Orma nla rımız ve Orma ncı lığ ımı z Ü z erin e “ Ses siz ” T art ışma lar …

(İzmir’deki “Büyük” Orman Yangının Duyumsattıkları ve Düşündürdükleri)

Ekim 2019
Merhaba;
Başlıktaki sorumu ciddiye alıp da yanıtımı istersiniz düşüncesiyle söylüyorum: Hayır, indirilemez !
Yürürlükteki ormancılık düzeni, yanı sıra, egemen ormancılık yaklaşımı sürerse daha az orman ve
maki yangınının çıkması ya da daha az zarar vermesi büyük ölçüde rastlantısaldır. Üstelik, bu rastlantıların çoğunluğu ekolojik koşullara bağlıdır ! Çoğu zaman gerektiğince ders çıkarılmıyor; orman,
ağaçlandırma popülizmiyle yetiniliyor çünkü. Böylece sorun yangın mevsiminin bitişiyle birlikte
gündemden çıkıyor; bir daha ki yangın mevsimine değin de tartışma konusu bile yapılmıyor. Dolayısıyla orman ve maki ekosistemleri yandıkları, onca kamusal kaynak da harcanmışlığıyla kalıyor.
Çok merak ediyorum; İzmir’deki büyük orman yangını sırası ve sonrasında kamuoyuna yansıyan
tartışmalardan aklınızda neler kaldı ? Yangından zarar gören orman ekosistemlerinin genişliğiyle
ilgili aralarında on kat fark bulunan açıklamalar mı; yangın söndürme uçaklarından neden yararlanılmadığı mı, yangın yerinde “hemen” yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili para toplama çağrıları mı ? Benimse, yalnızca rastlantıyla yangına yakın bir yerlerde bulunmam dolayısıyla iki üç gün
güneşi bile “söndüren” kapkara dumanlar aklımdan çıkmıyor. Sonrasında alanda yaptığımız “gezide” –ki, bu geziyi düzenleyen sevgili meslektaşlarıma bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum!- çeşitli
düzeylerde zarar gören orman ekosistemi kalıntılarının, yanmaya direnebilmiş ya da şansları yaver
gidip de tümüyle yanmaktan kurtulabilmiş yaralı bereli ağaçların acıklı görüntüleri bencileyin bir
“deliyi” iyiden iyiye çileden çıkardı. Şu sıralar, benzetmem yerindeyse, “serseri mayın” örneği çok
sayıda “neden” sorusunu içeren koskocaman bir “NEDEN?” sorusuyla dolanıp duruyorum. Ancak,
bu sorularıma doyurucu bir yanıt bulamıyorum ne yazık ki. Meslek örgütlerinin, yanı sıra, orman fakülteli kimi “hocalar” ile bilgisiz bilgiçlerin “kaş yaparken göz çıkardıkları” açıklamaları, kitle iletişim
araçlarındaki “akciğerlerimiz yanıyor!” vb türden zevzeklikler ise beni “kesmiyor.” Bu nedenle,
içimdeki “yangın” henüz sönmedi; inanın, sönecek gibi de değil. Biliyorum, kimi okurlar şimdi; “Ülkemiz bu durumdayken, başka yanacak bir şey bulamadın mı?” diye tepki gösterecektir. Bu tepkiyi
gösterebileceklere; “- Siz de haklısınız !”dan başka ne söyleyebilirim ki…
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Bu düşünce ve duygularla hazırladığım bu “…Sessiz Tartışmalar”da öne süreceğim görüşlerin ciddiye alınabilecek yanları var mı, bilmiyorum; çoğunluğu “bilimsel” bilgiden çok kimi gözlemlerime
ama daha çok da duyumsadıklarıma dayanan değerlendirmeler çünkü. Yeri gelmişken şimdiden
söyleyeyim: İzmir’deki “büyük” yangının alanında yapılabileceklere ilişkin “deli saçması” önerilerimi
de ekte bilginize sunuyorum. Doğrusunu isterseniz, önerimi ilettiğim kuruluşlardan bugüne değin
ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt alabildim. Bu nedenle önerilerim büyük bir olasılıkla size de “delice” gelecektir; dolayısıyla okumasanız da olur bence.
Umarım işinize yarar; yaramasını, sizin de aklınızdaki “neden” sorularının artmasına katkıda bulunmasını dilerim.
Selamlarımla.
Yücel Çağlar

ANIMSATMALAR…
Sizi bilmiyorum ama ben İzmir’deki “büyük” orman yangını sürerken, yanı sıra, söndürüldükten
hemen sonra yapılan açıklamalardan, parasal yardım çağrılarından artık “fena halde” sıkıldım: Orman Genel Müdürlüğü’nün yangından yalnızca on gün sonra, deyim yerindeyse yangının külü bile
henüz soğumadan, kamuoyuna yangından yalnızca on gün sonra yaptığı şu açıklamaya bakar
mısınız:
“Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini arttırmak, toplumun her kesimini çevreye duyarlı bir hale getirmek ve katkı sağlamak özellikle de son
zamanlarda çıkan orman yangınları sebebi ile telef olan ağaçların bir kısmını da olsa telafi edebilmek
amacıyla çevre farkındalığı yaratmak için rekor fidan dikimi etkinliğini düzenleyeceğini ifade etti. Düzenlenen bu etkinlikte 81 ilde de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek dikimler için; "Öğrencilerden, askeri
birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7’den
77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat
11.11’de 81 ilimizde 2 bin 23 farklı lokasyonda aynı anda vereceğimiz startla 3 saatlik bir zaman dilimi
içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım 2019 günü yaklaşık 1
milyon vatandaşımızın etkinliğe katılımı planlanmaktadır”. Etkinlik, Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin koordinasyonunda yürütülecek olup çalışmaların, valilikler, il milli eğitim müdürlükleri, askeri birlikler, il sağlık müdürlükleri, il emniyet müdürlükleri, belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır….
"Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplum bütün kesimlerinin toprakla haşır
neşir olması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma
çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek
ve yapacağımız başvuru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek hedeflenmektedir. Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal
alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar
kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir."
(https://haberport.com/yasam/tarim-ve-orman-bakanligindan-11-kasimda-11-milyonfidan-etkinligi-h15837.html; 28 Ağustos 2019)

İzleyen günlerde Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) web sayfasında şu duyurulara da yer verilmeye başlandı:
Genç arkadaşlarımızın söylemiyle söylersem; “artizlik yapmaya” çabalıyorlar”, başka bir şey değil ama
onu bile beceremiyorlar; “fena halde” gülünç oluyorlar ☺
Öte yandan; İzmir
Büyükşehir Belediye
Meclisi 30 Ağustos 2019’da yangın yerinde olağanüstü toplanma, 9 Eylül’de ise İzmir’de ormanların korunması için büyük bir dayanışma konseri düzenleme kararı aldığını açıkladı (25 Ağustos
2019). TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ise 28 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında;
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“Bu bakımdan orman yangınları ile bilimsel bir yaklaşımla doğru mücadele edilmesi gerekir. Görülmüştür ki ilimizde yaşanan yangına müdahale sırasında sevk ve idare eksiklikleri yaşanmış, teknik
ve teknolojik destek yetersiz kalmıştır. Özellikle tarımda olduğu gibi ormancılık ve orman yangınları
konusunda da bilgi ve deneyimi hiç olmayan Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılan talihsiz açıklamalar kamuoyunun kafasını karıştırmış, devlete ve kurumlarına olan güveni sarsmıştır. Orman yangınları ile mücadele, ülkedeki orman teşkilatının anayasal asli görevidir. Ancak bu konuda vatandaşlarımızın da sorumluluğunu unutmamak gerekir.”

uyarısında bulundu. Türkiye Ormancılar Derneği de konu uzmanı bellediği üyelerinin alanda yaptıkları incelemeden sonra hazırladıkları ayrıntılı bir yazanağı 12 Eylül 2019 tarihinde kamuoyuna açıkladı.* İzleyen günlerde konuyla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi, bir süredir “moda” olan “ortak” sayılan bir olumsuzluk
sonrasında, olumsuzluğa yol açan
nedenlerin ortadan kaldırılması
yerine yine parasal yardım –
“bağış”?- toplama çabalarına
girildi.
Böylesi
çok daha kolay;
üstelik de, toplayan kişi ya da kuruluşa kazandırdığı sanılan saygınlık da cabası… Bu kez de, İzmir’deki “büyük”
yangın sonrasında böylesi çabalara girildi.
Siyasal iktidarın, somut olarak da OGM’nin “medyatik”, daha doğru bir söyleyişle “mızrağı çuvala
sığdırma çabası” olarak değerlendirilebilecek çağrısı bir yana bırakılırsa tüm bu çabaların içtenlikli
olduğu söylenebilir. Ancak, deyim yerindeyse, bu türde çabalar gerçekten de “ürküttüğü kurbağaya
değer mi?”; sorunu tüm boyutlarıyla sorgulama gereğinin gündemden çıkarılmasını kolaylaştırmaz
mı? Ben bu sorulara olumlu yanıt veremiyorum ne yazık ki. Bence temel sorun, yangın yerinin
ağaçlandırılması, bu amaçla gerekli parasal kaynağın bulunması değil çünkü. Bir kez, Anayasanın
169. Maddesine göre;
“Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.”
Başka bir söyleyişle, yangın yerinde orman ekosistemi oluşturmak amacıyla ağaçlandırma yapmak
OGM’nin anayasal görevidir; keyfine bırakılmış, rastgele yerlere rastgele amaçlarla rastgele türlerle
rastgele sayıda fidan dikilmesi değildir; gerektiğince orman ekosistemi oluşturmaktır ! Kaldı ki,
OGM’nin “resmi istatistik” verilerine göre ülkemizde 2003-2018 döneminin yıllık toplam (ağaçlandırma, erozyon önleme, özel ağaçlandırma, gençleştirme olarak) ortalaması olarak tüm ülkemizde
125 milyon fidan dikiliyor(muş). Böyleyken şimdi dikileceğini öne sürdükleri 11 milyon fidanın “şamatasını” yapmaya değer mi? Öyle anlaşılıyor ki, siyasal iktidar için değer. Hem sonra; Cumhuriyet
tarihinin gördüğü, belki de görebileceği en “başarılı” ilgili Bakan kamuoyunda “hoş” karşılanabilecek
bir etkinliği de gerçekleştirmiş olacak. Kuşkusuz, ilgili Genel Müdür de bu “hoşluktan” pay alabilecek; bu kimileri küçümsenebilecek bir kazanç mıdır? Hem yazık hem de ayıptır, ayıp !
Öte yandan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 75. Maddesinin ilk fıkrasına göre;
“Orman idaresi yangınları önlemek maksadıyla en çok beş yılda tahakkuk ettirilecek bir plan ve
program dahilinde yangın emniyet yolları ve yangın kule ve kulübeleri yapmak ve bunları idare merkezlerine telli ve telsiz telefonla bağlamakla mükellef olduğu gibi yangın tehlikesinin fazla olduğu
mıntıkalarda yangın mevsimine münhasır olmak üzere lüzum gördüğü yerlerde ve yeter miktarda
yangın söndürme alet ve malzemesini havi motorlu vasıtalarla teçhiz ve takviye edilmiş yangın ekipleri bulundurur.”

Aynı maddeye, 2000 yılında çıkarılan 4569 sayılı yasayla eklenen fıkraya göre ise;
*

https://www.ormancilardernegi.org/dosyalar/files/TOD_izmir_yangini_basin_bildirisi;
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“Orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadele harcamaları için Orman Genel Müdürlüğü Katma Bütçesine yeterli miktarda ödenek konulur.”

Sorum ilgili meslek örgütleri ile orman fakülteli “bilimcilerle ormancılık araştırma enstitülü araştırmacılara, yanı sıra, çevre/doğa/orman korumacı kişiler ile kuruluşlara, parasal yardım çağrısı yapan gönüllü kuruluşlara:
İzmir’deki yangın sırası ve sonrasında en azından yukarıdaki yasal gereklerin ne denli yerine getirildiğini sorgulayanınız oldu mu?
Ben ne duydum ne de gördüm*. Ancak, “söylemek gibi olmasın”, ben ulaşabildiğim son derece
sınırlı verilerden, alabildiğim bilgiler ile duyumlarımdan hareketle sorgulamaya; bulgularımı da çeşitli yollarla paylaşmaya çabaladım, çabaladım ama kimselere “derdimi” anlatamadım ki; ülkemizde
herkes her şeyi biliyor sanırım** ☺…
Şunların da sorgulanması gerekmiyor mu?
Öncelikle şunu belirteyim: İzmir’deki orman yangını ülkemizdeki yangınların en “büyüğü” değildir:
Örneğin, kamuoyuna yapılan açıklamalara göre;
✓ 1979 yılında Marmaris’in Çetibeli köyü yakınında çıkan yangında 13,3 bin hektar;
✓ Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, 1994 yılında çıkan yangınında yaklaşık 5 bin
hektar;
✓ Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde 2008 yılında çıkan yangında ise 15,7 bin hektar
orman ve maki ekosistemi çeşitli düzeylerde zarar görmüştü. Bu veriler göz önünde bulundurularak, İzmir’deki yangın da “küçük” sayılamaz kuşkusuz. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun
28 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasına göre İzmir’deki yangında tam 6,5 bin hektar
orman ve maki ekosistemi zarar görmüş. Alanda çalışan deneyimli meslektaşlarım da böyle söylüyor. Bense arazilerin yüzey genişliklerini pek iyi kestiremem ama görünce ben bile zarar gören alanın binlerce hektar olduğunu düşünüyorum.
Öte yandan; İzmir’de yangından zarar gören orman ve maki ekosistemlerinin genişliği bir sonuçtur.
Yalnızca bu sonucun kimi boyutları temel alınarak yapılacak tartışmalar ise, deyim yerindeyse
“gölge boksu” yapmaktan öteye geçmez. Bence sorunun çok daha önce ayrıntılı olarak sorgulanıp
tartışılması gereken boyutları var. Bu bağlamda birkaç temel gerçekliği anımsatacak, yanı sıra,
birkaç boyuta ilişkin düşüncelerimi sunacağım; umarım tartışmaya değer bulunur:
i) Orman ve maki yangınları öteki yangınlardan ;
✓ Özgün bir «yanma» olgusudur !
✓ Etkileşimli, değişken süreçlerdir !
✓ Her biri kendine özgüdür !
✓ Her durumda «zararlı» değildir !

*

Bunu söylerken TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun 28 Ağustos 2019, yanı sıra, Türkiye Ormancılar
Derneği’nin 12 Eylül 2019 tarihli “18-20/08/2019 Tarihli İzmir Orman Yangını İle İlgili..” basın açıklamalarını
unutmuş değilim.

**

Örneğin; 2006 yılı sonunda hazırlayıp yaymaya çalıştığım incelememde de <<Ormanlarımız “Dün” Yandı,
“Bugün” de Yanıyor, “Yarın” da Yanacak !” savını öne sürmüştüm. Bu incelememdeki savlarımı 2008 yılındaki yangınlardan sonra da yineleyerek; <<- Evet; Ormanlarımız “yarın” da yanacak ! Bu nedenle, ben
2009 yılında da “<<Ormanlarımız “Dün” Yandı, “Bugün” de Yanıyor, “Yarın” da Yanacak ! (3)>>’ü yazmak
zorunda kalacağım…>> demiş; bu savın dayanaklarını da aklımın yettiğince açıklamıştım. Bu açıklamam
gazetelerde yer alınca OGM gazetelere bir “tekzip” yazısı göndererek yine, deyim yerindeyse “havanda su
döğmüştü.” Şimdi bir dipnot olarak da yinelersem yadırgamazsınız umarım:
“Ormanlarımız “dün” yandı, “bugün” de yanıyor, “yarın” da yanacak ne yazık ki !>>
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ii) Orman yangınlarının kamuoyunda tartışılması sırasında “çok kötü fena”
bir indirgemecilik
yapılıyor. Sözgelimi, tartışmalar ya zarar gören orman
ya da maki ekosistemlerinin genişliğine ya söndürme
Yangın
Sırası
çalışmalarında kullanılan araçların uygunsuzluğuna ya
da ilgililerin çokça sergiledikleri ipe sapa gelmez, çoğunlukla kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarına, yangından kaçamayan kaplumbağaların acıklı görüntüsüne,
Yangın
“akciğerlerimiz yanıyor” söylemine indirgeniyor. Oysa,
Yangın
Sonrası
yandaki desende de göreceğiniz gibi her yangında birÖncesi
birinden soyutlanmaması gereken üç temel boyut vardır. Ne ki bu boyutlar en iyi durumlarda bile tek başlarına ele alınıp tartışılıyor, çözüm önerileri geliştiriliyor.
Öte yandan, bu boyutlardaki tartışma konuları ise çokça
sanıldığı gibi hiç de az değil. Bu konuları aşağıdaki çizelgede özetleyerek örnekledim:

Tartışmayı daha da zorlaştırmak amacıyla söylemiyorum: Bunlar yapılacak sorgulamalar sırasında ele alınması gereken konuların yalnızca başlıklarıdır. Açıktır ki, bu başlıklar altında ele
alınması gereken konular çok daha fazladır; özellikle de ülkemizde.
iii) Büyük orman yangını çıkma olasılığı göreceli olarak daha yüksek olan 20-30 yaşlarındaki orman
ekosistemlerinin genişliği yapılan ağaçlandırmalar, yanı sıra, gençleştirme çalışmaları nedeniyle
ülkemizde 5 milyon hektarı aşmıştır.
iv) Ülkemizdeki orman ekosistemlerinin % 58’i yangın olasılığının göreceli olarak yüksek olduğu
bölgelerde bulunuyor. Öyle ki bu orman ekosistemlerinin % 44,1’i yangınlara karşı son derece
duyarlı olan, başka bir söyleyişle de kimi durumlarda varlığını doğal olarak yenileyebilmek için
yangınlara da gereksinmesi olan kızılçam ile karaçam türlerinden oluşuyor. Öyle ki, bu oranın
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çok daha büyük olduğu Antalya gibi yöreler de var. Üstelik OGM, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki yeni orman ekosistemleri oluşturma amaçlı çalışmalarında çoğunlukla ormancı çalışanların “asker ağaç” olarak adlandırdıkları kızılçam ile karaçam kullanıyor. Bu nedenledir ki,
aşağıdaki çizelgede de gördüğünüz gibi, bu ağaç türlerinin oluşturdukları orman ekosistemleri,
yalnızca son onbeş yılda yaklaşık 400 bin hektar artmıştır:
Ağaç Türleri
Kızılçam
Meşe
Karaçam
Kayın
Sarıçam
Ardıç
Göknar
Sedir
Ladin
Fıstıkçamı
Kızılağaç
Kestane
Gürgen
Kavak
Ihlamur
Dişbudak
Okaliptus
Diğer Türler
TOPLAM

2004
Hektar
5420525
6426277
4202298
1751484
1239578
447493
626647
417189
297397
42618,2
95194
88773
10036
7963
4582
21188
2419
87088
21188746

%
25,6
30,3
19,8
8,3
5,9
2,1
3
2
1,4
0,2
0,4
0,4
0
0
0
0,1
0
0,4
100

2018
Hektar
5686009
5938527
4304821
1935730
1538304
963217
593201
487819
32890
164798
149215
89941
35609
16430
12803
7359
1434
368826
22621935

%
25,1
26,3
19
8,6
6,8
4,3
2,6
2,2
0,1
0,7
0,7
0,4
0,2
0,1
0,1
0
0
1,6
100

Değişme
(Hektar)
265484
-487750
102523
184246
298726
515724
-33446
70630
-264507
122179,8
54021
1168
25573
8467
8221

-13829
-985
281738
1433189

Kaynak:
1) Orman Varlığımız, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara 2006; Sayfa 55.
2) https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Istatistikler/ (Orman Alanlarının Ağaç Türlerine
Göre Dağılımı; Ormancılık İstatistikleri 2018.rar\Ormancılık İstatistikleri 2018\1
Orman Varlığı)

Ek olarak, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki hukuksal olarak “orman” sayılan yerlerde en
az kızılçam orman ekosistemleri denli yangına karşı duyarlı olan maki ekosistemleri hiç de
azımsanabilecek genişlikte değildir. Üstelik maki ekosistemleri çoğunlukla yerleşme yerlerine,
karayollarına bitişik sayılabilecek konumlardadır. Ancak, ne yazık ki yangınların maki ekosistemlerine verdiği zararlar, çoğunluk küçümseniyor. Oysa maki ekosistemleri, ekolojik yararlarının
yanı sıra, yanlarındaki orman ekosistemlerinin korunmasına da katkıda bulunabiliyor.
v) Biliyorsunuz sanırım: Ülkemizde “orman” sayılan yerlerin tümüne yakını devlet mülkiyetindedir;
devlet adına da OGM tarafından yönetilmeye (korunmaya, iyileştirilmeye (!), işletilmeye, genişletilmeye vb) çalışılıyor. Dolayısıyla orman yangınlarının önlenmesi ile söndürülmesi çalışmalarının gerektiğince tasarlanıp, planlanıp yürütülmesinden de öncelikle ve ağırlıkla OGM sorumludur. Ancak, OGM, yürürlükteki örgütlenme biçimiyle bu sorumluluğunu artık gerektiğince yerine
getiremez durumdadır; son derece hantallaşmış, antidemokratikleşmiş, her türlü keyfi, partizanca karar ve uygulamaların olağanlaştığı bir yapıya dönüşmüştür. Öyle ki, orman yangınlarının
önlenmesi ve söndürülmesi çalışmalarını yürüten orman işletme müdürlükleri ile onların alt birimleri olan orman işletme şefliklerinde en temel ormancılık çalışmaları bile, sözgelimi;
✓ sorumluluk alanlarının son derece geniş olması,
✓ yıl içinde yapılması gereken yönetsel iş ve işlemlerin çeşitliliği ve çokluğu;
✓ sıkça ve zamansız yapılan görev yeri değişiklikleri*
✓ yerel toplumsal ve siyasal baskılar
*

İzmir’den iki örnek vereyim: İzmir Orman Bölge Müdürü, en son 12 Eylül 2019 günü, yani yangın mevsimi
henüz bitmemişken değiştirilmiştir. Daha düşündürücü olan ise yangında en büyük zarar gören Menderes
Orman İşletme Müdürü’nün yangından yirmi gün önce atanmış olmasıdır. Ne yani, yangın mevsiminin tam
ortasında böyle bir atama karşısında “kader utansın” mı diyeyim? Beni boş verin, ilgili meslek örgütleri ne
der ya da dedi acaba?
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vb nedenlerle gerektiğince yürütülemez olmuştur. Aşağıdaki çizelgede, kimi orman bölge müdürlüklerindeki söz konusu birimlerin genişlikleri görüyorsunuz*:
Bölge
Müdürlüğü

Yıllık
Ortalama
Yangın
Sayı

Muğla
355
İzmir
264
Antalya
244
K.Maraş
169
Adana
124
Amasya
86
İstanbul
82
Mersin
71
Kastamonu
66
Balıkesir
60
Toplam/Ortalama 1 521
%
70,2
Türkiye
2 291

%

Toplam
Orman
Varlığı
(Hektar)

15,5
12,2
10,7
7,4
5,4
3,8
3,6
3,1
2,9
2,6
66,4

1 155 914
1 018 259
1 146 062
869 129
752 339
1 529 275
640 022
835 534
1 239 498
632 038
9 818 070
43,4
100,0 22 621 935

Birim Sayıları

Orman Varlığı
(Hektar)

İşletme İşletme İşletme İşletme
Müdürlüğü Şefliği Müdürlüğü Şefliği
12
74
96326 15620
8
60
127282 16971
13
73
88159 15699
7
41
124161 21198
9
50
83593 15047
11
79
139025 19358
11
61
58184 10492
8
44
104442 18989
22
135
56341 9181
7
50
90291 12641
108
667
90908 14720
246

1425

91959 15875

İlginçtir; orman işletme müdürlüğü ile orman işletme şefliklerinin sorumlu olduğu “orman” sayılan
alan varlığının ortalama genişliğinin bu denli büyük olması, ilgili plan, strateji belgesi vb belgelerde öteden beri dile getiriliyor. Ne var ki, gereği nedense bir türlü yapılmıyor. Sözgelimi; “Orman işletme müdürlükleri ve işletme şefliklerinin optimal sayıya ve saha büyüklüğüne ulaştırılması” gereği, 2017-2021 döneminde uygulanmak üzere hazırlanan Orman Genel Müdürlüğü
Stratejik Planı’nda bile yine “7.2 Geliştirmeye Açık ve Zayıf Yönler” (Sayfa 40) ile “Temel Stratejiler” (Sayfa 53) arasında sayılmıştır. Ancak OGM’nin ne 2017 ne de 2018 “Faaliyet Raporu”nda
bu konuyla ilgili bir gelişmeden söz edilmiştir. Ne yani, gereğini ben mi yapacağım?.
vi) Ülkemizde hukuksal olarak “orman” sayılan yerlerin içinde ve bitişiğinde 20 bin dolayında kırsal
yerleşme – Biliyorsunuz sanırım; bu yerleşmelerin yarısı 2012 yılında bu yana artık “mahalle” sayılıyor!bulunuyor. Bu yerleşmelerde yaşayanların bitkisel üretim ve hayvancılık etkinlikleri, yanı sıra,
ulaşımları orman ve maki ekosistemleriyle içiçe gerçekleştiriliyor.
Ek olarak orman ve maki ekosistemlerinin içindeki, yanı sıra, bitişiği ya da yakınındaki turizm, madencilik, enerji üretimi ve taşıması,
karayolu taşımacılığı vb etkinlikler
giderek yoğunlaşıyor. Dolayısıyla
da, insan kaynaklı yangınların
çıkma olasılığı artıyor. Bu nedenlerle ülkemizde orman ve maki
yangınlarının haritada da görüldüğü gibi Ege ile Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşması ne öngörüleme2.Derece
1.Derece (Hassas)
3.Derece
4.Derece
5.Derece
yecek ne de yadırganacak bir durumdur:
*

Ancak bu ortalama “orman” sayılan alan genişlikler sizi yanıltmasın: Örneğin, toplam “orman” sayılan alan
genişliği Gülnar, Mut, Silifke ve Gülnar’da (Mersin), sırasıyla 162, 142 ile 124 bin hektardır. Antalya Orman
Bölge Müdürlüğü’nün Antalya, Alanya ile Taşağıl Orman İşletme Müdürlüklerinin “orman” sayılan alan genişlikleri de, yine sırasıyla 140, 108 ile 104 bin hektardır. Söz konusu genişlikler İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman işletme müdürlüklerindeyse daha kaygı verici: Örneğin “büyük” yangının en çok zarar
verdiği Menderes Orman İşletme Müdürlüğü’nün “orman” sayılan alan genişliği tam 165 bin hektar iken
Manisa Orman İşletmesi’nin “orman” sayılan alan genişliği 203 bin hektardır. Bu birimlerin sorumlu oldukları
“orman” sayılan yerlerdeki orman ve maki ekosistemlerinin yangına ne denli duyarlı olduğunu ayrıca belirtmeme gerek yok sanırım.
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Gördüğünüz gibi orman ve maki yangınları yönünden “1. Derece Hassas” sayılan yerler* Ege
Bölgesi’nde göreceli olarak daha içerlere giriyor. Giriyor, çünkü, Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya
dik bir konumdadır. Bu nedenle Batı, Güneybatı rüzgârları dağların aralarındaki görece olarak
daha alçak olan “vadilerden” kolaylıkla daha içerlere girebiliyor; dolayısıyla yangının yayılması
kolaylaşıyor.
vii) Ülkemizde orman ve maki yangınlarında çıkan yangın sayıları giderek artıyor; buna karşılık
zarar gören orman ve maki ekosistemi genişlikleriyse azalıyor. Bu gerçek aşağıdaki çizgelerde
de hem ülke genelinde hem de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü özelinde açıklıkla görülüyor:
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Öte yandan; yangın başına düşen ortalama zarar gören orman ve maki ekosistemi genişliği,
sizin de kestirebileceğiniz gibi, yangın söndürme çalışmalarının etkenlik düzeyi yönünden anlamlı bir ölçüttür. Ancak ekolojik koşulların
benzeşik olmadığı durumlarda bu ölçüte
dayalı yorumların genelleştirilmesinden ya
da yöre -yahut yönetim birimi yahut zaman
temelli- karşılaştırılmasından olabildiğince
kaçınılması gerekiyor. Yandaki çizge bu
gerçek göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde ülkemizde, bu kapsamda
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangın
söndürme çalışmalarında etkenlik düzeyinin
giderek yükseldiği söylenebilir. Dolayısıyla,
OGM çalışanlarına teşekkür edilmesi gerekiyor; içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak,
bana öyle gerekiyor ki, “orman” sayılan yerlerde yol yapımı, ormancılık dışı etkinlikler vb nedenlerle orman ve maki ekosistemleri bütünlüğünün –“sürekliliğin”?- azalmasının da bu gelişme üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Çok merak ediyorum, bu gelişmeler karşısında şimdi kalkıp da;
“- Gerçeklikler böyleyken yangınlarla “mücadelede” siz önceliği ve ağırlığı yangınları
önlemeye mi söndürmeye mi verirdiniz?”
sorusunu sorsam ne yanıt verirdiniz acaba? Bu bağlamda merak ettiğim başka bir konu daha
var: OGM’de bu düzeyde tartışmalar ne denli yapılıyor acaba?

*

OGM’nin 1995 yılında yayımladığı 285 Sayılı Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları başlıklı bildirgeye (tebliğe) göre son yirmi yılda çıkan yangın sayılarının yıllık ortalaması temel alınıyor. Buna göre; (10.1 ve daha fazla); 2. Derece: Yangına çok tehlikeli (6.1-10.0); 3. Derece: Yangına orta tehlikeli (3.1- 6.0); 4. Derece: Yangına az tehlikeli (1.1- 3.0); 5. Derece: Yangına çok az tehlikeli
(1.0 ve daha az) yangını çıkan.

8

Orma nla rımız ve Orma ncı lığ ımı z Ü z erin e “ Ses siz ” T art ışma lar …

viii) OGM, orman yangınlarının yersel yoğunluğunu belirtmek için çoğunlukla çıkan yangın sayısı
verilerini kullanıyor. Bence bu eksik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, sözgelimi, orman bölge
müdürlüklerinin (ya da işletme müdürlüklerinin) yahut illerin “orman” sayılan alan genişlikleri
dikkate alınmıyor. Oysa, az önce de değindiğim gibi, ekolojik koşullar bu tartışmada da temel belirleyici olduğunun gözden kaçırılmaması gerekiyor. Sözgelimi, ancak ekolojik koşulların benzer
olduğu yörelerde “orman” sayılan alan genişliği fazla olan bölge ya da işletme müdürlükleri yahut
illerde daha çok yangın çıkabilecektir. Bu nedenle ben, ekolojik koşulların benzer olduğu bölge
ya da işletme müdürlükleri yahut illerin orman yangınları yoğunluğu yönünden karşılaştırılması
sırasında “orman” sayılan alan başına (hektar) düşen yangın sayısının ya da yangından zarar
gören orman ve maki ekosistemi genişliğinin de (hektar) temel alınması gerektiğini düşünüyorum*. Bakın, bu yaklaşımla 2016-2018 ortalamasından hareketle yaptığım illerarası sıralamada
nasıl bir görünüm ortaya çıkıyor:

Sayı

Alan

(Adet)

(Hektar)

Orman

İller

Orman

(1000 Ha)

0,564
0,562
0,516
0,413
0,319
0,298
0,284
0,232
0,195
0,180

İller

(1000 Ha)

İstanbul
Hatay
Şanlıurfa
İzmir
Muğla
Nevşehir
Osmaniye
Antalya
Ardahan
Adana

2, 755
2, 114
1, 83
1, 607
1, 602
1, 543
1, 447
1, 422
1, 372
1, 278

Hatay
İzmir
Mardin
Nevşehir
Antalya
Ardahan
Aksaray
Diyarbakır
Edirne
Siirt

Sanırım, bu ölçüt de göz önünde bulundurulduğunda OGM’nin orman bölge müdürlükleri, orman
bölge müdürlüklerinin orman işletmeleri, orman işletmelerinin de orman işletme şeflikleri arasında daha gerçekçi yangın olasılığı – “riski”?- sıralaması yapması yararlı olacaktır.
ix) Özellikle ormancılığımızda olup bitenleri yakından izleyemeyenler – ya da “izlemeyenler” - orman
ve maki yangınlarının arttığı günlerde, öyle yanlış açıklamalar yapıyor ki, kızmamak elde değil.
“Zahmet edip” en küçük bir araştırma çabasına bile girmiyorlar çünkü. Dolayısıyla kitle iletişim
araçları da yangınları gülünç sayılabilecek biçimde haberleştiriyor. Sözgelimi, gerekli hukuksal
düzenlemelerin olmadığını; orman ve maki ekosistemlerinin zarar gördüğü arazilerin ağaçlandırılmadığını, bu arazilerin “ranta açılacağını” – ne demekse?- bile öne sürebiliyorlar; çok yanlış !
Daha önce de aktardım; yineliyorum: Anayasanın 169. Maddesinde “Yanan ormanların yerinde
yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.” kuralına yer verilmiştir. Belki inanmayacaksınız ama gerçek: Bu kural, çokça sanıldığının aksine, büyük ölçüde
uygulanıyor. Gerçekte, “devlet ormanı” sayılan arazilere “göz koyan” bir yatırımcının orman ya
da maki ekosistemlerini yakmaya kalkışması için, bağışlayın lütfen, aptal olması gerekiyor; eh,
ülkemizde yatırımcıların aptal olduğunu kimseler söyleyemez sanırım . Örneğin 3213 sayılı
Maden, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına…, 2873 sayılı Milli Parklar, 6831 sayılı Orman vb yasalarda bu
amaçla kullanılabilecek çok sayıda kurala yer verilmiştir çünkü. Bu yasal Buna karşılık;
*

Bu bağlamda, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü”nün yayınları arasında 2008 yılında 36 sayılı “Teknik
Bülten” olarak çıkan Büyük Orman Yangınlarının Meteorolojik Veriler Işığında İncelenmesi başlıklı
araştırmayı anmadan geçemeyeceğim: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü araştırmacılarından M.Emin Akkaş, Cemhan Bucak, Zülfü Boza, Dr.Hüsnü Eronat, Abdurrahman Bekereci, Ayhan Erkan ile Celil Cebeci’nin gerçekleştirdiği araştırmada 46 “büyük” yangın çeşitli
yönlerden karşılaştırmalı olarak incelenmiş, yangın öncesinde alınabilecek öneriler getirilmiştir. “- Peki, getirilmiştir de ne olmuştur?” derseniz söyleyeyim: Hiç, hiçbir şey ! ☹
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✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 68-76. Maddeleri;
✓ 1976 yılında çıkarılmış Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik
✓ 1995 yılında çıkarılan 285 Sayılı Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde
Uygulama Esasları,
✓ 2019 yılında çıkarılmış Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik
bulunuyor. Bu nedenle tartışılması gereken, hukuksal düzenlemelerin olup olmaması değil, var
olanların günümüz gereklerini ne denli karşılayabildiği, yanı sıra, ne denli uygulanabildiğidir. Örneğin;
✓ Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesine göre; “Yangının teknik bakımdan söndürülmesi işi,
yangının söndürülmesine iştirak eden en büyük orman amiri tarafından sevk ve idare
olunur”;
✓ 285 Sayılı Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları’na
göre; “Çıkan bir orman yangınının önlenmesi ve söndürülmesinde birinci yangın amiri,
yangının çıktığı yörenin orman işletme şefidir. Yangın mahalline işletme müdür yardımcısının intikalinden itibaren yangın amirliği görevini müdür yardımcısı üstlenecek, işletme
şefi kendisine yardımcı olacaktır. Yangın mahalline işletme müdürünün intikalinden itibaren yangın amiri işletme müdürü olacaktır. Müdür yardımcısı ve işletme şefi kendisine
yardımcı olacaklardır.”
Ne var ki, bu kurallar, özellikle “büyük” sayılan yangınların söndürülmesinde, deyim yerindeyse,
büyük ölçüde “kâğıt üzerinde kalıyor”; orman bölge ya da genel müdürü, ilgili bakan; dahası,
kaymakam ya da vali, kısacası, benim dışımda ☺ herkes “yangın amirliği” yapmaya kalkışıyor,
çoğunlukla da yapıyor. Yaşanan onca deneyime karşın bu olumsuzluklar günümüzde de yaşanabiliyorsa eğer, açıktır ki, bu düzenlemelerin “güncelleştirilmesi” zorunlu oluyor.
Öte yandan; tam da bu noktada 6831 sayılı Orman Kanunu’nu 57. Maddesindeki şu kuralın
anımsanması gerekiyor:
“Orman sahasını artırmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve çeşitli sebeplerle meydana
gelmiş açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozulmuş ve amenajman planlarında toprak muhafaza karekteri taşımadığı halde muhafazaya ayrılmış orman alanları ile, Devlete ait olup orman yetişme muhiti
şartları bakımından elverişli olan yerlerde; köy tüzelkişilikleri ve diğer gerçek ve tüzelkişiler tarafından
Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek planlara göre ağaçlandırma yapılabilir.”

Bu yasal kuralın yanı sıra bu maddeye dayanılarak en son 2012 yılında çıkarılan Ağaçlandırma
Yönetmeliğine – İlginçtir; bu Yönetmelik OGM çalışanları arasında çoğunlukla “Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği olarak anılıyor; neden acaba? Sakın “dervişin fikri neyse zikri de odur” durumu olmasın? Bilemem !- bakalım isterseniz: 6831 sayılı yasanın bu kuralına karşın;

✓ Yönetmeliğin 5. Maddesinde “Genel Müdürlük Tarafından Devlet Ormanlarında Yapılacak Çalışmalar” arasında;
✓ Yönetmeliğin 8. Maddesinde sayılan “Devlet Ormanlarında Özel Ağaçlandırma, Özel
Erozyon Kontrolü ve Özel İmar-İhya Çalışmalarına İzin Verilemeyecek Yerler” arasında;
✓ En son 2016 yılında düzenlenen 6912 sayılı “Özel Ağaçlandırma Tamimi”nin “Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemeyecek sahalar “ başlıklı 3. Maddesinde de
yangınlardan zarar görmüş yerler sayılmıyor !. “- Neden ?” derseniz, yanıtım çok kısa olacak:
Bilmiyorum ! Nedenini bilmiyorum ama söz konusu yasal kuralın orman ya da maki ekosistemlerinde yangın çıkarma eylemlerini tetikleme olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyebilirim; sizce yanılıyor muyum acaba?
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x) “Küresel” olduğu savlanan iklim değişikliklerinin Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki orman ekosistemlerinde yangın olasılığını artırıcı yönde olduğu öne sürülüyor. Hiç de yabana atılmaması gereken bu olasılık nedeniyle;
✓ özellikle yeni orman ekosistemi oluşturma çalışmaları sırasında dirençli orman ekosistemi yapılarının oluşturulması,
✓ bu günlere kalabilmiş doğal orman ekosistemlerinin ise özellikle yangınlara karşı korunmasına yönelik önlemlerin savsaklanmaması
zorunlu oluyor. Bu zorunluluğa TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılında ikinci baskısı
yapılan Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nda da yer verilmiştir (Sayfa
80-82):
“Türkiye’deki ekolojik koşullar, “orman” sayılan alanların genişliği ve yürürlükteki ormancılık düzeni
Türkiye’deki orman ekosistemlerinin iklim değişikliğinin olası olumsuz etkilerine karşı direnebilmesi
ve karbon yutak alanı işlevini daha iyi yerine getirilebilmesi yönünden yaşamsal önemde olanaklar
sağlamaktadır. Bu fırsatların bilinçli olarak yönetilmesi gerekmektedir. Aksi halde ormanlar, Türkiye’de de iklim değişikliğinin olası olumsuz etkilerinden görece olarak en fazla etkilenebilecek ekosistemlerin başında gelmektedir.”

Ne var ki, OGM’nin gerek geleneksel yönetsel yapısını gerekse egemen yaklaşımlarını bu uyarı
doğrultusunda değiştirmek için herhangi bir somut çaba içinde olduğu söylenemez*; kısacası
OGM’de her şey, deyim yerindeyse, “eski hamam eski tas”.

Başka ne söyleyebilim ki, bilmem…
Gönlüm isterdi ki, bu “tezlerimi” (!) gerektiğince tartışabileyim; ne yazık ki böyle bir şansım hemen
hemen hiç olmadı; sanırım, bu gidişle hiç olmayacak . Doğrusunu isterseniz, bu durumu artık
yadırgamıyorum; deyim yerindeyse, “zurnanın son deliği olunca” hep böyle oluyor çünkü. Ancak,
nedendir bilemiyorum; daha önce de belirttim: “Konu uzmanı” sayılanlar sorunu kendi aralarında
bile tartışmıyor. Çeşitli kuruluşlar, benzer düşüncelere sahip bir iki “uzmanı” bir araya getirerek
yazanaklar hazırlatmak, kamuoyuna sunmakla yetiniyor. Ek olarak, orman fakülteleri ile ormancılık
araştırma enstitüleri, bu kuruluşlardaki bilimciler ile araştırmacılar da kamuoyuna bilgilendirme çabalarına “gerektiğince” girmiyor. Böyle olunca da ilgili bakan, genel müdür vb yöneticiler her türlü
yanıltmacaya başvurabiliyor; yaşamında hiç orman ya da maki yangını deneyimi yaşamamış “duyarlı” kişiler ise açık oturum, çalıştay vb etkinliklerde konuşabiliyor, köşe yazıları yazabiliyor, basın
açıklamaları yapabiliyor. Bakın, İzmir’deki “büyük” yangının zarar verdiği orman ve maki ekosisteminin genişliğinin 6500 hektarı aştığı öne sürülüyor. Ancak ne ilgili Bakan ne Genel Müdür ne de
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hâlâ yangının hemen sonrasında açıklanan 500-600 hektar söylentiyi veri alıyor olacaklar ki kesin bir açıklama yapmıyor ya da yapamıyor. Doğal olarak, böylesine bir
“bilgisel karartmada” yangının çıkışı ile bu denli büyüyebilmesinin nedenini de öğrenemiyoruz. Peki
ne öğreniyoruz;
✓ yangından hemen sonra, ülke genelinde “11. Ayın 11’i saat 11’de 11 milyon fidanın”
ni hepsi hepsi 8-10 bin hektar !) dikileceğini;

(ya-

✓ Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmeliğin 11 Eylül
2019 günü yürürlüğe konulduğunu;
✓

kimi gönüllü kuruluşların “10 TL’ye bir fidan” vb üzünçlü bağış çağrıları yaptıklarını !

Ört ki ölem !
*

Bu bağlamda OGM’nin 2010 yılında çıkardığı 6665, ardından 6859 ile 6976 sayılı genelgelerle uygulamaya
çalıştığı Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi’ni
(YARDOP) anmazsam, haksızlık yapmış olurum: YARDOP, 2008 tarihinde toplam 20,6 bin hektarda (16
bin hektar orman ve maki ekosistemi, 4.9 bin hektar açık alan) zarar veren Antalya, Serik-Taşağıl Yangınından sonra gündeme getirilmiştir. Projenin amacı; “yangına hassas ormanlarda yangınlara karşı direnci
arttırmak, yanıcı madde miktarını azaltmaya yönelik meşcere bakımlarını yapmak, yangın sırasında açığa
çıkan ısı enerjisini düşürmeye yönelik yangın zayıflatma alanları oluşturmak, ağaç, ağaççık ve çalılardan
oluşan hatlar tesis etmek, ihtiyaç halinde ulaşım tesisleri yapmak, ayrıca yangına direnç gösteren yöreye
uygun türler ile karışık ormanlar kurmak” olarak belirlenmiştir. Proje, yoğun karşı çıkışlara yol açmasına
karşın şimdilerde de yaşama geçirilmeye çalışılıyor.
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***
Sizce, egemen kültür, yaklaşım ve uygulamalar çoğunlukla böyle oldukça, orman ve maki ekosistemlerimiz, sözgelimi;
✓ bundan sonra da çıkabilecek ya da çıkarılabilecek yangınlara;
✓ yangında çok daha büyük orman ekosistemi yitirilmesine yol açan madencilik, turizm, enerji,
yerleşme, çöplük, tarım vb yatırımcıların “yasal” yıkıcılıklarına;
✓ “Brutus” olmaya özenen iş bilmez ormancı teknokrat ve bürokratların aymazlıklarına;
✓ yaşlı doğal orman ekosistemlerini özel “ağaç tarlalarına” dönüştürme çabası içinde olanlara;
✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki “bozuk” - ya da artık “boşluklu kapalı” (!) - sayılan orman
ve maki ekosistemlerinin özel zeytinliklere, meyve bahçelerine dönüştürtenlere
karşı ne denli direnebilir; direnebilir mi?

***

(Melike Dirikoç)
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(Fotoğraf: Brian Amiro, Kanada Orman Servisi)

Sağolsunlar, bilgi ve deneyim birikimlerine çok güvendiğim iki meslektaşımla yangın yerini
ben de “ziyaret ettim”; kurtulanlara başsağlığı, sabır, yeni yangınlara karşı da direnebilme gücü, en çok da şans diledim; böyle giderse en çok şansa gereksinmeleri olacak çünkü.
Umarım, hiç olmazsa bu dileğim gerçekleşir.
Anımsarsınız: Orman Pamuk’un ünlü romanı Yeni Hayat, “Bir gün bir kitap okudum ve bütün
hayatım değişti.” tümcesiyle başlar. Yaklaşık elli yıllık bir orman mühendisiyim; inanın,
beni böylesine hüzünlendiren bir orman ekosistemi yıkıntısı – “kalıntısı” mı demeliydim?görmedim; dilerim bir daha da görmem. Önce ne düşündüm biliyor musunuz; “yanma”,
sözcüğünün Türkçemizde neden bu denli değişik anlamlara sahip olduğunu? Bakar mısınız;
Dil Derneği’nin Türkçe Sözlük’ünde yirmiye yakın anlam açıklanmış. İlginçtir, bu açıklamaların çoğunluğu kötücül durumları, duyguları ya da görüntüleri dile getiriyor. Çok merak
ediyorum, neden acaba; bilemiyorum. Ancak, bildiğim bir şey varsa, orman ve maki ekosistemlerinin yangın sonrası görüntüsü, tüm bu kötücül durumları en üzünçlü biçimde somutlaştırıyor. İnanın yüreğime, beynime kazındı gördüklerim. Bilimsel de olsa, “orman ya
da maki ekosistemleri varlıklarını sürdürebilmek için yanmaya da gereksinme duyar” savı
bile tüm anlamını yitirdi benim için. Oysa bilgiçlik taslamak için ne de çok dillendirirdim
bu gerçeği… Ama artık böyle bir şey yapmam, yapamam.
“Ziyaretimizi” ne yazık ki yangından yaklaşık iki ay sonra gerçekleştirebilmiştik. Ancak
yine de kulaklarımızı çınlatırcasına bir “sessiz çığlık” karşılamıştı bizi; öyle ki birbirimizi
duyamaz olmuştuk. Acı, çaresizlik, umutsuzluk taşıyordu bu çığlıklardan. Tümüyle yanmamış ağaçlar, ağaççıklar, çalılar bile kurtulduklarına sevinemiyordu; çoğunun ailesi, dostları, komşuları yanmıştı çünkü. “Düne” değin sudan, ışıktan, minerallerden daha fazla yararlanabilmek için kıyasıya yarıştıklarını yitirdiklerine bile üzülüyorlardı. Doğrusunu ister-
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seniz, kendilerinin bundan sonra nasıl yaşayabileceklerini de bilmiyorlardı. Ormancı çalışanların söyledikleri akıllarından çıkmıyordu: Onlardan ağaçlandırma çalışmaları öncesinde
yangından her nasılsa kurtulabilmiş ağaç, ağaççık, çalıların da kesileceğini duymuşlardı
çünkü.
“- N’olur kesmeyin bizi; getireceğiniz ağaç, ağaççık ve çalı kardeşlerimizi hoş karşılar; onları olumsuz hava koşullarına karşı kollar; suyumuzu, aşımızı, bilgilerimizi
deneyimlerimizi onlarla paylaşabilirdik…”
demeyi çok istemişler ama söyleyememiştiler ne yazık ki. Hem söyleyebilmiş olsalar bile
kime anlatabilirlerdi bu dileklerini. Büyükbaşların buyruğu kesindi; alan en kısa zaman tümüyle yeniden ağaçlandırılacaktı. Ayrıca, kendilerinden yana belledikleri ormancı teknokratlar da onların kesilmesinden yanaydı. Bu nedenlerle bir yandan yanan yerlerini iyileştirmeye çabalarken bir yandan da bundan sonra başlarına geleceklerden yana kaygılanıyorlardı.
Öte yandan şöyle düşünmüyor da değillerdi sanırım:
<<- Bir kez de bizi dinleseniz, kıyamet mi kopar; nasıl olsa aranızda dilimizden anlayan
arkadaşlarınız da var… Yoksa bize hiç güvenmiyor musunuz? Oysa daha önce ne yangınlar görmüş ancak küllerimizden doğmuşçasına birliğimizi yeniden oluşturmuştuk. Ağaçlandırmak için neden bu denli acele ediyorsunuz? Anlıyoruz, bu kez duyarlı ama bilisiz
kamuoyunun daha önce görülmedik yoğunlukta baskısı var üzerinizde. Sonra; ilgili Bakan
beceriksizliklerini, yanı sıra, gündemdeki ekonomik bunalımı gözlerden kaçırabilecek
‘hoşluklara’ da gereksinme duyuyor. Onu da anlamıyor değiliz. Ancak ilgili Bakan ile
Genel Müdürün henüz küllerimiz soğumadan, 22 Ağustos 2019 günü yaptıkları şu açıklamaları henüz unutmadık:
“11 Kasım'da saat 11.11'de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere
Bakanlığımızca açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyoruz”
“Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini arttırmak, toplumun her kesimini çevreye duyarlı bir
hale getirmek ve katkı sağlamak özellikle de son zamanlarda çıkan orman yangınları sebebi ile telef olan ağaçların bir kısmını da olsa telafi edebilmek amacıyla çevre farkındalığı yaratmak için rekor fidan dikimi etkinliği düzenleyeceğiz.”
Önce inanmadık doğal olarak ama aramızda “- Yoksa bu yangını böylesi gösterişler yapmak için mi çıkardılar ya da bu denli yanmamıza göz yumdular?” diye düşünmeyenler çıkmadı da değil. Neyse ki, çoğunluğumuz; “- Yok yok; onların bile gözleri bu denli kararmış
olamaz…” görüşündeydi. Ancak, doğru söyleyin n’olur; koca koca adamlar bu denli saçma sapan bir düşünceye nasıl kapılabilirler; haydi, kapıldılar diyelim; peki bu düşüncelerinden hareketle nasıl böyle bir açıklama, çağrı yapabildiler?
Keşke hiç olmazsa göreceli olarak daha az zarar görmüş bizim gibileri kendi başımıza
bıraksaydınız da neler yapabileceğimizi dosta düşmana gösterebilseydik.>>

Sizce de böyle düşünmüş olamazlar mı?

Peki, İzmir’deki “büyük” yangından gerekli dersler çıkarılmış mıdır?
Daha doğru bir söyleyişle, OGM’de yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde böyle bir
çabaya girildi mi; doğrusu bilmiyorum ama duyumlarıma göre girilmemiş; Orman Bölge Müdürlüğü’n yalnızca “kafadar” birkaç kişini katıldığı bir “değerlendirme” toplantısı yapılmış.
Bu da OGM’de olağanlaşmış bir olumsuzluk bence. Örneğin, 1976 tarihli Orman Yangınları-
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nın Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik‘te
böyle bir uygulamayı zorunlu kılabilecek bir düzenleme yok çünkü. 1995 tarihli Orman
Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları Tebliği’ndeyse yalnızca;
“b) 50 ha ve daha büyük yangınlarda, yangın tamamen söndükten sonra Bölge Müdür Yardımcısı
başkanlığında, Koruma Şube Müdürü ve İşletme Müdürü tarafından yangının kritiği ile ilgili bir
rapor düzenlenecektir.”

kuralına yer verilmiştir (Sayfa 28). Böyle bir yazanağın hazırlanmış olabileceğini düşünü
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx

yorum; bu, OGM’de “rutinleştirilmiş” bir işlem çünkü.
Öte yandan, daha önce de söylediğim gibi, OGM’nin ilgili daire başkanları 16 Ekim 2019
günü yangın yerinde yaptıkları “inceleme” sonrasında bir yazanak da hazırlanmıştır büyük
bir olasılıkla. Peki, sonuç; bu toplantılarda, yazanaklarda ne gibi konular dile getirilmiş,
hangi önerilere yer verilmiş yanı sıra kararlar alınmıştır? Ben bilmiyorum; çok büyük bir
olasılıkla OGM’nin öteki birimlerindeki görevliler de bilmiyordur. Bu aşılması gereken bir
olumsuzluk bence. Adım gibi biliyorum; çoğu kişiye hoş bir düşlem -“fantezi”- olarak gelebilecektir: Özellikle böylesine büyük yangınlar, başta OGM’nin tüm çalışanları olmak
üzere, en azından ilgili ve duyarlı tüm yurttaşlar için çeşitli dersler çıkarabilecek bir deneyimdir. Ancak hiç olmazsa, Ege, Marmara ile Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitülerindeki tüm araştırıcıların, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile demokratik kitle örgütlerindeki ilgili uzmanların, orman fakültelerindeki özellikle yangın konusunda çalışan bilimcilerin vb katılabileceği demokratik bir çalıştay düzenlenebilirdi. Böylesi bir etkinlik, sözgelimi OGM’nin ya da Bakanlığın “11 Kasımda 81 İlde Toprakla Buluşacak 11 Milyon Fidan” vb
gösterişli ama “ürküttüğü kurbağaya değmeyecek” etkinliklerden, içi bomboş basın açıklamaları ya da “sen, ben, bir de bizim oğlan” katılımlı söyleşilerden, “panellerden”, yalvar
yakar bağış toplama çağrılarından çok daha işlevsel olabilecektir.
Yanlış mı düşünüyorum sizce?

Bana kalsa…
Meslektaşlarımın çoğunluğunun anlamakta zorluk çektiğim bir tutumları var: Çok büyük bir
çoğunluğu hemen hiçbir alanda kendilerine başkalarının çizdiği sınırları zorlamaya bile kalkışmıyor. Oysa o sınırların kimilerini kendileri oluşturmuştur. Örneğin orman ekosistemi
oluşturma çalışmaları sırasında yakın zamanlara değin hemen hemen yalnızca birim alandan
en yüksek oranda hammadde odun hasat etmeyi amaçlamışlardır. Ancak, bana sorarsanız,
çeşitli amaçlarla bu yönelimin dışına çıkabilirler. Gerçekte zaman zaman, yanı sıra, yer
yer böyle çalışmalar da yapmaya kalkışmışlardır*. Ne var ki, bu türden çalışmalarda “başarılı sayılabilecek örnekler pek azdır. Olsun; doğal süreçler kalıplaşmış düşünceler, eskimiş bilgilerle ne gerektiğince anlaşılabilir ve açıklanabilir, dolayısıyla, ne de bu süreçlerden gerektiğince “yönetilebilir”. Bu yetersizliklerin aşılabilmesi için sürekli olarak araştırmak, bıkmadan usanmadan denemek gerekir, İzmir’deki “büyük” yangını da bu gereğin
yerine getirilebilmesi yönünden ormancılığımıza önemli bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı de*

Bunu söylerken haksızlık yapmak da istemem doğrusu: Özellikle 1940-1980 döneminde OGM’de,
1970’li yıllardaysa Orman-Köy İlişkileri, yanı sıra, Milli Parklar Genel Müdürlüklerinde sıra dışı
yaklaşımlar geliştirenler ile bu yaklaşımları binbir özveriyle yaşama geçirmeye çalışan meslektaşlarımı sevgiyle anıyor, henüz yitirmediklerimize saygılarımı sunuyorum.
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ğerlendirmek için benim bir önerim var. İlettiğim kişi ve kuruluşların tepkilerine - ya da
tepkisizliklerine☹ - bakınca sizlerin de bu önerimi bir düşlem ya da “ütopya” olarak değerlendireceğinizi sanıyorum.
Duyumlarıma göre alanda yine geleneksel yaklaşımla kızılçam ağaçlandırması ağırlıklı orman
ekosistemi oluşturma çalışmaları yapılacakmış. Doğrusu yine hiç şaşırmadım; bu, tam da
“Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur!” deyimlik bir yaklaşım ! Bense, kesinlikle
böyle yapılmasın, işin kolayına kaçılmamasın istiyorum.
“- Peki sen ne yapılmasını öneriyorsun arkadaş?”
derseniz “delice” bulabileceğinizi sandığım üç öneride bulunabilirim

Bir:

Gerektiğince korunabildiğinde, hele bir de “akıllıca” ve sabırla yardım edildiği ya da
desteklendiğinde yangın yerinde çok daha sağlıklı orman ekosistemlerinin doğal olarak oluşabileceğini düşünüyorum. Yangın yerinin yakın çevresinde bile bu türden örnekler var.
Ayrıca, yangın yerindeki yanmaktan kısmen ya da tümüyle kurtulmuş ağaç ve ağaççıklar
ile toplulukları da bu konuda kendilerine pek güveniyorlar 😊 Şaka bir yana; yangın alanı,
ormancılığımızın yangın yerlerinde yeniden orman ekosistemleri oluşturma teknikleri arayışları için bulunmaz bir laboratuvar işlevini de görebilir. Zarar gören 6500 hektarın en
azından uygun yerlerinde uygun genişlikte yerler “orman ekolojisi” araştırmaları için ayrılabilir. Özellikle Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü bu araştırmaların gerektirdiği biçimde gerçekten araştırıcılar, yanı sıra, yetkiler, araç ve gereçlerle donatılabilir.

İki:

İzmir’in Cumhuriyet tarihimizde ne denli önemli ve anlamlı bir yere sahip olduğunu
herkes (!) biliyor. Ek olarak; İzmir yöresinde ekolojik koşulların her türlü bitkilendirme
için büyük olanaklar sunduğu da yine herkesçe bilinen bir başka gerçek. İzmir’in, yanı
sıra, yakın çevresinin ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişmişlik düzeyinin ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu ise ben bile biliyorum. Bu gerçekliklerden hareketle İzmir’deki
“büyük” yangının geride bıraktığı onbinlerce dönümlük yıkıntı alanda Cumhuriyetimizin 100.
yaşına armağan edilebileceğimiz İstanbul’daki Atatürk Arboretumu* örneği bir arboretum
oluşturabiliriz ! Evet evet; yangın yerinin bir kesiminde de Avrupa’nın, ne diyorum, belki
de dünyanın en büyük yanı sıra en varsıl arboretumunu oluşturabiliriz:

Cumhuriyet Arboretumu !

*

Bilmeyenler için kısa bilgi: Atatürk Arboretumu, İstanbul’daki -Sarıyer ilçesinde, KemerburgazBahçeköy yolu üzerindeki- Belgrad Ormanı’nın Güneydoğu’sunda, bulunuyor. Kuruluş çalışmaları
1949 yılında İÜ Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr Hayrettin Karaca’nın -sevgi ve saygıyla anıyorum- öncülüğünde başlatılan Atatürk Arboretum’u Orman Genel Müdürlüğü’nün de katkısıyla oluşturulmuştur. Toplam 445 hektar genişliğindeki Arboretum, yerli yanı sıra yabancı ikibin
dolayında odunsu bitkiye ev sahipliği yapıyor. Meraklısı için özellikle belirteyim: Gezegenimizde
400 dolayında türü bulunan meşe (Quercus L.), 100 dolayında türle yer alıyor Atatürk Arboretum’unda. Daha ayrıntılı bilgi için Beyza Şat’ın “Doğa Koruma ve Çevre Eğitimi Açısından Atatürk
Arboretumu” başlıklı incelemesinden yararlanabilir (İÜ Orman Fakültesi Dergisi Yıl 2006, Seri A,
Cilt 56, Sayı 2, Sayfa 253-270). Çok daha meraklılar için Karaca Arboretumu (Yalova), Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu (Adana), Köyceğiz Yunus Emre Arboretumu (Muğla), K avaklı
Orman İsletme Şefliği Arboretum (Zonguldak) ile bir de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni (İstanbul) gezmelerini önerebilirim.
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Ülkemizde, özellikle de İzmir ve yöresinde böylesi bir “düşün” yaşama geçirilebilmesi için
gerekli her şey var. Olmayan ise bu doğrultuda güçlü bir toplumsal istem ! Ama Kurtuluş
Savaşı’nın örgütlenmesinde sergilenen özverili kararlılıkla böylesi bir istem de oluşturulabilir. Yeter ki işin kolayına kaçıp çocuksu törenlerle “topyekûn ağaçlandırma” vb etkinliklerle oyalanılmasın; zamanımız çok kısıtlı çünkü; Cumhuriyetimizin 100. yılına şunun şurasında ne kaldı ki; yalnızca dört kısa yıl !
Böyle de olabilir kuşkusuz:

(Fotoğraf: OGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Eylem Planı,2008-2012, Sayfa 2)

Ama böylesi çok daha güzel, işlevsel olmaz mı; ne dersiniz?

İstanbul’daki Atatürk Arboretumu’ndan Görüntüler…

ı?
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Üç:

OGM’nin yakın zamanlarda belki en yararlı çalışmalarından biri Antalya’daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ise ötekisi de Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ne 9 km uzaklıktaki kurulan Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları İşçi Eğitim
Merkezi Müdürlüğü idi:

Ancak, öğrendiğime göre bu tesis, İzmir’de Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi’ne
devredilmiş -ya da “tahsis edilmiş”- Çok yazık olmuş: Bu Üniversite’de çoğunluğu büyük bir
olasılıkla işsiz kalacak orman mühendisi yetiştirilecek bir orman Fakültesinin açılması ne
denli anlamsız ve yanlışsa, bu devir ya da tahsis de o denli anlamsız. Ancak bu,
yaşadığımız günlerde artık yadırgayabileceğim bir durum değil ne yazık ki. Bu dönemde
her türlü kamusal varlık kapanın elinde kalıyor çünkü. Kimlerin kaptığını söylememe ise
gerek var mı, bilemiyorum.
Neyse…
OGM, İzmir’deki “büyük” yangın yerinde, bu denli görkemli
olmasa da “Orman Yangını İtfaiyecilik Okulu” açabilir;
evet evet, “Orman Yangını İtfaiyecilik Okulu” ! Bu okulda
OGM’nin gereksindiği nitelik ve nicelikte “orman yangın
itfaiyecileri” yetiştirilebilir. “Orman yangın itfaiyecileri”
orman işletmelerinde sürekli olarak işlendirilebilir. Bu
“okullarda” ayrıca “orman yangın itfaiyecileri” arasında
yeteneklerine, başarım durumlarına ve deneyimlerine göre
yangın “yöneticisi” –“amiri”?-, “yönetici yardımcısı”,
“işgöreni” olabilecekler için ayrı, üst düzey eğitimler
verilebilir. Yangın söndürme çalışmalarında başarım düzeyi
böylesi öğretim, yanı sıra, yine bu “okulda” yapılacak
“hzmetiçi eğitim” çalışmalarıyla yükseltilebilir bence.
Orman ya da maki ekosistemi yangınları, daha önce de belirttiğim gibi, geçici ya da
mevsimlik işçilerle ya da yüzeysel olarak eğitilmiş “gönüllülerce” başedilebilecek yangınlar
değildir; bu, son derece yalın gerçek ne zaman kavranabilecek acaba?
***
Benden önermesi…
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