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Bir doktora çalışması olarak hazırladığı bu eserinde Dr. F. Zednik,
Türk Ormancılığım doğal, ekonomik ve sosyal şartları ve geleceğe matuf
yapmış olduğu pratik değeri haiz teklifleri ile hakikaten bu güne kadar pek
az kişiye nasip olan takdire şayan bir vukuf ve maharetle canlandırabil
miştir.

Türk Ormancılığının son yıllarda girişmiş olduğu milli ormancılık çabasında bu eserde belirtilen hususların büyük rolü olacağına inandığım için
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün eserin tercümesi bahsinde yaptığı teklifi milli bir görev olarak kabullendim.
Tercümede mümkün oduğu kadar her sınıf meslektaşın kavrayıp ansade bir ifade kullanmaya, anafikri ve terimleri tam karşılık
ile çevirmeye çalıştım.

layabileceği
ları

Tunus, 14 Kasım 1961 günlü mektubu ile eserinin Türkçeye çevrilme
müsaadesini veren sayın Dr. F. Zednik'e meslektaş, her şeyden evvel bir
Türk ormancısı olarak teşekkürler eder, ormancılık yönünden Türkiye'deki görevi esnasında emsalleri ile kıyaslanamıyacak hizmette bulunduğu
nu ifademe müsaadelerini rica ederim.
Şahsan, eserin Türk ormanlarında
sini ve Türkiye ormanlarının hakikaten
olmasını dilerim.
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YAZARIN öNSöZü

Türkiye'ye ilk defa 1929 haziranında, o zaman memlekette en büyük
kereste işi yapan Türk - Belçika Zingal şirketinin Karadeniz sahilinde Ayancıkta bulunan, kayın ve göknar bakir ormanlarının hakim olduğu 53000
hektar büyüklüğündeki mukaveleli ormanını iştetmek üzere bir kısım Alman ormancısı ile birlikte angajeli olarak gelmiştim.
Rhododendron ponticum) Prunus laurocerasus ve Ilex aquifolium)dan
müteşekkil

çok sık vaziyetteki alt tabakasiyla, hektarında 1250 m 3 kalın
odun servetine baliğ olan serveti ve 52 m ye kadar boy yapan göknarları ve
50 metrelik gövde kısmı dalsız ve bir o kasar da taç yüksekliği bulunan Gümüşigri kabuklu sütunvari kayınlarıyla Karadeniz ormanlarının derin etkisi, 5 yıllık ikametimden sonraki yıllarda da hatırımdan çıkmamıştır.
Bundan dolayı 20 yıl sonra Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkila
silvikültür eksperi olarak tekrar Türkiyeye gelebilmem bahsinde yapmış ·olduğu teklifi memnuniyetle kabul ederek 1956 yılının Ocak ayında
ikinci defa Türkiye topraklarına ayak bastım.
tının

O günden beri memleketin büyük orman mıntıkalarının hemen hemen
hepsini gezdim; bugüne kadar pek az ormancıya nasip olan çok tarflı ormanları bizzat görüp tanıma fırsatını buldum. Asli ağaç türlerinin dogal
gelişim sahaları konusunda arzetmiş olduğum toplu izahımla ve· bilhassa
günümüze kadar yürütülegelen topraktan faydalanma şeklinin geniş sahalar üzerinde meydana getirmiş oduğu türlü tahrip edimiş orman tiplerinin
tedricen ana meşcere formlarına tahvili bahsinde daha hiç bir suretle ele
alınmamış bulunan noktaları da kapsayan silvikültürel muamelelerle ilgili,
bu kere yaptığım tekliflerirole Türk arınancılığına bir hizmette bulunduğum kanısındayım.

Keza denizden olan uzaklığı ve yüksekliği nazarı dikkate alınarak henüz tahrip edilmemiş ağaç türleri dağılışiarını ve meydana getirdikleri doğal
meşcere kuruluşlarını içine alan izahımla genel arınancılığın dahi ilgisini
çekebilecek bir görevde bulunduğum inancındayım .
Geniş yayılış
vermiş

gösteren orman sahalarında böyle bir seyhate imkan
bulunan Türk meslekdaşların hepsine sonsuz yardımseverlikleri
lV

ve olağanüstü misafirperverliklerinden
isterim.
«Ağaç

türlerinin

yayılış Haritası

dolayı

bu vesile ile

teşekkür

etmek

(2) » ile Türkiyede silvikültürel ge-

lişim için kıymetli bir ön çalışma yapmış olan, halihazırda Ankara'da Ormancılık Araştırma

Enstitüsü Müdürü bulunan Bay Halil Gökrtıen'e bilhassa teşekkür borçlu yum. Keza «Viyana Tabiat Tarihi Müzesi Botanik EnstitüsÜ>> elemanı bay Kurt Fitze'de Türkiye'den topladığım çok sayıdaki bitkilerin teşhisinde sarfettiği yorucu mesaiden dolayı müteşekkirim.
Dr. F. ZEDNIK

ANKARA
Nisan 1960
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1. GENEL BAKlŞ
Türkiye, bu günkü durumu ile 767199 km 2 genel yüz ölçümüne sahiptir. En kuzey noktası, Sinop yakınında ve en güney noktası, İskenderun
civarında olup yuvarlak olarak 36 ve 52 inci kuzey enlemleri içinde uzayarak Roma ile Malta arasındaki mesafeye eşit bir genişlik gösterir. Doğuda Ararata, yüksek Ermenistan yayıasının içine kadar sokulur.
Güneyinde dış torosların içine kadar sokulan Suriye platosu, Suriye
ve batıda ise Meriç nehrine kadar uzayan Türkiye Trakyası vardır.

sınırı

1927 de ancak 14 milyon olan Türkiye nüfusu, bugün (1955 sayımına
göre) 24 milyondur. Nüfusunun% 80 i köylü, nüfus yoğunluğu 31 kişi/km
olan ve sahasının her türlü sulama imkanını kaybederek mühim bir kısmı
istihsal dışında kalan böyle bir memlekette, nüfus artımında görülen yükseliş her türlü topraktan faydalarıma problemine daha fazla önem vermeyi tevlit eder.
2

Nüfus yoğunluğunun, bilhassa sahil boyunda, tarihi devirlerde bir
kaç misli daha fazla olduğunu kısa mesafeler dahilinde yekdiğerini takip
eden ve bu gün aralarında yalnız yörüklerin siyah çadırları bulunan maki
ile kaplanmış büyük şehir harabeleri göstermektedir.
Kültür topraklarının kaybını geniş çapta seyreden orman tahribi ve
buna bağlı olarak husule gelen büyük saha karstlaşması önemli derecede
hızlandırmıştır.

Yukarda da temas edildiği gibi, Türk halkının ana iş sahası tanm'Bütün ormanlarda bugün dahi otlatım yapılmakta, yemlik mataryal
temini için yapraklı ve ibreli ağaçların tepeleri kesilmekte olup ayrıca tarla kazanmak kasdiyle açmalar devam etmektedir.
dır.

Köylerden uzaklaştıkça bu türlü zararlar azalmakta ve dolayısiyle iyi
koru ormanıarına ancak meskun malıallerin uzaklarında rastlanabilmektedir.
İskan, iklimin müsait olduğu yerlerde hala ormanın aleyhine geliş
mektedir. Kanuni yasağa rağmen Orta Avrupada yüzlerce yıl evvel duraklamış olan açınacılık Türkiyede henüz azalmamış ve devam etmektedir. Zira, nüfusun fazlası ne memleket dışına çıkartılabilecek ve nede henüz baş
langıçta bulunan bir endüstri tarafından çalışma imkanına kavuşturulabi
lecek haldedir. ölçüye müstenit mülkiyet hudutlarını gösteren hatasız, doğ-
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ru bir arazi

kadastorasının yapılamaması

halkın haksız

hak

iktisabına

sebebiyle hudutlardaki
cevaz vermektedir.

oynaklık,

Bundan ötürüde, civarda oturan halk, Devlet ormanlarından onları tü~
ketip ortadan kaldırıncaya kadar faydalanabilmektedir. Bunun için Tür~
kiyede uzak görüşlü bir ormancılığın geliştirilmesi, zirai istihsal metodla~
rında ön alan bir değişimin yapılmasına ve gereğinden fazla olan iş gücü~
nün ziraatten diğer işletme koliarına aktarılmasına veya deniz aşırı iskan
sahaları bulunmasına bağlıdır.

Orman

sahaları

Türkiye, ormanca fakir sayılır. 1954 (1) tarihli resmi istatistiğe göre :
% 21
2205848 Hektar iyi koru ormanı
% 27
2816911 Hektar bozuk koru orn:ianı
Toplam, 5022759 Hektar koru ormanı
1661953 Hektar iyi baltalık ormanı
3898975 Hektar bozuk baltalık ormanı
Toplam, 5560928 Hektar baltalık ormanı
Genel toplam, 10583687 Hektar orman sahası

%48
%15
%37
%52
% 100 (genel sahanın
% 13.7 si)

Dikkate değer husus, genel orman sahasındaki baltalık ormanların pa~
genel orman yüz ölçümünün yarısından daha fazla oluşudur; Müs~
takbel tahvil görevinin ne kadar büyük olduğu, bunlardan "Ve tahrip edil~
miş koru ormanlarının sayısından hesaplanabilir. Bu hal, b&kiye koru or~
manlarının tahribi pahasına (maden direği istihsali için) yeni baltalık or~
manları yaratmaya matuf bütün gayretiere karşı Türk ormancılığınca yapılan enerjik direncin neden ileri geldiğini aydınlatır: Bu hale sürüklenmiş
olan ormanların 3/4 ü yalnız düşük değerli yakacak odun veya (meşe ve
kestane gibi kısmen kaliteli ağaç türlerinin bulunduğu yetişme muhitlerinde) en fazlasından maden direği verebilmektedirler. Halihazır orman
durumlunun muhafazası, kıymetli istihsal materyali israfını karşılasa bile,
gittikçe sayısı artan işsizlik karşısında devamlı olarak Türk Milli ekonomisini geliştiremez.
yının

Emniyet altına alınmamış olan orman sınırları nazarı itibara alına
rak orman sahaları üzerinde verilen rakamlar oldukça doğrudur. Müşahe
delerime göre bunda haddinden fazla titiz davranılmıştır. Bozuk koru ormanı olarak gösterilen orman sahaları, hernekadar bugün evvelidne oran~
la y51şlı gövdelerce daha fakirsede, yinede iyi bir tabii gençleşme h usule gel~ıiş koru ormanları olarak ifade edil!3bilirler. Mesela, Antal~a civarındaki
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kızılçam ormanları böyledir. Aşağıya çıkartılan rakamlar, tanzim yılları
göz önünde tutularak, güvenilir kat'i ve birinci devre amenajman planları
nın dökümanlarından, yangın veya açma suretiyle husule geldiği bildirilen
büyük değişiklikler hesaba katılarak düzenlenmiştir.

Asli

ağaç

türleri

1breliler

şunlardır

:

Pinus nigra var. Pallasiana
Pinus silvestris
Pinus brutia
Abies nordmanniana
Abies bornmülleriana
Abies cilicica
Picea orientalis
Cedrus libani
Juniperus exelsa
Juniperus foetidissima
Pinus pinea
Taxus baccata
Cupressııs horizontalis

%20
9,5
9
5
1

0,8
2,1,-

ı

\.

j

3,7

52,Yapraklılar

Quercus sessiliflora
Quercus pubescens
Quercus cerris
Quercus hungarica (Conferta
Frainetto Tenore )
Quercus coccifera
Quercus aegilops
Quercus castaneifolia
Fagus ·orientalis
Carpinus betulı.ıs
Castanea vesca
Alnus barbata
Populus tremula
Populus alba
Populus nigra
Tilia tomentosa
Ulmus - Acer - Fraxinus Sorbus - Ostrya

l
22,4

ı

J

8,6
2,7

1,4
1,0

}

0,8
0,5

1.
)

10,6
48,0
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Bu beyana göre, ibreli ağaç türleri yapraklı türlerden cüz'i bir fazla:göstermektedir. Yapraklılar her ne kadar% 48 oranında görünürsede,
bilhassa miktarca fazla olan meşelerin mühim bir kısmı baltalık ormanlan
halindedir ve bundan dolayıda ibreli türlerin kullanma odunu verebilen or~
manlardaki payı, çok daha yüksek hesaplanmak gerekir.
lı::

İbreli ağaçlar arasında hisseleri toplamı % 38,5 olan muhtelif çam
türleri Türkiyenin en önemli ve miktarca en zengin ağaç türleridir. Bunlar arasında kırmızı renkli iyi bir öz odununu muhtevi olan ve halk arasın
da büyük değer verilen karaçam önde gelmektedir.

türlerinin lokal dağılışını 1953 yılında Halil Gökmen «Türtürlerinin dağılışı haritasında» (2) esaslı bir şekilde icmal etmiştir. 1/2000000 ölçeğinde olan harita üzerinde gösterilen asli ağaç türlerine ait yayılış sahaları yorucu ve detaylı bir çalışma neticesinde mevcut
amenajman pH1nlarından çıkartılmışlardır. Kayın göknar ve ladin (bilhassa gölge ağaç türleri) tabiatta ekseriya karışık meşcereler halinde bulunduklarından haritanın tanziminde kabullenme zorunda kahnmış ve haritada yalnız hakim ağaç türü işlenmiştir. Haritanın ölçeği küçük olduğu
için fazla tahribe uğramış ve bilhassa tarlalar arasında küçük adacıklar
halinde serpilmiş bulunan ve bugünkü durumu ile işletilebilecek halde olmayan bir çok orman kısımları, hakiki yayılış sahalarından daha büyük
olarak gösterilmişlerdir.
Bu

kiye

ağaç

ağaç

Harita, ağaç türlerinin dogal ve kanunsal dağılışiarını kapsaması sebebiyle özel değeri haizdir. İstisnalar hariç, bugüne kadar Türkiyede ekim
veya dikim suretiyle ağaçlandırma yapılmamış olduğundan bırpalanmış ve
tahrip edilmiş olsalar dahi, ekseri meşcereler ve yerli ağaç türleri dogal
yetişme muhitlerindeki yayılışiarını kaybetmemişler ve yüz yıllar boyunca
ayni mahalde tutunagelmişlerdir. Bu sebeple Türkiyede yetişme muhiti ile
ağaç türleri arasında uyuşmamazlık gibi bir problem pratikman mevzuu
konu değildir. Tahrip edilmiş ormanların ve baltalıkların uyumakta olan
büyük istihsal gücünün seferber edilmesi halinde toprak bozulmasına ve
artım tıkanıklığına sebep olacak hatalı bir ağaç türü seçimi konusunun
hertaraf edilmesinde bu bilginin büyük önemi vardır.
Mülkiyet

durumları

Türkiyede bütün ormanlar devletindir. Bu ana husus 1937 tarihli eski ve 1957 tarihli yeni orman kanunlarında hüküm altına alınmıştır.
Devletleştirme,

genel olarak devletleştirilinceye kadar sahipleri tarafından korunmakta olan ormanlarm, her şeyden evvel özel ve tüzel kişilerle
vakıf ormanlarının geniş çapta tahribini tevlit etmiştir. Zira, bu ormanla-

rın

devlete intikali ile şimdiye kadarki özel koruma işi ortadan kalkmış ve
devlet orman teşkilatı üzerine aldığı koruma işini yerine getirecek kadar
kuvvetli bulunmadığı için her tarafta başı boş faydalanma almış yürümüş
tür. Devlet Orman İdaresi bugün dahi işin gerektirdiği intensifleşmeyi gösterememektedir. Ormancılık öğrenimi yapmış bir memura ortalama olarak
30000 hektarlık orman işletme sahası isabet etmektedir. Bu sebeple son senelerdeki gelişimin seyri, orman korumanın en iyi şeklinin yeniden kamu
ormanları teşkili olduğu mealindedir. Her hangi bir köye civar ormanlardan faydalanma kamu yararına orman idaresinin göstereceği şartlar tahtında o köye verilmekte ve bu ormanların korunma işleri de ilgili köye devredilmektedir.
Orman

İdaresi

Bütün memleket 19 Başmüdürlüğe ayrılmış olup bunlara ait orman
da tekrar 99 Orman İşletme Müdürlüklerine taksim edilmiştir.
Beher İşletme Müdürlüğü her birinin ortalama yüz ölçümü 30000 hektar
olan bir kısım bölgelere maliktir. Bölgelerin yönetimi ya bir Yüksek orman
mühendisi veya orta orman öğrenimi görmüş bir ormanemın uhtesindedir.
Bölgeler bir kısım muhafaza memurluklarına bölünmüştür. Muhafaza memurları sırf muhafaza işleri ile görevli olup ünüformalı ve silahlıdırlar. En
önde gelen muhafaza işi kaçakçılıkla mücadele konusudur. ölçü ve formlama işi için ekseri hallerde özel ölçme ve kesim memurları mevcuttur. Bölgedeki bütün işlerin sorumluluğu Bölge Şefi üzerinde olup bilhassa bütün
damga işlerini bizzat kendisi yapmak zorundadır. Emrinde çalışan bütün
işçilerin devamlı özel bir iş sahası yoktur; Bölge Şefi bu işçileri bölge dahilinde istediği işte kullanabilir. Devamlı orman işçisi mevcut değildir. Bu
işçilerin kesim tekniği konusunda yetiştirilmeleri için FAO tarafından
gönderilen bir eksper marifetiyle gerekli ön çalışma yapılmıştır. Orman içi
ve orman sınırına 10 km mesafede bulunan bütün meskun yer halkı, yapı
ve yakacak odunu alma hakkını haizdir. Nufus başına verilecek yakacak
odun miktarı belirli isede, yapı odunu miktarı yeni ev yapma veya mevcut
evi tamir etme ihtiyacına göre muhtar mazbatası ve talebin bölge şefince
kontroluna bağlıdır. Yazılı bir irtifak düzenlemesi mevcut değildir.
sahaları

Bir yüksek orman mühendisi yönetimindeki orman işletmesi sahası
5 - 10 bin hektara, bölgelerin 1 - 2 bin hektara kadar küçültülmesi ve
yerli halktan seçilecek orman içi pratik çalışmaya müsait yetişkin işçilerin
ikamesi ile arzu edilen orman muhafazasına ulaşılabilir ve silvikültürel isteklere cevap verebilecek Türk orman işçiliğinin tahakkuku mümkün olabilir.

nın
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Bütün ormanlarda, bugüne kadar ağaç türlerinin ışık ihtiyaçlarını
nazarı dikkate alınayıp ekseriya kalın gövdelerin aranıp çıkartılması şek
linde yürütülegelmiş seçme kesimi şeklindeki faydalanmanın tadili ile iş
letme sahasının küçültülmesi, sorumlu durumda bulunan ormancıya meş
cereye uygun bilumum kesim ve bakım tedbirlerinin yerine getirilmesi için
gerekli zamanı verecektir.
Yol

yapımı

ve

ormanların işletmeye açılması işinde,

modern Ameriikamesi sayesinde daha intensif faydalanma metodlarının kolayca tatbiki mümkün olacaktır. 1/25000 ölçekli olarak düzenlenen haritalar, yakın bir gelecekte bütün orman sahasına ihate eder,
Matematik - İstatistik metoduna göre servet ve A. Meyer metoduna göre
artım hesaplanarak uygun bölme taksimatları yapılıp işletme planlarında
ki eta'lar mevcut orman durumuna göre tadil edilebilirse, faydalanmadaki
devamlılık talepleriyle malum gerekli meşcere balnın müdaheleleri bağdaş
kan

yapı makinalarının

tırılmış olacaktır.

2. ARAZİ ŞEKLİ
Arazi şekli, iklim teşekkülü ve bitki gelişimi yönünden esaslı önemi
haizdir. Burada adım başına değişiklik gösteren meşcere teşekkülünü gereği gibi kavrayabilmek maksadiyle Türkiye Geomorfolojik durumunun
mufassalan izahı arzu edilmiştir. Kısaca söylemek gerekirse, Anadolunun
çekirdeğini granit ve kristalin şistlerden müteşekkil ana kayalar teşkil
eder. Kuzey ve güneyde, paleozoik zamandan mezozoik zamana kadar olan
tektonik ve metamorlik karekterli alp iltivaları yer alır. Muhtelif yerlerde
yaşlı kitleler arzın yüzüne ulaşmıştır (Bergamanın hinterlandında, Büyük
Menderes ile dalaman çayı arası masifinde, İstanbul boğazının iki yanın
daki granitlerde ve ıstıranca dağlarında, İç Anadoluda Kırşehir masifinde
v .s. yerlerde olduğu gibi) .
İç Anadoluda sarımsı beyaz renkli neojen tortul tabakası ile örtülmüş
bulunan eski kitleler, levhavi veya hafif girinti çıkıntılı bir vaziyet gösterip henüz ana karekterini kaybetmemiş vaziyettedirler. üstteki tortul tabakanın kalınlığı 100 m den fazladır. Arazi batıdan doğuya doğru yükselir ve Erzurum yaylasına civar 1900 m yüksekliği iktisalıeder ki, bu durum Anadolunun karekteristiğidir. İç Anadolu havzası yuvarlak olarak
1000 m rakımında olup batı sınırı Eskişehir - Afyon hattında bulunur.
Kuzey ve güneyde bu iç havzayı duvarımsı uzanımlı dağlar çevirirler. Bu
dağlar batıdan doğuya gittikçe yükselerek kuzeydoğu Anadoluda, Artvinin batısında Kaçkar (3937 m) ve Hakkarinin doğusunda Resko (4176 m)
da en yüksek noktasına ulaşır. Yalnız batı Anadoluda, dağlar denize dik
inerler ve aralarında uzun vadilerle kesilmiş sahalar bırakırlar ve batı
Anadolu salıili koy ve adalarca zengin bir yapı gösterir. Memleketin diğer
iç kısımları sahil dağları ile çevrilmiş ve deniz etkisine karşı siperlenmiş
vaziyettedir (Şekil 1).
N.B. Fischer ( 4) Türkiye'yi iklim, arazi şekli v.s. yönünden büyük ayrılıklar gösteren 5 kısma ayırmıştır. Her ne kadar Türkiye reliyefinin izahı için bu kaba tasnif yetersede, iklim ve bitki yetişim ınıntakaları bakı
mından yapılacak detaylı bir inceleme için daha ince bir tasnife lüzum vardır. Ben, Fischer'in tasnifindeki Ege ınıntakasının kuzey kısmını Karadeniz
bölümünde müteala etmeyi uygun buldum (Şekil 2).

Fischer'in ·tasnifi :
Fı)

Karadeniz Bölgesi (istanbul

F2) Ege Denizi Bölgesi (Deniz

Boğazından

salıili

Rus hüduduna kadar).
kesimi ve Trakya).
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Şekil

Şekil

2.

1. Anadolu

dağlarının uzanım

N. B. Fischer'e göre Türkiye'nin

yön,leri.

coğrafi.

fiziki bölgeleri.

Fa) Akdeniz Bölgesi,
F4) İç Anadolu,
F5) Doğu Anadolu yaylası.
Fı)

Karadeniz Bölgesi

Kuzey Anadolu dağları, aslında genç tersiyer teşekkülü olup denize
kadar inen kuzey Anadolu platosunun güney hududunu teşkil eder mahiyettedir. Bu dağlar dilivial zamanın ilk kısımlarında küçükasya ile Rusyayı
bir birine bağlamıştır. Adı geçen tektonik olayda husule gelen çöküntü
sistemi akar sular vasıtasiyle karekteristik özellik taşıyan doğu - batı
yönünde uzayan vadileri meydana getirmiştir. Buzonun en belli başlı özelliği, Erzurum - Erzincan - Bolu - Mudurnu ve İzmit vadi sisteminin husule getirdiği zelzele fay hattını ihtiva etmesidir. Akar suların hemen hemen hepsi, doğu - batı yönünde seyredip yalnız mansap kısımlarında kısa
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bir mesafe dahilinde kuzey- güney yönünde uzayan kesik
ne maliktirler.

boğaz

vadileri-

Plato, fazla girinti çıkıntı ve liman teşekkülüne sahip olmaksızın oldukça düz olarak alçalıp zikre değer sahil ormanlarından mahrumdur. Mın
takada bulunan Trabzon, Sinop ve Ereğli gibi malıdut sayıdaki limanlar
tarihi devirlerden beri büyük değeri haizdirler. Sıra dağlardaki paleozoik
sağ bakiyeleri, mezosoik alp iltivaları ve tortul tabakaları ile kaplanarak
kaybolmuştur. Muhtelif kırılma kesimlerinde büyük püskürük
kitleler
meydana gelmiştir. Mesela, Bolunun güneydoğusunda bulunan Köroğlu dağı (2378 m) veya Trabzon'un hinterlandında bulunan kitleler bunlardandır. Bu kitlelerin taşıntıları ile sahil boyunca yaygın kumlu düzlükler
meydana gelmiştir. Trabzon civarındaki Bazalt dağlarından meydana gelen kumluklar, siyah bazalt rengindedir. Kuzey Anadolu dağlarının muhtelif yüksekliklerinde geçici olarak durgun su toplanan münferit çukurluklada yer yer yükselme ve sivrilmeler mevcuttur (Mesela, sahil boyu
seyreden birinci, ortalama 1000 m yüksekliği haiz, sıra dağlar üzerinde
bulunan Kastamonunun güneyindeki 2365 m rakımlı Ilgaz dağı gibi).
Karadeniz bölgesinin Sakaryadan Bulgaristan hududuna kadar olan
kesimi, özel bir durum arzeder. istanbul boğaından deniz seviyesi altına
inen eski bir sıra dağın bakiyesi durumunda bulunan granitler Trakyada,
en yüksek noktası 1031 m olan ıstıranca dağları olarak yeniden ortaya
çıkar. Bu hal, bu kesimde çapraz bir iltiva olduğunu gösterir ve boğazla
rın gidişini belirtir.
Kuzey Anadolunun iç kısımları sahile paralel uzayan sıra dağlarla
denize karşı kesin olarak kapanmıştır. Yalnız boğazlar kısmında adı geçen
duvarımsı bu sıra dağlar, çentiği haizdirler. Ayrıca Samsun'un kuzeyinde de heybemsi kesit gösteren bir boğaz mevcuttur.
F2) Ege Denizi Bölgesi

Bu bölgenin kuzey anadolu bölgesinden olan en önemli farkı, ta memleket içlerine kadar ilerleyen ve bölgeyi daha iyi bir şekilde açan vadilere
sahip olmasıdır. Boğazları meydana getiren çapraz iltiva, burada Çanakkale boğazına paralel olarak uzayan bir sürü vadilerin husulüne sebep olmuştur. Bu vadilerden en belli başlıları, Marmara denizine dökülen Kaz dağından gelen Kocabaş, Gönen ve Simav akar suları vadileridir. Simav çayı
vadisi, kaynağına yakın yukarı kısımlarda akış yönünü 90 derece değişti
rerek Ege bölgesinin güney kısmındaki akar suların vadilerine paralel bir
durum alır. Güney ege kesimi, tarihi önemi haiz olup bu günkü hali ile en
karekteristik hususiyeti Aydın- Muğla şosesi boyunca gösterir. Bu ke-
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sirnde yün çuvallarını andıran, müstesna güzelliği haiz şatomsu kayalar ve
dev bacalarıyla bezeli tipik granit ayrışıınlarına rastlanır. Bu eski dağlık
kütle, kuzey kısmında, İzınirin doğusunda, en yüksek noktasına ulaşıp bugün 2157 ın yüksekliği haiz olan Bozdağı meydana getirir. Mıntakanın üç
ana havzası olan Büyük menderes, Küçük menderes ve Gediz vadileri ikinci derecede bir sürü vadilerle kesilıniştir. Ana vadiler kiloınetrelerce yayvan bir uzanış gösterip yer yer geniş ovalar meydana getirir. Bu ovalar tarihi devirlerden beri Küçükasyanın en verimli bölgeleri ıneyanındadır.
Bergama içinden geçen Bakır çayın vadisini de, bu vadi sisteminden
saymak gerekir. Çünkü bu vadi literaturca meçhul olan Madra dağı granitlerinin kuzey sınırını teşkil eder. Bu vadilerin ağızlarında Milas, Efes,
İzmir ve Bergama gibi, parlak tarihi devirler yaşamış, bir sürü şehirler mevcuttur. Bugün Milas harabesi denizden 8 kın Efes harabesi ise 7 km içerde bulunmaktadır. Bu harabeler orınansızlaşına sonunda iç kısımlarda husule gelmiş olan erozyonun büyüklüğünü ifade ederler. Kuzey doğuda, Denizli civarında bulunan kayalık kütle, tersiyer devrinin tortul tabakalarİy
le örtülınüştür. Kütlenin doğu sınırı aşağı yukarı denizli ıneridiyeninden
geçer. Zira, ziyaret ettiğim 2411 ın yüksekliği haiz Bozdağ kesimi kalkerik olup Acıpayamın güneyinde bulunmaktadır. Adı geçen vadi sistemleri
geniş çapta hava ceryanı olan boğazları teşkil ederler ve Ege bölgesini
kuzey ve batıdan çevreleyen denizierin etkilerine açarlar.
Fa) Akdeniz Bölgesi

Bu bölge, Antalya ovasını kuzeyden saran batı Torosların geniş kavsi
ve Adana ovasını saran kilikya Torosları veya santral Torosların yüksek
rakımlı kolları ile çevrilmiştir. Teşekkül zamanı ınezozoik zamanın Jura,
tebeşir ve kalker devirleridir. Yükselmeler genç tersiyer devrindedir. Diliviyum devrindeki kar hududu 2700 m civarında olup buzul dilleri 1500 m
ye kadar inıniştir. Güneybatı Anadolunun Muğla kesimi ile Antalya ovasının doğusunda bulunan Alanya ve Anamur civarındaki ınasifler, kalkerik olan ve yüksek dağ teşekküllerine imkan veren iltivalara uğrayıp kırıl
ınalar yaparak parabolik şekilde yekdiğeri içinde kutulaşan zincirvari paralel seyirli sıra dağlar meydana getirmişlerdir. Bu parabolun tepesine doğ
ru, güneyden kuzeye uzayan Aksu çayı ve Eğridir gölünü içine alan derin
çöküntü sahası mevcuttur. Bu çöküntü sahası sayesinde deniz iklimi memleket dahiline, 200 kın kadar içeriye girebilınektedir.
Batı Toroslar, Silifke Karaınan hattı üzerinde kilikya torosları iltivalariyle birleşir. Bu kırılına hattı boyunca Göksu çayının yatağı uzar.
Yer yer legeniınsi genişleme gösteren bu havza, eosen devrinin beyazımsı
ınarn tortulu ile örtülüp bilalıere yükselınelere maruz kalmıştır.
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Bugün buralar, saatlerce devam eden mesafeler dahilinde yan yana
dam çatısını andıran erozyon teşekkülatı ile kaplı olup hiç bir bitkisel örtü bulunmayan tamamen istihsal dışı kalmış sahalardır.
Kilikya torosları kuzey ve güneye uzayan iki ana kolu haizdir. Kuzey
kol, doğu toroslar olarak adlanıp 3734 m yükseklikteki Aladağ, Hınzırda
ğını meydana getirip Sivas üzerinden ilerleyereR kuzey Anadolu sıra dağla
rı ile birleşir. Güneye uzayan kol Adana'nın güneydoğusunda bulunan
Misisdağı tarıkiyle İskenderunun doğusundaki Amanos dağlarını meydana getirirsede, bu dağlar kısmen deniz içinde seyreden Kıbrıs dağlarının
bir devamı olarak kabul edilmektedir. Antalya ve Adana ovaiarı yer yer
karstik sahalardan gelen kireçce zengin akar sularla kesilmiştir. Verim gücü yüksek Aluviyal mil toprakları yer yer ve zaman zaman gelen bu akar
suların taşıdığı mataryellerle örtülmektedir. Uzun Seyhan ve Ceyhan vadilerinden meydana gelen Adana ovasının sahilden başlayıp kuzeydoğu yönünde memleket derinliklerine kadi:ü.· içeri sokulması, zikre değer önemli
bir özelliktir.
diziimiş

F 4)

İç

Anadolu

Memleketin bu bölgesi neojen devri tortul toprakları ile örtülmüş olan
bir sıra yüksek düzlüklerden müteşekkildir. Mesela, Bölgenin Ege denizi
bölgesine doğru uzayan batı hududundaki Eskişehir, Kütahya, Afyon ve
Burdur havzaları 800-1000 m yüksekliktedirler.
Litaraturca iç Anadolunun doğu hududu kesin olarak belirtilmediği
için, bir taraftan Yeşilırmak ve diğer taraftan Fırat'ın su toplama sahaları
ile çevrilmiş olan Yozgat, Sivas ve Kayseri düzlükleri bölgenin doğu kesimi olarak kabul edilebilir. Fischer'e göre iç Anadolu evvelce denize kapalı
akar sudan mahrum bir kısım çukurlukların birleşmesinden meydana gelmiştir. Arazi Karadenize doğru açılışı malik olduğu için kuzeye doğru
akan suların erozyon gücü fazladır. Toprak taşınması ta plato içerilerine
kadar ilerlemiş olduğundan hali hazırda büyük bir kısım susuz bir hal almıştır.

Burdur'dan Kayseriye kadar uzayan ve bugüne kadar akarsudan mahrum bulunan ve torosların kuzeyinde kalan bu bölgede büyük tuzgölü mevcuttur. Münferit düzlükleri, bir birinden yaşlı kristalin ana kaya eşikleri
ayırmaktadır. Yaşlı sarp kütleler ile torosların mezozoik devre ait iç iltivalarının birleşme kesimlerinde fazla miktarda volkanik lav külleri mevcuttur. Mesela, Ankara- Mersin şosesi güzergahında 3258 m yükseklikteki Hasan dağı ile Kayseri yakınındaki 3916 m yükseklikteki Erciyes dağı,
sönmüş volkan konilerini muhtevidirler. Civar bölgelerin müsait uzanımlı
vadi sistemlerini ihtiva eden hudut kesimleri iç Anadolu'nun diğer kesimlerine oranla daha müsait bir durum gösterirler.
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Fs) Doğu Anadolu
Torosların Adana yakınında güneye doğru kıvrılan kolu, yaşlı Suriye
masifini geniş bir kavisle sarıp ilerleyerek Diyarbakırın kuzeydoğusunda
en yüksek noktasına ulaşır ve buradan itibaren güneydoğu yönünde bir
bükülme yaparak İran'ın Zogros silsilesine doğru uzar. Doğu Torosların
yukarda bahsi geçen Amanosdağlarını meydana getiren ana kolundan çı
kan tali kollar ile Adana civarında ayrılıp kuzeydoğuya yönelen ana kol,
doğu Anadoluda kuzey Anadolu sıra dağları ile birleşerek mezozoik devrin
iltivalarından husule gelmiş bulunan 3000 m den yüksek dağları ve yaşlı
ana kaya masiflerini muhtevi Ermenistan dağları adını alan, dağ dizilerini meydana getirirler. Bölge büyük tektonik iltiva sahası olup bazı kırılma
sistemlerini ihtiva eder. Bu sistemler kenarında, volkanlar ve püskürük
tortul mataryaller görülür (3000 m rakımlı Nemrut dağı, 4434 m rakımlı
Süphan dağı ve 5172 m rakımlı Ararat dağı gibi). 3000 m yüksekliği haiz
sıra dağlar arasında yer yer 1500 - 2000 m rakımlı yüksek ovalar mevcuttur. Türkiyenin ikinci susuz sahası Vangölü civarında bulunan Muş
ovası olup Nemrut dağının güney yamacından gelen lav ceryanı tarafından
kuşatılmıştır. Güneydoğu Anadolunun yüksek rakımlı olan kısmı 500 ~
600 m yüksekliği havi olan Suriye platosunu keskin hatlarla kesmektedir.
Suriye platosu, genel olarak tortul mataryal ile kaplı olup Mardin civarın
da 2 akar suyun meydana getirmiş olduğu ovaya doğru tatlı bir eyim ile
iner ve hududa yakın kısımda Suriye kenar iltivaları tarafından kesilmiş
bir manzara arzeder.

3.

İKLİM VE GELİŞİM BÖLGELERİ

Bir memleket bölümünün iklimi, onun coğrafi enlemi, denizden yükdenizden uzaklığı ve dağlarının yönü ile belirir. Küçük asya, 3 taraftan denizle çevrili olup güney kesiminin taban kısımları Akdeniz iklimli
isede, duvarvari uzayan dağ silsileleri, memleket iç kısımlarını sahile karşı kapadığı için, iç kısımlarda tasavvurun üstünde ayrılıklar mevcuttur.
Mesela, güney salıili kesimlerinde kar yağışlı bir kış nadirattan olduğu halde, Erzurum çevresindeki yüksek mıntaka altı aylık sert kışa malik kısım
olarak hesaplanabilir. Karadeniz sahilinde, Rize civarında 2510 mm ye
ulaşan yağış, Ankarada ancak 341 mm kadardır. Güney ve batıda yağı
şın en fazla olduğu mevsim kış, kuzeyde sonbahar ve iç Anadoluda, ilkbahardır. Karadeniz salıili hariç, meınlekette yazın aylarca kuraklık hüküm
sürer.
Bu çalışmaya dereettiğim Prof. Walter'in klima diagramlarına ait değerler yıllık hava gidişini iyi bir şekilde belirtmektedir. Ne yazıkki (bilhassa ormanlada örtülü) , yüksek kesimler için genel olarak ifade edilen
değerler vadilerde bulunan malum gözlem istasyonlarına izafeten verilen
değerler olup hakikati vermemektedir.

sekliği,

Şekil

3.

Türkiye'nin iklim ve asli

ağaç

türleri

geli'şim

bölgeleri.

Bu konuda başvuracağım biricik kaynak, mevcut klima dökümanı ağı
ile birlikte iklim zonlarının tefrikini kolaylaştıran, Halil Gökmen tarafın
dan çizilen ağaç türlerinin dağılışını gösteren haritadır. Çünkü, her iklim
değişikliğine karşı orman vejetasyonu bir duyarlık gösterip buna ağaç türünde yapacağı değişme ile cevap verir. Bu sebeple atmosferik değerlerin
eksik olduğu yerler için, orda bulunan ağaç türü sıhhatli bir mehaz teşkil
eder. Gerek bu yardımcı materyale ve gerekse kendi seyahat gözlemlerime
istinaden Türkiyeyi 8 muhtelif iklim ve asli ağaç türleri gelişim sahasına
ayıracağım (Şekil 3).
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a)

Kuzey Anadolu

Dış Şeridi, l~ayın gelişim sahası

aı. Kayın- Meşe

alt şeridi ve birinci step (Sı)
a". Kayın-Göknar ( A. born.) alt şeridi
aa. Kayın-Göknar ( A. norcl.) ladin alt şeridi
b)

Kuzey Anadolu iç

c)

Akdeniz

şeridi, sarıçam gelişim sahası

Karaçam gelişim sahası
sahili, Kızılçam - Karaçam alt şeridi
c2. Güney sahili, Kızılçam - Sedir - Göknar alt şeridi
cı.

şeridi, Kızılçam-

Batı

d)

Step kenar şeridi,

e)

Güneydoğu

Meşe-

Karaçam- Ardıç ve ikinci step (S2)

Anadolu şeridi, Meşe- Ardıç
cü, dördüncü stepler (Sa, S4)
a)

Kuzey Anadolu

gelişim sahası

ve üçün-

Dış Şeridi, kayıngelişim sahası

Ağaç türleri haritasını tetkik edecek olursak doğu kayınının Rus hududundan Bulgar hududuna kadar kesintisiz olarak uzayan bir şerit teşkil
ettiğini ve Marniara denizinin güney sahilinin de kayın rejionuna eklenmiş
olduğunu görürüz. Yukarda da temas edildiği gibi, Türkiyede bugüne kadar ağaç türlerinin tabii yayılışlarında hiç bir değişiklik olmamıştır. Onun
için kayının haritada gösterilen yayılışı ile arazi üzerindeki yetişme sahası uzamını bir birine uymaktadır. Klima isteklerini daha açıkça belirtmek
maksadıyla Walter diagramlarından bazı hususlar buraya alınmış (Cetvel
1) ve bu kesim bir kısım alt bölümlere ayrılmıştır.

Cetvel 1. Walter
Aylık

min.
ortalama 0 c
-~----------

--

Rize
Trabzon
Giresun
Ortalama
Samsun
Sinop
Zonguldak
Ortalama
---------Ş ile
Göztepe
Bursa

diagram.ına

max.
ortalama 0 c

,6
3 ,B
3,9
3 ,B

20,1
20 ,o
20 ,o
20 ,o
22,0
21 .o
18 ,O
20,3

ısı

ve

yağış değerleri

Yıllık

Aylık

~-~-----

:ı

göre

Yağış

ortalama°C
-

~-

~-

--

mm

Ay olarak
kuraklık
zamanı

ı4.~

25ıo

ı 'ı.~

B5l

ı

14,2
14,3

ı330

o

ıs so

14,3
ı3 ,9
ı3 ,2
ı :ı ,8

732
677
1261
890

2 ,o
2 ,o
o
ı ,3

13,3
13,9
14,4
14,3
ı4 ,7

777
650
750

2,5
4 ,0~

67ıJ

4 ,5

575
670

5 ,o
4,0

o

,5

-----------~-~~~

Balıkesir

Çanakkale
Ortalama

3,2
3,3
ı ,9
2,8
~--~--

ı

,9
2 ,o
1,6
ı ,4
2,2
ı ,8

20,0
21 .o
2 L,O
25,0
23,0
22,6

-- ---------

ı4 ,ı

'~,o
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Yukarda cetvel 1 de görüldüğü gibi, mutedil kışın Ocak ayına isabet
eden aylık ortalamaları, doğudan batıya doğru gittikçe düşmektedir. Yağış bahsinde dahi, ayni yönde bir düşüş mevcuttur. Buradaki kuraklık zamanları, mutlak kuraklık olmayıp ısı maximumu ile yağış Minimumunun
isabet ettiği zamanları ve diagrama uygun düşen ayları göstermektedir.
Türkiyenin diğer iklim ınıntakaları değerleri ile karşılaş
buradaki yazların nisbeten serin oldukları görülür. Trabzon, Samsun ve Sinop'a ait yağış Minimumları, nemli kuzeybatı rüzgarıarına
kapalı sahil kesimleri olmalariyle ve Rize, Giresun ve Zonguldağın yağış
maximumları ise, rüzgar yönüne dik uzayan sahil hattında bulunmalariyle
izah edilebilirler.
Bu

değerler,

tırılırsa,

Yağış miktarları üzerinde etkili olan husus, Karadenizin Doğu köşe
sinde yer alan kuzey Anadolu kısmı ile Kafkas sıra dağlarının konik şekil
li bir durum yaratmaları ve dolayısiyle kuzeybatıdan gelen yağmurlu bulutları alabilmeleri olsa gerektir.

ihtiva ettikleri ağaç türleri ve ağaçcık karışıklıkları ile kayın ormanüç alt şeridi muhtevi olan bu iklim zonunun karakteristik orman toplumlarını teşkil ederler.

ları,

a,.

Kaym-Meşe

Alt

Şeridi

ve Birinci Step (S,)

Klima dökümanında da görebileceğimiz gibi, bu şerit üç alt şerit içinde en kurusudur. Ladin mevcut değildir, göknarlar ise, 1400 m den yüksek
kısımlarda, ancak adacıklar halinde bulunur. Karadenizin sahil şeridi,
Marmara denizinin güney salıilindeki şeritden biraz daha nemlidir. Karadeniz kayın gelişim sahasının refakatçı bitkisi olan Rh. ponticum, Marmara denizi güneyindeki sahil şeridinde mevcut değildir. Sakarya ağzının batısında, mesela Şilede 14 aı, 15 a; istanbul'un kuzeyinde, Belgrad ormanın
da 30, 31, 32 ve 67 numaralı bölmelerde; Karaca köyün bazı bölmelerinde
adacıklar halinde Rh. ponticum bulunur. Sakaryanın doğusunda ise, bütün kayın meşcereleri altında her tarafta kuvvetli gelişimli çalı tabakası
nı teşkil eden Rh. ponticum, batı kesiminde ancak Istrancaların (1031 m )
en yüksek kısımlarında yer alabilmektedir. Buralarda Rh. ponticum'un
serpili bir vaziyette bulunmuş olması ve ormanlarda meşe payının yüksek
bulunuşu, beni bu nemli sahil şeridini kayın- meşe sahası ile birlikte incelemeye, ka yın - göknar sahası ile müştereken mütealadan · sarfınazar
etmeye sevketmiştir. Edirneden Marmara ınıntakası düzlüğüne kadar, haritada Sı ile gösterilen bir step sahası mevcuttur. Edirnedeki yağışın 583,
Lüleburgazdakinin 546,8 ve Tekirdağdakinin 550,2 mm olması karşısın
da, buranın hakikaten bir stepmi, yoksa ormanları tahrip edil!fiiŞ bir saha
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mı

olarak müteala edilmesi gerekir konusu ortaya çıkmıştır. Buradaki yıl
oldukça fazla bir oynaklık mevcuttur. Edirne ve Lüleburgazda Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki yaz yağmurları miktarı 8,4
mm - 16,2 mm ve yıllık yağış miktarları ise, ancak 390,1 -389,6 mm ye
ulaşabilmektedir. Bu peryodik kuraklık ise, hakiki step şartlarını ifade
eder mahiyettedir.
lık yağışlarda,

a •. Kaym-Göknar ( A. born.) Alt

Şeridi

Tesbitiere göre Abies bornmülleriana gelişim sahasının doğu sınırı,
bir kaç km doğusunda bulunan Vezirköprü İşletmesinin kuzeybatısındaki Kunduz Sarıçiçek ormanlarından geçmektedir. İşletme
planında her ne kadar buradaki göknarlar Abies nordmanniana olarak gösterilmişsede, burası ile Abies nordmanniana'nın Ordunun güneyinden geçen batı hududu arasında 180 km uzunluğunda göknarsız bir mıntaka mevcuttur. Kunduz - Sarıçiçekten batıya doğru ilerledikçe göknar adacıkla
rının sayıları artmakta ve "sahaları büyümektedir. Bu vaziyet, A. bornmülleriana gelişim sahasının doğu hududunun buradan geçtiğini göstermektedir. Kuzey Anadoluda göknar bulunmayan biricik saha, Samsunun güneyindeki büyük çukurluğa inhisar eder.
Kızılırmağın

al.

Kayın

- Ladin Alt

Şeridi

Yukarda da temas edildiği gibi bu şerit, doğu çöküntü sahasının ilk
yüksek kesimi olan 3095 m yükseklikteki 7 göz yaylası ile başlar.
Esas

kayın şeridi dışında, Kazdağında

1300 - 1400 m de karaçam ve
Amanos dağının 2262 m
yüksekliği haiz kısmında, Mıgır dağında 1100- 1700 m arasındaki yüksek kısımlarda sedir ile karışık çalımsı vaziyette takriben 10000 hektar genişliğinde, toroslarda Adana Orman İşletmesinin Soğukoluk-Ziyaret
tepe mevkii kuzey yamaçlarında 1500 m de tek tük göknar bulunan 10000
hektar genişliğinde ve Pangreaz tepenin kuzey yamacında karaçarola birlikte 6000 hektar genişliğinde, Simav'ın kuzeybatısındaki 2089 m yükseklikteki Akdağın kuzey yamacında bir kaç yüz hektar genişliğinde ve keza
Dursunbey Orman İşletmesinin karaçam ormanlarının hududunda yüksek
rakımlı kapalı ve siperli kesimlerde, genel olarak dere boylarına inhisar
eden tabii gelişimli karışık kayın adacıklarına da rastlanmaktadır. Bence,
bu kayın adaları müsait iklim şartları altında meydana gelmiş olan tarihi
büyük kayın tabii yayılışını göstermekte ve Mattfeld (9) tarafından tavsif
edilmiş bulunan Akdeniz kesimindeki adavari göknar tabii yayılışına paralel bir durum arzetmektedir.

Abies aequitrojani ile,

İskenderunun doğusunda
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b)

Kuzey Anadolu tç

Şeridi, Sarıçam Gelişim Sahası

Bu karadeniz salıili boyunca uzayan sıra dağların dorukları aşılır aşıl
kayın, göknar ve ladinlerin kaybolduğu, güney yamaçlarda yerlerini
sarıçarnlara terketmiş bulundukları görülür. Bu durum beni özel bir sarı
çarn gelişim şeridi ayırmaya zorlamıştır. Bu gibi geniş bir yayılış gösteren
tabii sarıçam yetişme sahasına ait klima değerlerinin karaçam gelişim sahasına ait değerlerle karşılaştırılması sayesinde her iki çam türünün klima
istekleri iyice belirtilebilir. Bu şerit yalnız Samsunun güneyindeki çöküntü sahasında bir kesiklik yapar. Zira, bu kesimdeki alçak rakımlı kısımlar
boyunca sarıçarnın yerini kayın ve karaçarnlar almaktadır. Bu hususta
Walter diagramlarında verilen değerler Cetvel 2 de gösterilmiştir.
maz

Cetvel 2.

Walter

diagramlarına

göre klima

Aylık Max.
Aylık Min.
Yıllık Max.
Ortalama co Ortalama co Ortalama co

-···-----

18,7
13,2
9,2
5,9
5 ,3
10,5

Kars
Erzurum
Sivas
Kastamonu
Bolu
Ortalama

34,6

4 ,ı

,o

5,8

36,6
37,7
39,4
36,5

8,3
9,8
10 ,l
7,6

illı

değerleri
Yağış

nun

Ay olarak

kuraklık

zamanı

530
5!3
410
450
525
487

o
2
3 ,5
3

3
2,3

Cetvel 2 de verilen değerlerle kayın şeridine ait değerler arasında yasayesinde, sahilden takriben 60 km kadar içeriye sokulan mutedil karekterli kayın iklimi ile soğuk kışlı, sıcak ve kurak yazlı hakiki bir kara iklimi arasında ne kadar büyük bir farkın mevcut olduğu an-

pılacak kıyaslama

laşılmış olacaktır.

c)

Akdeniz

Şeridi, Kızılçam

- Karaçam

Gelişim Salıası

Rus hududundan Çanakkale boğazına kadar bütün Karadeniz salıili
boyunca kayın ana meşcerelerinin hakim olması gibi, Çanakkale boğazı
nın güneyinden İskenderuna kadar olan sahil şeridinde de bir kızılçam
meşcereleri hakimiyeti mevcuttur. Bu gelişim şeridinin batı yarısında takriben 800 m ye kadar çıkan kızılçam meşcerelerinin üstünde karaçam yer
alır. Doğu yarıdaki kızılçam yayılışı 1200 m ye kadar yükselip daha yukarılarda yerini sedir, karaçam ve toros göknarına terkeder. Her iki çam türü ile göknar ve sedirin tabii yayılışları üzerinde, düşey ralnın farkları
yanında deniz ve kara ikliminin de büyük etkisi vardır. Kızılçam ve sedir
deniz iklimini ararken karaçam daha çok kara iklimi ister. Göknarın isteği
ise, bu iki ekstrem arasında kalır. Adı geçen şeridin batı ve doğu yarısını,
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yüksek ve alçak ınıntakaları
cetvel 3 de özetlenmiştir.
Cı.

yekdiğerinden ayıran

klima

(Batı salıili), Kızılçam

Ege Denizi Bölgesi

Gelişim Sahası

Alt

değerleri ağaşıda

- Karaçam

Şeridi

Cetvel 3 de görüleceği gibi kızılçam, kışları donsuz ve mutedil geçen
sahalar istemektedir. üç çam türü arasında en fazla yaz ısısı ve uzun yaz
kurağına dayanan ve ayni zamanda en fazla yğış isteyen kızılçamdır. Sıra
sı ile onu karaçam ve sarıçam takip etmektedir.
Cetvel 3.

Kızılçam,

Karaçam ve

Sarıçama

ait klima

Aylık Max.
Aylık Min.
Yıllık
Ortalama co Ortalama co Ortalama

+

Dikili
İzmir
Kuşadası

Nazilli
Akhisar
Alçak yerlerin kı·
zılçamı için ortalama
Bilecik
Kütahya
Afyon
Burdur

16,3
17,4
16,6
17,5
16 ,o

Yağış

Ay olarak

kuraklık

mm

zamanı

645
719
673
604
601

5,5
5 ,o
5 ,o
5,5
4,5

+
+
+
+

4,0
4,7
4,8
3,2
ı ,5

+

3,6

41,9

16,8

648

5 ,ı

0,9
4,3
4,5
2 ,o
2,2
2,4

40,6
36,8
36,6
39,6
39,8
37,5

12 ,2
lO ,5
ll ,3
12,9
12,2
12,0

420
542
478
434
530
628

4,0
3,0
4,0
4,5
4,0
3,5

2,7

38,7

11,9

506

3,8

10,5

36,4

7,9

487

2.3

Uşak

Isparta
Yüksek yerler kaiçin ortalama
Sarı çam için ortalama

raçamı

C2.

41,8
42,4
39,5
42,8
43,2

co

değerleri

Güney Salıili,

-----

(Kızıl~am-

----------

Sedir-Göknar Gelişim Sahası) Alt Şeridi

Böyle alt şerit ayırmaya gitmenin sebebi, bu bölgenin Ege bölgesine
oranla yağışca daha zengin olması, daha mutedil bulunması ve daha fazla
yaz kuraklığına sahip olmasıdır. Ancak, en dışta kalan doğu kısmı, Antakya ve Dörtyol gibi yerler bir istisna teşkil eder. Bu yerlerde yaz boyunca dahi yağmursuz geçen peryod mevcut değildir. Bu suretle bu bölgeye
dahil iki kısım arasında kalan Amanos ınıntakasında görülen geniş kayın
yayılışı da izaha kavuşmuş olur. Zira, iklim şartlarını en güvenilir şekilde
aksettiren ortam vejetasyondur. Sedir de batı sınırını teşkil eden Fethiye,
Dalamançayı civarından başlayarak artan yağış miktarına uygun bir uza-
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nımla doğu sınırını

te§kil eden Mara§- Antakya hattınavasıl olur. Kuzey
sınırını ise hatırlanacağı gibi Akdeniz ile akar suyu bulunmayan iç Anadolu bölgesinin su bölüm hattı arasındaki saha te§kil eder. Bu alt şeride ait
klima değerleri cetvel 4 de özetlenmi§tir.
Cetvel 4.

Güney sahili alt

şeridi

Aylık Min.
Aylık Max.
Yıllık
Ortalama co Ortalama co Ortalama

+
+

Fethiye
Antalya
Anamur
Silifke
Mersin
Adana
Antakya
Dörtyol

+

+
+

+
+

+

6,4
6 ,o
6,9
5,6
5,3
4,0
4,2
6,8

42,2
43,2
4.0,8
40,0
40,0
42,8
42,5
4.3,0

değerleri

klima

co

19,0
18,6
19,5
18,6
18,6
18,6
17,9

19,7

Yağış

Ay olarak

mm

kuraklık

zamanı

1004
1056
1001
669
615
619
1153
1082

5,5
5 ,O

5,5
6,0
5,5
5,0
4,0
2,0

Silifke, Mersin ve Adana için verilen değerler, bu illere ait yağı§ mikmutabakat halindedir. Bu husustaki izahı bütün
açıklığı ile, Adana ve Mersin civarında bulunan Çukurovada görebiliriz.
Nitekim, nem'i muhtevi deniz rüzgarları bu iki il üzerinden nem kaybına
zorlanmadan geçerek dağların eteğine ula§ıp yükselirler. Silifke civarında
ki Göksuya ait geni§ vadi, bir ova rolünü oynar ve deniz rüzgarlarının sahil
şeriti üzerine nem bırakmadan geçmelerini mümkün kılar. Mevzubahs bu
üç il hariç, bölge ortalama değerleri §Öyledir :
tarları azlık sıralariyle

Aylık Min.
Aylık Max.
Yıllık
Ortalama co Ortalama co Ortalama CO

+

6,5

42,3

-19,2

Yağış

Ay cinsinden ku-

mm

raklık zamanı

lOtO ,7

Antakya hariç, döküme esas olan bütün rasat

4,5
istasyonları

sahildedir.

1200 m den daha yüksek rakımı haiz sedir geli§im sahalarında, yağış
1010 mm ve daha yukarılara çıkarsada, temparaturlar gittikçe
dü§er. Dolayısiyle iklim de, daha nemli bir durum alır. Genel olaraksedir
nemli bir iklim ister ve memleketin iç kısımlarına bakan yamaçlardan kaçarak kendisine nisbetle daha az nem isteyen ve daha az soğuğa hassas olan
karaçam ve göknarlara bu gibi yerleri terk eder.
miktarı

Ağaç

türleri haritasında görülen sedir yayılı§ındaki kesiklikler, bu
ağaç türünün yüksek ınıntakalar muhit §artlarına bağlı olmasının neticesidir. En fazla sedire, Antalyanın batısındaki denize yakın ınıntakalar ile
sıra dağların yüksek kısımlarında, Beydağlarında (3086 m), Kohu dağında
(2540 m) ve Yumrudağında (2741 m) rastlanır.
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Burdur - Bucak kısmında sedire rastlanmayışının sebebi, arazının
sahile yakın kısımlarının alçak bulunuşu, memleket iç kısınılarına doğru
step karekterli ikiimin hakim olması ile izah edilebilir. Eğridir gölünden
Anamuı·a kadar uzayan yüksek dağ silsilesinde, yenid~n sedirle karşılaşı
lır ve Mut- Silifke kesiminde ise tekrar kaybolur.
Adana civarındaki yüksek dağların Amanos dağları ile birlikte bir
koni teşkil etmesi ve kuzey, güney yönünde uzayan vadilerin bulunması sayesinde nemli deniz havasının ta memleket içlerine kadar girmesi mümkün
olduğu için Kayseri civarındaki yüksek kesimlere kadar sedir çıkabilmek
tedir. Alt şeritlerdeki alçak rakımlı kısırnlara ait iklim değerlerinin yekdiğeri ile karşılaştırılması halinde, kızılçarnın mutedil kışlı, fazla yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan bir iklim ağacı olduğu anlaşılır (Cetvel 5).
Cetvel 5.

c1 (Ege sahili)
c2 (Güney sahili)

Ortalama

d)
Bu

şeritlerine

c, ve c 2 alt

ait iklim

Aylık Min.
Aylık Max.
Yıllık
Ortalama co Ortalama co Ortalama
-----

+
+
+

Step Kenar

3,6
6,5
5 ,o

,9
42,3
42 ,ı
ıJ..ı

Şeridi, Meşe

co

değerleri
Yağış

Kurak ay

sayısı

~"----------

16,8
19,2
18 ,o

- Raraçam-

mm
648
1010 ,7
829,4

Ardıç

ve

İkinci

5,1
4,5
4,8

Step (S.)

şeride

değerlerini

ve onunla ilişkin step kısmına dahil bir kaç istasyonun iklim
inceleyerek bu bölgede mevcut şartları daha iyi kavrayabiliriz

(Cetvel 6).
Cetvel 6.

Step kenar şeridi ile civar step iklim
ve Akdeniz şeridi ortalamaları.

Aylık Min. Aylık Max.
Yıllık
Ortalama co Ortalama co Ortalama
-----

Ankara
Kırşehir

Kayseri
Niğde

Konya
Akdeniz

4,5
5 ,ı
7 ,ı
5,6
5 ,3

38,0
39 ,'İ•
38 ,ı
37,0
37,7

ll ,7
ll ,3
10,6

5 ,o

42

,ı

co

değerleri

Yağış Kurak aylar sayısı

mm

ll ,4

341
377
363
363
336

5
4
5
4
4

18 ,o

829 /ı

4

şeridi

ortalamaları

+

Rasat yerlerinin değişik olan yüksekliklerine rağmen (Ankara 851 m.
1250 m ) yağış değerleri pek az oynaklık gösterir. Bu değerler karaçam gelişim sahası için hesaplanmış olan 506 mm lik asgari yağışın altında kalırlar. Diğer taraftan oynaklık gösteren aylık minimal ortalamaNiğde
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lar(- 5,5 C0 ) ise, karaçam
çıkar, iki katından fazladır.

şeridinin

minimal

değerinin

(- 2,7 co) üstüne

Şüphesizki karaçam, karaçam ve saf step şeridi için hesaplanan ısı
yağış orta değerlerinin arasında kalan ısı ve yağış miktarlarına karşı
uyarlık göstermektedir. Karaçarnın yayılışı, ağaç türleri haritasının

ve
da
da
gösterdiği gibi, yalnız doğu Anadolunun yüksek yayla kısmına doğru hudutda, bir kesiklik gösterir. Burası hariç bir halka halinde bütün iç Anadolu stebini sarar. Karaçarola birlikte (haritanın gösterdiği gibi) ağacım
sı ardıç türleri de, stebe kadar girerler; bilhassa güneyde asli ağaç türü
olarak geniş sahalar kaplarlar. Kuzeyde, sayıca güneye oranla daha az olsada yine ardıçiara rastlanır (1957 yılında Ankaranın 100 km güneybatı
sında Gordiomda, bir tepede açılan tarihi mezarda 40 - 50 cm çapında
Juniperus foetidissima gövdeleri bulunmuştur. Bu gövdeleri gördüğüm
zaman, şahsen hayret ettim. Zira buralar bugün tamamen geniş çıplak tepelerle örtülüdür). Karaçam - Ardıç gelişim sahasında dahi, en çok stebe
giren ağaç türü halkavi yayılış gösteren meşelerdir. Bumeşeler görünüşte
yaz kuraklığına en iyi uyan ağaç türüdür; adavari olarak bir çok tepeleri
örtrnek suretiyle ta büyük Tuzgölü yakınına kadar içeriye sokulurlar. Bu
gün 1300 m nin üstünde bulunan tepelerde görülen saf meşe adacıkların
dan bazılarının evvelce karaçam da ihtiva ettikleri söylenebilir. Bu çamlar, step civarındaki odun kıtlığı sebebiyle tamamen traşianmış ve bu meş
cerelerde alt ağaç türü olan ve sürgün verıne gücü bulunan meşeler bugüne dek tutunabilmişlerdir. Bu kabul, örnek olarak alınan ve Ankara'nın 40
km güneyinde bulunan Beynam arınanına istinat etmektedir. Zira, bu ormanda bugün 1330 m den itibaren karaçam başlamakta ve 1470 m de bulunan en yüksek noktaya kadar çıkarak takriben 1000 hektarlık bir sahayı kaplamaktadır.

Step kenarı şeritinin doğu hududundaki vejetasyonda yer yer karaçayerini sarıçam almaktadır. Çünkü doğuya doğru gittikçe artan yükseklik sebebiyle (Sivas 1275 m; 8,3 °C) buralarda karaçam için gerekli yıllık
ortalama ısı (11,8 OC), yeter miktara ulaşamamaktadır.

rnın

H. Louis (10), arınana civar step sahasının hakiki hududunu tesbit
konusu ile hayli meşgul olmuş ve bu arada bilhassa alt arınan hududumı
açıkça izah etmiştir. Onun tarifine göre alt orman hududu; yağış, ısı ve
buharlaşmanın her türlü ağaç yetişimine imkan vermeyen miktara ulaştı
ğı yükseklik hudududur. Çünkü denizden uzaklaştıkça genel olarak yağış
azalır, buharlaşma artar ve iklim, teorik bakımdan arnıanın iç hududunu
teşkil edecek kontinantal bir karekter kazanır. Komşu vaziyette bulunan
bölgelerin alt orman hudutlarının tesbitinin yapılabilmesiyle, bu bölgelerde
vejetasyon yayılışını değiştiren beşeri müdahelelerden evvelki hakiki step
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ve orman hattını verebilecek arazinin birleşim düzlemine ait bir kesit elde
edilir. Bu tesbitierin ağaçlandırmalarda büyük pratik değerleri olabilir.
Louis'nin bütün iç Anadoluda zannedildiği gibi karaçarnın değil, bilakis
en alt orman sınırını teşkil eden tür olduğu konusundaki gözlemi,
yukarda bahsedilen şahsi görüşlerime uymaktadır. Meşenin tabii yayılışı
kat'i olarak tesbit edilebilmektedir. Karaçarnda ise, buna imkan yoktur.
Zira, sürgün verme gücü olmadığı gibi, halk tarafından yapı odunu elde etmek maksadıyla da fazla tahribe uğramıştır. Halbuki, devamlı olarak yeni
kütük sürgünleri veren çalımsı yapılı meşelerde alt orman sınırını tesbit
her zaman mümkündür. Bahsedilen hususlara göre iç tarafiara doğru orman alt sınırının yükseleceği tabiidir.
meşenin

Louis, Ankara civarı için orman alt sınırını yuvarlak olarak 1200 m
kabul etmektedir. Ankara'dan 40 km güneyde Beynam ormanında yaptı
ğım tesbitiere göre takriben 1330 m civarında karaçam başlamakta ve alt
tabaka ağacı olarak bulunan meşe biraz daha alçağa, vadiye inmektedir.
Buna göre Louis tarafından (Sayfa 40) daha güneydeki Hasan dağı
için 1300 m olarak tesbit edilen bu sınırın Beynam ormanında da 1200 m
nin biraz daha yukarısından geçmesi doğrudur. Bu vesile ile şu noktaya
işaret etmek gerekirki, bir biriyle ilgisi olmayan orman sahaları dahilinde, şurada burada görülen özel durumlardan dolayı vadiler boyunda veya
çukur yerlerde stepvari karekterlere rastlanabilir. Bu gibi kısımların ağaç
sız olan tabanlarından çıplak yamaçlar yükselmekte ve bu yamaçların ancak çok yüksek kesimlerinde (mesela; Sinop'un güneyindeki Boyabat havzası) orman alt sınırı yeniden meydana çıkmaktadır. Louis tarafından temas edilen Ankara'nın 25 km kuzeyindeki Bağlum köyü civarındaki bakiye ormanın tetkikiyle İç Anadolu'daki tarihi orman tahribine dair serdedilen bütün mütelalar doğrulanır. Burada 1370 m yükseklikteki bir tepe
üzerinde 2,5 ha boyutundaki karaçam meşceresi, evvelce mevcut olan büyük orman sahasının kökleurneden kurtulan bakiyesidir. Aşağılarda tarIalar içinde bulunan münferit yaşlı çamlar, bu görüşün temelini teşkil eder.
Bugünkü orman bakiyesi, üst tabakada takriben 120 yaşlı tohumluk gövdeleri muhtevi 15 - 30 yaşındaki genç çam meşceresinden ibarettir. Tepenin kuzeyinde Louis tarafından da müşahede edilen çam bakiyeleri, bu
civardaki dağların yüksek kısımlarında da, her tarafta görülebilir. Louis,
tarlalar içinde serpili halde bulunan ahiatları (Pirus elaeagrifolia) da haklı olarak tahribe uğramış meşe - karaçam ormanlarının korunan artıkla
rı olarak görmektedir. Zamanında 1200 m ye kadar inen ve Ankara civarı dağlarını kaplayan tarihi ormanların artıkiarına bu civarda fazlasıyle
rastlanır.
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Ağaç

bu kısım ormansız saha olarak gösterilmiş
bulunan küçük orman artıkları haritada gösterilememiştir. Bunların haritaca kavramı mümkün olduğu takdirde, haritada bugünkü hale nisbetle çok küçük bir saha step sahası olarak kalır ve tuzgölü ile Samsun Silifke arasındaki çöküntüye inhisar eden şeritimsi bir durum gösterir. Nitekim bugün tuzgölünün doğusunda bulunan meşelikler vaziyeti bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır.

tir. Step

türleri

haritasında

kenarında

e)

Güney-

Doğu Şeridi (Meşe- Ardıç Gelişim Sahası),

3 ve 4 üncü Stepler (Sl, S4)
Ağaç

türleri

haritasının

tetkikinde bu son kesimin her şeyden evvel
ise (Sa) ile gösterilen tamamiyle

batı yarısının ormanlık, doğu yarısının
ormansız olduğu

görülür.

Güneyde (S1) ile gösterilen, toroslar tarafından çevrilmiş geniş bir orsaha, Suriye düzlüğü vardır. 540 mm gibi nisbeten yüksek yağış
alan doğu yarının ormansız, 400 mm kadar yağış alan batı yarının ise ormanlık oluşu hayreti muciptir.
mansız

Nem miktarlarını az oluşuna uygun olarak bütün şeritteki ormanlar
ve ardıç meşcerelerinden müteşekkildir. Batı yarının ormanlık bulunmasının ana sebebini Akdenizden gelen kuru rüzgarlara karşı kapalı olması
teşkil edebilir. Burada, en belli başlı havzayı demiryolu güzergahını teşkil
eden Doğanşehir (Malatyanın güneybatısında) ve Ergani (Elazığın güneydoğusunda) arası saha teşkil eser. Silvan (Diyarbakırın kuzeyinde) boyun kesimi boyunca uzayan Bingöl bölgesinin güzel orınanlı ana vadisi,
Ergani çukurluğu ve Fırat havzası ile birleşerek güney - kuzey yönünde
seyreden ve nemli deniz havzasının Munzurdağı eteklerine kadar girişine
imkan veren ana vadi sistemine açılır. Fıratın Munzır silsilesinin batı kesiminde bulunan kolları Sivas düzlüğü su ayrımına kadar uzar ve buralarda
bulunan ormanlar nem ihtiyaçlarını muhtemelen güneyden alırlar; daha
kuzeyde, yukarı Kelkit vadisinin Karadeniz etkisi altında bulunan sarıçam
zonu ile birleşider. Burasının ormanlık olmasının başka bir sebebi de, içte
kalan kısımların o kadar geniş olmayıp iç Anadolunun yarı genişliğinde bulunmasıdır. Çünkü, dağ sUsileleri üzerindeki hava ceryanlarından meydana
gelen malıdut miktardaki nem, Anadolu'da bu gibi oldukça küçük bir sahayı ağaç gelişimine müsait hale getirebilir. İç Anadolu step zonu ile mukayesede, buradaki yağış miktarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Elağız 440 mm, Ankara 341 mm). Yağıştaki yüksekliğe, yüksek rakımın
tevlit ettiği alçak ısı'nın da eklenmesiyle nem durumu, daha müsait hale
gelir. İklim dökümanları, Cetvel 7 de görüleceği gibi kesin sonuçlar çıka
rırnma yeter değildir.

meşe
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Cetvel 7.

Güney ·

Doğu şeridi

iklim

Aylık Min.
Aylık Max.
Yıllık
Ortalama co Ortalama co Ortalama

Yeri
Malatya

----=-~

değerleri

co

Yağış

Ay olarak, kuraklık

mm

zamanı

401,5

Elazığ

Erzurum
Kars
Karaköse
Ortalama
Van
Siirt
Mardin
Ortalama

-

13,2

-

18,7
15,3
15,7

+

8,4
ı ,5
0,1
0,7

34,0
34,6
35,9
3'ı ,8

36,7
41,8
41,0
41,4

5 ,8
11,0
5,9
7,6

513
530

2,0

559
534

3,0
2,3

9,0
16,0

381
709
691
650

4,5

16,2
16 ,ı

2 ,o

5,0
5 ,o
5 ,o

Batı yarının

güzel meşe ormanıarına sahip Malatya ve Elazığın yağış
karaçam için bulduğumuz değerlere yaklaşmıştır. Kışlar biraz
daha soğuk, yazlar biraz daha sıcak; yani, biraz saha az yağışlı ve biraz
daha uzun süren kurak zamanlı olup biraz daha kontinantal özelliklidir.
Bundan dolayı evvela sarıçam, daha sonra karaçam sahadan çekilir. Zira,
mevcut iklim sarıçam bakımından çok sıcak olup yazlar uzun ve sıcaktır.
ilk bakışta Erzurum, Kars ve Karaköseye ait değerlerin, ısı miktarları ve
kuraklık zamanının devamı bakımından sarıçam vejetasyonunun isteğine
uymakta olduğu, yağışça daha mü.sait bulunduğu görü.lü.rsede, kış soğuğu
sarıçam için hesaplanandan 1/3 kadar daha yü.ksektir (Cetvel 8).
değerleri,

Cetvel 8.

Sarıçama

ait ortalamalarta Erzurum, Kars ve Karaköseye ait

değerler

Yağış Ay olarak, kuraklık
Aylık Min.
Aylık Max.
Yıllık
Ortalama C ·• Ortalama co Ortalama co mm
zamanı
-------Sarıçama

ait

ortalama
Erzurum - Kars
Karaköse

-

10,5

36,4

7 ,6

487

2,3

-

15,7

34,8

7,6

334

2,3

Louis'nin bilsirdiğine göre (S. 72), bu bölgedeki yukarı orman sınır
karadeniz sahilinde 2000 m ile başlayarak 2700 m ye kadar yükseldikten sonra torosların güney eteklerine doğru tekrar 2300 m ye kadar dü.şmek
tedir. Bugü.n ormansız olan yüksek rakımlı yerlerin büyü.k kısmı, bu orman
sınırının altında kaldığına göre buraların da ormanlık olması gerekirdi.
En düşlik teroperatura malik Erzurumda ( - 30, 1 co düşük ısı), Karsda
(- 37°) ve Karakösede ( - 31, 2°) dahi orman vejetasyonunun bulunması
icabeder. Zira, Sibiryada [Jakutsk (
40°) - (
50) ye kadar] daha düşük temperaturlarda bile yetişmektedir. Gölenin güneyindeki Köroğlu daları,
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ğında,

2800 m ye kadar çıkan üst orman hududundaki ağaçların hala 8 m ye
boy yapmaları, orman hududunun sun'i olarak daraltıldığını gös·
terir mahiyettedir. Bu sebeple memleketin iç kısımlarına doğru gidildikçe
üst orman sınırlarının yükseleceği teorisinin doğrulduğundan şüphe edilmezsede, gerek kuzeyden sarıçarnın ve gerekse güneyden meşenin daha iç
kısırolara nüfuzunu önleyen başka faktörlerde bulunabilir. Konunun aydınlatılması için kuzeydeki sarıçam sahasının klimatik değ·erlerinin güneydeki meşe sahasının değerleri ve bugün ormansız bulunan mıntıkanın değerleriyle karşılaştırılması gerekecektir.
ulaşan

Meteoroloji yıllıklarında (12) iller için 20 ve ilçeler için 5 yıllık olarak
tesbit edilen müşahede neticeleri aşağıda cetvel 9 - 10 da icmal edilmiştir.
Cetvel 9.

Rasat
merkezi
sarıkamış

Kağızman

Batnos

Van

Meşe Gelfşim sahalarına

Haziran

mm

ait

yağış değerle•ri

Eylul

2 aylık
Asgari

74,7

3 'l
45 ,ı
ı o ,2
19,7
30,2

7 ,3
127,6
34,3
2A
39,1

1o,tL
ııo ,1
15,9
22 'l
69,6•

Temmuz
-------

Ağustos

Yıllık

Toplam mm
~·-----

1950
1951
1952
1953
1954

62,'2
59,9
151,7
97,7
105 ,5

1950
1952
1953

33,8
69,7
76,6
38,0

ll ,7
5't ,8
ı ,3
37 ,7

7.4
12,5
5,7
4,2

3 ,2
86,2
8 ,Cl
0,3

10,6
67,3
7 ,O
4,5

416 .ı
607,2
325 ,4
374 ,ı

1950
1951
1952
1953
1954

47,5
26,8
811,4
49,4
25 ,7

ll ,1
8 ,l
ı ,6
lll ,7
2B,6

2,ı

8 ,B
6 ,5
ı ,5
14,5

2,9
85,2
3,4
32,2

5 ,O
16 ,9
8 ,ı
2,5
43 ,ı

526,4
582 ,o
479,0
710 ,B
478 ,o

1951
1952
1953

33,9
28,5
22 ,ı

o ,4
4,3
52,3

1 ,3
12 ,7
5,7

64,3
5 ,5
0,0

1950

20 ,ı
7,7
41,9
3,7
ll ,9

o ,l
37 ,9
2 ,ı
75 ,ı
4 ,'l

ı95ı

1952
1953
1954

Siirt

ve

Yağış

Yılı

ı95ı

Karaköse

Sarıçam

29,3
65 ,o
5 ,7
89,ı

,8

o,o

o,5
o,o

3 ,B
lO ,7

24,0

o ,o

ı

,o

8,5

,4

ı

ı

,o

ı

,7

ı7

,o

5,7

o,ı
4,3
10,7
24,0
9 ,5

o ,o

0,0

,2

o ,6

o ,o
o ,6

0,0

ı' ı

o.~

O ,O
o,5

5,9
0,0
o ,7

ı' l
0,0
ı ,2

ı950

4,8

ı

ı951

o ,o

o,6

1952
1953
1954

26,6
0,8
.ı ,5

ı ,.ı

ı3

546,1
695,6
587 ,8
618,2
545,2

'·82 ,5
334,9
437,6
266,4
•H3,7
297 ,4
39B ,3
319,6
103-t ,8
660 ,o
ll 09 ,1
1082 ,9
10-1-2 ,7
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Her il ve ilçenin yazın 4 ayına ait aylık yağış miktarlarının ve iki aylık minimumlarının incelenmesinde yaz nemliliğinin, sarıçam yetişme sahasına doğru gittikçe devamlı bir düşüş gösterdiği görülür (Sarıkamış 10,4;
Kağızman 4,5; Karaköse 2,6; Patnos 1,7; Van 0,1; Siirt 0,0).
Teroperatur durumu ise
Sarıçam

Cetvel 10.

Rasat
merkezi

şöyledir

ve

:

meşe yetişme sahalarına

ait

ısı değerleri

Aylık Min.
Aylık Max.
Yıllık
2 aylık
Ortalama c• Ortalama
CO Ortalama c• Min. mm
-·
sahası :
·--~--••W•-

Sarıçam yetişme

Erzurum
Kars
Ortalama
Sarıkamış
Kağızman

Karaköse
Van

-

8,9

ı9,7

-

ı2,3

17,6
18,6
ı8 ,6
18,6
21 ,O
22,4

ıo,6
ıo,6

10,6
ıo,o

3,7

Meşe yetişme sahası

+

Meşe gelişimi

için
namüsait olan hu·
dut değerleri

+ 5,8
+ 4,ı
+ 5 ,o Sarıkamış için de kullan.ıılmıştır.
ıo,4
546 ,ı
+ 5,0
4,5
374 ,ı
+ 5,0
2,5
559,5
+ 5,9
o ,ı
380,7
+ 9,0

+

ı·'
ı ,9
2,6
ı

27 ,2
30,7
30,0

12,9
16,0
ı6 ,2

5,8
0,0
ı ,o

440,4
709,5

0,7

12,9

0,0

440,4

,6

69ı,4

ve gerekse aylık minimum ordahil olan Mardin'den ba~layıp hudut değerlerine malik Elaziğ üzerinden sa.rıçam yetişme sahası olan Sarıkamış'a
doğru gittikçe devamlı bir düşüş gösterirler (Mardin 16,2 ve 2,6 co; Elaziğ 12,9 ve -1,6 co; Sarıkamış 5,9 ve -10,6 ca).
Gerek

yıllık

mm

:

Elazığ

Siirt
Mardin

Yıllık yağış

teroperatur

ortalamaları

talamaları meşe yetişme sahasına

dolayı yağışca

'

zengin olmasına rağmen yeter olmayan yıllık
ısı ortalaması ve fazla donlu olan kışı sebebiyle, Van gölünün kuzeyinde kalan yerlerdemeşe ormanlarının yetişemiyeceği kabul edilebilir. Bununla beraber 2 aya inhisar eden mutlak yaz kuraklığı meşelerin gelişimlerine zaBundan

rarlı olmamaktadır.

Keza, kuzeyde bulunan sarıçarnların dahi bu yerleri işgal etmesi mümkün değildir. Çünkü 2 aylık kuraklık zamanında çarnın yetişmesi için gerekli, takriben 10 mm civarında bulunan asgari yağış mevcut değildir. Demekki, bu saha sarıçam için bir kurak step ve m eşe için bir soğuk steptir.
Nasıl oluyor da ağacımsı ardıçlar bu sahanın batı kısımlarında bulunabiliyor problemini aşağıda, cetvel 11 de icmal edilmiş olan ısı ve yağış dağılı
şını inceleyerek cevaplandıralım:
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Ardıç gelişim sahalarına

Cetvel 11.
Ardıç yetiııme

muhiti

Ocak

ayı

ortalaması

co

-------

Optimum
Fethiye
Akııehir

Ortalama
Yeter durum
Malatya

+

+
+

0,3
5,4
ı

+
+

ayı

3

ortalaması

co

28,3
22,8
25,5

değerleri

aylık asgari
yağııı

mm

Asgariler
toplamı

14,4
51 ,2
32,8
12,3
12 ,ı
12,2

26,4
27,2
26,8

2,7-2,8-6,8
4 ,3 -ı ,5-6 ,3

ı ,9
2,6
2,3

30,7
30,0
30,4

8,7-1,9-0,7
2 ,3- o ,0-0 ,1

Yıllık
yağııı

- -mm
- - - - -mm
---

4,9-7 ,7- ı ,8
,6-9,7-30,9

ıo

,6
,6
ı ,6

ı

Elaziğ

Ortalama
Yetmez durum
Siirt
Mardin
Ortalama

ı o ,5

Temmuz

ait klima

ll ,3
3,3
7,3

ıoo4

692,8
848,4
363,4
440,4
40ı,9

709,5
69ı,4

700,4

Bu dökümden Juniperus excelsa ve J. foetidissima'nın yayılışları üzerinde yaz yağışının ve Temmuz ısısının belirli bir etkisi olduğu sonucu çı
karılabilir. Fethiye ve Akşehir civarında bulunan her iki asli yayılış ınınta
kasındaki Temmuz teroperaturları en az 25,5 co olup takriben ardıç tabii
yayılışının hudut değeri bulunan 27 co a ulaşmakta ve nihayet 30 co la ardıç gelişimine müsait olmayan yetişme muhitine inkılap etmektedir. üç
aylık minimal yaz yağışı miktarları da, ayni değişikliği göstererek optimumda 32,8 mm ile başlayıp güneydoğu yetişme sahasında evvela 12,2 mm
ye ve nihayet 7,3 mm ye düşerek ardıç yetişmesine elverişli olmayan sahaya intikal etmektedir. Mutlak yağış miktarı ile aylık asgari ortalamanın,
yayılış sahası üzerinde hiç bir etkisi yoktur.
Bu sonuçlar, tabiatta yapılan gözlemlerle elde edilen hususlara tamamen uymaktadır. Çok yüksek yaz ısı'sına ve pek düşük yaz yağışına sahip
olduğu için artık ardıç yetişimine müsait bulunmayan yerlerde meşe yer
almaktadır. Meşenin çekildiği yerlerde ise, ilk karşılaşılan ağaç türü ardıçtır.

Bugün ormansız saha olarak kabul edilen ve Sa ile gösterilen Vangölü
kuzeyindeki bölgede yapılan araştırmalar, Louis (10, S. 58) 'nin burası
için 1800 m civarında bulunduğunu kabul ettiği alt orman sınırının hakikate uymadığını göstermektedir. Zira, Louis'nin zannettiği gibi buradaki
ormansızlık devamlı tahribat sonu meydana gelmiş değildir. Aksine, meşe
ve sarıçarnın yetişmesine müsait bulunmayışı dolayısiyle tabiatan ormansızdır. Louis, Muradiye'nin güneyinde ve bu bölgenin kuzeyinde, Tendürük
dağında bulunan adavari meşelerin, iç Anadoluda lokal iklim şartlarında
görülen ve orman step karekterini değiştirebilecek durumda olan meşe adacıkları gibi, bu bölgenin de genel step karekterini az çok değiştireceği ka-
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nısındadır.

Son olarak Suriye stebinin kuzey kenarında bulunan ve S4 ile
gösterilen sahanın incelenmesinde buradaki yağış miktarının (Urfa 445
mm, Diyarbakır 470 mm) kuzeydeki (Elazığ 440 mm) meşe gelişim saha:sındakine ulaştığı ve nisbeten daha fazla olduğu görülürse de, orman
mevcut değildir. Çünkü, yüksek olan yaz ısı'ları (aylık azamiler ortalaması Urfa'da 46,1 co, Diyarbakır'da 46,2 co) ile 3-4 ay devam eden ve ayni
zamanda Türkiye için Maximum değere~ ulaşan kuraklik, burada doğal bir
step meydana getirmektedir.
Bu suretle bütün iklim zonları ve· onlarla bağdaşan doğal orman geizah edilmiş oldu. Bu arada bir mıntakayı, maki sahasını,
kasden özel tabii bir formasyon olarak ayır.madım; çünkü, makilikleri
hakiki bir formasyon değil, bilakis köylü baltaları ve sürülerin etkisi altinda çalı haline gelinceye kadar degrade olmuş kızılçam ormanlarının baldyeleri olarak kabul ediyorum: Bu şekil vejetasyon, gerek güney ve gerekse batı sahil bölgeleri tabii orman gelişim sahalarında mevcuttur.
lişim sahaları

Karadeniz sahilinde (mesela, Ayancık civarı) dar şerit halinde uzayan, ekonomik yönden bir değer taşımayan ve kızılçamlarla kesilmiş buliman makilikler de ihmal edilebilir.

4. TOPRAK DURUMU
yer kabuğunun su, ısı ve bitki örtüsü etkisi
meydana gelmiş olup teşekkülünde etkili olan faktörler gibi çok taraflılık gösterir.
Türkiye

toprakları, katı

altındaki ayrışımından

Kuzey Anadolu Bölgesi; Bilhassa nem ve ısı' ca zengin olduğu için
çok hızlıdır. Dolayısiyle de gür gelişimli olan vejetasyon, her türlü çıplak yerleri derhal örtmekte ve erozyonu önlemektedir. Zengin olan
bitki örtüsü, adı geçen müsait klimatolojik şartlar altında çok fazla humus vermektedir. Topraklar faal ve e~afikman canlıdır. Genel olarak esmer topraklar hakimdir. Isı'nın az olduğu yüksek dağlık kısımlarda yer
yer ham humus teşekkülü mevcuttur.
ayrışım

Akdeniz Bölgesi; Nem durumunun yetersizliği, don peryodunun uzun
ve 3 - 4 ay süren kuraklık sebebiyle ana taş ayrışımı, çok yavaş
Bitki örtüsü fakir olduğu için, ya hiç veya pek az hum us vermektedir.

olmaması
tır.

Buradaki ormanlar kuzey bölgedekinden daha gevşek kuruluşlu olup
az humus verebilmektedir. Ayrıca yıkanıp gitme tehlikesi mevcuttur. Dik
yamaçlarda yapılan bir traşlama dolayısiyle çok defa kırıntı bünyeli toprak kaybolmakta ve saha karstlaşmaktadır. Edafik hayat, bu şartlar tah
dında tabiatiyle mahduttur. Kırmızı topraklar hakimdir. Bu hal her şey
den evvel bilhassa sıcak olan alçak kısımlarda fazladır (Adana ve Antal·
ya ovaları gibi).
iç Anadoluda; Bir çok yerlerde görülen ağaçsızlıktan insanoğlu sorumlu olamaz; Stepteki çıplaklıklar tabiidir. Nem azlığı, ana kaya ayrışı
mını fazıasiyle azaltmaktadır. Buradaki ayrışım üzerinde her şeyden evvel
toprak suhuneti etkilidir. Gündüzleri fazla güneşli ve geceleri yüksek yansımalı olması sebebiyle büyük suhunet farkları meydana gelir. Bu fark
ana kayaların yarılıp parçalanmalarını tevlit eder. Zaman zaman husule
gelen kuraklıktan dolayı toprak parçaları gevşek bir bağlantı gösterir. Ve
rüzgar vasıtasiyle kolayca taşınırlar. Bir defasında stepde, Konya yakı
nında sisli havalarda rastlanabilecek kadar görüş ve hareketi önleyen bir
kum fırtınasına tutuldum. Bu fırtınada rüzgarın ne kadar muazzam bir
toprak savurma gücünde olduğu açıkca görülüyordu.

Humus teşekkülü yalnız ilkbaharda kar kalkışını müteakip stebi örtmekte olan malıdut miktarlı bitki örtüsüne inhisar etmektedir. Stepde görülen bu yeşerme, eğer hayvan otlatımından kurtulabilirse yaz başlangı-
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cına
ği

kadar sürer. Toprak, yazın toz tabakası
için edafik hayat tamamen durur.

altında

beton gibi

sertleşti

Bu arid bölgelerde buharlaşma, yağışın sağladığı sudan daha yüksektir. Humid bölgelerde olduğu gibi yağış suyu, toprak yüzündeki mineral
tuzları eritip toprak derinliklerine sürükleyemez. Fazla olan buharlaşma
sebebiyle toprak derinliklerindeki tuzlar kapillar borulardaki sularla satha çıkıp beyaz bir kışır tabakası meydana getirir. Bundan dolayı step toprakları besi maddesince zengindir. Zengin ve evvel emirde fena hava şart
larıyla tehdit edilmeyen emin hasılat alabilmek için minimum durumda
bulunan suyu muntazam sulama tesisleriyle emre arnade kılmak gerekir.
Hattı içtimalar boyunca taban suyunun mevcut olduğu yerlerde, stepte
bile ağaçların yetişmekte olduğu görülür. Tabii olarak ağaçsız olan stepde, bu gibi yerlerin karekteristik ağaç türleri pirarnidi karakavaklar ve tetarvari işletilegelen söğütlerdir. Muntazam tabakalar halinde seyreden ince daneli strüktürü haiz ve bitki örtüsünden mahrum neojen tortul topraklarıyla kaplı olmasından dolayı iç Anadolu, ana erozyon sahasıdır.

5. DOGAL ORMAN BÖLGELERİ VE BU BÖLGELERDE
BULUNAN MEŞCERELERE AİT SİLVİKÜLTÜREL
İŞLEMLER

Türkiye ormanları, orta Avrupa' dakinin aksine asli ağaç türlerinin
dogal dağılışını ve yetişme muhiti ırklarını olduğu gibi muhafaza etmek~
tedir. Bu sebeple silvikültürel tedbirlerin, bu müsait istihsal şartlarını
yanlış kullanınıyacak şekilde düzenlenmesi lazımdır. Her ne kadar orman~
lar yer yer açılmış veya usülsüz müdahelelere sahne olmuşsa da, yine de,
binlerce seneden beri lokal klima tarafından şekillenmiş ve onun etkileri
altında çok güzel gelişim yapabilecek ağaç türlerine maliktir. Çok cephe~
li seyreden erozyon tehlikesinin daha fazla büyümesini önleyebilmek için,
evvelemirde halihazırda mevcut olan orman örtüsünün korunması gere~
kir.
Meşcerelerde

sun'i gençleştirme ile çalışan traşlama kesimlerine
mümkün mertebe yer verilmeyerek tabii gençleştirmeyi esas alan seçme,
grup siper veya etek kesimi gibi kesimlerle çalışınakla adı geçen her iki
gayeye daha iyi hizmet edilmiş olur. Genel olarak Türk Ormancıları traş
lama kesimini kabul etmezler. Bu görüşte o kadar ileri gidilmiştir ki, yakın zamana kadar ışık ağaçları ve bilhassa Türkiye için çok kıymetli olan
üç çam türü dahil, bütün ağaç türlerinde seçmevari bir kesim yürütülegelmiştir. Ancak pek kısa zaman önce, çarnlar için daha müsait olan küçük
saha siper (grup) kesiminin tatbikine başlanabilmiştir.
Tabii gençleştirmenin bu kadar geniş çapta kullanılmasının sebebi,
erozyon tehlikesinin göz önünde tutulmasından ve yetişme muhitine uyan
ağaç türünün seçimi zaruretinden ziyade, güney enlemlerindeki her türlü
sun'i ağaçlandırmalarda karşılaşılan zorluğa ve hiç bir gidere lüzum olma~
dan mevcut yaşlı meşcere siperinden faydalanmaktan kaçınılmamalı gerekçesine dayanır; ayni zamanda, ekonomik düşüncelerin de bunda etkisi vardır. Zira, henüz başlangıçta bulunan (yangın veya tahribatlameydana gelen) büyük çıplak sahaların, yeni baştan tekrar planlı şekilde yapılacak
ağaçlandırmalarla kazanılması ile ilgili çalışmalar, büyük giderlerin sarfı
nı gerektirmektedir.
Faydalanma pratiğinde bugüne kadar sırf biçilmeye müsait gövdelerin alınması şeklinde yürütülegelen damga zihniyetinin terkiyle, her şey
den evvel meşcerelerde devamlı en yüksek değer artımını sağlıyacak silvikültürel bakım kesimlerinin yürütülmesine li'ı.zum vardır. Bu görevin
Türkiye şartları tahtında yerine getirilmesi bu gün için o kadar kolay de-
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ğildir.

Çünkü, ormanlardaki yakacak odunluk emval nisbeti, orta avrupadakinden çok fazladır. Buna sebep, kesim gören meşcerelerden daima iyi
vasıflı işe yarayan gövdelerin seçilip uzaklaştırılmış olmasiyle fena ve düşük artım güçlü gövde sayısıinn fazlalaşmış olması veyahutta bugüne kadar kesim görmemiş meşcerelerde ekserisi dipten çürük, fiziki yüksek yaşa ulaşmış çok fazla miktarda ağaçların bulunmasıdır.
Bu konuda, bütün Türkiyede göknar ve çam türlerinde yaygın olan
yalarimk veya pedavra elde etmek kasdiyle yapılan ve çok defa enfeksiyona sebep olan yaralamaların da rolü vardır. Ayrıca, yeter otlak bulunmaması sebebiyle yedek hayvan yemi elde etmek için hem ibreli ve hemde
yapraklı ağaçlarda tepe ve dal budamaları ve hatta bütün gövde kısmının
devrilmesi şeklinde yürütülen kesimler de, ormanlardaki yakacaklık odun
nisbetini artırmaktadır. Baltalıkların verim gücü yüksek koru ormanları
na tahvili, silvikültürel bakımdan özel bir vaziyet arzetmektedir.
Yuvarlak olarak 10 milyon hektar olan bugünkü orman sahasının yahalinde bulunduğu hatırlanırsa, bu işin ne kadar büyük bir önem taşıdığı bütün çıplaklığı ile belirir. Ayni şekilde tahrip edilmiş büyük koru orman sahalarının, sıhhatli koru ormanları haline
getirilmesi için de uygun silvikültürel tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu çabaların başarıya ulaşabilmesi, tarımın yeter miktarda yem bitkileri yetiş
tirmesi ve bu güne kadar aşağı yukarı yalnız ormandan beslenmekte olan
hayvanların orman dışına çıkartılması ile mümkündür. Bu özlerren zamana ulaşıncaya kadar tabii gençliğin korunmasını sağlıyacak koruma tedbirleriyle otlatım arasında planlı bir düzenin tesisi gereklidir.
rısından fazlasının baltalık

Aşağıdaki kısımlarda sırasiyle muhtelif dogal bitki gelişim bölgelerinin tipik meşcere formunu, münferit orman toplumlarından seçilen örnekleri ve onlara uyan pratik kavraınlı silvikütürel tedbirler ele alına
caktır.

a)

a,.

Kuzey Anadolu
Kaym-Meşe

Dış Şeridi, Kayııı Gelişim Sahası

Orman Toplumu, Hypericum Tipi

Bu bölümde, Türkiyenin geniş kayın gelişim sahasının en kuru tipi
ele alınacaktır. Bu sahalarda Karadenizin nemli iklimini karakterize eden
Rh. Ponticum mevcut olmayıp Prunıts laurocerasus'un miktarı da azdır.
Pek az miktarda çelimsiz, diz boyunda ilex aquifolium görülür. Demekki,
nemli kayın ormanlarının 6-10 metre yüksekliği haiz, içinde güç hareket
edilebilen çalı tabakasını karakterize eden bu üç çalı türü, bu orman tipinde mevcut değildir; orman içinde her tarafta kolayca gezilebilir. An-
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cak,

şurada

larına

burada nemli dere yamaçlarında 2-3 m boylu Rh. flaum
rastlanabilir. Şimdi bu tipe ait örnekler üzerinde durahm.
Marmara Denizi'nin Güney

Salıilindeki

çalı

Gönen Bölgesi

Bu saha, 500-900 m yükseklikte bulunan granit ve granulit tepeleriyle Kaz dağının kuzey batı koluna dahildir. Orman, Gönen'in bir kaç km
batısından başlar. Başlangıçta bodur, çalımsı ormanlar vardır. Sarıköy ve
Şarköy üzerinden 1909 da Bulgaristandan gelen göçmenlerin iskanı için
ormandan açılan bir saha üzerinde kurulmuş olan 550 m rakımlı Beyoluk
köyüne giden sarp yollarda bir hayli ilerledikten sonradırki esas koru ormanlarına ulaşılır. Bu köye civar, granit ana kayasının ayrışımından meydana gelmiş bulunan kaba daneli topraklar üzerinde Ağustosta olgunlaşan
mısır ve ayçiçeği ziraati yapılmaktadır. Köy arazisine hudut olan meşe ve
kayın ormanlarının 1 km dahilindeki ilk kısmı, usulsüz kesim ve otlatım
larla bırpalanmış haldedir. Köyden uzaklaştıkca kayın ve meşelerin boyları yükselir ve geniş yayılışı haiz esas ormanlar başlar. Güneş alan yamaçlar meşelerle, güneşe kapalı yamaçlar ise, kayınlarla kaplıdır. Kayın
Meşe karışığı meşcerelerde en iyi, dalsız ve düzgün gövdeli gelişimli meşeler görülmektedir. Kayınlar, yalnız nemli hattı içtimalar boyunca iyi gelişimli olup diğer kısımlarda dağınık taçlı, dallı ve kısa boyludurlar. 40
cm den yukarı göğüs çaplı olan gövdelerin çoğunun tepesi kurumuştur. Meşe işgal sahasının genişlemesi ve kayınlardaki bahsi geçen kuru yapı, kayınların yayılış sahası hudutlarına yaklaşmış olduklarını açıkça göstermektedir.
Kayınların çoğu

gövdelerin

kütük sürgünlerinden

teşekkül etmiş olduğundan

kaDip çürüklüğünün artmasında yangınların da payı vardır. öyle meşcereler vardır ki, mevcut gövdelerin hemen hemen hepsinin yamaç yönündeki taraflarında 1 m yükseğe kadar olan kısımları siyah renkli çürük ve kovuktur.
Yamaç tarafında, her zaman için, bir yangın zuhurunda kabukları yakıp
parçalayarak enfeksiyonun husule gelmesine sebep olacak ısıyı verebilecek miktarda ölü örtü mevcuttur.
lın

toprağa yakın kısımlarında

çürüklük

başlamıştır.

Her yıl yangın, köylü ve çoban baltaları ve kesif otlatma ile ormanlarda yapılan zararlar, doğu kayını ve meşelerin varolan yenilenme güçleri sayesinde gittikçe fenalaşan bir şekilde telafi edilegelmiştir. Geniş sahaya dağılmış olan bu tip tahrip edilmiş ormanlar, kısa mesafeler dahilinde kapalılık durumu iyi olan yaşlı meşcerelerden tutun ki, çalımsı, degrade orman artıkiarına kadar bütün değişik geçiş tiplerini havi bir görünüş
arzetmektedirler. Çok şükürki, doğu kayının sürgün verme gücü, meşeden
geri kalmamaktadır. Bu sebeple tahribat görmüş olsalar bile, köklenen kı-
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sımlar hariç, bütün ormanlar bugün dahi asli ağaç türlerini muhafaza etmektedir. Bütün akdeniz memleketlerinde insan zararına uğramış olan bu
zona dahil ormanlar, büyük bir saha kaplar. Bunların tekrar eski hallerine
icrai için gerekli sihhatli bir silvikültürel çalışma, burada bütün detayı ile
ele alınmıştır.

problemi yanında, kestane ve meşe
ve bu arada saçlı meşenin iştirak payı
nın azaltılması konusu da özel bir değer taşır. Pratik silvikültürel tedbirlerin geliştirilmesi maksadiyle yaygın olan orman sahası mevcut durumlarına göre gelecek peryodlar zarfında ayni silvikültürel muameleye tabi
olabilecek bir kısım muamele birliklerine ayrılabilir :
Tahrip

nin

edilmiş ormanların ıslahı

iştirak paylarının artırılması

Kapalılık

derecesi 0,4 - 0,6 olan ve alt tabakalarında gençlik ve serenlik
çağda fertler bulunan, kütük sürgiinlerinden gelişmiş
yaşlı kayın ormanlan

Kütük sürgünleri çabucak gövde çürüklüğüne sebep olduğu için, alı
nacak bütün silvikültürel tedbirler, kütük sürgününden gelişime son verme parolasında ifadesini bulur. Tohumluk gövdelerin bulunduğu yerlerde,
onları kesip çıkartmadan evvel tabii gençleştirmeyi sağlamalıdır.
Kütük sürgünleri üstünde yeter miktarda yaşlı gövde siperi varsa,
mevcut kütük sürgünleri uzaklaştırılır ve onların yerinde tohumdan gelen
yeni bir gençlik geliştirilebilir. Sahaya iyi ve yeter tabii gençlik geldikten sonra, tohumluk gövdelerin boşaltılmasına geçilebilir. Bu tedbirlerin
talikinde mahzur olmayan hallerde, sürgünterin maden direkliğine müsait
çapı almasına kadar beklenebilir. Zira, Türkiyedemaden direği olarak ekseriya kayın kullanılmaktadır. Yaşlı meşcere altında gençlik çekirdeği
mevcut ve arzuya şayan durum arzediyorsa, üstte bulunan yaşlı gövdeler
boşaltılabilir. Yaşlı kayınlar altında bulunan genç meşcere serenlik çağın
da ve sık vaziyette ise, serenlik çağdakilerin kesilmesi tavsiye edilebilir.
Aksi halde ne kadar titiz davranılırsa davranılsın yaşlı kayınlar devrilirken alttaki genç meşcerede, müstakbel meşcereyi teşkil edecek hiç bir fert
bırakınıyacak derecede büyük zararlar meydana getirirler.
Kapalılık

derecesi 0,1 - 0,3 olan ve altta kütük sürgiinlerinden gelişiınli
gençlik ve serenlik çağda fertler bulunan, yaşlı kayın ormanları.

Sürgünden gelişinıli olan bir gençlik üstünde yeter miktarda yaşlı
gövde mevcut değilse, bu gençlik arzu edilmeyen sürgünlerden müteşekkil
olsa dahi, geçici olarak onlarla iktifa etmek gerekir. üst tabakada çoğu
yakacak odunu olabilecek şekilde kaba dallı veya odun vasfını düşürücü
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diğer

her hangi bir kusuru haiz olan yaşlı gövdeler bulunuyorsa, bunların
bilhassa çok dikkatli olmak lazımdır. Devirme ve taşınma
zararlarını mümkün olduğu kadar azaltına yollarını aramalı; mesela, devirmeden evvel dallarını budamalı ve meşcere içinden çıkartılırken çevirme kancalarından faydalanmalı.
çıkartılmasında

Mevcut gençlik tohumdan gelişimli olsa dahi, bu çalışma tarzından
Memleketteki yakacak odunu sıkıntısı karşısında, Kütüğün
olduğu gibi ormanda bırakılması tavsiye edilemez.

faydalanmalı.

Kapalılık

derecesi O, 7 - 0,8 olan ve altta kısmen sürgünden ve
tohumdan gelmiş fertleri haiz seçmevari kuruluş
gösteren yaşlı kayın orınaııları

kısmen

Evvela mevcut gençliği uzaklaştırıp yeniden tabii tohumlanma yolu
ile gençlik getirilmeli; yaşlı meşcerede yapılacak kesimlerle bu yeni gençliği serbestiye kavuşturmalı; gerekli bakımları yapıp seçme tarzında çalışmalıdır. Aşağı yukarı bir yaşlı olan ve ayni durumu gösteren meşcere
lerde ise siper kesimleriyle çalışılmaıldır.
Kapalılık

bir

derecesi 0,6 - 0,1 olan fazla

otlatımdan dolayı

hiç

gençliğin bulunmadığı yaşlı kayııı ormanları

Derhal otlatımı yasak edip ormanı çit içine almalıdır. Burada 2 şık
mevzuubahistir. Birinci halde, mevcut meşcere takriben 0,4 - 0,6 kapalılığı
haiz sık bir meşcere ise, yaşlı meşcerelerin siperi altında tabii gençleştir
meye gidilebilir. tkinci hal, eğer meşcerede kapalılık takriben 0,5 den düşükse, bir ön tesir şarttır (mesela, gürgenden). Ancak bu ön tesisin siperi
altında gölge ağacı olan kayın tekrar yetişme sahası kazanabilir.
Kapalılık

derecesi 0,1 - 0,3 olan çalımsı, otlatıma karşı muhafazasız,
yemlik materyal ve yakacaklık odun temini için usulsüz
kesimlerle hırpalanmış ve müstakbel bir meşcereniıı teşekkülüne
müsait olmayan gençliğe malik yaşlı kayın ormanları.

ısırılmış,

Bugüne dek sırf hayvan otlatım sahası olan bu gibi ormanların, uygun bir yemierne ile çalışan bir hayvancılığa dönmeden ıslah ve imarı için
sarfedilecek bütün çalışmalar ve gayretler genel olarak nafile bir çaba
olur. Ancak, bugün köyü tehdit eden bir erozyon yamacı olma gibi özel bir
durum mevcutsa, o zaman devamlı başarıyı haiz olacak bir ıslah için vejetasyon sona erince meşcereyi traşlayıp intensif muhafaza tedbirlerine
yönelmeli; çitlerneye gidilmelidir. Bu suretle çalılaşmış gençlik kalkmış ve
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yerini yeni gelen düzgün kütük sürgünleri almış olur. Bu durumda alınan
muhafaza tedbirleri, yeni sürgünlerin boyu sığırların ağız yüksekliğini geçinciye kadar (takriben 5 sene) idame ettirilmelidir. Bu sahanın otlatıma
açılmasiyle diğer bir yerde muhafaza tedbirlerine girişilmeli. Ancak bu suretle, devamlı bir orman içi otlatım sistemi kurulmuş ve bugünkü şartlar
muvacehesinde hem ormana ve hemde köylüye yaşama imkanı sağlanmış
olur. Halihazırda Türkiye orman kanunundaki mutlak orman içi otlatım
yasağı, kağıt üzerinde kalmaktadır. Bu kanun, pratikte tatbikat bulamaz;
çünkü, bugün halk hayvancılığın idamesi için sığırlarını yaz kış ormanda
beslemekten başka, bir diğer yol tanımamaktadır.
Kayın ormanlarındaki yaşlı gövdelerin kapalılık derecesine göre (aşa
ğıda, cetvel 12 deki gibi) münferit muamele cüzitamlarının düzenlenmesiyle adı geçen bütün silvikültürel tedbirler, büyük bir kavram kolaylığı
kazanmış olurlar.
Cetvel 12.
Yaşlı kısım
kapalılık

No. derecesi
1 0,7

Kayın ormanları

Alttaki genç

silvikültürel muamele

meşcere

Yok

tarzları

Tavsiye edilen silvikültürel muamele
Değişik yaşlı meşcerede

seçme; aşağı yukabir yaşlı meşcerelerde ise, siper kesimi
yürütülmeli.
Sürgünler, ister gençlik çağında, isterse serenlik çağında olsun, yazın traşlanmalı ve
tohumdan tabii gençlik getirmeli.
rı

gelişiruH

2 0,6 - 0,4

Sürgünden
gençlik

3 0,6- 0,4

Tabii yolla gelişmiş
tohum gençliği ve serenlik

4 0,6- 0,4

Otlatrm sebebi ile hiç
gençlik yok

5 0,3- 0,1

Otlatım sebebi ile
hiç gençlik yok

6 0,3-0,1

7 0,3-0,1

Gençlik

çağındakilerde, yaşlı meşcereyi

boserbest hale getirmeli. serenlik çağındakilerde (büyük devirme zarar·
larından korkulduğu halde), serenlik çağ
dakileri yazın uzaklaştırıp ve baştan tabii
gençlik getirmeli.
Otlatıma son vermeli; yeni gençliği ya tabi
veya sun'i olarak getirmeli.
şaltıp gençliği

Otlatıma

son vermeli; don tehlikesi yoksa,
ekimi veya dikimleri yapıp bilalıere
kayından alt tesise gitmeli. Don
tehlikesi
varsa evvela dikimle titrek kavak getirmeli, meşe ve kayını bilalıere ilave etmeli.
meşe

Tohumdan veya sürOtlatıma son vermeli; ilkbaharda şeritvari
günden gelen ısırılve sürgünden yeni gençlik getirmeli.
mış ve çalılaşmış gençlik
Tohumdan veya sürYaşlı gövdeler boşaltılmalı; ister tohumdan
günden gelişimli
ister sürgünden gelmiş olsunlar gençlikte,
gençlik veya segençlik bakımı; serenlikte, ferahlandırma
renlik
yapılmalı.
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Saf meşe meşcerelerinde de ayni zararlar mevzuubahis olduğundan
onlarda da, ayni orman tipleri tefrik edilebilir. Yüksek ışık istekli olduğundan bir numaralı tipde seçme değil bilakis siper kesimi veya İsviçre
grup işletmesiyle çalışmalı. 2 ve 3 numaralı tiplerde sürgünden olanları
yazın kesmeli ve tabii yolla tohumdan gelmiş olanların boğulmasını önlemelidir. Zira, meşede sürgünden gelen fertler ilk sene 1,5 m kadar boy
yapar; kayında 4-7 numaralı tiplerdeki tavsiyeler ayni tipdeki meşeler
için mer'idir. Her ne kadar meşe, Marmara ınıntakasında optimumda isede, kayın optimum dışındadır. Onun için buralarda meşe- kayın karışık
lığında, kayının himayesinde çalışmanın gelişim gücünü kıymetlendirme
bakımından önemi vardır. Böylece geç donların tehlikesi azaltılmış ve güney enlemlerindeki sık tekerrürlü zengin tohum yıllarından da faydalanmış olur.
Gönen
ledir :

yakınında

bulunan

Eandırmaya

Donlu günler
Isı değeri

oo ila

Ocak

----- --

<-3°)

C-3°)
na <-5°)

21

Mart
---9
5

9

5

donların

durumu

şöy

sayısı

Kasım

Aralık

Toplam

4

2

41
14

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

Ocak ve Şubat aylarında teroperatur
Bu mutedil iklimli ınıntakada meşe, sipere
lüzum kalmadan yetişebilir. Sert iklimlerde ise, siper veya ön tesise lüzum
duyulur. Kayıngelişim gücünün azaldığı göz önünde tutularak, gençleştir
mede kayma ön verilebilir. Fakat kayının müsait yetişme muhiti şartlarını
bulduğu yerlerde (Avrupada olduğu gibi) , evvela m eşe gençleştirilir ve bilahere kayın gençleğinin teşekkülüne çalışılır. Mıntakanın ekonomik ağaç
türü olan meşelerin, hususiyle yeni gelen meşe gençliğinin, muhafazası ve
idamesini sağlamak için aşağıdaki kurallar verilebilir (Cetvel 13).
Yukarda

görüleceği

Şubat

ait

(-5 Co) a kadar

gibi,

yalnız

düşmektedir.

mantolamadan, kıymetli meşe odunu yetiştir
Bu sebeple meşe gövdelerini saracak zengin kayın gençliğinin mevcut olması gerekir. Meşelere baskı yapan kayınları kısaltıp meşelere gelişim imkanı veren gençlik bakımı için gerekli giderlerden kaçınma
mak lazımdır. Ayni zamanda, bugün Gönen yakınındaki Tahtalı ormanlarının kuzey yamaçlarında münferit halde bulunan kestanelerin, bütün
serin ve mutedil iklimli yerlerdeki kayınlar arasına fazla miktarda karış
tırılması gerekir. Buradaki kestanelerin boy gelişimi düşüktür. Bununla
beraber optimumları dışında bulunan kayınlar da ayni şekilde fazla boylanmamaktadır. Bu sebeple kayınlar arasına kestanenin karıştırılması iyi
Her gövdeyi

mek

düşünülemez.

olacaktır.

kayınla
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Cetvel 13.

Kayın

•

meşe karışık meşcerelerinde meşelerin gelişimi

ile ilgili tedbirler.
Gelişim
Üstte bulunan yaş gücü
üslı meşcerenin
tün olan
ağaç türü
tür.
Kayın- Meşe

Meşe

Gaye

Kıymetli
meşe

odunu

yetiştiı-

rnek

Silvikültürel tedbirler

Koyu siperli küçük saha siper kesimleriyle evvela kayınlar gençleştirilmeli, bi·
lahere üst meşcerede yalnız tohumluk
meşeler kalacak şekilde, başta kayınlar
olmak üzere diğer ağaçların tamamını
alan kuvvetli bir ışıklandırma yapmalı
ve böylece meşe gençliğini sahaya getir·
meli. Gençlik bakımlarını meşe lehine
yürütmeli.

Kayın- Meşe

Kayın

Evvela ışıklı bir siper meydana getire·
rek meşe gençleştirmesini sağlamalı. Bi·
lahere kenardaki siperli kısma kendili·
ğinden gelen kayıniardan başka, tohum·
luk gövdelerin siperi altında sun'i ola.
rak kayın ikame edilmeli. Gerekli genç·
lik bakımı yanında, seri olarak meşe
gençliği üzerindeki gövdeleri boşaltmalı.

K ayın

Meşe

Siper kesimleriyle evvela kayın gençli·
ğini getirip, bilalıere sun'i olarak meşe
kümeleri ikamesine gitmeli.

K ayın

K ayın

Evvela delikvari açılan kısımlarda sun'i
olarak meşe getirmeli ve bilalıere kenar
kesimleriyle kayın gençliğine yönel·
m eli.

K ayın

Meşe

Siper kesimleriyle evvela saf meşe gençh usule getirip bunlar 30- 40 yaşına
ulaşınca kayından bir alt yapı tesisine
gitmeli.

liğini

Halk tarafından aranan bir odun olması hasabiyle dayanma gücü yüksek olan kestane odunu, memleket dahilinde her zaman iyi bir pazara maliktir. Kestane, seri gelişimli oluşu ve büyük hacim iktisap edebilmesi sebebiyle, miktarca çoğaltılması konusunda hakkiyle yürütülecek bütün
emek ve masrafı koruyabilir.
Gönen civarının asli ağaç türleri; Fagus orientalis Lipsky, Q. hungarica Hubeny (Q. conferta Kit., Q. Frainetta tenore)) Q. sesilifZora smith,
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Q. cerris L. ve tali ağaç türleri ise; Oarpinus orientalis Lam., Oastanea
vesca Gaertn., PopulıJ,S tremula L., pek az miktarda da Pinus nigra Arnold'
dur.
Çalı tabakası:
Rhododendron ponticum yoktur. Rh. flavum ise, genel olarak pek seyrek bir dağılış gösterir; ancak nemli çukur yerlerde küçük çapta sıklık iktisap eder. Oistus villosus ve ETica aTborea'ya güneşli
açıklıklarda rastlanır. Fazla ışıklı kısımlarda Pteridium aquilina, Rubus
ve az miktarda da ilex aquifolium mevcuttur. Bu kayın- meşe karışık ormanının karekter bitkisi olan Hypericum calysinum ise, her tarafta yaygın olup yer yer tabii gençleşmeyi önleyecek derecede, diğer hiç bir bitki
türüne hayat hakkı tanımıyacak şekilde bütün toprak sathını örter.
Kemalpaşa

-

Sarnıç onnaıılan

da, bu orman tipine dahildir. Gönen
Bursa yolunun yarısında bulunan 500 - 700 m yükseklikteki tepelikleri
kaplamaktadır. Bu sahada da Gönen civarındakine benzer ve ayni silvikültürel problemierin bulunduğu tahrip edilmiş orman formları mevzuubahistir. Buradaki meşe nisbeti, kayma nisbetle biraz daha düşüktür. ilex'in
gelişimi daha yavaştır. prunus lavmcerasus ise, şurada burada küçük çalılar halindedir. Ayrıca Vacciniı{,m arctostophylus da vardır. Kuru karekterli kayın - meşe ormanları yetişme sahalarının merkezinden başlayıp serin kayın - göknar iklimine doğru gidildikçe, meşcere içine girmeden hiç
bir zaman farkedilmesi mümkün olmayan küçük flora topluınıarına rastlanır. Bursa civarındaki, 2493 m yüksekliğe ulaşan, Uludağ bölgesinde tam
bir göknar iklimi hakimdir. Kayın, buranın dağlık mıntaka ormanlarında
500 - 2000 m arasında yer alır. Göknarlar, 1000 m den başlayıp 2080 m deki orman sınırına kadar devam eder ve huduttatitrek kavakla karışıklık
yapar.
batısında,

malum olan yegane Vaccinium myrtillus tabii
yayılışı buradadır. Adavari şekilde bu kayın - göknar ormanında bulunan
V. myrtillus'ın bir ikincisine Bulgaristan hududunda, ıstıranca dağlarında
rastlanır. ıstıranca dağları, burada en fazla 1031 m ulaşabilmektedir; göknar meşcereleri görülmez. Bununla beraber buradaki kayın zonu, tıpkı göknar - kayın zonuna benzer ve sık Rh. ponticumdan müteşekkil çalı tabakasına maliktir. Yani, güneşli yetişme muhitlerine nisbetle daha fazla nemlidir. Şayani hayret olan taraf, memleketin diğer bölgelerinde sarp dağlık
kısımlar meskun olduğu halde, en fazlasından bir tepelik arazi manzarasındaki bu ınıntakanın iskanca fakir oluşu, Bulgaristan göçmeni olan halkın yeşil orman denizi içinde serpilmiş vaziyette bulunan tarlaları başında
geçici imişcesine bir parça sazla örtülmüş kulübemsİ evlerde oturmakta
Türkiye'nin

bulunuşlarıdır.
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ancak 10,000 hektarlık bir kısmı, eski meşe koru ormanları halindedir. 35.000 hektarlık kısmı, bugün 45 senelik idare müddetiyle maden direklik olarak işletil
mekte ve Zonguldak taşkömürü ocaklarının direk ihtiyaçlarının önemli bir
kısmını vermektedir. Zira, bu ormanlar normal olarak henüz maden direğine elverişli materyal çeşidini verebilecek ferahlandırma çağının ilk yılla
Bu bölge

ormanlarının

kayın baltalıklarından gelişmiş

rında bulunmaktadır.

Bumaden direğinetahsis edilen ormanlar, evvela seçme şeklinde işle
ve menfi seleksiyon şeklinde yürütülmüştür. Zira, tatbik edilen bu
tarz, eğri büyrü işe yararnıyanları bırakıp sırf düzgün ve en iyi kütük sürgünlerini ayıklayagelmiştir. Bu sebeple 3 yıl evvel teşkil edilen bir heyet,
seçme işletmesine son vererek, halihazırda yürütülmekte olan ve umum
bölmeyi kapsıyan büyük saha traşlama kesim şeklinde karar kılmşıtır.
tilmiş

Yuvarlak olarak 400 ha genişliğindeki dişbudak - Kızılağaç, su altı
özel bir durum arzeder. Ayapavlos ormanı olarak anılan bu orman,
ilkbaharda karların erimesiyle kabaran Bulanıkdere tarafından her yıl bir
kaç hafta su altında kalmaktadır. Bu olay muazzam gübre etkisi yapmaktadır. Dişbudak ve kızılağaçlar 50 senede 30 m boy iktisap edebilmektedir. Yeni devrilen gövdelerde yaptığım ölçü neticeleri şöyledir :
ormanı

Ağaç

türü

1.30 m deki çap cm

Dişbudak

»
»
»

60
30
58
45

Yaş

Boy m

35
40
60
50

31
22
30
35

Kızılağacın boyları, dişbudaklardan 5 m kadar daha kısadır. Genel
olarak sahanın bir çok kısımları su'ca fakirdir. Gövdelerin orman sarmaşığı ve gıcırla kaplı olması, yüksek olan gelişimin daha da fazla olduğu
hissini uyandırmaktadır. Türkiyenin buna benzer ikinci bir su altı diş
budak ormanı da, Sakarya ırmağının deltasında bulunan meşhur Süleymaniye ormanıdır. Bu orman 1650 hektar genişliğinde olup her yıl su baskınına uğramaktadır. Uzun yıllardanberi devam eden faydalanma sebebiyle oldukça ışıklı bir durum almıştır. Amenajman planına göre servet,
ancak 134 rn 3 /ha olup ağaç türleri iştirakı % 84 Fraxinus exelsior, % 8

Ulmus campestr·is,% 3 Quercus,% 2 Carpinus betulus,% 2 Alnus glutinosa
ve % 1 Acer campestre
Kızılağacın payı,

şeklindedir.

Ayapavlos ormanında daha yüksektir (tahminen
% 20). Demirköyde çözüm isteyen ana problem, büyük saha kaplayan baltalık ormanlarının yüksek değerli kullanma odunu veren meşe - kayın -
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kestane ve dişbudak koru ormanına tahvilidir. Bunun ana şartı, ana maden direği ihtiyacının Türkiyenin bütün ferahlandırmaya müsait çağda
bulunan çam - göknar ve ladin ormanlarından karşılanmasının sağlanması
ve ayni zamanda bugün milyonluk bir şehir olan istanbulun kullanmakta
olduğu mangal kömürü yerine maden kömürüyle ısıtmanın ikamesidir. Ancak bu iki ikameden sonradır ki, baltalık ormanı probleminin halli düşü
nülebilir.
Bu problemin ara çözüm tarzı ise, baltalık ormanındaki faydalanmanın seçme kesimi şeklinde değil, traşlama şeklinde yürütülmesidir. Bütün
bölmede büyük saha traşlaması tarzında yürütülen kesim şekli yazın esen
ana rüzgar yönüne dik yürütülen şeritvari traşlama ile çalışan damavari
(Şah oyunu) bir düzenin ikamesi ile islah edilebilir.
Ferahlandırma hasılatının artışiyle oranlı

olarak sürgünden gelmiş
maden direği için traşlanmakta olan bu ormanlar, takriben 80 yaşına ulaşıncaya kadar muhafaza edilip, bilalıere tabii gençleştirme ile tohumdan
gelişmiş meşcerelere tahvil edilebilir. Sürgünden gelişmiş olmasına rağ
men koru ormanına benzer kuruluş gösteren ve bugün maden direği temini için traşlanmakta olan baltalık ormanları da, koru ormanları gibi iş
letilip gençleştirme zamanı gelince tabii gençleştirmeye mani olabilecek
sıklıkta bulunan Rh. ponticum'unda köklenmesi şartiyle tohumdan gençleştiı·meye giden bir çalışma tarzına tabi tutulmalıdır.
Bilumum koruya tahvil faaliyetlerinde (meşe - dişbudak ve kestane
türlerinden) kıymetli kullanma odunu verebilecek olan gövdelerin artırıl
masına yarayan, bu bölümde tavsiye edilmiş bulunan ve kütük sürgünleri
yerine tohumdan gelişen gençlik getirebilecek olan bütün tedbirlere baş
vurulabilir.
Dişbudak

- kızılağaç su altı ormanlarında, 60 senelik idare müddetiyle çalışan küçük saha siper kesimi sayesinde dişbudakların tabii gençleş
tirmesi yapılabilir. Boşluk ve açıklıklarda evvela dona dayanıklı olan kı
zılağaç ve söğütten bir ön tesis getirildiği ·takdirde, dişbudağın tabii tohumlanması sağlanabilir.

Gönen bölgesi tahblı ormanının 54 no. lu bölmesinde alınan deneme
hesaplanan hektar serveti şöyledir (Cetve114) :

şeridi vasıtasiyle
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Cetvel 14.
Ağaç

türü

Kay m
Meşe

Çaplar
cm.
10-19

Tahtalı ormanı,

Gövde
adedi/ha
l23
95

54 No. lu Bölmenin durumu
Servet
m 3 /ha
ı 7 ,180
12,407

Genel
gövde adedi/ha
218

Genel
servet m 3 /ha
29,587

K ayın
Meşe

20-34

100
33

48,281
16,532

133

74,813

K ayın
Meşe

35-49

85
23

121,376
24,161

108

145 ,537

K ayın
Meşe

50

45

137 ,804

45

137,804

Kayın

353

334,641

Meşe

151

53,100

100

387 ,741

Toplam
"'::

Cetveldeki

değerler,

memiş oı·manda

a2.

tabii meşe - kayın gelişim sahasındaki tahrip edilne miktarda gelişim elde edilebileceğini göstermektedir.

Rh. ponticum Tipi Saf Kayın ve Kayın - Göknar Karışık Onuanları
Kayın

- göknar zonu, yukarıda bahsedilen kayın - meşe zonundan, dona karşı daha hassas olan Rh. ponticum'un tabii yayılışına imkan veren,
yazları o kadar kuru ve kışları o kadar mutedil olmayan, seri.n ve nemli iklimleriyle ayrılır. Batı hudutunun Sakarya mansabı, doğu hududunun Melet çayı, güney hududunu belirtildiği gibi kuzey Anadolu dağlarının, Geyve'nin kuzeyinden başlayıp Reşadiye'nin kuzeyine kadar devam eden, deniz
tarafında kalan yamaçları teşkil eder.
kendisini teşkil eden ağaç türlerinin ve çalı
tabakasımn yağış ihtiyaçım sağlayan denizden uzaklık ve yükseklik faktörlerine uygun bir kanuniyet dahilinde ard arda sıralanır. Aşağıda verilen
muhtelif yatay kesitierin incelenmesi, bu sıralanışın daha esaslı şekilde
kavramlmasını mümkün kılacaktır.
Türlü orman

Ayancık

toplumları,

kesiti : Ayancık, Sinop'un 50 km batısında bulunur. En aşa
dar bir şerit halinde defne ve kızılçarndan müteşekkil, doğrudan doğ
ruya denize kadar inen yamaçları örten maki vejetasyonu mevcuttur. Bu
vejetasyon, akar su vadileri boyunca biraz daha içerilere girer. Tamarix,
Oretaegus pyrocantha, Arbutus unedo ve Er-ica arborea'yı havi su boyu
çınar meşcereleri karekteristiğidir. Bir çok köylerin arasında bulunan,
500- 600 m ye kadar yükselen tepelik sahalar, kestane - meşe ve fındıkla
örtülüdür. Bilalıere saf kayın ormanları başlayıp 700- 900 m arasında en
geniş yayılışına ulaşır. Refakatçı çalı tabakasını, içinde zor gezilebilen

ğıda
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sıklıkta, 2-3 m boylu Rh. ponticum, Prunus lavrocerasus, ilex aquifolium
ve Vaccinium arctostaphylos teşkil eder. Aşağı yukarı 700 m civarında alt
tabakaya iştirak eden göknar, rakım yükseldikçe asli meşcereye dahil olarak takriben 1000 m civarında asli meşcerenin galip türü halini alır. Göknarlar, ayni yaştaki kayınıara oranla 5 - 10 m daha yüksek boy yapar. Bu
sebeple 1000 mden itibaren ormanla kaplı dağlar geriden onun koyu yeşil
rengine bürünmüş halde gözükür. Bu huduttan itibaren Rh. ponticum refakatçi tür olarak gelişim gücünü kaybeder. Daha yükseklerdeki göknar kayın ormanlarında ve saf göknar ormanlarında çalı tabakasını biraz daha gevşek yapı gösteren, kışın yaprağını döken 1 m kadar boyu haiz sarı
çiçekli Rh. flavum kaplar.

Karadeniz dağlarının deniz tarafında kalan yamaçlarının güneye bakan kesimlerindeki kayın şeritinde, meşe meşcereleri; daha yükseklerdeki
göknar şeritinde ise, sarıçarnlar yer alır. Dağların genel olarak biraz daha
kuru karekterli hattıbalalarına çıktıkça göknar ve kayınla karışıklık yapan en önemli ağaç türü yine sarıçamdır. Birinci dağ silsilesinin su kesimini aşar aşmaz ağaç türünde bir değişiklik görülür. Memleket içine bakan
bütün yamaçlar, 100 - 200 m kadar bir mesafe dahilinde alt tabakasında
hala göknar ve kayın bulunan saf sarıçam meşcereleriyle örtülür ve bu suretle doğrudan doğruya karadeniz sahilinin iç zonuna girilmiş olur. Daha
aşağıya indikçe karaçam ve meşeler fazlalaşır. Meskfuı kısımlar ve ayni ölçüde orman tahribi artar. Devamlı keçi otlatımına uğrayan meşe çalılık
larından da geçerek, sonunda kuvvetli erozyon sebebiyle yarılmış olan
ağaçsız Gökırmağın vadi tabanına ulaşılır. Birinci karadeniz dağ silsilesinin kuzey kenarı boyunca doğu - batı yönünde uzayan eski bir mecra mevcuttur. Burada yuvarlak olarak denizden 400 m yüksekte bulunan heybemsİ bir kesit gösteren mecra'nın, Ayancık tarafında kalan su kesim
hattı 1500 metrededir. Karadeniz salıilinden ancak 35 - 40 km mesafede
1000 m den yüksekte uzanım gösteren dağlarla kuzeye karşı kapalı olan bu
vadi, denizin nemli havasını alamaz. Serpilmiş halde bulunan juniperus
excelsa'ların, belirliği gibi, burada tam bir step karekteri hakimdir. Karadenizin ikinci silsilesi, Gök ırmağın güneyinde, Elek dağında 1530 m yüksekliği alıp batıya uzayarak yukarda bahsi geçen 2565 m yükseklikteki Ilgaz dağına ulaşır; bu silsile Elekdağındaki en yüksek noktasında, birinci
silsilenin ancak boyun kısmının yüksekliğine ulaşır. Bu sebeple de, sırf karaçam ve sarıçarnın yetişmesine müsait olan miktarda, az bir nem alır. ngaz dağında birinci silsilenin 1000 m civarında olan yüksekliğinin üstüne
yükseldiği ve daha fazla nem aldığı için, burada yeniden kayın ve göknar'ın
adavari olarak tabii yetişimini mümkün kılmaktadır.

Bolu - Akçakoca bölgesinde alınacak ikinci bir yatay kesit sayesinde,
karadenizin dış şeridine ait ağaç türlerinin vertikal sıralanışı kavranabilir.
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Bu ınıntakada kayın, Zonguldak yakınındaki zengin yağışlı sahil şeri
dinde denize kadar iner. En önemli maki şeridi, bilhassa yalnız kuru, güneşli kısımlarda bulunup defne, kocayemiş ve fundadan müteşekkildir. Bu
türler arasında her tarafta Rh. ponticum)a rastlanır. Nemli, sahile yakın
bir çok yerler bir kaç seneden beri köklenmiş ve fındık kültürüne tahsis
edilmiştir. Halbuki fındık kültürüne, evvelce dış şeridin yalnız doğu kesimlerinde rastlanabilirdi. Bu gün ise, sırf ampirik görüşlerin tesiri altın
da kalarak fındık kültürünün genişletim sahası olarak bilhassa ikinci sahil
kesiminin nemli kısımları seçilmiştir. Denize yakın kısımlarda kayma kestane, gümüşi yapraklı ıhlamur, gürgen türleri (OaTpinus OTientalis ve O.
betulus) refakat etmektedir. Bir kaç km içerdeki ormanlar tahrip edilmiş
ve kalan gövdelerin çoğu tetar işletmesine tabi tutulmuş vaziyette olduğundan orman, arasında güç hareket edilebilen sık ormangülü ile kaplanmıştır. Meskfın yerlerden uzaklaşır uzaklaşmaz, derhal durum düzelmekte
ve yuvarlak olarak 500 m yükseklikten itibaren tekrar kayın ormanları
başlamaktadır. Bu mıntaka ormanlarının toprakları çok kere derin, balçıklı (tınlı) topraklardır. Mesela, Devrek İşletmesinin harukülade güzel,
düzgün gövdeli, 30 m ye kadar dalsız gövdeleri ha vi, usulsüz bir muameleye tabi tutulmamış meşhur Çaylıoğlu kayın ormanları bunlardandır.
Buradaki ormanlar her ne kadar nisbeten iyi kapalı ise de her tarafta meş
cere alt tabakasında insan boyunda, çok zayıf gelişimli, dallarının çoğu kurumuş ve yavaş yavaş ölmeye yüz tuttuğu kabul edilebilecek Rh. ponticum
mevcuttur.
derecesi 0,7 nin üstüne çıktıkça gelişimin zayıfladığı, aksine orman içindeki küçük açıklıkların bol ışığında
ise, artmakta olduğu görülür. Bu müşahedenin ormangülü zonundaki bütün tabii gençleştirme problemleri için çok büyük önemi vardır. Zira sık
vaziyette bulunan çalı tabakası, fideciklerin sahada tutunmasını önleyen
en büyük engeli teşkil eder. Silvikültürel tedbirlerden bahsedilirken bu konuya da temas edilecektir. Bu bölgede ekseri yerde rastlanan titrekkavak
ve kayın için özel bir refakatçi durumundadır. Sıcak yetişme muhitlerinde
kayınlar arasında münferit halde bulunan çok güzel meşeler vardır. Ayancık ınıntakasında olduğu gibi, burada da kayın şeridi listünde kayın - göknar karışık orman şeridi mevcuttur. Buradaki göknar alt hududu biraz
daha yüksekten başlar. Mesela, Düzcenin güneyindeki Balıklidere ormanında ilk olarak 900 m civarında göknar çoğunluğu vücut bulur. Daha
batıda, yukarda bahsi geçen Uludağda olduğu gibi, göknar alt hududu 1400
m civarındadır. Burada da, yukarda olduğu gibi, karadenizin birinci dağ
silsilesindeki bakir ormanlar, Devrek veya Balıkliderenin güneyinde ve
Keltepede görüldüğü şekilde esas 1500 m yükseklikteki kısımlarda yer almaktadır. Birinci dağ silsilesinin alçaldığı yerde, doğu- batı yönünde uzaRh. ponticum)da

meşcere kapalılık
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yan Bolu vadisinde, Ayancık mıntakasındakine miişabih ani bir ağaç türü
değişimine rastlanmaz. Yalnız 900 m nin üstüne çıkan, Bolu ile Düzceyi
ayıran boyun sahasının su ayrımı üzerinde bulunan nemli yerlerde, özel
bir durum mevcut olup güney yamaçlardaki kayın ve meşeler, Bolu civarındatavadiye kadar aşağıya inmektedirler.
Bolu vadisinin güneyinde ikinci silsile uzanır ve 2378 m yükseklikKöroğlu tepesinde en sivri noktasına ulaşır. Bu silsileye dahil alçak
rakımlı ilk dağ şeridi fazla yağış alır. Bu şeridin vadiye bakan kuzey yamacında hemen vadiden, 7 40 m den itibaren bodur boylu gürgen ve ka yın
ormanları başlar. Ayni ağaç türleri, bu bodur orman zonunun yukarı hududundan başlayıp bütün kuzey yamacı kaplayan çam - göknar karışık ormarilarının alt tabakasında da yer alır. ikinci ana silsilenin bu birinci dağ
şeridi, sırttan itibaren ufukta en yüksek noktasına ulaşmak üzere önce
güneye doğru hafif dalgalı bir şekilde alçalıp ovamsı düzlükte bir yüksek
yaylameydana getirir. Doruk kısmında dar bir şerit halinde sarıçarola karışık göknar ormanları hakimdir. Bu karışık orman, arazinin oldukça hız
lı bir şekilde güney yönünde alçalması sebebiyle yerini saf sarıçam ormanıarına terkeder. Burada hafif dalgalı şekilde uzayan dağlar, 70- 80 yaşındaki fertlerin hakim olduğu saf geniş sarıçam ormanlarıyla kaplıdır.

teki

Bilumum kuzey yamaçlar ve nemli kısımlardaki saf sarıçam meşcere
lerinin alt tabakalarında fazla miktarda göknar gençliği mevcuttur. Bunlar, üstteki çarnlar alınıp serbestlendirildiklerinde fazla dallı ve kısa boylu bir gelişim göstermektedirler. Adı geçen bu yüksek düzlüğün güneyinde yüksek rakımıardan itibaren göknarların gelişim gücü tekrar artar,
uzaktan kartal şeklinde görülen kayanın bulunduğu 2221 m yükseklikteki
kartalkaya mevkiindeki yaylalara kadar çıkıp buralarda sarıçarola birlikte dev yaşlı fertleri muhtevi karışık ormanlar teşkil ederler.
Görüyoruzki, Bolu ınıntakasında nemli kenar zonu, sahile paralel uzayan ikinci sUsilenin sırt kısmına kadar devam etmekte, daha sonra kuru
karekterli iç zon başlamakta ve bu zonun ancak çok yüksek rakımlı zirveye yakın kısımlarında ve her şeyden evvel kapalı olan, kuzey yamaçlarında adavari göknarlar mevcuttur.
Kenar zonuna dahil üçüncü bir profil de, Adapazarı - Hendek arasın
daki saha olabilir. Bu sahada birinci dağ silsilesi kaybolmuş, düzleşmiş
haldedir. Geniş Sakarya mecrası burada nemli deniz rüzgarlarının bir engele rastlamadan memleket derinliğine kadar girmesini mümkün kılmak
tadır. içeriye doğru, takriben 40 km mesafe dahilinde Sakarya ovasının
güney yamacında bulunan tepeler, kestane - kayın karışığı bodur ormanlada kaplıdır. Meskun sahalardan uzaklaştıkça ve yükselklere çıktıkça ted-
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ricen bu ormanların yerini kayın koru ormanları alır. Burada da Rh.
pontioum, sık ve yaygın çalı tabakaları teşkil eder. 900 m civarında kayına, göknar karışmakta ve 1729 m yükseklikteki Dikmentepeye doğru
saf göknar meşcereleri yer almaktadır. 1500 m civarında bulunan bu
ikinci dağ sUsilesinin sırt kısmında çok geniş hayvan otlatım sahaları
vardır. Bu otlaklar arasında bir çok derin, tınlı topraklar ve bunlar üzerinde yer yer bakir ormanları andıran çok güzel kayın - göknar karışık ormanları görülür; kayıniarda üst meşcere boyu 30 m ve göknarlarda ise
35-40 m ye yükselmektedir. Çok yükseklerde ve kuzeye bakan kısımlar
da bulunan saf göknar meşcereleri hariç, ınıntakanın ana orman tipi kayın - göknar karışık ormanıdır. Güneye doğru ilerleyip su kesim hattı aşı
lınca, normal olarak kayın ve göknara nisbetle sarıçam miktarı artmaktadır. Böylece, Bolunun güneyindeki yüksek yaylanın mümkün olan miktarda iyi bir yamaç teşekkülünü haiz olmasına rağmen burada da yine karadeniz sahilinin ilk zonuna girilir. Mıntakada yükseklik kaybı çok hızlı
seyrettiği için saha 1100 m civarında iken ilk meşeler görülmeye baş
lar ve daha sonra yuvarlak olarak 1000 m civarında güzel meşe - kayın
ormanıarına girilir. Kayınlar bu ormanlarda daha ziyade meşe gövdelerinin mantolanmasiyle görevlidirler.
Kuru ve alçak rakımlı yetişme muhitlerinde Hypericum, Daphne
pontioum, Euphorbia amygdaloides, Orataegus, Rubus, Ilex aquifolium v.s.
yer alır. Yüksek ınıntakalar ise Helleborus, bahusus büyük bir gelişim gösteren Helleboris niger, Asperula odorata, Oxalis acetosella, Galium, Digitalis lutca, Ohyrsomun vulgare, Polygonatum officinale, kartal eğriltisi ve
göknar hakimiyeti ve bilhassa sık Buxus sempervirens çalı tabakası ile
tavsif edilir. Mesela, 1518 m yükseklikteki göknar - kayın yaşlı meşcere
leriyle örtülü olan Keltepede alt meşcereyi oldukça yeknasak, boşluksuz
Buxus örtmektedir. Bu mevkiide, kalın borkeli 35 cm çap ve 15 m kadar
boy yapan ve meşcerelere karışıklık türü olarak iştirak eden ağaç yapılı
bir çok Oorylus colurna (yabani fındık) da mevcuttur.

nal

Bahsedilen 3 kesite göre kayın - göknar gelişim
türleri sıralanışı şöyle özetlenebilir :

ınıntakasındaki

rejio-

ağaç

a) Maki : Bu vejetasyon, çok defa yalnız dar bir şerit halinde doğ
rudan doğruya deniz kenarlarını ve akar suların mansap kısımlarını kaplamaktadır.

b) Kestane- Güınüşi yapraklı ılılarnur-doğu gürgeni-Avrupa gürgeni - meşe - kayın ormanları : Kesif iskana tabi ve büyük çapta orman
tahribine uğrayan, takriben 500 m ye kadar yüksekliği haiz bulunan alçak ınıntakaları içine alır. Çalı tabakası Rh. poiticum, Smilax'dır.
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500-900 m arası saf kayın ormanlan: Karadenizin gür geliolup insan boyu yükseklikteki Rh. ponticum, Prunı.ıs
lavrocerasus, Ilex aquifolium ve çok kere güneşli, kuru yetişme muhitlerinde görülen Vaccinum arctostafilos'dan müteşekkil olan çalı tabakası
karekteristiğidir. 700 m den itibaren gittikçe· artan bir miktarda alt tabakaya dahil olan göknar, 900 m civarında asli meşceıeye de iştirak etmeye başlar.
c)

şimli

ormanları

d) 900 - 1500 m arası kayın - göknar karışık meşcereleri : 1000 m.
den itibaren Rh. ponticum çekilir. Buradan itibaren toprağı azami 1 m.
boylanan, diz boyu sarı çiçekli ve kışın yaprağını döken Rh. flaum örter.

Ilex ve Prunus lavrocerasus mevcut

değildir.

e) Saf göknar meşcereleri: Ekseriya 1500 m den başlayıp yuvarlak olarak 2200 m ye, ağaç sınırına kadar olan yüksek rakımlı yerleri
kaplar. Zonguldak'ın nemli, yüksek mıntaka göknar ormanlarındaki sık
çalı tabakası, çok defa Buxus sempervirens'ten müteşekkildir. Doğuda, Hopa ve Rize arasında çok fazla yağmur alan kesimlerindeki alçak rakımlı vadiler, Pazar tarafındaki Hemşin vadisi ve emsali sahalar da keza saf göknar meşcereleriyle örtülüdür.
Bu mıntakadaki maki şeridi önemsizdir. Gerekli silvikültürel muamelelerinden bahsedilmiş olan Castanetum, aslında tahrip edilmiş orman tiplerini karekterize eder. Bu sebeple burada ekonomik önemi haiz olan saf
kayın ormanları ve kayın göknar karışık ormanları üzerinde durabiliriz.
Saf

kayın ormanları

Bu ormanlar, kısmen seçmevari, değişik yaşlı ve kısmen bir yaşlı serenlik çağdaki ve yaşlı ağaçlık çağdaki meşşecerelerden müteşekkildir. Bakir
ormanlardan tutunuz ki, tamamen tahrip edilmiş, sürgünden gelişen bozuk
ormanıara kadar bütün geçiş tiplerini içine alır.
Şurada

burada aralarına tali türler olarak gürgen, titrekkavak, dağ
da iştirak eder. Yer yer husule gelen örtü yangınları ince, parlak
kayın kabuklarını kavurup dökmüş ve zamanından evvel boşaltmayı gerektiren gövde çürüklüklerine sebep olmuştur.
akçaağacı

Kayın meşecelerindeki

kadar hiç bir yerde sık ve gür gelişiınli çalı
yoktur. Bu tabaka içinde hareket etmek çok zordur. Şahsen çok
kere bu gibi çalı tabakaları arasında 20 m ileri geçebilmek için tasavvurun
fevkinde bir gayret serfetrnek ve devriimiş bakir orman ağaçları gövdelerinin üzerinde yürümek zorunda kaldım. Rh. poticumların kırmızısı viole
renkli çiçeklerinin açıldığı ve 20 m den fazla gümüşi gri renkli gövde kısım
ları, dalsız olan devimsi kaymlarının yeşil renkli, taze genç yapraklarının
tabakası
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parlamağa başladığı mayıs ayı

en güzel

zamanı gelmiş

ile birlikte Karadeniz

kayın ormanlarının

olur .

Böyle bir meşcerenin görünüşü yalnız estetik yönden faydalı olmakla
kalmaz, ayni zamanda şu anda istihsaline hazırlanılan, 300 yıllık tarihi bir
gelişimin mahsulü mahiyetinde olan bu kadar fazla ve bu derece dalsız
1 - 1,4 m çapındaki gövdelerin bundan böyle işletme ormanında asla yetiştirilemiyeceklerini de anlatmış olur. iyi bonitetli yetişme muhitlerinin
bu üstünlüklerine, benim şahsan yüzlerce tomrukda tesbit edebiimiş olduğum gibi kusursuz gövde odunun özel durum arzeden beyazlığının da inzimamı hemen meşcere, hem hasat, hem istihsal ve hem de istihsal vasıta
larının daha iyi bir şekilde bakım ve düzenlemeye alınmaları için yeter
sebep teşkil ederler.

Bugüne kadar yürütülen muameleler
Amenajman kesim planlarında sırf 50 cm den yukarı çaplı gövdelerin hakim olduğu bölmeler gösterilmiş ve ayrıca yüksek hacim ihtiva eden
bölmelerden az bir kısmında 35 cm ve daha yukarı çaplı gövdelerin meydana getirdiği servetten faydalanma esası kabul edilmiştir. Kesimler münferit seçme kesimi şeklinde yürütülegelmiş, damgada pratikman meşcere
nin silvikültürel ihtiyaçları değil, kereste fabrikalarının istekleri gözönünde tutulmuştur. Mevcut gençlik için daha iyi bir gelişim imkanı sağ
layıp sağlayamayacağı veya toprakta uzun yıllar üretim yapaınıyacak bir
traşlama vaziyetine sebep olup olmayacağına bakılınadan isteğe uygun durumlu iyi ve kalın çaplı gövdeler kesilegelmiştir. Yürütülen kesimler, sistematik olarak mevcut gençlikte malıdut bir gelişim artımı tevlit edebilmiş, kesim yerinde bulunan kesif ormangülii gelişiminde bir gerilerneye sebep olma şöyle dursun, sağladıkları fazla ışıkla onların daha gür bir vaziyette yetişmelerine ve kapladıkları sahaların 10 yıllar boyunca odun istihsali dışında kalmalarına fırsat vermiştir. Bakir ormanıara müşabih
meşcerelerde yapılan kesimlerde daha ilk girişte ekseriya hattinden fazla
gövde çıkartılmıştır. Servet miktarının yüksek oluşu, devrilen gövdelerin
iriliği sebebiyle artan devirme zararıarına güneş yakması ve rüzgar devirmesi sonunda meydana gelen büyük zararların da inzimam etmesi, bazı
meşcereleri traşlama sahası haline getirmiştir.

Tavsiye edilen muamele

tarzı

Damga, sırf silvikültürel ihtiyaçlara göre yürütülmeli ve bütün çap
kademelerinde müdahele yapılmalıdır. Yakacaklık odun iştirakının kereste fabrikalarının ihtiyaçlarının tatminini bir problem haline getirecek derecede fazla olduğu hallerde, kereste fabrikalarının isteklerini daha ucuz
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şekilde

temin edebilmek için, damgada en önce en fenalar üzerinde durma~
ekseriya bu gibi hallerle karşılaşılır. O zaman,
odunluk vasıftaki kayınıardan boşlukları siperleme v.s. şekilde bir süre daha silvikültürel fonksiyanda bulunabileceklerinin bu hizmetlerinden faydalanmak ve mütebaki gövdelerin kesimini muhtelif yıllara taksim etmek,
ekonomik yönden bir mahsur teşkil etmez.
lıdır. Mıntaka ormanlarında

İki sebep tahdında seçme tarzındaki faydalanma esas alınabilir. Birinci sebep, kesif Rhododendron) llex ve Prunus'tan ibaret olan yaygın çalı tabakasının her tarafta meşcerelerin tabii gençleşmeleri için büyük bir
mania arz etmesi halidir. Zira, gençleştirmeye alınan zon genişleyip büyüdükçe, kavramadaki sadeliğin kaybı sebebiyle, gelen gençliğin bakımı da
zorlaşacaktır. İkinci sebep ise, hali hazırda bütün bölgelerde yaşlan bir
çok yüz yıllara baliğ olan gövdeleri muhtevi meşcerelerin hakim durumda
olmasıdır. Pratik örnekleri burada gösterilmiş olan traşlama vaziyetlerine
benzer vaziyetlerin doğruasma sebep olan ve kaçınılması mümkün bulunmayan büyük devirme zararlarının kısmen de olsa azaltılması gayesiyle bu
gibi dev yapılı gövdeler teker teker çıkartılabilir. Bu halde kesimleri ya sık
sık tekrarlamak veya bütün hasta gövdeleri bir defada almak gerekir.

DevrekOrman İşletmesinin Çaylıoğlu Bölgesine ait 700-800 m yükhaiz derin kumlu tın toprağı üzerinde bulunan bir saf kayın meş
ceresinde alınan 6 hektarlık deneme sahasında yapılan % 100 ölçmede bulunan, kesimden evvelki servet durumu cetvel15 te gösterilmiştir.
sekliği

Cetvel 15.

Devrek,

Çaylıoğlu

Bölgesinin saf

6 hektardaki

Çaplar
cm
20- 34
35 - 49
50
den

Toplam

Ağaç sayısı

yukarı

adet
482
340
210
1032

Servet
ms
322,410
617,310
978,872
1918,592

kayın meşcerı;•sindeki

servet durumu

1 hektardaki
Servet
ms
adet
53,74
80
57
102,89
35
163 .ıs
-ı~
319,78

Ağaç sayısı

Genel olarak bugüne kadar orman amenajman planları hektar başına
1/3 - 1 m 3 /ha gibi çok düşük yıllık eta vermiştir. Bu sebeple işletmeciler
yönetmeliğin Orman Genel Müdürlüğü'nün tasvibinden geçirecekleri özel
imar ve ıslah kesimi raporlariyle ileri yaşlı ve fena artım güçlü gövdelerin
tıkanıp kaldığı meşcereleri mümkün olduğu kadar kısa zamanda genç ve
artım gücü yüksek meşcerelere tahvil edebilme konusunda verdiği yetkiden fazıasiyle faydalanmışlardır. Yukarda örnek olarak verilen meşcere
de 30 hektarlık bir sahada deneme tarzında yapılan kesimde meşcerede serpilmiş vaziyette bulunan ileri yaşlı, geniş taçlı ve kusurlu bütün gövdeler,
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yani mevcut servetin % 36,1 ine denk olan 3492 m 3 lük bir servet çıkartıl
mıştır. Hektara isabet eden kesim miktarı 116.40 m 3 tür. Bu kesimde her
ne kadar şurada burada serpili bir vaziyette bulunan en kalın gövdeler alın
mışlarsada, bu gövdeler 35 m civarında bulunan kesim boyları ve bu boy
ile mütenasip olan taçları sebebiyle devrilirken büyük devirme zararları
meydana getirmişlerdir. Kesimden sonra meşcerede kalan çok güzel ve
düzgün gelişimli, yüksekten taçlanma gösteren gövdelerin sayısı, kabuk
yanması ve rüzgar zararları sebebiyle gittikçe azalarak bir kaç sene içerisinde boşaltma kesiminin gerektirdiği miktara kadar düşmüştür. Bu sebeple mütebaki meşcere serveti, toprak sathını siperleyemez hale gelmiş
ve nihayet saha böğürtlen ve ormangülü ile kaplanıp yabanlaşmıştır. Onun
için, bir kaç yüz senelik bu gibi yaşlı ve geniş taçlı gövdelerin çıkartılma
sında çok dikkatli olmalıdır. Devirme zararlarını hattı asgariye indirebilmek için damgalanan gövdeler arasındaki mesafe, en az ağaç boyunun iki
katı olmalıdır; Orman işçilerinin az yetişmiş olmaları ve taşıma metodlarının primitifliği nisbetinde melhuz devirme zararlarının miktarı da tabiatiyle artmaktadır.
Ormangülü ile mücadele, henüz deneme safhasında olup, bugüne kamüteakip kütüklere herbisid püskürtme ve çalı
tabakasının köklenmesi şeklinde yürütülmüştür. Ormangülünün çok yüksek sürgün verme gücüne malik olması sebebiyle traşlanıanın etkisi devamlı değildir. Ayancık İşletmesinin Fındıklidere mevkiinde alınmış olan deneme sahalarında, traşlama parsellerinde ikinci yılda ölçülen sürgünterin
boyu 20-30 cm traşlamayı müteakip kütüklere Natryum tuzu püskürtülmüş bulunan komşu parsellerdeki sürgünterin gelişim durumları ise, hemen hemen onlardan farksızdır.
dar

traşlama, traşlamayı

Devrek Orman İşletmesinin Beldibi bölgesinde, yaşlı bir kayın ormabulunan sık ormangülü sahasında 3 X 5 m boyutunda dama tahtasına benzer bir şekilde alınan sahalarda kökleme yapılmıştır. Yamaçlarda ormangülleri eğim yönünde bl.r gelişim göstermekte ve toprak sathına
yakın yerde önce palamsı bir şekil alıp bilalıere yukarı doğru yönelmektedirler. Eğer ormangülleri sırta bakan tarafa, geriye doğru kuvvetli bir şe
kilde çekilirse, sığ olan kökleri sebebiyle emici ince kıllar dahil kolayca
sökülebilmektedir. Böyle bir çalı tabakası dahilinde bu şekilde 3 - 4 saha
köklenmiş ve mevcut çalı tabakası hertaraf edilmiştir. Orman İdaresi, kayın gelişim sahalarınsaki kesif ormangülü ile enerjik bir mücadeleye giriş
rnek ve yeterin üstünde bulunan hali hazır ucuz iş gücünden zaman kaybetmeden gereği gibi faydalanmak zorundadır. Çalı tabakasının gelişim
gücü, batıdan doğuya doğru gittikçe artar, kayın-göknar ınıntakasında
yuvarlak olarak 2 m civarında olan boylanma, Rus hududunda, Otinko
ormanında aşağı yukarı ortalama 4 m ye ulaşır.

nında
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Sahadan bir kere ormangülünün çekilmesi halinde, insan yardımına
lüzum kalmadan bizzat kayın, yer yer bulunan çalı tabakasını yenerek ormangülüne kaptırmış olduğu sahaları tedricen yeniden kazanabilir.
~

nin
leri

Bu zaman zarfında uğranılacak büyük artım kayıpları, gençleştirmezamanda sağlanması için sarfedilecek yüksek miktardaki giderkarşılayacak ölçüdedir.
kısa

Yukarda da temas edildiği gibi Rh. ponticıım) en gür gelişimini evvelemirde kapalılık derecesi düşük olan ve toprak sathına fazla ışık ulaşan
ormanlarda yapmaktadır. Eğer meşcereler sık kapalı yetiştirilebilir ve
gençleştirme zamanına kadar asgari O, 7 kapalılıkta tutulabilirse, ormangülü gelişimini önleyici en iyi yola girilmiş olur. Bu durumun mevcut olmadığı hallerde, üstteki yaşlı tohumluk ağaçları alttabakada beklenen özellikte garantili bir gençlik teşekkül edinceye kadar çıkartmamalıdır. Demekki, bu izahattan şu sonuca ulaşılabilir : eğer büyük sahalar dahilinde yeter ışık dozunun ayarlanması müşkülat arzeder ve yapılan hatalar felaketimsi bir yayılış iktisabına sebep olacak mahiyette olursa, siper kesimi orada tatbik edilemez. Bir yaşlı olan ve seçme kesiminden sarfınazar
edilmek istenen meşcerelerde, olsa olsa kenar kesimleriyle kombine grup
işletme tarzına yönelmek mevzuubahis olur. Bu işletme tarzında münferit
küçük sahalar üzerindeki gelişimin kavramı mümkün olur ve dolayısıyle
daha iyi bir bakım yürütülebilir.
Damga her şeyden evvel bugüne kadar nazarı dikkate alınmamış olan
gençlik çekirdeklerini muvafık halde kaynaştırabilecek bir şekilde yürütülmelidir. Bu durumun tahakkuku kenar kesimleriyle kombine grup iş
letme tarzında ve seçme işletmesinde kolaydır. Bunun için evvel emirde
mevcut gençlik tetkik edilir ve eğer ihtiyaca yeter bir gençlik mevcut değilse gençleştirmeye baştan başlanır.

Serenlik çağındaki meşcerelerde ferahlandırma; gençlikte ise, gençlik bakımı yürütülmelidir. Bu arada meşcere dahilinde serpili '!vaziyette
bulunan titrekkavaklar, gövde çürüklüğü başlamadan evvel ferahlandırma
kesimleriyle çıkartılıp kağıt odunu materyali olarak kıymetlendirilmeli
dir. Toprak yangını görmüş ve mevcut ağaçları çürümeye başlamış olan
meşcereler, genç ve gençleştirme zamanı henüz gelmemiş olsa dahi, bir an
evvel gençleştirilmelidir. Nemli kuytak kısımlarda rastlanan porsuklara
gerekli önem verilmeli ve tomruk istihsaline elverişli iyi gövdeler iktisap
edecek şekilde seyreltik korunmalıdır. Alt meşcerede yer alıp alçak rakımlara kadar inen göknarları, müstakbel asli meşcereye intikale müsait
fertler olarak mütaala etmemelidir. Bu husus, göknar - kayınkarışık ormanlarının teşekkül ettiği hududun altında kalan ınıntakalar için mevzuubahistir; Buradan itibaren göknarda da gerekli bakım ve gençleştirme
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tedbirlerinin alınması lazımdır. İyi özelliği haiz derin bir kireçli balçık toprağı üzerinde gelişen bir yaşlı saf bir kayın meşceresinin verim gücünü belirtebilecek bir örnek olarak, ünye Orman İşletmesinin Eşeerne Bölgesine
ait 37 a No. lu bölmesi alınmıştır (Cetvel 16).
Cetvel 16.

Ünye Orman işletmesinin Eşceme Bölgesine ait 37 a
No. lu Bölmenin servet durum.u

Gövde sayısı
Çap sınıfları
İyi
Kusurlu
cm - - - - - - Adet/ha
Adet/ha
---·10- 19
ı
20- 34
ı
35 - 49
ı
50 den yukarı

-----~""---

242

Toplam

3

İyi

m /ha _
_______
3

..

7 ,37
47 ,29
95,90
363.69

o ,33
2,04.
4,77

514,25

245

Genel toplam

Servet
Kusurlu
m 3 /ha
--·_;;;;.;;.___

7 ,14
52ı,39

Meşcere, 35 - 40 m boyunda, dalsız gövdelere malik 150 - 200 yaşlı
fertlerden müteşekkildir. Meşcerede bakir ormanıardakine müşabih çok
ileri yaşlı, devimsi ağaçlar mevcut değildir. Servet içindeki kusurlu materyalin miktarı da çok azdır. Meşcere kapalılığı, ortalama 0,8 olup cari
artım 6.46 m 3 /ha dır.

Az miktarda göknar karışıklığını muhtevi değişik yaşlı bir kayın meş
ceresine örnek olarak alınan Karabük Orman İşletmesi Su - batan, Kizdap
(Eğriova) Bölgesinin 2 No. lu bölmesinin durumu ise şöyledir. (Cetvel 27):
Cetvel 17.

Karabük, Subatan - Kizdap Bölgesine ait 2 No. lu
Bölmenin servet durumu.

Kay m
Çap

sınıfları

Göknar

Adet/ha

m 3 /ha

Adet/ha

m 3 /ha

18
32
lO
68

3,780
25,290
20,950
406,470

38
30
16

7,600
21 ,'.?20
29,820

Toplam

128

456,490

84

58,640

Genel toplam

212

cm
10- 19
20- 34
35- 49
den
50

yukarı

515 ,131)

Denizden 900 m yükseklikte bulunan bu bölmede yuvarlak olarak 35
m_ boylu ve.80 _- 100 cm çaplı, bakir ormanların d{w yapılı ağaçlarını andı-

53
ran ağaçlar mevcuttur. Toprak, Rubus - Ilex
sünden müteşekkil ölü örtüyle kaplıdır.

çalıları

Çaylıoğlu ve Eşeerne bölgelerinde gördüğüm
kiye'nin en· iyi kayın ormanlarından dır.
Kayın-göknar karışık

ile yaprak döküntü-

kayın ormanları,

Tür-

ormanlan

Karadeniz ınıntakasının usülsüz müdaheleye uğramamış vaziyette
bulunan bakir orman karekterindeki kayın - göknar karışık ormanlan,
memleketin en muhteşem orman toplumlarından birisidir. 40 - 50 m boylu 500 - 600 yaşındaki göknarlardan müteşekkil meşcerelerin hektarın
da 1250 m 3 e baliğ olan servet mevcuttur. Göğüs çapı 70-130 cm arasın
sa bulunan cesim gövdelerin yarattığı sıklık sebebiyle meşcere dahilindeki görüş sahası pek mahduttur. Kayıniarın meşcereye iştirakleri yer yer değişiktir. 1500 m den yukan rakımıarda kayınıarın boy gelişimi, göknarlara oranla 5-10 m daha kısadır. Evvelce birlikte çalışmış olduğum J.
Baseler Ayancık Orman İşletmesinin Çangal Bölgesine ait amenajman planını düzenlerken almış olduğu 43 adet deneme sahası yardımİyle ana kayın - göknar karışık ormanlarının kuruluşlarını, istihsal güçlerini ve gelişimlerini detaylı bir şekilde inceleyip yayınlamıştır (8). 1000 m den itibaren çalı tabakasından Rh. pontioum, Prunus lavrooerasus ve Ilex türleri
çekilmekte ve onların yerine tabi gençleşme için fazla bir engel teşkil etmeyen Rh. flavum kaim olmaktadır.
Zonguldak - Hendek arasındaki bölgenin özel nemliliği haiz hinteriand
sahalarının bilhassa 1500 m den daha yüksek rakımlı kısımlannda Buxus
sempervirens kapalı bir çalı tabakası meydana getirirse de, Rh. pontioum
kadar fazla bir önemi yoktur. Ancak kuzeye bakan nemli kısımlar ve tepeciklerde yer yer tabii gençleşmeyi önleyen etkilerde bulunabilir. Ayancık'ın
daha kuru karekterli kısımlarında ise böyle bir durum mevzubahis değil
dir. Asli ağaç türleri kayın ve göknar olan bu meşcerelerde yer yer dağak
çaağacı ve dağkaraağacına rastlanır; porsuk ve dişbudaklar nemli kuytak
yerler ile boğaz kısımlarında bulunur. Memleketin iç kısımlarına ait su
ayrımiarına doğru karaçarnların iştiraki başlar ve alçak kısırnlara indikçe iştirak nisbeti artar. Sarıçarnlar ise, ınıntakanın kısmen güney ve güneybatıya müteveccih sırt ve sağrı kısımlarında kayın ve göknar ile karışıklık yaparlar. Su ayrımına yakın kısımlarında vadi boylarından çı
kan hayvanların bütün yaz süresince otladıkları bir çok yaylalar mevcuttur. Orman içi otlatım yanında yayiacılık da ormanıara bir sürü zararlar
vermektedir. Yayialar civarındaki göknarlar pedavra imaline yarayıp ya~
ramadıklarını anlamak maksadiyle baltalada yaralanmış haldedir.
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bulunan geniş göknar ve sarıçam meşcereleri, halkın
yaz başı kambiyomundan faydalanmak maksadiyle çobanlar tarafından soyulmuştur. Bu gibi meşcerelerde ancak, alplerin
yabani hayvanlar tarafından soyulmuş olan ladin meşcerelerinde yapıldı
ğı gibi, erken gençleştirme yapılabilir.
Serenlik

çağda

şifalı olduğuna inandığı

Kuru karekterli mıntakalarda her yıl Ağustostan itibaren serenlik
bulunan genç kayınlar yetersiz olan otlatım imkanlarından dolayı, sürülereyedek yem materyali olarak mütelaa edilen yaprak ve dalcık
larından faydalanmak amacı ile çobanlar tarafından devrilmektedir. Karta! eğreltisi, Juniper-us nana ve kuzu kulağı gibi bitkiler yaylalarda gittikçe daha geniş sahalar kaplayarak onların otlatını gücünü azaltmaktadır. Bu türlü verim gücü kaybı, müsait vaziyette bulunan orman kısımla
rının sistematik şekilde kapalılığının kırılıp ışıklı, gevşek hale getirilmesi yolunda yapılan müdahelelerle ilerlemektedir. Y aylaların bu gibi yabani diri örtüden temizlenip islah edilmesiyle ilgili bir çalışma adet değil
dir.
çağında

Meşcerelerde

bugüne kadar yürütülen muamele

tarzları

Burada da memlekette mutad olan seçme kesimine sadık kahnmış ve
kesimler iyi vaziyette bulunan meşcerelerin kalın ve iyi gövdelerinin çı
kartılması tarzında yürütülmüştür. Genel olarak, gençlik çekirdeklerinin
ıslahını ve genişletilmesini sağlayacak damgada bulunulmamıştır. Yeni yeni başlanan hariç, ferahlandırma ve gençlik bakımı ile ilgili çalışmalar
da yapılmamıştır. tç zonu civar çam iştirakinin başladığı hudut kesimindeki meşcerelerde de çarnın azalmasına sebep olan seçme kesimi ile çalı
şılmıştır. imar katiyatı adı verilen kesimlerde bakir orman meşcerelerin
den bir an evvel faydalanma denemelerine girişiimiş ve bu bölgede de kasda matuf olmayan traşlama sahaları meydana getirilmiştir.
Tavsiye edilen silvikültürel tedbirler
Kayın - göknar karışıklığı için, tatbik edilmekte olan seçme kesimi,
mevcut zengin göknar ve kayın gençliğinin isteklerini de göz önünde tutmak şartiyle, en iyi düşen kesim şeklidir. Damgaya çıkan ormancı, evvela meşcerede seçime müsait hazır vaziyette bekleyen sayısız gençlik çekirdeklerinin ve transport hudutlarının yerlerini görüp tutacağı yolu kararlaştırdıktan sonra damgaya başlamalıdır. Zira, malıdut uzanımlı ve nakliyat anında zararsız olacak bir kesim yaptığı takdirde bakım bekleyen
gençliğe gerekli yardımda bulunabilir. Halihazırda yürütülmekte olan seçme kesimleri, mevcut gençliğin gelişimine yardımcı olacak ve onları artıracak kesimler değildir. Aksine, en son alınamsı gerekip gerekınediği
ne bakmadan meşcerenin kapalılık durumu en iyi olan kısımlarını ara-
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yıp

bulan ve işe yarayan gövdelerini ayıklayıp çıkartan bir kesim şeklin
de yürütülmektedir. Buranın bilhassa aşağı yukarı bir yaşlı olan meşce·
relerinde, hiç olmazsa muayyen bir süre gayeye uygun düşecek faydalanınayı esas alan kenar kesimleriyle kombine grup siper kesimleriyle çalış
mak icabeder. Damga, hiç bir suretle bir şablon dahilinde kalarak yürütülmemeli, mevcut meşcerenin isteğine uygun düşen bir işlem şeklinde yapılmalıdır. Değişik yaşlı ve düşey kuruluşlu meşcerelerde, tekniğine göre
uygulanan bir seçme kesimi, serenlik çağdaki genç meşcerelerde ise, ferahlandırma kesimleriyle çalışılmalıdır. Civarında, gevşek kapalılık gösteren ve gençleştirmeye alınmış, içerisinde tohumluk ağaçlar veya kaba
yapılı fertleri muhtevi bir meşcere bulunan, bugüne kadar müdahele görmemiş ve kapalılık durumu iyi olan yaşlı kısırnlara şimdilik dokunınayıp
gençlik üzerinde bulunan ve onlara baskı yapan yaşlı fertleri almakla yetinmeli ve gençliğe serbest bir gelişim imkanı vermelidir.
güney yamaçlarda mevcut olan sarıçam - göknar için, bugüne kadar fevkalade gelişim gösteren çamları uzaklaştırır şekilde yürütülegelmiş olan seçme kesimi uygun değildir. Burada, 1 - 1,5 ağaç boyu çapında küçük uzanımlı sahalar
üzerinde traşlama kesimi yürütülmelidir. Çam gençleştirmesi için, yanda
bulunan çarnların yan tohumlaması esas alınabilir. Bu şekil çalışmada meş
cere kenarına yakın kısırnlara bir yaşlı göknar - kayın gençliği gelirken,
traşlama sahasının orta kısımlarında ileri yaşlı, saf çam gençliği bulunur.
Zamanla bu çam gençliğinin altında da göknar ve kayın gençliği yer alabilir. Fazla ışıklanma olan güneye bakan kısımlarda alınacak traşlama sahalarının ortalarında 1 - 2 tohumluk ağacın bırakılması, çam gençliği için
zararlı olmaz ve gençliğin daha sık olması ve ince dallanması sağlanmış
olur. Seri yürütülen boşaltma temposu sayesinde göknar ve kayın gençliği altındaki boşluklu kısırnlara biraz çam gelmesi ve böylece arzu edilen
münferit sarıçam karışıklığı da sağlanmış olur.
Su

ayrımına yakın,

kayın doğal karışık meşcereleri

göknar - kayın karışık
gövdelerden mütebüyük guruplarda, küçük saha siper kesimleriyle derhal gençleştir

Burada yer yer mevcut olan serenlik

çağlı

meşcerelerinde ferahlandırma yapılmalıdır. Soyulmuş
şekkil

meye

girişilmelidir.

imar kesimi denen kesim tarziyle bakir orman meşcerelerinin büyük
miktara baliğ olan servetlerinin çok hızlı yürütülen bir tempo ile sömürülmekte olduğuna, burada bir defa daha temas etmeliyim. Bunun için Düzce Orman İşletmesinin Balıklidere bölgesinin 50 No. lu bölmesi bir misal
olarak alınabilir. 90,80 ha yüzölçümünde olan bu bölmenin kesimden önceki ortalama serveti 237 m 3 göknar, 165 m 3 kayın olmak üzere cem'an 402
m 3 /ha idi.
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Bu 96,80 ha dan kesinıle çıkartılan miktar, 7941 m 3 göknar ve 4896 m 3
kayın olmak üzere 12837 nı olup hektar başına isabet eden kesim 82 m 3
göknar ve 51 m 3 kayın, 133 m 3 /ha dır. Bu miktar ise mevcut servetin% 33
üdür. Kesimden sonra meşcerede husule gelen sayısız büyük boşluk ve
açıklıklarda ümit edilen göknar-kayın gençliğinin yerini kesif Rubus ve
Rh. flavum işgal etmiştir. Göknar nisbetinin fazla olduğu bir karışık meş
cerede, mevcut servetin bir kesimde 1/3 ünün çıkartılmasının, kayın meş
cerelerinde mevzubahs kabuk yanması gibi bir tehlikeyi davet etmemesi
sebebiyle, büyük bir önemi yoksa da, bir kısım toprak muayyen bir süre
odun istihsali dışında bırakılmış olur. Bu hal ise, arzu edilen iyi bir şey
değildir. Şahsen adı geçen kayın sahası ve ayrıca Karabük Orman İşlet
mesinin kayın - göknar bakir orman sahalarının 2 yerinde yapılan kesimi
idare ettim ve kesim sahasında husule gelen kaçınılması mümkün olmı
yan devirme zararlarının kesilen yaşlı kayın ve göknar gövdelerinin taç
büyüklüğü ve işçi maharetiyle mütenasip olduğu sonucuna vardım. Bu sebeple devimsi gövdeleri muhtevi meşcerelerdeki damgalar, zarar görmesi
melhuz olan sahalar arasında en azından bir ağaç boyu genişliğinde dokunulmamış orman şeriti kalacak şekilde idareli bir tutunıla yürütülebilir. Bundan başka evvela dev gövdelerin damgalanması bunların devrilmesine kadar damgaya ara verilmesi ve bilahare bunların devrilmesi anın
da zarara uğrayan gövdelerde damgaya devam edilmesi şeklinde tutulacak bir yola girilmesi, alınacak gerekli silvikültürel tedbirlerle yeni durumun islahına gidilmesi, tavsiye edilebilir. Yukarıda mevzubahs edilen
damga ve kesim sonuçları, aşağıda cetvel 18 de gösterilmiştir.
3

Cetvel 18.

Kizdap Bölgesinin 2 No. lu Bölmesinin ve Soyuk Bölgesi
9 No. lu Bölmesinin servet durumları.

Kizdap Bölgesi
bölme No. 2
Ağaç

türü

Soyuk Bölgesi
bölme No. 9

Soyuk Bölgesi
bölme No. 9

Kesilen
ma

Servet
m 3 /ha

Kayın
Göknar

456 ,49

2,52

418,33

55 ,lO

146,37

58,64

51 ,12

606,10

71,20

658,34

97 ,84

Toplam

515 ,13

833 ,71

97,84

Kesimin servete

oranı

53,64

:

Kesilen
ms

Servet
m 3 /ha

Servet
m 3 /ha

--------126 ,30

1024,43

%

% 11,8

12 ,3

Misaller, bu güne kadar kesim görmemiş
zeninin bozulmaması maksadile ilk müdahalede
12 yi aşmaması gerektiğini göstermektedir.

Kesilen
ma

meşcerelerde
çıkartılacak

istihsal dümiktar % 10 -
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Buna benzer sahalarda eğer Fröhlich'in (8) ileri sürdüğü gibi en kagöknar ve kayınıardan başlamak üzere, siper kesimleriyle mevcut servetin yarısının alınabilmesi mümkünse, bu çapta ani ve şiddetli bir müdahaleyi esas alan kesimin arzu edilen tatminkar bir gençliğin teşekkülüne
imkan veren, yani zengin tohum yılıyla müsait hava şartlarının bir araya
geldiği ender zamanlarda yapılabileceği iddia edilebilir. Kaldı ki, bir çok
hallerde 10 - 15 yıllık gençleştirme süresi sonunda, en iyi şartlarda bile
mütebaki yaşlı meşcere kısımları arasında gençliğe kavuşamıyan boşluk
lar kalır.
lın

Eğer Tsehermak (14, S. 494), tavsiye edilen usulün bakım konusundaki taleplerinin şüphesiz olduğu ve kesim miktarının devirme zararına
uğrayan gövdelerin kesimlerinden çıkan emvalin ilavesiyle dahi mevcut
hacmin yarısına ulaşmaması şeklindeki beyanını Fröhlich'in iddiasına bir
cevap şeklinde kasdediyorsa, kendisiyle hemfikir olunabilir; Tschermak'ın
bildirdiğine göre Bosna'da böyle fazla ışıklanmaya sebep olan tohumlama kesimlerinin neticesi olarak sahalar diri örtü ile yabaniaşmış ve rüzgar devirme zararları husule gelmiştir. Bu tesbit benim burada edindiğim
tecrübelerirole tamamen intibak halindedir.

Büyük orman

sahalarının kısa

vadeli kullanılabilen odundan mamul
kaydırma olukları, su kanalları v.s. ile işletmeye açıldığı zamanlarda, bu
tesislerin 5 - 10 sene sonra kullanılmaz hale gelmiş oldukları düşünce
siyle her girişilen yerde mümkün olduğu kadar fazla miktarda kıymetli
odun servetinin çıkartılmasına çalışılırdı. Ormana motorlu taşıt vasıta
larının girmesiyle bu günler geride kalmış ve bu gün. yalnız Avrupada
değil, Avrupa dışı memleketlerde dahi bu sömürücü fikir yerine, kurulacak sabit yol ağlarıyle devamlı faydalanma fikri yerleşmiştir.
Hiç bir yerde

kayın,

yukarı

orman

sınırına çıkmadığı

mıntakalardaki bazı saf göknar meşcerelerinde alt
rak getirilmesi tavsiye edilebilir.

Kayın - Göknar
si için çok fazla olan

yapı

için yüksek
materyali ola-

karışık ormanlarında artım

gucunun yükseltilmegöknar iştirakinin
fazlalaştırılması isteği yanında, toprak ıslahı bakımından takriben azami 0,2 civarında malıdut bir kaym karışıklığı da arzuya şayandır. Böylece, kayın - göknar karışık orman ınıntakasının en önemli meşcere tiplerini ve bunlarda tatbiki gerekli uygun silvikültürel mumameleleri görmüş olduk.
azaltılarak,

Bence, bu konuda daha üzerinde durulması icabeden birçok hususlar
Tavsiye edilen silvikültürel tedbirlerin türlü muamele tarzları
tatbikini gerektiren birim sahaların toplu şekilde gözden geçirilmesi

vardır.
nın

kayın iştirakinin
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ve bunların
19).

karşılıklı

durumlarının

incelenmesi bu

meyandadır

(Cetvel

Cetvel 19

Muamele
No. Birimi
ı

Saf

kayın

Yaş

durumu

Silvikültürel tedbirler

Değişik yaşlı meş-

cereler

Seçme kesimi ile çalışılmalı, mevcut gençJik geliştirilmeli; gençleştirme sahasındaki
ormangülü yerine göre köklenmeli; ormangülünün yayılmasını önlemek kasdıyla gençleştirmeye uygun olmayan kısımları iyi bir
kapalılıkta tutmalı.

2

Saf

kayın

meşcereleri

Aşağı

bir

yukarı

olan

yaşlı

.yaşlı

meşcereler

Küçük saha siper kesimi ile çalışılmalı; ormangülü ile kaplı kısımlarda kökleme yapıl
malı; ormangülünün yayılma tehlikesine imkan verebileceğinden büyük saha kesimi ile
çalışılmamalı.

3

4

Alt meşcerede
göknar olan
k ayın meşcereleri

Bir

Kayın

Değişik yaşlı meş-

Seçme kesimi esas

cereler

transpoıt hudutları

nar

- Gök-

kaı.Jışık

yaşlı

ve

deği·

şik yaşlı

meşcereleri

5

Kayın-

nar

6

Gök-

karışık

Aşağı

yaşlı

meşcereleri

meşcereler

Sarıçam

- Göknar - kayın ka-

A;?ağı

rışık meşce

meşeereler

yaşlı

meşcereleri

Bir

yaşlı

şik yaşlı

ve

mevcut gençlik
gözönüne alınarak ileıle
tilme1i; gereken yerlerde ormangülünü köklemeli; yeni girilecek gençleştirmede, önce
göknarı ve bilahare kayını sahaya getirmeli.

bir

Küçük saha traşlama kesimi ile çalışmalı;
yan tohumlama ile sarıçamı gençleştirmeli;
kayın ve göknar gençliği için meşcere kapa·
lılığını gevşeten ışıklı kenar kesimleri kul·
lanmalı. Traşlama sahası çapı ı - ı,5 ağaç bo·
yunda ve hususiyle saha elips şeklinde olma·
lı ve büyük çap doğu - batı yönünde alınıp
iyi bir tohumlanma imkanı yaratılmalı.

deği

Küçük saha siper kesimi, hususiyle seçme
kesimi yürütülecek, yukarı orman hududu·
na çıkmadığı için 0,2 kadar sun'i yolla alt

yaşlı

cereleri

7 Saf göknar

alınmalı;

Küçük saha siper kesimi esastır. Transport
hudutları gözönünde tutularak gençlik çekir·
dekleıi seçilmeli; gerekli yerlerde ormangülü köklenmeli; gençleştirmede önce göknarı,
sonra kayını getirmeli.

yaşlı

yukarı

olan

hududuna yakın olan
yerlerde müstakbel meşcerenin bir uzvu olarak, alçak kesimlerde ise toprak muhafaza
ağaç türü olarak mütaala etmeli ve ona göre
gerekli muameleyi yürütmeli.

bir

yukarı

olan.

Göknarı, yukarı kayın

ıneşcereye kayın eklenıneli.
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Cetvel 19 <Devam)
Yaş

Muamele
No. Birimi
- kayın - gökgöknar; S. Çam
kayın - göknar; göknar

durumu
m eşeereleri

Bakir orman karekterli

meşcereleri

9

Kayın; Kayın

göknar;

·

Sarı

Serenlik çağda bu·
lunan meşcereler

Silvikültürel tedbirler
Damgayı, devimsi gövdeleri tek, tek meşce
re dahiline serpilmiş halde alacak şekilde
yapmalı ve bunların devrilmesiyle meydana
gelecek boşluklar arasında bir ağaç boyu
müdahale görmiyecek saha bırakmalı; kesim
miktarı, servetin % 10 - 12 si kadar olmalı;
damga ve kesim evvela en kalın gövdelerde
yürütülmeli ve onların husule getirdiği za·
rarlar açıkca görüldükten sonradır ki ince
gövdelerde seçme kesimi şeklinde damgaya
devam etmeli.
Ferahlandırma kesimleri yürütülmeli.

çarn-Kayın

Göknar; Göknar meşcere
leri
10

Kayın; Kayın

·
Göknar; S.
Çaın - Kayın Göknar. Göknar meşce
releri.

Gençlik
bulunan
ler.

çağında
meşcere

Gençlik bakımı yürütülmeli ve yalnız kaba
ve gelişimliler, çatallar, zarar görmüş
ler uzaklaştırılmalı; gençlik oldukça sık tuyapılı

tulmalı.

Rhododendron tehlikesini hertaraf edebilmek için,
leştirme zamanına

a3.

kadar mümkün mertebe

Kayın-Göknar-

Ladin

meşcereler

genç-

sık kapalı tutulmalıdır.

Karışık

Orman

Toplumları

Kayın

zonunda en doğu kısım olan bu bölge, Türkiye'nin en fazla yaz
alan sahasıdır. Rize, Haziran- Temmuz ve Ağustos ayları zarfında
500 mm yağış alır. Yaz ayları zarfında dağlık kısımlarda fazla bir bulutlanma husule gelir. Yüksek kısımlardaki bulutlakaplı günler sayısı sahildekinden daha fazla olup zengin bir vejetasyon teşekkülüne imkan veren
seralardakine benzer bir atmosfer yaratır.
yağışı

Bulutla

kaplı

günlerin senelik

miktarları, İl

ve yaz

ayları

itibariyle

şöyledir:

Rizede
Trabzon da
Giresunda
Ankarada

154,9 gün olup bunun 9 u Haziran, 13 ü
150,0 »
»
» 8,5
» 11,6
151,1 »
»
»
7,3
»
9,4
))
0,6
88,6 »
»
» 1,8

Temmuz ve 15 i
»
10,9
»
10,1
»

0,3

Ağustos

»
))
))

6.8.1958 günü yaptığım Ankara - Trabzon uçak yolculuğunda ayni güne ait hava şartlarının durumu şöyle idi : Saat 10 da güzel bir havada An-
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karadan havalandık, 20 dakika sonra uçak bir sis denizine ve hareketli
bir atmosfer içine daldı. Samsun - Trabzon arası sahil boyu uçuşu hiç bir
şey görülmeden yapıldı ve Trabzona yağmur yağarken indik. 6.8.1958 tarihinden 16.8.1958 tarihine kadar olan süre içerisinde 3 gün yağmurJu, 6
gün sis ve kesif bulutla kaplı geçti. Trabzonun güneyindeki dağlık bölgede ise güneşli gün sayısı tek bir güne inhisar etti.
Bütün mıntıka, her tarafta boylu çayırlada kaplıdır. Hiç bir yerde toprak yüzü açık, çıplak değildir. Tepelik arazi özelliğindeki sahil boyu kesiminin karelrter ağacı kızılağaç olup yer yer küçük saf koruluklar ve yer
yer de meşhur fındık kültürleri üzerinde gevşek siperli, üst ağaç tabakası
olarak görünür. Köylülerin ifadelerine göre, kızılağacın yarıgölgesi altın
da fındık kültürleri çok iyi hasılat vermektedir. (bir taraftan topraktaki
azot miktarını artırınakla ve diğer taraftan zengin humus teşekkülüne
sebep olmakla.) Salıilin alçak kısımlarında mandalina, zeytin ve incir yetişip olgunlaşmaktadır. Teraslar üzerinde kültüre edilmiş olan koyu yeşil çam fidanıarına ait şeritler yamaçlarda 700 m ye kadar yükselmektedir. Tarlalar arasında yaygın olan kestane, ılhamur ve meşe ormancıkla
rında her tarafa 5 - 7 m. kadar boy yapan ve ınıntıkada bir meyve ağacı
olarak muamele gören, Prıtnus lauroserasus)un koyu yeşil yaprakları parıldar. Zengin koylu sahiller ve yüksek dağ silsileleri arasında uzayan bu
güzel balıçevari manzara, memleketin en hoş ve cazibeli çevrelerinden birisini teşkil eder.
Hopa- Borçka-Artvin- Yalmzçam vejetasyon kesiti
Geniş yayılış

gösteren bu bahçemsİ manzara, Hopadan başlayıp Hopa - Borçka yolunun iki tarafını kapiayarak ve 1000 m yükseklikteki boğazdan aşarak Borçkaya ulaşır. Çoruh vadisinde bulunan Borçkaya inerken kızılağaç ormanları kaybolup yerini miktarları gittikçe artan sarı
çarn ve meşelere terkeder. Çakıllar ve sularla kaplı olarak dar bir şekil
de. devam eden Çoruh vadisi, Borçkada biraz genişleyerek iskana müsait
bir durum alır. Her iki yamaçta sert şekilde yükselen çıplak kayalıklar
ancak nehirden 300 - 400 m yükseklikten itibaren yeşille örtülür.
Borçkanın 30 km. ötesinde Otinko ormanı bulunur. Bu kesimdeki
isirolerin ekserisi, 1870 - 1918 yılları arasında Rus işgali zamanından,
Rusçadan kalmadır. Zira; Artvin, Sarıkamış ve Kars bu süre içinde Rus
işgalinde kalmıştır. Borçkadan itibaren vadi gittikçe yükselip Karçal'ın
eteğinde 3600 m, ye ulaşır. Karçalın yukarı kısımlarını işgal eden Otinko
ormanlarile münfert orman parçaları, sık ve geniş yayılış gösteren ormangülleriyle kesilmiş haldedir. Ormangülünün, Rh. ponticum ve beyaz
çiçekli Rh. Smı·inowii Trautv türleri burada 4 m kadar boylanan sıksık-
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lar teşkil eder. Rh. Smirnowii Trautv türüne ait sıklıklar, serenlik çağın
daki meşcereleri andırır. Bu türün ışık isteği görünüşte Rh. ponticum)dan
daha fazla olup yapraklı taç kısmı uzun, çıplak bir gövdecik üzerine oturmuş vaziyettedir. Yaprakları Rh. ponticum'unkine benzerse de, genç yaprakların her iki yüzü de beyaz keçemsi tüylü, yaprak kenarları rulemsi
kıvrıktır. Bilahare yaprak üstyüzündeki tüyler kaybolmaktadır.
Buradaki kesim mahallerinde, geriden meskenmiş hissini uya,ndıran,
devimsi gövdelerin kesim artıklarından meydana gelen büyük odun yığın
ları gördüm; 120 -140 cm çaplı olan tomruklar arasında işçilerin sırf baş
larını seçebildim. Bir çok yeni kesilmiş kütükler üzerinde yaptığım tesbitlerde şayanı hayret sonuçlara vardım. Gövdelerin yaşlarını çok düşük,
200 --250 arasında ve yıllık halkaları geniş ve gövdeleri tam manası ile sıh
ha,tli buldum. Asli ağaç türleri Ladin - göknar ve kayından müteşekkil
olan mıntaka karışık ormanları, meslek hayatım boyunca hiç bir yerde
rastlamadığım, tahayyülün üstünde gür bir gelişim göstermektir.
Karçal dağının yamaçlarına kadar sokulan nemli deniz havası, 1000 m
nin, üstünde bulunan boyun kısmından itibaren yükselerek taşımakta olduğu nem'in büyük bir kısmını buraya bırakmaktadır.
O:rman 2000 m de geniş bir yayla ınıntakasma açılmakta ve sun'i olaorman sınırlarını 50 - 70 cm kalınlığı haiz bozuk kayınlar teşkil etmektedir.

rak

alçaltılan yukarı

Mevcut Ladinler, habitus bakımından tamamen Piaea excelsa ya benzeyen Picea orientalis1tir. Bu ladin türü, takriben 4 mm uzunlukta olan kı
sa. ibreleri, 5 - 8 cm olan kısa kozalakları ve gençlikte göknarınkine ben~
ziyen açık renkli düzgün kabuklarile excelsaldan ayrılır. Göknar türü
Abies nordmanniana olup yayılış sahası ladinle müşterektir. Zengin ve daha uzun ibreleriyle, reçinesiz 4 adet terminal tomurcukları ile Abies pectinata'dan ayrılır. A. pectinata'da tomurcu:Klar üç tanedir; nihai tarnurcuk
sayısı 4 olan Abies bornmülleriana da tarnurcuk pulları reçinelidir. Bildiğimiz gibi bornmüllerinana'nın ana yayılışı 1000 - 1800 m arasındadır. A.
nordmanniana'nınki ise daha yüksek rejionlarda, yani 1500 - 2000 m arasında yer alır. Kesimler, mevcut kesif Rhododendron örtüsü ve ormanın büyük guruplar halinde çözülmüş olması nazarı dikkate alınmadan yürütülegelmiştir. Bir kısım gövdelerin bir araya gelip teşkil ettikleri gurubun etrafı çepeçevre ormangülüyle çevrilmiş olsa dahi, mekanik şekilde münferit seçme tatbik esilmiştir. Bu kesim şeklinin silvikültürel yönden müsbet
olan tarafı, büyük tomrukları ormangülü içerisinden sürükleyip çıkartır
ken ladinin uçan tohum fidelerine asgari tutunma imkanını. sağlıyan 15 15 m genişliğinde sürtme yolu açmış olmasıdır. l'ifegatif taraf ise, genç1

1
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leştirme için gerekli münasip tedbirleri almadan had safhasındaki ormangülü tehlikesini artırıcı vakitsiz müdahelelerde bulunmuş olmasıdır.

Teklif Edilen Tedbirler
Burada mütekabil dururolu iki ana görev mevcuttur. Birinci görev,
elden çıkmış olan sahaların tekrar orman haline ifrağı; ikinci görev ise, göknar - kayın ve ladin, 3 ağaç türünden müteşekkil karışık meşcerelerin gençleştirilmesi işidir. Burada 100 m ve daha
fazla uzamını haiz ormangülü sahalarıyle çevrili ve muazzam çalı tabakasını muhtevi ormanlar arzuya şayan gençleştirmeye kavuşmadığı müddetçe tek bir tohumluk ağacın bile büyük önemi vardır. Mevcut meşcere
sıklığına göre sırasıyle göknar, kayın ve nihayet ladin gençliğini getirebilmek için meşcere kenarlarındaki ormangülünün daha önceden esaslı şe
kilde köklenmesi gerekir. Bu kökleme sahasından itibaren ardarda tarakvari olarak sıralanan ve yuvarlak olarak 3 ağaç boyu bir uzaklıkta ladin
bulunabilecek şekilde ta ormangülü sahası içine kadar temadi edecek olan
takriben 4 m genişlikteki traşlama şeritleri açılmalıdır.
çalı tabakasıyla kaplanıp

meşcere kenanndan gelecek olan ladin tohumları ile tohumkadar geniş çalı ile kaplı sahaların tabii gençleşmesi mümkün
olmıyacağı cihetle, buralarda ladin fidaniariyle sun'i olarak gençleştirme
ye gitmek icap eder. Ancak, mevcut sahanın evvela yarısının köklenip
ağaçlandırılmasına gitmek, diğer yarısındaki köklenecek şeritlerin ağaç
landırılmasına ise, birinci yarıdaki dikimin iyi bir gelişime ulaşmasından
sonra başlamak münasip olur. Her iki ormangülü türünün daimi yeşil ve
kalın olan yaprakları bu gibi yüksek mıntakalarda ham humus teşekkülü
ne meyyaldir. Onun için bütün kökleme sahalarında ölü örtünün, bilhassa
ayrışmamış vaziyetteki yaprak örtüsünün uzaklaştırılması lazımdır.

Her iki

lanınıyacak

Nemli yetişme muhitlerinde göknar ve kayın türlerini sun'i olarak
ikame ederken 4 m boyu haiz elan çalı tabakasının siperinden taydalanma
konusunda yapılacak denemelerin başarılı olacağını zannediyorum. Yapı
lacak deneme, delikvari veya şeritvari yürütülecek kökleme sahalarının
orta kısımlarına gelecek olan ladin gençliğinin zikzaklı bir şekil verilen
kenar kısımlarında ise kümevari göknar ve kayın ekimine gitmelidir. Meş
cere dahilinde ormangülü mücadelesinin zaruri olduğu ve bu sebeple gençliğin yer almadığı kısımlarda her 3 ağaç türünün gençleştirilmesi için en
uygun işletme şekli, küçük saha gurup siper işletmesi olup şöyle bir işdü
zenine luzum vardır :
a)
b)
c)

Gençleştirme sahasının

ormangülü köklenmeli,
tık kesimlerde öncü, boylu göknar gençliği sağlanmalı,
tkinci kesimle kayın getirilmeli,
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d)

Boşaltma kesimini müteakip sahalara yan tohumlama ile ladini
ikame etmeli.

Bahsedilen tedbirlerin alınmasında, gelecekteki kesimlerde
lacak transport hatlarını, yolları göz önünde tutmak esastır.

faydalanı

Artvin, Hatila Deresi
Hatila deresi ismini alan dere, Artvin'in 5 km kuzeybatısında Çoruh
nehrine kavuşur. Bu kısımda, nehir yatağından yuvarlak olarak 300 m
yükseklikteki bodur meşe ormanlarında, serpili vaziyette fıstıkçarnma
rastlanır. Buraya has olan bu lokal iklim sayesindedir ki karadeniz sahilinin maturo biricik tabii gelişinıli fıstıkçaroları burada görülebilmektedir.
Hatila deresinin ilk 20 km lik kısmı, dağlık arazi içinde uçurumsu bir boğaz teşkil eder. Yalçın yamaçlar, çalı tabakasında Arbutus unedo, Oornus
mas ve Rh. flavum bulunan Q. sessiliflora, Ostraya vulgaris, Oarpinus betulus, Ulmus montana ve Oastanea vesca'dan müteşekkil, ısıyı seven bir
vejetesyonla kaplıdır. Vadinin iç kısımlarındaki nemli yetişme muhitlerinde, alt tabakası Rh. ponticum, Prunus laurocerasus ile açık mavi üzümsü
meyveli bir alt türü, Buxus semperverens'den teşekkül eden Picea orientalis ve Abies nordmanniana ormanları görülür. ilk olarak 1100 m de kayma
rastlanır. Uçurumvari devam eden dar boğazlı kısmın sonunda, vadi biraz genişlemiş olup ınıntakanın en son meskun yeri olan Nakarav kurulmuştur.

Tali bir sırt üzerinde, vadiden 100 m yüksekten başlıyan geniş bir lamevcuttur. Bu ormanın 3 vadiden müteşekkil ve 2200 m civarında bulunan yayla rejiyonuna kadar çıkan 20000 hektarlık bir kısmı,
1958 Ağustosunda daha henüz işletmeye açılmamış vaziyette bulunuyordu; daha yukarıda 3000 m ye kadar yükselen yerlerde kar ve kayalarla
kaplı Haçval gurubu görülmekte idi; karşı yamaçların koyu yeşil ladin
ormanlarında, serpili halde, eskiden kalma soluk renkli tuzak ağaçları gurupları ve özel yeşil renkli titrek kavaklar farkediliyordu. Köy civarın
da büyük bir yangın sahasında, ağaç değişimine güzel bir örnek teşkil eden
serenlik çağ·da sarıçam meşceresi vardır; alt tabakası, ışık açlığı gösteren sık ladin gençliği ile kaplıdır.
din

ormanı

1939 yılında Ips sexdentatus (15) afeti, saf ladin ormanıarına büyük
zararlar vermiştir. Bahsi geçen henüz işletmeye açılmamış olan bakir ladin ormanları dahi, zarardan kurtulamamıştır. 1100-2200 m arasındaki
sahalar daha ziyade saf, yaşlı tek katlı ladin meşcereleri ile kaplıdır. Genel olarak gençlikçe fakir, yaşlı meşcereler ve serenlikler yaygındır. Gençlik sahaları nisbeten az ve küçüktür. Seçme kuruluşu gösteren meşcere
lere ise, çok yükseklerde göknar ve kayın iştirakinin fazla olduğu kısım-
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larda rastlanmaktadır. Göknar ve kayının iştiraki ile meşcerelere Rh. pon·
ticum ve Rh. smirnowii Trautv. türleri de dahil olur. Şahsan 1800 m rakınılı kuzeybatıya müteveccih bir yamaçta Rh. flavum ve Vaccinium myrtillus ile birlikte her iki türe rastladım. Türkiyede henüz yayılışı malum olmıyan bu V accinum türü, burada refakatçı tür olarak Göle - Sarıkamış sarı çam ormanlarında ve ayrıca Uludağın yüksek kısımlarında bulunmaktadır.

Bu ormanların olağanüstü gelişimini, Ankara'daki Ormancılık Araş
Enstitüsü elemanlarından Şeref Alemdağ tarafından yapılan kat'i
tesbitler (16) bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Şeref Alemdağ'ın burada 1715 m yükseklikte aldıtı deneme sahalarında bulduğu 10.962 ma/ha
lık yıllık cari artım, hakikaten şayanı hayret bir gelişimi ifade eder.
tırma

Bu

çalışmada

2 cm kademeli kampaslamaya göre bulunan 9 cm den
gövdeler serveti ile hektar başına isabet eden artım ve ağaç
sayısı verilmiştir. Gereği şekilde yürütülen çalışmadan alınan ve cetvel 20
de gösterilen değerlerden meşcere durumları hakkında iyi bir fikir elde
edilebilir.
yukarı çaplı

Cetvel 20.

Artvin işletmesi, Hatila Bölgesi 70 No. lu Bölme

___Ağaç
Çap

sınıfları

cm.
19
34
49
den

_

Servet

La din
m 3 /ha

Göknar
m 3 /ha
12.8~4

Adet/ha

Göknar
Adet/ha

132.1
75 4
42 o
33.7

102.7
127.4
70 7
23.5

14.561
52.056
76 O'ı2
205.726

283.2

324.3

348 385

____________ ____ -----------

---9203550

Ladin

sayısı

,.

yukarı

Toplam
Genel toplam

607.5

96.170
128 393
114.722
---352.109
701.494

Artı m

U din

Göknar

m 3 /ha
ın 3 /ha
----------0.68
1.18
1.03
2.39

0.57
2.08
1. 74
1.26

5.28

5.68
10.96

Çalı tabakası : Fagus orientalis, Ulmus montana, Acer platanus, Viburnum op., Lonicera nigra, Rubus, Sorbus aucuparia, Rh. ponticımı, llex
aquifolium, Vaccinum arctostafilus,dan müteşekkil olup sahanın 1/10 ini
kaplamaktadır.

Ot tabakası ise, Salvia glutinosa, Sanicula europaea, Asperula odomta,
Galium rotundifolium,, Oxalis acetosella, Gentiana asclepiadea, Viola silvestris, Geranium 'tobertianum, Polygonatum verticillatum, Acunitum
lycoctonum, Senesio nemarensis türlerinden teşekkül edip, örtme derecesi
3/8 dir.
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Toprak sathının yarısı Unium undulatum, Eurhynchium striatum,
Thuidium tamariscimum gibi muhtelif yosunlada kaplıdır. Ayrıca enkaz
ve rüzgar kırıkları mevcuttur. Kesilen 88 gövde
sınıfları ortalama yaşları şöyledir :
Çap

sınıfları

I

II
III

IV

vasıtasıyle

hesaplanan çap

Yaşlar

89
lll

140
150

35 cm den yukarı çaplı galip gövdeler arasındaki yaş farkı, sırf 15 yıl
olup meı:ıcere takriben bir yaşlı kuruluş göstermektedir. Deneme sahasında
kayın, tesadüfen alt tabakada bulunmaktadır. Çünkü, orada komşu bir sahada kayma, göknar ve ladinle karışıklık yapan asli bir tür olarak tesadüf ettim. Artvinin güneyinde, yangın bekleme kulesinin bulunduğu
2300 m yükseklikteki tepede 5 - 8 m boyunda cılız, genç kayın meşce
releri vardır. Sırtın hemen al tkısmında bulunan kayınlar ise, tekrar normal gelişime kavuşmuş haldedir.
Bugüne kadarki

faydalanına şekli

Hatila deresi ormanları henüz kesim görmemiştir. 70 Numaralı Bölme, Hatila deresi ile .Artvin arasında olup, yolla Artvin'e bağlanmıştır.
Deneme sahasında ağaç !:>oyu çapında delikvari yapılan kesimle, şüphesiz
orta kısma ladin gençliği ve kenarlara doğru göknar gençliği getirmek
gayesi güdülmüştür. Serenlik çapında bulunan meşcerenin tamamına dokunmadan en kalın gövdelerden bir kısmının alınılınası ile yetinilmiştir.
Teklif edilen muamele

tarzı

Ziyaret edilen Bölge, Hatila deresinin kuru özellikli saf ladin meşce
relerini ve Çoruh mecrasına civar bulunan ladin - göknar ve kayın karı
şık meşcerelerini kapsayan 2 tali kısma ayrılmaktadır. Bura ormanlarır.
da Otinko Bölgesi'ndeki kadar fazla nemlilik mevcut değildir. Denizden
fazla uzaklaşmış olması ve 3000 m ye ulaşan Kaçkar grubunun daha çok
kuzey- batıya müteveccih bulunması buna sebep olsa gerektir.
Delikvari kesim yerine grupvari küçük saha siper kesimi yürütmekle yüksek mıntakalarda don zararı tehlikesi olmadan siper altında evvela
göknar, onu takiben kayın ve nihayet etekte IMin gençliği getirilebilir.
Fazla ışıklanmış, gevşek kuruluş gösteren kısımlarda siper altında 0,2 •
0,3 miktarında sun'i yoÜa alt yapıya kayın sokulabilir. Ladinin gençlikte
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kaym karşısında tehlikeye düşmemesi için, kayın gençya daha az miktarda veya kümevari karıştırmaya çalışmalıdır. Transport hudutları göz önünde tutulmak şartıyle gençleştirme sahalarında mevcut bütün boylu gençlik çekirdeklerinden faydalanmalıdır.
daha

hızlı gelişen

liğini

Sık

vaziyetli, siperlenme derecesini haddinden fazla yüksekten boylu
saf ladin gençliğinin bulunması halinde, ladin üzerinde kenar kesimler yapılırken göknar ve kayın üzerinde kaynaştırmayı sağlayacak ön ışıklan
dırmalar yürütülebilir. Gençleştirme süresini tesbit doğru olmaz. Zira
gençleştirme süresini, gelen gençlik miktarına göre yürütülen kesim hızı
ve kesime müsait bulunan gençlik çekirdeklerinin adedi dikte eder. Seçme
kuruluşuna benzer kuruluş gösteren değişik yaşlı meşcerelerde seçme kesimi ile çalışmaya devam edilebilir.
Serenlik çağındaki meşcerelerde 5 - 6 gövdeden müteşekkil sık gruplar içerisinde mevcut istikbal gövdelerine devamlı yardımda bulunacak ferahlandırmalar yapılmalıdır. 35 veya 50 cm göğüs çapından yukarı gövdelerin alınması gibi bir sınırlama yapan planlar yürürlükten kaldırılma
lıdır. Takriben bir yaşlı saf ladin meşcerelerinde mevcut boylu gençlikten faydalanıp kenar kesimleriyle gençleştirmeyi ilerietecek grupvari çalışan kombine bir kesim şekli tavsiye edilebilir. Sarp kısımlarda meyil istikametinde ilerleyen seçmevari etek kesimleriyle çalışmak ve nakliyat kesim yönü, tehlikeli rüzgar yönünde olmak suretiyle nakliyat zararları azaltılabilir. Muvafık bir yol ağı tesisi ile iki yol arasında kısa ve birbirlerine
karşı gelecek şekilde etekler oturtulabilir. Geniş yayılış gösteren bir yaş
lı ladin meşcerelerinin, değişik yaşlı küçük meşcerelere tahvilinin, kabuk
böceklerinin tehlikesini azaltmak bakımından önemi büyüktür. Yakacaklık odun temin edilmediği hallerde, genel olarak memlekette adet olduğu
veçhile uç kısımları kesim sahalarında yakacak materyali olarak bıraka
rak köylülerin gövdelerdeki dal budamaları ve tepelerdeki kabuk soymaları önlenebilir. Buradaki bakir ormanlardan faydalanmada yukarıdaki
bölmede verilen esaslar caridir. Yüksek rakımlı Alp sınırlarında çığlara
karşı seçme kuruluşlu bir orman muhafaza şeriti ayrılmalıdır.
Ardanuç -

Yalnızçam

kesiti

Hopa'dan yukarıdaki vejetasyon kesitini tamamlayabilmek için Artvin'in 20 km doğusundaki Ardanuç mıntıkasının da detaylı şekilde tetkiki icap eder.
Denizden 400 m yüksekte, cesim şatomsu kayaların eteğinde kazabir çukurlukta kurulmuş bulunan Ardanuç, her taraftan erozyonla tehdit edilmektedir. Erozyonla oyulmuş yamaçlarda yapışmış şe
kilde görünen bodur meşeler bulunur. Ancak takriben 1000 m den itiba-

nımsı geniş
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çam iştiraki olan ladin- göknar karışık ormanları başlar. Kayın,
yalnız alt tabakalarda yer almaktadır. Güneyde üçsu - Meşeköy ormanları, güney doğuda düdümet ormanları, doğuda Yalnız çam dağları üzerinden geçerek kura vadisi boyunca Ardahan'a kadar uzayan yolun her iki tarafında ise karanlık meşe ormanları bulunur. Tahrip edilmemiş ormanların miktarı bugün takriben 10000 ha kadardır. Bu ormanı çevreliyen sahalar, geniş tahrip edilmiş ormanlada kaplıdır. Amenajman planına göre
ağaç türleri ve iştirakleri; Abies nordmanniana % 50, Picea orientalis % 34,
ve Pinus silvestris% 16 olup. I. çap sınıfının (10- 19) servete iştirakı% 2,
II. çap sınıfının (20- 34) % 16, III. çap sınıfının (35- 49) % 42 ve IV. çap
sınıfının (50- cm den yukarı) % 40 dır.
Ormanlar kısmen servetce zengindir. Mesela, üçsu Bölgesinin 15 a
No.lu 48.86 ha yüzölçümündeki bölmesinde ortalama olarak hektarda
227 m 3 ladin, 160 m 3 göknar olmak üzere mecmu hektar serveti, 387 m 3
dür. Ortalama yaş; ladinde 187 ve göknarda 228 dir. Bahsedildiği gibi ladin ormanları 1000 m yükseklikte başlamaktadır. Adı geçen ibreli türlerin yanında karışık olarak Quercus sessiliflora, Garpinus betulus, Ostrya vulgtıris ve Populus tremula bulunmaktadır. Otinko'ya nisbetle iklim
daha kuru karakterlidir. Kapalılık teşkil eden hiç bir çalı tabakası yoktur. ilex aquifolium şurada burada tek tük 50 cm den daha yüksek boylu çalılar halinde bulunur. Yukarı orman sınırı 2430 m yükseklikteki Yelgeh tepeden geçen Ardahan yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu ınıntakanın
yukarı orman sınırının asli meşceıesini ladin - sarıçam karışık ormanı teş
kil edip Yelgeh tepede aralarına fazla miktarda huş ve dağ akçaağacı karen

sarı

rışmaktadır.

Buradan Adanuç ormanları ve kuzeybatısınsa 3600 m yüksekteki
Karaçal, batısında 3948 m yükseklikteki Kaçkar dağlarını içine alan Artvin dağları, doğu ve güney yönde 3050 m rakımlı Kürdevan tepesinde en
yükselt noktasına ulaşan Yalnızçam silsilesinin yaylalarla örtülü kısmı
temaşa edilebilir. Ayrımın arkasında Göle ve Sarıkamış ilçeleri ve iç zonun
saf sarıçam ormanları bulunur.
Bu güne kadarki faydalanma şekli
Yelgeh tepedeki yukarı orman sınırındaki vejetasyon sınırlarİ ıçın
de 21.8.1958 tarihinde tesbit edilen türler : kırmızı üzümsü meyveli 1015 cm boylu olan Daphne glomerata Lam., sarı çiçekli Aconitum orientale
Mill. var. Ponticum Rapaics, 7-8 adet büyük mavi çiçeği haiz Gentiana
septem fida pall., takriben 25 cm boyunda Helianthemum nummularium
(L.) ., Polygonum bistorta, Geranium pilostemom ledeb. ve diğerleridir.
Bugüne kadarki faydalannıa şekli
Yürürlükte olan amenajman planı 50 cm ve istisnai olarak 35 cm den
yukarı çaplı gövdeleri alan seçme kesimi ile çalışmaya müsaade etmek-
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tedir. Orman idaresince kesimine müsaade olunmayan daha ince çaplı serenlik çağdaki gövdeler köylüler tarafından, köy yakınlarından görüleceği gibi, kaçak şekilde tahrip edercesine kesilegelmiştir. Amenajman
planı düz kısımlarda gurup kesimlerini muafık görmüştür. Çarnın artan
ışık ihtiyacına cevap verebilecek bir kesim şekli olduğuna dair bir beyan
bulunmadığına göre, bu kesimin uygun görülmesine sebep azalan erozyon
tehlikesi olsa gerek; Ferahlandırma kesimleri henüz yürütülmemektedir.
Tavsiye edilen tedbirler
Bu ınıntakanın kuruluk derecesi Artvin- Hatila kesiminden daha fazdenizden daha uzakta bulunmaktadır. Buradaki ladinler varlıkları
nı iç kısırnlara kadar nem'in ilerlemesini sağlıyan çoruh vadisine borçludurlar. Nemli yetişme muhitlerinde ladin- göknar karışıklığı muhafaza
edilirken kuru kısımlar da sarıçama tohumlama imkanı verebilecek uygun
bir kesim şekli seçilmelidir. To:prak ıslahı yönünden meşcerede mevcut bütün yapraklı türler korurrup geliştirilmelidir. Ladin-göknar karışık meşce
relerinde, ladin iştirakini muhafaza edebilmek için, seçme kesimden ziyade
gurup kesimleriyle çalışılmalıdır. Ladin için yeter ışık dağılışı olmayan, fideciklerin sürmeyi müteakip kısa zamanda yok olduğu yerlerde ve bilhassa karışık yaşlı meşcerelerde seçme kesimi yürütülebilir. Ladin- göknar
ve sarıçam karışık meşcerelerinde delikvari yürütülen kesim yerine bir küçük sahasiper kesimi tavsiye edilebilir. Böylece evvela göknarın ve bilaha·
re yer yer traşlama yapıl.arak sarıçarnın gelmesi sağlanır. Göknar gençliğinin bulunduğu kısımların üstünde yer yer gevşek bir siperleme vaziyeti
yarat.arak büyük guruplar halinde ladin - sarıçam karışıklığının teşekkü
\üne imkan verilebilir. Damgada çapı esas alan bütün tahditler kaldırıl
ladır;

malıdır.

Kayın - ladin karışık ormanlarının gelişim sahalarında müdahale birimi, meşcere şekli ve yaş durumuna göre tatbiki tavsiye edilen silvikültürel
tedbirler cetvel 21 de aşağıda özetlenmiştir.

Damga, bütün çap kademelerinde yürütülmelidir. Gençlikte kapanma
evvel transport hatları göz önünde tutularak tefrik edilen öncü gençlik çekirdeklerindeki arzu edilmeyen fertler alınmalı veya zararsız
hale getirilmelidir. Ormangülü ile kaplı kısımlarda yapılacak ağaçlandır
malarda ormangülünün öncü bir tür olup olmayacağı denenmelidir.
başlamadan

Çoruh vadisi, deniz havasının memleket içlerine kadar sokulmasını
mümkün kıldığı için Hopa - Ardanuç hattı üzerinde kayın - ladin tabii gelişiminin vejetasyon bakımından en zengin kuruluş örnekleri bulunur. Batıya doğru ilerledikçe zonlar daralır; birinci dağ silsilesinin ana sırtı ile sahil arasında aar bir şerit -haline inkılap eder. Pazardan itibaren salıili ta-
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Cetvel 21.
Sıra

Kayın

· Ladin

karışık meşcereleri

Müdahale birimi

Yaş

No:
ı

Ormangülü - kayın • Takriben bir
göknar - ladin - karı- yaşlı, meşcere

Ormangüllü, ka yın
göknar - ladin karı-

Değişik

. şık meşcereleri
3 Ormangülsüz - kayın Takriben
göknar-la din karışık ya;?lı
meşcereleri

4

Ormangülsüz, kayın Değişik
göknar -ladin karışık

ıtedbirler

Silvikültürel tedbirler

şık meşcereleri

2

ve gerekli silviküLtürel

yaşlı

Küçük saha siper kesimi yürütülmeli, gençormangülü köklenmeli;
göknar ve kayın gençleştirmesi siper altın
da olmalı; kayınlarda bilhassa müstakil guruplar halinde gençleştirmeye gidilmeli; ladin gençleştirilmesi boşaltmayı müteakip
yan tohumlanma ile olmalı.
Farklı şiddette yürütülecek seçme kesimi
esas olup ormangülleri köklenmeli.
leştirme sahasındaki

bir Küçük saha siper kesimi yürütülmeli; göknar gençliği bütün- sahalarda mevcut öncü
boylu gençlikten seçilmeli; kayın gençliği
büyük gurupvari ışık kesimleriyle, ladin
gençliği ise boşaltmayı müteakip yan tohumlanma suretiyle getirilmeli; yetişme muhiti
şartlarının, kayın için müsait olduğu haller
de kayın meşcereye iştirak nisbeti 0,2-0,3
olmalı ve bilhassa alt meşcereye suni olarak kayın kümeleri ilave etmeli.
yaşlı İki numaralı müdahele birimi gibi seçme kesimi.

meşcereleri

Takriben
yaşlı

bir Delikvari yürütülen kesimlerle gelecek öncü boylu gençlikle çalışmalı, kabuk böcekleri tehlikesinden dolayı büyük sahaları deği
şik yaşlı küçük sahalara çözmek gaye olmalıdır.

Sarp mıntakalarda- Takriben
ki sat ladin meşcere- yaşlı
leri
7 Ladin - göknar karı- Takriben

6

şık meşcereleri

8 Ladin - göknar

yaşlı

karı-

Değişik

ve gençliği melhuz nakliyat zarar
korumak maksadile meyil yönünde
ileriiyen etek seçme kesimleriyle çalışmalı.
bir Küçük saha siper kesimi esas olup göknar
gençliğini siper altında öncü boylu gençlikten, ladin gençliğini boşaltmayı müteakip
yan tohumlanmadan temin etmeli.
yaşlı Seçme kesimi yürütülmeli.
bir

Meşcere

larından

şık meşcereleri

9 Ladin - göknar - sarı- Takriben
çam karışık meşcere- yaşlı
leri

bir Küçük saha siper kesimi esas olup göknar
gençliğini siper altında boylu gençlik şek
linde teşekkül ettirmeli; sahanın yarısı boşaltılarak büyük gruplar haiinde sarıçam
getirmeli; bu kısma çamla pirlikte lactin gelmemişse o vakit sahanın diğer yarısında yapılacak yeni ışık kesimleriyle bÜyük gruplar
halinde ladin gençliği yaratmaya gitmelidir.
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kiple güneye yönelen Hemşin vadisindeki vejetasyonun rejiyonal sıralanı
şı, oldukça tabii olup bozulmamış bir durum gösterir. Mevcut durum şeri
timsi bir seyir gösteren batı kısmı için bir örnek teşkil edebilir. Vejetasyonun tabii sıralanışı şöyledir : 500 m ye kadar iskan sahası, 500 - 900 m
arasındaki vadi yamaçlarında az miktarda kayın ve ladin karışıklığını haiz
kestane ve kızılağaç ormanları (Çalı tabakaları sık Buxus sempervirens'ten müteşekkildir). Vadiler boyu yükseldikçe meşcerelerde kayın ve ladin
iştiraki artmaktadır. Daha yukardaki ormanlarda Rh. ponticum'un boyu
4 m ye ulaşır ve yollar dışında aşağı yukarı hareket etme imkanı kalmaz.
Yamaçlar çok saıptır.
En son meskfm saha Kantarh köyü olup takriben 1000 m rakımdadır.
Bu mıntakadaki mer'i arıcılık şekli ormanı tahrip edici olup galip durumda bulunan kayın ağaçlarının taçları arasında büyük odun fıçılarını andıran arı kovanları yerleştirilip kayın taçlarının büyük bir kısmı kesilmekte ve gövdelerde taç olarak bir yeşil dal ile uç kısımları alınmış dal parçaları bırakılmaktadır. Kovanlar civarında yeter ısıyı sağlamak maksadıyle
civardaki tepelerde ayni vaziyette budama yapılmaktadır. Yolun iki tarafındaki ağaçlarda asılmış sayısız arı kovanları mevcut olup pratik bakı
mından mıntaka ormanları tahrip edilmiş haldedir.
Genel olarak yapraklı ormanlarda serpilmiş vaziyette bulunan IMinler
elde etmek maksadıyla devamlı yaralanıp hasta ve can çekişfr halde olduklarından dolayı bu gibi yüksek mıntakalarda, yeşilden ziyade kuru
ve kızarmış vaziyetteki ladinler görülür.
çıra

900 m den 1200 m ye kadar kayın - ladin karışık
üstünde 2300 m deki ağaç sınırlarına kadar saf ladin

ormanları

ormanları

ve bunun
yer alır.

Orman sınırı üstünde ise tabii sınır vejetasyonu, yaylalar ve geniş Rh.
caucasicum sahaları mevcuttur. Beyaz çiçekli ve 1 m kadar boylanmakta olan bu 4. ormangülü türü, Ardeşen vadisinin doğu sınırında 300 m yüksekliğe kadar çıkar. Bay Hill'in söylediğine göre Kaşkar dağında 3937
metrenin biraz altına kadar yükselmektedir.
Ana sırtların yüksek rejiyonunda da sarıçam rejiyonundan evvel ladinlere rastlanır. Kaşkar'ın güneyinde Hill'in rastladığı ilk ağaç türü ise
yine ladindir. Bu güney taraftaki yukarı orman sınırı, kuzey taraftakinden daha yüksekte, takriben 2500 - 2600 metrede bulunur.
b)

Kuzey Anadolu

İç Şeridi Sarıçam Gelişim Sahası

önceki bölümde Hopa - Yalnızçam arası vejetasyon profili verilmişti.
Bu profilin· tamamlanabilmesi için güneyde hem hudut olan Göle - Sarı
kamış saf sarıçam ınıntakasının incelenmesi gerekir. Zira, Sarıkamış'ın
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güneyindeki doğu Anadolu step sahasına
nunu, bu sarıçam ormanları teşkil eder.

birleşen

son orman vejetasyonu-

2400 - 2800 m yüksekliği haiz bu ınıntakada geçmişteki büyük orman
toplumundan bakiye takriben 10,000 hektara baliğ olan saf sarıçam ormanları mevcuttur. Denizden bu kadar yüksekte bulunmalarına rağmen
yüksek artım güçleriyle özel bir mevki işgal ederler. Bu hususa evvelce
başka bir yerde temas etmiştim (18), Göle İlçesi, 2280 m rakımlı, küçük
tepelerle çevrilmiş, geniş bir düzlük üzerinde kurulmuştur. Gölenin 6 km
güneyinde, 2400 m den itibaren Köroğlu Bölgesine ait ormanlar başlar. Bu
ormanların yukarı orman hududu bu gün 2800 m civarında isede, 3111 m
rakımlı tepe noktasına kadar olan üst kısımların da evvelce ormanla kaplı bulunduğu ve otlatım imkanlarının geliştirilmesi maksadiyle buraları
nın açılıp orman hududunun sun'i olarak alçaltılmış olduğu düşünü
lebilir.
saf sarıçam meşcereleri mevzubahs olup meşcere özelliği,
fazla ağaç türlerinin kurdukları meşcerelerin özelliğine benzer;
tek katlılık hakimdir. Bununla beraber sırf gençleşme çağındaki yaşlı
meşcerelerde, gevşek siper altında teşekkül etmiş aşağı yukarı ayrı yaşlı
daha genç 2. bir meşcere daha bulunmaktadır. Hemen hemen bütün çam
ormanlarında olduğu gibi sarıçam ormanları da, gençlik, serenlik ve ağaç
lık çağları olarak tavsif edilen ritimleriyle kayın, göknar ve ladin gibi gölge ağaçlarının meydana getirdiği ormanlardan kesin olarak ayrılan farklılık gösterir. Adıgeçen gölge ağaçlarının meydana getirdiği ormanlar son
çağda değişik yaşlı, seçmemsi bir kuruluşu haizdir; Sarıçarnda ise bir yaş
lı, tek tabakalı klimaks mevzubahistir.
Bir

yaşlı,

ışık isteği

Ağustos
çağında

sonunda köroğlu bölgesinin ortalama 75 yaşında, serenlik
bulunan 16 No lu bölmesinde tesbit edilen diri örtü durumu şöy

ledir.
Çalı tabakası:

(1- 2

karış

Ayı

üzümü (sahanın takriben% 60 ını örter) -Söğüt
boyunda) - Titrek kavak- üvez - yabani gül ve böğürtlen.

Ot tabakası: Antennaria dioica L. Gaertn. - Helichrysum sp.- Lotus
cornuculatus- L. jociliatus -Solidago alpertris -Brunella vulgaris L.- Vicia
tenuijolia Roth- Epilobium angustijolium- Deshampsia (flexuosa (L)Trijolium (kırmızı ve beyaz çiçekli), Fragaria vesca ve Aconitum napellus.
Meşcerenin

ortalama rakımı 2480 m dir. Bazı gövdeler düzgün gelive kuzey çamları olarak tavsif edilen çaroları hatırlatacak derecede
dar taçlıdır. Ortalama meşcere boyu 16,5 m dir.

şimli
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cim

Deneme ağaçları esasına göre düzeı:ı:ienen amenajman
bahsinde verdiği değerler şöyledir :

planının

ha-

artımı

Çap cm
15
30
40
50
60

Yaş

50
103
142
183
230

Boy m
11,30
19,50
21,50
22,90
23,90

Hacimm3
0,160
0,685
1,220
1,900
2,730

Bu gelişimin ortalama 2600 m yükseklikte husule geldiği düşünü
lürse dikkate şayan olduğu anlaşılır. Yarıya yakın büyük bir kısmı yakacak materyali olarak heba edilmemiş olsa, dalsız ve dar yıllık halkalı
gövdesi ile Göle çamı, kereste piyasasında büyük bir rabet kazanabilirdi.
Genel olarak bu mıntaka çok soğuktur. Ovalık mıntakalardaki tezek ve
şehirlere tahsis edilen kömür, ihtiyaca yeter değildir. Bu sebeple başvu
rulacak son çare ormanlardır. Her sene kullanılacak odun verebilecek tomrukların büyük bir kısmı, yakacak olarak sarfedilmektedir. Orman işlet
mesi uhdesine düşen görevi layıkı ile yapmaktadır. Memleketin hiç bir yerinde buradaki kadar iyi düzenlenmiş bir enkaz temizleme faaliyetine rastlamadım. Devamlı şekilde kütük sökümü yürütülmektedir.
Buna rağmen benim ziyaretime kadar, gerekli ferahlandırma kesimleri tatbik edilmemiştir. Nitekim seyyahatimin esas gayesi de, ferahlandırma damgalarına dair bir tatbikat yapmaktı. Mıntakadaki bu çabalarnalara rağmen kullanılacak odunu yakacak olarak vermesi _zaruretini ortadan kaldıracak etraflı hamleler yapılmadığı müddetçe, her sene kaçakçı
lıkla orman sahasından bir kısım daha kaybolup gidecektir. Bu hususta
muhtelif çareler düşünülebilir. Mıntakada ihtiyaca yeter geniş linyit yatakları olmadığına göre, gerekli kömürün temini ve tahsisi zaruridir.
Bugüne kadarki faydalanma

tarzı

özel olarak asgari II. çap sınıfından başlamak üzere münferit seçme
kesimi şeklinde yürütülen kesim, enkaz temizleme, zaruri hallerde etanın
üstüne çıkma ve kütük sökümü şeklinde devam etmiştir.
Teklif edilen silvikültürel tedbirler
Göle - Sarıkamış ormanları gerek ilmi yönden ve gerekse işletme bamüstesna değeri haizdir. Zira, bu ormanlar bir taraftan Türkiyede doğal orman yayılışının en yüksek noktasına ulaşan yegane ormanı, diğer taraftan Erzurum - Kars ve Van illerini kapsayan ve Türkiye
kımından
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hududuna kadar uzayan ağaçsız sahanın içine kadar nüfuz eden son koru
ormanı olmak özelliğine sahiptir.
Mevzubahis

ormanların

alınmasına bağlıdır

bekası, aşağıdaki

silvikültürel tedbirlerin

:

a)

Mütenasip bir kesim tarzının tatbiki,
Bugüne kadar yürütüıegelmiş seçme kesimi yerine bir ağaç boyu
ça.pını haiz guruplarda yürütülecek traşlama kesiminin ikamesi
gerekir. Bu gibi meşcere içerisine serpilmiş küçük traşlama sahalarını kenar kesimleriyle ilerletip birbiriyle kaynaştırarak daha
büyük gençlik sahaları elde edilebilir. Böyle bir çalışmaya yönelmedeki gaye, hali hazırsa geniş sahalar kaplıyan takriben bir
yaşlı olacak bu sahaların azami büyüklüğü bir kaç hektarı aşma
müteaddit değişik yaşlı küçük sahalara, yani yekdiğerine nazaran değişik fakat kendi içinde bir yaşlı meşcerelere tefriktir. Bir
yaşlı olacak bu sahaların azami büyüklüğü bir kaç hektarı aşma
malıdır. Boylu gençlik çekirdeklerinin kaynaştırılması ve nakliyat hatlarının tefriki üzerinde özellikle durulmalıdır.

b)

İntenstif şekilde yürütülecek ferahlandırmalarla kıymetli kullanma odunu verecek fertler yetiştirUmeli ve üretilen tomrukları yakacaklık olarak kullanmamalı. Yakacak maddesine olan sı
kıntının devamı süresince hakiki yakacak materyali yanında sırf
ince çaplı fertler yakacak için tahsis edilmeli. Mahalli şartlar böyle bir çalışma için müsait durumdadır. Zira, arazi tatlı meyilli
olduğu için beş yıllık dönüş müddeti ile çalışılabilir ve böylece
muvassala imkanında ucuzluk sağlanabilir.

c)

Ekserisi çok sık vaziyette bulunan gençliklerin gelişim duraklamasını ve kar zararlarını önlemek maksadıyle gerekli gençlik bakımı ve temizleme kesimlerinin yürütülmesi lazımdır. Bakım kesimleriyle çıkartılacak kaba yapılı ve dallı fertlerden bir miktar
yakacak materyali elde edilebilir. Bu gibi bakımların nisbeten
yüksek olan giderleri, artık yakacak olarak verilmeyip kullanıla
cak odun olarak kıymetlendirilecek tomruk kısımlarıyle kolayca
telafi edilebilir.

d)

Kesim gören bütün sahalar korumaya alınıp müsait tabii gençyeter miktarda tohumluk ağaçlar

liğin teşekkülünü sağlayacak
bırakılmalıdır.

e)

Evvelce orman toprağı iken bugün köy mcr'ası olarak faydalanılmakta olan sahalarda girişilecek muvafık bir ağaçlandırma
ile mevcut orman sahası bir hayli genişletilebilir.
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f)

Bugüne kadar amenajman planı bulunmadığından dolayı orman
işletmesince gerekli kesimlerin yürütülemediği ormanlar seçilecek seri bir amenajman metodu ile işletme planına bağlanma
lıdır.

Sarıçam

zonu, birisi Erzurum - Trabzon hattı üzerinde Bayburt cive ikincisi Samsunun hinteriand kısmında olmak üzere iki kesiklik gösterir. Bayburt İli yukarda bahsedilen sahadan daha alçak rakımlı
olup takriben denizden yüksekliği 1000 m dir ve yukarı Çoruh vadisinde
bulunur. Kelkit ve Haşit akarsularının su taksim hattı ile batıya kapalı
dır. Kuzeyde 3000 m yüksekliğe ulaşan kuzey Anadolu dağları ile rutubetli deniz havasına karşı bir duvarla örülmüş şekilde kapanır. Bu sebeple
çarnın burada doğu Anadolu step sahasında olduğu gibi gelişimi için yeter
rutubeti bulamadığı ve yaz ayları boyunca kurak bir ikiimin hüküm sürdüğü, diğer taraftan ise meşenin alçak kısımlarda yetişimine müsait ısıyı
bulabildiği kanaatine varılabilir. Samsun civarındaki çukur saha, memleket iç kısımlarına kadar rutubetli deniz havasının girmesine imkan verir.
Bu durumun etkisi altında olan denize yakın kısımlarda kayın ve daha içerilerde meşe yayılışına rastlayabiliriz.
varında

Kastamonu civarındaki ve Bolu'nun güneyindeki yüksek rakımlı kı
kuzey Anadolu sahil dağları ve 2565 m rakamlı Ilgazdagı ve 2378 m
rakımlı Köroğlu dağlarının meydana getirdiği iç Anadolu masifi arasında
yayvanlaşarak sarıçam zonunun batı hududunu teşkil ederler.
sımlar,

Bu bölgede 1450 m den daha alçak kısımlarda karaçam yer alır. Adı geçen her iki dağın yüksek kesimlerinde adavari tabii göknar yayılışı bulunur. Kuzey yamaçlarda göknarlar 2100 m ye kadar çıkar. Silvikültürel
yönden göknar ile sarıçarnın hudut zonunda müşgülat vardır. Mesela, acaba yaşlı çam meşcereleri altında mevcut olan göknar gençliğini serbestiyete
kavuşturarak tatminkar olabilecek göknar- sarıçam karışık meşcereleri
meydana getirebilirmiyiz, yoksa çok defa sarıçam zonunda rastlandığı gibi
göknar, ancak çam siperi altında iyi gelişim yapabiliyor noktasından hareketle göknarı alt meşcerede tutmamızmı gerekir hususunun ilk nazarda
kavramı zordur. Zira serbestlendirilen göknarlar umumiyetle cılız, tabii
budanınası fena, kısa gövdeler iktisap etmektedir.
Kayın

- göknar gelişim hududunun üstünde bulunan yetişme muhitlokal bir göknar iklimine malik olmakla beraber sarıçam
gelişimine de müsaade ediyormu, yoksa yalnız sarıçam yetişme sahasın
da mı göknarın alt meşcerede tutunması mümkün oluyor bakımından esaslı şekilde incelenmesi gerekir. Hemen yakında, isteklerimize cevap verebilen özellikte örnek göknar - sarıçam karışık meşceresi mevcutsa, o zaman burada da bir göknar - sarıçam karışıklığı tesisine yönelinebilir. Eğer
lerinin,

aslında
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civarda böyle bir karışık meşcere yoksa, sarıçam meşceresi altındaki göknar gençliği, tabiat tarafından bahşedilmiş bir alt yapı olarak kabul edilebilirsede, müstakbel asli meşcerenin bir parçası sayılamaz. Ayni hali alt
meşceresi kayın olan karaçam meşceresinde de görürüz.
Kastamonu'nun 40 km güney - batısında, 650 m rakımlı Araç İlçesi
vardır. Burada güney yönde vadiden itibaren yamaç boyu, önce bodur boylu sapsız meşeler yer alır ve biraz sonra bunlara karaçam karışır. Karaçamın bu şekilde derhal meşelere karışmış olması, buraların evvelce karaçarola kaplı olduğu halde tahrip sonu meşelik haline geldiği inancına götürmektedir.
Sıragömü köyünün arkasında, ancak 1320 m de ilk defa göknarlara
rastlanmaktadır. 1450 m den itibaren sarıçarnlar başlayıp 1750 m rakım
lı doruklara doğru alt tabakasında fazlaca göknar bulunan saf sarıçam
meşcereleri teşekkül eder. Kuzey ve kuzey -batıya bakan nemli yerlerde
saf göknar meşcereleri bulunur. Bu meşcerelerde dereler boyunca alt meş
cerede kayınlar dahi mevcuttur. Bu gibi yerlerde göknar, 1600 m ye kadar
çıkar. Daha yükseklerde yayvan vaziyetteki geniş sırtlar yükselen hava
ceryanından o kadar fazla yağış alamazlar ve dolayısiyle saf sarıçam meş
cereleriyle örtülüdürler.
Bahsedilen hususlara göre, özet olarak şu doğal meşcere tipleri mevcuttur.
a) Kuzey ve kuzeybatıya bakan yamaçlarda daha ziyade saf göknar meşcereleri,
b) Yüksek düzlükler, doğu- güney ve batıya bakan kuru yamaçlar
ile tali sırtlar üzerinde saf sarıçam meşcereleri,
c)

Geçiş zonlarında

göknar -

sarıçam karışık meşcereleri.

Karaçamlar, ormanların yalnız alçak rakımlı kısımlarında bulunurlar, hakim durumda değildirler. Bu sınırlama dışında bütün yaşlı göknar
veya sarıçam meşcerelerinin alt tabakaları göknarla kaplıdır.
Bu güne kadar seçme tarzında yürütülegelmiş olan kesimler göknar
mümkün kılmakla beraber ışık yetersizliği sebebiyle çam
gençliğinin tutunup gelişmesini sağlayamamıştır.

gençleşmesini

Tavsiye edilen silvikültürel tedbirler
Saf meşcerelerle ilgili muamele tarzlarından yukarda bahsedilmiştir.
.Burada, daha ziyade göknar - sarıçam karışık meşcereleri ile ilgili hususlar ele alınacaktır. Siper altında teşekkül eden boylu bir göknar gençliği,
5 - 8 yaşına ulaşıp don veya ısıya karşı dayanıklı hale gelince üstteki yaşlı
meşcere kaldırılmalı. Bu suretle gençlik bulunmayan boşlukların sarıçam

76
gençliği

ile dolması mümkün olur. öyle ise, seçilecek ve en iyi so:ı;ıucu verecek işletme şekli küçük sahasiper kesimidir. Çünkü, hemen hemen yer
yerde:boylu göknar gençliği mevcuttur. Eks~ri hallerde ::nrf gençliğin serbestlendirilmesi ile çarnın karışıklığa ithali mümkündür. Bir çok hallerde,
yaşlı meşcere altında bulunan bu gibi göknar gençliği uzun zaman siper
altında tutulup bilahare serbestlendirilmekte ve fazla boylanıncaya kadar bırakılmaktadır. Bu durum karşısında çam için genç gÖknarlar arasın
da bulunan koyu loş kısımlarda tutunmaya çalışmaktan başka maalesef
hiç bir çare kalmıyor. Böyle hallerde kesim zararlarından korunabilecek,
iyi gelişimli munferit göknar gençlik grupları mevcutsa bunları seçip kenarda çepe çevre çam tohumlanmasını sağlamak amacı ile, aradaki diğer
boylu göknar gençlik grupları dahil, yaşlı meşcereleri temizleyip uzaklaş
tırarak daha ziyade grupvari göknar, sarıçam karışık meşcereleri elde etmeye gidilebilir, veyahutta mevcut bütün göknar gençliğini traşlamak,
gençleştirmeye yeni baştan başlamak gerekir.
Göknaı - sarıçam karışıklığı burada çarnların dalsız güzel gövdeler
yapabilmesini mümkün kıldığı için tavsiyeye şayandır. üstte ileri yaşlı
gövdelerin bulunduğu ve kaçınılması mümkün olaınıyacak büyük devirme
zararıarına uğrayacak boylu çam gençliğinden müteşekkil saf çam meş~
cerelerinde nasıl hareket edilmeli porblemi kendini hissettirir. Yaşlı ve ileri yaşlı gövdelerin çoğu zamanında alınmadıkları için hastadırlar. Bunlar
içinde henüz kıymetiendirilebilecek durumda olanlar mevcut ve daha fazla bırakılınaları kalite kaybını -ı:evlit ettirmekti ise, bunlar budanıp mümkün mertebe devirme zararını azaltarak çıkartılmalıdırlar. Sürütme ve
nakliyatta çevirme çengelleri vesair araç ve gereçler kullanılmalıdır. Adı
geçen yaşlı gövdeler henüz sihhatli iseler, alttaki genç meşcereye zarar verecekleri için kesilmeyip ışık artımı istihsali gayesi ile bırakılabilir.
örnek sahalarda alınan tecrübe şeritleri vasıtasıyle hesaplanan hektar değerinden mıntaka ormanlarının gelişimi hakkında bir fikir edinilebilir (Cetvel 22 ve 23).
Cetvel 22.

Araç işletmesine bağlı Göller Bölgesinin 47 No. lu Bölmesinin durumu.
Ağaç

adedi/ha

-------··

Çap

sınıfları

Sarıçam

Servet m 3 /ha

Göknar

Sarıçam

I
II
III
IV

44
77
42
19

87
46
32
11

5.508
42.563
52.100
50.374

Toplam

182

166

150.546

Genel toplam

358 Adet/ha

Göknar
12.193
26.148
44.969
38.424
121.734

272.279 m /ha
3
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Bölme, kuzey batıya müteveccih olup iyi gelişimli yaşlı gövdelerdeİı
Göknar gençliğince ze'nginsede, çam gençliği mevcut de-

ınüteşekkildir.

ğildir.

Araç işletmesine bağ~'ı Göller Bölgesi 54 No. lu Bölmesinin durumu.

Cetvel 3.

Ağaç

Çap

sınıfları

Sarıçam

adedi/ha
Göknar

Servet m 3 /ha
Sarıçam

Göknar

I
II
III
IV

75
99
79
19

43
19
7
1

9.326
58.879
96.988
49.666

6.024
11.680
100.084
0.873

Toplam

272

70

214.859

28.661

Genel toplam

342 Adet/ha

243.520 m 3 /ha

Bölme, doğuya müteveccih olup göknarlar münferit veya küçük gruplar halinde karışıklığa iştirak etmektedir. Göknar gençliği fazla isede çam
gençliği mevcut değildir. Yukardaki örneklerin servet durumları Bölmeye şamil ortalama hektar değerler olduğu için iyi bir gelişim mevzuubahis
demektir.
Halil Gökmen, sarıçarnın küçük Asyadaki tabii yayılışının güney hududunun Kayseri ile Pınarbaşı arasındaki kısımda bulunduğunu söyledi.
Louis (10, S. 94) Eğridir Gölünün batısında, Barla dağında 2200 m de bulunan ağaç sınırına yakın kısımlarda sedir ve karaçarola birlikte sarıçama
rastlanmış olduğunu bildirmektedir. Bu hale göre adavari olarak da bulurtmuş olsa, tabii batı hududunun Uludağda olması, burada olduğu gibi sarıçam zonunun Bolunun güneyinde Çarşamba' (Seben) da son bulmaması gerekirdi.
Eğer

sarıçarnın muayyen bir orman tipini tavsifte yeise, burada sarıçarola ona en yakın bir tür olan
karaçarnın iklim istekleri arasında bulunan farklar onun görüşü ile tezat
halindedir. Sarıçam, malıdut bir ısı ve yağış isteğini haiz olup bilhassa
yaz kuraklığı karakteristik olan Akdeniz iklimli her yere karşı fazla bir
hassasiyet ve kaçınma gösterir. Kuzey küçük Asyanın fazla yaz kuraklığı
bulunmayan iç kısımlarındaki yüksek rakımlı ormanların mümessil türüdür.

tersiz

Louis (S. 105)

olduğu

c)

kanısında

Akdeniz

Şeridi, Kızıl~am

cı.

-

Kar~am gelişim sahası

Batı Salıili Alt Şeridi

.

Ege Bölgesi, takriben 800 m yükseklikteki dağlara kadar
ve 800 m den yukarda ormanlar teşkil eden karaçarnın

çarnın

çıkan kızıl
yetişme

sa-
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hasıdır.

Bu rejional teşekkül, genel olarak deniz ikliminin vadiler boyunca memleket derinliklerine girebildiği müddetçe muayyendir. Her hangi
bir sebeple bir yerde ikiimin kontinental karekter kazanması, insanı birden bire kızılçarnın yukarı hududu ile karşı karşıya getirir. Buna dair en
güzel örnek, Kütahya - Balıkesir demir yolu boyundaki ağaç türü deği
şikliğinde görülür. Kütahya - Tavşanlı arası karaçam sahasıdır.
Tavşanlı istasyonundan sonra 850 m civarında, bilhassa güney yamaçlarda ilk defa kızılçarnlar başlar. 800 m rakımlı yerlerde hala kar8cçam bulunur. 780 m de daha çok saf kızılçam ormanları hakim olup son
karaçam adası 730 m rakımlı nemli bir çukurluğa inhisar eder. Daha ilerde, Kirmasti çayı vadisindeki hat boyu uzun bir mesafe dahilinde sırf
kızılçam ormanları mevcuttur. Dursunbey istasyonundan az ilerde hayret
edilecek bir durumla, 400 m rakımlı bir yerde birden bire tekrar karaçamla karşılaşılır. Bu hale sebep, vadi yönünde görülen çok taraflılıktır.
Güneydoğu - kuzeypatı yönünde uzayan Kirmasti çayı vadisi vasıtasıyle
Marmara denizinin mülayim deniz havası iç kısırnlara kadar sokularak buralarda kızılçarnın yetişmesini sağlar. Tren hattı buradan sonra doğuya
açılan bir vadiyi takiben Simav ırmağı su ayrımına dahil olur. Alçak rakımlı olan bu kısımda kontinantal özellik kazanan iklim sebebiyle karaçarnın yetişmesi mümkün olabilmektedir.
İzmir'in

doğusunda, Bozdağda Bayındır'ın yukarı kısmında

güneye
bir yamaçta Asarlık karaçam ormanı başlar.
Muğlanın doğusunda bulunan sıcak ve güneybatıya bakan bir yamaçta
kızılçam 1000 m ye kadar çıkar. Genel olarak kızılçarnın yukarı hududu
batıdan doğuya doğru gittikçe yükselir. Nitekim burada 1000 m ile baş
layan yukarı hudut Antalya kesiminde 1250 m ye ulaşır.
müteveccih 800 m

rakımlı

Kızılçam, küçük Asya ve Yunanistanda diğer Akdeniz salıili memleketlerin yerli bir çam türü olan Halep çamını temsil eder. Bernhard (19) ın
da tesbit ettiği gibi, Türkiyede Halep çamı yoktur. Çok defa yekdiğeri ile
karıştırılan bu türlerin kozalak irtikazlarında fark mevcut olup tefrikleri
basittir. Yani, Halep çamında kısa da olsa saplı olan kozalaklar kızılçarn
da sapsız ve doğrudan doğruya dalcıklara oturmuş bir vaziyettedir.

Karaçam (Pinus nigra Arnold var. Pallasiana .,A.ntoine), Türkiye'nin
genel koru ormanı sahasının 2/5 sini kaplar ve Türkiye için büyük önemi
haizdir. Avusturya karaçarnın dan, dal cıklarının kırmızı olan kabuğu ile
ayırt edilir. Avusturya karaçamında bu kabuklar kül renklidir.
Bir kaç sene önce Saatçioğlu (20) Pinus nigra var. Şeneriana Saatçioğlu olarak isimlendirilen yeni bir varyete bulunduğunu bildirmiştir. Bu
varyetinin ibreleri hayvan ısırmaları sonu görülen şekle benzer demetimsi

79

bir

şekil

hası

arzetmekte, gövde toprak satlımdan çatallanmaktadır;
Bolunun 20 km doğusunda bulunmaktadır.

yayılış

sa-

Kütahya- Tavşanlı yolunun yarısında Şalmelik köyü hudutları dahilinde muhtemel varyeteye dahil bir çok ağaçlar arasında gövdenin üst yarı kısmındaki ibreleri normal vaziyette, alt yarıdaki ibreleri cadı süpürgesine benzer teşekküllü bir ağaca rastladım. Bu ağacın da adı geçen varyetenin alt yarısında yeni bir varyete sayılması düşünülebilir. Bununla beraber Acatay (21) tarafından tavsif edilen ve Tavşanlının 25 km güneydoğusunda Vakıf köyü civarında 250 ha dan fazla bir salıayı kaplayan
Pinus nigra var. Pyramidata (Piramit şekilli çam), hakikaten yeni bir varyetedir. Pyramidata varyetesine adı geçen yerden başka bir yerde rastlamadımsada Ankaranın 40 km güneyindeki Beynam ormanında varyete
olduğu tahmin edilen Şeneriana'ya benzeyen bazı çam ağaçları gördüğü
mü hatırlıyorum.
Halil Gökmen'in ağaç türleri haritasının tetkikinde bütün güneyde gebir meşe sahasının bulunduğu görülür. Bunlardan bir kısmı, daha ziyade Quercus coccifera'dan müteşekkil olan makilerdir. Bir kısmı ise
Quercus infectoria oliv'den müteşekkil bodur meşe ormanlarıdır. Geri kalan büyük bir kısmı da Quercus Aegilops (palamut meşesi) un yayıldığı
sahalardır. Kısa gövdeli ve yaygın geniş taçlı olanbumeşe türü, palamut
kadehleri tanence zengin olduğu için mahalli halk tarafından ziraat yapı
lan tarlalarda yetiştirilmekte ve kadehleri toplanıp ara hasılat olarak kıy
metlendirilmektedir.

niş

Diğer

(gerek maki ve gerekse Q. infectoria) her iki meşe sahası degolup hali hazırda bir çok kısımlarda
kızılçam gruplarını muhtevidir. Bu gibi kızılçam gruplarından tohumluk
olarak istifade suretiyle buraların tekrar kızılçam sahalarına tahvili mümkündür.

rade

olmuş kızılçam yayılış sahaları

Makiliklerin alt meşceresi Q. cocciferna ve lnfectoria'dan müteşekkil
haline getirilmesi, Çanakkaleden Amanos dağlarına kadar olan bütün kızılçam sahası için en önde gelen arınancılık görevi olarak görülebilir. Bunun başlıca şartı gençlik sahalarının otlatıma karşı korunması ve çalı tabakasının şeritvari güneydoğudan-kuzeybatıya doğru
uzaklaştırılması olacaktır. Tekrar orman haline tahvil temposu halihazır
da şurada burada vaz'edilmiş olan gradoneleri mevcut imkanlara göre yamaçlar boyu tevsi edip yatay su tutma hendeklerinde yapılacak sun'i ağaç
lama ile hızlandırılabilir. Fidanların sonbahar _ye iİkbahar aylarının nemlerinden faydalanı:ı.bilmesini sağlamak için sonbahar dikimi tavsiyeye
kızılçam ormanları

değer.
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Mıntkanın diğer ormancılık

ramaya

problemlerini bir kaç örnek alarak kav-

çalışalım.

Sarpdere Bölgesi : İzmir'in batısında bulunan bu bölgenin büyük bir
alt tabakada muhtelif yüksekliği haiz genç fertleri muhtevi yaşlı
kızılçam ormanlarıyle örtülüdür. Malıdut bir saha ise bozuk formlu gövdelerden müteşekkil serenlik çağında bulunan kızılçam meşcereleri ile kaplıdır. Gövdedeki bu eğri büyrülük umumiyetle alçak mıntaka kızılçamla
rına has ırksal bir özellik olarak gösterilmekte isede, sahile yakın yerlerde ve mesela, Antalya civarında Düzler çamı bölgesi ormanlarındaki yanık
sahalar üzerinde teşekkül etmiş ve muhafazaya alınmış gençlik içinde çok
düzgün gövdeli fertlere rastlandığından dolayı gövde formundaki bozukluğun illetini her şeyden evvel gençlik çağında uğranılan zararlarda bulkısmı.

maktayım.

Bugüne kadarki muamele

tarzı

Bugüne dek sırf göğüs yüksekliği çapı muayyen bir kalınlıktan yu·
çapa ulaşmış gövdeleri çıkartan malfım seçme kesimi faydalanma şek
li yürütülegelmiştir. Bu tarz bir muamele, pratik bakımdan bütün yaşlı or·
man kısımlarında ışıkh bir durum yaratmış ve yaşlı meşcerenin hafif siperi altında her tarafta muhtelif boylu çam gençliğinin teşekkülüne sebep
olmuştur. Minimal çapı haiz gövdelerin bulunmadığı meşcereler, cari peryot içinde her türlü silvikültürel müdahelelerin dışında kalmış ve bu sebeple fazla bir miktara baliğ olan serenlik çağdaki meşcerelerde ferahlandırma damgalarına dair bir tatbikat yapmaktı. Mıntakadaki bu çabalarnalerin tamamı çıkartılınayıp lüzumu halinde tohumluk ağaçlar olarak faydalanmak maksadıyla yangın ihtiyat ağacı denen hektarda 15-20 ağaç

karı

bırakılmıştır.

Kesilen gövdelerin bölmeden çıkartılmasında çift öküz koşulu vasıta
lardan ve boylu gençliğin bulunmadığı kısımlarda 2 m genişliğinde açılan
şeritvari nakliyat yollarından faydalınılmaktadır. Bu sebeple diz boyun~
dan daha yüksek olan gençliğe büyük devirme ve nakliyat zararı verilerek ümitvar olan bir gençlikten geriye, yeni generasyon olarak kala kala
kendilerine bel bağ-lanarnıyacak olan bir bakiye kalmaktadır. Bu vaziyete
bilhassa boyları 2- 4 metreye ulaşmış olan gençlik kısımlarında rastlanır.
Tavsiye edilen muamele

tarzı

Münferit seçme kesimi şeklindeki faydalanma tarzı terkedilip traşla
ma sahasında bir kaç tohumluk ağaç bırakan küçük saha traşlama kesimi
ile çalışmalıdır. 4 taraftan tohumlanmaya imkan vermek gayesiyle traş
lama sahasının eb'adının 30 X 30 m alınması kafi gelir.
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Seçme işletme tarzının meydana getirdiği gevşek siper altındaki çam~
iyi gelişmekte olduğu müşahede edilmektedir. Bu sebeple kızılçam
ınıntakasındaki büyük yaz kuraklığı karşısında tohumların çimlenip iyi
bir gençlik gelişimi yapabilmesi için müsait etkili hafif bir sipere luzum
var demektir. Kızılçamlardaki daHanma açısı karekter itibariyle dik açı~
dır. Serbest vaziyette ve meşcere kenarında bulunan gövdeler uzun bir dallanma gösterirler. Hattı zatında daHanma meyli büyük olan kızılçarnda
daHanınayı firenlemek ve düzgün gövdeler teşekkülünü sağlamak için bir
yaşlı genç sıklıkta çalışmak şarttır. Küçük saha traşlamasından husule
gelecek gençlik gurupları, yürütülecek kenar kesimleriyle en fazla bir kaç
hektar büyüklüğünde (büyük yaş farkı gösteren meşcere kısımlarıııın ak~
sine) aralarındaki yaş farkı 11-20 sene olan ve gelecekte ayni muamele
tarzına tabi tutulabilecek küçük meşcereler içinde toplanabilir. Böyle bir
çalışma şeklinin müteaddit yerlerde ayni zamanda tekrarlanması sonunda, içerisinde aşağı yukarı bir yaşlı bir sürü küçük meşcere bulunan takriben aynı yaşlı küçük bir meşcere elde edilmiş ve dolayısıyle rüzgar haşere zararları ile bilhassa güneyde özel bir önem taşıyan yangın tehlikesine karşı mukavim, arzuyaşayan bir durum meydana gelmiş olur.
ların

Gerek meşcere ve gerekse gençliğin kaçınılması mümkün olmıyan zararlara karşı pratik bakımından en iyi şekilde korunabilmesinde boşaltma
ve kenar kesimlerinin zamanında ve gereği gibi yürütülmesinin büyük
önemi vardır. Bunun için gerekli boşaltma ve kenar kesimlerinin gençliğin
1 - 2 karış boy aldığı, elestikiyetin en fazla olduğu çağda yapılması gerekir. Bu çağdaki tomruk nakliyatı şurada burada gençliği tahrip etse dahi
gençlik içinde hiç bir dik kenar teşekkülüne sebep olmaz ve bilakis yan tarafta bulunan meşcere tarafından çabucak doldurulabilecek boşluklar husule getirir. Diğer taraftan gençlik içindeki gövdeler kenar kesimlerinin
en önce yapılacağı yaşlı meşcere içerisine devrilerek dal kırılması v.s.
sebeple gövdelerde husule getireceği yaralamaların fazla çürümeye sebep
olmasına da fırsat verilmemiş olur. Fazla boylanmış gençliği muhtevi meş
cerelerde evvelemirde hangi gençlik gruplarının siper zararından kurtarıl
ması gerektiğinin tesbiti lazımdır. Zarara uğramamış boylu bir gençlik
çekirdeği elde etmek için her şeyden evvel civardaki yaşlı meşcere içinde
bulunan bir boşluğa bir kaç yaşlı gövdenin devrilmesi kafi gelecek olan
gençliğin bulunduğu yerler seçilir. Bu gibi yerlerin civarda husule gelecek devirme ve nakliyat zararları büyük olmaz, katlanılabilir. Gereken
hallerde fazla boylanmış ve boşluklu olan gençlik kesilip uzaklaştırılarak
hiç bir dikkenar teşekkülüne sebep olmayacak yeni bir gençleştirmeye gi~
dilir. Gençliğin fazla olduğu yerlerde ilk zamanlarda miktarları az ve kapalılık durumları iyi olan yaşlı meşcere kısımlarında hiç bir kesim yapmayarak diğer kısımlardaki 10 - 20 yaşına ulaşmış, yardım beklemekte
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olan gençliğin
müdahelelerde

bekasını

temin edecek ve

israflarına

meydan

verıniyecek

bulunmalıdır.

muhtelif yaş farkı bulunan
aşağı yukarı bir yaşlı olan küçük sahalara bölünmesi sayesinde, çıkartılır
ken genç nesle oldukça fazla zarar verecek olan yangın ihtiyat ağaçları
bırakmaya dahi lüzum kalmamış olur. Çok kere toprak yangını olarak baş
layan bir orman yangını, gençlik ve sıklığı mahvederse de kalın borkeli
yaşlı gövdeler fazla zarar görmez ve yangın görmüş bu gibi kısımları yandan tohumlayarak yeniden gençliğe kavuştururlar.
Büyük

sahaların

yekdiğerleri arasında

Işık artımından faydalanılmak

istenildikte, küçük meşcerelerin kenarında bulunan münferit gövdeler serbest hale getirilir ve ihtiyaca göre
gençliğe zarar vermeden kesilip çıkartılabilir.
Serenlik çağındaki meşcerelerde ferahlandırmalar, gençlik sahaların
da gençlik bakımları ve sıklıkta ise temizleme kesimleri yürütülmelidir.
Meşcere içinde bulunan yapraklı ağaçları koruyup geliştirmeli ve bu arada Q. coccifera) lnfectoria ve cerris gibi meşe türleri alt meşcerede toprak
bakımı ile görevli türler olarak muhafaza edilmelidir. Zira, bu türler burada Avrupa eniemindeki mıntakalara nisbetle daha fazla sipere dayanabilirler ve fazla yaşlı gövdeler olarak hızlı gelişim gösteren kızılçarnın
2 - 3 generasyonundan daha çok yaşayabilirler.
Edremit Orman

işletmesinin Kapudağ

ve

Gürgendağ

Bölgeleri

Her iki bölgede Edremit'in kuzeyinde, Kaz dağının güneydoğu yamabulunur. Edremit körfezinden yukarı 300 m yüksekliğe kadar olan
sahalar zeytinle kaplıdır. Bunun yukarısında, 1946 daki bir orman yangı
nında tahrip olmuş geniş bir kızılçam orman sahası yer alır. 7000 hektar
vüs'atinde olan yangın sahası içerisinde civardaki tabii gençliği husule
getiren yangın görmemiş orman grupları mevcuttur. Bu sayede bir ağaç
lamaya lüzum kalmadan geniş yangın sahası tedricen tekrar yeşil örtüye
kavuşabilecektir. üst tabakadaki canlı toprağı taşınmış bulunan bazı yerlerin tekrar orman halini alabilmesine kadar geçecek olan zaman uzundur. Karaçam ile kızılçam arasındaki hudut 600 m de başlar. Karaçam
yüksek rakımlı yerlerin ağacı olup alt meşcerede güzel gövde yapmayan
Q. sessiliflora ve hungarica meşe türleri bulunur. Dere boylarında Alnus
glutinosa vardır. Bütün açıklıklar iyi bir gelişim formunu haiz titrek kavaklarla örtülüdür. 1100 m den yukarılarda meşhur F'agus orientalis ve
Abies equitrojani Ascher. (Sivri ibreleriyle Yunanistan göknarı, Abies
cephalonica Link'e benzer) ormanları bulunur. Gerek kayın ve gerekse göknarın optimumlarının dışında bulundukları dış görünüşlerinden bellidir;
kayınlar daha çok kütük sürgünlerinden gelişmiş olup kaba dallı ve üzercında
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leri likenlerle kaplı vaziyettedirler. Göknarların tabii budanmaları da yavaş ve yetersizdir. Her 2 ağaç türü takriben 1400 metrede bulunan yukarı orman sınırına kadar çıkar. Daha yukarıları, 1767 m ye ulaşan zirveye
kadar olan saha, yayla rejiyonu (çayır rejiyonu) ile örtülüdür.
Dursunbey Orman

işletmesinin

Alaçam Bölgesi

Türkiyenin en iyi karaçam mıntakalarından birisidir. 2098 m yükseklikteki Akdağ civarında on binlerce hektar vüs'atinde saf karaçam ormanları mevcuttur. Simav ormanları ve Tavşanlıya doğru olan ormanlar bu
ormanların devamıdır. 400 m yükseklikte bulunan Dursunbey istasyonundan itibaren demiryolu, çınar meşceresini muhtevi geniş bir vadi içinde
seyreder ve önce güney yönünde uzar. Yamaçlarda tarlalar arasında kara
ve kızılçam ormanlarının bakiyeleri görülebilir. Bu arada Querous oerris
ve Querous pupesoens'ten müteşekkil çalımsı bodur meşe ormanları arasın
da yer yer J. exoelsa ve. oxyoedrus mevcuttur. 800 m den yukarılarda alt
meşceresini adı geçen meşe türleri ile Cistus la·urifolius'un teşkil ettiği
karaçam ormanları hakimdir. 900-1200 m arasında bulunan rutubetli karaçam ormanlarının çalı tabakası, azami insan boyu yüksekliğine ulaşan
C. laurifolius'tan ibarettir. Buna göre C. laurifoz.ius rutubetli karaçam ormanlarının refakatçi türü olarak kabul edilebilir. Kuru karekterli karaçarn orman türü ise, ağaç halini iktisap eden J. exoelsa'yı muhtevi karaçam
ormanı olarak isimlendirilir.
Cistus Zaurifolius gelişimi meşcere kapalılığı ve ışık durumuna bağlı
olup sık kapalı kısımlarda bulunmazsada toprak sathına ulaşan ışıkla oranlı gelişim gücü kazanır. Az ışıklı yerlerde karaçarnın tabii gençleşmesini önliyemezsede, fazla ışıklı yerlede bağucu veya gelişimi önleyici bir etki gösterir.
Bundan dolayı Dursunbey'de 1945 yılında 4 gün devam eden yangının
husule getirdiği 1700 hekdarlık büyük yangın sahasında, önce şeritler halinde a. laurifolius kökleurnesi yapılmış ve bilahare iki yaşındaki repikaj
görmemiş fidanlada karaçam ağaçlamasına girişilmiştir.
Bir çok dağları ve vadileri kapsıyan bu geniş yangın sahasını ilk ziyaretim 1956 yılındadır. Bu ziyaretimde büyük uzanım gösteren bu açık sahaların kül rengi yeşil C. laurifoZins çalışlariyle örtülmüş ve bunlar arasında şurada burada yangından kurtarılmış orman bakiyelerinin mevcut
olduğunu gördüm. Bu örtünün etkisi altında bulunan kısımlarda yangın
dan bu yana l l sene geçmesine rağmen inceden ineeye tetkik etmeme rağ
men hiç bir karaçam tabii gençliğine rastlayamadım. 1958 sonbaharındaki
ziyaretimde ise bakiye kalan yaşlı meşcereler boyunca şeritvari olarak sahanın 1-2 yaşında karaçam fertleriyle örtülmüş olduğunu ve bu fidelerin
oistus çalıları siperinde canlı yeşil renkte bulunduğunu görünce hayret et-
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tim. Toprak sathı bir yangın sonu, bir süre tabii gençleşmeye müsait bulunmazsa veyahutta güney bölgelerde olduğu gibi müsait ilkbahar ve yazbaşı şartları ile zengin tohum yılının birbirine isabet etmesi için uzun zaman geçmiş olsa bile, gençlikte yine de başarılı bir gelişme mümkün olabiliyor. Bu konunun aydınlahlması için daha geniş araştırmalara ihtiyaç
vardır.

Yaşlı

karaçam meşcerelerinde 1250 m den itibaren kuzey yamaçlarda
başta dere içieri olmak üzere muhtelif kısım ve rakımıarda alt meşcere
de Fagus orientalis bulunur. 1500 -1600 metrede, bilhassa rutubetli kısım
larda, karaçam - kayın karışık meşcerelerine rastlanabilir. Kayınlar yaş
lı, ekserisi yakacak odunu vasfında olup kısa ve fazla dallıdır. 2098 m yüksekliğindeki Akdağ'ın kuzey yamacında ise, bir kaç yüzmetre genişlikte
saf, kapalılık durumu iyi olan kayın meşcereleri mevcuttur. Dursunbey
mıntakasında, göğüs çapları 1 metreden fazla, boyları 30 - 35 m ve yaşla
rı 400 - 500 olan çok güzel gövdelerin meydana getirdiği yaşlı karaçam
ormanları yer alır. Karaçamlar, optimumlarında bulundukları için dolgun,
dalsız gövdeler yaparlar; yaşlı gövdelerdeki uç kısım, gövde uzunluğu
nun % 10 u kadar olup kabuklar büyük borke levhacıkları halindedir.
Alt meşcerede kayın ve laden'den başka zengin toprak florası mevcut
olup ilkbaharda kar kalktıktan sonra, 1400 - 1500 m rakımlı yerlerde evvela 30 cm kadar boylarran mavi renkli Musaari botryoides, halımsı bir
dağılış gösteren beyaz, sarı ve viole renkli sapsız P.rimula'lar, Galanthus
nivalis, Ornuthogalum umbellatum, sarı ve beyaz C1·ocus'Iar daha sonra
yaz başında ise, güneşli boşluklarda Thymus'lar, Asperula odorata, sarı
renkli Digitalus lııtea, Vicia tenuifolia) Pirola ıtniflora) Gemniıtm robertianum) Galium rotundifolium) .Sanicula eu-ropaea gibi türleri içine alır.
Bugüne kadarki faydalanma

şekli

Damga, burada da seçmevari olarak ve 35 cm den yukarı göğüs yüksekliği çapını haiz fertleri alacak şekilde yürütülmüştür. Dursunbey Orman İşletmesi en eski işletmelerden birisidir. 30 yıldan beri yürütülen kesimlerle yaşlı meşcerelerin kapalılığı kırılmış, oldukça ışıklı bir hal almış
lardır. Gerek bu ışıklı durum ve gerekse karaçam gençliğinin fazla sipere
dayanma gücü sebebiyle bugün yaşlı meşcereler altında her tarafta muhtelif yüksekliği haiz gençliğe rastlanabilmektedir. Gençlik bulunmayan,
fazla kapalı yaşlı meşcereler çok azdır. Bugüne kadar iyi durumda bulunan boylu gençliğe serbest gelişim imkanı verecek hiç bir müdahele yapıl
madığı gibi, gençlik bakımı ve ferahlandırma tedbirleri de yürütülmemiştir.
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Kesim ve nakliyat zararları sebebiyle öncü gençlik ya tamamen veya
kısmen tahrip edilmiştir. Alt tabakasında kayın bulunan meşcerelerin üst
meşceresinde yer alan en son tohum ağacı durumundaki karaçarnların da
alınması, ağaç türünde arzu edilmeyen bir değişiklik meydana getirmiş
tir. Seneler boyunca yalnız dalsız gövde kısımlarından faydalanılmış ve dallı kısımlar alınınayıp ormanlarda tehlikeli büyük enkaz yığınlarının husulüne sebep olmuştur.
Tavsiye edilen silvikültürel tedbirler
Karaçam ormanları, farklı muamele
tipinde toplanabilir :

tarzlarını

gerektiren 4 muhtelif

meşcere

a)

Gençliği

muhtevi

yaşlı meşcereler;

1 -

Gençlik, 50 cm den ufak ve elestiki,

2 -

Gençlik, 50 cm den büyük ve elestikiyetini

b)

Gençlik bulunmayan

c)

Serenlik

d)

Genç

kaybetmiş.

yaşlı meşcereler;

çağındaki meşcereler

meşcereler;

Karaçam dahi aşağı yukarı bir yaşlı, tek katlı meşcereler teşkiline
Kesim şeklini tayinde bu isteği hesaba katmamız gerekir. Bu sebeple seçme kesimleriyle değil, bilakis sahavi, tohumlanınayı ayni zamanda
mümkün kılacak bir kesim şekliyle çalışmak icap eder. Bu sebeple burada,
her tarafta boylu, öncü gençliği haiz ışıklı meşcerelerin tekrar bir tabakalı, bir yaşlı veya takriben ayni yaşlı meşcereler halinde ifrağını sağlıyacak
kesim şekilleri üzerinde durulacaktır. Bu arada, yürütülecek muhtelif kenar kesimleriyle boylu, öncü gençlik gruplarının kaynaştırılmasına müsait
düşecek bir kesim sahası büyüklüğünün de gözden uzak tutulmaması lazımdır. Bunun için evvelemirde çevresinde fazla miktarda dallı gövdeler
bulunan cüce sahalardan ve civar meşcerenin instensif etkisi olmıyan büyük sahalardan kaçınılmalıdır.
çalışır.

İnce kabuklu olan gençliği mahvedebilecek bir yangın zuhurunda civarda toprak yangınıyla zarara uğramıyacak kalın kabuklu gövdelerden
müteşekkil yan tohumlanınayı yapabilecek meşcereler bulunan bir yaşlı
münferit küçük sahalara tefrik edilen bir mekan düzenine ihtiyaç vardır.
Bu düzen şablonumsu bir tutum dışında, gençliğin isteğine uygun tedbirlere müsait olmalı ve salıayı damavari bir şekilde açmalıdır.

3 - 4 ağaç boyu mesafe dahilinde yeter bir yan tohumlanma olabileceyuvarlak olarak 4 hektarlık bir saha optimal kesim sahası kabul

ğinden
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edilebilir. Tohumlanınayı yapacak yaşlı gövdelerle çevrilmiş olmasa bile
iki taraftan çift yönlü tohumlamanın bu vüs'atteki bir sahaya yeter olduğu kabul edilebilir. Şurada burada tabiatın bir ihsanı olarak karşılaşa
cağımiz yaygın, büyük tabii gençliği orman yangınlarına karşı garantiye
almak için, ışıklı bir vaziyette bulunan meşcerelerde ileri yaşlı gövdelerden en uygunları seçilebilir ve bunlardan bir yangın zuhurunda tohumluk
gövdeler olarak faydalanılabilir. Zira orman yangını Orta Avrupaya oran_la burada daha büyük önemi haizdir. Tohumluk olarak bırakılacak bu gibi gövdelerin hektar başına sayısı 4- 6 kadardır.
Diğer

bir problem de, acaba evvela ancak yarım metreye kadar boyu
haiz olan gençliğin mi, yoksa metrelerce boyu aşmış serenlik çağdaki meş
cere kısımlarının mı, üstteki yaşlı meşcerenin boşaltılmasıyle serbestlernesi gerekir konusudur. Burada bugüne kadar yürütülegelmiş bulunan seçme işletme şekliyle her tarafta fazla miktarda gençlik meydana gelmiş olduğu ve mevcut eta kesimleriyle bakım yapılabileceği için mecburi bir seçim vardır ve gençlik sahalarının öne alınması gerekir. Kesim zararları
nazarı dikkate alınarak bunun en küçük olacağı kısımlardan işe başlama
lıdır. Adı geçen özelliği haiz kısımlar ise şöylece özetlenebilir.
1)

Takriben

ınayıp eğilebilecek

yarım

metre kadar boy almış elestiki
durumda olan gençlik sahaları,

olduğu

için

kırıl

2) Gençlik merkezinde yaşlı meşcere siperi mevcut olmıyan, yürütülecek kenar kesimleriyle ilerletilip dik kenar teşekkülüne sebep olmadan
kaynaştırılabilecek durumda olan gençlik sahaları.
Bu iki tip gençlik sahasının seçimi, transport ayrım hattına göre yaserbest hale getirilmek istenen gençliğin ilerdeki kesim ve nakliyatlarda artık hiç bir zarara uğrarnaması esas alınır.
pılır,

Birinci vaziyette, gençlik henüz fazla boylanmadığı için nakliyat yaher kısım yan tohumlanma ile tekrar tabii
gençliğe kavuşabilir; devirme ve nakliyat zararları nakliyatı müteakip gelen tohumlarla tabiat tarafından hertaraf edilebilir.
pılırken toprağın yırtıldığı

İkinci

vaziyette, meşcere kapalılığının kırıldığı yerde normal şekilde
teşekkül etmiş olarak seçilen gençlik konisi, çoğu kere zikre değer kesim
ve nakliyat zararına uğramadan kenar kesimleri sayesinde ve koni içinde bulunan gövdeler civar yaşlı meşcereler içine devrilerek genişletilebilir.
Devrilen gövdelerin taçlarının içine düştüğü ve gençlikte fazla zarara sebep olduğu zon mevcutsa, siperlemekte olan gövdeler tarafından, yoksa civardaki yaşlı meşcere kenarından gelen tohumlarla yeni baştan gençleş
tirilir.
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Birinci vaziyette, daha ziyade kendi kendini telafi edebilen belirli bir
kesim zararı mevzuubahis olan sahavi bir serbestlendirme; ikinci vaziyette ise, az çok zarardan azade olan gençlik çekirdeklerini seçebilme ve
kaçınılamıyan zararları gençliğin dış muhitine teksif edebilme imkanı
mevcuttur.
Gençliğin çoğu seçme kesimi sonu meydana geldiği için, eta kesimleriyle bekaJarı sağlanabilir. Husule gelen zararın fazla bir önemi yoktur
ve müteakip kesim yılına kadar yeni tohumlanma sayesinde ortadan kalkabilir. Kalın odun talebinin fazla olduğu hallerde, gençlik içindeki sıh
hatli odun verebilecek ve devrilmelerinde çok büyük zarar vermesi ihtimali
bulunan boylu gövdeler, ışık artımı elde etmek gayesiyle gençlik içinde daha uzun zaman kesilmeyip bırakılabilirler.

· Gövdeler genç veya sıhhatli olmadığı için ışık artımı işletmesi mümkün değilse, yaşlı. meşcerenin kapalılık durumu ile ilgili gerekli muameleye
yönelmek icap eder. Yaşlı meşcerenin kapalılık derecesi 0.4- 0.5 ve alt tabakadaki genç meşcere serenlik çağına ulaşmış ise, serenliğin üstünün boşaltılıp. serbestlendirilmesi mümkün olamaz, buna ait bir sürü pratik misaller mevcuttur. Nisbeten sık vaziyette bulunan asırdide ağır gövdeler, kesimden evvel dalları budanmış olsa bile, devrilirken serenlik çağındaki
fertlere çok büyük kırma zararları verir. Hatta öyle haller olurki, geriye
hiç bir işe yararnıyacak bir bakiye kalır. Bu gibi hallerde serenlik çağdaki
fertler tamamen çıkartılıp bırakılacak bir kaç yaşlı gövde ile küçük saha
üzerinde yeni baştan gençleştirmeye girişrnek lazımdır. Sahada bırakılabi
lecek çok gevşek bir siper vaziyetini husule getirebilecek olan gövdeler,
fazla iri yapılı olmayan gövdelerdir. Yaşlı meşcere gevşek, takriben 0,1 - 0,3
kapalılıkta ise, serenlik çağdaki meşcere kısmında husule gelecek zararlan önlemek maksatıyle yaşlı meşcere fertlerinde dal budamasından sonra
kesime geçmek suretiyle müstakbel meşcereyi kurtarabilme çareleri aranabilir.
Birinci vaziyette

alınacak

bütün tedbirler, bahsedilen kesim sahası
matuftur. tkinci vaziyette ise, serenlik çağda
sahası, boşaltma kesiminin uzanım hududunu dikte

büyüklüğüne ulaşabilmeye

ki meşcerenin
eder.

yayılış

Bu gün on yıllar boyunca devam edegelen seçme kesimleri ve yürütüimemiş olan boşaltma kesimleri sebebiyle altta metrelerce boy iktisap etmiş gençlik bulunan çok gevşek kapalı yaşlı meşcereler hakimdir. Mevzuu
bahis bu meşcere kuruluşu, faydalanmayı zorlaştırıp pahalılaştırmakta
dır. Uzun yıllardan beri artırndan kalmış çok yaşlı meşcereler gençleştirilin
ceye kadar kapalılık durumu iyi olan malıdut sayıdaki yaşlı meşcereleri
gençleştirmeye matuf her türlü tedbirlerin dışında bırakılmalı, bu gibi
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meşcerelerde ölmekte olan veya fazla kalite
makla yetinilmelidir.

kaybına uğramış

fertleri al-

Gençleştirme zaruretinin belirmesi halinde, kenar kesimleriyle kombine grup siper kesimleriyle çalışılmalıdır. Karaçam gençliği ilk yıllarda
fazla bir sipere ihtiyaç gösterdiği için gençleştirme guruplarında oldukça
gevşek bir siper vaziyeti meydana getirmek gerekir. Meydana gelen gençlik gurupları, ilerideki nakliyat göz önünde tutularak takribi saha büyüklüğünü alıncaya kadar tekrarlanan kenar kesimleriyle ilerletilip kaynaş
tırılmalıdır.

Belirtilen
nin

müşgül

yetiştirilmesi

faydalanma şartları, eğitim görmüş orman
talebine özel bir mecburiyet hali ilave eder.

işçileri

!kinci vaziyette mevzubahs edilen geniş yayılımlı gençliğin üstteki
gövdelerin sİperierinden kurtarılarak bekalarının teminine dair olan
isteğin yerine getirilmesi zordur. Bunun için şu faaliyetlere lüzum vardır:
yaşlı

1)

Muhafaza edilecek saha içerisine
den evvel taç budaması yapmalı;

2)

Bir

3)

düşecek

olan gövdelerde kesim·

kısım

gençlik sahasının köklenmesini gerektirecek olan tomrukları, nakliyat yönüne çevirme işinden kaçmabilmek için, kesimde gövdeleri nakliyat yönüne devirmeli;
Gençlik içindeki sürütmeyi sapinli orman işçileriyle yapmalı, 2 m
nakliyat yollarına ihtiyaç gösteren çift manda veya
öküz koşumlu cari nakliyat tarzı ile çalışılınamalı;

genişlikteki

4)

Boşaltma

kesimine tabi tutulacak sahaları, şeritvari yollarla açmalı ve sapinle çalışmak suretiyle· sürütm e yolunu kısaltınalı; bu
yollar üzerinde bilahare manda koşumlu nakliyata girişmeli.

Devrilen gövdelerin kalın ve ağır olması, eğitim görmüş orman işçisi
nin bulunmaması elle çalışmayı mümkün kılmaz. Diğer taraftan hiç bir
motorlu alet ve gereçe sahip olunmadığı müddetçe bir kısım gençlik sahasında yapılacak serbestlendirme, mütebaki sahaların feda edilmesiyle
mümkün olabilir. Yaşlı meşcere altındakayından müteşekkil sık bir çalı
tabakası varsa, gençleştirme zamanında sahada asli ağaç türü olan karaçamın bekasını temin edebilmek için önce kayınıarın traşlanıp uzklaştırıl
ması gerekir. Kayının gelişim formunun nisbeten tatminkar olduğu nemli
yetişme sahalarında, koyu siper altında kayın, gevşek ve ışıklı siper altında karaçam getirecek bir gençleştirmeye yönelerek karışık orman yetişimine müsait olan bir kısım sahalardaki değişik ağaç türlerinden müteşekkil gurupvari karışıklığı devam ettirmek imkanından yararlanmalı.
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Bütün kesimlerden sonra kesim artıkları, kabuk ve dal parçaları
sahalardan uzaklaştırılıp civarda bulunan gençlik veya
serenlik çağdaki meşcereler altında toplanıp gençliğe mani olmadan çürümeleri temin edilebilir. Boşaltma kesimi ile ilk gençlik bakımı kesimleri
nin birleştirilip bir arada yürütülmesi iyi olur.
gençleştirilecek

Gençlik sahasındaki dik kenarlar yok edilmeli, kaba - azınan yapılı
fertler ve çatal teşekküllüler uzaklaştırmakla beraber, düşey ve düzgün gelişimli gövdeler elde edebilmek için, genel olarak gençlik sık tutulmalıdır.
Çayırlaşmış ve gençlik bulunmayan açıklıklarda toprak işlemesi yapıp
sun'i olarak dikime gidilmelidir. Ekseriya, evvela iyi tomrukları, bir yıl
sonra serenler ile maden direklerini ve üçüncü sınıf tomrukları ve 2 - 3 sene sonra da iyi vasıflı yakacaklık odunu alacak şekilde merhaleli olarak
yürütülmekte olan çalışma tarzları yerine, zarar görmemiş bir tabii gençlik verebilecek özellikli çalışma düzenini ikame etmelidir. Çam odununda
görülen mavi çürüklükten kaçınmak için, kesimi sonbahar veya kış sonunda, özsu ceryanının durgun olduğu zamanda yapmalıdır.
Büyük sahalar işgal eden serenlik çağdaki meşcerelerde istikbal gövdeleri gelişimini yükseltmek amacı ile sık tekerrürlü ve zayıf dereceli ferahlandırma müdahelelerinde bulunulmalıdır.
Komşu

gövdelerin istikbal ağaçlarına karşı olan baskıları ferahlandırmaların şiddeti ve tekrarı sayesinde hertaraf edilebilir. Alt tabakadaki
bütün gövdeler canlı bulundukları müddetçe tabii dal budanmasını ve hava sukCmetini sağlıyan fertler olarak kesilmeyip bırakılmalıdır.
Yüksek rakımlı fazla kar tutan yerlerde, karın büyük kırma zararlaönliyebilmek için gençlik bakımının ve onu takiben ferahlandırma kesimlerinin yürütülmesi şarttır.
rını

Dursunbey Orman işletmesi,
raçam bölmesinde alınan deneme
(Cetvel 24).
Cetvel 24.

Değirmeneğrek,

Toplam

sahasına

Bölgesinin 43 No. lu kagöre bulunan servet şöyledir

43 No. lu Bölmedeki servet durumu

Gövde sayısı
adet/ha

Çaplar
cm
10 - 19
20- 34
35 - 49
den
50

Değirmeneğrek

yukarı

Servet m 3 /ha

68
270
66
68

10.812
102,090
120,344
358,776

472 adet/ha

592,022

ın 3 /ha
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Balıkesir'in güney batısındaki Madra dağlarında, kuzeye açık bulunan Çetindere, 700 - 800 m arasında emsaline az rastlanan karaçam - kestane karışıklığı bulunmakta ve kestanenin hızlı olan gelişiminden dolayı
bu karışıklık ekseri yerlerde rastlanan karaçam - meşe (yavaş gelişimli)
karışıklığına nisbetle bir üstünlük göstermektedir. Karaçam, burada olduğu gibi, boy gelişiminin biraz düşük olduğu yerlerde, yani tabii yayılı
şın alt hududunda karışık meşcerenin teşekkülünü mümkün kılmaktadır.

Fıstık Çamı

(Pinus pinea)

ormanı

Bergama'nın

kuzeyinde, ana kayası granit olan dağlık kısımda,
1000- hektarlık, Türkiye'nin en büyük fıstık çamı ormanı vardır. Tohumlarının ekonomik değerinden dolayı köylülerce işletilmekte olup 1224 kişinin mülkiyeti altındadır. Fıstıkçamının Kozak civarında 400 m yüksekliği haiz dağlık ınıntakanın kumlu - çakıllı toprakları üzerindeki gelişimi
şayanı hayret derecede yüksektir.
Taze

kesilmiş

gövdelerde

Cetvel 25.

Gövde
No.

yapılan

ölçü

Kozak Bölgesindeki

aşağıdadır

(Cetvel 25).

Fıstıkçamı Gelişimi
boyları
toplamı m

Kabuldu kütük
çapı cm

Kabuksuz kütük
çapı cm

82
60
67

72
53,5
58,5

13
12

3
4

80
52
75
84

81

71

5

64

64

53,5

13
11,5

Yaş

Tomruk

----~-----

ı

2

13

Ekonomik değerinin ve gelişim hızının yüksek olması hasebiyle bugünkü maki sahalarının kumlu kısımlarında ve serin yerlerde daha fazla
fıstık çamı yetiştirilmesi şayanı tavsiyedir. Fıstıkçamı ormanlarının köylüler tarafından işletim şekli enteresan olup kesim sistemi küçük saha siper kesimidir. Gençleştirilecek sahada, üstte tohum ağaçlarından müteşekkil ışıklı bir siper bırakılmakta ve gençlik sahası yol boyunca dal ve
dikenli çalılardan yapılan çitlerle 10 sene müddetle otlatıma karşı emniyete alınmaktadır. !yi tohum yıllarında beher gövdeden 50 kg fıstık mahsulü alınmaktadır. Fıstıkçamı yetiştirirnindeki artış Akdeniz salıili köylülerine daha iyi bir ekonomik durum sağlıyabileceği gibi, genel olarak orman tahribini azaltacak ve odun istihsalini de yükseltecektir.
Sarıçam

uygulanması

- karaçam ve kızılçam ormanlarının müdahele birimleri ve
gerekli silvikültürel tedbirler aşağıda özetlenmiştir .
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1)

Kapalılık
lı

derecesi 0.7- 0.8 olan, altmda gençlik bulunmayan
karaçam, kızılçam veya sarıçam meşcereleri .

yaş

Bölge çapmda eğer eta kesimleriyle yapılabilecek bakırnın fevkiinde
gençlik mevcutsa, etayı esas alan hiç bir kesim yürütülmeyip sırf ölmekte olan gövdeleri almakla yetinmeli, yani bu meşcerede yeni gençlik teşek
külüne fırsat vermemeli.
2)

Kapalılık
lı

derecesi 0.7- 0,8 olan, altmda gençlik bulunmayan
karaçam, kızılçam ve sarıçam meşcereleri .

yaş

Plan sahasında eğer eta kesimleriyle yapılabilecek bakırnın dununda
gençlik mevcutsa, kara ve kızılçam meşcerelerinde hafif siperli ve seri boşaltma yapan gurup si per kesimleriyle çalışılınalı; Sarıçam meşcerelerinde
ise, çapı 1 - 1,5 ağaç boyunda olan guruplarda traşlama ile işe başlayıp bu
gurupları, gençlik sahası takriben 4 hektar oluncaya kadar kenar kesimleriyle ilerletilip kaynaştırılmalıdır.
3)

Kapalılık derecesi 0,4 - 0,6 olan ve altmda büyük sahalar kaplı
yan azami 50 cm boylu gençlik bulunan yaşlı karaçam, kızılçam
veya sarıçam meşcereleri .

Zarar vermeden boşaltma mümkün değil. Fakat gençlik fazla boylanmadan boşaltma yapılırsa kesim ve taşıma anında husule gelen zararlar
tabii gençleşme ile tekrar telafi edilebilir. Bu arada yangın tehlikesine karşı emniyet almak ve ışık artımından faydalanmak için hektarda en iyi ve
artım gücü yüksek gövdelerden 4 - 6 adet gövde bırakılmalı.
4)

Kapalılık

derecesi 0,4 - 0,6 olan ve altmda küçük sahalar kaplayan azami 50 cm boylu gençlik bulunan yaşlı karaçam, kızılçam
ve sarıçam meşcereleri .

Gençlik konisini ve gençlik şeritini kenar kesimleriyle zarar vermemümkündür. Kesime yukarıdan başlamalı ve kesimi sırta
doğru kamavari olarak yapmalı.

den

boşaltmak

5)

Kapalılık

derecesi 0,4 - 0.6 olan ve altmda büyük sahalar kaplı
yan asgari 50 cm boylu gençlik bulunan yaşlı karaçam, kızıi
çarn veya sarıçam meşcereleri .

Türkiyede en çok rastlanan şekildir ve en zor boşaltma şartlarını haizdir. Kaçınılması mümkün olmayan devirme zararları, aşağıdaki şekilde
zarar görecek zonlar ü~erinde teksif edilebilir .
a) Büyük sahaya yayılmış olan gençlik içerisinde yukarda 4 Nolu
vaziyettekine benzer boşaltmaya müsait gençlik merkezleri, küçük gençlik
sahaları seçmek, melhuz zararları mümkün mertebe alçak boylu gençliğin
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bulunduğu

ve tabii tohumlanma ile tekrar gençleşebilecek olan muhite
teksif etmek ve zarar zonu üzerindeki yaşlı gövdeleri çıkarmayıp bırak··
mak;
b) 80- 100 m ara ile manda nakliyatma müsait şeritvari yol açıp bu
şeritlerdeki gençliği traşiayıp uzaklaştırmak, kesimden önce gövdelerde
dal budaması yapmak, gövdeleri takriben yola dik gelecek şekilde (balık
sırtı- vari) devirmek ve sürütmede kanca veya sapİn kullanıp gençlik içinde koşumlu manda nakliyatma müsaade etmemek;
c) Gövdeleri dal budaması yaptıktan sonra nakliyat yönüne devirmek, tomrukları motorlu halat ve kancalarla çıkartmak ve gerekli yolları
açmak.
6)

Kapalılık
meşcere

derecesi 0,4 - 0,6 olan ve altında asgari 10 m l?oylu genç
bulunan yaşlı karaçam, kızılçam veya sarıçam meşce

releri .
Yaşlı meşcere

fertleri, alttaki serenlik çağmdaki
bih olan genç meşcere üzerinde yeknasak dağılışlı ise,
seçilir :
a) Serenlik
kadar beklemek,

çağdaki

fertler

kıymetiendirilebilecek

meşcerelere müşa
şu

hallerden birisi

durumu

alıncaya

b) Serenli k çağdaki meşcereyi ve bu arada bir kısım yaşlı gövdeleri
kesip uzaklaştırarak yeni baştan gençleştirmeye yönelmek ve gençlik 1 - 2
karış olunca boşaltma kesimini yürütmek.
7)

Kapalılık

derecesi 0,1 - 0,3 olan ve altında asgari 10 metre boylu
genç meşcere bulunan yaşlı karaçam, kızılçam veya sarıçam meş
cereleri .

a) Yaşlı meşcere fertleri
meleri için bırakmalı,

sıhhatli

ise

dokunınayıp gelişimedevam

et-

b) Yaşlı fertler kovuk ve çürük gövdeli iseler ve genç meşcere içinde
yol açmaya lüzum olmadan manda koşumlu nakliyat mümkünse, dal budamasını müteakip yaşlı meşcereyi uzaklaştırmalı. Aksi halde ya beklemeli veyahutta 5 No. lu durumdaki gibi hareket etmeli.
8)

Kapalılık

derecesi 0,1 - 0,3 olan ve altında azami 50 cm boylu
gençlik bulunan yaşlı karaçam, kızılçam veya sarıçam meşce
releri :

Boşaltmaya

yeniden

yönelmeli, zira zarar gören yerler tabii tohumlanma ile

gençliğe kavuşabilir.
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9)

Kapalılık derecesi 0,1 - 0,3 olan ve altında asgari 50 cm boylu
gençlik bulunan yaşlı karaçam, kızılçam veya sarıçam meşcere
leri ;

Zarar katlanabilinecek derecede ise, dal budamasından sonra boşaltıl
malı; Yaşlı meşcere sıhhatli ve zararın büyük olacağından korkuluyarsa
dokunınayıp gelişmesine devam etmesi için bırakmalı.
10)

Kapalılık

lik

derecesi asgari 0,7 olan ve gençlik bulunmayan serenkaraçam, kızılçam veya sarıçam meşcereleri .

çağındaki

Ferahlandırma

kesimleriyle istikbal fertlerini tefrik edip

yardımda

bulunmalı.

11)

Kapalılık

çarn

derecesi asgari 0,8 olan karaçam,
.

kızılçam

veya

sarı

gençliği

Gençlik bakımı ile kaba yapılılar uzaklaştırılmalı, dik kenarlar hertaraf edilmeli, seyretilmeli, eksik kısımlar tabii veya sun'i şekilde tamamlanmalı.

12)

Kapalılık

derecesi 0,7 - 0,8 olan

sarıçam

- göknar

karışık meşce

releri .
a - Gençlik mevcut değilse, küçük saha siper kesimi ile önce göknar
gençleştirmesine gitmeli ve gençliğin gelişinden bir kaç sene sonra gençlik üzerindeki siperi kaldırmalı ve bu arada açıklıkların, sarıçam tabii
gençliğ-ine kavuşmasına yardım etmeli,
b - Göknar gençliği mevcutsa, serbestlendirerek sarıçam gençliğinin
gelmesini sağlamalı, diğer taraftan göknarın alt meşcere türü olabileceği
yerlerde göknarları traşlayıp uzaklaştırmalı.
13)

Kapalılık derecesi 0,7- 0,8 olan ve alt meşcerede
muhtevi karaçam - kayın karışık meşcereleri .

kayın gençliğini

Küçük saha siper kesimi ile çalışmalı. iyi gelişimli kayın gençliğini
haiz gençlik sahasında yapılacak boşaltma kesimi ile karaçam gençliğinin
gelmesi sağlanabilir. Yetişme muhiti icabı kayın sırf alt meşcere türü olabilecek vasıfta ise, mevcut kayın gençliği kesilip uzaklaştırılınalı ve kapalılığı iyice gevşetilip ışıklandırılmış küçük saha siper işletme tarzı ile karaçam gençliğini getirmeli ve kısa zamanda boşaltma yapmalıdır.
14)

Kapalılık

derecesi 0,7- 0,8 olan ve altta
karaçam - meşe karışık meşcereleri .

meşe

gençliği

bulunan

Alttaki yaşlı meşe gençliği ekseriyetle gelişim formunca bozulmuş oliçin kesilip uzaklaştırılmalı, ışıklı bir kapalılık gösteren küçük saha

duğu
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siper kesimi ile karaçam gençliğini getirip kısa zamanda boşaltma yapmalı ve bu arada yer yer birkaç kütük sürgünlerinden müteşekkil meşe kümeleri bırakmalıdır.
15)

Kapalılık derecesi 0,7- 0,8 olan ve altta kestane bulunan karaçarn - kestane karışık meşcereleri .

Karaçarnın müsait boy gelişimini haiz olduğu yerlerde küçük saha
siper işletmesiyle karışıklık teminine çalışmalı. Yetişme muhiti icabı kestanenin ancak alt meşcere türü olabildiği yerlerde, kestaneleri kesip uzaklaştırarak karaçam gençliğini getirmeli ve bu arada yer yer kestane kümeleri bırakmalıdır.

16)

Kapalılık

derecesi 0,7 olan ve titrek kavak siperi altında çarnlatitrek kavak veya karaçam - titrek kavak karışık meşcereleri .
rın bulunduğu sarıçam-

Yaşlı

titrek kavaklar çok kere gövde çürüklüğünü ihtiva ettiği için,
genç serenlik çağda iken alıp kağıt odunu olarak kıymetlendir
meli. Açılan sahaları çarnlar doldurabilir.
kavakları

17)

Kapalılık

derecesi asgari 0,7 olan ve alt tabakada oldukça fazla
muhtevi kızılçam- Q. coccifera veya kızılçam- Q.
infectoria karışık meşcereleri .
meşe gençliğini

Gençleştirmeye girişıneden
laştırmalı.

Bu arada

sırf

evvel alttaki meşeleri genel olarak uzakiyi formlu meşelerden müteşekkil kümeler bıra

kılabilir.

18)

Kapalılık

karaçam -

derecesi asgari 0,7 olan ve altta gençlik bulunmayan
sarıçam karışık meşcereleri .

Evvela ışıklı bir siperi haiz küçük saha kesimleriyle karaçam ve daha
sonra sarıçam gençliğini getirip kısa zamanda boşaltma yapmalı.
19)

Kapalılık

Işıklı

derecesi 0,7 olan ve altta gençlik bulunmayan karaçam

kızılçam karışık meşcereleri

bir siperi haiz küçük saha siper kesimleriyle her iki tür birlikte
zamanda boşaltma yapmalı.

gençleştirilip kısa

21)

Kapalılık

derecesi asgari 0,7 olan ve
.

gençliğe

maJik bulunmayan

fıstıkçamı meşcereleri

Küçük saha siper kesimleriyle

gençleştirip kısa

zamanda

boşaltma

yapmalı.

Bütün çam türlerinde ister küçük saha siper, isterse gruplarda traşla
ma kesimleri tatbik edilsin, bir veya bir kaç kesimle optimum büyüklüğü
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takriben 4 hektar olan aşağı yukarı ayni yaşlı gençlik sahaları meydana
getirmeye çalışmalıdır. Boşaltma kesimleri, devirme zararlarından mümkün mertebe kaçınmak maksadiyle başvurulan pahalı dal budamasına lüzum kalınıyan çağda, yani gençlik henüz 1 - 2 karış boyunda elestiki iker.
yürütülmelidir. Gençleştirme kesimleriyle teşekkül eden genç meşcereler
şablonumsu bir vaziyet göstermeyip salıayı damavari olarak kapsamalı
dır. Artım kaybına sebep olmamak için tabiatan teşekkül etmiş bulunan
bütün meşcerelerde ancak gençleştirme yaşında değişik muamele tatbikine gidilmelidir. Kesimlerin yürütülmesinde müstakbel nakliyat hudutları
göz önünde tutulmalıdır.
c,.

Güney Anadolu

Salıili

Alt

Şeridi

ağaç

türünün Pinus brutia) Oedrus libani) Abies oiliBu 4 asli ağaç
türüne tali ağaç türü olarak kızılçam ormanında Cupressus horizontalis}
sedir ve karaçam ormanlarında juniperıts exoelsa ve foetidissima iştirak
ederler.
Bu bölge, 4 asli

oioa ve Pinus nigra var.

Pallasıana'nın gelişim sahasıdır.

çınar ve meşe türlerine de rastlanır.
kumul sahalar üzerinde yer alır. Zikre değer fıs
tık çamı meşcereleri, Antalya'nın doğusunda 24 üncü ve Manavgat yakı
nında 80 inci kilometreler civarında bulunur. Akar suların kıyılarında yer
alan çınarlar dere yarıntıları boyunca 1100 m yüksekliğe, dağlara kadar
çıkarlar. Kızılçam ormanlarının alt meşceresinde kesafet peydalı eden Q.
cocoifera) Q. infectoria ve Q. oerris'den müteşekkil olan meşeler şurada
burada boylu gövdeler yaparlarsada genel olarak hemen hemen hepsinin
taç ve dalları kesilmiş tahribata uğramış vaziyettedir. Kayın-ladin gelişim
ınıntakasında olduğu gibi burada da yüksek rakımlara, dağlara çıktıkça
ağaç türü zenginleşip yağış miktarı artarak 1000 m de en yüksek değeri
ne ulaşır. Kışlar Ege bölgesinden daha mülayim olup daha sıcak olan yaz
mevsimi o kadar kurak geçmez. Bu bölgede dahi silvikültürün en belli baş
lı görevi, her halikarda maki sahalarını tekrar kızılçam meşcerelerine
tahvildir. Bir an evvel çalışmaya başlayıp mevcut orman bakiyelerinden
çoğu muhafaza altına alındığı takdirde, kısa bir zamanda, geniş bir saha
en ucuz şekilde ormana tahvil edilebilecektir kuralı, burası içinde racidir.
Bu problemin çözülmesi, şüphesiz tarımsal sahadaki gelişim gücüne bağ
lıdır. Bu bölgedeki sayıca fazla olan yörükler, iskana tabi tutulabildiği
taktirde keçi, koyun ve deveye inhisar eden bu günkü kadar büyük sürülere sahip olamazlar. Dolayısıyle yeter mer'a bulunmadığı için halihazır
da büyük çapta tatbik edilmekte olan geniş makiliklerdeki kış otlatımına
ve dağlık kesimlerdeki Ağustostan itibaren sedir ve göknar dallarını yem.
etmek kastıyle kesen yaz otlatımına o kadar fazla ihtiyaç duyulmaz.

Bu türler

dışında fıstık çamı,

Fıstık çamı meşcereleri
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Bu problemin çözülmesi halinde toroslardaki muazzam traşıanmış
tekrar ağaçlandırılması işi ile tepe ve dalları kesilerek ekserisi
fazla ışıklı, çok gevşek bir kapalılık arzeden sedirve göknar ormanlarının
islahıda devamlı başanya ulaşmış olur. Yukarda adı geçen türlerden baş
ka, Amanos dağlarında ve Aladağ'ın güneyinde adavari meşcereler kurduğundan bahsettiğimiz Fagus orientalis ile Tarsus yakınında sun'i olarak yetiştirilen Eucalyptus rostrata türleri mevcuttur. Ağaç türü iştiraki
ve müdaheie bakımından mevcut ormanlar yine ele alacağımız bir kaç örnek sahalarla tavsif edilebilir.
sahaların

1.

Antalya'nın Batısında

Bulunan Kemer

Kesiıni

İzmirden takriben Mersine kadar sahil boyu vapurla seyahat eden bir
kimsenin gördüğü manzara, ekseriya çoğu çıplak ve karstlaşmış bulunan
sahil dağlarıdır. Ender hallerde orman bakiyeleri ve adacıklarıyle örtülü
dağlarla karşılaşır. Çok taraflı olan bu sahil bölgesinin genel manadaki
hakiki güzelliği, açık yeşil parlak ibreli kızılçamlardan müteşekkil, denizden başlayıp dağlara kadar yükselen ormanlada kaplı bulunan malıdut
yerlerde görülür. Küçük bir liman köyü olan Kemer civarında vaziyet
böyledir.
Yekdiğeri üzerinde kubbeleşip ilerleyen ormanla kaplı dağlar, 2375
metre yükseklikteki Tahtalı dağ'ın yalçın kaya piramitlerinde zirveye
ulaşır. Antalya - Kemer toprak yolu boyunca gidilirse, bir kaç sene evvel
yapılan orman yolu üzerinde geçmişte güneye geçişi önlemekle ormanın
bekasında müşterek rolü bulunan, denize dik ve uçurum teşkil edercesine
inen kayalık bir boyun noktasından geçilir. Yan yana dizilen koylar geniş
yarım ay şeklinde bir kesit meydana getirir. Bu koyların mavi sularını
gümüşi kumlar ve yeşil ormanlar çevreler. Cupressus horizontalis'e ilk defa buradaki kızılçam ormanlarında rastladım. Tsehermak (S. 215/14) tabii yayılışına temas edersede, yetişme sahası hakkında ihtiyaca yeter bilgi vermez. Louis (10, s. 94) 1100 m yükseklikte Külek boğazında birkaç
tane serviye rastladığını bildirir. Cupressus hoTizontalis'in dalları gövdeden dik çıkıp yaygın bir uzanım gösterir. Akdeniz ınıntakasında ekseriya
bahçeler içinde yabani formu olan Cupressus pymmidalis bulunur. Bu yabani form, daha iyi bir tabii hudanına ve 60 yılda takriben 25 cm çapa
ulaşan hızlı bir gençlik gelişimini hai.zdir. Kızılçam için uygun bir karışık
lık türüdür. Tschermak'a göre 30 m kadar boy alabilir.

Küçük sahil düzlüklerinde yeni kökleme sahaları mevcuttur. Düzlük
yerlerde iskan serbestiyeti varsada, yeni tesis edilen portakal ve limonlukları tehdit eden deniz tuz ve kumnilarına karşı maalesef sahil boyunca asgari 80 - 100 m genişlikte muhafaza şeriti olarak ağaçlıklı bir kısmın bı
rakılması şart koşulmamıştır.
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Kemer köyünün sulanabilen küçük düzlüğündeki portakal ve limonluklar fevkalade bir büyüme göstermektedir. Bu şekilde tesisler geniş çapta devam ettirildiği takdirde topraktan faydalanma tarzını değiştirecek
ve halihazırdaki topraktan faydalanma durumunda büyük bir islaha götürebilecektir. Yuvarlak olarak 400 haneli olan Kemer köyünün % 25 i bugüne kadar geçim kaynağı olarak gördüğü sığırcılığı terketmiş, sulanabilen arazilerinde meyve yetiştirici olmuş ve ayrıca yer fıstığı! fasulya ile
kendi süt ve yağ ihtiyacını sağlamak maksadıyle beslediği hayvanlar için
biraz da yem bitkisi yetiştirmektedir. Yılda 5 - 6 kere biçim yapılan yoncalıkları mevcuttur. Köy halkının% 50 si, arazilerinin yalnız bir kısmı sulanabildiği için o nisbette hayvan miktarını azaltmış ve mütebaki % 25 i
ise, eskiden olduğu gibi bugün de geçimlerinin kaynağını sürülerine bağlı
görmektedir. Halk kanaatkardır. Kendi ifadelerine göre ortalama 5 nüfuslu bir ailenin hayatı 2 - 3 hektarlık sulanabilen bir arazi ile garanti edilebilir. Devamlı şekilde göçebe bir halde dolaşan, yazın kurak zamanlar
zarfında hayvanını göknar ve -sedirden kestiği dallada beslemekten başka
bir imkanı bulunmayan ve dolayısıyle kendi arazisi, toprağı ve ormanın
büyük tahripçisi durumunda bulunan yörüklerin hiç olmazsa muayyen
bir süre hayvanını ahırda besieyebilecek hale gelmesi, çobanlığın terk edil~
mesi ve intensif bir bahçecilik veya tarıma girişilmesi, bura ormanlarını
kısa bir zaman içerisinde kurtarabilecek biricik ve yegane yoldur.
Kemer civarındaki kızılçam ormanları takriben 1250 m yüksekliğe
kadar çıkar. Daha sonra sırasıyle kızılçam - sedir karışık meşcereleri, bir
parça Juniperus excelsa ve J. foetidissima bulunan saf sedir meşcereleri ve
nihayet 2100 m civarındaki üst orman sınırının son 200 m lik kısmında
yalnız başına ardıçlar yer alır. Bu orman kademelerine muhtelif çalı ve
bitki örtüleri refakat ederler. KurnuHarı Gapparis spinosa'dan müteşekkil
böğürtlenimsi çalılar örter. Akarsu yataklarının çakılları üzerinde Nerium
oleander, Tamarix pallasii, Çınadar ve Oeratonia siliqua'lar altında Euphorbia tinctoria yetişir. Kızılçam ormanlarının, alt tabakasında Quercus
coccifera, infectoria ve cerris hakimdir.
Çok kere gençliğe mani olacak kadar sık vaziyette bulunan Oistus
villosus'dan müteşekkil çalı tabakasında Paliurus aculeatus, Orataegus
ile Vitex agnus castus da yer alır. Sedir - kızılçam karışık ormanlarının en
çok rastlanan çalı tabakası türleri Styrax officinalis ve Oercis siliquastrum'dur. Ostrya vulgaris de çalı ve ağaçcık halinde yer alır. Mavi çiçekli
Daphne olifolia'ya da çok rastlanır. Alçak mmtakalarda çalı tabakası yanında ilkbaharda fazla miktarda 20 - 30 cm uzunlukta sümbülümsü yaprak demetini ve 50 - 60 cm yükseklikte beyaz yıldızımsı çiçeği muhtevi
Asphodelus microcarpus Viv. ile beyaz ve viole renkli Annemone'lerle akraba olan kırmızı çiçekli Annemone coronaria bulunur. Yüksek mıntaka-
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larda ise, bilhassa sedir ormanlarında, kar kalktıktan sonra altın sarısı
veya beyaz renkli ve şeritlerle bezeli Orocus'lar, viole renkli Oolchicum ve
altın sarısı renkli Gagea türleri ile Viole renkli çiçekli Oyclamen'ler hep
beraber renga renk çiçekten müteşekkil halımsı bir dekor meydana getirirler.
Kaş•m

2.

Kuzeyinde Bulunan Lengüme Kesimi

en güzel kızılçam meşcerelerinden birisi de, FetKocaçay-Karaçay vadisinde Lengüme mevkiinde bulunur. Denizden takriben 30 km içerde ve 800 m yükseklikte, Kaş Devlet
Orman İşletmesinin Karaçay Bölgesine ait bulunan 11 No. lu Bölmesi 30
metre boylu ve o kadar güzel düzgün gövdeli kızılçamlardan müteşekkil
dirki, ilk bakışta insanda kızılçarndan ayrı bir ağaç türü ile karşılaşıldığı
zehabını uyandırır. Toprak, derin balçıklı kum toprağı olup ot tabakasını
Oxalis ile ince yapraklı çayırlar teşkil ede;r. Artım burgusu yardımı ile
yapılan tesbitiere göre yaş, çap ve boy olarak gelişim durumu şöyledir
(Cetvel 26) .
Türkiyede

gördüğüm

lıiyenin doğusunda

Cetvel 26.

Kaş işletmesinin

Bölmesindeki

Gövde
numarası

ı

2
3
4

Yaş

sene

116
100
85
80

Karaçay Bölgesinin 11 No. lu
durumu

gelişim

Kabuklu çap
cm

Boy m

49
60
42
47

30
25,5
24
27,5

Genel olarak kızılçarnın alçak mıntakalarda bozuk, yüksekliklerde
düzgün gövde yaptığı ileri sürülmekte isede, Silifkenin batısında Şehitler
Bölgesinde, 100 m rakımda ve Antalyanın kuzeyinde Düzlerçamı mevkiinde, 270 m rakımda, zarar görmemiş halde bulunan meşcerelerde görülen
kızılçarnlar iyi gelişim formu ve gövde şekilleri ile bu iddianın yanlış olduğunu gösterirler. Bozuk şekilli gelişimin hakiki sebebi, alçak ınıntakalar
daki nüfus kesafetinin ve dolayısıyle hayvan ısırma ve balta zararlarının
devamlı ve fazla olmasıdır.
3.

Mut'un Kuzey Doğusunda Bulunan Alahan Bölgesi

Bu orman sahası, kızılçarnın en kurak yetişme muhitlerinden birisi
125 yaşındaki gövdeler ancak ll m boy ve 36 cm kabuklu çap
iktisap edebilmektedir. Ağaçlık yapı tahminen 0,6 kapalılıkta, çok seyrek
isede fazla olan otlatım sebebiyle hiç tabii gençlik mevcut değildir.

sayılabilir.
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4 çam türü içerisinde daHanma meyli en fazla olanı kızılçam olduğu
için, genç meşcerelerin sık yetiştirilmesi özel büyük bir değeri haizdir.
Bunun dışında kalan gerekli bilumum tedbir ve muamelelerden yukarda
bahsetmiştik.

4.

Kuru Ova Sedir

Meşcereleri

Bu güzelsedir ormanı, Kaş'ın takriben 28 km kuzeydoğusunda 1450
m yükseklikteki geniş, kazanımsı bir vadide bulunur. Buradan itibaren
bir kaç yüz metre daha yukarılara çıkar. Yer yer üst meşcere çatısının
üstüne yükselmiş gümüşi gri renkli, bir kaç yüz yaşında ölmüş sediriere
rastlanır. Bir yerde bir kaç hektar genişliğinde bir sedir gençliği m~vcut
tur. Bu gençlik sahası incelendiği zaman, 20 - 25 yaşındaki sedirierin altın
da genel olarak eski tohumluk ağaçlara ait nisbeten taze kesilmiş kütüklerin bulunduğu görülür. Demekki, bu güzel gençlik, yaşlı gövdelerin siperi altında gelişmiştir. Meşcere içindeki küçük boşluklarda da boylu öncü
gençlik çekirdekleri vardır. Biraz daha büyük olan sahalar üzerindeki
gençlik'in gelişimi ise daha neşelidir.
Saf sedir meşcereleri yer yer münferit veya kümevari karışıklık gösterensedir- ard1ç karışık meşcereleri ile kesilmiştir. 112 cm kadar çap ve
32 m kadar boy yapan sedirler yanında 70- 100 cm çap ve 15- 18 m boy
yapan ardıçlar mevcuttur (22).
'
Esat Muhlis'e (23) göre sedir, bir ışık ağacıdır. 30- 35 tanesi bir arada bulunan ibreler dallarda rozet- vari bir durum gösterirler. Gedrus libani
var. Viridis'in ibreleri koyu yeşil, parlak; O. libani var. Glauca'nınki ise
yeşilimsi mavi, gümüşidir (22). İbreler kışın dökülmezler.
Kozalaklar, göknar kozalakları gibi dik duruşlu olup dallarda dağılır
oldukça ağır ve uzun kanatlı olan tohumları etrafa saçarlar.
Lübnan sedirinin kozalağının tepesi çukurdur. Atlas sedirinin de tepesi
çukursada, bu çukur içinde konik bir kubbeleşme mevcuttur. Himalaya sedirininkinde ise, çukur yoktur. Sedir ilkbahar donlarına karşı dayanıklı
isede, sonbahar ve kış donlarına karşı hassastır. Sedir odununun değeri
tarihi devirlerden beri yüksektir.
casına açılıp

Tschemark'a göre (14, S. 240), sedir odununa zararlı kurtlar arız
olamaz, dış hava şartlarına karşı uzun zaman dayanır; toprak içinde dahi
kolay kolay çürümez. Civarda bir sedir odun deposu olduğu, uzaktan etrafa
yayılan kokusundan fark edilebilir. Serenlik çağa kadar gelişim formu meleze benzer; tepesi çok kere biraz yana eğiktir. ileri yaşlarda karakteristiği haiz muhtelif daUanma şekilleri gösterir. Sedir fazla nemli hava ister, ve
bunun için her şeyden evvel torosların denize bakan yamaçlarında, 1250 -
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2000 m yükseklikler arasında bulunur. Yazın sahil dağları üzerinde toplanan büyük bulut tabakaları sayesinde, bu yamaçlar yağış alırlar. Bu suretle kurak peryotlar savuşturulur.
Halil Gökmen'e göre (2) doğudaki doğal hududu, Maraş civarında;
2000 metre yüksekliğindeki Yavşandağında bulunur. Bu hudut ayni zamanda Abies cilicica karışıklığının da doğu hudududur. Söylendiğine göre, buralarda doğal gelişimli adavari geniş kayın meşcereleri dahi vardır.
Sedirin batı hududu, Mehmet Sevim' e göre (22), Tefenni - Dalaman
çayı hattı üzerindedir. Göknarın batı hududu da yine aynı hattadır. Toros
ınıntakasındaki sedir yayılışının en kuzey noktasının 2581 m rakımlı Sultandağı'nın kuzey yamacında, çay'ın güneyinde olduğu ve mevcut sedir
sahasının takriben 100 ha genişliğinde bulunduğunu son zamanda Eskişehir Orman Başmüdürlüğünden öğrendim. Diğer taraftan Kemal Savaş
(24), Samsun yakınında takriben Erba'dan 20 km kuzeyde, Yeşilırmak
havzasında da doğal gelişimli adavari sedir meşcereleri bulunduğunu yayınlamıştır. Buradaki 40- 50 hektara balığ olan sedir meşcereleri Çatalan
ve Fındıcak arasında bulunup kızılçam ve karaçarola karışıklık yaparlar.
Sedirler, burada 660 m yükseklikten başlayıp 1550 m ye kadar çıkmak
tadır. Yüksek yerlerdeki karışıkhkta kara.çam ve kızılçam yerini sarıçam
alırsa da, asli ağaç türü yine sedirdir. Bu büyük sediradası çevresinde bir
kaç tane daha küçük sedir meşceresi mevcuttur.
Her iki ardıç türünün sedirle karışık halde kurdukları meşcerelerden
başka geniş sahalar kaplıyan saf meşcereleri de vardır. Ardıçlar bir taraftan Torosların üst ağaç sınırının, diğer taraftan stebe en çok giren kenarı ormanlarının ağaç türüdür. Karaçam - ardıç karışıklığı, bu step kenarı zonda büyük önemi haizdir. Gerek Juniperus exelsa ve gerekse J. foetidissima pulumsu yaprakhdırlar. Kozalaklardaki tohum sayısiyle kolayca
aralarındaki fark anlaşılabilir. J. exelse'ın üzümsü kozalağından 3- 6 tohum olduğu halde, J. foetidissima'nınkinde 1 - 2 ve nadiren 3 tohum vardır. J. foetidissima'ın odunu kuvvetli bir kokuyu haiz olup rengi kahverengimsidir; J. exelsa'nın ki ise kırmızımsı viola renkli bir öz odununa
maliktir. 40 - 50 cm aralık ile kuvvetli dal halkaları teşkil ettiklerinden
dolayı bu güne kadar her iki türde ne yazık ki, yakacak olarak kullanıl
maktan daha iyi kıymetlendirme imkanı bulamamıştır. Gövdelerin toprak
içerisinde uzun süre dayanabilmeleri sebebiyle, serenlik çağdaki fertler
telgraf direği olarak mükemmelen kullanılabilir. J. foetidissima odununun
toprak içindeki dayanma süresi 20 yıla kadar çıkabilir.

Bugüne kadarki muamele

tarzı

Bugüne kadar gerek saf sedir meşcerelerinde ve gerekse karışık meş
cerelerde, Türkiyenin her tarafında olduğu gibi, yalnız seçme kesimi yü-
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rütülmüştür. Kesilen ağaçlar, daha ziyade kütüğü dibinde baltatarla kalaslar halinde yarı mamul şekilde işlenip deve ve katırlarla taşınmıştır. Senelerce bu şekilde devam edegelen istihsalin artıkları, istihsal yerlerinde tabii
gençliğe mani olacak kadar kalın tabakalar halinde yığılıp kalmışlardır.
Her şeyden evvel sedir ve göknarların tepe ve dallarındaki kesim ve budamalar, toroslarda çok fazla olup geniş sahalar boyunca gövde çürüklüklerine sebep olmuştur. Yaygın olan orman yangınları sebebiyle gü.ney sahillerinde, her sene yüzlerce hektar orman mahvolmuştur. Ağaçlandırma
lar başlangıç safhasındadır.

Tavsiye edilen muameleler
Saf sedir ormanları: Sedir, genel olarak bir ışık ağacı ise de,
şahsen gençlik çağının ilk senelerinde, hafif bir siper istediği kanısında
yım. Ayni gözlemi Mehmet Sevim de (22, S. 91) yapmış, «tabii gençlik bilhas5a siper altındaki nemli kuytaklarda zengincedir» diye ifade etmiştir.
öyle ise, tabii gençliğin gelmesini müteakip mevcut hafif siperi kısa zamanda boşaltan bir küçük saha işletmesi ile çalışmak uygun olur. Eğer
boşaltma kesimi, eklenen resimde görülebildiği gibi Kuru - ovadakine muşabih geciktirilirse, o zaman yaşlı gövdelerde kesimden evvel dal budaması
yapmak ve çamlarda mevzuubahsedilen devirme zararlarını azaltıcı bütün
tedbirleri burada da tatbik etmek icap eder. Serenlik çağında bulunan sedir meşcerelerinde ferahlandırmalar, gençlik çağında bulunan meşcerelerde
ise, gençlik bakımı tedbirleri yürütülmelidir. Halihazırda yüksek rakım
ıarda geniş sahalar kaplıyan yaşlı saf sedir ormanları, gençleştirme sÜ-'
resinin uzatılınası ve yukarda çarnlar bahsinde temas edildiği şekilde arzu edilen meşcere sahasının üst hududunda yapılacak bir sınırlama sayesinde tedricen bir sürü küçük salıalı meşcere birliklerine tahvil edilebilir.
Meşcerenin düşey kapalılık derecesinin artırılması suretiyle, bilhassa yaz
kuraklığı bakımından, lokal meşcere ikliminde önemli bir
iyileştirme
mümkün olur. Bu gibi yüksek rakımlı yerlerde, Sedir - kızılçam karışık ormanlarındakine benzer, meşcere dahilinde hava sukunetini sağlayan çalı
tabakası türleri mevcut olmadığı için, bu konuda başvurutabilecek biricik
çare, düşey kapalılığı kuvvetlendirmektir.
a)

: Ardıç odununa daha iyi kullanma imsürece sedir - ardıç karışık meşcerelerinde ekseriya fazla olan ardıç payını, sedir lehine azaltmaya çalışmalıdır. Ardıçiarın
ışık isteği sedirden daha az olduğu gibi, gelişim hızı da daha yavaştır. Bu
sebeple kenar kesimleriyle kombine küçük saha siper işletmesinin kapalı
lık derecesi fazla olan kısımlarında, ardıç gençliği tutunup gelişebilir. Yapılacak damgada ardıçiarın ağır olan üzümsü kozalaklarının açılıp tohumlarını saçmadan düştükleri, rüzgarla savrulamadıkları ve gelişim hızındaki
b)

Sedir -

Ardıç karışıklığı

kanları sağlanamadığı
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yavaşlık göz önünde tutularak tohumluk gövdeleri meşcere sahasına oldukça sık ve mütesavi dağılışta yaymalıdır. Ayrıca yavaş gelişimi sebebiyle
gençleştirme kesimlerinde tel direği elde etmek maksadiyle üst tabakada
bugüne kadar olduğu gibi ihtiyat ağacı bırakılabilir. Mahon renkli J. exelsa odununun fazla olduğu rivayet edilen kırılma hassasının doğru olup
olmadığının, kurşun kalemi imalinde kullanılıp kullanılamıyacağ·ının tesbiti için detaylı araştırmalar yapılmalıdır. Bu tesbiti müteakip güney sahilinde alçak rakımlı yerlerde J. virginiana'nın yetiştirilmesine glrişmek
her halde başarı sağlıyacaktır. Sedir ve göknarın klimatolojik şartlar bakımından gelişemedikleri yüksek kısımlar da bulunan saf ardıç meşcere
leri, tabiatm bir ihsanı olarak kabul edilmeli, doğal ön tesisler olarak ihtimamlı bir şekilde bakım ve muhafaza altına alınmalıdır. Sedir ve karaçarola tabiatan karışıklık imkanı bulunan alçak rakımlı yerlerde. daha
fazla kullanma odunu verebilecek bir meşcere karışıklığına ulaşmak gaye
olmalı ve gerekli yerlerde, bilhassa sun'i yolla, dikimle müsait türlerip_ ilavesine yönelmelidir.

c) Sekir- Kızılçam karışık meşcereleri : Bu tarz meşcerelere, en ziyade her iki ağaç türünün tabii rejiyonlarının geçiş zonlarında, 1200 - 1300
metredeki rakımlar arasında rastlanır. Bu meşcereler yerine göre çalı tabakalarında bulunan yapraklı ağaç türü sayesinde topraklarını islah edebilirler.
Mesela Kemer köyünün üst kısımlarındaki dağlarda bulunan seren)ik çağdaki gü.zel sedirve kızılçam karışık meşcereleri ile bunlara civar takriben 1250 m yükseklikte bulunan Çandırdere ormanında en çok rastlanan
çalı tabakası türleri; üst yüzü açık yeşil, alt yüzü beyaz keçemsi tüylü
yapraklı Strymx officinalis - yuvarlak kalp şekilli yapraklı Cercis siliquastrum, çalı veya ağaçcık vaziyette bulunan Ostrya vulgaris ile küt uçlu
3 parçadan müteşekkil küçük yaprağı haiz Acer monspessulanum olup ayrıca meşcere düşey kapalılığında Cmteagııs ve Qu. infectoria da yer alır.
Çok yerde bir kaç yüz yaşında, hiç bir işe yararnıyan çok bozuk gövdeli
meşelere rastlanır. Küçük saha siper kesimlerinin hafif siperi altında evvela sedirin gençleştirilmesini yapmak ve bilahare boş kalan kısımların
üstte veya kenarda bulunan yaşlı kızılçam gövdelerinden gelecek tohumlada gençleştirilmesini sağlamak suretiyle karışıklık devam ettirilebilir.
Karışıklık içinde bulunan malıdut sayıdaki yavaş gelişimli meşeler, doğu
gürgeni ve akçaağaçlar, sedir- kızılçam gençliği içinde, üst tabakaya-intikal ettirilebilir. Zira, türlerin hemen hemen hepsi daha iyi gelişimli gövdeler yapabilirler. Bu mevcut çalı türleri ve şayanı arzu olmıyan kütük
sürgünleri, gençleştirme süresince kesilip kısa vaziyette tutulmalı ve fakat
köklenmemelidir.
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d) Sedir - Göknar ile Sedir - Göknar - Karaçaın kanşık meşcereleri :
Bu karışık meşcerelere, denize bakan 1250 m rakımlı yamaçlarda rastlanabilir. Yukarı çıktıkça evvela karaçam, sonra göknar ve bilahare, ortalama
olarak takriben 2000 m civarındadasedir kaybolur. Denize bakmayan yamaçlarda ise, normal olarak sırf göknar, karaçam, ardıç ile meşeler bulunur; göknar hariç diğerleri step kenarlarına kadar içeri girerler. özel lokal
iklim şeritlerinde mesela Beyşehir gölü veya Eğridir gölü kıyılarında olduğu gibi, istisnai hallerde iç kısımlarda da tabii teşekküllü sedir meşcere
leri bulunabilir. Zira, bu göllerin yaygın su satlımdaki devamlı buharlaş
ma, havada fazla bir nemlilik husule getirmektedir. Karışıklığa dahil bu
3 ağaç türü de, kenar kesimleriyle kombine küçük saha siper kesimleriyle
gençleşebilir. Siperleiımenin koyu olduğu kısımlarda göknar, ışıklı ve gevşek olduğu kısımlarda ise sedir ve karaçam gençleşmesi olur. Boşaltma
anında husule gelen boşluklar ve zarar gören kısımlar, yan tohumlanma
suretiyle karaçarola dolabilir.
Yakın
lardır

gelecek için silvikültürün asli görev olarak alacağı tedbirler
:

a - Bugünkü makiyle kaplı kızılçam topraklarını
leri haline getirmekle yeniden kazanmak,

şun-

kızılçam meşcere

b -Bugün maki, kumul veya kızılçarola kaplı olan nemli ve kumlu
toprağı haiz, fıstık çarnma müsait alçak rakımlı yerlerde daha
fazla fıstık çamı yetiştirmek,
tarzındş. yürütülen kesim yerine daha müsait kesim formkenar kesimleriyle kombine hafif siperli küçük saha siper
kesimini ikame etmek (şüphesizki, seçme kesimine uygun olan
saf göknar meşcerelerinde yine seçme kesimi ile çalışmak gerekir) ; dallı, seyrek ve tatminkar gençliği haiz olmayan seçme deliklerini, tedricen sık, tabii dal budunınası iyi ve düzgün gövdeli
yaşlı ağaçlar verebilecek olan sık gençlik grupları ve küçük meş
cereler içinde toplamak,

c - Seçme
larını,

d - Ormanda, % 50 ye kadar zaiyata sebep olan balta işlemesi ile kalas istihsaline son vermek. Meşcerelere kadar ormanı açan ve
kamyon nakliyatma müsait yol ağı ile çalışan istihsale dönmek.
Eski istihsal sahalarında on yıllar boyunca çürümeden yatan kalın artıkları, her şeyden evvel sedir odunu enkazlarını, temizlemek ve civardaki genç meşcereler veya boylu gençlik altına yaymak.

·
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Uzak gelecek için almacak tedbirler :

a - Göçebe yörükleri bugün için boş yatan veya ekstansif şekilde
faydalanılmakta olan sulanabilir yerlerde yerleştirip hayvan ye~
mi yetiştirimini geliştirmek ve ayni zamanda torosların yüksek
kısımlarında, çayır rejiyonundaki otlaklada ormanları sınırla
mak suretiyle orman içi otlatımı tedricen azaltmak; Daha iyi
çayır yetiştirme gayesine yöneltme sayesinde ormanlardaki dal
ve tepe kesimleri sona erecek, orman yangınları ise kısmen aza~
lacaktır.

b - Beher ormancı teknik elemana isabet eden orman işletme sahasını küçültmek (bir Yüksek Orman Mühendisine 5 - 10 bin hektarlık orman sahası tefrik etmek) ve intensif bir işletmeciliğe
girişerek halka daha fazla çalışma imkanı sağlamak,
c- Geniş

ve traşlama sahalarını ağaçtamak (sırta bakan kıs
olan 1 - 1,5 m genişliğinde şeritvari teraslar açarak
yağış sularının buralarda toplanmasını sağlamalı, fidanları terasların yüksek kısımlarma dikmeli. Nisbeten daha iyi sonuç veren sonbahar dikimini tercih etmeli).
mı

yangın

eğimli

Toroslardaki ormanlar, genel olarak şimdiye kadar yukarı bölümlerde belirtilen ormanlardan biraz daha bozuk ve seyrektir. Bunda, büyük
çaptaki intensif orman tahribi ile ana taş ve ikiimin ortaklaşa etkisi m..,vcuttur. Torosları, geniş mesafeleri boyunca kalkerik dağlar kaplar. Mmtaka, çok yerlerde karstik olup geriden bakılınca yalnız çıplak kayal~r
görülür. Buralardaki gevşek kuruluşlu sedir ormanlarının nasıl yetişebil·
dikleri konusu bir problem teŞkil eder. Ormanlar yakından incelenirs~
ağaçlarm kaya parçaları arasındaki yarık ve çatlaklarda yetiştikleri, toprak üst yüzünün ancak 1/4 veya 1/5 nin kayasız olduğu anlaşılır. Nem
faktörünün minimum olduğu yerlerde, buharlanmanm da meşcerenin
sıklık derecesi üzerinde sınırlayıcı rolü vardır. Zira, toprak nemi ancak
muayyen bir meşcere sıklığına yetebilir. Bunun için hektara isabet eden
servet düşüktür. Kaş İşletmesinin Çerçeli bölgesine ait olan 24 No. lu
bölmesinin amenajman planına göre durumu : % 85 sedir, % 15 Juniperus excelsa; meşcere kapalılığı 0,5 - 0,6; ortalama yaş 200; servet 136
m 3/ha; artım 1,4 m 3/ha dır. 23 No. lu Bölmenin ise: 0,8 sedir; 0,2 Jun.
excelsa; meşcere kapalılığı 0,7- 0,8; Adananın takriben 70 km kuzey- batısında, Seyhan N ehrinin sağdan gelen ve 3734 m yüksekliği haiz Aladağ
masifinin eteğinde geniş bir havza yapan kolu üzerinde bulunan ve yaş
ları yüzyıllara baliğ olan harikiliade güzel karaçamlarıyla meşhur Pos
ormanını yeniden kısaca hatırlamak gerekir. Burada kuzey- güney yönünde uzayan vadi vasıtasiyle gelen nemli deniz havası, Aladağ yamaçla-
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rına çarpıp

yükselerek ihtiva ettiği nemi dökmekte ve dolayısıyle iyi bir
orman gelişimine imkan vermektedir. Soğukoluk Bölgesinin Sineklidere
mevkiindeki 4 No. lu bölmesinde 400- 500 yaşında, altlarında yer yer bir
yaşlı zengin gençliği muhtevi çarnlar vardır. Meşcereler 1100 m den (daha
aşağılarda kızılçam ormanları) başlayıp 1500 m yükseklikteki sırtıara
kadar uzamaktadır. 11 Nisan'daki ziyaretimde bu sırtlarda henüz bir çok
kar öbeklerinin bulunduğunu, aradaki bir vadi boyunca aşağıda derin yarıntılı Aladağ kesiminin uzamını gördüm. Ayni sırtta, kuzey tarafta ve
Ziyarettepe'de yukarıda bahsedilen her 2 kayın adaları mevcuttu. Yeni
kesilmiş bir karaçam gövdesinde yaptığım tesbite göre ağacın yaşı 495,
kabuklu çapı125 cm, kabuksuz çapı 118 cm idi ve gövdeden 4 er m boyunda
4tomruk (16m), 3 er m boyunda 2 tomruk (6m ), 2 m boyunda 1 tomruk,
1 er m boyunda 4 tomruk ( 4 m) olmak üzere yekun 28 m boyunda 11 tomruk alındı. Son tomruğun çapı ise 35 cm idi. Odun, merkeze kadar yeknesak yıllık halkalı, dalsız, kusursuz, ancak takriben 1 parmak kalınlığında
açık renkli yalancı odun kısmını haiz, kırmızı renkli fevkalade güzel öz
odunundan müteşekkil kıymetli bir kullanma odunu halindeydi.
Mesela, Gökay bölgesinin 54 ha. lık 13 a No. lu bölmesi için amenajman planının verdiği ortalama servet 307,663 ma/ha dır. Ortalama yaş 324
olup servetin münferit guruplara dağılışı ise şöyledir (Cetvel 27)
Cetvel 27.

Gökay Bölgesinin 13 a No. lu Bölmesinin servet durumu

Çap

Servet ma/ha
Çürük

gurupları

I
II
III

IV

Toplam

Sağlam

ı

8,588

299,075

8,588

Genel toplam

5.
Yukarıda

AmanosDağları

-

0,929
3,774
18,006
276,366

-

307,663

(Nur

Dağlan) Kesiıni

ön bölümde de temas etmiş olduğumuz Suriye çölüne yakın
olan bu kısımda tabiat, yeniden bir sürü kıvrımlar gösterir. SUsilenin her
iki yüzünde yağış miktarı oldukça fazla olup kayın, göknar, sedir, meşe,
kara ve kızılçarnlar gelişebilmektedir. Louis (10) 'ın bildirdiğine göre üst
orman hududu Osmaniyenin güneydoğusunda, Gökbel Köyü civarında, 2100
m de bulunur. 100 m yukarıda bulunan doruk ormansızdır. Denizden takriben 900 m ye kadar çıkan makiyi müteakip nemli karekterli kızılçam ormanları başlar ve aralarında gürgen ve meşeler yer alır. (Louis 1938 yılı-
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nın Şubat ayında

kesif miktarda Glanthus nivalis «Karçiçeği» ile Alp me1200 m den itibaren Louis'nin serin olarak tavsif ettiği karaçam - meşe karışıklığı yer yer başlar. Her ne kadar yukarı
ya çıkmamışsa da, 1800 - 1900 m yüksekliğe kadar tabii gelişimli kayın
ların çıktığı tahmininde bulunmuştur. Ormanın serin oluşunu Louis, yaz
mevsimindeki bulut teşekkülüne istinat ettirmektedir. Aynı şartları Antalya civarında, denizden itibaren birden bire yükselen dağlarda, yazın nisbeten kuvvetli bulutlanmanın hakim olduğu 1000 m nin üstündeki kısım
larda da tesbit ederek Toroslarda Muğla ve Kars arasındaki bölgelerde
doğal gelişimli kayınıarın bulunacağı sonucunu çıkartmışsa da (10, S. 98)
maalesef bu görüşünde yanılmıştır.

nekşelerine rastlanmıştır).

Amanos orman sahası; halihazırda 143000 hektar Osmaniye'ye ve
165000 hektar Antakya'ya ait olmak üzere iki orman işletmesine ayrılmış
tır. Bu 308000 hektarlık orman sahası içinde, Hassa-Dörtyol yolunun güneyinde 2262 m yükseklikteki Mugır dağı civarında takriben 1000 hektarlık tabii gelişimli saf kayın adacığı vardır.
Hassa'dan itibaren yukarı doğru, evvela üzüm bağları ve makiler, daha sonra 1500 m yükseklikteki Çardak yaylaya kadar Querces cerris ve
Q. sessüiflora'dan müteşekkil meşe ormanı yer alır. Sediriere ilk olarak burada, asli ağacı meşe olan meşcerelerde rastlanır. Ayrıca göknar ve kayınlarda bulunur. Ziyaret etmiş olduğum kayın ormanları 60- 70 yaşların
da kütük sürgünlerinden teşekkül etmiş ormanlar halindeydiler ve aşağı
yukarı bütün gövdelerin sırta bakan taraflarında toprak prtüsü yangını
sebebiyle çürüklük vardı. Orman personelinin söylediğine göre, buradaki
kayınlar 1100 - 1700 m arasında yayılmış olup üst hudutta çalı halinde isede, aşağı hududa doğru 90 cm ye kadar çap yapan gövdeler mevcuttur.
Sapsız meşeler arasında ise, 130 yaşında 18 m boy ve 44 cm kabuklu çap,
130 yaşında 17 m boy ve 35 cm kabuklu çap yapan dik ve düzgün gelişimli
gövdeler tesbit edilmiştir.
Yaşlı sedir ve göknar meşcerelerine rastlamadım. Sedir ve göknar iş
tiraki erinin çoğaltılması, sürgünden gelen kayıniarın yerine tohumdan gelişmiş kayıniarın ikamesi ve yer yer kayın- sapsız meşe karışıklığının tesisi, bu gün çalımsı meşeliklerle kaplı yerlerin karaçam ve makiliklerin
ise, kızılçam ormaniarına tahville yeniden kazanılması müstakbel silivkültürel tedbirlerin en belli başlılarını teşkil edeceklerdir.

6.

Tarsus

Civarında

Karabucak Okaliptüs

Ormanı

40 - 50 yıldan beri güney salıillerindeki yol boyunda ve boş sahalarda dikilen okaliptüslar iyi bir başarı sağlamıştır. Bu güne kadar yapılan
en büyük okaliptüs ağaçlandırması 860 hektar vüs'atinde, evvelce batak-
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tık olan Karabucak'tır. İlk defa 1939 yılında başlamış olan bu ağa:çlandır
mada Eucalyptus rostrata türü kullanılmıştır. Halihazırda malıdut sayı
daki dranaj kanalları hariç, bataklık sahası tamamen kurutulmuştur. Olmliptüs ormanının idare müddeti olarak 15 yıl kabul edilmşitir. Zira, bu süre içinde ağaçlar 25 m boy ve 35 cm göğüs çapı iktisap etmektedir. Traş
lama işletmesi tatbik edilmekte olup kesimler kütüklerde yağmur suları
nın akmasını sağlıyacak şekilde mail olarak yapılmaktadır. Kütükler zengin sürgün verirler. Bu sürgünlerin bir kısmı uzaklaştınlıp ocakta 5 - 6
sürgün bırakılmaktadır. Gövde civarındaki toprak kısmı hendekvari kazılmış olduğu için kütükler oldukça derinde kalır; orman işçileri kesimden sonra kütüklere baltalada konik şekil verirler.

Okaliptüs odunu yakacak ve ambalajcılıkta kullanılıyor. İstihsal edilen tahtalar kuruduktan sonra hemen hemen çivi işlemiyecek kadar sertleşiyorlar. Bu mahzuruna rağmen bir çok boş sahaların yakacak odunu
istihsali için de olsa, okaliptüsla ağaçlandırılması, diğer ormanların kurtarılması bakımından lüzumludur.
d)

Step

kenarı şeridi

step kenarlarında karaçam, ardıç ve meat nalı şeklinde bir yayılış gösteren step kenan ormanları, kuzey Anadolu iç zonu, Ege ve güney salıili mıntakasıyla temas halindedir. Arazinin yüksek qluşu sebebiyle çok soğuk olan doğu kısımların
da çam yoktur.
Memleket iç

kısımlarındaki

şeden müteşekkil

Buradaki step kenan orınanları, bir taraftan iç zonun sarıçarnların
dan ve diğer taraftan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin meşe - ardıç karı
şık meşcerelerinden teşekkül ederler.
Doğal stebe doğru en içeri sokulan ormanlar bodur meşe ormanları
olup onları ardıçlar ve karaçarnlar takip ederler. Namüsait iklim şartları
nın bir sonucu olarak ormanların boy gelişimleri mahdut, karaçatrılar fazla kaba dallanmaya mütemayil ve tabii gençleşme noksandır. Vejetasyonun bu kısır hayat gücüne insanlar tarafından yapılan gelişi- güzel otlatım ve faydalanmanın da inzimam etmesi, ormansızıaşmayı hızlandırıp
artırmaktadır. Çünkü, ormansız mıntakadaki insanlar ve hayvan slirüleri ulaşabilecekleri mesafe dahilinde bulunan kenar ormanıara yüktenerek
step sahasının doğal hududundan aşarak tedricen genişlemesine sebep olmaktadırlar.

Yukarda bahsi geçen Ankara Güneyindeki Beynam ve Ankara Kuzeyindeki Balum orınan bakiyelerine karekteristik bir çalı tabakası refakat
eder. Bu çalı tabakası, ormana nisbetle daha metin olduğu gibi kıymetli
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bir obje olmaması sebebiyle insanlar tarafından o kadar fazla bir müdaheleye de uğramamıştır. Ağaçlık yapısı uzun yıllar önce yok olan yerlerde dahi, çalı tabakası, hala varlığını muhafaza etmektedir. Onun yardı
mı sayesinde hakiki steple ağaçlandırmaya müsait sahalar ayırtedilebilir
ve lüzumlu hallerde ağaçtandırma materyallerinde bir israftan kaçınılabi
lir.
Beynam ormanında Oistus laurofolius) Juniperus oxycedrus) Quercus pubescens) Quercus cerris) Berberis crataegina) Pirus elaeagrifolia) Orataegus orientalis ve Rosa sulfurea türleri bulunur. Meşeler çalımsı gelişim
lidir.
Step içine en çok sokulan ve öncü postalar durumunda bulunan orman
bakiyeleri, yüz ölçümü bakımından ancak bir kaç hektar büyüklüğe malik
olup hali hazırda gelişimleriyle ilgili hiç bir müdaheleye tabi tutulmamaktadır. Keza 1000 hektar büyüklüğünde olan Beynam ormanında dahi silvikültürel tedbirlerle ilgili hiç bir faaliyet görülemez. Şurada burada köylü
kaçak kesimlerine rastlanır. Ara sıra rastlanan orman koruyucuları da
olmasa idi, bu gibi kaçak kesimlerin miktarı daha da fazla olurdu.
Kirka - Kütahya arasındaki Türkmen dağını kaplayan ve steple hemhudut bulunan Kirka Bölgesine ait karaçam ormanlarını 1900 hektar civarında tahmin eden istikşaf planı, yıllık genel kesim miktarı olarak ancak 863 m 3 lük eta verdiği için burada da hemen hemen hiçbir arınancılık
çalışması yapılmamıştır. Dolayısıyle bu koskoca ormanlık saha şimdilik
muhafazaya terkedilmiş vaziyettedir. Hiç bir müdahelede bulunulmadığı
takdirde köylü tarafından yapılan kaçak kesimlerle tahrip edilmekte olan
ormanların kısmen olsun islah edilebileceği ümit edilmektedir.
Her köye sonbaharda kışlık yakacak odunlarını toplamaları için muayyen orman mevkileri gösterilmekte ve 14 günlük bir toplama süresi verilmekte ve ancak enkaz veya ölü materyalin toplanmasına müsaade edilmektedir.
Tavsiye edilen tedbirler
Bugün stebe en yakın bulunan gevşek kapalı ve boşluklu step kenagelecekteki sıklık tayini ve stebe doğru mümkün olan geniş
letilmeleri konusunda yetişme muhiti, ağaç türü ve refakatçi çalı tabakası bakımından gerekli ip uçları veren öncü sahalardır; saha bakımından
küçük olsalar dahi, arınancılık faaliyetleri dışında bırakılmamalıdır. Böyle bir öncü sahanın kaybı, ileride çıplak bir sahada yapılacak ağaçlama
nın gerektirdiği giderler bir yana, daha önemli etkiyi haizdir. Zira, ormanla birlikte, sah~nın doğal step sahası mı, yoksa orman toprağı mı olduğurı ormanları,
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nu belirten ip uçları kaybolduğu için
rebilecek tahmine yer verme zarureti

ağaçlandırinada hatalı

karara götü-

doğar.

Bu sebeple step hududundaki orman bakiyeleri,
a)

Korunmalı;

b)

Klimatolojik imkanlar çerçevesinde

c)

!şletilmelidir.

genişletilmeli;

Orman idaresinin ormanlar kendi hallerinde bırakılınca yavaş yavaş
kendilerini ıslah eder görünüşünden hareketle her türlü müdaheleden sarfınazar ederek step kenarı ormanlardan elini çekmesi, odun ihtiyacı devamlı olduğu için, köylü halkın usulsüz kaçak kesimlere devamından baş
ka bir işe yaramaz.
Bu sebeple bozuk, fena durumdaki ormanların dahi planlarla teçhiz
edilmesi, gerekiyorsa kesilen miktarın tamamını ihtiyaç sahibi köylülere
vererek halkın istediği şekilde faydalanmasının önlenmesi hususu esas alın
malıdır.

Ormanların etkili bir şekilde korunması, yalnız ve yalnız bölge vüs'atinin küçültülmesiyle mümkün olabilir. Orman sahibi olan devlet ormancılarının şahsında temsil edilme ve ormanı halkın iş ve kazanç kaynağı haline getirme zaruretini duyduğu zaman kaçakcılık ve tahribat kendiliğin
den durur. Silvikültürel müdaheleler konusunda yukarıda bahsi geçen hususlar muteberdir. Enkaza dayanan yakacak odunu elde etmek şöyle dursun, hiç bir fydalanma ormancıların damgasından geçmeden yalnız başı
na köylülerce yürütülmeye mezun değildir. Her türlü müdahele orman idaresinin talimatı dahilinde yürütülmek şartıyla, muayyen büyüklükteki bir
orman parçası özel olarak bir köyün faydalanmasına tahsis edilip özel yararlanma duygusunun seferber edilmesi sayesindedir ki mümkün olan orman muhafazasına erişilebilir. Bölgelerin küçültülmesi işi şimdilik mümkün görülmemekte ise, tavsiye edilecek en çıkar yol budur. Bahusus baltalık durumunda olan meşe ormanlarını halkın müşterek malı haline getirmekle, kütük sürgünlerinin otlatım sebebiyle tehlikeye girmeleri önlenebilir. Çünkü, traşlama sahalarının 5-10 yıl muhafaza altında bulunması
gerekir. Halkın aktif yardımı olmadıkça gerekli muhafaza yerine getirilemez.

zonda ve gerekse özel karekterli step sahalarında,
önemli diğer bir meşgale sahasını da, rüzgar perdeleri
ağaçlandırılması teşkil eder.

Gerek step

kenarı

ormancıya düşen
şeritlerinin

!lk olarak 1954 yılında Ankara'nın 70 km kadar güneyinde bulunan
Bala'nın kuru karekterli kısımlarında, bu konu ile ilgili denemelere baş-
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lanmıştır.

Mezkur saha 850 hektar yüzölçümündeki Devlet arazisi olup denizden 930- 960 m yükseldiği haizdir. Toprak hafif balçıklı kum toprağı
olup yılda 360 mm kadar, az bir yağış aldığı için kolayca rüzgarla savrulabilir vaziyettedir.
Turgut Beşkök (26), bu çalışmayla ilgili mufassal bir rapor yayınlan
Kuzey doğuda bulunan ana rüzgar yönüne dik, kuzey batı -güney
doğu yönünde, 150 m aralıkla 30 m genişliğinde 5-6 km uzunluğu haiz şe
ritler tesis edilmiş ve bunlar üzerine münferit ağaç, ağaçcık ve çalı türlerinin getirilmesine gidilmiştir.
mıştır.

Bütün şeritlerde en iyi gelişimli, Robinia pseudoacacia göstermekte
olup 3 yıl içinde 2- 3 m boy iktisap etmiştir. Bundan başka, yakında bulunan Beynam ormanı menşeli Quercus pupescens, Pirus elaeagrifolius,
Amygdalus weqbii, Pinus nigra türleri de iyi gelişmektedir. Civarda Pinus
silvestris mevcut değilse de dikimle bu tür dahi kullanılmaktadır.
Yabancı menşeli türlerden Gleditsia triacanthus L., Ailantus glandulosa Desf. iyi netice vermişlerdir. Bütün fidanıara yaz ayları süresince
ayda takriben 5 litre su verilmiştir. üç yıl içerisinde denemenin ekim veya dikim bahsinde verdiği sonuçlar şöyledir :
Ağaç

Başarı

Ağaçlandırma şekli

türü

70
19
78
36
53
20

Dikim
Ekim
Dikim
Ekim
Dikim
Ekim

Ak asya
Gladiçya
Karaçam

%

Genel olarak sonbahar dikimi, ilkbahar dikiminden daha iyi başarı
sağlamıştır. Yürütülen yabani ot müdacelesi, hem fidan zayiatını azaltmış
ve hem de daha iyi bir gelişime sebep olmuştur. Kurak mıntaka ağaçlan
dırmaları konusunda zengin tecrübe materyalini muhtevi bir yayın, FAO
tarafından hazırlanmış ve bu nevi çalışmaların istifadesine arzedilmiş
tir (27).
e)
Evvelemirde

Güneydoğu

Anadolu

Şeridi

meşe gelişim mıntakasıdır. Batı kısmında meşelere

arise titrekkavak ve dişbudaklar karışırlar. Geniş sahalar kaplıyan meşeler, umumiyetle baltalık ormanları halinde olup stebe
doğru 1 - 2 karış boyurida çalımsı bir formasyon halini iktisap etmiştir.
dıçlar, doğu kısmında

lll

Meskii.n yerler civarındaki meşelerin çoğu tepeleri alınmış gövdelerden müteşekkil, tetar ormanları adı verilen ormanlar durumundadır.
Zira 2 - 3 m olan gövdelerin dalları her 3 yılda bir hayvan yemi sağ
lamak gayesiyle kesilmektedir. Köylerden uzak kısımlardaki ormanlarıli
durumu daha iyidir; serenlik ve yaşlı ağaç çağında bulunan meşe meşcere
lerine rastlanır.
Haçreş Dağlan kısmı: Bu dağların 1750 m yüksekliği haiz bir yerinde,
Muş'un güneydoğusunda bir kürt köyü olan Tiph vardır. Köye civar 1-2 km
genişliği haiz şerit içindeki meşe ormanları, tahrip edilmiş vaziyettedir.
Köyden bir hayli uzaklaştıktan sonradır ki, kısmen tohumdan gelişmiş düzgün gövdeleri, kısmen kütük sürgünlerinden gelişmiş olan gövdeleri muhtevi takriben.10 m boyu haiz serenlik çağında bulunan güzel meşe meşcerele:
rine rastladım. Asli ağaç türü olan Quercus sessilflora'ya yer yer Acer platanoides, Fraxinı.(,s exelsior, Sorbus torminali.s ve Populas tremula karış
maktadır. Dere boylarında Retula verrucosa bulunmaktadır. Bundan dolayı,
uygun silvikültürel muameleler tatbikiyle bu mıntakadaki yeknesak şekilli
meşe baltalıkları yerine, türce zengin yapraklı ağaçlardan müteşekkil karı~
şık kpru ormanlarının ikamesi mümkündür. Bitlis civarında olduğu gibi,
takriben 1400 m yüksekliği haiz alçak rakımlı yerlerde ayrıca Quercus castaneifolia ve ona benzer olmakla beraber yaprak alt yüzü keçemsi beyaz
tüylü bir meşe türü daha mevcuttur.
Klima bölümünde yüksek yağış miktarının mevcudiyetine (Karaköse
559 mm, Patnos 482 mm) rağmen, Vangölü kuzeyindeki sahanın neden
step olduğuna temas etmiştim. İncelemeler hemhudut olan sarıçam ve meşe asli ağaç türlerine istinat ettirilmişlerdir. Sarıçam ve meşeler için müsait olmıyan bu kısımda yer yer huş için gelişim imkanı mevcuttur. Nitekim Retula verrucosa türü ınıntakanın hem kuzeyinde, 2430 m rakımlı Yelgeh ve hem de güneyinde, Tiph köyü civarında gelieşbilmektedir. Bundan
başka, 1958 yılında Ararata çıkan Bay Hills'in söylediğine göre Araratta
2500 m yükseklikte bulunan «Sadebulak» adı verÜen sulak sahaya civar
yerde, küçük ve büyük Ararat arasındaki yolun yarısında, takriben 1 km
uzunluk 100 m genişliği haiz bir yamaçta 2-3 m boylu huşlar mevcuttur.
Norşin Bölge Şefi Nihat öner'de Tatvan'ın batısında bulunan Nemrut dağı kraterinden meydana gelen gölün etrafında geniş huş ormanları olduğunu söylemiştir. Ayni problem ınıntakanın güney ve kuzeyinde, yerli tür
olarak rastlanan söğüt ve titrekkavak için de mevzubahistir. Bakiye bilumum ağaç türleri ile hakiki durumun tesbitinden sonradır ki, diğer ağaç
türleri konusunda aydınlatıcı sonuçlara ulaşılabilir.
Mevcut meşe baltalıkları bugüne kadar kısmen traşlama ve kısmen
seçme şeklinde işletilmiştir. Koru ormanlarında ise, seçme kesimleri yürütülmüştür.

:1,12
Yukarıdameşe ormanlarının işletilmesinde teklif edilen hususlar, burada da bütünü ile muteberdir. Bu yetişme sahasının özel hususiyeti bakımından baltalıklarda yürütülen seçme kesimleri yerine şeritvari yapıla
cak traşlama kesimleri ikame edilmelidir. Böylece kütük sürgünleri yenile~
nerek meşelerdeki eğri büyrü büyüme ıslah edilip tedrici olarak baltalık
ormanları koruya tahvil edilmiş linyit yığınını andıran mevcut fena materyaller çıkartılarak nihayet koru ormanları içinde kıymetli yapraklı türle~
rin iştiraklerinin fazlalaştırılması ve bakımı yapılmış olur.

Ormanlarda silvikültürel faaliyetlerin tatbiki için, ormandaki otlatım
yükünün hafifletilmesi şarttır. Burada, köylüler 5 ay süren sert kış ayları
esnasında ahır hayvancılığı yapmayı bildiği, nüfus sıklığı (21 kişi/km ola~
rak) Türkiye'nin ortalama 26 kişi/km olan nüfus sıklığından daha düşük bulunduğu ve intensif şekilde yem bitkileri yetiştirmeye müsait sulanabilecek veya draneje edilebilecek düzlüklerin miktarı fazla olduğu için
orman içi otlatım yükünün azaltılması konusunda Türkiye'nin diğer kısım
larından daha müsait şartlar mevcuttur. Mesela, takriben 80 km uzunluk
ve 25 km genişliği haiz olan ve nüfus kesafeti çok düşük bulunan Muş ova~
sının 10000 hektarlık bir kısmı bataklık vaziyettedir. Umumun menJaati
bakımından topraktan faydalanma şartları yeni baştan düzenlendiği, hay~
vancılık, vadi boylarında yem bitkileri yetiştirimi ile alıırcılık ve doğal olarak yayıacılığa müsait kısımlarda yürütülecek yayıacılığa istinat ettirildiği taktirde, vadi ve yaylalar arasında kalan ormanların Avrupa'dakinin
Alp mıntakasındakine benzer şekilde korunabiieceği düşünülebilir.
2

2

SONUÇ
Taktim edilen bu eserde sırasıyle evvela mevcut literatür, şahsi gözlem ve günlük mesleki tecrübelerden elde edilen temel materyal ile Türkiye ormanlarının arazi dış yapısı, toprak durumu, klima ve ağaç türlerinden meydana gelen halihazır dogal gelişim esaslarını şekillendirmeye, daha sonra insanların ormanlar üzerinde bugüne kadar süregelen etkileri
iyi ve zararlı taraflarıyla aydınlatılmaya çalışılmış ve nihayet bu bilgilerle
mücehhez olarak Türkiye ormanlarının durumlarını tedricen islah edeceği umulan ve pratikte tatbik kabiliyeti bulunan silvikültürel tedbirlere dair
tekliflerde bulunulmuştur.
Ormanların çok taraflılığı karşısında bu görevin hallini mümkün kı
labilmek için dış görünüş şekilleri bakımından önce bir kaç dogal gelişim
tipi tefrik edilmiş ve bilalıere tipler içinde bulunan muhtelif meşcere formları ele alınarak bunlar için tatbiki uygun mütalaa edilen muamele tarzlarının tesbiti yapılmıştır.

Bu arada, durumları Itibariyle özellik arzeden bazı bölgeler için tahakkuku zaruri görülen ormancılıkla ilgili müstakbel görevleri taşıdıkları
önem dereceleri oranında belirtmeye gayret ettim.
Memleketin dogal yetişme ınıntakalarma göre bölgeleştirilmesi, ilk
olarak burada ele alınmıştır. Bu sahada yapılmış ofan ön çalışmalann hepsi, tasniflerini daha çok geografik - fiziksel yapıya istinat ettirmişler ve
ağaç türleri üzerinde durmamışlardır. Benim taksimime kısmen yakın olan
Ali Kemal Yiğitoglu'nun (17) tasnifi dahi yürütülegelen tarzın çerçevesi
dahilinde kalmıştır.
Kabullendiğimiz

dogal yetişme mıntakalan, ağaç türlerinin doğal yasahalan insan tahribine uğramamış ve uzun gelişim peryotları içinde devamlı olarak muayyen bir klimanın etkisi altında teşekkül etmiş yerlerdir. Burada olduğu gibi nisbeten kısa mesafeler dahilinde kesin klima
farkı gösteren yerlerdeki dogal yetişme mıntakalannın iyice sınırlanmış
bir şekilde tefriki işi, tedricen değişen klima şartlarını haiz olan veya ağaç
türlerinin yayılışını toprak devamlılığına istinat ettirmek zarureti bulunan yerlerdekinden daha kolaydır. Bu iki sebepten dolayı burada yapılan
tasnif mevcut dogal şartlara geniş ölçüde uyarlık gösterir.
yılış

Doğru

silvikültüref muamelelerin tatbiki için dogal

yetişme mıntaka

lanriın tanınıını Şarttır. Bu tanima sayesindedirki ağaç türlerini asli ve-

ya tali

meşcerede

galip tabaka türü veya

bakımla

görevli tür olarak ayı-
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rır ve yeniden yapılacak ağaçlandırmalar v.s. de münasip ağaç türü seçimini yapabiliriz. Diğer taraftan dogal yetişme ınıntakaları bize ağaç türlerinin ısı ve nem isteideri konusunda da bir şeyler bildirir ve dolayısıyle
bu günkü ağaçsız sahaların dogal step formasyonu olarakını yoksa hiç bir
ağaç bırakm(yacak derecede insan tahribine uğramış orman sahaları olarakını hesaplanabileceğini beyan ederler. Dogal yetişme mıntakalarının
açıkça· sınırlanması sayesinde bir gelişim ınıntakasının asli ağaç türünün
komşu ınıntakada da asli ağaç türünıü yoksa toprak muhafaza türünıü
olabileceği kolayca anlaşılır. Sarıçam, muhtelif klima şartları altında yetişebilir kabulünden bazı şeyler kaybetmiş olarak klimatolojik şartlara
karşı olan kanaatkarlık sırasında kızılçam ve karaçarndan sonra gelmektedir.

Erzurum - Van bölgesindeki step karakterdeki sahanın sarıçam ve
türleri bakımından olan problemtik durumu bütün çıplaklığı ile izah

meşe

edilmiştir.

Tefrik edilen doğal gelişim mıntıkaları, ayni zamanda mevcut ağaç türlerinin karışıklık veya saflık durumlarına göre istihsal ve bakım tedbirlerinin tesbit edileceği birim sahalardır. Bugüne kadar muayyen ağaç
türlerinin özel silvikültürel tedbirler isteği görüşü esas alınmamıştır. Bilakis iklim ve ağaç türü bakımından mütenevvi yetişme muhiti şartlarını
muhtevi koskoca memleketin yeknesak vaziyette imişcesine her tarafın
da sırf seçme .kesimleri. yürütülegelmiştir. Halbuki onun yerine münferit
ağaç türlerinin isteğine uyan ve daha çok silvikültürel tedbirlere istinat
eden. bir çalışma tarzı tatbik edilebilirdi. Böylece bir çalışma yapılmadığı gibi tatbik edilen seçme tarzı sırf muayyen bir çaptan yukarı olan en kalın gövdelerin kesilmesi gerekçesine bağlı kalmış, mevcut gençliğin ve meşcere
nin sık kısımlarının serbestlendirilip gevşetilmesi zaruretini dahi duymamıştır.

Ormanda, sırf orman idaresince yürütülen tedbirlerin değil, onun yabilhassa ezeldenberi köylü halk tarafından yapılagelen usulsüz kesim ve atıatıının da büyük etkisi, zarar miktarının azaltılıp çoğaltılmasın
da önemli rolü olmuştur. ·
nında

Türkiye, çok mütenevvi olan aı:azi dış yapısının etkisi altında bütün
ekstremleri haiz seri değişiklik arzeden klima ve bunun neticesi olarak çok
taraflı bir orman durumu göstermekle kalmaz, ayni zamanda beşer tarihinde bir ikinci memlekete daha nasip olmıyan zengin tarihi deviriere de sahaptir. Tarihin· bu çok taraflılığı, memleketin doğal yardımcı kaynakları ve bu m eyanda ormanları üzerinde dünyada emsaline pek en der sahalarda rastlanabilecek çapta intsentif etkilerde bulunmuştur~
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İnsanoğlu ne ekim nede dikimle sun'i olarak ağaçlandırmada bulunmadığı

için ağaç türlerinin doğal dağılışiarını değiştirerrtemişsede, doğal
4 step ınıntakası dışındaki ormanları o şekilde köklemiş, yak'"
mış, kesmiş ve her şeyden evvel okadar kuvvetli otlatıma tabi tutmuştur
ki, halihazırda elinde zaten malıdut olan ormanlık sahasının yarısından
daha fazlası çalımsı ormanlada kaplı olan bir orman sahası kalmıştır.
teşekküllü

Yaz kuraklığını haiz olan iklim, çayır formasyonunun gelişimine elvermez. Yem bitkilerinden mahrum olan ve orman içi otlatımına istinat
eden hayvancılık, gerekli yemi sağlamak maksadiyle yaprakları, ibreleri
ve dalları kesrnek zoru karşısında ormanları tahrip etmekte ve tedricen
ileriiyen degredasyonla koru ormanla:pnı bozuk korular, bozuk koruları
baltalık ormanları, baltalıkları da bozuk baltalıklar ve nihayet erozyon yuvaları veya karstik sahalar haline getirmektedir. Orman idaresince yapılan muameleler ve bilhassa türlü silvikültürel tedbirlere muhtaç olan
yaşlı çam meşcelerinde yürütülegelen seçme tarzındaki kesimler, ormanlarda ışıklı, kırılmış bir kapalılık meydana getirmiş ve muhtelif büyüklükte gençlikten serenli k çağdaki meşcereye kadar değişik özelliği haiz meş
cereleri kapsayan bir orman kuruluşunun husulüne sebep olmuşlardır.
Ayni hal yapraklı ormanlar için de mevzubahis olup halk tarafından
usulsüz kesimler sonunda üst tabakası tohumluk gövdeleri ve alt
tabakası sürgünden gelişmiş gençliği haiz türlü kombinasyonlu bozuk yapraklı ağaç ormanları husule gelmiştir. Bahsi geçen bu iki vaziyette yürütülmesi gerekli silvikültürel tedbirlerin ormandan faydalanmayı düzenlemiş bulunan memleketlerde benzerleri mevcut değildir. Biran evvel etkili
hale getirilmesi gerekli olan silvikültürel tedbirler yanında baltalıkların
koruya tahvili, makiliklerin tekrar kızılçam ormanları haline getirilmesi
gibi özel değer taşıyan ve bir sıra dahilinde ele alınması gereken ınıntaka
vi silvikültürel görevler de mevcuttur.
yapılan

Ulaşılması

arzu edilen gayeler bütün açıklığı ile izah edilmiştir. Türk
bu gayelere yaklaşınayı istiyorsa, tarımın desteğ·ine ihtiyacı
vardır. Yem bitkileri yetiştirmeyip ahır hayvancılığına dönmedikce, orman yine biricik besleme kaynağı olarak kalacak ve göçebe hayvancılık
önlense bile ormanların muhafazaı:ıı ve saha bakımından genişletilmesi
daha uzun zaman garanti altına alınamayacaktır.
ormancılığı

Tllrce zengin güiel Türkiye ormanlarınin, sulanabilen yerlerde daha
fazla yem bitkileri yetiştirmeye matuf imkanların seferber edilmesiyle
ağır otlatım belasından kurtulu~unu sağlıyacak zamana bir an önce kavuşmasını dilerim.
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Hypericum calycinum.'lu

Taç ve

ışıklı

bir

kayın meşceresi

dalları kesilmiş meşe meşceresinden

(Gönen Bölgesi)

birisi (Gönen Bölgesi)

Yaşlı kayın meşcerelerinden

birisi ve kütük sürgünleri
(Bolu işletmesi, yükseklik takriben 900 m )

Demirköy Işletmesinin baltalıktan teşekkül etmiş 70
yaşlı kayın meşcerelerinden birisi

Demirköy Işletmesinin kayınlarla mantolanm.ış meşe
meşcerelerinden birisi

Demirköy işletmesinin Ayapavlos mevkii di:şbudak • kızılağaç
su boyu karışık meşcerelerinden birisi

Demirköy Işletmesinde kızılağaç meşcerelerinden birisi

Akçakoca Bölgesinin seçme kuruluşlu saf kayın
birisi (Yükseklik takriben 600 m)

ormanlarından

yükseklik)

işle-tmesinin Çaylıoğlu Bölgesine ait şiddetli müdahele
görmüş ve rüzgar devriği,,güneş yakması'nın da inzimamı ile
fazla ışıklı bir hal almış ormanlardan birisi (takriben 800 m

Devrek

Akcakoca Bölgesine ait kü.tük sürgününden teşekküllü
kayınlıı~la mant~lanriıış meşelerden\ birisi (takriben
·
·400 m yükseklik)

sürgünlü titrekkavaklardan bir

görünüş

Deıvrek işletmesinin Çaylıoğlu Bölgesine ait zengin kök

Karabük işletmesinin Ke.Jtepe • Soyuk Bölgesinin 1550 m
• göknar bakir ormanlarından birisi (Bölme
No. 9)

rakımlı kızyın

Hendek işletmesinin Tokurçun Bölgesine ait 1550 m rakımlı ve gövde dip ·çapı 140 cm
olan kayın • göknar bakir ormanlarından bir görünüş

Hendek işletmesi Tokurçun Bölgesine ait çobanlar tarafından gövde diplerinde boğma
v& bilaliere devrilmiş, fazla ışıklı kayın ormanlarından birisi ve orman ·tahriba·
tına ait bir ön saflia (1300 m yükseklik)

yapılmış

Hendek işletmesi Tokurçun Bölgesine ait tarla açmak kasdi ile daha fazla seyreltilmiş
ve orman tahribatının ikinci safhasını canlandıran bir görünüş (takriben 1100 m
yükseklik)

Artvin işletmesi Hatila eleresi Bölgesine ait 1750 m yükseklikteki ladin
serenliklerinden birisi

Artvin işletmesi Hatila deresi Bölgesinin Nakerav mevkiinden bir görünüş
(1300 m yükseklik)

Artvin Işletmesi Hatiki Deresi Bölgesine ait Ips sexdantatus
tahribine uğramış bir ladin

Artvin işletmesi Hatila deresi Bölgesine ait Rhododendron
ponticum'dan müteşekkil çalı tabakasını muhtevi yaışlı bir
ladin ormanı

Artvin işletm~i Otinko Bölgesine ait Rh. Smirnowii Trautv.
(Beyaz çiçekli) çalı tabakasından bir görünüş
(takriben 1800 m yükseklik)

Göle işletmesinin Köroğlu Bölgesine ait takriben 2500 m yüksekte
bulunan yaşlı bir sarıçam ormanı

Göle işletmesinin Köroğlu Bölgesine ait 2450 m yükseklikte bulunan seı:~r)lik çağındaki
sarıçam ormanlarından bir görünüş
""

Bolu işletmesinin Kartalkaya Bölgesine ai•t 1400 m yükseklikte
bulunan alt tabakası göknar olan kesime olgun sarıçam
meşcerelerinden birisi

Bolu işletmesinin Aladağ 13ölgesine ait takriben 1500 m yük·
seklikte bulunan alt •tabakası göknar olan kesime olgun sarıçam
meşcerelerinden birisi

Dursunbey İşletmesinin Değirmeneğrek Bölgesineı ait 1550 m
yükseklikte bulunan, üst tabakada ileri yaşlı gövdeleri muh·
tevi 3 • 4 m boylu genç karaçam m eşeerelerinden bir görünüş
Dursunbey

işletmesinin Değirmeneğrek

Bölgesine ait

orman

yangınını müteakip sahada kalan tohumluk ağaçlardan tabii
gençleşme ile meydana gelmiş 45 yaşında bulunan karaçam
meşcereılerinden bir görünüş

Dursunbey işletmesinin Değirmeneğrek Bölgesine ait 1540 m
yükseklikte bulunan evvelce seçme kesimine tabi t11tulmuş ke·
sime olgun karaçam meşcerelerinden birisi

Dursunbey işletmesinin Alaçam Bölgesine ait 1250 m yüksek·
likte bulunan üst tabakasında yaşlı çarnların yer aldığı gölgey& dayan·ıklı karaçam gençliğinden bir görünüş

Dursunbey işletmesi Değirmeneğrek Bölgesine ait 1300 m yük·
seklikte bulunan ve alt tabakası doğu kayını (Fagus orientalis.
asli ağaç türü değil) olan yaşlı karaçam
meşcerelerinden birisi

Dursunbey işletmesinin Değirmeneğrek Bölgesine• ait 1450 m
yüksı:klikte ·bulunan kesim görmekte olan karaçam
1111$Şceresinden birisi

Edremit işletmesinin Gürgendağı (Kazdağı) Bölgesine ait yangından sonra teşekkül
etmiş üst tabakasında ileri yaşlı gövde·leri muhtevi 6-7 m boylu karaçam gençliği

izmirin batısında, Kozak ınıntakasında denizden 420 m yüksekliği haiz toprak sathı gençleştirmeye hazırlanmış ışıklı, hususi şahsa ait fıst<ıkçamı ormanlarından bir görünüş

Edremit işletmesinin Gürgendağı (Kazdağ~) Bölgesine ait
kayın adacıklarından birisi

Edremit işletmesinin Gürgendağı (Kazdağı) Bölgesine ait
gençliği muhtevi Abies equitrojani seı·enlik çağındaki
meşcerelerinden biri

Bölgesine ait denizden 1450 m
yüksekte bulunan, üstde tohumluk ağaçları muhtevi karaçam
meışceresinden birisi (Pos ormanı) ·

Adıma işletme•sinin Soğukoluk

Adana işletmesinin Soğukoluk Bölgesine ait fazla otlaıtım neticesi gençlik bulunmayan ışıklı yaşlı meşcerelerinden birisi

Adana işletmesinin Soğukoluk Bölgesine ait 1500 m yüksekliği
haiz boşluklu, yaşlı l<araçam meşcerelerinden birisi

Lengüme Bölgesine ait 800 m yüksekliği haiz
30 m boyunda bulunan 100 yaşlı kızılçam meşcerelerinden
'
bir görünüş
'

Kaş işletmesinin

Antalya işletmesinin Buack Bölgesine ait 770 m yükseklikte
bulunan Pirius brutia ve Quercus infectoria'dan müteşekkil
mE'§Cerelerinden birisi

lengüme Bölgesine ait aoo m yükseklikte bu·
lunan 25 m boylu ve 75 yaşlı kızılçam meşcerelerinden birisi

Kaş işletmesinin

Antalya işletmesinin Bayalar Bölgesine ai,t 240 m yükseklikte
bulunan, yan tohumlanma ile gençleşmiş bir kı:z:ılçam meşceresi

Kaş işletmesinin

Kuruova Bölgesine ait denizden 15'10 m yükse,kte bulunan, yan
tohumlanma ile gançle,şmis sedir ormanlarından birisi

Kaş işletmesinin Sütleğen Bölgesine ait 1250 m yükseklikte bulunan, köy civarı, taç ve
dalları kesilmiş

sedir

meşcereleri,

hayvan ısırmaları neticesi
coccifera'lardan bir görünüş

çalılaşmış

Quercus

Kaş işletmesinin Sütleğen Bölgesine ait 1450 m yüksekliğe haiz Kuruova ormanında,

sedir - Juniperus excelsa

karışık meşcerelerinde<n

bir

görünüş

Me-rsin İşletmesinin Karabucak Bölgesine ait denizden 15 m
yükseklikte bulunan Eucalyptus rostrata meşce·resi

Kaş İşletmesinin Sütleğen Bölgesine• ait 1250 m yükseklikte
bulunan 12 m boyunda ve 45-50 yaşındasedir serenli k meşceresi

Osmaniye

işle•tmasinin

Cadak yayla Bölgesine ait, Amanos
1580 m yüksekliği haiz kesiminde kütük
sürgünlerinden mevdana gE•Ien kayınla karışık Abies
cilicica ve C. libani karışık meşcerelerinden bir
dağlarının

görünüş(arkada Mığır dağı)

Osmaniye işletmesinin Cadak Bölgesine ait, Amanos dağlarının

1500 m

yüksekliği hai:ı:,

Quercus cerris
birisi

yaşlı meşeerelerlnden

Osmaniye işletmesinin Cadak Yayiası Bölgesine ait 1500 m yükseklikteki Abies
cilicica (hayvanlar tarafından ısırılmış) gençliği ve sırt üzerinde ve kuytaklarda
te•peleri kesilmiş kayıniardan bir görünüş

Ankara'nın

güneyinde, 1430 m yükseklikte ve alt ·tııbakasında Quercus pubescens bulunan
karaçam ormanından bir görünüş

..

Ankara'nın

25 km kuzeyinde bulunan Bağlum köyünün 1370 yüksekliği haiz"
tepelerinde karaçaın bakiyelerinden bir parça

