenleniyor?

Bildiğiniz gibi, Anayasanın 91. Maddesine göre, 
“Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde 
kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, 
kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla 
kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir.” 
Bu anayasal kural gereği siyasal iktidar da, 
6223 sayılı “yetki yasasının” amacını; “...kamu 
hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve 
ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak” 
olarak belirledikten sonra KHK’ların alanlarına 
da açıklık getirmiştir. Buna göre,Yasanın 1. 
Maddesinin 1. fıkrasıyla siyasal iktidara;

Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki 
dağılımının yeniden belirlen(mesine);

ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak 
üzere KHK çıkarabilme yetkisi verilmiştir. 
Bu, son derece kapsamlı, dahası, söz konusu 
alanlarda yasama yetkisini TBMM’den alan 
bir düzenlemedir. Maddeyle siyasal iktidar 
yirmiye yakın bakanlık, kurum ve kuruluşun 
yapılanmalarını, görev alanlarının, yetki ve 
sorumluluklarını değiştirebilme, kimilerini 
kapatabilme; bu amaçla 11 yasa ile 8 KHK’da 
değişiklik yapabilme ve yenilerini açabilme 
olanaklarına kavuşturulmuştur. Bu bakanlık, 
kurum ve kuruluşlar aynı maddenin “b” bendinde 
tek tek sayılmıştır. Ancak, 6223 sayılı yasanın yine 
1. Maddesinin 2. Fıkrasının “a” bendinde 20. sırada 
yer verilen yetkiyle siyasal iktidarın; “Diğer kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerin görev, yetki, 
merkez, taşra ve yurt dışında teşkilatlanma esasları, 
kadrolar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık 
ve ilgilerine ilişkin hükümlerinde” düzenleme 
yapabilecek KHK’lar çıkarabilmesi olanaklı 
kılınmıştır. Bence bu düzenleme, Anayasanın 91. 
Maddesine aykırıdır ve siyasal iktidara sınırsız, 
tanımsız bir alanda da KHK çıkarma yetkisi 
verilmiş, siyasal iktidar da bu yetkiyi alabildiğine 
kullanmıştır.

Öte yandan, Anayasanın yine 91. Maddesine 
göre; “... Anayasanın ikinci kısmının birinci ve 
ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer 
alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenemez.” Ne var ki, 6223 
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sayılı yasanın 1. Maddesinin 1. Fıkrasının “b” 
bendiyle, siyasal iktidara;

“b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel 
ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında 
etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, 
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden 
alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına

ilişkin konularda da KHK çıkarabilme yetkisi 
verilmiştir. Çok açık: Bu bendle siyasal iktidar, 
kamu çalışanlarını tümüyle kapıkullarına 
dönüştürebilme olanağına kavuşturulmuştur. 
Oysa Anayasanın 91. Maddesine göre; “...
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 
bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları 
ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan 
siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenlenemez.” Bu nedenle, söz 
konusu düzenleme bu yönüyle de Anayasanın 91. 
Maddesine aykırıdır.

Bu aykırılıklarının yanı sıra, 6223 sayılı yasa ve 
KHK’larla yapılmak istenenlerin bence beş boyutu 
göreceli olarak daha büyük önem taşıyor:

Sermaye birikim sürecini daha da kolaylaştırabile- 
cek yapılar oluşturuluyor: Bildiğiniz gibi, 
kapitalizmin temel dinamiği olan sermaye 
birikimi olanakları Türkiye’de de giderek azalıyor. 
Bakmayın siz o “hızlı büyüme” verileriyle 
kamuoyunda yaratılmak istenen görüntülere. 
Ayrıca benim söylemem de gerekmiyor; verilmek 
istenen görünüme karşın BaşbakanYardımcısı Ali 
Babacan uyarıp duruyor; “Gelecek de bize dünya 
ekonomisi ile ilgili pek güzel bir tablo sunmuyor...
Dolayısıyla geçmişteki büyüme hızları yılın ikinci 
yarısında devam etmeyecek.” Neden acaba? Siyasal 
iktidar bu soruyu her zaman soruyor ve hep aynı 
yanıtı veriyor; emeğin sömürü düzeneklerini 
daha da çeşitlendirip yoğunlaştırmanın yanı sıra 
her türlü kamusal varlığı satmayı, başlıca çözüm 
olarak görüyor. Gerçekte, satabileceği bir şeyler 
de kalmadı. Ancak, maliyeti ne olursa olsun 
“sıcak paraya” sarılmak zorunda. KHK’larla bu 
doğrultuda kararların alınmasını ve uygulanmasını 
kolaylaştırmaya çalışıyor.

Göreceli olarak demokratik sayılabilecek 
kamu kurum ve kuruluşlarının kalanları da 
uydulaştırılıyor: Üniversiteler ile Hâkimler 
ve SavcılarYüksek Kurulu’ndan sonra Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA), Feza Gürsey 
Enstitüsü (FGE), Milli Prodüktivite Merkezi 
(MPM) vb ve doğaldır ki, Anayasanın 135. 
Maddesine göre kurulmuş, görev ve yetkileri 
yasalarla belirlenmiş “kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları”, bu yönelimin dışında 
tutulamazdı, özellikle de TMMOB. Bence, siyasal 
iktidar, kendisi açısından gereğini yapıyor ve her 
alanı “dikensiz gül bahçelerine” dönüştürmeye 
çalışıyor. Daha açık bir söyleyişle, AKP hükümet 
olmakla yetinmiyor artık ve yaşamın her alanında 
doludizgin “iktidar” olmak istiyor. Bu noktada, 
“isteyenin bir yüzü kara...” diyeceğim ama 
diyemiyorum ne yazık ki...

Yerel yönetimlerin plan yapma, değiştirme 
ve uygulama yetkileri sınırlandırılıyor, bu 
işlevler büyük ölçüde merkezi idareye, bakanlığa 
devrediliyor: Oysa başta büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere yerel yönetimlerin çoğunluğunda 
siyasal iktidar koşutunda yönetimler var; bu, akla 
aykırı geliyor değil mi? Bence, değil. Değil, çünkü 
rantın ölçeği değişti ve siyasal iktidar bu alanda 
da “büyük” düşünüyor (!); Boğaz’a üçüncü köprü 
ve “Kanal İstanbul” ile İstanbul’a iki yeni kent; 
İzmit-İstanbul otoyolu ve İzmit Körfezi’ne köprü; 
Kayseri, Ankara, İzmir vb büyük kentlerdeki 
“kentsel dönüşüm” uygulamaları onlarca küçük 
yerel yönetimi kapsıyor ve siyasal iktidar da 
böyle “ufak tefek pürüzlerle” uğraşmak istemiyor. 
Peki, ne istiyor; açık değil mi, örnek alınabilecek 
“faşist demokrasi”! Bu noktada kalkıp da; “- Nasıl 
oluyormuş bu faşist demokrasi” diye sormayın 
artık. Nasıl söylüyorlardı, “model ülke”; alın size 
bir model işte...

Doğal ve kültürel varlıkların belirlenme, 
ayrılma, korunma ve “değerlendirilme” süreçleri 
değiştiriliyor: Gerçekte, siyasal iktidarın bu alanda 
aşamayacağı herhangi bir engel kalmamıştı. 
Kim bilir, belki yurttaşların, özellikle doğal sit 
yapısının sağladığı koruyucu düzeneklerden 
yararlanma eylemliliklerinin giderek toplumsal 
boyutlar kazanması, siyasal iktidarı tedirgin 



Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011

50

etmiş olabilir. Ancak, 12 Haziran Genel 
Seçimlerinde AKP oylarının göreceli olarak 
HES’lerin en fazla yapılacağı ve dolayısıyla 
“toplumsal” karşı duruşların en yoğun olarak 
sergilendiği bölgelerde de artmış olması, bu 
olasılığın gerçekçilik düzeyinin sorgulanması 
yönünden anlamlı bir gösterge değil midir? Kaldı 
ki, “sit”, ülkemizdeki korumacı yapıların göreceli 
olarak en “zayıf ” olanıdır; gerek belirlenmesinde 
gerekse korunmasında inanılmaz akıl dışılıklar ve 
yetersizlikler var. Doğrudur; bu olumsuzluklarına 
ve yetersizliklerine karşın sit alanları, özellikle 
doğa rantının sermaye birikimine sınırsızca 
sunulmasını bir ölçüde de olsa engelliyordu Siyasal 
iktidar ise bu yapılara dokunmadan, sözgelimi 
yalnızca mahkeme üyelerinin görev yerlerini 
değiştirerek, zorda kaldığında da “orantısız güç” 
kullanarak amacına ulaşabiliyordu. Öte yandan 
siyasal iktidar, Türkiye’de çok daha geniş alanları 
kaplayan ve ekolojik yönden de göreceli olarak 
çok daha önemli koruma yerlerinde sermayeye, 
örneğin turizm ve madencilik yatırımcılarına 

sınırsız olanaklar sağladı sağlıyor. Bu nedenle, 
cahilliğime verilsin lütfen, söz konusu 
düzenlemelerinin bu boyutunun bu denli öne 
çıkarılmasını anlayamıyorum.

Bilgi üretimi ve yaygınlaştırılması, teknoloji 
geliştirilmesi gibi “pahalı” ve dinci eğilimler için de 
“tehlikeli” olabilecek kurumlar etkisizleştiriliyor: 
Bilgi üretme, teknik ve teknoloji geliştirme 
etkinliklerini üniversiteler ve TÜBİTAK başta 
olmak üzere öteki kamu araştırma kuruluşlarıyla 
sınırlandıranlar bence “fena halde” yanılıyorlar. 
Üstelik gerekenler gerektiği gibi yapılabildiğinde 
bu etkinlik alanları AKP gibi siyasal oluşumlar 
için “istendik” bir durum değil. Bu noktada 
TÜBİTAK’ın, TÜBA’nın, MPM’nin ve öteki 
kamu araştırma kuruluşlarının başına gelenleri 
bir kez daha anımsayalım. Siyasal iktidar bu alanı 
kamusal olmaktan çıkarmak, başına buyruk (!) 
kuruluşlardan kurtarmak istiyor; sonra, “- Ne olur 
ne olmaz...” diyor.

Fotoğraf: Rüknettin TEKDEMİR



Orman ve Av / Eylül - Ekim 2011

51

KHK’lerle yeni bakanlıklar kurulur ve yeni kamu 
hizmeti anlayışını tanımlanırken bir yandan 
da kendilerini demokratik kitle örgütü olarak 
ifade eden meslek odaları ile ilgili düzenlemeler 
yapılıyor. Meslek odalarına yönelik bir saldırı 
olarak nitelendirilen bu düzenlemeleri siz nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Başta TMMOB olmak üzere, kısaca meslek 
örgütleri olarak anılan “demokratik” kitle örgütleri 
bence, özellikle son on-on beş yıldır yalnızca 
savunma yapan futbol takımları gibi hareket 
ediyor. Sürekli savunmada kalınca da, yine bir 
futbol terimiyle söyleyeyim, sürekli olarak gol 
yiyor. Karşısındaki takım ise oyunun kurallarına 
bile uymuyor; birazcık sıkıştırıldığında da “topu 
taca atıyor” ve gerek duyduğunda da oyunun 
kurallarını sık sık değiştiriyor. Siyasal iktidardır, 
fırsat bulursa yeni kurallar koyar ve golünü de 
atar (!). Gerçekten de böyle bir durum söz konusu 
ise eğer siz ne yaparsınız; ısrarla “yapma, etme!”; 
“kural dışı oynuyorsun !”, “hiç olmazsa oynarken 
oyunun kurallarını değiştirme!” vb türden 
yakınmalarla oyalanır mısınız? Bence, söylediğiniz 
gibi, “Meslek odalarına yönelik bir saldırı olarak 
nitelendirilen bu düzenlemeleri” benim ya da 
başkalarının nasıl değerlendireceğinden çok bu 
düzenlemeler karşısında kimlerin, neleri, nasıl 
yapması gerektiği üzerinde durulması gerekiyor. 
Benden de beklediğiniz içerikte değerlendirmeleri 
kimi kişi ve kuruluşlar çok daha ayrıntılı biçimde 
yaptı, yapıyor. Bense konunun başka düzlemlerde 
tartışılmasını savunuyorum. Bu nedenle, izin 
verirseniz, stratejik olarak hatalı, haydi hatalı 
demeyeyim, önceliksiz bulduğum bu içerikte bir 
tartışmaya girmeyeceğim.

KHK’lerle birçok doğal varlık ve süreç “kaynak” 
olarak tanımlanıyor; enerji, madencilik, “orman” 
sayılan yerlerin ormancılık dışı amaçlarla 
kullanılması vb birçok konuda kamuya zarar 
verebilecek düzenlemeler yapılıyor. Siz bu 
değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok olağan buluyor ve tam da siyasal iktidarın 
“meşrebine uygun” düzenlemeler olarak 
değerlendiriyorum...

Biliyorsunuz, kapitalizm Türkiye’de de emek ile 
doğal varlık ve süreçlerini alabildiğince sömürerek 

“gelişti”. Yerli ve yabancı sermaye bu doğrultuda 
çeşitli olanaklar sağlandı ve bu olanaklar 
zamanla hem arttırıldı hem de çeşitlendirildi; 
devlet hemen hemen yalnızca bu süreci daha da 
kolaylaştırabilecek biçimde örgütlendi. Ne var 
ki, sermaye birikimi durağan bir süreç değildir; 
herhangi bir düzeye ulaştığında kalkıp da; “- 
Bana bu kadarı yeter” diyemez; sürekli olarak 
“genişletilmesi” ve yoğunlaştırılması gerekir. 
Türkiye’deki doğal varlık ve süreçler, bu gereğin 
yerine getirilmesine yaşamsal önemde katkılar 
yapabilecek denli varsıldır. İlginçtir, Türkiye 
kapitalizmi, günümüze değin bu varsıllığın 
ayırtında pek olamamıştır ya da el atığı doğal 
varlık ve süreçleri kendince yeterli görüyordu; 
bilemiyorum. Görünüşe göre, AKP gördü. Belki 
de şöyle söylemek daha doğru olacak: Türkiye’de 
egemen sınıflar, “denize düşmüştür” ve “yılana 
sarılmak durumunda kalmıştır.” yahut da henüz 
emperyalizme eklemlenemeyen, sözgelimi “yeşil” 
kesimi için yeni ve çok daha kolay birikim 
alanları gerekmiştir. Bence, siyasal iktidar bu 
gereği yerine getirmek istiyor; başka bir söyleyisle, 
“topal eşeğiyle kervana katılmaya” çalışıyor. 
Biliyorsunuz sanırım, sekiz yıldır bu doğrultuda 
öyle düzenlemeler ve uygulamalar yaptı ki, 
şimdi KHK’lerle yaptığı düzenlemelere bence 
hiç de gerek yoktu; demek ki, benim bile akıl 
edemediğim başka“fırsatlar” da var Türkiye’nin 
“doğasında”...

KHK’ler ile şirketlerin kullanımına açılan birçok 
alan yoğun olarak mühendis emeğinin kullanıldığı 
alanlar. Yapılan düzenleme ve değişikliklerle 
mühendislerin çalışma alanlarında ve koşullarında 
ne gibi değişiklikleri öngörülüyor?

KHK’lerde mühendislerin çalışma alanları ve 
koşulları ile doğrudan ilgili ayrıntılı bir düzenleme 
yok bence; bu düzenlemeler, doğal olarak, 
hazırlanacak yönetmeliklere bırakılmış. Ancak, 
bu yargı, “- KHK’larla mühendislik hizmetlerin 
“doğasına” aykırı düşecek bir evrenin kurulması 
hedeflenmiyor.” anlamına gelmiyor kuşkusuz: 
Biliyorsunuz, genel anlamıyla mühendislik, nerede, 
kimlerle ve hangi koşullarda yapılıyorsa yapılsın, 
temelde, bir kamu hizmeti alanıdır. Mühendis 
emeğinin metalaştırılması bu durumu değiştirmez. 
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Her şeyin metalaştırıldığı kapitalist üretim 
ilişkilerinin egemen olduğu toplumsal yapılarda da 
metalaşma süreçleri, metaların üretimi ve değişimi 
aşamalarının kamu yararının gözetilmesini 
sağlayabilecek yapıların oluşturulması ve 
gerektiğince etken olabilmesi hem gerekli hem 
de olanaklıdır. “Kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları” ise, bu olanağı gerektiğince 
kullanabilmenin önemli bir araçlarından birisidir. 
Bu nedenledir ki, 1982 Anayasasında bile bu 
doğrultuda yararlanılabilecek pek çok maddeye yer 
verilmiştir. Örneğin, Anayasanın 135. Maddesi. 
Doğaldır ki, bu gerçeğin bilincinde olmak ve var 
olan olanakların bir yandan korunup pekiştirilmesi 
bir yandan da bu olanaklardan gerektiğince 
yararlanılabilmesine katkıda bulunabilecek 
yapıların oluşturulması ve kıskançlıkla korunması 
gerekir. Ne yazık ki, bu doğrultuda yeterince çaba 
gösterilemedi. Gösterilebildi mi sizce? Şimdi 
siyasal iktidar, sanırım, “ne olur olmaz” kaygısıyla 
bu kısıtlı olanakları da tasfiye ederek mühendislik 
hizmetlerinin kamusal hizmet alanı olmaktan 
tümüyle çıkarmaya; bunun için gerekli alt yapıyı 
oluşturmaya çalışıyor. Gerçekte, biliyorsunuz, 
siyasal iktidarın bu çabası yeni bir gelişme de 
değil; bu bağlamda Cumhurbaşkanı’nın Devlet 
Denetleme Kurulu’na hazırlattırdığı yazanaktaki 
önermeleri anımsayın bir...

Ülkemizde, kısaca açıklamaya çalıştığım sürece 
karşı durma gizilgücüne kimler sahip sizce; siyasal 
iktidarın bu gerçeği görememesi olası mıydı? 
Gerçekte çok daha önce görmüştü, şimdi zamanı 
geldi (!) ve kendince “gereğini” yapıyor. Bu noktada 
kalkıp da KHK’lerle “mühendislerin çalışma alanları 
ve koşullarında ne gibi değişiklikler öngörülüyor” 
sorusunu tekil olarak yanıtlamaya kalkışmanın 
doğru tutum olduğunu düşünmüyorum.

Önümüzdeki süreçte KHK’leri nasıl tartışmalıyız 
ve bu alanda çok daha etkili bir direnç nasıl 
oluşturulabilir? 

Sanıyorum baştan beri söylemeye çalıştıklarımla 
bu sorunuzu yanıtladım. Ancak, somutlaştırarak 
yinelemekte yarar görüyorum: KHK’lerle herhangi 
bir sorun alanına indirgenebilecek düzenlemeler 
yapılmıyor; devlet, giderek de kamu yönetimi 
baştan aşağı “tek başkanlı” yapıya dönüştürülüyor. 

Bu nedenledir ki, sorulduğunda, başında 
beri ısrarla söylüyorum; “-KHK’lerle yapılan 
düzenlemeler çok boyutlu; yalnızca

TMMOB’nin ve bağlı odaların çalışma düzenleri 
değiştirilmiyor, vesayet altına alınmıyor; doğal 
sitlerin talanı kolaylaştırılmıyor; kamu yönetimi 
baştan aşağı yeniden düzenleniyor; “tek başkanlı” 
bir devlet düzeninin alt yapısı oluşturuluyor. Bu 
nedenle KHK’ler çok boyutlu olarak irdelenmeli, 
tartışılmalı; olabildiğince etkin ve yaygın bir 
örgütlenmeyle karşı durulmalı...” vs vs vs.

Ama deyiş yerindeyse, “ben zurnanın son 
deliğiyim”; kim dinler ki beni; herkes yalnızca 
kendisi ilgilendirdiğini düşündüğü yanıyla ele 
alıyor KHK’leri; daha çok da doğal sitlerle ilgili 
boyutu üzerinde duruluyor; çünkü kamuoyu 
doğal varlıklara ve süreçlere zarar verebileceğini 
düşündüğü karar ve uygulamalara karşı duyarlı 
ve bu duyarlılıklar giderek toplumsallaşıyor. Ama 
bu yönelim, bir yandan, çok yerinde bulduğum 
bir deyimle, çoğunluk “tek ağacı görmekten 
ormanı görememesine” yol açıyor. Biliyorsunuz, 
Ana Muhalefet Partisi, KHK’lerin kimilerinin 
iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı; 
kimin haberi var ki? Sözgelimi, dava dilekçesini 
hazırlarken, başta hiç olmazsa TMMOB olmak 
üzere ilgili demokratik kitle örgütlerine danıştı 
mı; konunun toplumsallaştırılmasına, giderek de 
siyasallaştırılabilmesine yönelik çabalara girdi 
mi? Bilebildiğim yalnızca TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi KHK’lerle 
ilgili bir panel düzenledi; Şehir Plancıları Odası 
kapsamlı sayılabilecek bir yazanak hazırladı; 
pek, başka? Başkası yok; kimi örgütler kuru sıkı 
basın açıklamalarıyla yetindi, kimileri de daha 
önce başka bir amaçla hazırlayıp yayımladığı bir 
çalışmayı “KHK’lileştirdi”, çoğu ise görmezden, 
duymazdan gelmeyi yeğledi. Örneğin, daha 
önce de belirttiğim gibi, 6223 sayılı yasayla 
siyasal iktidara verilen yetkinin bir amacı da 
““b) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 
edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel 
ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında 
etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, 
görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden 
alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esaslarına” 
ilişkin konularda düzenlemeler yapmak. Böyle 
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iken, siz, başta KESK ve TMMOB olmak üzere 
ilgili demokratik kitle örgütlerinin bu konuyla 
ilgili karşı duruş çabalarını gördünüz mü?

Sorunuzun tam yanıtı olmadığının ayırtındayım. 
Ama ne yapayım ki, ben sıradan bir orman 
mühendisiyim ve söz konusu KHK’lerle yapılan 
düzenlemelerin hepsine aklım ermiyor. Bu 
nedenle, bir yurttaş olarak ben de çaresizlikle 
soruyorum:

“- Ey “kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütü” olma savındakiler, üniversiteliler, sendika 
ve birlikler, KHK’lerle;kamu yönetimi, “kamu 
yönetimi” olmaktan çıkarılıyor; aile/cemaat 
şirketlerine dönüştürülüyor, kamu personeli, 
yılların kazanımları olan ekonomik ve demokratik 
haklarından yoksun kılınarak tam anlamıyla 
kapıkulu yapılıyor, onlarca yılın kamu yönetimi 
bilgi ve deneyim birikimi, olumlu değer yargıları 
ve gelenekleri geçersizleştirebilecek her türlü 
keyfiliğe açık yönetsel yapılar oluşturuluyor, 
çevre yönetimiyle ilgili kurumsal yapı büsbütün 
TOKİ’leştirilerek her türlü “çılgın” uygulamaların 
yolunu açacak biçimde düzenleniyor, yürürlükteki 
Anayasanın çok sayıda maddesiyle çelişen 
düzenlemelerle yeni anayasanın çatısı çatılıyor.

Ne yapılmalı?

“Yaz uykusu” artık bitmiş olmalı. Ama bence, 
bu bağlamda öncelikli soru; “- KHK’leri 
öncelikle kimler tartışma ve eylem gündemlerine 
almalıdır?” “Muhalefet” konumunda bulunan 
siyasal partiler ve bu bağlamda da özellikle ancak 
kuramsal tartışmalardan başını kaldıramayan 
sosyalist ve komünistler; tek tek odalar yerine 
TMMOB; konu mankeni olmaktan başka bir 
işlevi kalmamış olan öteki işçi konfederasyonları 
bir yana, hiç olmazsa DİSK, kamu çalışanlarının 
ekonomik ve demokratik sorunlarından çok 
iç iktidar çatışmalarıyla sürekli olarak güç 
yitiren KESK; üniversitelerin özellikle kamu 
yönetimi bölümlerindeki yerleşkelerinden dışarı 
çıkamayan bilimciler; başta anayasacılar olmak 
üzere hukukçular; HES’ler özelinde son derece 
özverili savaşımlar veren ve bu amaçla çeşitli 
birliktelikler oluşturan “çevreci/ doğa korumacı” 
kişi ve kuruluşlar vb, deyiş yerindeyse “titreyip 
kendilerine gelmeli”.

Öte yandan, biliyorsunuz; yeni bir anayasa 
hazırlığı gündemde. KHK’ler konusunda 
sergilenen sığlıklar aşılamadığında, siyasal iktidar 
anayasayı da istediği gibi hazırlayabilecektir. 
Bence, KHK’lere karşı oluşturulabilecek 
örgütlülük ve eylemlilikler, siyasal iktidarın 
“tek başkanlı” devlet düzenine geçilmesini 
sağlayabilecek bir “cemaat anayasası” hazırlama 
sürecinin olabildiğince engellenmesi yönünden 
de önem taşıyor. Böyle iken, “meslektaşımız” bir 
köşe yazarı, Sayın Oktay Ekinci, 14 Eylül’de 
gazetesindeki köşesinde bence çok düşündürücü 
bir açıklama yapıyor, bilmem dikkatinizi 
çekti mi: “Okurlarımız önceki yazılarımızda 
özetleyerek değindiğimiz konunun daha ayrıntılı 
ele alınmasını, yerel ve merkezi yönetimlerin 
toplum yararına olmayan sakıncalı uygulamaları 
üzerinde ‘yargısal denetimin’ de sağlanmasında 
etkin çalışmalar yapan mimarlık, şehircilik ve 
mühendislik kurumlarını ‘edilgen’ kılan KHK 
hükümleri hakkında bilgilenmek istediklerini 
belirttiler.” Yazık, çok yazık ! Merak ediyorum; 
kaç meslektaşımız TMMOB’den ve/veya kendi 
odalarından böyle bir istekte bulunmuştur acaba? 
TMMOB ve/ veya odalar, yasak savma kabilinden 
basın açıklamalarıyla yetinmek yerine üyelerini 
böylesi isteklerde, giderek gerektiğinde demokratik 
baskılarda da bulunabilecek bilgi ve bilinçlendirme 
çabasına girmelidir.

Teşekkür ederiz...

Niçin; bunları söylediğim için mi? Yeni ve 
de bilinmeyen bir şey söylemedim ki. Ama 
sanırım dikkatinizi çekmiştir; herhangi bir 
KHK’nın herhangi bir maddesi üzerine bir şeyler 
söylemekten kaçınmaya özen gösterdim. Çünkü, 
tek tek KHK’larla yapılmak istenenlerin bir boz-
yapın parçaları olduğunu düşünüyorum ve resmin 
bütünün görülmesinin bu aşamada daha gerekli 
görüyorum; yapılmak istenenlerin ise HES’ler, 
doğal sitler, TMMOB ve bağlı odaların yetkileri 
vb tikel alanlara indirgenmesini “fevkalade” yanlış 
buluyorum. Bilmem, istediğimi gerektiğince 
yapabildim mi? Yapabilmissem, ben size teşekkür 
ederim; yapamamışsam eğer, hem sizden hem de 
okurlardan özür dilerim.
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Bu yazıda söz edeceğimiz iki konu da 1936-1937 yıllarında gerçekleşmiştir. O dönemi ve yaşanan 
süreci anımsamakta yarar var. Dünya’da ve Avrupa’da ekonomik bir bunalım yaşanmakta, emperyalist 
ülkeler ise bunalımdan çıkış yolları aramakla birlikte yakında tutuşacakları paylaşım savaşının hazırlıklarını 
sürdürmektedirler. Almanya’da iktidarda olan faşist Hitler’in ideolojik dayanaklarından birisi de “üstün ırk” 
tezidir. Hitler, 1936 Berlin Olimpiyatlarında bu tezini kanıtlamak için hazırlanmakta ve birincilikleri “üstün 
ırk” Almanların kazacağına inanmaktadır. Olimpiyatlarda bu tezin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Belirtmek istediğimiz ilk konu; birinci olan sporculara meşe fidanı verilmesidir. Konuya ilişkin olarak 
meslek dergimizde çıkan bir yazıda;“ Berlin olimpiyatlarında, sporun herhangi bir şubesinde dünya birinciliğini 
kazanan yüksek kabiliyetli her gence bir meşe fidanı armağan edildi. Bu arada bizim güreşçimiz (Yaşar) da 
memlekete bir meşe fidanı getirmek mazhariyetine erdi” açıklaması yaptıktan sonra; Almanların meşeyi neden 
seçtiklerini öğrenmek istemiş ama öğrenememiştir.  “(Meşe)’yi biz de çok iyi tanırız… Ona karşı gösterdiğimiz 
teveccüh, odununun iyi, kömürünün sağlam ve kerestesinin dayanıklı oluşundandır (KOZAK, 1937) diyerek 
açıklamada bulunmuştur. Yazıda adı geçen Yaşar ERKAN; aynı zamanda olimpiyat birinciliğini kazanan ilk 
güreşçimizdir.

İkinci konu ise; 1937 yılında çıkarılmış olan 3116 Sayılı Yasa. 8.2.1937 tarihinde çıkarılan, 18.2.1937 
tarihinde yayımlanan bu yasayla “devlet ormanı” sayılan yerlerin devlet orman işletmeleri tarafında 
işletilmesi, korunması, vb. (yönetilmesi) düzeni getirilmiştir. Bilindiği üzere bu yasadan önce devlet 
ormanları yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından işletilmekteydi. Devlet orman işletmeciliği 
düzeni oluşturulması devrim niteliğinde olan çok önemli bir başlangıç sayılır. Yasanın çıkarılmasını 
rastlantı olarak görmemek gerekir. Yazının başında sözü edilen Dünya ekonomik bunalımına karşı çeşitli 
önlemler alınmaktadır. Emperyalist devletler paylaşım savaşına hazırlanırken; Türkiye bu bağlamda; kendi 
gereksinmelerini kendi karşılamayı hedefleyen, kalkınmasını gerçekleştirmeye önem veren, bağımsızlığını 
güvenceye kavuşturucu politikalar izlemeye çalışmaktadır. Ayrıca, devlet ormanlarını işleten yerli ve 
yabancıların, ormanları nasıl talan ettiğini yaşayarak öğrenmiştir. Sürecin daha sonrasında ise; 1945 yılında 
çıkan 4785 sayılı yasayla özel ormanlar da devletleştirilmiştir.

1937 yılında 3116 sayılı yasadan başka birçok yasa çıkarılmış, hükümet önemli yatırımları başlatmıştır. 
Bunların bazıları:

1 Ocak, Sirkeci-Edirne Demiryolları satın alındı.
3 Nisan, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temeli atıldı.
1 Mayıs, Ereğli Kömür Tesisleri Etibank’a geçti.  
25 Mayıs, Malatya Bez Fabrikasının temeli atıldı.
9 Temmuz, Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.
20 Temmuz Erzurum İstasyonunun temeli atıldı.
12 Ağustos Demiryolu Zonguldak’a ulaştı.
27 Ağustos Kozlu Kömür İşletmesi hizmete açıldı.
8 Ekim Türkiye-Sovyetler Birliği Ticaret ve Ödeme Antlaşması imzalandı.
9 Ekim Nazilli Bez Fabrikası hizmete açıldı (GÖKMAN,1973).

Ahmet DEMİRTAŞ

Orman Mühendisi, 
Kırsal Çevre ve TOD üyesi

e-posta: porsugum@yahoo.com

Ormancılık    
Tarihinden -6-
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Türkiye Ormancılar Derneği 3116 Sayılı yasayı 
coşkuyla karşılar, yasaya ilişkin olarak meclis 
görüşmelerini Mart 1937 çıkardığı Orman ve Av 
Dergisi’nin “Fevkalade Sayısıdır” sayfalarında 
yayımlar. Görüşmeler sırasında ilginç önergeler 
verilir. Örneğin Tekirdağ Saylavı Rahmi APAK’ın 
“bütün şehirler, kasabalar ve köylerin hemen 
yanlarında orman bulunması esastır. Böyle olmayan 
yerlerde, işbu meskun yerlerin kenarlarından bir 
kilometreden daha uzakta olmamak ve meskun 
yerin nüfusu başına 40 metre murabbasından eksik 
bulunmamak üzere belediyeler veya köy idareleri 
orman kurmağa ve bu işi kanunun neşrinden itibaren 
beş yıl içinde yapmağa borçludurlar”(ANONİM, 
1937) önergesi bunlardan birisidir. Yasa mecliste 
kabul edilince Orman Fakültesi Talebe Birliği; 
Başbakan İsmet İnönü’ye, Tedris Heyeti (öğretim 
kurulu) ise bakana kutlama telgrafı çekerler.

Yasa çıktıktan sonra devlet orman işletmelerinin 
kurulması çalışmaları başlar. Çalışmaya 
ilişkin olarak;”yeni orman kanunu mucibince 
ormanlarımızda yapılacak devlet işletmesine bir 
başlangıç olmak üzere Orman Umum Müdürlüğünün 
937 senesi bütçesine 110 bin lira işletme tahsisatı 
konulmuş ve orman fakültesi profesörlerinden Mayer-
Wegeline orman mühendisi Muzaffer Yener’in 
refakatiyle bu hususta tetkikler yaptırılmıştır. 
Mutehassısın muhtelif ormanlarda yaptığı 
tetkikler neticesinde devlet işletmesinin ilk olarak 
Zafranbolunun Büyükdüz, Keltepe ormanında 
başlaması ve …(Orman ve Av, 1937)kararı 
alınır. O yıllarda Karabük küçük bir köy olarak 

Safranbolu’ya (Zafranbolu) bağlıydı. Böylece İlk 
Orman İşletmesi olarak Karabük Orman İşletmesi 
1.1.1938 tarihinde çalışmaya başlamıştır. Devlet 
orman işletmelerine 1945 yılına değin Revir 
Amirliği sanı kullanılmıştır. 

AKP iktidara geldikten sonra Orman Genel 
Müdürlüğüne getirilen Osman Kahveci 
döneminde ormancılıkta birçok özelleştirme 
gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi de 
Türkiye’nin ilk orman işletmesi olan Karabük 
Orman İşletmesi yerleşkesini Toplu Konut 
İdaresi’ne (TOKİ) vermek oldu. Şimdi yerleşke 
içinde TOKİ’nin yaptığı 9 adet yüksek yapı boy 
gösteriyor. 1937 yılında çıkarılan 3116 Sayılı 
Yasa ile devlet orman işletmeciliği düzenine 
geçişte kurulmuş ilk işletme olan Karabük Orman 
İşletmesi yerleşkesini özelleştirmeyi büyük bir 
başarı saydığından olsa gerek ki; Osman Kahveci 
AKP’ den Karabük milletvekili oldu. Ne demeli?
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Gazi Yerleşkesine Sahip Çıkalım Platformu'nun 
aldığı karar gereği  Türkiye Ormancılara Derneği tarafından 

Dernek Genel Merkezine asılan afiş... 
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YİTİRDİKLERİMİZ

NURETTİN ÇELEBİ
GÖLYAKA – 1943
İ.Ü. Orman Fakültesi – 1972
İzmit – 29.07.2011

M. KEMAL ÖZTÜRK
Kıbrıs-1944
İ.Ü. Orman Fak. – 1974
Antalya – 13.09.2011

MUSTAFA PINARCIK
FİLİBE – 1930
İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ 1953
ANKARA – 19.8.2011

HASAN ŞENOL AKYÜZ
ARHAVİ - 1972
İ.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ - 1995
ANKARA - 03.11.2011

Sonsuzluğa uğurladığımız üyelerimize 
Tanrı’dan rahmet yakınlarına ve meslek  
kamuoyumuza başsağlığı dileriz.
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