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Yücel ÇAĞLAR 

 

Üzüntüm, şu “mübarek günde” (!) onlar bile -  özür dileyerek söylüyorum; “onları” küçümseme çabasında 

değilim- olup bitenlerin ayırdında; örgütlenip tepki gösterebiliyorlar. Ama ne yazık ki, ülkemizde, en 
yaman çevre/doğa/orman kollamacıların bile çoğunluğu bu gelişmelerin ayırdında değil; ben üzül-
meyeyim de kimler üzülsün…  

Konu, doğal orman, ağaç ve ağaççıklı ekosistemlerin ağaç tarlalarına dönüştürülmesi…  

Hemen belirtmem gerekiyor sanırım: Uygulama ne dünya da ne ülkemizde yeni. Özellikle orman 
ekosistemi varlığı yönünden varsıl ülkelerde öteden beri gündemde. Ülkemizdeyse “hızlı gelişen 
yabancı türlerle ağaçlandırma” söylemiyle 1970’li yıllarda gündeme getirilmişti. “Getirilmişti” diyo-
rum çünkü bu gelişme de ülkemizin ormancılık gerçeklerinden hareketle gündeme getirilmemişti. 
Ayrıca, ormancı çalışanlarımız bu yönelimde daha çok uygulamacı konumunda kalmıştı. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Bankası’nın (DB) doğrudan ve dolaylı yönlendirme-
leri, bu kapsamda kredi ve hibe “yardımları” da bu gelişmede etkili olmuştu. 1960’lı yılların sonunda 
ve 1970’li yıllarda dünyada odun kökenli ürün sanayilerinin hammadde odun gereksinmesinin arta-
bileceği, dolayısıyla sıkıntı yaşanabileceği öngörülmüştü. İklim koşullarının uygun, orman ekosis-
temi varlığı yönünden de varsıl bir ülke olduğu düşünülmüş olacak ki, öteki az gelişmiş ülkelerle 
birlikte ülkemizde de ormancılık politikaları bu yönde oluşturulup uygulanmıştı. Üstelik o yıllarda 
Türkiye ekonomisi, Süleyman Demirel’in ünlü sözleriyle (1977) “70 sente muhtaç” bir durumdaydı 
ve “ithal ikameci” ekonomi politikaları uygulanmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla ülkemizdeki odun 
kökenli ürün sanayilerinin hammadde odun gereksinmesinin yurt içinden olabildiğince düşük mali-
yetle karşılanması, giderek, bu sanayinin dışsatım da yapabilecek duruma getirilmesi çabalarına 
girilmişti. Bu süreçte özellikle Batı Karadeniz Bölgesindeki karışık doğal orman ekosistemleri tüm-
den tıraşlanarak hızlı büyüyen yabancı, çoğunlukla da çam türleriyle ağaçlandırmalar yapılmıştı –
“plantasyonlar” kurulmuştu!- Ek olarak özellikle Marmara Bölgesinde de son derece verimli tarım arazi-
lerinde geniş kavaklıklar oluşturulmuştu. Ancak özellikle hızlı gelişen yabancı türlerle yapılan ağaç-
landırmalarla oluşturulan ağaç tarlalarında çeşitli hastalıklar ortaya çıkınca da bu uygulamadan vaz-
geçilmişti*. 

 
* Bu noktada ülkemizdeki kavakçılığı yaygınlaştırma –“geliştirme”?- çabalarının ülke genelindeki ekolojik, 

ekonomik ve toplumsal getirisi ile götürüsünün gerektiğince sorgulanmadığını da belirtmeliyim. 
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“Denize düşüp de yılana sarılanları” ormancılık, özellikle de ağaçlandırma politikası… 

Özellikle 2010’lu yıllarda, ülkemizde ekonomik durumun “iyi” olduğunu siyasal iktidarlarla yandaşları 
dışında kimler söyleyebilir bilmiyorum. Ben de ekonomik durumun 2010’lu yıllarda giderek daha da 
kötüleştiğini düşünüyorum. 1970’li yıllardakini aratacak bu kötüleşme sürecinde siyasal iktidar, deyi-
min tam anlamıyla “denize düşmüş ve yılana sarılmış” bir durumdadır. Dolayısıyla kamu arazilerinin 
öncelikle mülkiyetini, bunu yapamadığındaysa bu arazilerden yararlanma olanaklarını özelleştirme 
çabasındadır. Bu süreçte 22,8 milyon hektar olduğu öne sürülen “devlet ormanı” sayılan arazilerden 
de daha çok ekonomik yarar sağlama amacıyla çeşitli düzenlemeler ile uygulamalar gündeme getir-
miştir. OGM, sürekli olarak ülkemizde hasat edilen hammadde odunun 

✓ niceliksel olarak yetersiz, 

✓ maliyetlerinin yüksek, 

✓ niteliklerinin düşük,  

olduğunu öne süren odun kökenli ürün sanayicilerinin de baskılarıyla bir yandan hasat ettiği –“ürettiği” 
değil, “hasat ettiği”; daha yalın bir söylemle de “kestiği ağaç miktarını” !- hammadde odun – “endüstriyel 

odun”* - miktarını sürekli olarak artırmıştır. Örneğin hasat ettiği “endüstriyel odun” miktarını, 2003 
yılında toplam 7,3 milyon m3 iken düzenli olarak artırarak 2019 yılında 22,1 milyon m3’e çıkarmıştır. 
Öyle anlaşılıyor ki OGM bu yönelimini giderek yaygınlaştırarak sürdürecektir.  Tarım ve Orman Ba-
kanı’nın da açıkça belirttiği gibi, 2019 yılında bu amaçla 1150’si orman mühendisi olmak üzere 
5000 işgöreni sözleşmeli olarak işlendirmek üzere işe almıştır.   

Öte yandan, OGM üst düzey yöneticileri bu “başarılarını” da yeterli bulmamış, “bozuk” ya da “verim-
siz” saydığı ama ekolojik koşulların olanak verdiği yerlerde görece olarak hızlı büyüyen, başka bir 
söyleyişle, kesilebilecek yaşa en kısa zamanda gelebilen ağaç türleriyle ağaçlandırma çalışmalarına 

–“endüstriyel ağaçlandırma”-** öncelik ve ağırlık verme çabasına girmiştir. Üstelik, bu çalışmaları ken-
disinin yapmasının yanı sıra yılda en az 25 bin m3 hammadde odun işleyebilecek ölçekteki özel ku-
ruluşlara “devlet ormanı” sayılan yerlerden arazi kullanma izni verme çabasına da girmiştir. Öyle ki, 
bu amaçla 2013-2023 döneminde uygulanmak üzere Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Ey-
lem Planı hazırlamış; bu “Planda” kızılçam (145,2 bin hektar), okaliptüs (1,2 bin hektar), kavak (1,1 
bin hektar), dışbudak (3,4 bin hektar) ile sahilçamı (14,1 bin hektar) türleriyle toplam 165 bin hek-
tarda “endüstriyel ağaçlandırma” yapılması hedeflenmiştir. 2013-2019 döneminde ise toplam 41,6 
bin hektarda “endüstriyel ağaçlandırma” yapılmış, bunun 12,1 bin hektarı -%29’u- 2019 yılında ger-
çekleştirilmiştir. Ek olarak, OGM, 22 Ağustos 2012 tarihinde tümüyle yeniden düzenlediği Ağaçlan-
dırma Yönetmeliği’nde 21 Ekim 2013 tarihinde yaptığı değişiklikle Yönetmeliğe “Endüstriyel Ağaç-
landırmalar” başlıklı bir de Ek Madde 2’yi getirmişti. Ancak OGM Ağaçlandırma Yönetmeliği’ni 23 
Ekim 2019 tarihinde yine tümüyle yeniden düzenledi. OGM bu düzenlemede ne yaptı biliyor musu-
nuz, Ek Madde 2’yi Yönetmelikten çıkardı ! Böylece konu gündemden çıktı sanıyorsunuz değil mi, 
hayır çıkmadı: “Endüstriyel ağaçlandırma” söylemi terk edildi ama yerine çok daha geniş kapsamlı 
bir tanımı, dolayısıyla da uygulamaları getirdi:  

“Hızlı gelişen tür” ağaçlandırmaları ! 

*** 
Konuyu çok daha ayrıntılı olarak 22 Ocak 2020 tarihinde paylaşıma açtığım “Orman ve maki ekosis-
temlerimiz ‘ağaç tarlalarına” mı dönüştürülecek?” alt başlıklı “…Sessiz Tartışmalar”da “tartışmaya” 

😊 çalışmıştım. -İsteyene bu “tartışmayı” gönderebilirim- 

Kısacası; OGM, “devlet ormanı” sayılan yerlerdeki doğal orman yanı sıra maki ekosistemlerini özel-
likle yılda 25 bin m3’ten fazla odun işleyen odun kökenli ürün sanayilerinin özel “ağaç tarlalarına” 
dönüştürme çabalarını yaygınlaştırarak sürdürecek. “- Sürdürsün mü? Bence kesinlikle hayır;  

✓ Doğal orman ile maki ekosistemleri tek türlü özel ağaç tarlalarına dönüştürülmesin !, 

✓ Odun kökenli ürün sanayii kesimi ise, “ayaklarını yorganına göre uzatsın” ! 

“Az gelişmiş” sayılan ülkelerin halkları da bilinçlenip bunu istiyor işte. Bizler onlardan geri miyiz?

 
* Endüstriyel odun”: Tomruk, maden direği, tel direği, sanayi odunu, lif levha odunu, kağıtlık odun. 

**Endüstriyel ağaçlandırma (plantasyon): Yoğun mekanizasyon ve kültür tekniklerinin uygulanabileceği kızıl-

çam (Pinus bruta Ten.), sahilçamı (Pinus Pinaster Aiton.), monteri çamı (Pinus radiata D. Don), kızılağaç 
(Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.) okaliptüs (Eucalyptus spp.), kavak (Populus spp.) gibi hızlı büyüyen 
türlerle yapılan ağaçlandırmalar 
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BENİM DAHA FAZLA BİR ŞEY SÖYLEMEME GEREK VAR MI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Capitalism Expanding on Communities and Territories Resisting   
a (Mono) Culture of Devastation 

Despite the various tactics that try to hide the underlying harm and violence behind large scale tree 
plantations, each year, communities and movements raise up on September 21st to give visibility to their 
struggles and to denounce the detrimental impacts tree plantations have on their lives and territories. 

The Agony of a Tree-Planting Project on Communities’ Land in Uganda 

The large-scale plantations from UK-based New Forests Company (NFC) have meant violence, forceful 
evictions and misery for thousands of residents from Mubende, Uganda. More than 15 years after the 
company began its operations in Uganda, affected communities still confront the long-lasting and severe 
damages. 

From the ‘Greening Motherland’ Campaign to the ‘Ant Forest’ App: Tree-planting in China’s 
environmental politics 

A historical reflection of China’s main mass tree-planting projects puts in evidence the increasingly key 
role of capital and market forces in rural China. The most recent one, the Ant Forest mobile phone App, 
is based on the idea of “green” consumerism and benefits some of the biggest retailer and technology 

companies in the country. 

South Africa: Death by Eucalyptus Monocultures 

Several of Sappi’s plantations surrounding the Ngodwana Mill have been converted from pine to eu-
calyptus trees without authorization. Data obtained in over 75 years to verify timber plantations’ water 
use demonstrate that eucalyptus trees use 30 to 50% more water than pine trees. Biomass is one incre-

asing demand for eucalyptus. 

Colombia: Palm-Producing Company Poligrow Plans to Grab more Land under the “Small Pro-
ducers” Scheme 

Violence, massacre and forced displacement in the context of the armed conflict in Colombia have 
served to advance the industrial cultivation of oil palm. Palm-producing company Poligrow has an unde-

niable role in land-grabbing and intimidation in the municipality of Mapiripán. Even so, it plans to expand 
its operations. 

… 

Deforestation in the Amazon, and the REDD+ Money that Keeps Coming to Brazil 

The tens of millions of euros that the government of Acre received from the German government for its 
REDD+ program failed to stop deforestation. Despite this fact—and without having any positive “outco-
mes” to show when it comes to the climate or deforestation—several Brazilian states continue to receive 
funds from the German government. 

The Road that Threatens to Destroy the “Protected” Harapan Forest in South Sumatra, Indonesia -  This 
article is also available in Bahasa Indonesia 

The approval of a road construction inside the first Ecosystem Restoration Concession in Indonesia puts 
in evidence the inherent contradictions of such concessions. While upholding an international image of 
being concerned with deforestation, the government is engaged in promoting policies that lead to more 

deforestation. 

(World Rainforest Movement (WRM): "Green capitalism expanding on 
communities and territories";https://wrm.org.uy/) Erişim 18 Eylül 2020. 

Yeşil Kapitalizm Genişliyor Topluluklar ve Bölgelerde) 
Yıkım Kültürüne Direniş 

Yol açtığı zarar ve şiddeti büyük ölçekli ağaç plantasyonlarının ardında gizlemeye çalışan 
çeşitli taktiklere karşın, topluluklar ve hareketler, mücadelelerine görünürlük kazandırmak ve 

ağaç plantasyonlarının yaşamları ve bölgeleri üzerindeki zararlı etkilerini kınamak için 21 
Eylül'de ayağa kalkıyor. 

Uganda'daki Topluluklar Arazisinde Ağaç Dikme Projesinin Acısı: 

İngiltere merkezli New Forests Company'nin (NFC) büyük ölçekli plantasyonları, Uganda'nın 
Mubende kentinden binlerce sakin için şiddete, zorla tahliyelere, sefalete yol açtı. Şirketin 

Uganda'daki faaliyetlerine başlamasından 15 yıldan fazla bir süre sonra, etkilenen topluluklar 
hala uzun süreli ve ciddi hasarlarla karşı karşıya. 

"Greening Motherland" Kampanyasından "Karınca Ormanı" Uygulamasına: Çin'in 
çevre politikasında ağaçlandırma: 

Çin’in toplu ağaç dikme projelerinin tarihsel bir yansıması, Çin kırsalında sermaye ve piyasa 
güçlerinin giderek artan kilit rolünü kanıtlar. En sonuncusu olan Ant Forest Cep Telefonu 
Uygulaması, "yeşil" tüketicilik fikrine dayanıyor ve ülkedeki en büyük perakendeci ve teknoloji 
şirketlerinden bazılarına fayda sağlıyor. 

Güney Afrika: Okaliptüs Monokültürlerinden Ölüm 

Sappi’nin Ngodwana Değirmeni'ni çevreleyen tarlalarının birçoğu izin alınmadan çam ağa-
cından okaliptüs ağaçlarına dönüştürüldü. 75 yıldan uzun bir süredir kereste plantasyonları-
nın su kullanımını doğrulamak için elde edilen veriler, okaliptüs ağaçlarının çam ağaçların-
dan% 30 ila% 50 daha fazla su kullandığını göstermektedir.  

Kolombiya: Palmiye Üreten Şirket Poligrow "Küçük Üreticiler" Programı Altında Daha 
Fazla Arazi Elde Etmeyi Planlıyor: 

Kolombiya'daki silahlı çatışma bağlamında şiddet, katliam ve zorla yerinden edilme, endüst-
riyel palmiye ekimini ilerletmeye hizmet etti. Palmiye üreten Poligrow Şirketi, Mapiripán bele-
diyesinde arazi gaspı ve sindirmede yadsınamaz bir etkinliğe sahip. Yine de operasyonlarını 

genişletmeyi planlıyor. 
… 

Amazon'da Ormansızlaşma ve Brezilya'ya Para Gelmeye devam ediyor: 

Acre hükümetinin REDD + programı için Alman hükümetinden aldığı on milyonlarca avro, 
ormansızlaşmayı durdurmada başarısız oldu. Bu gerçeğe rağmen - ve iklim veya ormansız-

laşma söz konusu olduğunda gösterecek herhangi bir olumlu “sonuç” olmaksızın - Brezil-
ya'nın bazı eyaletleri Alman hükümetinden fon almaya devam ediyor. 

Endonezya, Güney Sumatra'daki "Korunan" Harapan Ormanını Yok Etmekle Tehdit 
Eden Yol…:  

Endonezya'daki ilk Ekosistem Restorasyon İmtiyazı dahilinde bir yol inşaatının onaylanması, 
bu tür tavizlerin içsel çelişkilerini kanıtlıyor. Hükümet, ormansızlaşmayla ilgili uluslararası bir 
imajı sürdürürken, daha fazla ormansızlaşmaya yol açan politikaları teşvik etmekle meşgul. 

(Kaynak: Dünya Yağmur Ormanı Hareketi'nin (WRM) 251 Bülteni: "Topluluklara ve 
bölgelere genişleyen yeşil kapitalizm"; https://wrm.org.uy/); Erişim 18 Eylül 2020. 

https://wrm.org.uy/
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Mozambik'ten topluluk üyeleri ve dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar,  
endüstriyel ağaç plantasyonlarına HAYIR diyor 

Uluslararası Monokültür Ağaç Plantasyonlarına Karşı Mücadele Günü arife-
sinde, Mozambik topluluğunun 730'dan fazla üyesi ve 40 ülkeden 120 kuruluş 
tarafından imzalanan açık bir mektup yayınlıyoruz ve bu tür monokültür plan-
tasyonlarını Global'de genişletme planlarının askıya alınmasını talep ediyoruz. 

Güney, özellikle Afrika'da. 

Mozambik'teki Zambezia eyaletinden toplulukların üyeleri: 

"Plantasyonlar orman değildir !" 

Mektup, sahte "yeniden ağaçlandırma" bahanesiyle "monokültür ağaç plantasyonla-
rının dünya çapında devasa genişlemesinin gerçek tehlikesi" konusunda uyarıyor. 
Küresel Kuzey hükümetleri, iklim kaosundan kaçınmak için gerekli önlemleri almayı 
reddederken, bunun üzerine iddiaya giriyorlar. Böylece, kapitalist sınırsız sömürü ve 
yıkım modelini, özellikle de Küresel Güney ülkelerinde, birkaç kişinin özel kârının 
yararına sürdürüyorlar. 

Mektup, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) ve WWF-Kenya tarafından 2019 yılında 
hazırlanan ve 10 Afrika ülkesinde özel şirketler tarafından endüstriyel ağaç dikimi 
için uygun olan 500.000 hektarlık araziyi tanımlayan bir raporu kınamaktadır. Bu 
rapor, Kuzey Avrupa ülkelerinin İşbirliği Ajanslarını ve Dünya Bankası'nı Uluslarara-
sı Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla bu genişlemeye kamu parası yatırmaya davet 
ediyor. Bu öneri, bu topraklardaki toplulukların varlığını ve bu tür projelere karşı 
toplulukların tüm çağrılarını ve mücadelelerini görmezden geliyor. Bugün ve çağda, 
Kuzey hükümetlerinin planlarını, bu tür planlar üzerinde fikir yürütme yeteneği bir 
yana, erişimleri olmayan 10 Afrika ülkesindeki topluluklara dayatmaları kabul edile-
mez. 

Mektup, "bu çalışmanın kamuya açık olmayan versiyonunun, içeriğinin bilinmesi için 
AfDB ve WWF-Kenya tarafından derhal yayınlanmasını" talep ediyor. Ayrıca, Küre-
sel Güney'in ulusal hükümetlerinin artık Dünya Bankası ve Kuzey hükümetlerinin 
emirlerine uymamasını ve şu anda Mozambik'te olduğu gibi topluluk topraklarının 
özelleştirilmesini ve özel sermayeye aktarılmasını reddetmesini talep ediyor. Mektup 
tam tersini, yani “arazinin plantasyon şirketlerine tahsis edilmesi sürecinin geniş 
kapsamlı bir incelemesini ve buna bağlı olan topluluklara arazinin geri verilmesini” 
talep ediyor. 

Mektup, “21 Eylül'de, dünyanın dört bir yanındaki plantasyonların ilerlemesine dire-
nen ve kayıp topraklarını geri almaya çalışan toplulukların meşru ve adil mücadele-
leriyle dayanışmamızı yineliyoruz. Mücadele devam ediyor!" 

(Kaynak: World Rainforest Movement, 19 Eylül 2020) 

Community members from Mozambique and organizations around the world 
say NO to more industrial tree plantations 

On the eve of the International Day of Struggle against Monoculture Tree 
Plantations, we are releasing an open letter signed by more than 730 members 

of Mozambican communities, and 120 organizations from 40 countries, de-
manding the suspension of plans to expand such monoculture plantations in 

the Global South, especially in Africa. 

Members of communities from Zambezia province, in Mozambique: 

"Plantations are not forests !" 

The letter warns of the “real danger of a gigantic, worldwide expansion of monocul-
ture tree plantations”, under the false pretext of ‘reforestation’. Governments of the 
Global North are placing their bets on this, while refusing to take the measures 
necessary to avoid climate chaos. Thus, they perpetuate the capitalist model of 
unfettered exploitation and destruction, mainly in countries of the Global South, to 
the benefit of the private profits of a few. 

The letter denounces a report produced in 2019 by the African Development Bank 
(AfDB) and WWF-Kenya, which identifies 500,000 hectares of land in 10 African 
countries suited for industrial tree plantation by private companies. This report 
invites the Cooperation Agencies of North European countries and the World Bank 
through the International Finance Corporation (IFC) to invest public money in this 
expansion. This proposal ignores the existence of communities on these lands, as 
well as all the calls and struggles by communities against this kind of project. It is 
unacceptable that in this day and age, governments of the North should impose 
their plans on communities in 10 African countries without them having access, let 
alone the ability to opine on such plans. 

The letter demands that “the non-public version of this study be published immedia-
tely by the AfDB and WWF-Kenya so that its content may be known”. It also de-
mands that national governments of the Global South no longer follow the dictates 
of the World Bank and Northern governments, and reject the privatization of com-
munity lands and their transfer to private capital, as is currently happening in Mo-
zambique. The letter demands quite the opposite, i.e., “a wide-ranging review of the 
process of allocation of land to plantation corporations, ensuring the return of land to 
the communities that depend on it”.  

The letter concludes by saying that ”We reiterate our solidarity on this September 
21st with the legitimate and just struggles of communities that resist the advance of 
plantations all over the world and strive to take back their lost lands. The struggle 
continues!”   

(World Rainforest Movement,19 September 2020) 

https://wrm.us9.list-manage.com/track/click?u=f91b651f7fecdf835b57dc11d&id=cba29f4184&e=b02878b088

