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ORMAN MÜHENDISI OLMA HAYALIM…
İsmail KAHRAMAN

Araştırmacı Gazeteci
Belgesel Yönetmeni

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, pınarlarından buz gibi
suların aktığı, fındık bahçeleri ve ormanlara kaplı tarihi bir
köy… Dört mevsimin doya doya yaşandığı zamanlar. Soğuk bir
kış günü, üstü toprak damlı köm evinde dünyaya gözlerimi açmışım. Doğduğumda benim ilk evim, ağaçtan yapılan bir beşik olmuş.
Orman ve ağaç, çocukluk yıllarımda hayatımın vazgeçilmez bir parçası, en
önemli değeri olmuştu. Çocukluk yıllarımda en büyük hayalim Orman Fakültesi’nde
okumak ve Orman Mühendisi olmaktı. Çünkü ben ormanı, orman da beni sevmişti.
Çocukluğumun her aşaması, orman ve ağaçlara bağımlı olarak geçmiş. Uzun kış gecelelerini
gaz yağı ile aydınlatan idare lambaları ve evin en kutsal yeri kesme taştan yapılan geniş ocaklıkta
yanan yarmança odun ve kestane kütükleri ile ısıtılan üstü hartama ve toprak damlı ahşap evlerimiz. Soğuktan korunmak için odun ateşinin çıtır çıtır yandığı, ocaklığın etrafını çevirip baş
köşede oturan rahmetli babamın nasihat ve vasiyetleri, rahmetli halamın isteği ile peygamberemizin hayatı ve savaşlarını anlatan siyer ve cenk kitabının okunduğu akşamlar… Komşuları, ala çam
ağacı köklerinden elde edilen çıralar yakarak evlerine uğurladığımız günleri ve yanan çıralardan
çıkan mis gibi çam kokusunu hiç unutamam…
Bu güzel ve özel köyde geçen hayatımın tüm aşamalarında orman, ağaç ve yeşillik en yakın
dostum ve kardeşim olmuştu. Fındık çangallarından yapılan sepeti sırtıma takıp ormana giderek
kestane ve mantar topladığım, orman içindeki asırlık kiraz ağaçlarına tırmanıp korkmadan kiraz
yediğim o günler hala aklımda. Çocukluk yıllarımda hatırladığım en keyifli an, kestane, kızılağaç,
meşe, gürgen, orman gülleri, pelit ağaçları ile kaplı vadilerden çağlayarak akan derelerdeki göllerde yüzdüğüm andı.
İlk eğitim gördüğüm okulum, evimize biraz uzaktı. Her sabah okula gitmeden önce, kestane
ağacından dört direk üzerine yapılan mazı veya serender altından bir odun alırdık. Bir elemizde
naylon gübre torbasından dikilmiş okul çantası, diğer elimizde okulda sınıfımızı ısıtmak için götürdüğümüz yakacak odun olurdu. Orman içinden geçen çamurlu patika yollar, o güzel günler hiç
unutulur mu? Ya kışın ormanların muhteşem kar manzarası… Orman içindeki kışla dediğimiz
böğürtlenlerin karuk küreği ile açılıp koyunların yemesi sağlanırdı. Toprak su ve havaya düşen
cemrelerle baharın gelişi müjdelenir, bereketli nisan yağmurları ile yeşeren ağaç ve ormanların
muhteşem bir tabloyu andırdığı manzara göz ve gönül ziyafeti sunuyordu.
Çocukluk yıllarında Orman Mühendisi olma isteğim hep hayalde kaldı. Kader bizi başka mesleklere yönlendirdi. Orman Mühendisi olamasam da orman teşkilatımızla hep yakından ilgilendim. Belgeselci olarak ormancılık tarihimizi araştırmakta, ormancılık kültürümüzü belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaktayım. 1839’dan bugüne ormancılık tarihimizle
ilgili hazırladığımız belgesellerin senaryo metinleriyle sizleri baş başa bırakıyorum.
Geçmişten günümüze ormancılık tarihimize hizmet eden tüm insanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum…
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ORMAN GENEL MÜDÜRÜ
BEKIR KARACABEY ILE ÖZEL RÖPORTAJ
İsmail Kahraman: Değerli müdürüm, öncelikle Orman
Genel Müdürlüğü’nden kısaca bahseder misiniz?
Bekir Karacabey: Orman Genel Müdürlüğü, ülkemizin en
köklü kurumlarından bir tanesi. 1839 yılında temelleri atılmış,
180 yıldır ülkemizin ormanlarını koruyan, ormanlarını geliştiren,
ormanların çok yönlü faydalarından toplumun her kesiminin, sürdürülebilir bir şekilde istifade etmesini sağlayan; aynı zamanda orman köylerinde
yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal seviyelerini iyileştirerek onların daha
müreffeh bir ortamda yaşamalarını sağlamak için gayret eden bir kurum.
İsmail Kahraman: Orman Genel Müdürlüğü olarak çok önemli bir projeniz var. 11’i ayın
11’inde, saat 11’i 11 geçe yapılacak bir proje.
Bekir Karacabey: Kuruluşumuzun 180. Yılına özel olarak, bir takım etkinlikler düzenledik.
Bunlardan bir tanesi de sayın cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve sayın bakanımızın talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz, 11 Kasım saat 11’de, 81 ilimizde, 2023 noktada, 11 milyon fidan dikmeyi hedeflediğimiz ve Geleceğe Nefes adını verdiğimiz bir etkinlik. Bu etkinliğine, halkımızın çok
büyük teveccüh göstermesi ile birlikte, yaklaşık 3700 ayrı noktada ve yaklaşık 14 milyon fidanı
toprak ile buluşturarak, çok ciddi bir farkındalık oluşturduk. Böylece son 15 yılda 4,5 milyar fidanı
toprakla buluşturmuş olduk. Bu sayede dünyada orman varlığını artıran üçüncü ülke konumuna
yükseldik. Ayrıca bu etkinlik kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı’na girdik. 1 saat içerisinde, tek
noktada en çok fidan dikme rekorunu da ülkemize kazandırmış olduk. Çorum ilimizde bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. 1 saat içinde 303 bin adet fidanı toprakla buluşturduk.
İsmail Kahraman: Biz de bu heyecanı Kocaeli’de yaşadık, sayın müdürüm. Kocaeli, bir sanayi
kenti ama aynı zamanda en çok orman varlığına sahip illerimizden de biri. Sayın valimiz, sayın
bölge müdür yardımcımız, sayın büyükşehir belediye başkanımız ve binlerce öğrenci ile Geleceğe
Nefes heyecanını hep birlikte yaşadık, gerçekten çok keyifliydi. Efendim, ormanı sevgi korur. Ormana sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü ormanlara sahip çıkmak, her şeye sahip çıkmak demektir.
Bekir Karacabey: Kesinlikle katılıyorum size. Çünkü ormanlar temiz havanın ve temiz suyun
kaynağı. Ormanlar sağlıklı çevrenin olmazsa olmaz unsuru, saymakla bitiremeyeceğimiz bir çok
faydanın kaynağıdır.
İsmail Kahraman: Bu yüzden de ormanları korumak çok önemli bir görev, öyle değil mi?
Ormancılarımızın işi hem çok zor hem de çok kutsal. Dağ başında, ücra bir yerde, karların içinde
bir orman ailesi. Ormancılar ilgili neler söylersiniz?
Bekir Karacabey: Ormancı olmak bir sevda işi. Kışın buzda, karda, soğukta çalışmak zorundasınız. Yazın yangılar yüzünden canınıza tehlikeye atıyorsunuz. Ormanımız yanmasın, insanımız
zarar görmesin, yangınlar yerleşim yerine sıçramasın diye canlarına dişlerine takıp çalışıyorlar.
Mesai kavramınız yok. Başka meslekler için söylenir ama aslında en çok ormancılık mesleğine
uyuyor o tabir; ormancılık mesleği yılın 366 günü çalışmayı gerektirir. Bugün için 35 bin çalışanı
olan Orman Genel Müdürlüğü’nün ülkemizin her karış toprağında bir sorumluluğu vardır.
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İsmail Kahraman: Değerli müdürüm, Orman Genel Müdürlüğü’nün öneminden bahsettik.
Dilerseniz biraz geçmişe gidip orman teşkilatının ülkenin kurulmasındaki öneminden bahsedelim. Kurtuluş Savaşı zamanı, ülke yanmış yıkılmış. Gençler cephelerde şehit olmuş. Osmanlı Devleti’nin küllerinden yeni bir devlet doğmuş. Evet, düşman ülkeden çıkartılmış ama en büyük savaş
da ekonomik savaş. Ülkenin kalkınmasında en önemli katkıyı orman teşkilatının yaptığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sanayi hamlelerinden biri de Bozüyük Kereste Fabrikası.
Neler söylersiniz bu noktada?
Bekir Karacabey: Ormanlar her zaman önemli olsa da özellikle kıtlık zamanında, yokluk zamanında, ülkemizin zor günler geçirdiği dönemlerde çok daha önemli hale gelmiş. Cumhuriyet
kurulalı henüz 2 yıl olmuşken kurulan Bozüyük Kereste Fabrikası, o dar zamanda ormanlarımız
imadımıza yetişmiştir. Ulaşım için demiryollarının yapılması gerekmektedir, ihracat ürünlerinin
ambalajlanıp bir yerlere sevk edilmesi için kutuluk keresteye ihtiyac vardır. O gün için henüz 1200
nüfusu olan Bozüyük’e 1600 kişinin istihdam edileceği bir tesis kazandırılmıştır. Ve bunu kendi
imkanlarımız, kendi kaynaklarımızla gerçekleştirmişiz. Bu tesis, savaştan yeni çıkmış, birçok şeye
ihtiyacı olan bir ülke için, adeta yeni dikilen bir fidana verilen can suyu vazifesi görmüştür. Bu
yönüyle hakikaten anlamlı, son derece hayati ve tarihe altın harflerle yazılması gereken bir tesis
olmuştur.
İsmail Kahraman: Değerli müdürüm, son olarak neler söylemek istersiniz?
Bekir Karacabey: Erozyonun, çölleşmenin, iklim değişikliğinin her geçen gün tehditlerini
arttırdığı günümüzde ve gelecekte, ormanların önemi daha da artacak. Bu yüzden bizlere düşen
şey, mevcut ormanlarımızın varlığını sağlıklı bir şekilde, sürdürebilir şekilde devam ettirirken, bir
taraftan da peygamber efendimizin hadisi şereflerinde çok güzel ifade ettiği gibi, Kıyamet kopuyor
dahi olsa eğer imkanınız varsa elinizdeki fidanı dikin anlayışıyla, sadece ormancıların değil bütün
vatandaşlarımızın fidan dikme, ağaçlandırma ve dikilmiş olan fidanlara sahip çıkma konusunda
hassasiyetlerini istirham ediyorum.
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1839’dan 2019’a

ORMANCILIK
TARIHIMIZ

“Doğudan batıya, Dersaadet, İstanbul’a
güneş görmeden ormanlardan geçilerek gidilirdi.”
Evliya Çelebi

T

oprak… İnsanlığın hayat kaynağı toprak… Uğruna canlar
alınıp canlar verilen toprak… Milletlerin yurt edinip kendini
var ettiği toprak… Ama unutulmamalıdır ki toprağı bu kadar
önemli kılan en büyük yoldaşı ağaçtır! Bu muhteşem varlık,
kökleriyle toprağa, yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir.
Ağaç, yaşamın merkezindedir…

Vatanımızın en büyük zenginlik kaynaklarından biri de ormanlarımızdır. Ormancılık bir kültürdür, tarihtir, medeniyettir. Anadolu’da birçok uygarlık onun
gölgesinde doğmuş, onun dalları altında kök salıp büyümüştür. Kahramanlık
destanları, Anadolu’yu süsleyen ağaçların altında yazılmıştır. Ormanlar şairlere ilham kaynağı olmuş, ozanlar ağaçların altında türküler söyleyip destanlar
okumuştur. Bu topraklarda sadece zamana meydan okuyan ağaçlar ya da
Anadolu’ya özgü binlerce endemik bitki türü değil, tarihe adını altın harflerle
yazdıran bilginler, devlet adamları ve komutanlar yetişmiş, Anadolu’yu vatan
yapıp bize emanet etmiştir.
Tarih boyu ormanların önemine dikkat çekilmiş, korunması için birçok kurum ve kuruluş mücadele etmiştir. Ama bu konuda en büyük pay sahibi,
“ormancılığın yegane temsilcisi”, devletimizin en köklü kurumlarından biri
orman teşkilatı olmuştur. Kuruluşundan bugüne birçok zorluğa göğüs geren
ormancılık teşkilatımız, çorak vatan topraklarını yemyeşil alanlara çevirmiş;
minnet ve şükran borçlu olduğumuz şehitlerin yeşil örtüsü olmuş; üniversite, okul, hastane, mezarlık gibi birçok noktayı ağaçlandırmış; her daim orman
köylüsünün yanında olmuş; orman yangınlarına son teknoloji ile müdahale
etmiş ve yangında hasar gören ormanlık alanlara tekrar hayat vermiştir…

1839: ORMANCILIK
TARİHİMİZİN MİLADI
Tarihin en büyük seyyahlarından biri
olan İbn-i Batuta, gezdiği o uçsuz bucaksız ülkeler arasında Anadolu’yu
bu sözlerle anlatır. Tarihin her döneminde, kucak açtığı tüm medeniyetlerin gözdesi olan Anadolu’nun
kıymeti her zaman bilinmemiştir.
Anadolu’da bir çok uygarlık gelip
geçmiş, Haçlı Savaşları ve Moğol istilaları, bölgede orman tahribatına
neden olmuştur. Selçuklular ağaç
varlığından ziyade ormanların yer
aldığı toprağın tasarruf ve mülkiyetiyle ilgilenmiştir. Osmanlı döneminde
orman tahribatlarının azaldığı, koruma için bazı önlemlerin alındığı,
vakıf ormanlarının bile kurulduğu
görülmektedir. Hatta “Yaş kesen, baş
keser” sözünün bu döneme ait olduğu
bilinmektedir.
Osmanlı ormancılık tarihi, Tersane-i
Amire’nin tarihiyle özdeştir. 15.
yüzyıldan itibaren gemi yapımında
kullanılacak kerestelerin temini için
elverişli ağaçların bulunduğu bölgeler koruma altına alınmıştır. Devletin
16. yüzyılda Akdeniz’de büyük deniz
gücü olarak ortaya çıkmasının arka
planında, Tersane-i Amire organizasyonu vardır. Tersaneler genellikle
ormana yakın bölgelerde kurulmuştur. Tersanenin ihtiyacı dışında kalan ormanlar ise genellikle halkın
yakacak ve mimari ihtiyacı için kullanılmıştır.

“…Bilâd-ı Rûm denilen bu
ülke, dünyanın en güzel
memleketidir. Cenab-ı Hak,
dünyanın öteki ülkelerinde
ayrı ayrı ihsan ettiği güzellikleri burada topyekün bir
araya getirmiştir…”
İbn-i Batuta

Osmanlı Devleti’nin ormancılık
konusunu sistemli olarak ele alması
Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.
1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine
bağlı bir “Orman Müdürlüğü” kurulmuş, 1840 yılında Ahmet Şükrü Bey,
ilk orman müdürü olarak atanmıştır.
Halkın Tanzimat Fermanı ile gelen
yeni vergi ve uygulamalara tepkisinin
yanında, yöneticilerin kararsız ve istikrarsız yönetimi sonucunda 1841
yılında Orman Müdürlükleri kapatılmıştır.
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Tersane-i Amire

1853’de Ruslara karşı yapılan Kırım
Savaşı’nda müttefikimiz olan Fransa’dan 1857 yılında Orman mühendisleri getirilmiştir. Ormanların yönetimi
Meclis-i Ma’âbir’e verilirken, Fransız
ormancı Louis Tassy tarafından ilk
Orman Mektebi öğretime açılmıştır.
Bir yıl sonra Tassy önderliğinde arazi
kanunnamesi çıkarılmıştır. Hatta
“orman fenninde mahir” hüviyeti ile
ülkeye getirilen Tassy, 1860 yılında
Meclis-i Ma’âbir’in başına getirilmiştir. Orman müdürlüğü 1867 yılında Maliye Bakanlığına bağlı olarak
tekrar açılmıştır. Bu dönemde Rumeli
ve Anadolu’da üç milyon hektardan
fazla devlete ait ormanın keşif ve
tespiti yapılmış; bu ormanların yeni
usullerle ihale, satış ve hukuki düzen
işleri hazırlanmıştır. Her ne kadar ormancılığımız açısından yeterli düzenlemeleri içermese bile Tanzimat Fermanı’nın yararlı hamlelerinden biri
de 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’dir.
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7 Nisan 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi, aslında eski Osmanlı kanunnâmelerinde yer alan ormanlarla ilgili hükümlere fazla bir yenilik
getirmemiştir. Fakat bu hükümlerin
derlenip toplanarak yazılı kanunlar
haline getirilmesi, modern devlet anlayışı ve yapılanması açısından kuşkusuz faydalı bir gelişmedir. 1870 yılında
ilk Orman Nizamnamesi yayınlanmış
ve ormanların mülkiyeti pekiştirilmiştir. Devlet ekonomisi ve ormanlara
zarar veren “Cibal-i Mübaha” yani
serbest kullanım hakkı kaldırılmıştır.
Orman Nizamnâmesi’nin uygulanmaya başlandığı ilk yıldan itibaren
ormanların korunmasında birinci
derecede sorumluluk valilere verilmiş
ve merkezde kurulan Orman Meclisi ile uyumlu çalışmaları istenmiştir.
Taşra’da ise özellikle mübah ormanların tasarrufunda ve tarla açmaya
yönelik hareketlerde nizamnâme
hükümleri Orman Mektebi mezunlarının kontrolüne bırakılmıştır.
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Tanzimat’la başlayan ve Orman Nizamnâmesi’nin ilânı ile devam eden
süreçte ülke ormanlarının korunmasıyla ilgili altyapı tamamlanmış,
bu tarihten sonra yapılanlar bu altyapının düzeltilmesi veya daha da
geliştirilmesi gibi bir takım çabalardan ibaret kalmıştır. Özellikle
1876-1908 yılları arasındaki dönemde ormancılık
açısından kayda değer
bir gelişme olmamıştır.
93 Harbi olarak bilinen 1877-78 tarihli
Osmanlı-Rus
Harbi
sonrasında Orman Mektebi’nden mezun olan
yerli uzmanlar tarafından
ormanlarımız yönetilmiştir. 19081922 yılları arasındaki dönem ise
savaşlarla geçtiği için Ali Rıza Bey
tarafından yürütülen kanun tasarısı,
lâyiha, nizamnâme ve okul gibi yoğun
çabalar sonucunda mevcut yapı
Cumhuriyet’e devredilmiş ve çağdaş

anlamda ormancılık bu dönemle
başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda ormancılık
işleri, iktisat vekaletine bağlı bir genel
müdürlükle yürütülmeye devam etmiştir. 1914 yılında ormanları daha
iyi yönetmek için müşavir olarak
Alman uzman Veith ülkeye davet
edilmiş; 1916 yılında fidanlık, amenajman, üretim ve
ağaçlandırma çalışmaları yapmak üzere 5
Alman ormancısı daha
ülkeye getirilmiştir.
25 Ocak 1918 tarihinde
Türkiye’nin ilk amenajman planı Adapazarı Hendek ormanlarında hayata geçirilmiştir. Bu tarihten tam 100 yıl sonra
ormancılık tarihimiz açısından çok
önemli olan bu olay unutulmamış ve
Hendek Selman Dede Mesire Alanı
karşısına Planlı Ormancılıkta 100. Yıl
anıtı dikilmiştir.

Louis Tassy (1816-1895)
Tassy, 1816 yılında Aix’de doğmuş, Nancy Orman Okulu’ndan
mezun olmuştur. 1848-1852 yılları arasında Versailles’deki Ulusal Tarım Enstitüsü silvikültür kürsüsü profesörlüğü görevini
yürütmüş olan Tassy, 1856 yılı son ayında Osmanlı Devleti’nin
emrinde çalışmak üzere STHÈME ile birlikte görevlendirilmiştir. Tassy’nin çabaları ile 1857 yılında İstanbul’da Orman Okulu kurulmuş, bu okulun müdürlüğü ile başlıca derslerini verme
görevini de yine kendisi üstlenmiştir. Ayrıca, Tassy,
Orman Okulu öğrencileri ile Belgrad Ormanı’nın amenajman planını yapmıştır. Türkiye’deki başarılı çalışmalarından dolayı, Fransız Büyükelçisi’nin önerisi üzerine
“Legion d’honneur” ile ödüllendirilmiş olan Tassy, 1862
yılında ülkesine dönmüştür. 1865 yılında ikinci kez ülkemize
gelmiştir.

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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Halkalı Ziraat Mektebi

1937 yılında
çıkarılan 3116
sayılı Orman
Kanunu ile
teknik
ve
ekonomik ormancılığın ülkemizde yerleşmesi ön görülmüş. 1945
yılında çıkarılan 4785 sayılı kanunla
ormancılıkta Devlet Mülkiyeti tezini esas alan ve sınırlı ölçüler içinde
özel orman mülkiyetine yer veren
bir görüş hakim olmuş. 1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu ile millete ve orman köylüsüne
hizmet götürme aşamasına geçilmiştir. Ormancılık tarihimizde çok
önemli yeri olan Orman Mektebi, 3
Ocak 1861 tarihinde 9 kişiden oluşan
ilk mezunlarını vermiş.

Orman Mektebi’nin ilk yerli hocaları Mıgırdıç ve Hoca Ali Rıza Efendi 1880’de göreve başlamıştır. 1903
yılında okulun adı “Halkalı Ziraat
ve Ormancılık Mektebi Alisi” olarak
değiştirilmiş, 1909 yılında Orman Mektebi Bahçeköy’e taşınarak
müstakil hale getirilmiştir. Bugün
Halkalı’da Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak faaliyet gösteren milli
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’unda eğitim gördüğü tarihi binanın
bahçesindeki asırlık ağaçlar, o dönem bu okulda okuyan öğrenciler
tarafından dikilmiştir.

Orman Jandarması için
Düşünülmüş Amblemler
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ARŞİV BELGELERİNDE ORMANCILIK KÜLTÜRÜ
Tarihi arşiv belgeleri ormancılık
kültürümüze ışık tutuyor. Bu belgelerin ışığında ormancılık tarihine
kısa bir yolculuk yapmaya ne derseniz? İşte bu belgelerden bazıları:
Çiftçilikle uğraşanların tarla açmak
için ormanları yok etmelerini önleyen belge (1854); devlet ormanlarına zarar veren aşiretlerin uygun
bir bölgeye iskan edildiklerini ispatlayan belge (1858); Ormanların
ve madenlerin ıslah edilmek için
uğraşıldığını gösteren belge (1880);
Sinop yangınında evsiz kalmış vatandaşların ihtiyacı olan keresteleri
vergiden muaf tutan belge (1895).
Daha pek çok arşiv belgesi, üretimden
eğitime ormancılık kültürümüzün
180 yıllık tarihi geçmişine ışık
tutmaktadır.

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE
ORMANCILIK
Devlet ve millet olarak geçmişten
günümüze süregelen orman ve
çevreyi koruma bilinci, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla yeni
süreçte de devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ağaçlandırmaya
büyük önem verip orman teşkilatını
güçlendirmiştir. Atatürk’ün 1922
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış konuşmasında söylediği
şu sözler, ormancılık kültürünün
oluşması ve gelişmesinde esas teşkil
etmiştir: “Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi
noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri
tedbir ile hüsnühalde bulundurmak,
tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir”
Kutuluş Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nde yanmış, yıkılmış, perişan
olmuş yurdumuzun imarı için orman idarelerimiz önemli hizmetlede
bulunmuştur. O yıllarda tek ihraç
ürünlerimiz olan kuru üzüm, tütün
ve yumurta için kutu yapımı yine ormanlardan sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Sinop Ayancık Zingal, Bozüyük İbrahim Çolak, Bafra
İş Bankası gibi devlet ve özel kurumlarımız tarafından kurulup çalıştırılan
kereste fabrikaları, sanayileşmemizin
gelişmesine öncülük etmiştir. “…
Ormanlar memleketlerin, beldelerin
sıhhat ve feyz kaynağıdır…”
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“Ormanlarımızı asri tedbir
ile hüsnühalde bulundurmak,
esas düsturlarımızdan biridir.
Ağaç, çiçek ve yeşillik
Medeniyet demektir… ”
ATATÜRK

Bu sözler birinci dünya harbi ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan
Kazım Karabekir Paşa tarafından söylenmiştir. Büyük komutan,
vatan topraklarımızı korumak için
savaşmış, bu toprakların geleceği için
ormanların ne kadar
önemli olduğunun
bilinci ile önemli çalışmalar yapmıştır.
Kendisine
bu mücadelesinden
dolayı Orman Mekteb-i Alisi tarafından Fahri Doktora
unvanı bile verilmiştir.

Kazım
Karabekir’
e Orman Mekteb-i
Alisi
1839’
dan 2019’a
ORMANCILIK
TARİHİMİZ
tarafından verilen Fahri Doktora belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ağaçlandırma için özel yasalar çıkartmıştır.
Başta Orman Teşkilatı olmak üzere
kamu kurumları, tüzel ve özel kişiler ağaçlandırma yapmakla yükümlü
kılınmıştır.

Sorkun-Serik, Demre, Kalkan-Fethiye, Kumluova, Terkos ve Sinop Kumulları üzerinde yürütülen çalışmalar
kumul ıslah çalışmalarında örnek
alınmakta, verilen eğitimlerde ders
olarak gösterilmektedir.

1925 yılında Ankara Atatürk Orman
Çiftliğin’de ilk fidanlık kurulmuş,
Cumhuriyetin 10. yılında ağaçlandırma seferberliği başlatılmıştır. Ankara
Anıttepe, Eskişehir-Kocakır ve Kalabak uçakla tohumlama ağaçlandırma
çalışmaları,
Yalova-Termal
ağaçlandırmaları ve Tarsus-Karabucak Okaliptüs Ormanı tesisi, o tarihe
kadar yapılan en büyük ağaçlandırma
çalışmaları olarak ormancılık tarihimizin şeref tablosunda yer almıştır.

Cumhuriyet döneminde Tarım ve Ormancılık alanlarında büyük atılımlar
yapılır. 1933 yılında Ankara’da “Yüksek Ziraat Enstitüsü” kurulur. Orman
Yüksek Okulu, 1934 yılında fakülte
haline getirilerek, 1948 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağlanır.
Bu eğitim kurumlarında yetişen mühendis ve teknik
adamlar
ormancılığımızın
gelişmesine
büyük katkıda
bulunur.

Geçmişten günümüze 12 bin hektar
kumul alanda başarılı ormancılık
çalışmaları gerçekleştirilerek vatan
toprağının çölleşmesi önlenmiştir.
Adana-Akyatan, Ortakumluk, Side-

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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Bursa Orman Müzesi

Bursa’da yeşillikler arasında
zamana meydan okuyan beyaz
bir köşk… Saatçi Köşkü ülkemiz ormancılık tarihi için önemli bir yere
sahiptir. Bu köşk, 1939-1946 yılları
arasında Bursa bölgesinin özellikleri
ve orman varlığı göz önünde bulundurularak Bursa Orta Orman Okulu
olarak hizmet vermiştir. 1946 yılında
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılmış, 1989 yılında
müzeye dönüştürülerek Ormancılık
tarihine ışık tutup kültür hayatımıza
önemli bir katkı sağlamıştır. Bursa
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı
olan Ormancılık Müzesi’nde orman
hayatından kesitler görebileceğiniz
gibi, orman bitkileri ve kesim aletleri,
orman mühendisliğinde kullanılan
aletler, orman içi haberleşme aletleri,
fosiller, harita ve uzay fotoğrafları,
tarihi belgeler, albüm ve kitaplar
ile geçmişe yolculuk edecek ve ormancılık hakkında önemli bilgiler
edinebileceksiniz.
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Ağaçlandırmaya kanuni dayanak
olarak anayasamızın 169. ve 170.
maddelerinde, orman ve orman
köylüsüne ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre 169. madde
şöyledir: “Devlet, ormanlarının korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve
tedbirleri alır.” Ayrıca 170. maddede şöyle denmektedir: “Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler
halkının kalkındırılması, ormanların
ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi
ve işletilmesinde devletle halkın
işbirliğini sağlayıcı tedbirleri
alır.” 1981 Anayasasında, ormanlar ve orman köylüsü ilişkilerine
daha fazla önem verilerek orman
köylüsünün kalkındırılması ve
dolayısıyla da ormanların daha iyi
korunabilmesi ve geliştirilmesine
atıflarda bulunulduğu görülmektedir.
Bugün Anadolu’yu karadan ve
havadan
gezerken
ormancılık
teşkilatımızın başarısını daha iyi
görebiliyoruz. Anadolu’nun yeşil
örtüsü ormanlarımızı seyrederken
içimiz huzur doluyor. Bozkırlarda, dağların zirvelerinde vadilerin
derinliklerinde çok zor şartlar altında dikilen fidanların büyüdüğünü
görmek, ormancılık teşkilatımızın
başarı hikayelerine şahit olmak insanı gururlandırıyor.

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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Türkiye Orman Varlığı Haritası

Osmanlı
Devleti’nden
Türkiye
Cumhuriyeti’ne 180 yıllık köklü bir
geçmişi olan ormancılık teşkilatı, ormancılık kültürünün gelişip güçlenmesi için eğitime büyük önem vermiştir. Modern ormancılık üzerine
eğitim veren okullar kurulmuş, ormancılık kültürünü her şeyin üstünde
tutan orman mühendisleri ve teknik
insanlar yetiştirilmiştir. Ormanlarımız ve doğal kaynakların korunmasına yönelik Türkiye’nin yaptığı
çalışmalar, uluslararası arenada da
ses getirmiş ve yeni sorumlulukların
kapısını aralamıştır. Ormancılık
teşkilatımızın istikrarlı çalışmaları sonucunda, ülkemiz ormanlarını hem
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alan ve hem de kalite bakımından
artıran nadir ülkelerden biri olarak
ilk beşte yer almayı başarmıştır. Son
17 yılda bozuk ormanların restorasyonu ile birlikte orman varlığımız
1.6 milyon hektar artarak 22.8 milyon hektara ulaşmıştır. Erozyon kontrolü ve havza ıslahatı çalışmaları ile
yapılan ağaçlandırmalar sonucunda,
denizlere erozyonla taşınan toprak
miktarının 500 milyon tondan 154
milyon tona düşürülmüştür. Orman
teşkilatımız 180 yıllık tecrübe ve uzmanlığını Afrika, Asya, Ortadoğu,
Balkan ülkeleri ve Türk cumhuriyetleri ile paylaşmış, 600 uzmana
teknik eğitim vererek insanlığa karşı
sosyal sorumluluk görevini yerine getirmiştir. Tüm bu çalışmalar
açıkça ortaya koymaktadır ki gerekli
yatırımlar yapılarak, doğal kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere
en zengin şekilde aktarmak adına çok
büyük çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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ORMANLAR ve DÜNYANIN DENGESİ
Dünyada her yıl 12 milyon hektar
tarım arazisi bozuluyor. 5,2 milyon
hektar orman arazisi yok oluyor.
Yapılan bilimsel çalışmalar
gösteriyor ki ormanlar ve tarım arazi
tahribatı yüzünden
gelecek 25 yılda
tarım
üretimi
yüzde 12 azalacak. Afrika kuraklığın pençesinde
açlıkla mücadele
ediyor,
dünyanın
içme suyu rezervleri
hızla tükeniyor, iklimler
değişiyor... Liste uzayıp gidiyor. İster asırlar öncesine gidin, ister
arkanızı dönüp şöyle bir bugünü izleyin. Aynı tehlike bizi tehdit ediyor.

Ama henüz hiçbir şey için geç değil.
Toprak demek tarım, orman ve hayvancılık demektir. Bugün dünya nüfusunun gıda ihtiyacının temel direği
olan bu sektörlerin
korunması için özel
önlemler alınıyor.
Dünyanın
her
yerinde ormanları
korumak,
çölleşme
ve
erozyonla
mücadele etmek için
çalışmalar yapılıyor.
İnsanoğlu
çölleşmeye
karşı verdiği mücadeleyi kazanacak, dünyanın dengesinin bozulmasını da önleyecektir.

TARİHİN CANLI ŞAHİDİ ANIT AĞAÇLAR
Karış karış taşına, toprağına vurgun Hz. Musa’nın Hızır Aleyhisselam ile
olduğumuz güzel vatan Anadolu. buluştuğu dağda, asasını diktiği yerde
Binlerce yılı devire devire bu
yeşeren Çınar ağacı, Hatay
güne gelmiş bir medeniSamandağı’nda Hıdırbey
yetler beşiği. Yemyeşil orköyünde bulunuyor.
manlarla kaplı dağları,
bereketli ovaları suDünyanın en yaşlı Porlayan ırmakları ile her
suk ağacı da bizim toan yeniden keşfedilmpraklarımızda, geçmiş
eye hazır cennet vatan.
zamanlara canlı şahitlik
Hatay
Kökleri tarihin derinlikleryapıyor.
Zonguldak’taine uzanan koca çınar.
ki 4115 yaşındaki Porsuk
ağacının filizlendiği tarih Bronz
Selçuklu ve Osmanlı’nın
Çağı’nı işaret ediyor.
vatan ettiği, Türkiye
Cumhuriyeti’nin
koYalova’daki anıt Çınar
ruyup kolladığı Anadoağacını da unutmamak
lu. Bu vatan topraklazım elbette. Köşkün
larında zamana meydan
camlarına zarar vereokuyan birçok anıt ağaç
ceği için bu ağacının
Zonguldak
bulunuyor. Mesela Kütadallarının
kesileceğini
hya Domaniç’teki Mızık
öğrenen Atatürk, buna
Çamı bunlardan biri. Osman
müsade etmemiş ve köşkün
Gazi’nin bebekken nineağaçtan uzaklaştırılmasını
si Hayme Ana tarafınistemiştir. Bunun üzerdan bu ağacın
ine köşk, uzun uğraşlar
dallar ına
sonucu rayların üzekurulan
rinde
kaydırılarak
salıncakta
çınar ağacından uzaksallandığı
laştırılmıştır.
rivayet
Yalova
edilir.
Topraklarımızdaki
anıt
ağaçlar saymakla bitmez.
Kadim tarihimize canlı şahitlik yapan
bu anıt ağaçlar, Anadolu’nun topraklarının ne kadar bereketli olduğunu
da gösteriyor.
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Hayme AnaTARİHİMİZ
(Osman Gazi’nin ninesi)
1839’dan 2019’a ORMANCILIK

CANLI ORMAN MÜZESİ
Günümüzde ülkeler, sahip oldukları bitki örtüsü zenginliğinin korumak için özel çalışmalar yapmakta;
doğa koruma çalışmaları, eğitim ve
öğretime verdikleri önemle modern
dünyada yerlerini almaktadır. Uzun
uğraş ve sabır sonucu gelişen arboretumlar bilimsel ve eğitim yöneleri
ağır basan kurumlardır. Ve bir anlamda arboretumlar için canlı bitki
müzeleri de diyebiliriz. İstanbul’da
Sarıyer de bulunan Atatürk Arboretumu, 1949 yılında Prof. Dr. Hayrettin
Kayacık’ın önerileriyle kurulmuştur.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin talebi üzerine Orman Genel
Müdürlüğü’nün tahsis ettiği 38 hektarlık alan da çalışmalara başlanmıştır.

Bugün 296 hektarlık bir alanı kapsayan Atatürk Arboretum’u, dünyanın
değişik ülkelerinden toplanan 2000
civarındaki bitki taksonu ile Orman
Genel Müdürlüğü’ne bağlı örnek bir
kuruluş olarak, gençlerimize orman
sevgisi ve ormancılık kültürü aşılamaya devam ediyor. Ülkemizin her
geçen gün artan orman varlığı, 12.000
adet bitki türü ile Avrupa kıtası kadar
değişik bitki örtüsüne sahiptir. Üstelik bu bitkilerin yaklaşık 4.000 tanesi
sadece bizim ülkemizde yetişmektedir. Sümbül, Ada Çayı, Pelin, Servi,
Ahlat, Ahududu, Akçakesme gibi
daha birçok tıbbi aromatik bitki ülkemizin endemik bitki örtüsünün zenginliğini gözler önüne sermektedir.

296 hektarlık bir alanı kapsayan
Atatürk Arboretum’u, dünyanın değişik
ülkelerinden toplanan 2000 civarındaki
bitki taksonuna sahiptir.

Kuruluşundan bugüne birçok
zorluğa göğüs geren Orman
Genel Müdürlüğü, 180. kuruluş yılını köklü tarihi
geçmişi ve ormancılık
kültür bilinci ile kutluyor.
Vefa, dost ve sevginin
de adı olan ormancılık
teşkilatımız yüz yıllar
öncesinden bize sesleniyor. Kendi lisanı
hali ile dile gelip şunları söylüyor: “Ben,
kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir
çınarım. Hayat verdiğim bu vatan
topraklarında bir çok medeniyet
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kuruldu. Ben, İmparatorluklar şehri İstanbul’un ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın hayat
kaynağıyım. Yedi bölgede dört mevsim yaşanan Anadolu insanının vefalı dostuyum. Asırlar öncesinden
bugüne gelmiş medeniyetlerin canlı
şahidiyim. İnsanımızın en yakın dostu, arkadaşı, yurdu ve yuvasıyım. Ben,
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne
zamana meydan okuyan ormancılık
teşkilatıyım.”
Beşikten mezara yurt ve yuvamız
olan ormanlarımızı dedelerimizden
miras değil torunlarımızdan emanet
aldığımızı unutmayalım. Kültür tarihimizin en büyük seyyahlarından
olan İbn-i Batuta ve Evliya Çelebi’nin
asırlar önce söylediği sözleri hatırlayarak güzel vatan Anadolu’nun
kıymetini bilelim, ormanlarımızı koruyalım. Toprağa can veren su, vatanı
güzel yapan da ormanlarımızdır.
180 yıllık tarihi geçmişi olan Orman
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Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerine orman teşkilatı gönüllüsü
olarak bizde katkı sunalım.
Unutmayalım ki ormanı
sevgi korur. Sevmek
tanımakla başlar. Sevgi umuttur, gelecektir.
Sevgi bilgidir, mutluluktur. Sevgi her
şeydir.
Peygamberimiz
“Yarın kıyametin kopacağını
bilseniz
bile, bugün
elinizdeki fidanı dikin” diye
buyuruyor. Şu
fani dünyada baki
kalan gök kubbede
hoş bir sada ve gelecek
nesiller için dikilmiş bir
fidandır.

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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Türk Ormancılığında Başarı Hikayesi

BOZÜYÜK

KERESTE FABRIKASI

Bu metnin hazırlanmasında,
Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ ve Orman Müh. Erhan KILIÇ’ın
“Bozüyük Ormancılık Tarihi (1923-1945) ve Albay İbrahim Çolak”
isimli kitabından yararlanılmıştır.

“Türk halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna
vakıftır. Ormanlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları
yapar, yeniden orman yetiştirir.”
1923 İktisat Kongresi Raporu

C

umhuriyet yedi büyük savaşın ardından kurulmuştur. 1856
Kırım, 1877 Osmanlı-Rus, 1892 Yunan, 1911 Trablus, 1912
Balkan, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı ve 1920-22 Kurtuluş
Savaşı. Bu savaşlardan yalnız sonuncusu zaferle bitmiştir.
Ama bu zafer vatandaştan yalnız canını ve kanını istememiştir. Vatandaştan atı, arabası, çorabı, kağnısı, keten
bezi, hatta pencere demiri alınarak bu savaş kazanılmıştır.

Topraklarımızı kurtaran, tarihe adını altın harflerle yazdıran devlet adamları ve
komutanlar ise bu toprakları yaşatacak olan da tüm bu destanlara şahitlik yapmış
olan ağaçlardır… Savaş sırasında evlatlarını cepheye göndererek yurdunu kurtaran milletimiz, Cumhuriyet’in ilanından sonra yurdunu yeniden inşa etmek
için evladı gibi gördüğü ormanlara sarılmıştır. Borçlarını ormanlarla ödemiş, ormanları kullanarak ev bark yapmış ve ormanlar sayesinde gelişip güçlenmiştir…

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ORMANCILIK
Ormancılık, toplumun orman ürün
ve hizmetlerine olan ihtiyaçlarının
sürekli olarak karşılanması amacıyla
orman kaynaklarının, ağaçlandırılan
alanların ve bunlarla ilişkili doğal
kaynakların yönetimi bilimi ve sanatı
olarak tanımlanabilir.
Osmanlı döneminde ormanlar uzun
yıllar boyunca herkesin serbestçe
yararlandığı doğal kaynaklardı. Bir
zaman sonra devlet, tersanenin ihtiyacı olan odun hammaddesinin
sağlanmasında sorunlar yaşamaya
başlanınca, tersanenin ve tophanenin
ihtiyacı için bazı ormanları ayırmış ve
bunlar dışındaki ormanlardan yararlanmayı serbest bırakmıştır.
Osmanlı Devleti, Kırım savaşı sonrası
ortaya çıkan mali sorunlar nedeniyle hazinenin gereksinim duyduğu
geliri sağlamak için ormanları işletmek ve bu faydalanmayı sürekli hale
getirmek için ormancılık tekniğini
tam olarak uygulamak gerektiğini anlamıştır.
1856 yılında Fransa’dan getirilen uzman Prof. Louis Tassy’nin gayretleriyle 1857 yılında İstanbul’da Ticaret
Bakanlığı bünyesinde bir orman
okulu ve 1869 yılında Orman Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. 1870 yılına
gelindiğinde Türkiye Ormancılığının
ilk yazılı belgesi Orman Nizamnamesi çıkarılmıştır.
Orman ve Av Dergisi (1931)

Özel kişi veya kuruluşlar ile orman idaresi arasında bir mukavele
yapılarak, ormanların para karşılığında 5-50 yıl gibi süreleri içeren orman işletme izinleri verilmiştir.
Orman Nizamnamesi döneminde
ormanlar, madenler gibi düşünülmüş
ve 20. yüzyıl başlarına kadar “ormanların sürdürülebilir yönetimi”
bir önceliğe sahip olamamıştır.
1917 yılında Avusturyalı uzmanlar
Franz Stoger ile Veit tarafından hazırlanan “Ormanların Bilimsel Yöntemlerle Yönetimi Hakkında Yasa”ya göre
devlet ormanlarının “işletme planı”
yapılmak suretiyle yönetimi hüküm
altına alınmıştır. Cumhuriyetin
ilanından hemen sonra 1924 yılında
çıkarılan bir yasa ile planlı işletmecilik sadece devlet ormanları için değil
ülkede yer alan bütün ormanlar için
zor unlu
hale getirilmiştir.

CUMHURİYET İLANINDA
ÜLKEMİZİN DURUMU
Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkemizin durumu içler acısıydı. Kurtuluş
Savaşı kazanılmıştı. Ama insanların
başını sokacak konutu yoktu. Savaşlar
sonucunda yakılıp yıkılmış yerleşim
yerleri ve Lozan’da yapılan mübadele
anlaşması çerçevesinde ülkemize gelen 2 milyona yakın insanın barınması
için konut ihtiyacı vardı. Büyük birer
köy durumunda olan başkent Ankara ve diğer kentlerin başta barınma
olmak üzere ulaşım için yol, köprü,
tünel gibi çağdaş bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Büyük bir “iskan sorunu”
ile karşı karşıya kalan ülkenin yeni
baştan kurulması gerekiyordu.Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra sonra
“Mübadele, İmar ve İskân Bakanlığı”
kuruldu.
Mustafa Kemal, 19 Ocak 1923’de
İzmit’de halkla yaptığı konuşmada,
ülkenin yoksulluğunu şu sözlerle
açıklıyordu:
“Memlekete bakınız! Baştan sona
kadar harap olmuştur. Memleketin
Kuzey’den Güney’e kadar her noktasını
gözlerinizle görünüz. Her taraf viranedir; baykuş yuvasıdır. Memlekette
yol yok, memlekette hiçbir uygar kurum yoktur. Milletin refah ve mutluluğundan söz etmek mümkün değil.
Halk çok yoksuldur. Sefil ve çıplaktır.”
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“Ormanlar memleketlerin,
beldelerin sıhhat ve feyz
kaynağıdır…”
Kazım Karabekir
Ülkemizde tamamı yabancıların kontrolünde yaklaşık 4.000 km demiryolu vardı. Cumhuriyet hükümetleri
bir taraftan bu demiryollarını millileştirmek, bir taraftan da yeni
demiryolları yapmak zorundaydı. Osmanlı döneminde travers ve maden
direği Romanya, İtalya, Finlandiya,
Fransa, Kanada ve Güney Amerika ülkelerinden satın alınmaktaydı.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
yıllardaki bütçesi düşünüldüğünde
d ı ş a r ı d a n maden direği alması
müm kün
değildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında üzüm ve incir
ihracatından 118 milyon lira gelir elde ediliyordu.
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Ülkemizde geçen yüzyılın başlarına sürmesi ülkenin geleceği için oldukça
kadar karayolu ve demiryolu ulaşımı büyük bir öneme sahipti. Ülkemizin
da yoktu. Bütün bu nedenlerle orman kalkınması ve gelişmesi için yüzbinürünü nakliyatı için deniz ulaşımı lerce metreküp kereste ihtiyacı vardı.
neredeyse tek seçenekti. Ama deniz Ama orman kaynakları işletmek
ulaşımı dışında başka seçenek ol- mümkün gözükmüyordu. 1 milymaması nedeniyle ülkemizde denize on lira sermeye ile kurulan Türkiye
yakın yerlerdeki ormanlar neİş Bankası’ndan Gazi Mustafa
redeyse yok olmuştu. CumKemal Paşa’nın talimatıyhuriyet ilan edildiğinde
la yakın silah arkadaşı
en önemli ihraç ürünAlbay Çolak İbrahim’e
lerimiz üzüm ve incir
banka sermayesinin
için gerekli olan kutuüzerinde bir mikluk kereste bile yurttar olan 1,4 milyon
dışından alınıyordu.
lira kredi verilmiştir.
Çünkü kutuluk kereste
Çolak İbrahim, bu
İbrahim Çolak
için gerekli olan göknar
sermaye ile Bozüyük’te
1000 metre yüksekliktebir kereste fabrikası kuki dağlarda yetişmekteydi
rarak çok önemli bir give ulaşımı sağlayacak yol ağı bu- rişime imza atmıştır. Bu işletme
lunmuyordu. Üzüm ve incir ihra- kurulduğunda ülkemizde böyle bir
catından 118 milyon, yumurta tesis kuruluşu yoktur. Bu tesis daha
ihracatından 4 milyon lira gelir sonra kurulan Sinop Zingal Şirketi
elde edildiği düşünüldüğünde, ve Samsun Bafra Kereste Fabrikaları
ihracatın sağlıklı bir şekilde Anonim Şirketine örnek olmuştur.
1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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İBRAHİM ÇOLAK FABRİKA KURUYOR
Milli Mücadele’nin tanınan kahra- için demiryoluna ayrıca bir makas
manlarından Bilecik Milletvekili eklenmiştir. Albay Çolak İbrahim,
Emekli Albay İbrahim Çolak, Gazi işletmenin genel müdürlüğüne EmeMustafa Kemal’in ve İsmet İnönü’nün kli Albay Şerif Yaçağaz’ı getirmiştir.
en yakın silah arkadaşlarınFabrikada ise biri Alman birisi
dan birisiydi. İbrahim Bey,
Türk olmak üzere iki müdür
Cumhuriyetin
ilanınvardır. Hakimiyeti Millidan iki buçuk ay sonra
ye gazetesinde yer
oluşturulan bir mualan bir habere göre
kavele ile “Bozüyük
Bozüyük’te tren yolu
Hususi
Orman
hattında kurulan
Şirketi”ni kurmuşfabrikanın geceli
tur. Bu mukavelgündüzlü faaliyeti
eye göre şirketin
sırasında 320 kişi,
yüzde 45’i Albay
orman içindeÇolak İbrahim’e
ki fabrikada ve
aittir.
Geriye
civarlarda 160
kalan
yüzde
kişi, ormanda
55’i ise Emin,
tomruk kesim
Numan, İslam,
ve nakliyatında
Halit, Hacı Meh1000 kişi, havai
met, Ömer ve
hat ve dekovMehmet Ağalaril hattında 120
la Ormancı Sükişi olmak üzere
leyman Bey’e aitdaimi ve geçici işçi
tir. 1925 yılında
olarak toplam 1600
Bozüyük tren yolkişi istihdam edilmunun sıfır noktasında
iştir. İbrahim Çolak
Kereste fabrikası inişletmesi 1930 yılı itiİbrahim Çolak
şasına başlanmış ve tesis
bariyle çalıştırdığı 1600
büyüklüğüne göre kısa
kişiye ayda yaklaşık 50 bin
sayılabilecek bir sürede 1926 yılınlira işçi ücreti ödemiştir. Bir o kadar
da tamamlanmıştır. Bazı makineler da devlete vergi vermiştir. Böylece
yurtdışından getirilmiştir. Üretilen bu işletme ortaya çıkardığı bu istihürünlerin fabrikadan istasyona ra- dam olanaklarıyla Bozüyük’ü Anadohat bir şekilde sevk edilebilmesi lu’nun en gelişmiş nahiyesi yapmıştır.
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Bozüyük’te kurulan kereste fabrikası
o günün koşullarında ileri teknoloji
ürünüdür. Kendi elektrik enerjisini
üretmektedir. Gerek teknolojisi ve gerekse üretim kapasitesi ve yaptığı üretim açısından ülkemizin ilk önemli
tesisidi Bozüyük’teki ana fabrika
binasının arka planında yer alan
“Albay İbrahim Bey Köşkü”,
2017 yılında Bozüyük
Belediyesi
tarafından “Bozüyük Şehir
Müzesi ve Arşivi” adı
ile bir kent müzesine
d ö nü ş t ü r ü l mü ş t ü r.
Müzenin bir bölümü
Bozüyük yakın tarihinde, Türk Bağımsızlık
Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Bozüyük açısından çok
önemli işlere imzasını atan İbrahim
Çolak’a ayrılmıştır. Ayrıca müzede
Bozüyük’ün tarihiyle ilgili birçok
konuda hazırlanmış belge ve bilgiler
bulunmaktadır. Orman işletmeciliği

açısından Bozüyük’ün seçilmesi üzerinde etkili olan birçok faktör vardır.
Bozüyük, coğrafi olarak ülkemizin üç
büyük kenti olan İstanbul, Ankara ve
İzmir’in ortasındadır. 25 Kasım 1892
tarihinde Bozüyük tren yolu ulaşımına açılmış, böylece İstanbul-Bağdat
demiryolu Bozüyük’e ulaşmıştır.
Zengin biyolojik çeşitliliğe
sahip olan Bozüyük çok
önemli bir orman bölgesidir. Yirce-Bürmece ve
Kömürsu orman bölgesinde, incir ve üzüm
ihracatı için gerekli
olan göknar; travers ve
maden direği yapımı için
kayın, karaçam ve sarıçam
ağaçları yetişmektedir. Üretilmesi düşünülen kerestenin tüketim
merkezlerine ulaşımını sağlayabilecek bir demiryolu ağının bu ormanlara yakın olması, Bozüyük’ün orman
işletmeciliği için ne kadar doğru bir
yer olduğunu ispatlamaktadır.

Bozüyük’teki Fabrikanın Dekovil Hattı
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ATATÜRK FABRİKANIN AÇILIŞ TÖRENİNDE
Fabrika için 20 Mayıs 1926
tarihinde bir açılış töreni yapılmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te bu
törene katılmıştır. Ayrıca
bu tören Ferid İbrahim
Bey tarafından filme alınmıştır. Kalabalık bir grupla fabrikayı karış karış
gezen Atatürk’ün fabrikadan ne kadar memnun
kaldığı yüzünden anlaşılmaktadır. Zaten onuruna
verilen yemekte Atatürk,
İbrahim Çolak’ın yaptığı
işin önemini şu sözlerle
vurgulamıştır:

“Efendiler! İbrahim
Bey arkadaşımızın
mazideki hayatının
ne kadar vatansever
ce
ve kahramanca devr
eler ile dolu olduğun
u
bilmeyen yoktur. İb
rahim, silâhlı mücadelelerin kendini
serbest bırakabileceğ
i
devreyi anlar anlam
az, kanun yapma ile
ilgili bir göreve mill
et tarafından seçildi. Bunun sonucu ola
rak bu dakikada
gözlerimizin önünde
hayat, hareket,
medeniyet, ümit be
lirtirken bu büyük
eseri
oluşturmuştur. Bu
uğurda çok zorlukla
rla
karşılaştığına şüph
e edilemez. Bütün zo
rlukları yenmiş, çare
sizliği içinde ümidin
i
asla kesmemiş, mill
ete faydalı olacağın
a
tereddüt etmediği es
eri üzerinde -savaşta
düşman üzerine yü
rüdüğü gibi- korkus
uzca yürümüştür. Ke
ndisini özellikle teb
rik
ederim.”
ATATÜRK

Atatürk’ün Bozüyük Kereste Fabrikasını Ziyareti (20.05.1926)

Bozüyük’teki Fabrikanın Batı Bölümü (1926)

İbrahim Çolak Bey de bu
konuşma karşılığında şunları söylemiştir:

Ferid İbrahim Bey

i“Hakkımda ibraz buyurulan tevc
Bu
.
rim
eyle
ran
şük
hlere karşı arz
olmak
müessese zatı devletleri başta
imizin
iyet
hur
Cum
et-i
üzere, Hüküm
n
ola
uz
um
um
kur
li
ve en kutlu mil
yla
ları
dım
yar
ük
büy
İş Bankası’nın
vücuda gelmiştir.”
İBRAHİM ÇOLAK

Ferid İbrahim Bey
tarafından 1926 yılında çekilen ve
Ormancılık tarihimize ışık tutan
film incelendiğinde, çalışanların
başında iyi giyimli görevliler izlenmektedir. Bu durum asker kökenli
yöneticilerin, orman işletmeciliğinde
askeri örgütlenme benzeri bir düzen
oluşturduğu izlenimi bırakmaktadır.
1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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ORMANCILIKTA BAŞARI HİKAYESİ: BOZÜYÜK
Ülkemizde Cumhuriyetin ilanına kadar kereste üretimi su hızarları ve el
hızarları ile gerçekleştirilmekteydi.
Ülkemizde tam donanımlı kereste
fabrikaları, Kurtuluş Savaşı’ndan
sonra kullanılmaya başlanmıştır.
Bozüyük’teki kereste fabrikası da
bunların ilkidir. Bozüyük’teki ana
fabrika 20 tezgâhla faaliyete geçmiştir.
Oluşturulan bu sistem ile her
tür ve boyutta rendeli
kereste; siparişe göre
yumurta, üzüm ve
incir sandıkları
üretilmeye
başlanmıştır.
Ama
toprağın bekçisi
ağaçların, ülke
geleceğinin yapı
taşı olan keresteye dönüşmeleri için hem uzun
hem de meşakatli bir
yolculuğa çıkmaları

gerekmektedir. İnsanüstü bir emeğe
ihtiyaç duyulan ağacın bu yolculuğunda, teknolojinin her türlü nimetinden
de yararlanılır. Ağaçlar özenle ve
ustaca kesilir. Ardından hayvanlarla
çekilen arabalara yüklenen odunlar
sürütme yolları kullanılarak dekovil hattına taşınır. Fabrikada çalışan
işçilerin bazen uçurum kenarından
bazen de ormanın ortasından geçen
dekovil hattını yapmaları bile başlı
başına bir başarı hikâyesidir. Bu dekovil hattı sayesinde işçilerin 3 saatte
yapabilecekleri nakil işi yarım saatte
gerçekleştirilebilmektedir. Ormandan dekovil istasyonuna nakliyat
yapılmasında, yüksek eğimli yerlerden aşağıya doğru sürütme yapmak
amacıyla kuru kanallardan da yararlanılmıştır. Dekovil hattından sonra
üçüncü kısmı oluşturan süreç ise havai hat ile nakliyattır. Tesisat amortismanı dekovilin neredeyse 3 katına
ulaşan havai hat, fabrikanın en önemli ve en temel donanımıdır.

Fabrikanın nakliyat şebekesi, ormandaki yüzyılların biriktirmiş olduğu
büyük ağaç servetinin mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde işlenmesine yönelik tesislerden oluşmaktadır. Bu yüzden nakliyatın büyük bir
kısmı havai hat ve dekovilden yararlanılarak yapılmıştır. Hakimiyet-i
Milliye gazetesinde orman içerisinde
14 kilometre uzunluğunda bir dekovil hattından söz edilmektedir. Ayrıca
kesilen ağaçların bulundukları yerde
kabuklarının soyulduğu ve bu suretle
elde edilen tomrukların dekovil hattı

ile Gülalan Tepesi eteklerindeki havai
hattın başlangıç noktasına getirildiğini ve tomrukların havai hat ile üç
saatte Bozüyük’teki fabrikaya gelerek
orada ayrıma tabii tutulduğu, düzeltildiği ve keresteye dönüştürüldüğü de
ifade edilmektedir. Havai hat üzerinde 35’er beygir kuvvetinde lokomobillerle enerji üretilen ve
havai hattın çalışmasını
sağlayan üç istasyon vardır.

Lokomobil TARİHİMİZ
1839’dan 2019’a ORMANCILIK
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ENERJİ KAYNAĞI ORMANLARIMIZ
Tren yolunun hemen yanında kurulan ana fabrikaya dönem itibariyle
en ileri teknoloji getirilmiş ve hiç bir
masraftan da kaçınılmamıştır.
Fabrikanın son sistem makineleri de Almanya’dan
getirilmiştir. Fabrika
330 beygir gücünde bir
buharlı makine tarafından çalıştırılan bir
sisteme sahiptir. Ayrıca 220 beygir gücünde
yine buhar gücüyle enerji
üreten bir havai hat istasyonu
ve elektrik ünitesi söz konusudur.
Lokomobil isimli buhar makineleri tamamen kereste enkazı
ve talaşlarla buhar kuvvetinden

elektrik
üretmektedir.
Elektrik
merkezi, fabrikadan başka Bozüyük
sokaklarını, resmi binaları, okulları,
istasyonu aydınlatmakta ve
elektrik ücretsiz verilmektedir. O yıllarda ülkemizin birkaç şehrinde
elektrik vardır. İbrahim Bey Ankara’dan
trene bindirdiği uzmanlara “Trenden ışık
gördüğünüz yerde inin.
Orası Bozüyük’tür” diyerek
yol göstermektedir. Çünkü Ankara’dan yola çıkıldığında Bozüyük’e
kadar hiçbir yerde henüz elektrik
yoktur. Eskişehir bile Bozüyük’ten
dört yıl sonra elektriğe kavuşmuştur.

KARA GÜN DOSTU ORMANLARIMIZ
Bozüyük Kereste Fabrikası’nın kurulduğu 1923 yılından itibaren
ülkemizde iskan sorunlarının
çözümünün
dışında
karşılaşılan bazı doğal
afetlerin
yaralarının
sarılmasında da önemli işlevler görmüştür.
Doğal afetlerden biri
İzmir’de yaşanan sel
felaketidir. 24 Ekim 1930
tarihinde şiddetli yağmur
sonucunda oluşan sel nedeniyle evler yıkılmış, insanlar enkaz
altında kalmıştır. Bunun üzerine
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İzmir Valisi’nin başkanlığında toplanan felaketzede komisyonu felakete uğrayanlara para dağıtılmasına ve evlerin yapımı
ve tamiri için Bozüyük
fabrikasından kereste
getirtilmesine
karar
vermiştir.
Ülkemizin karşılaştığı en
büyük afetlerden birisi
olan 1939 Büyük Erzincan Depremi’nde de
Bozüyük’ün daha sonra kurulan diğer işletmelerle birlikte
önemli rol oynadığını görmekteyiz.
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TÜRK ORMANCILIĞININ GELİŞİMİ
Kurtuluş Savaşı’nın başarılı komutanlarından İbrahim Çolak’ın kurduğu
kereste fabrikası, Cumhuriyetin ilk
yıllarında bir başarı hikayesi olarak
ormancılık tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Ülkenin ihtiyacı
olan kereste üretimi için İbrahim
Çolak tarafından ithal edilen tren ve
lokomobillerin, tren istasyonundan
Bozüyük dağlarına çıkarılabilmesi
bile bir başarı destanıdır. Kesilecek
ağaçların işaretlenmesi, damgalanması, kesilmesi, dekovil hattı ile havai
hat istasyonuna getirilmesi gibi konular ülkemiz için ilk kez karşılaşılan
tekniklerdir. Bunun yanında kereste fabrikasının elektrik üretimi,
üretilen bu elektrik ile hızarların
çalıştırılması ve kereste üretimi, bir
kurutma fırını kurulması ve ağaç
malzemenin dayanıklılığının artırılması gibi uygulamalar da o günün

“Osmanlı Devleti Söğüt’ten
yayılmaya başlamıştır.
Türkiye Ormancılığı da
Bozüyük’ten inkişaf edecektir.”
Süleyman Ormancı

koşulları düşünüldüğünde ileri ülkeler düzeyinde çağdaş uygulamalardır.
“Sürdürülebilir ormancılık” konusundaki eksiklik ve aksaklıklar bir tarafa
Türkiye, ormancılığı Bozüyük’ten
öğrenmiştir. Daha sonra kurulan
diğer özel orman işletmeleri ile 1937
yılından itibaren kurulmaya başlanan
devlet orman işletmeleri Bozüyük’te
başlatılan işletmecilik ve ormancılık
tekniklerini örnek almışlardır.

Bozüyük’teki Fabrikanın Dekovil ve Havai Hat Haritası

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ
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Şehitliklerimizin Yeşil Örtüsü Ormanlarımız

S A K A R YA

MEYDAN MUHAREBESI
TARIHI MILLI PARKI

“İki yüz yıldan beri Batı, ihtiyar Osmanlı İmparatorluğu’nu
parçalamaya çalışmış; fakat Sakarya’da Türk’ün kendisi ile karşılaşmış
ve O’na dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir.”
Joseph Arnold Toynbee (İngiliz Tarihçi)

V

iyana’da başlayan geri çekilme, 238 yıl sonra Sakarya Meydan
Muharebesi ile durdurulmuştur. TBMM tarafından gazi ve
mareşallik ünvanı verilen Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe
geçen şu sözleri Sakarya Zaferi’nin kazanılmasında önemli
rol oynamıştır:

“Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O
satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için
küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir.
Fakat küçük, büyük her birlik, ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder.
Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören
birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna
kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur.”
ATATÜRK

MİLLİ MÜCADELE ÖNCESİ
1914-1918 tarihleri arasında dört
yıl süren Birinci Dünya Savaşı’nda
ölüm kalım mücadelesi verilmiş, yedi
düvele karşı on cephede milyonlarca
şehit verdiğimiz Birinci Dünya Harbi
bitmiştir. Cephelerde kazanılan savaş,
müttefikimiz Almanlar yenildiği için
masa başında kaybedilmiştir. 30 Ekim
1918 tarihinde imzalanan Mondros
Ateşkes Antlaşması ağır şartlar içermektedir. İtilaf Devletleri; İngiltere,
Fransa, İtalya ve Rusya, Anadolu’nun

kritik yerlerini işgale başlamıştır.
Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti’nin bütün orduları ve donanması
dağıtılmış, hürriyeti elinden alınmaya
çalışılmışılan milletimiz işgale dur
demek için mukavemet teşkilatları
kurulmuştur. “Kuvay-ı Milliye” adlı
bu gönüllü birlikler silahla mücadele
ederken; ileri gelen toplum liderleri
vatandaşları teşkilatlandırmaya ve
işgalden kurtuluş çareleri aramaya
başlamıştır.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ
Yunan işgalini önlemek için milli
seferberlik ilan edilmiş, tekalifi milliye yasası çıkarılmıştır. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nde 45.000 kişilik mevcudunun yarısını kaybeden
Türk ordusunun mevcudu bu süre
içerisinde tarlasından, sürüsünden,
okulundan koşup vatanını savunmaya gelen yurttaşlarla yeniden aynı seviyeye getirilebilmiştir. Kara Fatmalar, Şerife Bacılar ve daha nice kadın
kahramanlar, bebekleri kucağında
cephane taşımışlardır. 1921 tarihinde
küçük bir ilçe merkezi olan Giresun,
iki gönüllü alay toplayarak Sakarya
Meydan Muharebesi’ne katılmıştır.
Kayseri Taş Mektep’teki 63 lise son
sınıf öğrencisi, Sakarya Meydan

Muharebesi’nde şehit olmuş, daha
nice isimsiz kahramanlar ya istiklal
ya ölüm diye şehit olmuşlardır. Maddi önlemlerin yanında, milletimizin
İstiklal Harbi’ne destek olması için
cami kürsülerinde vaazlar verilmiştir.
Kahraman ordumuza hitaben Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan
istiklal marşımız, 12 Mart 1921 tarihinde meclis tarafından kabul edilmiştir. Ordumuz Ankara’nın Polatlı ve
Haymana ilçelerinden geçen Sakarya
Nehri’nin doğusunda savunma hattı
kurmuştur. Son vatan parçasını korumaya yemin eden ordumuz, suları
büklüm büklüm burulan Sakarya’nın
sırtına Türk tarihinin yenilmezlik
mührünü vurmaya hazırlanıyordur…

İstiklal Marşı’nın her mısrası Sakarya Meydan
Muharebesi öncesi milletimizin hissiyatını
anlatmaktadır:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Kapsadığı alan ve süresi itibarı ile
Dünya harp tarihinde önemli yeri
olan Sakarya Meydan Muharebesi;
100 kilometrelik bir cephe üzerinde,
23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri
arasında gerçekleşmiştir. Ankara’nın
Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırlarında kalan Sakarya Nehri’nin doğu
yakasındaki alanda yapılan savaş,
İstiklal Harbi’mizin dönüm noktası
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ön
sözüdür.
Savaş, Yunan ordusunun Sakarya
Nehri mevzilerine yönelik ileri
harekatı ile başlamış, Sakarya Nehri’nin doğusuna geçerek buradaki
Türk mevzilerine taarruzu ve güneyden kuşatma teşebbüsü ile devam etmiştir. Düşman tehlikesi karşısında
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseriye taşınması gündeme
gelmiş ve Kayseri’deki Taş Mektep,
meclis binası olarak hazırlanmıştır.

5 Ağustos 1921’de Meclis Mustafa
Kemal’i başkomutan olarak görevlendirilir. 12 Ağustos 1921 Mustafa
Kemal, Başkomutan sıfatı ile Sakarya
Meydan Muharebesi cephesine giderek düşmanın muhtemel hareketlerine
yönelik incelemeler yapar. 23 Ağustos
1921 Yunan kuvvetleri ağırlık merkezi
Sakarya mevzisinin güney kanadı olmak üzere kuşatıcı tertiple taaruz
eder. Türk ordusu kuşatmayı karşılamak için mevzisinin sol kanadını
doğuya doğru uzatır. Düşman, Türk
kuvvetlerini 23-30 Ağustostaki yoğun
saldırılarına rağmen kuşatamaz. Türk
cephesini merkezden Haymana istikametinde yarmak ister. Yunan kuvvetlerinin taarruzu ordumuz tarafından durdurulur. 10 Eylül 1921 de
Türk ordusu, karşı taaruzu başlatır.
Yunan ordusu Sakarya’nın batısına
çekilip mağlup olarak, gerisin geri
kaçmaya başlar. 13 Eylül 1921’de Türk
ordusu kesin zaferini ilan eder.
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Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından sonra
Batılı ülkeler Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Milli Mücadele hükümetini tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak
Fransızlarla Ankara
Antlaşması
imzalanıp İtilaf Devletleri
cephesini
bozmuş,
Misak-ı
Millîyi kabul etmiş,
daha sonra Sovyet
Rusya ile
bugünkü doğu
sınırlarımızı tespit
eden Kars Antlaşması
imzalanmıştır. Sakarya
Zaferi, yeni Türk Devleti’nin
doğuşunda
en büyük etkenlerden
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biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya mareşallik rütbesi ve gazi unvanı Sakarya
Zaferi’nden sonra verilmiştir.
Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusunun
zayiatı;
5713 şehit, 18.480
yaralı, 828 esir
ve 14.500 kayıp
olmak üzere toplam 33.650’dir.
Doğa
Koruma
ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
bölgede
Jeoradar
sistemi ile sürdürdüğü
sistematik arama çalışmaları sırasında yaklaşık 3000 şehidimiz ve 115 şehitliğe ulaşmayı
başarmıştır.
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ŞEHİTLERE VEFA
Devlet ve millet olarak şehitlerimize vefa borcumuzu ödeme zamanı.
Sakarya Meydan Muharebesi’nin
gerçekleştiği Haymana ve Polatlı
bölgesinde savaşların geçtiği 13 bin
850 hektarlık alan, devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29261 sayılı
Resmi Gazetede Yayınlan kanunla
tarihi milli park ilan edildi. Bu alan
içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki
bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan
Muharebesi Tarihi Milli Park’ı savaş
literatürüne “Sakarya Melhame-i
Kübrası” yani Sakarya Kan Deryası
olarak geçen Sakarya Zaferi’nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için
çok önemli bir konumda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa
Koruma Milli Parklar 9. Bölge
Müdürlüğü’ne bağlı olan Sakarya
Meydan Muharebesi Tarihi Milli
Park’ı her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedeceğiniz birçok
siper, anıt ve müzeyi bünyesinde
barındırıyor. Bir milletin şahlanışı, ve
yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı
ve Haymana’daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği birinci ve ikinci hat
mevzileri, şehitleremizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler,
muharebeler açısından anıtsal niteliği
olan karargah binaları, köprüler,
müzeler, tanıtım merkezleri, abideler, başta öğrencileri olmak üzere
tüm vatandaşları ziyarete bekliyor.

Polatlı Sakarya Şehitliği Zafer Anıtı ve Müzesi
Sakarya Şehitleri Zafer Anıtı, Sakarya Merkez Şehitliğin bulunduğu tepenin üstünde inşa edilmiştir. Bu tepeden Sakarya Meydan Muharebesinin cereyan ettiği toprakların büyük bir kısmını
görmek mümkündür. Sakarya Şehitleri Zafer
Anıtı; Kadın, asker ve genç bir erkekten oluşan
bu üçlü kompozisyon, zamanla olgunlaşan milli
şuurun ve gittikçe azamiye ulaşan milli gücün simgesidir. Sakarya Merkez şehitliğinde 140 şehidimiz bulunmaktadır. Şehitlerimizin bir kısmı Karatepe’de şehit düşen ve
şehitlik yapıldığında bu alana getirilen askerlerimizdir.

Haymana Mangal Dağı Şehitliği
23 Ağustos günü Mangal Dağı Muharebeleri
olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Mangal Dağı, ana savunma çizgisine göre ileriye
doğru çıkıntı yapan tek başına bir mevzii durumundadır. Ziyaretçiler bu alanda siperleri görebilecek, şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarında
dualar edebilecek ve şahlanan bir milletin mücadelesini her karışta hissedeceklerdir.

Türbetepe
Türbetepe, Mangal Dağı’ndan sonra Yunan kuvvetlerini karşılamak üzere en çok hakimiyete,
görüş ve ateş üstünlüğüne sahip bir savunma
noktası konumundadır. Türbetepeyi savunan 9.
Tümen buraya kısmen mevziler yapabilmiştir.
Bölgede karşılıklı süngü hücumları yaşanmış, kanlı
ve çetin çarpışmalardan sonra ordumuzun başarısıyla
sonuçlanmış bu muharebelere “Gedikli Muharebeleri” adı
verilmiştir. Türk ordusu bu tepede 1000’e yakın şehit vermiştir.
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Çaldağı
Çaldağı, Sakarya Meydan Muharebesi açısından
son derece önemli bir noktadır. Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” ifadesiyle
özetlediği ve dünya askeri literatürüne soktuğu
“cephe hattı yarılsa dahi müdafi birliklerin uzun
menzilli bir çekilme yapmayıp tutunabildiği ilk
noktada dövüşmeye devam etmesi, böylece cephe
yarılmasının savaşın kaybedilmesi olmaktan çıkması”
yaklaşımı Çal Dağı ve çevresinde vücut bulmuştur. Bu arazi kesiminde 3 alay, 5 tabur komutanı ve 900 erimiz şehit olmuştur.

Sarıçaltepe
Sakarya Meydan Muharebesi sırasında savunulan
Sarıçaltepe, gerçekte Yıldız Dağı mevzilerinin
ön savunma hattını oluşturmuştur. 24 Ağustos 1921’de Yunan birliklerinin eline geçen
Sarıçaltepe, 13 Eylül 1921’de geri alınmış, aynı
günün akşamında ise Sakarya Nehri’nin doğusunda hiçbir düşman kalmamıştır. Siperlerin tümü neredeyse muharebeler sırasındaki görünümünü korumakta, ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatmaktadır.

Kızılkırmatepe - Ikiztepeler
Kızılkırmatepe bölgenin en kuzeybatı ucunu
oluşturur ve Yunan taaruz alanını panoramik
şekilde görme özelliğine sahiptir. 13 Eylül 1921
öğle saatlerinde Kızılkırmatepe-İkiztepeler
bölümündeki mevzilerin tamamı düşmandan
geri alınmıştır. Bu bölgede Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından o
günlerin anısını canlandıracak şehitlikler
oluşturulmuştur.
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Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi
Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide
Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ndan müteşekkil “Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi” olarak kullanılan bina,
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park
Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve
Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek,
Milli Mücadele’ye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk Kadını onurlandırılmıştır.

Kartaltepe ve Mehmetçik Anıtı
Kartaltepe, karayolun geçtiği Duatepe ile birlikte
Sakarya Nehri üzerindeki Beylikköprü bölgesinde bulunan geçit ve köprüleri kontrol eden
stratejik bir konumdadır. Bu stratejik önemi
sebebi ile düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün tepenin karayoluna yakın
bölgesinde düşmana dur diyen Mehmetçik Anıtı
yükselmekte, Sakarya Meydan Muharebesi’ni her
yönünüyle anlatan müze ziyaretçilerine duygu dolu
anlar yaşatmaktadır.

Duatepe
Duatepe’nin Sakarya Meydan Muharebesi
içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir
anlamı vardır. Duatepe Türk genel karşı taarruzunda, düşmandan geri alınan ilk tepedir.
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park
Müdürlüğü bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi
dokusu canlandırmıştır. Törenlerin daha düzenli
yapılabilmesi için 500 kişilik metal tribün, 1200 kişilik
amfi tiyatro ziyaretçileri beklemektedir.
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“Bugün Polatlı ve Haymana
arasındaki tepeleri dolaşanlara,
bu çorak dağların havasında,
binlerce ve binlerce şehitlerin
son nefesleri hala duyuluyormuş gibi gelir.
Ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla,
dağ yollarından geçen yolcular,
mesela Duatepe üzerine,
zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar.
İnanırsınız.
Çünkü her bastığınız toprak parçası
bir şehit mezarıdır.”
Şevket Süreyya Aydemir

DÜNYAMIZ VE
ÜLKEMIZ
ÇÖL OLMASIN

180 yıldır ülkemiz çöl olmasın diye gece gündüz çalışan orman
teşkilatımızın tüm çalışanlarını minnet ve şükranla anıyor, bu kitabı
çölleşme ile mücadele eden ormancılarımıza armağan ediyoruz...

klim, bir coğrafyada bilindik düzeninden farklılaşmaya
başladığında, sıcaklar kavurucu, soğuklar dondurucu olduğunda, yağmurlar nazlanıp, rüzgârlar hırçınlaştığında
yaklaşan tehlikenin ismidir çölleşme. İnsanlar ihtiyacından
fazlasına göz diktiğinde, bunu elde etmek adına hak olmayana el değdiğinde, ormanlar kesilip, tarım arazileri yanlış
işlendiğinde kendi elimizle kendimize kestiğimiz cezanın
adıdır çölleşme. Çölleşme, toprağın verimsizleşmesi, bitki örtüsünün bozulup
yitmesi, arazilerin erozyona mahkûm edilip ayağımızın altındaki temel yaşam
kaynağının kayıp gitmesidir.

İ

KÜRESEL TEHLİKE: ÇÖLLEŞME
Dünya muazzam bir dengedir ve insan da bu dengenin bir parçasıdır.
Dolayısıyla bütünün dengesi
bozulduğunda parçaların
bundan etkilenmemesi
düşünülemez. Çölleşme
bir doğal tehdit olarak
aynı zamanda sosyo-ekonomik
krizlerinde tetikleyicisidir.
Toprak demek tarım
ve hayvancılık demektir.
Bugün dünya nüfusunun gıda
ihtiyacının iki temel direği olan bu
sektörler çölleşme ile birlikte sendelemekte, dünyanın hemen her kıtasında çeşitli bölgelerde üretim imkânı
kısmen ortadan kalkma tehlikesiyle
yüzleşmektedir. Bütün dünyayı tehdit

eden bu tehlikeye bireysel ve toplumsal bazda baktığınızda, geçimini
topraktan sağlayan insanları
yoksulluğa iten bir sorunla
karşı karşıya olduğumuz
apaçık bir gerçektir.
Bundan kaçmanın tek
yolu ise göçtür. Ancak
bu geçici bir kurtuluştur. Çünkü gittikleri
yerdeki nüfus dengesi,
buna bağlı olarak tüketim ve üretim dengesi bozulacaktır. O zaman göç bir çözüm
değil, aslında çölleşmenin tetiklediği
sorunlar silsilesinin bir halkasıdır.
Çözüm açıktır. Çölleşmeyle mücadele
edilmeli ve gereken neyse yapılarak
bu mücadele kazanılmalıdır.

GEZEGENİMİZ TEHLİKEDE!
Dünya… Bu muhteşem gezegen,
bizimle beraber hayvan ve bitkileri
de barındıran, canlılığın bilinen tek
ve en görkemli merkezi. İnsanoğlu
olarak en büyük yanlışımızı bu gezegendeki yaşamın bir parçası olduğumuzu değil onun sahibi olduğumuzu
düşünerek yapıyoruz. Nüfusumuz her
geçen gün artıyor. Artan nüfus su ve
gıdadan enerjiye uzanan ihtiyaçlar
listesini sürekli kabartıyor. Ve bizler
geleceği unutmuş, günü kurtarmak
üzerine kurulu bir düzenin peşine
düşmüş gidiyoruz. Var olan tarım
arazilerini yanlış kullanıyoruz. Yanlışı
düzeltmek yerine yeni tarım arazileri
açıyor bunu yaparken de ormanları
yok ediyoruz. Su, kendisine gösterilen
vefasızlığa kırgın, kurumuş toprakların çatlakları arasından dönmemecesine gözden kayboluyor. Sonuç…
4 milyar hektar alan bugün çölleşme

tehlikesiyle yüz yüze. Bu rakam dünya kara alanının %25’ine denk geliyor.
168 ülkede 1,5 milyar insan doğrudan
tehdit altında. Son 20 yılda 10 milyon insan çölleşme nedeniyle doğup
büyüdüğü topraklardan göç etti. Her
yıl 12 milyon hektar tarım arazisi
bozuluyor. 5,2 milyon hektar orman
arazisi yok oluyor. İnsanlar doğaya
savaş açmış durumda. Ama kaybedeceğimiz kesin. Tarih aynı hatayı yapmış nice medeniyetleri gözlerimizin
önüne seriyor. Eğer geçmiş yüreğinizi
titretmiyorsa, geleceğe dair bir rakam
belki başarır. Yapılan çalışmalar
gösteriyor ki arazi tahribatı yüzünden
gelecek 25 yılda tarım üretimi %12
azalacak. Bugün 800 milyonun üzerinde bir nüfusun açlık çektiği dünya,
1,5 milyar insanı tehdit eden çölleşme
ve gelecek 25 yılda tarımsal üretimde
%12 azalma.
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ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE
Çölleşme, ağaçlandırma seferberliği ile önlenir. Türkiye’de çölleşme
ve erozyonla mücadelenin tarihi
geçmişine baktığımızda ilk olarak Orman Genel Müdürlüğü ile karşılaşırız.
Osmanlı Devleti’nin ormancılık
konusunu sistemli olarak ele alması
Tanzimat Fermanı ile başlamış olup
1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine
bağlı bir “Orman Müdürlüğü” kurulmuş. 1857 yılında Orman Fakültesi
öğretime açılmıştır. Tabii kaynakların hızlı bir şekilde yok olduğunu
gören Osmanlı devleti, 1870 yılında
“Orman Nizamnamesini” çıkararak

ormanları koruma altına almaya
çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyet’in
kurulduğu yıllarda ormancılık işleri,
İktisat Vekaletine bağlı bir Genel
Müdürlükle yürütülmeye devam
etmiş. Orman Genel Müdürlüğü
1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı
kanunla hükmü şahsiyete haiz katma bütçeli bir idare olarak kurulmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren
3116 sayılı Orman Kanunu ile
bugünkü modern ormancılığımızın
temeli atılmıştır. Bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır.
Orman Bakanlığı ilk olarak 1969

yılında kurulmuş, tarihi süreç içinde
bir kaç kez adı değişen Orman
bakanlığı son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı adı ile devletimizin
en köklü kurumlarından birisi
olarak başarılı çalışmalarına
devam etmektedir. Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın çalışmalarını
Anadoluyu karadan ve
havadan gezerken daha
iyi anlamaktayız. Bozkırlarda, dağların zirvelerinde vadilerin derinliklerinde çok zor şartlar
altında dikilen fidanları seyir etmek
insanı heyecanlandırmakta. Çölleşme
ve erozyonla mücadele çalışmaları
karşısında gurur ve mutluluk duy-

makta, ülkemizin geleceğine güvenle
bakmaktayız. Toprağa can veren su,
vatanı güzel yapanda ormanlarımıza sahip çıkıp çölleşme ve erozyonla
mücadele seferberliğine bizde
destek olmalıyız. Topraksız
vatan, orman ve susuz hayat düşünülemez… Unutmayalım ki, ormanı
sevgi korur. Sevmek
tanımakla başlar. Sevgi, umuttur gelecektir.
Sevgi, bilgidir mutluluktur. Sevgi her şeydir.

ORMAN VE SU HAYATTIR
Kökleri tarihin derinliklerine uzanan
koca çınar... Karış karış taşına, toprağına vurgun olduğumuz güzel
vatan Anadolu. Bin yılları, beş bin yılları devire devire bugüne gelmiş bir
medeniyetler beşiği. Yemyeşil ormanlarla kaplı, bereketli ovaları sulayan
ırmakları ile her an yeniden keşfedilmeye hazır cennet vatan Anadolu…
Tarihin en büyük seyyahı İbn-i Batuta, gezdiği o uçsuz bucaksız ülkeler,
nice topraklar arasında Anadolu’yu
şu sözlerle ifade eder, “ Cenab-ı Hak,
dünyanın öteki ülkelerinde ayrı ayrı
ihsan ettiği güzellikleri burada topyekün bir araya getirmiştir…”
Tarihin her döneminde özellikleri
ile tüm medeniyetlerin gözdesi olmuştur Anadolu. Nihayetinde
ebedi vatan olarak bize, Türk milletine yâr olmuştur. Üstelik Türklerin
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Türkistan coğrafyasını terk etmelerindeki en önemli etkenlerden biri
kuraklıktı. Biz çekilen suları, kuruyup
giden gölleri ardımızda bırakarak bu
cennet topraklara geldik. Sözün özü
bu toprakların kıymetini bilmek için
çağlar dolusu sebebimiz var. Peki,
kıymetini biliyor muyuz?
Bu denli köklü bir tarih Anadolu’da
yoğun insan faaliyetlerini de beraberinde getirmiştir. Bunun da elbette
bu topraklara bir bedeli olmuştur.
Dünden bugüne bilinçsiz tarım uygulamaları ve yanlış sulama çalışmaları
bu coğrafyanın istikrarsız iklimsel
özellikleriyle, eğimli arazileriyle ve sığ
toprak şartlarıyla bir araya geldiğinde
ekolojik denge bozulmakta olup geleceği bilinmezliğe mahkum edecek
bir durum yaratmaktadır.
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Türkiye’nin çölleşme tehlikesiyle
karşı karşıya kalmasındaki en önemli etmen olarak erozyon karşımıza
çıkmaktadır. Sahip olduğumuz tarım
arazilerinin %59’u, meraların %64’ü,
orman arazilerinin %54’ü çeşitli şiddetteki erozyonların etkisinde
kalmaktadır. Tüm bu etmenlerin
birleşmesiyle Konya, Iğdır illeri ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta
olmak üzere Türkiye’nin büyük bir
bölümü çölleşme riski altındadır.

Sorulması
gereken
soru şudur... Bir karış
toprağı uğruna canımızı
ortaya koymaya hazır olarak
yaşadığımız, şehitlerimizin emaneti, çocuklarımızın mirası bu cennet
vatan ayaklarımızın altından yitip
giderken, bu topraklara bunu yapan
bizden başkası değilken, hiçbir şey
yapmadan duracak mıyız, yoksa bunu
engellemek her şeyimizle savaşacak
mıyız?
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ÇÖLLEŞMEYE KARŞI
TOPYEKÜN MÜCADELE
Şu mübarek toprakların çölleşmeyle
yüzleştiği gerçeğini anlatırken tarihe
göz attığımızda, bu tehlikeye karşı
geçmişten başlayan bir mücadelenin
de olduğu açıkça gözükmektedir.
Bunun en güçlü örneği müjdelenen
komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ın
“Her kim ola ki fesinin püskülüyle
ormandan bir dal kopara, boynu
vurula!” fermanıdır. Bu fermanın sahibi ulu hakan, dünyadaki ilk çevre
koruma örgütünü kuranlardan birisi
olarakta tarihe geçmiştir. Türk milletinin doğayı korumaya yönelik yüzlerce yıllık bu bilinci, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlayan
yeni tarihi süreçte de yaşatılmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Çölleşme ve Erozyonla mücadelede
en etkili yöntem olan ağaçlandırmaya
büyük önem vermiştir.
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“Her kim ola ki
fesinin püskülüyle
ormandan bir dal kopara,
boynu vurula!”
Fatih Sultan Mehmet
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ATATÜRK’TEN
TARİHİ KONUŞMA

“...Gerek ziraat ve gerek
memleketin servet ve sıhhati
umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak
olan ormanlarımızdaki asri
tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami
faide temin eylemek esas
düsturlarımızdan biridir..”
ATATÜRK

Atatürk’ün 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış
konuşmasındaki bu
sözleri, ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir.
1937 yılından başlayarak ağaçlandırma için özel yasalar çıkartılmıştır.
1961 yılında Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı, 1969 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak, Atatürk Orman
Çiftliği ağaçlandırması ve fidanlığının kurulması, Ankara-Anıttepe,
Eskişehir-Kocakır ve Kalabak uçakla
tohumlama ağaçlandırma çalışmaları, Tarsus-Adanalıoğlu Ormanı gibi
büyük ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri hayata geçirilmiştir.
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ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ
Çölleşme sadece bir ülkenin sorunu
değildir. Bir zincirin halkaları misali
birbirine bağlı olan çölleşme, küresel karbon salınımındaki artış ve
küresel ısınma bugün dünyayı tehdit eden en önemli konular arasındadır. Dünya çapındaki bu sorunlar
incelendiğinde sebep olan etmenler
içerisinde arazi bozunumunun payı
%25 gibi son derece yüksek bir orandadır. Dolayısıyla her ülke kendi topraklarında sürdürdüğü çölleşmeyle mücadele çalışmasıyla aslında
dünyanın tamamının geleceğine bir
yatırım yapmaktadır. “Birleşmiş
Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi” bu anlayışın bir sonucudur

ve Türkiye 1998 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. Bu sorumluluğun
bir parçası olarak “Çölleşme ile
Mücadele Ulusal Eylem Programı”
hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe
konulmuştur. Büyük bir ivme kazanan çalışmalarda en önemli adım
ise 2011 yılında atılmış ve dünyada
bir ilk gerçekleştirilerek Çölleşme
ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü - ÇEM kurulmuştur.
Bu gelişmeler bir rastlantı değildir.
2000’li yılların başından itibaren
ciddi, bilimsel ve planlı çalışmalar
hayata geçirilmiş ve çölleşmeye karşı
yürütülen mücadelede büyük mesafeler kat edilmiştir.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA
SEFERBERLİĞİ
,
Son 14 yılda ormanların geliştirilmesi
ve genişletilmesine yönelik 4 milyon 722 bin hektar alanda çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 4 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur.
Tarım arazilerinin düzenlenmesi,
mera ıslahı, ağaçlandırma ve diğer
çalışmalar ele alındığında, müdahale
edilen alanın büyüklüğü 5 milyon 346
bin 42 hektara ulaşmıştır. Bu, 19462002 yılları arasındaki süreçte yapılan
57 yıllık çalışmanın hemen hemen 1,5
kat daha fazlasının 14 yılda başarıldığı
anlamına gelmektedir. 2008-2012
yılları arasında “Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği” çerçevesinde 2 milyon 429 bin
604 hektar alanda ağaçlandırma,
rehabilitasyon ve erozyon kontrolü
çalışmaları yapılmıştır. Erozyonla

mücadelede atılan adımlar büyük
başarı sağlamış, erozyon sebebiyle
akarsularla taşınan yıllık toprak miktarı 500 milyon ton’dan 168 milyon
tona gerilemiştir. 2023 yılında bu
rakamın 130 milyon tona indirilmesi öngörülmektedir. 2013-2017 yılları
arasını kapsayan Erozyonla Mücadele,
Yukarı Havza Sel Kontrolü ve Baraj
Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planları başarıyla hayata
geçirilmiştir. Ayrıca 2014-2018 yılları
arasındaki dönemi kapsayan Maden
Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı
büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. 2015-2023 dönemini kapsayan
“Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” bu alandaki en
kapsamlı çalışmalar arasında yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELESİ
Türkiye’nin çölleşme başta olmak
üzere doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası
arenada da ses getirmiştir. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı Afrika, Asya,
Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile Türk
Cumhuriyetleri’nin hizmetine sunarak, yaklaşık 600 uzmana teknik
eğitim verilmesi bu gerçeğin açık bir
göstergesidir.

Bugün tahribatı ortadan kaldırmak, zararları gidermek için yapılan
yatırımlar sonuç verdikçe eldeki imkânları yakalanan başarıların devamlılığı için kullanmak gerekecektir.
Böylece yaşanan sıkıntıların, atlatılan
tehlikelerin ve yitirilen değerlerin bir
daha tekrar etmemesi sağlanacaktır.
Bu çalışmalar geleceğe dair umudumuzu ayakta tutan hizmetler olarak
tarihe geçecektir.

2015 yılında Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
Taraflar Konferansı’nın on ikincisi,
sözleşmeye taraf 195 ülkeden bakanlar, AB temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ülke delegasyonlarının
katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 6700 kişinin katıldığı ve Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük BM
organizasyonu olan bu konferansta
alınan en önemli kararlardan biri
Ankara Girişimi olmuştur. Türkiye’nin başlattığı bu girişim 2016-2019
dönemini kapsayan ve yardım ettiğimiz ülkelerde kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak adına 5 milyon dolarlık bir katkıyı içermektedir.
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RÜZGÂRLA YAYILAN TEHLİKE: KUMULLAR
Hareketli kum tepelerini tanımlamak
için kullanılan kumul ifadesi aslında
doğayı tehdit eden, son derece aktif
bir tehlikenin ismidir. Deniz kıyısında, genellikle akarsuların denize
döküldüğü alanlarda ince kumların
dalga ve rüzgârın etkisiyle karaya
doğru taşınması sonucu oluşan
türüne Kıyı Kumulu, deniz kıyısından uzak türüne ise Karasal Kumul
denmektedir.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz’le çevrili
ve bir iç deniz olarak Marmara’ya sahip olan Türkiye 46 bin 583 hektara
yayılmış kumul alanına sahiptir. Bu
Avrupa’nın en büyük kumul alanına
sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Kumullar kendine özgü flora
ve faunasıyla ekosistemin önemli bir parçasıdır. Bu açıdan ortadan
kaldırılması değil, değerlendirilip
düzenlenmesi, kontrol altına alınması ve sürdürülebilir bir şekilde
yönetilmesi gerekmektedir. Yapılan
kumul ıslah çalışmalarıyla bu alanlar
doğal zenginlik olarak ülkemize kazandırılmaktadır.
1960’tan başlayarak günümüze kadar yaklaşık 12 bin hektar kumul alanında son derece başarılı çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Adana-Akyatan,
Ortakumluk,
Side-Sorkun-Serik,
Demre, Kalkan-Fethiye, Kumluova,
Terkos ve Sinop Kumulları üzerinde
yürütülen çalışmalar bugün bu alanda verilen eğitimlerde ders olarak
gösterilmekte ve kumul ıslah çalışmalarında örnek alınmaktadırlar.
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ORMAN TEŞKİLATIMIZIN BAŞARI HİKAYESİ
İnsanlar, tarih boyunca ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla tabiatla bütünleşerek yaşamışlar ve nimetlerinden
azami şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Tarihte
doğal kaynaklarını akıllıca ve ustalıkla kullandıkları sürece refah içinde yaşayan
uygarlıklar,
doğal
kaynakların bozunumu ile tarih sahnesinden silinmişlerdir. Adana’dan Mersin’e Çukurova,
tarihte çok önemli yeri olan ve çeşitli
uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir
bölgedir. Falih Rıfkı Atay, “Akdeniz
kentlerini görmeden ölmemeli” der.

Kumsallarıyla koylarıyla neşeli dinç
insanlarıyla suda yanıp sönen yakamozlarıyla dolunaylı geceleriyle
bir başka cennettir Akdeniz. Çukurova geçmişten
günümüze kadar gelen, kuşaktan kuşağa
aktarılan
gelenek
ve görenekler halk
kültürü
bakımından zengin bir bölge,
bereketli bir ovadır.
Çukurova’nın
bereketli
ova haline gelmesinde Ormana Bakanlığı’nın 1937 yıllarında başlattığı kumulla mücadele ve
Erozyona karşı fidan dikim faaliyeti her türlü takdirin üstündedir.

ÇUKUROVA ÇÖL OVASI OLMASIN!
Adana’dan Mersin’e topografyanın
oluşmasında Ceyhan, Seyhan ve Berdan Irmaklarının birbirleriyle olan ilişkileri etken
olmuştur.
Çukurova
bölgesinin sahil kesimi,
önceleri deniz, daha
sonraları lagün olduğu ve bu lagünlerin
de sonradan kısmen
plaj kumları, alüvyon
ve kumullarca doldurulduğunu göstermektedir. Bu
kumullar içinde Adana Akyatan ve
Tarsus
Adanalıoğlu Ortakumul
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ormanları çok önemli yer tutmaktadır. Adana-Akyatan Kumul ormanı çalışmalar sonucunda,
1732 hektar alan kumun
etkisinden arındırılarak
verimli
alanlara
d ö nü ş t ü r ü l mü ş t ü r.
Türkiye’nin en büyük
kumul ormanlarından
birisi olan ve bugün gerek bitki ve ağaç türü ve
gerekse içinde yaşayan canlı türü bakımından ormancılık
teşkilatımızın
başarı
hikayesine önemli bir örnek teşkil eder.
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TARSUS ADANALIOĞLU ORMANI
Tüm heybetiyle uçsuz bucaksız çöller
ya da ruhumuzu dinlendirip, zihnimizi özgür bıraktığımız kumsallar. Kumun zihnimize kazınmış bu
görkemli imajlarının altında büyük
bir tehlike olabileceğini pek düşünmeyiz. Ancak bu öyle olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yine de eğer doğru
adımlar atılırsa tehlikeyi bir hayale çevirmek mümkün. Tarsus Adanalıoğlu
Ormanı gerçeğe dönüşen bu
hayalin adıdır. Mersin
ili Tarsus ilçesinin
güneyinde, Berdan
ırmağının denize
döküldüğü yerin
batısında, Akdeniz kenarında
kalan 12,5 km
boyunda ortalama 1,5 km enindeki bu bölge bir
zamanlar kuzeyindeki tarım alanlarının en
büyük sıkıntısı durumundaydı. Rüzgâr erozyonu etkisiyle her yıl
güneyden kuzeye doğru 1-5 m ilerleyerek verimli arazileri büyük risk
altında bırakıyordu.
Akyatan Kumul ormanından örnek
alınarak 2015 yılında bölgede yeni bir
proje başlatılmış. Ceyhan Irmağı’nın
denizle buluştuğu Ağyatan Kumul
bölgesinde Lagün gölleri ve bereketli ova kum çölü haline gelmesin diye

çok önemli çalışmalar yapılmakta.
Kum fırtınalarının önü ahşap çitler
ve kamışlarla kesilmekte, insan üstü
gayretlerle fidanlar dikilerek çölleşme
ve erozyona karşı mücadele verilmekte. Adana Orman Bölge Müdürlüğü
yetiştirdiği fidanlarla bölgeyi yeşillendirmek için canla başla çalışmakta.
Tarsus Ortakumluk Kumul ormanlarının kuruluşu 1937 yılına kadar
gitmekte. Akyatan Kumul
silsilesinin batı kısmında
yer almakta, Berdan
Irmağının Akdenizle
buluştuğu
bölgede
1847
hektarlık sahada
kurulan Kumul
ormanı
Türk
ormancılığının
başlı başına destansı biri başarı
hikayesidir.
Ormancılık
teşkilatımızın
gurur abidesi gibi durmakta Orta
Kumul veya Adanalıoğlu adı ile
bilinen bu bölgeye önce Okaliptüs
ve ardından da Fıstık çamı ormanı
tesis edilmiştir. Bu kumul bugün
verimli bir orman haline getirilmiş
kozalakları bölge halkına gelir kaynağı olmuştur. Kumul ormanları kış
aylarında arıcılar ile küçük baş hayvanlara yurt yuva haline gelmiştir.
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ORMANCILIK TARİHİNE IŞIK TUTAN MÜZE
Akdeniz Ormancılık araştırma enstitüsü Adanalıoğlu Ortakumul ormanlarının nasıl dikilerek orman
haline getirildiğini gösteren tarihi fotoğraf ve belgelerin yer aldığı müzeyi
gezerseniz duygulanır, çölleşme ve
erozyona karşı verilen mücadelenin önemini bir kez daha anlarsınız.
Sorun ortada, yapılması gerekenler açıktı. İlk adım 1960’ta
atıldı. Yapılacak çalışma çok yönlü fayda
anlayışıyla planlanmıştı. Buna
göre
hareket
halindeki kumul stabil hale

dönüştürülecek ve ağaçlandırmayla
kalıcılığı sağlanacaktı. Bu çalışmayla
Toroslar’daki ormanların üzerindeki baskı azaltılıyordu. Ayrıca taban
suyu seviyesinin düşmesi sağlanarak,
Aynaz etrafındaki tarım arazileri kullanılır hale getirilecek, civar köy halkına ihtiyaçları ölçüsünde odun sağlanacak, ağaçlandırmada fıstık çamı
gibi türler kullanılarak yöre halkına
ek gelir imkanı sunulacaktı. İlk fidan
23 Kasım 1960 tarihinde dikildi ve
5 yıl süreyle ağaçlandırma çalışmaları sürdürüldü. Başta okaliptüs olmak 2 milyon 120 bin fidan dikimi
yapıldı. Bugün Tarsus Orman İşletme
Müdürlüğü bünyesinde Karabucak
Orman İşletme Şefliği bu bölgede
çalışmalara
devam
etmektedir.

ÇÖL OLMAKTAN KURTULDU!
Tarsus Adanalıoğlu Ormanı 2010
yılında Turizm Amaçlı Orman
amacıyla Mersin İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğüne
tahsis edilmiştir. Çok
yönlü planlama, bilimsel çalışma ve ciddiyetle yürütülen adımlar
sayesinde yaklaşık 1900
hektarlık bir orman alanı bugün bölge halkının
ve turizmin emrindedir. Bir
zamanlar tarım arazilerini tehdit eden
kumul günümüzde çevresindeki 50
bin hektarlık alanı koruyan, binlerce

insana gelir sağlayan bir orman
olmuştur. Geçmişin tehlikesi geleceğin güvencesine dönüştürülmüştür.
Yapılan çalışmalar sonucunda eskiden tarım
yapılamayan alanlarda,
bugün başta senede 3
kez ürün alacak şekilde
örtü altı ürün yetiştiriciliği olmak üzere tarımın
yapıldığını, yıllık olarak üretim kapasitelerini, çalışmanın çevreye
yaptığı olumlu katkıları anlatacaktır.

TARİHTEN DERS ALMALIYIZ
Çalışmalar umut verici… Atılan
adımlar cesurca. Ancak rehavet bu
mücadeleyi bir anda yitirmenin
eşiğine getirebilir. Tarih bunun
örnekleriyle sesleniyor bize. Çağlar
önce... Uygur Türkleri muazzam sulama kanalları inşa edip Turfan şehrini
bir bereket denizine çevirmişlerdi.
Bugün çöl olan Taklamakan bir tatlı
su gölüydü. Aşırı tüketim, kuraklık ve
çölleşme...
Günümüz... Aral Gölü, 1960’larda
66 bin kilometrekare alana sahipti.
İçinde 15 farklı balık türü yaşıyordu.
Sovyetler Aral’ı besleyen nehirleri
sulama projelerinde kullandılar. Fabrikaların kimyasal atıklarını göle yönlendirdiler.
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Bütün balık türleri yok oldu. Aral
Gölü bugün 27 bin kilometrekare.
Bilim, gölün 100 km çekildiğini ortaya koyuyor. Geride kalan tuz çölü...
Yağmur ormanları tarım arazisi açmak için yok ediliyor, Afrika kuraklığın pençesinde açlıkla mücadele
ediyor, dünyanın içme suyu rezervleri
hızla tükeniyor, iklimler değişiyor...
Liste uzayıp gidiyor. İster asırlar öncesine gidin, ister arkanızı dönüp şöyle
bir bugünü izleyin. Aynı tehlike bizi
tehdit ediyor. Medeniyetleri yıkan,
kavimleri yutan, topraklara ölüm
saçan çölleşme hep yanı başımızda.
Yıllar önce söylenen Kızılderili Ata
sözünü unutmayalım tarihten ders
ve ibret alalım:

1839’dan 2019’a ORMANCILIK TARİHİMİZ

“Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan
gökyüzüne, alıp satılacak, işlenecek, yağmalanacak
bir şey gözüyle bakar. Onun bu ihtirasıdır ki toprakları çölleştirecek ve her şeyi yiyip bitirecektir.
Beyaz adamın kurduğu kentlerde, bir çiçeğin taç
yapraklarının açarken çıkardığı tatlı sesler, bir
kelebeğin kanat çırpışları duyulamaz. Son ırmak
kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık
öldüğünde; beyaz adam paranın yenilemeyen bir
şey olduğunu anlayacak!”
KIZILDERILI ATASÖZÜ

ARŞİV & YARARLANILAN KAYNAKLAR
Orman Genel Müdürlüğü Arşivi
İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi
Devr-i Alem Belgesel TV Programı
www.gebzegazetesi.com

Türkiye’de 81 il, dünyada 80’e yakın ülkeyi
gezerek belgeselleştiren Devr-i Alem TV,
kültür ve medeniyet tarihimize ışık tutuyor.

