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AK KAYALI DA⁄LARIN HÜKÜMDARI

KATRAN A⁄ACI

ﬁimﬂeklerin çakt›¤›, y›ld›r›mlar›n sa¤›ld›¤›, Akdeniz’in çat›s›, baﬂ› göklere
eren Toros Da¤lar›n›n tepelerine ç›kt›¤›nda insan, bulutlara ulaﬂaca¤›n› san›r,
ama siz ç›kt›kça bulutlar gö¤e a¤ar.
Tüm da¤ s›ralar› gökyüzünün mavisi
içerisinde kaybolur. Vadileri örten sis tabakas› da¤lar›n eteklerine do¤ru yükselir. Sivri tepeler, bembeyaz sis köpü¤ünün üzerinde sonradan konmuﬂças›na,
lebideryalardaki volkanik adalar gibi gözükür. ‹nsan›n içinde ›ss›z, yapayaln›z
kalm›ﬂl›k hissi uyand›r›r. Sis kalkt›¤›nda
sanki tüm dünya ak renkli, yeﬂil renkli,
mavi renkli vadiler ve da¤lardan ibarettir. Akkayal› da¤lar›n som yeﬂili içerisinde yitip giden dereler, güneyde Akdeniz’e, kuzeyde bozk›ra kadar ormanlarla birlikte verimlilik ve mutluluk taﬂ›r.
Dereler coﬂtukça ormanlarda bir ça¤›lt›, bir kükreyiﬂ yükselir. Coﬂkun derelerden uzak ormanlar› bir sessizlik al›r.
Bir kuﬂ ötse, bir kertenkele sekse, bir sinek v›z›ldasa duyulur. ‹ﬂte bu sükunet
içerisinde insan, geyiklerin neden boynuzlu oldu¤unu, kekliklerin neden k›nal› oldu¤unu bile düﬂünür. ‹nsan hiç
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konuﬂmaz ya e¤er konuﬂacak olsa rüzgar›n sesiyle ayn› tonda konuﬂur. ‹ﬂte
buralarda, insan›n ayak izlerinin az gözüktü¤ü ak kayal› da¤lar›n sisli, dik yamaçlar›nda ölüme direnen, ölmek istemeyen, inatç›, insanlara gücenmiﬂ yaﬂl›
katran a¤açlar› hala var.
Katran (Toros sediri) binlerce y›l öncesinden bu yana, kuvvetin, görkemin,
zenginli¤in ﬂan ve ﬂerefin sembolü olarak biliniyor. Katran çok eskilerden bu
yana gelen uzun ve hazin öyküsüyle, tarihin ak›ﬂ› içerisinde önemli roller üstlenmiﬂ. Do¤u Akdeniz ve Mezopotamya
“Eski Dünya’’ diye adland›r›l›r. Buradan
uzaklaﬂt›kça dünyan›n s›n›r›na var›laca¤› düﬂünülürdü. ‹ﬂte buralarda “Lebiderya’’ denen bir ›rmak, çepeçevre dolaﬂarak her ﬂeyin s›n›r›n› oluﬂturuyordu. Bu
co¤rafya içinde üzerleri geniﬂ katran ormanlar› ile kapl› Lübnan Da¤lar›, Antilübnan Da¤lar›, Hermon Da¤›, Amanos
Da¤lar› ve Toros Da¤lar› yer al›yordu.
Bu konumu ile katran eski dünya ve
tüm Akdeniz co¤rafyas›nda bulunan uygarl›klar›n›n geliﬂimine ola¤an üstü katk›da bulundu. Tüm tap›naklar, mezarlar,

tabutlar, mobilyalar, saraylar, lüks evler,
donanmalar ço¤unlukla ondan yap›ld›.
Bu süreçte, Di¤er da¤lardaki katranlar
yok oldu¤u gibi; Toros Da¤lar›ndan Akdeniz’e dökülen Dim çay›, Alara çay›,
Köprü çay, Karg› çay›, Manavgat çay› ve
Dalaman çay› havzalar›ndaki tüm katran
a¤açlar› da kesildi ve su yollar› kullan›larak Akdeniz’e; oradan da gemilerle dünyan›n di¤er merkezlerine taﬂ›nd›. Binlerce y›l süren aﬂ›r› kesimler sonucu insanlar›n ulaﬂamad›¤› Toros da¤lar›n›n sarp
yamaçlar› d›ﬂ›nda katran orman› kalmad›. Günümüzde Lübnan’daki katran ormanlar›ndan geriye sadece 400 adet
a¤aç kalm›ﬂt›r. Buna ra¤men, katran
a¤ac› Lübnan Devletinin bayra¤› olarak
kabul edilmiﬂ bulunuyor.
Toros Da¤lar›nda son büyük tahribat
sömürge devletlerince Hicaz demiryolu
inﬂas› için ac›mas›zca gerçekleﬂtirildi,
ard›ndan 1950’li y›llarda orman teﬂkilat›na dozer geldi, onun açt›¤› yollar sayesinde de daha önce ulaﬂ›lamayan son art›klar t›rt›kland›. Yak›n geçmiﬂe kadar,
en kal›n katran a¤ac›n› kesen ormanc›
en baﬂar›l› elaman olarak görülüyor,
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amirlerce taktir ediliyor, övünç konusu
yap›l›yordu. 4 bin y›ld›r süregelen bu
güç karﬂ›s›nda katran a¤açlar› ne yaps›n, ayaklar› yok ki; kaçs›n, can›n› kurtars›n, dili yok ki; yalvars›n, yakars›n,
kadere boyun e¤di.
Katran ormanlar›n› ele geçirmeyi baﬂaran hükümdarlar an›lar dikti “Daha
önce hiçbir hükümdar›n yapamad›¤›n›
baﬂard›m. Sarp da¤lar› yard›m; kayalar›
parçalad›m; geçitler açt›m ve katran›n
taﬂ›nmas› için büyük yollar yapt›m. Kanal açt›m ve karg›lar gibi düzgün, muhteﬂem katran tomruklar›n› Madruk’a getirdim’’ (Babil hükümdar› Nebukadnezer), Onlar için destanlar yaz›ld› “Sümer
Hükümdar› G›lgam›ﬂ can yoldaﬂ› Enkidu ile birlikte Amanos Da¤lar›ndaki katran ormanlar›n›n bekçisi korkunç dev
Humbaba’y› kendilerine katran tomru¤u vermedi¤i için öldürmüﬂ, güçlükle
baﬂar›lan bu iﬂin ard›ndan ülkesine bol
miktarda tomruk götürmüﬂtür. G›lgam›ﬂ bu tomruklar› kullanarak, y›k›lmas›
olanaks›z olarak tan›mlanan Uruk surlar›n› ve gök tanr›s› Anu ile onun eﬂi Antum’un oturdu¤una inan›lan ünlü Eanna tap›na¤›n› yapm›ﬂt›r.’’ (G›lgam›ﬂ Destan›), Onlara ulaﬂmak için büyük seferler düzenlendi “M›s›r Firavunu Tutmes
Lübnan ve Do¤u Akdeniz’e seferler düzenlemiﬂ, oralar› ele geçirince de Lübnan’a kamp›n› kurarak, saraylar›n, tap›naklar›n inﬂas› için gerekli katran tomruklar›n› temin ettikten sonra geri dönmüﬂtür’’. Kutsal kitaplarda yer ald› “Sur
hükümdar› Hiram, 30.000 iﬂçi çal›ﬂt›rarak Lübnan Da¤lar›ndan kestirdi¤i katran tomruklar›n› Akdeniz’e oradan da
Kudüs’e götürerek, bu¤day ve zeytinya¤› karﬂ›l›¤›nda Hz. Süleyman’a satm›ﬂt›r. O da Hiç taﬂ gözükmeden masif katran kerestesinden saray›n› yapt›rm›ﬂt›r
(Kitab› mukaddes). Buna benzer onlarca tarihi kay›t bulunuyor.
Katran, servi ve ard›ç a¤ac› ticareti
Fenikelilerin büyük ticaret gücüne ulaﬂmas›na neden oldu. Katran a¤ac›ndan
kentlerini, tap›naklar›n›, kalelerini vb.
yapt›klar› gibi, ça¤›n›n en büyük ticari
ve askeri filolar›n› inﬂa ettiler. Katran
tomru¤u o kadar de¤erli bir malzemeydi ki bir çok kez haraç konusu dahi olmuﬂ. Bunun yan›nda onun odunundan
elde edilen katran, eski M›s›rda ölülerin
mumyalanmas›nda, kullan›lm›ﬂ. Ölümden sonra, ruhu tekrar bedene dönmesi
halinde yararl› olaca¤›n› düﬂünen M›s›rl›lar’›n, mezara konulan eﬂyalar aras›n-

da katran a¤ac›ndan oyularak yap›lm›ﬂ
kay›klarda vard›. Katran a¤ac›ndan elde
edilen akma, ayn› zamanda yap›ﬂt›r›c›,
mabetlerde tütsü ve t›bbi olarakta kullan›l›rd›.
Bu kadar büyük tahribat karﬂ›s›nda
‹mparator Hadrianus savunma amac› d›ﬂ›nda Lübnan Da¤lar›ndan a¤aç kesimini yasaklanm›ﬂ ormanlara s›n›r taﬂlar›
diktirmiﬂ (‹mparator Hadrianus’a ait orman›n s›n›r› No:45. Vekil Quintus Vettius taraf›ndan dikilmiﬂtir’ benzer bir çok
s›n›r taﬂ› hala bulunuyor). Bu örnek,
bundan 19 as›r öncesinde bile art›k ormanlar›n k›tlaﬂt›¤›n›n, korunmas›n›n zorunlu hale geldi¤inin güzel bir kan›t›.
Ormanlar ekosistemler olup içerisinde egemen yaﬂam formu olarak a¤açlar
bulunur. A¤açlar s›k bükler (belli büyüklükteki topluluk) oluﬂturarak geliﬂim ve büyümeleriyle önemli derecede
karﬂ›l›kl› iliﬂkiler oluﬂturup özel bir orman içi iklim ve kendine özgü toprak
yap›s› ortaya ç›kar›rlar. Bir orman ortam› içerisindeki yaﬂama uyum sa¤lam›ﬂ
bitkiler ve hayvanlar özel bir yaﬂam alan› (biyotop) oluﬂturur. Buraya yap›lacak
herhangi bir d›ﬂ müdahale sistemi tamamen y›kar. Orman›n egemen bitkisi katran a¤açlar› uzun boylar›, geniﬂ taçlar›,
zeminde oluﬂturdu¤u ibre tabakas› ve
yo¤un kök sistemleri ile di¤er türleri gereksinmeleri aç›s›ndan kontrol alt›nda
tutar. Bu ormanda en üstte katran a¤ac›, onun alt›nda s›ras›yla; alçak a¤açlar,
çal›lar, otlar, so¤an-yumrulu bitkiler, yosunlar ve mantarlar olmak üzere dikey
bir tabakalaﬂmaya gider. Böyle bir egemen bitki türünün bask›s› alt›nda oluﬂan bitki toplulu¤u bir çok yönden özgür de¤ildirler. Toplulukta bulunan her
tür kendi isteklerinin bir k›sm›ndan vazgeçerek fedakarl›kta bulunur ve toplulu¤un kurallar›na uyar. ﬁayet bu katran
a¤ac› birli¤ine d›ﬂar›dan bir müdahale
olurda, egemen türün bask›s› ortadan
kalkarsa birlikte bütün düzen bozulur.

Bunun sonucu, zaten yeteri kadar doyum seviyesinde yaﬂamayan di¤er birlik
üyeleri sert rekabete girer. Bu anarﬂik
durum toplum d›ﬂ›ndaki baz› yabanc›
türler için birli¤e sald›rma için f›rsat
oluﬂtur. Yeni gelen yabanc› türlerle rekabet edemeyen birlik üyelerinin bir ço¤u birlikten ayr›l›r. Devaml› d›ﬂ müdahalelerle katran ormanlar›, daha de¤ersiz
istilac› türlere; ‹stilac› türler, çal›l›klara;
çal›l›klar bozk›rlara; bozk›rlar çöllere
dönüﬂür. ‹nsan›n maddi gereksinimine
dayal› ay›klama aﬂamas›nda ormanlar,
en fazla de¤ere sahip olandan baﬂlayarak de¤ersize do¤ru s›ras› ile yok olur.
Ormanlar›n h›zla insanlarca tahribi
sonucu mevsimsel kurakl›¤a sahip olanlarda çöl benzeri alanlar›n ço¤almas›na
neden olmuﬂtur ki, bu olaya k›saca çölleﬂme denir. Dünyan›n kurak bölgelerinde bu süreç ile yaklaﬂ›k 9 milyon km2
alan çölleﬂmiﬂtir. ‹ﬂte bu çölleﬂmiﬂ alanlar›n bir k›sm› da katran a¤ac› yaﬂam
alan›d›r. Nitekim 1977 y›l›nda Nairobi’deki “Birleﬂmiﬂ Milletler Çölleﬂme
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Konferans›nda’’ 1965 y›l›ndan itibaren
çölleﬂmedeki art›ﬂ oran› 5 milyon hektar olarak belirtilmiﬂtir.
‹nsanlara, dünyada en güzel, en estetik, en görkemli a¤aç nedir diye sorulsa,
ço¤unlukla katran diyecektir. Geçmiﬂten bu yana katran a¤ac› peyzaj düzenlemelerinde, kent a¤açland›rmalar›nda
kullan›lan en yayg›n a¤açt›r. Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli yap›lar›n bahçelerindeki, ‹stanbul bo¤az›ndaki yaﬂl›
katran a¤açlar› buna güzel bir örnek.
Katran Pinaceae ailesine mensup,
50 m (Gölhisar) boya 3 m çapa ulaﬂabilen, dolgun gövdeli, uzun ömürlü görkemli bir a¤açt›r. Gençli¤inde pramidal
geliﬂim göstermesine karﬂ›n yaﬂl›l›kta
tepe yayvanlaﬂ›r. Onu di¤er ibreli a¤açlardan ay›ran en önemli özellik boyu 812 cm eni 4-6 cm ebatlar›nda f›ç›y› and›ran kozalaklar› ile yat›k geliﬂen tepe
sürgünüdür. Her ne kadar tepe sürgünü yat›k olsa da onun dik büyümesine
engel oluﬂturmaz. Bu özellik sayesinde,
tepe sürgününün karla k›r›lmas›n› önler. Çünkü, katran›n yay›l›ﬂ alan›nda kar
lapa lapa ya¤ar ve ço¤unlukla yap›ﬂkand›r. ‹¤ne yapraklar› k›sac›k sürgünler
üzerinde 30-40 adedi bir arada demet
ﬂeklindedir. Onun kozalaklar› 26 ayda
olgunlaﬂ›r ve ayn› a¤açta ayn› zamanda
üç farkl› kozala¤› bir arada görmek
mümkündür. Katran çamlarda oldu¤u
gibi kozalaklar›n› bir bütün olarak dökmez, o nedenle, katran ormanlar›nda
yerde kozalak bulamazs›n›z. Kozalaklar, olgunlaﬂmay› takiben k›ﬂ aylar›nda
da¤›l›r ve tohumlar kozalak pullar› ile
beraber, ço¤unlukla kar üzerine düﬂer.
Kar üzerindeki tohumlar çok düﬂük s›cakl›k de¤erlerinde kar içerisinde çimlenebilir. Bu özellik onun yaﬂam alan› ile
iliﬂkindir. Katran a¤ac›n›n yaﬂam alan›nda belirleyici unsur uzun süreli yaz kurakl›¤›d›r. Tohumlar mümkün oldu¤unca erken, so¤ukta çimlenerek kurak dönem baﬂlamadan önce köklerini derine
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ulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r. Katran a¤ac› gençli¤inde gölgeye dayansa dahi en iyi geliﬂimini ›ﬂ›kta yapar.
Katran fidan› yetiﬂtirmek ve onlarla
a¤açland›rma yapmak oldukça basit.
Kozalaklar ikinci y›l›n a¤ustos ay›ndan,
kas›m ay›na kadar geçen sürede toplan›r. Toplanan kozalaklar, temiz bir zemin üzerine serilir ve s›k s›k sulan›r. Bir
süre sonra kozalak pullar› da¤›larak tohumlar serbest kal›r. Serbest kalan tohumlar, kozalak pullar›ndan ay›klan›r.
Elde edilen tohum ekim yap›l›ncaya kadar serin bir yerde saklan›r. 1000 adet
tohum 70-100gr aras›ndad›r. Katran tohumlar› so¤ukta çimlenir. O nedenle, en
geç mart baﬂ›nda ekilir. Ekilen tohumlar›n üzeri 0.5-1.0 cm kal›nl›kta %50 diﬂli
dere kumu, %50 humus kar›ﬂ›m› ile kapat›l›r. Tohumlar toprak s›cakl›¤› 5-6 °C
s›cakl›¤› buldu mu çimlenmeye baﬂlar.
Katran fidanlar› bir çok yüksek da¤ a¤ac›ndan daha h›zl› geliﬂir. Bir yaﬂ›nda 3035 cm, 2 yaﬂ›nda 60-70 cm, 3 yaﬂ›nda
100-130 cm boya ulaﬂabilir. Katran›n
kültür formlar›n›n üretiminde yanaﬂt›rma aﬂ› tekni¤i kullan›l›r. Bunun için 1
yada 2 yaﬂl› tüplü altl›klar kullan›l›r. Do¤al ortamdaki a¤açland›rmalarda 1 yada
iki yaﬂl› fidanlar kullan›l›r. Park ve bahçelerde ise en az üç yaﬂl›, kapl›, tüplü
yada toprakl› söküm fidanlar kullan›l›r.
Katran fidanlar› park ve bahçelere; tek
tek, grup yada s›ra ﬂeklinde dikilebilir.
Onun; ak›nt›s› iyi topraklardan hoﬂland›¤›n›, durgun sudan hiç hoﬂlanmad›¤›,
hava kirlili¤ine çok hassas oldu¤unu
unutmamak gerekir.
Katran a¤ac›n›n ço¤unlu¤unun ibreleri yeﬂil iken, daha çok aﬂ›r› yetiﬂme ortamlar›nda ibre rengi mavi yada gümüﬂi
renkte olabilir. Al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›ndaki
masmavi ormanlar, görenleri hayrete
düﬂürür. Bu doyumsuz manzaralar› her
insan›n mutlaka görmesi gerekir. Bir
çok ibrelinin aksine, katran a¤ac›n› sevip okﬂayabilirsiniz. Onun ibreleri, elini-

zi ac›tacak kadar bat›c› de¤ildir.
Katran a¤ac› ormanlar› ülkemizde
do¤al olarak; Köyce¤iz civar›ndan baﬂlar, do¤uya do¤ru Toros da¤lar›n› takip
ederek Maraﬂ dolaylar›nda bir kavis çizerek Amonos’lara döner. Toros da¤lar›n›n iç Anadolu’ya bakan k›s›mlar›ndan
bozk›r s›n›r›na kadar yay›l›r. Bunun d›ﬂ›nda Niksar ve Erbaa’da küçükte olsa
kal›nt› orman› bulunuyor. Her mevsim
sisin kümelendi¤i Finike’de oldu¤u gibi
Akdeniz’e çok yaklaﬂarak 600m’ye kadar iner. Ancak en iyi yay›l›ﬂ›n› 1000m
ile da¤ k›r› (2200m) aras›nda yapar. Bütün ulu da¤lar gibi, Toros Da¤lar›’da
eteklerinde katran ormanlar›n› yetiﬂtirir, sever, korur; ancak tepesine kadar
ç›kmas›na asla izin vermez. 2200 metre
yükseklikten daha yukarda, Toras Da¤lar›’n›n görkemi ile yar›ﬂacak hiçbir canl› bulunmaz. Katran›n do¤al yay›l›ﬂ alanlar›nda ana kaya daha çok kalker olmas›na karﬂ›n, kalsiyumca zengin di¤er
alanlarda da iyi geliﬂir. Yetiﬂme ortam›nda toprak genelde alkalidir.
Katran a¤ac› do¤al yay›l›ﬂ alan› içerisinde büyük oranda tahribata u¤ram›ﬂ,
geriye kalan alanlarda ise keçi otlatmas› nedeniyle gençleﬂip varl›k alan›n› geniﬂletememiﬂtir. 1987 istatistiklerine göre ülkemizde 100 bin hektar birbirinden
kopuk, keçinin ve insan›n ulaﬂamad›¤›
sarp kayal›k alanlara s›k›ﬂm›ﬂ saf orman› kalm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu som kayal›k alanlarda katran a¤açlar› köklerini kaya çatlaklar›na sokarak, kaya ceplerinde bulunan
az miktardaki topra¤› ulaﬂ›r, böylece yaﬂam›n› sürdürmesi için gerekli suya ve
besine kavuﬂur.
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Günümüzde katran ormanlar›n›n
varl›¤›n› keçi varl›¤› belirlemektedir. Toros Türkmenleri’nin yerleﬂik yaﬂama
geçmesi ile birlikte keçiler sabit alanlarda otlat›l›yor. Buna nüfus art›ﬂ› buna
ba¤l› olarak keçi varl›¤›ndaki art›ﬂ›n eklenmesi ile birlikte katran ormanlar›n›n
hiçbir ﬂans› bulunmuyor. Keçiler katran
a¤açlar›n›n gençliklerinin büyümesine
asla izin vermezler. Buda yetmezmiﬂ gibi, so¤uk k›ﬂ günlerinde keçi çobanlar›
yaﬂl› katran a¤açlar›n› yukar›dan aﬂa¤›ya budayarak keçilere yediriyorlar.
Ancak son y›llarda katran a¤ac› ve
ormanlar› Orman Bakanl›¤›nca önemsenmeye baﬂlanm›ﬂ, baz› alanlar koruma alt›na al›nm›ﬂ, do¤al ortama fidan dikim çal›ﬂmalar›n›n yan›nda tohum ekimi
yöntemi ile de yeni ormanlar kurulmaya
baﬂlanm›ﬂ bulunuyor. Böylece katran
orman› varl›¤›m›z üç kat›na ç›karak 300
000 hektar› bulmuﬂtur ki, bu bugünkü
keçi varl›¤›na ra¤men baﬂar›lm›ﬂt›r.
Ormanlar baﬂlang›çta insan toplumu
için bar›nma, avlanma, do¤al beslenme
alan›, otlak alan›, odun üretimi ve s›¤›nma alan› olarak hizmet vermiﬂtir. Günümüzde ise ormanlar›n, insanlar için do¤rudan ürün (odun) ve dolayl› çok yönlü
iﬂlevsel yararlar› söz konusudur. Ormanlar›n erozyonu önleme, su koruma,
rekreasyon gibi maddi olmayan ancak
son derece önemli yaﬂamsal iﬂlevleri d›ﬂ›nda büyük bölgeler üzerinde küresel
etkili; suyun tutulmas›, küresel iklime
etkileri, karbondioksit emilimi, biyolojik
çeﬂitlili¤in korunmas› gibi iﬂlevleri de
çok önemlidir. Günümüzde orman alanlar› küresel boyutta h›zla tahrip edilmesi, karﬂ›s›nda “bekle gör’’ politikas›n›
terk etmedi¤imiz ve yeterli önlemler almad›¤›m›z sürece yak›n gelecekte çocuklar›m›za a¤›r bir yük b›rakaca¤›m›z
aç›kt›r. Unutmamak gerekir ki, do¤al
kaynaklar, yaﬂam›m kayna¤›n› oluﬂturdu¤u gibi dinsel, kültürel ve vatan olarak da önem taﬂ›r. Ormanlar›n buna
ba¤l› olarak da biyolojik çeﬂitlili¤in h›zla azalmas› en önemli küresel sorundur.
Günümüzde ormanlar›n kendinden beklenen asli iﬂlevleri yerine getirebilmesi
için toplum, politikac› ve ormanc›lar›n
düﬂünce yap›lar›n›n de¤iﬂmesi veya de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Bu tarihi belge, 2400 y›l önceki düﬂünce yap›s›n›n günümüzde de de¤iﬂmedi¤inin kan›t›. “‹nsan›n etkisiyle humusça zengin verimli toprak sürekli olarak yamaçlardan aﬂa¤› do¤ru kaymakta

ve aﬂa¤›larda da kaybolup gitmektedir.
Da¤lar›n s›rtlar›nda geriye yaln›zca bir
hastan›n iskeletine benzer durum kalm›ﬂt›r. Bitki örtüsü fakirleﬂmiﬂ orman
alan›n›n fakir topra¤› ya¤›ﬂlar› daha fazla içine alamamaktad›r. Böylece nehirler ve kaynaklar, gelen bu ya¤›ﬂ sular›
ile birlikte h›zla denizlere do¤ru ak›p
gitmektedir. Oysa önceden ayn› da¤lar
çok yüksek k›s›mlar›na kadar ormanlarla kapl›yd›. Bu da¤lar›n üzerinde çok
farkl› canl› türleri, say›s›z a¤açlar, çeﬂitli otsu bitkiler ve s›n›rs›z do¤al otlaklar
vard›’’ ( Platon). ‹ﬂte o zamanlarda bugün ki gibi, sonucu gören, duyarl› insanlar vard›. Ama bu asla yeterli olmad›,
olmuyor.
Ormans›zlaﬂma süreci fakir ülkelerde aﬂ›r› nüfus art›ﬂ›na ba¤l› açl›k ve sefaletten kaynaklan›rken, zengin ülkelerdeki tüketim ç›lg›nl›¤›ndan yada ac›mas›z kapitalist savaﬂlardan kaynaklan›r.
Asl›nda her iki sorunun kayna¤›n› da;
kendisinden baﬂkas›n› asla düﬂünmeyen
geliﬂmiﬂ ülkeler oluﬂturuyor. Günümüzde Japonya kendi ormanlar›nda s›k› koruma tedbirleri uygularken, odun hammaddesi gereksinimini fakir ülkelerin
ormanlar›n› talan ederek karﬂ›l›yor ve
hoyratça kullan›yor. Sadece “New Yorker Sundey Times’’ gibi tek bir gazetesini bas›lmas› için günde 62 hektarl›k orman›n tahribi söz konusu. Günümüzde
gazeteler haber verme anlay›ﬂ›ndan da-

ha çok sayfalar dolusu magazin ekleri
ile ormanlar›n yok olmas›n›n sa¤l›yor.
Kanada’n›n bakir ormanlar› ya¤mac› bir
anlay›ﬂla, dev makineler kullan›larak
ac›mas›zca kesiliyor ve tuvalet ka¤›d›
üretiliyor. Vahﬂi kapitalist anlay›ﬂla Avrupa ormanlar›ndaki bir çok bakir orman yok edilmiﬂ onlar›n yerine do¤aya
yabanc› türlerle endüstriyel a¤açland›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Bugün bunlar y›¤›nsal olarak ölüyor. Buna en güzel kan›t›
‹sviçre, Almanya ormanlar›d›r. B›rak›n
ormanlarda otlat›lmas›n›, ormanlardan
geçmesi dahi yasalarda yasak olan keçiler, ülkemiz da¤ ormanlar›n› silip süpürürken kimse görmek istemiyor. Buna
yüzlerce örne¤i ilave etmek mümkün.
Esas sorun bu duruma ülkemizde yada
dünyada kimin dur diyece¤i. Yoksa katran a¤ac›n›n hazin öyküsü defalarca yinelenecek mi? Yeni öykülere yeterli zaman olacak m›?
Hazin Cemal Gültekin
E¤irdir Orman Fidanl›¤›
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