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“İKİBE”CĠLEġMEK MĠ, “İKİBE”CĠLEġMEMEK MĠ; ĠġTE, 

ASIL SORUN BU; ANCAK, NASIL ? 

Yücel ÇAĞLAR* 

AKP’nin “2B arazilerini” satmak için anayasayı değiĢtirmeye kalkıĢma-

sının üzerinden neredeyse altı yıl geçti. Zamanla bu kalkıĢmanın ger-

çek nedenleri bir bir ortaya çıktı. Ancak, ortaya çıkan bir baĢka ger-

çeklik daha var: Hem siyasal iktidar hem de karĢıtları tarafından ya-

pılması gerekenler, yapılmadı. Siyasal iktidarın gerekenleri yapmama-

sı, ĢaĢılacak bir durum değildir kuĢkusuz. Çünkü, AKP’nin de varlık 

gerekçelerinden birisi sermaye birikim sürecine yeni kolaylık ve ola-

naklar sağlamaktır. Bu amaçla, emeğin yanı sıra doğal varlık ve süreç-

lerin sömürülmesine yeni boyutlar kazandırmak için elinden geleni 

esirgememiĢtir. Sözgelimi, tam bir mirasyedi yaklaĢımıyla onlarca yı-

lın kamusal deneyim ve birikimini satmıĢ ve/veya devretmiĢ; yine 

kendisinden öncekilerin yaptığı uygulamaların meyvelerini dilediğince 

hasat etmiĢtir. “2B arazilerinin” ne pahasına olursa olsun satılması da, 

siyasal iktidarın bu çabalarının yalnızca bir boyutudur. Yol açabileceği 

sorunlar ise eğitim, sağlık, tarım vb kamusal alanlarda olduğu gibi, si-

yasal iktidarı hiç ilgilendirmiyor. Bu ĢaĢılacak bir durum değildir kuĢ-

kusuz. Ancak, ortada gerçekten de ĢaĢılması gereken bir durum var: 

“2B arazilerinin” satılmasına karĢı çıkanlar da bu dönemde yapması ge-

rekenleri yapmamıĢtır. Yapmadıkları gibi, 2003 yılındaki sergiledikleri 

güçlü birlikteliği bile sürdürememiĢ, çok daha önemlisi, farklı ortam 

ve zamanlarda 2003 yılında birlikte önerdikleriyle bağdaĢtırılamaya-

cak “çözümleri” öne sürebilmiĢlerdir.  

Kısacası; son altı yıl siyasal iktidarın “satılacak !”, karĢıtlarının da “sa-

tılmasın !” söylemleriyle geçti. Bilindiği gibi, konu, yeniden gündeme 

getirilmiĢtir. Ne olacak Ģimdi? Sözgelimi, yalnızca; “2B arazileri satılma-

sın!” demek, yeterli olacak mıdır ? BaĢka bir söyleyiĢle; söz konusu 

arazilerin “satılması” ya da “satılmaması”, kalıcı bir çözüm olacak mıdır? 

En azından 2003 yılında “2B arazilerinin” satılmasına karĢı çıkanların, 

bu soruların kamuya zarar vermeyecek biçimde yanıtlanabilmesi için 

de çaba göstermesi gerekirdi. Yeterince göstermediler ne yazık ki. Bu 

nedenle, öyle anlaĢılıyor ki, Ģimdi her kafadan farklı bir ses çıkacak, 

dolayısıyla siyasal iktidar da bu kez kolaylıkla amacına ulaĢabilecek-

tir. UlaĢmasını, “2B arazilerini” dilediği gibi satmasını seyredecek mi-

yiz? Peki, seyretmeyip de ne yapacağız; “-2B arazileri satılmasın !” de-

mekle mi yetineceğiz?  

*** 

Konu, doğru mu tartıĢılıyor ? 

Konu hâlâ “orman arazilerinin satılması” olarak anlaĢılıyor ve tartıĢılıyorsa eğer, 
bu soruya olumlu yanıt verilemez. Ne yazık ki, özellikle ormancılık dıĢı kamuoyu 

konuyu çoğunlukla böyle anlıyor ve tartıĢıyor. Çünkü, konuyu gerektiğince bilmi-
yor; daha kötüsü, öğrenmek için de yeterince çaba göstermiyor. Bu nedenledir ki 
ki, çoğunlukla, konunun kendi uğraĢ alanlarıyla doğrudan ilgisini bile göremiyor; 
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dolayısıyla da, tartıĢmanın gerektiğince boyutlandırılmasına katkıda bulunamıyor. 

Oysa;  

i) “2B arazileri”, “orman vasfını yitirmiĢ” olmasının yanı sıra “…tarla, bağ, 

bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıs-
tığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvan-

cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen…” yerlerdir. Bu ya-

nıyla konu, açıktır ki, tarımsal etkinliklerle, tarım politikalarıyla doğrudan il-

gilidir.  

ii) “2B arazileri”, yine “orman vasfını yitirmiĢ” olmasının yanı sıra ”…şehir, 

kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanla-
rı(dır)…” Dolayısıyla, konu, bu yanıyla da yerleĢme etkinlikleri ve politika-
larıyla da doğrudan ilgilidir. 

iii) Bir kısmı kentsel bir kısmı da kırsal yerleĢmelere ortam olmuĢ “2B arazileri” 
üzerinde çeĢitli ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yapılar ve üretim 

iliĢkileri oluĢmuĢtur. Dolayısıyla “2B arazilerinin” bu kısımlarının, kimlere 
nasıl satılırsa satılsın ve/veya devredilirse devredilsin çeĢitli toplumsal ve si-
yasal sonuçları gündeme gelebilecektir. 

iv) 2003 yılında öne sürüldüğü gibi, “2B arazilerinin” satılmasıyla 25 (ya da 
sonradan öne sürüldüğü gibi 5) milyar Dolar dolayında bir kaynak, hem de 

parasal olarak çevrime girebilecekse, açıktır ki, bu durumun yaĢamsal 
önemde ekonomik etkileri olabilecektir. 

v) Her ne denli anayasal dayanağı olsa da “2B arazileri”, daha önce “orman” 

sayılan yerlerin çeĢitli yollarla ormansızlaĢtırılmasıyla tarım arazisine 
ve/veya yerleĢme yerine dönüĢtürülmüĢ yerlerdir. Oysa, aynı anayasanın 

aynı maddesine, 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre ormanlara herhangi bir 
biçimde zarar vermek, zarar verilmesine yol açabilecek siyasal propaganda 
yapmak suçtur. Ek olarak, yine Anayasaya göre; “…ormanı yok etmek veya 

daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.” Bu 
çeliĢkili yaptırımlar nedeniyle, konunun bir de anayasa hukukuyla ilgili bo-

yutu vardır. 

Ancak, bu gerçekliklere karĢın ne tarım, ne yerleĢme, ne ekonomi, ne de anayasa 
hukuku etkinlikleriyle ilgili kesimler “2B arazilerinin” satılması konusunu, kendi 

uğraĢ alanlarının yaklaĢımlarıyla tartıĢmıĢtır. Bu durum, tartıĢmaların sığlaĢması-
na, “orman arazilerinin satılması” gibi hem doğru olmayan anlayıĢa hem de yal-

nızca ekolojik boyuta indirgenmesine yol açmıĢtır. 

Öte yandan, konunun temel boyutlarından birisi de ormancılıktır. Çünkü “2B arazi-

leri”, öncelikle, “31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman 
niteliğini tam olarak kaybetmiş(tir)” saptamasından hareketle belirlenmekte-
dir. Bu doğrultudaki uygulamalar 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 7. maddesine 

göre, “orman kadastro komisyonları” tarafından, 6831 Sayılı Orman Kanunu’na 
Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin Uygulanması 

Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılmıĢtır. Bu Yönetmeliğin 32. madde-
sine göre; “Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyet-
leri ve ekonomisi yönünden orman kurulmasında yarar olmayan yerler bilim ve fen 

bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş sayılır.” Açıktır ki, bu, ormancı-
lık bilimi yönünden son derece tartıĢmalı boyutları olan bir yaptırımdır. Ancak, bu 

boyutlar, ormancılık kamuoyunda da gerektiğince tartıĢılmamıĢ; çoğunlukla, “daha 
önce orman olan bir yerin bu özelliğini hiçbir nedenle yitiremeyeceği” savının öne 
sürülmesiyle yetinilmiĢtir. Bu nedenle olsa gerek, ormancılık kamuoyunda, farklı 



 3 

yaklaĢımlar sergilenmiĢtir: Çoğunluğu oluĢturan bir kesim; “- N’apalım, olan ol-

muş…” görüĢünü öne sürdükten sonra; 

 “… satılsın; satılsın, ama, şöyle (ya da böyle) satılsın !” ya da 

 “…satılsın; satılsın, ama, şunlara (ya da bunlara) satılsın/devredilsin !” yahut 

 “…satılsın; satılsın, ama Ģuraları (ya da buraları) satılmasın, yeniden ormana 
dönüĢtürülsün! !”  

vb sonuç odaklı yaklaĢımlar içinde olmuĢtur. Sözgelimi, ĠÜ Orman Fakültesi’nde 
bile; 

“2B işlemi görmüş olan arazilerin bir kategorisi olan tarla, bağ, bahçe, mey-
velik, zeytinlik gibi tarım arazisi haline dönüşmüş veya tarımda kullanılma-
sında yarar bulunan yerler için “bedel alınarak tahsis” yapılması yerine, bu 

arazilerin göç nedeniyle terk edilmesi durumunda yeniden orman rejimine 
sokulabilmesini kolaylaştırmak için yalnızca “tahsis” işleminin temel alınması 

zorunludur.” 

“2B işlemi görmüş olan ve toplu yerleşim alanı kapsamı içerisinde yer alan 
alanların, ilgili belediyelere, “kentsel dönüşüm planı” uygulamaları içerisinde 

yer alması koşulu ile devri düşünülmelidir. ... Belediye ve mücavir alanlar 
sınırlamasının yeni duruma göre il sınırlarına kadar uzandığı düşünülürse, 

yerleşim alanının yeni tanımının yapılarak bu çerçeveye uygun düşen bele-
diyelere devredilmesi düşünülmelidir.” 

önerileri “Fakülte GörüĢü” olarak öne sürülebilmiĢtir.* 

Ne var ki, ormancılık kamuoyunda, bu türden yaklaĢımların herhangi birinin ya-
Ģama geçirilebilmesi için hangi alt yapısal koĢulların, kimler tarafından, nasıl yeri-

ne getirilebileceği sorularının yanıtlanabilmesi için herhangi bir çabaya girilmemiĢ-
tir. Öyle ki, 2003 yılında çok daha kamusalcı yaklaĢımlar öne süren “Ormanlarımı-

za Sahip Çıkalım Birliği”nde (OSB) yer alan demokratik kitle örgütleri bile, izleyen 
yıllarda farklı yaklaĢımlar sergileyebilmiĢ; yukarıda örneklenen yaklaĢımlardan 
herhangi birisini ya da benzerlerini savunur duruma gelmiĢtir.  

Kısacası, hem ormancılık dıĢı hem de ormancılık kamuoyunun “2B arazileri” soru-
nunu tartıĢma biçim ve düzeyleri, deyiĢ yerindeyse “gölge boksu” yapmaktan öte-

ye geçememiĢtir. Oysa, yukarıda da sergilendiği gibi ortada ekolojik, ekonomik, 
toplumsal ve siyasal boyutları olan bir sorun vardır ve siyasal iktidar bu sorunu, 
yalnızca sermaye birikim sürecine yeni olanaklar sağlayabilecek doğrultuda çö-

zümleme çabası içindedir.  

Yapılması gereken ama yapılmayanlar… 

Konunun duyarlı ve/veya ilgili kamuoyunda bile bu denli sığ tartıĢılma düzeyi ve 
biçimi, bir yandan siyasal iktidarı yüreklendirmiĢ bir yandan da alt yapısal gerekle-

rin yerine getirilmemesine yol açmıĢtır. Sözgelimi; 

 “orman” sayılabilecek, daha da önemlisi, sayılması ve sayılmaması gereken 
yerlerin belirlenmesi için gerekli veri tabanı ve yönetsel yapılar oluĢturul-

mamıĢ, ülkemizdeki arazilerin kullanım yeteneklerinin belirlenmesine ve 
arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılmamıĢtır; 

                                    
* Kamuoyuna “Fakülte GörüĢü” olarak açıklanan tarihsiz metin, öğretim üyeleri Sayın 

Prof. Dr. Uçkun GERAY, Prof. Dr. Kadir ERDĠN, Prof. Dr. Ünal ASAN,  Prof. Dr. Abdi 

EKĠZOĞLU, Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU imzalanmıĢtır. 
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 daha önce “orman” sayılan bir yerin “bilim ve fen bakımından orman niteli-

ğini tam olarak…” nasıl yitirebileceğine herhangi bir somut açıklama geti-
rilmemiĢ;  bu gibi yerlerin ekolojik ve toplumsal yıkımlara yol açmadan be-

lirlenmesi sırasında temel alınacak “nesnel” ölçütler geliĢtirilmemiĢtir;  

 “orman” sayılan yerlerin mülkiyet sınırlarını belirleyen orman kadastro ko-
misyonlarının üye bileĢimi bu çalıĢmaların gerektirdiği doğrultuda düzen-

lenmemiĢ, aksine, orman kadastrosu çalıĢmalarının ormancılıkla uzak ya-
kın hiçbir ilgisi bulunmayan genel kadastro ekipleri tarafından yapılabilmesi 

daha da kolaylaĢtırılmıĢtır; 

 “orman vasfını yitirmiĢtir” gerekçesiyle artık “orman” sayılmayan yerlerin 
Ģimdilerdeki kullanım biçimleri ve kamu yararına kullanılabilme olanak ve 

kısıtlarının ayrıntılı (yer/yöre, kiĢi, kullanılma biçimi vb) dökümü çıkarıla-
mamıĢtır; 

 “2 B arazileri” olarak anılan yerlerin değiĢim değerleri gerçekçi ve seçenekli 
biçimde belirlenmemiĢtir; 

 yeni “2B arazilerinin” oluĢumunu engelleyebilecek önlemlerin alınması bir 

yana bu doğrultudaki eylemleri özendirebilecek düzenleme ve uygulamala-
ra yeni boyutlar kazandırılmıĢ, bu uygulamalar daha da yaygınlaĢtırılmıĢ ve 

hukuksal dayanaklara kavuĢturulmuĢtur; 

Bu nedenledir ki, 2003 yılından bu yana “2B arazilerinde” yahut “2B arazisi” ol-

duğu düĢünülen yerlerde yeni vurguncu eğilimler ortaya çıkmıĢ, yeni “2B arazile-
ri” üretilmiĢtir. 

Bu aĢamada yanıtlanması gereken temel sorular… 

DeyiĢ yerindeyse, iĢin kolayına kaçılmadığında bu aĢamada iki temel sorunun 
olabildiğince ayrıntılı biçimde yanıtlanması gerekmektedir: 

i) “2B uygulaması” sürdürülecek midir?  

Evet, yürürlükteki anayasal ve yasal düzenlemeler yürürlükte kaldığı sürece “2B” 
uygulamalarının sürdürülmesi gerekmektedir. BaĢka bir söyleyiĢle, “2B”, orman 

kadastrosu yapılmıĢ olup da “orman” sayılan yerlerde bile, Ģimdilerdeki anayasal 
ve yasal düzenlemelere göre “31.12.1981 tarihinden* önce bilim ve fen ba-

kımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş“ olduğu öne sürülebilecek 
yerlerin var olduğu öne sürüldüğünde her zaman yapılabilecek bir uygulamadır: 

Oysa, çoğunlukla, “2B” iĢlemlerinin, bittiği sanılmaktadır. BitmemiĢtir. Bu neden-
le, bu aĢamada “2B” uygulamalarının hangi durumlarda, kimler tarafından nasıl 
yapılacağı yaĢamsal önem taĢımaktadır. Öyle anlaĢılıyor ki, siyasal iktidar, 

yapılagelen uygulamanın sürdürülmesinden yanadır. Dahası, “2B” uygulamasını 
daha da kolaylaĢtırma çabası içindedir. Öyle ki, söz konusu alt yapısal gerekleri 

yerine getirmediği gibi, dahası, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun ilgili yaptırım-
larını da, “2B” uygulamasının, üyeleri arasında rastlantısal olarak bir orman mü-
hendisinin görevlendirileceği “kadastro ekipleri” tarafından yapılabilmesini ola-

naklı kılacak biçimde yeniden düzenlemiĢtir. Bu gerçeklikler göz önünde bulundu-
rulduğunda, “2B” uygulamasını bundan sonra kimlerin, hangi ölçütleri temel ala-

                                    
* Anımsanacağı gibi, 2007 yılında kamuoyunda “Özbudun Anayasası” olarak anılan Ana-

yasa değiĢikliği taslağında bu tarihin 23 Temmuz 2007’ye çekilmesi; böylece 31.12.1981-
27.7.2007 döneminde üzerindeki orman ekosistemleri yok edilerek yerleşme yahut tarım arazilerine 
dönüştürülmüş arazilerin de kapsama alınması öngörülmüştür 
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rak yapacakları, uygulama sonucu artık “orman” sayılmayan arazilerin nasıl “de-

ğerlendirileceği sorularının yanıtlanması zorunlu olmaktadır. 

Öte yandan, “2B” uygulaması sürdürülmeyecekse eğer, Anayasanın 169, 6831 

sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesinin “B” bendinin, 2924 sayılı Orman Köylüle-
rinin Kalkınmalarının desteklenmesi Hakkında Kanunu’nun ilgili yaptırımlarının 
yürürlükten kaldırılması gerekecektir. Açıktır ki, böyle bir yaklaĢım, bu gereği sa-

vunmakla yetinmemeli, üzerindeki orman ekosistemleri yok edilerek yerleĢme, 
tarım vb ormancılık dıĢı amaçlarla kullanılmakta olan arazilerin nasıl “değerlendi-

rileceği”; bu duruma yol açanların nasıl belirlenebileceği ve haklarında nasıl bir 
iĢlem yapılacağı sorularını da yanıtlayabilmelidir. 

ii) “2B arazileri” nasıl “değerlendirilecektir” ? 

ġimdilerde, bugüne değin “2B” uygulaması yapılarak artık “orman” sayılmayan ve 
bu durumu hukuksal olarak netlik kazanan yaklaĢık 5 milyon dönüm arazinin na-

sıl “değerlendirilebileceği” sorunu çözüm beklemektedir. Daha açık bir söyleyiĢle; 
tümüne yakın bir kısmı Hazinenin mülkiyetinde olan, bir kısmı kentsel ve kırsal 
yerleĢmelere dönüĢmüĢ, bir kısmı tarımsal amaçlarla kullanılan, bir kısmı yeniden 

ormana dönüĢmüĢ ve çok daha büyük bir kısmı da yazgısına bırakılmıĢ durumda 
olan bu arazilerin nasıl “değerlendirileceği” sorusunun yanıtlanması gerekmekte-

dir. Açıktır ki, bu, artık, bir ormancılık sorunu değildir; ekonomi politik bir sorun-
dur. Bu sorunun çözümlenmesine yönelik çabalar sırasında konunun herhangi bir 

sektörel düzlemde, sözgelimi ormancılık özelinde yahut yalnızca doğanın ya da 
ormanların korunması boyutuyla ele alınması, yaĢamsal önemde bir yanılgıdır.  

Öte yandan, konu, ekonomi politik bir sorun olarak ele alındığında ise yanıtlan-

ması gereken baĢka sorular da gündeme gelebilecektir. Sözgelimi; “2B arazileri-
nin değerlendirilmesi”, yalnızca satıĢ yoluyla gerçekleĢtirilebilecek bir iĢlem midir? 

Yalnızca satıĢ yoluna baĢvurulacaksa eğer,  

 öncelikle nerelerdeki ve hangi nitelikteki “2B arazileri” satılacaktır; 

 satıĢ iĢlemleri kimlere ve nasıl bir yöntemle yapılacaktır; 

 satıĢ iĢlemleri sırasında “2B arazilerinin” temel alınacak değiĢim değerleri 
yersel konumlarına ve niteliklerine göre nasıl belirlenebilecek ve gerekti-

ğinde de nasıl güncelleĢtirilebilecektir; 

 satıĢ gelirleri kimler tarafından, hangi toplumsal, sektörel ve yersel öncelik 
ve ağırlıklarla kullanılacaktır;  

 satıĢ iĢlemleri ve satıĢ gelirlerini kullanma süreci kimler tarafından, nasıl 
denetlenebilecektir ? 

“2B arazileri” satıĢ yoluyla değerlendirilmeyecekse eğer, bu kez baĢka soruların 
yanıtlanması gerekecektir. Sözgelimi; 

 nerelerdeki, hangi nitelikteki “2B arazileri” nasıl değerlendirilecektir, 

 tümüne yakın bir kısmı Hazinenin olan “2B arazilerinin” nasıl değerlendiri-
lebileceğine kimler nasıl karar verebilecektir; 

 değerlendirme iĢ ve iĢlemleri hangi kurum ve/veya kuruluĢlar tarafından 
yürütülecektir; 

 değerlendirme iĢlemleri kimler tarafından nasıl denetlenebilecektir? 

Ne var ki, ülkemizde, bu soruların yanıtlanmasına yönelik çalıĢmalar sırasında 
yararlanılabilecek yeterince ayrıntılı ve güncel veri tabanı yoktur; ekolojik, eko-
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nomik, toplumsal ve kültürel araĢtırmalar yetersizdir. Daha da önemlisi, ülkemiz-

de, bu olumsuzlukların aĢılabilmesini güçleĢtiren bir orman ve ormancılık anlayıĢı 
egemendir. Yürürlükteki ormancılık yönetsel yapısı ise kamu yararına çözümlerin 

üretilebilmesini ve gerektiğince yaĢama geçirilebilmesini büyük ölçüde olanaksız-
laĢtırmaktadır. 

Görüldüğü gibi, hangi yaklaĢımlarla tartıĢılırsa tartıĢılsın, “2B”, çok boyutlu ve 

karmaĢık bir sorun alanıdır. Her türlü indirgemeci, kolaycı yaklaĢımın bu karma-
Ģıklığı daha da artıracağı, özellikle “devlet ormanı” sayılan arazilerde onarılmaya-

cak yıkımlara yol açabileceği, iktidara yeni siyasal rant olanakları sağlayacağı 
açıktır.  

Peki, ne yapılmalı? 

Açıktır ki, yukarıda sorular, kamu yararının ençoklanması kaygısıyla gerektiğince 
ayrıntılı biçimde yanıtlanmadığında ve bu yanıtlar gerektiğince savunulamadığın-

da “2B arazilerinin” özellikle henüz herhangi bir biçimde sahiplenilmemiĢ kısımları 
da, deyiĢ yerindeyse “kapanın elinde kalacaktır”. Siyasal iktidarın istediği de bu-

dur. Siyasal iktidarın temel amacı, öne sürdüğü gibi, Ġstanbul’daki Sultanbeyli, 
Antalya’daki Kepez vb yerleĢmelerdeki yapılaĢmıĢ “2B arazilerini”, az ya da çok 
bedel alarak kullanıcılarına devretmek, baĢka bir söyleyiĢle de iĢgalcilerine “sat-

mak” değildir. Siyasal iktidarın temel amacı, henüz yapılaĢmamıĢ ve/veya tarım-
sal amaçla da kullanılmayan ancak değiĢim değeri, daha teknik bir söyleyiĢle 

“arazi rantı” yüksek olan “2B arazilerini”, yerli ve yabancı büyük inĢaat firmaları-
na satmak, TOKĠ’ye ve/veya yerel yönetimlere devretmektir. Yukarıdaki sorularla 
birlikte bu gerçek de göz önünde bulundurulduğunda “- Ne yapılmalı?” sorusu 

daha da yakıcı olmaktadır. Bu aĢamada öncelikle yeterince ayrıntılı ve güncel bir 
veri tabanının oluĢturulması, gerekli bilgilerin üretilmesi zorunlu olmaktadır. Bu 

zorunluluk yerine getirilmediğinde anlamlı tartıĢmaların yapılabilmesi, gerçekçi 
çözümlerin üretilebilmesi olanaksızdır; en azından rastlantısaldır. Peki, bu zorun-
luluğu kim, nasıl yerine getirebilecektir? Siyasal iktidarın böylesi bir çabaya gir-

meyeceği açıktır. Bu durumda, geriye;  

 üniversitelerin yalnızca orman değil; iktisat, hukuk, toplumbilim, ziraat, 

çevre, Ģehir planlama vb fakülte ve/veya bölümleri, 

 siyasal partilerin, 

 ilgili demokratik kitle örgütlerinin, 

 konu uzmanı kiĢilerin 

iĢ ve güç birliği yapabilecekleri demokratik düzeneklerin ivedilikle geliĢtirilmesi ve 

etkili biçimde iĢletilmesi dıĢında bir çözüm kalıyor mu? 

*** 


