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GGiirriiflfl

Türkiye’de ormanc›l›k, Osmanl› dönemi ile birlikte, yaklafl›k yüzaltm›fl y›l-
l›k geçmifle sahip, çeflitli yönlerden özgünlükleri olan bir etkinlik alan›d›r. Söz-
gelimi, Türkiye’de ormanc›l›k etkinlikleri kapsam›nda yaln›zca orman ekosis-
temlerinin yönetilmesiyle ilgili teknik ifl ve ifllemler gerçeklefltirilmemektedir.
Ek olarak, Türkiye’de ormanc›l›k, ekonomik, toplumsal ve siyasal de¤iflme ve
geliflmeler üzerinde göz ard› edilmeyecek denli belirleyici olabilen bir etkinlik
alan›d›r. Ne var ki, bu özgünlüklerine ve belirleyiciliklerine karfl›n Türkiye’de
ormanc›l›k tarihi ile ilgili çal›flmalar son derece s›n›rl› say›dad›r ve tümü de or-
manc› teknokratlar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Sözgelimi, Türkiye’de devletçilik
uygulamalar›, ço¤u kez 1930’lu y›llardaki büyük ekonomik bunal›m›n yol açt›-

TTüürrkkiiyyee  OOrrmmaanncc››ll››kk  TTaarriihhii  ÜÜzzeerriinnee
KK››ssaa  AAnn››mmssaammaallaarr

YYüücceell  ÇÇAA⁄⁄LLAARR**

* K›rsal Çevre ve Ormanc›l›k Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i Üyesi-ANKARA.
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“Evet, ‘orman’ sözcü¤ünü veya bafll›¤›n› görünce
ço¤u ayd›n›m›z o yaz›y› okumaz. Orman› kendi il-
gi alan› d›fl›nda sayar. Ben onlar›, Frans›zlar›n ‘go-
urmet’ dedikleri damak zevkine düflkün kiflilere
benzetirim: Karidesli, levrekli, bonfileli sofralara
al›flm›fllard›r. Kuru fasulyeli tabak geldi mi, burun
k›v›r›rlar. Onlar›n karides, levrek veya bonfileli
sofras› düflün, felsefe, ekonomi, politika yaz›lar›-
d›r. Sadece böyle ince ve karmafl›k konulardan
zevk al›rlar. Orman konusu ise kuru fasulyedir on-
lar›n ço¤u için.” (H›fz› Veldet Velidedeo¤lu, 1986).
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¤› bir yönelimin ürünleri olarak aç›klanm›fl; Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, hem de
‹zmir ‹ktisat Kongresi’ni izleyen y›l gündeme getirilen devlet orman iflletmecili¤i
düzenine geçilmesine yönelik giriflimler, 1930’lu y›llarda devlet orman iflletmeci-
li¤i düzenine geçilmesi ile 1945 y›l›nda ülkedeki tüm ormanlar›n devletlefltirilme-
si ve yol açt›¤› geliflmeler; yaklafl›k 500 bin köylünün ifllendirildi¤i a¤aç kesme ve
tomruklama ifllerindeki üretim iliflkileri, 1980’den sonra ormanc›l›k alan›nda da
gündeme gelen özellefltirmeci uygulamalar vb “sektörel” konular toplumbilimci-
lerin tart›flma gündemine hemen hemen hiç al›nmam›flt›r. Öyle ki, bu olumsuz-
lu¤un afl›lmas› gere¤i, son y›llarda giderek yo¤unlaflan ve yayg›nlaflan çevre/do-
¤a korumac› duyarl›l›k ve etkinliklerin kapsam›nda bile gündeme gelmemifltir. 

Bu durum, kaç›n›lmaz olarak iki düzlemde yaflamsal önemde eksikliklere
yol açm›flt›r: i) Ormanc›l›k etkinliklerindeki de¤iflme ve geliflmeler tüm dina-
mikleriyle ortaya konulamam›flt›r. Bu nedenle de, sonuçlar› öteki etkinlik
alanlar›n›n ço¤unda rastlanamayacak denli uzun sürelerde al›nabilen uygula-
malar›n do¤ru ve eksiksiz olarak de¤erlendirilebilmesi, büyük ölçüde rastlan-
t›lara kalm›flt›r. ii) Ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda yap›lan çözüm-
lemelerde, öne sürülen tarihsel tezlerde çeflitli eksiklik ve yanl›fll›klara kolay-
l›kla düflülebilmifltir. Son derece k›sa bir özetleme olan “Türkiye Ormanc›l›k
Tarihi Üzerine Bir Deneme”, meslekten “tarihçi” olmayan bir “sektör uzman›-
n›n”, bu eksikliklere dikkat çekme amac›n›n bir ürünüdür.

OOrrmmaannllaarr  VVee  OOrrmmaanncc››ll››kk  OOssmmaannll››  ‹‹ççiinn  NNee  AAnnllaammaa  GGeelliiyyoorrdduu??
19. yüzy›la de¤in, hiçbir anlama gelmedi¤i söylenebilir: Köylüleri çevrele-

rindeki ormanlardan istedikleri gibi yararlanabiliyor; orman ürünü tüccarlar›
s›n›rl› düzeyde vergi ödemek d›fl›nda hiçbir k›s›tlamayla karfl›laflmadan etkin-
likte bulunabiliyordu. Ülkenin verimli ormanlar›n›n bir k›sm› ise Saray’›n,
‹mparatorlu¤un tophane ve tersanelerinin gereksinmesinin karfl›lanmas›na
ayr›lm›flt›. Ormanlar ve ormanc›l›k, Osmanl›n›n gündemine, yeni gelir kay-
naklar›na gereksinme duymas›; baflta ‹ngiltere ve Fransa olmak üzere alacak-
l›lar›n›n dayatmas› ve yabanc› ormanc›l›k “uzmanlar›n›n” yönlendirmeleriyle;
k›sacas›, “denize düflüp y›lana sar›l›nca” gelmifltir; gelmifltir ve bir daha da
gündeminden ç›kmam›flt›r.

OOrrmmaanncc››ll››kk,,  AAnnaaddoolluu’’ddaa  ssöömmüürrggeecciillii¤¤iinn  aayyaakk  sseesslleerriinniinn  iillkk  dduuyyuulldduu¤¤uu  sseekk--
ttöörrlleerrddeenn  bbiirriissiiddiirr  !!

Bilindi¤i gibi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun sömürgelefltirilmesine yönelik
her türlü giriflim 19. yüzy›lda görece olarak daha da yo¤unlaflm›fl; “ekonomisi-
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nin güçlendirilmesi” söyle-
miyle her türlü vars›ll›¤›n›n,
baflta ‹ngiltere, Fransa ve
sonra da Almanya olmak üze-
re yabanc› ülkeler taraf›ndan
s›n›rs›zca sömürülmesine yö-
nelik çok say›da düzenleme
bu dönemde gerçeklefltiril-
mifltir. 1838 y›l›nda ‹ngiltere
ile ba¤›tlanan ve ‹ngiltere D›-
fliflleri Bakan› taraf›ndan da
“flaheser” olarak nitelendiri-
len “Ticaret Sözleflmesi”nin
bu sürece yeni boyutlar ka-
zand›rd›¤›, giderek sürecin
kurumsallaflmas›na yol açt›¤›
da bilinen bir baflka gerçek-
liktir. Yine bilindi¤i gibi; 1839
Tanzimat Ferman› ve 1854 Is-
lahat Ferman›, 1881’de yü-
rürlü¤e giren “Düyun-u Umu-
miye”, 1902’de Almanya ile
ba¤›tlanan “Ba¤dat Demiryolu” ile ilgili sözleflme vb düzenlemeler bu süreçte
yaflamsal önemde ifllevler görmüfltür. Aç›kt›r ki, söz konusu süreç, yayg›n ola-
rak san›ld›¤›n›n aksine, yaln›zca ülkenin yönetim düzeni, özellikle de maliye
ve askersel alandaki kurumsal de¤iflikliklerle s›n›rl› olmam›flt›r. Sözgelimi, bu
de¤ifliklikler kapsam›nda ülkedeki ormanlar›n iflletilmesi alan›nda da kökten-
ci yaklafl›mlar gündeme gelmifl ve bu yaklafl›mlar do¤rultusunda çeflitli düzen-
lemeler gerçeklefltirilmifltir. Bu yaklafl›m ve düzenlemeler, üç kümede topla-
nabilir:

EEggeemmeenn  OOrrmmaanncc››ll››kk  YYaakkllaaflfl››mmllaarr››

Orman genel müdürlerinden ormanbilimci Prof. Dr. Ali Kemal Yi¤ito¤lu,
dönemin egemen ormanc›l›k yaklafl›m›n›; Türkiye’de düzenli ormanc›l›¤›n ilk
kuruluflunda Frans›z ormanc›lar taraf›ndan yap›lan hata, yani ormanc›l›k
amac›n›n bafllang›çta yanl›fl konulmas›, Türkiye ormanlar› ve ormanc›l›¤› için
çok kötü sonuçlar do¤urmufltur. Bu andan bafllayarak ormanlar›m›z devlet ha-
zinesine para sa¤lamak amac›yla insafs›zca do¤ranm›flt›r (Yi¤ito¤lu, 1936) bi-
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çiminde de¤erlendirmektedir. Gerçekten de, Cumhuriyet’in ilk y›llar›na de¤in
süren bu dönemde bir yandan ormanlar özel mülkiyete geçirilir ve tapulu ara-
zilerdeki ormanlardan sahiplerinin yararlanma haklar› hukuksal güvenceye
kavuflturulurken bir yandan da Ege ve Akdeniz bölgelerindeki verimli “devlet”
ormanlar›, tümüyle Devletin parasal kaynak gereksinmesinin karfl›lanmas›
amac›yla k›sa ve uzun dönemli sözleflmelerle yerli ve yabanc› özel kifli ve ku-
rulufllara devredilmifltir. Bu ba¤lamda, yabanc› demiryolu flirketlerine verilen
ayr›cal›kl› haklar kapsam›nda demiryolunun çevresindeki ormanlar›n iflletil-
mesine de yer verilmifl; orman ürünü d›fl ticareti baflta Fransa olmak üzere
Avrupa ülkelerinin gereksinmesinin Anadolu ormanlar›ndan karfl›lanmas›na
yöneltilmifl; “Baron Hirsch” olarak tan›nan dönemin önde gelen ülkeleraras›
tefecilerine ayr›cal›kl› haklar verilmifltir (Parvus, 1977). Sonraki y›llarda Al-
manya ile ba¤›tlanan Ba¤dat Demiryolu Sözleflmesiyle de sürdürülecek olan
bu tür ayr›cal›kl› haklar, Anadolu’daki ormans›zlaflma sürecine yeni boyutlar
kazand›rm›flt›r. Sözgelimi, Ba¤dat Demiryolu Sözleflmesinin 22. maddesine
göre; fiirket, demiryolu güzergâh›n›n 20 km çevresinde kalan, ayr›cal›¤› kim-
seye verilmemifl tüm maden ocaklar›n› iflletme hakk›na sahip olacakt›r. Ayr›-
ca, flirket, güzergâh›n çevresindeki ormanlar› da ister odun kesmek isterse kö-
mür elde etmek amac›yla olsun, serbestçe kullanabilecektir (Yerasimos, 1975).

YYöönneettsseell  vvee  HHuukkuukkssaall  DDüüzzeennlleemmeelleerr**

Dönem boyunca gerçeklefltirilen yönetsel ve hukuksal düzenlemelerin bafl-
l›calar› afla¤›da sergilenmifltir.

• 1840 y›l›nda ormanlardan yararlananlardan al›nan vergilerin mültezim-
ler arac›l›¤›yla toplanmas› düzeni de¤ifltirilmifl; “orman memurlu¤u” düze-
ni kald›r›larak “orman müdürlü¤ü” kurulmufltur;

• 1841 y›l›nda ç›kar›lan bir “‹lmühaber” ile ticareti yap›lan orman ürünle-
rinden al›nacak vergilerin toplanma düzeni de¤ifltirilmifltir;

• 1857 y›l›nda gerekli teknik, yönetsel ve hukuksal düzenlemeleri yapmala-
r› için Frans›z ormanc›l›k “uzmanlar›” ülkeye ça¤r›lm›flt›r; 

• Orman Nizamnamesi yürürlü¤e girinceye de¤in görev yapmak üzere “Mec-
lis-i Maabir” oluflturulmufltur;

• 1857 y›l›nda Frans›z ormanc›l›k “uzmanlar›n›n” yönlendiricili¤inde ilk
“Orman Mektebi” aç›lm›flt›r;

* Bu düzenlemelerin adlar›, yapt›r›mlar›, konuyla ilgili aç›klamalar günümüz Türkçesiyle dillendirilmifltir.
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• 1858 y›l›nda yürürlü¤e konulan Arazi Kanunnamesi kapsam›nda orman-
lar›n yönetimi ve orman ürünlerinin yararlanma düzeniyle ilgili yapt›r›m-
lara da yer verilmifl; arazilerdeki özel mülkiyeti pekifltiren bu düzenlemey-
le tapulu arazisinde orman bulunan özel kiflilerin bu ormanlardan yarar-
lanma haklar› güvence alt›na al›nm›flt›r;

• 1861 y›l›nda, 1869 y›l›nda yürürlü¤e konulacak olan Orman Nizamname-
si’nin gerekçesi, kapsam› ve öngördü¤ü düzen ile ilgili aç›klama yapmak
amac›yla Devlete ‹liflkin Olanlar, Yani, Kiflilerin Sorumlulu¤unda Olan ve
Köylere Ayr›lm›fl Bulunan Koru ve Baltal›klar ile Halk›n Gereksinim Duy-
du¤u Cibal-i Mübahan›n D›fl›nda Kalan Ormanlarla ‹lgili 68 Maddeli Tü-
zük Tasla¤› ile ‹ltizam, Sözleflme ya da Bir Ayr›cal›kla Devlet Ormanlar›n-
dan A¤aç Kesmeye ‹zinli Olanlar›n ‹fllemleriyle ‹lgili Koflullara ‹liflkin
Taslak haz›rlanm›flt›r;

• 1869 y›l›nda, yine Frans›z ormanc›l›k “uzmanlar›” taraf›ndan haz›rlanan
ve ormanlar ve ormanc›l›k düzeniyle ilgili ilk kapsaml› hukuksal düzenle-
me olan Orman Nizamnamesi yürürlü¤e konulmufltur;

• 1885 y›l›nda Devlet Ormanlar›ndan A¤aç Sat›lmas›na ‹liflkin 12 Maddelik
Geçici Talimatname yay›mlanm›flt›r;

• 1895 y›l›nda, Devlet Ormanlar›ndan A¤aç Sat›lmas›na ‹liflkin 12 Madde-
lik Geçici Talimatname ç›kar›lm›flt›r.

Öte yandan, oluflturulan ormanc›l›k birimlerinin (sözgelimi; Orman Mecli-
si, daha sonra da Orman ‹daresi, Orman Genel Müdürlü¤ü, Ormanlar ve Ma-
denler Genel Müdürlü¤ü, Orman-Maden ve Tar›m Bakanl›¤› vb) üst düzey yö-
neticiliklerine az›nl›klardan kiflilerin getirilmesi, Frans›z ormanc›l›k “uzman-
lar›na” çeflitli düzeylerde önemli görevler verilmesi de bu dönemin ola¤an uy-
gulamalar› olmufltur.

Orman Nizamnamesi, dönemin ormanc›l›k düzenine ve uygulamalar›na
yön veren temel hukuksal belge olmufltur. Bu belgeyle;

• ülkedeki ormanlar mülkiyet biçimlerine göre; i) devlet ormanlar›, ii) vak›f-
lar›n kullan›m›na ya da iflletmesine b›rak›lan ormanlar ile iii) kasaba ve
köylerin yararlanmas›na b›rak›lm›fl ormanlar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r;

• devlet ormanlar›n›n müteahhitler ve ayr›cal›kl› hak sahipleri taraf›ndan
iflletilmesi yaklafl›m› düzenlenerek hukuksal dayanaklara kavuflturul-
mufltur;

• özel kiflilerin mülkiyetlerindeki (ya da kullan›mlar›ndaki) ormanlardan
yararlanmalar›n düzenlenmesi Arazi Kanunnamesi’ne b›rak›lm›flt›r;

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR
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• tüm devlet ormanlar›n›n s›n›rlar›n›n belirlenmesi ve Nizamname’nin yal-
n›zca bu ormanlarda uygulanmas› koflulu getirilmifltir;

• köylülerinin çevrelerindeki devlet ormanlar›ndan ticaret amac›yla paras›z
yararlanmalar› engellenmifltir;

• orman ürünlerinin ticaretinden al›nacak vergiler (“öflür”, “pul resmi”, “or-
man hakk›”, “bedel”) kapsaml› biçimde yeniden düzenlenmifltir;

• devlet ormanlar›ndan izinsiz yararlananlara uygulanacak yapt›r›mlar be-
lirlenmifltir.

Bu hukuksal ve kurumsal düzenlemelere karfl›n, 19. yüzy›lda ormanlardan
yararlanma, düzeni gerekti¤ince kurumsallaflt›r›lamam›fl, Diker’in “düzenli
bafl›bofl ormanc›l›k devresi” olarak nitelendirdi¤i  bu dönemde, daha çok ya-
banc› kifli ve kurulufllar, yerli iflbirlikçileriyle birlikte ülkenin hem ormanlar›-
n› hem de insanlar›n› s›n›rs›zca sömürebilmifl; halk da al›flageldi¤i yararlan-
ma biçimini sürdürebilmifltir. Frans›z ormanc›l›k “uzmanlar›ndan” Bricogne,
bu sömürü düzenin bir boyutunu flöyle aç›klamaktad›r (Bricogne, 1940).

Tüccarlar bir m›nt›ka sakinleriyle, mesela bir dere havzas›n›n halk›yla pazar-
l›k ederler ve halk da nehir kenar›nda yahut iskelede muayyen bir müddet
zarf›nda kararlaflt›r›lan flartlara tevfikan kerestenin teslimini taahhüt eder.
Ve buna mukabil k›smen aynen ve k›smen nakden kendilerine bir pey verilir.
Ve hatta bedeli bilahare tesviye olunmak üzere nakliyatta istihdam olunacak
hayvanlar da tüccarlar taraf›ndan tedarik olunur. 

Bu avanslar›n temettü nispeti ekseriya murabaha derecesine var›r. Emvalin
iskeleye muvasalatinde tüccar mal›n fiyat›ndan bizzat kendisinin verdi¤i his-
se-i öflrü, verdi¤i avanslar› ve yüzde iki ve iki buçu¤u bulan faizleri tenzil eder. 

Bir taraftan al›c›lar›n kötü niyeti, di¤er taraftan köylülerin para ihtiyac›, köy-
lünün daima borçlu kalmas›ndan gayri bir netice vermeyecek surette vaziyeti
müflküllefltirir.

Ve iflte bu suretledir ki faizcilik zincirleriyle ba¤lanan halk kütleleri, en koyu
sefalete mahkûm bir halde tüccarlar›n esiri vaziyetinde kal›rlar.

““GGiiddiiflflaattaa  dduurr””  ddeemmee  ççaabbaallaarr››  vvee  bbuu  kkeezz  ddee  AAllmmaann--AAvvuussttuurryyaall››  oorrmmaanncc››ll››kk
““uuzzmmaannllaarr››nn››nn””  yyöönnlleennddiirrmmeelleerriiyyllee  ““kkaappiittaalliisstt  oorrmmaann  iiflfllleettmmeecciillii¤¤ii””  ggüünnddeemmddee!!

Meflrutiyet’le birlikte gündeme gelen ve 1937 y›l›nda devlet orman iflletme-
cili¤i düzenine geçilmesine de¤in uzanan bu dönemde kimi e¤ilimler öne ç›k-



105

m›flt›r. Sözgelimi, 19. yüzy›l›n sonlar›nda, “düzenli bafl›bofl” ormanc›l›k düze-
ninin yol açt›¤› orman y›k›mlar›n›n ay›rd›na var›lmas›yla bu “gidiflat›n” önü-
ne geçilmesine yönelik çabalara girilmifltir. Öte yandan, kapitalist orman ifl-
letmecili¤inin kurumsallaflt›r›lmas›na yönelik hukuksal ve kurumsal düzenle-
melere kalk›fl›lm›flt›r. Bu kalk›flman›n önde gelen yönlendiricilerinin Alman
ormanc›l›k “uzmanlar›” olmas›, Meflrutiyet’le birlikte, özellikle d›fl ekonomik
iliflkilerde ülkesel a¤›rl›klar›n de¤iflmesinin, bu de¤iflimde Almanya ile iliflki-
lerin giderek a¤›rl›k kazanmas›n›n do¤al bir sonucu oldu¤u söylenebilir. An-
cak, dönemin Orman Umum Müdürü Hoca Ali R›za’n›n bu kalk›flmadaki ön-
derli¤inin de gözden kaç›r›lmamas› gerekmektedir: 1881 y›l›nda Orman ve
Maadin Okulu’nda e¤itmenlik, Orman Fen Heyeti Baflkanl›¤› da yapan, düflü-
nadam›, yazar Hoca Ali R›za, deyifl yerindeyse döneme damga vuran çal›flma-
lar yapm›flt›r: Ülkede ilk kez “Orman ‹statisti¤i”nin gerçeklefltirilmesi, 1910
y›l›nda 14 Maddelik Talimatname’nin yürürlü¤e konulmas›, Orman ve Mera
Kanunu Tasla¤›’n›n haz›rlanmas› ve ilk kez a¤açland›rma çal›flmalar›n›n ya-
p›lmas›, bu ba¤lamda örnek olarak say›labilir (Kutluk-Yund, 1949). 

Öte yandan, bu dönemde bir yandan ormanlardan teknik gerekler yerine
getirilerek yararlanma, devlete olabildi¤ince daha fazla gelir sa¤lama, orman-
lar› koruma amaçl› uygulamalar›n a¤›rl›k kazand›¤› “kerim devlet” anlay›fl›-
n›n bir yandan da kapitalist orman iflletmecili¤inin alt yap›s›n›n oluflturulma-
s›na yönelik iki boyutlu bir yönelime girildi¤i söylenebilir: Sözgelimi, sözü edi-
len “Orman ‹statisti¤i”nin* yap›lmas›, bir anlamda, bu amaçlar›n gerçekleflti-
rilmesine yönelik uygulamalar›n alt yap›sal gereklerinden birisinin yerine ge-
tirilmesi olarak de¤erlendirilebilir. Ek olarak, dönemin önemli say›labilecek
hukuksal düzenlemelerinden birisi olan 14 Maddelik Talimatname’yle,,  a¤›r-
l›kla, ormanlar›n “iflletilmesi” karfl›l›¤›nda al›nacak bedellerin daha gerçekçi
biçimde hesaplanmas› yeniden düzenlenmifl; orman iflletmecilerinden, “orman
konum rant›” anlam›na gelebilecek “Orman Hakk› Tarifesi”ni de alma uygula-
mas› bafllat›lm›flt›r. Ancak, Talimatname’nin 9-12. maddeleriyle bir yandan
köylülerin çevrelerindeki ormanlardan yararlanma biçimleri ve koflullar› yeni-
den düzenlenmifl; böylece, farkl› biçimlerde olsa, günümüze de¤in uygulanage-
len düzenin temelleri at›lm›fl; bir yandan izinsiz ve rastgele hayvan besleme,
a¤aç kesme, orman ürünlerini toplama vb köylülerin ormanlara zarar verebi-
lecek eylemleri yasaklanm›flt›r. Ek olarak; 1911 y›l›nda haz›rlanan “Köy Bal-
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* 1910 y›l›nda yay›mlanan ve ülkedeki orman varl›¤›n›n mülkiyet biçimlerine da¤›l›m›n› da ortaya koyan “Or-
man ‹statisti¤i”nin bulgular›na göre ülkede 8,8 milyon hektar oldu¤u belirlenen ormanlar›n % 88’i devlet, %
1,2’si vak›f, % 1,7’si kasaba ve köy tüzel kiflilikleri, % 6,1’i özel kifli mülkiyetindedir ve % 3’nün mülkiyeti de
belirsizdir (Kutluk, 1948).
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tal›klar›n›n Yönetimine ‹liflkin Tüzük”le hem bu k›s›tlamalar pekifltirilmifl
hem de köylülere, köylerinin ortak gereksinmesinin (yol, çeflme, okul vb) kar-
fl›lanmas› amac›yla kullan›lmak üzere çevrelerindeki baltal›klar›n iflletilme-
sinden pay verilmesi sa¤lanm›flt›r. Bu düzenlemelerin, dünya genelinde ancak
1990’l› y›llarda gündeme gelen “çevre/do¤an›n yöre halk›yla birlikte korunma-
s›” yaklafl›mlar›yla amaç ve yol benzerliklerinin gözden kaç›r›lmamas› gerek-
mektedir. Ancak, aç›kt›r ki, 1910’lu y›llarda bu uygulamalarla gözetilen temel
amaç, devletin, ormanlar›n›n iflletilmesinden olabildi¤ince daha çok gelir elde
etmesidir.

Bu ba¤lamda Hoca Ali R›za’n›n, deyifl yerindeyse “gerçekleflmeyen düflü”,
Orman ve Mera Kanunu ç›karma girifliminin an›msanabilir: • ‹lk kez “orman”
say›lacak yerlerle ilgili bir tan›m›n getirilmesi, • ormanlar›n mülkiyet biçim-
leri yönünden s›n›fland›r›lmas›, • tüm orman varl›¤›n›n dökümünün ç›kar›l-
mas› ve s›n›rland›r›lmas›, • devlet mülkiyeti d›fl›ndaki ormanlardan da devle-
tin gözetiminde teknik gereklere uygun olarak yararlan›lmas› ve bu amaçla
“iflletme planlar›n›n” haz›rlanmas›,  • orman tüccarlar›n›n çal›flt›rd›klar› iflçi-
lerin çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, • odun tüketimini art›ran yap› tarz-
lar›n›n (çatma) yasaklanmas›, • orman memurlar› ve müteahhitleri ile mülte-
zimlerin, özellikle aç›k art›rmal› orman sat›fllar›ndaki hukuk d›fl›/kay›rmal› ifl-
lemlerinin, yolsuzluklar›n›n önlenmesi, • “orman rant›”n›n tümüyle devlete
b›rak›lmas› vb yapt›r›mlar›yla Orman ve Mera Kanunu Tasla¤›’n›n, yürürlü-
¤e konulmam›fl olmakla birlikte, sonraki y›llardaki orman yasalar› üzerinde
etkili oldu¤u söylenebilir. Sözgelimi, Ticaret ve Tar›m Bakanl›¤›’n›n Avustur-
yal› ormanc›l›k “uzmanlar›ndan” Hofrat Veith’in yönlendiricili¤inde haz›rla-
narak 1918 y›l›nda Meclise sunulan, Orman Kanunu Tasla¤›’nda bu etkiler
aç›kl›kla görülebilmektedir. Ancak, Orman Kanunu Tasla¤›, ormanlar›n ko-
runmas› ve özellikle de kamu yararlar›n gözetilmesi yönlerinden görece olarak
daha ileri yapt›r›mlar› içermektedir. Sözgelimi, taslakta ilk kez, belirli özellik-
lere sahip ormanlar›n gerekti¤inde toplum sa¤l›¤› ve yarar›, ülkesel savunma
vb gerekçelerle “Takviye Ormanlar›” olarak ayr›lmas›, orman s›n›rlar›n› belir-
leme çal›flmalar›n›n yasan›n yürürlü¤e konulmas›n› izleyen bir y›l içinde bafl-
lat›lmas› ve üç y›l içinde de bitirilmesi, ormanlar içinde tarla açman›n, a¤›l ve
mand›ra gibi yap›lar›n ve tesislerin izinsiz olarak kurulmas›n›n yasaklanma-
s›, özel mülkiyetinde befl bin dönüm orman bulunan kiflilerin bir orman fen
memuru ifllendirmesinin zorunlu k›l›nmas› yapt›r›mlar›na yer verilmifltir. Ne
var ki, Avusturya, Fransa ve Bulgaristan’daki orman yasalar› incelenerek ha-
z›rland›¤› belirtilen ve Yunus Nadi taraf›ndan; “...bu taslak, ülkemizin orman-
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lar› için pek de¤erli bir
mecelledir... Çünkü, orta-
da bu denli iyi bir yasan›n
bulunmamas›, buna da-
yal› bir örgüt ve donan›-
m›n oluflturulmam›fl ol-
mas› nedeniyledir ki or-
manlar›m›z flimdiye de-
¤in y›k›ma u¤ra-
m›fl(t›r)...” biçiminde de-
¤erlendirilen (Kutluk,
1967) bu taslak da, orman
müteahhitlerinin, mülte-
zimlerin, orman ürünü

tüccarlar›n›n, engellemeleriyle yasallaflamam›flt›r.  Ancak; 1917  y›l›nda Or-
manlar›n Teknik Gereklere Uygun Olarak Yönetilmesi 9 Maddelik Kanunu ile
Ormanlar›n Geçici ‹flletme Planlar›n›n Düzenlenmesi Kurallar›na ‹liflkin
Aç›klama’n›n, 1919 y›l›nda da Amenajman Talimat›’n›n* ç›kar›lmas› engelle-
nememifl; böylece, bu düzenlemelerle birlikte ülkede “teknik ormanc›l›¤a” ge-
çilmeye kalk›fl›lm›flt›r. Ancak, dönemin Ticaret ve Tar›m Bakan›’n›n örgüte
gönderdi¤i aç›klamada da belirtildi¤i gibi, ormanlara yönelimin temel amac›
de¤iflmemifltir: “...Osmanl› ülkesinde, ormanlar›n yönetiminde geçerli olan dü-
zensiz kesim ve imalata son verilerek bunlardan her y›l eflit ve belirli miktar-
da, devaml› olarak gelir almak...” (Kutluk, 1948). Aç›kt›r ki “her y›l eflit ve be-
lirli miktarda, devaml› olarak gelir...” alacak olan, devlettir.

Öte yandan, 1918 y›l›nda Ticaret ve Tar›m Bakan› ile Ahmet Mithat ad›n-
da bir müteahhid aras›nda ba¤›tlanan orman iflletme sözleflmesinde yer veri-
len yapt›r›mlar ise söz konusu yönelimin ikinci boyutu olan kapitalist orman
iflletmecili¤ine geçiflin belirtileri olarak de¤erlendirilebilir**. 

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR

* Ormanlar›n neresinde, ne zaman, ne miktarda a¤aç kesilebilece¤ini düzenleyen “orman yönetim planlar›” ile
ilgili aç›klama-YÇ.

** Kastamonu ve Bolu ormanlar›n›n iflletilmesiyle ilgili bu sözleflmenin 21. maddesine göre, müteahhit;
• orman iflçileri için sa¤l›k konutlar› ve hayvan bar›naklar› yapacak,
• en az otuz yatakl› olmak üzere çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›n gereksinmesini karfl›layabilecek kapasitede,  gerek-

li donan›ma sahip hastaneler kuracak,
• iflçi çocuklar›n›n e¤itilmesi için E¤itim Bakanl›¤›’n›n belirleyece¤i koflullara uygun biçimde en az elli ö¤ren-

cili iki okul açacak, 
• orman memurlar› yetifltirilmek amac›yla iki ya da üç s›n›fl›, elli ö¤rencili “birkaç orman okulu binas› yapa-

cak; ö¤rencilerin, okul yönetici ve ö¤retmenlerinin giderlerini karfl›layacak, ifl kazas›na yararlanan ve/veya
bir daha çal›flamayacak biçimde sakatlanan iflçilerin kendilerine, ölenlerinin de ailelerine uygun düzeyde
ödeme yapacak ve ilgili Bakanl›k taraf›ndan oluflturulacak bir fona katk›da bulunacakt›r.

“Gök›rma¤a do¤ru cenup s›rt›. Hayvan otlatma ile tahrip 
edilmifl mefle orman›” 1937.
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Yi¤ito¤lu, bu dönemdeki gerçekleflmeleri flöylece aç›klamaktad›r: “...bafllan-
g›çta, ülkeye düzenli ormanc›l›¤a geçilebilmesi için umut verici denemeler ya-
p›lm›flt›r. Ancak, devletin para gereksinmesi nedeniyle amac›n yanl›fl konul-
mas›, ifli tümüyle aksi duruma getirmifltir. Bundan baflka, daha önceki dönem-
lerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu dönemde Anadolu’ya göçler olmufl ve var olan hu-
kuksal düzenlemelere karfl›n özel ormanlar ve köy baltal›klar›n›n alanlar› ge-
nifllemifltir...” (Yi¤ito¤lu, 1936).

Cumhuriyet döneminin ormanc›l›¤›na bu yönelimlerin ve düzenlemelerin
gerekleri do¤rultusunda uygulamalar›n Birinci Dünya Savafl› nedeniyle yap›-
lamad›¤› koflullarda girilmifltir.

CCuummhhuurriiyyeett  DDöönneemmii::  ÜÜllkkee  ‹‹ççiinn  OOrrmmaanncc››ll››kk,,  OOrrmmaanncc››ll››kk  ‹‹ççiinn  AAllttyyaapp››;;  PPeekkii
YYaa  SSoonnrraa??

Uzun bir öykü; son derece de¤iflken ve çok boyutlu, hem de hüzünlü...

““KKeerriimm  ddeevvlleett””  vvee  kkaappiittaalliisstt  oorrmmaann  iiflfllleettmmeecciillii¤¤ii  yyaakkllaaflfl››mmllaarr››  11993377  yy››ll››nnaa
ddee¤¤iinn  ssüürrddüürrüüllmmüüflflttüürr......

Diker de Cumhuriyet’in ilk y›llar›n›n yönelim ve yaklafl›m›n› böyle de¤er-
lendirmifltir: “Hem orman ürünleri hem de para bak›m›ndan çok büyük olan
gereksinmenin karfl›lanmas›nda ulusal bir varl›k olmas› nedeniyle ormanlar-
dan yararlanma zorunlulu¤u vard›. ‹flte, bu zorunlulukla, ormanlar yerli ve
yabanc› özel kurulufllar taraf›ndan iflletmeye aç›ld›. Ülkenin pek çok yerinde
zengin ormanlar uzun ve k›sa dönemli sözleflmelerle sat›lmaya baflland›” (Di-
ker, 1947). Öte yandan, yine bu dönemde, bir yandan da ormanc›l›k alan›nda-
ki “kerim devlet” anlay›fl›n›n ç›kt›s› say›labilecek düzenlemeler sürdürülmüfl-
tür. Bu düzenlemeler aras›nda dönemin ormanc›l›k politikalar› tart›fl›l›rken
nedense hemen hemen hiç üzerinde durulmayan, ancak, belki de amaçlar›, ge-
tiri ve götürüleriyle en çok irdelenmesi gereken 39 say›l› Baltal›k Kanunu’dur.
Çünkü, 1920 y›l›nda ç›kar›lan bu yasayla; 

• “Büyük” ormanlara en fazla 20 Km uzakl›kta bulunan köy tüzel kiflilikle-
rine, hane bafl›na, net 18 dönüm üzerinden hesaplanacak genifllikte “bal-
tal›k orman›” verilmekte; 

• köylülerin, özel izin almad›kça devlet ormanlar›na girmeleri ve bu orman-
larda hayvan otlatmalar› yasaklanmakta;

• Orman Nizamnamesi’nin, dönemin özellikle orman-halk iliflkilerini düzen-
leyen 21, 25 ve 27. maddeleri yürürlükten kald›r›lmakta;
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• geliri, köyün ortak gereksinmelerinin karfl›lanmas›nda kullan›lmak üzere
her y›l köyün yafll›lar kurulu taraf›ndan belirlenecek nitelik ve nicelik
a¤ac›n kesilip sat›lmas› ve köylülerin köyün baltal›klar›nda hasat edip pa-
zarlarda satacaklar› orman ürünlerinden vergi al›nmamas› olana¤› da
sa¤lanmaktad›r.

Diker, ayn› yap›t›nda bu yasan›n gerekçesini flöyle aç›klam›flt›r: “Kesin za-
ferin kazan›lmas›, tüm ulusun birlikte çarp›flmas›na ba¤l›yd›. Bedeli ne olur-
sa olsun, tüm ulusun bir buyruk ve komuta alt›nda toplanmas› gerekiyordu.
‹flte, Ulusal Hükümet ç›kard›¤› Baltal›k Kanunu’yla hem halk aras›ndaki ya-
k›nma ve huzursuzluklara son veriyor hem de durumdan hoflnut halk kütlesi-
nin savafla yöneltilmesini kolaylaflt›rm›fl oluyordu.” (Diker, 1947). Ancak, ya-
san›n ülkedeki orman y›k›mlar›n› h›zland›r›p yayg›nlaflt›rabilece¤i gerçe¤i çok
k›sa sürede görülebilmifltir. 1922 y›l›nda ‹ktisat Bakan› da, bir milletvekilinin;
“Baltal›k Kanunu’nun yay›mlanmad›¤› ve halka duyurulmad›¤›” yönünde ya-
k›nmas› üzerine yapt›¤› aç›klamada bu gerçe¤i dile getirmektedir: “Baltal›k
Kanunu’nun ormanlar›n varl›¤› yönünden uygun görmedim ve pek tehlikeli
buldum. Bu Kanunun kald›r›lmas›n› gerekli say›yorum... Baltal›k Kanunu uy-
guland›¤›nda, her yanda ormanlar›m›z›n y›k›ma u¤rayaca¤› san›s› ve kan›s›n-
day›m.” (Kutluk, 1967).

‹‹zzmmiirr  ‹‹kkttiissaatt  KKoonnggrreessii  kkaarraarrllaarr››  ddaa,,  tteemmeell  yyöönneelliimmlleerrii  ddee¤¤iiflflttiirrmmeemmiiflfl,,  ppee--
kkiiflflttiirrmmiiflflttiirr  !!

Tam da aksine, pekifltirilmesine yönelik kararlar üretmifltir. Al›nan kararlar
üzerinde görece olarak en fazla belirleyici olan çiftçilerin Kongre karar›na dö-
nüfltürülen istekleri de bu gerçe¤i aç›kl›kla ortaya koymaktad›r (Ökçün, 1971).

Madde 1: Ormanlar›n korunmas›.

Madde 2: Ormanlar›n ço¤alt›lmas›, yeni alanlar›n ormanlaflt›r›lmas›.

Madde 3: Köylü ve bilumum çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin binalar›n›, araç-
lar›n› yapmak için duyacaklar› kereste gereksinimlerinin devlet ormanlar›n-
dan paras›z ve güçlük ç›kar›lmadan karfl›lanabilmesi.

Madde 4: Her köy ve kasabadaki çiftçilere ve gelirleri ormanlara dayal› olan

köy ve kasabalara gereksinimleri oran›nda kendi s›n›rlar› içindeki ormanlar-

dan gerekti¤ince baltal›k ayr›lmas›.

Orman müteahhitleri ile orman ürünü tüccarlar›n›n aralar›nda bulundu¤u
tüccar kesiminin Kongre’de benimsenen istekleri ise, a¤›rl›kla, kapitalist or-

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR
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man iflletmecili¤i yönelimini pekifltirici do¤rultudad›r: Bu kararlar aras›nda,
ormanlar›n korunmas› ve teknik gerekler yerine getirilerek iflletilmesinin ya-
n› s›ra orman ve orman ürünü bedellerinin hesaplanmas›, d›fl ticarette koru-
mac› önlemlerin al›nmas›, hasat edilen orman ürünlerinin tafl›nmas›n› kolay-
laflt›racak yat›r›mlar›n yap›lmas›, orman sat›fl bedelinin taksitle ödenmesi,
Orman Nizamnamesi ile Baltal›k Kanunu’nun de¤ifltirilmesi ve orman ifllete-
cek en az bir milyon lira sermayeli Türk  orman flirketlerine tüm ödenmifl ser-
mayesinin % 51’i oran›nda yabanc› sermayenin kat›labilmesi vb isteklere de
yer verilmifltir. Ayr›ca, Kongre’den hemen sonra ç›kar›lan Devlet ve Özel Or-
manlar›n ‹flletilmesinden al›nan Verginin Yönetimine ‹liflkin 14 Maddelik Ta-
limatname’nin 7. maddesinde de “... flimdiye de¤in orman ve orman ürünü ti-
caretinde uygulanan vergilendirme düzenin, sermayelerinin k›tl›¤› nedeniyle
orman tüccarlar›n› giriflimde bulunmas›n› ...” engelledi¤i vurgulanarak önpa-
ra (avans) verme zorunlulu¤unun kald›r›lmas›, gerekli güvencelerin geçerli
kefillerle sa¤lanmas› hedeflenmifltir.

Öte yandan, Kongre’de, iflçi temsilcilerinin, daha önce örneklenen orman
sat›fl sözleflmesinde yer verilen iflçi haklar› do¤rultusunda istekleri de (iflçile-
re sa¤l›kl› bar›nma yeri, hastane, ev kiras› vb) benimsenmifltir.

YYeennii  aarraayy››flflllaarr,,  yyeennii  yyaakkllaaflfl››mmllaarr  ggüünnddeemmee  ggeelliiyyoorr......

Bilindi¤i gibi, ‹zmir ‹ktisat Kongresi, genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ül-
kede kalk›nman›n kapitalizmin gelifltirilmesi yoluyla sa¤lanmas›na yönelik
kararlar üretme amac›n›n bir ürünüdür ve bu amaca da büyük ölçüde ulafl›l-
m›flt›r. Do¤al olarak, bu yönelimin ormanc›l›¤a da yans›malar› olmufltur. An-
cak, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yaln›zca bu türden yans›malar gündeme gel-
memifltir. Sözgelimi, ayn› y›l oluflturulan “Orman Meclis-i Âlisi”,, yaklafl›k üç
ay görev yapmas›na karfl›n orman iflletme planlar›n›n incelenmesi, “orman
rant›”n›n (tarife bedelinin) belirlenmesi, orman yönetim planlar›n› yapacak
öbeklerin oluflturulmas›, hava gözlem birimlerinin kurulmas›, bölgesel düzey-
de sekiz müdürlü¤ün aç›lmas›, 1924 y›l›nda ç›kar›lan Orman Yönetmeli¤i’nin
ana ilkelerinin belirlenmesi, Bolu-Karadere ormanlar›n›n iflletilmesi için dev-
let orman iflletmesi kurulmas› vb etkinlikleri gerçeklefltirebilmifltir. Ayr›ca,
ülkeye ça¤r›lan Prusyal› Orman Genel Müdürlerinden Bernhard’a, “devlet or-
manlar›n›n devlet taraf›ndan iflletilmesi” gibi dönemin egemen ekonomi poli-
tikalar›yla pek de ba¤daflt›r›lamayacak Orman ve Mera Kanunu tasla¤› haz›r-
latt›r›labilmifltir.
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Öte yandan; orman-köylü iliflkilerinin yeniden düzenlenmesi  ve özellikle
“devlet orman›” say›lan ormanlar›n korunmas› ve ormanc›l›k tekniklerinin ge-
re¤i yerine getirilerek iflletilmesi vb, Dünya Savafl› nedeniyle yaflama geçirile-
meyen yaklafl›mlarla ilgili hukuksal ve kurumsal düzenlemeler de bu dönem-
de gerçeklefltirilmifltir. Sözgelimi; henüz 1924 y›l›nda ç›kar›lan ve Baltal›k Ka-
nunu’nu da yürürlükten kald›ran 484 say›l› Devlet Ormanlar›ndan Köylülerin
‹ntifa Hakk›na ‹liflkin Kanun ile 504 say›l› Türkiye’de Mevcut Bilumum Or-
manlar›n Teknik Gereklere Uygun Olarak Yönetilmesi ve ‹flletilmesi Hakk›n-
da Kanun bu ba¤lamda örnek olarak verilebilir*. ‹ki düzenleme için de öne sü-
rülebilecek tek tez; bu dönemde devletin ülkedeki ormanlara sahip ç›kmas›-
n›n, bunun gere¤i olarak da, her türlü yararlanman›n teknik gereklere uygun
olarak ve belirli bir düzen içinde yap›lmas›n›n sa¤lanmas› olacakt›r. Gerçek-
ten de;  484 say›l› yasayla korulu¤u ve baltal›¤› olmayan ya da gereksinmele-
rini karfl›layamayan köyler ile köy niteli¤inde kasabalar halk›n›n bireysel ve
ortak gereksinmesinin bedelsiz olarak karfl›lanmas› yeni kurallara ba¤lanm›fl,
“devlet orman›” say›lan ormanlardan bedelsiz olarak yararlanma olana¤› bir
y›l ile s›n›rland›r›lm›fl, ticaret amac›yla kereste üretmek isteyen köylülere or-
manlar›n uygun yerlerinden artt›rmas›z olarak a¤aç sat›lmas›, sat›fl bedelinin
taksitle ödenmesi olanakl› k›l›nm›flt›r. Buna karfl›l›k, 504 say›l› yasada, or-
manlar›n teknik gerekler yerine getirilerek iflletilmesi yönünde son derece
köktenli yapt›r›mlara yer verilmifltir. Sözgelimi, yasan›n 1. maddesiyle, her
türlü mülkiyet alt›ndaki ormanlardan sahiplerinin yararlanabilmesi için “ifl-
letme planlar›n›n” yap›lmas›; 2. maddesiyle iflletme plan›n›n en geç üç y›l için-
de tamamlanmas› ve bu süre içinde de yararlanman›n geçici planlara dayal›
olarak yap›lmas›, “orman rant›n›n”, iliflkili oldu¤u orman›n ulafl›m yerlerine
uzakl›¤› ve hasat giderleri göz önünde bulundurularak hesaplanmas› zorunlu
k›l›nm›flt›r. Ancak, Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan Baflbakanl›¤a gönderilen bir
yaz›da da belirtildi¤i gibi (Kutluk, 1967). uygulama için gerekli alt yap›n›n ha-
z›rlanmam›fl olmas›, daha da önemlisi köylülerin, kapitalist orman iflletmeci-
leri ile orman ürünü tüccarlar›n›n karfl› koymalar› bu yapt›r›mlar›n yaflama
geçirilmesini güçlefltirmifl, kimi durumlarda da tümüyle olanaks›zlaflt›rm›flt›r.
Bu nedenle, yo¤un tart›flmalar›n ard›nda ç›kar›lan 526 say›l› yasayla da de¤ifl-
tirilerek “geri” ad›m at›lm›fl; yararlanman›n iflletme planlar› yerine, kesin ve
geçici iflletme planlar› haz›rlanamam›fl devlet ormanlar›ndan köylülerin yapa-
caklar› y›lda bin metreküpe kadar a¤aç kesimlerinin daha önce oldu¤u gibi
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* Ayn› y›l ç›kar›lan 442 say›l› Köy Kanunu’yla köylülere getirilen köy yollar›n›n ve alan›n›n çevresinde, köyün için-
deki ve çevresindeki su boylar›na, mezarl›klara, köyler aras›na, her köylünün adam bafl›na en az bir a¤aç dik-
me ve bakma; köy korular›n› koruma yükümlüklerinin de bu ba¤lamda an›msanmas›nda yararl› olacakt›r.
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“keflif raporlar›na” dayand›r›lmas› yeterli say›lmas› sa¤lanm›flt›r. Ne var ki,
Yi¤ito¤lu’nun da belirtti¤i gibi, bu düzenlemelerin gere¤i yerine getirilememifl;
devletin, giderek yayg›nlaflan ve yabanc› sermayenin kat›l›m›yla büyük ölçek-
li iflletmelere dönüflen kapitalist orman iflletmeleri baflta olmak üzere, orman-
lardan yararlananlar üzerindeki denetimi “gülünç” düzeyde ve biçimde yürü-
tülebilmifltir*.

Bu dönemde devletin ormanlar› “koruma” amac›yla yapt›¤› bir baflka dü-
zenleme ise, temelleri 1910’lu y›llarda at›lan “Orman Jandarmalar›” düzeni-
nin etkinlefltirilmesine yönelik yönetmeliktir. Yine 1924 y›l›nda ç›kar›lan Dev-
let Ormanlar›n›n Korunmas›nda ‹fllendirilmek Üzere Al›nacak Yükümlülerin
Ayr›lmas› ve ‹fllendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik’le bir tür askersel birliklerin
oluflturulmas› öngörülmüfl, ancak, istenen sonuç al›namay›nca da yönetmelik
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

VVee  ddeevvlleett  oorrmmaann  iiflfllleettmmeecciillii¤¤ii  ddüüzzeenniinnee  ggeeççiilliiyyoorr......

“Girifl” kapsam›nda da de¤inildi¤i gibi, Cumhuriyet dönemi iktisat tarihi
ile ilgili çözümlemeler, olgusal olarak eksiklidir ve bu eksiklik, kimi tezlerin
dayanaklar›n› zay›flatmaktad›r. Ormanlarda devlet orman iflletmecili¤i düze-
nine geçilmesi ile ülkedeki tüm ormanlar›n devletlefltirilmesi süreci ve yol aç-
t›¤› geliflmeler de, bu eksikli¤in yafland›¤› etkinlik alanlar›ndan birisidir ve bu
eksiklik, günümüze de¤in gerekti¤ince giderilememifltir**. Öte yandan, or-
manlarda devlet orman iflletmecili¤ine geçilmesinin ay›rt edici özellikleri var-
d›r ve bu özelliklerin bafll›calar› flöylece s›ralanabilir:

• Ormanlarda devlet iflletmecili¤i düzenine geçilmesinin 1930’l› y›llar-
daki büyük ekonomik bunal›m›n yol açt›¤› bir geliflme de¤ildir; süreç, 1924 y›-
l›nda bafllat›lm›flt›r;

* Dönemin kapitalist orman iflletmecili¤i düzeninin tüm boyutlar›yla kavranabilmesi için, 1926 y›l›nda kurulan
ve k›saca Z‹NGAL olarak an›lagelen Zindan ve Çangal Ormanlar› Anonim fiirketi’nin kuruluflunun (kurucu-
lar›n›n kimlikleri, amaçlar›, yönetsel yap›s›, kurulufl sermayesinin kurucular aras›nda da¤›l›m› vb) ve etkin-
liklerinin örnek olarak incelenmesi yeterli olabilecektir: Yöneticileri aras›nda Yunus Nadi, Celal Bayar gibi
sonraki y›llarda öne ç›kan kiflilerin de bulundu¤u Z‹NGAL, Ayanc›k (Sinop) yak›nlar›ndaki son derece verim-
li Zindan ve Çangal ormanlar›n›n iflletme ayr›cal›¤›na sahip Türkiye Kibrit ‹nhisar› Afi ve Türkiye ‹fl Banka-
s› ile merkezi Brüksel’de bulunan Ozin-Allu Metier de Flandre fiirketi taraf›ndan kurulmufltur. 1945 y›l›nda
fiirketin sözleflmesi geçersiz k›l›nd›¤›nda haber Ulus gazetesinde flöyle duyurulmufltur: “Sevinçle ö¤rendi¤i-
mize göre sözleflmeye dayanan ve yabanc› sermayeyle kurulmufl olan özel flirketin elinde inleyip duran or-
manlar›m›z›n son parças› da art›k, y›k›mdan kurtar›lm›fl bulunuyor. Çünkü, 19. yüzy›ldan beri Zingal ad›yla
tan›nm›fl olan bu son yabanc› flirketin iflletmekte oldu¤u Ayanc›k yöresindeki genifl ve güzel ormanlar›m›z da
dünden bafllayarak devlet orman iflletmelerimizin eline geçmifl bulunuyor” (13.3.1945 tarihli Ulus gazetesi).

** ‹lhan Tekeli ve Selim ‹lkin’in “1929 Dünya Buhran›nda ‹ktisadi Politika Aray›fllar›” ad›yla 1977 y›l›nda
yay›mlanan ortak çal›flmalar›nda, devlet orman iflletmecili¤i ile ilgili yaklafl›mlar›n da yer verildi¤i belgeler
bulunmakta; ancak, bu belgelerden hareketle çözümlemeler yap›lmamaktad›r.
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• Orman iflletmecili¤inde devletçilik düzenine, özel kiflilerin mülkiyetinde
olan varl›klar›n ve/veya özel kifli ve kurulufllar taraf›ndan yürütülen et-
kinliklerin devletlefltirilmesi yoluyla geçilmemifltir; devlet, tarihin tüm dö-
nemlerinde kendi mülkiyetinde olan ormanlar› kendisi iflletmeye yönel-
mifltir;

• Öteki etkinlik alanlar›n›n hiçbirisinde ormanlarda devlet iflletmecili¤ine
geçilmesinde oldu¤u denli zorlu bir u¤rafl verilmemifltir ve bu süreç, baflta
ilgili bakanl›k ve genel müdürlüktekiler olmak üzere ülkedeki her düzey-
de kamu yöneticileri ve ayd›nlar taraf›ndan öteki devletçilik uygulamala-
r›n›n hiçbirinde olmad›¤› ölçüde desteklenmifltir;

• Ormanlarda devlet iflletmecili¤ine geçilmesinin temel nedeni, ekonomik
de¤ildir; ülke ormanlar›n›n korunmas›, verimli duruma getirilmesi ve ge-
niflletilmesi, bu amaçla da alt yap› yat›r›mlar›n›n gerekti¤ince yap›lmas›,
artan orman ürünü gereksinmesinin zaman›nda, yeterli nitelik ve nicelik-
te, olabildi¤ince daha düflük maliyetli olarak karfl›lanabilmesi ve bu yolla
ülkenin öteki sektörlerindeki “geliflmeye destek olunmas›d›r;

• Ormanlarda devlet iflletmecili¤ine geçilmesiyle, yaln›zca kapitalist orman
iflletmelerinin de¤il köylülerin de ormanlardan yararlanma olanaklar› k›-
s›tlanm›flt›r.

Bu ay›rt edici özelliklerinin yan› s›ra, devlet orman iflletmecili¤i düzeninin
gereklerinden birisi de ancak, görece olarak çok daha s›n›rl› say›da ve ge-
nifllikteki özel ormanlar›n devletlefltirilmesi ancak 1945 y›l›nda, baflka bir
söyleyiflle, ülkede “devletçi” uygulamalar›n h›z›n›n kesildi¤i, dahas› geri
dönüfllerin yafland›¤› bir dönemde gerçeklefltirilmifltir. ‹lginçtir, bu süre-
cin bafllat›c›s› da, daha önce de¤inildi¤i gibi, 1924 y›l›nda ülkeye ça¤r›lan
bir yabanc› uzman, Prusyal› Orman Genel Müdürlerinden Bernhard’t›r.
Bernhard’›n ülkeye geldi¤i 1924 y›l›nda haz›rlad›¤› Orman ve Mera Kanu-
nu tasla¤›nda, “devlet ormanlar›n›n devletçe iflletilmesi” ilkesine yer veril-
mesiyle bafllat›lan süreç, yo¤un u¤rafllar sonunda, 1930’lu y›llarda haz›r-
lanan çeflitli plan ve programlarda yer verilen önermelerle de desteklenir
duruma gelmifltir. Sözgelimi; 1930 y›l›nda haz›rlanan ve ‹ktisat Bakan›
fiakir Kesebir’›n ad›yla an›lan ‹ktisadi Vaziyetimize Dair Rapor’da; “K›sa
zamanda azami menfaat elde etmek h›rsile hareket eden müteahhitlerin
ormanlar› tahrip ettikleri tahakkuk etmifltir. Binaenaleyh evvela müteah-
hitlere ihale suretile orman iflletilmesi usulüne nihayet vermeye mecbu-
ruz. Bundan sonra yeniden ihale yapmamak ve mevcut mukavelelerin de
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gayet s›k› bir murakaba alt›na al›nmas› sayesinde iflletilen ormanlar›n
mahvolmaktan muhafazas›n› temin etmek icap eder... Saniyen ormanlar›-
m›z› muhafaza için yeni tedbirler almak, haritalar›n› tanzim etmek, ifllet-
meyi devlet elinde tutmak laz›md›r.” (Tekeli-‹lkin, 1977). Ormanlarla ilgi-
li ayr›nt›l› bilgilerin verildi¤i, de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› Rapor’un be-
nimsenmemesi üzerine Bakanlar Kurulu, ayn› y›l, bir de “‹ktisadi Prog-
ram” haz›rlam›flt›r. Program›n “Orman” bafll›kl› V. Bölüm”ünde yer veri-
len 53-56. maddelerindeki öngörülerin bu ba¤lamda an›msanmas› yaral›
olacakt›r (Tekeli-‹lkin, 1977):

Madde 53: ...bugün ormanlar›m›z›n zevale do¤ru gitmesi bizi yak›n istikbalde
tehdit eden ciddi bir tehlike haline gelmifltir. Bu tehlike iklimde ve ziraatte
sür’atle fena tesiri gösterebilir, memleketin iskân kabiliyetini kökünden sarsa-
bilir.

Madde 54: Ormanlar› zevale götüren ve devleti istifade edebilece¤i servet-
ten, o da tahrip bedeli olarak onda birden afla¤› bir faideye mahkum eden esas
dert, orman iflletmesinin iltizama verilmesidir.

Madde 55: Orman iflletmesi, milli ve müflterek servete hususi mülahaza ve
menfaat kar›flt›r›lmamas› esas›na, yani devlet iflletmesine istinat edecektir.
A¤ac›n tomruk halinde istifadeye arz olunmas› yaln›z devlet eli ile olmak lâ-
z›md›r.

Madde 56: Devlet iflletmesi, badema büyük, küçük müteflebbislere orman iha-
lesi usulünün ilgas›n›, vâsi ve ciddi muhafaza tedbirlerini, fenni iflletme tesi-
sat›n› talep etmektedir. Ormanc›l›k kurun-u vusta usulünden (Ortaça¤da kal-
ma ormanc›l›k anlay›fl›ndan-YÇ) sür’atle ç›kmak, kurtulmak lâz›md›r.”

Deyifl yerindeyse, Bernhard’›n yasa tasar›lar›yla, onlarca konferans ve ya-
z›larla, kat›r üzerinde binlerce kilometre orman yolculuklar›yla “göle çald›¤›
maya tutmufl”, ormanlarda devlet iflletmecili¤ine geçilmesinin nesnel koflulla-
r› oluflmaya bafllam›flt›r. Ancak, yine de karfl› koyanlar vard›r. Ormanc› tek-
nokrat ve bürokratlar›n son derece içtenlikli direniflleri ve bir o denli de “ak›l-
c›l” aç›klamalar›, bu karfl› ç›k›fllar›n sonuç alabilmesini önlemifltir. Bu ba¤lam-
da Diker’in devlet orman iflletmecili¤inin savunurken öne sürdükleri, özellik-
le öngörülen devletçili¤in niteli¤ini ve hedeflerini ortaya koymas› yönünden
son derece anlaml›d›r. Dönemin Orman Genel Müdürü Mazhar Diker’e göre;
“Orman konusu üzerindeki devletçilik “afl›r› devletçilik”, yani kollektivizme
varan bir devletçilik olmad›¤› gibi ‘ekonomik devletçilik” de de¤ildir. Bizim bu
alandaki devletçili¤imiz, ulusal varl›¤›m›z›n temel tafllar›ndan birini olufltu-
ran ormanlar›m›z› yok olmaktan kurtarmak, güçlerini yükseltmek ve yenileri-
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ni yetifltirmek yoluyla ulusal varl›k ve ulusal ekonomimizi desteklemek ilkesi
üzerine kurulan ve bunlar› kendisine  amaç edine bir devletçiliktir.” (Diker,
1947). 

Bu tart›flmalarda, Bernhard’›n en son çare olarak M. Kemal Atatürk’e yaz-
d›¤›  mektup, deyifl yerindeyse, “ifli bitirmifltir”: 1924 Anayasas›nda devletçilik
ilkesine yer verilmesine yönelik 3115 say›l› yasan›n hemen ard›ndan, 3116 sa-
y›l› Orman Kanunu, hem de devletçilik uygulamalar›n›n görece olarak tavsa-
d›¤› söylenebilecek bir dönemde ç›kar›labilmifltir.

Günümüze de¤in sürdürülegelen devlet orman iflletmecili¤i düzeninin te-
mel ilkelerini ortaya koyan 3116 say›l› Orman Kanunu, çeflitli yönlerden son
derece köktenci ve yenilikçi; yapt›r›mlar›yla, günümüz koflullar›nda bile ge-
rekleri yerine getirilmesi gereken bir düzenlemedir. Toplam 136 madde ve 8
geçici maddeden oluflan bu son derece kapsaml› Yasayla;

• kendi kendine yetiflmifl ya da emekle yetifltirilmifl olup da herhangi bir or-
man ürünü veren a¤aç ve a¤açç›klar›n toplu durumlar›n›n, yerleriyle bir-
likte “orman” sayan bir tan›m›n yap›lmas›,

• devlet ormanlar›n›n devletçe iflletilmesi ve devlet iflletmecili¤ine on y›lda
geçilmesi,

• devlet iflletmecili¤inin Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤l›, tüzel kiflili¤i olan katma
bütçeli Orman Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmesi,

• devlet mülkiyetinde olmayan ormanlardan da devlet denetiminde yararla-
n›lmas›,

• ekolojik yararlar gerektirdi¤inde “orman” tan›m›na girmeyen yerlerin de
kamulaflt›r›labilmesi, 

• “devlet orman›” say›lan yerlerdeki her türlü yap›n›n ve tesisin kamulaflt›-
r›lmas›, verilmifl haklar›n geçersizlefltirilmesi, 

• “devlet orman›” say›lan arazilerde yerleflilmesinin, tarla aç›lmas›n›n ya-
saklanmas›,

• Geçici birinci maddede say›lan devletten baflkalar›n›n mülkiyetindeki or-
manlar›n devletlefltirilebilmesi,

• her y›l en az 2,5 milyon dönüm üzerinde çal›fl›larak ormanlar›n›n s›n›rla-
r›n›n belirlenmesine yönelik çal›flmalar›n sonuçland›r›lmas› hedefinin ko-
nulmas›,
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• Orman Genel Müdürlü¤ü’ne a¤açland›rma yapmak, selleri ve erozyonu
önlemek vb ekolojik görevlerin de verilmesi, 

• ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yaflayan köylülere ayr›cal›kl› kimi hakla-
r›n sa¤lanmas›; ormanlar›n ve bu halk›n gelece¤i yönünde gerekli görüldü-
¤ünde baflka yerlere tafl›nmas›n›n olanakl› k›l›nmas›,

• köy muhtarl›klar› ve belediyelere kendi s›n›rlar› içinde elli dönüm orman
yetifltirme yükümlülü¤ünün getirilmesi,

• devlet ormanlar›ndan her türlü paras›z yararlanman›n yasaklanmas›,

• ormanlar›n orman amenajman (yönetim) planlar›na göre iflletilmesi

zorunlu k›l›nm›flt›r. 

Ek olarak, 1937 y›l›n›n sonunda yürürlü¤e konulan Orman ‹flletme Yönet-
meli¤i’yle de yasan›n kapsam›na ve uygulamas›na ayr›nt›l› aç›klamalar geti-
rilmifltir. Bu kapsamda, devlet orman iflletmecili¤inin s›n›rlar› da daha somut
biçimde çizilmifltir: Yönetmeli¤in 2. maddesine göre; “Devlet orman iflletmesi
üretimini ifllenmemifl ya da yar› ifllenmifl olarak pazara ç›kar›r. Ancak, gere-
ken durumlarda ya da Orman Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan gerek görüldü¤ün-
de fabrikalar kurarak  her tür ve çapta kereste imal edebilir.” Görüldü¤ü gibi,
devlet ormanc›l›¤› mülkiyetin yan› s›ra ormanlar›n korunmas›, iyilefltirilmesi,
s›n›rlar›n›n geniflletilmesi vb, deyifl yerindeyse, “götürüsü getirisinden fazla
olan” etkinliklerle ve bir de zorunlu durumlar d›fl›nda hasat edilen orman
ürünlerinin ifllenmeden ya da en fazla yar› ifllenmifl olarak pazarlanmas›yla
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ancak, 3116 say›l› Yasan›n 40. maddesinde; “Büyük mik-
yasta ve mühim tesisat› icap ettirecek olan ormanlar ‹cra Vekilleri Heyeti ta-
raf›ndan karar verilmek flartile orman idaresi ile milli sermayeli Türk flirket-
leri veya milli bankalar taraf›ndan müfltereken iflletilebilir” yapt›r›m›na da
yer verilmifltir. Böylece özel yerli ve yabanc› sermayeli kapitalist orman iflle-
tebilmelerine, ancak ulusal kurulufllarla ortakl›k kofluluyla izin verilmifltir. 

Yasan›n yürürlü¤e konulmas›n› izleyen y›llarda h›zla devlet orman ifllet-
mecili¤inin kurumsal yap›s› oluflturulmaya, bu kapsamda da ülkenin orman-
ca en vars›l bölgelerinde devlet orman iflletmelerinin aç›lmas›na, bina ve yol
yap›mlar›na bafllanm›fl; yine 1937 y›l›nda Orman Koruma Teflkilat› Kanunu
ç›kar›larak Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤l› “Orman Genel Komutanl›¤›” oluflturul-
mufltur. 
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1930 ve 1940’l› y›llarda da ülkedeki ormanlar›n tümüne yak›n bir k›sm›
devlet mülkiyetindedir. Üstelik, 1940’l› y›llarda devletçilik uygulamalar›n›n
da h›z› kesilmifl; 1945 y›l›nda ç›kar›lan 4753 say›l› Çiftçiyi Toprakland›rma
Kanunu, siyasal iktidardaki CHP’ye yönelik yo¤un tepkilere yol açm›fl; De-
mokrat Parti’nin (DP) ayak sesleri duyulmaya bafllam›flt›r. Tam da böylesi bir
dönemde, 1945 y›l›nda, 4785 say›l› yasa ç›kar›larak, devlet ormanc›l›¤›na ge-
çiflin son hamlesi de yap›lm›fl, yasan›n 1. maddesiyle devletten baflkalar›n›n
mülkiyetindeki ormanlar›n tümüne yak›n bir k›sm› devletlefltirilmifltir: Mad-
deye göre; “...gerçek veya tüzel, özel kiflilere, vak›flara ve köy, belediye, özel
idare kamu tüzel kifliliklerine iliflkin bütün ormanlar... bu kanun gere¤ince
devletlefltirilmifltir. Bu ormanlar hiçbir ifllem ve bildirime lüzum olmaks›z›n
Devlete geçer.” Bu, gerçekte, devletlefltirilebilecek ormanlar›n say›s› ve genifl-
li¤i yönünden önemsenebilecek bir düzenleme de¤ildir. Çünkü, yasan›n, dev-
letlefltirilmeyecek ormanlara aç›kl›k getiren 2. maddesiyle, uygulaman›n kap-
sam› büyük ölçüde daralt›lm›flt›r. Gerçekte, ülkedeki devletten baflkalar›n›n
mülkiyetindeki ormanlar›n 9,4 milyon hektar oldu¤u öne sürülen tüm orman
varl›¤›n›n orman varl›¤› içindeki pay›, yaln›zca % 3,4 dolay›ndad›r (OGM,
1973) ve bunun da yaklafl›k % 55’i özel kifli ve kurulufllar›n mülkiyetindedir.
Ayr›ca, 1961 y›l› sonuna de¤in, tüm ülkede toplam 61 bin hektar geniflli¤inde
156 orman›n bedeli ödenerek devletlefltirilebilmifl olmas› da (‹stanbullu, 1966)
bu gerçe¤in bir tan›t›d›r. 

Öte yandan, devlet orman iflletmecili¤ine geçilmesinin ve ormanlar›n dev-
letlefltirilmesinin dolayl› etkileri de olmufltur. Özel büyük ölçekli kereste fab-
rikalar›n›n birer birer kapanmas› ve kimlerinin de devlet taraf›ndan sat›n
al›nmas› bu etkilerdendir. ‹Ü Orman Fakültesi ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.
‹lhan Gülen’in de belirtti¤i gibi; “...3116 say›l› Orman Kanunu mukaveleli or-
man iflletmecili¤ine son verince özel kesime iliflkin büyük kapasiteli fabrikala-
r›n ço¤u hammadde sa¤layamamaktan giderek faaliyetlerini durdurmak zo-
runda kalm›fl, bir k›sm› da devlet taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r.” (Gülen, 1965).
Öyle ki, OGM taraf›ndan sat›n al›nan fabrikalar, sonraki y›llarda, Orman
Ürünleri Sanayi Genel Müdürlü¤ü (ORÜS) ad›yla etkinlikte bulunan bir ka-
mu iktisadi kuruluflunun da (K‹T) ilk iflletmeleri olmufltur. A¤açland›rma ça-
l›flmalar›n›n bafllat›lmas›, 1945 y›l›nda ç›kar›lan 4767 say›l› yasayla ormanlar-
daki yaban›l hayvanlar›n avlanmas›yla ilgili yasaklamalar›n getirilmesi, ülke-
deki ormans›zlaflma sürecinin belirlenmesine yönelik araflt›rmalar›n yap›lma-
s› da bu ba¤lamda de¤erlendirilebilecek geliflmelerdir. 

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR
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Böylece devlet ormanc›l›¤› düzenine geçilmesinin son hamleleri de yap›lm›fl-
t›r, ancak, koflullar art›k  hem dünyada hem de Türkiye’de çok de¤iflmifltir: Söz
konusu geliflmeler, çeflitli toplumsal s›n›f ve katmanlar›n karfl› koyufllar›na yol
açm›fl; 1938 y›l›nda ç›kar›lan 3444 say›l› yasayla, 3116 say›l› yasan›n köylüle-
rin bireysel orman ürünü gereksinmelerinin karfl›lanmas› ve geçimi için orman
ürünü hasat edip satabilmesi ile ilgili k›s›tlamalar› azalt›lm›flt›r. Öte yandan,
hem say›s› hem de alan geniflli¤i s›n›rl› devletlefltirmelere karfl›n tepkiler sür-
müfl; orman sahipleri ve tüccarlar vb kesimlerin de yönlendirmesiyle 1945 ve
1946 y›llar›nda, bu örgütlenmenin yol açt›¤› yang›nlarla 300 bin hektar orman
yak›lm›flt›r. Öyle ki, yaln›zca bu iki y›lda yak›lan ormanlar, tüm 1937-1949 dö-
neminde yak›lan/yanan ormanlar›n % 43’ünü oluflturmufltur.

ÇÇookk  PPaarrttiillii  DDöönneemm::  ‹‹kkttiiddaarr  YYoolluu  OOrrmmaannllaarrddaann  GGeeççiiyyoorr

1940’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda gündeme gelmeye bafllayan “çok partili” ve
ABD destekli ekonomik geliflme giriflimleri, bilindi¤i gibi, 1950 ve sonras›nda
meyvelerini vermeye bafllam›flt›r. Gerçekte, “meyvelerini verme”, bu ba¤lam-
da do¤ru bir deyim de¤il: Çünkü, 1950-1960 dönemi, meyve verme de¤il,  ben-
zetme yerindeyse, 1920-1945’te bin bir güçlükle oluflturulan alt yap›n›n mey-
velerinin hasat edilmeye çal›fl›ld›¤› bir dönem olmufltur. Ne var ki, bu döngü
dönemin sonunda bitmemifl, izleyen dönemlerde bir kez daha yaflanm›flt›r.
1980’li y›llara gelindi¤inde ise, Türkiye’de “yeni bir dünya” kurulmaya çal›fl›l-
m›fl; ormanlar›n ve ormanc›l›¤›n da bu “yeni dünya”n›n gerekleri do¤rultusun-
da dönüfltürülmesine yönelik çabalara girilmifltir. Neler olmufl, neler yap›lm›fl,
yap›lmaya çal›fl›lm›fl? Bu sorunun yan›t› üç dönemde farkl›laflmaktad›r.

ii)) 11995500--11996600  DDöönneemmii::  DDeevvlleett  OOrrmmaannllaarr››nn››nn  vvee  OOrrmmaanncc››ll››¤¤››nn››nn  SS››rrtt››nnddaann
PPooppüülliizzmmiinn  vvee  ““KKeess--ssaatt””çç››ll››kk  AAnnllaayy››flfl››nn››nn  EEggeemmeennllii¤¤ii

DP’nin iktidar yürüyüflü s›ras›nda kulland›¤› söylemin öne ç›kan vurgula-
r› aras›nda ormanlarda devletçilik düzeninin kurulmas› ve tüm ormanlar›n
devlet mülkiyetine geçirilmesi, en az Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu denli
a¤›rl›k kazanm›fl; yayg›n bir yak›nma konusu olmufltur*. Öyle ki, CHP bile, ik-
tidar›n›n son y›l›nda devletlefltirmeden ödün verme çabas›na girmifltir. DP ik-
tidara geldi¤inde ise, dönüfltürmeye çal›flt›¤› alanlardan birisi de devlet orman
iflletmecili¤i düzeni olmufltur.

* DP milletvekillerinden orman sahibi fievket Mocan’›n OGM’de yap›lan bir “‹stiflari Toplant›”da öne sürdük-
lerinin, günümüzde ‹sak Alaton’un öne sürdükleriyle benzerli¤i dikkat çekici düzeyde: “Ülkede orman-
lar›m›z›n % 2,5 oran›nda özel orman yoktur. Bu, ormanc›l›¤› ilerde olan Almanya’da % 65, Amerika’da % 85,
Romanya’da % 60 de¤il midir? Bu tarihsel ay›b› kesinlikle giderece¤iz. ... Aksi halde, bu biçim devleti odun
dükkanlar›na çevirmekten ve onun tezgahtarl›¤›n› yapmaktan ileri götürmeyecektir” (Anonim, 1950).
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1950’lilerin ilk y›llar›nda gündeme gelen giriflim, devlet orman iflletmecili¤i-
nin, en hafif deyimiyle “esneklefltirilmesi”, bu amaçla öncelikle de devletlefltiri-
len ormanlar›n sahiplerine geri verilmesi olmufltur. 4785 say›l› yasan›n de¤ifl-
tirilmesi amac›yla haz›rlad›¤› yasa tasar›s›n›n gerekçesinde, siyasal iktidar›n
devlet orman iflletmecili¤ini yaklafl›m› da aç›kl›kla ortaya konulmufltur: “Eski
orman yasas›n›n (4785 say›l› yasa-YÇ) uygulanmas›nda yöresel özellikler göze-
tilmeden devlet orman iflletmecili¤inin tüm yurda yay›lm›fl olmas› ve özel giri-
flimcilere yer verilmemesi, vatandafl› katlanamayaca¤› güçlüklerle karfl› karfl›-
ya b›rakm›fl ve bu nedenle yer yer hakl› yak›nmalara yol açm›flt›r. Haz›rlanan
tasar›da, ... kamu ç›karlar›na zarar vermemek kofluluyla iflletmecili¤e yer ve-
rilmifltir. Bunun d›fl›nda yurt ve kamu ç›karlar›n› korumak kofluluyla özel giri-
flime ifl görme olana¤› sa¤lanm›fl olmaktad›r.” K›sa say›labilecek bir sürede ko-
tar›larak 1950 y›l›nda ç›kar›lan 5658 ve 5653 say›l› yasalarla yürürlükteki hu-
kuksal düzenlemelerin kimileri köktenci ve kapsaml› biçimde de¤ifltirilmifl, ki-
milerine de yeni maddeler eklenmifltir: 5658 say›l› yasayla, 4785 say›l› yasayla
devletlefltirilen ormanlar›n bir k›sm›n›n sahiplerine geri verilmesi sa¤lanm›fl-
t›r.  5653 say›l› yasayla da 3116 say›l› yasan›n “orman” tan›m› de¤ifltirilmifl,
böylece “makilikler” kapsam d›fl›nda b›rak›larak “devlet orman›” say›lan alan-
lar 618 bin hektar daralt›lm›flt›r. Öyle ki, bu gibi yerlerin belirlenmesine yöne-
lik çal›flmalar›n h›zla yap›lmas› için orman s›n›rland›rma çal›flmalar›, neredey-
se durdurulmufltur. Ek olarak; sonraki y›llarda “köylü pazar sat›fl›” olarak an›-
lan bir uygulama bafllat›larak orman iflçili¤i yapan köylülere ayr›cal›kl› haklar
sa¤lanm›flt›r; küçük zanaatkarlar›n hammadde olarak kullanacaklar› orman
ürünü gereksinmelerini karfl›lamalar› kolaylaflt›r›lm›flt›r. 

Bu dönemde, bir yandan mülkiyet biçiminde yarat›lan belirsizlikler ve or-
manc›l›¤›n yeniden “yap›land›r›lmas›na” yönelik aray›fllar, bir yandan da ko-
ruma çal›flmalar›n›n tavsat›lmas› sonucu ormans›zlaflma süreci h›zlanm›fl ve
yayg›nlaflm›flt›r. Bu ba¤lamda belirtilmesinde yarar var: Söz konusu aray›fl-
lar, ABD’deki ormanc›l›k düzeni ve anlay›fl› esinlidir.** Saptamalara göre, bu
dönemde ülkeye gelen 12 yabanc› ormanc›l›k “uzman›n›n” ço¤unlu¤u ABD’li-
dir ve “uzmanlar” taraf›ndan çeflitli raporlar haz›rlanm›flt›r; ABD’li Export-
Import Bankas›’ndan ormanc›l›k kredileri al›nm›flt›r; sonraki y›llarda tümü de
ormanc›l›k örgütünün üst düzey yöneticisi olan 123 ormanc› teknokrat ve bü-

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR

** 1959 y›l›nda TBMM’yi aç›fl konuflmas›nda Cumhurbaflkan› Celal Bayar da bu gerçe¤i aç›kl›kla belirtmifltir:
“...milletleraras› eksperlerce son kez yap›lan bilimsel incelemeler, Türkiye’deki ormanlar›, orman yollar›n›n
yap›m› ve tafl›ma araçlar›n›n sa¤lanmas› durumunda, yaln›z ülke gereksinimlerini karfl›lamakla kal-
mayacak, ayn› zamanda yeni ve önemli d›flsat›m olana¤› sa¤layacak denli genifl oldu¤unu ortaya koymufl-
tur.” Bu türden yönlendirmeli aç›klamalar, sonraki y›llarda, Dünya Bankas› kredilerinin ormanlara da gir-
mesi için uygun kültürel alt yap›y› oluflturmufltur.
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rokrat, “bilgi ve görgüsünü” art›rmalar› için ABD’ye gönderilmifltir. Ancak, söz
konusu aray›fllar, ormanbilimcilerin, ormanc› çal›flanlar›n ve meslek örgütleri-
nin tepkisine yol açm›flt›r. 1960’l› y›llar›n sonu ile 1970’li y›llarda da gündeme
gelen bu çat›flmal› ortamda, taraflar aras›nda bir ölçüde de olsa uzlaflma sa¤-
lanm›fl ve onlarca kez de¤ifltirilmesine karfl›n günümüze de¤in yürürlükte ka-
lan 6831 say›l› Orman Kanunu, 1956 y›l›nda ç›kar›lm›flt›r. Böylece, Türkiye or-
manc›l›¤›nda “yeni” say›labilecek bir dönem aç›lm›flt›r. Bu yasayla, sözgelimi;

• ayn› maddede bir yandan 3116 say›l› yasada 5653 say›l› yasayla yap›lan
de¤ifliklikteki “orman” tan›m›n›n bir yandan da “orman” say›lmayacak
yerlerin kapsam›n›n geniflletilmesi ve gerekti¤inde orman say›lan ve say›l-
mayan yerlerin kamulaflt›r›labilmesi;

• mülkiyet biçimi yönünden “devlet”, “tüzel kiflili¤i olan kamu” ve “özel” or-
manlar olarak üç kümede toplanan ormanlar›n “koruma ormanlar›”, “mil-
li parklar” ve “istihsal” ormanlar› biçiminde ifllevsel olarak da s›n›fland›-
r›lmas›;

• s›n›rlay›c› kimi koflullar da getirilmekle birlikte Tar›m Bakanl›¤› taraf›n-
dan uygun görülecek yerlerin ormanc›l›k düzeni d›fl›na ç›kar›labilmesi;

• “devlet orman›” say›lan yerlerin ve ormanlar›n içindeki ve bitifli¤indeki
yaylak, k›fllak, sulak, baflkalar›n›n mülkiyetindeki ormanlar›n s›n›rlar›n›n
oluflturulacak “orman tahdit komisyonlar›” taraf›ndan belirlenmesi;

• ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yap›labilecek tesislere iliflkin kurallar›n
getirilmesi;

• orman ürünleri hasad›n›n haz›rlanacak orman amenajman (yönetim)
planlar›na dayand›r›larak yap›labilmesi;

• “Orman Köylülerinin Kalk›nd›r›lmas›” bafll›¤› aç›larak ormanlar›n içinde
ve bitifli¤inde yaflayan köylülerden bulunduklar› yerlerde i) kalk›nd›r›labi-
lecek olanlar›na kredi verilmesi, ii) kalk›nd›r›lamayacak olanlar›n da ge-
rekti¤inde baflka yerlere tafl›nabilmesi;

• devletten baflkas›n›n mülkiyetindeki ormanlardan yararlanman›n düzen-
lenmesi;

• “vahidi fiyat” düzeniyle orman iflçili¤i yapacak köylülere sa¤lanan ayr›ca-
l›kl› haklar›n kapsam›n›n geniflletilmesi ve orman köylüsü say›lanlar›n bi-
reysel ve ortak orman ürünü gereksinmesinin bedelsiz ve/veya düflük be-
dellerle karfl›lanmas›;
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• yerleflmelerin çeflitli olumsuzluklardan korunmas› amac›yla belirli özellik-
lere sahip ormanlar›n “muhafaza orman›”; ay›rt edici özelliklere sahip or-
manlar›n “milli park” olarak ayr›lmas›;

• her y›l en az 5 bin hektarda a¤açland›rma yap›lmas›, a¤açland›rma yapa-
cak kifli ve kurulufllar›n desteklenmesi;

• orman yang›nlar›n›n söndürülmesine yönelik çal›flmalara kat›lma yüküm-
lü¤ünün getirilmesi, bu çal›flmalar›n yürütülmesinde uyulacak kurallara
aç›kl›k getirilmesi;

• ormanlara zarar veren eylemlere verilecek cezalar›n belirlenmesi 

ile ilgili kapsaml› yapt›r›mlara yer verilmifltir.

K›saca de¤erlendirildi¤inde, 6831 say›l› yasa, deyim yerindeyse “alt› kaval,
üstü fliflhane” say›labilecek içerikte bir düzenlemedir: Yasada, bir yandan, “dev-
let orman›” say›lan yerlerin daralt›lmas›, buna karfl›l›k bir yandan da baflta dev-
let mülkiyetindekiler olmak üzere ormanlar›n korunmas›, geniflletilmesi ve plan-
lara dayan›larak ekonomik ve teknik gereklere uygun biçimde iflletilmesi, bu ça-
l›flmalar yap›l›rken ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yaflayanlar›n da gözetilmesi,
“milli park”, “muhafaza orman›” gibi kavramlar› gündeme getirmesi gibi birbir-
leriyle kolayl›kla ba¤daflt›r›labilmesi güç yapt›r›mlara yer verilmifltir. Kolayl›kla
kestirilebilece¤i gibi; kararl› ve etkili yönetim düzeneklerini gerektiren, gerekti-
¤i gibi uyguland›¤›nda da çeflitli toplumsal s›n›f ve katmanlar›n tepkisine yol aça-
bilecek bu yapt›r›mlar öngörüldü¤ü gibi yaflama geçirilememifl; olan, baflta or-
man içinde ve bitifli¤inde yaflayanlar olmak üzere halkla, yerel egemen s›n›flarla
karfl› karfl›ya b›rak›lan ormanc› çal›flanlara olmufl; kimileri öldürülmüfl, kimileri
çok erken yafllarda çeflitli meslek hastal›klar›na u¤ram›fl, kimileri de, deyifl yerin-
deyse, sürüm sürüm süründürülmüfltür. Ancak, ormanlar gerekti¤ince ne koru-
nabilmifl ne de ekonomik ve teknik gereklere uygun olarak iflletilmifl, olabildi¤in-
ce çok a¤aç kesip satmak, önde gelen “iflletmecilik” ilkesi olmufltur.

iiii)) 11996611--11996655  DDöönneemmii::  AAnnaayyaassaa  DDeesstteekkllii  KKaammuussaallcc››  ÇÇaabbaallaarr

27 May›s Hareketi ve yol açt›¤› geliflmeler çeflitli boyutlar›yla irdelenmifl-
tir. Ancak, bu kapsamda gerekti¤ince hemen hemen hiç irdelenmeyen etkinlik
alanlar›ndan birisi de yine ormanc›l›k olmufltur. Bu bir yana, “Peki, neler ol-
mufltur?” sorusuna, bu ba¤lamda temel nitelikte üç yan›t verilebilir:

1) Anayasa haz›rl›k çal›flmalar›, örne¤i sonraki y›llarda hiç görülmeyecek bi-
çimde kat›l›mc›, “kat›lmal›” de¤il, gerçekten de ifllevsel olarak kat›l›mc› bir

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR
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düzenekle yürütülmüfl; ormanlar ve ormanc›l›kla ilgili yapt›r›mlar da or-
manbilimciler, ilgili demokratik kitle örgütleri, konu uzmanlar›, anayasa
ve idare hukukçular›n›n oluflturuldu¤u çal›flma kurullar› günlerce tart›fl›-
larak belirlenmifltir.

2) Anayasal bir düzenlemede ormanlar ve ormanc›l›kla ilgili yapt›r›mlar,
dünyada belki baflka ülkelerde görülemeyecek ayr›nt›da düzenlenmifltir. 

3) Anayasada, ormanlar ve ormanc›l›kla ilgili olarak Dünyada ancak 1990’l›
y›llarda gündeme gelebilecek yaklafl›mlara yer verilmifltir. 1961 Anayasa-
s›n›n 131. maddesinde sergilenen bu  yaklafl›mlar, üç bafll›k alt›nda de¤er-
lendirilebilir: 

a) Ormanlar›n Korunmas›:  

“Devlet ormanlar›n korunmas› ve ormanl›k sahalar›n geniflletilmesi
için gerekli kanunlar› koyar ve tedbirleri al›r. Bütün ormanlar›n göze-
timi Devlete aittir.” 

“Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete ve eyleme müsaade edi-
lemez.”  

“Yanan ormanlar›n yerinde yeni ormanlar yetifltirilir ve bu yerlerde
baflka çeflit tar›m ve hayvanc›l›k yap›lamaz.”

“Orman suçlar› için genel af ç›kar›lamaz; ormanlar›n tahribine yol
açacak hiçbir siyasi propaganda yap›lamaz.”

b) Devlet Mülkiyeti, Yönetimi ve ‹flletmecili¤i: 

“Devlet ormanlar› kanuna göre Devletçe yönetilir ve iflletilir. Devlet
ormanlar›n›n mülkiyeti, yönetimi ve iflletilmesi özel kiflilere devrolu-
namaz.  Bu ormanlar zaman afl›m› ile mülk edinilemez ve kamu yara-
r› d›fl›nda irtifak hakk›na konu olamaz”.

c) Orman Köylüsünün Korunmas›:

“Ormanlar içinde veya hemen yak›n›nda oturan halk›n kalk›nd›r›lma-
s› ve orman› koruma bak›m›ndan gerekirse baflka yerlere yerlefltiril-
mesi kanunla düzenlenir.”

Öyle ki, Anayasan›n “Toprak Mülkiyeti” bafll›kl›  37. maddesinde bile; “Top-
rak da¤›t›m›, ormanlar›n küçülmesi veya öteki toprak varl›klar›n›n azalmas›
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sonucunu do¤uramaz”
yapt›r›m›na da yer veril-
mifltir. Do¤al olarak,
1960’l› y›llardaki orman-
c›l›k uygulamalar› Ana-
yasan›n söz konusu yapt›-
r›mlar› do¤rultusunda ol-
mufltur: Sözgelimi; Ana-
yasan›n, kalk›nman›n
planlara dayand›r›lmas›
ilkesi gere¤i önce “Orman
genel Müdürlü¤ü Befl Y›l-
l›k Planlama ‹lgili Or-
manc›l›k Komitesi Rapo-
ru”, sonra da “Birinci Befl y›ll›k Kalk›nma Plan›” haz›rlanm›fl (Ça¤lar, 1979).
Ancak, egemen s›n›flar›n bu yaklafl›mlara tepkisi de gecikmemifltir. 

iiiiii)) 11996655--11998800  DDöönneemmii::  YYeenniiddeenn  ppooppüülliisstt  bbiirr  ddöönneemm  vvee  oorrmmaannllaarrddaann  yyaannaa
öövvüünnçç  dduuyyuullaabbiilleecceekk  ddiirreenniiflfllleerr

1963 y›l›nda yeniden çok partili döneme geçilmesiyle birlikte, baflta, kendi-
lerini “DP’nin devam›” olarak nitelendiren Süleyman Demirel önderli¤indeki
Adalet Partisi (AP) olmak üzere siyasal partiler bu düzenlemelere ve uygula-
malara karfl› ç›kmaya bafllam›flt›r: Sözgelimi; 1963 Genel Seçimleri sonras›n-
da 158 milletvekiliyle TBMM’ye giren AP, “Arazi S›n›fland›rma ve Arazi Kul-
lanma Kabiliyeti Haritalar› Yap›l›ncaya Kadar Mevcut Orman ‹htilaflar›n›n
Duraca¤›na, Orman Tahdit Komisyonlar›n›n Çal›flmalar›na ve Bünyesine Da-
ir Kanun Teklifi”ni ayn› y›l TBMM gündemine getirmifl, ancak, yasalaflmas›-
n› sa¤layamam›flt›r. AP, bu do¤rultudaki giriflimlerini, 1965 y›l›ndaki Genel
Seçimlerden sonra iktidar olunca daha etkili biçimde sürdürebilmifltir. 1965
y›l›nda, ormanc›l›k kesiminin yo¤un karfl› ç›k›fllar›na karfl›n 663 say›l› Orman
Kanunu’na Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun’u gündeme getirmifl ve
yürürlü¤e konulmufltur. Bu yasayla, 6831 say›l› yasaya eklenen 6. Maddeye
göre; “14.10.1961 tarihinden önce fiilen, ilmen ve tamamen orman olmaktan
ç›km›fl; orman bütünlü¤ünü bozmayan ve bozmayacak olan iklim, su ve toprak
rejimine zarar vermeyece¤i anlafl›lan ve toprak s›n›f› ve kullanma kabiliyeti
bak›m›ndan daha verimli kültür arazisine kalbi uygun bulunan yerlerle (or-
man içi mera, yaylak ve çay›rlar hariç) flehir, kasaba ve köy iskan toplulu¤u
içinde kalan yerler (da¤›n›k evler ve her çeflit yap› ve tesisler hariç olmak üze-
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re)... orman rejimi d›fl›na...” ç›kar›labilecektir. Ne var ki, bu yasa, Anayasan›n
37 ve 131. maddelerine ayk›r› bulunarak Anayasa Mahkemesi taraf›ndan ip-
tal edilmifltir. 1967 y›l›nda ise, bu kez “6831 Say›l› Orman Kanunun Birinci
Maddesinin De¤ifltirilmesine Dair Kanun Tasar›s›”n› TBMM gündemine getir-
mifltir. Ne var ki, bu giriflim de Erzurum Atatürk Üniversitesi ve ‹Ü Orman
Fakültesi ile ormanc› çal›flanlar ve meslek örgütlerinin yo¤un tepkisiyle kar-
fl›laflm›fl ve kotar›lamam›flt›r.

1970’li y›llara bu giriflimlerin oluflturdu¤u bir iklimle girilmifltir. Ancak,
AP, söz konusu giriflimlerinde art›k yaln›z b›rak›lmam›flt›r. Öyle ki, 1970 y›-
l›nda, TBMM’de gruplar› bulunan AP, CHP ve Güven Partisi, bu do¤rultuda,
tarihte baflkaca hemen hemen hiçbir alanda görülmedik biçim ve düzeyde ifl-
birli¤i yapm›flt›r. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit’in 1970’li y›llarda her f›r-
satta dile getirdi¤i “orman köylüsünü koruma” gerekçesine dayand›r›lan ve or-
man suçlar›na af ç›karma olana¤›n› yeniden getiren bu de¤ifliklik, temelde, iki
bafll›k alt›nda de¤erlendirilebilir:

a) “Orman Köylüsü” Say›lanlar ile Devletin ‹flbirli¤i: 

“...orman› koruma bak›m›ndan, orman›n gözetilmesinde ve iflletilme-
sinde Devletle bu halk›n iflbirli¤i yapmas›n› sa¤lay›c› tedbirler ... ka-
nunla düzenlenir.” Bu düzenlemeyle, “orman köylüsü” say›lanlara,
devletin ormanlar›n korunmas›na ve iflletilmesine kat›labilmesi olana-
¤› sa¤lanm›flt›r.

b) “Orman” Say›lan Alanlar›n Baflka Amaçlarla Kullan›lmas›n›n Özendiril-
mesi:

“Anayasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce bilim ve fen bak›m›ndan
orman niteli¤ini tam olarak kaybetmifl olan tarla, ba¤, meyval›k, zey-
tinlik gibi çeflitli tar›m alanlar›nda veya hayvanc›l›kta kullan›lmas›n-
da yarar bulunan topraklarla flehir, kasaba ve köy yap›lar›n›n toplu
olarak bulundu¤u yerler d›fl›nda orman s›n›rlar›nda hiçbir daraltma
yap›lamaz.”

“Orman” say›lan alanlar›n on y›ll›k bir süre içinde 120 bin hektar daralt›l-
mas›na yol açan bu düzenlemeyle, AKP’nin 2003 y›l›nda gündeme getirdi¤i,
flimdilerde yenilemeye çal›flt›¤› Anayasada da kapsam›n› geniflleterek yer ver-
mek istedi¤i “orman niteli¤i kaybetme” yaklafl›m›n›n temelleri at›lm›flt›r. Bu
yaklafl›m›n yaflama geçirilmesi ise 1973 y›l›nda ç›kar›lan ve 6831 say›l› yasa-
n›n ormanc›l›k çal›flmalar›n›n kamu yarar› gözetilerek yürütülmesine daya-
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nak olan 10 maddesini de¤ifltiren, bir de yeni geçici madde getiren 1744 say›-
l› yasayla sa¤lanm›flt›r. 

“Devlet orman›” say›lan alanlar›n daralt›lmas›na, “orman köylüsü” say›lan-
lar›n ayr›cal›kl› haklar›na yeni boyutlar kazand›ran hukuksal de¤ifliklikler
dönem boyunca sürdürülmüfltür. Ancak, dönem boyunca öne ç›kan geliflmeler
yaln›zca hukuksal düzenlemelerle s›n›rl› olmam›flt›r. Bu dönemde, sözgelimi;

• ormanc›l›k bakanl›k düzeyinde örgütlenmeye geçmifl, 1969 y›l›nda kuru-
lan Orman Bakanl›¤› yap›s›nda, Orman-Köy ‹liflkileri (ORKÖY), A¤açlan-
d›rma ve Erozyon Kontrolü (AGM), Milli Parklar (MPGM) ve Orman
Ürünleri Sanayii (ORÜS) genel müdürlüklerine yer verilmifltir;

• hasat edilecek orman ürünleri niceli¤inin art›r›lmas›na yönelik “toplu üre-
tim”, “h›zl› geliflen yabanc› tür orman a¤açlar›yla a¤açland›rma” ve orman
ürünü d›flsat›m›n›n art›r›lmas› yaklafl›mlar› gündeme gelmifltir;

• bir yandan a¤açland›rma bir yandan milli parkç›l›k ve bir yandan “orman
köylüsü” say›lanlar›n kalk›nd›r›lmas›na yönelik çal›flmalara yeni boyutlar
kazand›r›lm›flt›r (özel bir fon oluflturulmufl, ilçe düzeyinde kalk›nma plan-
lar› haz›rlanarak projeli çal›flmalara a¤›rl›k verilmifl, kooperatifçilik hare-
ketleri desteklenmifl ve çeflitli projeler yürütülmüfltür); 

• yabanc› uzmanlar›n yönlendirmesiyle Dünya Bankas› ve Birleflmifl Millet-
ler kaynakl› büyük ormanc›l›k projeleri yayg›nlaflt›r›lm›flt›r;

• her türlü ormanc›l›k çal›flmas›n›n planlanmas› ve yürütülmesinde, daha
çok da devlet ormanc›l›¤› olanaklar›n›n partisel kazan›mlar›n ençoklan-
mas›na yönelik kayg›lar a¤›rl›k kazanm›fl; özellikle AP, MHP, MSP gibi
partilerin oluflturdu¤u “Milliyetçi Cephe” iktidarlar› döneminde yandafl ol-
mayan ormanc› çal›flanlar üzerinde görülmedik bask›lar yap›labilmifltir.

Görüldü¤ü gibi, 1965-1980, Türkiye’de ormanc›l›¤›n ekolojik, ekonomik,
toplumsal ve siyasal boyutlara sahip bir etkinlik alan› oldu¤u gerçe¤inin kav-
rand›¤› bir dönem olmufltur. Ne var ki, sa¤ siyasal iktidarlar›n bu gerçekli¤i
görece olarak daha iyi kavrad›¤›, dolay›s›yla da, 1970’li y›llar›n ikinci yar›s›n-
daki k›sa süreli CHP iktidar› döneminde “orman köylüsü” say›lanlara yönelik
kimi giriflimler bir yana b›rak›ld›¤›nda, sa¤ siyasal iktidarlar›n devlet orman
iflletmecili¤i düzeninin olanaklar›n› kendileri aç›s›ndan daha iyi de¤erlendire-
bildi¤i tezi öne sürülebilir.

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR
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iivv)) 11998800  SSoonnrraass››  DDöönneemm::  ““YYeennii””  lliibbeerraalliizzmmee  ttaamm  tteesslliimmiiyyeett

1980 ve sonras›nda dünyada ve ülkede yaflanan ekonomik, toplumsal, kül-
türel ve siyasal de¤iflme ve geliflmeler, birbirleriyle ne denli koflutluk içinde ol-
muflsa, ülke genelindeki de¤iflme ve geliflmeler ile ormanc›l›k alan›ndaki de-
¤iflme ve geliflmeler de koflutluk içinde olmufltur. Üstelik, ormanc›l›k alan›n-
daki söz konusu de¤ifliklik ve dönüflümler, 1982 Anayasas›ndaki yapt›r›mlara
karfl›n gerçeklefltirilmifltir. Çünkü, 1982 Anayasas›n›n 169 ve 170. maddele-
rinde yer verilen ormanlar, ormanc›l›k ve orman köylüsü ile ilgili yapt›r›mlar,
1970 y›l›nda de¤ifltirilen 1961 Anayasas›ndaki yapt›r›mlardan çok da farkl›
de¤ildir. Öte yandan, ormanc›l›k alan›ndaki de¤iflme ve geliflmelerin kimi
ay›rt edici özellikleri de bulunmaktad›r. Sözgelimi; uluslararas› kurulufllar ile
ülkedeki sermaye s›n›f ve katmanlar›n›n ormanc›l›k kesimindeki düzenleme-
ler için somut, yayg›n ve ›srarl› istekleri olmam›fl; bu süreci yönetenlerin or-
man iflletmecili¤inde etkenlik ve verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi vb he-
defleri de olmam›flt›r. Öne sürülen gerekçeler ise

• orman mühendislerine yeni ifl olanaklar›n›n aç›lmas›; 

• a¤açland›rma çal›flmalar›n›n art›r›lmas› ve özellikle de orman yönetim
planlar› haz›rlama ve orman kadastrosu gibi çal›flmalar›n h›zland›r›lmas›; 

• özel orman sahipli¤inin ve iflletmecili¤inin yayg›nlaflt›r›lmas›; 

• yat›r›mc› (a¤açland›rmac›, orman ürünü hasatç›s›, toprak koruma ve eroz-
yon önlemeci, planlamac›, araflt›rmac›, alt yap› yap›mc›s› vb) özel orman-
c›l›k kurulufllar›n›n gelifltirilmesi;

• “verimsiz” say›lan orman arazilerinin ekonomik getirisinin art›r›lmas›;

• “orman” say›lan arazilerden ormanc›l›k d›fl› amaçlarla da yararlan›lmas›;

• “orman köylülerinin” ormanlara ve devlet orman iflletmecili¤ine yönelik
hasmane tutumlar›n›n önlenmesi

vb birbirleriyle kolayl›kla iliflkilendirilemeyecek do¤rultularda olmufltur (Ça¤-
lar, 1988; OMO, 1989 ile OMO-TOD, 1994). 

K›sacas›; ormanc›l›k alan›ndaki de¤iflme ve geliflmeler; i) 1980’li y›llarda
Türkiye’de de gerçeklefltirilen ideolojik dönüflümün ormanc›l›k kesimine de
yans›mas›n›n bir sonucu olarak ve ii) tümüyle bu dönüflüm do¤rultusunda ko-
flullanan ormanc› teknokrat ve bürokratlar›n›n son derece sistemsiz, ilkesiz ve
rastgele çabalar›yla gündeme getirilmifl ve kotar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 
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Öte yandan, toplumun özellik-
le ormanc›l›k d›fl› kesimleri, “dev-
let orman iflletmecili¤ini” dönüfl-
türme amaçl› yaklafl›mlar›n ve bu
do¤rultuda gerçeklefltirilebilen
düzenlemelerin ço¤unlukla ay›r-
d›nda olamam›flt›r. Ormanc›l›k
kesiminde bu sürecin ay›rd›nda ve
yol açabilece¤i geliflmelerin bilin-
cinde olabilen kesimler, sözgelimi
meslek odas›, derne¤i, orman fa-
külteleri ve ormanc› çal›flanlar ise
söz konusu düzenlemelerin, engel-
lenebilmesi bir yana, ilgili/duyarl›
kamuoyunun tart›flma gündemi-
ne getirilebilmesini bile sa¤laya-
mam›flt›r. Öyle ki, süreç içinde bu
kesimde de söz konusu düzenle-
meleri k›smen ya da tümüyle
onaylayanlar, dahas›, bu düzenle-

melere herhangi bir biçimde destek olanlar ve sa¤lad›¤› olanaklardan pay alma
çabas›na girenler ile söz konusu düzenlemeler karfl›s›nda edilgen bir durum ka-
lanlar da giderek artm›flt›r. Sonuç olarak; “devlet orman iflletmecili¤i düzenini
dönüfltürme giriflimleri” de öteki kesimlerden görece olarak daha kolay gerçek-
lefltirilebilmifltir. Bu dönüflümlerin bafll›calar› üç kümede örneklenebilir:

a) Özellefltirmeler:

Bu do¤rultudaki uygulamalar, her biri farkl›laflan ifllemlerle; i) “devlet or-
man›” say›lan alanlar›n, ii) “devlet orman›” say›lan alanlardan yararlanma
olanaklar›n›n, iii) ormanc›l›k çal›flmalar› ve hizmetlerinin özellefltirilmesi ve
iv) OGM’nin mülkiyetindeki tesislerin, yap›lar›n sat›lmas› yoluyla gerçekleflti-
rilmifltir. Böylece, her bilefleniyle kamusal olan devlet ormanc›l›k düzeni, ül-
kedeki sermaye birikim süreçlerine deste¤i giderek artan ve çeflitlenen bir et-
kinlik alan›na dönüfltürülmüfltür. 

b) Kurumsal Düzenlemeler:

Orman Bakanl›¤› kald›r›larak Çevre ve Orman Bakanl›¤› kurulmufl, a¤aç-
land›rma ve erozyon önleme, milli parklar, orman-köy iliflkileri merkezde yine

Türkiye Ormanc›l›k Tarihi Üzerine K›sa An›msamalarÇA⁄LAR
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genel müdürlük düzeyinde örgütlenmifl olmakla birlikte taflrada il çevre or-
man müdürlüklerine ba¤l› birimlere dönüfltürülerek büyük ölçüde ifllevsizlefl-
tirilmifl; ORÜS ise önce anonim flirkete dönüfltürülmüfl, sonra da ba¤l› iflletme
ve tesisleri sat›lm›flt›r.

c) D›fl Yönlendirmeler:

AB, Birleflmifl Milletler, Dünya Bankas› gibi oluflumlar›n proje destekli yön-
lendirmeleri giderek artm›fl; böylece ormanc›l›¤›n yer/yöre, etkinlik alanlar›,
teknik, hedef kitle öncelikleri de¤iflmifl; daha do¤ru bir söyleyiflle, öncelikleri,
rastlant›sal olarak de¤iflir olmufl; “olumlu” say›labilecek yönetsel ve teknik ge-
lenekler giderek belirleyiciliklerini yitirmifl; “do¤a” korumac›l›k popülizmi, bu
ba¤lamda da “sürdürülebilirlik” söylemi yayg›nlaflm›flt›r ve egemenleflmifltir.

d) Mesleksel Duyarl›l›k ve Birliktelik:

Kamu yönetiminde, özellikle de kamu çal›flanlar› aras›nda gözlemlenen ge-
nel tutumsal olumsuzluklar, do¤al olarak, ormanc›l›k alan›na da yans›m›fl; or-
manc› çal›flanlar›n önceki dönemlerde eylemli olarak sergileyebildikleri mes-
leksel duyarl›l›k, birliktelik ve dayan›flma giderek yitirilmifl; dolay›s›yla, or-
manc›l›k kesimindeki demokratik kitle örgütlerinden TMMOB Orman Mü-
hendisleri Odas› hükümet yandafll›¤›n› ye¤lemifl, 1924 tarihli Türkiye Orman-
c›lar Derne¤i, kamuoyuna karfl› sergiledikleri tutumumun tam karfl›t› tutum
ve davran›fllara kolayl›kla girmifl; ormanc› kamu çal›flanlar›n›n ilk sendikal
örgütü olan TARIM-ORKAM-SEN, üye varl›¤›n› h›zla yitirerek yetkisizleflmifl,
hükümet yandafl› sendikalar güçlenmifltir. Ek olarak; say›lar› dokuza ç›km›fl
olmas›na karfl›n orman fakültelerinin ormanc›l›k alan›ndaki de¤iflme ve gelifl-
melerle ilgilenme düzeyi düflmüfl, karar süreçleri üzerinde herhangi bir belir-
leyicilikleri de kalmam›flt›r.

Tüm bu de¤iflme ve geliflmelerin tam da dünyada orman ekosistemlerinin
gördükleri ekolojik ifllevlerin daha iyi kavrand›¤›, bu nedenle de kamusal mül-
kiyet biçimlerinin yayg›nlaflt›r›ld›¤› ve kamusal denetimin art›r›ld›¤›, bu do¤-
rultuda çok say›da ülkeleraras› ve ülkesel düzene¤in gelifltirilip iflletildi¤i bir
dönemde gerçeklefltirilmifl olmas›, gerçekten de, çeflitli yönleriyle irdelenmesi
gereken bir durumdur.

SSoonnuuçç

Görüldü¤ü gibi, Türkiye’de ormanc›l›k çok boyutlu bir etkinlik alan›d›r. Üs-
telik, bu boyutlar›n her birinde ayr›ca ele al›nmay› gerektirebilecek denli
önem tafl›yan ve özgünlükleri bulunan ekonomik, toplumsal, kültürel ve siya-
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sal de¤iflme ve geliflme yaflanm›flt›r. Öyle ki, bu de¤iflme ve geliflmeler ile ülke
genelindeki de¤iflme ve geliflmeler aras›nda etkileflimli bir iliflki bulunmakta-
d›r. Böyle iken, ormanc›l›k tarihi, zaten çok az say›da, ancak giderek say›lar›
daha da azalan “merakl›” ormanc› teknokrat d›fl›nda hemen hemen hiç irde-
lenmemifltir. Bu, tarih araflt›rmalar› alan›nda yaflamsal önemde bir eksiklik-
tir. Orman fakültelerinin izlencelerinde ormanc›l›k tarihi derslerine yer veril-
medi¤i, ormanc›l›k politikas› derslerinde de ço¤unlukla hukuksal ve yönetsel
düzenlemelerdeki de¤iflmelerin sergilenmesiyle yetinildi¤i, ormanc›l›k araflt›r-
ma kurulufllar›n›n yan› s›ra üniversitelerin öteki ilgili fakültelerinde ve/veya
bölümlerinde ormanc›l›k tarihi konular›n›n hiç ifllenmedi¤i göz önünde bulun-
duruldu¤unda bu eksikli¤in boyutlar› daha kolay kavranabilecektir. Aç›kt›r
ki, bu eksikli¤in giderilmesi, en az›ndan Türkiye tarihinin daha do¤ru kavra-
nabilmesine önemli katk›lar sa¤layabilecektir.
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