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ÖN SÖZ
«Türkiye'de mevcut nüfusa orman tahribi vazife olarak verilse idi,
bu insanlar bu kadar tahrip yapamazlardı ııdiye yabancı bir. profesörü acı
acı konuşturan orman tahribi ve neticeleri, halen kanun ve kuvvet tanı
madan devam etmektedir.
Cumhuriyetin başlangıç devrinde, 13 milyon olan nüfusumuz bu gün
28 milyona ve 28 milyon olan hayvan miktarı 75 milyona yükselmiş, buna
mukabil ·toprak ve otlak sahası aynen kalmış, entansif bir zir aate gidilememiş, % 80 ni ziraatçı olan nüfusun geçim derdi, orman içi köylerde, hayat idamesi mevzuu haline gelmiştir.
Cehaletin ilave

edildiği yukarıdaki

şartlar

içinde, orman tahribine

karşı hakiki ve gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe, bizdeki orman tah-

ribinin herhangi bir kanunla veya kuvvetle

durdurulabileceğini

de san-

mıyoruz.

Mevzuun

asıl

hazin

tarafı, toprağa

ihtiyaç

arttıkça

bunun orman saha-

larından zahiren karşılanması, fakat hakikatte yurtta iki'k:at yeşil saha~
nın kaybına sebep olunmasıdır. Bu kayıpların bir çoğUnun tela:fisinfl1 im-·
kansız oluşu

da ormancıyı (wrmansızlaşma düşman
diyecek kadar bir ümitsizliğe sürüklemiştir.

istilasından

kötüdür»

Zarar iki kattır. Çünki; tahrip olunan meyilli orman sahaları sadece
elden çıkan bir yurt parçası olmakla kalmıyor, aşağıdaki düz arazilere,
tarlalara sel gönderen, moloz yığan ve bu yerlerin de elden çıkmasına sebep olan birer yurt parçası oluyor. Ekseri halde de, kayalıklaştığından, eski haline getirmek imkanı kalmıyor. Dağlarımızdaki orman tahribinin durumu budur.
Bu tahribin iki kat zararlı ve telafisi çok zor veya imkansız olan bir
halini de, bu yazıya mevzu olan eksibelerdeki ormanların tahribinde görüyoruz.
İklim

ve avarız sebebiyle her çeşit orman, bu vatanın yaşatma gücü
bakımından tutunacağı en kıymetli dallardan biridir.
Güney Anadoluda yağışlar, nisandan ekime kadar 5 - 6 ay müddetle
kesilir, senenin yarısı kurak geçer. Bu kuraklık, 1954 yılına kadar buralarda bataklık ağaçlandırılmaları hariç, ormancıları susuz orman ağaçlan111·

dırmalarından alıkoymuştu.

Hatta

ağaçlandırma

güneyde

imkansız

görü-

lüyordu.
Ancak, teknik çalışma ve araştırmalardan ormancılıkta elde edilen
müsbet neticeler yardımıyla bu gün, Güney Anadolu gibi kurak iklim kuşaklarında bulunan yerlerde de, ağaçlandırma faaliyetlerine girilir olmuş
tur. Çeşitli toprak işlemeleri, mıntakalara göre türler ve bunların ekim, dikim, yetiştirilme şekilleri, zamanları, tesirleri v.s. gibi mevzularda bulunan neticeler, kurak iklimlerde, çeşitli menfi faktörleri haiz olan sahalarda yapılacak ağaçlandırmalarda bize bazı emin yollar göstermektedir.
Nitekim 1954 te Antalya Orman Başmüdürlüğü ınıntakasından bazı
teknik elemanların 15 günlük Kıbrıs seyahatinde edindikleri intibalara
istinaden 1955 te yer yer deneme mahiyetinde giriştikleri ağaçlandırma
çalışmaları ve elde edilen müsbet neticeler, buralarda bilahare yapılan orman ağaçlandırmalarına birer mesnet teşkil etmiştir.
Güneyde 1955 de başlanılan ağaçlandırma çalışmalarından biri de, Manavgat İşletmesinde pratik bir deneme halinde ele alınan ve bu yazıya konu
olan eksibe ağaçlandırması çalışmasıdır.
Güneyin her çeşit orman tahribini adım adım hazin neticeleri ile gören ve bu tahribin neticelerinden biri olan eksibelere karşı, bir tedbir çalışmasında çeşitli başarısızlıklara uğrayan bir ormancı olarak, bu çalışma
ve müşahedelerimi, dertlere çare bulan bu tarihi ve aydın günlerimizde
faydalı olur ümidiyle mesleğe sunmayı bir vazife saydım.

L. BÜYÜKYILDIRIM

ANTALYA
Aralık 1960
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I. EKSİBELER HAKKINDA GENEL BİLGİ
A.

Eksibe (kumul) ve önemi

Eksibeler, rüzgarla kumları savrularak veya kum tepeleri
rek ilerleyen ince kumlu geniş sahalardır.

teşkil

ede-

Eksibeler, deniz, göl ve nehir kenarlarında suların sahillere attığı veya karalarda kayaların tecezzisinden meydana gelen kumlardan teşekkül
eder. Gerek kara, gerek sahil eksibelerinin ana maddesi olan ince kum,
rüzgarla savrularak önüne gelen her türlü araziyi örter ve zamanla büyüyerek ana rüzgar önündeki araziler için büyük bir tehlike olur. Gereken
tedbirler alınmadığı müddetçe kurnun her türlü araziyi, meskCm yerleri,
yolları örtmesi, telafisi imkansız bir şekilde devam eder ve eksibe yıldan
yıla büyür.
Sahil eksibelerinin kumu, denizlerde dalgaların sahillere çarpmasından
olan ve bilhassa karalarda muhtelif erozyon sebepleriyle teşekkül
edip akarsulada denizlere taşınan kumlardan meydana gelir. Bu kumlar
zamanla denizde biriktikçe dalgaların kuvvetine göre sahillere atılır. Bu sebepledir ki, eksibeleri sığ denizler meydana getirir. Sahilleri derin olan
denizlerde kum, dalgaların tesir edemiyeceği bir derinlikte biriktiğinden,
sahillere atılamaz ve dolayısiyle eksibe böyle derin sahillerde görülmez.
hasıl

Deniz kenarlarında biriken ince kum, dalgalarla sahillere atılır oradan
da rüzgarlada içeriere doğru savrulur. Küçük dalgacıklar halinde satıhta
devamlı olarak uçuşan kum, rüzgarın şiddetine göre tepeler, yığınlar teş
kil ederek ve bir tepeden diğerine atlıyarak Herler (Şekil 1, 2 ve 3).

Şekil

1. Denizden gelen kumun
içeriere doğru küçük dalgacıklar ve
tepeler halinde ilerleyişi (Finike).

ı

Deniz ve eksibenin başladı·
saha. Eksibede küçük dalgacıkların
diğer bir görünüşü (Demre).
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Şekil

3.

ince kum, rüzgarda dalgabozmadan ve fazla
yükselme yapmadan, satıhtan tozarak
i lerler (Fethiye • Karadere).
cıkların

şeklini

Şekil

tüp

4.

Denizden gelen kumun örkesiksiz kum sahası
(Manavgat, Sorkun · Side).
geçtiği

Sahilden devamlı olarak içerilere savrulan kum, daima denizden takviye edildiğinden, kurnun örttüğü sahalar kesiksiz bir şekilde ince kum
sahası halinde uzanır. Denize yakın kısımlarda rüzgar, kumu kuvvetle
sıyırdığından buralarda eksibe, kısmen hafif inhinalı, geniş kum düzlükleri halindedir (Şekil 4 ve 5).

Şekil

5.

Eksibelerde hafif

inhinalı

kum tepeleri ve üzerinde küçük
(Manavgat).

dalgacıklar

İçerilere doğru bu görünüş kısmen değişir, kum yığınları büyük, kavisli tepecikler halini alır. Bu kum dalgaları, geçtiği her yeri tamamen
bir kum çölüne çevirir (Şekil 6, 7 ve 8).

Eskibenin kara tarafına doğru hey'eti umumiyesinde denizden itibaren tedrici bir yükselme vardır. Bu yükseklik 200- 300 metre içerilerde
6-8 m yi bulur (Şekil 9). Bundan sonra yükselme kısmen durur, eksibe
içerilere yönelmiş dalgalar görünüşlü tepecikler halinde devam eder.
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Şekil

6.-Denizden gelen ve rüzgarla yayılan kumun, Demrede meydana
çölden bir parça. (Deniz solda ve ilerde dir).

Şekil 7.
dalgaları

Karaiara yönelmiş kum
ve geride, sahilde Finike.

Şekil

na

8.

getirdiği

Manavgatta kumun meydaçöl, Side- Sorkun
eksi besi.

getirdiği

·Yazın

Tarlalar ve
yeni teşekkül

Şekil

9.

EKSiBE

SAHASI

hakim olan
deniz rüzgarları

Bir eksibenin kesiti. Denizden itibaren kurnun tedricen
eksibenin tarla içinde teşkil ettiği öncü kum tepeciği

yükselişi

ve

Eksibe, gerisindeki arazilerde dik bir meyille son bulur. Eu sebeple
eksibe kara tarafından, yan yana sıralanmış tepeciklerden meydana gelmiş meyilli bir kum duvarı halinde görülür. Bu tepeciklerden eksibenin
önündeki ziraat arazilerine rüzgarla kumlar savruldukça yeniden tepeler

4
teşekkül eder, zamanla bu tepelerin arası birleşerek yeni ziraat arazileri
eksibe çölüne dahil olur. Ayrıca eksibenin hey'eti umumiyesile ilerleyişi
olduğu gibi, sadece savurduğu kumla önündeki arazileri kaplayışı da vardır (Şekil 9, 10, ll, 12 ve 13).

Her dakika, adım adım devam eden kum ilerlemesi, rüzgarın şiddetine
göre artar. Hafif rüzgarlarda kum satıhtan 10, 15, 20 cm aralıklı dalgacık
lar halinde ve yükselme yapmadan ilerler. Kuvvetli rüzgarlarda, fırtına
larda savrulan kum ise, kilometrelerce ilerden görülen bulut halindedir.
Bol miktarda rüzgarla savrulan bu kum, bazan güneşi kapatan kara bir sis
gibi ufku kaplar.
4 Bofor (saniyede 6- 7 m) şiddetine kadar esen rüzgarda, kurnun sabu şiddeti aşınca tozup yükseldiği Ovagelemişte tesbit edil-

tıhtan ilerlediği,
miştir.

Şekil 10.
teşekkül

Eksibenin son kısmında
eden tepelerden, öndeki
tarlalara kum bombardımanı olur.
(Finike).

Şekil 12. Eksibede, kum durdurul·
mazsa, gerideki tarlalar çaresiz adım
adım eksibeye dahil olacaktır. Ge·
ride Manavsat'ın geniş ve münbit
ovası kendi kaderi ile baş başa.

Şekil

11.

sıralanmış
la~makta

Şekil 13.
rılamamak

Eksibenin son kısmında
tepecikler ve sağda kum·
olan bir tarla. (Demre).

Demrede bir daha kurta·
üzere istila edilmekte olan
tarlalar, bahçeler.
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ekseriya zıt yönlü iki hakim rüzgarı vardır. Buna
bir istikamette ileriediği görülür. Yağışların olmadığı yaz içinde hakim ve devamlı esen rüzgar hangisi ise eksibe ona tabidir. Çünkü bu mevsimde toz halinde olan ince kum, rüzgarla sürüklenebilmektedir. Kışın ise, yağışla ısıanan kumu, kuvvetli fırtınalar dahi
yerinden oynatamamaktadır.
Güney eksibelerimizde, kum kuru iken hakim esen rüzgar, deniz rüzgarları olduğu için eksibenin kumu da, denizlerden içerilere doğru yürür.
Kurnun eksibelerde ilerleme hızı, eksibenin bulunduğu mahalle göre değişmekte ise de, vasati olarak bütün bu ilerleme senede 1,5 - 3 metredir. 10 kilometre uzunluğunda bir eksibede senede vasati 2 m lik bir ilerleme olsa, her sene 20000 m 2 arazi ve 10 senede 200 dekar arazi bir daha
eski haline getirilmesi imkansız bir şekilde kum sahası oluyor demektir. Bu
vasati hesabı, güney sahillerimizde mevcut yüzlerce kilometre uzunluğun
daki eksibelere teşmil edersek, kaybımızın miktarı hakkında bir fikir edinebiliriz.
Eksibenin hududundaki köylülerden, kayıplar hakkında okadar çok
hikayeler dinlenir ki, bu zararları önlemek için hala neden harekete geçilmediğine mana verilemez.
Gömülmüş tarlalar, evler, bahçeler, her eksibe önünde bulunan köy
ve kasabaların mukadder akibetidir. Güney sahillerimizde sıralanmış eksibelerin gömmekte olduğu tarlaları, meraları, köyleri, portakal bahçelerini, evleri gören insanın, acı bir bedbinliğe düşmemesi mümkün değildir.
Bu yerler kendi kaderine terkedilmemeli göz göre, göre adım adım
çöle dönüşlerine bigane kalınmamalıdır.
Tuzuyla yakan, kumuyla gömen, sıcaklığı ile kurutan bir eksibenin,
denizden gelen kumun, yayılışını ve zararlarını sırası ile fotoğraflarla olsun görmek bile zararın derecesi hakkında bir fikir verecektir. Finikenin
Demre (Eynihal) nahiyesi salıillerindeki eksibe diğerlerine bir örnektir
(Şekil 14, 15, 16, 17, 18, 19; 20; 21 ve 22).
Eksibe

sahalarının

rağmen kumların yalnız

Şekil

14. Denizden gelen kurnun
köye girişi (Dernre).

Şekil

15. Kurnun köyü istilası ve
köyün gerisinde tepeler halinde
köyden çıkışı (Dernre).

Şekil 16.
Kumun köyden çıkarken
teşkil ettiği sıra halinde tepeler ve
bunların geriye geçmemesi için sırt
lara konulan faydasız çalılar (Demre).

Şekil 18.
Köyde artık kumun girmediği yer kalmamıştır. Bahçesi tamamen kumla kaplanmış evierden bi-

ri. Kum evin penceresinde (Demre).

Şekil

20. Babasının evi ile tarlası
kumla istila edildikten sonra, kendisinin de ayni duruma geldiğini an·
iatan köylünün tamamen teslim olmuş hali (Demre).

Şekil

17. Köyün gerısıne geçen ku·
mun büyük narenciye ovasını dalgacıklar ve tepeler teşkil ederek
istilası (Demre).

Şekil 19.
Kumun istila ettiği ba'hçe
ve köylünün çalı döşemekle, bu istilaya karşı koymak için heba olan
gayretleri. Sağ da isti layı çaresiz bekliyen geniş narenciye ovasından bir
parça (Demre).

Sekil 21. istila edilen diğer evler,
- yok olmuş bahçeler (Demre).
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Şekil

22.

Eksibenin sınırındaki kum duvarı ve kumlaşan tarla.
dur diniemiyen intikamı (Demre).

Tabiatın

B.

Eksibe ve orman

Eksibe, üzerindeki ormanın zamanla tahrip edilmesi neticesinde zaOrmanla kaplı iken bir kum ormanı olarak eksibe zararsızdır. Bir orman sahası olarak bilakis faydalı bir yurt parçasıdır.

rarlı olmıya başlar.

Memleketimizdeki kum ormanlarının teşekkülü hakkında kesin bir
bilgi edinilmemekle beraber, bu ormanların insanlar tarafından tesis edildiği şeklinde bir düşünce çok zayıftır. Geçmiş tarihi devirlerde böyle muazzam sahaların, güç şartlar altında ormanlaştırılabileceğine ihtimal verilemez. Esasen luzum da duyulmaz. Bu sebeple mevcut eksibe ormanlarının
oluşunu uzun tarihi devirlerde tabi'i faktörlerle teşekkül etmiş olarak kabul etmek, en doğrusu olur. Tabiatın öncü nebatları ve bunları takip edenlerin, binlerce senede kumluk sahalarda, yavaş yavaş ormanın gelişme vasatını hazırladıklarını ve neticede bu yerlerin bu güne orman olarak intikalini sağladıklarını düşünmek akla en yakın şekildir. Son deviriere kadar kalan bu ormanlar memleketimizde, toprak ve orman mahsüllerine
olan ihtiyaçların artmasıyla tahrip edilmiye başlanmış, yer yer çıplak kum
sahalarının doğmasına, zararlar vermesine sebep olunmuştur.
Bugün ormanı görülmiyen eksibelerimizin ekserisinde bir kaç orman
artığı çam ağacı ve kesilmiş kökler bulmak, veya yaşlılardan hikayesini
dinlemek hala mümkündür. Binlerce senelik devrelerde meydana gelen
bir eksibe ormanının, azami yüz sene önceki varlığının artıklarını, misalleriyle görebilmek veya sözlerde dinliyebilmek bile bu yerlerin evvelce ormanla kaplı halde ve zararsız durumda bulunduklarına delildir (Şekil
23 ve 24).
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Şekil 23.
Eksibede
ları ve çam kökleri

son ağaç kalıntı
(Okla işaretliler)
(Demre).
Şekil 24.Eksibe içinde çurumuş bir
çam kökü, evvelce mevcut olan or. manın geri kalan bir şahididir
(Demre).

Uzun devreler boyunca denizden gelen kumu, bünyesinde alıkoyan kum
zamanla bir kum deposu haline gelmişlerdir. Son zamanlarda
bu ormanlar kaldırıldıkça, depolanmış olan bu kum kuvvetli bir tempo
ile yayılmıya başlamıştır. İşte bizdeki ekisbelerin son yıllardaki amansız
şekilde yayılışını, ormanın tahribi neticesinde kurnun serbest kalınasiyle
izah edebiliriz.
Ayrıca, dağ ormanlarımızın tahribi neticesinde pek fazla artan erozyonun, denizlere sularla taşınan kumunun da fazlalaşmasını ve bilnetice
denizden bu kurnun sığ salıiliere atılarak son senelerde eksibe istilasını
memleketimizde hızlandırdığını zikretmekte doğru olur. Eksibeler «bilindi bilineli ll veya «yaradılıştan ıı böyle değildir. Nitekim bugün kum ormanlarının altındaki mevcut kumu tetkik etmek, bu düşüncelerin doğruluğunu
kuvvetlendirir. Bugün Manavgatta veya diğer bir yerde 300- 500 metrelik
şerit halinde bulunan bir kum ormanının, mevcut kumunu görmek ve bu
ormanın tahribi neticesinde bu kurnun nekadar sahaya yayılabileceğini
düşünmek bu iddiamızı kuvvetlendirir. İşte bunun için, binlerce senede
biriken ve yeniden bol miktarda gelen kumla vatan parçalarımızın istilasının son zamanlarda çok hızlandığını kabul edip hemen önlenmesinin
üzerinde ehemmiyetle durmak lazım gelmektedir. Yoksa bu istila evveldenberi devam ediyor değildir. Kurnun üzerindeki ormanın, son asırlarda
veya son yıllarda tahribiyle başlamıştır. Bendi yıkılan sular gibi, ormanı
tahrip edilip bendi alınan kum da, önünde ne varsa istila eder olmuştur.
ormanları,

Bugün bir kum ormanının kesitiyle çıplak bir eksibe kesitini tetkik
etmemiz de, bize, ormanın denizden gelen kumu ne şekilde bünyesinde
alıkoyarak, gerilere bırakmadığını, altında depo ettiğini gösterir.
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Çıplak eksibe kesitinde kum, denizden itibaren az bir meyille gerilere kadar yayılmış, sonra dik bir meyille nihayet bulmuş haldedir. Bu
ucun ilerisinde de yer yer hafif kurnlaşma ve kum tepecikleri teşekkülü
başlamıştır (Şekil 9).

Buna mukabil, kum

ormanında,

denizden gelen kum, arınanın kenar
sahil kısmında, sahile muetmiş durumdadır (Şekil 25).

ağaçları tarafından alıkonulduğundan, arınanın

vazi olarak bir kum seddi

teşekkül

--
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Şekil

25.

Bir kum

ormanı

kesiti

olarak gelen kumu burada tuttuğu müddetçe, bu orsette, şüphesiz bir yükselme olacaktır. Ancak pek tedrici
olan bu yükselmiye, alttaki ot ve çalılar ayak uydurabilmekte, gömüldükçe gövdelerini, sürgünlerde yukarıya uzatabilmektedirler. Boylu ağaçların
altındaki kurnun yükselmesi ise, ağaç ömrü içinde ağaç boyunun belki
ondabirini bulmakta ve birikmiş kurnun üstüne yeni gençlik gelmiye devam ettiğinden, ormanın gömülmesi mevzuu bahis olmamaktadır. Ancak,
yürüyen büyük bir eksibenin önüne gelecek ormanın gömülebilmesi hali
bundan ayrı mütalaa edilmelidir. Kum ormanının altında, sedden içeri
doğru uzanan kısım ise, gittikçe kum nisbeti azalan, humus ve toprak nisbeti fazlalaşan, hafif dalgalı, ekseriya düzlük halde, bir orman sahası olarak uzanır. Bu sahanın gerisindeki tarla, bahçe vey meskun yerler eksibenin zrarlarından masun haldedir.
Orman

devamlı

manın altındaki

Kum ormanının gerideki araziler için faydalarını hülasa edersek;
a. Yukardanberi görüldüğü üzere kum ormanı denizden gelen şid
detli rüzgarların kumunu süzer, gerideki tarlalara temiz bir rüzgar bırakır.
b. Ziraat nebatlarına öldürücü tesiri olan tuzlu deniz rüzgarlarımn
tuzunu süzer. Bu sebeple şiddetli deniz rüzgarlarından sonra arınanın kenar ağaçlarının deniz tarafındaki ibre ve yaprakları, tuz yakınasiyle kıza
rır, kurur. Burada ağaçların tuzlu rüzgarlarla daimi bir mücadelesi vardır.
Bu yüzden ormanın deniz tarafındaki ağaçlarının ekserisi anormal şekil
li, kara tarafına yatık gövdeli, devrik dallı, bodur yapılışlı ve yer yer dalları kurumuş vaziyettedir (Şekil 26).

lO

Şekil

26.

Eksibe

ormanındaki

kenar

ağaçlardan

birinin

görünüşü

Eksibe ormanının diğer bir faydası, kurnda kuruyan ve ısınan sert
kurutucu ve kırıcı tesirini önliyen bir perde vazifesi görmesidir. Sıcak rüzgarın har ar etini ve şiddetini kendi bünyesinde alıkoyar ak,
geriye mülayim ve hafif bir rüzgar bırakır.
c.

rüzgarların,

Eksibe kumunun yürümesini yalnız boylu ağaçlar değil, ağaççıklar da
önler (Şekil 27 ve 28). Bu ağaççıklar, sürgün verme hassaları sebebiyle, kurola gömüldükçe kurnun üstüne sürgünleriyle çıkabilmektedirkısmen

Şekil

27. Eksibede kumları
biriktirmek suretiyle teşkil

Şekil

28.

Şekil

alıkoyabilen
ettiği tepe.

27 deki

bir ağaççık topluluğu ve bunun kumu
Seride çalısız yerden eksibenin sola,
kara içerisine akışı.

ağaççık topluluğunun yakından görünüşü
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1er. Ancak, bunların tuz süzme, rüzgar hızını kırma ve
faydaları boylu ağaçlarla kıyaslanırsa, pek azdır.

sıcaklığı alıkoyma

Eksibenin zararlarını orman kadar önliyecek faydalı bir tesis düşünü
lemez. Çünkü, eksibede orman, yukardaki faydalarından başka devamlı
odun, kereste ve tali mahsUl verme gibi iktisadi faydalar da sağlar, bir çölü yeşil bir vatan parçası haline getirir, bir hayat kaynağı olur. Burada
da, orman, arınanın bütün nimetlerini verir; güneşte dolaşılınıyacak kadar yakan, bunaltan, bedbin eden kum sahalarını, gölgelik bir otlak sahası haline çevirir; çeşitli av hayvanlarına, kuşlara barınak olur; dinlendirici, yeşil ve güzel bir tabiat, tertemiz bir hava yaratır. Denizin ve eksibeden geçen akar suların sakit, ölü görünüşü bile, ormanla hayat dolu, duygulu bir güzelliğe bürünür. Buna mukabil eksibe de sadece kuru bir sınai
tesisle zararlar önlenebilse bile sayılan faydaların hiçbiri olaınıyacak üstelik, bu tesisi kum gömdükçe yenilernek icabedecektir. Orman ise, bir
kere kurulacak ve kendi hayatiyetiyle, çeşitli faydalarını ilanihaye vermiye devam edip gidecektir.
İşte bunun için eksibede her türlü zararları önlemek üzere kurulacak
en iyi ve ayni zamanda en faydalı tesis ormandır diyoruz.

C.

Eksihe

ormanlarının

tahrip sebepleri

Sahil eksibe ormanlarımızda da tahrip sebebi, diğer ormanlarımızda
kilerin aynıdır. Burada da orman, tarla veya otlak sahası elde etmek için
açılır, yakılır yahut odun ve kereste ihtiyacı için usulsüz kesimlerle tedricen ortadan kaldırılır.
Ancak, sahil tarafta 30 -40 metre eninde bir ağaç perdesi kaldığı
müddetçe deniz rüzgarlarının tuz ve kum zararları kendini fazla göstermediğinden, tahribat denize varana kadar devam ettirilir. Bu ormanlarm
altında, yer yer bulunan 20 - 30 cm. kalınlığındaki toprağa tamalı edilerek
yapılan açmalada elde edilen tarlaların toprağı, 3 - 5 senede sağnak halindeki yağmurlada yıkanır, saha kumluk haline gelir. Garip ve acı olan taraf bu açmayı yapanlardan ekserisinin bu neticeyi bilmesine rağmen, açmayı devam ettirmeleridir. Dağlık ormanlarda açmayı yapan o yerin nasıl
kayalıklaşacağmı bile bile açmayı yapıyor ve o yer çakıllaşmca bir yenisine nasıl düşünmeden atlıyorsa eksibe ormanlannda da tahrip byöledir. Bu
ormanlarda da tahrip, sırf 3 - 5 senelik şahsi menfaat için, millet ve memleketin geleceğini hatıra getirmiyen bir itiyad ve topraksızlığın verdiği
rahat bir mübahlık duygusu içinde, cehalet vurdumduymazlığı ile yapılır.
Bugün burası, yarın ötesi açılır, yakılır, kesilir.
Yıllar geçer, birgün eksibe bütün şiddetiyle hükmünü sürmiye, tabiat
intikamını almıya başlar fakat o yeri o hale getirende gene teessür görül-
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mez. O, üç beş senelik yaşama
yeni açacağı yerin peşindedir.

ihtiyaçlarını karşılamanın itiyadı

içinde ve

Babadan kalma tarlasının da kumla kaplanmasına sıra gelmi,ş olan
bir eksibe müsebbibine sorulduğunda, sahadaki orman artığı 3 - 5 ağaca
bakıp, gönül rahatlığı ile «Allahın işi, evvelce yoktu beyıı diye cevap verdiği üzülerek görülür. Bu büyük kayıpların suçlusundaki lakaydiliğin cmasılıı ını ve «nedenıı ini bütün Anadolu ormanlarımızın tahrip sebeplerinde
aynen buluruz.
Geçim derdi ve cehalet, bu insanlara kendinden sonra gelecekleri düşündürmiyecek derecede acı bir egoistlik itiyadı vermiş, bu hal acı bir
gelenek haline girmiştir.
den

Geçim derdine siyasetin kulak tıkadığı bu insanların, layıkiyle, ne elintutanı, ne yol göstereni, ne de yardım edeni olmuştur.

Hele, yalnız kendi çıkarını düşünen ve doymıyan haris bazı münevver
siyasetçileri gören bu cahil insanlar, yaşamak ihtiyaçlarını temin için iş
lediği böyle bir suçun mahiyetini düşünmek luzumunu dahi duymaz olmuşlardır.

Bunlardan son tarlası elinden gitmekte olanlar da çaresizlik içinde
ecDevlet düşünür elbet, bizi aç koymaz yaıı tesellisiyle avunup durmaktadırlar. Elinden son tarlası giden de, bir ince yorganı sırtına ve bir torbayı
omzuna aldı mı, çare, şehirdeki ameleliktir. Geride kalan sahalar ktimla
kaplanmışsa bu hal de onun «kör talibin dir.
Milletçe bir orman tahribinde neler kaybettiğimizi
tedbirini almalıyız. Sonra çok gözyaşı dökeceğiz.

artık

bilmeliyiz,

Büyük masraf istemekle beraber, civar halkın gücü ve bilgisi kafi gelmiyen eksibe ağaçlandırmalarına, kurulu düzen kısmen kafi gelebilir. Eksibeleri evveldenberi devam edip, asırlardan bu yana verdiği zararları sürdürüyormuş gibi mütalaa ederek bu işte gecikmemiz yanlıştır. Tahriplerin
büyük kısmı, Cumhuriyet devrinde olmuş, ekseri eksibelerin ormansız şe
kil alıp zararlı hale gelişi bu devirde başlamıştır. 30 senede iki misline çıkan
nüfusumuz sebebiyle had dereceye giren toprak ve orman ihtiyacımızın
karşısında, kan dökerek dahi çıkaramıyacağımız bir düşmanın istilasına
seyirci kalamayız (Şekil 29 ve 30).
Her orman sahasındaki ormansızlaşmanın bir istila olduğunu bilerek,
bu muazzam müdafaa ve mücadeleyi sadece küçük bir Orman Umum Müdürlüğünden ve 1500 kişilik bir orman Mühendisi ve muavininden bekliyemeyiz.
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Şekil

29. Orman tahribinin feci inÖnde, vatandaşın ayaklandır·
büyük düşman, geride vatan
toprakları (Manavgat).

tikamı.
dığı

Şekil

30. Ağaç örtüsü alınan kumun,
bahçeleri istilası (Demre).

ki, Vatan müdafaasında topyekun seferberlik yapılır.
ise vebal her vazifelinin olacak ve yarınki nesillerin ağır
suçlandırmasına maruz kalınacaktır.
Bilinen

Bu

şudur

yapılmaz

D.

Memleketimizdeki eksibeler

Memleketimizde mevcut eksibeleri kısaca olsun tanımamız memleketimiz için eksibelerin, durum ve önemini anlamamız bakımından faydalı olur.
Bütün Akdeniz sahilerimizde büyüklü küçüklü yer yer, bazen 10 binlerce dönüm vüs'atinde görülen eksibelerin her birindeki zarar, büyüklükleri nisbetinde halen devam edip durmaktadır. Ve görüleecktir ki, verdiği zarar gibi miktarları da tahminierin üstündedir.
Salıilierimize

göre eksibelerin

bulunduğu

yerler ve

kısaca durumları

şöyledir.

1.
Doğudan İstanbula

Karadeniz sahillerinde

kadar Karadeniz sahillerinde eksibe bulunmadığı

Başmüdürlüklerimizden alınan yazılardan öğrenilm!ştir.

a.

Terkos Gölü eksibesi

Bu eksibe Karadeniz kenarında mevzubahs edilecek en büyük eksibedir. Çatalca İşletmesi dahilindeki Terkos Gölü civarında uzunluğu 25 Km.
genişliği ortalama 2 Km olan,
takriben 5000 dekar vüs' atinde oldukça
büyük bir eksibedir. Karadeniz sahil ormanlarının, I inci cihan harbi sıra
sındaki tahribi netiecsinde zararlı olmıya .başlıyan bu eksiben in, bugün
Terkos Gölüne doğru uzanmakta. olduğu düşünülürse, ehemmiyeti kavranabilir.
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b.

Kemerburgaz sahil eksibesi

İstanbul Orman İlşetmesi Kemerburgaz Bölgesinin kuzey kısmında,

Karadeniz sahiline paralel olarak, 15 Km. uzunluğunda, vasati 2 Km. genişliğinde ve tahminen 3000 hektar vüs'atinde bulunan bu eksibe, birinci
eksibenin doğuya doğru uzanmış bir kısmı halindedir. Her iki eksibede
yapılan çalışmaların, bu eksibelerin verdiği çeşitli zararları önliyecek duruma getirilmesi lazımdır. Bilhassa Karadenizin Akdenize nazaran yağışlı
ve ratip iklimi içinde, daha kolay yapılabilecek olan ağaçlandırma imkanı
burası için bir avantajdır.
2.

Marmara ve Ege sahillerinde

Bursa, Balıkesir, İzmir ve Muğla Başmüdürlüklerimizden alınan bilgilere göre bu sahillerimizde zikre değer eksibe olmadığı anlaşılmaktadır.
3.
a.

Akdeniz sahillerinde

Fethiye Karadere eksibesi

Fethiyenin Özlen ve 5,5 Km. doğusundaki Eşen çayları arasını, sahilden içeri doğru 5 Km. boyunca tamamen kaplıyan bu eksibe, Memleketimizin mühim eksibelerinden biridir. Yapılan ölçülere göre 1125 hektar
vüs'atinde gözalabildiğine uzanan vasi bir eksibedir (Şekil 31).

Şekil

31.

Solda 1125 hektar eksibe, sağda 30.000 dönümü bulan mera ve mümbit
pamuk tarlaları (Fethiye- Karadere).

Bu eksibe arkasındaki ovada uzanan mümbit arazilere verdiği feci
zarar bakımından ilk ele alınması icabeden eksibelerimizdendir. Eksibenin
ardında Karadere ve Kumluova Köylerinin 25 - 30 bin dönümü mütecaviz
arazisi vardır. Sert rüzgarları olan bu salıilin tarlaları eksibeden çok zarar
görmektedir. 230 hanelik Karadere köyünde köylüler bir tek şahsın ömrü içinde 30 - 40 dönümlük toprak kaybettiğini ifade etmektedirler. Sahil
uzunluğu 5,5 Km. yi bulan eksibe Eşen çayı tarafından da, içeriye 5 Km.

15
girmiş durumdadır. Eşen çayı kenarında

zakkum v.s. ağaççıkların kaplayer yer mera görünüşlü arazi, ernekle daha kıymetli ve faydalı bir
saha olabilir. Eksibe, Özlen çayı tarafından içeriye doğru 5- 6 yüz metre
kadar girmektedir ki, bu haliyle tepesi batıda olan bir üçgen şeklindedir.
dığı,

Kum, bu eksibede, en hafif rüzgarlada bile satıhtan her saniye akmakta ve tozup durmaktadır. Babasının bahçesindeki, su kuyusunun, bugün
150 m mesafede, kum içinde kaldığını, tarlaların ne durumda istila edilip
durduğunu çeşitli misalleriyle anlatan köylülerin durumu, hakikaten hazindir. Hele sahada dolaşırken, kum deryasının ortasında rüzgar anaforu
ile kumu tamamen kalkmış altta, 80- 100 m" lik bir sahada kimbilir kaç
yüz sene önce gömülmüş bir tarlanın, kumsuz mümbit toprağına tesadüf
etmek ve bu tarlada vaktiyle kazılmış, bugün kurnun altına uzayıp giden
sınır hendeğini bulmak, tairhi feci bir hadisenin delili olarak insana derin
bir üzüntü vermektedir. Bu tarlanın bugün kurumuş halde olan çamuru
üzerindeki hayvan izlerine bakıp, bu yerlerde de tarihin aynen tekerrür
ettiğini görerek halen bu elden giden topraklara neden sahip olmadığı
mıza akıl erdiremiyoruz. Milletçe «40 senedir harp görmedik ne yapıyor
nereye gidiyoruz?ıı diye sormamak elden gelmiyor.
Karadere eksibesi, derhal ciddi bir gayretle, bitişiğindeki, diğer muazzam Ovagelmiş eksibesiyle birlikte ele alınması lazım gelen bir eksibedir. Köylü, büyük bir ümitle uzatılacak eli beklemektedir. Eksibenin ardın
da bulunan ovanın 5 - 6 bin dönümlük geren kısmı da, drenaj hendekleriyle ziraat arazisi haline getirilebilecek kısımları vardır. Ovagelmişte kazanılan 30000 dönüm geren ve bataklık arazisinin, bugün mümbit tarlalar
halinde uzanışı buna bir misaldir. Eksibenin ağaçlandırlıması ile, 12000
dönüm orman sahası kazanılacak, ardındaki mümbit ziraat arazisinin adım
adım elden çıkması önlenecek ve yarın yetişecek ormanın ardında da, deniz tuzunun ve eksibe kumunun menfi tesirlerinden uzak olarak daha verimli bir ziraat yapılması mümkün olacaktır.
b.

Ovagelemiş

eksibesi

Akdenizde mevcut mühim eksibelerimizden diğeri, Fethiyenin Karadere eksibesinin devamı halinde olan ve onun doğusunu kaplıyan Ovagelemiş eksibesidir. Kaş'ın Kalkan Bucağının, Ovaköy köyünün sahilinde
bulunan bu eksibe, Karadere eksibesinden büyüktür. Esasen bu iki eksibeyi Eşen çayı ayırmakta olup, çayın doğusu Ovagelemiş, batısı Karadere
eksibesidir.
Bu kısımda mevzubahsedilen eksibe, orman teşkilatının 1939 dan bu
yana yaptığı bataklık ağaçlandırılması sahalarından ayrıdır. Evvelce eksibenin ardındaki bataklıkta Devletçe açılan kurutma kanalları ile elde
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edilen tarlaların bitişiğinde, o kanallara ilaveten orman teşkilatının açtı,ğı
tali kanallarla, suları akıtılahilen bataklığın, 336 hektarlık bir sahasında,
başarılı ve iftihar verici bir okaliptüs ağaçlandırması yapılmıştır. Ovagelemiş eksibesi bu ağaçlandırma sahasının batısını ve güneyini çevirmektedir.
Batıda tesbit edilen 564 ve güneyde tahminen 1000 hektar vüs'atinde bulunan eksibe ise, ağaçlandırılmamıştır. Bu eksibe de, gerek evvelce mevcut, gerek bataklık kurutulmasiyle elde edilmiş tarlaları, gerekse bı:;ıJ;aklık
ağaçlandırmasını kumiayıp durmaktadır (Şekil 32).

Şekil 32.
ve batıdan

Büyük emeklerle yapılmış Ovagelemiş bataklık ağaçlandırmasını güneyden
gelen eksibe kumuna bırakmamalıyız. Geriden Okaliptüs bataklık ormanı,
önde eksibe görülmektedir (Kalkan- Ovagelemiş).

1954 e kadar, bu eksibede bir ağaçlandırma mevzubahis olmamıştı.
Fakat burada, evvelce yapılmış bazı pratik deneme ve tatbikat neticeleri,
bugün bu eksibede yapılacak ağaçlandırmanın bazı esaslarını vermiş durumdadır. İlk olarak Osman Alpay'ın Kıbrıstan getirdiği bilinen Kıbrıs
akasyası tohumları, 1950- 1951 de burada denenmiş, bu tohumlardan elde edilen fidanlarla 0,4 hektarlık, üstü çayırlı olan taban bir kum sahası
ağaçlandırılmıştı.

1953

yılında,

bu

ağaçların tohumlarından

elde edilebilen 200 kadar fijuncus v.s. gibi
şüceyratın yaşıyabildiği bir kum sahasına dikilmiş, netice alınmış, bunun
üzerine 1954 yılında aynı karekterde 2,4 hektarlık bir sahada ağaçlandır
ma yapılmıştır.

dan,

bataklık ağaçlandırmasının bitişiğinde ılgın, hayıt,

Bilahare, 1957 ye kadar da, bu çeşit kum ağaçiandırması devam ettirilmiş, 125 hektara kadar çıkarılmıştır. Ancak, bu 125 hektarlık ağaçlandır
manın yapıldığı yer, sert eksibe faktörlerini haiz olan, çıplak bir eksibe sahası değildir. Çünkü, bu yer denizden 2 - 2,5 Km. kadar içerde, kısmen
taban ve yer yer, şüceyratı havi olan bir kum sahasıdır. Burada, bu sebeple, tuz rüzgarlarının yakması, kum savurması, görnınesi ve diğer menfi eksibe şartlarının tesirleri tam olmadığından, fidanlar çit ve perde tesisleri kurulmadan yaşıyabilmişlerdir.
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hususu zikretmek faydalı olacaktır. Kıbrıs Akasyaekstrem eksibe şartları olmıyan yerlere dikilmelerine rağmen, ekserisi kurumuşlarsa da, bilahare kökten verdikleri
şah filizlerle kuma intibak edip yaşadıkları görülmüştür. Bugün sahada,
böyle kökten gelişmiş ağaçların teşkil ettiği, tonlarla tohum verebilen bir
ağaçlık vardır. Bu durum bize, ağacın, ilk dikimde, henüz kökleri kurnda
yayılmamışken, fazla transprasyonu karşılayamayıp, gövde kısmının kuruduğunu, fakat hayatta kalmış köklerden çıkan şah filizlerle bilahare bir
yaşama muvazenesi kurup hayatını devam ettirdiğini anlatır. Bu da, Kıb
rıs Akasyası dikimlerinde kuvvetli sak budamasının uygun olacağı kanaat
ve neticesini vermiştir.
Ancak, burada

şu

ları Ovagelemişte h~rnekadar,

Gerek Kıbrıs Akasyasından, Okaliptüslerden gerekse küçük bir sahaya dikilen sayılı çarnlardan alınan faydalı neticelerle, 1500 hektarlık eksi benin ağaçlandırmlasında gecikilmemelidir (Şekil 33).
Esasen

Ovagelemiş

eksibesindeki

şartlar,

Karaderedeki gibi sert de-

ğildir.

Şekil

33. 1954 te küçük bir salıaya dikilmiş birkaç kızılçamın, bugünkü müsbet
neticesi. Ovagelemi,şte çit, sembolik mahiyette ancak bu yerde kullanılmıştı.
Bugün yok olmuştur.

Burada Karaderedeki kadar sert rüzgarlar yoktur. Karadereden geçen rüzgarlar, hızı kesilmiş ve tuzu azalmış olarak Ovagelmiş eksibesinin
batısındaki 5600 dönümlük kısmına gelirler. Ovagelemiş eksibesinin güneyindeki 10000 dönümlük parçanın da, rüzgarının, sert ve fazla tuzlu olmadığını, bu kısımda hemen bütün saha boyunca yayılan çalı veya otlar
göstermektedir. Çünkü burada rüzgarlar, denizden sahile tam dik halde
gelmeyip, batı güneyden, kuzey doğuya doğru geçmektedir. İşte bu sebeplerle bütün Ovagelemiş eksibesinde ağaçlandırma faktörleri diğer eksibelere nazaran biraz daha elverişli durumdadır. Rüzgarın tuzlu su zerreleri
eksibelerde en başta gelen menfi faktörlerden biridir. Bu sebeple, burada mevzu, kum zararlarını önlemek ve bu büyük kum sahasını orman halinde verimli bir yurt parçası haline getirmektir.
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Bu günkü haliyle eksibenin kumu, bataklık ağaçlandırması sahası
na girmekte ve yer yer arasından sızıp gerideki tarlalara kadar ulaşmak
tadır (Şekil 34 ve 35).

Şekil 34.

Ön kısımda 5 - 6 yaşındaki

Kıbrıs
akasyaları,
geride bataklık
ağaçlandırma sahası ve daha geride
tarlalara doğru ağaçlar arasından
sızan kum (Kalkan· Ovagelemiş).

Şekil
35. Ağaçlandırma sahasının
arasından sızıp, gerilere giden kurnun
hareket •halindeki sırttarından birkaçı
(Kalkan. Ovagelemiş).

yer yer açıklık
kumluk sahada ve kısmen Okaliptüs
ağaçlandırmasında,
kapalılık tesis edecek kadar sık ve büyümüş değil
dirler. Buna ilaveten kurnun geldiği yere ve kum üstüne gereken perde
tesisi de kurulmamıştır. Bu sebeple kum halen içeriere doğru hareket halindedir (Şekil 36).
lar

Gerek kumda, gerek
dikilen

vardır. Ayrıca

Şekil

36.

bataklık ağaçlandırmasında
ağaçlar

kum üzerindeki Kıbrıs akasyaları arasında seyreklik sebebile
hareket halinde olan bir kum tepesi (Kalkan· Ovagelemiş).

Ovagelemiş

kumları

eksibesinin müsbet ağaçlandırma şartlarına ilaveten burada
ağaçlandırma için orman teşkilatının kurulmuş bir düzeni de vardır. Yapılacak ağaçlandırmada mevcut lojman ve daire binaları ile bu sahada10-15
senedir bilfiil çalışmış ağaçlandırma işlerinde yetişmiş, fidancı ve katipten de istifade edilecektir.
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Eksibenin batı kısmı olan, 560 hektarlık kum sahası, evvelce ağaçlan
gayesile Orman Umum Müdürlüğü adına hazinece tapulanmıştır.
Bu da, ilerde mülkiyet mevzuundan çıkacak münazaaları önlemiş olması
bakımından kayda değerdir.
clırma

Yukarıda bahsedilen kurulmuş düzen sebebile, bir birine bitişik durumda olan, Ovagelemiş'in 15000 ve Karaderenin 12000 dönmülük eksibelerinin ağaçlandırmalarına birlikde girilebilir. Ancak, burada çalışacak
olanları, motorlu vesait ve Eşen çayından geçebilecek sandal v.s. gibi nakil vasıtaları ile takviye etmek gerekir. Kış nakliyatı için Eşen çayı köprüsünden Karadere eskibesine giden yol tamir ile kullanılacak hale getirilebilir, mesafe uzak değildir.
Ovagelemiş

eksibesi, Eşen çayından itibaren her ne kadar sahilden
Kalkan Kayalıklarına kadar, 8- 9 kilometre uzanmakta ise de,
esas geniş saha kaplayan kısmı batıdaki, sahil boyunca uzanan 5 Km. lik kıs
mıdır. Bu parçanın eni vasati 3 Km. dir. Tahminen 1000 hektarın üstündedir Bu eksibenin diğer parçası ise eksibenin batı kısmı olan, Eşen çayı
boyunca 5 km ieçri giren 560 hektarlık kısmıdır
doğuya doğru

c.

Demre el.:sibesi

Bu eksibe de, Akdenizde biri diğerinden mühim olan eksibelerimizden biridir(Şekil 2, 6, ll, 13 ve 24) bu fotoğraflardan da bu eksibenin
ehemmiyeti kısmen anlaşılabilir.
Sahil boyunca Demrenin batısındaki dağlardan Finike'nin Dalyan
mevki'i kayalıklarına kadar vasati 9 - 10 km uzanan bu eksibe, bilhassa
Demre (Eynihal) ve Kumköyde fazla zararlı durumdadır (Şekil 37 ve 38).

Şekil

kumun

37.

Kumköyde eksibe. Artık
bahçe kalmamıştır.

basmadığı

Şekil

38. Demrede eksibe. Eksibe·
nin gömmekte olduğu portakal bah·
çeleri ve vasi tarlalarından bir
görünüş.

ğu

Eksibenin, halen Demre sahillerinde 5-6 bin dönüm vüs'atinde oldutahmin edilen kısmı, arkasındaki yüksek dağlar sebebile narenciyesi
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hakikaten gelişmekte olan vasatİ ıoooo dönümlük narenciye ovasını yer
yer istila ve tehdit edip durmaktadır. Bütün 9, ıo km boyunca uzanan eksibenin arkasındaki Beymelek v.s. köylerin tarla ve bahçeleri de ayni zararlar altındadır.
d.

Finike eksibesi

Bu eksibe Finike kayalıklarından doğuya doğru Karaöz limanına kadar vasati ı 7 - ıs km boyunca, yer yer 200 - ıooo m. genişlikde devam eder
(Şekil ı, 7, ıo ve 39 -45).
Eksibe burada da Finikenin sokaklanndan, gerideki portakal bahçelerine ve sahil boyunca Finikenin, Torunlar, Yenice köylerinin mümbit
pamuk ovasına sinsi bir halde sızıp, yayılıp durmaktadır. Geniş çiftlik sahipleri yavaş yavaş olan bu zarara kıyınet vermemekteler, her sene bütün
sahil boyunca en az 2 - 3 m lik arazi şeridi eksibeye dahil olmaktadır. Bı..ı
da senede en az 2{) - 30 dönümlük arazi demektir. Bir Millet tarihi içinde
senelerce devam edecek bu zarar, toprak sıkıntısı çeken Memleketimiz
için küçümsenmemelidir.
Bu kaybolan topraklar, yalnız ona, tapusu ile sahip olanların değildir.
Sahiplerinin zenginliği, kaybolan toprakları yarın bu millete nereden temin eder? Finike sokaklarında, taş duvarlada durdurulmak istenen eksi··
be, çiftliklerde başıboş haldedir. Ancak, bu yerlere devlet elini uzattığı
zaman sahiplerinden yardım görebileceğini kaydetmek faydalı olur. Devlet mecbur tutmadıkça, bütün eksibelerde olduğu gibi, burada da halkın
bilgisi ve gücü eksibenin zararlarını önlemiye ve bu yerleri ağaçlamaya
kafi gelmiyecektir.

Şekil

39.

Finikede kurnun denizden
gelişi.

Şekil

40:

Eksibe ve karşı tepelerin
sahilde Finike.

eteğindeki
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Şekil

42. Eksibenin deniz dalgaları
halinde içeriere akını. Finike ve
bahçeleri, iler·ide görülmektedir.

Şekil

41. Finike sokaklarında, bahçelerinde kum. Taş duvarlar
durduramıyacaktır.

Şekil

Şekil

43. Her sene bir parça daha
eksibe olan Finike ve köylerinin
geniş pamuk ovası.

Şekil

45.

e.

44.

Kum olmuş tarlalar
(Finike).

Kum olan tarlalar; ve kumla mücadele eden son
Geride köyler ve bahçeler (Finike).

Antalya Körfezi,

batı

çalılar.

sahilleri eksibeleri

Antalya körfezinin batısında, Kemer bucağının muhtelif köylerinin
sahillerinde yer yer küçük sahalar halinde bulunan eksibeler, bu gün di-
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ğerlerine

Halen bir çoğunu koruyan sahil orman şeritleri vardır. Ancak burada son yıllarda toprak darlığı sebebiyle
bu ormanların da, yakılmak ve açılmak suretiyle yer yer tahrip edildiği
müşahede edilmektedir.
nazaran

zararlı değildirler.

Ormanlar altında yer yer birikmiş olan, toz halindeki kurnun serbest
ile eksibe zararlı olmıya başlıyacaktır. Esasen dar olan sahil şe
ridi üzerindeki ziraat arazileri ve portakal bahçeleri, o zaman dağ eteklerine kadar kumlaşacaktır. Güneyde, Çıralıdan kuze:ye doğru salıili takiben,
Tekirova, Ağva, Kemer, Dedeköy, Gönük, Beldibi köylerinin sahillerinde
bu mevzuya gereken ehemmiyetin verilmesi yarın doğacak tehlikeler bakımından şarttır. Çünkü bu köyler geçimlerini ancak bu sahillerdeki portakal bahçelerine ve kısmen hayvancılığa bağlamışlardır.
kalması

f.

Antalya Körfezi,

doğu

sahilleri eksibeleri

Bu eksibeler Antalya salıillerindeki Lara plajından, Mersin hududuna
kadar yer, yer kayalıklada kesilerek devam eder. 90 Km. Sahil boyunca
Karaburuna kadar uzanan eksibeler ve kumluklar Kundu, Kumköy, Belek
gibi köylerde, bozuk Fıstıkçamı ormanları ile, Niğit, Sorgun Kızılot köylerinde de bozuk fıstıkçamı- kızılçam veya bozuk baltalık ormanları ile
kesiklikler gösterir. Niğit, Selimiye Kızılot ve Çavuşköy sahillerinde, kayalıklar ve üzerlerinde ormanlar varsa da kumluk salıiliere nazaran pek
azdır.

Görülüyor ki, burada da ormanlar tahrip edildikçe, eksibe zararıarına
başlıyacaktır. Nitekim Lara gerisinde, Kundu'da, Kumköy, Belek, Niğit,
Tilkiler, Side ve Kızılot sahillerinde yapılmış tahribatlar neticesinde, yürümeğe başlıyan yeni eksibeler görürüz. Bilhassa yeni açılan kum sahaları bu yerlerde evvelce meydana gelenlere inzimam etmekde ve eksibenin
daha sür'atle büyüyüp etrafını istilasını kolaylaştırmaktadır.
Sahipli fıstık çamlıklarını ormandan saymıyan, 4785 sayılı kanunun
ve tapulu kesimlerin yanlış tefsir ve tatbiki, bu sayılan yerlerde hakikaten mühim orman tahripleri ve açınalara sebeb olmuş, yer yer bu açmalar,
zamanımızda gözlerimiz önünde, yeni eksibelerin meydana gelmesini tevlit etmiştir. Şimdi bu yerlerde, kum sahası olmuş eksibe nüvesi tarlaları
ve harekete getirilmiş eksibeleri görüyor ve bunun neticesi, ana tarlalarda, zeytinliklerde, bahçelerde başlıyan kayıplar sebebile yükselen feryatları dinliyoruz.
Bu salıilin eksibelerinden biri olan Manavgat'ın Side- Sorkun eksibesini ilerde gördüğümüz zaman, salıilin sıralanmış diğer eksibeleri hakkın
da daha iyi bilgi edineceğiz.
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Manavgattan doğuya doğru Alanya, Gazipaşa, Anamur sahillerinde
yer, yer eksibe kumlukları varsa da, diğerlerine kıyasen zikre şayan değildir. Bu hal Silifkeye kadar devam eder ve buradan doğuya doğru yeniden Mersinin Adananın geniş ve mühim sahil eksibeleri başlar.
g.

Mersin ve Adana sahil eksibeleri

Büyük çayların, nehirlerin, denizlere ulaştığı, sığ olan sahillerde eksibeleri aramalıdır. İşte Akdenizin, bunu teyid eden Silifke Erdemli sahillerindeki, bilhassa Kozanlı bucağından itibaren doğuya doğru, Ortakum ve
Karataş kazasını, oradan Adana ili dahilinde Yumurtalık mevki'ine kadar
92 km boyunca,. 400 - 3800 metre genişliğinde devam eden muazzam eksibe sahaları, buna birer delildir. Innakların getirdiği kumu, sığ denizlerde
dalgalar, salıiliere atmakda, eksibelerin teşekkülüne sebep olmaktadır.
Mersin, Adana sahillerinde tahminen 15-20 bin hektar vüs'atinde olan eksibelerin ve ardındaki kraç sahaların ağaçlandırılması ile, bu kadar saha
daha memlekete orman sahası olarak kazanılacak ve gerisinde bu gün kum
ve tuz rüzgarları sebebiyle ziraat yapılaınıyan bazı büyük araziler de, orman siperinde geniş ziraat sahaları halinde ormanemın memlekete hediyesi olacaktır. Büyük olmamakla beraber, bu eksibelerimizden başka Hatay sahillerimizde de yer yer zararlı sahalar halinde eksibe ve kumluklar
vardır.

Memleketimiz eksibelerini kısmen ve kabaca gördükten sonra şu kanaata varırız ki, eksibelere, bu güne kadar ne ehemmiyet verilmiş ve ne
de üzerinde çalışılmıştır. Sebep aranınca, bu ilgisizliğin memleketimiz eksibelerinin ve bunların verdiği milyonlada ifade edilebilecek büyük zararlarının, ilgililer tarafından layıkiyle bilinmemesinden ileri geldiği neticesine varırız. Çünkü, burada şükranla zikretmek lazımdır ki, bu gün yanan ve açılan sahaları, hemen ele alıp ağaçlıyabiliyoruz. Eksibelerin ehemmiyeti ise bu yerlerden daha fazladır.
İkinci hatıra

gelen sebep, memleketimizde bu güne kadar, bilhassa
ihtimali sebebiyle kaçı
nılmış olmasıdır. Nitekim böyle ağaçlarnalara ancak 1954 den sonra girebildik. Başarısızlık ihtimalinin, çeşitli kötü şartlar sebebiyle kumluk saahalarda daha fazla olması, bu yerlerin ağaçlandırmasını hala ele aldırtma

kurak

mıntaka ağaçlandırmalarından, başarısızlık

mıştır.

Şöyle, yalnız güney Anadolu sahillerinde mevcut vasatı 30 - 45 bin
hektar eksibe ve kum sahalarını ağaçlıyabilirsek bu miktar çölü memlekete her türlü nimetiyle yeşil bir orman olarak kazandırmış oluruz. Bundan
başka, arkada, en az bu kadar sahada, önüne kuracağımız orman perdesi
ile entasif bir ziraata imkan vermiş ve her sene, en mümbit memleket
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topraklarının

bize

düşen

en

geri gelmez şekilde istilasını durdurmak suretiyle vatanda
şerefli bir vazifeyi ifa etmiş oluruz.

Aksi halde, kaybedilen her gün, ormanemın ve ilgililerin
bir parça vebal daha yükleyip duracaktır.

omuzlarına

Milletler bu gün, değil eksibeleri, çölleri ağaçlandırmaktadır. İsrailde
kurulan Atatürk ormanı, Kıbrısta, Afrika salıillerindeki kum ağaçlandır
maları, bize birer misaldir. Bu memleketlerin iklim şartları bizden daha
~yi değildir. Bu yerlerde yapılan ağaçlandırmalardan istifade için oralara gönderilecek 3 - 5 teknik elemana, eksibelerimizin ağaçlandırılması vazife olarak verilirse, bu büyük mevzuya daha emin bir şekilde girmiş
oluruz.

II. MANAVGAT, SiDE-SORKUN EKSiBESi VE YAPILAN
ÇALIŞMALAR

A.

Yeri ve durumu

Bu sahil eksibesi, Antalyanın Lara plajından, Manavgatın Kızılot köyüne kadar devam eden, 80 km lik sahil şeridinde bulunan Fıstıkçamı, Kı
zılçam ormanlarının yer yer tahribinden meydana gelmiş çıplak eksibe
sahalarından biridir (Şekil 46 ve 4 7).

Şekil

46.

Side • Sorkun eksi besi.

Şekil

47. Side • Sorkun eksibe
çölünden diğer bir görünüş.

Manavgata 5 km mesafede bulunan bu eksibenin sahil uzunluğu 2 km
yi bulur. Batısında ve bitişiğinde olan tarihi Side harabeleri (Şimdiki Selimiye köyü) nden kuzeye, 800 metre ve doğuda bitişik olduğu Fıstıkçamı
Kızılçam ormanı kenanndan 200- 300 metre içeri doğru girmektedir. Eksibe bu durumu ile kaidesi Sidede olan bir dik yamuk halindedir (Şe
kil 48).
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Sorkun veManovgaf forla/on
Kemerko!f/i
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Şekil

Bu eksibe

48.

Side · Sorkun eksibesinin krokisi

sahası

da, tamamen vasati 1 mm. kutrundaki ince kumdan
Burada hakim rüzgarlar kuzey ve güney rüzgarları olmakla beraber yazın devamlı esen rüzgar, deniz rüzgarıdır. Burada da sığ
bir deniz ve bu denize mütemadi kum getiren dereler ve Manavgat Irmağı gibi büyük sular vardır.
teşekkül etmiştir.

yapılışı itibariyle tipik bir eksibedir. Hemen deniz kenaiçerilere doğru hafif inhinalı tepeler teşkil ederek pek az
bir meyille yayılır. Denizden 100 metre kadar içerilerde bile yüksekliği
2- 3 metreyi ancak bulur. Bu yükseklik 400- 500 metrede 7- 8 metre olur
ki, bu haliyle eksibe deniz rüzgarlarının tam yalıyarak geçtiği bir sahadır. Gerek hemen deniz kenanndan başlaması, gerekse rakımının azlığı
sebebiyle üzerindeki nebatlara tuzlu rüzgarların yakıcı tesiri daha fazla
olmaktadır (Şekil 49).

Bu eksite,

rından başlar,

.llentz ruzgdrlurt

~

.

Şekil

49.

·

T00-800

m.

ib!!

Side · Sorkun eksibesinde kum meyli ve rüzgar durumu

Bazı eksibeler, denizden 80- 100 metre veya daha fazla mesafede,
3 - 4 metre yahut daha fazla yükseklikte bir sekinin üzerinde bulunurlar
ki, böyle eksibelerde rüzgar salıayı ayni sür'atte yalıyamadığından, daha
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az tuz zerresi taşır, dolayısiyle yakma tesiri daha da azalır. Kıbrısta bunun
nümunesi görüldüğü gibi, Antalyada Konyaaltı kum ağaçlandırmasında
da bu durum vardır (Şekil 50).

l?uzgdrddn ktsmen musun falan

-

suha

Şekil 50. Seki sebebiyle deniz ruzgarının hızı, kısmen kesildiğinden
zerresi de azalmaktadır. Ayni rüzgar sahayı ayni şiddetle yal'ıyamamaktadır

taşıdığı tuz
(Konyaaltı).

Burada sekiye yakın ağaçlar tuzdan zarar gördüğü halde içerdekiler
masun kalmakta ve yanmamaktadırlar.
Side- Sorkun eksibesinin yapılışının tevlit ettiği bu mühim menfi
faktörden başka, şüphesiz, ilerde göreceğimiz üzere eksibenin ağaçlandır
maya mani diğer menfi faktörleri de vardır.
Bu eksibenin, etrafını çeviren arazilerin karakterini tanırsak, eksibenin teşekkülü ve bugünkü ehemmiyeti hakkında daha iyi fikir edinebiliriz.
Eksibenin doğusu, tamamen Kızılçam- Fıstık çamı ormanı ile kaplı
dır. Sahilden 5-6 km ve içeri doğru 1- 2 km mesafe içinde bu ormanın yayıldığı saha, da Side - Sorkun eksibesinin kumuna benzer ince bir kumla
örtülüdür. Ormanın gerisi, Manavgatın büyük pamuk ovasıdır.
Eksibenin kuzeyinde ise, istila edilmekte olan Sorkun, Kemer köylerinin tarlalan vardır.
Batısında Side harabeleri ve gene Side köyü tarlaları bulunmaktadır.
Eksibenin tarlalar tarafındaki kenar sınırında, maki ve maki içinde
3- 5 tane fıstık çamı veya kızılçam vardır. Makinin tarla gayesi ile açıl
dığı kısımlardan eksibe daha çok ilerlemiştir. Geniş sahalar halinde terkedilmiş, kumiaşmış tarla içlerinde erikalar bulunmaktadır.
Eksibenin üzerinde 2 - 3 deforme olmuş çam ağacından başka kum
tepelerinin arasında, dere teşkil eden tabana yakın kısımlarda, münferit,
halde Ne1•ium oleander, Thymeıaea hinuta, Pistacia lentiscus ve nadir
olarak Mirtus comminus, Vitex, agnııs- castııs gibi çalılar la, Salsola kali,
Euphorbia örnekleri, Verbaskum, Echinops, Cyperııs nevileri, Bomignakısmen
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ceae'lerden bir örnek, Aster, Arıında donax,
nebatlar dağınık halde görülmektedir.
B.

Verbascıım,

Polygonum gibi

Eksibenin teşekkülü

Evvelce belirtildiği üzere, diğer eksibelerde olduğu gibi bu eksibenin
de vaktiyle ormanlada kaplı bulunduğu hakkındaki tez burada da varittir.
Eksibenin bitişiğindeki eski Side Şehri (Şimdiki Selimiye Köyü) nin
tarihi, burada evvelce mevcut olduğunu iddia ettiğimiz ormanın tarihi
ile ilgili olduğu için bu tarihi bir nebze görmemiz faydalı olur.
Şehrin 2500 sene öncesini bulan bir geçmişi vardır. Önce müstakil
olarak, sonra Romalılar ve Bizanslılar devrinde, Akdenizin mühim bir
ticaret ve san' at şehri olan Side, 7- 8 inci asırda Arapların istilası, yangınlar, sıtma ve zelzelelerle harab olmuştur. Şehir 8. asırdan 12. asıra kadar unutulmuş halde idi. 12. asırda Arap Coğrafyacısı İdrisi, harabelerini
bulduğu bu şehre «Eski Antalya» adını vermiş gene bu yerler 20. asır başına kadar gayri meskun kalmıştır. Bundan 50 sene kadar önce de Giritli
muhacirler bu harabeler üstüne Selimiye Köyü adı altında yerleştirilmiş
lerdir.

Görülüoyr ki, eksibenin bitişik olduğu Side şehri 12 asır gayri meskCm
halde kalmıştır. Bu tarihi hadiselerden şu neticeyi çıkarmak mümkün olmaktadır.
Şehrin bitişiğİndeki eksibe vaktiyle, doğusunda halen mevcut olan
ormamn devamı halinde bir kızılçam- fıstık çamı ormanı sahası iken ,bilahare insanlar tarafından ormanın tahribi ile altındaki kurnun serbest
kalmasına sebep olunarak meydana getirilmiş bir eksibedir.

Bu

iddiayı şu

Sahanın

delillerle izah edebiliriz :

şekli

: Eksibe, şehre bitişik olduğu kısımdan kuzeye 800
metre ileriediği halde, şehre 2 km mesafede olan orman kısmından ancak
250 metre ilerliyebilmiştir. Bu durum bize, eksibe ormanının, şehre bitişik
olan kısımdan itibarn tahribine başlandığım, daha önce bu kısmın açılma
sı sebebiyle burada kurnun daha çok içeriere doğru ilerlediğini izah eder.
Şehirden uzaklaştıkça tahrip aazlmış, kurnun üzeri daha geç açıldığından,
eksibe daha geç teşekkül etmiş ve içerilere daha az ilerlemiştir. Kuzeyde
bütün arazinin karakteri, aynı durumda olduğuna göre bu farklı ilerleyişi
bu tezle izah adebiliriz (Şekil 48).
Mevcut ağaçlar : Sahanın gerek kenarlarında, gerekse içinde, halen
mevcut olan birkaç fıstık çamı ile kızılçam, burada evvelce mevcut bir
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ormanın son şahitleridir. Esasen köylülerin kurnda gömülmüş eski ağaç
köklerinden evvelce çıra çıkardıklarını ifade etmeleri de bu ağaçların ~aha
da evvelce yalnız olmadıklarını anlatmaktadır.

Tabiat şartları : En küçük, müteferrik tabiat şartları dahi aynı olan
bir yerde, meskCın olan kısmın ormansız, meskun olmıyan kısmın halen
ormanla kaplı bulunması, bu yerin de, evvelce ormanla kaplı olduğunu
ve bilahare insanlar tarafından tahriple açıldığını izah eder.
Side Şehri : Eğer bu yer evvelce eksibe olsaydı, tarihi büyük Side
şehri bu eksibenin bitişiğine kurulmazdı. Bugün 300- 400 metrelik bir kı
sım içindeki yapıları kumla gömülen bu şehir, muhakkak ki, bir orman perdesi ile masun bir durumda idi (Şekil 51 ve52).

Şekil 51.
Kum içinde kalan tarihi
yapılar, geride eksibe ve daha geride
kızılçam · fıstıkçamı ormanı

Şekil

52. Orman kenanndan
Sideye bakış.

(Manavgat ·S ide).

C.

Sorkım Oı·manının

Side ·

tahribi

İlk yangınlar

1.

şehrinin, istilalarda yakıldığını kazılarda bulunan delillerden anEksibe üzerindeki ormanın, ilk mühim zararı, bu yangınlardan
gördüğü neticesini çıkarabiliriz. Çünkü, doğudaki ormanla eksibe arasında
adeta bıçakla kesilmişçesine hudut çizen acısu deresidir. Bu derede daima durgun su vardır. Yangınları bu suyun kestiği muhtemeldir.

Side

lıyoruz.

2.

Diğer yangınlar

Harabeler üzerini zamanla
harabelerden birşey arayanlar

kaplıyan çalı

ve

baltalığın,

tarafından yakılması

yangınlardır. Şehrin terkedilişinden,

son
sebebiyle

asırlarda
çıkarılan

yeniden iskan sahası oluşuna kadar
geçen 12 - 13 asır içinde sahaya gelebilen ormanların da bir kısmı, bu kabil yangınlada yokedilmiştir.

29
3.

Diğer

tahrip sebepleri

Geriye kalabilen son orman parçaları da, buraya iskan edilen giritli
;nuhacirler tarafından kaldırılmıştır. Bu da tarla açma gayesi ile baltalıklarının yakılması ve bina yapmak için ağaç kesimi suretiyle olmuştur.
Son baltalık ve maki ağaçları da, inşaatıerin kireci için kireç ocaklave ev yakacağı ihtiyaçlarında yakılmıştır. Bu suretle, bu civarda
Etrafta görüldüğü üzere bulunması lazım gelen ne çam ormanı ne baltalık
ne de maki kalmıştır. Son zamanlara kadar harabeler içinde sık sık görülen kireç ocakları, bunların birer delilidir. Halen, ayni tahribat zaman
zaman yangın da dahil olmak üzere bitişik ormanda devam etmektedir.
1 ında

Halk, eksibenin bitişiğinde bulunan ve sahilde 5- 6 km boyunca devam eden ormanın kıymetini layıkı ile bilmemektedir. Manavgat büyl.imüş ve kalabalıklaşmış Hisar mahallesi ile bu ormana dayanmıştır. Sorkun Kemer köyleri ormanın bitişiğindedir. Side uzak değildir. Nüfus arttıkça orman, burada da tarla için, odun için otlatma için tahrip edilmektedir. Bu orman da zamanla kaldırılırsa Manavgat'ın ne güzelliği kalır ne
tarlalarının bereketi. Bu sebeple son yıllarda gösterilen ilginin kat'iyyen
kesilmemesi, bil'akis çeşitli zararları olan çıplak kısımların masraflı da olsa ağaçlandırılması lazımdır. Bu ağaçlanacak kısım, Sideden Kızılot köyü
sahillerine kadar 300 - 500 metre eninde ve vasati 15 km. içinde, 10 km yi
geçen bir sahil şeridi halindedir. Ne acıdır ki, bu durum, 90 km batıda
olan lara plajına kadar böyledir. Yer yer kalan ormanlar pek haraptıc.
Artık birçok yerlerde ağaçlar tek tektir. Diğer kısımlarda ise eksibeler
hükmünü yürütmektedir.

D.

Side - Sorkım eksihelerinde İşletme Müdürlüğii imkanları içinde
yapılan ağaçlanduma denemeleri
1.

Gaye

en iyi hal Şeklinin o yerin ağaç
landırılrrıası suretiyle olacağını daha evvelce belirtıniye çalışmıştık Bu da
kolay olmamaktadır. Esasen kurak bir iklim kuşağı üzerinde bulunan güney Anadolunun, bilhassa daha bazı menfi faktörlerin ilave edildiği eksibelerinde, yapılacak ağaçlandırmalar, diğer ağaçlandırmalarımıza nazaran
farklı bir tatbikatı icbettirmektedir. Bu güçlükler sebebiyle olacak ki,
1955 e kadar güneyde böyle bir ağaçlandırmıya geçildiği hakkında bir
kayda tesadüf edilmemektedir.
Eksibe

Ancak,

zararlarının durdurulmasının,

Kıbrısta

ceği düşüncesiyle

1954 te nümunesini gördükten sonra bizde de olabileManavgatta, Side- Sorkun eksibesinde böyle bir dene-
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meye

girişilmiştir.

Burada da o zaman Antalya Orman

Baş

Müdürü olan

Sayın Galip Üntürk'ün mesleki heyecanı, maddi ve manevi yardımı zikre-

dilmeden geçilemez.
Yukardan beri zararlarını ve durumunu memleketimizde de gördüğü
müz eksibelerin, kısmen de olsa bir fayda vereceği düşünülerek, 1955 te
Side- Sorkun eksibesinin ağaçlandırılması denemesine, İşletmenin diğer
işleri arasında girişilmişti. Buradan alınacak neticelere göre gaye, eksibenin ağaçlandırılması idi.
Bilahare görüleceği üzere bu çalışmalardan pratik ve müş'ir olabilecek neticeler alınmıştır. Eksibenin acı şartları ö·ğrenilmiş, bu şartlara göre alınacak tedbirler ve dereceleri hakkında fiilen görgü edinilmiş, dikile-cek fidanların fidanlıktan dikime kadar ne zaman ne gibi muamelelere
tabi tutulacağı ve hangi türler olacağı v.s. gibi hususlarda az çok tatbiki
bilgilere varılmıştır.
2.

Eksibeleı·de ağaçlandırmayı güçleştiren

sebepler

Daha önce, eksibeyi ve zararlarını tanımıya çalışmıştık. Şimdi, eksibenin şartlarının, ağaçlandırmıya ne gibi menfi tesirler yaptığını kısaca
görürsek, bu şartlara karşı alacağımız tedbirlerin neler olması lazım geldiğini de daha iyi düşünebiliriz.
a. Eksibede kum, rüzgarla savrulduğundan sahaya dikilen fidanla>:
kumla gömülmekte veya taşınan kum sebebiyle fidanların kökleri açıl
makta yahut kumla beraber savrulmaktadır.
b. Denizden gelen rüzgarın şiddetine göre taşıdığı tuzun sahada
bulunan genç fidanları yakması, ikinci mühim menfi tesirdir. Şiddetli kış
fırtınalarmda bu yakma, fidanın 1,2 gün iç:nde kızarıp kurumasından hemen an ı aşılmaktadır.
c. Kurak mevsimde kuınun, 30 - 40 cm derinliğine kadar olan klsmın
da rütubet kalmamaktadır. Bu hal boysuz fidar:larm kurumasma sebep
olmaktadır.

d.
kök

Eksiben:n üst sathmm

güı~eşte

boğazından yanıp kurumalarını

pek fc:zla kızması, genç
tevlit etmektedir.

fidanların

e. Kara tarafından kış yaz, zaman zaman esen kurak rüzgar, sıcak
kuma sürtünerek geldiğinden yakıcı bir hal almakta, fidanların transprasyonunu arttırmakta ve fidan bunu kökleriyle gereğince karşılamadığın
dan kurumaktadır.

Her eksibede olmamakla beraber, bazı eksibelerin kumunda tuz
olabilir. Ayrıca alkalik veya asidik durum ve gıda noksanlıkları
da birer menfi faktördür.
f.

fazlalığı
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g.

Bilhassa güney Anadoluda, dolayısiyle eksibelerde, yılın en az
geçmesi de mühim menfi faktörlerden biridir.

ayının yağışsız

6- 7

3..

Manavgat

eksibe

ağaçlandırmasında

karşı alınan

a.

menfi faktörlere

tedbirler

Çitler

Çitler, mahalli tabirle söven denilen vasati 5- 6 cm kutrunda ve 1,51,75 metre boyunda olan kazıkların, bir istikamette vasati, 30-40 cm ara
ile kurnda çakılmaları ve aralarının ufki halde dallarla örülmesi suretiyle
yapılmışlardır. Köylerde buna «harımıı denilmektedir (Şekil 53 ve 54).

Şekil
53. Deniz tarafından
rüzgarın kum ve tuzunu süzen
yapılışı.

gelen
çitlerin

Şekil

54. Çitlerin, denize kısmen
muvazi ve rüzgara dik durumu.

hakim rüzgar istikametine dik olarak yapılan bu çitsahayı yahyarak geçmesine m ani olur.
Çit, bu suretle eksibede şu faydaları sağlar.
1. Rüzgarın taşıdığı kum ve tuzu, dal örgüsü sebebiyle süzer. Süzülen bu kum bilhassa kum hareketinin olduğu yerlerde zamanla çiti gömdüğünden, gömülen çitin üzerine yeniden ayni istikamette çit yapmak icabeder (Şekil·55).
Eksibe

ler,

sahasında

rüzgarın doğrudan doğruya

Şekil

55. Eksibede çitin faydası. Solda, rüzgardan masun kısımdaki sahaya gelen
nebatlar, aşağıda nebatsız kısım (Şekil 56 daki çitin üstten görünüşüdür).
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Bunun tekerrürü ile, bilhassa deniz tarafındaki ilk çitin altında zamanla bir kum seddi teşekkül eder. Bu set sebebiyle, kum üzerine yeniden
yapılan çit bir yükseklik kazandığından, gerisinde daha uzak mesafedeki
fidanları da korumaya başlar (Şekil 56 ve 57).

Şekil 56.
Zamanla kumla gömülen
çitin üzerine yeniden yapılan çit ve
çitin altında teşekkül etmiye başlı
yan set (Deniz sağda) (Şekil 55 deki
çitin alttan görünüşüdür).

Şekil 57.
Kumla gömülme sebebiyle
1,5 m yükseklik kazanan kum setti
ve üzerindeki çit. Adında rüzgardan
masun kısımda nebat ve ağacın
gelişmesi.

Çit'in gerisinde koruduğu saha, çit yüksekliğinin 15 - 20 misli kadar
Ancak kum setti ne kadar yükselirse yükselsin kurnun üzerinde çitin rüzgar süzme vazifesini, ağaçlar görecek seviyeye gelene kadar çi te lüzum vardır. Aksi halde sadece kum settinde, kum ve tı ız süzülmez ve biriken kum da rüzgarla savrulur.

genişliktedir.

Kum yükselip, çiti gömdükçe, çiti yukarı çekmek mümkün değil
dir. Bu, ancak tahta perdelerde mümkün olmaktadır. Ayrıca denenecektir. Side eksibesinde kum görnınesi sebebiyle üç defa üst üste çit yapılan
yerler olmuştur.
kurak ve şiddetli esen rüzgarların hızını kesmekurutucu tesiri de nisbeten azalmakta ve
dolayısiyle fidanın daha fazla yapacağı transprasyon önlenmektedir.
Ayrıca, rüzgarın kum satlımdan rutubeti alıp gitmesine de çitler kıs
men mani olmakta, serin ve rutubetli durmasını temin etmektedir (Şe
kil 58 ve 59).
Çitin muhafaza faydası, çitten uzaklaşıldığı nisbette azalmaktadır.
Koruyucu tesirini, fıstık çarnlarında gördüğümüz gibi Okaliptüslerde, Kıb
rıs akasyasında ve diğer ağaçlarda da müşahede etmekteyiz (Şekil 60,
61 ve 62).
2.

sidir.

Çit'in

diğer faydası

Rüzgarın şiddeti kırıldıkça,

Şekil 58. Çitin muhafazasında daha
iyi gelişebilen Fıstık çamı, Şekil 59
daki fıstıkçamı ile ayni yaşlıdır.

Şekil

Çit muhafazasında gelişen
Kıbrıs akasyaları

60.

Şekil

59. Çitin muhafazasından uzak·
ta kalan fıstıkçamı. Şekil 58 deki
fidanla aynı yaştadır.

Şekıl 61.
Çit muhaafzasından uzakta
kalmış bu sebeple gelişememiş bir
okaliptüs Şekil 60 taki fidanla
aynı

Şekil 62.
gelişen

iyi

Çit muhafazasında daha
bir okaliptüs. Şekil 61 deki
fidanla aynı yaştadır.

Şekil 63.

yaştadır.

Çitten kısmen uzak olan

fıstıkçamı fidanları
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Çitin az sahada olmakla berab2r mühim olan br faydası da, güneşe karşı, hemen ardına dikilen fidanı gölgelerne suretiyle yanmaktan koruması, bilhassa bu kısımda kumu, daha serin ve rutubetli tutmasıdır.
Bu sebeple, bu kısımlardaki ağaçların boyları çiti aştığı halde tuz ri.izgarlarına kar;ıı koyabilecek kuvvetli bir hayatiyet göstermektedirler (Şe
kil 62).
3.

Çit, kısmen uzakta da olsa, fidanları muhtelif menfi tesirlerden koruyabilmekte onların daha iyi gelişmesini sağlamaktadır (Şekil 63 ve 64)

Şekil

64.

Çite

yakın

fıstıkçamı

fidanları.

Görülüyor ki, kumu hareket halinde olan ve denize yakınlığı sebebiyle tuzlu rüzgarları bulunan eksibelerde çit, ağaçlandırmada şart olmaktadır. Bu iki menfi faktörün pek azaldığı bazı geri kısımlarda, ot ve çalı
aralarında çite luzum kalmamaktadır.
Bu çitlerin vazifesini görebilecek vaziyette, hasır, çuval, kamış <karsaz veya tahta perdeler yapılmakta ise de Manavgatta çit daha pratik
ve ucuz tesis edilebileceği düşünülerek tercih edilmişti. Bununla beraber
8 - 10 cm eninde 1,5 metre boyunda yan yana çakılarak yapılacak tahta ve
bağlanmış saz perdelerin denenınesi de uygun olur. Diğerlerinin fırtına
lara karşı koyamıyacağı tahmin edilmektedir. Nitekim Side de yapılan çitleri dahi, fırtınanın devirdiği görüldüğünden payandalada takviye etmek
luzumu duyulmuştu (Şekil 65).
gı),

Eksibede çitlerin hepsi kumla gömülmezler. Ancak denize yakın olan
ilk çit ve kum hareketi fazla olan sırtlardakiler gömillürler. Bu sebeple
hepsinde yenileme masrafı olmaz.·
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Şekil

65.

Fırtınalarda

devrilen çitler payanda kazıkiarı ile takviye edilmiştir.

Side eksibesinde yapılan çitler, sahada 4- 5 senedir çürümeden kalki, bu durum bize, ağaçlar bunların yerini alana kadar dayanacakanaatini vermektedir.

mışlardır
ğı

Side eksibesinde çitler, Manavgatta önce, hakim rüzgar istikametine
dik olarak ve arka kısımlarda daha çok saha koruyabilmesi için tepelerden
geçirilmek suretiyle, 30- 40 metre aralıklarla yapılmışlardır. Bilahare, bilhassa şiddetli rüzgarlarda bu mesafenin fazla olduğu görülmüş, yeniden
aralara çitler çekilmiştir. Daha ekstrem şartları havi olan bazı eksibelerde
çitlerin, 4 X 4 metre kare şekline kadar daraltıldığı bilinmektedir.
Bu sebeple eksibelerde büyük ağaçlamaya girmeden önce, eksibenin
tuzlu rüzgarlarının ve kum harekatının şiddetini tesbit etmek uygun olur.
Aksi halde çitlerde gereken aralıklar verilmez ise, fidanlar, kum oyulması,
savrulması, görnınesi veya tuz yakması gibi baş sebeplerle heba olur, yahut
fuzuli sık çitler kurulur. Kum hareketi, Side- Sorkı.m eksibesinde, Asistan Dr. İbrahim Atayın ozaman verdiği bilgi ile şöyle tesbit edilmi~ti. 1,5
metre boyunda 5 X 5 cm eb' adında kazıklar alınmış, üzerieri testere ile 10 ar
cm ara ile işaret edilmiş ve sahada 20 X 20 m kareler teşkil olunarak köşe
lerine, kazıklar, 70 cm lik kısımları kuma girecek şekilde çakılmıştı.
Çakıldığı

tarihten sonra, 1 - 2 sene içinde, kum hareketinin yer yer
oyma ve gömme tesirleri, gösterdiği bu kazıklarla daha iyi tesbit
edilmiştir. Yer yer 25-30 cm yi bulan gömme veya savrulmalar olmuş-:
tur ki, bu yerlere çit tesisi getirmek. icabetmiştfr.
değişik

:EksU:ıede~·

kilen

tuz

yakması şiddeti:de,_kaba_ca

fidanıarın yaşama d_pnı.mlarınn)

iJk senede küçük sahalara ditetk.i.kinden anlaşılmıştır. Bu zara-
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rm, bilhassa denize yakın kısımlarda veya rüzgarın doğrudan doğruya sahayı yaladığı yerlerde fazla olduğu müşahede edilmiştir. Geri kısırnlara
doğru kısmen azalmaktadır. Nitekim Kıbrısta da bu kabil eksibe sahalarının ağaçlandırmasında, geri kısımlarda çit'in kullanılmadığı görülmüştür.
h.

Siperler

Side- Sorkun eksibe ağaçlandırması denemesinde, çit perdelere rağ
men 2. senede, tecrübi mahiyette, yer yer ekim ve dikimler, 30-40 cm
boyunda ot yahut çalılarla, tuzlu, kumlu, kurak, rüzgarlara ve güneşe
karşı muhafazaya alınmışlardır. Bunun için 50-60 cm. boylu, köklü veya
köksüz dal ve otlar kullanılmıştır.
İlk seneki dikim veya ekimlerde, böyle bir siper muhafazasında kalan
fidanların,

tuz yakması, kum görnınesi veya oyması ile güneş yakmasına,
daha az maruz kaldıkları görülerek, 2 nci senede tabiat taklit edilerek,
bu siperler denenmişti. Nitekim bilahare bu siperlenmiş fidanların, çit
perde içinde, açıkta bulunanlara nazaran daha sıhhatli, daha boylu ve
daha kuvvetli bünyede oldukları ve daha az zayiat verdikleri tesbit edilmiştir (Şekil 66 ve 67).

Şekil

kum
şen

66. Tabii siper olmuş bir zakmuhafazasında 66 cm boya eri·
bir fıstık çamı fidanı. Şekil 67
deki fidanla ayni yaşlıdır.

Şekil 67.
sından 2 m

Tabii zakkum muhafa.z<ı·
kadar uzakta kalmış, an·
cak 22 cm boya erişebilmiş diğer 2
fıstık çamı fidanı. Şekil 66 daki
fidanla aynı yaştadırlar.

Her nekadar hayatta olan çalı ve otların dip kısımlarında, kurnda bulunan hayatiyet sebebiyle, böyle yerlerde olan fidanların, açıktakilere nazaran daha iyi geliştikieri varid ise de, esas faydanın gölgelerne olduğu,
2 nci senede yapılan sun'i sİperlerden anlaşılmıştır. Siper yapılınıyan perdeler arasındaki fıstık çarnlarının pek çoğunun kuruduğu veya zayıf kaldıkları, buna mukabil dal ve otlarla sipere alınanların daha az zayiat verdikleri ve daha sıhhatli oldukları tesbit edilmiştir (Şekil 68 ve 69).

:17

Şekil
68. Dallarla sipere alınmış
fıstıkçamları 60 cm kadar boy yap·
mışlardır. Şekil 69 daki fidanlarla
aynı yaştadırlar.

Şekil

69. Dallarla siperlenmemiş ve
fidanı kurumuş bir fıstıkçamı
deneme sahası. Kalanlar ancak
20 cm kadar boy alabilmişlerdir. Şe·
kil 68 deki fidanlarla ayni yaştadırlar.

% 80

Değişik

sahalarda mesela, siperlenmiyenlerden yaşıyanların cılız, siperlenenlerden yaşıyan fıstık çarnlarının daha iyi gelişmiş durumda oldukları tesbit edilmiştir (Şekil 70 ve 71).

Şekil 70.
Saz dallarının siperinde
gelişmiş fıstıkçamı fidanları

Şekil 71. Siperlenmemiş fıstıkçam·
larında görülen duraklama şekil 70
teki fidanlarla ayni yaştadırlar.

Ayrı ayrı
memiş

sahalarda olduğu gibi, ayni sahada siperlenmiş ve sİpeden
olan fidanlarda da siperin faydası gö-rülmektedir (Şekil 72).

Siperlerin faydası, yalnız çamlarda değil Okaliptüs ve Kıbrıs Akasyasında da görülmüştür. Açıktaki Kıbrıs Akasyaları ve Okaliptüsler güneş,
kum ve tuz yakmalarına maruz kalarak kurudukları, veya kuruyup sürgün verdikleri halde gene ekserisi yaşıyamamışlar veya oldukları gibi kalmışlardır. Siper dibinde olanlarda ise kuvvetli bir hayatiyet göstermişler
dir (Şekil 73, 74 ve 75).
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Şekil 72. Ayni
muhafazasındaki

yerde sun'! siperin
fidanlarla siperlenmiyenlerin durumu.

Şekil
Şekil

74. Çit siperinde okaliptus.
73 teki okaiiptusla ayni yaştadır

Şek!! 73. Siperde olmıyan ve ancak
yaşıyabilen okliptus (arkada) Şekil
74 teki okaliptusla ayni yaştadır.

Önde, sipersiz bir çam fidanı dikildiği boyda kalmıştır.

Şekil

75. Çit ve ot sİperinde Kıbrıs
ve fıstıkçamları.

akasyaları

Siperin faydalı olduğu tesbit edilmiş olmakla beraber şüphesiz daha
entansif bir çalışmayı icabettirmektedir. Ancak, eksibelerin ekstrem kö~ü şartları taşıyan sahil ve sırt kısımlarında, mecbur kalınan yerlerinde
kullanılması lazım gelir.
Siperler ot ve çalı ile yapıldığı, gibi, fidanın boyuna göre5- 10 cm ge2- 2,5 cm kahnlıktaki tahtalar veya örme saz, kargı (kamış), kanaviçe v.s. gibi malzeme ile de yapılabilir.

nişlik

kıcı

Siperle güneşe, tuz yakmasına karşı konulmakla beraber bazen yarüzgarlara karşı da icabettiğinden, fidanıara iki taraflı da konulduğu

olmuştur.
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c.
Kıbrısta,

borularla

eksibe

Sulama

ağaçlandırmalarında

fıstık çamı fidanlarının

ması unutulanların

önceleri, kum altına döşenen
fakat daha sonraları sulangörülünce, sulamadan vazgeçildiği ansulandığı

da yaşadıkları
ve gösterilmişti.
Çünkü sahil eksibelerinde, kurnun kapilaritesi sebebiyle, en kurak
mevsimde dahi 30-40 cm. derinlikte rutubet bulunmaktadır. Bu sebeple, Side- Sorkun eksibesinde ekim ve dikimler yapılırken, fidanın yaz
kuraklığına kadar bu derinliğe köklerini indirebilmeleri düşünülmüş, ilk
ekim ve dikim sonbaharda yapılmıştı. Ancak, kış içinde kuvvetli tuz fır
tınaları sebebiyle sahaya dikilen fidanların, esasen yeni dikildikleri için
zayıf olduklarından, tuz yakmasından fazla zayiat verdikleri görülmüş
tür. Bu defa, İlkbaharda dikim ve ekimlere gidilmiş, kısmen daha iyi
neticeler alınmıştır. Fakat bunun memleketimiz şartları için daha sıh
hatle denemesi uygun olur. Çünkü, diğer muhtelif sebep ve tesirleri de
nazarı itibare almak icabetmektedir. Şu var ki, rütubet mevzuunda, sahadaki fidanlar kurak mevsimde en az 40 cm. derinliğine kadar kök salmış olmalıdırlar. Fakat en sıhhatli yapılacak iş, fidanları bu derinliğe kadar dikmektir. Bu takdirde eksibede rütubet mevzuu kısmen bir menfi
faktör olmaktan çıkar.

latılmış

d.

Ekim ve dikim

Ekim : Side eksibesinde, önce denizden gelecek kuma kaqı, sahil
tarafa bir sıra çit yapılıp, 1955 sonbaharında ekim ve dikimiere başlanıl
mıştı. Sonbaharda geç yapılan kızılçam ekimlerinde, yağmurlarla ısıanan
kurnda tohum, gerekli ısıyı bulamamış fazla intaş edememiştir. Bu sebeple ekimlerin güneyde daha erken, kasım- aralık aylarında yağmur
larla birlikte yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Fakat Sidede sonbahar kızılçam ekimlerinde, kuşların talıminin üstünde bir zararı ile karşılaşılmıştır. Büyük kuşların, kumu kazarak tohumu bulup yemeleri ve küçüklerin yeni intaş edenleri koparmaları sebebiyle, 2 hektarlık ekim sahasında bir tane yeşil fidan kalmamıştır.

Sahada devamlı teneke çalmak, silahla mücadele etmek fayda verküçük kuşların sahada çalışan bekçiye 4- 5 metre mesafede iken
dahi fidan koparmıya devam ettikleri görülmüştür. Üzerieri dalla örtülen yerlerde ise, bu defa kuşların bu dallar arasından girip gene zararıa
rına devam ettikleri tesbit edilmiştir.
Bunun üzerine 1956 ilkbaharında 10 X 20 metre eb'adındaki bir sahada yapılan ekimler ise hiç zarar görmemiş, intaş kuvvetli olmuştur (Şe
kil 76).

memiş,
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Şekil

76.

Side · Sorkun eksibesinde 1956 ilkbaharında yapılan kızılçam ekimlerinden
meydana ı;ı_elen fidanlar. Vasati boy 8-10 cm arasındadır.
Onde boyu 15 cm yi geçen bir kızılçam.

Ancak, burada ekimlerin, ayni zamanda yapılan dikimiere nazaran
gelişemedikleri müşahede edilmiştir. Buna rağmen çit diplerine yapılan
ekimlerde ise, dikimler kadar sıhhatli netice alınmış, çite uzak olan ekim
fidanları 8- 10 cm boyda kaldıkları halde çit diplerinde
bulunanların
50-60 cm boy yaptıkları görülmüştür.
ekimleri esas itibariyle 2 çeşit yere yapılmıştı. 1955
55 kgr çam tohumu kısmen kum sırtıarına ve
2,5 hektarlık geniş, yayvan yamaçlara ekilmişti. Bu ekimde geç kalınına
yıp kasım yağmurları ile birlikte yapılmış olsa idi in taş muhakkak ki daha fazla olacaktı. Daha çok dal kullanmak, tohumları sülegenlemek v.s.
gibi tedbirlerle bu intaş edenler muhafaza edilebilselerdi, kökleri, yaz
kuraklığına kadar, daha derine gitme zamanı kazanacaklar ve bu sebeple
de belki yazın daha az zarar görebileceklerdi. Dalla fazla örtülmeleri sebebiyle de kışın tuzlu rüzgarıarına karşı daha mahfuz olacaklardı. Bu
noksanlıklar sebebiyle bu ekimlerden bir netice alınamamıştır.
Sahada

kızılçam

sonbaharında

ve

kışında,

İkinci saha tabanda kış müddetince sık sık durgun su kalan bir
yerdir ki, burada 200 m 2 kadar bir yere 1956 ilkbaharında ekilen tohumlar
ise güzel intaş etmelerine mukabil büyüme gösterememişlerdir. Buna
mukabil çit diplerinde ayni zamanda ekilenlerden gayet iyi netice alın
ması bizi şu neticeye götürmüştür.

Bu taban yerde tohumdan çıkan fidanlar ilk yaz kuraklığına karşı
koyabilmişler fakat kışın durgun su sebebiyle, gerek gövdeleri gerek kökleri zarar görmüştür. Bu zarar gören fidanlar cılız hastalıklı halde kıştan
2 inci yaza girmişler, bu sebeplerle, eksibenin diğer menfi faktörleri karşısında müsbet bir netice vermemişlerdir.
Cetvel 1 de, bu taban yerde yapılan ekimlerden elde edilen, bol miktardaki kızılçam fidanı sahasından alınan, 415 adetlik bir parçasında, 2
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seneye yakın bir zaman yaşıyabilen fidanların, kuruma
kiki de bize yukarıdaki kanaatleri vermektedir.
Cetvel 1.

zamanlarının

tet-

Side- Sorkun eksibesinde ilkbahar ekiminden elde edilen kızılçam
fidelerinin yaşama durumları

Sayım

günü

19/6/1956
20/8/1956
20/9/1956
20/10/1956
20/11/1956
20/12/1956
20/1/1957
20/2/1957
20/3/1957
10/4/1957
10/5/1957
10/6/1957
10/7/1957
10/8/1957
10/9/1957

Kuruyan fide
adedi

66
119
150
150
155
155
165
167
170
175
175
235
360
385
405

Yaşayan

fide

adedi

349
296
265
263
260
260
250
248
245
240
240
180
55
30
lO

Side- Sorkun eksibesinde iki çeşit sahada ve iki ayrı mevsimde yaekimlerden elde edilen neticeler menfi olmasına rağmen, bunlardan
çit veya siper muhafazasında olanlar kuvvetli bir gelişme göstermişler
dir. Bu hal bize muhafaza tedbirleri ile ekim zamanında yapılan hatalarımızı izah eder. Çitlerin daraltılması, siper ve dal örtülerinin arttırıl
ması, kuşla mücadele ve ilk yağmurlarla beraber ekimin yapılması gibi
tedbirlerle ekimlerden netice alınacağı ümit edilmektedir.
pılan

Fıstık çamı ekimlerinden de aynı neticeler alınmıştır. Fıstık çamı
ekimlerinde ayrıca fare ve köstebek zararları ile de karşılaşılmış, kuvvetli zehirler kullanılmıştır.

Her hale rağmen, ekimlerin, hataları giderilerek, sıhhatle, muhtelif
türlerde bir kere daha denenınesi uygun olacaktır. Çünkü sahada halen
yaşıyan yüzlerce fidan vardır.
Dikim : Side - Sorkun eksibesinde muhtelif tür fidanlardan, topr aklı, topraksız olmak üzere 20 X 20 metre eb'adındaki, önce, 42 sahaya
deneme mahiyetinde, 20/11/1955 ten 6/3/1956 ya kadar 12310 fidan dikilmiştir.
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Bu

fidanların ıooo

yaşlı 3ıOO

850

adet

adedi ı + ı yaşlı fıstık çamı olup, diğerleri ı + O
460{) fıstık çamı, 2ıoo sahil çamı, 520 okaliptüs,
ıoo gladiçya ve ıoo palmiyedir.

kızılçam,

Kıbrıs akasyası,

Bu dikilen fidanlardan, 26/ll/ı955 deki fırtınada, ı
ı yaşlı fıstık
750 adedi tuzla yanıp 250 si kalmış, diğerlerinde % 30 - 50 arasında zayiat müşahede edilmiştir. Bu fırtına muhitin nadir görülen fır
tınalarından biri idi. Ormanlarda ve bina damlarında da büyük tahribat
yapmıştı. Bilalıere gene kış içinde 8/2/ı956 tarihinde dolu ile gelen 2 nci
ve sonra devam eden fırtınalar da zayiatı arttırmış % 70 - 9{) nisbetine
kadar fidanlar bu fırtınalarda tuzla yanmış, ayrıca doludan da hasar görçarnlarının

müştür.

Fidanların kurumasında baş

sebep, denizden gelen tuz zerreli fırtı
na idi. Fakat ı
ı yaşlı fıstık çarnlarının kazık köklerinin kısa kesilmesi sebebiyle, bunlarda fırtınadan önce de % 40- 50 nisbetinde kuruma
olmuştu.

Diğer fidanlarda da yapılan, bu gibi fidan, kötü ambalaj, kurak havada nakliyat, bekletme, dikim v.s. gibi hatalar da, fırtınalardan önce
mühim kurumalar yapmıştı. Yalnız, şu var ki, kış içinde fırtınalara kadar ı
O yaşlı fidanlarda kuruma, % ı5 şi geçmemişti.

Baharda, vukua gelen bu fidan zayiatı karşısında ümitsizliğe düşül
müş, denemeler bırakılmak istenmişti. Fırtınalarda zarar görınİyen fidanların bilalıere kurumadıkları müşahede edilince, bunlardaki yaşama
sebepleri tetkik edilmiş, varılabilen bu neticelere göre, yeniden dikim denemelerine devam edilmesi uygun görülmüştü.
Bir taraftan da kalan fidanlar üzerinde yaz kuraklığının ne tesir yapacağını tesbit maksadiyle deneme parsellerinde yaşıyan fidanların, ıo gün
aralıklarla sayılmasına başlanılmıştı.

Bu yaşıyan fidanların ı957 yılının 9 uncu ayına kadar yapılan sayım
bize, bilhassa eksibenin, normal dikilmiş fidanlarındaki tesirini biraz
daha iyi anlatabilmiştir. Her nekadar kuruyanlar, tuz fırtınalarının tesir
ettiği yerlerde ise de, hayatta kalanların eksibedeki
yaşıyabilme arnilleri bize eksibe ağaçlandırmasında bazı esaslar vermiştir.
ları

Bunun için deneme
kalmış

fidanların,

sahalarında fırtınalardan

Eylüljı957

ye kadar

sonra, sahada hayatta
görmemiz faydalı

durumlarını

olacaktır.

Bunlardan, ı +O yaşlr 20 X 20 metre eb' adlı sahalara,
200-400 er adet, ı X ı m kare dikimi halinde ı955 kışı· içinde
topraksız fidanlar, Cetvel 2. de gösterilmiştir.

ekserisi
dikilmiş

Cetvel 2.

Side • Sorkun eksibesine 1955
yıllarındaki
~

zo

Cil

0

"'
Cil

Cil

)CJj

~

Yaşayan

---.

<
Kızılçam

:-;: ........
_o__

1957

------- -------

Fıstıkçamı

~ıoo

ı25

6

s

Kızılçam

400
400
400
400
4-00
200
200
200
200
400
400
400
400
400
400
400
·100
400
400
400
400
400
400
813
100
442
194
254
134
103
100
36
50
50
100
742

ıs6

ı22

146
25
23
129

13

23
4

çamı

Fıstıkçamı
Fıstıkçamı
Fıstıkçamı
Kızılçam

Fıstıkçamı
Fıstıkçamı

Sahilçamı
Sahilçamı
Fıstıkçamı
Kızılçam
Sahilçamı
Kızılçam
Fıstıkçamı

Fıstıkçamı
Sahilçamı
Kızılçam

Kızılçam
Sahilçamı
Sahilçamı
Fıstıkçamı

Sahilçamı
Sahilçamı

Okaliptüs
Palmiye
Fıstıkçamı

Kızılçam

Okaliptüs
Okaliptüs
Fıstıkçamı

Gladiçya
Okaliptüs
Kıbrıs akasyası

Okaliptüs
Kıbrıs akasyası
Kıbrıs akasyası

NOT:

N ot

Hazi. Tem. Ekim Mart Hazi. Tem. Ekim

Kızılçam

Fıstık

1956 ve 1957

Fidan ( adedi)

1956

~~

400
1100
400
·100

Fıstıkçamı

fidanların

dikilen

durumları

•....C

~13
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2
3
4
5
6
7
8
9
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kışında

yaşama

62

17

17

17

17

1:3

13

ll

ı

ı

ı

ı

ı

ı

25
210

4

2

ı

ı

ı6o

63

-12
4
20
3

50
5
28
3

51

51

5
25
3

5
25
3
ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

107

57

40

57

57

52

6
75

7
53

7
35

7
35

5
35

5
35

46

27

15

21

.21

19

5
5

2

5
4
2

4.

4

•I
4.

4
4

309

307

285

ıs

ll

ll

315
5
67
40

440
5

4t10

273
12
•136
4

n
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49
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ıs
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7

6

4

'ı

Topraksız

7
5
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126
12
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ı

ı

13
35
17
2
34
23
74
H7
44
374
61
•120
35
217
121

3•16
46
394
15
153
98

'ı

ı

69
6
25
lO
51
ıM

48
6

17
20
4
20

ı7

4
2

ı

2ı

lO
38
133

315
30
355
7
78

52

52

4

78

45
4
17
9
33
91
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4
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•1
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25

Tuplü
Topraksız

Tüplü
Saksı da
Topraksız
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4
7
4·
22
56,

13
47
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Cetvelde bir kaç parselde sayıların artması bilaher~ vaki olan gövdeden silr. İn e dolayısiyledjr.
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1. Eksibede, bilhassa denize yakın olan yerlerde, hiçbir hata yapmadan dikilen fidanlar dahi, layıki ile çit ve siper muhafazasına alın
mazlarsa, deniz tuzunun tesirine inzimam eden, eksibenin diğer menfl
faktörleri altında, kurumaya mahkCı.mdurlar.
Ancak, çit veya siper muhafazasında olan fidanlar hayatlarını idame
ettirebilmektedirler. Tuz tesirinin gerilere doğru (250 metreden içerilere)
gittikçe azaldığı kanaati vardır. Bu sebeple, ön kısımlarda çit aralıkla
rını en az, 10 metreden daha fazla yapmamak icabetmektedir.
2. Haziranda kumun, fidanları kökboğazından yakması ve güneşte
fazla transprasyon gibi menfi tesiriere karşı çitle beraber gölgelerne de
yapılması, zayiatı düşürecektir. Böyle yerlerdeki fidanlar, gerek ekim
gerek dikimlerde olsun, sıhhatli kalmakta, kuvvetli gelişme göstermektedirler.
3. Sökme, ambalaj, nakliyat, dikim
zayiata sebep olmaktadır.
4.

hataları,

eksibelerde daha çok

Dikimlerde, kökleri en az 40 cm derinliği bulmayan
yaz kuraklığı sebebiyle tesadüfi olmaktadır.

fidanların

yaşıyabilmeleri,

Dikilecek fidan cinsi de mühim rol oynamaktadır. Sahanın yerolan kızılçam, fıstık çarnlarındaki neticeler, sahil çamına, palmiye, gladiçya gibi ağaçlara nazaran daha iyidir. Okaliptüs (CamalduJensis) siper dibinde gayet iyi gelişmektedir. Buna mukabil siper arasmda gelişernemiş fakat çarnlara nazaran hayatını kısmen daha iyi muhafaza edebilmiştir. Kıbrıs Akasyalarının Okaliptüsten biraz daha iyi
oldukları müşahede edilmiştir. Eksibede zakkumiardan da
faydalanıla
cağı ümit edilmektedir (Şekil 77).
Fidanlar, daha itina ile sahaya getirilip dikilirlerse ve bilhassa sahanın çitlerle muhafazası daha sıklaştırılırsa, Side eksibesinde netice alına
bileceği kanaatine varılmıştır. Nitekim çitlerin biraz daha sıklaştırılması.
(20 metreye kadar) yan çitlerin yapılması, dikimiere biraz daha itina edilmesi ile, ikinci sene dikimlerinden daha iyi neticeler alınmıştır. Cetvel
3. de bunu izah etmektedir.
5.

li

ağacı

Burada diğer bir husus, topraklı fidanların, (tüplü veya
raksıziara nazaran daha iyi netice verdiğidir.
;İkinci

saksılı)

top-

senede zayiatın az olması sebeplerinden biri de, kum harakatı durdurulduğundan çitler arasındaki, sahaya ot v.s. nin gelmesi imkan dahiline girmiş, kum bu suretle kısmen de olsa hayatiyet kazanmış
tır. İkinci senede ayni şartlarda, ayni tür fidanların birinci senedekilere
nazaran böyle yerlerde daha mukavim kalabilmeleri bu kanaati vermektedir (Şekil 78). Dikimlerde, fidanla beraber kazığınında çakılması ve

45
Aralık

Cetvel 3.

1956 ve Ocak 1957

aylarında
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fidanların yaşama

durumu,

Fidan (adedi)
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20 Kıbrıs akasyası
21 Okaliptüs
22 Kıbrıs akasyası
23 Okaliptüs
24 Kıbrıs akasyası
25 Kıbrıs akasyası
26 Okaliptüs
27 Okaliptüs
28 Fıstıkçamı
29 Kıbrıs akasyası
30 Okaliptüs
31 Okaliptüs
32 Okaliptüs
33 Okaliptüs
34 Okaliptüs
35 Okaliptüs
36 Fıstıkçamı
38 Okaliptüs
39 Fıstıkçamı
41 Kıbrıs akasyası
42 Kıbrıs akasyası
44 Kıbrıs akasyası
45 Okaliptüs
46 Okaliptüs
47 Okaliptüs
48 Fıstık çamı
49 Fıstık çamı
50 Fıstık çamı
52 Fıstık çamı
53 Fıstık çamı
54 Fıstık çamı

358
122
235
112
145
144
514
220
205
400
400
213
475
263
276
271
400
582
250
194
156 ı
291
787
220
383
14·2
102
105
36
46
76

Dikilen fidan cinsi
Sahil

Yaşayan

<'O

:;:ı

dikilen

çamı.

Kızılçam

Servi .
Okaliptüs .
Kıbrıs Akasyası .
Akasya Syclops .
Fıstık çamı .

Mart
293
100
210
64
119
106
416
144
65
252
273
190
404
225
225
103
50
235
29
103
776
218
685
187
341
142
102
104
36
46
76

Haziran
219
83
87
83
89
106
261
162
55
280
211
100
358
240
234
251
41
350
24
110
8ll
l37
659
215
332
142
102
103
27
33
46

Adedi

2010
1585
4000
2428
950

800
100

N ot

Temmuz
219
83
87
83
89
52
261
157
55
280
211
100
340
236
103
203
35
244
24
100
673
107
583
190
304
142
101
103
23
27
42

Ekim
200
50
66
68
50
52
230
140
20
257
200
76
330
221
96
199
30
230
50
100
660
103
570
180
301
129
99
99
22
16
30

..

Topraksız

....

..
Tüplü

,,

Şekil

77.

Önce kurudukları halde sonradan kökten sürgün veren zakkumlar.
(Ortada geriye doğru sıratı olanlar).

fidamn bu kazığa bağlanması, eksibenin sert
!üzumlu olmaktadır.
TEdbirler

alındığı

rüzgarları

nisbette ve zamanla, eksibeye de

sebebiyle daha
hayat

şartları

gelmiştir.

Nitekim, 1958 yılında Ağaçlama Grup Müdürlüğünün eksibede boş
kalan kısırnlara diktiği aşağıdaki fidanlar, evvelkilerin üstünde bir ya·
şama göstermişler ve az zayiat vermişlerdir (Şekil 79- 82).

Şekil

kuma

78.

Çit

verdiği

aralarında kurnun sükunet bulduğu yerlere gele~Hen :otlat:: v~ otiarın
hayatiyet sebebiyle dikimierin daha muvaffak olacağı tahmin edilen,
evvel ce fidanları kurumuş· sahalar.·
· ··
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Şekil

79. Çitler
bulan kumda

arasında, sükunet
gelişen otlar ve

kızılçamların

iyi durumu.

Şekil 81. 1958 yılıdna dikilmiş kızıl·
çam (solda) ve sağında servi 2 senedir hayattadırlar ve durumları
iyidir.

Şekil

80. Çitler arasında sükunet
bulan eksibeden diğer bir görünüş.
1958 de dikilen fıstık çaınlarının
iyi durumları.

Şekil 82.
1958 de dikilmiş fıstık çamı ve sahil çamı. 2 senedir hayatta·
dırlar ve durumları iyidir.

Burada şunu zikretmek lazımdır ki, bütün bu dikimler denizden 100
metre mesafeden başlıyan ve 200 - 250 metre mesafeye kadar devam eden
sahada yapılmıştır. Ençok zayiatı da tuz rüzgarları vermiştir. 200-250
metre mesafeden daha içerierde tuz yakmasının azalacağı düşünülmek
tedir. Bu sebeple, eksibelerde yapılacak ağaçlandırmalann ön denemeleri, böyle iki, hatta, bir de son kısımda olmak üzere 3 yerde, ayni şartlar
altında yapılmalıdır. Aksi halde sadece ön kısmılardan alınacak neticeler,
bizi yanlış ve fuzuli tedbirlere sevkedebilir.

III. NETİCE
1954 ten 1959-a: kadar- Side- Sorkun eksibesinde, 9 hektarlık bir sahada yapılan ağaçlandırma çalışmaları bize, bu kabil yerlerde yapılacak
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ağaçlandırmalarda

ne gibi tedbirler alacağımızı kısmen olsun göstermlsi
bakımından faydalı olmuştur. Bilhassa bu çalışmanın 5 seneye yakın
bir zaman içinde, tabiatın mütemadi zarariarına karşı, pratik tedbirler
halinde olması, güney sahillerimizin eksibe şartları bakımından, diğer
memleketlerden alacağımız esaslara nazaran daha faydalı neticeler olacağı zannındayız. İlk senedeki başarısızlıktan sonra, zaman geçtikçe daha iyi sonuçlar alınabilmesi, burada elde edilen bazı esasların yardımiyle
olmuştur.

Her memleketin, hatta her eksibenin ağaçlandırma şartları ayrı olda, Güney Anadolunun tipik eksibesi olan Side- Sorkun eksibesinde
alınan bu sonuçlardan, diğer eksibelerimizde de faydalanılır ümidindeyiz.
Ancak burada da halen müphem olan problemler vardır. Türler daha
mütenevvi olarak değişik yaş ve şekillerle (1 +O, ı + ı yaşlı, topraklı,
topraksız, derin, sığ dikim, veya ekimlerle muhtelif zamanlara göre ekim
ve dikimler v.s.) denenmelidir. Eksibenin denize yakın ve uzak kısım
ları, perde şekil ve türleri gibi hususlar da daha sıhhatle araştırılmalıdır.
Fidanlık toprağında yetiştirilen fidanlarla, sahada veya bitişiğindeki orman içinde, kumda, toprak karışığı kurnda yetiştirilecek fidanların sahaya intibaklarındaki nisbeti denemek, iktisadilik ve muvaffakiyeti bakı
mından faydalı olabilir. Sahada ı,5 metre derinde çıkan suyun, fidan yetiştirmede kullanılabilmesi araştırılmalıdır. Ayrıca muhtelif yabancı türler üzerinde de durulmalıdır.
ı:;a

Ormancılıkta mahsul almanın bir ömürden uzun olduğu düşünüle
rek, eksibelerde yapılacak ağaçlandırmalarda, istikbalde değerli olacak
ağaçlar üzerinde de durulmalıdır.

Memleketimizde toprak ve yeşil saha sıkıntısının Millet olarak yane derece tehdit etmekte olduğunu ve bunun istikbalde ne şekil alacağını taktir etmemiz lazımdır. Diyil halkımız veya
münevverimiz, hatta orancılarımızın içinde bile bu ormansızlaşmanın ne
derece tehlikeli olduğunu layıkıyle hala kavrıyamıyan vardır. Bugün
ziraat Memleketiyiz fakat bu nüfusu bile hesliyemez durumdayız. Buna
mukabil ormansıziaşma ile ziraat düzeni, tahmin edildiğinden fazla bir
sür'atle bozulmaktadır. Dağlardan denizlere akan toprak, bozulan su dü
zeni, değiştirilen iklim ve eksibe istilalarına verilen topraklar geri gel·
miyecektir. Şunu tekrar etmek faydalı olur ki, Türkiye'de ı500 arınancı
bu büyük ve sinsi istilalara karşı koymak için çırpınıp durmuş, diğer
vazifeiilere sürgün yeri bile olmıyacak köylerde, dağ başlarında ömür
tüketmiş fakat layıkile ne Hükümetinden ne halkından yardım görmüş,
üstelik bazan bu kuvvetiere ve temsil edenlere karşı da savaştığı olmuştur.
şama imkanlarımızı
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Bugün halen, ormanemın mevcut imkanlar içinde çalışmasından elde
edilen netice gerekenin yanında hiç birşey ifade etmemektedir. 10 milyon hektarın üstünde ağaçlanacak saha varken ve her sene milyonlar ilave edilip dururken yapılabilen binierin sözü neyi ifade eder? Bir ilk okul
seferberliği şüphesiz mühim. Fakat inanılmalıdır ki, sadece tahsil bu istilanın önüne geçemiyecektir. Aç insanlarageçim imkanı bulunroadıkça tahsil ve «Dünyanın en iyi kanunları» bu derde şifa olamıyacaktır.
Davanın

azameti karşısında pek küçük kalan Orman Genel Müdürlübu işi göremez. Bir Orman Bakanlığı teşkilatı ile ve Tümden Millet
olarak bu seferberliğe girişilmezse «Çok gözyaşı dökülecektir.» (Heske).
ğü,

Bu seferberliğe kadar da, ormancı olarak dağlarda, eksibelerde, istila
edilip durmakta olan topraklarımızı bir Vatan borcu olarak müdafaa etmemiz, aksi halde yarın, ağır bir suçla suçlandırılacağımızı bilmemiz lazımdır.

