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Acaba, 

 

 

 

 

   

 

25 Eylül 2018 

Merhaba;  

Ormancılığımızda yanıtlanması son derece zor sorulardan birisi de budur bence. Ül-
kemizdeki ilgili kuruluş olan Orman Genel Müdürlüğü’nde (OGM), özellikle 1999 yılın-

dan günümüze bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Örneğin; Türkiye Or-

manlarının Sağlık Durumu (2008-2012) ile şimdilerde üçüncüsü hazırlanan “Ulu-

sal Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri” (SOY) bu çalışmala-

rın başında geliyor. Ne yazık ki, bu çalışmalardaki saptamaların uygulamada (sözgelimi 
ormancılık politikaları geliştirilir, orman ekosistemi yönetim (amenajman)  planları hazırlanır 
ve yaşama geçirilirken, yanı sıra, ormancılık teknikleri seçilir ve uygulanırken) ne denli göz 
önünde bulundurulduğunu bilemiyorum; sanırım kimse de bilmiyor. Umarım gerekti-
ğince göz önünde bulunduruluyor; dolayısıyla orman ekosistemlerimiz de çeşitli yön-
lerden gerçekten de “sürdürülebilir” biçimde yönetiliyordur. Ancak, kırk yılı aşkın mes-
lek yaşantım boyunca gözlemlediklerim iyimser olmamı güçleştiriyor. Sözgelimi; on-
larca yıl önce çalıştığım, gezip dolaştığım orman ekosistemlerinde kar, rüzgâr, fırtına-
ların yol açtığı devrilmeler, kırılmaların şimdilerde sanki daha sık ve yaygın yaşandığı-
nı gözlemliyorum. Ek olarak; bana mı öyle geliyor, bilemiyorum: Ağaçlarda “zararlı” 
böcekler ile mantarların vb neden olduğu kurumalar da artıyor gibi… Bu nedenledir ki, 
bir süredir, ülkemizde soru sormak da henüz yasaklanmadan (!) kendi kendime;  

<<- Orman ekosistemlerimizin doğal direnme yetisi* ne yönde 
değişiyor acaba?>> 

diye soruyorum. Ek olarak; benden daha bilgili ve deneyimli meslektaşlarıma danışı-
yor, bulabildiğim araştırmaları inceliyorum.  Ne yazık ki, bugüne değin bu soruya an-
lamlı bir yanıt bulamadım. Ancak, yine de, bu sorunun gündeme getirilmesini yararlı 
gördüm. Umarım ilginizi çeker. 

Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 

                                                 
* “Yeti”; doğal olarak sahip olunan yetenek, güç; yapabilme, olabilme becerisi.  
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Orman ekosistemlerimizde neler oluyor? 

Yapısal özelliklerinde çeşitli değişmeler, yanı sıra, değiştirmeler oluyor ! Bu, çok doğal bir süreç ve 
artık yadırgandığını da sanmıyorum. Ama öylesine doğal karşılanıyor ki, değişmeler ile değiştirme-
lerin ne nedenleri ne de alanları, boyutları, gerekliliği, sözgelimi tarihsel, yersel, yapısal vb yönler-
den gerektiğince sorgulanıyor. Bunu söylerken çoğu meslektaşım ile ormancılığımızdaki çalışmala-
rı az çok bilenlerin hemen; 

<<- Nasıl olur; on ile yirmi yıl aralıklarla “orman envanterleri” çıkarılmıyor mu; orman ekosis-
temlerimizin sağlık durumları izlenmiyor mu; “sürdürülebilir orman yönetimi kriterleri ve gös-
tergeleri” geliştirilip çok boyutu değerlendirmeler yapılmıyor mu?>> 

tepkisini vereceklerini, belki de kızabileceklerini kestirebiliyorum kuşkusuz. Hemen söyleyeyim: 
Böylesi çalışmaları biliyor, yakından izlemeye çabalıyorum. Ancak bu “…Sessiz Tartışmalar”da 
tartışacağım, özel olarak bu çalışmalar değil. Sağlığım elverirse onların da gerek amaçlarını, kap-
samlarını, yöntemlerini, vargılarını, değerlendirmelerini, önermelerini tartışacağım. Bu bağlamda 
ise, ülkemizdeki “doğal”, yanı sıra, ormancılık çalışmalarıyla oluşturulan orman ekosistemlerinin, 
sözgelimi; 

 “küresel” sayılan iklimsel değişikliklerine; 

 başta “asit yağmurları” olmak üzere hava kirliliğine; 

 “şiddetli” rüzgarlar ile fırtınalar, “olağandışı” sayılabilecek yoğunluktaki kar yağışları, donlar 
vb iklimsel oluşumlara; 

 “zararlı” sayılan böcekler ile mantarlara, bitkiler ile bakterilere, virüslere vb; 

 başta ormancılık etkinlikleri olmak üzere insanların çeşitli etkinliklerine; 

 orman ekosistemlerimizdeki yabanıl canlılara; 

bunların tek tek ya da bir kaçının yahut tümünün birlikte yol açabileceği “olumsuz” gelişmelere kar-
şı “direnebilme” yeteneğini – “taşıma kapasitesi”?- dikkati çekmeye çalışacağım. Ne yazık ki, böylesi 
bir çabanın gerektireceği ne bir alan çalışması yapabilecek olanaklarım var ne de bu amaçla yarar-
lanabileceğim içerikte ayrıntılı, tarihsel olarak da uzun bir döneme ilişkin veri tabanına sahibim. 
Dolayısıyla, yalnızca gözlemlerimden, az sayıdaki araştırma bulgularından, OGM’de yürütülen kimi 
çalışmaların çıktıları ile veri tabanından bu amaçla yararlanmaya çalışacağım. Amacım, başlıktaki 
soruyu yanıtlamak değil, yalnızca gündeme getirmek çünkü. 

Orman ekosistemlerinin “doğal direnme yetisi” ne anlama geliyor? 

Gözlemlerime göre böyle bir soru, ne ormancılığımızda ne de “doğa”/orman ekosistemi korumacı 
kişiler ile kuruluşlar arasında gerektiğince soruluyor. Yaygın olarak benimsenebilir bir tanımının 
yapılabilmesinin, daha da önemlisi, ölçülmesi ve izlenmesinin, yanı sıra değerlendirilmesinin son 
derece  zor olması bir neden olabilir belki; bilemiyorum. Sonra, ülkemizde “orman tarihi” çalışmaları 

da yapılmıyor ki*… Bu, çok önemli bir yoksunluk ve aşılması gerekiyor bence.  

Bu bağlamda, en azından benim sorun edindiğim, önermeye cüret ettiğim (!) şöyle bir tanım anlam-
lı olabilir mi acaba:  

                                                 
* Aman yanlış anlaşılmasın: Sözünü ettiğim “ormancılık tarihi” değil, -ki o da ülkemizde yarım yamalak yazılıyor 

zaten…- “orman ekosistemlerinin tarihi” ! “Ormancılık tarihi” kapsamında daha çok hukuksal, daha az olarak 
da kurumsal düzenleme değişikliklerinin sergilenmesiyle yetiniliyor; bu değişikliklerin nedenleri bile irdelenmiyor 
çünkü. Oysa, hukuksal ile kurumsal düzenlemeler ormancılık politikalarının bir aracı yalnızca. Ayrıca bu düzen-
lemeler ülkemizde o denli sık ve çok kapsamlı biçimde değiştiriliyor ki, bu türden “ormancılık tarihi” kitapları ya-
yımlandığı anda eskiyor. Öte yandan, denebilecektir ki; <<- Orman yönetim planlarının hazırlık sürecinde, her on 
ve yirmi yılda bir orman ekosistem envanterleri çıkarılıyor ya…>> Evet, çıkarılıyor; çıkarılıyor ama bu çalışmala-
rın alansal kapsamları ile çıkarılma tekniklerinde, yanı sıra, içeriklerinde tarihsel süreklilik sağlanamıyor… Dola-
yısıyla, neredeyse yüzseksen yıllık bir resmi geçmişe sahip ormancılık tarihi içinde orman ekosistemlerindeki 
değişmelerin tarihsel olarak uzun dönemli anlamlı karşılaştırmalarını yapabilmek olanaksızlaşıyor. Oysa, orman-
cılığımızın önde gelen yöneticilerinden Mazhar Diker ile Kemal Savaş’ın –ikisini saygıyla anıyorum !- OGM tara-
fından 1947 yılında yayımlanan Yurtta Orman Azalması başlıklı kitabı gibi son derece güzel bir örnek var; “me-

raklısı” için doğallıkla ☺ 
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<<Herhangi bir yolla oluşmuş ya da oluşturulmuş orman ekosistemlerinin çeşitli nedenlerle 
“olumsuz” sayılan çeşitli içsel ve dışsal oluşumlara, etkilere karşın doğal olarak 

(i) varlığını sürdürebilme,  

(ii) beklenen ürün ve hizmetleri devamlı olarak sunabilme,  

(iii) en azından şimdiki yapısal özellikleriyle yenilenebilme –“yeniden oluşabilme”- yetisi.>>  

Söz konusu olgunun tüm boyutlarıyla kavranabilmesi için böylesi bir tanım, tek başına yeterli olmuyor 
kuşkusuz. Yeterli bir açıklama için çeşitli soruların da sorulması ve yanıtlanması gerekiyor. Bu gerek, 
en azından “genellemecilik” –“toptancılık”?-, ortalamacılık” vb yanılsamalara düşmemek için de yerine 
getirilmeli. Örneğin; 

 nerelerdeki (enlem-boylam, denizden yükseklik, yöney, iklim koşulları, arazi ve toprak yapısı 
vb), hangi yapısal özelliklere (ağaç türü birleşimi,  yaş, kapalılık/sıklık, vb) sahip orman ekosis-
temlerinin; 

 ne türden etkilere (insan, böcek ve mantarlar ile rüzgar, kar, fırtına vb kökenli), yanı sıra, hangi 
şiddette –“yoğunlukta”?-  “dışsal” ve “içsel” oluşumlara 

karşı nasıl, yanı sıra, ne denli bir direnmeden söz ediliyor ?  

Doğaldır ki, bu sorular yanıtlanırken, örneklenen olguların; 

 “süreklilik” – “kesirli sayı” anlamında- özelliğinde olduğu,  

 Süreklilik özelliğinin zamana ve ortama göre değişebildiği, 

 hem birbirleriyle hem de “dışardaki” olgularla etkileştiği; bu etkileşimin zamana, yanı sıra, 
ortamın koşulları ile bu koşullardaki değişmelere koşut olarak farklılaşabildiği; 

dolayısıyla; 

 orman ekosisteminin  

o yapısal özelliklerine 

o konumuna,  

o zaman kesitine  

özgü direnme durumlarının ortaya çıkabileceği  

gerçeğin de gözden kaçırılmaması gerekiyor. Açıktır ki, bu sorgulamalar gerektiğince yapılabildiğinde;  

<<- Orman ekosisteminin doğal direnme yetisi azalıyor mu artıyor mu?>> 

sorusu da nedenleriyle birlikte gerçekçi biçimde yanıtlanabilecektir.  

Bu bağlamda bir konuya daha açıklık  kazandırmam gerekiyor kanımca: Ormancılığımızda sorulan 
ve bir ölçüde de yanıtlanan soru, çoğunlukla şudur:  

Orman ekosistemlerine hangi etmenler –“süreçler”?- neden, nasıl ve ne denli zarar veriyor? 

Sorunun yanıtlanması sırasında ise bu etmenler, çoğunlukla orman ekosistemine ya da orman 
ekosistemlerini oluşturan kimi ağaç, ağaççıklara; kimileyin ise orman ekosistemlerinin kimi yapısal 
özelliklerine “zarar verdiği” düşünülen; 

(i) biyotik (canlı): insan, hayvan, böcek, mantar, bitki, virüs, bakteri vb;  

(ii) abiyotik (cansız): iklimsel olgular ile (yağmur, kar, rüzgar, sıcaklık, nem, don vb) topra-
ğın niteliğindeki değişmeler, kumul hareketleri vb; 

olarak iki kümede toplanıyor.  

Ne var ki, “benim” bir sorunum da bu bağlamda ortaya çıkıyor işte: Bu ayrımın içerdiği etmenler 
çoğunlukla tek tek ele alınıyor; her bir etmenler özelinde ayrı savaşım stratejileri geliştirilip uygu-
lamalar yapılıyor. Böylesi bir yaklaşım, deyim yerindeyse, “tek ağacı gözlemlerken ormanı göre-
memek” durumuna yol açıyor bence. Ayrıca, böylesi bir yaklaşım, her durumda yeterince açıklayı-
cı da olamıyor; dolayısıyla, nedensellik ilişkisi tüm boyutlarıyla kavranamayabilir Çünkü bu etmen-
lerin çoğu birbiriyle etkileşiyor; biri bir başkasının sonucuyken ötekisinin nedeni olabiliyor. Genel 
olarak herhangi bir ekosistem, özel olarak da orman ekosistemleri temelli sorgulamalarda böyle bir 
olasılık göz ardı edilmemeli kanımca. 
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Öte yandan; 

<<- Peki, bu gerçekten de son derece zorlu çalışmaları kim, hangi kuruluş yapabilecektir?>> 

Bence çok açık: Orman Genel Müdürlüğü ! Kısaca OGM, bu çalışmaların gerektireceği alt yapıya 
büyük ölçüde sahiptir çünkü. Örneğin; ülkemizde Anayasanın 169. maddesi, 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile kuruluş yasası vb hukuksal dayanaklar, ülke yüzeyine yaygın bir örgütlenme ile yararla-
nabileceği deneyimli, birikimli yüzlerce, belki de binlerce uzman kişi var. OGM, gerçekten de ister, 
şimdilerde neredeyse olumsuz bir geleneğe dönüştürülen ayrımcılıkları sürdürmediğinde, bu zorlu 
çalışmaların da üstesinden gelebilir kanımca. Gerçekte, böylesi zorlu çalışmalar yapan gönüllü 
kuruluşlarımız da var; üretken, demokratik bir birliktelik neden oluşturamasınlar ki?  

Ne güzeeeeel… 

Kimi dostlar, sürekli olarak eleştirel değerlendirmeler yaptığımdan, başta OGM olmak üzere ilgili 
kişileri, kuruluşları hep kötücül olarak eleştirdiğimden yakınıyor;  

<<- Yahu hiç mi olumlu bir şey olmuyor, yapılmıyor ormanlarımızda, ormancılığımızda?>> 

diye tepki gösteriyor. Haksız da sayılmazlar doğrusu; oluyor ve yapılıyor çünkü. Bu da çok doğal; 
onca emek veriliyor, kaynak harcanıyor; olmaz mı? Bense, eleştirilerimi; “iyi de kaş yapılırken göz 
de çıkarılıyor” ya da deyim yerindeyse, “ürküttüğü kurbağaya değmiyor” yahut “Dimyat’a pirince 
giderken evdeki bulgurdan da olunuyor” vb gerekçeler öne sürerek sürdürüyorum aklım sıra. Hem 
sonra siyasal iktidar, olumlanabilecek kimi gelişmeleri sergileme işini benim gibi “aykırılara” bırak-
mıyor ki (!); bire bin katarak, zaman zaman da akıl almaz çarpıtmalar yaparak en duyarlı kamuoyu-
nun bile aklını çelebiliyor. Doğrusu, bu işi de çok iyi beceriyor; nasıl olsa ortalık çok sayıda yandaş 
sendika ile meslek örgütü, kokmaz bulaşmaz bilim insanı, gönüllü kuruluştan geçilmiyor.. 

Öte yandan, neredeyse bir zamanlar “onlar ortak biz pazar” söylemleriyle karşı çıkan, şimdilerde 
de olumlamayan benim de;; 

<<- “- İyi ki Avrupa Birliği var; ülkemiz de !”>> 

diyesim geliyor☺. <<- Pek, neden?>> derseniz, çok yakın zamanlara değin tartışma gündemimize 

bile girmeyen olumlu nice çalışma Avrupa Birliği’nin doğrudan ve dolaylı yönlendirmeleriyle, daha-
sı, kimileri de ancak Birliğin parasal desteğiyle gerçekleştirilebiliyor baksanıza. Örneğin, bu bağ-
lamda; 

  “Ormanlar Üzerine Hava Kirliliğinin Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi”, “Sürdürüle-
bilir Orman Yönetimi Kriteri ve Göstergeleri”;  

 “Uzaktan Algılama ile Orman ve Bitki Örtüsündeki Değişimin İzlenmesi” ile “Havza İzleme 
ve Değerlendirme” (Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü); 

 “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme” (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) 

çalışmalarını sayabilirim.  

Öte yandan; ülkemizde hukuksal olarak “orman” sayılan yerler ile ormancılığımızda tüm olup biten-

lere ilişkin verilerin çok büyük bir çoğunluğu yalnızca OGM’de üretilebiliyor* Bunların arasında, on-

larca yıldır OGM tarafından düzenli olarak üretilen ayrıntılı “orman envanterlerini”, tüm eksiklikleri-
ne karşın ben de çok önemsiyorum. Şimdilerde OGM’nin alan temelli en küçük ancak en yaşamsal 
önemde çalışmaların yürütüldüğü birimi olan “orman işletme şeflikleri” düzeyinde hazırlanan “or-
man yönetim (amenajman) planları” bu envanterlere dayandırılıyor çünkü. Dahası, 2012 yılından 
sonra bu “envanterlerin” daha da ayrıntılı yapılmasına çalışılıyor. Aşağıda sergileyeceğim çizelge-

lerdeki veriler, bu “envanter” çalışmalarına dayanıyor**.  

                                                 
* Haksızlık olmasın: Ülkemizde ormancılık araştırma enstitüleri ile orman fakültelerinde; Doğal Hayatı Koru-

ma Vakfı, Kırsal Çevre, Doğa Koruma Merkezi, TEMA vb çok sayıda gönüllü kuruluşta da konu, yöre öze-
linde çeşitli veriler, bilgiler üretilebiliyor. Ne yazık ki, bu verilerin çoğu hem karşılaştırabilir değil hem de sü-
reklilik göstermiyor.  

** Bu veriler, başta siyasal iktidar olmak üzere, çoğunlukla bilerek ya da bilmeden yanlış biçimde yorumlana-

rak üretilen vargılar öne sürülebiliyor; dolayısıyla en duyarlı olması gereken kamuoyu bile kolaylıkla yanıltı-
labiliyor. Bu nedenle, aşağıdaki çizelgelerin yorumlanması sırasında da sakınımlı davranılması gerekiyor. 



  

 5 

Aşağıda özetlenen çizelgelerin ortaya koyduğu görünüme bakıp da sevinmeyecek bir ormansever 
olabilir mi? Sanmıyorum, sanmıyorum ama dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha anımsatmayı 
yararlı görüyorum:  

Çizelge 1: “Orman” Sayılan Alanların Niteliği, İşletme Biçimi* ile Genişliğindeki Değişmeler 

1973: 

 

1999: 

 

2004: 

 

2012: 

 

2015: 

 

Kaynak: Türkiye Orman Varlığı 2015, Orman Genel Müdürlüğü, (Tarihsiz), Sayfa 8-12. 

                                                 
* Aynı kaynakta şu tanımlar yapılıyor (Sayfa 5): 

 



  

 6 

Çizelge 2: Orman Ekosistemlerinin Odunsu Ürün Varlığının Yıllık Artışındaki Değişmeler 

Envanter 
Yılı 

Odunsu Kütle 

Toplamı Toplam Yıllık Artımı 

m3 1973=100 m3 1973=100 

1977 935512150 100,0 28063205 100,0 

1999 1202791637 128,6 34269650 122,1 

2004 1288124772 137,7 36282291 129,3 

2012 1494454538 159,7 42179115 150,3 

2015 1611774193 172,3 45904083 163,6 

 
 

Kaynak: Çizelgeyi OGM’nin anılan yayınındaki verilerden 
ürettim (Aynı Sayfalar) 

Açıktır ki, bu verilerle yetinildiğinde, yanı sıra, söz konusu çalışmaların çıktıları topluca değerlendi-

rildiğinde orman ekosistemlerimizde, söylem yerindeyse “işlerin iyi gittiği” söylenebilir.* Üstelik tüm 

bu “olumlu” gelişmeler; 

 OGM ile TÜİK’in belirlemelerine göre 2017 yılında “devlet ormanı” sayılan yerlerin içinde, 
yanı sıra, bitişiğinde 22,1 bin “köy” varken; bu “köylerde “ülkemizin en yoksul kesimi” sayı-
lan 7 milyon yurttaşlarımız yaşıyorken; bu yurttaşlarımız kalkındırılması da ormancılığımızın 
üzerine “yıkılmışken”; 

 2017 yılı sonuna değin “devlet ormanı” sayılan toplam 630 bin hektar alanın ormancılık dışı 
amaçlarla kullanılmasına izin verilmişken; 

 “devlet ormanı” sayılan alanlarda, yine 2017 sonuna değin, başta 181 bin km “orman yolu” 
olmak üzere binlerce tesis yapılmışken; 

 OGM’nin verilerine göre 1973-2015 döneminde toplam 552 bin hektar genişliğinde orman 
ekosistemi yanmış; 1988-2017 dönemindeyse yılda ortalama 2114 yangın çıkmış, ortalama 
10,6 bin hektar orman ekosistemi zarar görmüş; aynı dönemde çıkan yangınların da günü-
müzde bile ortalama % 30’unun nedenleri bilinemiyorken, üstelik bu oran 2017 yılında % 53 
olmuşken; 

 aynı dönemde 610 milyon m3 “endüstriyel odun”, 228 milyar m3 “yakacak odun” hasat 
edilmişken; 

 1988-2015 döneminde saptanabilen toplam 745 bin “orman suçu” işlenmiş; bu kapsamda 
toplam 193,3 bin “tarla açma” ve “yerleşme” suçu işlenerek tam 75 bin hektar orman eko-
sistemi yok edilmişken; bu sayılar 2004-2015 dönemindeyse toplam 64,4 bin ile 26,7 bin 
olmuşken;  

 aynı dönemde 130 bin hektarda doğal orman ekosistemleri kaldırılarak çoğunlukla meyveli 
ağaç türleriyle (kestane, ceviz, badem, fıstıkçamı vb) “özel ağaçlandırma” yapılmasına izni 
verilmişken; 

 yine 1988-2015 döneminde 986 bin hektardaki yaşlı doğal orman ekosisteminde “gençleş-
tirme” yapılmışken; ek olarak, çok uzun yıllar “baltalık” olarak işletilen 890 bin hektar orman 
ekosistemlerini “koru” orman ekosistemlerine dönüştürme çalışması yapılmışken; 

 yalnızca 2004-2008 döneminde toplam 1,7 milyon hektar orman ekosistemi “zararlı böcek-
lerden” çeşitli düzeylerde zarar görmüş; 2008 yılındaki “ekstrem” kuraklıkla açıklanan “bu 
türden zararlar gören orman ekosistemleri % 5 artmışken; 

 ayni dönemde 610 bin hektar orman ekosistemi kar, fırtına, heyelan, sel, kuraklık vb olu-
şumlardan etkilenmişken 

gerçekleşmiştir.  

                                                 

 *  Binbir yoksunluğa, engellemeye, akıl almaz aymazlıklara karşın bu başarımın gösterilmesine az ya da 

çok katkısı bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyor; yitirdiğimiz ormancı çalışanları sevgi ve saygıyla 
anıyorum. Bu vesileyle belirteyim: Siyasal iktidar, özellikle de ilgili Bakanları, bu başarımı tümüyle 2002-
2017 dönemine özgüleyerek büyük bir saygısızlık yapıyor. Bağışlayın lütfen; bu söylem en hafif deyimiyle 
inkârcılıktır, dahası, nankörlüktür ! Ne yazık ki ilgili meslek örgütleri, kimi orman bilimciler de siyasal iktida-
rın bu aymazlığını görmezden gelebiliyor; nasıl olur da kızmayabilirim; kızarım ! 
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Bu verilerle* yetinildiğinde, çok açık söylüyorum; bunların “ormancılığımızın başarı öyküsü” olarak 

değerlendirilmesi gerekiyor: Evet; devlet ormancılığı düzenimiz, özelikle ülkemizdeki tarihsel top-
lumsal, kültürel ve siyasal koşullar da göz önünde bulundurularak değerlendirilğinde, iç rahatlığıyla 
başarılı olduğu söylenebilir. Ne var ki, bu veriler; 

 ülkemizdeki orman ekosistemlerinin “doğal direnme yetisindeki” değişmelerle ilgili bilgi ver-
miyor; 

 yalnızca hukuksal olarak “orman” sayılan yerlerdeki odunsu ürün varlığı, özel olarak da bu 
varlığın artışındaki değişmeleri açıklıyor; 

Kaldı ki, toplam odunsu ürün varlığı ile yine toplam artışındaki değişmeler, sözgelimi; 

 yeni orman ekosistemlerinin oluşması ya da oluşturulmasıyla;  

 ekolojik koşulların iyileşmesiyle (!); 

 bakım, koruma, iyileştirme vb teknik ormancılık çalışmalarının yaygınlaşması ya da etkenlik 
düzeyinin yükselmesiyle de 

açıklanabilir bence. 

Öyleyse bunlar neyin göstergesi? 

Daha önce de belirttiğim gibi; ülkemizde de orman ekosistemlerinde çeşitli değişmeler yaşanıyor. 
Doğaldır ki, bu değişmelerin kimileri “istenmedik” niteliktedir; bunların da kimileri ormancılığımızda 
yalnızca doğal nedenlerle açıklanan türdendir. Örneğin, bir araştırmanın bulgularına göre; 

“Adana, Bolu, İzmir, Zonguldak, Bursa, Artvin ve Eskişehir orman bölge müdürlüklerinde gerek doğal 
faktörlerden etkilenen alan miktarının ve gerekse meydana gelen kayıpların ciddi olduğu, Muğla ve 
Erzurum orman bölge müdürlüklerinde doğal faktörlerden etkilenen alanda ve meydana gelen kayıp-
ta önemli artışların olduğu, bunların dışında kalan diğer orman bölge müdürlüklerindeki artış ve aza-

lışların sınırlı düzeyde kaldığı kaydedilmiştir.”1 

Öte yandan; Ocak 2018’de Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün Aladağ Devlet Orman İşletmesi’nin 
sorumluluk alanları içindeki orman ekosistemlerinde “şiddetli rüzgârların etkisiyle” büyük yıkımlar 
yaşandı.  

   

Kaynak: TARIM-ORMAN İŞ Belgeliği. 

Bolu Orman Bölge Müdürü Sayın Hakkı Keskin, 1 Şubat 2018 günü bu yıkımı şöyle açıklamıştır: 

"Aladağ İşletme Müdürlüğümüzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri ile Seben İşletme Mü-
dürlüğümüzün Taşlıyayla Şefliğinde oluşan ani rüzgar nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda dev-
rikler oluşmuştur. Devrik tespit çalışması yapılmakta olup, tahminen 30 bin metreküp civarında devrik 
oluşmuş durumdadır.” 

Bu oluşum karşısında duyarsız kalmayan TARIM ORMAN-İŞ Genel Başkanı Sayın Şükrü Dur-
muş’la alanda yaptığımız incelemede bu yıkımın boyutlarını görünce, doğrusu, öteden beri aklımı 
çelen bir soru yeniden gündemime geldi:  

<<- Ülkemizde orman ekosistemlerinin “doğal direnme yetisi” azalıyor mu?>> 

                                                 
* https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler ile OGM Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter 

ve Göstergeleri 2008 Yılı Raporu (Çok ilginç: 147 sayfalık bu yazanağın tam 61 sayfası, çalışmalara katı-

lanların isimlerine ayrılmıştır ☺) Öte yandan; bu verilerin yanı sıra, söylemek gibi olmasın, benim ODTÜ 

Vakfı Yayınları arasında 2012 yılında çıkan Türkiye Ormancılık Tarihi başlıklı yayınımdan yararlandım.) 

https://www.haberler.com/seben/
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler%20ile%20OGM%20Sürdürülebilir%20Orman%20Yönetimi%20Kriter%20ve%20Göstergeleri%202008%20Yılı%20Raporu%20(Çok%20ilginç:%20147%20sayfalık%20bu%20yazanağın%20tam%2061%20sayfası,%20çalışmalara%20katılanların%20isimlerine%20ayrılmıştır%20☺%20)%20Öte%20yandan;
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler%20ile%20OGM%20Sürdürülebilir%20Orman%20Yönetimi%20Kriter%20ve%20Göstergeleri%202008%20Yılı%20Raporu%20(Çok%20ilginç:%20147%20sayfalık%20bu%20yazanağın%20tam%2061%20sayfası,%20çalışmalara%20katılanların%20isimlerine%20ayrılmıştır%20☺%20)%20Öte%20yandan;
https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler%20ile%20OGM%20Sürdürülebilir%20Orman%20Yönetimi%20Kriter%20ve%20Göstergeleri%202008%20Yılı%20Raporu%20(Çok%20ilginç:%20147%20sayfalık%20bu%20yazanağın%20tam%2061%20sayfası,%20çalışmalara%20katılanların%20isimlerine%20ayrılmıştır%20☺%20)%20Öte%20yandan;
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Söylediğim gibi; bilgili, deneyimli meslektaşlarıma danıştım; ulaşabildiğim çeşitli kaynakları araştır-
dım; OGM’nin ilgili verilerini, özellikle de 2000’li yıllarda yoğunlaşan “orman ekosistemlerinin sağlı-
ğını izleme” çalışmalarını inceledim. Gördüm ki, söz konusu yıkımlar, en azından Bolu ve Kasta-
monu Orman Bölge Müdürlükleri için hiç de olağanüstü bir durum değil. Örneğin İÜ Orman Fakül-
tesi’nde Gafur Acatay ile İlhan Gülen’in –“Hocalarım” idi; ikisini de sevgi ve saygıyla anıyorum !- 1955-

1964 döneminde yaptıkları bir araştırmada ulaştıkları vargılar da bu doğrultuda2: 

 

Kaynak: Gafur Acatay-İlhan Günel; “Türkiye Ormanlarında Fırtına Zararları”, İÜ Orman 
Fakültesi Dergisi Seri A, Sayı 1, Sayfa 13. 

Aynı kaynakta, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki yıkımların orman işletmelerine dağılımı da son 
derece anlamlı: 

 

Kaynak: Agy; Sayfa 11. 

Görüldüğü gibi, Aladağ Devlet Orman İşletmesi’nin sınırları içindeki orman ekosistemlerindeki yı-
kımlar o yıllarda da göreceli olarak daha yoğun.  

Öte yandan; araştırmanın kapsadığı on yıl içinde yalnızca Bolu ile Kastamonu Orman Bölge Mü-
dürlüklerinin sınırları içindeki orman ekosistemlerinde oluşan rüzgâr kırıkları, ülke genelindekinin  
% 82’sini oluşturuyor. Bu nedensiz değil kuşkusuz: Sözgelimi, bu bölge müdürlüklerinin sınırları 
içindeki orman ekosistemlerinde; 

 halkın ve devletin yararlanmasının tarihsel kökenleri göreceli olarak daha eskilere inmekte-
dir; sözgelimi, 1928 yılında kurulan yabancı (Belçika!) sermayeli çok büyük ölçekli ZİNGAL 
AŞ vb ormancılık şirketleri Ayancık yöresindeki ünlü Zindan ve Çangal orman ekosistemle-
rinde yıllarca etkinlikte bulunmuş; orman ekosistemlerinin doğal verim gücünün çok üzerin-
de ağaç kesimleri yapmıştır; 

 yerleşik nüfus oranı ülke ortalamasının yaklaşık altı katı dolayındadır; 

 odun varlığı –“serveti?-, yanı sıra doğal verimgücünün yine çok yüksek olması nedeniyle 
ormancılık etkinlikleri (orman ürünü hasadı, orman yolu ile çeşitli bina vb tesislerin yapımı, 
gençleştirme vb) göreceli olarak daha yoğun olmuştur. 
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İncelemelerimi sürdürdükçe daha kapsamlı bulgulara ulaştım. Bunların kimilerinden alıntıları aşa-
ğıda sunuyorum: 

 “Kar ve fırtına zararları hız ve süreye bağlı olmakla birlikte ormanların kuruluş yapısına da bağlı bir 
olgudur. Meşçere yapısı zayıf ve dirençsiz olan özellikle yeterli gençlik bakımı yapılmamış, ince çap-
lı, boylu ve aynı ağaç türünden oluşan ormanlarda zarar daha çok olmaktadır. Bunun sonucunda 
ciddi devrikler ve kırıklar olmaktadır. Bu konuda 2004-2006 yılı ortalama rakamlarına göre 251600 
hektar alanda 842500 m3 zarar meydana gelmiştir. 2007 yılında alansal olarak 227612 hektara 
düşmesine karşın zarar 1476160 m3 ile ciddi bir artış göstermiştir. 2008 yılında ise 130338 hektar ve 
606880 m3 ile önemli bir düşüş gerçekleşmiştir. 2007 yılına göre kıyaslandığında 2008 yılında alan-
sal olarak %43, emval olarak %59 azalış kaydedilmiştir. “Orman Bölge Müdürlükleri genelinde değer-
lendirme yapıldığında 2007 yılına göre doğal faktörlerden etkilenen alan % 43 (97274 ha), meydana 
gelen kayıp % 59 (869280 m3) oranında düşmüştür. Adana, Bolu, İzmir, Zonguldak, Bursa, Artvin ve 
Eskişehir orman bölge müdürlüklerinde gerek doğal faktörlerden etkilenen alan miktarının ve gerek-
se meydana gelen kayıpların ciddi olduğu, Muğla ve Erzurum orman bölge müdürlüklerinde doğal 
faktörlerden etkilenen alanda ve meydana gelen kayıpta önemli artışların olduğu, bunların dışında 
kalan diğer orman bölge müdürlüklerindeki artış ve azalışların sınırlı düzeyde kaldığı kaydedilmiş-

tir.”3 

 “Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, ülkemizde fırtına ve kar devrilmeleri sıralamasında ilk sıralarda yer 

almaktadır. Yapılan bir araştırmanın bulgularına göre ise 2001-2015 döneminde yıllık ortalama ola-
rak BOB (Bolu Orman Bölge Müdürlüğü-YÇ)28 orman bölge müdürlüğü arasında; 34,6 bin m3 tuta-

rında fırtına devriğiyle ikinci; 82,6 bin m3 kar devriğiyle de birinci sırada yer almıştır.”4  

 “Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde 1991-2001 döneminde 2 089 702 m3 olağa-

nüstü hasılat etası meydana gelmiştir. Bu hasılatın çoğunluğu rüzgar ve kar nedeniyle oluşan devrik-

lerdir. Bu miktar bölge müdürlüğündeki toplam konifer servetinin (62 140 914 m3) %3.36’sını oluş-

turmaktadır.”; “Seçme işletmesi tarzında işletilen bu ormanlarda seçme kuruluşu kalmamış olup, 

meşcere tek tabakalı kuruluşa dönüşmüştür. 2001-2002 yıllarında oluşan olağanüstü hasılatın 

%47’si rüzgar kırığı, %30.6’sı rüzgar devriği, %22.4’ü kırılma şeklindedir.”5 Başka bir araştırmanın 

bulgularına göreyse; “Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içindeki orman ekosistem-

lerinde de 2013 ile 2015 yıllarında büyük fırtına yıkımları yaşanmıştır. Örneğin 2013 yılında Mart 

ayında oluşan şiddetli fırtına toplam 1,5 milyon m3 tutarında devrik ve kırılmalara yol açmıştır.”6 

 OGM’nin başka bir çalışmasına göre de 2002-2017 döneminde toplam 2,3 milyon hektar 
orman ekosistemi rüzgar, fırtına, sel, heyelan vb nedenlerle çeşitli düzeylerde zarar gör-

müştür7 

Acatay ile Gülen’in, aynı çalışmalarında, bu türden yıkımların nedenlerine ilişkin açıklamalar ise 

şöyle8: 

“…bir meşcerede ise kollektif bir müdafaa hali mevcuttur. Burada fırtınaya karşı korunma ve muka-
vemet etmek vazifesini bütün bir meşcere – aynı yersel konumda benzer yapısal özelliklere sahip 
orman ekosistemi parçası-YÇ- topluluğu üzerine almıştır. Bu meşcerelere müdahale edilmedikçe bü-
yük bir fırtına tehlikesi mevzubahis değildir. Ancak, böyle meşcerelerin aşırı ve yanlış müdahalelerle 

kollektif müdafaalarında gedikler açılırsa, büyük fırtına zararları meydana gelir.” (Agy; Sayfa 8).  

“Kapalı bir meşcerede büyüyen ağaç ancak dokunulmamış tekmik bir meşcerenin bozulmamış toplu-
luğu içinde diğer arkadaşlarıyla birlikte fırtınaya karşı koyabilir. Burada fırtınaya karşı korunma ve 
mukavemet etme vazifesini bütün bir meşcere topluluğu üstüne almış bulunmaktadır. Bu sebepten 
gençliğinden itibaren kapalı büyümüş meşcerelere müdahele edilirken hiçbir zaman meşcerenin fırtı-
naya karşı mukavemeti azaltılacak derecede ileriye gidilmemelidir. Aksi taktirde fırtına tahribatıyla 

karşılaşılması tabiidir.” 

Sıvacıoğlu, Ayan ile Öner de, Acatay ile Gülen’in bu genelleme nitelik vargıları Ilgaz Dağlarındaki 
(Kastamonu) orman ekosistemleri özelinde öne sürüyor:  

“Hakim rüzgar yönü dikkate alınmadan yapılan dar veya geniş kapsamlı silvikültürel müdahaleler; 
meşcerenin açılmasına ve bu açıklardan meşcereye girme fırsatı bulan rüzgarın (2. Çap sınıfı) orta 
tabakadaki göknar bireyleri üzerinde etkili olmasına sebep olmaktadır. Meşcerelerdeki sarıçam varlı-
ğının menfi uygulamalar ve gençleşme güçlükleri nedeniyle azalması meşcere stabilitesini olumsuz 

etkilemiştir”. 9 
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Bu kısıtlı bilgilerden hareketle şu “tez” (!) öne sürülebilir kanısındayım: 

<<Özellikle, başta orman ürünü hasadı, orman yolları yapımı olmak üzere çeşitli tesislerin 
yapılması, gençleştirme vb ormancılık çalışmalar ile izinsiz yararlanmaların görece olarak 
yoğun olduğu Bolu ile Kastamonu orman bölge müdürlüklerinin sınırları içindeki orman eko-
sistemlerinin “şiddetli” rüzgarlar, fırtınalar ile “yoğun” kar yağışlarına karşı “doğal direnme 
yetisi” azalmıştır !>> 

Ancak, çok daha önemlisi; 

<<Doğal orman ve maki ekosistemlerini “özel ağaçlandırma” denilen uygulamalarla meyve-
liklere ya da “endüstriyel odun plantasyonlarına” dönüştürme çalışmaları yaygınlaştırıldıkça; 
“devlet ormanı” sayılan arazileri ormancılık dışı amaçlarla rastgele kullandırıldıkça, teknik 
ormancılık çalışmaları eğitsel ve yönetsel yetersizliklerle planlanıp uygulandıkça “doğal di-
renme yetisi” yeterli yeni orman ekosistemlerinin oluşturulması ise, en iyimser söylemle, 
rastlantılara kalacaktır !>> 

Bilmiyorum, bu “tezlere” ne dersiniz. 

Orman ekosistemlerinin başka “belalıları” da var ! 

Orman ekosistemlerine doğrudan ya dolaylı olarak çeşitli zarar verebilen böcekler, mantarlar, bitki-
ler, akarlar, virüsler, bakteriler de var.  Öyle ki, belirli ekolojik koşullarda belirli bir çokluğa ulaştıkla-
rında – “taşıma kapasitesini” aştıkça?- bu varlıklar da orman ekosistemlerinde kitlesel ölümlere yol 
açabiliyor. Örneğin, OGM’de yürütülen Türkiye Ormanlarının Sağlık Durumu 2008-2013 başlıklı 
çalışma sırasında belirlenen aynı deneme alanlarında zarar gören ağaç sayıları, bu türden olum-
suzluklar ile boyutlarını karşılaştırmalı olarak veriyor: 

   
Kaynak: OGM, Türkiye Ormanlarının Sağlık Durumu 2008-2012, Orman Zararlarıyla 

Mücadele Şube Müdürlüğü, (Tarihsiz) Sayfa 53. 

Bir araştırmada ise şu vargı öne sürülmüştür: 

“2008 yılında yaşanan ekstrem kuraklığın önemli bir etkisi sonucu böcekten etkilenen alan % 5, Böcek 
zararı ise % 224 artmıştır. 2007 yılına göre değerlendirildiğinde böcekten etkilenen ve en fazla zarar gö-
ren orman bölge müdürlükleri sırasıyla Zonguldak (418429m3), Bolu(243015 m3), Kastamonu(162561 
m3), Sinop(113411 m3), Trabzon(60522 m3) ve Giresun(56435 m3) dur. Adana, Adapazarı, Bursa, Mer-
sin ve Muğla orman bölge müdürlüklerinde böcekten etkilenen alan ve böcek zararında sınırlı bir artış 

olmuştur.”10  
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Öte yandan OGM, özellikle 1960’lı yıllardan bu yana ağırlıkla “zararlı” sayılan böcekleri ve mantar-
lara da karşı çeşitli biçim ve düzeylerde “savaşım veriyor”. Bu “savaşıma” karşın, sözgelimi 2008-
2012 döneminde 3,4 milyon hektar genişliğinde orman ekosistemindeki toplam 3 milyon m3 tuta-
rında ağaç, böcekler ile çeşitli hastalıklardan zarar görmüş; yalnızca 2009 yılında zarar gören 

ağaçların kütlesel oylumu 1,21 milyon m3 olmuştur.11 OGM’nin başka bir kaynağında ise 2002-

2017 döneminde toplam 2,5 milyon hektar orman ekosisteminin “abiyotik” etmenlerden çeşitli dü-

zeylerde “olumsuz” olarak etkilendiği belirtilmiştir.12  

Orman ekosistemlerimizin öteden beri önde gelen kimi “başbelalılarını” bu bağlamda özellikle an-
mam gerekiyor: Sözgelimi, bir kabukböceği türü (Dendroctonus micans), Doğu Karadeniz Bölge-
si’ndeki ladin orman ekosistemlerindeki ağaçların % 34’una; başka bir söyleyişle de yaklaşık 250 
bin hektar orman ekosistemine zarar vermiştir. Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki kızılçam (Pinus bru-

tia) ile karaçam (Pinus nigra) orman ekosistemlerinde yaygın olarak görülen çamkese böceği (Tha-

umetopoea wilkinsoni/pityocampa) ile Akdeniz çam kabukböceğinin (Orthotomicus erosus), yanı sıra, 
toros sediri (Cedrus libani) orman ekosistemlerinde sedir yaprak kelebeği (Acleris undulana) ile sedir 
kabukböceğinin (Orthotomicus tridentatus) bu bağlamda “orman ekosistemlerine en büyük zararlar 

veren böcekler” olarak anılması gerekiyor.13  

Bu noktada orman ekosistemlerindeki ağaçlar ile ağaççıklara zara veren böcekler iki kümede top-

landığını; “sekonder zararlı” böceklerin daha çok “doğal direnme yetisi” herhangi bir nedenle azal-

mış ağaçlara zarar verdiğini; ülkemizdeki “zararlı” böceklerin çoğunluğunun bu türlerden olduğu 

gözden kaçırılmamalı. 

Özetle, demem o ki… 

Genel olarak “doğal” süreç, ortamlar ile varlıklara, özel olarak hukuksal olarak “orman” sayılan yer-
lere, orman ekosistemlerine, dahası tek tek ağaçlara zarar verebilecek uygulamalara yönelik du-
yarlılık ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Özellikle yöre halkının bu yönelimdeki ağırlığının art-
ması, henüz gerektiğince yaygın olmasa da son derece sevindirici bir gelişme bence. Yeterince 
bilgi temelli, yanı sıra, çok boyutlu olmaması ise söz konusu gelişmenin kalıcılaşmasını ve yaygın-
laşmasını güçleştiriyor. Ancak, bu olumsuzluğun aşılmasına yönelik çabalara da giriliyor. Umarım 
bu çabalar daha da yaygınlaşır; üniversiteler ile araştırma kuruluşlarındaki uzmanlar, üzerlerindeki 
çeşitli baskılara karşın bu sürece daha çok, yanı sıra, daha işlevsel katkılarda bulunur. Orman eko-
sistemleri söz konusu olduğunda bunun da hiçbir gerekçeyle savsaklanamayacak bir kamusal gö-
rev olduğunu düşünüyorum çünkü. Oysa, yanılıyorsam bağışlasınlar, bu görev de artık gerektiğin-
ce yerine getirilmiyor ya da getirilemiyor ne yazık ki. Sözgelimi, orman ekosistemlerinde yaşanan 
olumsuzluklar yalnızca “devlet ormanı” sayılan arazilerin turizm, madencilik, enerji, çöplükler, vakıf 
üniversiteleri vb yatırımlara rastgele arazi tahsis edilmesi ya da çıkan/çıkarılan yangınlar değildir. 
Öyle ki, ülkemizde ağaçlandırma, orman yangını söndürme çalışmaları bile çeşitli ekolojik, ekono-
mik ve toplumsal olumsuzluklara yol açabiliyor. Buna karşılık, bu olumsuzlukların ekonomik ve top-
lumsal temelli olanları ülkemizde gerektiğince sorgulanmıyor, tartışılmıyor bence. Bu yoksunluk hiç 
olmazsa sorgulanması ve tartışılmasında en azından hiçbir sakıncası olmadığını sandığım (!) eko-
lojik ve teknik temelli çalışmalar alanında aşılabilse ya,  aşılamıyor ne yazık ki. “Doğa”/çevre koru-
macı dostlarımız bile henüz bu türden sorunlara zaman ve emek ayıramıyor ne yazık ki; büyük bir 
olasılıkla “ne denli ağaçlandırma yapılırsa yapılsın da…” ya da “orman yangınları nasıl söndürülür-
se söndürülsün de…” diye düşünüyorlar olsa gerek. 

Öte yandan; orman ekosistemlerinde yapılan çeşitli teknik iş ve işlemlerin olası sonuçları ancak 
çok uzun zaman geçtikten sonra gündeme gelebiliyor. Dahası, bir kez gündeme geldikten sonra da 
geri dönüşü çoğunlukla olamıyor; olabildiği durumlarda çok yüksek maliyetlerin göze alınması ge-
rekiyor. Orman ekosistemlerinin “doğal direnme yetisindeki” değişmelerse, ayırdına en zor varılabi-
len, çoğunlukla da hiç varılamayan çeşitli süreçlerin sonuçlarından birisidir. Ne var ki, bu türden 
olumsuzluklar çok yakın zamanlara değin genel olarak doğal koşullarla açıklanmaya çalışılıyor, doğ-
rusu isterseniz gerektiğince önemsenmiyordu. Son zamanlardaysa çoğunlukla iklimsel değişikliklerle 
–“küresel ısınmayla”?-  açıklanmaya çalışılıyor. Bu nedenledir ki; 

<<- Orman ekosistemlerimizin doğal direnme yetisi ne yönde değişiyor?>> 

tartışmasını çok önemsiyorum. Önemsiyorum çünkü; 
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 iklimsel değişiklikler gibi “küresel” (?) bir sorun gündemde ve orman ekosistemlerimizin, bu 
değişikliklerden göreceli olarak en yaygın biçimde etkilenebilecek ekosistemlerin başında 
geldiğini ortaya koyan çok sayıda bulgu var; 

 insanların orman ekosistemlerine yönelik olumsuz etkileri, yanı sıra, ormancılık hizmetlerine 
yönelik istemleri hızla değişiyor ve artıyor; sözgelimi, OGM’nin hasat ettiği “endüstriyel 
odun” miktarı 2000’li yılların başlarında ortalama 7-8 milyon m3 iken 2016 yılında 17 milyon 
m3’e çıkmıştır; 

 yeni orman ekosistemleri oluşturma çalışmaları giderek yaygınlaşıyor; 

 orman ekosistemi yönetim planları (“orman amenajman planları”) artık ülkemizde de “eko-
sistem tabanlı” yaklaşımlarla hazırlanıyor; bu kapsamda orman ekosistemlerinin “sağlık du-
rumu envanteri” de çıkarılıyor.  

Böyleyken “ilgililerin” de – ya da “duyarlıların da”?- söz konusu soruyu en az bencileyin önemsenme-
sini öneriyorum. Bu noktada belki de denebilecektir ki; 

<<- Gözüne, dizine dursun: “Uluslararası İşbirliği Programı Ormanlar” (ICP) kapsamında ül-
kemizde de yürütülen, örneğin, “Türkiye Ormanlarının Sağlık Durumu (2008-2012)” ile şim-
dilerde üçüncüsü hazırlanan “Ulusal Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri”ni 
belirleme çalışmaları neyine yetmiyor ki? vb>> 

Bu türden olası tepkilere, en azından şimdilik verebileceğim yanıt; 

<<- İyi ama tüm gerekliliğine, yararlılığına karşın o çalışmalar, “orman ekosistemlerimizin diren-
me gücü azalıyor mu artıyor mu” sorusunu yanıtlamak amacıyla yapılmıyor ki? Yapılmıyor, 
çünkü örneklediği çalışmaların hiçbir aşamasında böyle bir soru sorulmuyor. Sözgelimi, Bi-
risinde hemen hemen yalnızca hava kirliliği ile kimi iklimsel değişikliklerin orman ekosistem-
lerimizde de yol açtığı olumsuzlukların nitelikleri ile nicelikleri saptanıyor; ötekisindeyse 
ağırlıkla orman ekosistemlerimizin yapısal özellikleri ile ormancılığımızın kimi alanlarındaki 
değişmeler ile gelişmelerin sergilenmesiyle yetiniliyor !>> 

olacaktır. Sonra; OGM’nin ya da gönüllü kuruluşların yürüttükleri gerekli gereksiz, öncelikli ya da 
“derde keder” yahut dış ya da öz kaynaklı bir çok “proje” arasında bir de  

<<- Orman ekosistemlerimizin doğal direnme yetisi ne yönde değişiyor?>>  

sorusunun yanıtlanmasına yönelik çalışmalara, tartışmalara yer verilse, deyiş yerindeyse, “kıyamet 

mi kopar”? ☺ 
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