Giriş
Ülkemizde on altı milyon hektara yakın mera alanı var ama hektara düşen hayvan
sayısının aşırı ve münavebeli (dönüşümlü) otlatmanın yapılamaması ayrıca erken otlatmanın engellenememesi nedeniyle meralarımız bakımsız ve dolayısıyla yetersiz durumdadır. Orman tarımın sigortasıdır, tekniğine uygun yapılan tarım ve hayvancılık da
ormanın sigortasıdır. Şöyle de diyebiliriz; orman meraların, meralar da ormanın sigortasıdır. Rehabilite edilmiş bakımlı meralarda hayvan otlatıldığında ya da ahır hayvancılığı
yapıldığında hayvan sahiplerinin ormanda otlatma yapmaya ihtiyacı kalmayacağından
verimli ormanlarımız korunmuş verimsiz ormanlarımızda kendiliğinden rehabilite edilmiş olacaktır. Ormanda yapılan gezici hayvancılığı, yaptığı tahribatı göz önüne alırsak
vahşi sulama dediğimiz salma sulama sistemine benzetebiliriz. Getirdiği götürdüğünün
yanında çok cüzi miktarda kalır. Buradaki kastımız asla keçi düşmanlığı değil sadece
ormanları gelecek nesillere daha iyi durumda bırakacaksak ve bu hayvanlara da daha iyi
bir gelecek sağlamak istiyorsak orman dışında ıslah edilmiş meralarda ya da ahırlarda
daha iyi ve rahat hayat şartları sağlayarak onları da mutlu etmemiz gerekmez mi?
Meralarımızın haline bir bakalım

Yukardaki meralarda otlayan hayvanlardan ne beklenebilir?
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Bunların da pek farkı yok öncekilerden.

Meralarda Tahsis amacı değişikliği (TAD) ya da protokol gereği çalışma yapıyoruz ama
asıl sahipleri bu konuda pek gönüllü değiller.
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Toroslardaki tescilli meraların yamaçlarında bir zamanlar orman olmadığını kim söyleyebilir, ormanda hayvan otlatma yasaklanmasaydı acaba daha ne kadar ormanlık alan
bu hale gelecekti kim bilir?

Bu meralarda otlayan hayvanlar doyuyor mu acaba?
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Ya burada otlayanlar, bu meralarda otlayan hayvanlara ancak acımak lazım.

Kalan tek bir sedir ağacı bir zamanlar orman olduğunun ispatı ama ormancı meslektaşlarımız sağda görüldüğü gibi dağ dere demeden azimle çalışıp yine eski haline getirecek,
keşke o tek ağacın arkasında gözüken tescilli mera olduğu için bizim çalışamadığımız
ama belki geçmişi orman olan sahayı da ilgili kurumu tekniğine uygun ıslah edip erken
otlatma yapmadan ve münavebeli otlatma ile verimli hale getirse de bizim bu taraftaki
sahada diktiğimiz veya ilerde dikeceğimiz fidanları daha rahat korusaydık.
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Merada ot kalmadığı gibi toprak da kalmayacak bu gidişle, meraların bu hale gelmesinde erken otlatmanın da etkisi olduğu inkar edilemez, herhangi bir rehabilite çalışması da olmayınca tahribat daha vahim görünüyor, bu meralarda yapılacak iyileştirme
çalışmaları vakit geçtikçe zorlaşacak çünkü toprak da yavaş yavaş taşınmakta, zaman
geçirilmeden yapılacak iyileştirmeler hem et ve süt üretimine hem de ormanların korunmasına olumlu etki yapacaktır aksi halde hayvanlar ormana girmeye başlayacak ve
ileriki aşamalarda ormanların akibetinin de bu meralar gibi olmayacağı belli değil, şu
anda tescilli olsun olmasın mera olarak kullanılan ormansız alanların geçmişte orman
olmadığını kim iddia edebilir.

Örnekleri çoğaltabiliriz, sürü sahiplerinin hayvanlarını ormanda otlatmalarını
istemelerinin sebeplerinden biri de tescilli meraların ve otlatma yapılan hali arazilerin durumlarının otlatmaya uygun olmaması değil de nedir? Meralarda rehabilite ve
münavebeli otlatma sistemi uygulanmakta, kapasitenin üzerinde hayvan otlatılması
sonucunda şu andaki sahaların durumları meydanda. Otlatma planları gereği ormanda hayvan otatılmaya devam edildiğinde ormanlarında aynı akıbeti yaşamayacağından
emin misiniz? Otlatma planları 3-4 aylık da değil yıllık yapılıyor unutmayalım, merada
münavebeyi yapabiliyor muyuz ki ormanda otlatma planını uygulayabilelim?
5

16 milyon hektara yakın tescilli mera ve belki bir o kadar da tescil harici olduğu halde
vatandaşlarca mera olarak kullanılan hali arazinin durumu ekseriyetle yukarda görüldüğü gibi olunca Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma, rehabilitasyon ve
erozyon kontrolü çalışmasına konu edilmesi gereken yaklaşık on milyon hektar (amenajman plan verilerine göre) verimsiz orman sahası ile on iki milyon hektar verimli orman alanının tamamı yöredeki hayvan sahibi vatandaşlar tarafından otlatılması gereken
mera imiş gibi görülüyor ve izinli (otlatma planı gereği) veya izinsiz otlatma yapılıyor
veya yapılmaya çalışılıyor. Mera ve makideki otları hayvanlar yese de ormandaki otları
da tıbbi aromatik bitki veya bal üretimi kapsamında değerlendirip daha değişik faydalansak hem ormanlar korunmuş hem de üretim çeşitliliği artmış olmaz mı? Neden illa
ormanda hayvan otlasın diye ormancılar olarak durumdan vazife çıkarıyoruz.

Mera var ama ot yok keçi için orman zaten daha lezzetli. Öyle olmasa nasıl bu kadar
iştahla yiyebilirlerdi ki?

Arazi şartları ne olursa olsun keçiler ağaçlardaki yapraklara ulaşmanın yolunu buluyor.
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Bu kadar çalışkan hayvana orman mı dayanır?

Hayvanlarımız çok çalıştılar ve sonunda ormanı birkaç kalıntı ağacın kaldığı kayalık bir
alan haline getirdiler ama orman yangını olur diye korkumuz kalmadı artık yılda ortalama on bin hektar orman alanı yangınlar ile zarar görür ancak Orman Genel Müdürlüğü
çalışanları büyük bir özveri ile aynı yıl içinde arazi hazırlığını yapıp fidanları dikerek ya
da sahanın durumu müsait ise sadece koruma veya tohum takviyesi ile birkaç yıl içinde
yanık sahaları tamamen eskisi gibi yeşil ormanlık alana çevirirler hatta bazen eskisin7

den daha genç ve sağlıklı hale getirebilirler. Şunu demek istiyorum bir hektar saha bile
bırakılmadan yanan ormanların tekrar verimli ormana dönüşmesi için meslektaşlarımız
en hızlı ve teknik çalışmayı yapar ancak yukarda sağ alt taraftaki fotoğrafta görülen ve
belki bir zamanlar orman olan alanda ağaçlandırma veya erozyon kontrolü çalışması
yapacak olsak, sahayı bu hale getiren etkenlerden birisi olan çobanlardan çok, yeşili
sevip koruyanlar karşı çıkarlar ve böylece dumansız yangının etkisi yıllarca sürer de
kimsenin de dikkatini çekmez.

Yanan sahalar otlatmaya karşı ciddi bir koruma ile çok uzun sürmeyen bir zamanda
eski haline kavuşur.
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Yeterki otlatmaya kapatılsın, sahadaki yangından önceki mevcut bitki örtüsü daha sağlıklı gelmeye devam eder bu nedenle on milyon hektar verimsiz ormanlık alana gezici
hayvancılık yüzünden ya hiç girilememekte ya da girilse bile koruma sorunu yaşanmaktadır. Dolayısı ile ülkemiz ormanlarının yarısına tekabül eden ufak bir teknik müdahale
veya uygun yerlerde sadece koruma ile verimli hale gelecek olan yaklaşık on milyon
hektar saha maalesef atıl vaziyette kalmakta ve erozyon ile topraklarını da yavaş yavaş
kaybetmektedir. Buna göre ormanda hayvan otlatmak orman için orman yangınlarından
çok fazla daha zararlı demek değil midir?

Yukarıda soldaki fotoğrafta görülen çalı gibi şeyler büyüseydi ardıç ağacı olacaktı ama
otlatma devam ettiği için bir şey olamıyorlar, ama ümitle bekliyorlar. Yine verimsiz
orman sahasında rehabilite çalışması yapılarak verimli hale gelmesi için uğraşılmış ama
yukardaki sağdaki resimde görüldüğü üzere otlatmaya karşı korunamamış ve gördüğünüz halde kalmış.

Verimsiz orman sahalarımız rehabilite edilmeyi bekliyor ama konar göçerlerimiz çadırlarını bile kurmuşlar ve otlatmaya devam ediyorlar, yeşili en radikal şekilde savunup on
ağacın kesilmemesi uğruna müthiş mücadele verdiğini iddia edenler de dahil tüm yeşil
severler yaklaşık on milyon hektar orman alanı için sayıya vurursak ortalama hektarda
bin ağaç olsa on milyar ağaç için bırak eylem yapmayı tersine Orman Genel Müdürlüğü’nü insanlara zulüm yapmakla suçlarlar.
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Verimsiz orman sahalarımız yıllarca bu vaziyette mi kalacak, yangın olunca yazılı ve
görsel medya ortalığı ayağa kaldırır ama milyonlarca hektarlık bu tip orman alanlarımız
için kimsenin bir şey dediği yok, yukarı sağdaki fotoğrafta görüldüğü gibi ormancı meslektaşlarımız el atıncaya kadar Çanakkale Destanının yazıldığı yerlerin bile ne halde
olduğu görülmektedir.
Verimsiz ormanları verimli hale getirmek, orman toprağı olduğu halde üzerinde bir tane
bile ağaç kalmamış yerleri tekrar yeşillendirmek ya da Ülkemiz topraklarının erozyon
ile denizlere veya göllere akıp gitmesini önlemek amacıyla yapacağımız rehabilitasyon,
ağaçlandırma veya erozyon kontrolü çalışmaları gereği araziyi hazırladık, fidanı diktik,
bakımlarını yaptık işimiz tamamlanmış oldu mu? Hayır, gelelim en önemli konuya. Koruma konusu. Biz ormancıları en çok yoran ve dikilen ya da ekilen sahaların başarısız
olmasında en etkili olan sorunumuz ormanda yapılan gezici hayvancılıktır. Çalıştığımız
sahayı dikenli tel çit ihata ile koruma altına alıp otlatmaya kapatınca çobanlar için daha
cazip hale geliyor. Çünkü telin iç tarafında yarım metre ot var ama dışı toz toprak olmuş. Dikenli tel sadece çobanı olmayan başıboş hayvanlar için koruma sağlar. Hayvan sürüsünün başında çoban var ise telleri ya keserek, ya alttakini alta üsttekini üste
koyarak veya dikenli tellerin tutturulduğu kazıkları yere yatırarak hayvanlarını içeriye
koymaya çalışır. Saha bekçisi var ise bunu engelleriz ama yok ise daha sonra sorumluları yakalayıp ceza yazmamızın artık fidanlara bir faydası olmaz. Bir kez tepesi hayvan
tarafından ısırılmış ise artık o fidandan fayda bekleme. Fidanların çoğu aynı akıbete
uğramış ise o sahadan da fayda bekleme. Hele son yıllardaki yoğun çalışmalardan dolayı ne saha bekçisi ne de zaten yetersiz olan orman muhafaza memuru sayısı korumayı istediğimiz gibi yapmamızı sağlayamıyor. Başta da dediğim gibi fidanı dikmekle iş
bitmiyor. İşimiz yeni başlıyor. Korumada bu kadar zafiyetimiz varken birde otlatma
planı yapılmasını gündeme getirmek durumu ormanlarımız aleyhine daha vahim hale
getirdi. Ayrıca Orman Muhafaza Memuru sayısının 9823 adet olması gerekirken 4413
adet olması ve çalışma yaptığımız sahaların korunması için SGK ya göre 9187 adet
saha bekçisi gerekirken toplam sayının 151 adet olması da başka bir olumsuzluktur. Bu
durumda ne otlatma planını uygulamak ne de sahaları adam gibi koruyabilmek imkânı
kalmamaktadır. Çobanlarımızın çoğu bilinçli olduğu zaman bu imkânı buluruz belki.
Bir de, yasak orman alanında otlatma yapanlara zabıt tutan meslektaşlarımızın tuttuğu zabıt miktarını geri vatandaşa ödemek zorunda kalması ya da ormanlarını koruma10

ya çalışan meslektaşlarımıza ormanda otlatma yapanlarla uğraşmayı bırakın diye çok
yukarılardan belki iyi niyetle gelen ama neticenin ne olacağını düşünmeden yapılan
ikazlar koruma sorununu içinden çıkılmaz çetrefil bir hale sokmaktan başka bir faydası
olmamıştır ve olmayacaktır da. Keşke bu tip ikazlar yapılmadan önce hassas araştırmalar sonucu elde edilen somut bilgilere sahip olunsaydı. Bürokratlarımız olur olmaz
her konuda yukarılara hayır desin demiyorum ama bazı konularda da biz teknik ve
sosyal yönünü inceleyip size dönelim diyebilmeliyiz. Tahkik edilmeden her konuya
evet denilince mesleğimiz ile ilgili olumsuz kanaat oluşacağını düşünüyorum. Hatta
ilerleyen zamanda ormanında mühendisliği mi olurmuş denmeye kadar varacak bir olguya sebep olursak hiç şaşırmayalım.

Dikenli tel ormanı korumaz ancak başıboş hayvanlara karşı belki geçici bir engel olabilir, tellerdeki yünler ispatı, alttaki teli alta üstteki teli de üste kaldıran çobanımız hayvanlarını aç koymamış.

Ya da tamamen yere yatırmış ve hayvanlar sahaya girmiş, girince de bin bir emekle
dikilen fidanlara büyük zarar vermiştir. Boşuna dememişler ormanı dikenli tek değil
sevgi korur diye.
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Bu değnek keçi yemeden önce bir sedir fidanı idi küçükleri yerken büyük fidanlarında
kabuklarını kemirmiş.

Bu da karaçam fidanı idi.

Baraj havzasında çalışacağız ama yoğun
bir hayvancılık var. (hayvan izlerinden
belli) Koruma yine büyük dert olacak.

Fidanları yedirmek yetmiyor meşe dallarını da kırıp aşağıya eğerek hayvanlarına yedirmelerine ne demeli.
12

Burada bir olayı anlatmak istiyorum. Bir vilayetimizdeki Orman İşletme Müdürlüğünde
çalışan meslektaşlarımız aynı vilayetteki Veteriner Fakültesindeki bazı öğretim üyeleri
ile keçi ormana zararlı mı değil mi diye tartışmışlar ve bir sonuca varamayınca bizim
meslektaşlarımız okulunuzun avlusunda beş altı yaşında sedirler var gelin birkaç keçi
koyalım ve sonuca bakalım deyince birkaç keçiyi avluda serbest dolaşıma çıkarmışlar
ve sonucu hep beraber görmüşler.

Keçiler için sedir yaprakları ottan daha lezzetli olduğundan hiç yaprak kalmayıncaya
kadar iştahla yemişler.

Yukardaki fotoğrafta görüldüğü gibi değnek şeklini alıncaya kadar yemeye devam edince durumun vahametini gören taraflar daha fazla tahrip olmasın diye yukarda sağdaki
fotoğrafta görülen sedirler bari kalsın diye deneye son vererek hayvanları sahadan çıkarmışlar.
Bu uygulamanın sonunda bizim meslektaşlarımız haklı çıkınca söz konusu fakültenin
bu işle ilgilenen öğretim üyeleri meslektaşlarımıza faydalı olur düşüncesi ile hassas
araştırmalar sonucu elde ettikleri aşağıdaki ilmi çalışma sonucunu paylaşmışlar.
“Keçilerin balık ağı, gölgelik, gıda boyası ve rafya uygulanan fidanlar ile boş fidan13

lara olan genel ilgi durumları ve uygulamalar arasındaki önem düzeyleri Tablo 13’de
verilmiştir. İlgili Tabloya göre, ölçüm yapılan ay ve gözlem zamanlarının hepsinde de
boş fidanlara ilgi gösterildiği görülmektedir. Fidanlardan en fazla ilgi tepe kısmına rafya geçirilmiş olanlara (%89.28) gösterilmiştir. Bunu sırasıyla gıda boyası uygulananlar
(%75.79) ve balık ağı uygulananlar (%75.39) izlemiştir. Bunun yanı sıra, gölgelik uygulanan fidanlara ilgi gösterilme oranı diğer uygulamalara göre oldukça düşük düzeyde
(%17.85) olmuştur. Keçilerin fidanlara uygulanan işlemlere ilgilerinin ırk bazında değerlendirildiği Tablo 14 incelendiğinde; balık ağı uygulanan fidanlara ilgi Saanen, Kıl
ve Honamlı keçileri için sırasıyla %66.6, %79.76 ve %79.77 olduğu görülmektedir. Her
üç ırk da uygulamalardan rafyanın olduğu fidanlara, gıda boyası uygulananlara nazaran
daha fazla ilgi göstermiştir”.
Meslektaşlarımız, böyle bir bilgi vardı da neden bizim haberimiz olmadı koruma yapacağız diye canımız çıkıyordu bunları önceden bilseydik işimiz çok daha kolay olurdu
demesinler diye detaya girmeden bu ilmi çalışmalar neticesini buraya koydum.
Mera ya da orman ayırımı yapmadan hayvan sahipleri her yerde hayvan otlatma eğiliminde oldukları için Orman Genel Müdürlüğü’ne ait verimsiz sahalarda gerek çalışmaya başlarken hayvan sahiplerinin itirazları gerekse çalıştıktan sonra korumada zorluk
çekmemiz meslektaşlarımızın çalışma azmi ve performanslarını olumsuz etkilemektedir. Belki yoğun itiraz olan yerleri bırakın olmayan yerlerden çalışmaya başlayın denecek ama zaten yıllardan beri sorunsuz sahalarda çalışıldığı için şimdi artık öyle itiraz
edilmeden çalışacağımız saha bulmak kolay değil. Bunun da çözümü yörede hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın verimsiz ormanda otlatmaya ihtiyaç duymamaları
için meraların uhdesinde bulunduğu Kurum tarafından ıslah edilmesi, erken otlatmanın
önlenmesi ve münavebeli otlatmanın sağlanmasıdır. Hayvan sayısının fazlalığı, erken
otlatma ya da meraların ıslah edilmesinin zorluğu et ve süt üretimimizin artırılmasına
çözüm olmuyor ise ahır hayvancılığı, arıcılık veya meyvecilik vb. diğer geçim vasıtalarının ormancılık faaliyeti yapacağımız yörede yaşayan vatandaşlara, en azından ormana
baskıyı azaltacak ek bir geçim kapısı olacak şekilde teşvik edilmesi gerekir. Bunun
çeşitli ve başarılı örnekleri değişik bölgelerimizde mevcuttur. Yukarıda da söylediğimiz
gibi orman tarımın tarımda ormanın sigortası olacaksa ki öyle olmalı tekniğine uygun
yapılacak tarımsal faaliyetler ile yine tekniğine uygun olarak mera kullanımı (erken
otlatmanın önlenmesi, rehabilite ve münavebeye uyulması) ile vatandaş ormana ihtiyaç
duymayacağı için gerek servet gerek alan olarak daha iyi duruma gelen orman da vatandaşa olan şükranını gerek erozyonu, gerekse seli önleyerek, su rejimini düzenleyerek
vb. şekilde yapmış olacaktır.
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Ahır keçiciliği

Ahır koyunculuğu

Ahır inekçiliği

Arıcılık

Konya Hadim Küplüce Köyünde arkada görülen Çk (karaçam) sahasını gençleştirebilmemiz için vatandaşlar kendi arazisine kiraz bahçesi kurmamızı istediler, küçük bir dış
kaynaklı proje ile bunu gerçekleştirince.
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Gelirin iyi olduğunu gören vatandaşlar kendi imkânları ile aşağıda yada yukarıda görülen atıl arazilerine de kiraz bahçeleri kurmaya devam ettiler, bir kısmı da ahır hayvancılığını tercih edince ormanlara da bir ihtiyaçları kalmadı, artık ormanlardaki faaliyetleri
korumak için bekçiye de gerek yok.
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Kiraz bahçelerinin Akşehir Tekke Deresi ıslah çalışmalarının başarısının sürekliliğine
katkısı inkâr edilemez, bu tip çalışmaların baz alınması ile Vatandaşa ait arazide dahil
erozyon olan her yerde Orman Genel Müdürlüğü’nün çalışmasına imkan sağlayacak
şekilde yönetmelik değişikliğinin yapılmış olması çok güzel sonuçlar vermeye başladı.

Mersin Değnek köyüne yaklaşık 8 km. mesafede bir gölet yapılmış.
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Köylüler hortumlar ile köye suyu taşımışlar.

Çok güzel bahçeler kurmuşlar.

Daha önce çalışamadığımız üst havzada erozyon kontrolü amaçlı çalışma imkânı bulmuşuz.
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Ormandan verilen fıstık çamı özel ağaçlandırması ile sahipli araziden verilen badem
özel ağaçlandırmalarının da ormanların korunmasında olumlu katkıları olduğunu unutmayalım, tabi özel ağaçlandırma çalışması yapanların iyi niyetli ve tek amaçlarının da
meyve üretimi yapmak olması bu başarıda çok önemlidir.
Verimli ormanlarda hayvan otlatmak verimsiz ormanlar gibi zararlı olmayabilir ama
oraya da hayvan girmez. Çünkü ağız tadıyla yiyeceği bir şey yok ki girsin. Boylu ve
kapalı ormanın altında ot olmaz. Otlatma planları yaparak hayvanların, verimli verimsiz
tüm orman alanlarımızda otlatılmasına imkân veriyoruz. Meralarda otlatma planı 3-5
ay için hazırlanırken, ormanlarda 12 ay düzenlenmesi hangi mantık ile açıklanabilir.
Dediğim gibi üç kapalı bir ormana zaten hayvan girmiyor. Otlatma planı yapılmış yapılmamış pek fark etmez. İki ya da bir kapalı ve özellikle de verimsiz orman sahalarımıza
otlatma planı yapılması konusunun tekrar gözden geçirilmesi şarttır. Öncelikle bu tip
sahaları verimli orman haline getirip hem ekolojik dengeye olumlu katkısını sağlamak
hem de ekonomiye en kısa zamanda kazandırmamız gerekirken ıslah edilmemiş meraların vebalini bu sahalara yüklemek hangi meslektaşımızı üzmez

Hayvanlar buraya girsin ama girmez ki bu İşte bizim bozuk veya verimsiz dediğimiz
kapalılıktaki bir ormana.
bu alana giriyorlar. O çalı gibi gördüklerimiz büyüyebilseydi her biri birer karaçam
ardıç olup sahayı kapatacaktı.
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Mera ıslahında bile münavebeli (mera ıslahının başarılı olması için en önemli faaliyet)
otlatmayı başaramazken acaba ormanda otlatma planını hangi çobana nasıl uygulatacağız. Daha önce de dediğim gibi kurallara uyan çobanı bulursanız otlatmayı istediğiniz
yerde yaptırabilirsiniz ama öyle bilinçli çobanlar nerede. Merada bile münavebe yapamayan ve erken otlatmayı hala önleyemeyen bir ülkeyiz. Otlatma planlarının ne getirip
ne götürdüğünü mutlaka incelememiz şart. Sekiz yılı aşkın zamandan beri yapılan bu
uygulamanın gezdiğim yerdeki ormanlara zararını gözümle gördüğüm için bütün bunları söylüyorum.

Gezici hayvancılığın yoğun olduğu günler ile şimdiki Isparta Gölcüğün karşılaştırmasını size bırakalım.

Yine Akşehir Tekke Deresindeki Tekke Köyünde birkaç keçi sürüsü varken durumu ve
şimdiki hali ortada, tabi meslektaşlarımızın buralardaki çalışma ve koruma azmini unutmamak lazım. Gezici hayvancılığın ormanlarımızdan ne götürdüğü bunun karşılığının
ne olduğunun iyi tespit edilmesi lazım. Bazı arkadaşlar hatta ormancı meslektaşlarımız
şunu diyebilir keçi ormana zararlı olsaydı Toroslarda orman kalmazdı. Onlara derim
ki yerleşim yerlerinde aşağıdan, yaylalarda yukarıdan olmak üzere aslında ormanlık
alanlar azalmıştır ama siz mevcut durumu gördüğünüz için azalmadığını sanıyorsunuz.
Bu durumu siz o yayla veya yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımıza sorun da
nelerin azaldığını söylesinler. Durumun farkına varan geçmiş meslektaşlarımız bu yüz20

den ormana hayvan girmesini kanun ile yasaklatmayı denemişlerdir. Bunda da kısmen
başarılı olmuşlar ve ormanlık saha azalışını en aza indirmişlerdir. Tabi bunda gezici
hayvan sayısının azalması da etkili olmuştur. Yoksa ormandaki otlatma aynı hızla devam etseydi dediğimiz gibi şimdiye Torosları sadece mera olarak görmemiz pek uzak
bir ihtimal değildi.

Kasnak meşeleride altın ağaç diye bilinen sedir de hayvan baskısı sona erince nasıl
geliyor görüyorsunuz.

Mersin ormanlarında da durum farklı değilmiş.

Ankaranın Gölbaşı girişi birzamanlar.
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Manisa Saruhanlı eskiden otlamaya açık iken şimdi fıstık çamındanda gelir elde ediliyor.

Burdur’ da o zor toprak şartlarında bile azimle çalışan meslektaşlarımızı saygıyla anmamak mümkün mü?
22

Gökçeada’ da bile tahribat varmış.

Ama iyi ki bu tahribatlara dur diyen ormancılar da var ki sağdaki fotoğraflar bunun
ispatı.

Boyabat.
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Yine Isparta Gölcük.

Uluborlu Barajı.

Mersin Tarsus sahalarında yine ormancı meslektaşlarımızın alın terlerinin izleri.
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Toprakla buluşturulan fidan sayısı ile ilgili söylenen rakamın da otlatma planlarının uygulamasından sonra önemli miktarda revizeye uğrayacağını tahmin ediyorum. Önemli
olduğu için yine söylüyorum tescilli mera alanlarının ilgili kurumu tarafından rehabilite
edilmesi, kapasitesi kadar ve münavebeli otlatmanın sağlanması halinde birim hayvandan daha çok verim alınacağı gibi meraların da aşırı tahribinin önüne geçilmiş olur.
Meraların tam kapasite kullanılması da ülkenin et ve süt ihtiyacını karşılayamıyor ise
ahır hayvancılığı ile bu sorunun çözülmesi uygun olacaktır. Ülkenin et ve süt ihtiyacı
için ormanda otlatma yapmak sorunu çözmediği gibi ormanların tahribi ile erozyon
sorununu da beraberinde getirmekte ve ekolojik dengeyi de bozmaktadır. Sonra da sel
baskınları sorunu ile uğraşmak zorunda kalırız. Bugün bir hektar ağaçlandırma yapmanın maliyeti on bin lirayı geçmektedir. Ülkemizin verimsiz ormanlarının çok büyük
kısmı sadece koruma ile kendi kendini rehabilite etme kabiliyetindedir. Yani otlatma
yapılmadığı zaman milyarlarca lira tasarruf edilmiş olacaktır. Tasarruf edilen bu miktarı ahır hayvancılığına destek olarak verebiliriz. Verimsiz ormanlarda hayvan otlatalım diyenler gelir gider hesabı yaptı mı acaba? Bin küçükbaş hayvanın, binlerce hektar
ormanlık alanda otlatılmasıyla yapılan tahribatın sonucunda ne kadar et ve süt getirisi
olduğu hesaplandı mı? Nimet külfet dengesine bakıldı mı acaba? Belki ahırda beslenen elli büyükbaş hayvan bunların tamamından daha fazla getiri yapacak ve ekolojik
dengeyi de bozmayacaktı. Hatta küçükbaş hayvanlar bile ahırda beslenerek çok güzel
sonuçlar alınabilir. Kimse ormancılar ormanda otlatmayı yasakladığı için et ve süt açığı
var da ithal ediyoruz demesin. Yıllardır plansız, yaklaşık sekiz yıldan beri de otlatma
planı gereği ormanlarda hayvanlar otluyor ve kimsenin de bir şey dediği yok. Acaba
Hollanda’nın et ve süt ihracatı ile Ülkemizin et ve süt ihracatı hiç kıyaslandı mı? 2014
yılında 15,7 milyon Euro et ve süt ihracatı yapmış, peki biz ne kadar yapmışız? Yoksa
ithalat mı yaptık? Hollanda da ne kadar hayvan ormanda otluyor? Ülkemizde ise ne kadar otluyor hiç bilen var mı? Ülkemizde ormanlara mera gözü ile bakılıyor ve dediğim
gibi ormanlarımız izinli izinsiz otlayan hayvanla dolu. Bazı meslektaşlarımızın da bu
konuda hayır dememeleri hatta bırak hayır demeyi hayvan otlatmanın ormana faydası
var demelerini hangi ormancılık tekniği ile açıklayabiliriz. Evet yangına faydası olur
yanacak hiçbir ot, çalı ve ağaç kalmayınca. Otlatma planlarını ilk uygulayan meslektaş
yöneticilerimiz acaba kendi irade ve gözlemleri ile mi yoksa daha yukarılardan gelen
gözleme ve tekniğe dayanmayan söylemler ile mi uygulamaya başladılar. Bu konuda
yukardakileri suçlamam mümkün değil bizim meslektaşlarımız bütün gerçeği net bir
şekilde anlatabilmiş olsalardı ormanın geleceğine zarar verecek böyle bir uygulama
başlamadan bitebilirdi. Hollanda değişik bir model uyguluyor diyecek olanlara hangi
modelse o modeli uygulayın derim. Her yıl daha önce çalışılmış ama başarılı olamadığımız binlerce hektar ağaçlandırma, rehabilitasyon ya da erozyon kontrolü sahalarında
revize projeler ile tekrar çalışıp yeniden masraf yapmak zorunda kalıyorsak bunun en
büyük sebeplerinden birisi hatta birincisi gezici hayvancılık olduğunu bu işte çalışan
meslektaşlarımızın hemen hepsi gayet iyi bilirler. Bir hektar sahanın ağaçlandırma bedelinin (bakımlar ve koruma dâhil biyolojik bağımsızlığını kazanıncaya kadar) geçen
yıl birim fiyatları ile on bin lirayı geçtiğini tekrar hatırlayalım.
Koruma vb. nedenler ile başarısız olan sahalar gezici hayvancılığın azaldığı yerlerde revize
projeler ile tekrar tesis edilmeye başlıyor, yıllık programların % 30-35 e yakını revize olup bunun en az dörtte üçü koruma sorunu yüzünden başarısız olan sahalalardan kaynaklanmaktadır
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kalan dörtte biri ise iklim ve teknik nedenlerden dolayı revize edilmektedir.
Gezici hayvan baskısı azalınca bir kuruş masraf yapmadan ormanlarımızın nasıl rehabilite olduğunu da yine meslektaşlarımızın çoğu gözlemlemiştir.

Konya Derbent’ de bu taraftaki yamaçta arazi hazırlığı yapıp dikmişiz ve karaçamlar büyüyor esas olay karşı yamaçta, herhangibir faaliyet yapılmamış ama o karşıdaki
görülen ağılın sahibi tam ahır hayvancılığına geçince kendiliğin den gelen meşeler bu
taraftaki yamaçtaki dikilen karaçamlar ile yarışmaya başlamış.
Belli bir yaşa gelmiş ormanda zararı olmaz diyecek olanlara aşağıdaki karşılaştırmalı
fotoğraf en güzel cevabı vermiyor mu? İki üç sene hayvan girmeyince gençlik nasıl
geliyor. Hayvan girmeye devam etseydi toprak bile yavaş yavaş gidecekti. Karadeniz
Bölgesi ile Ege ve Akdeniz Bölgesinin meyili çok düşük Çz (kızılçam) sahalarında
kontrollü gezici hayvancılık belki çok zararlı olmayabilir ama aşırıya kaçmadan ve
kontrolü elden bırakmamak şartıyla. Yine diyorum bunu ancak dediklerimizi aynen
uygulayacak şekilde yetişmiş çobanlar bulursak başarırız. Böyle çobanlar var mı yok
mu meralardan belli değil mi. Onun için şimdilik bu sahalarda bile tehlike var diyorum.
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Otlatmaya o kadar maruz kalmış ki kökler açığa çıkmak üzere fakat 2-3 sene korununca
gençlik gelmeye başlamış ve topraktaki kaybolmada yakında sıfırlanacaktır ama otlatmaya devam edilirse kökler tamamen açığa çıkacağı gibi tohumlar çimlenecek toprakta
bulamayacaklar.

Gezici hayvancılık sorunu kalmayan köy- Beyşehir de silah sanayi gelişince gezici
deki tek bir karaçam, sahayı insan eli değ- hayvancılık azalmış ya da ahır hayvancılımeden masrafsızca ağaçlandırıyor.
ğına dönülmüş ardıç meşe yarış edercesine
sahayı kapatıyorlar.
Gölge etmeyin başka bir şey istemiyorum diyor orman. Şunu biliyorum ki bir keçi
bir saatte yeni çimlenmiş on bir bin sedir fidanını yiyebiliyor. İnanmayan deneyebilir.
Böyle bir bilgiden yoksun olanlara da fazla bir şey diyemem!..
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Otlatmaya o kadar maruz kalmış ki kökler açığa çıkmak üzere fakat 2-3 sene korununca
gençlik gelmeye başlamış ve topraktaki kaybolmada yakında sıfırlanacaktır ama otlatmaya devam edilirse kökler tamamen açığa çıkacağı gibi tohumlar çimlenecek toprakta
bulamayacaklar.

Yine 3-4 sene otlatmaya kapatılan orman içi açıklıklarda (bazen tohum takviyeside gerekebilir) gelen gençlikler. Eğer hayvan otlamaya devam etseydi bu fidanları görebilecekmiydik acaba?
Soldaki sedir fidanları gezici hayvancılık sonucu yedirilmezse sağdaki sedir ormanına
dönüşecekti, bir keçinin bir saatte bu küçük fidanlardan on bir bin tanesini yiyebildiğini
unutmayalım.
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Evet keçi orman yangınlarını önlüyor diyenlere ben de katılıyorum çünkü hayvanın yıllarca otladığı ve artık otun bile kalmadığı aşağıdaki saha da kesinlikle yangın
olmaz bizde yangın harcamalarından kurtulmuş oluruz.

Hayvan kurumuş ibreleri yiyormu ki yangına faydalı olsun, tazecik fidanlar varken
bunlara bakmaya tenezzül bile etmez bu
ibreler burada olduğu müddetçe yangın
tehlikesi var demektir.

Maki veya hiçbir ormancılık faaliyeti yapılamayan alpin zon ile taşlık kayalık sahalarda
otlatma yapılsın ama verimli veya verimsiz hiçbir ormana dokunmamak şartıyla. Çünkü
bu ormanların geleceği açısından hayati derecede önemlidir.
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Otlatmanın orman yangınlarına faydalı olduğunu söyleyen meslektaşlarıma katılıyorum
çünkü yanacak ne ağaç ne de ot kalmayacağı için yangında olmaz! Ayrıca hayvanlar ormandaki kurumuş ibreleri de mi yiyor ki yangına faydası olsun? En çok yangın kızılçam
sahalarında olur en çok kuru ibre de buralarda bulunur. Ayrıca biz ormanların bakımını
zamanında ve tekniğine uygun yaparsak yangınlarında etkisinin azalacağı muhakkaktır.
Özellikle Akdeniz florası olan ve endrüstiyel ağaçlandırmaya da uygun olmayan maki
sahalarında otlatma yapılabilir yeterki mevcut verimli ormanlarımız ile istikbal vaadeden verimsiz ormanlarımız ve potansiyel sahalarımıza girmesinler, hatta orman üstü
zonlar ile orman üst sınırının altında kalan fakat hiçbir ormancılık faaliyetinin yapılamayacak olduğu geniş kayalıklar da otlatmaya açılabilir (vatandaşın çaresiz kaldığı çok
elzem ve olağanüstü durumlarda ki mevzuatta da yeri vardır meyili düşük, erozyon tehlikesi olmayan doğal ormanlarımız ile 40-45 yaşına gelmiş erozyon tehlikesi de olmayan yine düşük meyilli başarılı ağaçlandırma sahalarımızı sadece koyun için otlatmaya
açmayı gündeme getirebiliriz, tabi ki bunun karşılığı olarak da o yerleşim biriminin
ağaçlandırmaya uygun veya erozyon kontrolü çalışması gereken diğer sahaları varsa o
sahalarda çalışmamıza izin vermeleri gerekir).

Antalya Taşağıl yangınından .

altı yedi sene sonra ormanın tekrar daha genç ve canlı olarak eski halini aldığını görüyoruz.
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Daha öncede bahsettiğim gibi yanan sahaları otlatmaya kapattığımızda (özellikle kızılçam sahaları) birkaç sene içinde çok güzel gençlik geldiğini görürüz. Belki ekstrem yerlerde tohum takviyesi gerekebilir. Korumaya ciddi olarak devam edildiğinde sahaların

eski halini almaya başladığını gözümüzle görürüz. Yasaklanmasa da otlatma yapılsaydı
bu yanık sahalar eski yeşil verimli orman haline kavuşabilir miydi acaba?
Yanan alanların tekrar eski haline kavuşması için basın – yayın yolu ile kamuoyu oluşturarak her türlü teşvik ve desteği verenler acaba otlatma zararının neden farkına varamıyorlar bir türlü? Dumansız yangın değilde nedir bu aşağıda görünen olaylar?
Yukardaki sahalar bir zaman orman değil de ne idi acaba? Ama şimdi yukarıdaki fotoğraflarda olduğu gibi içimiz burkularak bakıyoruz belki bir zamanlar ardıç ya da sedir
ormanları olan bu yerlere hele yukarı soldaki fotoğraftaki saha da bu şekilde kullanım
devam ederse ot bitecek toprakta kalmayacak yakında unutmayalım.
Bölgesel bir öneri ile bu konuya kendi bakış açımdan bir çözüm sunmak istiyorum.
Konya Bölge Müdürlüğü ormanlarına vejetasyon mevsimi boyunca keçileri ile gelen
yaklaşık yüz göçer ailesi Konya’ da ki TİGEM çiftliklerine yerleştirilemez mi? Belki küçükbaş ahır hayvancılığı için bir model örnek oluşturulmasına katkı da yapabilir.
Gezici hayvancılığın vahşi (salma) sulamaya benzediğini götürdüğü ile getirdiğinin iyi
analiz edilmesi gerektiğini söylemiştim. Tıpkı kapalı havzalara yapılan baraj ve göletlerin getirdiği ile götürdüğünün iyi irdelenmesinin gerektiği gibi. Karadeniz bölgesi ile
rakım ve meyilin düşük olduğu diğer sahil kesimlerinde otlatmanın zararı belki iklim
ve toprak şartlarının optimum olması nedeni ile tolere edilebilir ama diğer yerlerde yangından çok daha tehlikelidir. Ama yine diyorum ağzı dili olmayan ormanın adına “gölge
etmeyin başka ihsan istemem”. Ne zaman farkına varacağız bu sönmeyen yangının?
Yoksa çok mu geç kalmış olacağız?
Ormandan yaptığımız her türlü üretimi bizim ihtiyacımız olduğu için değil ormanın
bizzat kendisinin o üretimi yapmamıza ihtiyacı olduğu için yaparız ve ormanın geleceği
için bunu yapmak zorundayız. Tabi ormanı geleceğe en az mevcut haliyle mümkünse
de mevcut halinden gerek alan gerekse servet olarak daha iyi durumda taşımak mecbu31

riyetinde isek bunu da ormanı ve yeşili çok sevdiğimiz için değil bizden sonra gelecek
nesillerin buna hayati derecede ihtiyacı olduğu için yapmak zorundayız. Bundan yola
çıkarak Devletimiz biz ormancılara; mevcut ormanlardan azami faydayı sağlarken gelecek kuşaklara aldığımızdan daha iyi durumda teslim etme görevini vermiştir. Meslektaşlarımız bu görevi büyük bir fedakârlıkla; gençleştirme yaparak, rehabilite ederek,
gerektiğinde ağaçlandırma veya erozyon kontrolü çalışması yaparak, her türlü bakımlarını aksatmadan devam ederek ve de verimli verimsiz ayırımı yapmadan tüm ormanları
ciddi bir şekilde koruyarak yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu kitapta bize verilen bu
görevlerden birisi olan koruma konusu işlenmiş olup korumanın önemi vurgulanmaya
çalışılmıştır. Bizim görevimiz, ormanları gelecek kuşaklara aldığımızdan daha iyi durumda aktarırken azami faydalanmayı da sağlamaktır. Ama maalesef bazı meslektaşlarımız ormanların harap olması pahasına otlatma planı ile ormanları sanki mera gibi görüp
hayvanlara açtılar. Bana, plan var her tarafı açmadık demesinler. Merada münavebeyi
yapamayan bir memlekette ormanda planı nasıl uygulatacaksın ki bizim çobanlarımıza.
Ormanlarda otlatma yaptırarak ormanlardan olduğumuz gibi, sonucunda da et ve süt
üretimine katkısı çok cüz’i olmaktadır. Gelir gider ya da nimet külfet dengesini iyi kurmak lazım. Bazı meslektaşlarımız kendilerine verilen görevi unutup hayvanlar özellikle
keçiler ne olacak diye dizlerini dövüyorlar. Hayvanlardan sorumlu olan Kamu Biriminin Yetkilileri bizim meslektaşlarımız kadar bu hayvanları düşünselerdi belki şimdiye
kadar herkesi rahatlatacak bir çözüm bulunurdu. Hem ormanların hem de hayvanların kurtulmasını istiyorsak işin kolayına kaçmadan meraların ıslahı, erken otlatmanın
engellenmesi ile münavebeli otlatma ya da bunlarda yetmiyorsa ahır hayvancılığının
tekniğine uygun olarak yapılması şarttır. Bunun önemini vurgulamak için gezici hayvancılığın ormana etkisini anlatmaya çalıştım bu kitapta. Ormanda otlatma yapmanın
ne et ne de süt üretimine öyle dişe değecek faydası var, aslında ormana güvenmek işin
kolayına kaçmaktır. Aksine ormanların günden güne daha verimsiz hale gelmesinden
başka bir sonucu olmaz. Gri olmak hiç bir zaman çözüm getirmemiştir. Herkes işini
yani kendine verilen görevi adam gibi yapsın işin kolayına kaçmasın ve kimse kimsenin
işine karışmasın bak o zaman hayvancılıkta ormancılıkta istediğimiz seviyeye gelmiyor
mu? Bize ormanları koruma görevi verildiği için böyle düşünürüz. Hayvanlar ne olacak
diyenlere ve özellikle kendi meslektaşlarımıza da şunu deriz ormancılar olarak biz gezici hayvancılığın ormana etkisinin ne olduğunun fotoğrafını objektif olarak çekip ortaya
koyalım da bu işin ne getirip neyi götürdüğünü, fayda zarar durumuna göre ne yapılacağına yetkililer karar versinler. Tescilli olsun olmasın vatandaşın mera olarak kullandığı
yerleri biz ağaçlandırmayalım ormanları da onlar otlak olarak kullanmasınlar. Ben gördüklerime yaşadıklarıma göre bu kitabı yazdım ve mutlak haklıyım demiyorum, hayır
yanlış düşünüyorsun iş senin dediğin gibi değil diyen karşıt görüşü olanlar da kendi
yaşadıklarını yazsınlar ki doğru ortaya çıksın.
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