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Bu kitap, Akd eşmiş Milletler Çevre 
dilen ve düzenli aralıklarla 

e, planın gözetim ve 

        
 adı altında bir kitap  İngilizce olarak da 
yayımlanmıştır: 

Oxford University Press, Oxford OX26DP 

Rapor ay ça’ya, Madrit’te, 
Bayındırlık ve Ula Ankara’da, Çevre 

akanlığı’nın himayeler apor, 2003’te sunulmak 
zere haz

Başlangıç raporunu tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, çeşitli yayınlar, etüt 
çalışmaları, istatistik derlemeleri ve kıla plar Mavi Plan çalışmalarının ürünleri 
lmuştur. Bunlardan başka, ekonominin b ktörlerine ilişkin ve Akdeniz Bölgesi’nin 
elli baş

eniz Eylem Planı (PAM) çerçevesinde Birl
Programı’nın himayesinde yayımlanmıştır. 1975’te kabul e
iyileştirmeler yapılan bu plan, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler il
denetimini ve finansmanının önemli bir bölümünü üstlenmiş olan Avrupa Komisyonu 
tarafından birlikte yürütülmüştür. Akdeniz Eylem Planı, Mavi Plan olarak adlandırılan ve 
özellikle , Akdeniz havzasının tamamında olmak üzere nüfus, kaynaklar, çevre ve kalkınma 
arasındaki ilişkilerin gelişim-değişim süreci üzerinde gözlem ve sistemik analiz çalışmaları; 
değerlendirme ve geleceğe yönelik tahminler olarak birçok çalışma konusunu 
kapsamaktadır. Bu çerçevede oluşturulmuş, geleceğe yönelik senaryolar hakkında bir 
başlangıç raporu; 

Michel Grenon ve Michel Batisse yönetiminde 
xviii + 442 sayfa, 69 şekil, 59 tablo olarak ve 

Mavi Plan: Akdeniz havzasının geleceği 
Economica, 49, rue Héricart, 75015 Paris 

 orolarak 1989’da yayımlanmıştı. Bu rap

 
Michel Grenon ve Michel Batisse yönetiminde 

Futures for the Mediterraean Basin: The Plan Bleu 

 
nı zamanda, Paris’te, Edifra’nın himayelerinde Arap
ştırma a ve  Bakanlığı’nın himayelerinde İspanyolca’y

inde Türkçe’ye çevrilmiştir. Yeni bir genel rB
ü ırlanmaktadır. 
 

* 
*       * 

 

vuz kita
üyük seo

b lı coğrafi ortamlarını ele alan belli sayıda, konulara göre kitaplar hazırlanmış ve 
“Mavi Plan Yayınları” serisinde  düzenli aralıklarla arka arkaya yayımlanmıştır. 

PAM kapsamındaki Mavi Plan çalışmaları, Akdeniz için Mavi Plan Bölgesel 
Etkinlikleri Merkezi (CAR/PB) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu merkez, “Akdeniz’de 
Çevre ve Kalkınma için Mavi Plan” olarak adlandırılan ve Fransız hukukuna dayalı olarak 
kurulmuş olan bir dernekle başlayıp gelişen ve amacı, bu programa bilimsel ve lojistik 
destek sağlamak olan bir etüt merkezidir. Mavi Plan örgütünün faaliyetini sürdürmesi, 
Fransız Çevre Bakanlığı’nın maddi desteği sayesinde güvence altına alınmıştır. 

PAM’ın koordinasyon birimi Atina’da, Vassileos Konstantinou 48, GR 11610, 
Atina, Yunanistan adresinde bulunmaktadır. 

Mavi Plan’ın adresi ise, 15, avenue Ludwig van Beethoven, Sophia-Antipolis, 
06560 Valbonne, Fransa’dır (Tél. 04.92.38.71.30 – Fax 04.92.38.71.31 – 
planbleu@planbleu.org – www.planbleu.org).     

 
© PNUE – Plan Bleu 2002 
Economica Yayıncılık, 2002 
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Michel Batisse yönetiminde 
Mavi Plan Yayınları 

 
 
1. A u ürünleri yetiştiriciliği: bugünkü durum 

ve gelecekte be
(Daniel Charbon

 Akdeniz ormanları: sorunlar olanaklar ve gelecekte beklenenler 

er 

 
         (L

 

     
elik  

 çevre: sorunlar olanaklar ve geleceğe yönelik  

laşım ve çevre: sorunlar olanaklar ve geleceğe yönelik  

durum  ve gelecekte  

 durum ve tahminler 

nenler   
olfier, vd.). 

kdeniz’de balıkçılık ve s
klenenler 

nier, vd.). 
2.

(Henri Marchand, vd.). 
3. Akdeniz ekosistemlerinin muhafazası: sorunlar olanaklar ve 

gelecekte beklenenler 
(François Ramade, vd.) – Yeni basım 

4. Akdeniz’de sanayi ve çevre: gelişim süreci ve gelecekte beklenenl
(Jacques Giri, vd.).  

5. Akdeniz adaları: sorunlar olanaklar ve gelecekte beklenenler
ouis Brigand, vd.). 

6. A  ve geleceğe yönelik 
tahminler 

kdeniz havzasında su: bugünkü durum

     (
7. Akdenizde enerji ve çevre: sorunlar olanaklar ve geleceğe yön

Jean Margat, vd.). 

          tahminler 
          (Michel Grenon, vd.). 

Akdenizde 8. turizm ve
         tahminler  
         (Robert Lanquar, vd.). 
9. Akdenizde u
          tahminler 
          (Christian Reynaud, vd.).  
10. Akdeniz’de doğal tehlikeler: bugünkü 
          beklenenler   
          (Adelin Villevieille, vd.). 
11. Akdeniz’de nüfus: bugünkü
         (Isabelle Attané, Youssef Courbage, vd.). 
12. Akdeniz orman alanları: bugünkü durum ve  gelecekte bekle

(Jean de Montg
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Giri
 
Akdeniz’in çevresinde, orman alanları, tarım alanları ve otlak alanları, 

ydeki bölgelerde olduğundan çok daha az belirgin şekilde birbirinden 
adır. Ormanlık diye nitelendirilen alanlara gelince, gerçek anlamdaki 

rmanla n yanı sıra, üzerinde ağaç bulunan açık alanlarla, orman öncesi ya da 
step önc

ş 
 

daha kuze
yrılmakta

o rı
esi formasyonlar ve aynı zamanda, maki, garig ve diğer matoral1 tipleri 

gibi çalı formasyonlarını da içine alır. FAO’nun yakın tarihli tanımlamalarına 
göre orman, %10 kapalılığın üstünde ağaçlarla kaplı alandır denmekte ve ister 
kapalılık oranı %5’ten fazla (ve %10’dan az) olan, ister bitki örtüsü, gerçek 
ağaçlar olmasa bile, büyük çoğunluğuyla odunsu türler olan  diğer ormanlık 
arazilerden söz edilmektedir.  

Pratik olarak burada, üzerinde ağaç, çalı ya da entansif kültür ağacı 
olmayan az çok odunsu bitkilerin yetiştiği, bölgenin bütün alanlarını, orman 
alanı olarak kabul etmek gerekir.  

Kimi durumlarda, bugün özellikle havzanın Kuzey bölgelerinde insan 
etkisi daha az gibi görünüyor; yine de çoğu zaman, gerek odun ya da diğer 
orman ürünleri toplama, gerek hayvanlarını otlatma ve gerekse ormanda gezinti 
ve dinlence, ağaçlandırmalar, açmalar, ateşe vermeler şeklinde, bu alanların 
gelişimi üzerinde yoğun etkilerini sürdürmektedir. 

Genel olarak, Akdeniz uygarlıklarının çok eskilere gitmesi nedeniyle, 
binlerce yıldan beri insan faktörleri ve doğal faktörler, çepeçevre havzanın 
tamamında çok yakın ilişkiler içindedirler ve orman alanlarının bugünkü 
durumu ancak ve ancak bu iki kategorideki sebeplerin eşzamanlı etkileriyle 
anlaşılabilir.  

Aslında, doğal ve sosyal faktörlerin etkisi altında aynı alan, ister 
ormanlık yapısının bozulması anlamında (yangın, çok şiddetli ve yinelenen 
kesimler, uzun süren bir aşırı otlatma, tarım için yapılan açmalar,); ister bir 
“biyolojik yeniden yükseliş” anlamında, daha iyi bir ormanlaşma durumuna 
yeniden dönüş anlamında çok büyük görünüm değişikliklerine uğrayabilir. Bu 
dönüşüm saf bir biçimde kendiliğinden meydana gelebilir (yangından sonraki 
doğal gençleşme, tarımsal ya da pastoral çöküş sürecinin ardından 
ormanlaşma…). Özellikle yangınlardan sonra, çoğu zaman şaşırtıcı ve hızlı bir 
biçimde bozulmalar ortaya çıkar.  

Ormanlaşma durumuna yeniden dönüş ise daha az dikkat çekici biçimde 
gelişir; bununla birlikte bazen önceden hayal bile edilemeyen bir hızla olur. 

Bazen “klimax” olarak da adlandırılan ve dış kaynaklı her türlü 
müdahalenin ve düzensizliğin yokluğunda oluşabilecek duruma tekabül eden 
ideal  orman  yapısına  sıklıkla  atıf  yapılır.  Şu  halde  Akdeniz  orman alanları, 

 
1. Bu terimlerin açıklaması birinci bölümde bulunmaktadır.  
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nadiren

bir sınır şarsa, bu süreç hemen hemen geri dönüşü olmayan bir biçimde sadece 

r olarak boy göstermişlerdir. 

elişmeleri için eylem 
araçları

ğanın işini kolaylaştırmak gerekli 
olur. B

bırakınız yapsınlar” yaklaşımının aksine, 
“orman

olmaksızın, yavaş bir ahenkle değişen faktörler yani doğal ortam faktörleri 

 ulaştığı bu klimax durumu ile ormansızlaşmışlık durumu arasında, iyi 
kötü ağaçlıklı pek çok ara aşamalardan geçerek sürekli bir evrim içerisindedir. 
Bu evrim süreci, iki yönde de işleyebilir. Ancak, eğer baskıların yoğunluğu belli 

ı a
bozulma yönünde gelişir.  

Yüzyıllar ölçeğinde, bu değişim-dönüşüm süreçleri daha da büyük olur: 
günümüzdeki bütün kentler ve tarlalar, bir zamanların orman alanları üzerinde 
yer almaktadır. Ama bunun aksine, bugün ormanla kaplı olan özellikle 
kuzeydeki çoğu alanlar da tarihin bir veya bir başka döneminde otlaklar, 
tarlalar, köyler hatta kentle

Sürdürülebilir kalkınma perspektifinden bakıldığında, bugün mevcut 
olanların hepsini ne pahasına olursa olsun muhafaza etmek söz konusu olmaz. 
Öncelikle, halen ağaçlıklı ya da değil, farklı tiplerde olan alanların güncel 
durumlarının sebep ve sonuçlarını iyi anlamak, sonra da, oluşturulacak ölçütler 
doğrultusunda, bu alanların olması istenen yönde g

nı ortaya koymaktır söz konusu olan. 
Doğal bitki örtüsünün, kimi durumlarda şaşırtıcı bir şekilde 

kendiliğinden “yenilenme” kapasitesine sahip olmasına karşın, çoğu kez, büyük 
bir tahribat sonrasında her şeyin eski düzenine dönmesi için “işi doğaya 
bırakmak” yeterli olmaz. Tam tersine, genellikle, fazladan tahribata neden olan 
etmenlere karşı hiç değilse onu koruyarak do

unun da ötesinde, olayı hızlandırmak, hatta bloke olmuş durumlardan 
çıkarmak için az ya da çok şiddetli müdahaleler (ağaçlandırma, silvikültür…) 
gerekli, hatta kaçınılmaz olabilir.  

Bu müdahalelerin gerekçesinin, kuşkusuz, orman alanlarından bugün ve 
gelecekte oynamaları istenen rollerde aranması gerekir: ekolojik fonksiyonlar 
(toprakların, suların, biyolojik çeşitliliğin…korunması) ve ekonomik ve sosyal 
faydalanmalar (odun ve odun dışı orman ürünleri üretimi, peyzaj, çeşitli orman 
içi etkinlikler…). Ne var ki, “

cılık hırsı” ile; teknik açıdan mümkün olan her yerde ağaç yetiştirmeye 
çalışmak ve hatta ağaçların yaşama ortamlarının sınırında olduğu zonları 
ağaçlandırarak teknik meydan okumalara girişmek gibi uç noktalara da 
düşmemek gerekir. Ormancılığın her eylemi, net olarak ortaya konmuş 
hedeflerle doğrulanmalı, ve bu hedeflere ulaşmak için makul imkanlar 
öngörmelidir. Kitabın ilerleyen sayfalarındaki bölümlerin temel amaçlarından 
biri, ormanlara ve diğer Akdeniz orman alanlarına bağlı önemli konular, bunlara 
karşılık olabilecek hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için  kullanılacak olanaklar 
hakkında ileriye dönük olarak düşünce geliştirme bilincini uyandırmaktır.  

Kitabın genel planı aşağıdaki gibi sunulmaktadır: 
Birinci bölüm, orman alanlarının bugünkü durumunu açıklamaya olanak 

sağlayan faktörleri ortaya koymaktadır. Önce, hiçbir şekilde süreklilik içinde 

 7



(arazi yapısı “röliyef”, iklim, topraklar, floranın kompozisyonu) işlenmekte; 
sonra, insan etkileri ve insanın orman alanlarından yaptığı çeşitli 
faydala  
alınmak

ü bölümde, Akdeniz orman alanlarının farklı rolleri 
anlatılm

u orman alanlarının karşı karşıya bulunduğu büyük 
sorunla

gelecekte olması beklenenlere yönelmiş 
olup, g

                                         
 

 

nmaların etkileri gibi, değişimleri çok daha hızlı olabilen faktörler ele
tadır. 
İkinci bölüm, ülkelere göre oldukça heterojen ama halen kullanılabilir 

olan verilerden hareketle, mevcut durumu ve bunun yakın geçmişteki 
gelişmelerini betimlemektedir. Rakamların soyut karakterini biraz hafifletmek 
için bu bölüm, ulusal uzmanların yardımıyla kaleme alınmış olan durum 
etütleriyle tamamlanmıştır. 

Üçünc
aktadır: bir yandan bunlar, toprakları, suları, biyolojik çeşitliliği içinde 

barındıran  karmaşık ekosistemlerin elemanlarıdır; öte yandan, değişik ürünler 
elde eden ve çok yönlü yararlar sağlayan çeşitli ilgi gruplarının işlettiği, 
kullandığı ve yönettiği kaynaklardır. 

Dördüncü bölüm, b
ra ve önemli konulara yanıt vermek için yöneticilerin elinde bulunan, 

orman amenajman metotları, silvikültür, ağaçlandırma, yangınlara karşı koruma 
teknikleri ve daha genel olarak ormancılık politikaları ve arazi yönetim 
planlaması gibi başlıca olanaklara yer vermektedir.  

Beşinci bölüm, geleceğe ve 
eleceğe taşıyan olguları sorgulamakta ve Akdeniz orman alanlarının 

sürdürülebilir yönetimi ve özellikle, bu yönetimde ormancıların rolleri üzerinde 
düşünmeye yöneltecek elemanları sunmaktadır.  

Nihayet, altıncı ve son bölüm, önceki bölümlerden çıkan, eylem için 
yönlendirmeleri, özet olarak bir araya toplamaktadır.
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Bölüm 

. I
Akdeniz orman alanları, 

 bir tarihsel sürecin ürünleri 

Arkalarında uzun bir tarihsel geçmişi olan bütün bölgeler gibi, Akdeniz 
im süreçlerinin sonuçları olan 

 
armanlar. Bu 
anların bütün 

eşitliliği ve bütün karmaşıklığı içindeki durumlarını, sentez kitaplarının 
Seigue

uzun
 
 

orman alanları da bugün, çok uzun gelişim-evr
görünümler altında bulunmaktadır. Bu süreçler, doğal faktörler ve insan
faktörlerini karmaşık bir nedensellik içinde sıkıca karıştırıp h

ölüm, bu evrim süreçlerini ve bu süreçler sonucu oluşan alb
ç
(  1985; Boudy 1958) yaptığı şekilde betimleme savında değildir. 
Akdeniz alanını örten bitkisel peyzajların nasıl ve neden evrim yaşadığını 
anlamaya olanak sağlamaya yönelik açıklayıcı belli başlı şemaları anımsatmakla 
yetinecektir.  

Orman alanı bir “karmaşık sistem” olarak yani, sürekli bir dinamik 
evrim durumunda, aralarında çok yönlü karşılıklı etkileşim bulunan doğal ve 
beşeri elemanlar bütünlüğünde analiz edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, altını 
çizerek belirtmek gerekiyor ki, bir sistem, kendi başına bir varlığa sahip olan ve 
uygun biçimde izole edildikten sonra tanımını yapmanın yeterli olacağı 
gerçeğin bir parçası değildir. Bu, gerçeği kavramak ve daha iyi betimlenmesine 
yardımcı olmak bakımından, bir tasarımcının geliştirdiği zihinsel bir yapıdır. 
Sistem, gerçeğin kendisi değildir; gerçeğin yalnızca bir modeli, bir betimlemesi, 
bir imgesinden ibarettir. Bir yandan, olaylardan edindiğimiz izlenimi 
açıklamaya olanak sağlamak; diğer taraftan, bazı kararların sonuçlarını, bunları 
iyileştirmek amacıyla, tahmin etmeye, tasarlamaya çalışmak için, öncelikli 
hedeflerine göre bu yapının, artık hoşnutluk sağlayıp sağlamadığı her zaman 
tartışma konusu yapılabilir ve yapılmalıdır da.  

Bütün karmaşık sistemlerde olduğu gibi “Akdeniz orman alanları” 
sistemi de doğal ve beşeri, çok yönlü elemanları içinde bulundurur. Bu sistemin 
betimlemesi, (röliyef, iklim, topraklar gibi) dinamiği en yavaş olan 
elemanlarından başlayacak, sonra sylvigénèse (yani, orman meşcerelerinin 
oluşumu ve kendiliğinden gelişimi) gibi dinamiği daha hızlı olan elemanlarla 
sürecek ve nihayet çeşitli insan müdahaleleri ele alınarak yapılacak. 
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1. Arazi yapısı (röliyef) ve orman alanları   
 
 Akdeniz bölgesinde, orman formasyonlarının değişik tiplerinin 

otansiyel yerleşiminde ve sınırlarının oluşumunda arazi yapısının çok önemli 
ir etkisi vardır. Bu, çok yönlü bir etkilenmedir, şöyle ki: 

ıllık ortalama sıcaklık (her 
us düzeyinde); 

- 

- 

- 

topr la
potansiy

dola sı
ölçeğin

p
b

- yükselti farklılığı, ve buna tekabül eden y
300 m.lik yükselti artışı için 2 derece Celsi
bakıya bağlı olarak güneşlenme süresi değişiklikleri (Güney’e bakan 
bol güneşli  yamaçlarla Kuzey’e bakan ve az güneş alan yamaçlar 
arasındaki çok belirgin zıtlık); 

- hakim rüzgarlara karşı konum; bu rüzgarlar duruma göre, soğuk, 
kuraklık, yağmur taşıdığı gibi, kıyıya paralel giden röliyeflerin bariyer 
oluşturmasıyla, denizin yumuşatıcı etkisini de taşıyabilirler. Örneğin 
Fas’ta, Rif’in batı yakasında, Atlas Okyanusu’ndan gelen rüzgarlara 
açık yamaçlar çok yağış alır, oysa Akdeniz’e bakan yamaçlar çok 
kuraktır; Fransa’da, Provence’ta, genellikle yağmur rüzgarlarının 
geldiği yöne, Doğu’ya ya da Güney-Doğu’ya bakan yamaçlar, soğuk ve 
kuru esen mistral rüzgarlarının geldiği Batı’ya veya Kuzey-Batı’ya 
bakan yamaçlara göre çok daha fazla yağış alır; Türkiye’de, Suriye’de 
ve Lübnan’da ise, denize bakan yamaçlar, iç kısımlara bakan yamaçlara 
oranla daha çok yağış almaktadır; 
yükseltinin artmasıyla etkisi fazlalaşan, gece ile gündüz ya da kış ile 
yaz arasındaki sıcaklık farklılıkları; 
mikroklima oluşumuyla, soğuk hava ceplerinin toplanabildiği vadi 
tabanlarındakine  benzer durum. 
Öte yandan, arazi yapısından kaynaklanan eğim ve topoğrafya da 
rın oluşumunu ve dolayısıyla, bu toak praklar üzerinde büyümeye uygun 
el bitki örtüsünün oluşumunu etkileyen ana faktörlerdir. 
İklimle bütünleşen arazi yapısı böylece, bitki örtüsü katmanlarını ve 

yı yla “biyoklima”ları oluşturan faktörlerden biridir. Jeolojik zamanlar 
de röliyef, gelişim süreci içindeki doğal bir faktördür: Akdeniz’i 

çevreleyen dağlar, genelde “genç” dağlardır; aralarında çok sayıda 
“sıkıştırılmış” mikro plakların da bulunduğu Afrika ve Avrasya kara plaklarının 
çarpışmasıyla şekillenen yerkabuğunun tektonik durumu bu formasyonu 
açıklamaktadır. Bu süreç, ayrıntıda çok karmaşıktır. Yerkabuğunun bu 
hareketleri günümüzde de (yılda birkaç cm düzeyinde) devam etmektedir ki bu 
da, Akdeniz bölgesindeki yanardağ püskürmeleriyle depremlerin önemini 
açıklamaktadır (Villevieille 1998). Ama yine de, insan varlığının gelecek 
kuşakları ölçeğinde düşünülen zaman dilimi içinde röliyef, sabit bir eleman 
olarak kabul edilebilir.  
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2. İklim 
 

Arazi yapısı ve topraklarla birlikte iklim, bitki örtüsünün kompozisyonu 
üzerinde etken olan başlıca doğal faktörlerden biridir. Oysa arazi yapısının 
tkisi, özellikle iklim (sıcaklıktaki, güneşlenme süresindeki, bakıya ve 
ükseltiye bağlı olarak yağış alma durumundaki farklılıklar), ve toprakların 

ki bu da iklim ve bitki örtüsünün koşullandırması altında gelişir) 
asıtasıyla anlaşılır: bu koşullarda, herhangi bir yerdeki bitki örtüsünün 

durumu

e
y
oluşumu (
v

nu açıklamak için, insan faktörleriyle birlikte etken olan asıl doğal 
faktörün iklim olduğu kabul edilebilir. Bu nedenle, Akdeniz kuşağının sınırları 
bugün, iklim parametreleri ile tanımlanmaktadır: Akdeniz iklimi halen, sıcak 
mevsim süresince bir ay ya da daha fazla bir kuraklık döneminin varlığıyla 
ortaya çıkmaktadır. Esasen, Akdeniz’deki iklim ve dolayısıyla bitki örtüsü 
tipleri dünyanın başka yerlerinde de bulunmaktadır: Kaliforniya, Şili, Güney 
Afrika, Avustralya’nın batı bölümü. 
 
Harita 1     
Zeytinin biyocoğrafya alanı sınırlaması 
 

 
 
Kaynak: Lemée (1967) 
Bu harita zeytinin, hiç değilse potansiyel olarak, yetişmeye uygun olduğu yerleri göstermektedir. 
Akdeniz havzasının biraz ötesine taşarak Portekiz’e ve Ürdün’e doğru bir yayılış gösterir.  
 

Bir harita üzerinde Akdeniz iklim kuşağının kesin bir sınırını çizmek 
uşkusuz kolay değil; bu, Kuzey’de Atlantik ya da Kıta Avrupa’sı iklimine 

, Güney’in ve Doğu’nun kurak ve çok kurak iklimine doğru 
 

lginç 
lacak: zeytinin biyocoğrafya alanı (bkz. Harita-1). 

 

k
doğru olduğu kadar
da böyledir.Akdeniz iklim kuşağını ifade etmek için eski ama çok hoş ve basit
olduğu için hâlâ sıkça kullanılan bir tanımlamayı burada hatırlatmak i
o
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Özgün yapısına karşın Akdeniz iklimi, üç farklı nedenden kaynaklanan 
büyük değişiklikler gösterir: 

- bitki örtüsü katmanları ve biyoklima yönünden  bölgenin parçalı 
olmasını yaratan  alana bağlı değişiklikler,  

- özellikle düşen yağış miktarı açısından çok değişik iklim koşullarına 
maruz kalan bitkilerde, aynı yerde, bir yıldan diğerine görülen, geçici 
istatistik değişiklikler; 

- 
te, son binyıllar boyunca bu değişiklikler, bugün 

 neden olan küresel iklim 

itki örtüsü üzerinde iklimden kaynaklanan çok 
yön b
iklim öğ
çok ku
karşılık
dağlard
bol yağ rda kar yağışlı da olabilir. Bu iki mevsimden hiç biri, 
bitkileri

de ve enerjiyi depolayabilirler. Öte yandan bu herdem yeşil 
yaprakl

çok uzun bir zaman ölçeğinde, belli bir eğilim gösteren geçici 
değişiklikler; geçmiş
mevcut olan floranın varoluş sürecini açıklar; ancak gelecekteki 
onyıllarda eğer, ek olarak sera etkisine de
değişiklikleri hızla doğrulanırsa, bu değişiklikler de ivme 
kazanabilecektir. 
Akdeniz bölgesinde, b

lü askılar arasında kuraklık, en önemli sınırlayıcı faktördür. Bu, iki temel 
esinin bileşiminin sonucudur: yağışlar ve sıcaklıklar. Bölgenin, sıcak ve 

rak yaz mevsimine sahip olma gibi bir elverişsiz durumu var; buna 
 kış mevsimi yalnızca kıyı kuşağında yumuşak geçer. İç kesimlerde ve 
a kışlar soğuk, hatta çok soğuk olur. Az çok nemli, hatta gerçekten de 
ışlı, özellikle dağla
n iyi bir gelişme göstermesi için uygun değildir: yazın yeterli su yoktur, 

kışın su vardır ancak sıcaklık yetersizdir. Geriye ara mevsimler kalıyor: 
Akdeniz bitkileri genelde esas büyümelerini ilkbaharda gerçekleştirir. Bu 
mevsim, Kuzey’den Güney’e gidildikçe daha erken ve daha kısa olur. 
Sonbaharda, yağmurlar başladığında ve henüz fazla soğuk değilken, 
ilkbahardaki kadar olmamakla birlikte ikinci bir büyüme dönemi olabilir. 
Ayrıca, havzanın farklı kesimlerinde, özellikle de Akdeniz’in doğusu ile batısı 
arasındaki mevsimlik yağış rejimleri arasında gözle görülür farklılıklar vardır 
(Nahal, 1981).  

Kuraklıktan kaynaklanan bu baskı, Akdeniz florası içindeki zeytin, 
herdem yeşil meşeler, mantar meşesi, menengiç, çam, ardıç, vs. gibi herdem 
yeşil (sert yapraklı “sclérophylles” ve sempervirents de denir) bitkilerin 
bolluğunu da açıklamaktadır. Yaprakların sürekli varlığı, su ve ısının eşzamanlı 
olarak bulunduğu kısa sürelerden maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlar: 
böylece bu bitkiler, aktif klorofil özümleme aşamasına girebilir ve büyümeleri 
için gerekli mad

ar kalın ve sert olduğundan, kuraklık dönemlerindeki dinlenme 
sürecinde evapotranspirasyonun  minimum düzeyde kalmasını sağlarlar.   

Yetişme ortamı koşullarına kendini uyarlamanın bir başka şekli de, kış 
aylarında yapraklı olup yazın yapraklarını döken (örneğin euphorbes 
arborescentes gibi) kimi türlerde görülür. Kuşkusuz bu durum, kışların nispeten 
sıcak olmasını gerektirir. Bu bitkiler, kışın yeşil, yazın yaprağını dökmüş olarak 
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görülen phryganes örneğindeki gibi, özel olarak alçak bitki formasyonları 
oluşturabilirler.  

 
Şekil 1 
Kimi Akdeniz kentlerinin ombrotermik diyagramı 
 

 
 
Kaynak: www.worldclimat.com 
Bu diyagramlar, birbiri ile ilişkilendirilmiş iki eğriye göre yapılmıştır;  aylık ortalama sıcaklık 
eğrisi ve aylık ortalama yağış eğrisi (Yunanca’da ombros, yağış, thermos  sıcak anlamına gelir). 
Sıcaklık eğrisi yağış eğrisinin üstünde seyrettiğinde, bu metodu bulan Fransız botanikçi “Gaussen 
anlamında kurak ay” demektir. Yaz mevsimi boyunca bu kurak ayların çokluğu oranında iklimin 
Akdeniz’li olma özelliği artar.    
 

Akdeniz bitki örtüsü için kış mevsimindeki soğuklar da kısıtlayıcı bir
tüğü zaman klorofil özümlemesi yavaşlar, sonra 

itkilere (yaprağını döken meşeler, kayınlar…) alçak kesimlerden daha çok 
Akdeni

dayanan farklı sınıflandırmalar farklı yazarlar (de Martonne, Emberger, 

 
iklim faktörüdür. Sıcaklık düş
da durur. Bazen şiddetli olabilen donlardan da zarar görebilir bitkiler. Yapraklı 
bitkiler içinde herdem yeşil olanlar, genelde, kışın yaprağını dökenlere oranla 
daha duyarlıdır. Aslında, bu sonuncular, “dayanıksız” organları üstlerinde 
olmadığı bir dönemde çok düşük ısılara dayanabilirler. Bu nedenle, bu türlü 
b

z’in yüksek dağlık kesimlerinde rastlanır. 
Şu halde, Akdeniz bitki örtüsü için temel kısıtlayıcı faktörler kuraklık 

ve soğuk olmaktadır. Bu nedenledir ki, yağışlara ve sıcaklıklara (ya da 
sıcaklıkların çok yakından bağlantılı olduğu yükseltiye) bağlı iklim 
parametreleri, Akdeniz orman alanlarının başlıca biyoklimatik 
sınıflandırmalarında temel olarak alınmıştır. Bir ya da daha çok yapay indislere 
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Gaussen, Giaccobe, Montero de Burgos, Gonzales Rebollar, vs.) tarafından 
önerilmiştir. Bunlar hâlâ bazen kullanılmakta ve daha gelişmiş eserlerde (Seigue 
1985) anlatılmaktadır. Quézel (1999) tarafından önerilen sınıflandırma, 
Akdeniz’in başlıca bitki örtüsü tiplerini tanımlamak için, günümüzde en çok 
kullanılanlardan biridir. 
 
Harita 2 
Akdeniz havzasında kuraklık 
 

 
 
Kaynak: Desfontaines, P., 1975 – Akdeniz, bölge coğrafyası. Paris: Gallimard. Col. La Pléїade. 
Bu harita, Şekil 1’de belirtilen kurak ayları göstermektedir. Çok basitleştirilmesi gerekmiştir 
çünkü, özellikle dağlık bölgelerde birbirinin karşıtı olan bakılar, çoğu zaman iklime bağlı olarak 
büyük çelişkiler göstermektedir.     

 
Kuraklık ve soğuk gibi iki büyük kısıtlayıcı faktörden başka, iklim, 

başka bakımlardan da bitki örtüsü üzerinde etkisini gösterir.  
Rüzgarlar çok sert olabilir. Kuzey’den gelen kimi rüzgarlar (Rhône 

; 

. Kuzey ormanlarında veya ılıman ormanlarda 
olduğundan daha ender olmakla birlikte kasırgalar da bu bölgede, ağaçlarda 
kırılma 

e sebep oldukları 
erozyon

koridorundan gelen mistral, Balkanlardan gelen bora…) çoğu zaman çok soğuk
bunun tersine Güney’den gelen başka rüzgarlar (sirocco, hamsin…) çok sıcak 
ve kuru olur. Kuraklıkla birleşen rüzgar, orman yangınlarının en önemli 
sebebidir (bkz. Bölüm IV)

ve devrik zararlarına neden olabilirler. 
Yağışlar, düzensiz, sıklıkla kasırga biçimindedirler v
un arkasından ağaçların dengesini bozabilirler.  
İklim faktörü dolaylı olarak, çok uzun süren bir kuraklık dönemi veya 

sıcaklığın olağanüstü bir düşüş göstermesi gibi arızi iklim koşulları yüzünden 
zayıf düşmüş ağaçlara tasallut eden böceklerin çoğalma sebebi ya da 
hastalıkların gelişme nedeni olabilir.  

 15



Özgün yapısının dışında, genelde Akdeniz ikliminin, Kuzey’den 
Güney’e artan ve “ortalama” iklimin etkili olduğu baskıları daha da ağırlaştıran 
ekstrem

 karşılık başka yıllarda 
da ekst

or… Bu durumda bitki örtüsü, yalnızca, 
kendi “

şük olduğu dönemde, tundraların buzul çevresi 
vejetasy

bir step vejetasyonu ile kaplıydı.                                          

 değişkenliği üzerinde  ısrarla duracağız. Şu halde, kimi yıllar bütün kış 
mevsimi boyunca havalar yumuşak olabiliyorken, buna

rem soğuk dönemlerle bölünebiliyor. Yıllık yağış toplamı, aynı yerde, 
ortalamanın iki hatta üç katına çıkabiliyor. Yağmurun sel gibi yağdığı tek bir 
günde, bazen, çok kurak mevsimde yağan yağmurların toplamına hemen hemen 
eşit miktarda su aynı alana düşebiliy

katman”ındaki ortalama ilkim koşullarına uyum sağlamakla kalmayıp, 
zorunlu olarak, büyük sıcaklık ve yağış sapmalarına karşı da yaşam mücadelesi 
vermek durumunda oluyor. 

Akdeniz bölgelerinin iklimi, tarihsel süreç içinde her zaman, bugün 
olduğu gibi değildi. İlk dördüncü zamanda Avrupa, almaşık buzul dönemleri ve 
bunların arasında buzullar arası dönemler yaşadı. Eş zamanlı olarak, Güney 
Akdeniz, kurak ve soğuk dönemlerle sıcak ve yağışlı dönemlerin art arda dönüp 
gelişini yaşıyordu. Bu iklim almaşıkları, bitki örtüsünün gelişim-evrim süreci ve 
toprakların oluşumu üzerinde önemli rol oynamıştır. Yaklaşık 18 000 yıl önce, 
dördüncü buzulun sonuncu maksimumunda, ortalama sıcaklık 4.5 ºC dolayında 
ve bugünkünden daha dü

onu ve soğuk stepler, yalnızca orta ve batı Avrupa ovalarında değil, 
aynı zamanda bugün Akdeniz iklimi etkisi altında bulunan kimi kesimlerde de 
uzanıyordu. Akdeniz’i çevreleyen bölgelerin büyük çoğunluğunun, günümüzde 
iklimin gerek çok kurak (400 mm’nin altında yağış) ve gerekse çok soğuk (en 
soğuk ay minimaları ortalaması -7 ºC nin altında) olduğu zonlarda rastlanan 
bugünkü step öncesi çam ve ardıç ormanlarına benzeyen step-ormanlarla kaplı 
olduğu düşünülmektedir. (Quézel, 1999). Kuzey ve Güney kıyılarının en 
korunaklı mikroklimalara sahip kesimleri, sıcaklık ve nemliliğe karşı en duyarlı 
bitki türleri için barınak oluşturuyordu; bu türlerin bu barınaklardan itibaren 
yayılışları, iklimin yeniden daha ılıman döneme girmesiyle, Akdeniz ve Avrupa 
ormanlarının yeniden oluşumunu sağladı. Havzanın Güney’inde ve Doğu’sunda 
ise, kıyıdan uzaklaşır uzaklaşmaz, yağışların yetersizliği büyük bir kuraklığı da 
beraberinde getiriyordu. 

Buzulların erimesiyle, eski bitkisel peyzajlar, bugünkü Akdeniz bitki 
örtüsünün yavaş yavaş yerini alması şeklinde kendini gösteren büyük değişim-
dönüşüm süreçleri geçirmiştir. Bundan yaklaşık 8 000 yıl önce, “optimum 
holosen”de, küresel sıcaklık ortalamasının, günümüzdekinden yaklaşık 2 ºC 
daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. İklim daha sıcak ve daha nemliydi ve 
“ılıman” bitki örtüsü bugün olduğundan daha Güney’e iniyordu. Akdeniz bitki 
örtüsü de, Güney’de daha ötelere yayılıyordu; Kuzey Sahra bile, üzerinde az 
çok ağaçların bulunduğu 

Her durumda, bugünkü bitki örtüsünün yavaş yavaş yerini alması, insan 
etkisinden bağımsız değildi. Tersine; bu, Yakın Doğu’da 9 000 ya da 10 000 yıl 
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önce ortaya çıkan neolitik uygarlığın gelişmesiyle, bir arada, iç içe olmuştur. O 
halde denilebilir ki, mevcut gelişme aşamasının aşağı yukarı en başından beri 
Akdeniz bitki örtüsü, insan varlığı ile çok sıkı bir etkileşim içindedir ve insanın 
kayda değer müdahalelerinin olmaması durumunda mümkün olan her alanda 
yayılmış olacak olan Akdeniz ormanının, bu “altın çağı” hiçbir zaman 
gerçekleşmemiştir. 

Bugünkü iklim koşulları daha pek çok yıllar boyunca, sonsuza dek 
sürüp gidecek midir? Atmosferdeki, sera etkisi yapan gaz birikiminin neden 
olduğu küresel iklim değişiklikleri hakkında yapılan tartışma, orman alanlarının 
geleceği açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Optimum holosenin 
daha sıcak ve daha nemli koşulları geri gelebilir mi? Yoksa tam tersine, 
Akdeniz bitki örtüsünün üzerinde iklimin yaptığı baskıların (artan yaz 
kuraklıkları, meteorolojik afet olaylarının daha sık görülmesi) daha da 
yoğunlaşmasından mı kaygı duymak gerekir? Bu belirsizlikler karşısında, 
gerekli 

tabakaları ayrı 
horizonlar” şeklinde bir birinden ayrılır. Ancak, Akdeniz bölgelerinde bu 
avaş gelişim-evrim süreci, esas itibariyle insan eylemlerinden  (yangın, 

latma, odun hammaddesinden aşırı faydalanma…) kaynaklanan 
e bitki örtüsünün en azından geçici olarak kaybolması nedeniyle hız kazanan 

erozyon

önlemlerin alınması ilkelerini uygulayarak bu risklere karşı son derece 
dikkatli ve uyanık olunması uygun olacaktır (bkz. Bölüm V).   
 
 
3. Topraklar 
 

Pédogenèse (toprakların oluşumu), her yerde olduğu gibi, topoğrafyaya, 
iklime ve bitki örtüsüne bağlıdır. Yeterli bir bitki örtüsü uzun bir süre (yüzyıllar 
boyunca) bir yerde kaldığında, toprak yavaş yavaş derinlik kazanır; aşama 
aşama “gelişmiş” bir toprağa dönüşür; giderek farklı 
“
y
açmalar, aşırı ot
v

la kesintiye uğrar. Şu halde üst toprak tabakaları, doğrudan iklim 
bileşenlerinin etkisine açık duruma gelir. Güneş ışınlarının doğrudan temasıyla 
oluşan sıcaklık, organik maddenin mineralleşmesini hızlandırır, ve böylece 
toprağın, bir arada tutunması humus-kil karışımında bulunan organik maddenin 
varlığıyla sağlanan bileşenlerinin çözülmesi sonucunu doğurur. Yangınlar ya da 
toprağın işlenmesi de bu mineralleşmeye katkıda bulunur. Bu iklim koşullarında 
özellikle zorlu olan yağışların şiddeti de, toprağın bitki örtüsü tarafından fiziksel 
olarak korunmadığı ölçüde ve bileşenlerinin bir arada tutunmasındaki azalma 
oranında etkinliği artan bir erozyona sebep olur. Erozyon riski eğimin artışıyla 
hız kazanır; Akdeniz arazileri ise genelde eğimlidir. Bu durumda toprak 
“gençleşmiş”, yani, organik madde yönünden en zengin olan yüzeysel toprak 
tabakası gitmiş olur; hatta zaman zaman alttaki anakaya yer yer yüzeye çıkar. 
Toprakların oluşum sürecinin, eğer bitki örtüsü geri gelirse, kuşkusuz daha 
sonra yeniden başlama olanağı vardır, ancak bu, yüzyıllar ölçeğinde gerçekleşir. 
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Bu gelişim-evrim süreci, iklimin kuraklığı ve kurak mevsimin uzunluğu arttıkça 
daha yavaş oluşur. Böyle olduğu içindir ki Doğu Akdeniz’de, gelişmiş 
topraklara, yarı nemli veya daha kurak katmanların bozuk olmayan 
ormanlarında bile nadiren rastlanır.  

Bu kırılganlık ve gençleşmenin geri dönmesi, Akdeniz topraklarını 
genelde az derin, az tabakalaşmış ve organik madde yönünden fakir kılmaktadır. 
Su tutma kapasiteleri düşük olup, yaz aylarında hiç yağış almayan ya da çok az 
alan bölgelerde ciddi bir engel oluşturur. Bu topraklar, gür ve sağlıklı bir bitki 
örtüsünün oluşumuna elverişli değildir. Bu nedenle Akdeniz ormanları, ılıman 
ve tropikal ormanlarla kıyaslandığında, genellikle zayıf bir biyokütle 
görünümündedir ve bu biyokütlenin yıllık ortalama artımı da düşüktür. 

Bununla birlikte bu bölgelerde, özellikle kıyı bölgelerinde, derin, iyi 
yapılan

ıkar. Bu 
nedenle

lindeki kalsiyum ihtiva ederler. Bunun aksine olarak 
ikincile

usunda bulunur ve bunlar da çok özel 
bir ekol

mış, iyi su tutan ve, çoğunlukla düz veya az eğimli topraklar da vardır. 
Ama hemen her zaman bu topraklar, en yoğun tarım kültürünün yapıldığı tarıma 
tahsis edilmiş topraklardır, çünkü potansiyel olarak en zengin topraklar 
bunlardır. Orman formasyonları ise, çoğu durumda, en zayıf topraklarla 
yetinmek durumundadır. 

Derinliği az ve yeterince gelişmemiş topraklar, böylelikle, Akdeniz 
orman alanlarında çokça görülür ve anakaya çoğu zaman yüzeye ç

 alt katmanın yapısı, genelde, toprakların oluşumu, özellikleri, ve, bunun 
sonucunda da floranın kompozisyonu üzerinde çok etkili olur. En temel ayırt 
etme şekli, alışkanlıkla “kalker” denen topraklarla, “asit” ya da “kristalen” 
denen topraklar arasında yapılması gereken ayrımdır. Birinciler, az ya da çok 
önemli miktarda, toprağın sulu eriyiği içinde kolaylıkla kullanılabilir durumda 
bulunan Ca++ katyonu ha

r kalsiyum içermez ya da çok az içerir. O halde bitkiler, bu katyonların 
varlığını kaldırabilenler (kalsikol bitkiler) veya kaldıramayanlar (kalsifüj 
bitkiler) olarak, bu niteliklerine göre, iki kategoride sınıflandırılabilirler. İlk 
bakışta çoğu zaman kalsikol orman formasyonları (örneğin garigler),  kalsifüj  
formasyonlardan (makilikler) ayırt edilir. 

Özel bir durum, sodyum yönünden zengin, Na+ iyonları biçiminde kolay 
çözünür tuzlu topraklardan oluşmaktadır. Bunlara yalnızca, deltalar gibi, deniz 
suyunun tatlı sulara karıştığı lagünler gibi veya, tuz birikimine neden olan 
yoğun bir evaporasyon etkisi altındaki kurak zonların kötü drenajlı iç havuzları 
(Kuzey Afrika’nın sebkhas’ı) gibi, belli yerlerde rastlanır. Sadece çok özel 
bitkiler (halofil bitkiler) tuzun varlığını taşıyabilir ve, çok özel peyzajlar  
oluştururlar. (Mg++ katyonlarının hakim bulunduğu) Magnezyum yönünden çok 
zengin topraklar, daha çok Akdeniz’in doğ

oji yaratırlar. 
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4. Orman alanlarının tipolojisi 
 

Akdeniz orman alanlarını sınıflandırmak için birçok metot vardır. 
Bunlar, birbirinden iyi ayırt edilmesi ve dahası, birbirine bağlı olması gereken 
kavramlardır; zira bu kavramlar, iklim başta olmak üzere, röliyef ve topraklar 

aşlıca doğal faktörlerin rollerini açıklamaktadırlar. 

ekil 2 
tansiyel klimaxları gösteren diyagram 

gibi b
 
Ş
Biyoklimaları, vejetasyon katmanlarını ve po
 

 
VEJETASYON           yüksek dağlık -Akdeniz      dağlık-Akdeniz      üst-Akdeniz     orta-Akdeniz     alt-Akdeniz              
KATMANLARI    
 
Kaynak: Quézel P., (1999)  
Absis üzerinde: termik farklılıklar ile, yükseltinin fonksiyonunda değişen vejetasyon 
katmanlarının belirleyicisi olan m (en soğuk ay minimalarının ortalaması) değeri 
Ordinat üzerinde: biyoklima tiplerinin belirleyicisi olan P (ortalama yıllık yağışlar) değeri 
Belirtilmiş olanlar yalnızca, orman vejetasyonlarının başlıcalarıdır. 
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Biyoklimalar ve vejetasyon katmanları (Şekil 2), kendisi de 
al iklime bağlı kimi parametrelerin değişim aralıklarına 

ar, çok nemli 
-arid), 

iyoklimalardan her biri, 
yıl içindeki en soğuk ay minimalarının yıllık ortalama sıcaklığına bağlı olan 
termik f

röliyeften etkilenen lok
tekabül ederler. Biyoklimalar esas itibariyle yıllık ortalama yağışların miktarına 
bağlıdır. En fazla yağış alandan en az yağış alana doğru biyoklimal
(perhumid), nemli (humid), yarı nemli (subhumid), yarı-kurak (semi
kurak (arid), çok kurak (perarid) olarak tanımlanır. Bu b

arklılıkları temsil eder. Böylelikle, aşırı soğuk, çok soğuk, soğuk, serin, 
ılıman ve sıcak farklılıkları tefrik edilir. Değişik vejetasyon katmanları bu 
farklılıklarla bağlantılıdır. En soğuk olanından en az soğuk olanına doğru 
giderek, oro-méditerranéen1 (yüksek dağlık Akdeniz), montagnard- 
méditerranéen (dağlık Akdeniz), supra- méditerranéen (üst-Akdeniz), méso- 
méditerranéen2 (orta-Akdeniz), thermo- méditerranéen (alt-Akdeniz) katmanları 
tanımlanır.  
Görüldüğü üzere bu sınıflandırmada, Akdeniz bölgesindeki potansiyel bitki 
örtüsünü koşullandıran kuraklık ve soğuk olmak üzere iki ana faktör dikkate 
alınmaktadır.  
 Ne var ki doğal faktörler tek başlarına etken değildirler: insan faktörü, 
gelişim-evrim süreci başta olmak üzere çok sayıda başka faktörlerle birleşirler. 
Bu nedenle, biyoklima ve katmanlar yalnızca potansiyel vejetasyon tiplerini 
belirler. Gerçek bitki örtüsünün, herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda, 
biyoklima ve katman göz önüne alınarak, bulunması beklenen ve potansiyel 
olarak “optimal” bitki örtüsünden ciddi biçimde farklı olduğu görülebilir.  
 Bitki kümeleri. Bu, 1930’lu yıllarda J. Braun-Blanquet tarafından 

nerilmö iş olan, bitki topluluklarını sınıflandırmanın temel birimidir. Küme, 
bütün diğer gruplaşmalardan daha sık rastlanan karakteristik türler ve kendisini, 
ebeveyn kümelerden ayırt etmeye olanak sağlayan ayrımsal türlerle ayırt edilir. 
Bir küme, oldukça net ekolojik koşullara tekabül eder. Aynı yerde, ister 
“klimax” (az çok hipotetik optimal durum) yönünde bir ilerleme, ister daha 
degrade formlara doğru bir gerileme yönünde giden bir dizi bitki 

ruplaşmg alarına göre, zaman içinde birçok bitki kümeleri birbiri peşi sıra 
gelebilir. Küme, soyut bir tipleme kavramıdır. Arazide, bitki sosyologları, her 
bir örnekleme alanında bulunan bütün türleri tespit ederek flora sayımı yaparlar: 
sonra, her bir sayımda tespit edilmiş türlerin istatistik analiziyle, bunların her 
birini özel bir kümeye dahil ederler. 
 Orman istasyonu. Bu, öncekiyle benzerlikler gösteren bir kavramdır. 
Bir orman ağacı türü için ve saptanmış hedefler ışığında, belli bir silvikültürün 
kabul edilmesine elverişli homojen orman arazilerini belirlemek amacıyla 
ormancılar tarafından geliştirilmiştir. Bir istasyon tipi, (aynen bitki kümeleri 
için   olduğu   gibi)   soyut   bir   sınıflandırma   ünitesidir.   Bu   sınıflandırmayı  
 

1. Yunanca’da yüksek dağ anlamına gelen “oros” kökü üzerine yapılandırılmış sözcük 
2. “orta” anlamına gelen “mésos” kökü üzerine yapılandırılmış sözcük 
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gerçekleştirmek için, bir çok yaklaşım mümkündür. Bunlardan kimileri özellikle 
pedoloji yani toprakların özelliklerinin etüdüne dayanır; Kuzey Avrupa’da bu 
yaklaşım ağır basmaktadır. Diğerleri ise, daha çok vejetasyonun analiz 
edilmesini temel alır: bu yaklaşımlar, belli ekolojik karakterler hakkında bilgi 
veren müşir türler grubu kavramına dayanır. Bu kavram ormancılıkta çok 
üretkendir; örneğin, istasyonların verimlilik sınıflarının belirlenmesi, yani, 

n. Bu iki yaklaşım bir 

 yapılır. Bu durum, bilimsel çalışma yapılacağı zaman bir zaaf, bir 

lerinin genel bir özetini vermek 
in burada kullanılacak olan, bu sonuncu sınıflandırma metodudur.    

Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda bir bitki örtüsü 
ktörler, üç büyük kategoride 

planabilir: 
- 

bunların odun üretim potansiyellerinin tahmin edilmesi içi
birinin zıttı değil, tamamlayıcısıdır ve masif ormanlara tekabül eden “orman 
istasyon tipleri kataloglarını” gerçekleştirmek için kullanılabilirler. Fransa 
Akdeniz’inde bu kataloglardan (Languedoc garigleri, Provence kristali, vs.) 
daha şimdiden mevcuttur. Her katalog, istasyon tiplerinin değişik bir 
tanımlamasını, belli bir yerin hangi tipe dahil edileceğinin bilinmesi için kılavuz 
anahtarını ve her istasyon tipine uygun silvikültürel müdahale önerilerini içerir. 
Bir istasyon tipine mensup olma, ilke olarak, zaman içinde değişmeyen bir 
şeydir. 
 Bitki örtüsü formasyonu. Bu kavram, bitki örtüsünün görünüşünü, 
fizyonomisini esas alır. Temel aldığı vejetasyon tipi kesin olarak yalnızca 
dominant olanıdır (örnek: yapraklı orman, ağaçlıklı step, vs.); pratikte bu tanım, 
dominant orman ağacı türlerini referans alarak da kullanılır (örnek: herdem yeşil 
meşe baltalıkları, fundalıklar, vs.). Bu sınıflandırma, öncekilere oranla daha az 
“bilimsel” olmaktadır. Aslına, bir bitki örtüsü formasyonunun tanımı, “ilk 
bakışta”
eksiklik oluşturur, ama genel anlamda, Akdeniz’i çevreleyen orman alanlarının 
bir kategorisinden bahsedileceği zaman kolaylık sağlar. Bu kategorilerden 
yalnızca bir bölümü, bitki kümelerinde kesin bitki sosyolojisi sınıflandırması 
çalışmalarına konu olmaktadır: daha az sayıda bir bölüm ise, istasyon 
kataloglarında durmaktadır. O halde formasyon kavramı, sade ve kestirime 
dayalıdır ama kullanımı kolay ve geneldir çünkü botanik uzmanı olmayanlar 
için de doğrudan anlaşılabilen bir kavramdır. 
 
 
5. Akdeniz orman formasyonlarının tipleri 
 

Akdenizli olarak nitelenen orman alanlarını biyoklimatik faktörlerin 
sınırlandırdığını bir kez daha anımsatarak belirtelim ki, Akdeniz çevresinde 
rastlanabilen başlıca orman formasyonları tip
iç
 
formasyonunun varlığını koşullandıran başlıca fa
to

iklim ve röliyefin etkileriyle oluşan biyoklima ve vejetasyon katmanı; 
- toprağın özellikleri, en başta da anakayanın kalker ya da “asit” oluşu; 

 21



 3                  Harita 3 (devamı)  
iz bölgesi orman örtüsünün taslak çizimi     

 

lanının 
ahiptir. 

 
Kaynak: UNEP-WCMC’ye göre (WWF (2001) tarafından yeniden ele alınmış hali) 
Akdeniz iğne yapraklı ormanları siyah renkle gösterilmiştir; diğer ormanlar ve orman alanları gri renkli olanlardır. Akde kl
Kuzey sınırı (noktalı çizgi) her yerde belirgin olarak çizilmiş bir sınır göstermez ve bu harita ölçeğinde yalnızca bir yol gö ar
Gri olan yerlerde, gerçek anlamıyla orman olan alanlar çok az bir yer kaplar ve genelde çok parçalıdır.     

imatik a
aktere s

niz b
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- orman formasyonlarının doğal dinamiğinin gerek bir degradasyon 
yönünde (aşırı otlatma, aşırı faydalanma…), ger rleme 
yönünde (toprakların restorasyonu, plantasyon şcerelerde 
silvikültürel müdahaleler…) gidişini yönlendi iş insan 
eylemlerinin tarihçesi. 
Fazladan bir engel de faktörler arasındaki ödünleş r: su 

gıdalanması iyi ve derin bir toprak üzerindeki bir bitki örtüsü, su rezervi 
yetersiz olan bir toprakta yetişen bitkilere oranla kurakl ha dayanıklı 
olacaktır; aynı şekilde, aşırı faydalanma biçimindeki insan ey lerine karşı da 
daha dirençli olacak ve belirgin olarak daha hızlı bir ye e dinamiğine 
sahip bulunacaktır.   

Ilıman zonda bulunan sık ormanların belli başl  
bölgesinde rastlanabilir: korular (yapraklı, iğne yapraklı y ışık), korulu 
baltalık, baltalık (bkz, Bölüm IV). Bununla birlikte, y ne yapraklı 
korularla yapraklı baltalıklar yaygın olarak bulunanlardır. Potansiyel olarak çok 

iş yayılış gösterebilen yapraklı koruların çoğu, insan eylem yle tahrip 
uştur. İğne yapraklı baltalıklara gelince, fizyolojik 

yı ender bulunurlar: ardıçlar ya da tetraclinis’ler (berberi 
ı-Tetraclinis articulata Mast. -) gibi yalnızca çok az say ğne yapraklı 

ünü çıkarır. 
Buna karşılık, Akdeniz bölgelerinin çok sayıda karakteristik formasyon 
ır: 

Step öncesi ormanlar, gerek soğuklar (oro-m üksek 
dağlık Akdeniz - katman) yüzünden, gerekse kurakl arı-kurak alt 
biyoklima) yüzünden iklim etkilerinin çok sert old  doğal 
olarak bulunur. Bunlar, genelde iğne yapraklılarda lar, ağaççık 
halindeki ardıçlar, tetraclinis), bazen da yaprakl arganier, 
Atlas fıstığı, akasya) oluşan kapalılık derecesi dü anlardır. Bu 
bağlamda, örnek olarak Fas’ın güneyindeki arganier; y ın yarı-
kurak dağlarında tetraclinis; çöl sınırındaki akasy ların 
Anadolu’ya bakan yamaçlarındaki ardıç meşcerel
matoraller (Fransızca’da ve Türkçe’de ka nmayan 
İspanyol’ca terim), odunsu boysuz bitkilerin olu ilinde 
bazen “çalılık” diye nitelenen ancak, orada burada seyrek olarak 
ağaçların da bulunabildiği bitki formasyonlarıdır. Y ı dökmeyen 
sert yapraklı türler özellikle çok bulunur bu formasy Bunlar 
genelde çok sıktır, hatta, çok sayıda dikenli bitkileri ğı nedeniyle 
içine girilemez durum oluştururlar. Aromatik esansla ynaklanan 
karakteristik bir kokuları olur genelde (labiyeler, sistuslar, vs.). Bu 
formasyonlar çoğu zaman ağaçla kaplı alanlar ı sonucu 
oluşur ancak, biyolojik yükselme aşamalarına tekabül ediyor da olabilir 
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Matoral kategorilerinden ikisi özellikle önemlidir: kalkerli toprakların 
göstergesi olan garigler ve asit toprakların göstergesi olan makiler.  
Orman öncesi formasyonlar: Matoral bitkilerinin, genelde, yoğun 
olarak bulunduğu, orman alt tabakasının hakim durumda olduğu, 
yapraklı ve iğne yapra

- 

klı ağaçlardan oluşan seyrek meşcere tipleridir. 

çoğu durumda, insan baskısı ön plana çıkar. Bu nedenle, 

miş, veya matorallere dönüşmüştür;   
- 

klı meşe formasyonları (herdem yeşil meşeler, kermes 

- 

e 

- 

değişik 
kalsifüj
bulundu

- 

 

Bu formasyonlar çoğu zaman, sık ormanlarla matoraller arasındaki 
gelişim-evrim sürecinin ara katmanına tekabül eder: gerek, matoralden 
önceki bir degradasyon aşamasına ve gerekse iyi bir durumda başladığı 
biyolojik yükselme aşamasına doğru gidebilir.           
Matorallerin ve orman öncesi bitki formasyonlarının varlık nedenlerini 
açıklamakta, 
Akdeniz bölgesinde bu formasyonlar çok yaygın olarak bulunur; buna 
karşılık, “klimaxa yakın” olarak kabul edilen ya da en azından, insan 
baskısından dolayı çok fazla tahrip görmemiş olan orman formasyonları 
göreceli olarak az bulunur. Bunlar arasında şu aşağıdakiler kayda değer 
olanlardır; 

- thermo-méditerranéen (alt-Akdeniz) katmanının sert yapraklı ağaç 
formasyonları (yabani zeytinlikler, harnupluklar, menengiçlikler...); 
bugün artık bunlara ender olarak rastlanmaktadır çünkü, genellikle 
açmalarla yok edil
méso-méditerranéenne (orta-Akdeniz) kuşakta sık rastlanan sert 
yapra
meşesi....); bunlar genelde baltalık formunda bulunur; az-çok sık 
konifer (halep çamı, kızılçam...) formasyonlarında, orman öncesi 
formasyonlarda ya da matoraller biçiminde degrade olabilirler.  
Çepeçevre Akdeniz’de çok sayıda türleri bulunan, yaprağını döken 
meşe formasyonları: Fransa’da pubescent meşesi, Magrep ülkelerinde 
Zeen meşesi, Adriyatik kıyılarında ve doğuda saçlı meşe ve Türkiye’de 
Anadolu meşeleri... Bunlar özellikle supra-méditerranéen (üst-Akdeniz) 
katmanında yayılış gösterirler; genelde baltalık olarak işletilirler; orman 
öncesi formasyonda veya sert yapraklı meşe formasyonunda  degrad
olmuş olarak bulunurlar: bu durumda “katman düşüşü” söz konusudur.  
iğne yapraklılardan (Akdeniz göknarı, sedir, karaçam...) veya 
yapraklılardan (kayın) ve bunların çeşitli degradasyon formlarından 
oluşmuş, dağlık Akdeniz kuşağı formasyonları  
Yukarda belirtilen formasyonlara, kalker topraklar başta olmak üzere 
toprak tipleri üzerinde rastlanabilir; “asit” topraklarda ise yerlerini, 

 (kalsiyum katyonlarını tolere edemeyen) ağaçların hakim olarak 
ğu formasyonlara bırakırlar. Bu kalsifüj ağaçlar: 
özellikle Atlas Okyanusu’nun etkisi altında bulunan bölgelerdeki sert 
yapraklı meşelerden olan mantar meşesi; 
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- 
- 

 
 
Harita 4 
Matoralle

Akdeniz çamlarından fıstık çamı ve sahil çamı; 
yaprağını döken meşelerin katmanındaki kestaneler; 

- dağlık yerlerdeki kimi kalsifüj çamlar (Korsika’nın laricio çamı). 

ri (maki ve garigler) gösteren harita 

 

Tomaselli R., 1977 
e gösterilen bölümler, maki ve gariglerin doğal yayılış alanlarını göstermektedir; ancak, 
n, Harita 3’teki parçalı ormanların büyükçe bir bölümünü, diğer taraftan da, bu

 
Kaynak: 
Gri renkl
bir yanda gün artık 
tarım  d
  

baskısın
yerlerin
“matora

eşza
orm la
yönünd
“çalılık

anla ın
aşamay konusu olabilir.  
 

 ya a yerleşim alanına dönüşmüş olan yerleri de içine almaktadır.  

Gerçek anlamda ormanlık olan bütün formasyonlar, genellikle insan 
dan kaynaklanan çeşitli tahripler altında, “degrade” formasyonlara 
i bırakmaya uygun yapıdadırlar. Degradasyon iki biçimde olabilir: 
lleşme” ve “katman düşüşü”. 
Matoralleşme, büyük ağaçların giderek yok olması ve “çalılıkların” 

manlı olarak artışından ibarettir: aslında, kapalılığı en yüksek olan 
an rın dışında Akdeniz ormanlarının tamamında, boysuz odunsu bitkiler 

en zengin bir alt tabaka bulunur. “Gerçek ağaçlar”ın kapalılığı azaldıkça 
” formundaki bitki örtüsü alanı ve biyokütle miktarı artar; esasen bu da, 

Akdeniz orman alanlarının yangına karşı duyarlı oluşunun temel nedenlerinden 
biridir (bkz. Bölüm IV). Matoraller içinde, degradasyonun değişik aşamaları 
vardır. Ancak, bir matoralin ya da matoral alt tabakalı orman öncesi 
formasyonunun varlığı, mutlaka bir degradasyon süreci içinde bulunulduğu 

m a gelmez: tam tersine, daha degrade bir aşamadan daha gelişmiş bir 
a doğru bir biyolojik yükseliş aşaması söz 
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Har  5
Akde  b nu  

ita  
niz ölgesinde herdem yeşil meşelerin ve kimi çam türlerinin yayılış zo

 
Kaynak: Quezel 1977; Barbéro vd. 1998 
        

“Katman düşüşü”1 sürecinde degradasyon, katmanın tipik ağaçlarının 
kapalılığının ve fiilen var olan biyoklimanın aşağı düşmesi ve bir alt 
katmandaki kapalılık derecesi ile biyoklimanın gelişmesi olarak ve algılanır. 
Oysa Akdeniz’in batısında, yüksek dağ katmanındaki kayın meşcereleri, aşırı 
faydalanma yüzünden tahrip olmuş ve çoğunlukla, az kapalı yapıdaki yaprağını 
döken meşe baltalıklarına dönüşmüştü. Sert kalker üzerindeki supra-
méditerranéen (üst-Akdeniz) katmanda yaprağını döken meşe meşcereleri, 
tahripler sonucu olarak, genelde, pırnal meşesi baltalıklarına dönüşmüştü. Pırnal 
meşesinin méso-méditerranéen (orta-Akdeniz) katmanı meşcerelerine gelince, 
bunlar da tahripler  sonucu,  kermes  meşesi  gariglerine  dönüşebilirler.  Marnlı  
 

1. Pek çok ormancı tarafından sıkça kullanılan bu ifade biraz karışıktır, zira normalde alt 
katmanda yer alan ağaçlar için, degrade katmana “çıkış” söz konusu olur. Eğer bir “düşüş” söz 
konusu ise, bu, nitelik anlamındadır: degrade meşcerenin kalitesi, alt katman meşceresinin kalitesi 
üzeyine “düşer”.       d
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kalker üzerindeki meşelikler, Halep çamı meşcerelerine dönüşmek suretiyle 
grade olabilir. 

“Asit” arazilerdeki meşelikler, kendileri de sistuslardan oluşan “kısa boylu 
makilikler”e dönüşme biçiminde degrade olabilen kocayemişler ve ağaçsı 
çalılardan oluşan “boylu makilikler” e dönüşerek degrade olur. Buna karşılık bir 
“katman çıkış”ı, biyolojik bir yükselmeye karşılık olacaktır.  

Degradasyonun çok hızlı olması durumunda ya da çok zorlu doğal 
koşullarda matoralleşme aşaması, “stepleşme”ye doğru hızla aşılır. Daha ileri 
aşamasında ise toprağın çıplaklaşması ya da en azından çıplak toprakla 
bölünmüş otsu ya da  çalılık öbeklerden oluşan “leopar derisi” formasyonuna 
doğru gidebilir. Bu durumun, özgün restorasyon çalışmaları yapılmaksızın geri 
döndürülmesi çok zordur. Magrep ülkelerinde ya da Yakın-Doğu’da, özellikle 
kurak ve yarı-kurak biyoklima kuşaklarında bu durum çokça görülür. 

Uluslararası klasik istatistikler, Akdeniz orman formasyonlarının bu 
büyük çeşitliliğini yeterince iyi açıklamamaktadır. Aslında bunlar, daha çok 
ılıman ormanlarla tropikal ormanlara uygun istatistiklerdir. Ormancılığa ilişkin 
istatistiklerin özelliklerini belirtmek için FAO’nun kullandığı ölçüt, kapalılık 
oranıdır. Halen geçerli kabule göre eğer ağaç örtüsü, alanın %10’dan fazlasını 
kaplıyorsa, ağaçlık alanlar istatistik anlamda1 orman sayılmakta; %5 ile %10 
arasında ise, “diğer ağaçlık araziler” olarak tanımlanmaktadırlar. Bu son 
kategori, boylu ağaçlar bulunmamasına karşın, bitki örtüsünün en az %5 
oranında boysuz (0.5 ila 5 metre arasında) odunsu  bitkilerden oluştuğu, geri 
kalan bölümün ise otsu bitkilerle kaplı olabileceği gibi çıplak topraktan ibaret 
de olabileceği arazileri de kapsamaktadır. Bu tanımlamaların, yukarda Akdeniz 
orman formasyonları için verilmiş olan tanımlamalarla tam olarak örtüşmediği 
de görülmektedir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki; ormancılığa ilişkin istatistiklerd  
 rüzgar perdeleri, galeri ağaçlamaları, 0.5 

rd  küçük koruluklar, kent içi ağaçlamaları, meyve bahçeleri, vahalardaki 
ağaçlar 

degrade olabilirler. Bu meşcereler de, gariglere dönüşerek de

e,
genelde, tek tek ağaçlar, çitler,
hekta an

ve de yıllık yağış miktarının 300 mm den az olduğu yörelerdeki odunsu 
step bitkileri gibi elemanları orman formasyonundan sayılmaz. Bununla birlikte 
bu çeşitli bitki toplulukları, kendilerine özgü faydalanma biçimlerinin yanı sıra, 
ormanlarınkine benzer ekonomik ve sosyal kullanımlara da (otlatma, yakacak 
odun, peyzaj...) sahiptirler.  

Buna karşılık, kimi çok özel formasyonlar; çoğu zaman meyveli 
ağaçlıklar ile orman arasında ara vejetasyon oluşturan; kestanelikler, İber 
Yarımadası dehesalarının meşelikleri, Fas’ın arganierlikleri.... orman olarak 
kabul edilmektedir. Kültür kavaklıkları genelde ayrı tutulur. Bölgenin temel 
karakteristiği olan   zeytinliklere   gelince,   kuşkusuz   bunlar birçok yerde artık  
 
 

1. Bazı eski istatistiklerde kabul edilen eşikler, Güney ülkeleri için %10, Kuzey ülkeleri için ise 
%20 idi. %5 ile %10 (veya %20) arasında, açık ormanlardan veya seyrek ormanlardan söz 
ediliyordu. Bütün bunlar ise yorum yapmayı karmaşık hale getiriyordu.   
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hemen hemen terk edilmiş olup sadece peyzajın pitoresk bir elemanını 
oluşturmakta olsa da, kültür topraklarının ürünleridir. Meyveli ağaçlarıyla 
meyvelikler ve hatta Mısır’ın hurmalıkları, Magrep ülkelerinin vahaları da 
peyzajın aynı pitoresk görünümünü oluştururlar.     
 
 
6. Bitk

kın orman 
yönetim

ar aracılığıyla kilometrelerce uzaklara ekilmiş olur. 
İkinci 

oğun bir gölge oluşturdukları için öncü ağaçlarla öncü sonrası olanları hemen 

i örtüsünün doğal dinamiği 
 
 İnsan müdahalesinin olmaması durumunda vejetasyonun kendiliğinden 
gelişimi nasıl olurdu? Bu soru biraz teorik kalıyor, çünkü binlerce yıldan beri 
Akdeniz orman alanlarının gelişim-evrim sürecinde insanın etkisi ana faktör 
olarak yerini almıştır. Ama hiç olmazsa, bir referans durumunu tanımlamak 
bakımından, özellikle de ormanın yeniden inşasından ya da doğaya ya

inden söz edildiği zaman bu soru önem kazanır.  
 İnsanın müdahalesi olmaksızın, az çok uzun bir zaman dilimi sonunda 
bitki örtüsünün kendiliğinden ulaştığı ve genelde durağanlaşmış bir yapı olarak 
tanımlanan “klimax” kavramına 1960’lı yıllarda büyük önem veriliyordu. 
Bugün ise, pek çok yazar, iki nedenden dolayı bu kavrama son derece ihtiyatlı 
bakmaktadır. Birincisi, neolitik çağdan beri insan etkisinin çok yoğun olduğu 
Akdeniz bölgesinde, büyük bir olasılıkla, son bin yıllar boyunca klimax 
koşulları asla gerçekleşmedi. Öte yandan, insan etkisinin yokluğunda dahi, 
durağanlaşmış bir yapının oluşacağına kesin gözüyle bakılamaz: orman 
örtüsünün gelip yerleşmesinden sonra meşcerelerde tamamen doğal nedenlerden 
(yıldırımlarla çıkan yangınlar, şiddetli fırtınaların, kasırgaların verdiği zararlar, 
olağanüstü kuraklıklar ve donlar) dolayı birbirini izleyen yıkımlar meydana 
gelebilir.    

Ormanın doğal dinamiği ile ilgili oluşumların daha çok incelemelere 
konu olduğu (Otto, 1998) ılıman ormanlarda, genel olarak şu aşağıdaki model 
kabul edilir: çıplak ya da en azından, üzerinde ağaç bulunmayan bir toprak 
üzerine öncelikle huş, çam... gibi öncü orman ağacı türleri gelir. Bunların 
tohumları rüzgarla kolayca uzaklara taşınır; bu türler çok uzun ömürlü değildir. 
Arkadan gelen ikinci kuşak ise meşeler gibi, öncü sonrası orman ağacı 
türlerinden oluşur. Bunların tohumlarını çoğunlukla hayvanlar taşır: bu yolla 
taşınan palamutlar, alakargal

kuşak  (öncü sonrası) ağaçların büyümesi, öncü ağaçların varlığı 
sayesinde kolaylaşır. bu ikinci kuşak ağaçlar çoğunlukla uzun ömürlüdürler 
(yüzyıllar). Nihayet, sonuncular olarak olgunluk çağı ya da dryade türler (tipik 
olarak kayın, göknar...) gelir. Yavaş çoğalırlar; başlangıçta, kesin olarak 
önceden var olan bir ağaç örtüsü kapalılığı gereksinirler ancak, büyüdükçe 
y
tamamen uzaklaştırırlar sahadan.  
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Bu olgunluk çağı türleri de uzun ömürlüdür; ama her durumda 
yaşamları ölümle son bulur: o halde iki olası durum söz konusudur. 

Birinci durum: en büyük en yaşlı ağaçlar tek tek veya küçük gruplar 
halinde ölür; bunların düşüşü meşcerede delikler ya da küçük açık alanlar 

aratır; çevredeki ağaçlardan gelen tohumlar çimlenmek ve ölen yaşlı ağaçtan 
eya ağaçlardan) boşalan yerleri hızla işgal eden (yine olgunluk çağı türlerine 

klardan yararlanırlar: teorideki durağan 
limax yapısına yakın bir durumdur bu. 

eya uzaklığına göre, 
eniden

katmanlarda gözlemlenen, esas itibariyle gerileme veya ilerleme 
dinamik

 geçmişteki, şimdiki (ve gelecekteki) gelişim-
evrim sürecinin ana faktörleri olarak önceki sayfalarda bir çok kez değinilmişti. 

y
(v
ait) genç bireyler vermek için bu açıklı
k

İkinci durum: burada söz konusu olan, genelde, felaket boyutundaki 
olağan dışı bir olay, bir doğal afet (fırtına, don, kuraklık, aşırı kar yağışı, 
yangın, zararlı böceklerin aşırı üremesi... ya da aşırı faydalanma) sonucunda 
önemli miktardaki ölümlere maruz kalarak “yıkıma uğrayan” bir meşcerenin  az 
ya da çok büyük bir bölümüdür; bu durumda, felaketten zarar görmüş olan 
alanın büyüklüğüne ve tohum ağaçlarının yakınlık v
y  geriye,  öncü ya da öncü sonrası ağaçlar aşamasına dönülür. 

Orta Avrupa dağlarında yeterince doğrulanan bu model, önce çamlar 
(çoğunlukla sarı çam), arkadan kışın yaprağını döken meşeler (genelde Q. 
pubescent) ve daha sonra da kayının gelişi biçimindeki vejetasyon gelişim-
evrim süreçlerinin birbirini izlemesinin gözlemlenebildiği, Akdeniz’in kimi 
dağlarına (İtalya, Hırvatistan, Kuzey Yunanistan) da uygulanabilir.  

“Klimax” yapısına gerçekten yakın meşcerelerin pek bulunmadığı ama 
tam tersine, özellikle yangınlar başta olmak üzere “felaket” boyutundaki 
olayların çok daha sık meydana geldiği ve bu durumun, orman alanlarının 
gençleşmesinin neredeyse “normal” bir biçimi sayıldığı alt-Akdeniz katmanları 
için yukarıdaki modelin uygulanması pek de geçerli sayılamaz.  

Bu 
leri olmaktadır: matoralleşme ve “katman düşüşü” aşamaları ile, 

biyolojik yükseliş ve ağaç örtüsünün yeniden gelişi aşamalarının dönüşümlü 
olarak ortaya çıkması olmaktadır. Aslında, vejetasyon dinamiği (genel olarak, 
insandan kaynaklanan bir nedenle) gerileme sürecinde olduğunda iki olgu 
birlikte gelişir: ağaç örtüsünün kaybolması karşılığında çalı formasyonunun 
gelişmesi ve önceki katmanın tipik ağaç türlerinin yerine, bir alt katmanınkilerin 
gelmesi. Buna karşılık, çoğu zaman insan baskısının olumlu yönde değişmesi 
sonucunda vejetasyon dinamiği ilerleme sürecine girdiğinde, katmanın 
karakteristik ağaçları yavaş yavaş geri gelir ve ağaç örtüsünün gölge etkisi 
çalılıkları uzaklaştırır. 
 
 
7. Eski insan etkileri 
 

Akdeniz orman alanlarının
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Kimiler
ndiliğinden 

yayılıyo

-evrim süreci üzerinde pek fazla etkili 
olmadığ

, aurochs* 
(oroşlar

etler olarak 
kaldı. E

leri olmaktadır; 
bu etki

ine göre Akdeniz ormanları, insan eylemlerinin başlamasından önce, 
bugünküne oranla beş kez daha büyük olan bir alan üzerinde ke

rdu (WWF, 2001). Şimdi bu faktörleri biraz açmak, netleştirmek 
gerekiyor. 

Paleolitik (yontma taş çağı) uygarlıklarda, avcılık ve doğadaki ürünleri 
toplamanın yanı sıra balıkçılık, insanoğlunun tek beslenme kaynaklarıydı. 
Doğadaki ürünlerin toplanması düşük düzeyde ve dengeli dağılmış olduğu 
sürece, alanların küresel ölçekteki gelişim

ı kabul edilebilir. Ama kabul edilmesi gereken bir başka husus da, 
paleolitik insanın da, özellikle ateşi kullanarak, gerek yabani hayvan sürülerini 
avcıların bulunduğu yere sürmek ve gerekse avladığı otçul hayvan türlerinin 
beslenmesine uygun otsu bitkilerin gelişmesini kolaylaştırmak için arazisini 
yönetme yollarının arayışı içinde olduğudur. Ancak bu suretle, tesadüfi ve kaza 
sonucu çıkan  yangınlar da olabiliyordu. Bunun dışında, bugün nesli tükenmiş 
olan en büyük otçullar, büyük sürüler halinde yaşayan mamutlar

), bizonlar, yaban atları, bitki örtüsü ve özellikle de ağaçlar üzerinde 
hayal edilmesi bile güç bir etki yapıyor olmalıydılar. Böylece belki de, Doğu 
Afrika platolarının günümüzdeki “park-orman”ları ile belli bir görünüş 
benzerliği olan peyzajların oluşumunu kolaylaştırıyorlardı. 

Avcılık ve toplayıcılık yüzyıllar boyunca hep var olan faaliy
skiden bunlar, çoğu zaman önemli ölçüde ek besin kaynağıydı ve çok 

değerli sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlıyordu. Bugün ise, artık, 
özellikle Kuzey’de ama aynı zamanda Güney’de de çoğunlukla dinlenme, 
eğlence (turistler için düzenlenen av partileri) etkinliğine dönüşmüş 
durumdadır. Bunların, bitki formasyonları üzerinde önemli etki

 çok yönlüdür: gerek ihmalden (iyi söndürülmemiş kamp, piknik, vs 
ateşi) kaynaklanan, gerekse kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarla (otların 
büyümesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan kontrollü yangınlar... ya da 
komşusundan intikam almak için çıkarılan yangınlar...); sınırlı açmalar (av 
hayvanı yetiştiriciliği, atış hatları); bizzat av hayvanlarının bitki örtüsü 
üzerindeki baskıları. Bazen, ılıman Avrupa’daki kadar güçlü ve kalabalık olmak 
için Akdeniz bölgesinde de, bir yanda avcılar ve diğer yanda ormancılar ile 
tarımcılar arasında anlaşmazlıklar, çatışmalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Avcılar, tarım alanlarına ve orman ağaçlandırmalarına büyük zararlar veren, 
özellikle yaban domuzu gibi büyük av hayvanlarının çok sayıda bulunmasını 
istemişlerdir.  
 
 

 
 
 

*Aurochs: Ortaçağ Avrupa’sında yaşadığı sanılan, günümüzde soyu tükenmiş olan, iri cüsseli yabani 
sığır cinsi (ç.n.) 
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7.1. Neolitik (cilalı taş) çağdaki açmalar 
   
 “Neolitikleşme” sürecinin, içinde bulunduğumuz çağdan önceki 

sekizinci binyıla doğru, Lübnan, Suriye, Anadolu ve İran platolarının ve dağ 
silsilele

r 

an yararlanarak, bir 
ya da 

 gelişmesine kadar, çok daha entansif bir tarım sistemi büyük 
akların vadilerinde gelişiyordu.  

Abattis brûlis üzerindeki neolitik (cilalı taş devri) tarım sistemi, 
paleolitik (yontma taş devri) çağın avcılıkla ve toplayıcılıkla yaşayan eski 
insana oranla nüfusta ve uygarlaşmada inanılmaz bir gelişme yaşanmasına yol 
açtı. Ama sınırlarına dayanınca sona erdi. Aslında, nüfus arttığı zaman, ilk 

rinin arka yüzünde, Filistin’den Arap-Pers Körfezi’ne uzanan çember 
yayı, “Bereketli Hilal”de başladığı günümüzde kabul edilmektedir. Bu çağdaki 
elverişli iklim koşullarından yararlanmıştır. Kuşkusuz bu dönüşüm, (Irak ve 
Suriye’nin bugünkü kurak bölgelerinin Kuzey bölümünü kaplayan) az-çok 
ağaçlıklı steplerle, pek çok akarsuyun kaynaklandığı, daha ormanlık Akdeniz 
dağları arasındaki geçiş zonunu oluşturan Akdenizli tipindeki, oldukça çeşitli 
bitkisel peyzajın içinde gelişmiştir. Bu çağdan itibaren çiftçiye ve çobana 
dönüşen insanoğlunun yaşamı, kültür bitkileri ve evcil hayvanları için, “yabani” 
flora ve fauna ile mücadele içinde geçmiştir.  
Tarım sistemleri önceleri temel olarak “abattis brûlis” üzerinde gezici kültü
tekniğine dayandırıldı (Mazoyer 1997). Sahip oldukları tek araç olan cilalı taşlar 
ile ince çaplı ağaçları keserek kısmi bir açık alan oluşturmak suretiyle işe 
başlanıyordu. Sonra, kesilmiş olan bitkiler yakılıyordu. Büyük ağaçlar dikili 
halde bırakılıyordu. Böylece, yakılan ateşin küllerinin oluşturduğu verimlilikten 
ve yabani otların yangınla sahadan uzaklaştırılmış olmasınd

iki yıl süreyle, asıl olarak buğdaygiller, biraz da başka bitkiler 
yetiştirilebiliyordu. Daha sonra orman vejetasyonu yeterince uzun bir süreyle 
(10-20 yıl en fazla) yeniden kendini toparlamaya bırakılıyordu. Sonra da 
döngüsel süreç yeniden başlıyordu. Fauna üzerindeki az-çok yoğun 
müdahalelerle (büyük asalaklarla mücadele, evcil hayvan sürülerinin artması) 
ve aynı zamanda: abattis brûlis üzerinde yapılan tarım kültürü bölgesindeki 
yakmalarla vejetasyonun periyodik “gençleşmesi”; meyve ağaçları ve beslenme 
için yetiştirilen kültür bitkilerinin bulunduğu kalıcı bahçelerin yakınına yapılan 
konutlara yerleşme, odunsu bitkilerle çalı formasyonunu sahadan uzaklaştırarak 
yem bitkilerinin (buğdaygiller, baklagiller...) yetişmesini kolaylaştırmak için 
açılan otlakların yönetimi gibi, flora üzerindeki müdahalelerle, öyle görünüyor 
ki bu metotlar, peyzajın biçimlendirilmesini çok erken başlattı.         

Binyıllar boyunca neolitik uygarlıklar, başlıca iki yolu izleyerek Batı’ya 
doğru yayıldı: bir taraftan Tuna Nehri, diğer taraftan Akdeniz kıyıları. Buna 
koşut olarak, suların yükselip çekilmesiyle verimliliği artan topraklarda, daha 
sonraları da sulama ile, ta ki dördüncü binyıldan itibaren Mısır ve Sümer 
uygarlıklarının
ırm

aşamada, abattis brûlis üzerindeki tarım kültürünü yeni ormanlara doğru 
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genişletmek, sonra da, mevcut bütün araziler bu şekilde işlendiğinde, ikinci 
aşama olarak, aynı toprak üzerinde iki kültür arasındaki yılların sayısını 
azaltmak, daha kısa sürelerle yeniden üretime almak kaçınılmaz olur. Bu 
durumda, iki yakma arasında toprağın verimliliğini yeniden kazanması için 
yeterli süre olmadığından ürünlerin verimi düşer. Birkaç yüzyıl sonra ise, tarım 
kültürü periyotları arasındaki intervallerin kısalması ve üretimin düşmesi kısır 
döngüsü başlar. Bunun sonucu da, artık, önemli yeni buluşlar olmaksızın 
içinden çıkılamayacak kriz olur. 
 
 
7.2. Antik çağdaki tarım devrimi          
 

Bu yeni buluşlar, yaklaşık üç binyıl boyunca Akdeniz’in kırsal 
peyzajlarını, kimi yerlerde günümüze kadar, biçimlendirdi. Hafif hayvan 
koşumlu kültür sistemi diye adlandırılan bu yeni tarım sistemi, Akdenizli 
tarımcıların hortus, ager, saltus ve silva adlarını verdikleri dört elemanlı bir 
kullanım alanı dağılımına dayanır:  

• hortus: bunlar, genelde yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının 
yakınında bulunan ve meyve, sebze, çeşitli kullanımlar için bitkilerin 
yetiştirildiği entansif kültür yapılan alanlardır; 

• ager: düzenli olarak tahıl ekilen veya iki yılda bir almaşık ekime göre, 
hasatların nadas uygulamasıyla dönüşümlü yapıldığı alanlardır; 

• silva: gerçek anlamında, kendi doğal gelişimine bırakılan orman olup, 
avlak, otlak, doğal ürünleri toplama, odun üretimi yapma alanı da 
olabilir; 

• saltus: büyük çoğunlukla otlak olarak kullanılan, az-çok ağaçlıklı, 
zaman zaman geçici olarak tarım da yapılabilen bir ara kullanım 
alanıdır.     

Bu sistemde ortaya çıkan ana sorun, özellikle toprak verimliliğinin 
sürdürülmesi ve yabani otlarla mücadele konusundakiler olup, bu sorunlara 
karşı abattis brûlis sisteminde olduğundan çok başka çözümler üretilmiştir. 
“Yabani otlarla” mücadele, nadas yıllarında toprağın karasabanla birçok kez 
sürülmesi suretiyle halledilmiştir. Oysa karasaban toprağı alt-üst etmez çünkü, 
kulaklı değildir. Dolayısıyla, gerçek anlamda bir toprak işleme sayılmaz, etkisi 
sınırlı olur. O halde, toprağın gerçek anlamıyla alt-üst edilerek işlenmesi, 
yalnızca el araç-gereçleriyle yapılabilir: çapa veya bel ile yapılan bu iş çok 
yorucu olup, her yıl “ager” in sadece küçük bir bölümünde uygulanabilir. 

Toprak verimliliğinin sürdürülmesi ise, hayvan gübreleri ile güvence 
altına alınmıştır: hayvanlar gündüzleri, esas olarak saltusda, kimi durumlarda da 
silvada otlatılır; geceleri ise nadas tarlalarındaki ağıllarda toplanır. Gün boyu 
otlatma sırasında aldıkları besinlerin içinde bulunan değerli azot ve diğer 
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mineral maddelerin bir bölümü, gübrelerinin içinde bu alanlarda toplanır. 
Böylece, ager lehine ama saltus ve silva aleyhine bir verimlilik transferi 
gerçekleşir.  

Akdeniz’i çevreleyen bütün bölgelerin bitkisel peyzajlarının, antik 
çağdan itibaren, tarım ve hayvancılığın etkisiyle, az-çok önemli oranda 
değişime uğradığı düşünülebilir. Çok şematik olarak denilebilir ki, bu eski 
dönemlerde yerleşik düzene geçmiş olan kırsal dünya, çağdaş zamanlardaki 
önce tarım devrimi, arkadan kentleşme ve sanayi devrimlerine kadar, bu genel 

idişi aşağı yukarı sürdürmüştür. Bununla birlikte görünüşteki bu genel 
uraganlık, doğal ortam koşulları ile sosyal ve tarihi olayların fonksiyonu olarak 

liği unutturmamalıdır.  
ler boyunca, kendi kaynaklarıyla 

m

odun s
H

Akde  
birinc i
Yuna  
sayıd  
ağır) mal
tuzlan ı
İmpa o
gerçek a
Sicilya 

g
d
farklı zaman ve uzamdaki çok büyük çeşitli

Kimi kırsal topluluklar, uzun dönem
geçin işler; yalnızca beslenme yönünden değil, aynı zamanda giysilerini (deri, 
yünlü kumaşlar, bitkisel lifler...), (çoğunluğu ahşap olan) yapı malzemelerini, 
enerji kaynaklarını (yakacak odun) da hemen hemen kendi olanaklarıyla 
üreterek  kendilerine yeterli olabilmişlerdir. Bu topluluklar için orman alanları, 
kuşkusuz, olmazsa olmaz kaynaklardı: açmalar için araziler (ager), otlatma için 
araziler (saltus), avlaklar, doğadaki ürünlerin toplandığı, yapacak ve yakacak 

ha adının yapıldığı alanlar bu kaynaklarda bulunuyordu. 
emen hemen kendi kendine yeterli olan bu durumlara karşıt olarak, 

niz ölçeğindeki büyük ticaret, günümüzden önceki ikinci, özellikle de 
i b nyıldan, itibaren, Giritlilerin, Fenikelilerin deniz “imparatorlukları” ile, 
nlı kent devletleriyle, Akdeniz’in bir ucundan diğer ucuna yayılan çok 
aki koloniler ile gelişme göstermiştir. Önceleri lüks (yükte hafif pahada 

larla başlayan bu ticaret, giderek tarım ürünlerini de (yağlar, şaraplar, 
cekm ş yiye ler ve hatta tahıllar...) kapsayarak yaygınlaşır. Roma 

rat rluğu’nun gerçekleştirdiği siyasi bütünleşmeyle kolaylaşan bu ticaret, 
nlamda bölgesel uzmanlıkların oluşmasına yol açtı: Mısır, Suriye, 
a da “Afrikay ” (bugünkü Tunus ve Cezayir’in doğusu) buğdayları ile, 

Afrika yağları, İtalya şarapları, Galler ülkesi de tuzlanmış yiyecekleri ile 
uzmanlaşmıştır. Bu büyük ticari kültürler, “geleneksel” kırsal alanları çok 
derinden etkilediler. Kimi ormanlık alanlar, büyük bir olasılıkla, bunlara yer 
bulmak için açılmıştır. Kumaşların boyanması (lâl renginde kumaş), madencilik 
(bronz, demir), seramik gibi, sanayideki uzmanlaşmalar da Akdeniz havzası 
ölçeğinde gelişmiştir. Yakacak odun veya odun kömürünün büyük tüketicileri, 
çoğu zaman, ormanlardan belli yerlerdeki aşırı faydalanmaya önayak 
olmuşlardır. Bizzat deniz ticaretinin kendisi, bunun yanı sıra deniz güçleri 
arasındaki donanma savaşları, filoların yapımı için önemli ölçüde bir odun 
tüketiminin kaynağını oluşturmuştur. Böylece, helenistik dönemde, İskender’in 
imparatorluğunun bölünmesi sonucunda ortaya çıkan devletler arasında, Doğu 
Akdeniz’e yakın dağların (Toros, Lübnan, Kıbrıs...) odun hammadde 
kaynaklarını kullanma üstünlüğünü ele geçirme savaşları yaşanır. 
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Orman formasyonları ve bitki örtüsü peyzajları üzerinde antik dönem 
tarımının sonuçları, kendileri de sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olan hakim 
tarım sistemlerinin etkisi altında, zaman içinde ve uzamda değişiklikler gösterir. 
İlk dön

olmak üzere, 
çok ge

saltanat süren 

emlerinde Roma Cumhuriyeti, genelde, çok geniş olmayan derebeylik 
arazilerinin aynı soydan gelen aile grubu çerçevesinde, nispeten kendi 
kaynaklarıyla geçinen çiftçi yurttaşlardan oluşuyordu. Buna karşılık birkaç 
yüzyıl sonra, imparatorluk savaşları sonrasında, İtalya’da, esir askerleri 
çalıştırarak, gerek entansif tarımla belli bir konuda uzmanlaşmış (bağcılık) 
olarak ve gerekse bunun aksine, ekstansif (hayvancılık) olarak işletilen çok 
geniş özel topraklar artmaya başlamıştır. İmparatorluğun başka bölgelerinde ise 
sömürgecilik, esas itibariyle terhis olmuş eski askerlerin yararına 

niş arazilerin ormandan açmalarla çıkarılması ve özenle bölünüp 
kadastrosu yapılarak entansif tarıma tahsis edilmesi sonucunu doğurmuştur.  

 
 

7.3. Tarihsel süreç içindeki değişimler 
 
 Görüldüğü üzere antik çağ, genelde, orman alanlarının insan müdahalesi 
ile küresel anlamda çok köklü değişikliklere uğratıldığına tanık olmuştur. 
Açmalar sonucu ağaçsızlaşan veya çok aşırı bir otlatma ya da faydalanma 
baskısı altında kalan alanlar büyük boyutlara ulaşmıştır. Platon bile daha o 
zamanlar Yunanistan’daki ormansızlaşma ve toprakları alıp götüren yoğun 
erozyon için üzüntüsünü belirtiyordu. Bununla birlikte, arkeolojik veriler, tarihi 
dönemdeki Akdeniz Avrupa’sında, bitki örtüsünün insan eliyle büyük bir tahrip 
gördüğünü doğrulamamaktadır (Grove, 2001).  
 Sonraki yüzyıllar içinde ise, insan müdahalesinin gerileme ve genişleme 
dönemleri birbirini izler; bu durum, orman alanlarının gerileme ve genişleme 
dönemlerinin ters yönde (silva ve saltus) gelişmesiyle kendini gösterir. Roma 
İmparatorluğu’nun ekonomik, politik ve nüfus olarak çöküşünden sonra, 
eskiden tarım alanı ve otlak olarak kullanılan pek çok alan, vejetasyonun doğal 
dinamiği süreci içinde, yeniden, önce terkedilmiş araziye, sonra da ormana 
dönüşmüştür.  
 Akdeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerde, yüzyıllar boyunca, ekonomik 
olarak ve nüfus bakımından büyüme ve bunun beraberinde getirdiği açmalar ve 
ormansızlaşma süreçleri ile, doğal bitki örtüsünün yeniden oluşumunu 
beraberinde getiren, nüfus ve ekonomideki gerileme ve hatta çöküş süreçleri 
dönüşümlü olarak yaşanmıştır. Koşullar uygun olduğu zamanlarda bu doğal 
bitki örtüsü, orman öncesi veya orman formlarını almış; uygun olmadığı 
zamanlarda ise step ya da pre-step formlarına dönüşmüştür. Bununla birlikte bu 
süreçler, Akdeniz ölçeğinde hep eşzamanlı olmamıştır. Nitekim Kuzey 
Afrika’da, önceleri Fatımi Hanedanı buyruğu altında olup sonradan bu 
hanedana başkaldırmış olan Zirid’lerle savaşmak üzere, Mısır’da 
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Fatımi H

hayvanların, biçilmiş çayırlarda otlatılması ve ilkbaharda biçilen otlarla kışın 
ahırda beslenmesi esasına dayanan hayvancılığın gelişmesiyle özgün yapısını 

en toprakların bakımı ve verimlilik 
iği hafif hayvan koşumlu 

anedanları tarafından XI. yüzyılda gönderilen Arap kabileler, çok geniş 
tarım alanlarının tahribine neden olmuşlardır; bu alanlar daha sonraları genel 
olarak ormana değil, otlaklara dönüşmüştür. Orta-Doğu’da ise, XIII. yüzyıl 
ortalarında ve daha sonra 1400 dolaylarında yaşanan Moğol saldırıları da benzer 
sonuçlar getirmiştir.  
 Yüksek Ortaçağ’dan itibaren tarımsal gelişme, Akdeniz bölgelerinde ve 
daha kuzey bölgelerde tamamen farklı yollar izlemiştir. X. yüzyıldan itibaren bu 
bölgelerin kimilerinde, örneğin Flandres Bölgesi’nde (Kuzey Fransa’da*), XII. 
ve XIII. yüzyıllarda  gelişmesinin doruğuna ulaşacak olan ağır hayvan koşumlu 
kültür sistemi uygulanmaya başladı. Bu sistem, toprağı alt-üst eden ve 
dolayısıyla yabani otlarla daha iyi mücadeleye ve gübrenin toprağa 
karıştırılmasına olanak sağlayan kulaklı saban kullanımıyla; bir kış tahılı, bir 
ilkbahar tahılı ve bir nadas yılı olmak üzere üçlü rotasyon uygulamasıyla;  

kazanır. Bu ahır hayvancılığı sistemi, işlen
üzeyinin, hayvanların tarlada açık alanda geceledd

kültür sistemindekine oranla daha yüksek olmasını sağlayan yüksek düzeyde 
gübrenin birikmesine de olanak verir. Bu uygulamayla üretimin ikiye katlandığı 
hesaplanabilmiştir. Tarımsal üretimdeki bu artış, bu dönemden itibaren, Kuzey 
Avrupa’nın, Akdeniz’de ekonomik üstünlük kurmasının en belirleyici 
faktörlerinden biri olmuştur. 

Akdeniz Bölgesi’nde, Ortaçağın tarımsal gelişmesi olarak, büyük 
yatırım (yük arabaları, yollar, karasabanlar, vs.) isteyen bu tarz ağır hayvan 
koşumlu kültür sistemi genelde, yer almamıştır. Sürülerin kışın beslenme 
sorunları burada daha az güçlük gösterir. Su daha kısıtlıdır. Tarımı entansif 
kılmak için; terasların yapılması, sulama sistemlerinin geliştirilmesi, aynı parsel 
üzerinde ağaçları, üzüm bağlarını ve yıllık bitkileri kombine eden “cultura 
promiscua” ya kadar gidebilen meyve bahçeleri plantasyonu gibi başka 
teknikler kullanılmıştır. 

Tarımın, Akdeniz’deki gelişimi ile Kuzey Avrupa’daki gelişimi 
arasındaki farklılaşma ve birbirinden uzaklaşma, içinde bulunduğumuz çağda 
birinci tarım devriminin yaşanmasıyla, XVIII. yüzyıldan itibaren artmıştır. Söz 
konusu bu tarım devriminin özelliği, nadas uygulamasından vazgeçilerek bunun 
yerine, üç yıllık almaşık ekimde, toprağı azot yönünden çok zenginleştiren ve 
dolayısıyla tahıl üretiminde yeni bir randıman artışı sağlayan baklagillere dayalı 
yem bitkileri üretiminin yapılması şeklinde kendini gösterir. XIX. yüzyıl 
ortalarında ağır hayvan koşumlu tarım kültürünün mekanizasyonuna fırsat veren 
yeni makineler üretilir: pulluk saban, ekin biçme makinesi, mekanik tırpan, 
biçer-bağlar, vs. Bunlar, tarımsal faaliyet verimliliğinin ciddi biçimde artmasını 
sağlamıştır. 
 

* (ç.n.) 
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 Ağır hayvan koşumlu tarım işletmesi dönemecini henüz alamamış olan 
çoğu Akdeniz bölgeleri, bu çağdaş tarım devrimlerinin uzağında kalmıştır. 
Bunların tarımsal peyzajları, daha Kuzey’deki gelişmelerden bütünüyle farklı 
olan ve göreceli olarak antik çağdaki hortus, ager, saltus ve silva dağılımına 
benzer biçimde günümüze kadar gelmiştir. Tarım sistemlerindeki bu 

ansif 

 

ayvan sürülerini gezdiren “küçük çadırlı göçebeler” de yaşıyordu. 
da, XX. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdüren ve izleri hâlâ duran 

uzaklaşmanın önemli bir sonucu olarak, saltus ve silvadan oluşan Akdeniz 
orman alanları, Orta Avrupa’dakinden çok farklı bir fizyonomiye sahiptir. 
Saltus ve silva, geleneksel tarım sisteminin işleyişi ile çok yakından 
bağlantılıdır; oysa daha Kuzey’de, saltus çoktan yok olmuş, silvadan odun 
hammaddesi üretimi ise, çağdaş ormancılık tekniklerinin uygulanmasıyla büyük 
artış göstermiştir (bkz. IV. Bölüm). 
 Bununla birlikte Akdeniz’in geleneksel tarım sistemleri, kısmen de olsa, 
kimi yeniliklerle bütünleşme göstermişler, yer yer özgün, adamakıllı ent
uygulamalar (teraslarda tarım kültürü, sulama, ağaç yetiştiriciliği), ve bunların 
yanı sıra, monokültür (Languedoc bağları), endüstriyel tarım (Mısır pamukları) 
ya da sömürgeci devletlerin entansif tarım uygulamaları (Kuzey Afrika ovaları) 
gibi diğer sistemleri geliştirmişlerdir. Her durumda, bu geleneksel sistemler, 
yaşanmış ve yaşanmakta olan, ticaretin küreselleşmesi şoku karşısında genel 
olarak, hazırlıksız yakalanmışlardı ve gelişim-evrim süreçleri üzerinde ve 
dolayısıyla bununla çok yakından bağlantılı olan orman alanlarının gelişimi 
üzerinde yıkıcı etkileri oldu ve hâlâ da olmaktadır.  
 

8. Göçebe ve yaylacı (transhumant) hayvancılığın etkileri    
 
 Orman alanlarının gelişim-evrim süreci, yalnızca yerleşik kırsal nüfusa 
bağlı değildir; göçebeliğin, ve daha genel olarak yaylacı otlatmacılığın önemini 
unutmamak gerekir. Yüzyıllar, hatta binlerce yıldan beri bu türlü hayvan 
yetiştiriciliğinin, bu bölgelerde çok önemli bir yeri olmuştur. Yüzyılımızın 
başlarında devenin getirilişiyle Akdeniz alanının güney ve doğu sınırlarında 
gelişen büyük deve kervanları göçerliği ilk akla gelendir. Ama çok sayıdaki 
diğer yaylacı hayvancılık biçimleri, az ya da çok uzun mesafelerde, havzanın 
bütün çevresinde gelişmiştir.  
 İspanya’da, çok büyük yüncü hayvan sürüleri, XVI. yüzyılda 
yarımadayı baştan başa dolaşarak otlatılıyordu ve kırsal topluluklar, büyük 
“kapitalistlere” benzeyen bu “mesta”lara (kapitalist sözcüğünün etimolojik 
anlamı), yani, çok büyük hayvan sürülerinin sahiplerine tanınan ayrıcalıklardan 
fena halde yakınıyorlardı. Güney İtalya’da da buna benzer bir durum vardı. 
Kuzey Afrika’da ve Yakın-Doğu’da, gerçek çöl koşullarına meydan okuyan 
“büyük çadırlı göçebe” devecilerden başka, daha sınırlı alanlarda, genelde 
küçük baş h
Fransa’
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“  yaylacı hayvancılık”, çok büyük boyuttaki küçük baş hayvan sürülerini, 
Akdeniz ovalarının yazın sıtma yüzünden kullanılamaz durumda olan kışlık 
otlakları ile, nadasa bırakılmış tarlaların otlarını yedirmek için ara katmanlarda 
duraklama ile ulaşılan yazlık dağ otlakları arasında gezdiriyordu. Bu şekilde, 
Camargue’dan ve Crau’dan Alplere doğru, Languedoc kıyılarından Massif 
Central’in dağlık ülkelerine doğru gidiliyordu. Bu yaylacı otlatmacılık, sürü 
sahipleriyle, yılın farklı dönemlerinde otlatma yapılan arazileri belirleyen kırsal 
topluluklar arasında hukukla ve çok net, açık ve seçik anlaşma ile 
düzenleniyordu. 
 Sürü sahiplerinin sürüleri ile birlikte gezdiği gerçek göçebeliğin yanı 
sıra, yerleşik kırsal toplulukların sah

büyük

ip oldukları sürülerin, az çok uzak değişik 
rtamla

Bu çeşitli göçebe ya da yaylacı hayvancılık biçimlerinin orman alanları 
zerindeki etkisi nasıl olmuştu? Bunun yanıtı tek değildir ve yere, zamana ve 

arı arayışı, 
ğlık 

atman

o rın pastoral kaynaklarından yararlanmak üzere, uzun ya da kısa sürelerle 
çobanların gözetiminde uzaklaştığı çok çeşitli küçük yaylacı otlatmacılık 
biçimleri de var. II. Bölüm, Akdeniz’in birçok bölgelerinde bulunan bu modele 
ilişkin bir örneği, Korsika ile ilgili kısımda vermektedir. Bu model, bir yanda 
dağlar, diğer tarafta, genellikle bataklık ve sağlıksız alçak kesimler olmak üzere 
birbirini tamamlayan ortamların yem bitkisi kaynaklarından yararlanmayı 
sağlıyordu. Akdeniz kuşağının Kuzey sınırlarında alpin tipindeki yaylacı 
otlatmacılığa yaklaşılır: yazın hayvanlar (küçük baş olanlar, ama aynı zamanda 
sığırlar da) yüksek dağlara çıkarılır; kışın ise, ilkbaharda çayırlardan biçilmiş 
olan kuru ot ile ahırda beslenir.  
 
ü
yetiştirme sistemlerine göre değişiklik gösterir. Yem bitkisi kaynakl
ürü sahiplerini, Akdeniz’in hem kıyı kuşağında ve hem de das

k larında, kuşkusuz açmalar yapmaya yöneltti. Pek çok dağda ormanın üst 
sınırı, bu yüzden, yüksek meralar lehine aşağılara çekildi. Ağaçlı kalan 
kısımlarda ise normal kapalılıktaki silva, yerini, az çok seyrekleşmiş, küçülmüş 
ağaçların bulunduğu, otlak olarak kullanılan bir saltusa terk etti. Alçak ve 
bataklık ovalarda, bu biyotopların tipik ormanı (kavaklar, dişbudaklar, 
karaağaçlar) çoğu zaman yok oldu ya da kalıntı olarak varlıklarını 
sürdürmektedirler. Aynı şekilde, havzanın güney ve doğu kenarlarında 
hayvancılık, daha çok, ağaçlı alanların aleyhine steplerin ilerlemesini 

olaylak ştırdı. 
 Hayvan yetiştiriciliği, hafif hayvan koşumlu tarım kültürü sistemlerinde 
olduğu gibi, yerel tarım alanlarıyla iç içe geçmiş durumda olduğunda, nüfusun 
ve tarım kültürünün gerileme dönemlerinde, buna bağlı olan hayvancılıkta da 
bir gerileme olduğu; otlak olarak kullanılan kimi alanların terk edildiği ve bu 
alanların, marjinal saltus ve ager olarak orman tarafından kısmen işgal edildiği 
düşünülebilir; nüfusun arttığı ve ekonominin geliştiği dönemlerde ise, tarıma 
koşut olarak hayvancılık da yeniden gelişir ve orman geriler.  
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 Oysa, hayvancılık sistemi, tarım sisteminden çok “kopuk” olduğunda ya 
da tarım karşısında bağımsız olmak üzere değişim gerektiğinde, yeni alanlar 
üzerine genelde daha ekstansif biçimde yayılmak üzere tarımın gerileme 
(çöküş) sürecinden yararlanmak ve böylece geniş saltus alanlarını, hatta step 
alanlarını işgal etmek gerekmektedir. Akdeniz’in kimi dağlarında halen 
uygulanmakta olan bu hayvancılık sisteminin tipik bir örneği, bugün Korsika’da 
bulunmaktadır: son derece ekstansif yeni bir hayvancılık türü, esas itibariyle 
makiliklerin, arka arkaya gelen yangınlarla yenilenen ve bu yüzden giderek yok 
olan zayıf yem bitkisi kaynaklarını kullanarak geleneksel tarım sisteminin yerini 

mıştır

orluğu’nun çöküşünden itibaren, XIX. yüzyıl 
rtaların

ük alanların kültüre alınmış olmasıdır. Eski zamanlarda sağlığa 
ararlı (

irildi. Bütün bu 
durumlarda, hayvancılıkla geçinenler genel olarak, yem bitkisi kaynaklarında 

al  (bkz. II. Bölüm).  
 Cezayir’in yüksek platolarının alfa bitkisiyle kaplı steplerinde 
“geleneksel” göçerlik, XX. yüzyılın ortalarına kadar uygulandığı biçimiyle, 
pastoral kaynakların gençleştirilmesinin gereğine saygı gösteriyordu. Bugün ise, 
sayıları daha da artmış olan sürüler, bir yerden diğerine kamyonlarla 
taşınmaktadır. Steplerin doğal vejetasyonu artık, bu hayvanların besin 
kaynaklarının yalnızca küçük bir bölümünü karşılasa da, pastoral kaynaklara 
aşırı yüklenme ve otlakların kötü yönetimi, vejetasyon örtüsünün ve sonuçta 
toprakların çok önemli ölçüde tahribini de beraberinde getiriyor. 
 Buna karşılık, sömürge döneminin kimi kaynaklarında belirtildiğine 
göre, bu dönemde geleneksel göçerliğin yıkıcı etkileri görülmemiştir. Marchand 
(1990)’a göre: “Bizans İmparat
o a kadar, savaşların, salgın hastalıkların ve kabileler arası kavgaların 
neden olduğu çalkantılarla, nüfusun genel yapısında bir istikrara tanık olunur. 
Yerleşik düzene geçmiş çiftçilerin yoğunlaşmasına yeterince elverişli olmayan 
havzanın Doğu ve Güney bölümünde, hayvancılıkla geçinenlerin uygarlığı, 
vejetasyon örtüsünün ve özellikle de orman arazilerinin bütün olarak istikrarlı 
ve dingin kalmasına katkı yapmıştır. Orman, lokal olarak zarar gördükten sonra, 
kendini yeniden toparlayabildi.”. O halde Güney’in ve Doğu’nun kimi 
bölgelerinde bugün gözlenen çok ileri derecedeki tahripleri, göreceli olarak 
yakın (150 yıldan az) zamanlarda dengelerin bozulmuş ve pastoral kaynakların 
yönetiminde kimi ilkelerin terk edilmiş olmasına bağlamak yanlış olmaz. 
 Geleneksel pastoral sistemlerdeki dengelerin bozulmuş olmasında çok 
önemli bir etmen, birçok bölgede, eskiden önemli ölçüde pastoral kaynak 
sağlayan düzl
z sıtma) olan ve yalnızca kışlık otlak olarak kullanılan bölgelerin (Kuzey 
Afrika, İtalya, Yunanistan, Korsika’nın doğusu, Sicilya... bataklık ovaları) 
drenajı ve sulanması için büyük sermaye gerektiren çağdaş entansif tarımın 
gelişmesinden sıkça söz edildi. Başka durumlarda ise, nüfus artışının baskısına 
bağlı olarak artan beslenme gereksinimini karşılamak üzere, marjinal topraklar 
üzerinde, step ve step öncesi arazilerde olmak üzere, tahıl üretiminin daha geniş 
alanlara yayıldığı (Kuzey Afrika, Yakın-Doğu) dile get
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oluşan açığı kapatmak için, ellerinde kalan, çoğunlukla da ormanlık olan 
alanlardan daha fazla ürün kaldırmanın yollarını aradılar; bu ise, aşırı otlatmaya 
ve dolayısıyla bitki örtüsünün tahribine götürdü.   
 
 
9. “Geleneksel” kırsal modeller 
 

Çok çeşitli ve değişken bir gerçeği aşırı biçimde basite indirgeme, hatta 
biraz karikatürize etme riskini göze alarak denilebilir ki, antik çağ ile XIX. 
yüzyıl arasında, temel özellikleri aşağıda belirtilen Akdeniz kırsal modelleri 
gelişmiştir: 

- Tahıl-nadas olarak iki yıllık almaşık ekimle sağlanan ve genelde çok 
düşük randımanlı beslenme temeli. Kimi zaman bu randıman yalnızca 
bire üç olur (iki ekime karşılık hektarda altı kental ürün); bire altı 
normal, dahası çok iyi sayılır. Modern tarımın, hektarda buğday için 60, 
mısır için 100 kentali rahatlıkla aşan randımanları ile kıyaslamak 
gerekir. 

- Çok yıllık bitkilere önemli ölçüde yer verme: bağcılık, meyve ağaçları, 
zeytin, kestane (bakımlı bir kestanelik, hektarda, 20 kental tahılınkine 
eşdeğer karbonhidratlı besin üretimi yapar). Buğday, asma ve 
zeytinlikler aynı parsel üzerinde çoğu zaman birlikte bulunurlar; buna 
örnek olarak Orta İtalya’nın “cultura promiscua” sı gösterilmiştir. Çok 
sayıda yazarın belirttiğine göre bu, Rönesans’ta, gerçek bir bahçeye 
benzetiliyordu. 

- Özellikle baklagiller ve meyve yetiştiriciliği için genellikle sulamaya 
başvurulması. 

- Değişik görünümlere bürünebilen, büyükçe bir hayvan yetiştirme yeri: 
gerek, özellikle saltusun yerel kaynaklarını kullanan küçük aile 
işletmesi (koyun, keçi); gerekse, daha uzaklardaki diğer kaynakları 
kullanan göçebe hayvancılığın yapıldığı yer. Dikkate değer çok özel bir 
durum, İber Yarımadası ülkelerinin, agro-silvo-pastoral karma sistemi 
olan ve, özenle bakımı yapılan ağaç örtüsünün altında büyük ölçekteki 
hayvancılığın ve tahıl üretiminin birlikte yapıldığı “dehesa” lardır (bkz. 
II. Bölüm). Bunların hepsinde, yapılan bu hayvancılık, orman 
alanlarından kültür alanlarına doğru verimlilik transfer etme gibi çok 
önemli bir rol oynar.  

- Emek yoğunluk her zaman daha baskın olmakla birlikte, sınırlı da olsa 
hayvanları (öküz, eşek, katır) çalıştırmaya yönelme. 

- Çok entansif alan kullanım planlaması: toprağı tutmak için teraslar, 
küçük duvarlar ve “istinat duvarları”; sulama suyunu toplamak ve 
taşımak için bentler, su kemerleri, kanallar, “sekiler” ve diğer pek çok 
hidrolik işleri.        
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- Geceleme sırasında hayvanların dışkılarının birikmesiyle elde edilen ve 
yün üretiminin yanı sıra küçükbaş hayvan sürülerinin sağladığı, et 
üretiminden bile önce gelen birincil zenginlik olarak kabul edilen çok 
değerli doğal gübrenin aşırı bir tutumlulukla kullanımı 

- Kendi kendine oldukça yeterli bir ekonomi; esas olarak yalnızca kendi 
 aynı zamanda tekstil ürünlerini, günlük 
pı malzemelerini de kendileri üreten kırsal 

çeşitlili
olan ku
alanları

 
9.1. Geleneksel k

rolleri ç

otlaklar
oluşturu
kültüre 

katkı y ağaçlı saltus alanlarındaki otlar, genç sürgünler, meşe 
pala u
anlatılm

odun; ı
üretimi.
malzem
herekle
Avrupa
gerekir.
yaprakl unluğunun, esas itibariyle yakacak odun üretimi 
yap
olması a karşı direnç 
gös ir
yaprakl

ürünleri antarlar, yabani meyveler, orman sebzeleri, tıbbi 

besin gereksinimlerini değil,
kullanım araç-gereçlerini, ya
topluluklar. Bununla birlikte kimi bölgeler, bazen büyük çaplı da olan 
uluslararası ticaretin içinde yer alıyordu. 
Kuru tarım ya da sulu tarım olarak yapılan tahıl üretimi, meyvecilik, 

bağcılık kültürlerinin göreceli önemi, çeşitli hayvancılık modelleri, kendi 
ken edin  yeterlilik ya da ticari bağlantıların değişik düzeyleri, çok büyük bir 

ği, ama aynı zamanda geleneksel dediğimiz Akdeniz kırsal modelleri ile 
şku götürmez benzerliği de açıklamaktadır. Bütün bunlar, orman 

nın ürettiği kaynaklara çok büyük ölçüde başvuruyordu.  

ırsal modeller içinde orman alanları 
 

Toplumlarda ve geleneksel kırsal ekonomilerde orman alanlarının 
ok çeşitlidir.   
Bunlar en başta, tarım kültürünü, bahçeleri, meyve bahçelerini ya da 
ı genişletmek için açmalar yapmaya elverişli bir arazi rezervi 
rlar. Kimi durumlarda da, gereksinim duyulduğunda geçici olarak 
alınırlar.  
Sonra da, hayvanlar için hazır yem bitkisi kaynakları olarak çok büyük 

aparlar: seyrek 
m tları, kayın tohumları, kestaneler... Dehesaların durumu II. Bölümde 

ıştır.  
Odun hammaddesi, kuşkusuz, bu alanların asli üretimleridir. Yakacak 
sınma, yemek pişirme, madencilik, çanak-çömlek yapımı, cam eşya 
.. için temel enerji kaynağıdır. Yapacak odun; mobilya, araç-gereç, yapı 
esi, kapı-pencere çerçevesi olarak; servis odunu da çit yapımında, 
me tahtası olarak kullanılır. Böyle olmakla birlikte, Orta ve Kuzey 
’daki bina inşaatlarında oduna çok daha az yer verildiğini belirtmek 
 Bu durum kuşkusuz, büyük boyutlu tomrukların çok azalmış olması, 
ı ormanların büyük çoğ

ılan, kısa (20 yıl veya daha az) rotasyonlu baltalık işletmelerine dönüşmüş 
ile bağlantılıdır. Neyse ki Akdeniz meşeleri bu uygulamay

ter  ve kuvvetli kök sürgünleri verir. Bu anlamda meşeler, kayın ya da iğne 
ı ağaçlara oranla ayrıcalıklı durumdadır.  
Orman alanları, hayvansal (av hayvanı, bal...) ya da bitkisel çok çeşitli 
n de kaynağıdır: m
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bitk r,
kabuğu
gübre... 

böylesine iç içe 
geç ş 
yüküml
düzenin
kimi ma
biraz k itatıdır. Savaş zamanlarında, 
başkald

amlarına tahsis 
ilmiş toplumsal pratiklerin mekanları olup, avcıların “eğlence konusu”dur... 

 kültürel pek çok 
rı nasıl yönetilip 

işletiliy

ile  el işleri yapımı için kullanılan bitki parçaları (meşe mantarı, ağaç 
, esnek bitki sapları...), ahır hayvanlarının altına serilen yataklık ot, yeşil 

Her şeyin, kırsal toplulukların ekonomik yaşamı ile 
mi olmasıyla, orman alanları, çok güçlü ve özgün bir sembolik 

ülüğü de üstünde toplamıştır. Bu alanlar, günlük sosyal yaşamın sıkı 
den kaçıp kurtulmaya açık yaban hayatı yeridir. “orman adamlarının”, 
rjinal tiplerin ve (en azından geçici olarak) çobanlar, orman işçileri gibi 
enarda kalan sosyal kategorilerin hab
ırı (“maki almak”) dönemlerinde ise sığınak olur. 
Çok güçlü bir kutsallık edincine de sahiptirler: çok sayıda mitoloji ve 

efsaneye kaynaklık ederler; hac yeri, inzivaya çekilme yeridirler. “Kutsal 
ormanlar” kimi antik tapınakların, ama aynı zamanda Hristiyan manastırlarının 
yada keşiş kulübelerinin, Müslüman marabutlarının... etrafını çevreler. Eski 
önemi kalmamış ve laikleşmiş olarak buralar artık, kimi din ad
ed

Yerel toplulukların yaşamının ekonomik, sosyal ve
yönlerine  böylesine sıkı sıkıya bağlı bu orman alanla

ordu? Sahiplenme yolları ve yönetip işletme kurallarının, yüzyıllara ve 
yerlere göre çok farklılık gösterdiğine hiç kuşku yok. Trajik olaylar (büyük 
istilalar, önceden yakılıp yıkılmış olan bölgelerin yeniden yerleşime açılması) 
yüzünden, fetih hakkı ya da ilk yerleşme hakkı kuşkusuz baskın çıktı. Ama, 
çoğu zaman çok karmaşık olan haklarla usul ve yöntemlerin, yüzyıllar içinde 
yavaş yavaş oluştuğu genel olarak düşünülebilir. 

Bunların gerçekten bilinmesine, yeterli arşivlerin (bağış ya da miras 
sözleşmeleri, dava belgeleri...) bulunmasıyla ancak başlanır, yani, Batı Avrupa 
ülkeleri için Ortaçağ’dan itibaren, başka yerlerde ise daha sonraları. Görünen o 
ki, genelde, (dindar ya da laik, derebeyine ait olan) yüksek hakların ve (çeşitli 
gruplara veya topluluklara ait olan) faydalanma haklarının çok karmaşık bir üst 
üste sıralanışı var. Bu haklar manzumesi, çoğu zaman, avlanma, odun hasadı, 
otlatma, kimi ürünlerin toplanması...konularını içeren kesin kuralları 
tanımlamaktadır. Bunların karmaşıklığı kavgaları da beraberinde getirir ve 
anlaşmazlıkların çözümü için (köylerde) düzenleme mahkemelerinin, hakemlik 
kurumlarının (derebeylik adaleti, mahkemeler, kadılar...) varlığını gerekli kılar.  

Bugün “Roma” hukuku diye adlandırdığımız, “fructus, usus ve abusus”, 
yani, mal sahibinin, kendi malı üzerinde istediği kullanımı yapmak, malını 
dilediğince düzenlemek ve başkasına vermek, devretmek hakkını tanıyan 
hukuk, XIX. yüzyıl başında sivil haklar mevzuatını getiren Napolyon’dan önce 
hiç olmamıştı. Roma Hukuku denilen bu yasalar antik çağda, gerçekte nasıl 
işliyordu? Bizanslı hukukçular, fazlasıyla geç kalmış bir oluşum değil miydi? 
Kesin olan şu ki, sivil haklar mevzuatının kabulünden ve genelleşmesinden 
önceki yüzyıllar boyunca, kullanım hakkını düzenleyen yasal mevzuat, genelde, 
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hem çok karmaşık ve hem de sıkı bir düzene bağlıydı. Devlet İdarelerine 
gelince, “Sular ve Ormanlar” örgütü, daha XVIII. yüzyılda Kuzey Fransa’da ya 
da Cermen ülkelerinde vardı ama daha embriyon aşamasındaydı; XIX. ve XX. 
yüzyılla

şık olan 
bu işle

n 
pek ço

rek ağaçlandırmalar sayesinde 
ve gerek

yavaş y

rda bu konudaki yapılanmasını gerçekleştiren Akdeniz ülkelerinde 
yoktu bile.  
 
 
9.2. Geleneksel yönetimin dengesi ya da dengesizliği                     
 

Her zaman çok yönlü olan bu faydalanmalar, çoğu zaman karma
tme-yönetme kuralları, orman alanlarının ürettiği yenilenebilir doğal 

kaynakların sürdürülebilirliğini korumaya uygun muydu? 
Bu sorunun yanıtı çok tartışmalıdır. Belli bir sürdürülebilirliğin 

varlığından yana olan bir argüman, bu kaynakların yüzyıllar boyunca varlığını 
sürdürmüş olmalarıdır. Buna karşılık, özellikle XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın 
başında yazılmış olan ve Akdeniz ormanlarının bozulmasını ve tahribini anlata

k yazılı kaynak vardır. Bu kaynaklar daha çok, Devlet idarelerinde 
çalışan ormancılar tarafından yazılmış olup, kendi misyonlarını da 
doğrulamaktadır, ama bu eserleri yazanlar yalnızca onlar değildir. 
Coğrafyacılar, doğalbilimciler  de bu bozulmayı vurgulamışlardır. Böylece, 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Provence’larda ve Languedoc’lardaki orman 
alanlarının fotoğraflarla saptanmış tanıklığı, dağların ve tepelerin  çok geniş 
yüzeylerinin gerçekten de tamamen çıplak ya da aşınmış, yarılmış durumda 
olduğunu göstermektedir; oysa bu aynı alanlar, ge

se vejetasyonun doğal dinamiğiyle bugün ormanlıktır.  
Bunun aksine günümüzdeki pek çok yazar, özellikle de ekolojist 

hareketten olanlar, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ideal çözüm 
olarak, yerel planda tartışılmış ve benimsenmiş, çok amaçlı faydalanmaya 
uygun olarak işletilip yönetilmesini ileri sürerler. 

Bu tartışmalar nasıl yorumlanacaktır ?   
Faydalanma hukuku ve yönetip işletmeye ilişkin eski kurallar, yüzyıllar 

boyunca meydana gelmiş mutlu ya da mutsuz deneyimlerin bir birikimi ve uzun 
bir tarihsel sürecin ürünleriydi. Bunlar, geçmişin dersleri geçerli olduğu sürece, 
ya da en azından, deneme-yanılma ile öğrenme yöntemlerinin, değişimlere 

avaş uyum sağlamaya izin veren koşullarda gelişmesi için olayların 
yeterince yavaş seyrederek gelişip evrildiği süreç içinde uygun kurallar idi. 
Ama krizler veya karışıklıklar çok derin ya da hızlı olduğunda, artık uyum 
sağlamaya fırsat kalmaksızın eski düzenlemelerin yok edildiği durumlar ortaya 
çıkabilir. Bunun sonuçları da, artık yeni kalıba uymayan çok eski yönetim-
işletme yöntemlerinin terk edilmesi ve akılcı kullanım ilkesini içinde 
bulunduran bu kurallar artık işlemediğinden, kaynağın bozulması olabilir.  
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Bu, örneğin, XIX. yüzyıl başında, Devrim’in ve İmparatorluğun alt üst 
oluşu kargaşasından sonra Fransa’da yaşanan durumdur: orman alanlarının 
yönetim-işletme koşulları alabildiğine değişikliğe uğramıştır. Asillerle 
rahiplerin ayrıcalıklarının ortadan kaldırılması, seçkin, çok değerli mülkiyetin 
de ortadan kalkması, ve bunun devamında da, kullanım haklarını sınırlayan 
ayısız kuralların yok oluşu sonucunu getirmiştir. El konulmuş olan malların 
üyük bir bölümü özel şahıslara satılmış; diğer bir bölümü de Devlet 

mli bir 
ölümü özel şahıslar arasında paylaşılmıştır. “Roma” hukuku, “abusus”a, yani 

faydala

a’nın kırsalı, özellikle 
de Akd

avgaları, orman alanlarının 
yönetim irmesiyle kesintiye uğrasa da, 
Devlet 

rının 
muhafazasını güvence altına almak üzere yeni hukuk düzenlemeleri arayışı 

s
b
“mülkiyeti”nde kalmıştır. Ayrıca, eski komün mallarının çoğu zaman öne
b

nma şeklinin değiştirilmesine izin verilmek suretiyle genelleştirilmiştir. 
Bunun sonucu ise,  orman alanlarından pek çok açmalar ve sürekli bir aşırı 
faydalanma olmuştur. Bu baskı öylesine aşırıydı ki, Frans

eniz bölgesindeki dağları, tarihindeki en büyük insan etkisine maruz 
kalıyordu. Marjinal topraklar tarım kültürüne alınıyordu, meralar aşırı otlatma 
baskısı altındaydı, yakacak odun faydalanması, gelişmekte olan ülkelerin çoğu 
bölgesinde bugün olduğu gibi aşırı tüketim boyutlarındaydı.  

Diğer Akdeniz ülkeleri de aynı şekilde, benzer gelişim süreçlerini 
yaşadılar. Nüfusun artması, orman kaynakları üzerindeki baskıyı çok ileri 
boyutlara taşıdı. Havzanın Kuzey’inde bu baskılar, XX. yüzyıl başında ve 
ortasında doruğa ulaştı ama bugün tamamen geri çekilmiş durumdadır; oysa 
Güney’de ve Doğu’da bu baskılar bugün de devam etmektedir.  
 
 
9.3. Devlet müdahaleleri 
 

Orman alanlarının gözle görülür tahribi karşısında önce bazı bölgeler, 
arkasından Devletler harekete geçti. İtalya’da ve İspanya’da, Napolyon’cu 
kampanyalardan sonra, eski hukuk düzeni bırakılarak “Roma” hukuku düzenine 
geçildi. Daha sonra, XIX. yüzyılın politik k

inde, liberalizmin aralıklarla devreye g
idarelerinin rolünün  arttığını gördü. Böylece, XIX. yüzyılda İspanya’da 

“desamortization” politikası, büyük bölümü açmalarla ormansızlaşmış olan 
yaklaşık 6 milyon hektar Devlet ormanının özel şahıslara satılmasıyla son 
buldu. Fransa’da Devlet, 1820’li yıllarda öncelikle orman idaresini yeniden 
yapılandırmak (1824’te Nancy’deki Sular ve Ormanlar Okulu’nun açılışı) ve 
1827 yılında Orman Yasası’nı yürürlüğe koymak suretiyle devreye girdi. Daha 
sonra, 1860’lı yıllarda, özellikle Dağlık Alanların Restorasyonu (RTM) 
programı çerçevesinde, büyük bir ağaçlandırma politikası uyguladı. 

Bu Avrupa Devletleri böylece, artık uygulanmayan çok çeşitli yerel ve 
karmaşık eski kuralların tamamen yok olmasını önlemek ve iyileştirmek için, 
merkezi ve tekdüze idari yöntemleri kullanarak ormanların ve orman alanla

 43



 

içindey

adar ormanlar, 
evlet’in yetki alanındaki bir iş olarak görülmüyordu. 1857’de, bir orman okulu 
e bir orman idaresinin kurulması, arkasından gelen orman yasaları, daha 

i ortaya koydu. Atatürk tarafından Cumhuriyet’in 
urulması, daha sonraki çok güçlü bir ormancılık atılımının başlangıç noktası 

oldu. 1

la düşünüp 
değerle

diler. Elbette bu durum, kendi arazileri üzerinde Devlet’in bu 
müdahalesini kabul etmekte zorlanan insanlarla, kimi zaman şiddeti de içeren 
anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyordu. Çeşitli ülkelerin orman idareleri bir 
taraftan faydalanmalar için düzenlemeler yaparken diğer taraftan da,  ılıman 
Avrupa’da denemesi yapılmış olan orman amenajman metotları ve silvikültürel 
müdahaleleri (bkz. IV. Bölüm), bazen tavsamış bir başarıyla, Akdeniz 
ormanlarına uyarlamaya çalışıyorlardı. 

Kuzey Afrika’da, 1830’dan itibaren Cezayir’in sömürgeleştirilmesi, 
1981’de Tunus, 1912’de Fas üzerinde protektora (koruma altına alma) 
kurulmasıyla, buralarda Fransız modeline dayalı ormancılık idareleri 
oluşturulmuştur. 

Ormanların korunması ve yönetimi konusundaki ilginin çok eskilere 
gittiği (daha 1464’te Dalmaçya’da bir ormancılık servisi vardı) Hırvatistan’da, 
önemli örgütlenme çabaları, 1839’da orman idaresinin, 1846’da Hırvat 
ormancılık şirketinin ve 1860’da ormancılık ve ekonomi okulunun açılmış 
olmasıyla yükümlülük üstlenmekteydi. 

Doğu Akdeniz’de, Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması, Suriye ve 
Lübnan’da Fransız mandası da, buralarda orman alanlarının yönetiminde öteden 
beri yapılagelen uygulamaların yerine, Devlet orman idaresinin otoritesini 
getirdi. 

Türkiye’de, 1839’daki idari reform kararnamelerine k
D
v
kontrollü bir yönetim isteğin
k

945’te orman alanları devletleştirildi, ama “orman köyleri” pek çok 
faydalanma hakkının sahibi olarak kaldı. Güçlü ve etkin bir orman idaresine, 
mevcut ormanların yönetimi ve işletilmesi, ağaçlandırma, erozyonla mücadele 
ve orman köylerinin kalkındırılması görevleri verildi. 

Orman alanlarının yasal ve yönetsel statülerindeki bu değişiklikler, bu 
alanların maruz kaldıkları kargaşaların yalnızca bir yönüdür. Ekonomik alanda 
meydana gelen bu alt üst oluşların önemi büyüktür. Aslında, XIX. ve XX. 
yüzyılların değişik dönemlerinde, bütün Akdeniz bölgeleri peş peşe bu 
kargaşadan nasibini almış ve sanayi devrimi ve şehirleşmeyle büyük ölçüde 
değişime uğramıştır. Bunların kırsal yaşam ve orman alanları üzerindeki 
doğrudan ve özellikle dolaylı sonuçları radikal olmuştur. Bunların analizi, 
yalnızca yakın geçmişteki gelişmeleri anlamaya değil, ama aynı zamanda, 
gelecek yıllardaki olası gelişmeleri de prospektif* bakış açısıy

ndirme olanağı sağlar.  
 
 
 
 

* Geleceğin bilimsel olarak etüdü sayesinde, içinde bulunulan durumun düzenlenmesini amaçlayan 
metotlar bütünü (Petit Larousse) (ç.n.) 
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10. Çağdaşlaşma şoku 
 
Önce buharlı gemiler, arkadan demiryollarındaki gelişmelerle taşımacılık 
maliyetlerinin ciddi biçimde azalması, 1850’li yıllardan itibaren dünyanın 
değişik bölgeleri arasındaki rekabet koşullarını tamamen alt üst etti. Oysa buna 
paralel olarak, hayvan koşumlu tarım kültürünün mekanizasyonundaki 
gelişmeler, daha sonra da motorize olması (çekici güç olarak kullanılan 
hayvanların yerini traktörlerin alması), birçok ülkede tarımsal faaliyetin 
verimliliğini önemli ölçüde arttırıyordu. XIX. yüzyıl ortalarından itibaren, 
sömürgeci imparatorlukların yaygınlaşması ve uçsuz bucaksız deniz aşırı 
ülkelerdeki ekonomik büyüme, Kanada, ABD ve Arjantin buğdayları, 
Avustralya ve Arjantin yünleri, tropikal bitkisel yağlar... gibi rekabet gücü 
yüksek malların Avrupa pazarlarına akışını kolaylaştırıyordu. Çok elverişli 
koşullarda üretilerek ithal edilen bu ürünler karşısında Akdeniz’in önemli 
geleneksel üretimleri (buğdaygiller, yün, şarap, zeytin yağı...) rekabete 
dayanabilmek için çok zorlanıyordu. Marjinal bölgelerde ve özellikle kurak 
Akdeniz bölgelerinde yaşayan kırsal nüfusun sürekli olarak yoksullaşması ve 
kırsal göç süreci de böylece işlemeye başladı. 

Güney Fransa bölgeleri bu modernleşme şokundan ilk nasibini alanlar 
arasındaydı çünkü bu bölgeler, geniş bir ulusal bütünlük içine dahil olmuşlardı. 
Bir buçuk yüzyıldan buyana Akdeniz’in diğer bütün bölgeleri, birkaç yıldan 
beri küreselleşme şokuna dönüşmüş olan bu sarsıntı ile, biraz erken ya da biraz 
geç, yüz yüze geldiler. Yine de bu şokun etkileri, farklı yerlerde ve zamanlarda 
kendini farklı biçimde hissettirmekte; özellikle havzanın Güney’indeki 
ülkelerde bu sarsıntılar çok daha hızlı ve şiddetli olmaktadır. 

Bu gelişmeler, Akdeniz havzasının bugün mevcut durumunda 
görüldüğü biçimiyle, birbirinden giderek uzaklaşan yönde, birbirinden farklı 
“ikili” bir yapılanmayı getirdi: 

-   Birçok yerde, geleneksel yerel pazarlarda artı ürünleri satma olanağının 
giderek tükendiği görülen geleneksel kırsal ekonominin yavaş yavaş 
soluksuz kaldığına tanık olundu. Bunun sonucu ise, odun 
hammaddesinin kendi rolünü muhafaza ettiği, ancak çok yoksul bir 
yaşam düzeyine izin veren, yalnızca kendi gereksinimlerini karşılayacak 
kadar tarımsal üretime dayalı bir geri çekilme biçiminde gelişti; 

-   Başka yerlerde ise, ticarileşmeye yönelmiş bir modern tarımın 
zorlamasıyla, bütünleşmeye gidilmişti (bağlar, zeytinlikler, 
narenciyelikler...); ne var ki bu gelişme, üretimini modernleştirmek için 
gerekli sermayeyi genelde bulamayan yerel halkın tamamının yararına 
olmuyordu. Kent kökenli veya dış kaynaklı sermaye, genelde ormanı 
görmezden gelerek kendilerince daha kazançlı görünen faaliyetlere 
yatırım yapıyordu.  
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Avrupa’da ve Amerika’nın özellikle Kuzey’inde büyük ticaret ve büyük 
anayi eş zamanlı olarak gelişiyordu. Bu gelişmenin ilk sonuçlarından biri, 

orma
eklenm

daha so
sürecind

ülkel
ve gere
bir kırs
Türkler
Lübnanl

s
özellikle tekstil ve tarım araç-gereçleri alanlarında faaliyet gösteren pek çok 
kırsal esnafın batması şeklinde ortaya çıktı. 

Bir başka sonuç kentlerin gelişmesi ve dolayısıyla, çok yoksul 
köylerdeki işgücü fazlasının kentlere akışı oldu. Gerek Akdeniz kıyılarında 
(Barselona, Marsilya, Cenova), gerek Akdeniz’e göreceli olarak yakın (Lyon, 
Milano, Torino) ve gerekse uzak ama ekonomik gelişme odağı durumundaki 
(Amerika, sömürgeler, maden havzaları...) kimi kentlerin veya bölgelerin 
gelişmesi, zenginleşme olanağı kalmadığı için büyük bir yoksulluk içinde 
olanlara iş bulma olanağı sunuyordu. 

Akdeniz kırsalının pek çoğundaki getirisi düşük iş fırsatları ile, 
şehirlerde ya da kimi zaman çok uzak bölgelerde yüksek ücretle çalışma 
olanakları arasındaki farklar, kırsal göçün ekonomik motoru oldu. Buralarda 
bulunan ya da bulunabileceği düşlenen çağdaş yaşamın çekiciliği de kültürel 
motor oldu. Bu göç, köylerde nüfus atışının yavaşlamasını, sonradan da 
bunların kimilerinin boşalmasını başlattı. Bu olgu, doğal koşulların üretim için 
zorluğu (dağlık bölgeler, kurak bölgeler) ölçüsünde şiddetli gelişti. Öte yandan, 
dünya savaşları, iç savaşlar, sömürge savaşları... gibi politik nedenler de çoğu 
durumda bu göç olgusunu hızlandırdı. 

Fransa’da kırsal göç XIX. yüzyıl ortalarında, yani çok erken başladı. 
Üstelik, 1914-1918 savaşının neden olduğu yıkımlar özellikle Akdeniz dağ 
köyleri halkını vurdu. XX. yüzyıl boyunca, 1970’lere kadar buralarda çok 
yoğun bir nüfus azalması olgusu yaşandı: kimi kantonlarda (Güney Alpler, 
Korsika’nın iç kesimleri, Cévennes...) yaşayan nüfus, XIX. yüzyıl başında 
Fransız köylerinin eşzamanlı olarak yaşadığı ve nüfus yoğunluğunun en yüksek 
düzeye, orman örtüsünün ise en düşük düzeye ulaştığı 150 yıl öncesine oranla 
10 kez daha az bir düzeyde idi. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren, gidiş tersine 
döndüğünde ve kırsal nüfus azaldığında, terkedilmiş tarım arazileri üzerinde 

n vejetasyonunun doğal dinamiğine insan etkisinin (ağaçlandırmalar) 
esiyle, ormanlık alanlar yeni baştan hatırı sayılır ölçüde çoğaldı. 
İspanya’da, İtalya’da ve Yunanistan’da “uzak kırsal” yerlerin boşalması 
nraları, özellikle 1950’lilerden 1970’li yıllara kadar olan kalkınma 
e, daha sonra da Ortak Pazar’a giriş olgusuyla yaşandı. 
Benzer bir oluşumla, daha yakın zamanlarda, Güney’deki ve Doğu’daki 

erin yoksul köylerinden başlayarak, gerek aynı ülkelerin kentlerine doğru 
kse ekonomik büyüme odaklarına dönüşmüş bölgelere doğru çok yoğun 
al göç hareketi gelişti: Cezayirliler, Faslılar ve Tunuslular Fransa’ya; 
, Yunanlılar ve Yugoslavlar Almanya’ya; Mısırlılar, Suriyeliler ve 
ılar     Körfez     ülkelerine     yöneldi.     Havzanın     Güney’indeki    ve   
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Doğu’s

ine dönüştü. Bu kırsal göç dalgası 
başlang

ortalama nüfus artışı daha hâlâ Fas’ta % 
0.28, C

rleşim yerlerinin orman alanları aleyhine 
genişlem

 

undaki bu kırsal kesimlerden gelen göç dalgası, “otuz görkemli*”ler 
döneminde dışarıya yönlendirildi, sonra bu göç hareketi ekonomik güçlükler 
nedeniyle yavaşladı. Son on yıllar boyunca bu göçler esas itibariyle ülkelerin  
kendi içlerinde, köylerden kentlere göç biçim

ıçta yalnızca kırsal nüfus artışının hızını kesti. Sonra, ikinci aşama nüfus 
hareketinin gecikmeli gelişiyle birleşerek, görünen o ki, şimdilerde ya da 
oldukça yakın bir gelecekte, havzanın Kuzey ülkelerinde önceki on yıllarda 
yaşanmış olana benzer biçimde bir kırsal nüfus azalışı meydana gelecek. 1995-
2000 yıllarını kapsayan dönemde kırsal nüfusun yıllık ortalama azalışı, 
Türkiye’de olağanüstü bir  hızla gelişerek % 2.86 olmuştur; Tunus’ta ise bu 
oran % 0,17’dir. Buna karşın yıllık 

ezayir’de % 0.67 oranındadır. Oysa ki İstanbul metropolünün büyümesi 
yılda yaklaşık 300 000 kişi artarak sürmekte; Kahire’ninki ise 2000 yılında 
durulmuş görünmektedir. Ülkelere göre durumlar oldukça değişkendir. (Attané 
& Courbage 2001). 

Hal böyle iken, ne tarımın çöküşüyle ve ne de biyolojik yükseliş süreci 
ve bunun kolaylaştırdığı ormanın geri gelişiyle, Akdeniz orman alanlarının 
tarihi tamamlanmış oluyor. Tam tersine, günümüz dünyasında yeni önemli 
fırsatlar gelişiyor. Bir tarafta, yerel olarak, konutlara, ticarete, sanayi ya da 
turizme ve altyapılara tahsis edilmiş ye

esiyle oluşan çok yoğun baskılar var. Bir başka tarafta yeni bir 
toplumsal talep, gitgide daha etkinleşerek bu alanların yeni rollerinden yana 
tavır koymaktadır: “doğal” peyzajlar, doğanın korunması, açık alanda dinlence-
eğlence, “yeşillik” mesken ya da tatil yöresi, vs. 

Nihayet, atmosferin karbon gazını tutmada orman alanlarının rolü, 
Akdeniz’deki önemi sınırlı olsa da, iklim değişikliği Sözleşmesi (Kyoto 
Protokolü) ile getirilen mekanizmalarda, bitki örtüsünün oluşturduğu “karbon 
kuyuları”nın dikkate alınması şeklinde yeni bir faktör olarak gündeme oturuyor. 
Bütün bu önemli konular, değişik kapsamlarda da olsa, havzanın Güney’inde de 
Kuzey’inde de bulunmaktadır.    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

* otuz görkemliler: İkinci dünya savaşının sonunda başlayıp 1973’teki ilk petrol şokuna kadar 
süren, Avrupa’daki hızlı ve sürekli büyüme dönemi (ç.n.) 
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Bölüm 

II. 
Akdeniz orman alanlarının  
günümüzdeki durumu 
 
 

Bu bölüm, bu alanların halen içinde bulunduğu durumu betimleyen, 
birbirini izleyen üç farklı ölçekte yer alan, ve üç farklı betimleme tarzı kullanan 
üç kısımdan oluşmaktadır. 

Birincisi havzanın bütünü ölçeğinde ele alınır; çeşitliliklerine karşın bu 
alanların, bir kaç büyük karakteristik tip olarak gruplandırıldığı bir genel 
tipolojin

i; ciddi biçimde aşırı otlatma 
yapılara

man alanları tipleri 

1.1. Mevcut durumların çeşitlilik nedenleri            
 

ugün, Akdeniz’in bütün çevresinde, orman alanlarının çok farklı 
durumlar sergilediği gözlemlenebilir. Bu çeşitliliğin temel nedeni, esas 
itibariyle, kırsal kesimleri çok derinden sarsan “çağdaşlaşma şoku” nun bu 
alanları ğu tarihlerin farklı ve bu şokun ortaya çıktığı koşulların değişik 

luşunda yatar. Aslında orman alanları, global kırsal tarım sistemlerini meydana 

Bu şokun temel özellikleri, şu aşağıdaki şekilde kısaca özetlenebilir: 

in oluşturulması amaçlanmıştır. Temelde, önceki bölümün 
çözümlemelerine dayandırılmıştır. 

İkincisi, Akdeniz’i çevreleyen ülkeler ve bu ülkelerin başlıca idari 
bölümleri ölçeğine oturtulmuştur. İstatistik verilere dayanır ve bu veriler 
olabildiğince haritalar üzerinde gösterilmiştir. 

Üçüncüsü, küçük coğrafi bölge ölçeğinde yer alan kimi durumları ele 
alır. Bu durumlar, Akdeniz orman alanlarına ilişkin kimi önemli konuları 
açıklamak için örnek durum oluşturmaları nedeniyle seçilmişlerdir: gerçek 
değerinin çok altındaki verimlilikte alan yönetim

k alan yönetimi; alanlardan çok amaçlı faydalanma; odun dışı orman 
ürünleri ekonomisi; halkı, alanların yönetiminde söz sahibi kılan katılımcı 
yaklaşımlar; orman idarelerinin yeni rolleri... 
 
 
1. Akdeniz’in çevresindeki or
 
 

B

 vurdu
o
getiren elemanlardan yalnızca biridir ve bunların bugünkü durumu, ancak bu 
sarsıntılar referans alınarak anlaşılır.  
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- en az
paz

- gel
rek

ından ulusal ölçekte, ama daha geniş olarak küresel ölçekte 
arların açılması; 
eneksel tarzdaki tarımsal üretimlerin veya el sanatları ürünlerinin 
abetçi olmayan durumu; 

pısı: bir yanda, üretim 
tma değerli bir tarım 

sermaye birikimi olanağının var 
lanabilir topraklar için geçerlidir. 

Diğer tarafta, entansif tarım uygulamaya yönelik mekanizmaları 

elerine, gerek kentlere ve gerekse diğer 

çöküş sürecindeki bölgelerinde, 

ık göç sonucu olan azalmayı 
dengeleyemez ve hatta çoğu zaman negatife döner; 

- ve nihayet, olasıdır ki, yeni ekonomik faaliyetlerin geliştiği ve buna 
en doğuş aşaması.   

    Bu gelişim-dönüşüm süreci, bölgeler ve ülkelere göre, bu alternatif 
lgular arasındaki aşama farklarının şiddetli bir tezahürü ile ortaya çıktı. 

 başlarına kadar aşırı 
üzyılın ortasında 

aşladı 

- Akdeniz tarım alanının birbirine ters ikili ya
tekniklerini modernleştirmek ve yüksek ka
kültürünü uygulamak için gerekli 
olduğu bölgeler. Bu çoğunlukla su

harekete geçirmek için gerekli yatırım olanaklarının kârlılıktan çok 
uzak bulunduğu, çöküş sürecindeki bölgeler. Bu ise genelde, kuru 
yamaç arazilerin durumudur; 

- çöküş sürecindeki bölgelerde geçimini sağlayacak bir iş bulma 
olanaklarının azalması, hatta kalmamış olması; bu durum, genelde genç 
nüfusun hızla artması sonucunda ciddi boyutlara ulaşır ve bu noktada 
göç olgusunun ilk aşaması başlar; 

- gerek entansif tarım bölg
bölgelere, ülkelere ya da kıtalara doğru, genellikle yoğun olan kırsal 
göç.          
Havzanın Kuzey kıyısı ülkelerinin 

geleneksel ekonomiden çağdaşlığın hakim olduğu bir ekonomiye geçiş, birçok 
aşamalardan sonra gerçekleşti:  

- önce, yoksul ve nüfusu çok yoğun bir halk tarafından doğal 
kaynaklardan aşırı faydalanma aşaması; 

- sonra, nüfus hareketinin ikinci aşamasında kırdan kaçış sürerken, 
nüfusun dramatik azalışına kadar uzanabilen bir tarımsal gerileme 
aşaması: nüfusun doğal artışı art

yeni kişilerin gelip yerleşmesinin eşlik ettiği yenid

o
Fransa’da, XVII. yüzyılın ortasından XIX. yüzyılın

ydalanma yoğun biçimde uygulanıyordu. Kırsal göç  XIX. yfa
b ve tarımın verimsizleşmesinin peşinden bugüne kadar sürdü. İspanya’da, 
İtalya’da ve Yunanistan’da göç olgusu ve tarımın gerilemesi daha geç ortaya 
çıktı. Kuzey’de yaşanan senaryo Güney’de de görülecek mi? Ya da, başka olası 
geleceklere doğru mu yönelmeler olacak? Türkiye’de, Suriye’de, Lübnan’da 
kırsal göçün olağanüstü hızlı geliştiği gözlemleniyor; Magreb’te, aşırı 
faydalanma hâlâ çok yoğun ama artık dengelenme noktasına gelmiş gibi 
görünüyor. Geçmişte, ekonomik ve politik çerçevenin farklılığı çok ağır 
basmıştı. Gelişim-evrim sürecinin tarihleri ve özel koşulları, sömürge ya da 
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söm g
uzak ya  göre, barış ya da savaş veya önemli kargaşalar 
döneml
karşıt se
 
 
1.2. Sın
 

özet bir
- 

ür eci devletlere ait olan ilgili bölgelere göre, büyük ekonomik merkezlere 
 da yakın oluşlarına

erinde bulunuşlarına göre büyük ölçüde değişti. Gelecekte de birbirine 
naryolar aynı şekilde olasıdır. 

ıflandırma denemesi 

Akdeniz’in çevresindeki orman alanlarının bugün olduğu şekliyle, biraz 
 tipolojisi, bu alanları birkaç büyük tip arasında dağıtmaya yöneltiyor:  
Kırsal nüfusun yoksulluğu yüzünden aşırı faydalanma yapılan 
alanlar. Yaşama ortamı, kullanım tarzı nedeniyle çoğu zaman tahrip 
olmuş durumdadır, şöyle ki: erozyona karşı duyarlı marjinal topraklar 
üzerindeki açılmış alanların tarım kültürüne alınması; yakacak odun 
temini için aşırı faydalanma; koyunların, daha da kötüsü, küçük 
fidanları yiyerek ormanın gençleşmesini engelleyen ve otsu bitki 
örtüsünü kısmen de olsa tahrip ederek korkunç bir erozyonu peşinden 
getirecek olan, keçilerin aşırı otlatılması. Bu koşullarda ekosistem 
potansiyelleri giderek geri çekilir: erozyona maruz kalan toprak incelir 
ve fakirleşir. “klimax”ın karakteristik bitkileri kaybolur ya da eser 
miktarda kalır. “Matoralleşme” ya da stepleşme süreci ilerler. Varlığını 
sürdürebilen bitkiler, yalnızca gençleşme gücü çok yüksek olanlar 
(öncü vejetasyon), veya toprağın doğal koşullarına ve ileri derecedeki 
kuraklığa uyum sağlamış olanlardır. Böyle alanlara bugün, havzanın 
özellikle Güney’inde ve Doğu’sunda (Magreb’in ve Maşrık’ın dağları) 
rastlanmaktadır. Bunlardan kimilerinin ulaştığı degradasyon aşaması, en 
azından orta erimde, geri dönüşü olmayan noktadadır. 
Verimsiz tarımsal ve pastoral alanlar. Bunlar ge- nelde, yukarıdakine 
benzer bir aşırı faydalanma aşamasını daha önce yaşamış olan alanlardır 
ama ekonomik koşullar bugün için, geçmişteki aşırı faydalanma 
sebeplerini ortadan kaldırmıştır: Şöyle ki, marjinal tarım toprakları 
yeterince verimli olmadığından terkedilmiş, sonradan bu açılmış 
alanlara yeniden vejetasyon örtüsü gelmiştir; otlatma ya hiç 
yapılmamakta ya da düşük yoğunlukta, çok seyrek yapıldığından, alanın 
açıklığını sürdürmesi için yeterli olmamaktadır; yakacak odun 
tüketiminin yerine, daha ucuz ve daha kullanışlı olan diğer enerji 
kaynakları kullanılmaktadır. Böylece, “biyolojik yükseliş” süreci 
oluşabilir: ormanların hem alan olarak, hem dikili hacım olarak ve hem 
de yıllık ortalama artım yönünden kazanımları olur; normal vejetasyon 
katmanının ağaçları geri gelir ve gelişir. Bununla birlikte bu gelişim 
süreci kimi zaman çoban ateşleri kullanımı yüzünden yavaşlar. 
Biyolojik yükselme aşamasındaki bu alanlara Avrupa’nın bütün 
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ülkelerinde (Alplerin güneyi, Balkanların kimi bölümleri...) çokça 
rastlanır ama Güney’in kimi noktalarında da görülmeye başlamıştır. 

- Havzanın Güney’inde ve Doğu’sunda olduğu gibi, Kuzey’inde de 
modern tarımın uygulandığı alanlar. Unutmamak gerekir ki Akdeniz 
bölgesinde entansif tarım yapılan hemen bütün topraklar, eğer bu tarım 
kültürü yapılıyor olmasaydı, bugün orman örtüsüyle kaplı olacaktı. 

ki derin ve zengin topraklar üzerinde, genelde 
ğu ölçüde, bu tarım kültürüne yer açmak 

- 

- 

- 

Ovalarda veya vadilerde
en iyi araziler söz konusu oldu
için yok edilen ormanların büyük bölümünün çok boylu, yapraklı 
ağaçlardan oluştuğu düşlenebilir. Günümüzde böylesi ormanlardan çok 
azı varlığını sürdürebilmiştir ve bu kadar az oluşları bunları çok değerli 
kılmaktadır. Günümüzde artık, modern, entansif ve verimli bir tarıma 
yer açmak için ormanlardan yeni açmalara yönelik genelleştirilebilecek 
baskı kalmamıştır. Ama yine de bu baskı lokal olarak yoğunlaşabilir: 
sulanan tarım alanlarının genişlemesi; çok yüksek değeri olan kıraç 
tarım alanlarının yaygınlaşması (büyük üzüm bağları örneğin); sulak 
alanların kurutulması... Büyük biyolojik ve peyzaj değeri olan 
ekosistemler, bu durumların sayısı oranında tehlike altına girebilir.  
Kentleşme baskısı altındaki alanlar. Bu bağlamdaki baskılar yalnızca 
konutlar için yerleşim alanı açmakla sınırlı olmayıp aynı zamanda ticari 
ve endüstriyel yerleşimlerin, büyük ulaşım altyapılarının ya da turistik 
yatırımların yaptığı baskıları da içerir; bu sonuncular, Akdeniz 
bölgesinde küçümsenecek gibi değildir. Bu baskılar öncelikle, eskiden 
tarım ya da orman alanı olup da yapılaşma amacıyla açılmış alanların 
doğrudan kullanımı olarak açıklanır; ancak bununla sınırlı değildir, bu 
yerleşimleri çevreleyen ve varlığını sürdüren alanların da tahribi söz 
konusudur: çer-çöp, moloz birikmesi, yayalar ve araç geçişleri 
yüzünden toprağın çökmesi, yangın ve tahrip risklerinin artması. Bu 
alanların boş, ağaçsız, bitkisiz kalması istenmiyorsa, tam tersine, yeşil 
kuşak alanları rolünü üstlenmesi arzu ediliyorsa, özgün bir yönetim-
işletme modeli uygulanması gerekir. Şehirleşmenin ve turizmin hızla 
büyümesi yüzünden böyle alanlar Akdeniz’in Güney’inde olduğu kadar 
Kuzey’inde de ülkelerin tamamında gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
Temel amacın, genelde, koruma amaçlarını da içinde taşıyan odun 
hammaddesi üretimi olduğu klasik orman işletmeciliği altındaki 
alanlar. Bu alanlar özellikle nemlilik oranı yüksek dağlarda ve daha 
tipik olarak atlantik ya da Orta Avrupa ormanları ile geçiş zonlarında 
bulunur. Kârlı olmaktan öte, daha çok pahalı bir işlem olan bakım ya da 
silvikültür metotlarının uygulanması sorunu genelde tartışma konusudur 
(bkz. IV. Bölüm).  
Özel ürünlere yönelik olarak, çok özgün metotlarla yönetilip işletilen 
ağaçların bulunması gibi ortak özellikleri olan çok çeşitli alanlar 
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kategorisi. Bu grup içinde, İber Yarımadası ülkelerinin dehesaları, 
mantar meşelikleri, Fas’ın arganiyelikleri, meyveli kestanelikler, fıstık 

- 

uz, 

durumla
durumla

özel, ek
bağlı ol
 
 
2. Orm
 

kaynakt

çamlıkları (tohumları için yetiştirilen çam ağaçlamaları), ayrıca 
kavaklar (Italya’da Po, Suriye’de Fırat gibi çok sayıda ovalarda bolca 
bulunan), çınarlar (Katalonya), ökaliptuslar (Magreb, Yakın-Doğu) gibi 
hızlı gelişen tür ağaçlamaları hatta Mısır’da olduğu biçimiyle yollar, 
kanallar boyunca yapılan galeri plantasyonları. Bu gruba, Kuzey 
Afrika’nın selüloz üretimi için yetiştirilen alfa stepleri de dahil 
edilebilir. 
Ve nihayet, çağdaş dünyanın hatta “post-endüstriyel” dönemin 
endişelerine bağlı olarak çok amaçlı sosyal kullanım alanları. 
Biyolojik çeşitliliğin korunması, doğanın gözlemlenmesi ve 
muhafazası, yeşil turizm, doğa sporları ve dinlenme-eğlenme ortamları, 
güzel manzaralı şık konut alanları... Bu alanlar, yeni sosyal ilgi 
gruplarının yatırım yaptığı ve hatta buralardan yeni roller bekleyenler 
tarafından yeni yerleşmelerin olduğu, gerileme sürecindeki alanlar 
olabildiği gibi, klasik ormancılık işletmesinin yeni kullanımlar lehine 
öncelikli önemini yitirdiği alanlar da olabilir. Genelde rahat, soruns
“doğa” ile iç içe olmaktan çok şeyler bekleyen insanların (sürekli ya da 
geçici olarak) çokça bulunduğu bütün bölgelerde bu tür yerlere 
rastlanır. Buralarda gerekli yatırımlar gerek özel şahıslar tarafından 
(birinci ya da ikinci konutların çevresindeki düzenlenmiş alanlar), gerek 
kolektif (yönetilip işletilmesi vergilerle dolaylı olarak finanse edilen 
orman alanları) ve gerekse ticari etkinliklerle olabilir (ekoturizmin 
getirileri, özellikle Güney’in kimi bölgelerinde giderek gelişiyor). Bu 
alanlar genelde kentleşme baskısının en yoğun olduğu yörelerin dışında 
ama, ekonomik ve turistik gelişmenin etki alanı içinde bulunur. 
Burada, ideal durumları tanımlanan söz konusu tipoloji, gerçek 
rla nadiren tam olarak çakışır; gerçekte ise, somut olarak her alan, bu 
rın birine ya da diğerine az ya da çok yakınlık gösterir.  
Aynı şekilde açıktır ki, bu alanlara müdahil olan ilgi gruplarına (kamu, 
onomik, dernekler), en önemli beklentilere ve en sık görülen sorunlara 
arak durumlar büyük değişiklikler gösterebilir. 

an alanlarına ilişkin istatistik veriler 

Akdeniz orman alanlarının mevcut durumu hakkındaki bilgiler birçok 
an sağlanmaktadır:           
Bilimsel veriler. B- unlar göreceli olarak güvenilirliği yüksek verilerdir 
ve bilimsel yayınlar aracılığıyla kolaylıkla ulaşılabilir; ancak, genelde 
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eksiktir, bütünlük göstermez ve gerek belli bir alan, gerekse özel bir 
sorun ile ilgili olurlar.  
Yönetim-işletme verileri. Orman alanlarını yönetip işletmekten 
sorumlu kurumların işletmeci birimleri düzeyinde oluşturulurlar: ulusal, 
bölgesel, yerel idareler, Devlet ormanlarının yönetiminden sorumlu ofis 
ya da ajanslar; özel orman sahipleri veya bunların vekilleri (işletme-
yönetim sendikaları birlikleri, orman eksperleri, vs.). Bu veriler 
genelde, orman yönetim işleri veya silvikültürel müdahaleler için 
toplanır. A

- 

ma ne yazık ki bunlar genelde pek homojen değildir (Devlet 

- 

- 

bazında 

- 

n etütlerle tamamlayıp, 
düzenli yayınlarla ve veri bankalarıyla değerlendirmek suretiyle bu çeşit 
bir çalışmayı gerçekleştiren başlıca uluslararası kuruluştur. Kitabın bu 

şturan veriler esas itibariyle 
ımlamalar 

gere ir.
hareket

ormanları için olanlar hariç), yetersizdir (özellikle de özel 
ormanlardakiler) ve ulaşılması zordur.  
“Etütler”. Yönetim-işletme verileri ile bilimsel veriler arasında yer 
alırlar; bir yönetim-işletme amacı içinde, gerek tamamen bilimsel 
metotlarla, gerekse bilimsel metotların türevleri kullanılarak 
gerçekleştirilirler. Bunlar, genelde zengin ama çok heterojen ve 
ulaşılması zor büyük bir “gri literatür” meydana getirirler. Masif 
ormanlar hakkında derinlemesine, ayrıntılı bilgi sahibi olmak için çok 
özel öneme sahip olan etüt çalışmaları, orman istasyonlarının 
tipolojisini inceleyen etütlerdir. 
Ulusal veriler. Gerek yönetim-işletme verilerinin (eğer yeterince 
homojen ve tamam ise) bir araya getirilmesiyle, gerekse uzaktan 
algılama gibi yeni tekniklere giderek daha çok yer veren ulusal orman 
envanterlerinden sağlanır. Bu envanterler ülkelere göre belli 
periyotlarda ve çok değişik ölçeklerde gerçekleştirilir. Türkiye’de ve 
Fransa’da envanterler on yıllık aralıklarla yenilenmektedir.Yakın 
geçmişte bir çok Akdeniz ülkesi orman envanterlerini yayımlamıştır: 
İspanya (1975’te ilk envanter; 1990’dan bu yana iller 
envanterler), Cezayir (1984), İtalya (1988), Tunus (1995) ve Fas (1996) 
örneğinde olduğu gibi. Diğerleri halen bunları hazırlama 
aşamasındadırlar. 
Uluslararası veriler. Çeşitli ülkelerden alınan ulusal verilerin 
derlenmesi, mukayesesi ve eleştirel yaklaşımla değerlendirilmesiyle 
oluşturulur. Ormancılık alanında FAO, özgü

bölümünün tablo ve grafiklerine temel olu
FAO’nun verileridir. Burada belirtmek gerekir ki ulusal tan
ve sınıflandırma sistemleri, uluslararası ölçekte FAO tarafından kabul 
edilenlerden farklı olabiliyor. 
Ormanların yayılış alanlarına ilişkin verilerin ihtiyatlı yorumlanması 

k  Orman envanteri tekniklerinin giderek gelişmekte olduğu gerçeğinden 
le, envanter tarihlerinin yakınlığı ölçüsünde verilerin doğruluk 
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dereces
için, ik tmamak gerekiyor. Bir yandan, ileri derecede 
deg e
istatistik
yandan,
olan al
dahil e
artışları
bölgele
tam ter
olunca, e izlenimleri ile, bu ülkelerdeki 
orm  a
tahminl
tutarsızl

haritala
verilerin
yararlan
düzeyin ık alanların yüzölçümleri ile ülke genel 
yüz ü
alanları
biyocoğ

inin arttığı düşünülebilir. Bununla birlikte, doğru biçimde yorumlamak 
i olguyu gözden uzak tu

rad  olmuş ve makilere ve gariglere dönüşmüş olan kimi doğal ormanlar, 
 kategori olarak her zaman “orman” statüsünde kabul edilebilirler. Öte 

 çoğunlukla önemli büyüklüklerdeki ağaçlandırma çalışmalarına konu 
anlar, yaşama yüzdeleri düşük olduğu durumlarda bile bu kategoriye 
dilmiştir. Havzanın Kuzey bölgelerinde rakamların gösterdiği alan 
, gerçek bir biyolojik yükselişe tekabül etmektedir. Güney’in bir çok 
rinde ise bu artış, özellikle ağaçlandırma çalışmalarından kaynaklanır ve, 
sine, bitki örtüsünün gerçek degradasyonunu maskeleyebilir. Böyle 
 kimi rakamların gösterdiği genel iyileşm

an lanlarının yok olma ritminin halen yılda % 2 ila % 4 oranlarına ulaştığı 
erini yapan kimi uzmanların çok kaygı verici söylemleri arasındaki 
ık açıklanabilir. 
Birçok Akdeniz ülkesinin orman alanları oranları, izleyen sayfalardaki 
rda (Harita 7-14) verilmiştir. Bu haritalar, FAO’nun, Avrupa Birliği’nin 
den ve ulusal kaynaklardan (özellikle de orman envanterleri) 
arak, ülkelere göre birinci derece veya ikinci derece idari bölümlenme 
de, orman alanları ve diğer ağaçl

ölç mü arasındaki oran hesaplanarak hazırlanmıştır. Zeytin yetişme 
nın sınırıyla tanımlanan Akdeniz biyocoğrafya kuşağının sınırları, başka 
rafya kuşaklarına da giren ülkeler için yaklaşık olarak gösterilmiştir. 
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ıyı ülkelerinde 1990 ve 2000 yıllarındaki ormanların ve diğer ağaçlık ll
 

 alanların yüzölçümleri, yı ık artım ve ağaçlandırmalar. 

2000 yılında orman alanı yüzölçümü 

Ülke/yüzölçümü 
Toplam 

ormanlar* 
1990 

Doğal 
ormanlar 

Orman 
ağaçlandırmaları

2000 yılı toplam 
ormanları 

1990 ve 2000 
arasında ortalama 

değişiklik 
Diğer ormanlık 

alanlar** 

Toplam 
ormanlar 
ve diğer 

ormanlık alanlar
 

 1000 ha 1000 ha 1000 ha 1000 ha % ha/nüfus 1000 ha/yıl % 1000 ha 1000 ha 

Akdeniz Avrupa’sı           
İspanya 13 510 12 466                     1 904 14 370 28,8 0,4 86 0,6 12 611 26 981
Fransa 14 725 14 380 961 15 341 27,9 0,3 62 0,4 1 833 17 174
İtalya 9 708 9 870 133 10 003 34 0,2 30 0,3                            985 10 988
Slovenya 1 085 1 106 1 1 107 55 0,6 2 0,2                              67 1 174
Hırvatistan 1 763 1 736 47 1 783 31,9 0,4 2 0,1                           330 2 113
Bosna-Hersek 2 273 2 216 57 2 273 44,6 0,6 n.s                n.s.                           433 2 706
Sırbistan 2 901 2 848 39 2 887 28,3 0,3 -1 -0,1                           586 3 473
Arnavutluk 1 069                 886 102 991 36,2 0,3 -8 -0,8 -                       991
Yunanistan 3 299 3 479 120 3 599 27,9 0,3 30 0,9 3 154 6 753
Toplam 50 333 48 987                     3 364 52 354 30,2 0,3 203 0,4 19 999 72 353
 
Orta-Doğu         
Türkiye                  10 005 8 371                     1 854 10 225 13,3 0,2 22 0,2     10 695 20 920
Kıbrıs                       119                 172 0 172 18,6 0,2 5 3,7                            214                      386
Suriye                         61                   232 229 461 2,5 n.s n.s n.s.                              35                      496
Lübnan                         37                     34 2 36 3,5 n.s n.s -0,4                              35                         71
İsrail                         82                     41 91 132 6,4 n.s 5 4,9                              46      178 
Toplam                  10 704 8 850                     2 176 11 026 11,1 0,1 32 0,3               11 025 22 051
 
Kuzey Afrika         
Mısır                        52                       0 72 72 0,1 n.s 2 3,3 - 72
Libya                 311              190 168 358 0,2 0,1 5 1,4                           446 804
Tunus                       499                   308 202      510 3,1 0,1 1 0,2                           328 838
Cezayir 1 879 1 427 718 2 145 0,9 0,1 27 1,3 1 662 3 807
Fas 3 037 2 491 534 3 025 6,8 0,1 -1                 n.s. 1 265 4 290
Toplam 5 778 4 416 1 694 6 110 1,1          n.s 34 0,6 3 701 9 811
 
Akdeniz ülkeleri toplamı 66 815 62 253 7 234 69 490 8,2 0,2 269 0,4 34 725 104 215

 
Kaynak: FAO (2000 & 2001). 
* Bu kategoride FAO doğal ormanlarla plantasyonları gruplandırıyor. % 10’un ü le
0.5 hektardan büyük alanlar buraya dahil edilmiştir. Özel bir üretim amacıyla kur b
ağaçlar) dahil değildir. 
** Ağaçların olgun yaşlarda 5 metre boya ulaştığı ve % 5 – 10 arası kapalılığı ol ya
10’un üstünde kapalılığı olan alanlar, ya da çalı veya ağaççıklarla kaplı ve % 10’ sö
istatistiklerden alınan verilerdir (ülkeler itibariyle 1980 ve 2000 arası).  

zerinde kapalılığa sahip araziler i
ulmuş meşcereler (meyveli ağaç 

an araziler, veya ağaçların olgun 
un üstünde kapalılığı olan yerler 

, üzerindeki ağaçların en az 5 metre boylanabildiği 
ahçeleri, tarım-orman karma sistemlerinde dikilmiş 

şlarda 5 metrenin altında boylanma yaptığı ve % 
z konusudur. Verilen rakamlar mevcut son 
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Harita 6 
Kıyı ülke i orman alanlar niz b
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ler nin ı içinde Akde ölgesi ormanlarının oranı ve önemi  

 
 
Kaynak l  
Kuz ’ keleri ve Türkiye için verilen % değerleri tahminidir. 
 
Harita
Fas’ ı oranı 
 

: FAO (2000 & 2001)
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Harita 8 
Cezayir’in orman alanları oranı 

 
 

 9 Harita
Tunus’un orman alanları oranı 
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Harita 10 
 Türkiye’nin orman alanları oranı

 
 
Harita 11 

anı 
 
Yunanistan’ın orman alanları or
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Harita 12 
İtalya’nın orman alanları oranı 
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Harita 13 
Fransa’nın orman alanları oranı (yalnız Akdeniz bölgesi) 
 

 
 
Harita 14 
İspanya’nın orman alanları oranı 
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Şekil 3 
Tunus’ta arazi kullanım durumuna göre ülke yüzölçümünün dağılımı 

 
Kaynak: Tunus orman ve pastoral alan envanteri, 1995 
 
Tunus’un orman ve pastoral alan envanterinden alınan bu veriler, diğer bitkisel peyzajlar arasında 
orman alanlarının göreceli önemini yerli yerine oturtmamızı sağlıyor.Arazi kullanım biçimleri 
yalnızca üç büyük kategoriye ayrılmıştır: tarım alanları (tarımsal üretim ve otlatma); ormanlar ve 
diğer ağaçlıklı alanlar; diğer araziler (özellikle yapılaşmış veya yapaylaştırılmış bölgeler, çöller 
ve yüksek dağlık alanlar). 
*   Sebkha: Denizle bağlantısı olmayan tuzlu bataklık (ç.n.) 

* Ripikol: Akarsuların veya durgun suların çevresinde yer alan (ç.n.) *
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Şekil 4 
1990’dan buyana Tunus’ta orman alanlarıyla sulanan alanların gelişim seyri 
 

 
Kaynak: Auclair, 1997. 
Orman alanlarında sürekli ve çarpıcı bir azalmadan sonra, 1970’li yıllardan itibaren bir duraklama 
hatta, özellikle ağaçlandırmalardan kaynaklanan belli bir artış görülmektedir.   
 
 
Şekil 5 
Fas’ın tamamında, hakim türler itibariyle orman alanlarının dağılımı    
 

 
 
Kaynak: Tarım Bakanlığı, 1999 
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Harita 15 
alanı oranlarının 

eğişimi 
 

Fransa: Son iki envanter dönemi arasında Akdeniz Bölgesindeki illerin orman 
d

 
 
Kaynak: Fransız Ulusal Orman Envanteri 

977-1986 dönemi ve 1984-1999 dönemi Ulusal Orman Envanteri sonuç1
Y

larını gösterir harita. 
angınlara karşın, orman alanlarındaki çok hızlı artış, esas olarak, tarımsal ve pastoral pek çok 

alanların terkedilmiş olmasından kaynaklanıyor.Bir tek Bouches-du-Rhône eyaleti için, orman 
alanları yaklaşık % 10 artarken, dikili ağaç hacmı yaklaşık % 20, ve yıllık ortalama biyolojik 
artım % 40 dolayında büyüyor; bu da, orman vejetasyonunun kendi dinamiğinin ne kadar dikkate 
değer olduğunu gösterir.    
 
 
3. Kimi durumların etüdü  
 

Yukarda verilen rakamlar, gerek ülkeler arasında karşılaştırmalar 
yapmak ve gerekse büyük değişimlerin yaşandığı dönemlerdeki gelişim-evrim 
sürecini izlemek açısından son derece yararlıdır. Ama yine de bunların 
çoğunluğu arazideki gerçekleri biraz da gölgelemektedir. Aşağıdaki örnek 
durumların verilmesindeki amaç, bir yandan bu sakıncanın giderilmesine 
çalışmak, diğer yandan da, izleyen bölümler için somut örneklerden 
yararlanmaktır. Bir sonraki bölümde tanımlaması yapılmış olan meşe 
mantarının nihai ürüne dönüştürülmesi süreci de bir durum etüdü olarak 
okunabilir. 
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3.1. Chefchaouen’de Rif  Bölgesi: Katılımcı yaklaşımla kalkınma  

Rif bölgesi, Fas’ın diğer bölgeleri arasında çok belirgin bir özgün 
yapıya sahiptir ve özel nitelikleri vardır.  
  Doğal faktörler bağlamında, Rif Dağı batıdan gelen Atlantik etkileri ile 
kuzeyde ve doğuda hakim olan Akdeniz etkilerinin arasında yüksek bir bariyer 
oluşturmaktadır. Yamaçlar arasındaki zıtlıklar çoğu zaman iyice belirgindir. 
Biyoklimalar çok hızlı bir barometrik basınç değişimiyle (gradyan) değişime 
uğrarlar ve (Akdeniz’e bakan yamaçta) yarı-kuraktan (Atlantik rüzgarlarına açık 
olan sırtlarda) çok nemliye ve sıcaktan çok soğuğa doğru giderler. Vejetasyon 
katmanları da termo-mediterraneden oro-mediterraneye doğru gider. Özellikle 
yüksek dağ katmanında yalnızca Fas göknarı ormanları (Abies pinsapo varyete 
marocana) ile sedir ormanları bulunur. Supra-mediterrane katmanında, 
yaprağını döken meşelerle çamlar, karaçam ve sahil çamı vardır; mezo-
mediterrane katmanında, kalkersiz topraklar üzerinde, mantar meşesi ormanları 
oldukça yaygın bulunmaktadır, ancak tarım için yapılan açmalar nedeniyle ciddi 
biçimde azalmış durumdadır. Termo-mediterrane katmanında ise, eskiden 

rmanlık alanlar olması gereken harnupluklar, yabani zeytinlikler ve 
rihsel bağlamda Rif Bölgesi, Endülüs’e olan 

de, 
n 
a 
 

zaman ulusal bütünleşmeden yana aktif bir politika 
lemiştir. 

ğlı insanları çok güçlü 
 Geleneksel tarım sistemleri, klasik Akdenizli 

meline dayan
düşük b

i   için % 2.06   olan   yıllık   ortalama   nüfus   artışı   burada   %3  
 

       denemesi1

 

o
menengiçlerin kalıntıları vardır. Ta
yakınlığının her zaman çok fazla etkisi altında kalmıştı. Protektora* dönemin
Fas’ın diğer bölgelerinden farklı olarak Fransızların değil, İspanyolları
yönetsel denetimi altında yer almıştı; bu ise, XX. yüzyılda yaşanan çağdaşlaşm
biçiminde çok belirgin farklılıkları da beraberinde getirdi. Bağımsızlıktan beri
Fas Hükümeti, her 
iz

Sosyal ve ekonomik açıdan ise, Rif Bölgesinin da
bir kültürel kimliğe sahiptirler.
te ır: kara sabanla işlenen topraklarda, hektarda 6-8 kental gibi çok 

ir verimle tahıl üretimi; esas itibariyle keçilerden oluşan ve besinlerinin 
en büyük bölümünü orman alanlarından karşılayan sürüler; meyvelikler,  
özellikle de, yabani delice fidanlarının aşılanması veya dikim yoluyla kurulan 
zeytinlikler. Ve nihayet “sbir”, bitki örtüsünü kesip yakmak suretiyle, hâlâ  
uygulanmakta  olan  gezginci tarım kültürü, meşeler başta olmak üzere yapraklı 
ormanların matorallere dönüşerek degradasyonundan sorumludur. Nüfus artışı 
çok yüksektir (Chefchaouen ilinde km2 başına 100 kişiden fazla bir nüfus 
yoğunluğuna ulaşmıştı) ve daha hâlâ Fas’ın en yoğun nüfuslu illerinden biridir 
(ülke   genel

1.Bu durum etüdü Fas’ta bir teknik gezinin konusu olmuştur ve Mavi Plan Örgütü bu çalışma 
için, Fas’ ığı’nda Ormancılığın Geliştirilmesi Müdürü M. Omar 
M’Hirit’in uzmanlığından yararlanmıştır.   
 

* Protekt a: Güçlü bir devletin zayıf bir devleti kendi koruması altına alması (ç.n.) 

ın Sular ve Ormanlar Bakanl

or
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dolayındadır). Bu durum, özellikle mantar meşesi ormanlarının tahribine 
zere, yeni tarım toprakları kazanmak için açmalar; aşırı otlatma 

e aşırı yakacak odun faydalanması gibi, orman alanları üzerindeki çok yoğun 
ıyı 

 

zi vitesli 

yönelik olmak ü
v
bask da açıklamaktadır. Böylelikle Rif, orman örtüsünün yaklaşık % 30’unu 
son otuz yıl içinde kaybetmiştir. 

Son onyıllar içinde, çok özel bir ekonomik faaliyet gelişmiştir: hint 
keneviri (esrar) yetiştiriciliği. 1960’lı yıllarda bu kültüre, ilaç endüstrisinin 
talebini karşılamak üzere ve çok yoksul kırsal nüfusa biraz ek gelir sağlamak 
amacıyla sınırlı ölçüde izin verilmişti. 1970’li ve 1980’li yıllarda Avrupa’da, 
esrar kökenli hafif uyuşturucu kullanımının artması büyük bir talep yaratmıştır 
ve bu durum Rif’te bu ürünün yetiştirilmesinin hızla yaygınlaşması ve parasal 
ekonominin gelişmesi sonucunu doğurmuştur. Ama yine de sonuçta, ürünün ilk 
el üreticisi yoksul köylü değil, asıl bu trafiği yönetenlerle aracılar kazandılar. 
Orman alanları üzerindeki etkisine gelince; bu kimi durumda olumsuz (bu 
kültürü gerçekleştirmek için derin, kalkersiz ve sulanabilir toprak kazanmak 
amacıyla açmalar yapılması gibi), ama çoğu zaman da olumlu (keçi 
yetiştirmenin ve dolayısıyla aşırı otlatma baskısının azalması gibi) sonuç 
vermiştir. Bugün bu ekonomi krize girmiştir. Bir taraftan, pazarın doygunluğa 
ulaşmasıyla (kimilerine göre bunun nedeni, Hollanda’da seralarda hint keneviri 
üretimi yapılıyor olmasıdır) kazançlarda azalma olmuş, diğer taraftan da 
hükümetin, uyuşturucu trafiği ile mücadelesi sonucu risklerde artma meydana 
gelmiştir. Bu durumda da pek çok çiftçi, bir başka kalkınma yöntemini 
benimsemeye hazır görünmektedir. Oysa böyle bir süreç ve yöntem, GERGIF 
(Rif orman ekosistemlerinin korunması ve katılımcı yönetimi) projesi ile 
Chefchaouen eyaletinde ve bu eyaletin bir bölgesi olan Rif’te başlatılmıştır: 
Rif’in çoğu taşra kesiminde açık bir biçimde uygulamaya konulmaktadır; proje 
halen Rif köylerinin % 20’sini içine almakta ve daha da yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu proje, hem Fas Hükümeti’nin çok güçlü siyasi desteğinden ve hem de 
Avrupa Birliği’nin mali yardımından yararlanmaktadır. 
 Projenin katılımcılığı, adıyla sınırlı olmayıp bunun da ötesinde, 
gerçekten katılımcıdır. 
 Her şeyden önce köy halkı, karar alma sürecine doğrudan katılmaktadır. 
Burada söz konusu olan tepeden inme bir kalkınma modeli değil, tam tersine, 
yerel halkın taleplerinden hareket eden bir kalkınmadır. Bunların öncelikli 
istekleri, okullar, izole edilmişliklerinden kurtulmak için yollar, elektrik, içme 
suyu, sulama suyu. Bunların sağlanması için parasal olarak katılmaya da hazır 
durumdadırlar. Köylerden biri bir okul inşa etmiş ve eğitim hizmetleri 
kurumlarını, planlanmış olandan sekiz yıl daha erken olarak öğretmenlerin 

anması için zorlamıştır. Başka kimi köyler, teraslama işleri kamusalat
kaynaklardan karşılanan bir yolun kaplamasını ve bakımını üstlenmişlerdir. 
Bunun sonucunda yöre halkının kazancı, taşıma maliyetlerinde onda bir 
oranında bir azalma olmuştur, zira bu köyler artık, yalnızca ara
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taksilerin değil, düzenli seferler yapan minibüslerin de gittiği yerlerdir. 
Finansman ve yeni kolektif araç-gereçlerin yönetimi için kararlar pek de 
kurallara bağlı olmayan yöntemlerle alınmakta ancak bu yöntemler, eski 
djemaas -cemaat*- (Kuzey Afrika’nın dağ köylerinin çoğunda uygulanan, aile 
reisleri toplantıları) kararlarına benzemektedir.  
 

k çatışmalar meydana 

 fazlalaştı. Katılımcı yaklaşımla, sınırlandırma sorunu, 

Bu yöntem, Krallık Hükümeti’nden kaynaklanan güçlü politik iradenin 
güdüsü altında, Fas’n bütün yerel idari birimlerinin katılımı anlamında da 
katılımcıdır. Bakanlar, bölge müdürlükleri düzeyinde projelerin uygulamaya 
konmasından sorumludurlar ancak, “Kuzey Ajansı” denen ve ulusal ve Avrupa 
kaynaklı (MEDA projesi) finansmanları bir araya toplayıp, sıradan bütçe 
mekanizmalarının karmaşık prosedürlerini basitleştirerek kullanımı 
kolaylaştıran yatay örgütlenmenin varlığı, bu işlerde büyük ölçüde yardımcı 
olmaktadır. Bu idarelerden her biri, kendi alanına giren hedeflerin 
gerçekleşmesini, proje faaliyetlerinin bütünlüğü içinde kalarak izlemektedir. 
 Böylelikle, GEFRIF projesi içinde Orman İdaresi, Ulusal Ormancılık 
Programı’nda belirtilen genel hedeflerin takibini yapmakta, ama bunu, (orman 
yönetim planlaması, ağaçlandırma, yangınlarla mücadele, orman suçlarının 
takibi...gibi) klasik işlerine yenilerini eklemek suretiyle gerçekleştirmektedir.  
 Bu bağlamda şunlar belirtilebilir: 

- Orman sınırlaması. Protektora döneminde İspanyol Orman İdaresi 
Devlet ormanlarının sınırlandırılması işini yapmamıştı. Bunun 
sonucunda, yakın zamana kadar, Rif orman alanlarının büyük bölümü 
teorik olarak Devlet ormanıydı ancak pratikte, yasaların izin verdiği 
faydalanma hakkının çoğu zaman ötesine geçtikleri için az-çok orman 
suçlusu sayılan ve hiç bir biçimde bu kaynakların korunması 
sorumluluğunu duymayan köylüler tarafından odun faydalanması ve 
otlatma ve hatta  çoğu zaman tarımsal üretim amaçlı olarak 
işletiliyordu. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra idare orman 
sınırlandırması yapmak istediğinde çok büyü
geldi; “oldu-bitti” yaratmak isteyen köylüler tarafından yapılan yeni 
açmalarla tahrip
yerel ekonomik ve sosyal gerekleri dikkate alan  tamamen farklı 
temeller üzerinde ele alındı.  
Önce pilot masif ormanlar seçilmiş, sonra bu masiflerdeki orman 
alanlarını kullanan obaların her biriyle görüşmeler yapılarak ayrıntılı 
anketler düzenlenmiştir. Bunun sonucunda da mülkiyetin paylaşılması 
konusunda anlaşma sağlanmıştır: üstün nitelikli ağaçların oluşturduğu 
veya koruma amacı öncelikli olan meşcerelerin bulunduğu kesimler 
genelde Devlet ormanı olarak bırakılmıştır. De facto açılmış olan 
alanlar için,  bu  alanları işletenlere tam mülkiyet hakkı tanınmıştır. Her 

 
* (ç.n.) 
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      iki tarafın da hoşnutlukla kabul ettiği bu yöntem bir güven ortamı 
yaratmış, bir tavır değişikliği sonucunu getirmiş ve orman suçlarında 
önemli bir azalma olmuştur. Yirmi yıl önce, aşırı otlatma yüzünden 
tehlike altında bulunan kesimlerde, doğal gençleşme dinamiği ve 
biyolojik yükseliş sürecinin etkin bir biçimde oluştuğu sedir ve göknar 

un 

e 
eştirilmiştir.  

nları, entegre kırsal kalkınma bağlamında, 

- 

oranında) yakıt tasarrufu sağlayan bu fırınlar, geleneksel toprak 
fırınların yerini almış olup, kimi modelleri aynı zamanda sıcak su da 

ormanlarında olumlu sonuçlar daha şimdiden belirgin olarak ortaya 
çıkmıştır. Halen, açmalar ve aşırı faydalanma yüzünden ileri derecede 
tehdit altında bulunan mantar meşesi meşcerelerindeki tahribatın da 
önünün alınacağı konusunda büyük umutlar vardır. Dahası, köylülerin, 
mülkiyet hakkını kazandıkları arazilerde bulunan ağaçları özenle 
korumaya başladıkları gözlemlenmektedir. 

-  Tarımsal üretimden ve hayvancılıktan sağlanan yeni kaynakların 
geliştirilmesi. Özellikle İspanya’da çok ilginç bir piyasası bulunan 
safranı apayrı bir önemle burada belirtmek uygun olur. Emek yoğ
çalışmayı gerektiren, ama yarattığı katma değer yüksek olan bu üretim, 
kısmen de olsa, hint keneviri üretiminin yerini alabilir. Tarım 
Bakanlığı’nın işbirliğinde çeşitli meyvecilik kültürleri, tütün 
yetiştiriciliği, arıcılık, ipek böceği yetiştiriciliği ve yerli koyun v
keçilerin ıslahı çalışmaları gerçekl

- Korunan alanların bütüncül olarak yönetimi, havzaların korunmasını ve 
biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesini gerektirmektedir. Bir yandan, 
aslında temel alınan, Fas’ta yaşamsal önemdeki, erozyon kaynaklı 
çökeltiler sorununa karşı baraj rezervuarlarının kapasitelerini 
korumaktır. Öte yandan, Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Sahra arasındaki 
konumuyla ve önemli oranda dağlık araziye sahip olması nedeniyle Fas, 
endemik türler bakımından çok zengindir. Biyolojik çeşitliliğin 
yönetimi, Milli Parklar ve SIBE (Biyolojik ve Ekolojik Sit Alanları) 
kapsamında yürütülmektedir. Chefchaouen’ın doğusunda Talasemtane 
Parkında muhteşem sedir ve göknar ormanları bulunmaktadır. Al 
Hoceima’nın batısında bir deniz kıyısı parkı proje aşamasındadır. Fas’ın 
tamamına yayılacak bir SIBE ağı, kuruluş sürecindedir. M’diq kıyı 
bölgesi, Tidighine sedir ormanı gibi birçok SIBE Rif Bölgesi’nde yer 
almaktadır. Parklar ve Sit ala
bu alanların varlığına bağlı ekoturizm, spor amaçlı avlanma, odun 
işleme sektörü, mantar, tıbbi bitkiler, vs. gibi ekonomik sonuçlardan 
yararlanan çevre köylerin dahil edildiği katılımcı bir yaklaşımla 
yönetilmektedir.  
Yakacak odun kullanımı yerine metal kalıplı özgün fırın modellerinin 
getirilmesiyle enerji ekonomilerinin geliştirilmesi. Hatırı sayılır ölçüde 
(hane başına 5-10 ton tahmin edilen yıllık ortalama tüketimin % 50’si 
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sağlamaktadır. Yerli esnaf tarafından üretimi yapılabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Yalnızca yakacak odun için aşırı faydalanmayı 
azaltmakla kalmayıp, kadınların “odun angaryası” yükünü de büyük 
ölçüde hafifletmiştir, dolayısıyla yöre halkı tarafından sıcak bir ilgiyle 
karşılanmaktadır. 
Bu bilimsel projelerden başka, Orman İdaresi, bu projelerin çevresinde 
lmuş çok disiplinli ve esnek yapıdaki animasyon ekiplerinin içinde yer 

mezraların kalkındırılması kapsamında teknik (yol yapımı, su ve elektrik 
esi...) ve kurumsal düzeyde, diğer  çalışmalara da katılmaktadır. Temel 
ı, bu çalışmaların arazide iyi uygulanması ve yerel koşullar ile yerel 
i tanıyor olmalarıdır.  

oluşturu
alarak, 
getirilm
katkılar
halkı iy

kumand
uygulam
yüküml

kalkınm
kalmay
doğrultu  projelere ileri derecede 
katı ı
ve ulu
anlayışı
kalkınm
geçen  k

(okul, 
köylerin
dönüşüm

gelmek
düzeyin
Akdeni
elemanl
ile sın
yoğunla
ve Bab
Tétouan rasında Akdeniz kıyısı boyunca otoyol yapımı projesi 
de, z
ulaşılm
yaratılm

yıllarda

Böylece Devlet İdareleri, özellikle de Orman İdaresi klasik “emir 
a” tarzındaki yönetim biçiminden, katılımcı “iyi yönetişim” 
asına geçişin gerçekleştirildiği büyük bir mutasyon sürecinin içinde 

ülük üstlenmiş bulunmaktadır. 
Chefchaouen’da ve Rif’in diğer bölgelerinde uygulanmakta olan 
a süreç ve yöntemi, Akdeniz’in bütünü için, yalnızca adıyla sınırlı 
ıp bunun ötesinde, gerçek bir örnek oluşturmaktadır: istekleri, talepleri 
sunda projelerin yapılandırıldığı yerel halkın bu

lım ; hükümetin güçlü siyasi iradesi; kullanım kolaylıkları getirilmiş ulusal 
slararası krediler; yöneten ve yön veren klasik kamu yönetimi 
ndan, teknik uzmanlıkların ve halkla olan iyi ilişkilerin entegre bir 
a sürecinin hizmetine sunulduğu yeni bir katılımcı yaklaşım anlayışına 
amu hizmetleri kültürünün değişmesi.  
Bu kırsal kalkınma modelinin temelini oluşturan kamu hizmetlerinin 
yol, su, elektrik) geliştirilmesi, kısa ve orta erimde, Rif Dağının 
deki yaşam koşullarını derinden etkilemekte, büyük bir değişim-
 sürecini de beraberinde getirmektedir.  

Uzun erimde neler olabileceğine ilişkin olarak şu soru gündeme 
tedir: yüksek kazanç getirisi olan yeni ekonomik faaliyetler bu köyler 
e indirgenecek midir? ve faal nüfusu buralarda tutacak mıdır? Ya da,  
z’in diğer dağlık bölgelerinde daha önce yaşandığı gibi, en dinamik 
arın köyleri terk etmesi veya en azından, buraların yalnızca konut işlevi 
ırlandırılmasıyla, ekonomik faaliyet şehirlerde ve kasabalarda mı 
şacaktır? Daha şimdiden, Rif tepelerine giden yol üzerindeki Bab Taza 
 Berret gibi kasabalar olağanüstü hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 
 ile Al Hoceima a

ara inin sarp yamaçlardan oluşan engebeli yapısı nedeniyle bugüne kadar 
ası çok zor olan kıyı boyunca yeni turistik gelişme merkezlerinin 
asıyla, Rif’in bütün ekonomisinin alt-üst olması riskini taşımaktadır.  
Günümüzde her şey çok hızlı bir değişime uğramaktadır. İlerdeki  
 yaşanacak gelişmeler için birbirine çok karşıt iki senaryo geliştirilebilir: 
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birincis
yoğunla
sonucun
rolüne 
bütünle ik faaliyetlerin gelmesiyle yeniden yapılanma. 
 

 uygulanan tarım sistemi,  XIX. yüzyılda hâlâ 
egemen

yarı-göçebe olarak sürdürülen, özellikle 
küçükb

rde (600-800 metre) yerleşmiş 
olmasıy

u kuşakta, az çok ağaçlıklı 
otlaklar

k 
 

i, ekonomik faaliyetlerin, çekim gücü en yüksek olan bölgelerde 
şması: ovalar, kıyılar, büyük iletişim merkezleri, hatta dış göç ve bunun 
da dağ köylerinin terk edilmesi veya yalnızca mevsimlik konaklama 

indirgenmesi; diğeri ise, bu köylerde bundan böyle, çağdaş dünya ile 
şmiş çeşitli ekonom

 
3.2. Korsika iç bölgesi: tarımın gerileme sürecine örnek bir durum1

 
Korsika, çok belirgin bir şekilde Akdenizli olma özelliklerine sahip olan 

bir adadır. Yüzyıllar boyunca
liğini sürdürüyor ve şu üç elemanın bir arada bulunması temeline 

dayanıyordu: karasabanla hayvan gücü kullanılarak yapılan hafif toprak 
işlemesiyle, bir yıl ekilip ikinci yıl nadasa bırakma şeklindeki tahıl tarımı; 
dağlık kesim ile kıyı kesimi arasında 

aş hayvancılık; zeytin ve kestane ağırlıklı olmak üzere meyvecilik. Bu 
sonuncusu, örneğin Balagne zeytinlikleri gibi ya da Castagniccia kestanelikleri 
gibi, bu kültürler için çok uygun koşulların bulunduğu yörelerde hakim 
durumda idi. Diğer yerlerde ise, tahıl yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvancılığın 
klasik birlikteliği sürdürülüyordu. Bu, diğerlerinin yanı sıra, adanın orta 
kesiminde yer alan Corte ve Venaco Bölgesindeki durumdu. Bu durum, orman 
alanlarının tarımsal gerileme sürecine bağlı gelişim-evrim olgusuna çok tipik bir 
örnek oluşturmaktadır.  
 Bu bölge, köylerin ortalama yükseltile

la dikkat çekmektedir. Her köy, çok yoğun biçimde kültüre alınan 
meyve ve sebze bahçelerinin oluşturduğu, oldukça sınırlı bir birinci kuşak ile 
çevrelenmişti; sonra, nadaslı tahıl tarımına tahsis edilen ve belirgin biçimde 
daha geniş olan ikinci kuşak gelmekteydi. B

ın, makiliklerin ve yer yer açılmış baltalıkların oluşturduğu, yarı-
mevsimlik yem ve yakacak odun sağlayan büyük bir saltus bulunmaktaydı. 
Ayrıca, adanın orta kısımlarındaki dağların yüksek kesimlerinde, Alplerdekine 
benzer bir otlatma ile, aşağı kesimlerdeki ovalarda ve kıyılarda da kış otlatması 
yapılıyordu. Çok çeşitli kaynaklara sahip bu arazi parçalarının varlığı, toprakları 
ta tepelerden başlayıp aşağı kısımlara kadar giden uzun bir şerit halinde 
yayılmış  çok sayıdaki belediyelerin sınır çizgisini belirliyordu. Genel olarak 
Akdeniz’de hep olduğu gibi, hayvan sürüleri, verimlilik transferlerinde temel  
rol oynuyordu: tarım alanları, tarlalar ve bahçeler hayvanların tarlalarda 
geceleme sırasında bıraktıkları gübre sayesinde, mineral madde ve özellikle azot 
bakımından zenginleşiyordu. Bunun sonucunda da, otlatma ile bu maddelerin   
sömürüldüğü    yerler    olan     saltusun    orman    alanları,   kaçınılmaz   olara

1. Bu durum, Jean de Montgolfier yönetiminde, CEMAGREF’in 1980’li yıllarda gerçekleştirdiği 
ve sonraki yıllarda gelişiminin izlendiği  bir çalışmanın konusu olmuştu.  
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bu mineraller yönünden fakirleşiyordu. Bu tarım sistemi XIX. yüzyılın sonu ile 
XX. yüzyılın ortası arasındaki süreçte çökmüştür. Bu çöküşün pek çok 
nedenleri arasında ikisi, temel ve tamamlayıcı olarak görünmektedir. Bir 
yandan, başka bölgelerde (Paris havzası) çok daha yüksek verimlilikte üretilen 
ya da “yeni ülkelerden” ithal edilen buğdayların rekabeti tahıl tarımının terk 
dilmesi sonucunu getirmiştir. Diğer taraftan genç Korsikalılar, resmi 
airelerdeki ve Fransız ordusundaki ve özellikle de sömürge 

ece, 
itlesel olarak kırlardan kaçışı harekete geçiren bu olgu, birinci dünya savaşının 

ölümler

maki bitkileri otların yerine sahayı kaplamaya 
aşlama

e
d
İmparatorluğundaki iş olanaklarından büyük ölçüde yararlanmışlardır. Böyl
k

iyle daha da ağırlaşmıştır. Eski tarım sisteminden geriye yalnızca çok 
düşük yoğunluktaki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kalmış, süt üretimi bu 
faaliyetin esas ürününe dönüşmüş ve üretilen sütün büyük bölümü rokfor 
peyniri üretimine tahsis edilmiştir. Faal tarım nüfusu çok azalan köylere gelince, 
buralar da özellikle tatil ya da emeklilik mekanlarına dönüşmüştür.  

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği en başta, terkedilmiş geniş saltus ve 
ager alanlarından yararlanmıştır. Ancak bu ekstansif hayvancılık, otlakları otlu 
durumda tutmaya yetecek yoğunluğa sahip olmadığından, yem kaynakları artık 
yetersiz olmaya başlamış ve “biyolojik yükseliş” süreci, oldukça hızlı bir 
biçimde, çalıların, makilerin ve hatta öncü ağaçların gelişiyle görevini 
yapmıştır. Hal böyle olunca, çalıların yerine sahaya yeniden ot gelmesi için 
basit ve ucuz bir yol olan çoban yangınlarına başvurulmuştur. Ancak, 
yangınların etkisi yalnızca bir kaç yıl sürmekte ve arkasından, koyunların pek 
hoşlanmadığı odunsu 
b ktadır. O halde, her 2, 3, 4, ya da 5 yılda bir, yani, odunsuların büyüme 
dinamiğinin hızı ölçüsündeki sıklıkta çoban ateşi yakma gereği ortaya 
çıkmaktadır. Böylece, eskinin tahıl-nadas almaşığı, yerini, otlatma-yangın 
“almaşığı” gibi yeni bir uygulamaya bırakmıştır. 

Sürekli yinelenen bu pastoral yangınların, toprak erozyonuna ve 
ekosistemlerin degradasyonuna yol açmak gibi çok önemli bir sakıncası vardır, 
üstelik bunlar kimi zaman kontrolden çıkmakta ve büyük orman yangınlarına 
dönüşmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren Devlet idareleri bu durumdan 
endişeye kapılmış ve Korsika’da yanan alanların nasıl azaltılacağını araştırmaya 
başlamıştır. Doğal olarak, öncelikle, yerden (itfaiye kamyonları) ve havadan 
(canadair uçakları) müdahale ile yangının söndürülmesi şeklindeki klasik 
çözüme başvurulmuştur. Ne var ki bu yöntem, söndürme çalışmalarından 
başarılı sonuçlar alınmasına karşın, durumun daha da kötüleşmesine yol 
açmıştır. Koyunlarını beslemek için ot bulmak durumunda olan çobanlar, 
itfaiyecilerin ve uçakların sahadan uzaklaşmasının ardından yeniden yangın 
çıkarmış ve üstelik, meteorolojik koşulların elverişli olduğu kimi zamanlarda bu 
yangınlar, gerekli olandan çok daha geniş alanlara yayılmıştır.  

1970’li yıllarda pek çok kurum, özellikle de Korsika Bölgesel Doğal 
Parkı, makilerin kesilip öğütülmesi, parsellerin etrafının çevrilmesi ve 
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gübreleme, sürünün kısa süreli entansif otlatma ile güdülmesi gibi, hayvancılık 
ve ot üretimi konusunda yeni teknikleri çobanların kullanımına sunmaya 
yönelik büyük araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla sorunun kaynağına inme 
kararı almıştır. Bu yeni uygulamaların teknik sonuçları şaşırtıcı olmuş, bir ya da 
iki vejetasyon dönemi sonunda makilerin yerini, besleyici değeri yüksek yerli 
türlerden oluşan, çok güzel çayırlar kaplamış, hektardaki süt verimi 10 kat 
artmıştır.  
 Bu mükemmel teknik başarıya karşın, çok uzmanlaşmış pastoral 
kalkınma elemanlarının varlığına ve çok cömert sübvansiyonlara karşın, 
hayvancılık yapanların çok küçük bir bölümü, özellikle gençler bu yeni sistemi 
benimsemişlerdir. Başarı oranındaki bu düşüklüğün nedenleri ne olabilirdi? 
Getirisi yüksek olan bu yenilikler, daha büyük sermaye, daha çok çalışma 
gerektirmekte ve ıslah edilmiş parseller üzerindeki besin kaynağının sürekli 
bakımını ve iyi durumda tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Oysa Korsika vergi 
hukuku

çalışma gerektirmeyen ve bu 
alanlara

içimde azaldığı 
gözlenm

nun bir özelliği, 1800’lü yılların başında çıkarılan Miot Kararlarına göre, 
ortak mülkiyette kalan malları miras hukukundan bağışık tutmaktadır. Bu 
kararlar yürürlükten kaldırılmadığı için, ortak mülkiyetteki alanlar, bugün 
makiliklere terk edilmiş olup, eski saltus ve ager arazilerinin büyük 
çoğunluğunun durumuna dönüşmüştür. Böylelikle bu topraklar, çoğunluğunun 
kimliği belirlenmemiş ve hatta belirlenemez durumda olan sayısız mal sahibi 
arasında kuşaktan kuşağa, bölünmezliğini korumaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
pratikte, bu ulusal ortak miras alanlarına serbestçe girilmekte ve “ekstansif 
hayvancılık-pastoral yangın” sistemi sürdürülmekte ve bunun yanı sıra, tarımsal 
ve pastoral kalkınma için sürdürülebilir yatırım yapmak söz konusu olduğunda, 
bu ulusal ortak miras alanlarına girmek hemen hemen mümkün olmamaktadır; 
bunun sonucu ise, gerçek bir bozuk düzen kısır döngüsü olmaktadır. 
 Aslına bakılırsa, fazla bir sermaye ve 

 hemen hemen serbest giriş hakkından yararlanarak pastoral yangın 
yöntemini kullanan çobanlar ne diye bu üretim tarzlarını değiştirecekler? 
Sonuçta, oluşturulması en kolay görünen çözüm şekli “kontrollü ateş” 
konusunda uzlaşma sağlanmasıdır: çobanlar pastoral ateş uygulamasını 
itfaiyecilerin onayı ya da en azından görmezden gelmesiyle ve, ateşin yayılması 
ve büyük bir yangına dönüşmesini önlemek bakımından onların gözetimi 
altında sürdürmektedir. Böyle bir uzlaşma başka yerlerde de, Fransa’nın başka 
bölgelerinde de (Cévennes, Doğu Pyreneler) tarafları aşağı yukarı hoşnut 
bırakacak şekilde uygulanmaktadır.  
 Yakın geçmişte Rokfor peynir endüstrisinin, süt üretimini satın alma 
yükümlülüğünden vazgeçmesi yüzünden ve çok sayıda geleneksel sürü 
sahibinin bu faaliyeti bırakması ve gençlerin de bunların yerini almaması 
nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sorunlarının açık bir b

ektedir. Buna karşılık yeni yangın sebepleri, çevreci-tarım primleriyle 
özendirilen “fırsat etkisi” araştırmasının temel bir motivasyon oluşturacağı, çok 
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ekstansif büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine bağlı olacak gibi görünmektedir.  Bu 
durumda ise, bu özendirmeler, asıl amaçları ekstansif hayvancılık yoluyla 
alanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak olmasına karşın, yeni yangınların 
çıkarılmasına yol açmak suretiyle gerçekten sapkınca bir etki ile 
sonuçlanacaktır. Hal böyle olunca, Korsika iç bölgesi ekonomisinin gerçek 
anlamda yeniden yapılanması, bugünkü koşullarda, modern hayvancılık 
yöntemlerinin geliştirilmesiyle gerçekleşebilecek gibi görünmemektedir. Bunu 
daha çok, ekoturizmde ve Corte Üniversitesi’ne yakın olmanın yaratabileceği 
faaliyetlerde aramak gerekmektedir.  
 
 
3.3. Dafniköy defnelikleri: bir teknik yaklaşımın getirileri ve sınırları1
 
Antalya ili Türkiye’nin güney kıyıları boyunca uzanır. Ülkenin güney ve 
batısındaki diğer illerde olduğu gibi burada da, Akdeniz ikliminin etkisi görülür 
ve Akdeniz tipi orman alanları bulunur. Bu bölgenin röliyefi, kıyıya paralel 
uzanan, en yüksek noktası 3 750 metreye ulaşan ve bu bölgeyi  Orta  Anadolu  
Platosundan ayıran yüksek sıradağların varlığıyla belirginleşir. Yamaçlar çoğu 
zaman sarp ve dik eğimlidir. Denize bakan ve genelde bol yağış alan 
yamaçlarla, iç kısma bakan, kurak karasal yamaçlar arasındaki karşıtlıklar çok 
belirgindir. 

Dolayısıyla, biyoklimalar ve orman tipleri çok çeşitlidir: kızılçam 
(Pinus brutia), karaçam Pinus nigra varyete pallasiana), sert yapraklı meşeler 
(kimi zaman Q. Calliprinos denen Q. Coccifera, Q. ilex), kışın yaprağını döken 
meşeler (çok çeşitli türleri), sedir, ardıç (Juniperus exelsa, J. foetidissima, J. 
oxycedrus) ve Akdeniz servisi. Bunlara, orman öncesi, step öncesi ve matoral 
bitki örtüsü formasyonları da eklenmektedir. Yoğun da olabilen, çoğu durumda 
insan yerleşimlerinin kalıntılarını ve özellikle de eski tarım kültürü teraslarını 
örten doğal bir bitki örtüsü. Bu kalıntılar kimi zaman belirgin şekilde antik 
çağlardan kalma, kimi zaman da kuşkusuz daha yeni bir tarımsal çöküş 
döneminin sonunda terk edilen alanlardır. 

Matoraller arasında, defnenin (Laurus nobilis) hakim tür olarak yer 
aldığı çok dikkat çekici bir formasyondan söz etmek yerinde olur. Bu 
defnelikler, Dafniköy adını vermeyi uygun bulduğumuz bir köyün 3 000 hektar 
arazisini kaplamaktadır. Defne dışında en çok bulunan tür Pistacia lentiscus’tur.  
Ana kaya sert kalkerlerden oluşmuştur; yükselti 100 – 400 m arasında 
değişmektedir; nemli biyoklima değişken ılıman görünümündedir. 

Defne yapraklarının işletilmesi amacıyla bu meşcerenin imar-ıslahına 
ilişkin bir proje  önerilmiş; ancak,  görünen  o  ki  bir çok engelle karşılaşmıştır. 

 
1.Bu durum etüdü bir teknik gezinin konusu olmuştur ve Mavi Plan Örgütü bu çalışma için, 
Orman Yüksek Mühendisi Aydan Alanay’ın uzmanlığından yararlanmıştır.  
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Bu engellemelerin derinlemesine bir analizi yapılmamıştır. Bununla birlikte bu 
durum, Türk ormancılığının bugün karşı karşıya bulunduğu kimi sorunların 
ortaya konmasını sağlamaktadır. Aslında bu proje, halen Türk ormancılık 
kamuoyunda güncel olan birçok büyük düşünce ve tartışma konularına 
bağlanabilir: odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesi; orman 
kaynaklarına dayalı kırsal kalkınma; Devlet mülkiyetindeki kimi orman 
arazilerinin özelleştirilmesi; orman idaresinin yapılanması. İlk iki konu 
etrafında hemen hemen bir görüş birliği bulunmakta ancak, üçüncüsü için aynı 
şeyi söylemek olası değil.  

Teknik planda bu projenin çıkış noktası, defne yapraklarının, gerek 
utfakta doğrudan kurutulmuş yaprak halinde ve gerekse damıtılarak defne 

a 
r 

 

m
esansı şeklinde çeşitli sabun bileşenlerinde ve parfümeride vs... kullanımınd

k ilginç bir ürün olduğunun anlaşılmış olmasıdır. Bunlar üç yaşında yapraklaço
olup, yağ esansı yönünden en zengin olanlardır. Öte yandan defne, çok güçlü 
kök sürgünleri veren bir ağaçtır. Önerilen işletme metodu da buradan 
kaynaklanmaktadır: 3 yıllık, çok hızlı rotasyon uygulanan defne baltalığı. Önce, 
halen sahada bulunan bitkiler özenli bir biçimde dipten kesilecek (balta ile, 
toprak hizasında, vejetatif kış uykusu döneminde); daha sonra 3 yaşına gelen 
sürgünler yaprakları ile birlikte düzenli olarak hasat edilecektir. Mevcut 
köklerin yetersiz olduğu yerlerde (hektarda 1 000 kökten az ise) tamamlama 
dikimleri yapılacaktır. Ayrıca, sahadaki ikinci önemli tür olan Pistacia 
lentiscus’ların da, Türkiye’nin dünyadaki temel ihracatçısı olduğu antep fıstığı 
üretimi için, meyve veren Pistacia’larla  (Pistacia vera) aşılanması gerekecektir.  

Bu teknikler (defne sürgünlerinin dipten kesilmesi, menengiçlerin 
aşılanması) Türkiye’nin başka yörelerinde şimdiye kadar başarıyla uygulanmış 
tekniklerdir. Dafniköy’de de zaten köylülerin bir çoğu, köy yakınında, birkaç 
yüz metre kare büyüklüğündeki küçük alanlarda bu üretimi yapmaktadırlar.                

Sonuç olarak, halen Devlete ait olan buradaki bozuk orman alanlarının 
3 000 hektarlık bölümünün bu şekilde imar edilmesidir söz konusu olan. Bu 
durumda proje, ihtiyatlı bir biçimde, bir ilk, pilot aşama olarak yalnızca 300 
hektar bir alanda imar çalışması öngörmektedir. Harita üzerinde yeri belirlenmiş 
olan bu 300 hektar, keçi sürülerine karşı korumaya almak amacıyla, sağlam bir 
şekilde tel örgü ile çevrilecektir. Köy tüzel kişiliği ile Orman İdaresi arasında 
yapılacak 49 yıllık kira sözleşmesi ile faydalanma hakkı tanınacak; köyde 
yaşayan 300 hanenin her birine, yaklaşık bir hektarlık  bir parselin işletme ve 
faydalanma hakkı verilmiş olacak, kendilerine ayrılan alandaki defne yaprakları 
ve antep fıstığının üretim ve hasadı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesini 
bu aileler üstlenecektir. Kimilerine göre bu statü, daha uzun erimde, tam 
mülkiyet hakkına dönüştürülecektir ki bu da yasal düzenleme yapılmasını 
gerektirecektir. Esas itibariyle sahanın tel örgü ile çevrilmesi işi için kredi
verilmesi öngörülmektedir. Bu krediler biraz düşük tutulmuştur, yaklaşık 8 000 
€ ama, %33 olarak belirlenen faiz oranı, yıllık ortalama %70 dolayında 
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seyreden enflasyon oranı ile karşılaştırıldığında gerçekte hemen hemen bir 
sübvansiyon söz konusudur. 

İlk bakışta bu proje çok cazip görünüyor: köylüler, parasal açıdan kayda 
değer bir yatırım yapmaksızın, yüksek katma değerli ürünleri sağlayan, defne ve 
antep fıstığı alanlarında ürün hasadı hakkının sahibi olacaklardır. Yerel 
yöneticiler (muhtarlar) ve Orman İdaresi bu projenin çok kârlı olduğunu 
doğrulamaktadır. Buna karşın, bu düşüncenin ortaya atılmasından bu yana 10 
yılı aşkın süre geçmiş ve henüz hiçbir şey yapılmamıştır. Daha da kötüsü, 
projenin neden ilerleme kaydetmediği kendilerine sorulduğunda köylüler, 
anlaşılm

gen

- baz

ası zor argümanlarla yanıtlamaktadırlar. Bu da, belki, gerçek 
nedenlerin, açıklıkla dile getirilemeyecek kadar ciddi olduğundandır diye bir 
düşünce oluşturabiliyor. Neler olabilir bu nedenler? Kimi hipotezler 
geliştirilebilir: 
- ne piyasa etüdü ve ne de maliyet etüdü yapılmıştır; potansiyel faydalar belki 

de düşünüldüğü kadar yüksek değildir ve köylüler, sezgileriyle bundan 
kuşku duymaktadırlar; 

- yerel yönetim (muhtarlık) belirlenen kredi miktarını yetersiz bulmakta ve 
Devlet’ten daha yüksek bir finansman koparabilmek için, isteksiz görünerek 
pazarlık yapmaya çalışmaktadır; 

- köylülerin Orman idaresine tam olarak güvenleri yok ve üzerinde imar 
çalışması yapacakları ve halen Devlet’e ait olan arazilerin işletme hakkını 
uzun yıllar boyunca muhafaza edeceklerine gerçekten inanmıyorlar; 

- köy halkı, bu tür bir gelişmeye karşı gerçekten kayıtsız kalmaktadır: 
çler, yirmi km kadar uzaklıkta bulunan ve çok hızlı gelişen, kıyıdaki 

turistik merkezlerde çalışmaktadırlar. Aileler de, bu kıyı yörelerinde inşaat 
yaparak turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlere kiraya vermekte, 
böylece çok iyi kazanç sağlamaktadırlar;  
ı ailelerin, kuşkusuz köyde etkin olanların, hatırı sayılır ölçüde keçi 

sürüleri vardır ve bunlar halen, bu hayvanlarını söz konusu sahalarda 
serbest olarak ve hiçbir ödeme yapmaksızın otlatmaktadırlar. Bu aileler, 
yem kaynaklarının ellerinden gitmesini istemiyorlar; 

- ormancılar tarafından çoğu zaman öne çıkarılan bu sonuncu husus, belki de, 
daha genel sosyal gerilimlerin açığa vurulmasıdır; gerçekten yenilikçi olan 
her proje ürkütücüdür; çünkü, yerine tam oturmamış sosyal ve politik 
dengelerin ciddi biçimde tartışma konusu yapılmasına yol açacaktır; bugüne 
kadar üstü örtülü kalmış anlaşmazlıkların su yüzüne çıkmasına neden 
olabilecektir.                       

Her durumda, görünen o ki, durum iyice tıkanmıştır. Konunun teknik 
yönleri çok iyi etüd edilmiş olmakla birlikte, ekonomik, sosyal ve hatta politik 
yönleri için aynı şeyi söylemek zor. Aslında, gerçekten yenilikçi bir kalkınma 
hamlesinin, köydeki servet, etkinlik ve güç ilişkilerinde kargaşaya yol açması 
kaçınılmazdır. Ama, konunun bu yönlerinin iyi bir şekilde incelenmesi ve 
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köydeki durumun iyice tanımlanması da yeterli olmazdı. Projeye bağlı 
ekonomik ve sosyal değişimler için gerçek bir rehberlik ve müzakere süreç ve 
yöntem

r. Prodüktif ormanlarda, örnekleme noktalarının yoğunluğu, 
k

env
boy  ortamın belli başlı özellikleri gibi klasik olanlardır. 

hes
şidd şlı karakteristiklerinin bulunmasıyla bu 

lı
ürü

a, ama 

kalm
yete
süre
Oys ara envanter revizyonu ile, çoğu 

bir 
kul
müh ğlama 

k

doğ
beli
bul
hek layında mühendis; bu sayı, Avrupa’nın belli 
başlı ü

inin de ortaya konması gerekirdi. Bu tabii uzun ve karmaşık bir iştir ve 
Orman İdaresinin dışından, özel olarak bu konularda eğitim görmüş 
danışmanlara başvurulmasını gerektirebilir.  

Orman İdaresi de, aşırı derecede merkezi yapılanma özelliği nedeniyle, 
yerel kalkınma hamlelerini yönetmeyi üstlendiği zaman, aynı şekilde elverişsiz 
bir durumda bulunmaktadır. Odun hammaddesi üretimi gibi klasik bir iş 
alanından alınmış bir örnek, bu durumun belirgin bir göstergesidir. Bunlar, 
doğrudan Ankara’ya bağlı olan, orman yönetim planlarını envanterlerle aynı 
zamanda gerçekleştiren orman envanteri heyetleridir. Bu heyetler her yıl, 
aralarında kur’a çekmek suretiyle çalışacakları bölgelere dağılarak işe 
başlamaktadırla
ya laşık on hektar için bir nokta alınması şeklindedir. Bu ise, ulusal kaynak 

anteri için fazla sık, amenajman envanteri için yetersizdir. Yapılan ölçümler, 
lar, çaplar, artım, doğal

Daha sonra, bu verilerden hareketle ve hacım tabloları kullanılarak bilgisayarda 
aplamalar yapılmaktadır. Üretim amaçları, etalar, kesimlerin ve aralamaların 
eti gibi, planlamanın belli ba

ça şmalar tamamlanmaktadır. Çok amaçlı faydalanmalar ve odun dışı orman 
nleri üretiminin bu metotta dikkate alınması zor olmaktadır.  

Mahallinde çalışan orman mühendislerine kuşkusuz danışılmakt
görünen o ki, bu sürecin bütünü içinde onların oynadıkları rol oldukça marjinal 

aktadır. Bu mühendislerin bir bölümü bu alandaki sorumluluk düzeylerinin 
rsizliğinden yakınmaktadır. Sık sık yapılan atamalarla görev yerlerinin 
kli değiştirilmesi olgusu da buna eklendiğinde yakınmalar artmaktadır. 
a yönetim  planları, on yılda bir yapılan 

zaman 20 yıllık süreler için öngörülmektedir. Planlamanın, araziye daha yakın 
seviyede gerçekleştirilmesi, kuşkusuz, çağdaş ormancılığın çok amaçlı 

lanım hedeflerinin en iyi şekilde değerlendirilmesine ve mahallinde çalışan 
endislerin de bu planları daha iyi kavrayıp izlemelerine olanak sa

ba ımından daha uygun olurdu.  
Merkezi yapılanma; erozyon kontrol, orman köylerinin kalkındırılması, 

a koruma gibi, Ormancılık örgütünün diğer çalışma alanlarında da çok 
rgindir. Türk ormancılık örgütünde çok fazla sayıda orman mühendisi 
unmaktadır; yarısı potansiyel olarak prodüktif olan yaklaşık 20 milyon 
tar orman alanı için 5 000 do

lkelerinde prodüktif ormanlar için hektar başına düşen mühendis 
sayısıyla kıyaslandığında çok yüksek bir kadrolaşma oranını göstermektedir. Bu 
çok önemli teknik uzmanlık potansiyelini tam olarak değerlendirmek, özellikle 
de kalkınma projelerinin yürütülmesinde değerlendirmek için, her mühendisin 
sorumluluk alanını genişletmek ve proje yürütme yöntemini benimsemek daha 
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iyi olurdu. Her projede, olanakların kullanılmasında gerekli yetkiye sahip, 
çeşitli disiplinlerin temsilcilerinden oluşmuş bir ekip, projenin teknik, 
ekonomik, sosyal, hukuki bütün yönlerinin dikkate alınmasını sağlardı. 
Yerinden yönetim konusundaki bu düşünceler, Türk ormancılık örgütünün 
değişik kademelerinde zaten güncel tartışma konusudur.     
 
 
3.4. İber yarımadası ülkelerinin “dehesa”sı: eski bir yönetim       
       sisteminin yeniden  hayata geçirilmesi1

 
Dehesa, Akdeniz silvikültürünün, düşük yoğunluklu büyük ve küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliği ve domuz yetiştiriciliği ile ve aynı zamanda yakın 
geçmişte tahıl tarımı ile bir arada uygulandığı karmaşık bir agro-silvo-pastoral 
sistemdir. Yayılış alanı, İber yarımadasının güney-batı çeyreğinde, İspanyol-
Portekiz sınırının iki yakasında yer alır. Tercihli bölgeleri, İspanya’da 
Extrémadura ve Endülüs, Portekiz’de Alentejo’da elverişsiz alanlarla orta 
yükseltideki kurak dağlardır. Bu yayılış, tesadüfi değildir. Arazi mülkiyetinin 
çok güçlü bir yönetim altında toplandığı ve ücretli işgücü kullanılarak büyük 
üretim birimlerinde mülklerin yönetildiği yüzlerce yıldan beri yerleşik düzende 
varlığını sürdüren bölgelerdir söz konusu olan: tarımsal verimlilik potansiyeli 
düşük alanların ekstansif kullanım metotları, sosyal eşitsizliklerin geçerli 
olduğu bir sistemde bile olsa, korunmuştur.  

Peyzajların görünümü açısından dehesa, herdem yeşil meşelerin ya da 
en yüksek kesimlerde yaprağını döken meşelerle birlikte mantar meşelerinin 
oluşturduğu kapalılığı düşük orman alanı gibidir. Ağaçlar, toprağın verimlilik 
durumuna göre değişen az ya da çok görkemli bir genel görünüme ve dalların 
budanma şeklinden kaynaklanan, “masamsı yapıda” karakteristik bir biçime 
sahiptir. Teknik açıdan sistem, ağaçların sağladığı bitkisel kaynakların 
(palamut) hayvanlar tarafından değerlendirilmesi ve ormanlık alanın altında 
kendiliğinden yetişen vejetasyonun otlatılmasına dayanır. Hayvansal besin için 
sürekli olarak bulunan otsu yem bitkileri ve orman ağacı türlerinin birbirini 
tamamlayıcı niteliği hayvan türlerinin beslenmesini sağlar. Otsu bitki örtüsü 
katmanı, ağaçların sağladığı serinlikten ve gerek toprağa  düşen yaprakların 
ayrışması sonucu doğrudan, gerekse gölgesinde toplanan hayvanların bıraktığı 
gübrelerle dolaylı olarak toprak verimliliğini  arttırmasından yararlanır; iklimin 
Akdenizli özelliklerinin etkisi altında yıllık döngüsünü tamamlar: ilkbaharda 
büyüme, uzun bir yaz dönemi boyunca duraklama, sonbaharda yeniden büyüme. 
Dehesanın yem kaynaklarının öteki bileşeni olan meşe palamudunun üretiminde 
olduğu gibi, otsu bitki örtüsü katmanı da, iklimin yıllara göre büyük 
değişiklikler göstermesinden etkilenir:  

 

1.  INRA’da araştırmacı M. Bernard Roux’nun katkılarıyla 
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büyük ve küçükbaş hayvanlarla domuzlar, yem kaynaklarını kullanmada 
birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar: birinciler otsu bitkileri, ikinciler meşe 
palamutlarını, kesin bir ayırım olmamakla birlikte tercih ederler: geviş 
getirenler (sığır, koyun, keçi) meşenin meyvelerinden nefret etmezler, domuzlar 
da taze otun değerini bilirler. 

Toprakların bakımı ve ağaçlara gösterilen özen dehesanın verimliliğini 
ürdürmesini sağlar. Topraklar konusunda temel amaç, zaman içinde değişiklik 

anarak 
ını 

eterince derinliği olmayan) 
toprakla

 örnek olarak ağaç, otlatma ve 
ekstansif hayvancılık yapmak 

s
gösteren ve toprağın verimlilik düzeyi ile çeşitlenen metotlar uygul

hanın matoral ile kaplanmasyapılan periyodik temizlik işlemleri sayesinde sa
engellemektir. Marjinal (çakıllı, dik eğimli, y

r üzerinde, eskiden, saha uzun süreli nadasa bırakılıp, bu şekilde 
yeniden otlatma sürecine alınmadan önce, bu sahaları iki yıllığına kiralayan 
köylüler tarafından adamakıllı temizlenerek periyodik (yaklaşık her on yılda 
bir) tahıl tarımı yapılıyordu. Eşitlikten uzak bir tarım toplumunun ve düşük bir 
kalkınma düzeyinin karakteristikleri olan bu uygulamalar giderek ortadan kalktı 
ve yerini makineli örtü temizliği aldı; kimi zaman bu örtü temizliğinin 
arkasından Akdeniz iklimine uyum sağlamış olan yeraltı yoncası gibi yem 
bitkileri ekimi yapıldı. En verimli topraklar üzerinde, 4-5 yıla kadar varan az 
çok uzun süreli, otlatmalı nadas ile birlikte tahıl tarımı uygulaması devam etti. 
Bu uygulama, özellikle Portekiz’in Alentejo bölgesinde halen daha yer yer 
sürdürülmektedir. 

Ağaçların durumuna gelince, İspanya’ya oranla Portekiz’de daha çok 
ciddiye alınan bir uygulamayla, her altı-yedi yılda bir olmak üzere budama 
yapılıyor. Bu işlemle kesilip çıkarılan dallar, uzun süre, kırsal kesimde 
kullanılan enerjinin büyük bir bölümünü karşılayan odun kömürünün 
hammaddesini oluşturdu. İşgücü maliyetindeki artışlar ve diğer enerji 
kaynaklarının rekabeti sonucu olarak şimdilerde budama daha az sistematik 
yapılıyor hatta terk ediliyor. Buna karşılık, düzenli biçimde kabuk soyma işlemi 
uygulanan mantar meşesi, her zaman kârlı bir üretim olarak varlığını 
sürdürüyor. 

Dehesaya bağlı hayvancılık ise, ancak kırsala özgü ve ekstansif 
olabiliyor; üretim döngüleri de bitki örtüsünün üretim döngüsüne ayarlanıyor. 
Bundan dolayıdır ki büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri, ot üretiminin en 
yüksek olduğu dönemden yararlanmak için ilkbaharda doğuracak şekilde 
yönlendiriliyor, buna karşılık domuzlar, sonbaharda palamutlar olgunlaştığı 
zaman ağaçların altına götürülüyor. Bu fakir ve sulanmayan yetişme 
ortamlarındaki çok yetersiz yem bitkisi üretimiyle hayvanların besin 
gereksinimi arasındaki denge araştırması, kısa süreli yem açığının dışardan 
sağlanan besin maddesi (tahıl, kuru ot, saman,endüstriyel besin maddeleri) 
takviyesi ile kapatıldığı bir sistemin anahtarıdır. 

ündeki tekÖzetle dehesa, kendi tür
hayvan arasında kurduğu bir bağ sayesinde, 
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suretiyle, Akdeniz’in verimlilik potansiyeli düşük zor ortamlarını ekonomik 
bakımdan değerlendirmenin bir aracı gibi görünüyor. O halde altını çizerek 
belirtmek gerekir ki, eğer bu sistem yerleşebildiyse ve İber yarımadasının 
güney-batısında yüzyıllardan beri süregeldiyse bunun altında, toprak 
mülkiyetinin bir elde toplanmasının kazanımları ve bunun getirdiği doğal sonuç 
yatmak

n, genelde çiftçilikten başka bir asıl mesleği bulunan büyük 
mülk sa

n

iş getirenler sürüsünde yetişmiş genç hayvanlar, kimi durumlarda, 
dehesa 

lazar rejimlerinde olduğu gibi, 
işverend

tadır: gerek bizzat büyük toprak sahipleri tarafından ve gerekse çiftçiler 
tarafından, kapitalist ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilen büyük 
üretim birimlerinin oluşturulması. Dehesa işletmesinde iş bölümü, uzmanlaşmış 
devamlı işçilerin varlığını gerektirir: çobanlar, inek bakıcıları, domuz bakıcıları, 
ayrıca, ağaçların budanması, diri örtü temizliği için mevsimlik işçilerin 
çalıştırılması vs. Bu işçiliğin kârlılığı, tam gün çalışmayı güvenceye almak 
bakımından, sürülerin yeterince büyük olmasını gerekli kılar; bunun sonucu ise, 
bu işletmelerin, kırsal peyzajları şekillendiren yüzlerce hatta binlerce hektar 
büyüklükte olmasını getirir. Birim alandaki verimliliğin düşük olması, belki de 
böylelikle, üretim birimlerinin fiziki boyutunun büyüklüğüyle giderilmiştir; bu 
ise, dehesanın ürünleri toptan satışa sunulduğundan, pazar ekonomisinin 
normlarına göre, işgücü faktörünün etkin kullanımını sağlar. Bununla birlikte 
bütün dehesalar, kapitalist üretim tarzlarının özelliklerini göstermek için 
yeterince büyük değildir: kimileri, klasik Avrupa tarzına benzeyen aile 
işletmeleridir. Yine de, bu tipik agro-silvo-pastoral sistemle kaplı alanların 
büyük çoğunluğunu

hipleri tarafından işletildiğini kabul etmek gerekir.  
Böylece, dehesada üretilen kuzular, oğlaklar, danalar, yağlı domuzlar 

aynı zamanda meşe mantarı, ve eskiden odun kömürü de, bölgesel ve ulusal 
pazarı besler. İspanya’da, örneğin, 1960’lı yıllarda endüstriyel besiciliğin 
gelişmesinden önce, dehesa ın büyük zonu Extrémadura, en önde gelen domuz 
yetiştirme bölgesi idi. Ara sıra, çok beğeni toplayarak ün kazanan, Jabugo 
jambonu gibi şimdilerde bile hâlâ çok beğenilen ürünler geliştiren büyük bir 
şarküteri (domuz etinden yapılmış dayanıklı yiyecekler) endüstrisi de buna 
bağlıydı. Gev

dışındaki özel besi yerlerinde semirtildikten sonra,  daha çok kent 
merkezlerine gönderilmektedir. Meşe mantarı üretimi, işlenmemiş olarak 
dehesa dışına çıkarılır ve bu bölgenin dışında bulunan mantar endüstrisine 
hammadde sağlar. Buna karşılık, eskiden tarım işçilerinin temel besin maddesi 
rolüne sahip olan tahıl üretimi, daha prodüktif bölgelerin rekabeti nedeniyle 
hemen hemen yok olmuştur. 

1960’lı yıllara kadar dehesa sistemi, kırsal ortam dışında iş bulma 
seçeneği olmayan ve çok düşük ücretle çalıştırılan bol işgücünün varlığına 
dayandırıldığı sürece, geçmişteki üretim ve işletme metotlarına göre sürüp gitti. 
Genel ekonominin geri kalmışlığı, Franko ve Sa

en yana politik sistem çerçevesinde, sefalet ücretlerinin olduğu düzeyde 
tutulmasını ve patronların gücünün ve kazancının artmasını sağlıyordu. 
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Geleneksel dehesa, latifundiaların (büyük özel topraklar) geniş çemberi içinde 
kalan minifundialarla (küçük özel topraklar) çevrili büyük köylerin birbirlerine 
eklemlenmesiyle oluşmuş kırsal peyzajın elemanlarından yalnızca biriydi; bu 
durumda asıl olan arazilerin değerlendirilmesi işleviydi.  

Dehesa sisteminin işleyişi, 1959’da geliştirilmiş olan, ekonominin 
kontrollü açıklık politikasının uygulamaya konmasından itibaren, önce 
İspanya’da, bir süre sonra da Portekiz’de, büyümenin hız kazanmasıyla 
derinden etkilendi. Başlıca iki olay, iç ekonomik dengelerinin bozulmasına 
neden oldu: bir yandan gerçek ücretlerin yükselmesi üretim maliyetlerini ciddi 
biçimde ağırlaştırdı; öte yandan, entansif besicilikle üretilen etlerin piyasaya 
sürülmesi tüketicilere seçme olanağı verdi ve fiyatların aşağı çekilmesi 
sonucunu getirdi. Bir yandan yeni ürünlerin bulunmasıyla piyasalar çeşitli 
yeniliklerle dolarken diğer taraftan da, çok zor olduğu görülen iş verimliliğinin 
arttırılması (sermayenin işçiliği kolaylıkla karşılamaması, girdilerin sınırlı kalan 
etkinliği), kârların düşüşünü önleyemedi ve dehesa ekonomik kriz içine girdi. 
Tepkiler, işletmenin yerleşim yerine ve işletmecinin takındığı tutuma göre çok 
değişik oldu. En marjinal olan topraklarda, ağaçların bakımına ve otlatmaya 
tahsis edilen işgücünün azaltılması, verimliliğin düşmesine ve hatta kimi 
durumlarda hayvancılığın terk edilmesine neden oldu. Böylelikle de bu alanları 
matoraller kapladı. Huelva eyaletinde olduğu gibi kimi bölgelerde, kağıt 
hamuru endüstrisine tahsis edilen ökaliptus ağaçlandırmaları, üretimin  yönünü 
kökten değiştirdi. Başka yerlerde ticari amaçlı avlanma, tek ekonomik faaliyete 
dönüşeb

ansif domuz yetiştiriciliğini kırıp geçirdi. Arazinin 
bakımı 

ildi (dehesalar, ister mülk sahibinin kendi zevki için olsun, ister ticari 
olsun her zaman özel avlaklar oluştururlar). Dehesa  iyi topraklar üzerinde 
olduğunda ve yeterli öz kaynaklara sahip olan işletmecilerin ellerinde 
bulunduğunda, arazinin bakım-imarı için yapılan yatırımlar (sahanın etrafını 
çevirme, su toplama noktaları, diri örtü temizliği, yem bitkileri tohumu 
ekilmesi), bir taraftan da devamlı işçi sayısını olabildiğince azaltmış olan 
kapitalist işletmelere belli bir kârlılığı koruma olanağını vermiştir. Kimi 
durumlarda, aile işletmesi biçiminde doğrudan yönetime geçiş, gelirler azalmış 
olmakla birlikte, ayakta kalmayı başaracak kadar üretimin sürdürülmesini 
sağlamıştır. İki onyıl içinde, 1960’lı ve 1970’li yıllarda dehesa, onca uzun süre 
muhafaza etmiş olduğu ekonomik önemini yitirdi. Entansif sistemlerin rekabeti 
karşısında ürünleri makro ekonomik anlamda marjinalleşti. Bunca sıkıntılarına 
ek olarak bu dönemde, bir de salgın hastalık, Afrika domuz vebası geldi ve 
özgün yapısını oluşturan ekst

ve kullanımına gelince, sonuçlar küçümsenecek gibi değildi. Pazar 
ekonomisi içinde, dehesa, ağacı, hayvanı ve otlatmayı bir arada götüren bu 
ekstansif sistem, en verimsiz alanlarda varlığını sürdürebilmek için çok 
zorlanmaktadır: diğer bütün sistemler için olduğu gibi, dehesa için de rekabet, 
marjinal toprakları saf dışı bırakmaktadır. Oysa onun en belirgin özelliklerinden 
biri, çok açık biçimde, zor toprakları değerlendirmesidir; bu ise, destekleme 
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yardımı almaksızın pazar mekanizmalarıyla karşı karşıya kaldığında, pratik 
olarak artık yapılabilir olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenledir ki dehesanın az- 
çok yoğun ve kökten bir gerileme sürecine girmesine,  kimi bölgelerde 
hayvancılığın giderek yok olduğuna tanık olunmuştur.   
 İspanya’nın ve Portekiz’in Avrupa Birliği’ne girmesiyle, dehesa bir 
oksijen balonu bulmuştur. 1986’dan beri, Ortak Tarım Politikası’nın verdiği, 
ekstansif hayvancılık ve dağlık ve bozuk araziler için tahsis edilen yardımlardan 
yararlanmaktadır (zaten üyelikten önce de, özellikle İspanya, ulusal kamu yararı 
yardımlarından hatırı sayılır ölçüde alıyordu). Dehesa bölgesi “kalkınmada geç 
kalmış” bölgelere yönelik yapısal fonlardan da yararlanmıştır. Halen, ekstansif 
hayvancılık sistemlerinin çoğunluğu için olduğu gibi, dehesanın da varlığını 
sürdürmesinde, Avrupa Birliği’nin kamu yararı yardımları, büyük katkı 
yapmaktadır. Üretim ve yönetim metotları, konunun bütünü içinde az 
gelişmiştir; bunun istisnası, büyük miktarlarda ek besin desteğiyle kısaltılmış 
yaşam döngüsüyle, daha erken kesimle ve İber yarımadası kırsal ırkının hızlı 
büyüyen başka ırklarla çaprazlanmasıyla ve tüketicilerin damak tadına daha 
uygun yapısıyla domuz yetiştiriciliğidir. Dehesa çıkışlı hayvanlardan elde edilen 
şarküterinin üstün kalitesine gerçek değerini vermek için de, domuz etinden 
yapılan dayanıklı yiyecekleri işleme-dönüştürme alanında önemli çaba 
harcanmıştır. Diğer taraftan, ağaçların bakımı ve matoral ile mücadele konusu 
da, kârlılığı en yüksek olan işletmelerde tüm hızıyla yeniden ele alınmıştır. 
Ayrıca kimi yerlerde dehesa, ekoturizm etkinliklerine de ortam oluşturmaktadır. 

Gıda maddesi üretme rolünde oldukça marjinal kalan dehesa, 
günümüzde çevresel ve çok amaçlı işlevleriyle dikkat çekmektedir. Az girdi 
kullanan bir sistem olarak tarımın, entansif olmayan akılcı bir işletmeye doğru 
yeniden yönlendirilmesi çabalarına katılmaktadır. Florası ve faunası zengin bir 
ekosistem olarak, biyolojik çeşitliliğin korunmasının da bir aracıdır. Marjinal 
topraklar üzerinde varlığını sürdüren bir işletme biçimi olarak, peyzajların 
korunması ve halkın yerinde tutulmasında tayin edici rol oynamaktadır. 
Hayvancılığın ağaç varlığıyla birlikte götürüldüğü bir sistem olarak, tehdit 
altındaki doğal mirasın, Akdeniz ormanının, korunmasına katkı yapmaktadır. 
Extrémadura gibi, yasama özerkliğini kazanmış kimi bölgelerde, doğru yönetim 
ilkeleri yayımlanmıştır (“Dehesa Yasası”); bundan da anlaşılıyor ki yerel halk, 
ekonomiyi marjinalleştirici eğilimlere karşı kimi zaman bilinçli olarak mücadele 
etmek gerekeceği endişesini taşımaktadır.  

Böylece, 1960’lı yıllardan itibaren, İber Yarımadası ülkelerinin, 
kapitalist birikim hareketinin içine itilmesi sonucu yaşanan alt-üst oluştan çok 
çile çekmesinin ardından dehesa, her zaman özgünlüğünü korumuş ama biraz 
unutulmuş olan; ekolojik dengesi, Akdeniz doğal ortamına karşı gösterdiği 
olağanüstü uyum ve dehesanın olanaklı kıldığı değer yaratma uygulamalarına 
seçenek oluşturacak başka pek az uygulamanın bulunduğu zor araziler üzerinde 
yer almış olması gibi karakteristiklerinin yeniden keşfedilmesi sayesinde kuşku 
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götürmez önemdeki yerine yeniden kavuşmuştur. Doğanın ve kırsal peyzajların 
muhafazası için, kaliteli tarımsal üretim için ve bakımlı, güzel ortamlarda 
dinlence-eğlence etkinliklerini gerçekleştirmek için toplumun ilgisi, dehesaya 
yapılan yadımların ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir. Geriye kalan ise, 
ehesay

 

d ı düzenleyip yöneten sosyal ilişkilerin hiç değişmemiş olmasıdır: bunlar 
hâlâ, genellikle tarımsal üretim yoluyla olmayan rahat kazançların sahipleri 
olup, Avrupa yardımlarını da bu şekilde alan büyük arazi sahipleridir. 
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Bölüm 

III. 
Akdeniz orman alanlarının 

ullanım biçimleri k
 
 
1. İşlevler ve ilgi grupları  

Akdeniz orman alanları, bir ekosistemin “odunsu bitkiler” bölümü 
inde yer alan ve bu bölüm ile diğerlerinden (topraklar, sulak ortamlar, hava, 
iğer bitkiler, hayvanlar) her biri arasında var olan biyolojik, fizik, kimyasal 
işkilerin sonucunda ortaya çıkan “ekolojik süreçler”in doğup gelişme yeridir. 
u mekanizmalar insan etkisine bağlı değildir; ama somut olarak ortaya çıkış 
içimini, hiç kuşkusuz bu etki yönlendirmektedir.  

Öte yandan ağaçlı bir ekosistem, çeşitli sosyal ilgi gruplarıyla olan 
işkilerinin sonucunda “sosyo-ekonomik roller” üstlenir. Bu ilgi gruplarından 
er biri bu alanlara karşı, alışkanlıklara, davranış biçimlerine, beklentilere, 
tratejilere, özel eylem tarzlarına, az ya da çok etkilendikleri durumlara, 
iyolojik süreçlerin gidişatına bağlı olan tutum ve davranışlar sergiler. Bu 
kosistemlerin etüdü, ekonomik, sosyal ve hukuki bilimlerde yerini alır. 
Yararlanma” sözcüğünün daha yakın bir anlamı var; “fayda” sözcüğü ise biraz 
aha kısıtlı bir anlam taşıyor, çünkü açık bir biçimde özel bir gruba, faydalanma 
akkı olanlara, gönderme yapıyor.  

Bu ekolojik süreçler ve bu sosyo-ekonomik roller genelde, ormanların 
e diğer ormanlık alanların ekolojik işlevlerinden, ekonomik işlevlerinden ve 
osyal işlevlerinden söz edildiğinde, “işlevler” ifadesi altında toplanır. 

Bununla birlikte ve özellikle prospektif (geleceğin bilimsel olarak etüdü 
ayesinde, içinde bulunulan durumun düzenlenmesini amaçlayan metotlar 
ütünü*) bakış açısıyla, bir yandan, sürekli olduğu (veya en azından, insanın 
aşam süresi ölçeğinde olağanüstü yavaş bir değişim seyri izlediği) 
arsayılanla, diğer taraftan, uzun erimde ya da insanların isteğine ve eylemine 
ağlı olarak değişim gösterdiği kabul edilenler arasında açık ve net bir ayırım 
apılması önemlidir. Oysa ki, işlev sözcüğü, konunun bu iki yönü arasında çoğu 
aman bir karışıklığa neden olur. Ağaçlıklı alan veya orman alanlarının 
fonksiyon”larından, çok sık olarak, sanki bu fonksiyonlar bu alanların özünde 
ürekli bulunan özelliklermiş gibi konuşulur. Oysa durum hiç de öyle değildir: 
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* Petit Larousse ( ç.n.) 
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her fonksiyon
olsun, ister işlet
sosyal ilgi gru
 Şu hal

, aynı zamanda hem söz konusu alan ve hem de, ister mülk sahibi 
meci-yönetici, ister faydalanmacı, vs. bu alana müdahale eden 

pları açısından görecelidir. 
de, bu “işlev” ifadesi kullanıldığında, karmaşık bir gerçekten söz 

i, her ormanda odun 
a üretken rol, kimi ilgi 

lmesiyle ancak, oluşur. “Üretim işlevi”, 
ekonomik amaç için kullanmasıyla ortaya 

ıkar. Aynı şekilde, her ormanda toprağın, suların, fauna ve flora biyolojik 
ır; ama korunacak unsurlar sosyal ilgi 

cak gerçek anlamda “koruma işlevi”nden söz 
dilebilir. Yine aynı şekilde, “sosyal faydalar”, faydalanacak olanların varlığına 

nmalar için insan tarafından 

irbirin

urumd

edildiğini unutmamak gerekir. Demek oluyor k
hammaddesinin biyolojik üretim süreci devam eder. Am
gruplarının bu ormanı işletmeye ge
yalnızca, insanın bu biyolojik süreci 
ç
çeşitliliğinin korunması prosesleri vard
gruplarınca belirlendiğinde an
e
göre ancak var olur.  

“Orman” sözcüğünün kendisi de çok karışık bir anlam taşır: kimileri 
için orman, her şeyden önce, üzerinde ağaçlar bulunan bir doğal alandır; bu 
doğal alanda, minimum düzeydeki insan müdahalesi ile “doğa” süreçlerinin 
kendiliğinden işlemesi gerekir. Başkalarına göre ise tam tersine, orman, kimi 
rolleri ya da odun hammaddesi üretiminden faydala
düzenlenmiş bir alandır. Bu iki tip yaklaşım arasındaki çelişki, orman 
alanlarının yönetimi konusunda önemli anlaşmazlıkların, hatta çatışmaların 
temelini oluşturur. Aslında ormancılık sorunlarının karmaşıklığı, kesin olarak, 
ormanın “doğal” ekolojik süreçlerin büyük yer tuttuğu bir ekosistem ile, sosyal 
ve ekonomik rollere göre düzenlenmiş alan biçiminde çifte karaktere sahip 
olmasından kaynaklanır.  
 Bir karmaşa artışı, özellikle Akdeniz’de, genelde aynı ormanlık alana 
ilgi gösteren ve bu eşsiz alana başka roller biçmeyi isteyen çok sayıda aktörün 
(ilgi grubunun) varlığı olgusundan ileri gelmiştir. Bu roller kimi zaman 
b in tamamlayıcısıdır, ama kimi zaman da karşıttır. Ülkelere göre (bkz. 
Tablo 2) çok değişiklik gösteren söz konusu alanların, kamusal ya da özel 
olsun, arazi mülkiyet rejiminden bu roller son derece etkilenmektedir. Bu 
d a ormanların çok çeşitli rollerinin bir birleriyle uyum içinde 
götürülmesi, orman işletmeciliğinin ve daha açık olarak ormanların yönetiminin 
temel öğelerinden biri olmaktadır (bkz. IV. Bölüm). Bu bölümün devamında, 
orman alanlarının kullanım biçimleri birer birer ele alınıyor; ancak altını çizerek 
belirtmek gerekir ki, belli bir ormanın tek bir role indirgendiği hemen hemen 
hiç görülmez, tam tersine, burada belirtilen kullanım biçimlerinin her biri, çoklu 
kullanımın karmaşık bütünlüğü içinde yer alır.    
 
 
İlgi gruplarının stratejilerini analiz etme metodu 
Akdeniz ormanlarının içinde yer aldığı politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki 

nünde bulundurularak, bu alanların sürdürülebilir yönetimi çerçevelerin çeşitliliği göz ö
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ve kalkınması kapsamında, çok sayıdaki ilgi gruplarının konumlarının belirlenmesi 
istenirse, ulusal veya yerel durumların her birinin tek tek analiz edilmesi gerekir. 
Özellikle prospektif bir yaklaşım için, ilginç bir metot burada verilmektedir (Piveteau, 

996).  1
Bu metodun ilkesi, ele alınan küçük bir bölgede (bir meşcere, bir vadi, bir tarım 

arazisi...), müdahil olan ilgi gruplarının eyleminden orman alanlarının uzun erimdeki 
geleceği üzerinde meydana gelmesi olası etkilenme tarzlarına göre, bu ilgi gruplarının 
dört kategoride toplanmasıdır. Bu dört kategori, ilgi gruplarının, içsel ya da dışsal 
oluşlarına göre ve düzenleyici olanlar-olmayanlar kapsamında bulunuşlarına göre 
değerlendirilen iki ölçüt bağlamında belirlenir.  

Bu mikro-bölgede fiziki olarak var olan ilgi grupları, alanın gerçek anlamda  
yönetimine doğrudan katıldıklarında veya bu bölge bu gruplar için günlük yaşamlarının 
referans alanını oluşturduğunda  içsel oldukları kabul edilir. 

Muhtemelen büyük
diğer bö

 yetkilerle donanımlı ve bu mikro-bölgenin, ilgi alanına giren 

zcüklerinin baş harfleri).  
Burada özellikle üretken olan durum, her bir ilgi grubunu tablonun yalnızca bir 

bölmesine yerleştirmeye çalışmak değil; bunun çok ötesinde, sorunları analiz etmektir, 
şöy  aynı zamanda konumlanabilir 
mi?

lgeler arasında yalnızca bir tanesini oluşturduğu ilgi gruplarının ise dışsal 
oldukları kabul edilir. 

Doğrudan o mikro-bölge için açıkça stratejileri veya projeleri olan ve işlerin 
yapılması için olanaklarını kullanan ilgi grupları düzenleyici olanlardır. 

Böyle projeleri olmayan, ama eylemleri (kimi zaman da eylemsizlikleri) bu alanların 
gelişimi üzerinde yine de etkili sonuçlar doğuranlar da düzenleyici olmayan ilgi 
gruplarıdır. 

Bu ölçütlerin ikişer ikişer çarpımı: kolektif, buyurgan, yoksun, dışarıda olmak üzere 
dört çeşit ilgi grubu kategorisini verir. 

Kolektif ilgi grupları hem içsel, hem de düzenleyicidir, yani alan, bu alanın 
kullanımı, yönetimi konularında belli bir vizyon ile yapılanmışlardır. Bunun tipik 
örnekleri kırsal topluluklar veya yerel dernekleşme hareketleridir. 

Buyurgan ilgi grupları hem dışsal hem de düzenleyicidir. Genellikle önemli 
yetkilere sahiptirler ve aynı zamanda alan üzerinde projeleri ve vizyonları vardır ama, 
yerel halktan oluşan ilgi grupları gibi, günlük yaşamlarında alanın içinde değildirler. 
Devlet ve devlet idareleri bu konumdakilerin tipik örnekleridir.   

Dışarıdaki ilgi grupları dışsaldır ve düzenleyici olmayanlardır, şu anlamda ki, alanın 
gelişimi üzerinde uyguladıkları, bazen çok önemli de olabilen etki, bu alana ilişkin kesin 
bir projeyi ya da vizyonu karşılamaz. Başka düşüncelere yanıt verir ve bir katkı payı 
olarak ancak sınırlı bir bölgede yer bulur: tipik olarak uluslararası turistler veya odun 
işleme zincirinin uluslararası grupları bu duruma örnek oluşturur.  

Yoksun diye tanımlanan ilgi grupları yereldir ama düzenleyici değildirler, çünkü 
bunların eylemleri (ya da eylemsizlikleri) tamamen bireyseldir ve bütünün bir projesi 
veya vizyonu içinde yer bulmaz. Tipik olarak, tarımsal gerileme sürecindeki yörelerin 
arazi sahipleri bu durumdadır. 

Bu dört ilgi grubu kategorisi, dört bölmeden oluşan bir tabloda, KBYD matrisinde 
gösterilebilir (Kolektif, Buyurgan, Yoksun, Dışarıda sö

le ki: bir ilgi grubu, tablonun birden çok bölmesinde
 Bundan çıkacak çelişkiler ya da dinamikler nelerdir? Bir ilgi grubu, bir bölmeden 

diğerine zaman içinde kayabilir mi? Aynı bölme içindeki ve farklı bölmeler içindeki ilgi 

 84



 

grupları arasında karşılıklı etkileşimler, ittifaklar veya çatışmalar nelerdir? Değişik ilgi 
gruplarının ve değişik bölmelerin ağırlıkları zaman içinde nasıl gelişir? vs. Bu metot, 
orman arazilerinin gelişim-evrim senaryolarını oluşturmada son derece işlevsellik 
göstermektedir.  
 

 
 
2. Odun hammaddesi üretimi 
 

Ormanın kullanılış biçimleri gündeme geldiğinde, çoğu kimse bu rolünü 
kendiliğinden birinci sıraya yerleştirir. Bu rolünün kendisi de çokludur, çünkü 
odun hammaddesinin kullanım biçimleri, odunun basit bir karbon kaynağı 
old

Tab

 

uğu, organik bir moleküller bütünü olduğu, lifli bir yapı olduğu ya da masif 
bir yapı olduğu varsayımlarına göre dört ana kategoride toplanabilir. 
 

lo 2 
Akdeniz ülkelerinde ormanların arazi mülkiyetinin durumu 

Akdeniz Bö
Kamu mülkiyeti Özel Mülkiyet lgeleri* oranı    (Devlet ya da diğer) 

Orman yüzölçümünün % Orman yüzölçümünün % 

İspanya Akdeniz Böl. 24,5 75,5 
Fr

6,6 
K

16 
İs

0 

ansa Akdeniz Böl. 22,8 77,2 
İtalya Akdeniz Böl. 39,7 60,3 
Yunanistan 93,4 
ıbrıs 92,5 7,5 

Türkiye Akdeniz Böl. 99 1 
Suriye 91 9 
Lübnan 84 

rail 98 2 
Libya 98 2 
Tunus 100 0 
Cezayir 92,7 7,3 
Fas 100 

 
Kaynak: Mavi Plan, C. Kuzucuoğlu, 1989. 
* Akdeniz bölgeleri = İspanya, 12 il; Fransa, 3 bölge 
Kamu mülkiyeti, Devlet mülkiyetini ve diğer araziyle ilgili otoriteleri (bölgeler, iller, kırsal 
topluluklar, vs.) bir araya toplamaktadır. Özel mülkiyet ise, endüstriyel, tarımsal ya da dinlenme-
eğlenme (avcılık, toplayıcılık vs.) amaçlı faydalanmaya yönelik orman mülkiyetini ifade eder. 
İster kamu, ister özel şahıs olsun orman sahipleri, kararları orman alanlarının geleceğini 
biçimlendiren temel ilgi gruplarıdır. Ülkelere göre durumlar net bir biçimde farklılık gösterir. 
Aslında bu veriler eski tarihlidir ama büyük bir olasılıkla pek değişmemiştir.    
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2.1. Yakacak odun 
 

Geleneksel Akdeniz ekonomisi içinde odun her zaman, ister ısınma 
amaçlı, ister mutfakta, ister sanayide (metalürji, cam, seramik) kullanılan temel 
yakıt maddesiydi. Gerek doğrudan ve gerekse odun kömürüne dönüştürülerek 

ullanılıyordu. Kömürün yakıt olarak, oduna oranla birçok üstünlükleri vardır: 
olaydır; daha yüksek kalori değerine ve 

sahiptir. Bu nitelikleriyle, kentlerdeki evsel 
ullanım

n ağaçları, 
le meşeleri ve çok özel olarak da herdem yeşil meşelerle diğer 

laylaştırdı. Bu durum, kimi 
şırı 

faydalanma olmadığı zaman şil meşelerin yaprağını döken 
m esin döken r 
aleyhine gelişmesinde oldu esi, XVIII. ve özellikle de 
X ndüstriyel kalkın şlamış olduğu Kuze deniz 
b azla yoğunlaşmıştı. Bunun nedeni yalnızca yoğu ış bir 
n lepleri değildi; am ynı zamanda, Katalan bölgesinin 
d lerinde olduğu gibi, odu ürü ile çalışan yeni d ş bir 
endüstrinin yüyen gere leriydi. Bütün bu bölgelerdeki 
o n kömüre dönü rüldüğü yerler olan eski “kömür 
o ın izlerine günümüzde hâlâ rastlanır. 
 Günümüzde artık modern endüstri, çok özel kimi kullanıml ışında 
odun kömürünü yakıt olarak kullanmamaktadır; fosil yakıtlar, çok uzun 
zamandan beri odun kömürünün  yer mıştır. 
  bölgelerinde odun kö nün evsel tüketimi büy lçüde 

ıştır. Bununla birlikte odun, belli sayıda aileler, özellikle kırsal olanlar 
ek fiyat koşulları oluştuğunda, günlük 

edilmektedir. Bu, özellikle kimi 

Yakacak odun 
ynı zamanda, geçimi yerinde olanlar tarafından lüks tüketim olarak da 
ullanılır: açık şömineler, barbeküler... 

k
daha hafiftir, dolayısıyla taşıması daha k
daha yüksek redüksiyon değerine 
k larda çoğu zaman tercih edilirdi (kullanım kolaylığı) ve modern çağ 
öncesi demir-çelik sanayi tesislerinde, demir filizinin indirgenmesi gibi kimi 
endüstriyel işlemlerin olmazsa olmaz girdisiydi. 
 Yüzyıllar boyunca Akdeniz ormanlarının pek çoğu, özellikle yakacak 
odun üretmek amacıyla, oldukça kısa (20 yıldan az) idare süreleriyle, baltalık 
olarak işletildi. Bu yöndeki bir müdahale, güçlü kök sürgünleri vere
yani esas itibariy
sert yapraklı meşelerin önünün açılmasını ko
katman düşüşleri”ni açıklayan nedenlerden biridir: gerçekten bir a“

bile herdem ye
eşeler aleyhine gelişm de ve yaprağını meşelerin de kayınla

ğu gibi. Baltalık işletm
IX. yüzyıllarda, e manın ba y Ak
ölgelerinde çok f nlaşm
üfusun evsel ta a a
ökümhane n köm oğmu

giderek bü
arda, odunu

ksinim
rmanl ştü
cakları”n

ar d

ini al
Kuzey mürü ük ö

a
ta
zalm
rafından, fosil yakıtlarla rekabet edec

yakıt olarak kullanmak üzere muhafaza 
çiftçilerin, tarım takviminde daha kârlı ve daha öncelikli başka işlerinin 
bulunmadığı dönemlerde odun kesmelerine fırsat veren ölü zamanları 
bulunduğunda yaptıkları iştir. Bu odun özellikle kendi tüketimleri içindir veya, 
pazar dışında, komşular arasında değiş-tokuş ya da satış konusu olur. Bu 
bölgelerde odun, nadiren tek yakıt maddesi olarak kullanılır, ama daha çok, 

arma yakıtlı ısıtma sistemlerinde az-çok önemli bir katkı yapar. k
a
k
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 Havzanın Güney’inde ve Doğu’sundaki çoğu bölgelerde yakacak odun, 
m tersine, hâlâ temel evsel yakıt olma durumunu sürdürmektedir. Bunun 

nedeni 

şinden daha yüksek kazancı 

li işlemler (ısıtarak kimyasal 

i dönemdeki, başka kullanım 
nları

hipleri için, odun kadar önemli bir gelir 

ta
de, yoksulluk ve çok yüksek orandaki işsizlik ya da kırsal mevsimlik 

işçiliktir. İş fırsatının azlığı, pek çok kimseye, gerek kendi kullanımları için ve 
gerekse çağdaş yakıt maddelerine oranla daha düşük bir fiyattan başkalarına 
satmak için ormana gidip odun kesmeyi avantajlı kılar. Bu odunun hatırı sayılır 
bir bölümü, özellikle kentlerdeki talebi karşılamak üzere odun kömürüne 
dönüştürülür. Bu kullanım biçimi, Güney’deki, özellikle de Magreb 
ülkelerindeki çoğu Akdeniz ormanlarında, doğal yetişme ortamı koşullarının 
zorluğu ölçüsünde artan tahribatın başlıca nedenidir. Bu durum, kendisi de pek 
kazançlı bir iş olmamakla birlikte, odun kesme i
olan bir başka iş bulamamaktan kaynaklanmaktadır. Hiç olmazsa, aynı zamanda 
kırsala özgü ve odunu tasarruflu kullanan teknolojilerin geliştirilmesi 
olanaklıdır (bkz. Fas’ın Rif ekmek fırınları örneği). 
 Her durumda, Güney’de olduğu gibi Kuzey’de de, ister kendi ev 
tüketimi için olsun ister komşular arası kısa mesafeli, ister el altından yapılan 
az-çok aracılı dolaşım olsun, yakacak odun hasadı ve el değiştirmesi, büyük 
çoğunluğuyla organize pazarların dışında yapılmaktadır. Bu durumda resmi 
istatistikler, bu tüketimi kısmen dikkate almaktadır. Bununla birlikte arazi 
etüdleri, kimi tahminler geliştirmeyi olanaklı kılmaktadır..   
 
 
2.2. Sanayi için molekül sağlayan ağaçlar 
 

Odundaki karbon, başlıcaları selüloz (asıl molekülleri şekerler olan 
polimer) ve ligninden (asıl molekülleri fenoller olan polimer) oluşan karmaşık 
kimyasal moleküllerin içinde bulunur. Çeşit
ayrıştırma, damıtma...) odunun, gerek doğrudan kullanılabilir ürünlere ve 
gerekse bütün bir organik kimya endüstrisinin temelini oluşturan moleküllere 
dönüştürülmesini sağlar. Örneğin, sanayi önces
ala nın dışında, gemilerin kalafatlanmasında kullanılan katran üretimini 
burada belirtelim. XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılda önemli bir kimya endüstrisi 
odunun damıtılması üzerine dayandırılmıştı ve asetik asit, formik asit, fenol gibi 
temel ürünleri sağlıyordu. Ancak, karbondan hareketle geliştirilen sentez 
ürünleri, arkasından petrol, odunun bu kullanımlarından çoğunu giderek ortadan 
kaldırdı. 

Kesilmiş odundan hareketle değil, ağaçların diğer ürünlerinden 
hareketle, diğer “kimyasal ürün” hazırlama biçimindeki kullanımına yakından 
bakılabilir. Bu özellikle reçine ve tanenli kabukların durumudur.                  

Çam ağacının gövdesi üzerinde çentik açarak reçine üretimi, XIX. 
yüzyıldan beri, 1950’li yıllara kadar, çok gelişmiş bir kimya endüstrisinin 
temelini oluşturuyordu ve çamlıkların sa
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kaynağıydı. Portekiz’in ya da Gaskonya landlarının büyük zenginliği olan, sahil 
çamlarından reçine üretimi özellikle belirtilmelidir. Ama, Türkiye’de kızılçam, 
ya da Fransa’da ve İtalya’da Halep çamından olduğu gibi, öteki Akdeniz 
çamlarından da reçine üretimi çoğunlukla yapılıyordu. Bu çamlar, sahil çamına 
oranla daha az ama daha “değerli” olduğu kabul edilen reçine veriyordu. 

“Tanenli kabuklar” da özellikle XIX. yüzyıl sonlarında çok 
kullanılmıştır. Burada söz konusu olan, deri sanayii için, özellikle kestane, meşe 
ve en başta da herdem yeşil meşeler olmak üzere, kimi ağaçların soymuk 
damarında (kabuğun iç tabakasını oluşturan ve özsuyu ileten doku) bol miktarda 
tanen toplanmasıdır. Bu hasadı optimum düzeyde tutmak için, kabuk yüzeyi ile 
odun hacmı arasındaki oranın yüksek olması, dolayısıyla ağaçların küçük çaplı 
olması gerekiyordu. Bu amaçla, çok sayıda baltalık, çok kısa (bazen 10-12 yıl) 
idare süresiyle işletiliyordu; bu ise kuşkusuz, söz konusu meşcerelerin biraz 
daha tahrip olmasına katkı yapıyordu.Sentetik endüstriyel tanenin bulunmasıyla 

 kulla

in kültürü yoluyla 
ağlanmakta olup, doğal alanlardan toplama azalmıştır. Yine de Dafniköy 
rneği gibi bir durum (II. Bölüm) bir orman alanının, bu türlü bir amaç için 

or. 
aktan her zaman uzaktır ve 

yerel o

izde üretilen odun hammaddesinin yaklaşık yarısı bu sanayide 
kullanıl

 her 
durumd

bu nım hemen tamamen ortadan kalktı. 
Orman alanlarından çıkarılan çeşitli “kimyasal ürünler” arasında Afrika 

akasyasından elde edilen “arap zamkı”, pistacia lentiscustan elde edilen “Chio 
macunu”; liquidambar kabuğundan çıkarılan “bitkisel amber”, vs.; ve özellikle, 
parfümeri ve kozmetikte kullanılan çok çeşitli bitki esansları  bulunmaktadır. 
Bugün ise bu bitki esansları, özellikle aromatik bitkiler
s
ö
planlanmasının gündeme gelebileceğini gösteriy

O halde bu üretimler ihmal edilebilir olm
larak, ekonomi için önemli olabilirler. Ama genelde bunlar, oldukça 

sınırlı “küçük kullanım”ları karşılamakta ve gerek sentetik endüstriyel ürünlerin 
ve gerekse kültürü yapılan bitkilerden elde edilen ürünlerin rekabeti karşısında 
zayıf kalmaktadırlar.  
 
 
2.3. Elyaf odunu 
 

Odunun lifli yapısı, odun hamuru endüstrisinde, özel olarak da kağıt ve 
karton yapımında kullanılmasını sağlamaktadır. 

Dünya ölçeğinde kağıt ve karton tüketimi düzenli olarak artmaktadır; 
gezegenim

maktadır. Ulusal ölçekte bu tüketim, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile 
en çok bağlantılı olan göstergelerden biridir. Odun hamurunun tüketim hızı, geri 
dönüşümle yeniden hammadde kazanma yolundaki gelişmeler nedeniyle,

a, kağıt ve kartonun tüketim hızından daha düşüktür.  
Kimi Akdeniz ülkeleri (İtalya, Fransa, İspanya) güçlü kağıt 

endüstrilerinin sahibi olmakla birlikte bu sanayiler üzerinde, İskandinav ya da 
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Anglo-Saxon sermayesinin egemenliği vardır. Kağıt endüstrisi bu ülkelerin, 
İtalya Alpleri, İspanya Atlantik bölgesi gibi, özellikle Akdeniz bölgeleri dışında 
yoğunlaşmıştır; Fransa’nın Akdeniz bölgesinde, Tarascon’da (Bouches-du-
Rhône) bir tek önemli kuruluş bulunmaktadır. Tam olarak Akdenizli olan 
bölgeler kağıt ve karton üretiminde ve dahası kağıt hamurunda genellikle açık 
vermek

Akdeniz silvikültürü için bir engel 
oluşturm

vantajlar sunar. Bütün bu 
zorlukla

 gerçekte, odun tarafından değil, odunun içinde bulunan 
elüloz tarafından meydana getirilir. Günümüzde hâlâ odun, kullanılan selülozik 
lyafın temel kaynağıdır ama tek kaynak değildir. Yüzyıllar boyunca kağıt, 

ki keten ya da pamuklu kumaş parçaları) elyaflarından 
tir. Bu üretim, Uzak – Doğu’da pirinç sapları gibi 

buğday
k yıllık buğdaygillerden olan 

alfa (St

i ölçüde elverişli 
olduğu 

tedir. “Doğal” Akdeniz ormanları, çoğunluğu itibariyle, kağıt hamuru 
üretimine pek uygun yapıda değildir. Akdeniz bölgesi yapraklı ağaçlarının 
birçoğu, kağıt hamurunda düşük kaliteli sert odun vermektedir. Bununla birlikte 
iğne yapraklılardan çamlar bol bulunur ve odunları yeterli kaliteye sahiptir. 
Ancak, göreceli olarak yavaş büyümeleri, özel mülkiyetlerin çok parçalı oluşu, 
ulaşım zorlukları (dağlık bölgeler), pahalı ve titizlik gerektiren işletmeciliği 
nedeniyle, üretimleri çoğu zaman engellenmektedir. Kağıt üreticisi olan büyük 
ülkelerde üretim makineleri sıradan günlük kullanım araçlarına dönüşmüş 
olmasına karşın, araziler modern işletme metotları için pek elverişli değildir. 
Odun hamuru endüstrisinin gelişmemişliği, 

aktadır. Aslında, bu sanayiler, aralamalarla çıkarılan küçük boyutlu 
odunları değerlendirmek için, klasik ormancılık işletmesi kapsamında ilginç bir 
pazar oluşturabilirdi. 

Buna karşılık, Fas’ta Gharb ökaliptus plantasyonlarında olduğu gibi, 
yoğun odun hamuru üretimine yönelik (çam ve ökaliptus başta olmak üzere) 
yapay ormanlar kurmak mümkündür. Ancak, kağıt ve kağıt hamuru sanayileri 
büyük sermaye gerektirir, büyük ölçüde küreselleşmiştir ve gezegenimizin diğer 
bölgeleri kıyaslamalı olarak çok daha büyük a

r, Akdeniz bölgelerinin, çokuluslu kağıt endüstrisi yatırımları için çekici 
olmadığını gösterir. Aynı varsayımlar, lif odunu (örneğin MDF, Medium 
Density Fiber) ve yonga odunu kökenli çeşitli ürünler için de geçerlidir. 

Sonuçta altını çizerek belirtmek gerekir ki, odun hamuru, kağıt ve 
kartonun hammaddesi,
s
e
özellikle tekstil (es

areketle üretilmişh
giller, veya, Kuzey Afrika’da, Fas, Cezayir ve Tunus’un yüksek step 

düzlüklerinde yayılmış meşcereler oluşturan ço
ipa tenacissima) bitkisi kullanılarak da yapılabilir. Alfa bitkisi, yüksek 

kaliteli kağıt üreten bir endüstrinin temelini oluşturmuş, ancak bugün artık 
hemen hemen ortadan kalkmıştır.  

Gelecekte, elyaf odununun klasik ormancılık yoluyla üretiminin yerini 
kısmen de olsa almak üzere, kağıt endüstrisinde, üstün nitelikli selülozik elyaf 
veren hızlı gelişen türlerle yapılacak entansif kültürün hang

sorusu tartışılabilir (bkz. V. Bölüm). 
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ablo 3 
niz ülkelerinAkde d er a

 
e odunun ve odundan elde edilen diğ

Yakacak odun  (m

 ürünlerin üretimi ve ulusl

Yuvarlak san

rarası değişimleri  

ayi odunu (m3) 3) Ahşap kökenli panolar (m3)      Akdeniz ülkele
(bütün ülke)

ri 
 üretim ithalat  ihracat üretim ithalat  ihracat üretim ithalat ihracat 

İspanya 1 650 000 18 000 75 000 13 160 000 7 515 000 349 000 4 435 560 1 865 400 907 760
Fra
İtal
Mal
Slo 9
Hır 3
Bos
Sırb 9
Arn
Yun 8
Tür 1
Kıbr
Suriy
Lübnan
İsrail 1
Mısır 8
Libya 
Tunus 1
Cezayir 3
Fas 0
 Topla 7

259 801 39 120 000 2 1
  3 649 000 5 8
  

61 795 1 721 000 4
  2 392 000 1
  
  
  119 000

225 000 796 000 2
  10 431 000 1 5
  18 498
  34 500
  7 150
  100 000 2
  268 000 1
  116 000
  213 800
  451 000
  569 000 4

621 596 73 165 948 18 8

52 000 6 330 000 5 671 220 1 573 100 2 316 600
05 000 24 000 5 380 000 1 729 000 1 121 000

4 267  25 500   
4 408 242 069 413 090 131 852 186 228
9 500 361 000 93 000 62 400 20 800

  34 000 31 020 15 302
9 300 30 400 132 000 45 348 9 010

 379 37 000 10 522 1 449
6 000 3 000 526 500 377 907 118 300
5 000 4 000 2 136 000 535 000 64 000

  12 200 49 650 4 200
1 100  26 700 105 500 208 
1 300  46 300 107 700   
2 707 485 230 000 240 053 3 151
4 100  131 300 365 500   
3 918  11 000   
8 400  104 000 25 000                600
9 300  49 500 55 900   
1 000  34 900 36 000 19 000
2 300 7 344 333 19 493 270 7 383 352 4 787 608

11 050 000 22 640
5 680 000 490 000

             71
532 000 1 504

1 094 000
 
 

324 000
1 375 000 219 000
7 336 000 368 000

6 639
15 900
19 074
13 000 3 622

16 181 909 200
536 000

2 094 053
7 074 136

487 000
55 468 711 1 123 037

nsa 
ya 
ta 

venya 
vatistan 
na-Hersek 
istan 
avutluk 
anistan 

kiye 
ıs 
e 

 

m 
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(devam) 

Bıçkılık odun  (m3) Kağıt hamuru (Mt) Kağıt ve karton (Mt) 

Tablo 3 
 
Akdeniz ülkeleri 

(bütün ülke) 
 üretim racat ü ü at  ithalat  ih retim ithalat  ihracat retim ithalat  ihrac
İspan 0 00 00ya 3 178 000 3 231 00 91 000 1 762 050 616 000 548 000 4 755 000 3 259 0 1 337 0
Fransa 12 283 000 3 1 

8 
  

a 455 000 34 87 153 000 36 000 411 000 424 000

20 600
410 00 413 250 53 000 1 300

90 000 14 652   
875 000 128 121

290 500 00 11 00   
339 200 00   
485 370 61 13 6

2 1 00
   

466 800 50 11 1 94 000 4 0
812 500     
401 000 114 0

am 22 120 127 3 18 83 1 167 945 18 

512 000 554 000 2 464 500 2 404 000 381 000 10 006 000 6 162 000 4 809 000
İtalya 1 590 000 380 000 208 000 599 000 3 182 000 22 000 9 002 000 4 425 000 2 407 000
Malta   22 000                   350     35 700   
Sloveny  
Hırvatistan

197 505 3 8 165 000 184 000
 

Bosna-Hersek
685 000 77 600 402 000 95 000 3 700 40 100 417 000 184 300 113 000

 
Sırbistan 

20 000 226 460   1 961  44   14 000 3 200
0 167 600 13 163 000 128 650 5 950

Arnavutluk 
Yunanistan 

9 050 4 309 1 2 800 18 019 1 094
137 000 108 000 5 000 2 000 494 000 572 000 42 000

Türkiye 4 683 000 312 000 43 000 370 000 320 000   1 566 000 1 254 000 65 000
Kıbrıs 8 743 95 050 8 175   2 600     55 200 2 550
Suriye 9 000 1   0 1 000 101 800 800 
Lübnan 9 100 5   29 400 42 000 138 400 4 100
İsrail   15 000 117 990 37 275 000 472 981 15 744
Mısır 4 000 33 200 2 60 000 87 500   343 000 593 500 7 700
Libya 31 000 40 900   3 857 6 000 23 800   
Tunus 20 400 1 14 000 47 800 50 109 000 10
Cezayir 12 800 21 000 12 900 44 000 182 300   
Fas 83 000 19 000 112 000 20 600 00 109 000 221 000 21 400
Topl  23 709 043 1 1 5 723 550 7 160 388 27 730 800 134 650 9 263 638
 
Akdeniz’in çeşitli ülkeleri için, odun kökenli başlıca ürünlerin ulusal üretimleri, ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler, FAO’nun 2001 yılı orman 

rünleri rehberinden alınmıştır. ü
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omilerde olduğu gibi geleneksel ekonomilerde de, odunun 
masif  kullanımları, her zaman en “soylu” faydalanmalar arasındaydı, 
yani en ılar, 
pencereler, m er, kazıklar, 
direkler, demir y  traversleri, ma  galerilerinde tahkim d ı, 
paletler, maden ocağı için ağaç malzeme, sandıklar ve diğer ambala  
gemil  ledir. Böyle 
olmakla birlikte Akdeniz bölgesinde o k 
kullanımı y’deki bölgelere anla oldukça kısıtlıdır rn  
odun hammaddesi yönünden konumu iyi olan bölgelerin (Türkiye, Balkanların 
dağlık kesim şı ır.  

Bu kullan ar ıllar iç e büyük d işim  u ş
çok bü ü neme sahip olan (örneğin savaş ve ticaret gem r imileri, 
teknolojilerin geli en ocağı için 
ağaç bir ükselişe 
geçm s itirmiştir. ğ  
rekabetine maruz ıştır. Yine de bir bölümü, bu rekabete karş ini 
sürdürm kted ap en doğram ). 
 ılan masif odunu odern 
endüstri, y ıl la alze leri, gi d lan aktadır. 
Kaplama levhalar, kontrplaklar, kontratablalar; yonga levhalarl e z haline 
getirildikten sı n u
malzemel m ı v d
 E fl b oyutlarından, bütün
bütün kal rin n ürün çıkarırken, modern endüstrinin daha homojen ve daha 
stand ham n
yeniden y d
 asif 
odun üretim n, elverişli olmayan bir rekabe onumund , 
ağaçlar ğu k lere sahiptir; 
hetero  ır mala 
dönüştürm ri
 B or ar, Akdeniz’in en gelişmiş bölgelerinde yerel ya
kullanımının, onlarca yıldan beri neden gerilemekte oldu a 
açıklamaktadır. Daha az gelişmiş bölgelerde ise, el sanatları bağ

il liyeti düşük olan küçük bir endüstri sayesinde yerel yapacak odun 
akta durmaktad ölgelerin her ikisinde de modern endüstriler, 

eğin, İtalyan mobilya sanayi). 
ne Akd karşı kar  u

u ka  çok, sahip 
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o ek kimi özel durumlabilec ları ihmal etmemek gerekir: çok sert odun (herdem 
eşil meşeler, şimşir, zeytin, yabani meyve ağaçları...) kullanımını gerektiren 

özel fay
y

dalanmalar; yüksek değeri olan odun (sedir, mazı...). Ancak bu olası 
fırsatlar, turistlere satmak için yapılanlar gibi (Fas’ta mazı odunundan yapılmış 
hatıra eşyaları, zeytin odunundan yapılan gereçler gibi) kimi yerel durumların 
dışında, genel olarak yeterince iyi tanınmamaktadır. 
 
 
3. Odun dışı orman ürünleri 
 

Geleneksel ekonomilerde orman alanlarından, sayılamayacak kadar çok 
odun dışı ürün elde ediliyordu: 

- insanlar için besin maddeleri: av hayvanları, yabani meyve ve sebzeler, 
yaban balı, mantarlar. İtalya’da bu sonuncuların ticareti önemli bir yer 
tutmaktadır. Meyveleri için yetiştirilen ağaçlarla ilgili kısa bir not: 
toprağın kalkerli olmadığı ve yeterli yağış aldığı koşullardaki çok 
sayıda dağlarda dikim yoluyla oluşturulmuş kestanelikler; delicelerin 
aşılanmasıyla kurulan zeytinlikler; palamudu tatlı olan ve otlatmaya ek 
olarak keçilere yedirilen, kitlesel ürün hasadı döneminde bu palamut 
faydalanmasının, Fas’taki Mamora ormanında olduğu gibi, meşcerenin 
gençleşmesini tehlikeye sokacak derecede ileri gittiği mantar 
meşelikleri; tohumları, “çam fıstığı” için yetiştirilen fıstık çamı, hatta 
Halep çamı (Tunus’ta bu çamın tohumlarından “zgougou” denilen ve 
çok sevilerek yenen bir pasta yapılıyor); Fas’ta yağ üretimi yapılan 
arganiyelikler...  

- hayvanlar için besin maddeleri: her mevsimde besin kaynakları sunan 
Akdeniz saltusları: ilkbahar başlangıcında, odunsu genç sürgünler 
otlatılabilir. İlkbaharın sonunda ve yaz başında ise, ağaçların altındaki 
otlar, doğrudan güneş altında olanlardan daha uzun süre yeşil kalır. Bu 
dönem boyunca orman alanları da, değerli besin kaynakları sağlar. 
Yapraklı dallar da kesilerek hayvanlara yem olarak verilebilir. 
Sonbaharda, karbonhidratça zengin meyveler, kayın kozalakları, 
kestane ve özellikle meşe palamudu, kesim dönemi öncesinde 
hayvanların yağlanması için, ya da sadece kış gelirken yağ rezervi 
oluşturmaları için gerekli temel gıda maddelerini oluştururlar. Aynı 
meyveler, toplanarak kış aylarında hayvanların beslenmesi için 
depolanabilir. İber yarımadasının, tarımla hayvancılığı kombine eden ve 
çok özel olarak geliştirilmiş “dehesa” sistemi II. Bölümde açıklanmıştır; 

- sağlık kaynakları (tıbbi bitkiler), süsleme (çiçekler, dallar), el sanatları 
(sepetçilik, iplik, halat yapımı...), besicilik (ahırda hayvanların yatması 
için döşenen otlar), tarım (özellikle baklagillerden oluşan bitkilerle 
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gübreyi karıştırarak komposto yapıp toprağı verimlileştirmek), vs. Daha 
önce açıklanmış olan “kimyasal ürünleri” de unutmamak gerekir.              
Bu faydalanmaların büyük bir bölümü, geleneksel ekonomiyle birlikte 

ortadan kalkmıştır, ama bir bölümü dönüşüm geçirerek, hatta çağdaş 
toplumlarda yeni bir gelişme göstererek varlığını sürdürmektedir. Bunlar,  özel 
olarak, avlanma ve doğadaki kimi ürünleri (özelli

     

kle İtalya’da, domalan ve 
iğer mantarlar) toplama ve kestane ürünleri zincirinin yeniliklerle 
eşitlendirilmesi (yeni kültür, hasat, sınıflandırma ve dönüştürme tekniklerinin 

Akdeniz ormanlarına özgü olup, özel bir 
çıklam

3.1. a
 

batısınd
türü, A
gereksin
yaratan
bölgele

üretilir.
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“kaldırm
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ülkelerd
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d
ç
bulunması) durumudur. 

Son olarak, tamamen 
a aya konu olmayı hak eden bir üretim biçimi ise meşe mantarıdır.   
 
 

M ntar meşelikleri ve mantarın üretim süreci1

Mantar meşelikleri yani mantar meşesi ormanları, Akdeniz havzasının 
a, aktif kalker bulunmayan topraklarda yetişmektedir. Bu orman ağacı 
kdeniz iklimi altında, 600 milimetre dolayında bir yağış rejimine 
im duymaktadır. Atmosferdeki nemlilik sayesinde elverişli durum 

 Atlantik iklimi altında ise Mantar meşesi, Fas’ın kıyıya yakın 
rinde olduğu gibi, daha az yağış alan yerlerde de yetişebilir.  
Mantar, meşenin, olağanüstü bir kalınlığa sahip olan kabuğu tarafından 
 Ağaç en az otuz yaşına geldiğinde, yaklaşık on yılda bir olmak üzere 
tabakaları hasat edilir (alışılmış ifade biçimiyle “kaldırılır”). Bu 
a” işlemi, yaz başında, “mantar anası” denen ve mantarlı kabuk 

anını yeniden oluşturacak olan hücre dokusuna zarar vermeden çıkarmak 
çok özel teknikler kullanılarak, dikkatle yerine getirilmelidir. Haşlama, 

a ve sınıflandırma sonrasında bu malzeme ya yerel endüstride kullanılır 
nellikle çok uzak olan pek çok ülkeye ihraç edilir.  
Mantar meşesi plantasyonu girişimleri, Akdeniz iklimi etkisindeki diğer 
e başarılı sonuç vermemiş görünüyor: daha 1787’de Jeferson’un bunu 
yı çok istediği Avustralya, Kırım, Kaliforniya...  örneği. İklim 
ikleri sonucu oluşacağı varsayılan küresel ısınma perspektifiyle, Güney 
e’da da küçük bir deneme 1995’te gerçekleştirildi. Aynı zamanda hem 
em yalıtkan ve hem de çürümez bozulmaz bir madde olan mantar, 
antik çağdan beri, şişe tapası, el işlemesi arı kovanları, balıkçılıkta 
ıra malzemesi... gibi değişik amaçlar için kullanılagelmiştir. 
Günümüzde bu ürünün en seçkin kullanımı, kaliteli şarapların şişelerini 

tmak için “masif” şişe tapası üretimidir. Tek başına bu kullanım şekli bile, 
tar meşesi yetiştirme çabalarını açıklamaya yeter, çünkü doğal ya da yapay 

içbir malzeme bu pazarı ele geçirmeyi başaramamıştır. 
 

1. Köy İşleri, Sular ve Ormanlar onursal genel mühendisi, M. Denis Groené’nin katkılarıyla 
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“Masif” şişe tapası üretiminin artıkları, taneli küçük parçalar şeklinde 
 ve yapıştırıcı ve bağlayıcı malzemeler yardımıyla birleştirilerek mantar ufalanır

kökenli

lar, birinci hasadın “erkek mantar” denen pürtüklü 
kabukla

ın 
erdiği balmumsu bileşenlerin sertleşmesini sağlar. Bu ürünler de, dekoratif 

i ısıtma sistemlerinin 
aha çok petro-kimya 

ıkışlı rakip ürünlerin aksine bu mantar türevleri “ekolojik” ürünlerdir. 

 hayvanları 
yaratma

antar rekoltelerinin 
kalitesin

anmamışsa, 
yani b

 olan parsellerde 

 başka malzemelere dönüştürülür. Bu malzemeler, su geçirmez contalar 
ve orta kalitedeki şarapların şişeleri için tapa üretiminde kullanılır. En yüksek 
kalitede olan ve Champagne şaraplarına tahsis edilen tapalar da kırıntı bünyeli 
mantar malzemesinden yapılmaktadır. Ancak tapanın şarapla temas eden alt 
kısmı, birinci kalite mantardan alınan ve birbirine yapıştırılan iki veya üç ince 
halka kesitten oluşturulmaktadır. 

İri parçalı artık
rı ve ormanda yangın geçirmiş mantarlar da öğütülüp sonra gerek 

tutkallarla, gerekse ısıtmak suretiyle birleştirilmektedir. Sıcaklık, mantar
iç
kaplamalarda ve özellikle ısı yalıtkanı olarak yapılardak
kurulmasında ve soğutucu araç-gereçlerde kullanılır. D
ç

Mantarın bu kullanım alanlarındaki apaçık üstünlüğüne karşın ve bu 
malzemenin çok kaliteli görünümüne karşın, mantar meşeliklerinin ve “mantar 
ürünleri üretim zinciri”nin sürdürülebilirliği zorluklarla karşı karşıya 
bulunmaktadır.  

En başta, mantar meşesi ormanlarının devamlılığı her yerde güvence 
altına alınmış değildir. En büyük sorunları insanlar ve bu insanların

ktadır. Magreb ülkelerinde tarım amaçlı açmalar, aşırı otlatma ve aşırı 
yakacak odun faydalanması, doğal meşcerelerin ciddi biçimde geri çekilmesine 
neden olmuştur (bkz. Rif örneği). Havzanın Kuzey ülkelerinde, bir bölümü 
yapay olan mantar meşelikleri, çoğu zaman ihmal edilmiştir. Ormanın alt 
tabakasının bakımı terk edilmiş, bunu, makilerin istilası izlemiş ve bu durum 
sonuçta, yangın riskini; yaşlı plantasyonların gençleşememesini; mantar 
hasadının, ağaçların yaşam süresini kısaltacak şekilde, özen gösterilmeksizin 
rasgele yapılmasını ve her durumda, gelecekteki m

in tehlikeye atılmasını gündeme getirmiştir. Her ne kadar mantar 
meşesi, en azından birkaç yıldan beri kabuk “kaldırma” işlemi 
uygulanmadığında yangına dayanıklılık kazansa da, yinelenen yangınlar 
meşcerenin tahribini doğurmaktadır. Ateş her zaman , mantarın kalitesini büyük 
ölçüde düşürmektedir. 

Ormanın üretken ama yaşlanmış olması durumunda bile, ormanda 
sürülerin varlığı, ister tohum ya da sürgün yoluyla doğal olsun, ister dikim 
yoluyla yapay olsun, eğer alanda “korumaya alma” işlemi uygul

irkaç yıl süreyle otlatma yasaklanmamış ise, bütün gençleştirme 
girişimleri boşunadır. Oysa, doğal ya da yapay olsun bu gençleştirme teknik 
açıdan kolaydır. Fas’ta, Rabat’ın kuzeyindeki Mamora ormanı örneği 
demonstratiftir. Etrafı çevrilerek tamamen korunmaya alınmış
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dikkate

önemi öncesinde, ormanlar ortak mal 
durumu

eşdeğer 
durumd

eren yalnızca bir tek işletme vardı. Beylik idaresi tarafından bir 
mantar 

ir ölçüde İtalya’da, yaşam düzeyinin yükselmesi ve 
mantar 

 değer bir gençleşme meydana gelirken, koruma altına alınmamış 
parsellerde bozulma ilerlemektedir. 

Genel kural olarak, mülkiyet durumuna ve faydalanma haklarına bağlı 
sorunlar, mantar meşeliklerinin geleceği için yaşamsal önemdedir. 

Fas’ın Rif bölgesinde, katılımcı yaklaşım bağlamında halen sürdürülen 
arazilerin sınırlandırılması çalışmaları, mevcut durumda belirgin bir iyileşme 
olacağı konusunda umut vermektedir (bkz. Bölüm II). 

Cezayir’de, sömürge d
ndaydı. Fransızlar bu ülkeye geldiklerinde, Devlet mülkiyeti 

oluşmuştur. Ancak, bütün mantar meşelerinin değerlendirilmesinde Devlet’in 
olanakları yeterli olmadığından, birçok orman imtiyazlı özel şirketlere 
verilmiştir. Bununla birlikte Hükümet, 1884’te, elinde kalan ormanları bizzat 
işletmeye karar verdi. Böylece, Devlet ormanlarının yanı sıra, imtiyazlardan 
kaynaklanan bir özel mantar meşesi yetiştiriciliği alanı da yerleşmiştir. Bu özel 
alanlardaki üretim, 1938’de, Devlet’te kalan ormanlarınkine 

aydı. Çok sayıda el sanatları ve endüstriyel işletme bu doğrultuda 
gelişiyordu. 

Tunus’ta, protektora öncesinde, ormanlar Bey’e aitti. Bu alanda öteden 
beri faaliyet göst

işletmesinin kurulması ve işletmeye açılması 1884’te olmuştur. 
Cezayir’dekinden farklı olarak burada, ne özel mantar meşesi yetiştiricileri 
vardı, ne de mantar işlemede güçlü el sanatları ve endüstriyel bir faaliyet: 
Tunus’un brüt üretiminin hemen tamamı ihraç ediliyordu. Sonraları, Tabarka’da 
bir endüstriyel merkez gelişti. 

İspanya’da 1914-18 savaşından sonra, Katalonya’daki mantar 
meşelikleri, çağın gelişmesi göz önüne alındığında getirisi daha yüksek olan 
diğer kültürler yararına açmalar yapılarak yarı yarıya azaltıldı.  

İtalya’da, 1877’de çıkarılan ve “majoratların* yürülükten kaldırılması” 
denen bir yasa, önemli ölçüde orman ve mantar meşelikleri mirasının, har vurup 
harman savurarak, yok edilmesini beraberinde getirmiş görünüyor. Örneğin 
Sardunya’da,  XIX. yüzyıl sonunda 200 000 hektar olan mantar meşesi 
ormanlarının 1954’te yalnızca 50 000 hektar kalacak ölçüde tahrip edilmiş 
olmasının kökeninde bu yasa yatmaktadır. 

Fransa’da ve b
fiyatlarındaki elverişsiz durum, mantar meşesi yetiştiriciliği 

çalışmalarını, mekanize olmamış, çok eziyetli bir iş olan özellikle yaz hasadı 
işçiliğini yeterince kazanç getirici olmaktan çıkarmıştır. Böylece, Korsika’da 
1870’de, bir kental birinci kalite mantarın değeri 20 işçi gündeliğine eşdeğer idi; 
oysa 1982’de bu eşdeğerlik oranı en çok 2 işçi gündeliği ile sınırlıydı. 

 
   

*Majorat: Satılmamak kaydı ile büyük evlattan büyük evlada geçen mülk (ç.n.) 
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Portekiz’in Akdeniz’e kıyısı yok ama iklimi Akdenizli ve mantar 
ekonomisindeki önemi o ölçüdedir ki, bundan da burada söz etmek gerekiyor. 
Mantar 

 yeşil meşe 
masifle

a yapılıyordu. Özellikle 
XIX. y

üşmüşlerdir. Günümüzde, mantar toplayan tüccarlar ve sanayiciler 
güçlüdü

ktada ki, 1980’li yıllar boyunca bu arazi 
sahipler

leniyor: önemli 
ölçüdek

syo-ekonomik gelişmeler karşısında, 
mantar 

bir doğal 
malzem olan mantarın, halen Fransa’da ve İtalya’da olduğu gibi, üretim 
masrafl nı karşılamak için bile yeterli olmayan bir değerde kalması çok 

döndürülemez 

meşelikleri bu ülkede çoğunlukla zayıf meşcere bölgelerinde yer 
almaktadır. Daha Ortaçağ’dan itibaren, mantar meşesi ve herdem

rinin himaye altına alınmasını, yakacak odunu ve palamut tüketiminin 
haklı kıldığı bir dönemde, Kral tarafından tanınmış ayrıcalıklarla bu alanlar 
korunmuştur. Bu arada, daha o çağda mantar hasadı d

üzyıl sonlarında, İspanyol “dehesaları”nın eşdeğeri olan “montadoslar” 
çerçevesinde, bu ormanların yönetim planları  mantar üretimi için yapılmıştı. 
Mantar fiyatları yükseldiğinde, çoğu zaman aşırı faydalanma yapıldı. Bunun 
aksine, son onyıllar boyunca, Portekiz’in mantar meşelikleri, orman 
sahiplerince daha kârlı olduğu düşünülen sahil çamı ve özellikle ökaliptus 
tarafından sık sık istilaya uğradı, yangınlar geçirdi ve tahrip oldu. Bu tahribin 
nedenlerini ekonomik planda aramak gerekmektedir.  

Mantarın işlenmesi ve kullanımı, Portekiz’de, uzun süre aile 
işletmeciliği olarak kalan eski faaliyetlerdir. Bunlar giderek, büyük kapitalist 
birimlere dön

rler ve göreceli olarak bir arada toplanmışlardır. Yalnızca aile işletmesi 
şeklinde kalmış olan yerel üreticilerin üzerinde değil, aynı zamanda Akdeniz 
pazarları ve uluslararası pazarlar üzerinde de egemenlik kurmuşlardır. Portekiz 
bugün, kendi üretiminin %175’ine eşdeğer mantarı işlemektedir; çünkü, ülke 
dışında ve tahrip olmamış mantar meşeliklerinden kontrol edip satın aldığı 
mantarı ithal etmektedir. Böylelikle, gelişmeler mantar meşelikleri sahiplerinin 
aleyhine bir durum göstermiştir, o no

inin, her şeyi bırakıp gittiklerine ve yatırım da yapmadıklarına 
inanılmıştır.  

Bununla birlikte, yakın tarihlerde bir uyanış gözlem
i Avrupa finansmanlarıyla, büyük bir mantar meşesi plantasyonları 

hamlesi gelişiyor; üretim devam ediyor çünkü hâlâ deneyimli bir işgücü 
mevcut; ancak getirisi Kuzey Avrupa’dakinin yaklaşık yarısı kadar. Ama yine 
de Portekiz mantar meşesi kültürü kırılgan durumda, çünkü yüksek oranlardaki 
sübvansiyonlara ve düşük tutulan ücretlere bağımlı. 

Akdeniz’in çeşitli ülkelerindeki so
meşesi yetiştiriciliği için nasıl bir gelecek beklenebilir?  

 Dünya ölçeğindeki yıllık üretim 300 000 ton dolayında olup (bkz. Tablo 
3) mantar üreticisi bütün ülkelerden yapılan küresel arzda bir azalma olacağı 
tahmin ediliyor. Belli ki az bulunur ve vazgeçilmez (kaliteli şarapların şişelerini 
kapatmak için, plastik ya da metal malzemeden adi bir tıkacın, bir doğal 
malzeme olan mantarın yerini tutmasının çok zor olduğu noktada) 

e 
arı

şaşırtıcı görünüyor. Ümit edilir ki bu gerileme süreci geri 
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olmasın. Odun kökenli fıçıcılık örneği öğretici öğeler taşımaktadır. Bu faaliyet, 
birkaç yıl öncesine kadar terk edilmiş durumdaydı; en  güzel meşe 
koruluklarının hâlâ sağlamakta olduğu, yüksek kalitede fıçılık meşe tahtası artık 
çok yüksek değerler karşılığında (1 000 – 2 000 € / m3) alıcı bulur duruma 
dönüştü. 

-   
Tablo 4 
Küresel ölçekte brüt mantar üretiminin gelişimi (Birim: bin ton) 
 

Ülkeler 1947 1958 1969 1979 1982 1984 1988 
Portekiz 150 173 197 121 167 170 124 
İspanya 70 74 65 63 79 70 69 
Fransa 12 15 13 5 4 3 5 
İtalya 11 15 15,5 12 12 12 12 
Tunus 5,5 6,5 8,5 6 6 8 6 
Cezayir 40 45 17,5 25 36 37 27 
Fas 20 34 26 11 12 15 15 

Toplam 308,5 362,5 342,5 243 316 315 258 
 
Kaynak: 1947-1969 yılları için Sampaio ve 1979-1984 yılları için Dumas tarafından 
gerçekleştirilmiş olan, derlenmesi zor çeşitli kaynaklara göre tahminler  
 
 
Tablo 5 
1980’li yılların ortasında mantar meşesinin ülkelere göre dağılımı 
 

Ülke
“Düzeltilmiş” alan Yaklaşık üretim 

ler  (1 000 ha) (1 000 ton) 
Portekiz 603 170 

İspanya 388 70 

Fransa 58 3 

İtalya 70 12 

Tunus 100 8 

C

To

ezayir 200 37 

Fas 300 15 

plam 1 719 315 
 
Bu sayılarda değişik yazarlara göre büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. 
Sampaio’yu izleyerek ”mevcut toplam alanlar” SP (mantar meşesi meşcerelerinin kapladığı 
arazinin yüzölçümü) ve meşcerelerin nadiren tam ve bütün durumda bulunduğu olgusunu dikkate 
almak için hesaplanan “düzeltilmiş alanlar” SC  bulunur. Sampaio’ya göre yetişkin bir ideal 
meşcerenin, hektarda 70 ağaçlık bir kapalılığa sahip olması gerekir. Eğer bir meşcere hektarda N 
tane ağaç yoğunluğuna sahip ise, düzeltilmiş alanı: SC=SP x N / 70  olacaktır. 
Portekiz için, SC / SP oranı  %75 dolayında olurdu. Başka yerlerde ise genelde daha düşüktür.   
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Elverişli politikalar uygulanması sayesinde mantar üretimine de yeniden 
dinamizm getirileceği beklentisi vardır. Bu politikaları oluşturabilecek önlemler 
arasında, şu aşağıdakiler sıralanabilir:       

- mülkiyet konusunda belirsizlik bulunduğunda, mülkiyet ve faydalanma 
haklarının kesin olarak tanımlanması ve sınırlandırma yapılması; 

ler” yani, silvikültür metotları ve çağdaş üretim 
tekniklerinin uygulamaya konması ve ücretlerin günümüzdeki işçilik 

okl anım neli an im planlarının teli r 
eti mak zeyd ir ot  ile ine , bi k 

eşitlili oruy  ve p j güz i ve turistik çekicilik sağlanacak 
d liştirilmesi; 

pozitif ık ni, ma eşesi ormanlar  varlığ bağlı, ticari 
olmaya  hizm in g i oluştu ına y k ge e 
ağlan ı. Bu açıdan bakı ında, ntar şeliklerinin 

sürdürülebilir yönetimine tahsis edilen kamu nansm rdı n 
ıl ke içi nıt ış olac  

İlgili yedi ülke (Tunus, Cezayir, Fas, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya) 

Silva Mediterranea 
rafından 1997’de önerildiği üzere, olasılıkla bir ticari marka oluşturulmasını 

ir eylem) çok iyi sonuçlar getirecektir. Batı Akdeniz ölçeğinde bir ortak 
in biçimde uygulayabilir 

 
 
4. Koruma işlevleri 
 

iz bölgelerindeki şleyiş , orman alanları 
en ön eri tutmakta ve bu ekosistemlerin topraklar n, sularının ve 
biyolojik çeşitliliklerinin muhafazasına büyük ölçüde katılmaktadırlar. Orman 
alanlar u “koruma işlevleri” bugün, bu bölgelerin ç daş ekonomileri 
içindeki “üretim işlevleri”ni azaltacak ölçüde büyük bir ısrarla öne 
çıkarıl tadır. Bu durumda ik lü yanlışa düşmekten s nmak gerekiyor: 
belki de hiçbir zaman gerçekten ulaşılmamış olan “kli ”ın altın çağını 

eniden yakalamaya çalışmak, ya da, yönetim-işletme için herhangi bir pratik 

- “teknik yöntem

istekleri ile uyumlu düzeye getirilmesi; 
- ç u kull

m
a yö k orm yönet , kali

e
manta

ür ini ul dü eki b latma
e

komb decek yoloji
ç
biçim

ği k acak eyza lliğ
e ge

-  “  dışsall
n

” ya
a

ntar m ının
r

ına 
öneli tüm m l ve etler etir mas lişm

s mas ldığ ma me
 fi anı ya mını

hakl ığı mü mmel b mde ka lanm aktır.

arasında, mantara yeniden değer kazandırılması için ortak bir stratejinin kabul 
edilmesi doğrultusunda uluslararası ortak bir eylem (
ta
içeren b
politika ancak, bu hedefleri dikkate alan önlemleri etk

ibi görünmektedir.  g

Akden  çoğu ekosistemlerin i inde
emli y ını

ının b ağ

mak i yön akı
max

y
öneri getirmeksizin bunu yalnızca bir parlak laflar etme özentisinin konusu 
yapmak. 
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4.1. Or

ağaçlar ya da ağaççıklar, toprakların 
ve sular
örtüsü n le, bu 
örtü alt
klimanı

riyle belirginleşir: 

a derecededir; 

tirir ve bu durumda, 

lımlılaşmasıyla artmakta ve sirkülasyonu yavaşlamaktadır. 
kdeniz bölgelerinde, genelde şiddetli seyreden iklim faktörlerinin 

tkisi de, bu şiddetle orantılı olarak fazlalaşır: yüksek düzeyde güneşlenme, 
ları, şiddetli rüzgarlar ve yağışlar. Bu nedenle ağaç 

rtüsünün varlığı, ve dolayısıyla orman atmosferi, ekstrem iklim olaylarının 
tahripka

embacaklılar...) oluşturan organizmaların yaşam bulmasına 
lverişlidir. Odunsu bitkiler, bu mikro flora ile faunayı besleyen besin 
incirlerinin oluşumuna, havadaki organlarının (ölü yapraklar, ölü odun 
arçaları, meyveler...) toprağa düşmesiyle ve kökleriyle (kök salgıları, 
ikorriza mantarları ile simbiyoz, kılcal köklerin ve ölmüş köklerin organik 

man atmosferi 
 

Her ekosistemde odunsu bitkiler, 
ın varlığı üzerinde büyük ölçüde etken olan süreçlere katılırlar. Ağaç 
e kadar yoğunsa bu katılım da o kadar etkili olur; büyük bölümüy
ında kurulan, çoğu zaman “orman atmosferi” diye adlandırılan mikro 
n devreye girmesiyle kendini gösterir. 
Mikro klima, aşağıda belirtilen özellikle

- yapraklanmanın yoğunluğu oranında azalan bir ışık alımı. Demek 
oluyor ki herdem yeşil meşelerin neden olduğu ışık alımı azalması, 
bütün mevsimlerde çok yüksek, oysa çamlarda çok düşük, yaprağını 
döken meşelerde ise ort

- toprakta ve toprağın yakınında sıcaklıkların ayarlanması: gündüz 
boyunca, ağaç örtüsünün altındaki bir toprak, doğrudan güneş altındaki 
topraklara oranla daha az ısınır; tersinden bakıldığında ise, ağaç 
örtüsünün varlığı lokal bir “sera etkisi” yaratır: gece boyunca toprak, 
termik enfraruj ışınlanma yoluyla daha az kalori yi
açık alandaki topraklara oranla daha az soğur; 

- toprakla, ağaçların ya da ağaççıkların tepesi arasında kalan alanda 
rüzgarın hızı önemli ölçüde yavaşlar; 

- açık alana göre daha yüksek bir hava nemlilik oranı: aslında, doğrudan 
bitkilerin yaptığı buharlaşma, belli miktarda su buharını ormanın alt 
tabakasına taşımaktadır; bundan kaynaklanan nisbi nem, hava 
sıcaklığının  ı
A

e
büyük sıcaklık sapma
ö

r etkilerine karşı toprakları korumak için ve karakteristik bir flora ve 
faunanın yaşaması için son derece gereklidir. 
 
 
4.2. Toprakların oluşumu ve korunması 
 

Daha az rüzgarlı, daha nemli, ısı değişimleri daha hafif olan bu orman 
mikro kliması, hayvansal ve bitkisel çok sayıda organizmanın ve özellikle 
toprağın mikro florası (bakteriler, mantarlar...) ile faunasını (toprak kurtları, 
mikro-ekl
e
z
p
m
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maddeleri) katkı yapar. Bu biyolojik yönlerinin dışında, köklerin, toprağın 
erinleşmesi ve parçalanması gibi fiziko-kimyasal etkileri de bulunur. Derin 

köklerin

ır. Bütün bu etkileriyle orman 
örtüsün iş aşamalara 
doğru y

büyük ö
yağmur r: yağmur damlalarının kinetik 
ener i
elverişl
olmuştu
varlığı, 
getirdiğ
yalnızca z, aynı zamanda mevcut 
topra n
kıyıların reb ve Maşrık’ın kurak ve yarı 
kura
gibi kor
eder.  
 
 

ularını absorbe edip derinlere 
üzülmesini kolaylaştırmak ve yavaş yavaş geri vermek suretiyle “sünger” gibi 
lev yapar. Doğrudan güneşlenme ve rüzgarların şiddetinden, üstündeki ağaç 

 yüzeyde daha yavaş kurur; bu 
urum, toprağın strüktürünü iyileştiren humus oluşumu ve dolayısıyla bu 

“sünger

d
 bir başka rolü daha vardır: toprağın iç katmanlarından mineral 

maddeleri çekip alırlar; bu mineral maddeler daha sonra yaprakların ve 
meyvelerin toprağa düşmesiyle yüzeye çıkmış olur; abattis brûlis üzerindeki 
tarım kültürü sistemlerinde, uzun süreli orman nadasları boyunca toprak 
verimliliğinin yeniden oluşması bu şekilde açıklan

ün varlığı, pedogenez yani, toprakların gittikçe daha gelişm
avaş yavaş evrimleşmesi için çok elverişli ortam sağlar.  
Aynı zamanda, Akdeniz’de çok ciddi bir risk oluşturan erozyonu da 
lçüde önler. Orman örtüsü her şeyden önce, bu bölgede şiddetli yağan 

ları mekanik olarak tutma işlevi görü
jis  yapraklar üzerinde dağılır ve çıplak ya da yarı kapalı toprak üzerinde 

i olan aşındırma etkisiyle erozyonu harekete geçirme etkisi yok 
r. Ayrıca, gövdelerin, orman alt tabakasının, otsu örtünün, köklerin 
suyun toprak içinde süzülmesini kolaylaştırır ve yüzeysel akışı ve bunun 
i erozyon risklerini büyük ölçüde yavaşlatır. Şu halde bitki örtüsü, 
 toprağın oluşumuna yardımcı olmakla kalma

ğı  muhafazasını da güvence altına alır. Özellikle Akdeniz’i çevreleyen 
 pek çoğundaki kumullarda ve Mag

k bölgelerinde yayılmış olan step ya da step öncesi formasyonlarda olduğu 
kutucu bir durum yaratan rüzgar erozyonuna karşı korumayı da garanti 

4.3. Suyun dolanımı 
 

Orman alanlarının, Akdeniz’de genelde kıt olan ve çok özel öneme 
sahip bir kaynak olan suyun dolanımı üzerindeki etkisi de küçümsenemez.  
Orman topraklarının nitelikleri, yağmur s
s
iş
örtüsünün varlığıyla korunmuş olan toprak,
d

” işlevi için elverişli ortamı yaratır. Toprak derinlik kazandığı ve 
gelişim-evrim gösterdiği oranda su tutma kapasitesi artar, vejetasyon iyileşmeye 
yönelir (ekolojik istekleri daha fazla olan türler gelir ve büyüme daha güçlü 
olur). 

Bitki örtüsünün ve toprağın bu nitelikleri sayesinde ormanlık 
havzaların, su rejimi üzerinde çok güçlü bir düzenleyici etkisi vardır: düşük 
yoğunluktaki yağışların tamamı tutulur; şiddetli ya da orta şiddetteki yağışlar 
sırasında akan su hacmı daha düşük olur; sürekli ya da geçici akarsuların 
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taşkınları azalır. Bunun aksine, toprak içine süzülerek birikmiş olan sular daha 
yavaş olarak bırakılır, dolayısıyla sürekli akan dere yatakları bozulmadan kalır 
ve geçici derelerdeki su akış süresi de daha uzun olur. 

Yağışların bir bölümünün kışın kar şeklinde düştüğü Akdeniz dağ 
bölgelerinde, ağaçların varlığı suyun depolanmasını kolaylaştırıcı, ilkbaharda 
karların erimesini yavaşlatıcı, eriyen kar suyunun toprağa süzülmesini 
kolaylaştırıcı, ilkbahardaki hava ısınmalarından kaynaklanan su taşkınlarını 
azaltıcı ve ilkbahar sonunda suların akış süresini uzatıcı etki de yapar.  

Ama yine de belirtmek gerekir ki, hidrolojik modeller, genelde 
ormanlı

eki rolü özel bir önem taşır. Magreb’de sulama için veya kentlerin su 
ereksinimlerini karşılamak için inşa edilmiş kimi barajların, taşınan 
edimentlerle hızla doluyor olması yüzünden, hâlâ varlığını sürdüren 

ı için ve yok olmuş olanların da yeniden oluşturulması 
in eğer hiç bir şey yapılmaz ise, yalnızca otuz yıllık bir yaşam süreleri olacağı 

tahmin 

k bir havzanın, ormanlık olmayan bir havzaya oranla global olarak daha 
az miktarda suyu geri verdiğini gösteriyor. Bu ise, ağaçların evapotranspirasyon 
yoluyla, daha büyük bir su tüketimi yapıyor olmasının sonucudur. 

Nicel etkilerinin dışında orman örtüsünün, sular üzerinde önemli bir 
nitel eylemi de vardır: ormanlık bir havzadan gelen sular, erozyonun düşük 
düzeyde olması hatta hiç olmaması oranında az sediment ile yüklü olur; bu sular 
genelde berraktır ve sediment parçacıkları üzerinde emilmiş bulunan kirlilik 
yaratıcı maddelerle bulaşık değildir. Bunun aksine, ağaçsız ya da çok az ağaçlı 
bir havzadan çıkan sular, erozyonun aktifliği (çok dik yamaçlar, gevşek 
topraklar) oranında çok sediment taşırlar; bu ise, akarsuyun aşağı kısımlarında, 
barajların hızla dolması, hidrolik yapıtların tıkanması, içme suyu temini için ek 
işlemler gibi kötü sonuçlar doğurabilir. 

Akdeniz Bölgesi’nde bitki örtüsünün, barajları besleyen havzalar 
üzerind
g
s
vejetasyonun korunmas
iç

ediliyor.  
Mavi Plan’ın çalışmaları açıkça göstermiştir ki su, Akdeniz bölgelerinin 

büyük çoğunluğu için kalkınmayı sınırlandıran başlıca faktördür. Akdeniz 
orman alanlarının toplam ekonomik değerine ilişkin bir tahmin, -genel 
nitelikleri ilerleyen sayfalarda verilmiş olan İtalya’daki durum örneğinde olduğu 
gibi- orman alanlarının en temel işlevinin, su kaynaklarının muhafazası 
fonksiyonu olabileceğini kuşkusuz gösterecektir.  
 
 
4.4. “Karbon depolama” etkisi 
 

Bütün ormanlık ekosistemler, biyo-kütlelerinin yaşayan bölümlerinde 
ve dahası mevcut ağaçların odununda, toprakta (kökler ve özellikle de toprağın 
çeşitli tabakalarına karışmış organik madde) karbon biriktirirler. O halde bunlar, 
insan tarafından üretilip atmosfere salınan karbon gazı fazlasının neden olduğu 
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“sera etkisi birikimi”ne karşı mücadelede “karbonu depolama” gibi az çok 
önemli bir rol oynayabilirler (bkz. V. Bölüm). 

Genelde hızlı büyüyen genç ormanların, daha düşük düzeyde bir karbon 
stoku v

olgunluk 
çağında

num yoluyla 
karbon 

dalanmasının sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak 
işletilm

osistemlerin, fauna ve flora 
çısından son derece yoksun monokültür plantasyonlarına yerini bırakmasına 
lverişli durum oluşturur; öte yandan da, bu tip meşcerelerde yangın riski her 

yangın riski altındaki bir karbon bilançosunu 
azanmak için biyolojik zenginliklerin çoğunu kaybetme riski söz konusudur. 

Bu du

ardır ama, her yıl önemli miktarda karbon akışını tutma niteliğine 
sahiptirler. Akdeniz ormanında bu etkinin büyüklüğü, yılda, hektar başına bir ile 
beş ton arasındadır, bu ise ılıman ormanlarla tropikal ormanlarda olduğundan 
daha düşük bir orandır; aslında bu sayı, ekolojik koşullara ve orman 
meşceresinin doğasına göre değişkenlik gösterir. Bunun aksine, 

ki ormanlar, daha yüksek bir karbon stokuna sahiptirler (hektar başına 
yüzlerce ton) ama, yıllık karbon akışını tutma düzeyleri oldukça düşüktür hatta 
hiç yoktur. Aslında, büyümesi daha devam eden ağaçlarda fotosentez yoluyla 
karbonun tutulması, ölü organik maddeyi parçalayıp, özellikle solu

gazını açığa çıkaran “ayrıştırıcı organizmalar” (mantarlar, toprağın 
bakterileri, böcekler) tarafından az çok giderilir. Çöküş sürecine girmiş olan 
ormanlara gelince, bunların “karbon bilançosu” negatif olabilir; çünkü ayrışma 
süreçleri, nicel olarak, yeni organik maddenin oluşturulması süreçlerine taşınır. 
Böylelikle, bir orman yangını sırasında, yanmayla birlikte önemli ölçüde bir 
karbon gazı çıkışı da olur, ve, bunu izleyen onyıllar içinde, yanarak ölmüş 
ağaçların yavaş ayrışması yüzünden, bilanço negatif olmaya devam eder; yine 
de, orman ekosisteminin gençleşmesi, yok olmuş olan karbon stokunu yavaş 
yavaş yeniden oluşturur. 

Akdeniz ormanlarının büyük çoğunluğunun düşük düzeydeki ortalama 
prodüktivitesi, “karbon depolama” rollerinin, diğer tip ormanlara göre, hem 
depolama anlamında ve hem de karbon akışını tutma anlamında daha düşük 
düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Durmadan yinelenen orman yangınları da 
ek bir handikap oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu rolün önemi üzerinde 
durmaya değer ve gerek yangınlara karşı korumak suretiyle, gerek odun 
hammaddesi fay

esi ile ve gerekse ağaçlandırmalar yoluyla  orman alanlarının bu işlevini 
yerine getirmesi kolaylaştırılabilir. 

Bununla birlikte, karbon depoları oluşturmak amacıyla hızlı gelişen 
orman ağacı türleri ile ağaçlandırmalar yapılması, Akdeniz Bölgesi’nde 
faydadan çok zarar getirebilir. Aslında, bir yandan bu ağaçlandırmalar, büyük 
bir biyolojik çeşitlilik zenginliğine sahip olan ek
a
e
zaman daha yüksek olur. Şu halde, 
k

rumlarda, aslında, doğal meşcerelerdeki aşırı odun hammaddesi 
faydalanmasının neden olduğu bakılarda bir hafifleme olacağı düşünülebilir ve 
ayrıca, odun yerine fosil yakıtların kullanılmasıyla karbon bilançosunda bir 
iyileşme olabilir. 
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Dolayısıyla “karbon depolama” ağaçlandırmaları, Akdeniz’de her derde 
deva bir çözüm olmaktan uzaktır. Her durumda, karbon bilançosu anlamındaki 
potansiy

şitliliği ve alan içindeki konumlarının değişik oluşu, 
“ekoloj

iksel ortam genelde heterojendir; özellikle 
toprak d

ok tahrip olmuş olandan daha az olanına doğru (ya da 

el avantajlarını ve biyolojik çeşitlilik ve peyzaj güzelliği açısından 
kaybedilecek olanlar anlamındaki etkilerini özenle araştırmak gerekir.  
 
 
4.5. Biyolojik çeşitlilik 
 

Doğaldır ki orman alanları, Akdeniz Bölgesi’nin flora ve fauna 
yönünden çok zengin biyolojik çeşitliliğinin bütün olarak korunmasında, 
kuşkusuz, temel bir rol oynamaktadır. Orman atmosferi, belli düzeyde bir hava 
ve toprak nemliliği isteyen türler, hatta şiyafil (yani gölgeyi seven) türler için 
çok elverişlidir. Buna karşılık heliofil (ışığı seven) ya da kserofil (kuraklığa 
dayanıklı) türler gerileme ve ortadan kalkma eğilimi gösterir. Bu bitkiler, kimi 
zaman, ormanın alt tabakasında bulunduğunda, genelde bir sağlıksız durumun 
varlığına işaret eder. Bunlar, kapalılığın düşük olduğu dönemlere tanıklık 
ederler zira gelişebilmişlerdir, ama daha sonra ağaçlar tarafından üzerleri 
örtülmüş ve yok olma sürecine girmişlerdir. Bunun aksine, orman atmosferinin 
gelişmelerini kolaylaştırdığı alt-katman türleri, açık alanda tek başına 
yaşamlarını sürdüremezler. 

Bitki türlerinin çe
ik yuvalar”ın sayısını arttırır ve böylece, hayvan türlerinin de 

çeşitlenmesine yardımcı olur. Bu nedenledir ki ormanlık parsellerin, çalılık 
parsellerin ve yarı açık alanlarla çıplak alanların yan yana bulunduğu, mozaik 
oluşturan peyzajlarda biyolojik çeşitlilik en yüksek düzeyde bulunur. Mozaik 
oluşturan parseller ne kadar küçük ve ne kadar iç içe geçmiş durumda ise, parsel 
sınırları ne kadar çok olursa, biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesi için de o 
ölçüde uygun ortam oluşur. 

Akdeniz orman alanları, birçok nedene bağlı olarak, çoğunlukla 
mozaikli yapıdadır: bir yandan fiz

erinliği, birkaç metrelik aralıklarla çok sık olarak değişiklik gösterir; öte 
yandan, parsellerin geçmişi heterojenlik yaratmaya uygundur. Bunların 
bugünkü durumları, eskiden yapılmış olan tarım kültürü ve otlatma biçimlerine 
ve ne zaman terk edildiklerine ya da ne zaman değişikliğe uğratıldıklarına 
büyük ölçüde bağlıdır. Özellikle saltuslar, hayvan geçiş yolları ve otlatma ya da 
tercihen dinlenme kesimleri yüzünden genelde çok heterojen olur. Son olarak, 
yangınların önemli rolünü de unutmamak gerekir; yanan bölümler ekosistemin 
periyodik olarak “gençleşmesi” sonucunu getirir, yangının durma sınırları ise 
yeni parsel sınırları yaratır. Alanın bu mozaikli kompozisyonu, Akdeniz 
ekosistemlerinin çok büyük biyolojik zenginliğini yaratan faktörlerden biridir. 
Hipotetik “klimax”a daha yakın ve daha tekdüze bir orman, bugün olduğu 
biçimiyle, daha ç
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durumla

ylemeye 
ile gerek yoktur. Nasıl ki çok büyük alanlar üzerindeki vejetasyonu tamamen 
akıp yok eden büyük yangınlar çok elverişsiz durum yaratıyorsa, girintili 

 küçük yangınlar da mozaik içindeki açık alanları 
aratırlar.  

 

rin iyi işlemesine bağlı olan ekonomik, sosyal, 
kültürel

ra bakış açısına göre, daha az evrilmiş olandan daha çok evrim geçirmiş 
olanına doğru) sıralanmış çeşitli gelişim süreçlerini yan yana getiren alanlar 
kadar zengin olmazdı kuşkusuz. Genelleşip yaygınlaşmış bir bozulma 
durumunun, biyolojik çeşitlilik için, tam tersine, çok kötü olduğunu sö
b
y
çıkıntılı sınırlar oluşturan
y

Akdeniz orman alanlarının bir başka özelliği de, insan tarafından 
şekillendirilen kırsal alanlar ile çok iç içe, üst üste bulunuşlarıdır: ister klasik 
hortus – ager – saltus - silva tarzındaki alanlar, ister içinde zeytinlikler, 
kestanelikler, dehesalar gibi ağaçların büyük yer tuttuğu alanlar olsun.  Büyük 
bir biyolojik çeşitlilik, tarımsal ve kırsal bu uzun tarihten zengin bir miras 
oluşturur. Ancak bu miras bugün, tarımın gerilemesiyle ve bu sisteme bağlı 
özgün kültür uygulamalarının terk edilmesiyle, ya da uygunluğu doğrulanmamış 
ve orman ortamlarıyla “açıklık” alanlar arasında bulunması istenen dengeyi 
bozucu nitelikteki ağaçlandırmalar yüzünden tehdit altındadır. Doğanın gerçek 
anlamıyla muhafazasının yanında, bu “sylvo-rurale (kırsal-orman)” biyolojik 
çeşitliliğin de muhafazası, Akdeniz Bölgesi’nde temel hedef ve beklentilerden 
biridir (Ramade, 1997). 

 
4.6. Ormansızlaşmanın etkileri 
 

Toprakların, suların ve biyolojik çeşitliliğin korunması süreçleri, 
Akdeniz’in bütün orman alanlarında işlemektedir. Bununla birlikte, koruma 
rolleri her yerde aynı öneme sahip değildir. Bunlar, aynı zamanda doğal ortamın 
özelliklerine ve bu süreçle

 bakış açılarına bağlıdır. 
Böylece, ormansızlaşma doğal yolla toprak oluşumuna son verir, ama 

eğer ortam, Akdeniz’de hep olduğu gibi, hassas (dik yamaçlar, strüktürü bozuk 
topraklar, şiddetli yağışlar) ise, bu durum, ciddi hatta felaket boyutunda bir 
erozyonu da harekete geçirir. Orman örtüsü altındaki toprak oluşumunun 
durması, uygun tarımsal müdahalelerle, özellikle de makul düzeyde bir 
gübreleme ile dengelenebilir. O halde bütün ormansızlaşmalar bir felaket 
getirmez, ama eğer ortam hassas ve gerekli önlemler alınmamış ise kimi 
ormansızlaşmalar felaketle sonuçlanabilir. Aynı şekilde, her ormansızlaşma 
suyun dolanımını değiştirir, ama uygun müdahaleler (örneğin toprağın 
eşyükselti eğrileri yününde işlenmesi) bunun etkilerini sınırlayabilir. Esasen 
dikkat edilmesi gerekir ki, toprak ve sular üzerinde koruyucu etkilerin varlığı 
için orman alanlarının ille de boylu ağaçlardan oluşan “gerçek ormanlar” olması 
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gerekmez. Çalılıklar da genelde, toprağı iyice örttükleri zaman, bu koruma 
rolünü ağaçlar kadar etkili biçimde yerine getirirler. 

Her ormansızlaşma, sadece kendi alanı üzerinde değil, burası zaten 
belli, ama aynı zamanda çevresinde, alanı bölerek, bitkilerin (sınır etkisi) ve 
hayvanların (yol alma, dinlenme, beslenme... için yeni olanakların kazanılması 
veya olanların kaybedilmesi) yaşam koşullarını değiştirerek flora ve faunanın 
kompozisyonunu da değiştirir. Bu etki, eğer “mozaik” etkisinin artmasına katkı 
yapıyorsa, daha çok pozitif; ama eğer ağaçsız peyzajın tekdüzeliğine, hatta 
biyoloji

nden gerçekleşmiş olabilir. Hal böyle iken, hatta söz 
onusu işlemler haklı gibi göründüğünde bile, her türlü somut ormansızlaştırma 
leminden önce, bu işlemlerin bir çevresel etki değerlendirmesine konu 

ta bu genelde kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
slında, toprakların, suların ya da biyolojik çeşitliliğin korunması sorunları 

karşısın

lumsuz olan projelerin ekonomik açıdan da 
genelde

korunması (DRS), yeşil baraj...gibi birçoğunun açıkça belirtilmiş, hatta öncelikli 

k çeşitlilik için bir felakete doğru gidiş varsa, ekosistemin özgün 
elemanları yok oluyorsa negatif olabilecektir. Bu bakış açısıyla, çalılıklar ve 
boylu ağaçlar kesinlikle eşdeğer olamazlar, çünkü bu sonuncular çok özel 
“ekolojik yuvalar” sunar.  

Şu halde ormansızlaşmanın, topraklar, sular ve biyolojik çeşitlilik 
üzerindeki etkileri hiç bir zaman nötr değildir. Tahmin edilebileceği üzere, 
özellikle Magreb’in ve Doğu Akdeniz’in büyük bir kesimindeki alanlar gibi, 
vejetasyon tarafından korunan yüzeylerde aşırı bir azalma olduğu kimi 
durumlarda felakete dönüşebilir. Kimi ormansızlaşmalar, tarım kültürüne alma, 
binalar ya da altyapıların inşası ve hatta doğal bir meşcerenin, üretim gücü daha 
yüksek olan (ökaliptus, çam, vs.) yapay bir meşcereye dönüştürülmesi gibi 
ekonomik nedenler yüzü
k
iş
edilmesi her zaman arzulanır, hat
A

da bu etkiler, durumlara göre, gerek önemsiz, gerek uygun önlemlerle 
giderilebilir, gerekse çok olumsuz hatta felaket boyutunda olabilir. Bu sonuncu 
durumlarda, işlemi terk etmek veya en azından projeyi yeniden gözden 
geçirmek ve daha az zarar verici bir başka seçenek araştırmak daha iyi olur. 
Esasen, çevre açısından çok o

 pek tatminkar olmadığı, hatta çok pahalı olduğu deneyimler sonucu 
saptanmış bir olgudur. Ekonomi ile ekoloji birbirleriyle pek de çelişkili değildir. 
Tam tersine, ekolojiyi iyi yapmak çoğunlukla ekonomiyi de iyi yapmaktır. 
Çevresel etki etütleri, ciddiyetle ele alındığında ve yazık ki hâlâ çok sık 
görüldüğü üzere, dosyaya konulmuş idari belgelerle sınırlandırılmadığında, ona 
yardımcı olmak için yapılır.  

Eğer ormansızlaşmalar çok olumsuz etkilere neden olabiliyorsa, bunun 
aksine ağaçlandırmaların, genelde çok olumlu etkileri vardır, ancak bu durumun 
dahi değerlendirilmesi, çevresel etkinin etüdüne konu olur. Çok sayıda Akdeniz 
ülkesi, bazen yüzyıldan bile fazla zamandır, çok aktif ağaçlandırma politikaları 
yürütüyorlar. Bu ağaçlandırmalardan kimilerinin üretim amaçları vardı (olmaya 
da devam ediyor); dağlık arazilerin ıslahı (RTM), toprakların ıslahı ve 
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koruma amaçları vardır. Geleneksel olarak bu koruma hedefleri, erozyonla 
mücadele etmeye ve felaketlere yol açan su taşkınlarına yöneliktir. Daha yakın 
tarihlerd

landırılan toplumların yaşamında orman alanları, sıkı 
bir biçi

  duyarlı davranıyorlar. Bunların birçoğu, ancak 
oldukça

e, orman atmosferinin, orman peyzajının, biyolojik çeşitliliğin 
restorasyonu gibi başka amaçlar da buraya katılabilmiştir. Yapılmaya çalışılan, 
daha çok, öncü türlerin getirilmesi; bunların çıplak toprakta tutma başarısı daha 
yüksek olup, ikinci kuşakta iklim koşullarına daha iyi uyum gösteren türlerin 
gelişi için doğal dinamiği kolaylaştıracaklardır (bkz. IV. Bölüm). 
 
 
5. Sosyal kullanımlar 
 

Geleneksel diye ad
mde iç içe geçmiş, ekonomik ve sosyal, çok çeşitli roller oynuyordu. 

Çağdaş toplumların yaşamında ise, bu rollerden kimileri ortadan kalkmış, 
diğerleri değişime uğramış, nihayet yeni roller ortaya çıkmıştır. Çepeçevre 
Akdeniz’de ekonomik konumların ve aynı zamanda sosyal ve kültürel 
davranışların çeşitliliği nedeniyle, yeni ve değişime uğramış bu roller, bölgelere 
göre farklılık göstermektedir. Çeşitlilikleri hemen hemen sonsuzdur, ama yine 
de kimi ortak özellikler gösterirler. 

Bu faydalanmalardan çoğu, bugün, dinlenme-eğlenme etkinliklerine ve 
turizme bağlıdır; her zaman kent kökenli veya yabancı insanlarla ilgilidir. 
Yörenin insanları ile ilgili olduğunda, bu özellikle Kuzey bölgelerde, “modern” 
dinlenme-eğlenme aktiviteleri içindir; üretime ya da sosyal yaşama bağlı 
“geleneksel” aktiviteler, Güney bölgelerinde daha iyi korunmuştur. Çoğu 
zaman, orman alanları karşısında kent kökenliler, yerel aktif ilgi gruplarının 
davranışlarından farklı olarak, daha çok,  pasif tüketici durumunda kalma 
davranışı gösterirler. Ama bu durum her zaman geçerli değildir: avlanma ve bir 
ölçüde de doğadaki ürünleri toplama etkinlikleri, giderek dinlenme-eğlenme 
etkinliğine dönüşmüş olsa da, çok sayıda köyün günlük yaşamındaki büyük 
sosyal önemini muhafaza etmektedir. Bir yanda yerel kullanıcılar arasındaki ve 
diğer tarafta kentli kullanıcılar ile yabancılar arasındaki davranış ve kendini 
gösterme farklılıkları da çok sayıda çatışmaların kaynağını oluşturuyor. 

Bu sosyal kullanımlar gerçekte iyi bilinmiyor. Geleneksel olarak, 
ormancılar, gördükleri eğitimden dolayı, üretim ve koruma fonksiyonlarına 
karşı genelde çok daha fazla

 yakın zamanlarda, yeni sosyal kullanımların edindiği önemli yerin, ya 
da uzun süre tali olarak kabul edilmiş olan eski kullanımların öneminin 
bilincine varmıştır. Bu yer ve önem, daha klasik olan üretim işlevinin, havzanın 
Kuzey’indeki pek çok bölgede önemini büyük ölçüde yitirmişliği oranında 
artmaktadır. Üretimin hâlâ hatırı sayılır düzeyde bulunduğu Güney’deki 
bölgelerde de, yeni sosyal faydalanmalar, kentli nüfusun, dinlenme-eğlenmenin, 
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turizmin gelişmesiyle önem kazanmakta ve bu faydalanmalar giderek 
ormancılık politikalarında dikkate alınmaktadır. 

Sosyologlar, kendi açılarından ve sosyal bilimlerdeki diğer 
araştırmacılar, hâlâ çok yetersiz kalan birkaç çalışmaya karşın, Akdeniz 
ormanında sosyal pratikler üzerine göreceli olarak pek az eğilmişlerdir.  

Bu sosyal kullanımların özet bir sınıflandırması, aşağıdaki ayırımları 
yapmaya yöneltebilir: 

- geleneksel kullanım biçimlerinden gelenler (özellikle avcılık – 
toplayıcılık) 

a aktif olarak bulunmayı gerektirenler: doğanın 
yüş, gezinti, açık hava sporları... 

- 

ın yönetimi için, giderek ağırlığı artan bir 
temel fa

- orman alanlarınd
gözlemlenmesi, yürü
daha uzaktan bir görsel temas temeline dayananlar: ister sürekli veya 
mevsimlik yaşama ortamı oluşturması, ister dinlenme-eğlenme ya da 
turizm amaçlı sık sık gelişler biçiminde olsun, orman alanlarının  peyzaj 
yaratma rolü,  

- doğal miras olarak ayrıcalıklı olanlar, özellikle biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve gelecek kuşaklar için doğanın muhafazası. 
Eski ya da yeni, büyük çeşitlilikleri içinde, bu faydalanmaların dikkate 

alınması, Akdeniz orman alanların
ktör olacak gibi görünmektedir (bkz. IV. Bölüm). Aslında bu, katılımcı 

yaklaşımın başarısını ve iyi bir yönetim ve hakkaniyete dayalı sürdürülebilir bir 
kalkınmanın anahtarını oluşturmaktadır. 

Yine de, orman alanlarının, ekonomik ve ekolojik işlevlerinin 
çeşitliliğine eklenmiş olan sosyal kullanımlarının da çeşitli oluşu, bu işlevlerin 
ve bu kullanımların tamamının mukayeseli olarak gelişim-evrim olanağı 
üzerinde düşünüp sorgulamaya yöneltiyor. 
 
 
6. Orman alanlarının toplam değeri1

 
Son yıllarda, örneğin ormanlar gibi, çeşitli doğal kaynakları 

özgünleştirmek ve bir ölçüde, bu kaynakların toplam değerini sayısallaştırmak 
için toplam ekonomik değer (VET) kavramı kullanılmıştır. Doğrudan ya da 
dolaylı mübadeleden oluşan ticari değerler (aktif kullanım değerleri) dışında 
VET, Şekil 6’da analiz edildiği gibi, mübadeleye yer vermesi ille de 
gerekmeyen diğer değer çeşitlerini (pasif kullanım değerleri) de içermektedir.  

Sosyal ve çevresel mal ve hizmetleri kapsayan VET’in çeşitli 
bileşenleri, ormanların sürdürülebilir yönetiminde dikkate alınacaksa eğer, 
bunlar teoride, ortak anlam olarak algılandığı gibi kabul edilir, pratikte ise 
açıklıkla tanımlanmaktan uzaktır. Şu halde, itiraz kabul etmez tek bir VET 
değeri hesaplamak için bunların toplanması büyük zorluklarla yapılabilir.  
 

1. Leila Croitoru, Paola Gatto ve Maurizio Merlo (Padova Üniversitesi, İtalya) katkılarıyla   
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Şekil 6 
Ormanların toplam ekonomik değeri (VET)  
 
 
 

 
 

   
Ticari ve benimsenmiş değerler 

(aktif fayda
              Ticari olmayan değerler 

lar)                   (pasif faydalar) 
    

        
Do
kullan

değe

ğrudan 
ım 
ri 

Dolaylı kullanım 
değeri  

Opsiyon değeri 
 

Ortak miras 
değeri 

 
Varlık değeri 

 

ya da öz değer 
 
 
yapacak o
yakacak o
meşe n
reçin
dekoratif 
bitkiler; 

depolama 

(insanoğlunun 

ve huzuruna 

dun; 
dun; 

havza yönetimi; 
toprak muhafaza; 

gelecekte ekolojik ve 
rekreatif yararlar; enerji ve 

peyzaj, 
dinlenme-

biyolojik 
çeşitlilik, başka 

 ma tarı, 
e, bal; 

sellerin, toprak 
kaymalarının, 
çığların önlenmesi; 

hammadde potansiyel 
kaynağı; biyolojik 
çeşitliliğin, tıbbi bitkilerin 

eğlenme, enerji 
ve hammadde 
olanağı, 

türlere ayrılan 
ekolojik koşullar, 

mantarlar; 
tıbbi bitkiler; 
açıklıklar, 
otlaklar; 
avlanma, 
dinlenme-
eğlenme 

nemliliğin, hava 
temizliğinin, su 
kalitesinin 
korunması; mikro 
klimayı etkileme; 
karbon depolama; 
peyzaj kalitesi   

henüz bilinmeyen potansiyel 
kaynağı; kullanılmayan 
peyzaj kaynakları için 
potansiyel kullanım 

biyolojik 
çeşitlilik, 
gelecek 
kuşaklara kalan 
ekolojik koşullar 
(karbon 

ilgi  ve 
inançlarına göre) 
insan dışındaki 
diğer yaratıkların 
orman ekosistemi 
üzerindeki hak 

 
örneğin) saygı   

 
 

VET’in oluşumunda rol oynayan dışsal etkiler 
- erozyon, seller, ormanların yetersiz ya da hiç olmayan yönetimi yüzünden toprak kaymaları ve 
çığlar   
- orman toprağı işgalinin aşırı yaygınlaşması yüzünden peyzaj kalitesinin yok oluşu  

biyolojik çeşitliliğin, peyzaj kalitesinin yok 
oluşu 
- ye

- orman yangınlarının neden olduğu zararlar 
- entansif silvikültür veya diğer faktörler yüzünden 

tersiz bir yönetim ve entansif silvikültür yüzünden rekreatif olanakların yok oluşu 
- polen ve diğer alerji faktörleri 
- ormanların flora ve faunası yüzünden tarımsal hasat düzeyinde kayıplar 
 

 
 

 

 

 

 
Üstelik, ekonomist olmayanlar VET’i kabul etmezler. Kimi ekolojistler 

için VET yalnızca, insanların tercih ve isteklerine bağlı belge niteliğinde 
değerlerdir ve işin özündeki ekolojik değerler (birincil değerler) burada ihmal 
edilmektedir. Yine de insanoğlu, varlık değerlerinin durumunda olabildiği gibi, 
özdeki kimi değerleri tercihlerinin içine katabilir. Aynı şekilde, insanın istekleri 

e tercihleri içinde belirtilen özdeki birincil değerlerin öneminin fonksiv
olarak, toplam ekonomik (çevresel) değerden VE(E)T söz edilebilecektir. 

yonu 
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Bu VE(E)T’in teorik çerçevesi de, orman ürünlerinin gerçek pazarda 
 göre, orman kaynaklarının ticari olan ve 

mayan değerlerine daha pragmatik bakmaya bağlı olabilir. VE(E)T aynı 
zamanda, özel ve kamusal malları ve rel ve kolektif malları da içeren farklı 
derecelerdeki diğer dışsal etkileri içine alacak şekilde ayarlanabilir (Şekil 7). 

iller, doğrudan büyük 
çoğunluğunun odun, yakacak odun, o cari özel 
mallar olduğunu, oysa çeşitli kullanım ve kulla m dışı (pasif kullanımın 
olduğ ğerlerin kamusal ma ar ve yalnızca oluşması zor kimi koşullarda 
tic dö arlana kları mey rdiklerini 
tem lerini g ı
 
Ş

er V
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o
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nı
u) de ll  
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sil ettik

nüşebilen paz
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maz şsallı
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dı dana geti veya 

ekil 7  
Toplam ekonomik (çevresel) değ

VE(E)T

E(E)T  
 

 Toplam ekonomik (çevr
 

el) değer  

 
 
 
 
 
 

 

 
Opsiyon değeri

 k
pasif) 

Kullanım dışı d
Varlık ve orta
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A
b
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ruda
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n ve dolaylı
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tif) 

)

 

erçevede  İtalya ormanlarının VE(E)T’ini 
ülkelerdeki kamusal 

arın ve dışsal etkilerin sayısallaştı lmasına ve envanterine yönelik olarak  
upa Orman Enstitüsü (EFI) tarafından, Solsona (Katalonya, İspanya)’daki 
esel merkezinde, Ocak 2000’de başlatılan MEDFOREX (Mediterranean 
st 

İtalya ormanlarının değerini sayısallaştırma girişimi 

Bu kavramsal ç
sallaştırma girişimi, Akdeniz’e kıyısı olan bütün 

rı

  Ticari değer          Potansiyel ticari değer ve ticari olmayan değer 

el/yerel ve kolektif m  dışsal etkiler allar Kamusal mallar ve

public goods and Externalities) Projesi’nin bir elemanı olan 
FOREX Inventory Task tarafından üstlenilmiştir. 

Envanter, önce resmi istatistikler üzerine, sonra başka raporlar ve çeşitli 
aklar, ayrıca kişisel tahminlere dayandırıldı. Daha özel olarak, resmi 

istiklerde nadiren dikkate alındıkları olgusu göz önünde bulundurularak, 
da kullanılmış ticari olmayan değerler başka etütlerden türetme yoluyla 
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elde ed

âlâ 
tartışma

değerleri olan, VE(E)T’in öteki 
ileşenlerine – opsiyon, varlık ve ortak miras değerleri- gelince, kimi 

ğeri metoduna başvurularak 
n ararlanılmıştır. Tahmin metotlarının 

ayrıntıları ve sayısal ir bölümü üzerinde 
yoğunlaşan, hazırlık aşamasındaki bir k pta verilmiş olacaktır.  

İtalya ormanlarının VE(E)T’i , olumsuz dışsal etkileri ve Şekil 6’da 
örüldüğü üzere, zararlı sonuçları doğal risklerle birleşen kötü yönetim 
ygulamalarını da hesaba katmıştır.  

ının sağ zmet onomik 
e çev  tahmini, ilyar € tır. Bu 

amas k, ortak miras 
lerini h değerleri 

ınırları 
ahilinde) suya bağlı, ticari olmayan ekolojik fonksiyonların bir bölümünü 

eğerleri 1 ziniyor. 
rmanların olumsuz dışsal etkileri, yarım milyar € olarak hesaplanıyor. 

Biyolojik çeşitlilik ve gelecek kuşaklara ve diğer canlı türlerine kalan 
rtak miras ve 

 kadar kısmen 
esaba k

ilmiş, veya, gerek ormanların ekonomik değerinin  tahmininde şimdiye 
kadar çok kullanılmış olan metotlarla (referans fiyatı, fırsat maliyeti, ikame 
değeri, üretim harcamaları, ramplasman harcamaları, hedonik* fiyatlar, vs.), 
gerekse, kontenjan değeri metodu veya bir avantaj kazanmak için (vazgeçmek) 
ödemeye razı olma (kabul etmek) metodu ve seyahat maliyeti metodu gibi h

lı olan metotlarla doğrudan hesaplanmıştır. 
 Dolaylı kullanım değerleri, özellikle toprakların muhafazası ve havza 
yönetimi, koruma için kamu harcamaları metoduyla her şeyden önce 
hesaplanmıştır. Karbon depolama işi, depolamanın alternatif metotlarına dayalı 
bir referans fiyatı kullanarak tahmin edilmiştir. 
 Belki de Akdeniz ormanının en önemli 
b
değerlendirmelerin esas itibariyle kontenjan de
gerçekleştirildiği birkaç durumda y

 bulgular, Akdeniz ormanlarının büyük b
ita

g
u

İtalyan ormanlar ladığı yıllık hi
1,7 ile 2,7 m

lerin ve malların ek
v rese rininl değe   arasında bulunacak
tahmin, ulusal ölçekte güvenilir veri bulunm ı yüzünden, varlı
ve opsiyon değer

ilyar € dolay
esaplara dahil etmemiştir. Doğrudan kullanım 

rediyor; oysa, özellikle (kullanım değeri sm ında sey
d
yansıtan doğrudan kullanım d  ile 2 milyar € arasında ge
O

öteki değerler gibi, özellikle ormanların muhafazasına bağlı o
arlık değerleri, 600 milyon €’dan başlayıp 1,5 milyar €’yav

h atılabilecektir. Bu rakam, Sicilya’da özel bir sahil kesimindeki sıradan 
kontenjan değeri ortalaması olarak hesaplanan 15 € tahminden hareketle, kişi 
başına 10-15 €’luk bir değere dayandırılmaktadır. Kuşkusuz burada söz konusu 
olan, yalnızca bir fikir vermesi bakımından ve kesinlikle, İtalya ormanlarının 
varlık, ortak miras ve opsiyon değerlerinin ne denli büyük öneme sahip 
olduğunu göstererek motivasyon oluşturma bağlamında kısmi bir tahminden 
ibarettir. 

Elde edilen bulgulardan açıklıkla görüleceği üzere, İtalya’da ormanların 
en önemli rolü, yaklaşık olarak 1,3 ile 2 milyar € arasında değere sahip olan ve 
olumlu   VE(E)T’in %   58’inden   fazlasını   oluşturan  (Şekil 8)  su  konularına  
 

* Hedonizm (hazcılık): Ekonomik etkinliğin, hazzın en yüksek derecesine varacak biçimde 
geliştirilmesi öğretisi (ç.n.) 
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Şekil 8 
İtalya ormanlarının kullanım değerleri (yıllık üretimin yüzde olarak dağılımı) 

 
 

bağlıdır. Tartışılabilir olsa da, bu değerin çarpıcı büyüklüğü, ormanlar 
hakkındaki 1923 tarihli Yasa’nın (Vincolo Idrogeologico) geçerliliğini koruyor 
olmasının haklılığını doğrulamaktadır.Söz konusu Yasa, adından da anlaşılacağı 
üzere her şeyden önce, havza yönetimi ile ilgili olup seller, toprak kaymaları, 
çığlar ve erozyona karşı koruma ve muhafaza bakış açısıyla ormanların 
yönetimi konusunu hedeflemektedir. Bu karakteristik, yalnızca İtalya’ya özgü 
değildir: 1824’te Nancy’de açılmış olan ilk Fransız ormancılık okulunun adı 
“Sular ve Ormanlar Ulusal Okulu” idi. 
 Kullanım değerinin geri kalan % 42’si, esas itibariyle yakacak odun 
üretimi (% 10), endüstriyel ve yapacak odun (% 9), dinlenme-eğlenme (% 5), 
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mantar toplama (% 4), avlanma (% 4), karbon depolama (% 3), otlatma (%3) 
etkilerin dörtte 

ğu zararlar göz önüne 
alındığında, olumsuz dışsal etkilerin büyük çoğunluğunu olu  ile 
ilgili sorunların ne denli önemli olduğunu, altını çizerek burada bir kez daha 
belirtmek gerekir. 
 Sonuç olarak, İtalya ile ilgili bu çalışmanın temel bulguları, kamu 
mallarının ve özellikle su sorunlarına ve ormanların, başta dağlık bölgeler 
olmak üzere, üstlendiği işlevlere bakarak, olumlu dışsal etkilerin giderek artan 
büyük önemini en başa yerleştirmektedir. Aslında bu bölgeler, genelde dik 
yamaçlar (Alpler ve Apeninler) ve “agresif” bir Akdeniz ikliminin varlığıyla 
karakterize olur. Bu bağlamda, ormanların varlığı, olmaması unda 
meydana gelmesi büyük olasılık taşıyan selleri, toprak kaymaları onu 
büyük ölçüde azaltır. 
  İtalya ve aynı l Ak iz ölçeğinde dinlenme-eğle eye ve 
turizme ilişkin değerler de büyük önem kazanm a B r, dışarıdaki 
etkinlikler ve modern toplumun dile getirdiği muhafaza istekleri konularında 
giderek büyüyen talebi yansıtıyor. Akdeniz bölgelerinin çoğunda, turizmin, 
yerel ekonomilerin temel bir bileşenini oluşturan kırsal ekonomilerin 
desteklenmesinde, ticari olmayan kamu mallarının ticarileştirilebilir ürünlere 
dönüştürülmesi de kaçınılmaz olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.  
 Sera etkisinin azaltılmasına yönelik olarak ormanların sağladığı karbon 
depolama işlevi de göz önüne alınırsa, kamusal orman mülkiyetinin rolünün 
daha da arttığı görülecektir. Ama yine de, İtalyan ormanlarının VE(E)T’i için, 
inşaat odunu ve endüstriyel odun, yakacak odun, mantar toplama ve otlatma, 
geleneksel pazarın başlıca bileşenleri olarak kalmaktadır. Yine de, endüstrinin 
dönüştürülmüş odun üretiminin yalnızca ihmal edilebilecek kadar küçük bir 
bölümünü  karşılayan İtalyan ormanları ile odun endüstrisi arasında büyük bir 
ğın olmadığını hatırlatmak gerekir. Odun-orman sektörü düşüncesi artık, ne 

a gerçeğiyle bağdaşıyor ve ne e, ekonomileri kitlesel olarak odun 

çma am

üzerinde toplanmaktadır. Olumsuz dışsal etkilerin, olumlu 
birine, yani - % 24’e eşdeğer düzeyde olması gerekecektir. Bu bakımdan, 
özellikle terkedilmiş özel şahıs arazilerinde, ormanların kötü yönetilmesinden 
kaynaklanan sellerin ve erozyonun neden oldu

şturduğu su

 durum
nı ve erozy

şeki de den nm
akt dır. u değerle

ba
İtaly d
hammaddesi ithalatına başvuran Akdeniz’in diğer birçok ülkesinin 
gerçekleriyle. 
 Varlık, ortak miras ve opsiyon değerlerine ilişkin çeşitli hesaplama 
girişimleri, son onyıllar boyunca sürdürülmüştür. Bununla birlikte mevcut 
verilerin çok yetersiz oluşu, bunların gerçek değerini ortaya çıkarmak yerine, 
daha çok maskelemeye yaramaktadır. Bu verilerin burada yer almasının nedeni, 
esas itibariyle, çevre ekonomisinin sunduğu en modern teknikler kullanılarak, 
bu alandaki mevcut araştırmaların iyileştirilmesi ve yenilerinin yapılmasına yol 
a acına yöneliktir.   
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Bölüm 

IV. 
Temel sorunlara yanıtlar 
 
 
1. Büyük güncel sorunlar 
 

İnsan toplulukları ile, insanların içinde yaşadıkları ve kullandıkları 
doğal ortam arasındaki binlerce yıllık etkileşimlerin sonucu olarak, ormanlara 
ve Akdeniz orman alanlarına ilişkin büyük güncel konular, çok sayıda ve 
karmaşıktır; zira, bu konuları günümüze taşıyan durumların bizzat kendileri de 
öyledir.  

Sosyo-ekonomik kalkınma düzeyleri ile, kent-köy dengesi arasındaki 
farklılıklar temel alındığında, Akdeniz Bölgesi’nin ormancılık sorunsalı, 
Akdeniz’in, bir yandan “Kuzey” alt-bölgesi ve diğer taraftan “Güney ve Doğu”  
alt-bölgesi, (Bosna-Hersek, Arnavutluk, Türkiye, Kıbrıs, İsrail gibi) kimi 
ülkeler de ara konumlarda olmak üzere ayırdedilmek suretiyle, şematik olarak 
gösterilebilir.  

Kuzey’de, tarımsal faaliyetlerin azalmasından  kaynaklanan kentleşme 
ve “kırsal çölleşme” olgusu devam ediyor. Terk edilen tarım toprakları çalılarla 
kaplanıyor ve doğal ya da yapay yolla ormanlaşıyor. Eskiden ormanın alt 
tabakasındaki bitki örtüsünün temizlenmesini sağlayan orman içi otlatma hemen 
hemen yok olmuş, üretim amaçlı ormancılık, işgücü yetersizliği ve kâr 
düşüklüğü yüzünden sıkıntı içindedir; üstelik, odun dışı orman ürünleri (yem, 
meyveler, kabuk, meşe mantarı, zamklar, reçine) önemini yitirmiştir. Buna 
karşılık, ormanların sağladığı, flora ve faunanın biyolojik çeşitliliğinin 
muhafazası, peyzaj ve, Akdeniz orman alanlarının, genelde daha soğuk ve 
güneşi az bölgelerdeki kentli insanlar için çekim merkezi olması ile bağlantılı 
olarak giderek daha belirgin biçimde, dinlence-eğlence, açık havada yapılan 
etkinlikler ve turizm gibi “hizmetler”, toprakların erozyona karşı korunması ve 
u kayns aklarının düzenlenmesi, hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Oldukça 

büyük sayıdaki köylülerin artık özen göstermez olduğu bu alanlardaki temel 
sorun, orman yangınlarıdır. Yanıcı odunsu maddelerin birikmesi, yaz kuraklığı, 
şiddetli rüzgarlar ve her türlü ihmal, yangın riskini çok ciddi biçimde arttırıyor. 
Mücadele araçlarının çoğalmasına, önleyici kampanyalara ve müdahale 
hızındaki iyileşmelere karşın, yanan alan büyüklüğü yönünden azalma, ama 
çıkan yangın sayısı yönünden artma, ciddi bir tehdit olmayı sürdürüyor. Daha 

erel görünen bir başka sy
alt

orunu da, kentleşme ve ulaşım altyapıları baskısı 
ında orman alanlarının parçalanması oluşturuyor.  
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Güney ve Do
nüfusun sahip
baskısıyla öz
yanı sıra, ürün

ğu, genelde artarak devam eden bir nüfus baskısı ve bu 
 olduğu hayvan sürülerinin her zaman çok yoğun olan otlatma 

ellik kazanır. Hava ve su erozyonuna karşı koruma işlevlerinin 
 faydalanmaları da önemli ölçülerdedir. Pek çok orman alanında, 

rman alanlarının büyük bir 
ası yüzünden, bitki örtüsü ve 

praklar, kimi zaman geri döndürülebilirlik eşiğine dayanmış olarak, genel bir 
ozulma süreci içinde bulunmaktadır. Bu durum, bu alanların gençleşmelerini 

ellemekte, ve, kurak ve yarı kurak zonlarda 
liliğin yok olması olgularını da beraberinde 

etirme

altında bulunan, havzanın 

hâlâ tarım için açmalar yapılmaktadır; diğer o
bölümünde, aşırı odun ve yem bitkisi faydalanm
to
b
ve yeniden oluşumlarını eng
ölleşme ve biyolojik çeşitç

g ktedir. Orman formasyonları, çoğu zaman kalkınmanın temel altyapısını 
oluşturdukları yoksul dağ bölgelerinde sıkışıp kalmıştır. Buna karşılık, yoğun 
bir kırsal nüfusun ve hayvanların sürekli olarak bulunuşu, yangın riskini önemli 
ölçüde azaltır.  

Karşılaşılan sorunlar ülkelere ve bölgelere göre büyük değişiklik 
gösterse de, benzer nitelikteki durumlar gündemdedir: söz konusu olan, her 
şeyden önce, orman alanlarında bulunan doğal kaynakların: toprakların, suların, 
ağaçların, flora ve fauna biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir biçimde 
işletilmesidir. Bu sürdürülebilir yönetim, bir yandan, temel doğal dengelerin 
tehlikeye atılmaması ve geri dönülemez derecede bir degradasyondan 
kaçınılması, öte yandan da bu kaynakların çoklu kullanımında yer alan sosyal 
ilgi gruplarının bu yönetime dahil olması ve katılması zorunluluğunu getirir.  

Bu bölüm, önemli güncel sorunlar karşında, var olan çeşitli yanıtları 
analiz etmeye ayrılmıştır. Bir sonraki bölüm ise, prospektif bakış açısıyla, daha 
uzun erimde olabilecek durumların analizini ele alacaktır. 
 
 
2. Akdeniz’e özgü bir ormancılığın gerekliliği 
 
 Çağdaş orman yönetimi ve silvikültür kavramları, XVIII. yüzyılda ve 
XIX. yüzyıl başlarında Orta Avrupa’da ortaya çıktı. Bu ülkelerin büyük 
ormancılık okullarında (Almanya’da Tharent, Fransa’da Nancy) derinlemesine 
çalışıldı ve eğitimi yapıldı. Bu öğreti giderek, zaman içinde kurulan orman 
idareleri eliyle Akdeniz bölgelerinde, az ya da çok başarılı biçimde uyarlanarak 
uygulamaya aktarıldı. Havzanın Kuzey yakasında, İspanya’da, İtalya’da, 
Yunanistan’da, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluklarında 
ormancılar çoğu zaman, Fransa’da ve Almanya’da yapılanlardan esinlendiler. 
Deniz-aşırı ülkelerin orman idareleri de Güney yakada aynı şekilde davrandılar. 
Bu metotların, bu ülkelerin tipik Akdenizli olmayan ormanlarına (İspanya’nın 
Atlantik bölgesi, İtalya’nın Alpleri, Karadeniz’in Türk bölgesi, Balkan dağları) 
uygulanması oldukça kolaydı. Bu aynı ülkelerin gerçekten Akdenizli olan 
bölgelerine ve aynı şekilde, bu ülkelerin egemenliği 
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Güney 

 ve silvikültür öğretileri, Akdeniz ormancılarını kuşaklar boyu 
önemli 

ve Doğu bölgelerine uygulanması ise daha zor hatta kimi durumlarda 
sorun yaratıcı oldu ve çok sayıda Akdenizli ormancı yeni yollar aramaya 
yöneldi. 
 IV. Bölümün bu kısmı, klasik metotların Akdeniz bölgelerine nasıl 
uyarlandığını ve nasıl bir gelişim seyri izlediğini incelemektedir. 
 
 
2.1. Akdeniz orman alanlarına uygulanan yönetim kavramı 
 

Orman amenajmanı, gerçek anlamında, belli bir orman alanı için 
öngörülmüş yönetim-işletme hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yollarını 
tanımlamaya yarayan metottur. Silvikültür ise, yönetimin belirlediği hedeflere 
ulaşmak amacıyla, orman meşcerelerine uygulanabilen tekniklerin tamamıdır. 
Klasik yönetim

ölçüde etkilemiştir. 
 
 

Orman yönetiminin klasik öğretisi 
Tam bir klasik amenajman, aşağıdaki aşamalardan oluşur: 

- ormanın ekolojik çerçevesinin etüdü: iklim, doğa ve toprak özellikleri, doğa ve 
bitki örtüsünün kendiliğinden gelişimi, fauna ile karşılıklı etkileşimleri. 
Yönetim planı yapılan ormanın içinde bulunduğu orman bölgesi eğer daha 
önce bir orman istasyonları kataloğunun konusu olmuş ise, bu etüt kolaylaşır; 

- ekonomik ve sosyal çerçeve etüdü: ormanın geçmişi; geçmişteki, günümüzdeki 
ve gelecekte öngörülen başlıca faydalanmalar; üretimi yapılabilir odun 
hammaddesi ve olasılıkla odun dışı orman ürünleri ve hizmetlerin (avlanma 
hakkı, otlatma, ürün toplama...) piyasası; ormanın yönetilip işletilmesi için 
olası ortaklıklar (kooperatifler, faydalanma hakkı olanlar, profesyoneller, 

 sınıfları, gerektiğinde yaş 

ü

dernekler...); 
- mevcut meşcerenin (orman ağacı türleri, çap

sınıfları, dikili odun hacmı, yıllık ortalama artım) ve geçmişteki silvikültürel 
müdahalelerin (kesimler, gençleştirmeler...), mümkünse parsel ölçeğine 
tanımlanması. Tam envanter çok pahalı olduğundan, genelde istatistik 
örnekleme yöntemi kullanılır;  

- orman için belirlenen amaçların her bir parsel için açıklıkla belirtilmesi. Bu 
amaçlar işlevsellik anlamında (odun hammaddesi üretimi ya da meşe mantarı, 
av hayvanları, mantarlar... gibi başka ürünler retimi, koruma, sosyal 
faydalanmalar) ve aynı zamanda teknik anlamda tanımlanır. Bunlar: asli ağaç 
türlerinin seçimi, uygulanacak silvikültürün çeşidi (normal veya seçme koru, 
baltalık...), rotasyon süresi, işletme ve gençleştirme koşullarıdır. Benzer 
amaçlar için işletilecek parseller, genelde, seriler halinde gruplandırılır (örnek: 
Halep çamı koru üretim serisi, herdem yeşil meşe baltalık üretim serisi, 
koruma serisi, silvo-pastoral yönetim serisi...). Her durumda bu bölümlemenin, 
serilerden her birine tek bir amaç verilmesi sonucuna götürmemesi gerekir. 
Tam tersine, her seri genelde, hiyerarşik düzene konmuş ama yine de çoklu 
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olan amaçları karşılar. Ormanların gelecekte nasıl olması gerektiği ve 
faydalanmalara ilişkin olarak, yönetim hedeflerini belirlerken ormancılar, 
gittikçe daha sık olarak diğer sosyal ilgi grupları ile sıkı bir işbirliğine 
yöneliyorlar.  

- bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak silvikültürel işlemlerin iş takvimi 
içinde tanımlanması ve iş programı yapılması: ağaçlandırmalar, doğal veya 
yapay gençleştirmeler, aralamalar, kesimler, silvo-pastoral düzenlemeler, 

lanı süresine 
ramlanır.  

- 

aliyetlerini, (odun satışları, avlanma hakları...gibi) ticari 
olan ve  parasal olarak değer biçilmesi pek kolay olmasa da, (peyzaj, koruma, 

ayan mal ve hizmetlerin beklenen getirisi ile 

Orm
aldığ a
orm a
mevcutt
yakında 
planını 
orman s
hazı n
 

avlakların düzenlenmesi...  gibi. Genelde bu işlemler, yönetim p
karşılık olan on yıldan otuz yıla kadar gidebilen bir süre için prog
ormanın yönetim-işletmesine bağlı çalışmaların iş takvimi içinde tanımlanması 
ve iş programının yapılması: orman yollarının yapımı ve bakımı, ormanın 
yangına karşı korunması ve yangınla mücadele araç-gereçleri, orman içi 
dinlenme yerleri için düzenlemeler (araç park yerleri, düzenlenmiş piknik 
alanları, yürüyüş patikaları, eko-müzeler...), kimi durumlarda toprak koruma 
işleri (erozyona karşı, çığ tehlikesine karşı sekiler yapılması, fazla suları 
tahliye çukurları...);  

- bu çeşitli işlemlerin m

orman içi dinlenme gibi) ticari olm
mukayeseli bir ekonomik ve mali etüt; 

 önceki aşamaları özet olarak sunan ve genelde (Devle- t ormanları söz konusu 
ise) üst düzey bir ulusal ya da bölgesel otorite, (özel ormanlar söz konusu ise) 
ormanın sahibi  tarafından imzalanan orman yönetim planlarının yazılması. 
an yönetici-işletmecilerinin dışında çok sayıda ilgi gruplarının da içinde yer 

m bir orman yönetim planlaması, ağır, uzun ve karmaşık bir iştir. Küçük ı t
anl r, en başta da özel şahıs ormanları için, basitleştirilmiş amenajman metotları 

ur. Fransa’da, tek parçadan (ormanlar hakkındaki yeni uyum yasasına göre 
10 olacak) oluşan 25 hektardan büyük özel ormanlar için, basit bir yönetim 

onaylatma konusunda yasal zorunluluk vardır. Bu plan, bir ekolojik etüdü, 
ahibinin amaçlarının belirtilmesini, 10-20 yıllık bir dönem için parsel temelinde 
mış bir kesim vrla e iş programını içermektedir.   

   

olarak u niz’i çevreleyen dağların ormanlarında bu 
met h
Akdeni
Bunun 
değerde
hazırlan

özellikl
- 

Eğer klasik metot, ılıman Avrupa’nın prodüktif ormanlarında normal 
ygulanıyorsa ve eğer, Akde

ot âlâ oldukça sık olarak kullanılmış ise de, bugün artık tipik olarak 
z özelliği gösteren orman alanlarında durum çok ender olarak böyledir. 
da çok çeşitli nedenleri vardır; başlıcaları, satılabilir odunların düşük 
 olması ve aynı zamanda sık sık yinelenen yangınlar yüzünden, önceden 
mış programların alt-üst oluşudur kuşkusuz.  
Bununla birlikte, bir orman yönetim planına yön veren temel ilkeler, 
e de şu aşağıdakiler, Akdeniz Bölgesi’nde bütünüyle geçerlidir:  
ekolojik çerçevenin, ama aynı zamanda ekonomik ve sosyal çerçevenin 
de özenle incelenmesi; 
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- 

- 

olmasın
ormanla
ve li
büyük b
çaba içi
çeşitli i
yeniden
 
yak ım
her  
yaratılm
çok am
çağ ı y
 
noktasın ım 
siste

Avrupa’nın orman yönetimlerinden çok farklı biçimler alıyor olsa da, bu iki 
leneğin ve bu yaklaşımın işlevsel karakterini doğrulayan Akdeniz 
vresin

ilvikültürün büyük klasik 
modelle

işletme 
metotlar
(yaprakl ğunluğu bu şekilde işlem görüyordu) ve diğer 
taraftan, yapacak odun üretimi amacıyla türleri, boyları, çapları ve gövde 

orman alanları konusundaki bütün ilgi grupları ile ileri derecede 
işbirliği; 
amaçların çok açık olarak tanımlanması ve bunların bir harita üzerinde 
alan olarak gösterilmesi; 

- yatırımların ve önemli müdahalelerin programlanması. 
Aslında, bir ormanın yönetim planını yapmak için ille de üretim ormanı 
a gerek yoktur. Gerek Kuzey’de, gerek Güney’de olsun, Akdeniz 
rının kullanımları, bir yönetim planıyla sonuçlanan düşünce oluşturma 

bir kte çalışma çabalarını haklı kılacak kadar çok çeşitli ve önemlidir. Çok 
ir alanın tahrip olduğu büyük bir orman yangını sonrasında, böyle bir 
n çok elverişli ortam yaratan özel bir durum oluşur. Olayın şoku altında 
lgi grupları, benzer bir felaketin bir daha yaşanmaması umuduyla, alanın 
 planlanması için genelde birlikte çalışmaya hazır olurlar. 
Şu halde Akdeniz orman alanlarının, bir “amenajmancı ormancı” genel 

laş ının yaygınlaşmasıyla  kazanacağı çok şeyler var; elbette bu yaklaşım, 
ne pahasına olursa olsun odun hammaddesi üretimini, ağır donanımların 

asını ve biyolojik çeşitliliği azaltıcı yersiz müdahaleleri içermez. Ama, 
açlı yönetim-işletmenin hedeflerini belirlemek için birlikte çalışma 

rıs apılan bütün ilgi grupları arasında sıkı bir işbirliğini içerir.  
Akdeniz orman alanlarında böyle bir planlamayı ele almak için sıfır 
dan hareket etmeye gerek yoktur. Tam tersine, geleneksel tar

mlerinde, bu arazilerin kullanımını zamanda ve uzamda düzenleyen çok 
sayıda kurallar vardı: ager’in almaşık ekimleri, saltus’larda otlatma düzenleri, 
yaylacı otlatmacılığın yolları, kesim parsellerinin rotasyonuna göre, baltalıkların 
tedrici olarak kesime alınması... Bu kurallar, bir anlamda, az önce tanımlaması 
yapılmış olan ve ormanlık arazilerden çoklu faydalanmaların zamanda ve 
alanda, birlikte düzenlenmesi ve paylaşılması şeklindeki “kaynak yönetimci” 
yaklaşımı önceden belirliyordu. Somut uygulamada bu yönetim kuralları, ılıman 

ge
çe deki pek çok  örneklerin,  özellikle de II. Bölüm’de sunulmuş olan Rif 
örneğinin birbirine yaklaştırılması çok arzulanan bir durum olurdu. 
 
 
2.2. Akdeniz silvikültürleri 
 

Orman yönetiminin klasik metotları gibi, s
ri (normal koru, seçme koru, korulu baltalık, baltalık) de önce Orta 

Avrupa bölgelerinde gelişmiştir. Akdeniz bölgelerinde en çok kullanılan 
ı, uzun süre, bir yandan, yakacak odun üretimi için baltalık işletme 
ı ormanların büyük ço
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form r
uzun er suz etkileri oldu: önce en güzel ağaçların alınması şeklindeki 
seçme i
zamand llaşmasını getirdi. Bu kesimlerle, isteyerek 
olm a ir çeşit “tersine 
seleksiy

k, böylece, 

Avrupa ile 
Akdeniz bölgeleri arasında, verimlilik ile fiyat farklılığı çok daha azdır. 
Yine de, pazarların küreselleşmesi, bıçkılık odun için olduğu kadar 

ıt için de, doğal Akdeniz ormanlarını, odun 
 yatırım yapmayı 

la ına göre seçilen ağaçların çıkarıldığı seçme işletme idi. Bu metotların 
imde olum
şletme, süreç içinde ormanın “görkemli” ağaç türleri yönünden ve aynı 
a genetik açıdan yoksu

as da, formu bozuk olan ağaçlar teşvik edildiğinden b
on” bu şekilde oluşabildi. Baltalık işletmesine gelince, meşeler, çok özel 

olarak da herdem yeşil meşeler teşvik ediliyordu, bu ise “katman düşüşlerini” 
beraberinde getirdi. 

Meşcerelerin bu giderek artan degradasyonu karşısında, Akdeniz 
bölgelerinin, Orta Avrupa yönetim planlama metotlarını eşzamanlı olarak 
benimsemiş olan orman idareleri, bunlardan silvikültür metotlarını da almaya 
çalışıyordu. Gerçekten Akdenizli bölgelerdekine oranla dağlık kesimlerde daha 
doyurucu olmak üzere değişik kesimlerde farklı sonuçlar alındı. 

Tam olarak Akdeniz’e özgü silvikültür modellerinin tanımlanmasındaki 
zorluk, birçok nedene dayalı olarak açıklanabilir: 

- ekolojik ve fizyolojik nedenler: Orta hatta Kuzey Avrupa’da ağaçlar 
arasındaki yarış, özellikle ışık mücadelesi yüzünden olur. Silvikültürün 
klasik tekniklerinin çoğunda (gençleştirme kesimleri, aralamalar, siper 
kesimleri...) temel amaç, ağaçların ışık alımını arttırma
silvikültürcü tarafından seçilmiş olanları, diğerlerinin aleyhine teşvik 
etmektir. Bunun aksine, Akdeniz bölgelerindeki mücadele özellikle su 
için, kök sistemi düzeyinde olur ve silvikültürcünün de bu anlamda 
doğrudan yapabileceği bir şey yoktur; 

- ekonomik nedenler: modern ekonomi içinde Akdeniz ormanı 
odunlarının düşük ticari değeri, üretimin iyileştirilmesi için yatırım 
yapmaya özendirici değildir. Kuzey-Batı Avrupa’da, dikili metreküp 
fiyatı bin € düzeyinde olan ve soymalık ya da fıçı yapımı odunu 
sağlamaya elverişli meşe meşcerelerinde çok ileri düzeyde bir 
silvikültür uygulamanın doğruluğu kanıtlanmıştır. Ama, günümüzdeki 
tek faydalanma şekli, dikili değeri elli ila yüz kez daha düşük yakacak 
odun olan Akdeniz meşelerine yoğun bir silvikültürel müdahale 
uygulamak mantıklı mıdır? İğne yapraklılar için, Orta 

odun hamuru ve kağ
hammaddesi üretiminde entansif kültüre yönelik
özendirici olmaktan çıkarıyor. Endüstriyel odun hammaddesi 
gereksinimini ulusal kaynaklarından karşılamayı isteyen ülkelere 
gelince, bunlar çoğunlukla yapay entansif plantasyonları 
yeğlemektedirler (ökaliptus ağaçlandırması yapmak üzere 2500 hektar 
alanı tahsis eden Fas Selüloz’un kağıt hamuru fabrikası örneğinde 
olduğu gibi). 
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Bu meydan okumaları karşılamak için, özgün biçimde Akdenizli olan 
silvikültürel müdahalelerin yoğunlaştırılması gerekir. Bu müdahaleler iki 
zorunluluğa yanıt vermek durumundadır: 

- yönetim planlarında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik 
olmak; 

- çok pahalı olmamak. 
Akdeniz orman alanlarının yönetim planlamasının hedefleri içinde, 

üstün nitelikli odun üretimi amacı çok ender olarak yer alır; bunlar genelde, 
çoklu k

nek olarak, su 
kaynakl

burada söz konusu olan, alt 
taba d
dereces
ömürlü 
edilmel
kapalılı

ve eğer
bir bed Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde 
gün l 
teknikle
olan bir
tutmakt
Her pa
silvikül
işletme 
ile istik
silvikül
meşcere
vadeden
geçirmi
düzen i
Böyle 
ağaçları
prodükt
paragra
tamame

ullanım, çeşitli üretimler, koruma, peyzaj kalitesi, orman içi dinlenme.. 
gibi hedeflerdir. O halde, temel hedefi büyük çoğunlukla, üstün nitelikli odun 
hammaddesi üretimi olan ılıman Avrupa’nın kullandığı silvikültür tekniklerini 
taklit etme zorunluluğu yoktur. Bunun aksine, yeni bir şeyler üretmek gerekir, 
ve bu alanda yapılacak çok şey vardır. Karakteristik bir ör

arı yeterli olan istasyonlar için “yangınlara karşı koruma amaçlı 
silvikültür” (Seigue 1985 ve 1987) önerilebilir: 

ka aki bitki örtüsünün gelişmesini büyük ölçüde engelleyen, kapalılık 
i yüksek ve boylu meşcereleri oluşturmaktır. Bunun için, çok uzun 
ve tepe kapalılığı yoğun orman ağacı türleri (en başta da meşeler) teşvik 
i; alttan çok ihtiyatlı aralamalarla çalıların ve (özellikle çam gibi) 
ğı düşük ağaç türlerinin sahadan uzaklaştırılması sağlanmalıdır.  
Bu silvikültürel müdahalelerin, aynı zamanda çok külfet getirmemesi, 
 mümkünse, sağlayacakları ürün ve hizmetlerin değerinden daha düşük 
elle gerçekleştirilmesi de gereklidir. 

ce olarak geliştirilen ve “doğaya yakın” diye adlandırılan silvikültür 
ri içinde bir model bulunabilir. Unutmamak gerekir ki, Akdeniz’e kıyısı 
 ülke olarak Slovenya, bu tekniklerin geliştirilmesinde önemli bir yer 
adır. Bu tekniklerin, seçme koru işletmesine benzediği kabul edilebilir. 
rselde yaklaşık her beş yılda bir, göreceli olarak sık sayılacak bir 
türel işlem uygulanması ile karakterize olur. Bu işlemlerin her birinde, 
amacı olan, kesim çağına gelmiş ağaçların çıkarılması ve gençleştirme 
bal ağaçlarının yararına kesimler eş zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu 
tür kimi Akdeniz dağlarında halen uygulanmaktadır; iğne yapraklı ağaç 
lerinde iyi sonuçlar vermektedir. Akdeniz’in meşe ormanları için umut 
 bir gösterge olarak, atmış yıldan beri ne kesilmiş ve ne de yangın 
ş kimi yaşlı baltalıkların kök sürgünlerinin, iyi yapılanmış bir hiyerarşik 
çinde koruya doğru kendiliğinden  gelişmekte olduğu görülmektedir. 
bir silvikültür, pazarı oluşması koşuluyla, daha çok, büyük boyutlu 
n yetiştirilmesine doğru yönlendirilecektir. Sonuçta ise, göreceli olarak 
if ama kapalılık derecesi düşük bir meşcere oluşacaktır ki bu, önceki 
fta söz edilmiş olan, yangınlara karşı koruma amaçlı silvikültürden 
n farklı bir anlayış olmaktadır.  
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Her

 
3. Orm landırmaları  
 

 dikim 
öncesin

 durumda, özgün biçimde Akdenizli olan silvikültür tekniklerini 
geliştirmek için izlenecek araştırma yolları vardır. 
 

an ağaç

Ormanda yapılan dikimlerin amacı, ya, eskiden ormanlık olan veya en 
azından insan belleğinde öyle olduğu sanılan alanların eski ağaçlı durumuna 
yeniden kavuşturulması ya da, ağaçsız bir alanın yerine ormanlık alan 
yaratılmasıdır. Akdeniz ormancıları çoğunlukla, silvikültürcülerden daha çok, 
dikkate değer ağaçlandırmacılardır. Çok zor toprak ve iklim koşullarında 
gerçekleştirilmiş ve başarılı olmuş kimi ağaçlandırmalar, örneğin, Sahra’nın 
Atlas bölgesinde ya da Anadolu platosunun çevresinde yapılanlar hayranlık 
uyandıracak düzeydedir. 

Bu bölgelerde yapılan (orman içi, orman dışı) ağaçlandırmalarda başarı 
elde edilmesi, daha nemli iklim bölgelerindekine oranla çok daha zordur. 
Taşıma-dikim sürecinde kök sistemi az çok zarar görmüş olan bu genç 
fidanların, dikimden sonraki ilk yaz aylarında çok yüksek bir “su stresi” 
yaşamaları gerekir. Dolayısıyla, toprağın su tutma kapasitesini ve aynı zamanda 
taze köklerin bu suya kolayca ulaşma olanaklarını arttırmak için,

de toprak işlemesi yapılması gereklidir. Çıplak köklü fidanların taşıma-
dikim zararları yüksek olduğundan, bu sorunun giderilmesi için eski ormancılar, 
çoğu zaman doğrudan tohum ekimi yoluyla ağaçlandırma yöntemine 
başvurmuşlardır. Bu teknik, kimi durumlarda hâlâ başarıyla uygulanmaktadır. 
Gittikçe daha sık uygulanan yöntem ise, dikimlerde tüplü fidanların 
kullanılmasıdır. Bu durumda da, tüplerin tipi ve tüp malzemesinin çok iyi 
seçilmesi gerekir, çünkü kimi tüp modelleri köklerde “düğüm” oluşumuna1 yol 
açar; bu ise, genç fidanların geleceğini büyük ölçüde tehlikeye sokar.  

Uygun teknikler kullanılarak gerçekleştirildiğinde, (çam, sedir.... gibi) 
öncü ağaç türleri genelde iyi sonuç verir. Buna karşılık öncü sonrası  orman 
ağacı türlerinin çıplak toprakta tutunması çok daha zor olur. Bu, meşelerdeki 
durumdur: güçlü kazık köklerin dikim sırasında kaçınılmaz olarak uğradığı 
zarar oranında tutma başarısı düşük olur. Her durumda, orijini iyi olan yani, 
dikilecekleri ortamın ekolojik koşullarına uygun ekotiplerden alınmış 
tohumlardan elde edilen fidanların seçilmesi gerekir. 
 
 
1. Bu olay, kökler  tüpün iç yüzeyini izleyerek en dibine kadar  uzayıp gittikleri zaman meydana 
gelir. Böylece, çemberler oluşturacak şekilde tüpün iç yüzeyini sararlar. Fidan toprağa taşındığı 
zaman, bu çok kusurlu köklenme durumunu muhafaza eder; toprak içinde kökler, kendi içinde 
dolanıp kalmış olarak gelişir ve “kendi kendini boğma” ile son bulur, bu ise, genel olarak bitkinin 
ölmesidir. Bundan kaçınmak için, köşeli tüpler kullanmak daha iyidir, çünkü bu köşeli yapı 
köklerin ilerlemesini durdurur.     
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Çok öncelerden beri Akdeniz’de egzotik türlerle ağaçlandırmalar yapma 
yoluna gidilmiştir. Belirtmek gerekir ki bu uygulama, genelde, biyolojik 
eşitliliğin büyük ölçüde azalacağı, hatta, kimi türlerin tamamen yok olacağı ve 
imi durumlarda toprakların bozulmasını harekete geçireceği endişesi içinde 

ının sert tepkilerine neden olmuştur. 
asyonları, özellikle çok tartışma konusu 

olmuştu

ın her zaman pahalı bir iş ve doğal yetişme ortamının 

r için ek 

gerçekten kolaylıkla 
katabileceklerini güvence altına almak gerekir (bkz. izleyen paragraf); 

- toprakların erozyona karşı korunması ve su rejiminin düzenlenmesi: bu 

ç
k
olan çok sayıda ekolojist ve doğa korumac

kdeniz’de çok görülen ökaliptus plantA
r, çünkü bu plantasyonların altındaki toprak örtüsünün yüzeyi son 

derece fakirdir ve düşen bitki parçaları kolayca çürümez. 
Ağaçlandırmalar çok çeşitli amaçlarla yapılır. Bunların başlıcaları 

şunlardır: 
- odun hammaddesi üretimi: seçilmiş olan ağaç türü ve doğal ortam 

koşulları, ilerde değerlendirilecek olan üretimi gerçekten olanaklı 
kıldığında, doğruluğu kanıtlanmış bir hedeftir. Ancak, Akdeniz 
ağaçlandırmaların
düşük verimlilikte olması göz önüne alındığında, çok sayıdaki 
plantasyonların hiç bir zaman yapılan yatırımı kârlı kılacak bir üretimi 
sağlamayacağını da bilmek gerekir. O halde, üretim amaçlı 
plantasyonların, ormancılık potansiyeli yüksek olan topraklar ve bu 
topraklara ve iklime iyi uyum sağlayan ve yeterince hızlı büyüyen 
türlerle sınırlı tutulması gerekecektir. Güney’in kimi bölgelerinde özel 
olarak önemi bulunan durumlar, orman içi ve kenarı köylerdeki nüfus 
için yakacak ve yapacak odun sağlamaya yönelik olanlardır. 
Ökaliptuslar çoğu zaman bu amaç için dikilir. Bazen eleştirilen bu 
ağaçlandırmaların, yine de, yakın çevredeki doğal ormanlar üzerinde 
yapılan aşırı faydalanma baskılarını hafifletme avantajı vardır. Bu 
nedenle Fas’ta, Mamora mantar meşeliklerini ökaliptusların kurtardığı 
söylenmektedir; 

- yem bitkisi kaynakları üretimi: bu amaçla işletmeye, sürüle
besin kaynakları sağlamak ve diğer hassas alanlar üzerindeki aşırı 
otlatma baskısını hafifletmek için, havzanın Güney’indeki ve 
Doğu’sundaki ülkelerde sıkça rastlanır. Genelde ağaçlardan çok 
ağaççıkların kullanıldığı bu plantasyonlarda da, seçilen türlerin, 
verimlilik düzeyi yüksek ve doğal ortam koşullarına iyi uyum sağlamış 
olması gerekir. Ayrıca, hayvan yetiştiricilerinin de bu yem kaynaklarını, 
hayvanlarının beslenme düzeni içine 

amaca yönelik olarak çok fazla sayıda plantasyonlar gerçekleştirilmiştir. 
Örneğin, dağlık arazilerin restorasyonu (RTM), toprak ıslahı ve 
korunması (DRS) kapsamındaki havzaların ıslahı ya da çölleşme ile 
mücadele çalışmalarında olduğu gibi (bkz. izleyen paragraf). Bu 
çalışmalar, Akdeniz ormancılığının teknik başarıları arasında 
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sayılmaktadır. Her durumda belirtmek gerekir ki, bugün yaşlanmış olan 
kimi meşcereler, kritik sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Buna örnek 
olarak, çoğunlukla Avusturya karaçamı kullanılarak, yüksek oranda 
kalker içeren killi topraklar üzerinde yapılmış ağaçlandırmalar 
gösterilebilir. XIX. yüzyıl sonunda bu plantasyonlar bazen gerçekten 
büyük bir başarı idi. Ama bugün, bunlardan kimileri gençleşmeksizin 
ölüyorlar. Bu yapay plantasyonların, sürdürülebilirliği umulan ve hem 
de çok koruyucu özelliği bulunan ağaççık türleri (özellikle sarısalkım 

nüştürülmesi uygun çözüm olacak gibi görünüyor; 

angi nedenle yapılırsa yapılsın ağaçlandırmaların, 
ama r
yukarda
bir anla
 
 
4. Silvo
 

önemli 
sıra d
yerler o
olmazsa
yapılma

bölgele

(cytisus), kayışkıran (Ononis)... gibi baklagiller) plantasyonlarına 
dö

- yangından sonra yeniden yapılandırma:  altını çizerek belirtmek gerekir 
ki, bir yangın sonrasında, çoğu durumda, bitki örtüsü kendiliğinden, 
önceki durumuna benzer bir yeniden yapılanma oluşturmaya 
eğilimlidir. Ama ne yazık ki bir yangın sonrasında insanların çoğu 
“şoka girer” ve “bir şeyler yapmak” isterler. Çok doğal olarak da bu, 
ağaçlandırmadır ve (genellikle vergileri aracılığıyla) bunun için ödeme 
yapmaya hazırdırlar. Oysa, bitki örtüsü kendiliğinden oluşacağına göre 
bu ağaçlandırmalar genelde gereksizdir. Üstelik kimi durumlarda, doğru 
yapılmamışsa ya da doğal gençliğin gelmesini engelliyorsa zararlı da 
olabilir. Çeşitli nedenlerle orman vejetasyonunun kendiliğinden geri 
gelemeyeceğinin gerçekten belli olduğu durumlarda ya da örneğin, 
gelecekteki meşcereyi yangınlara karşı dirençli kılmak için tür 
değişikliğine gidilmesinin istendiği durumlarda ağaçlandırma yapmak 
gerekli olur. Ancak, her zaman pahalı olan ve başarısı da garantili 
olmayan bu işlemlerin doğruluğunu belirlemek için, bu durumların 
büyük bir dikkat ve özenle analiz edilmesi gerekir. 
Sonuç olarak, h

çla ına tam olarak ulaşması için, her zaman plan bütünlüğü içinde, yani, 
 açıklandığı üzere, özellikle biyolojik çeşitliliğin korunmasını gözeten 
yışla hazırlanan orman yönetim planının içinde yer alması gerekecektir. 

-pastoral yönetim planları 

Geleneksel tarım sistemleri içinde orman alanları, silva ve saltus, çok 
bir yer tutuyordu, çünkü bu alanlar, sürülerin otlatıldığı ve geceleme 

sın a bıraktıkları gübrelerle tarım alanlarına verimlilik transferi yapılan 
larak kullanılıyordu. Kimyasal gübrelerin geliştirilmesiyle, bu bağın 
 olmazlığı ortadan kalktı. Ama yine de, birbirinden çok farklı iki şekilde 
kla birlikte, Akdeniz orman alanlarında hayvancılık hâlâ vardır. 
Havzanın Kuzey’inin, ileri derecede gerileme sürecinde olan 

rinde, genelde söz konusu olan, kurak dağlık kesimlerde varlığını hâlâ 
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Şu halde, silvo-pastoral yönetim planlamasının sorunları, bu iki durum 
in birbirinden farklılık gösterir: Birinde, yetersiz otlatmayla ve bunun, 

üzelik yüzünden peyzaj kalitesinin ve 
suz sonuçlarıyla mücadele söz 

d

n son tarımsal faaliyetlerden biri olarak yapılan kalıntı biçimindeki 
ılıktır. Avrupa Birliği ülkelerinde hâlâ varlığını sürdürebiliyor olması, 
, Ortak Tarım Politikası’na (PAC) bağlı primler sayesindedir. Bu 

 olmaksızın, çoğu yetiştirici, işletme masraflarını bile karşılayamaz 
a bulunacak ve net gelirleri negatif olacaktı. Bu hayvancılıklardan bir 
n kökeni çoban ateşlerine dayanır (bkz. II. Bölüm, Korsika örneği), ama 
rumda bu ateşler, kimi açıklıkların varlığını sürdürmesi ve dolayısıyla 
rde çok geniş orman alanlarının yanması sonucunu getirebilecek olan 
yangın risklerini azaltması bakımından yararlı kabul edilmektedir. 
 büyük yangınlarla mücadele etme amacıyla açılm

tle nin en az bedelle bakımının sağlanması yönünden bu ateşler 
ektedir. Ayrıca bunlar, peyzaj açarak görsel kaliteye ve aynı zamanda 
 faunanın biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesine de katkı yapıyorlar. 
e sürecindeki bölgelerde hayvancılığa bağlı bu farklı “pozitif 
lar”, bunların, Ortak Tarım Politikası’nın çevreci-tarım önlemleri 
ında da giderek ödüllendirileceğini gösteriyor.  
Bunun aksine, Güney’in ve Doğu’nun pek çok bölgesinde hayvancılık, 
k yoksul olan kırsal nüfusun, yaşamını sürdürmesi için gerekli olan 
lerdendir. Sürüler, önemli bir mal varlığı, “tasarruf sandığı” yani, 
inde paraya çevrilebilen kaynak işlevi de görür. Ancak bunların, çoğu 
orman alanları üzerinde aşırı otlatma baskısı vardır. Böylelikle, bu 

n adım adım geri çekilmesine ve erozyon ve çölleşme süreçlerinin 
asına katkıda bulunurlar. Şu halde, silvo-pastoral yönetim planlarının 
orman alanlarından çıkarılan besin maddesi miktarını, bu alanların 
lebilirlik içinde üreteceği yem bitkileri miktarı ile orantılı duruma 
k için yeni yem kaynakları yaratmaktır. Çoğu zam
aya alınması”, yani, gerek odun ve gerekse yem bitkisi üretimi 

açısından, gençleşmelerini ve bütün üretim kapasitelerine yeniden 
kavuşmalarını sağlamak için, bir kaç yıllık bir süre ile otlatmanın tamamen 
yasaklanması zaten kaçınılmaz bir uygulamadır.  

iç
çalılaşma, yangın riskinin artması, tekd

iyolojik çeşitliliğin azalması gibi olumb
konusu ur; diğerinde ise, mücadele edilmesi gereken, aşırı otlatma ve bunun 
erozyon, çölleşme gibi kötü sonuçlarıdır. 

Her iki durumda da, yönetim planlamasının başarıya ulaşabilmesi için, 
hayvan yetiştiricilerinin, alanın nasıl kullanılacağına karar verme süreci içinde 
yer almaları kesin bir kural olarak ortaya çıkmaktadır. 

Uyguladıkları besicilik sistemi her ne olursa olsun, sürü sahiplerinin 
aslında, hayvanlarını beslemek gibi mutlak bir öncelikleri vardır. Bu nedenle, 
yavrulama zamanı, hayvanların kesimi ya da satışı, ağıla alma, yaylaya çıkarma 
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tarihleri gibi  yıllık iş takvimini, yıl boyunca temin edilebilen (doğal ya da 
yapay otlatma, orman içi otlaklar, kuru ot, tarımsal artıklar, endüstriyel kökenli 
hayvan yemleri gibi) bütün besin kaynaklarının değerlendirilmesi bağlamında 
en iyi biçimde düzenlemeye çalışır. Günlük olarak da, sürüsünün beslenme 
akışını, mevcut besin kaynaklarına, bu kaynakların maliyetine ve bunlara 
ulaşma kolaylığına göre düzenler. 

Eğer silvo-pastoral yönetim planlarının sürü sahibine orman 
alanlarından sunduğu yem kaynakları, yıl içinde başka yem kaynaklarının var 
olduğu ve daha ucuza temin edildiği ya da bunlara ulaşmanın daha kolay veya 
daha üstün nitelikli olduğu koşullarda gerçekleşiyorsa, bu planlar sürü 
sahiplerini pek de ilgilendirmeyecek ve kötü kullanılmış olacaktır. 

Bunun aksine, orman alanlarının sürü sahibine sunduğu yem kaynakları, 
eğer yılın belli bir döneminde, sürü sahibinin üstesinden gelebileceği fiyat ve 
ulaşılabilirlik koşullarında, bulunabilen  tek kaynağı oluşturuyorsa, sürü sahibi 
bu kaynakları, yasal olmayan konuma düşmek ve bu kaynakların uzun erimde 
korunmasını tehlikeye düşürmek pahasına olsa da kullanacaktır.  

 

Havzanın Kuzey’indeki ve Güney’indeki sürü sahipleri arasındaki temel 
fark, Kuzey’dekilerin, en üst düzeyde tasarruf etme yolunu aradıkları çalışma 
zamanlarının kıt, dolayısıyla pahalı bir kaynak oluşudur (örneğin, sabit ya da 
mobil çit içine alınan hayvanlara bekçilik zamanından tasarruf; sürüdeki hayvan 
sayısını bin başın üstüne çıkarmak...gibi). Güney’de ise, önemli ölçülere varan 
gizli kırsal işsizlik nedeniyle, özellikle aile işçiliği bağlamında olmak üzere, 
kolayca harekete geçirilebilecek olan büyük bir işgücü potansiyeli vardır. 

Her durumda, silvo-pastoral yönetim planları, ancak ve ancak, sürü 
sahiplerinin tam anlamında katılımı koşuluyla başarılı olabilir; katılım 
sözcüğünün burada çok önemli bir anlamı vardır: planlamacıların, hayvan 
yetiştiriciliği sisteminin işleyişini  gerçekten anlamış olmaları ve bu sistemi 
geliştirmek için, sürü sahipleriyle birlikte, gerçek bir kalkınma ve yeni olanaklar 
yaratma  çabası içine girmeleri gerekir. 
 

5. Toprakların korunması ve çölleşmeyle mücadele1

 
Toprak vasfının yönetimi, genelde hassas ve çölleşme tehdidi altındaki 

Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere her yerde, bütün dünyanın en temel 
konularından biridir. Aslında toprakların, insan toplulukları çerçevesinde, 
birçok temel rolleri vardır:  

 
 

1. Sular, Ormanlar ve Köy İşleri Onursal Genel Mühendisi M. Denis Groené’nin katkılarıyla 
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- tarımın ve ormanın ürettiği biyokütlenin temelidir, 
- besin zincirlerinin ve içme suyunun kirlenmeye karşı çevresel 

korumasını güvence altına alır, 
- özgün bir flora ve fauna için biyolojik yaşam ortamı oluşturur, 
- insan etkinliklerinin geliştirilmesi kapsamında inşa edilmiş olan teknik, 

endüstriyel ve sosyo-ekonomik yapıların taşıyıcısıdır, 
- 

an ölçeğinde 
uyumlu

rtion = kaçış” 

ta hiç 

 anlamında olmaktadır. 
Birinci olgu, diğer ikisinden tamamen farklıdır; kuraklık ileri derecede 

eğilse, genelde, daha ormanlık bir vejetasyon doğrultusunda yoğun bir 
imiyle çölleşme 

umda, birini 
iğerind

yapı malzemesi olarak kullanılır,  
- özellikle arkeolojik açıdan, önemli bir kültürel mirası içinde barındırır. 

Şu halde, toprakların korunması ve arazilerin sürdürülebilir kullanımı, 
geri dönüşü olmayan veya çölleşmeye götüren kullanımlar en az düzeye 
indirilmek suretiyle, bu çeşitli  kullanım olanaklarının alan ve zam

laştırılmasını gerektirir. 
“Çölleşme” ifadesi, doğası tamamen farklı olan şu üç ayrı olayı 

tanımlamak için, anlamı belirsiz bir biçimde uzun süre kullanılmıştır: 
1. eskiden meskûn olan bir arazinin, üstünde yaşayan nüfus tarafından 

aşağı yukarı tamamen terk edilmesi. Bu anlamda, “dése
veya hiç olmazsa alışılmış ifadesiyle “désertification rurale = kırsal 
ıssızlaşma” demek daha iyi olurdu. Bu olgu, genelde yoğun kırsal göç 
ve önemli tarımsal ve pastoral gerileme süreçlerine bağlıdır (bkz. I. 
Bölüm); 

2. iklim parametrelerinin daha büyük bir kuraklığa doğru gitmesi. Bu 
durumda “désertisation = çölleşme” demek daha iyi olurdu. Burada, 
yağışların çok az ve bitki örtüsünün çok ender bulunduğu hat
olmadığı yerler anlamında çölün ilerlemesi söz konusudur. 

3. iklim parametrelerindeki olası bir bozulmaya ek olarak, kurak ve yarı 
kurak zonlarda, bitki örtüsünün, insan eyleminden kaynaklanan 
degradasyonu. Toprakların bozulması genelde, bitki örtüsündeki 
bozulmayla birlikte gelişir. Buradaki çölleşme, etimolojik anlamda, 
yani, insan eliyle çöl yaratılması

d
“biyolojik yükseliş” sürecine eşlik eder. Buna karşılık, tam dey

e çölleştirme çoğu zaman bir birleriyle bağlantılıdır ve her durv
d en ayırdetmek her zaman kolay olmaz, çünkü, topraklar ve bitki örtüsü 
bozulduğu zaman, tamamen doğal etmenlerden  kaynaklanan bozulma sebepleri 
ile insan eyleminden kaynaklananları bir birinden ayırmak kolay değildir1.   
 

1. 1950’li yıllardan itibaren iklim değişiklikleri, özellikle Güney Sahra’ya ve Siyah Afrika’ya doğru çölün 
ilerlemesiy (Aubréville, 1949), aynı şekilde Kuzey’e ve Magreb’e doğru da ilerlemesi, örneğin Cezayir’deki 
Yeşil Bar gibi projelerin yapılmasına neden olacak şekilde, endişe yarattı. Böylece çölleşme kavramı, 
medyanın çok sık işlediği bir konuya dönüştü ve böylelikle, geniş bir toplum kesimi tarafından tartışılır oldu. 
Önce ikili diplomatik, sonra da uluslararası girişimler, 1977’de Nairobi’de yapılan Birleşmiş Milletler 
çölleşme konferansından sonra, Afrika ve Magreb bilim ağlarının oluşturulmasına, sonra, ilgi gruplarını 

adar 

le
 aj

geçmişte olduğundan daha fazla olayın içine çekmeye çalışan projeler, ve nihayet, 1966 Sözleşmesi’ne k
götürdü.    
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Terimlerdeki bu anlam karışıklığı, 1994’te Paris’te
un  yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 

D) tarafından verilen tanımlam
leş ede çölleşme şöyle tanımlanmaktadır: “kurak, yarı kurak ve 

lgelerdeki toprakların, iklim değişiklikleri ve insan etkinliklerini de 
çeşitli etmenlerin sonucu olarak bozulması”. Bu tanı

ge nde çölleşmenin göstergeleri 
şmalarında (Porto Torrès, Sardunya, 18-20 Eylül 1998) ve, Akdeniz

nde planlamanın yardımıyla çölleşmeye karşı mücadele Çalıştayında 
(Marakeş, 9-13 Kasım 1988) temel oluşturmuştur. Bu yollarla üretilmiş 
belgelerin okunması, bu bölgedeki durumun bütün karmaşıklığını ortaya 
çıkarmaktadır. 

Tanımlaması böyle olan çölleşme, Akdeniz çevresinde, Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu, Güney ve Doğu ülkelerinin kurak bölgelerini, 

anda, özellikle Güney İspanya başta olmak üzere kimi Kuzey bölgelerini de 
aktadır.  
Degradasyonun doğal etmenleri, bir yandan, sürekli bir doğal bitki 
ün yerleşmesini engelleyen yağış yetersizliğidir, diğer taraftan, doğrudan 
yüzeyindeki suların ve şiddetli rüzgarın erozyon etkisidir. Toprakların 
a karşı 

oğrafyaya, otsu ya da ağaçsı bitki örtüsüne ve nihayet iklime bağlıdır. Ama, 
aktörlerden kaynaklanan bu erozyon, insan eylemleri ve bu eylemlerin 
bulunduğu alan kullanımları yoluyla büyümüş ve çoğu zaman da 
e geçmiştir. Özellikle arazi kullanım sistemi çoğu zaman buna neden

uştur. 
Akdeniz uygarlıklarının eski oluşu, Akdeniz’in çevresinde, yüzyıllar 

a toprakların pek çok yönetim planlamasına ve yararlanma biçimlerine 
olduğunu düşündürüyor. O halde, günümüzdeki arazi kullanım 
rinin, bir bölümü ile bireysel ve sürekli tarım kültürü
, buna karşılık diğer bölümü ile kolektif ve gerek sulamaya, gerek 

hayvancılığa ve gerekse yaylacı hayvancılığa elverişli durumdaki eski 
düzenlemeleri göstermesi şaşırtıcı değildir.  

Akdeniz’in birçok bölgelerinde meydana gelmiş olan çölleşme, büyük 
bölümüyle, geleneksel arazi kullanım düzenlerinin, iki yüzyıldan beri ekonomik 
ve tarihi gelişmelerle dayatılmış olan çok hızlı değişimlere uyum sağlayamamış 
olmasından kaynaklanmıştır. Pek çok kez, çeşitli bölgelerde, iyi hazırlanma
ve hatta kabullenmeye hazır durumda olmayan doğal ve beşeri ortamlara 
tedbirsizce uygulanmış hazır reçetelerle çare arayışına gidilmiştir.  
 Arazi kullanım düzeni her nasıl olursa olsun, kırsal ortamda yatırımların 
amortisman süreleri,  her köylü tarafından haklı olarak istenen bir ön koşul olan 
güvenlik sorununu yanıtlamak durumundadır. Yarının güvende olması yetmez, 
on yıllık güvence gerekir. Çölleşmeyle mücadele çabalarının yalnızca kamusal 
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güçten beklenmemesi isteniyorsa, toplum tarafından da bu görev 
üstlenilmelidir. Arazi kaynaklarının güvenliği ve aynı şekilde, tarımsal mirasın 
sürekliliği yüzyıl ölçeğinde sağlanmalıdır. Özel mülkiyet olgusunun yerleşik 
olduğu bütün ülkelerde, toprakların “iyi bir aile babası yönetimi” anlayışı ile 
yönetilmesine bağlı olan kültürel ve ulusal miras değerlerine, büyük çoğunlukla 
aile birimi etrafında süreklilik kazandırılması gereği vardır. Şu halde, 
Akdeniz’de çölleşme ile mücadele, tarihi, sosyal, kültürel veya dini geçmişleri 
bağlamında, bir ülkeden diğerine büyük ölçüde farklılık gösterebilen, sağlam ve 
kalıcı bir arazi kaynakları yönetimi düzenlemesinin uygulamaya konmasıyla 
gerçekleşebilecektir. 
 Arazi kaynaklarının güvenliği eğer gerekli bir önkoşul ise, çölleşme ile 
mücadele, kırsal ortamdaki yoksullukla mücadeleden ayrı tutulamaz. Kuzey 
yakadak

u nedenle bu ülkeler, tarımsal ve kırsal kalkınmayı teşvik 

nde çok düşük yaşam koşulları bulma durumunda kalacak 

ve yoksullukla doğal kaynakların 
bozulm

i ülkelerde, XIX. ve XX. yüzyıllarda kırsal göç olgusu, bu yoksulluğa 
karşı başlıca çözümü oluşturmuştur. Güney’deki ve Doğu’daki ülkelerde ise, 
böylesi bir kırsal göç olgusu, günümüzde, ağır kentleşme sorunları 
yaratmaktadır. B
ederek bu çarpık kentleşme sorunlarının üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. 
Ne var ki, yatırımların genelde, elverişsiz kurak bölgelerden daha çok, 
verimliliği yüksek olan bölgelere doğru yöneliyor olması, bu çabaları 
zorlaştırmaktadır. 
 Sınırlı bir alanda, fazla kirliliğe ve özellikle de toprağın bozulmasına 
neden olmaksızın daha çok ürün elde etmek, teknik kapasite ve yatırımları 
gerektirir; bu ise, yoksullukla bağdaşmaz. Tarım okullarında eğitim gören 
gençlerin çelişkisi ise, yeni maddi ve kültürel gereksinimlerine oranla, aile 
işletmeleri
olmalarıdır; aksi takdirde, ya geri gelmeyecekler, ya da gelseler bile fazla 
kalmayacaklardır.  
 Bu zorlu sorunların üstesinden gelmede ilerleme kaydedebilmek için, 
çok disiplinli, global ve entegre bir yaklaşım, ulusal ve uluslararası kurumlar 
tarafından olduğu kadar bilim çevreleri tarafından da tavsiye edilmektedir. 
 Esasen bu yaklaşım, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi’nin, sosyo-ekonomi ile çevre 

ası arasındaki çok güçlü karşılıklı etkileşimleri ortaya çıkardığı başlıca 
kazanımlarından biridir. Bu sözleşme, taraf olan bütün ülkeleri, ilgili 
toplulukların etkin katılımına dayalı olarak, çölleşmeyle mücadele Ulusal 
Eylem Programları hazırlamakla yükümlü tutmaktadır. Tunus, İtalya, Türkiye 
gibi bir çok Akdeniz ülkesi halen bu planları hazırlamaktadırlar. Tunus’un bu 
amaçla hazırladığı plan, degradasyon olgusunun 20 yıl içinde tersine 
döndürülmesi hedefini öngörmektedir. 
 Öte yandan, 1997’de, Euro-Akdeniz Ortaklığı kapsamında kabul edilen, 
çevrecilik alanında “kısa ve orta erimde öncelikli eylem programı (SMAP)” da, 
çölleşmeye karşı mücadeleyi, beş adet öncelikli konusundan biri olarak almıştır.  
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 Akdeniz’in geleceği için yaşamsal önemdeki çölleşme sorunu, büyük 
ölçüde kavramsal, kurumsal ve parasal çabaları gerekli kılmaktadır. Aslında, 
suların ve toprakların muhafazasına ilişkin politikaların yeni bir yaklaşım biçimi 
olmasının ötesinde, bu sorun, bütünüyle bir bölgesel kalkınma politikaları 
sorunudur. Söz konusu olan, kırsal toplulukların yaşam koşullarının (eğitim, 
kamu hizmetleri, tarımda ilerleme, el sanatları ekonomisinin çeşitlendirilmesi, 
turizm, sanayi..., sosyal ve kültürel etkinlikler gibi) bütün yönleriyle 
iyileştirilmesi, toprağın kullanım biçimlerindeki tahripkar uygulamaların 
gözden geçirilmesi, yerel halkın yararına çok yönlü bir kırsal ekonominin 
geliştirilmesidir. 
 Sorunun bu şekilde ele alınması, ulusal tarım politikalarının ve aynı 
zamanda, Euro-Akdeniz kapsamında tarım ürünlerine uygulanacak uluslararası 
ticaret rejimi politikasının da ortaya  çıkmasını sağlayacaktır.   
 
 
6. Biyolojik çeşitliliğin korunması 
 

Akdeniz Bölgesi’nde flora ve fauna çeşitliliği çok zengindir. Bu 
çeşitlilik, analizlerde alışılmış olarak kullanılan üç ölçüt düzeyine göre ifade 
edilir: bu ölçütler, “mozaik” derecesi, yani, genelde iç içe geçmiş küçük 
alanlardaki bitkisel ve hayvansal homojen topluluklar; mevcut türlerin çeşitlilik 
düzeyi; türlerden her birinin genetik çeşitlilik düzeyi olarak belirlenir.  

Akdeniz ekosistemlerinin “mozaik”li yapısı, bir yandan, doğal ortam 
faktörlerinin heterojen oluşu (toprakların doğası ve derinliği, eğimler, bakılar 
hızlı biçimde değişkenlik gösterir), ve diğer taraftan da alanların karmaşık 
biçimde yönetildiği tarım sistemlerinin (bkz. I. Bölüm) kalıtı  olarak, genelde 
çok çeşitlidir. Bu sistemler, orman alanlarını, otlakları ve kültür alanlarını sıkı 
bir biçimde iç içe geçmiş olarak bir arada bulunduruyordu; bu ise, genel kural 
olarak, biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesi için çok elverişli bir durum 
oluşturuyordu.  

Söz konusu üç ölçüt içinde en iyi bilineni türlerin çeşitlilik düzeyidir. 
Havzanın çevresinde, 25 000 üst bitki türü (tohumlu bitki) saptanmıştır, yani, 
dünyada bilinen toplam tür sayısının %10’u kadar. Ilıman ve soğuk Avrupa’da 
yalnızca 135 olan tür sayısına karşılık, Akdeniz ormanlarının bizzat kendisi 
yaklaşık 250 ağaçsı türden meydana gelmiştir (Quézel vd., 1999). Bu durum, bu 
bölgenin, tropikal zon ile (Avrupa’nın çok büyük bölümünü ve Asya’nın da 
büyükçe bir bölümünü kapsayan) paleo-arktik zonun buluşma alanında yer 
almasından ve mevcut biyoklimaların çok çeşitli ve (kuraktan çok nemliye ve 
sıcaktan aşırı derecede soğuk olana kadar: bkz. I. Bölüm) değişken olmasından 
kaynaklanmaktadır.  

Endemik (yani, yayılış alanı bu bölge ile sınırlı olan) bitki türlerinin 
sayısı da çok yüksek olup, 13 000 dolayındadır. Bu olguyu açıklayan 

 129



 

etmenlerden biri, denize yakın durumda bulunan röliyeflerin yarattığı 
habitatların ileri derecede bölmeli oluşudur: ilk dördüncü zamanın buzul 
dönemleri boyunca, kimi bitki türleri, sığınak oluşturan az sayıdaki sitlerin 
içinde kalmışlardır. Aslında, bu sitlerde yalıtılmış olarak kalan bitki 
populasyonları, kendilerine benzeyen ama farklı oldukları varsayılan türlere 
yaşam vererek birbirinden farklılaşma biçiminde evrim geçirmişlerdir. Bu yeni 
türlerden her biri, iklim koşullarının daha elverişli duruma yeniden 
dönüşmesiyle, bu barınak-sit çevresinde az çok yayılarak, ama yine de, göreceli 
olarak küçük bir alanda koloniler oluşturmuşlardır. Böylelikle, dağınık 
durumdaki sitlerde bu evrimleşmeler sonucunda yeni türlerin doğuşu ya da en 

arita 16 
üksek oranda endemik türlerin bulunduğu  merkezler         

azından endemik varyetelerin oluşumu gerçekleşmiştir. Çok sayıdaki adaların 
varlığı da önemli bir endemizm faktörüdür. 
 
H
Y
 

 
 
Kaynak: Quézel (1995)’e göre 
Bu harita, bitkisel endemizm oranının (endemik türlerin toplam tür sayısına oranına göre yüzde 
değeri) en yüksek olduğu yerleri göstermektedir: dağların denize, ya da bazen çöle yakın olduğu 
yerlerde bu oranların %20’den büyük olduğu dikkati çekmektedir.  
 

Akdeniz bitki örtüsü, yüzyıllardan hatta bin yıllardan beri, kimi 
zamanlar çok önemli ölçüde olmak üzere insan etkisi altında kalmıştır. Şu halde 
bu ormanlar, bu birlikteliğe alışmışlardır ve artık bunun korkulacak bir yanı da 
yoktur diye düşünülebilir. Ama yine de bu varsayım, güncel gelişmelerin, 
eskiden yerleşmiş olan dengeleri yeniden önemli boyutta tartışma konusu 
yapması ölçüsünde yanlış sayılır. Bölgenin 250 ağaç türünden atmış kadarının 
zarar görebilir durumda ya da tehdit altında olduğu tahmin ediliyor. İğne 
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yapraklılardan Abies maroccana (Fas), Pinus maghrebiana (Fas ve Cezayir), 
Abies numidica (Cezayir), Cedrus brevifolia (Kıbrıs), veya meşelerden Quercus 
aicheri (Türkiye) ve Quercus infectoria (Kıbrıs) gibi kimi türler yok olma 
tehlikesi altındadır (WWF, 2001).  

Güney’in ve Doğu’nun pek çok bölgelerinde, doğal kaynaklar 
üzerindeki baskıların çok fazla artması, orman alanlarıyla insan arasındaki 
geleneksel ilişki biçimlerini tehlikeye atmaktadır. Şu halde buralardaki durum, 
ormanlık alanların hızla azalması hatta, bunların arasında endemik türlere siper 
de oluşturabilen kimilerinin tükenmekte olması nedeniyle çok endişe vericidir. 
 
Harita 17 
Endemizm alanları örnekleri: dağ göknarları 

 
  
Kaynak: Lemée (1967)’ye göre, Ramade (1997)’den alınma 

öknarların endemizmi. Akdeniz kuşağının Kuzey sınırı ve Orta Avrupa dağlarında çok gen  
es alba) tek bir tür olarak kabul edilirken, Akdeniz göknarları, her 

G iş
alanları işgal eden göknar (Abi
biri küçük bir bölgede endemik olarak bulunan farklı türler olarak kabul edilmektedir. Esasen 
bütün bu türler, arboretumların botanik koleksiyonlarında, hem kendi aralarında hem de Abies 
alba ile kolayca melezlenir     
 
 

Bunun aksine diğer bölgelerde, özellikle de havzanın Kuzey’indeki 
birçok bölgede, tarımın gerilemesi nedeniyle, biyolojik çeşitlilik azalma tehdidi 
altındadır. Tarımın gerilemesi, aslında, eskiden otlatma ya da tarım kültürünün 
yapıldığı açık alanların hızla azalması veya yok olmasını; aynı şekilde, 
terasların, küçük sulama sistemlerinin bakımı gibi, meyve ağaçlarının 
budanması gibi kimi pratiklerin terk edilmesini de beraberinde getiriyor.  
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Faunaya gelince, durum çok daha ciddidir. “Efsanevi” büyük hayvanlar 
arasında, Kartaca ordularında kullanılmış olan fil, çok önceden yok olmuştur. 
Geçen yüzyılda Kuzey Afrika’da ve Yakın Doğu’da hâlâ varlığını sürdüren 
aslan da artık yok; panterin artık yalnızca birkaç örneği kalmış; ayı, vaşak, kurt 
hâlâ m

r 
eyikleri, antiloplar, gazeller... son derece büyük tehdit altındadırlar. Kuşlar için 

ya da göçmen çok sayıdaki türlere habitat 
an geliyor. Dahası, bu sulak alanların 

azalması ve suların kirlenmesi, kurbağagiller ve balıklar için haydi haydi büyük 
riskler oluşturuyor. 

Flora ve faunanın çeşitliliği üzerindeki tehditlerin önemi, Akdeniz 
ekosistemlerinin muhafazası için çok daha etkin önlemler alınmasını haklı 
kılmaktadır. Mavi Plan’ın, bu konuya ayrılmış olan bir başka kitabından 
(Ramade, 1997), orman alanlarına ilişkin olan çözümlemelerinin yalnızca bir 
bölümü buraya alınacaktır.  

Biyolojik açıdan özel olarak zengin kimi habitatlar için, çok daha 
önemlisi, bunlar endemik türlere barınak işlevi yaptıklarında, güçlü bir koruma 
statüsü kaçınılmaz olmaktadır. Bazen, bunları bütünüyle rezerv alanı yapmak 
gerekir. Ama çoğu durumda koruma, geleneksel diye adlandırılan tarımsal ya da 
pastoral etkinliklerin sürdürülmesi ile ters düşmez. Hatta, amaçlardan biri, 
açıklıklarla, işlenen topraklara bağlı alanların muhafazası olduğunda, bu 
etkinlikler işin esasını oluşturur. Şu halde asıl zorluk, ekonomik açıdan artık 
kârlılığı kalmamış olan faaliyetlerin sürdürülmesindedir. Sorun, “pozitif 
dışsallıklar”ın, yani, bu etkinliklerin varlığından kaynaklanan ticari olmaya  

 sağlaması sorunudur (bkz. 

Avrupa Ormanlarının Korunması için Bakanlar 
onferansı kapsamında kabul edilmiş olan altı tane sürdürülebilir yönetim 
lçütün

evcut ancak, büyük çoğunlukla, oldukça sınırlı alanlarda yaşıyorlar. 
Kuzey yakadaki otçullar arasında dağ keçilerinin, çengel boynuzlu dağ 
keçilerinin, Korsika yaban koyunlarının soyları tükenme tehlikesi altına 
girdikten sonra, uygulanan etkin koruma önlemleri sonucunda kurtarılmış gibi 
görünüyor; ancak Güney’dekiler, yaban keçileri, yaban eşekleri, berbe
g
başlıca tehlike, kuluçka dönemindeki 
oluşturan sulak alanların azalmasınd

n
avantajların (bu durumda, biyolojik çeşitliliğin) getiri
V. Bölüm).  

Korumanın önemli olduğu kimi bölgeler dışında, orman alanlarının 
tamamının sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması gerekir. Orman 
ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin varlığını sürdürmesi, muhafazası ve 
yileştirilmesi, esasen, i

K
ö den dördüncüsüdür. Benzer bir ölçüt de, diğer çok sayıdaki ülke ya da 
ülke grupları tarafından benimsenmiştir. Kuzey yakanın kimi bölgelerinde 
sorun, daha çok, (büyük yangınlar riskinin artması, açıklıkların yok olması gibi) 
sorunlar yaratabilen yönetim boşluğu sorunudur. Bunun aksine, Güney’in kimi 
bölgelerinde ise, (tarım toprağı kazanmak için ormandan açmalar, aşırı otlatma, 
gençleşme olanaklarının ötesinde yakacak odun faydalanması gibi) önemli 
tehdit oluşturan aşırı faydalanma sorunu söz konusudur.  
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Dikkate değer bir biyolojik çeşitlilik  
Çekirdeğini Mavi Plan örgütünün oluşturduğu ve bu örgüt tarafından seçilmiş, kıyı 

bölgelerini kapsayan biyocoğrafya temeli üzerinde tanımlanmış olan– Akdeniz Bölgesi’nin, 
dünyanın en zengin biyolojik çeşitlilik bölgelerini oluşturduğu gerçeği, genelde pek 
bilinmemektedir. Buradaki pek çok zonlar, 15 000 km2 içinde 2 000’den fazla üstün (özsu iletken 
damarları olan) bitki türünü (tohumlu bitkiler artı çiçeksiz bitkiler) barındırmaktadır (Médial & 
Quézel, 1997). Böylelikle bölge, “Uluslararası Muhafaza” kurumu tarafından belirlenmiş olan, 
küresel biyolojik çeşitliliğin 25 “kritik noktası” (hot spot) arasında çok iyi bir yere sahiptir (Myers 
vd., 2000). Burada söz konusu olan, dünya ölçeğindeki, –çoğunluğu tropikal bölgede olmak 
üzere- endemik üstün bitki türü sayısının, keyfi olarak saptanmış bulunan 1 500 rakamını aştığı ve 
aynı zamanda, doğal habitatlarının % 25’ten azının pek fazla tahrip görmemiş durumda 
bulunduğu 25 bölgedir. 

Böyle bir analizin gerçekleştirilmesindeki amaç, bilinen 270 000 dolayındaki üstün 
bitkilerin yaklaşık yarısının, toplam karasal alanların yalnızca % 1.4’ünü kaplayan bu 25 bölgede 
yoğunlaştığını gösterebilmektir. Böylelikle, hemen her zaman bitki örtüsü formasyonu ile 
bağlantılı olan hayvan türlerinin de aynı kapsamda korunmuş olacağı bilinerek, karasal alan 
biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık yarısının muhafazasını güvence altına alacak olan, gezegenimizin 
küçük bir yüzdesini oluşturan bu alanın uygun biçimde korunmasına  ağırlık ve öncelik 
verilebilir.  

Oysa ki, uzun ve yoğun bir insan işgali atında kalmış olan bu bölge habitatlarının % 5’ten 
daha az bir bölümünün göreceli olarak bozulmamış olduğu kabul edilmesine karşın, Akdeniz 
biyocoğrafya bölgesi 13 000’i endemik olan 25 000 üstün bitki türüne sahiptir. 

habitatların büyük bir bölümünü, dağlık kıyı bölgelerinin ve adaların ormanları ve 
ormanlık alanları oluşturmaktadır; bu durumda, özellikle bu alanları parçalamaktan ve işgalci 
yabancı türleri buralara sokmaktan kaçınarak, buraların korunması özel bir önem kazanmaktadır. 
Doğaldır ki, Akdeniz biyolojik çeşitliliğinin önemli bir bölümünün, dünyanın diğer kritik 
bölgelerinin çoğunda bulunmayan bir özelliğine, yani geleneksel tarımsal ve pastoral 
uygulamalarına bağlı olduğunu yine de unutmamak gerekir. Aynı şekilde, burada, bölgenin 
endemik damarlı bitkiler yönünden, kuşkusuz röliyefinin parçalı oluşuna ve adalarına, ve son 
jeolojik dönemler boyunca yaşanan iklim değişikliklerine bağlı zenginliği üzerinde ısrarla 
durulmuş olması, diğer karasal, sulak alan ve elbette deniz organizmalarının önemli olmadığı 
anlamına gelmez. Sulak alanlar ve kıyılar, orman alanlarına göre belki daha da büyük tehdit 
altında bulunmaktadır. Ancak, orman alanlarının yönetim planlaması, yönetilip işletilmesi ve 
geleceği ile ilgilenildiğinde, bunların, biyolojik çeşitliliğin muhafazası anlamındaki rolü, en 
önemli konuyu o

Bu 

luşturmaktadır.   
 

 
Korunan alanların çevresinde tampon zonlar ve bu zonları birbirine 

bağlayan “koridorlar” oluşturulmasını isteyen çağdaş koruma ilkelerine aykırı 
olarak, çok bozuk geniş alanların ortasında birkaç korunan alan adacığının 
durması, olsa olsa kötünün iyisi denebilecek bir durumdur. Aşırı faydalanma 
baskısının biraz gevşetilmesi durumunda, bu adacıklardan itibaren yakın 
çevrede belli bir alanın ormanlaşması bazen mümkün olabiliyor. Ama yine de, 
doğal ortamın özellikle erozyondan kaynaklanan bozulmaları, yeniden 
düzelmeye dönüşün çok zorlaşması riskini taşır. Bu nedenle, belli kesimlerin 
uzun erimde çok sıkı korunması şeklinde kendini sınırlamak yerine, ormanlık ve 
pastoral kaynakların tamamının sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak 
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yönetilmesi gerekir; bu yönetim biçimi, bitki örtüsünün uzun erimde kendini 
yeni bakımından, oldukça entansif nitelikte 
olab

orma

üven ve işbirliğinin oluşması için, çoğu zaman, bir ön koşul 

sı düzeyindeki çeşitliliğin sürdürülmesi bakımından 
da, her bir türün genetik çeşitliliğinin devam etmesi sorunu ortaya çıkar. 

onunun bu yönü, özellikle kültür türleri için incelenmiştir. Bu kültür 
türlerin

lemesini güvence altına almak 
ilir. 

Her durumda, kimi kesimleri sıkı bir biçimde korumak ve diğerlerini de 
sürdürülebilirlik ilkesine uygun yönetip işletmek için, yakın çevrede yaşayan 
halkın onayı, ve hatta işbirliği kaçınılmaz bir koşuldur. Her ağacın altına bir 
“jandarma ya da orman bekçisi koymak” olanaksızdır. Tam tersine, çevrede 
yaşayanların, koruma ve sürdürülebilirlik hedeflerini benimsemeleri gerekir. 
Kuzey’de, bu çevre halkının, gittikçe daha kentlileşen bir yaşam biçimleri vardır 
ve genelde, çevre için yapılan her girişimi sıcak karşılamaktadırlar. Bununla 
birlikte, çevre koruma dernekleriyle “geleneksel kırsallar” (çiftçiler, avcılar, 

ncılar) arasındaki çatışmanın, bazen daha dipdiri durduğu görülmektedir. 
Güney’de ise, odun ya da otlatma için işletme hakları, turistlerin gelişiyle iş 
olanaklarının yaratılması, el sanatları işçiliğinin gelişmesi... gibi kendileri için 
yararlı olacak yan etkilere karşı özellikle duyarlı davranmaktadırlar. Mülkiyet 
ve faydalanma haklarının açık ve net olarak tanımlanması, yerel halk ile idare 
arasında g
olmaktadır (bkz. Rif örneği, II. Bölüm). 

Güney’de olduğu gibi Kuzey’de de, yerleşim birimlerinin, turistik 
merkezlerin ve kıyı şeridinin çevresinde, yerleşimlerin ve altyapıların yayılması, 
kimi ormanlık biyotoplar üzerinde bir başka tehdit olarak ağırlığını 
duyurmaktadır.Koruma altına alınması gerektiği düşünülen bu biyotopların bu 
tehditlere karşı korunması, ancak ve ancak, öngörülen koruma önlemlerinin çok 
katı bir biçimde uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.  

Ciddi biçimde tehdit altında bulunan bir türün habitatının in situ 
korunmasının sorunsal olarak ortaya çıktığı kimi ekstrem durumlarda, bu türün, 
botanik bahçeleri ya da korunaklarında, ex situ muhafazası yoluna gidilebilir. 
ama bu, geçici bir önlem olmaktan öte gitmez; ekosistemin bütün olarak yerinde 
korunması ancak, uzun erimde sürdürülebilirlik kazanır. 

Mevcut türlerin sayı

K
den bir çoğu (tahıllar, sebzeler, tıbbi ya da süs bitkileri, meyve ağaçları), 

Akdeniz havzası ve özellikle de, (Küçük Asya, Bereketli Hilal gibi) havzanın 
doğu kesimi kökenlidir. Neolitik çağdan beri, çiftçilerin kuşaklar boyu 
yaptıkları sabırlı bir seleksiyon, başlangıçtaki yabani türlerden hareketle çok 
sayıda kültür varyetesi yaratmıştır. Bu doğal miras, tohum ticaretiyle pazara 
sürülmüş olan, yüksek verimlilikteki standartlaştırılmış varyetelerin 
yayılmasıyla ciddi biçimde tehdit altına girmiştir. Kültür türlerinin ve eğer hâlâ 
kaldıysa, bunların yabani köklerinin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesi, 
gelecekteki genetik ıslah çalışmaları için gen kaynağı olarak gerekli 
bulunmaktadır. Bu iş, gerek uzmanlaşmış kurumlar (tür korunakları) eliyle ve 
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gerekse çiftçiler tarafından yapılabilir. Çiftçilerin bu işi yapması durumunda, 
tarımsal üretimlerinin verimlilik düzeyinin düşmesi pahasına, toplumsal yarar 
adına, bir genetik mirası muhafaza ederek, bu yolla topluma sağladıkları “dışsal 
avantajl

lerinin muhafazası hakkındaki tavsiye 
kararlar

zere, ülkeler arasındaki 
işbirliği

 ve korunan alanlardan 
sorumlu

ar” için ödüllendirilme konu olur.  
Ağaçlandırmada kullanılan orman ağacı türlerinin genetik çeşitliliğinin 

muhafazası, yabani türlerin durumuyla kültür türlerinin durumu arasında bir ara 
durumdur. Birbirleriyle kısmen çelişen iki amaç: bir yandan, ortama iyi uyum 
sağlayan ve (eğer, en azından, odun hammaddesi üretimi aranan öncelikli amaç 
ise) üstün nitelikli odun hammaddesi üretecek hızlı gelişen ağaçlara dönüşmeye 
elverişli fidanlarla plantasyonlar yapmanın; öte yandan, meşcerelerin, korkutucu 
bitki sağlığı sorunları yaratma riski taşıyan, çok büyük oranda genetik 
homojenliğinden kaçınmanın yolları araştırılır. Sorunun teknik yönleri, orman 
genetiği konusunda ve tohum üretimi için ayrılmış meşcerelerin seçimi 
konusunda pek çok araştırma çalışmasına konu olan, ılıman bölgelerdekilerle 
tamamen aynıdır. Bu konu ile ilgili olarak, nitelikleri çok iyi bilinen orman 
ağacı türlerinin ekotiplerini1 özel olarak korumakta çok büyük yarar 
bulunduğunu da belirtmek gerekmektedir.  

Mavi Plan’ın, Akdeniz ekosistem
ı (Ramade, 1997), kuşkusuz, orman ekosistemleri için de tamamen 

geçerlidir: çok yoğun baskı altındaki kıyı bölgelerinin yönetim planlaması ve 
sürdürülebilir yönetiminin önemi; somut ulusal stratejiler ve bir Akdeniz 
koruma politikasının belirlenmesi; bu stratejilerin tüzel, kurumsal ve mali 
yapılarının güçlendirilmesi; özellikle bilimsel bilgi paylaşımı ve pratik 
deneyimlerin karşılıklı alış-verişi başta olmak ü

nin gerekliliği gibi. Korunan alanlar yaratmanın dışında, dikkate değer 
orman habitatlarını uzun erimde korumayı güvence altına almanın gerekliliği, 
özellikle de, Devlet ya da yerel idareler tarafından arazi kaynakları 
kazanımlarını, aynı şekilde, kimi dikkate değer sitlerin klasik ormancılık 
işletmesinden kaçırılması için orman idaresi ile, çevreden

 Bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanmasını olanaklı kılar. 
 
1. Ekotip, bir türü ayrı olarak tanımlamak için yeterince net bir biçimde belirgin olmamakla 
birlikte, belli bir iklim tipine ya da özelliği olan bir toprağa uyum sağlama; kolaylıkla 
tanınabilecek morfolojik görünüm; özel niteliği olan bir odun çeşidini üretme.... gibi  kendine 
özgü ayrı karakteristikleri olan belli bir bitki türünün meşceresidir. Şu halde ekotip, orman ağacı 
türleri için, bir bakıma, kültür türleri için varyete ne ise onun gibidir. Akdeniz Bölgesi’nde çok 
sayıda ekotipler bulunmaktadır. Aslında, röliyefin, endemik türlerin oluşumunu kolaylaştıran 
parçalı yapısı, aynı türün bünyesinde belirgin biçimde bireyselleşmiş ekotiplerin de kendini 
göstermesine fırsat verir. Akdeniz orman ağacı türlerinin genetik miras çeşitliliğini sürdürmek 
için, ekotiplerin korunması kaçınılmaz olarak gereklidir. Bu koruma, önemli ekonomik sonuçlar 
taşıyabilir: Matsucoccus feytaudi koşnili, Provence Bölgesi’nde ve İtalya’daki kimi sahil çamı 
ormanlarını ortadan kaldırmıştır; ancak, Fas’ın Orta Atlas Bölgesi’ndeki Tamjoute sahil çamı 
ekotipi, daha önce bu koşnilin tasallutuna uğramış olan yerlerde, bu koşnile dayanıklı yeni 
ormanlık alanlar yaratma olanağı sağlayacak gibi görünmektedir.   
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7. Yangınlara karşı koruma 
 

Havzanın Kuzey’indeki bütün ülkelerde, yangınlara karşı koruma çok 
büyük bir sorun oluşturmaktadır; bu sorun, Güney’deki ve Doğu’daki ülkelerde 
de, otla

şu aşağıdakiler: 
- 

tma ve yakacak odun toplama suretiyle alan temizliğinin giderek 
azalmasıyla daha büyük bir önem kazanıyor, ya da, büyük olasılıkla, giderek 
kazanacaktır. Türkiye’de, orman yangınlarının gittikçe daha pahalı olan 
finansmanı, korkunç bir ikilem yaratarak, orman idarelerinin, kendisi zaten 
sıkıntıda olan bütçesinin büyük bir bölümünü götürmektedir.  

Medyanın, bu konunun üstüne çok fazla gitmesiyle, orman yangınları 
sorunu kamuoyunun gözünde daha da önem kazanıyor. Aslında, her yaz, orman, 
garig ve maki yangınları, günlük ulusal ve dahası bölgesel gazetelerden birini, 
çoğu zaman günlerce işgal etmektedir. Bu yangınlar, televizyon haberlerinin de 
ana başlıklarında yer almaktadırlar. Yeteri kadar büyük ve heyecan uyandırıcı 
olduğunda, haftalık ya da aylık dergilerde bile bunlar yer almaktadır. Oysa, 
olayın bu denli yoğun olarak medyada yer almasına karşın, tamamen yanlış 
düşünceler, kamuoyunda hâlâ çok yaygındır. Özellikle de 

Akdeniz ormanlarının yangınlar yüzünden yok olduğu inancı. Önceki 
bölümler fazlasıyla göstermiştir ki, havzanın Kuzey’indeki ülkelerde, 
tam tersine, yangınların varlığına rağmen orman ilerlemektedir. 
Söylenmesi gereken daha çok, Kuzey’de eğer çok yangın oluyorsa, bu, 
ormanların çok olmasındandır. Güney’deki ülkelerde ormanlar 
gerilediği zaman, bunun asıl nedenini yangınlar oluşturmamıştır; 

- yangın sonrasında ormanın artık bir daha geri gelmeyeceği, şu halde 
yapay olarak ağaçlandırılması gerektiği inancı. Oysa yangın sonrasında, 
genel kural olarak, yanmış olan ormana çok benzeyen yeni bir gençlik 
gelir; bu orman, geçmişte, kuşkusuz, birçok kez yangın geçirmiştir. 
Erozyon riskinin yüksek olduğu dik yamaçlar üzerindeki ormanlarda 
yangınların peşpeşe yinelenmesi, arkasından da, şiddetli yağışlar olması 
durumunda ancak, ormanlar yok olmaya doğru gider.  

 
 
7.1.Yangınların mekanizmaları ve yayılışı 
 

Akdeniz Bölgesi’ndeki yangınların önemini açıklamakta, iklimin 
özellikleri, bitki örtüsünün niteliği ve yangının çıkış nedenleri olmak üzere üç 
kategorideki etmenler yarış içindedirler.  

İklim, yazın hem sıcak, hem de çok kuraktır; dolayısıyla vejetasyon, 
genelde, durgunluk halindedir. Bu tam bir durgunluk olmadığı durumda bile 
evapotranspiration azalmıştır ve bitki dokularının su tutma oranı düşüktür. 
Dolayısıyla, kolay tutuşabilirler. Oldukça sık esen ve yangınları çok kuvvetli 
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olarak yeniden alevlendirebilen, şiddetli ve kuru rüzgarlar da tehlikeyi 
üyütmektedir.  

 tutuştuğunda ise 
bütün g

 daha 
uzun m
olmakta
saatte b
yüz me
olarak “
 
Şekil 9 
Akden z o
 

b
Akdeniz bitki örtüsü formasyonlarının yapısal durumu da yangınların 

büyümesini kolaylaştırıcı bir etmendir. Aslında, toprağın üstündeki örtü ve otsu 
bitkiler yazın kurumakta, ve parlamaya hazır duruma gelmektedirler. Kısa boylu 
odunsu bitkilerin oluşturduğu “çalılar”, genelde, Akdeniz orman alanlarının 
büyük bölümünde bol miktarda bulunmaktadır.. Bunlar, ateşin başladığı otsu 
örtü ile, “gerçek ağaçlar” olan odunsu boylu bitkilerin tepeleri arasında alevlerin 
sıçraması için ideal bir ara istasyon görevi yaparlar. Tepeler

ücünü yangına katmaktadır. Bununla birlikte, kimi istisnai durumlar 
dışında ateş, boylu ağaçların arasında doğrudan, tepeden tepeye atlayarak 
ilerlemez. Tutuşmuş ya da kor haline gelmiş dallar koparak, alevlerin burgacıyla 
taşınır ve sonra toprağın üstünde, yangının ilerlediği yönde daha uzak bir 
noktaya düşerek yerdeki otsu örtüyü tutuşturur. Bu yeni alev odakları çalılıkları 
tutuşturarak genişlemekte ve sonra, ateşin “öne sıçrayışlar” şeklinde ilerlediği 
izlenimini vererek yeni ağaçların tepesine çıkmaktadırlar. Bu sıçramalar, yanan 
ağaçların ilerisine “ kor yağmurlarını” savuran rüzgarın  şiddeti oranında

esafelere gitmekte ve ateşin cephesinin ilerlemesi de o denli hızlı 
dır. Ateşin bu ilerleme hızı, rüzgarın çok şiddetli olması durumunda 
irkaç kilometreye istisnai olarak çıkabilse de, normalde, saatte birkaç 
treye ulaşmaktadır. Buna karşın, rüzgarın tersi yönde yangın, çok yavaş 
geriye doğru” gidebilmektedir. 

i rmanlarında yangınların çıkma ve ilerleme mekanizmalarının şeması 

    
Kaynak: Delabraze (1995). 
 
 
 
 
 

 137



 

Bu mekanizmadan çıkan sonuca göre, alt tabakada diri örtü temizliği 
yapılan bir orman kolaylıkla yanmaz: ateş, örtü yangını olarak gelişir ve çoğu 
zaman 

ecine girdikleri zaman da bu risk 
zalmaktadır. 

 gelen “kuru 
ırtınalar” yüzünden olmaktadır. Gerisi insan eliyle çıkarılan yangınlardır. 

Kimileri, bir “düşman”a karşı ormanı yok etmek ve av hayvanlarını kaçırmak 
gibi bir kötü niyet, veyahut bir intikam duygusuyla çıkarılan yangınlar gibi 
kasıtlı olanlardır. Yerleşim için ilginç olan yörelerde “spekülatif” yangınların da 
çıkarıldığı görülmüştür. Özel bir durum olan çoban yangınları da vardır. Bunlar, 
çok ekstansif saltuslar üzerindeki çalılıkları yakmak ve bu yolla otların 
büyümesini teşvik etmek için yangın çıkarmakta, ama kimi zaman da bu ateş 
kontrolden çıkarak, öngörülmüş olandan çok daha büyük alanları 
yakmaktadır(bkz. II. Bölüm, Korsika örneği). Gerçek pyromani (yangın 
çıkarmadan duramama şeklinde kendini gösteren akıl hastalığı) durumları 

ında, yangınların büyük çoğunluğu tedbirsizlikten
ık görülenleri, anız yakma, meyve ağaçlarını veya 

ağları budadıktan sonra kesilen kısımların yakılması, ormanda kesim sonrası 
alan artıkların... hatta diri örtü temizleme şantiyelerinin yakılması gibi tarım ve 
rmancılığa ilişkin çalışmalara bağlı olanlardır. Turistlerin ya da gezmeye 
elenlerin tedbirsizlikleri (piknik ateşi, sigara izmariti...) öncekilerden daha az 

görülmektedir.   

tepeye çıkmayan “küçük yangın” olarak kalır. Değişik orman tipleri 
arasında, kapalılığı çok düşük, dolayısıyla, diri örtüsü bol olan ormanlar yanma 
riski en yüksek olanlardır. Şu halde, kapalılığı genelde düşük ve diri örtü 
bakımından zengin olan çam ormanları oldukça yanıcıdır. Ama, kapalılığı az 
olan yapraklı ağaç ormanları da yangına karşı hep duyarlıdırlar. Bunun aksine, 
kapalılığı iyi olan ormanlar (yaprağını döken meşeler ve dahası, kayın, sedir ve 
Akdeniz göknarları) yangınlara karşı daha az duyarlıdır. Şu halde, ormanlık bir 
alanın yangına karşı az ya çok duyarlı olması, yapraklı ya da iğne yapraklı olsun 
hakim ağaç türlerinin kendi özelliklerine bağlı değildir, alanın üzerinde bulunan 
ağaç örtüsünün kapalılık derecesine bağlıdır; bu kapalılık düşük olduğu oranda, 
yangınların büyümesinin asıl nedeni olan diri örtünün varlığı artmakta, meşcere 
kapalılığı arttıkça azalmaktadır.  

Yaz ayları, yangın tehlikesinin bulunduğu tek mevsim değildir: ormanın 
alt tabakasının ve bitki örtüsünün suyu tutma kapasitesi düşük olduğu her 
seferinde bu risk, rüzgarın da şiddetiyle aşırı derecede artarak varlığını 
sürdürmektedir. Bu nedenle, otsu bitkiler kar ya da donlar yüzünden 
kuruduğunda, yaz sonu yangınları meydana gelebilmektedir. Bunun aksine 
ilkbaharda, bitkiler büyüme döneminde ve dolayısıyla, suya doygun 
olduklarından, yangın riski genelde çok az olmaktadır. Sonbahar yağmurları 
nedeniyle bitkiler yeniden büyüme sür
a

Akdeniz Bölgesi’nde doğal yollarla yangın çıkma olgusu çok az 
örülür; bu özellikle, yıldırımlar eşliğinde, ama yağmursuzg

f

istisna oluşturmaktadır. Asl
aynaklanmaktadır. En s
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ablo 6 
ıllar itibariyle çıkan yangın sayısı 

ak: FAO/Mavi Plan. 
ablo, orman alanlarında, yangın söndürme ekiplerinin (ülkele
ınlar olarak açıklanmış rakamları göstermektedir. Çok küçük y
men görecelidir; çünkü, kimi ülkeler ve kimi yıllar için ve

ermediğinden daha anlamlıdır.         

1989 1990 1991 1992 1993

spanya 20.384 12.474 13011 15895 1425
a 6.743 5.881 3888 4008 476

a 9.669 14.477 11965 14545 1538
enya - - 66 113 21
atistan - - 218 325 37
a-Hersek - - 139* 139* 15
vutluk 70 269 147 695 56
anistan 1.284 1.322 858 2582 240
iye 1.633 1.725 1445 2110 254
ıs 66 64 47 18 1
l 1.024 1.211 697 1057 93
us 60 120 92 179 206

200 180 247 182 18
am 41.133 37.723 32681 41709 4200

Y
 

 
Kayn
Bu t re , 
yang an la
tama ri  y
göst
 

İ 4
Frans 5
İtaly 0
Slov 1
Hırv 2
Bosn 8
Arna 0
Yun 6 2
Türk 7 1
Kıbr 6
İsrai 9
Tun
Fas 7
Topl 1 7

 göre yangın işçisi, itfaiyeci
gınlar (bir hektardan küçük o
ler eksiktir. Gruplandırılmış

1994 1995 1996

19263 25827 16772 2
4633 6563 6401
8669 7377 9093 1

66 25 50
181 109 305
104 156 139
585 110 490

1763 1438 1508
3221 1768 1631

35 24 20
765 1030 1031
138 98 -
417 528 -

39840 45053 37440 4
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T

ormancı gibi) müdahalesini gerektirmiş olan 
nlar) bazen atlanmıştır. “Toplamlar”ın değeri 
ıllar arasındaki kıyaslama yıllık değişimleri 

1997 1998 1981-88 
ortalaması

1989-98 
ortalaması

2319 21970 9373 18217
8005 10459 4555 6135
1612 9540 12759 11233

59 151 - 93
305 441 - 282
139 139 - 139
395 395 112 366
271 1842 1355 1727
339 1924 1402 1934
19 19 72 33

942 942 907 969
- - 443 128
- - 217 277

405 47822 31081 41281
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rı (ha) 

Kaynak: FAO/Mavi Plan. 
r, yangın geçirmiştir, ancak yangın ormanı tamamen yakıp yok etmemiştir: yani otsu örtü yanmış, ağaçlar da kısmen zarar 

oktur. “Toplamlar”ın değeri tamamen görecelidir; çünkü, kimi ülkeler ve kimi yıllar için veriler eksiktir. 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1981-88 
ortalaması

1989-98 
ortalaması

İspanya 410.181 204.043 244.706 104.592 89.332 437.635 143.484 59.824 98.503 127.940 219.059 192.024
Fransa 75.566 72.625 10.130 16.605 16.695 24.996 18.137 11.398 21.581 23.433 36.728 29.117
İtalya 95.161 195.319 99.860 105.695 203.143 68.828 22.631 23.813 62.774 82.446 157.241 95.967
Slovenya - - 713 669 1.863 912 260 288 493 1.254 - 807
Hırvatistan - - 4.535 11.131 20.164 7.937 4.651 11.210 11.122 24.571 - 11.915
Bosna-Hersek - - 881 881 1.300 709 634 881 881 881 - 881
Arnavutluk 118 417 250 1.011 522 705 153 410 423 423 273 443
Yunanistan 42.363 38.594 13.046 71.410 54.049 57.908 27.202 25.310 51.168 101.654 56.105 48.270
Türkiye 12.348 13.000 7.642 12.312 13.734 20.997 4.791 14.922 6.171 6.692 10.653 11.261
Kıbrıs 1.485 1.452 108 9 69 178 70 116 167 566 3.465 422
İsrail 6.315 5.767 3.480 6.700 7.169 3.785 8.295 6.488 6.189 6.189 4.147 6.038
Tunus 150 870 322 1.296 1.984 5.640 58 1.864 - - 1.652 1.523
Cezayir 3.240 28.050 11.735 - - - - - - - 43.283 14.342
Fas 820 2.120 3.965 2.579 3.078 6.072 7.018 1.185 - - 3.441 3.355

Toplam 647.747 562.257 401.373 334.890 413.102 636.302 237.384 157.709 259.472 376.049 535.773 402.629

Tablo 7 
Yıllar itibariyle yanan orman alanla
 

 

Tablo 7’de belirtilen alanla
görmüştür; ama bunun anlamı, mevcut bütün ağaçların ille de yanıp yok olması değildir. Öte yandan, çoğu zaman söz konusu olan, oldukça yaklaşık 
olarak,  bir harita üzerinde, yangının yayıldığı bölgeyi bir çizgi ile çevirerek arazideki yeri belirlenmiş geniş bir zarfın yüzeyidir. Oysa, çoğunlukla 
girinti çıkıntılar, veya yanmamış adacıklar bulunur. Şu halde bu rakamların, büyük yangınlarda, yanan alan büyüklüğünü fazla gösterme eğilimi 
bulunmaktadır; bunun aksine, pek çok küçük yangınlar da kayıtlara girmemektedir, ama her durumda, bunların, toplam yanan alanların 
değerlendirilmesinde fazla bir ağırlıkları y
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Yangı ğerine dir. 
Kuraklık mevsiminin süresi ve rüzgarların şiddetiyle risk de art
karşılık, ister doğal olarak (ağaçların kapalılık oranı yüksek old
bilerek isteyerek (yangına karşı koruma amacıyla gerçekle
temizliği), ister ekonomik faaliyetlerin sonucu olarak, orma nda 
diri örtü bulunmadığı zaman yangınlar büyük ölçüde azalma yla, 
ormanda otlatmanın ve yakacak odun toplamanın hâlâ önemini koruduğu 
bölgelerde orman yangınları, ağır bir tarımsal ve pastoral gerile  
yaşamış ve bunun sonucunda, ormanların alt tabakasını çal ının 
kaplamış olduğu bölgelere oranla, daha az yayılmaktadır. Günüm z 
havzasının tamamında, her yıl 45 000 dolayında yangın çıkm  ha 
orman yanmaktadır; bu sayılar, 1970’li yıllardaki yangınları hem e 
katlamaktadır. Yanan  alan büyüklüğü Hırvatistan, Fransa, İ ’de 
göreceli olarak istikrarlı kalırken, İspanya, Suriye ve İtalya e 
gitmektedir. Bununla birlikte son onyıllar boyunca, çıkan yang ış 
olmakla birlikte yanan alan büyüklüğünde genel bir azalma gözlen
ise, yangınla daha etkin biçimde mücadele edildiği şeklinde yorumlanabilir. 
 
 
7.2. Yangınların sonuçları 
 

Yangın, pek çok orman ekosistemlerinin doğal bi  
ekosistemlerin başlıca doğal gençleşme mekanizmalarından birinin çıkış 
noktasını oluşturur. Bu durum, kuzeyli ormanlarda oldu
tropikal ormanlarda da, ya da, sıcak ve kurak ılıman ormanlarda yani 
Akdeniz ormanlarında da geçerlidir. Yine de bu mekanizm
yangınların meydana gelme sıklığı kendi “doğal” frekans rsa, 
yani tamamlayıcı insan etkisi olmaksızın gerçekle  
olmaktadır. Oysa Akdeniz Bölgesi’nde bu doğal yang
(y ırımlar) toplam yangınlar içindeki payı, çok dü
olu aktadır: bu nedenle, bugün hızla arttığı görülen yang şı 
mücadele kaçınılmaz olmaktadır. 

Yangınların sonuçlarının, ekolojik, ekonomik ve be ak 
üzere bir çok niteliği bulunmaktadır. 

Ekolojik planda (bkz. I. Bölüm), yangın geçirmek, ekosist min 
“gençleşmesine” yol açar. Ateş, otsu bitkilerde olduğu kadar çal
(cistus, katırtırnağı...) ve ağaçlarda da (çamlar...)  pek çok bitkinin çimlen
kola laştırır. Bu bitkilere pyrophyte (yangına bağlı bitkiler) deni bir 
anla da yangın sonrası öncü bitkileridir. Öte yandan, 

onun daha gelişmiş katmanında bulunan çok sayı
n havadaki bölümleri yanar. Ancak bu bitkilerden bir üş 
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maktadır.Buna 
uğunda), ister 

ştirilmiş diri örtü 
nın alt tabakası
ktadır. Dolayısı

me süreci
ı formasyonlar

üzde, Akdeni
akta ve 500 000

en hemen ikiy
srail ve Türkiye
’da durum kötüy
ın sayısında art

mektedir; bu 

r bileşenidir; bu

ğu kadar, kurak 

a, yalnızca, 
ında kalı

şirse tatminkar
ın sebeplerinin 
şük bir oran 
ınlara kar

şeri olm

e
ı türlerinde 

mesini 
r: bunlar 

yangın sırasında, 
bitki 

 çoğu ölm
da karakteristik 



 

değildir, köklerinden sağlıklı ve güçlü sürgün verebilirler. Bu, çoğu yapraklı 
ağaçlarda (en başta da meşeler), çok sayıda ağaççıklarda (Ericalar, Arbutus’lar, 
lentiscuslar...) ama aynı zamanda kimi iğne yapraklılarda (ardıç, Berber 
mazısı...) görülen bir durumdur. Çok kalın bir kabuk tabakasıyla korunmuş olan 
kimi ağaçlar, örneğin, bir çok yıldan beri mantar hasadı yapılmamış ise mantar 
meşesi ve bazen de fıstık çamı, yangından sonra yeniden taç oluşturabilir. 

Yeterli sayıdaki yılların sonunda bir meşcerenin, yanmış olana genelde 
çok benzeyen bir yeniden yapılanmayı kendiliğinden gerçekleştirmesi bu 
şekilde açıklanmaktadır. Bu durum büyük ölçüde, yangınların dönemsellik 
ortalamasına bağlıdır. Örneğin Provence’ta, yangınların her beş ila on yılda bir 
çıkması, gerek marnlı kalker topraklar üzerinde, kermes meşelerinin olduğu bir 
garig oluşumuna ve gerekse kalkersiz topraklar üzerinde, cistusların olduğu bir 
maki oluşumuna izin vermektedir. Eğer yangınlar her on ile yirmi yılda bir 
olursa, bu formasyonlar zenginleşmekte, birinciler herdem yeşil meşelere ve 
Halep çamına, diğerleri ise arbutuslara, erica arborealara ve mantar 
meşeliklerine doğru zenginleşmektedirler. Eğer yangınlar yirmi ila elli yılda bir 
görülürse, meşe ya da çam yönünden oldukça zengin meşcerelere ulaşılmakta; 

. pubescent bile gelişmeye  başlamaktadır. Elli ila yüz yıl arasında ise, çok 
kir topraklar üzerinde olanların dışındaki ormanların, tam olarak yeniden 

ı bulunmaktadır. Yüz yıldan ötesine gelince, bu 
emen hemen klimax durumudur!  

 hayvanların ve bitkilerin bir bölümünü 
öldürme

Q
fa
oluşmak için yeterli zamanlar
h

Kimi durumlarda, özellikle de, yazın meydana gelen bir yangın 
sonrasında çıplak kalan toprak üzerinde otsu bitki örtüsü henüz büyümeye fırsat 
bulamadan şiddetli sonbahar yağmurları yağdığında, az ya da çok önemli bir 
erozyon olgusunu başlatabilir. Bu risk, yangınların yinelenmesi oranında 
yüksek olmaktadır. Bununla birlikte, yakın geçmişte,  Akdeniz Bölgesi’nde 
kimi toprakların kitlesel olarak tahribine neden olan erozyonun temel nedeni 
yangınlar değildir: fazla eğimli yamaçlar üzerindeki aşırı otlatma ile gereğinden 
çok ve yanlış uygulanan tarım kültürüdür. Çok eski zamanlarda da, fazla sık 
aralıklarla, abattis brûlis üzerinde yapılan kültürler önemli ölçüde erozyon 
etkisine neden olmuş olabilir. 

Biyolojik çeşitlilik bakımından, çok büyük yangınlar, geniş alanları 
tekdüzeleştirmek ve yanan alandaki

k suretiyle olumsuz etki yaratmaktadır. Buna karşılık, çok sayıda 
dağınık, küçük yangınlar, peyzajın “mozaik” yapısının oluşumuna katkıda 
bulunmakta ve değişik yaşlardaki meşcereler arasında büyük sınır çizgisinin 
korunmasını sağlamaktadır. Şu halde bu küçük yangınlar, biyolojik çeşitlilik 
bakımından, daha çok, yararlı olmaktadır.  

Ekonomik planda ise, odun, yem bitkisi ve çeşitli ürünler sağlamak 
suretiyle orman alanlarının,  kırsal yaşamla hâlâ çok bütünleşmiş durumda 
bulunduğu bütün bölgelerde yangınlar, gerçek kaynakların yok olması sonucunu 
getirmektedir. Bu yıkımın en başta gelen mağdurları olan yerel halk, yangınlara 
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karşı mücadeleye, mağduriyetleri ölçüsünde katılmaya güdülenmektedir. 
Böylelikle, Türkiye’de İdare, orman köyleri halkının önemli bir bölümünü 
yangınlarda seferber edebilmektedir. Bunun aksine, tarımsal gerileme sürecinin 
henüz etkin biçimde sarsıntısını yaşayan bölgelerde, yerel halk için, orman 
alanlarındaki geleneksel faydalanmaların ekonomik değeri çok daha düşük 
olmaktadır. Bu bölgelerde, odun hammaddesinin modern ve endüstriyel 
kullanım

 koşumlu hafif tarım kültürü sistemlerinde de, 
silvanın

uygulama, hayvan sürülerinin 
saltus v

larının değeri de düşük olduğundan, buralarda, ağaçların tahribine 
doğrudan bağlı başlıca hasar, kısaca, peyzajın bozulması olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum ise, bu ormanlık peyzajların yakınında konut edinmiş 
olup da buralarda geçici veya sürekli olarak yaşayan bütün insanları derinden 
etkilemekte, hatta doğrudan tehdit etmektedir.  

Nihayet, bu yıkımın sembolik yönü ön plana çıkmakta; ölümün ta 
kendisi gibi görünmektedir. Akılcı olarak bakıldığında, bunun yalnızca geçici 
bir durum olduğu bilinmekte, ancak bu sembolik yakıştırma, Akdeniz’de orman 
yangınlarına karşı kamuoyunun gösterdiği aşırı duyarlılıkta da etken olmaktadır.  
 
 
7.3. Koruma sistemleri 
 
7.3.1. Geleneksel sistemler: orman alanlarının entansif kullanımı 
 

Abattis brûlis üzerinde yapılan kültür sistemlerinde yangın, her şeyden 
önce, tarım kültürüne yer açmak için toprağın temizlenmesini ve küllerle de 
verimliliğinin arttırılmasını sağlayan bir araç olarak kullanılmıştır. Ama, bu 
sistemi uygulayan çiftçiler açısından temel ilkeyi, yakılan alanın, o yıl üzerinde 
tarım kültürü yapılması öngörülen parsel ile sınırlı tutulması oluşturmuştur. 
Aksi halde, ormanlık olarak nadasa bırakılmış olan ve büyümesini sürdüren bir 
alanda, küllerin içinde bulunan mineral maddelerin boşuna harcanmasıyla 
sonuçlanacak bir erken yakma ve dolayısıyla, gelecek kültür rotasyonunda bir 
verimlilik azalması söz konusu olurdu.  

Aynı şekilde, hayvan
 odun hammaddesi kaynaklarının ve saltusun yem bitkisi kaynaklarını 

tamamlayan ağaçların ateşten zarar görmemesi gereği vardır. Bununla birlikte, 
kuru ot ve çalıları sahadan uzaklaştırmak ve yeşil taze otların büyümesini 
kolaylaştırmak suretiyle saltusun yem kaynaklarını “gençleştirmek” için de kimi 
yakmalar yapılabilir. Özellikle, çok az otlatma yapılan saltuslarda, otlatma 
baskısının, sahayı çalıların kaplamasını önlemede yetersiz kaldığı durumlar için 
bu çeşit yakmalar gerekli olmaktadır. Aslında bu 

e ager arasında verimlilik transferi yapma biçimindeki temel işlevlerini 
yitirdikleri bir dönemde, modern tarıma doğru geçiş sürecinde özellikle 
kullanılmaktadır. Buna karşın, sistemin, geleneksel biçimini henüz koruduğu 
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durumlarda ise, toprağın verimliliğini arttırmanın başlıca kaynağı olan otlatma, 
saltus üzerinde entansif olarak yapılmaktadır.   

Şu halde, geleneksel sistemlerde çiftçiler, yangınların büyümesinden 
kaçınma konusunda son derece titiz davranmaktadırlar. Yakılacak parselin 
çevresindeki yanıcı örtünün, el araç-gereçleriyle kesilerek uzaklaştırılması ve 
emniyet şeridi açılması; (yakılacak materyalin yeterince kuru olması, ancak, 
yangının denetimden çıkarak büyümesi riskinin de fazla olmamasını sağlamak 
bakımından, kısa bir kuraklık döneminden sonra yakma gibi) uygun zamanın 
seçilmesi; (genelde, ateşin yavaş ilerlemesi, denetim altında tutulabilmesi ve 
yanması gerekenlerin hepsinin tam olarak yanması için, geriye doğru, yani, 
hafif esen rüzgarın ters yönünde olacak şekilde) ateşin ilerleme yönünün 
seçilme

ıkararak emniyet şeridi açmak için baltalar gibi el araç-gereçleriyle söndürme 
alışmalarına katılmaktadırlar. Bu koruma sistemi, XIX. yüzyıla kadar hemen 

üştür; Kuzey’de şurada burada ve Güney’de daha 
aygın olmak üzere, daha da sürdürmektedir. Bu kısıtlı araç-gereçlerle, 

azından 
uzey bölgelerinde bugün artık öyle olmasa da, masifler daha parçalı yapıda 

olduğun

 gerileme sürecinin erken yaşanmış 
olmasıd

pek çok ve sık görülen yangınlara sahne olmuştur. Kırsal yerel yönetimler, 

si gibi önlemler alınmak suretiyle, bilerek, isteyerek yakılan ateşler 
özenle yönlendirilmektedir. İstem dışı çıkan yangınlarda ya da, kontrollü yangın 
denetimden çıktığında, yerel halkın tamamı seferber olmakta; alevleri 
“süpürmek” için kürekler veya yeşil dal parçaları, yanıcı materyali kesip 
ç
ç
her yerde işlevini sürdürm
y
kuşkusuz, büyük yangınlara karşı mücadele edilemez, ama neyse ki, en 
K

da ve ormanın alt tabakası ve orman içi otlaklar “temiz”, yani, entansif 
kullanım nedeniyle büyük ölçüde diri örtüden arındırılmış olduğunda bu büyük 
yangınlar çok daha seyrek görülmektedir. 
 
 
7.3.2. Çağdaş sistem: yerden ve havadan müdahale eden güçlü araçlar 
 

Bu sistem özellikle Fransa’da çok gelişmiştir. Bunun nedeni, kuşkusuz, 
Fransız Akdeniz Bölgesi’nde tarımsal

ır. XIX. yüzyıla kadar, Maures ve Esterel orman masifleri periyodik 
olarak çıkan büyük yangınlarla daha o zamandan tanışmışlardı. Aslında, 
topraklarının çok verimsiz olması yüzünden, buralarda nüfus yoğunluğu her 
zaman düşük ve ormanlık alan oranı hep yüksek olmuştur. Fransa’nın, 
güneydeki diğer bölgelerinde, kuşkusuz çok sayıda orman yangınları 
görülmüştür; ancak yanan alanlar daha küçük boyutlarda kalmıştır; çünkü, bu 
alanlar çok yoğun kullanım altında bulunmakta ve yerel halk bu konuda çok 
duyarlı davranmaktaydı. XIX. yüzyıl sonundan itibaren bu bölgede yangınlar, 
dünya savaşları sırasındaki ve sonrasındaki, tarımsal gerileme sürecinin 
hızlanmasına bağlı nedenlerle, giderek daha çok önem kazanmıştır. Kalkerli 
Provence, Languedoc garigleri, Roussillon Cévenne’leri, Aspre’leri, Korsika 
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kırsal göç olgusu yüzünden genelde güçsüz kalmış ve tek başlarına sorunlarla 
baş edemez duruma düşmüş oldukları için, Devlet, iller ve bölge yönetimleri, 
giderek

apılmış şeritler; büyük yangınlarla 
ücadelede temel alınmak üzere, üzerinde tarım kültürü ya da otlatma yapılan 

angın emniyet şeritleri gibi her gün biraz daha geliştirilen,  pek çok 

anan 

 daha etkin biçimde müdahale etme durumunda kalmışlardır. Böylece, 
özellikle 1960’lı yıllardan itibaren, orman yangınlarına karşı çok güçlü bir 
koruma ve mücadele sistemi yavaş yavaş oluşturulmuştur.   

Bu sistem, bugün işlediği biçimiyle, yerden ve havadan müdahale eden 
çok modern araçların birlikte kullanılması çerçevesinde oluşturulmuştur. Bir su 
deposu ve bir pompa ile donatılmış, savaş sonrasının eski GMC kamyonlarını, 
suyun içine çeşitli kimyasalların da katılması için düzeneklere, yüksek basınçlı 
pompalara, yüksek aşma kapasitelerine sahip, özel tasarlanmış araçlar 
izlemiştir. İlk su püskürtme uçakları olan “Catalina”ları, herkesin çok iyi 
tanıdığı “Canadair CL 215”ler izlemiş; giderek daha modern araçlar üretilmiştir. 
Yangın riskinin yüksek olduğu dönemde hafif uçaklar, “devriye” görevini 
yerine getirmektedir. Helikopterler, insan, malzeme veya su taşıma, gözetleme, 
uçan buyruk postası gibi çeşitli görevleri üstlenmektedir. Gittikçe daha gelişmiş, 
daha ileri tekniklerle donatılmış olan bu araçlar, gittikçe daha çok uzmanlaşmış 
ve daha iyi eğitilen personel tarafından kullanılmaktadır. Bu personel, riskleri 
tahmin etmek için meteorolojik bilgi ağı; bitki örtüsünün yanıcılık derecesini 
izleme ağı; duman görüldüğü anda hızla müdahale edebilmek için gözetleme ve 
erken uyarı ağı; mücadeleyi yönetmek ve eşgüdüm sağlamak için iletişim ağı; 
(büyük çoğunluğu sarnıçlardan oluşan) su noktalarının işaretlenmiş olduğu 
orman yolları dolaşım ağı; yol kenarları boyunca, araçların geçişi sırasındaki 
riskleri azaltmaya yarayan ve orta büyüklükteki yangınlara karşı mücadelede 
temel olarak kullanılabilen, örtü temizliği y
m
y
mekanizma ile donanımlıdır.  

Bu mekanizmalar ve araçlar etkili olmaktadır: yıllardan beri, ortalama 
y alan büyüklükleri azalmakta; çok büyük yangınlar gittikçe daha 
seyrekleşmekte; tam tersine, ormanlık alanlar artmakta; ağaç serveti ve yıllık 
ortalama artım daha da fazla olmaktadır. Ama, İspanya ve İtalya’nın da 
yükümlendiği bu sistem çok pahalı bir sistemdir. Fransa’da risk altındaki 
ormanın hektar başına yıllık tahmini maliyeti 150 euroyu geçmektedir. Böyle 
bir sistem, Akdeniz’in bütün ülkelerinde, özellikle de Güney’deki ve Doğu’daki 
ülkelerde, olduğu biçimiyle uygulanabilir mi?   
 
 
7.3.3. Karma sistemler: yönetim planlaması yapılmış bir alan 
 

Şu halde, yangınlara karşı korumanın maliyet/etkinlik oranını 
iyileştirmek için çözüm, en modern araçların sağladığı (risk tahmininin 
netleştirilmesi, iletişimlerde ve özel olarak da erken uyarı sistemlerinde hızlılık, 
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etkin müdahale gibi) olanakları, eski sistemlerin (alanın yeterli ölçüde, ya da hiç 
olmazsa minimum düzeyde, bakımlı tutulması, yerel halkın motivasyonu gibi) 
avantajları ile kombine etmek olacaktır. Böyle bir sistemin, şu aşağıdaki ilkelere 
dayandırılması gerekecektir: 

- halkın bilinçlendirilmesi: kuşkusuz bu bilinçlendirme, yoksul çiftçilerin 

 

er, bitki örtüsünün tutuşabilirlik derecesinin 

yük bir yangına karşı savaş, 
onlarca uçak ya da helikopteri, yüzlerce yerden müdahale aracını ve 
binlerce insanı seferber edebilir: söz konusu olan, bir düşmana karşı 

erasyondur; 
ı 

ya da ikinci konutların sahibi zenginlerin söz konusu oluşuna göre çok 
farklılık gösterecektir. Her durumda amaçlar aynıdır: (tarım, ormancılık 
ya da bahçecilik işleri, yemek hazırlama, sigara... gibi), tedbirsizliğe 
bağlı her çeşit yangın çıkış nedenlerini azaltmak ve kamusal alanların 
(yabanıl çöp depolamama) ve özel alanların (yolların ve binaların 
çevresinin çalı-çırpıdan arındırılması) bakımlı tutulmasına özen 
gösterilmelidir; 

- ateş görüldüğünde ilk müdahalenin çok hızlı gerçekleştirilmesi: bu, 
başarının temel anahtarıdır. İdeal olanı, ilk müdahale aracının, yangının 
başlamasından itibaren beş ya da on dakika içinde yangının çıkış 
noktasına ulaşmış olmasıdır. Bunun için, (yerel halkı da içine alan) çok 
etkin bir uyarı sistemi ve bütün araziye dağılmış durumda hafif, hızlı ve 
fakat pahalılığından kaçınmak için de fazla sofistike olmayan ama, 
mümkün olan en çok sayıda ilk müdahale araçları (200-250 litrelik 
küçük bir su deposu ve bir pompa ile donanımlı, her yolda gidebilen,  
kamyonet veya pikaplar) gerekmektedir; 

- yüksek oranda meteorolojik risk bulunduğu günlerde gözetlemenin 
güçlendirilmesi: yerden, hatta havadan (hafif uçaklarla) desteklenmiş 
devriye gezen ekiplerle ve bilinçli olarak dikkatlice seçilmiş yerlerde 
konuşlandırılmış ilk müdahale araçlarıyla yapılabilir. Bu seferberlik 
pahalıya mal olduğundan, göreceli olarak seyrek yapılmalıdır, bu ise, 
(meteorolojik modell
izlenmesi gibi) iyi bir risk öngörü çalışmasını gerekli kılar;  

- büyük yangınlarla mücadelede etkili araçların bulunması: eğer yangının 
çıktığı ilk dakikalarda ilk müdahale her zaman gerçekleştirilebilirse, 
büyük yangınlar hiç bir zaman oluşmayacaktır. Ama ne yazık ki kimi 
yangınlar, her zaman kontrolden çıkabilmekte ve büyük yangınlara 
dönüşebilmektedir. Şu halde, bunlarla mücadele etmek için, bu amaca 
yönelik olarak üretilmiş yerden müdahale araçları, su püskürten uçaklar 
gibi güçlü araçlar gerekmektedir. Bü

(alevlerin karşısında) askeri harekat tarzında gerçek bir op
üstelik, ulaştırma, yiyecek-içecek ve gereçlerin (özellikle su ve ayn
zamanda yakıt ve yiyecekler) sağlanması sorunları ve de, mücadele 
yönünü belirlemede stratejik kararlar alma gibi, tam anlamıyla mobil bir 
operasyondur. Daha önce de değinildiği gibi, bu ağır araçların temini ve 
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işletilmesi son derece pahalıdır. Bu konu, Akdeniz devletleri arasındaki 
işbirliğinin son derece somut ve etkili olabileceği alanlarından biridir. 
Bu işbirliği, özellikle havadan müdahale araçları alanında, örneğin 
İspanya ve Fas arasında şimdiden kurulmuştur: Cebelitarık Boğazı’nın 

- 

zellikle önemli olan, orman alanlarının konutlarla ya 

n akılcı olmayabilir. Nihayet, 

Bu alan 

gibi) k
(bilinçle
düşük o
sunarsa
müdaha
 
 
 
 
 

her iki yakasında, Endülüs’te ve Rif’te çıkan yangınları söndürmeye 
aynı uçaklar gönderilmektedir.; 
alanın düzenlenmesi: bu düzenlemelerin (iki yanında örtü temizliği 
yapılmış olan orman yolları, su sarnıçları, büyük yangınlara karşı 
mücadelede savunma hattı olarak kullanma amacıyla açılmış, bakımlı 
yangın emniyet şeritleri gibi), mücadele araçlarının girişini 
kolaylaştırmaya ve aynı zamanda riskleri azaltmaya yönelik olması 
gerekmektedir. Ö
da diğer yapılarla “delik-deşik” edilmesinden kaçınmaktır. Aslında bu 
durum, insanların dikkatsizliği yüzünden yangın çıkma riskini 
arttırmakla birlikte, asıl sakıncası büyük yangın olması durumunda, çok 
fazla sayıda mücadele araçları, buralarda yaşayan insanların canlarını 
ve mallarını kurtarmaya çalışmak yüzünden hareketsiz kalmakta ve 
yangının karşısında eşgüdümlü bir söndürme çalışmasında 
kullanılamamaktadır. Üstelik, yanına kadar varması çok güç olan 
(kimsenin pek uğramadığı ve yangın çıkma riski çok az olan) bu 
kesimlerde yolların açılması da her zama
(çöp depoları, kimi sanayi yerleşimleri gibi) çok özel olarak tehlike 
yaratan noktaların özel olarak düzenlenip planlanması gerekmektedir. 
Bu nedenle, resmi kurumlar ve yerel yönetimler, demir yolları, elektrik 
hatları, çöp depoları gibi tesislerin bulunduğu yerlerin çevresinin 
bakımına, eskiden çok sık görüldüğü gibi, yangınların çıkmasına 
kaynaklık etmelerini önlemek bakımından, özel ve örnek oluşturacak 
bir titizlik ve özen göstermek durumundadırlar. 
düzenlemesinin, çeşitli ilgi gruplarına, ormanlık ortamların üzerindeki 
çok amaçlı kullanımların zaman ve uzam içindeki planlamasını birlikte 
yapma fırsatını da vermesi gerekmektedir.  
Bu karma sistemlerin, (büyük yangınlarla mücadelede kullanılanlar 
imi elemanlarını edinmek eğer fazla pahalıya mal olsa da, 
ndirme, gözetleme, birlikte çalışma gibi) diğerlerinin maliyeti çok daha 
lmaktadır. Devlet, büyük yatırım gerektiren araçları ne denli az hizmete 
, yerel halkın katılımına ve hafif mücadele araçlarının hızlı 
lesine o denli çok öncelik verme durumunda olacaktır. 
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8. Katı
 

işbirliği
stratejil
olarak kabul edilmektedir. Bu sözcüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda 
yin e
yüzeyse
bulunm
gerçek 
Böylesi
yavaş 
edilmel

- 

- 
anı, hem (ekoloji, tarım, 

şkilerde 
olabildiğince nesnel temeller oluşturmaya yarayacak; özellikle de, yerel 
ya da ulusal düzeyde, sürdürülebilir yönetimin göstergelerinin 
oluşturulmasını sağlayabilecektir. Bilimsel nitelikteki bilgiler 
kapsamında, ormanda her zaman fiilen bulunan hayvan yetiştiricileri, 
işletmeciler, çiftçiler, avcılar... gibi ilgi gruplarına ilişkin ampirik 

lımcı ormancılık politikalarının uygulamaya konması 

Bugün artık, yalnızca, katılımcı, birlikte tasarlanan, daha da iyisi 
 içinde gerçekleştirilmiş, çevrenin gerçek bir entegre yönetimine götüren 
erin, gerçekten olumlu ve sürdürülebilir sonuçlar verebildiği genel 

e d  anlaşmak gerekir: söz konusu olan yalnızca bir “iletişim kurma” ve 
l bir görüş birliğine varmak değildir. Kazanan ya da kaybedenin 
adığı, ancak, bütün ilgi gruplarının hedefleri doğrultusunda ilerlediği 
bir “pozitif toplamlı oyun” sürecinin oluşturulmasına götürmesi gerekir. 
 oyunların kurulması zordur ve uzun zaman alır. Bütün elemanlarının 
yavaş örülmesi gerekir. Şu halde, aşağıda belirtilenler seferber 
idir:  
oyunun, ilgi gruplarından her birinin hak ve sorumluluklarını açık 
olarak belirten, açık ve herkesçe bilinen kuralları. Bu kapsamda 
özellikle, orman alanlarının mülkiyetinin durumu ve doğası ile, buna 
bağlı haklar ve yükümlülükler çok iyi tanımlanmış olmalıdır: bu bazen 
“arazi güvencesi” olarak da adlandırılır. Rif örneği bu önkoşulun ne 
denli önemli olduğunu göstermiştir. Mülkiyetin sahibi olmayan 
başkalarının da yararlanabileceği irtifak hakkı ve faydalanma hakkı 
tiplerinin de açıklıkla belirlenmiş olması gerekir. Daha önce de çokça 
vurgulandığı gibi, orman alanları çoklu faydalanma yerleridir. Bazen 
biraz kolaycılığa kaçarak, kamu mülkiyeti ile özel mülkiyet arasında 
karşılıklı denge oluşturmanın ötesinde, bu faydalanmalara uygun düşen 
hakların çakışması durumunun, yazılı metinler olarak veya herkes 
tarafından bilinen ve saygı gösterilen töreler kapsamında, çok iyi 
tanımlanması gerekir. Ne var ki, yasalar ve yönetmelikler, yerel 
uyarlama ve tartışmaya yeterince pay bırakarak, yalnızca bir genel 
çerçeve oluştururlar; 
mümkün olduğunca kapsamlı ve herkesin ulaşabileceği bilgilerin 
tamamının derlenmesi. Bunun ideal ol
ekonomi, yönetim... gibi) bilimsel ve teknik bilgilerin ve hem yöredeki 
orman alanlarının durumu hakkında (orman istasyonlarının tiplerini 
gösteren kataloglar, orman envanterleri gibi) net bilgilerin ve hem de, 
(orman işletme istatistikleri, tarım istatistikleri... gibi) bu alanlardan 
yapılmış olan faydalanmalara ilişkin bilgilerin hepsinin aynı zamanda 
bulundurulmasıdır. Bu bilgiler, ilgi grupları arasındaki ili
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bilgiler de ihmal edilmemelidir. Tam tersine, bu grupların güvenlerini 
ve katılımlarını kazanabilmek bakımından, bunların yaşam deneylerine 

ında, “kumanda ve kontrol” metotlarının, orman alanlarının 

- 

 kaynağı olanakları olup, işin temelini oluşturur. 

dayanan bilgilerine saygı göstermek ve değerlendirmek kaçınılmaz 
koşuldur; 

- hedeflerin, amaçların ve öteki ilgi gruplarının bakış açılarının kavranıp 
benimsenmesine götüren uzun ince bir yol olan öğrenme sürecini her 
bir ilgi grubunun baştan sona götürmesini sağlamak bakımından, 
görüşmelerde, tartışmalarda kullanılacak “üslup” ve yöntemler. Çeşitli 
yazarlar ya da kuruluşlar tarafından çok sayıda “reçeteler” önerilmiştir. 
Bu reçeteler çoğunlukla amerikan kökenli olup, başka kültürler 
ortamında az çok başarı sağlayarak uygulanmışlardır. Esas olan, bütün 
ülkelerdeki ve özellikle de Akdeniz’deki durumların karmaşıklığı 
karşıs
arzulanan biçimde yönetilmesini sağlamaya artık yetmediği olgusunun 
göz önünde bulundurulmasıdır. Tam tersine, “iyi yönetim”in , bütün ilgi 
gruplarının işbirliğine dayanan süreç ve yöntemlerin işletilmesini 
gerektirdiğidir. Bu işbirliğinin işlevsellik kazanabilmesi,  her bir ilgi 
grubunun (ve özellikle de, resmi ya da özel, her işletmecinin), 
kendilerininkinden çok farklı da olsa, diğer ilgi gruplarının bakış 
açılarının da haklı ve doğru olduğunu kabul etmeleri esasına dayanır. 
Dafniköy örneği, teknik uzmanlık ve iyi niyetin nasıl gerekli koşul, ama 
yetersiz olduğunu ve bunlardan başka, ilgi grupları arasında güven ve 
işbirliğinin oluşturulabilmesi için, görüş alış verişi, tartışma süreç ve 
yöntemlerini yerleştirecek olan uzun-ince ve zor yolun da katedilmesi 
gerektiğini göstermiştir; 
oyunun bu kuralları ile, süreç ve yöntemlerin uygulamaya konması için 
ve bu bilgilerin edinilmesi için, yeterli insan ve finansman 
kaynaklarının olması. Bunlar özellikle, uzmanlıkta ve dahası zaman 
içinde yetişmiş insan
Bu, bütün ulusal ormancılık stratejilerinde öğütlenen pek çok araştırma, 
geliştirme, ilk eğitim ve sürekli eğitim çalışmalarının haklılığını 
kanıtlamaktadır. Bu çabaların, ormancılık teknikleri alanı ile sınırlı 
kalmaması, büyük ölçüde bunun dışına taşması gerekir. Gerçekten 
sistemli bir yaklaşımla, konunun bütün yönlerini içine alması 
bakımından, orman alanlarını çevreleyen bütün ekonomik, sosyal, 
kültürel kapsamın kavranmasına doğru genişletilmelidir. Özellikle de, 
arazideki projeler çerçevesinde araştırmacıları, yönetici-işletmecileri ve 
çeşitli sosyal ilgi gruplarını (çiftçiler, hayvan yetiştiricileri, vs.) somut 
olarak bir araya getiren, araştırma-eylem tipindeki yapılanmalar 
önerilmektedir. Böyle bir yapılanma içinde yürütülen çalışmalar, çeşitli 
ilgi gruplarınca, durumları derinlemesine kavrama ve sistemli bilgi 
edinmeyi bütüncül olarak gerçekleştirmek ve böylece, gerçekten 
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sürdürülebilir kalkınma süreçlerinin başlatılması ve sürdürülmesi 
yolunda başarı kazanmak için ayrıcalıklı bir yol oluşturabilir. Bu 
bakımdan, orman alanlarında, entegre kalkınma pilot projelerinin, bütün 
ilgi gruplarının, en başta da, yerel yetkililer ve uzman sivil toplum 

 

örgütlerinin  işbirliğiyle uygulamaya konması, Tunus örneğinde (M. L. 
Chakroun, 1999) de görüldüğü üzere son derece gereklidir. 

Çe
Çe

yorumla
olarak, ö
orman s
profesyo
gezginle

Bu
bulunan
ve diğer
kullandı
belirginl

İlg
çatışmad
grupların
karşın, “
ya da sö
her zama
 

vre yönetimi için stratejiler 
vre yönetimi, çok sayıda ilgi grubunun katıldığı bir “oyun” olarak 
nabilir. (L. Mermet, 1992). Akdeniz orman alanları özelindeki ilgi grupları 
zellikle seçimle gelenler, başta ormancılar olmak üzere resmi yöneticiler, özel 

ahipleri, hayvan yetiştiricileri, çiftçiler, orman ürünleri ile uğraşan şirketler gibi 
neller, doğa korumacıların, bu alanlarda konutu olanların, avcıların, 
rin, açık hava sporcularının kurduğu dernekler... vs. sayılabilir.  
 ilgi gruplarından her biri, öncelikle, hedeflemiş olduğu amaçlarla, elinde 
 beşeri, teknik, tüzel, parasal, politik olanaklarla, söz konusu çevresel sorunlar 
 ilgi grupları nezdinde sahip oldukları temsil etme ve bilgi-beceri düzeyleriyle, 
kları iletişim üslubuyla, benimsedikleri eylem mantık ve stratejileriyle   
eşir.   
i grupları arasında, sakınımlı ya da güvensiz bir araya gelişten başlayarak, 
an işbirliğine kadar giden birçok karşılıklı etkileşim biçimleri olanaklıdır. İlgi 
dan birinin elinde tüzel, parasal, politik güç bulunduğu zaman, anlaşmazlıklara 

etkin olma” başarısını gösterebilir. Geçmişte bu yola, kimi ormancılık servisleri 
mürgeciler tarafından çok sık olarak başvurulmuş, ancak, bekledikleri sonuçlar 
n umdukları biçimde sürekli olmamıştır.  

 
 
9. Akd
 

Kuzey’
sonuncu
ülkeleri
Madrit’
ormanc
pencere
benzerli
ve çal
bulundu
savaşı e

eniz ormancılık sektöründe uluslararası işbirliği1 

Akdeniz ormancılık işbirliği, XIX. yüzyılın sonundan itibaren, 
deki ülkelerle Güney’deki ve Doğu’daki ülkeler arasında, bu 
lardan bir bölümünün arazileri, XX. yüzyılın ortalarına kadar, Avrupa 

ne bağımlı durumda kalmış olarak, varlığını sürdürmüştür. 1911’de 
te yapılan 9. Uluslararası Tarım ve Silvikültür Kongresi’nde, Fransız 
ı Hickel, Kongre’ye katılanların dikkatini, “Akdeniz üzerinde bir 
si olan bütün ulusların ormancıları”nın ve karşılaştıkları güçlüklerin 
ği ve “bu güçlüklerin üstesinden gelmek için kullandıkları yöntemleri 
ışmalarından elde ettikleri bulguları paylaşmalarında ortak yarar 
ğu” üzerine çekiyordu. Bu çağrıdan yalnızca on yıl sonra, birinci dünya 
rtesinde,  aralarında  Hickel’in de bulunduğu bir grup Avrupalı ormancı,  
 

1.  FAO Ormancılık Politikaları Bölümü eski Başkanı M. Jean-Paul Lanly’nin katkılarıyla    
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Marsily
ilişkin 
egzotik
mevzua
görevin
varlığın
Silva Mediterranea 1948’de, FAO’nun hükümetler arası organı olan Avrupa 
Orm isyonuna dönüştürüldü ve devamında, diğer 
iki i

Belk

m Etütleri Uluslararası Merkezini 
(CIHEAM) kurmuş ve daha sonraları, Güney’deki ve Doğu’daki ülkeler de bu 

uruluşa katılmışlardır. CIHEAM’ın dört adet araştırma ve eğitim 
nstitüsünden, 1983’te Hanya’da (Girit) kurulmuş olanı, daha özel biçimde, 

Araştırma, etütler ve enformasyon alanındaki diğer uluslararası 
girişiml

a’da, “Silva Mediterranea” diye adlandırılan ve “Akdeniz havzasına 
bütün ormancılık sorunlarının ve özellikle kendiliğinden yetişen ve 
1 olan en iyi orman ağacı türlerinin incelenmesi; bakım, ağaçlandırma, 
t ve mer’a ıslahı, yangınla mücadele, vs. metotlarının geliştirilmesi” 
i üstlenmiş olan bir birliğin temelini atıyordu. Birlik, 1935’e kadar 
ı sürdürdü.  

an Komisyonu’nun bir alt-kom
lgili bölgesel ormancılık Komisyonuna (Orta-Doğu ve Afrika için orman 

Komisyonları) benzer biçimde yeniden bağlandı. 1971 ile 1984 arasında aktif 
olmaksızın geçen bir dönemden sonra Silva Mediterranea, bilgi ve deneyim 
değişimi, sorunların ve eylem önceliklerinin periyodik olarak ele alınması, 
kalkınma ve araştırma ortak programlarının eşgüdümü gibi çalışmalarını 
yeniden başlattı. Silva Mediterranea, 1962’den 1972’ye kadar, ve yeniden 
1987’den itibaren, konular temelindeki araştırmalarını sürdürdü. Esasen, 
hükümetler arasında, özellikle bellek ve kazanılmış deneyimlerin muhafazasına 
elverişli bir biçimde sürekliliği güvence altına almaya önem veren bir işbirliği 
forumu bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin tartışmalar güncelliğini korumaktadır. 

i de, dünyanın geri kalan bölümünde zaten olduğu gibi, Akdeniz Bölgesi 
ülkelerindeki güçler dengesinin son dönemlerdeki gelişimini dikkate almak için 
yerel birlikler ve sivil toplum temsilcilerine böyle bir forum açmak uygun 
olurdu. 

Diğer taraftan, 1962’de, OECD’nin koruyuculuğunda, Güney 
Avrupa’nın yedi ülkesi, Akdeniz Yüksek Tarı

k
e
ormancılık ve çevre sorunlarını üstlenmiştir.  
 

er, gerek UNESCO tarafından (MAB Programı: Man and biosphere, 
İnsan ve Biyosfer) gerekse, küresel ölçekte bir enformasyon servisini yakınlarda 
hizmete sunmuş olan Ormancılık Araştırmaları Enstitüleri Uluslararası Birliği 
(IUFRO) tarafından gerçekleştirilmiştir. Kuzey ülkeleri için, Avrupa 
Komisyonu, Akdeniz ormancılık sorunlarına az-çok önemli yer veren birlik 
araştırma programlarını 1982’den beri finanse etmektedir; bu programlar: 
“hammadde olarak odun (ve mantar)” (1982, 1987), FOREST (1990), AIR 
(1992),  FERN  (yangınlar,  herdem   yeşil  meşeler),   COST   (sosyo-ekonomik 

 
1. Bölgeye egzotik türlerin sokulmasına daha o dönemde verilen, sonraki yıllarda, ekolojik 
düzenin karşı koyması ile karşılaşmadan önce artarak sürdürülen önemi de böylece göstererek, 
gerek üret  amaçlı plantasyonlar olsun, gerekse toprakların korunması ve ıslahı amacına yönelik im
olarak, ökaliptus başta olmak üzere, Avustralya akasyası gibi diğer türlerin de getirilmesi 
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durum, dağ ormanları), ECLAIR (lignin, diğer orman ürünleri), BIOMASSE ve 
ENVIRONNEMENT*.    
 Araştırma, eğitim, etütler ve deneyimlerin değişimi konularındaki 
uluslararası girişimler söz konusu olunca, diğer üç ilgi grubunu da burada 
anımsamak gerekir; bunlar, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve en başta 
Uluslararası Akdeniz Orman Birliği’nin yer aldığı sivil toplum örgütleri gibi 

a Projesi, ormancılık alanındaki kalkınma konusunda, eşgüdümlü ve 
bütüncü

nistan’a kadar) ülkelerin büyük 
oğunlu

yardımd  bulunan Avrupa Komisyonu ve özellikle de Dünya Bankasıdır.  

kimi yüksek eğitim ve öğretim ulusal merkezleridir. 
 Şu halde, finansmanların yetersiz kalması ve ekonomik ve sosyal 
konuların üstünün biraz örtülmesi üzüntü verici olsa da, Akdeniz Bölgesi için, 
çok sayıda, ormancılık araştırma, etüt ve eğitimi konularında uluslararası 
işbirliği programları ve girişimleri bulunmaktadır. Uygulama ve kalkınma 
alanında da bu denli uluslararası girişimin sayılabilmesi arzulanırdı. Yazık ki 
durum, özellikle Kuzey-Güney işbirliği için böyle değildir. Ormancılık 
sektöründe,  birlik tarafından Kuzey Afrika ve Orta-Doğu ülkelerinde 
kalkınmaya tahsis edilen kamu yardımı, dünya genelinde kalkınmakta olan 
ülkelere ayrılan yardımın yalnızca yaklaşık %5’i kadardır. Bu rakam, orman 
kaynaklarının imar-ıslahı ve yeniden yaratılması çabalarının, dünyanın diğer 
kalkınmakta olan bölgelerine oranla bu bölgede çok daha fazla gerekli olması 
ve özel sektör ormancılık yatırımlarının genelde çok düşük olan kârlılık olgusu 
yüzünden bu bölgede çok kısıtlı kalması ölçüsünde daha da az görünmektedir.  
 Silva Mediterranea kapsamında 1959 yılında ortaya atılan Akdeniz 
Kalkınm

l ilk önemli eylem girişimi olmuştur. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin 
hemen hepsi, ilk aşamada, bu ülkelerden her birinde, daha tutarlı ve kararlı bir 
ormancılık politikası oluşturmaya yönelik bu projenin hazırlanması ve 
uygulamaya konmasına katkıda bulunmuşlardır. 
 60’lı yıllarda ve 70’li yılların başında, Kalkınma için Birleşmiş Milletler 
Programı, Güney’deki ve Doğu’daki (Afga
ç ğunda, çok sayıdaki pilot ve (idari yapıların, araştırma ve eğitim 
enstitülerinin güçlendirilmesi gibi) kurumsal destek projesi için FAO’yu 
uygulama ajansı olarak kullanmıştır. Akdeniz’in Güney’indeki ve 
Doğu’sundaki ülkelerde ormancılığın kalkındırılması projelerine Almanya, 
Danimarka, Fransa, İtalya ve İsveç de, ikili ilişkiler çerçevesinde katkı 
yapmışlardır. 70’li yılların ortasından beri, uluslararası ormancılık işbirliğinin 
tropikal ülkelere doğru kitlesel olarak yönelmesiyle, bağış yapanların 
çoğunluğu, bölgeden hemen tamamen vazgeçme eğilimine girmişlerdir. Bunun 
kayda değer istisnaları, ormancılığın kalkındırılması için üç Magreb ülkesine 

a
  
 
 
* Biyokütle ve çevre (ç.n.)  
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Bu duruma çözüm bulmak ve Rio Zirvesi (1992)’nin tavsiye kararlarını 
ulusal ormancılık eylem plan ya da programlarına uyarlamak gibi bir çifte amaç 

işbirliğini güçlendirmeye 
arayac

, 

ı beklemektedir; yine de, belli 

 

çerçevesindedir ki, Silva Mediterranea Komitesi, Akdeniz Ormancılık Eylem 
Programı’nı (PAF-MED) oluşturmaya karar vermiş ve 1994 yılında kabul 
ederek uygulamaya koymuştur. PAF-MED böylece, ormancılık politika, strateji 
ve planlamalarını ülkeler itibariyle revize etmeye, bunları birbirleriyle uyumlu 
kılmaya ve ormancılık alanındaki uluslararası 
y ak olan kavramsal bir çerçeveyi oluşturabilecek; her ülke, kendi 
planlama (ulusal, bölgesel ve iller temelindeki) düzeyinde, tamamen esnek bir 
biçimde, bu Programı istediği gibi kullanmakta serbest olacaktı. Bununla 
birlikte, yürürlüğe girmesinin üzerinden altı yıl geçmesine karşın, bu 
uluslararası işbirliği çerçevesi, pratikte hâlâ kullanılmadan durmaktadır; bunun 
nedeni ise, 90’lı yıllarda, bir yandan, kalkınmaya ayrılan kamu yardımının genel 
olarak kısıtlanmış olması ve diğer yandan da, finans kaynaklarının, Akdeniz 
orman alanlarının muhafazasına ve değerlendirilmesine çok az öncelik  tanımış 
olmasıyla açıklanabilir. 
 Son olarak, kuraklık ve çölleşme tehdidi altında bulunan ülkelerde 
çevrenin bozulmasına karşı mücadele için çok sektörlü ulusal politikaların 
hazırlanmasında çerçeve oluşturma amacına yönelik olan Çölleşmeyle 
Mücadele Sözleşmesi’nden biraz söz etmek yerinde olur. Bu Sözleşme’de
Akdeniz’in Kuzey yakası ülkeleri için özel bir ek bulunmaktadır; oysa havzanın 
Güney’indeki ve Doğu’sundaki ülkeler, Afrika ve Asya ile ilgili olan eklerin 
içinde yer almaktadır.  
 Görüldüğü üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde eylem için kavramsal 
çerçeveler, etütler, anketler ve tanılar eksik değildir. Ormancılık araştırmaları 
alanında pek çok konu, derinlemesine çalışmalar
bir “kaynaşma” da vardır. Buna karşılık, orman kaynaklarının muhafazası ve 
geliştirilmesi için somut eylemler kapsamında uluslararası işbirliği, bölgenin 
Güney’indeki ve Doğu’sundaki ormanlık arazilerin imar-ıslah ve yönetilip 
işletilme gereksinimleri karşısında anlamsız kalmaktadır. 
 Oysa, Akdeniz’in Kuzey’indeki zengin ülkelerin, Güney’deki ve 
Doğu’daki ülkelerin ormancılık sektörüne desteklerini arttırmalarının kendi 
yararlarına olduğu iyice anlaşılmış bulunmaktadır. Bu ülkelerde ormanların 
muhafazası ve geliştirilmesi, sürdürülebilir kırsal ve tarımsal kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi bakımından kaçınılmaz olarak gerekmektedir. Kırsal 
kalkınma, bu ülkelerde hâlâ artmaya devam eden kırsal nüfusun, büyük kentlere 
ve Kuzey ülkelerine olan göçünü azaltarak kendi topraklarında yaşamalarını 
sağlayacaktır.              
 
 
 
 

 153



 

Bölüm 

V. 
Prospektif düşünmenin öğeleri 
 
 

Bu bölüm üç kısma ayrılmıştır: 
- birincisi, bir yandan Akdeniz orman alanları üzerinde tam olarak 

prospektif* düşünüldüğünde göz önünde bulundurulması gereken temel 
karakteristiklerin, diğer taraftan da, Mavi Plan’ın ilk çalışmalarından 
çıkan başlıca bulguların anımsatılmasıdır; 

- ikincisi, orman alanları üzerinde dünyanın, en önemli sonuçları 
yaratmaya elverişli, gelişim-evrim süreçleri hakkında düşünmenin 

lişme

anahtarlarını vermektedir; bu süreçler, özellikle, iklime, nüfusa, 
tekniklere, yaşam biçimlerine, ekonomiye, kamusal politikalara ilişkin 
olanlardır;  

- üçüncüsü, bu gelişim-evrim olgusundan yeni fırsatların nasıl 
çıkabileceğini ve sürdürülebilir kalkınmanın meydan okumasına 
karşılık yeni çözümlerin nasıl gerekebileceğini incelemektedir.  

 
 
1. Prospektif için çıkış noktaları    
 

Karmaşık bir sistemin her öğesi ya da bir problemin soruları birbirinden 
ayrı olarak ele alındığında, pek fazla bir hata riski olmaksızın, çoğu zaman, belli 
bir yöndeki gelişme olasılığının, diğer yöndekine oranla daha fazla olup 
olmadığını söyleme noktasına gelinebilmektedir. Bununla birlikte, bu 
ge nin hızının ve özel koşullarının nasıl olacağı imgelenmeye 
çalışıldığında, hata yapma riskleri çok daha büyük olmaktadır. Oysa, tarihin 
gidişi büyük ölçüde, olayların meydana gelmesindeki sıraya bağlı olmaktadır. 
Aynı şekilde, karmaşık bir sistemin global gelişim-evrim süreci de, büyük 
ölçüde, birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde bulunan çeşitli bileşenlerinin 
gelişim-evrim hızlarına bağlı bulunmaktadır.  
 
 
 
 
* Geleceğin bilimsel olarak etüdü sayesinde, içinde bulunulan durumun düzenlenmesini 

açlayan metotlar bütünü - Petit Larousse (ç.n.) am
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1.1. Akde
 

Ak
dolayı, gü

niz orman alanlarının özgün yapısı 

deniz orman alanları söz konusu olduğunda, bunların çeşitliliğinden 
çlükler daha da büyük olmaktadır. Bu orman alanlarının mevcut 

arasındaki sürekli 
 varlığını sürdüren 

k uzun bir evrim sürecinin sonucudur. Bu uzun tarih, yerel peyzajlar 
çeğinde çeşitliliği çok büyük olan, az ya da çok açıklıkları olan ağaçlık 

lanlard ık ya da çıplak bölgelerden, az ya da 
çok yo
üre ş
 
Tarımsa
eski o
fark ık

ve hatt
Güney’
köm
büy
yaşam s

ının bu 
ok büyük çeşitliliğine karşın, Akdeniz havzasının kendi bütünlüğü içindeki 
omojen yapısı, küçük ölçekte dikkat çekicidir. Bunun nedeni ise, hem doğal 

 de bu ortamlarda yüzyıllardan beri 
aşayan toplumlar arasındaki benzerliklerden kaynaklanmaktadır. “Modern 

çağ” o

“Standart” referans modeli olarak kabul edilebilecek olan birinci model, 
uzey’in pek çok bölgesinde görülmektedir. Bu model, şematik olarak şu  
zgün aşamalardan geçmektedir:  

- kaynakların, az-çok kendine yeterli ve entegre yönetiminde, kırsal 

durumları, aslında, doğal faktörlerle insan eylemleri 
etkileşimlerin meyvesi olan ve tarih öncesi zamanlardan beri
ço
öl
a an, maki ya da gariglerden, kayal

ğun olarak otlatılan otlaklardan, tarım alanlarından oluşan mozaikler 
tmi tir.     

Bu çeşitlilik yalnızca alanda değil, zaman içinde de ortaya çıkmaktadır. 
l gerilemenin eskilere gittiği Kuzey bölgelerindeki mevcut peyzaj ile, 

toğraflar ya da kartpostallar karşılaştırıld f ığında, çoğu zaman çarpıcı 
lıl lar göstermektedir:  

Genel görünüm olarak peyzaj, eskiye oranla bugün dağlık iç bölgelerde 
a kimi kıyı bölgelerinde çok daha fazla ormanlıktır. Buna karşılık, 
de ve Doğu’da, tarımsal ve pastoral baskılar ile yakacak odun ve odun 

ürüne olan talep, orman alanlarının gerilemesini hâlâ körüklemektedir. Bu 
ük değişkenliği saptamak için, bir yeri iyi tanımak ve bu yerde insanın 

üresi ölçeğinde, yıldan yıla oluşan değişimi görmek yeterlidir.  
Bununla birlikte, yerel peyzajın ve bunun gelişim-evrim koşullar 

ç
h
ortamların tipik özelliklerinden ve hem
y

larak da adlandırılabilen döneme geçiş sürecinin yarattığı (tarım 
alanındaki devrimler, sanayileşme, kentleşme, nüfus hareketi gibi) sorunlardaki 
benzerlikler, her ne kadar Kuzey’deki ve Güney’deki bölgeler arasında bugün 
gözlenen farklılıkların başlıca nedeni, bu sorunlarla yüz yüze gelme tarihleri 
arasındaki farklılıklar olsa da, bir ölçüde, homojenlik faktörleri olarak kabul 
edilebilir. 
 Bu derin homojenlik, görünüşteki büyük çeşitliliklerine karşın, 
Akdeniz’in çeşitli orman alanları için ortak bir prospektif düşünme oluşturmaya 
olanak vermektedir. Çok şematik olarak, birçok tipik gelişim-evrim modelleri 
ayırt edilebilmektedir.  
 
K
ö

yaşam ile arazilerin tarımsal, pastoral ve ormancılık olarak 
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işletilmesinin göreceli olarak dengeli bulunduğu, üstelik çoğu zaman 
oldukça yaygın biçimde efsaneleştirilmiş, geleneksel denilen süreç; 

- 

undaki (gerçekçi ya da değil) olanak ve umudun körüklediği 

verimliliği en yüksek olan arazilerde yoğunlaştığı, 

 ortamı, 

ın işlenmeyerek boş bırakılması ve sonra da, oldukça sık 
üldü

şme durumu gözlenebilmektedir.  

 yaşanmış olanlara göre, çoğu zaman, çok 
daha hı
dönüşü 
göç buralarda genellikle çok yoğun yaşanmakta ve kimi zaman bir tarımsal 

kırsal nüfus yoğunlaşmasını, yoksulluğu, göçü, yeterince 
modernleşmemiş tarımsal ve pastoral tekniklerle, arazilerin fazla 
entansif kullanımını ve sonuçta, kaynakların tahribini, ormanların hızla 
azalmasını, kimi zaman felaketle sonuçlanan önemli toprak erozyonunu 
beraberinde getiren nüfus patlamasıyla ortaya çıkan, aşırı faydalanma 
süreci; 

- insanların yoksulluğu, tarımda iş verimliliğinin düşük oluşu ve başka 
yerlerde daha çok kazanç sağlayan işler ya da yeni fırsatlar bulma 
konus
yoğun kırsal göç süreci. Bu aşama, nüfusun yaşlanması sonucunu 
getirmekte ve daha sonra da şu süreçleri izlemektedir;  

- tarımın, tamamen modern teknikler kullanılarak yapıldığı ve daha çok 
vadi tabanlarındaki 
az-çok belirgin tarımsal gerileme süreci. Buna karşılık, terk edilen 
topraklar üzerinde, genelde oldukça hızlı bir biçimde kendini gösteren, 
yeniden ormanlaşma süreci; 

- ve nihayet, “post modern” olarak da tanımlanabilecek olan ve (turizm, 
ama aynı zamanda üst düzey, üçüncül denebilecek ileri sanayiler... gibi) 
yeni faaliyet alanlarına ve ( peyzaj dekoru, eğlence ve dinlence
doğanın muhafazası... gibi) yeni taleplere dayanan yeniden iyileşme 
süreci. 
Çok şematik olarak verilen bu model kuşkusuz tek model değildir ve 

belirli bir durumun incelenmesi söz konusu olduğunda, çok daha ayrıntılı ve 
ince ayrımlara yer veren analizlere yerini bırakmalıdır. Nitekim, meyvesi için 
yetiştirilen kestanelikler ya da İber Yarımadası ülkelerinin “dehesa”ları 
durumunda (bkz. II. Bölüm) olduğu gibi, ormanlık alanların çok özgün üretim 
sistemleri olarak kullanıldığı bölgelerde, aşırı faydalanma nedeniyle tahrip 
süreci, genelde oluşmamıştır. Tam tersine, belirgin bir kırsal göç ve tarımsal 
gerileme olgusu, ağaçlara uygulanmakta olan bakım müdahalelerinin terk 
edilmesiyle, alan
gör ğü üzere, ekstansif hayvancılık kalıntılarına bağlı olarak yakılan çoban 
ateşlerinin gelişmesiyle, ağaçların durumunun kötüleşmesine neden olmuştur; 
bununla birlikte, günümüzde bu alanların çok amaçlı kullanımlarına bağlı 
olarak, bir yeniden iyile

Güney’deki ve Doğu’daki bölgelerde, “standart” modele benzer 
senaryoların, “geleneksel” denilen sürecine rastlanmaktadır, ancak bunu izleyen 
gelişim-evrim süreçleri, Kuzey’de

zlı ve şiddetli gelişmekte; özellikle aşırı faydalanma, toprakların, geri 
mümkün olmayacak şekilde bozulmasına neden olabilmektedir. Kırsal 
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1.2. Ma
 

kaynakl
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Bu beti

Kuzey’
yer im
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e süreci başlangıcı (özellikle Türkiye’de) gözlenmektedir. Sonuçta, 
e konusunda olduğu gibi, düzene sokulması büyük güçlük göste

nl r, özellikle turistik bölgelerin yakınında ya da yaygın yerleşimlerin 
ğu yerlerde gün geçtikçe büyümektedir. 

vi Plan’ın ilk senaryoları 

1980’li yıllar boyunca Mavi Plan örgütü, Akdeniz havzasında, nüfus, 
ar, çevre ve kalkınma arasındaki ilişkilerin gelişimi konusunda, önemli 
spektif analiz çalışması yürütmüştür (Grenon & Batisse, 1989). Bu 
 ile, hükümetlerin “iradesine dayalı” olarak, üçü tandansiyel* ve ikisi 
if olmak üzere beş senaryo geliştirilmiştir. Bu senaryolarn ın ormancılığa 

in önleri, algılanmış olduğu biçimiyle betimlenmiştir (Marchand, 1990). 
mlemeye ilişkin şematik bir sunum aşağıda verilmektedir.  
Birincisi, mevcut eğilimlerin uzantısını öngörme senaryosudur. 

de bu, kırsal nüfusun azalmasıyla, kıyı bölgelerinde ve büyük 
leş lerin yakınlarında artan turistlerin baskısıyla ve yönetim planlaması 
rs  ya da hiç yapılmamış geniş yabani zonlar oluşturarak ormanın yayılıp 

iği iç kesimlerde ise daha az nüfus hareketiyle kendini göstermektedir. 
ılık yönetiminde pek az yatırım, ağaçlandırmalara ayrılmaktadır. 

lar sayıca artmakta, ancak yıllık yanan alan miktarları artmamaktadır. 
ören bütün ormanların rehabilitasyonu için parasal kaynaklar yetersiz 

kalmaktadır. Buna karşın Güney’de ve Doğu’da, kırsal nüfusun büyümeye 
devam eden baskısı, bir yandan orman alanlarının daralması ve diğer taraftan da 
aşırı faydalanma yüzünden bu alanların bozulması sonucunu getirmektedir. 
Suyun dolaşımına ve toprakların muhafazasına bağlı sorunlarla çölleşme sorunu 
giderek ciddi boyutlara varmakta; ayrıca, kıyılardaki doğal alanlar turizmin 
gelişmesinden zarar görmektedir. Ekonomik ve kurumsal güçlükler, ormancılık 
yönetiminin anlamlı biçimde iyileştirilmesine olanak tanımamakta, uluslararası 
yardımlar ise, yalnızca pilot projelere ve etütlere finansman sağlamaktadır.  

İkinci tandansiyel senaryo, olumsuz eğilimlerin büyümesi hipotezinden 
hareket etmektedir. Kuzey için bu, az gelişmiş bir ormancılık yönetimi, kıyıların 
“yağmalanması”, çevrenin korunmasında yeterli olmayan önlemler ve 
yangınlarla mücadelede ve yanan alanların restorasyonunda yetersiz programlar 
olarak anlaşılmaktadır. Güney’de ve Doğu’da ise, büyük kentlere doğru ve 
Kuzey’e doğru olan göçün azalması ve hatta, kırsala doğru bir geri dönüş 
sürecinin başlaması, önceki senaryoda öngörülmüş olana kıyasla daha fazla bir 
bozulma durumuna neden olacaktır: şöyle ki, tarım toprağı kazanmak için 
ormanda,     özellikle    de,    ormancılığın    dışındaki     bir     kullanım     için  
 
* belli bir yön ve eğilim gösteren (ç.n.) 
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sürdürülebilirliği bulunmayan marjinal alanlarda açmalar artacak; çölleşme 
süreci daha da belirginleşecek; kıyılarda büyük yıkımları da beraberinde getiren 
denetimsiz turizm gelişecek; yangınlar gerçek bir soruna dönüşecek.  

Üçüncü tandansiyel senaryo, ılımlı olanıdır. Kuzey’de, terkedilmiş 
lanların yeniden kazanılmasına olanak sağlayan, kıyı ve iç kesimler arasındaki 
engenin yeniden oluşturulması şeklinde kendini gösteren tutarlı bir arazi 

ıyı kuşaklarıiçin mükemmel bir yönetim 
ını öngörmektedir. Ormancılık yönetimi 

aha çe

tik sistemlerinin ve aynı şekilde, sürdürülebilir 

a
d
yönetim planlaması politikasının ve k

lanlamasının uygulamaya konmasp
d vreci ve çok amaçlı kullanıma uygun durumdadır; korunan alanlar 
belirlenmiştir; mükemmel bir koruma sistemi sayesinde yanan alanların miktarı 
azalmaktadır. Bununla birlikte, ormanlık alanların genişlemesi, diğer iki 
tandansiyel senaryoya oranla daha kısıtlıdır. Güney’de ve Doğu’da, ulusal ve 
uluslararası göçlerin durmasının olumsuz etkileri ise, daha dengeli bir arazi 
yönetim planlaması politikası ve benimsenen parasal teşviklerle giderilen 
olumsuzluklardan daha fazladır. Daha katılımcı bir ormancılık yönetimi, 
korunan alanların artması, ormanlık kıyı bölgelerini koruma konusunda yapılan 
iyileştirme ve çok amaçlı plantasyonlar, yalnızca, orman alanlarındaki 
daralmayı 2000 yılından sonra biraz  durdurur. 
 Daha çok kendi merkezine odaklanmış bölgesel kalkınma ve ulusal 
kalkınma olarak tanımlanan birinci alternatif senaryo, orman alanlarının ve 
çevrenin, ılımlı tandansiyel senaryodakine benzer biçimde bir yapılanmaya 
dönüşmesiyle sonuçlanmaktadır. Kuzey ülkelerinde, çok bozuk alanların, 
Avrupa Komisyonu’nun verdiği destekle rehabilitasyonu yavaş ilerlemekte, 
üretim amaçlı ormancılık yönetiminin gelişmesi zayıf kalmaktadır. Güney’de ve 
Doğu’da, göç olanakları orman alanları üzerindeki baskıları azaltmakta; turizm 
için yapılan uluslararası yardımlar, kıyı kuşağındaki orman alanlarının, 
Kuzey’dekine benzer biçimde yapaylaştırılması sonucuna götürmektedir.  
 Son olarak, ikinci alternatif senaryo, güçlendirilmiş bir uluslararası 
işbirliğiyle, ülkelerin gruplandırılmasıyla, arttırılmış birlik destekleriyle, 
bölgeler-içi değişimlerin geliştirilmesiyle özellik kazanmaktadır. Bu senaryo 
Kuzey’de, entegre kırsal yönetim planlaması, korunan alanların oluşturulması, 
özellikle ormancılıkta yerel kaynakların (bu konuda, yapacak odun üretiminin 
işlevinde bir ayrım yapılması biçiminde) değerlendirilmesi konularında çok 
sayıda iyileştirmelere karşılık olmaktadır. Güney’de ve Doğu’da, kalkınma için 
daha yüksek oranda ve daha etkin kamu yardımı, ormancılık sektöründeki 
olumlu etkilerini, en azından uzun erimde, gösterecektir; çünkü buralarda nüfus 
baskısı, en az 2010 yılına kadar varlığını sürdürecektir. 
 1990’lı yılların sonunda Mavi Plan örgütü, yeni bir global rapor 
hazırlama işini üstlenmeden önce, nüfus, su kaynaklarının yönetimi, kentleşme 
sorunları, sürdürülebilir turizmin koşulları, özellikle tarım pazarlarının karşı 

arşıya bulunduğu açılım başta olmak üzere, pazarların küreselleşmesinin k
sonuçları, çevre için ulusal istatis
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kalkınma için kılavuz başarı araçlarının oluşturulması gibi kimi öncelikli 
konular üzerinde prospektif etüdü yoğunlaştırmaya girişmiştir. Bu çok çeşitli 
çalışmaların, öyle görünüyor ki, Akdeniz ormanlarının ve orman alanlarının 
gelecek yıllardaki gelişim-dönüşüm süreçlerini biçimlendirecek olan 
gelişmelerin genel çerçevesini oluşturmada çok değerli katkıları olacaktır.  
 
 
2. Orman alanlarının geleceğini biçimlendiren gelişim-dönüşüm  
     süreçleri  
 
 
2.1. Küresel iklim değişiklikleri 
 

Kısa bir süre öncesine kadar, iklimin değişmez genel ortalama 
eğiliminin dışında bir durumdan söz etmek düşünülmezdi. Bugün artık durum 
değişmiştir. Atmosferdeki “sera etkili gaz” birikiminin, iklim üzerinde önemli 
değişiklikler meydana gelmesi sonucunu doğuracağından pek az uzman kuşku 

uymakd tadır ve IPCC (İklim Değişikliği için Hükümetlerarası Panel)’in yeni 
raporları, bu sorunla ilgili durum saptaması yapmaktadır. Halen var olan 
belirsizlikler, daha çok, bu değişikliklerin önceden kestirilebilir hızı, ve 
etkilerinin uzaydaki dağılımı  üzerine ve yine, beşeri toplumların bu değişimleri 
önceden sezme ve önlem alma kapasiteleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Akdeniz 
havzasında nasıl olacak? Isı yükselmesi, yağışlarda artış ya da azalış olacak mı?   

Uzmanlar, uzun süren kuraklıklar, şiddetli yağmurlar ve seller, 
kasırgalar... gibi doğal afetlerin görülme sıklığının ve şiddetinin artmasının 
güçlü bir olasılık olduğu konusunda hemfikir görünmektedirler. Oysa Akdeniz 

limi, ik tam olarak da, büyük değişkenlik göstermesiyle ve bu sıradışı olayların 
göreceli sıklığıyla belirginleşmektedir. Şu halde, bu karakterlerin daha da 
yoğunlaşarak şiddetini arttırması ve bunun sonucunda bitki örtüsünün “stres” 
altına girmesi riski ile karşı karşıya kalma söz konusudur. Bitki örtüsü 
formasyonları ve bunları üstünde taşıyan topraklar, özellikle daha kurak olan 
bölgelerde istikrarlı durumlarını yitirme riski altına gireceklerdir. 

Havzanın Kuzey’inde yer alan bölgelerde, daha sık görülen bu sıradışı 
olaylar, iklimin bir ölçüde “Akdenizlileşmesi” sonucunu getirebilecektir. Şu 
halde, streslere tahammülü yüksek olan Akdeniz bitkilerinin, daha dayanıksız 
olan ılıman iklim bitkilerinin yerine, daha Kuzeye doğru yükselişlerine mi tanık 
olunacaktır? Kuşkusuz, bu yalnızca bir hipotezden ibarettir. Bu durumda, 
Akdeniz orman alanlarının Kuzey’e doğru global olarak yer değiştirmesi söz 
konusu olacaktır. Bu olanaklı mıdır?  Hangi hızla gelişir? 

Havzanın Güney bölgelerinde, iklimin kuraklaşması ve toprakların 
çölleşmesi sonucunu getirecek olan, iklim kuşaklarının Kuzey’e doğru yükselişi 
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olgusu gelişir mi? Böyle bir gelişme, bu bölgeler için kuşkusuz felaket olurdu. 
Bununla birlikte, yağışlardaki artışın, sıcaklıkların ve evapotranspirasyonun 
yükselmesinden kaynaklanacak kimi etkileri dengelemesi olasılığının içinde yer 
aldığı, daha iyimser bir senaryo ile de karşı karşıya kalınabilecektir. Bundan 
yaklaşık 8 000 yıl öncesinde, Sahra’nın büyük bölümünün steple kaplı 

lduğunun düşünüldüğü  “optimum holosen”dekilere benzeyen sıcaklık ve 
emlilik koşullarını düşündürecek kadar ileri gidilebilir mi?  

lma 
ği 

ı donanımlı olmak gerekmektedir. Bu ise, sonuç olarak, İklim 
eğişiklikleri Sözleşmesi ve bu sözleşmenin Kyoto protokolü diye anılan 

rtildiği üzere, potansiyel felaket sonuçlarını 
tkisi”nin ilerlemesini yavaşlatacak yolların 

ünya ölçe

o
n

Gelecekteki iklim değişimlerinin belirsizliği karşısında, önlem a
olarak, senaryo öngörülerinden en kötüsünün gerçekleşebilecearayışında ilke 

lasılığına karşo
D
tutanağının tavsiye kararında da beli
n aza indirmek bakımından, “sera ee

d ğinde araştırılmasına götürmektedir. Ormancılık yönetim planlaması 
yapılırken, meşcerelerin sağlam, özellikle değişik iklim koşulları olasılıklarına 
karşı dayanıklı, istikrarlı yapılanması hedeflerine önem verilmesine de 
götürmektedir. Silvikültürel müdahalelerin seçiminde, bu hedeflere ulaşmak 
için en uygun tekniklere doğru yönlendirmektedir.  

Akdeniz orman alanlarının, Sözleşmenin uygulamaya konmasında 
dikkate alınacak olan “karbon depolama” işlevi için kullanılmasına gelince, bu 
olanak III. Bölüm’de  anlatılmıştı: bu alanların rolü, her durumda, diğer büyük 
orman tiplerininkine oranla daha küçük olacaktır. Yine de bu alanlar, dikili 
odun hammaddesi depolamak suretiyle veya fosil yakıtlara daha fazla 
başvurmaktan kaçınmak suretiyle kendi katkılarını yapabileceklerdir. Böyle 
olmakla birlikte, kimi doğal alanları “karbon depolama” etkisine sahip 
plantasyonlara (aslında bu etki, kimilerinin belirttiğinden daha az olabilir) 
dönüştürmek suretiyle bu alanların sahip olduğu büyük biyolojik çeşitliliğin yok 
edilmesine karşı da uyanık olmak gerekir.  
 
 
2.2. Nüfus hareketleri 
 

Bu olgu, Akdeniz’de, özellikle Mavi Plan örgütü tarafından çok iyi 
incelenmiştir. Genelde, yüksek doğum oranıyla, (çocuk ölümlerinin de dahil 
olduğu) yüksek bir ölüm oranıyla ve orta derecede bir nüfus artışıyla kendini 
gösteren bir başlangıç durumunu, hijyen koşullarının iyileşmesine ve tıptaki 
gelişmelere bağlı olarak, ölüm oranının hızla azaldığı bir ilk aşama 
izlemektedir; bu birinci aşamada doğum oranı, nüfusun hemen hemen 
katlanması oranında, hâlâ yüksek olmaya devam etmektedir. Sonra, “modern” 
düşüncenin ve yaşam biçiminin benimsenmesiyle ve yaşam standardının 
yükselmesiyle bağlantılı olarak, doğum oranının düştüğü ikinci aşamaya sıra 
gelmekte ve böylelikle nüfus dengelenmiş, istikrar kazanmış olmaktadır. Hatta, 
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eğer doğum oranı ölüm oranından daha az olursa, nüfus azalabilmektedir. 
Doğurganlık yüzdesi veya, doğurma yaşındaki kadın başına düşen çocuk sayısı 
çok önemli bir göstergedir. 

Doğal kaynakların, en başta da orman alanlarının aşırı faydalanma 
baskısı altında bulunduğu süreç ile, nüfus hareketinin  birinci aşama süreci çoğu 
zaman çakışmaktadır. Şu halde, çok kalabalık, çok yoksul olan kırsal nüfus, 
yaşamını sürdürebilmek için, eskinin “iyi aile babası yönetimi” uygulamasını 
terk etm

da bitki örtüsünün de az-
çok hızl

er ülkelerde ise biraz daha yavaş bir 
üşüş sürecinde olduğunu göstermektedir. Bu indeks, yani, doğurganlık 
aşındaki kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı, 2000 yılında, Fas’ta 2.35; 

a 2.28; Libya’da 2.87; Mısır’da 3.03; İsrail’de 2,75; 
da 2,10; Türkiye’de 2,24; tek kayda değer istisna, 

ilistin 

e ve verimli doğal mirasın yenilenme kapasitelerinin uzun erimde 
sürdürülmesini tehlikeye atma pahasına olsa da, kaynakları aşırı derecede 
işletmektedir. Kırsal göç olgusu, genelde, bu dönemden itibaren harekete 
geçmektedir, çünkü, çok aşırı işletmeye karşın yerel kaynaklar artık, herkesin 
“yurdunda yaşaması”na olanak tanımamaktadır. Nüfus hareketinin ikinci 
aşaması başladığında (doğum oranının düşmesi) bunu, genel olarak kırsal göç 
izlemektedir, çünkü, uygun kazançlı bir işi kendi yöresinde bulabilme fırsatları 
hemen hemen ortadan kalkmakta; göç ederek yaşamını kazanmak, yerinde 
kalarak kazanmaktan daha kolay olmaktadır. Bu durumda, belki de ileri 
derecede bir tarımsal çöküş süreci gelişmekte ve sonuçta, yalnızca kaynaklar 
üzerindeki baskının azalması değil, ama aynı zaman

ı bir biçimde geri gelmesi söz konusu olmaktadır. 
Bu durum, havzanın Kuzey’indeki (Arnavutluk dışında) bütün 

ülkelerde, az ya da çok uzun bir süreden beri görülmektedir. Hatta, Kuzey’in 
kimi bölgelerinde, nüfusun global azalışı olgusu da yaşanmaktadır. Havzanın 
Güney’indeki ve Doğu’sundaki ülkelerde ise, nüfus hareketinin ikinci aşaması 
şimdiden büyük ölçüde başlamıştır. Hatta bu süreç, birkaç yıl öncesinde 
öngörülenden daha hızlı gelişmektedir. 

Mavi Plan’ın yürüttüğü (Attané ve Courbage, 2001) prospektif nüfus 
çalışmaları, doğurganlık indeksinin son yıllarda Kuzey Afrika’da, Türkiye’de, 
Suriye’de, Lübnan’da hızla düştüğünü, diğ
d
y
Cezayir’de 2.66; Tunus’t

uriye’de 3,19; Lübnan’S
F toprakları için 5,29 düzeyinde bulunmaktadır.  

Nüfus artış hızındaki bu yavaşlama, zaman içinde değerlendirildiğinde, 
son derece şaşırtıcıdır. Tunus için örneğin, kadın başına çocuk sayısı 1960’lı 
yılların başında 7,2; 1971’de 6,20; 1983’de 4,87; 1991’de 3,34; 1995’de 2,60. 
Fas’ta doğurganlık oranı, 1970’li yılların başında 7,4 gibi bir maksimuma 
ulaşmakta, sonra daha büyük bir hızla azalmaktadır: 1982’de 5,5; 1988’de 4,4; 
1996’da 3,1. Cezayir, daha da belirgin bir azalış seyri göstermektedir: 1978-82 
yılları ortalaması için kadın başına 7,0 çocuk; 1982-87 yılları için 6,32; 1987-92 
yılları için 4,38; 1996’da 3,14. Suriye’de bu indeks, 1960’dan başlayarak 
1980’li yılların ortalarına kadar 8 dolayında seyretmekte, bu tarihten itibaren 
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son derece hızlı bir düşüş gözlenmektedir Güney ve Doğu yaka ülkeleri, Kuzey 
yaka ülkelerinin ve adaların son derece düşük olan indekslerine (2000 yılında: 
İspanya 1,46; Fransa 1,79; İtalya 1,37; Hırvatistan 1,54; Arnavutluk 2,38; 
Yunani

 

stan 1,59; Kıbrıs 2,00; Malta 1,92) henüz ulaşmasa da, tahmin edilenden 
çok daha hızlı biçimde yaklaşmaktadır. 

Şu halde, Akdeniz’in Güney’inde ve Doğu’sunda yer alan ülkelerin 
büyük çoğunluğunun, kuşakların sayıca yenilenme eşiği olarak kabul edilen, 
kadın başına 2,1 çocuk düzeyine yakın bir nüfus artış oranına, yakın bir 
gelecekte ulaşacakları düşünülebilir. Bunun anlamı, bu ülkelerdeki nüfus 
artışının hızlı bir biçimde durması değildir, zira nüfus olaylarının büyük bir 
durağanlık özelliği vardır. Bununla birlikte, nüfus artışı, birkaç onyıl içinde 
yavaş yavaş istikrarlı bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Olasılıkla bir kırsal göçün 
arkasından gelen bu olgu, bu ülkelerin orman kaynakları üzerindeki baskıların 
oldukça yakın bir gelecekte hafiflemesini sağlayarak istikrara 
kavuşturabilecektir. Öyle görünüyor ki bu süreç, halen Türkiye’de 
yaşanmaktadır. Bunun arkasından, tıpkı Kuzey’de daha önce yaşandığı gibi, 
kaynaklar üzerindeki baskılarda azalma ve tarımın çöküşüne bağlı sorunlar da 
ortaya çıkabilecektir. 
 

2.3. Tekniklerin gelişmesi 
 

Akdeniz Bölgesi’nin agro-silvo-pastoral kaynaklarının geleneksel 
olarak yönetilip işletilmesi, insan emeğinin çok yoğun kullanılmasına ve çok 
ileri ama aynı zamanda emek yoğun alan yönetim planlamasına dayanan 
(teraslar ve sekiler, su toplama ve sulama şebekeleri, bağların, zeytinliklerin, 
kestaneliklerin, hatta meşelerin budanması gibi) tekniklere başvuruyordu. 
Birinci tarım devrimine yol açan (nadasa bırakmaksızın almaşık ekimler, yem 
bitkisi olarak baklagillerin yetiştirilmesi, hayvan koşumlu mekanizasyon gibi) 
teknolojik yenilikler, sonra ikinci tarım devrimini getirecek olan (kimyasal 
gübre, motorlu mekanizasyon, zararlı böcek ve yabani otlara karşı geliştirilen 
ilaçlar gibi) buluşlar ve bunların sonucu olarak, olağanüstü boyutlara varan 
verim ve randıman artışları, özellikle büyük ılıman ovalardaki üretimlerde 
kendini göstermiştir. Akdeniz’in çoğu bölgesi bu gelişmeleri izleyebilme 
durumunda değildi; bu ise, başta tahıllar olmak üzere, rekabet gücünü yitirmiş 
olan pek çok tarımsal üretimin terk edilmesi sonucunu getirmiştir.Verimli ve 
entansif tarım, modern tekniklerin, kârlılık ölçüleri içinde başarıyla 
uygulanabildiği, sulanabilen ve kolayca makineli tarım uygulamasına 
geçilebilen sektörlerde yoğunlaşmıştır. Diğer sektörlerde ise, gerek havzanın 
Güney’indeki kimi bölgelerde olduğu gibi büyük yoksulluk koşullarında 
süregelen, kendi geçimini karşılamaya yönelik tarım, gerek çok ileri boyutta bir 
tarımsal gerileme-çöküş durumu, gerek (kuru dağların küçükbaş hayvanları, 
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İber yarımadası dehesalarının hayvancılığı... gibi) çok ekstansif, kalıntı 
durumundaki bir hayvancılık, gerek özgün bir pazara yönelik olarak, genelde 
yüksek katma değeri olan ürünler sağlayan kimi çok özgün, (zeytin, badem, 
narenciye ve diğer meyveler, aromatik bitkiler, genelde seralarda yetiştirilen 
turfanda sebzeler... gibi) uzmanlaşmış tarımsal üretimlerin yapıldığı 
görülme

ştürme işini uygulamaya olanak verecek düzeyde düşük 
lduğu kimi bölgelerde bu durum hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Orman 
lanlarından aşırı faydalanmanın başlıca nedenlerinden biri budur. Bu durumun 

, petrol gibi) enerjilerin fiyatına ve diğer yandan 
ıcı karakterde olup olmamasına, yani, emeğin 

ırsat m

ktedir. Bir kez daha belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği’nin dört 
ülkesinde, bu ekstansif hayvan yetiştiriciliği ya da bu özgün ve uzmanlaşmış 
tarımsal üretimler varlıklarını ancak, Ortak Tarım Politikası’nın sübvansiyonları  
sayesinde sürdürebilmektedirler; yoksa, hızlı bir biçimde ortadan kalkacakları 
açıktır.  

(Biyoteknoloji, genetik mühendisliği, robotlu ve bilgisayarlı 
mekanizasyon gibi) yeni bir tarım devriminin, Akdeniz doğal alanlarının 
değerlendirilmesine yeni bir şans vereceği umulabilir mi? Belki, ancak bu, 
şimdiden bilinemez. 

Enerji yönünden bakıldığında orman alanları, geleneksel kullanımlarda 
yakacak odun ve odun kömürü biçimindeki temel enerji kaynaklarıydı. 
Güney’de, emeğin fırsat maliyetinin, odun toplama ve bunu kentlerde satılan 
odun kömürüne dönü
o
a
sürüp gitmesi bir yandan, (gaz

a, bu faaliyetin kazanç sağlayd
f aliyetine, sonuç olarak, genel ekonomik duruma bağlıdır: eğer genel 
ekonomik durum iyileşirse, yakacak odun baskısı da azalacaktır. Kuzey’deki 
ülkelerde, bu gelişim süreci çok önceden yaşanmıştır. Buralarda şimdi, yakacak 
oduna olan talep yeniden canlanmaktadır: burada söz konusu olan, genelde, 
“post-modern” süreç olarak adlandırılan, refah toplumunun yarı-lüks tüketim 
talebidir.  

Diğer enerji çeşitlerinin maliyetinin aşırı ölçüde yükselebileceği 
varsayımına karşı, biyokütle kaynaklı enerjiye dönüş önerisi çoğu zaman 
gündeme getirilmektedir. Örneğin, karbon gazı emisyonuna karşı mücadele 
etmek için, fosil enerji kaynaklarının kullanımını azaltmak bakımından, bu 
enerjiler üzerine büyük ölçüde caydırıcı çevre vergisi konmuş olsaydı, bu yola 
gidilebilirdi. Bu varsayımın ciddiye alınması gerekir. Ancak burada da, Akdeniz 
ormanlarında ve orman alanlarında yetiştirilmeye ve üretilmeye elverişli olan 
biyokütlenin, başka bölgelerde üretilecek olanlar karşısında rekabet gücü 
olmamasından endişe duyulabilir. Bu durumda, aslında, enerji üretimine yönelik 
biyokütlenin, çok gelişmiş tarım teknikleri sayesinde ve yetiştirilmesi, hasadı, 
işlenmesi ve kullanımı için ileri derecede gelişmiş endüstriyel tekniklerin 
kullanılmasıyla, son derece entansif  olarak üretiminin yapılması gerçekçi 
olurdu. Akdeniz’in ormanlık bölgeleri, karbon emisyonlarının azaltılması 
konusunda Akdeniz ülkelerinin çabalarına oldukça pahalı, küçük bir  katkıdan 
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öte bir şey yapamayacak olan bu teknikler için, genelde, pek de elverişli 
görünmemektedir.  

Odun hammaddesinin, yapacak odun, lif-yonga odunu gibi diğer 
kullanımlarına gelince, unutmamak gerekir ki, bu kullanımlara karşılık olan 
odun işleme endüstrisi, giderek küreselleşmekte ve çok büyük miktarlara varan 
düzenli, homojen, olasılıkla etiketleme ya da sertifikalandırma kuralına 
bağlanmış ve kuşkusuz olabildiğince düşük bedelle hammadde sağlamayı 
istemektedirler. Bu talep karşısında, verimliliği düşük, çok heterojen ve ulaşımı 
genelde zor olan Akdeniz ormanlarının rekabet gücü zayıf kalmaktadır. Hal 
böyle olunca, bu ormanların, üstün bir konum edinebilmeleri için, meşe mantarı 
gibi çok

rlanması uygun olacaktır. Bu ayrıcalıkların da çok iyi 
değerle

 biçimlerinin değişmesi 

 kendine özgü ürünler veya şimşir, herdem yeşil meşeler, ardıç gibi çok 
sert oduna sahip çok özel nitelikli odunlar, ya da zeytin gibi, sedir gibi, mazı 
gibi, özellikle turistlerin gözünde prestijli bir görünüme sahip olan özgün üretim 
avantajlarından yara

ndirilmesi gerekmektedir. (Doğrama, yapıştırma ve karışık malzeme 
hazırlama... yöntemlerinde bilgisayar kullanımı gibi) yeni teknolojilerin, 
Akdeniz odunlarının çeşitliliğinden daha iyi yararlanma fırsatı verebileceği de 
umut edilebilir. Ama burada da, kimi özel boşlukların, özel alanların 
geliştirilmesi, Akdeniz odun endüstrisinin genel bir yeniden 
yapılandırılmasından daha olası görünmektedir.  

Buna karşılık, terkedilmiş tarım toprakları üzerinde ya da 
ağaçlandırılmış bozuk ormanlarda, hızlı gelişen türlerle entansif üretimin 
geliştirilmesi de belli bir ilerleme sağlayabilir. Bu bağlamda söz konusu olan, 
çoğu zaman, Atlantik etkisinin yoğun olduğu Portekiz’in kuzeyindeki ya da 
Fas’ın Mamora kıyı bölgesindeki ökaliptuslar gibi egzotik türlerdir. 
 
 
2.4 Yaşam
 

Akdeniz dünyasında halen süregelen, az çok “geleneksel” özellikteki bir 
kırsal yaşam tarzından, daha “modern” bir kentli yaşam biçimine doğru geçiş 
sürecine, ülkelere ve bölgelere göre değişen uzunluktaki bir dönemden beri, 
nüfus hareketi, kentleşme, ekonomik kalkınma ve sanayileşme atılımı eşlik 
etmektedir. Bu değişimden kaynaklanan kargaşalar, bunalımlar, insanların hem 
orman alanları karşısındaki tutum ve davranışlarını ve hem de bu alanlardan 
yaptıkları faydalanma biçimlerini etkilemektedir.   

Topraklar yeterince işlenmemiş ya da kötü işlenmiş veya yetersiz ya da 
kötü otlatılmış olduğunda, tarım, kendisini tehdit eden “zararlı otlar”ın, 
“dikenler”in, işlenmemiş otlu toprakların, hatta ormanın işgaline karşı, diğerleri 
arasında, sürekli ve değişmeyen bir mücadele içinde bulunmaktadır. Geleneksel 
kırsal toplumların öteki üyeleri gibi, çiftçilerin de, genelde, (otsu ve odunsu 
yabani bitkilerin işgali gibi) yabanıl doğaya  karşı olumsuz bir algılama ve 
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yaklaşımları vardır ve odun hammaddesi, pastoral kaynaklar, çok çeşitli tıbbi ve 
besin kaynağı bitkiler, av hayvanları, çeşitli el sanatları için hammadde 
sağlayıc

ının geleceği, yerel toplumun 
bunları 

k kentlinin 
erek (hafta sonu gezintileri, tatiller gibi) geçici, gerekse kalıcı olarak kırsal 
rtama geri dönmesi için yeterince güçlü ve etkili değerlerdir. Eskiden tarım 

alanında, meslek sahibi ve kentli yaşam 
ölçüde çoğunluk durumuna gelmişlerdir. 

ısı orman alanları ile ilişkilerinde oldukça büyük ölçüde yararlanmacı 
bir tutum içindedirler. Böyle olmakla birlikte, bu durum, orman alanlarının, 
sembollerde, efsanelerde, öykülerde, destanlarda ve aynı şekilde bayramlar, 
kutsal yer ziyaretleri gibi kimi yerel sosyal pratiklerde, yoğun biçimde kültürel 
varlık olarak yer almasına engel oluşturmamaktadır. Bütün bu durumlarda, 
kırsal topluluklar ile bunların ormanlık arazileri arasındaki ilişkinin temeli, 
günler boyunca edinilmiş somut ve pratik bir bilgi olarak kalmaktadır. 

Buna karşın, kentli insanların orman alanları ile olan ilişkileri, kırsal 
kökenlerinden uzaklaştıkları ölçüde daha kopuk olmaktadır. Kimileri bu alanları 
hiç bilmemektedir. Diğerleri ise, yararlanmacılıktan uzak, çok daha sembolik, 
hatta gerçekdışı, düşsel bir varlık olarak algılamaktadırlar; bunlar bu alanları, 
yalnızca medyada gösterilen basmakalıp şeyler olarak bilmektedir; bu insanlar 
bu alanlardan özellikle eğlence, dinlence, gezinti ya da peyzaj arka planı olarak 
yaralanmakta; ama hiç olmazsa, çoğunlukla büyük bir duygusal bağlılık 
göstermektedirler. Kimileri de, bu alanlar hakkında, büyük çoğunlukla doğayı 
tanımaya ve korumaya yönelik dinlence-eğlence etkinliklerine bağlı, bazen çok 
derin bilimsel, hatta tamamen ekolojik bilgi sahibidirler. 

Akdeniz orman alanlarının ve ormanlar
algılama ve yaşama biçimleriyle az çok şekillenmektedir. Oysa, kentli 

yaşam tarzlarının giderek gelişmesiyle, orman alanlarına ilişkin “değer 
yargıları” tamamen değişikliğe uğramaktadır. Maddi kullanımlara bağlı 
yararlanmacı değer yaklaşımından, esas itibariyle duygusal, estetik ve hatta etik 
değerlere yönelme eğilimi ön plana çıkmaktadır. Bu değerler, pek ço
g
o
alanları olan pek çok kırsal yerleşim 

içimine alışık olan insanlar, büyük b
Bu gelişme, bölgenin ekonomik yönden gelişmişliği ölçüsünde daha fazla 
olmaktadır. Kuzey’in kimi bölgelerinde şimdiden çok belirgin olan bu durum, 
diğer bölgelerde de görülmektedir. Havzanın Güney’inde ve Doğu’sunda da 
görülmeye başlamıştır.  

Kentli kültürüne sahip bu “yeni köylüler”in, genelde yüksek bir satın 
alma gücü, belli bir sosyal etkinliği, gelişmiş bir katılımcılık özellikleri 
bulunmakta; orman alanlarına karşı yüksek estetik ve etik değerler 
beslemektedirler. Bu insanların varlığı, bu alanların algılanış, kullanım ve 
yönetim biçimlerinde temel bir gelişim faktörü olmaktadır. Kimi zaman, “eski 
köylüler” ile yaşanan bir çatışma döneminden sonra, bu alanların planlanmasını 
ve yönetimini büyük ölçüde değiştirme konusunda çoğu zaman bir uzlaşma 
sağlamaktadırlar. 
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Bu hareket Kuzey ülkelerinde, gelişmesini hangi hızla sürdürecektir? 
Bu ormanlık alanlar hangi oranlarda “kentliler için kolektif düzenlemeler” 
tarzında bir yaklaşımla ele alınacaklardır? Hangi oranlarda “yeni köylüler”in 
keyifli kullanımları için ayrılacaktır? Bu model, Güney’de, özellikle de en fazla 
kentlileşmiş kesimlerde büyük ölçüde uygulanacak mıdır?  

Bu hareketin içinde hangi eğilimler baskın çıkacaktır? Özellikle 
duygusal ve estetik bir algılama eğiliminin içinde orman alanları bir dekor işlevi 
mi görecektir? Ya da tam tersine, gerek doğanın bilimsel olarak gözlemlenmesi 
yoluyla, gerekse yakacak odun ve ufak tefek besin maddelerinin ve diğer 
ürünlerin üretiminin yeniden canlandırılması biçiminde daha maddi ve somut 
ilişkiler bulma eğilimi mi?    
 
 
2.5. Ekonomik çerçevenin değişmesi 
 

Bu çerçeve, orman alanlarının gelişimini büyük ölçüde 
yönlendirmektedir. Teknolojilerin ya da yaşam biçimlerinin mevcut olması, 
bunları benimsemek için yeterli olmamaktadır.Yaşam biçimini değiştirmek için 
veya yeni teknolojileri kullanmak için, insanların yeterli parasal ve kültürel 
kaynaklara sahip olmaları gerekmektedir.   

Orman alanlarının yönetimindeki ve kullanımındaki gelişmelerin hızı, 
“modern” elemanların yerel kültürlere girme hızına bağlı olduğu gibi, global 
ekonomik kalkınmanın hızına da bağlı olacaktır. Oysa, Akdeniz havzasının 
çeşitli bölgeleri göz önüne alındığında, çağdaş ekonomik kalkınma sürecine 
giriş tarihleri arasındaki farklılıklar, bu bölgelerdeki orman alanlarının bugünkü 
yapısında gözlenen farklılıkları büyük ölçüde açıklamaktadır. Tarihler 
arasındaki bu farklılıklar, bir yanda yangınlar ve dağınık plansız yerleşimlerle 
“yağma”lamalar, öte yanda aşırı faydalanma ve aşırı otlatmayla tahripler 
biçiminde kendini gösteren sorunların çeşitliliğini de açıklamaktadır.  

Ekonomik kalkınmanın genel düzeyi, orman alanlarından yapılan 
yararlanmaların gelişip nitelik değiştirmesinde temel bir etmendir, ancak, bu 
kalkınmanın aldığı ve alacağı biçim de ayrıca çok önemlidir. Sosyal gruplar 
arasındaki, özellikle de kırsal nüfus ile kentli nüfus arasındaki gelir dağılımı 
dengesinin bundan nasıl etkilendiği önemlidir. Güney’de kırsal yoksulluk, 
kaynakları aşırı sömürmenin başlıca nedenidir. Bunun aksine Kuzey’de, 
göreceli olarak önemli parasal ve kültürel olanaklarla yapılan yeni kırsal 
yerleşimler, buraların yeniden canlanmasının temel etmeni olmaktadır. Bu 
yerleşim yerlerinin çevresinde, kimi semtlerdeki kaynaşma-bütünleşme 
zorluklarına bağlı vandalizm (yangın çıkarma) eylemleri ortaya çıkmakta iken, 
başka yerlerde orman alanları yüksek sosyetenin ikamet parklarına 
dönüşmektedir.  
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Büyümenin teknolojik içeriğinin de güçlü bir etkisi olacaktır: 
telekomünikasyon, bilişim... gibi “temiz”, hatta “yumuşak” ya da “yeşil” 
tekniklere dayalı bir kalkınma modeli, doğanın ve dolayısıyla ormanın 
karşısında, çok daha “sert” ve çevreyi kirletici bir endüstri dünyasına bağlı 
kalkınma modelinde olduğundan çok farklı tutum, davranış ve beklentileri de 
beraber

rde, az ya da çok yaygın biçimdeki sürekli 
oksullaşma olgusu devam edebilir. Bu durumda, yerel doğal kaynakların 
iderek daha aşırı faydalanmayla tüketilmesine yol açan, yalnızca kendi 

aşamını sürdürebilecek ölçüdeki 
a çıkmaktadır.  Bu bakımdan, 

 

inde getirecektir.  
Mübadelenin gittikçe daha liberalleşen ve küreselleşen kapsamının da, 

Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde, etkileri büyük olacaktır. Böylece, özellikle 
modern bir büyüme sürecini gerçekleştirmek için insanların gerekli parasal ve 
kültürel sermayesinin ve ürünlerini satabilecekleri pazarlara girme olanaklarının 
bulunmadığı kırsal kesimle
y
g
geçimini sağlayacak ölçüde, hatta, yalnızca y

ar bir ekonominin içinde sıkışıp kalma riski ortayd
2010 yılı için öngörülmüş olan Akdeniz serbest ticaret bölgesinin kurulması, 
eğer tarım ürünlerini de kapsamına alırsa, Mavi Plan örgütü ve Akdeniz 
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CMDD) çalışmalarının da gösterdiği gibi, 
bu olumsuz etkileri beraberinde getirme riskini taşımaktadır. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, ormancılık kesiminde de küreselleşme, 
bütün dünyanın üretimleri arasındaki rekabeti hızlandırmaktadır. Bu durumun 
da, Akdeniz ormanlarından hâlâ elde edilmekte olan ürünlerin aleyhine gelişme 
olasılığı yüksektir. Örneğin, hammadde olarak Akdeniz ülkelerinin iç 
kesimlerindeki çam odunlarını kullanan kağıt hamuru fabrikaları, büyük kuzey 
ormanlarından veya Yeni Zelanda, Şili, Brezilya gibi ülkelerdeki ultra-hızlı 
gelişen plantasyonlardan gelen odun hammaddesi karşısında zorlu bir rekabet 
konumunda bulunmaktadır. Bugün hâlâ uygulanmakta olduğu biçimiyle, kimi 
yerel odun hammaddesi üretimi, gerçekten artık rekabetçi durumda bulunmayan 
bir kaynak olan ormanın sahipleri (özel ya da kamu) için, çok düşük kazanç 
hatta zarar etme pahasına yapılan bir üretim değil midir? Bu kapsamda, orman 
işletmecileri ve sahiplerinin, tek başına gerçekten kârlılığı olmayan bir odun 
hammaddesi üretiminin binbir eziyetine göğüs germek yerine, ormanlarının 
bakımını yaparak topluma sundukları hizmetleri açık ve net olarak onlara 
ödemeyi göze almak gerekmez mi? Bu durum, kuşkusuz, bu bölgelerdeki 
ormanlık alanların (odun üretimi ya da odun dışı diğer ürünler ve hizmet üretimi 
gibi) yönetim ve işletme amaçlarının aşamalı olarak düzenlenmesi sorununu 
açıkça tartışmayı zorunlu kılar.  
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2.6  Ka

ı Akdeniz ormancılığının ve tarımının 
sağladığ

ansiyonları büyük 
ölçüde 

r sağlayabilirdi. Bu yeni ilişkiler, karşılıklı hak 
e yükümlülükleri, özellikle de sunulan hizmetlerin finansmanı yükümlülüğünü 
eren yeni sözleşme biçimleriyle somutlaştırılabilirdi. Avrupa Birliği’nin bütün 
lkelerinde kırsal alanın geleceği için en büyük koz, asıl fırsat burada 
atmaktadır. Bugüne kadar bu fırsatın yeterince açık ve kesin olarak 
elirtilmemiş olmasından, orman alanları çok fazla zarar görmüş, çok çekmiştir. 

musal politikaların değişmesi 
 

Ormanlık alanların geleceği, çok sayıda kamusal politikalar, özellikle de 
yoksul tarım işletmelerinin kalkındırılmaları konusunda karşılaşılan (arazi 
güvencesi, pazarlara, finansman olanaklarına, teknik bilgilere ulaşma gibi) 
sorunlara olduğu kadar, çok amaçl

ı ticari olmayan avantajların kazanca dönüştürülmesine ilişkin sorunlara 
da çözüm bulmayı amaçlayan politikalar tarafından biçimlenmektedir. Bu 
sorunları ortaya atarak, ormanlık alanların yalnızca bir öğesini oluşturduğu 
kırsal alan ve toplum arasındaki ilişkilerin temel sorunsalına varılmaktadır. 
Özellikle tarım politikaları ve arazi yönetim planlaması bunun içindedir.  

Bu sorunsal, Ortak Tarım Politikası (PAC) ve Avrupa Birliği 
ülkelerinin ulusal tarım politikalarının günümüzdeki değişim-dönüşüm 
süreçlerini yönlendirmektedir: sübvansiyonlar, ürünlerle arazinin bakımı 
arasında nasıl paylaştırılmalıdır? 1992’de yapılan PAC reformundan önce, 
kotalar koymak suretiyle üretim fazlası sınırlandırılmaya çalışılarak yüksek 
müdahale fiyatları uygulamak yoluyla ve ihracatta iade uygulamak suretiyle 
tarım ürünleri sübvanse ediliyordu. Küresel liberalleşme yanlılarının baskıları 
sonucunda, 1992 reformu, tarım ürünlerine yaptığı sübv

kısmış, ancak, arazilerin yönetilmesi-işletilmesi için yardım mantığı 
çerçevesinde, yalnızca (çevreci tarım önlemleri gibi) marjinal sayılacak 
yükümlülükler üstlenmiştir. Ama yine de, bu mantık bugün, örneğin, arazi 
işletme sözleşmelerinde olduğu gibi, merkezi bir önlem getirmeyi amaçlayan, 
Fransızların yeni tarım yönlendirme yasasıyla, çok daha genişleyerek gelişme 
eğilimi göstermektedir. Bu türlü sözleşmelerin içinde orman alanlarının yeri ne 
olacaktır? Orman alanlarının çok amaçlı sosyal kullanımlarını ve ekolojik çok 
yönlü işlevlerini dikkate alan, orman arazileri mevzuat ve sözleşmeleri 
Akdeniz’in çeşitli ülkelerinde uygulanacak mıdır? 

İnsan tarafından kullanılan biyotopların çeşitliliğinin korunmasına 
ayrılmış olan “Natura 2000” Avrupa Programı da, toplumun yeni beklentilerinin 
fonksiyonu olarak kırsal alanların (ormanlık olanlar dahil) yeni yönetim-işletme 
biçimlerinin denenmesi için mükemmel bir fırsat oluşturabilir. Ama ne yazık ki, 
pek çok orman ya da tarım işletmesi sahibi veya işletmecisi, burada hâlâ, 
bürokratik engellerin daha da artmasından başka bir şey görmüyorlar. Oysa tam 
tersine, bu program iyi uygulandığında, bir yandan tarım ile orman arasındaki, 
öte yandan da çevre ile kentli toplum arasındaki ilişkilerin yenilenmesi, yeniden 
oluşturulması için önemli fırsatla
v
iç
ü
y
b
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Tarımdaki yeni gelişmelerin, eski dengeleri ve biyolojik çeşitliliği büyük ölçüde 
hlikeye attığı Güney’de ve Doğu’da ise, bu gibi önlemler daha da çok 

gerekec

asının 
gereklili

n orman yangınlarına karşı 
duyarlıl

te
ektir. 
Böylesi önlemlerin uygulamaya konması, “ekokondisyonalite” 

sorununu, yani, çevre konusunda belirlenmiş hedeflere gerçekten, etkin biçimde 
ulaşılması için, kaynaklardan yararlanacak olanlara dayatılan koşulların 
tanımlanması, uygulanması ve denetlenmesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
sorun, çok pahalı olmayan, doğru ve uygun denetim süreç ve yöntemlerini 
belirleme güçlükleri; bu süreç ve yöntemlerin ekonomiden sorumlu görevlilerce 
kabul edilebilirliği; ve dahası, kamusal politikalar arasındaki, hatta çevre 
politikalarının kendi içindeki kimi anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulm

ği gibi birçok nedenden dolayı hassas bir konudur. Bu sonuncu husus 
için iyi bir örnek, büyük etoburların (Güney Alplerde kurtlar, Pirenelerde ayılar) 
korunması ile, açık alanda ekstansif küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 
geliştirilmesi arasındaki çatışmalar nedeniyle, İtalya’da ve Slovenya’da 
uygulanan yöntemler, bu çatışmaların büyük ölçüde üstesinden gelinebilir 
olduğunu göstermesine karşın, Akdeniz’in kimi dağlık masiflerinde yaşanmıştır.  

Tarım ve ekonomi politikalarının yanı sıra, kentleşme ve ulaşım 
politikalarının da, orman alanları üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. 
Kentleşme konusunda yapılmış olan (altyapısı ve donanımları tamamlanmış 
olan semtlerde planlı yerleşimin denetim altında sürdürülmesi ya da tam tersine, 
denetimsiz,  anarşik bir yapılaşmaya bırakılması gibi) seçimlerde olduğu kadar, 
ulaşım konusundaki (hep özel binek araçları, hep kamyonlarla karayolu 
ulaşımına ağırlık verme ya da tam tersine, performansı yüksek toplu taşım 
araçlarıyla ulaşım politikasına ve demiryolu ulaşımına yatırım yapma gibi)  
seçimler de alan kullanımlarını, yerleşimlerin büyüme hızı ve plansızlığı-
denetimsizliği oranında daha da genişleyip yaygınlaşmak suretiyle tayin edici 
olmaktadır. Bunun yanı sıra, ormanlık bölgeleri

ığı, dağınık bir yerleşim oluşturan, yangının çıkma olasılığını arttıran ve 
yangın çıkması durumunda korunmaları için çok sayıda mücadele aracının 
hareketini engelleyen “orman içi yerleşimler” yüzünden, bunların varlığı 
oranında yüksek olmaktadır. 

Akdeniz’de çok fazla bulunan turistik bölgelerde, orman alanları ile, 
yeni yapılaşmaların ve yeni altyapı tesislerinin oluşturulması arasındaki 
ilişkilere özel bir dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Aslında bu alanların 
kalitesi, özellikle peyzaj yönünden, turistik çekim merkezleri olmalarında en 
önemli faktörü oluşturmaktadır. O halde, Mavi Plan’ın “sürdürülebilir turizm” 
çalışmalarında da vurgulandığı gibi, bu estetik ve doğal mirasın, uygunluğu ve 
saygınlığı bulunmayan yönetim planlarıyla har vurup harman savurulmaması, 
“altın yumurtlayan tavuğun kesilmemesi” gerekmektedir. 
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3. Yeni fırsatlar, yeni çözümler 
 

Akdeniz orman alanlarının potansiyel gelişimlerini ve olası 
kullanım

malı. 

larını yönlendiren temel faktörlerin yukarda yapılmış olan analizi, bu 
alanların geleceğinin, büyük ölçüde kendilerinin dışındaki “motor” lara bağlı 
olduğunu düşünmeye yöneltmektedir. Bu dışsal motor faktörlerden, küresel 
iklim değişikliklerinin, nüfusun, teknolojilerin, yaşam biçimlerinin, genel 
ekonomik kalkınmanın gelişim-evrim süreçleri gibi kimilerinin güdümü çok 
zordur; tarım, kırsal kalkınma, arazi kullanım hakkı, kentleşme, ulaşım, turizm, 
enerji, hatta ticaret ve vergilendirme konularında uygulanan politikalar gibi 
diğerleri ise denetim altına alınabilir, yönlendirilebilir. Kitabın bu alt-
bölümünde, sürdürülebilir kalkınmaya, karar süreçlerine ve tasarlanan 
eylemlerin finansmanı süreçlerine ve ormancılık dünyası aktörlerinin 
rollerindeki değişimlere bağlı olan hususlar, özel olarak incelenecektir. 
 
 
3.1. Hangi sürdürülebilir kalkınma? 
 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1992’deki Rio Konferans’ından beri 
yaygın söyleme dönüşmüştür ve  Ağustos 2002’de  Johannesbourg’taki bir 
dünya zirvesinin konusu olacaktır. En çok kullanılan tanımına göre, ekonomik 
bakımdan sürebilir, ekolojik bakımdan sağlıklı, sosyal açıdan kabul edilebilir ve 
teknolojik açıdan uygun, gelecek kuşakların gönencini feda etmeksizin 
günümüz toplumunun refah düzeyini hakça paylaşımla arttıran bir kalkınmadır 
söz konusu olan. Böyle bir hedef için herkes, ancak görüş birliği içinde olabilir! 
Sorun, bunun işlevsel olarak tanımlanmasındadır. Bu yine de, daha şimdiden, 
uluslararası düzeyde olduğu kadar Akdeniz’in bütün ülkelerinde de çok sayıda 
fikir jimnastiğinin yapılmasına neden olmuş, itici gücü yüksek bir hedeftir. Bu 
kapsamda, PAM çerçevesinde, Mavi Plan’ın sürekli toplantılar düzenleyerek 
destek verdiği Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CMDD) 
kurulmuştur.  

“Sürdürülebilir kalkınmanın göstergelerini” tanımlamak için, Mavi Plan 
işbirliğinde çeşitli örgütler tarafından önemli çalışmalar daha şimdiden 
gerçekleştirilmiştir. Bu göstergelerin, kullanılabilir olması için şu üç koşula aynı 
zamanda uyması gerekmektedir: 

- arazilerin ve kaynakların uzun erimdeki gelişim-evrim sürecini iyi 
değerlendirmek bakımından anlamlı, usa yatkın olmalı; 

- “karar vericiler” hatta kamuoyu tarafından, karışıklığa meydan 
vermeksizin yorumlanabilir olmalı; 

- yeni verilerin toplanmasında asla fazla pahalı olma
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Bu isteklerin hepsini aynı zamanda karşılamak kuşkusuz kolay değildir. 
ncak, bu göstergelerin oluşturulması, “sürdürülebilir kalkınma” kavramına 

somut b

a gibi 
örünmektedir: bir yandan, elde olması arzulanan tüm veriler bulunmamaktadır; 
te yandan da, göstergelerin çok yönlü ve bölük pörçük karakteri yüzünden, 

ştirilmeleri daha hâlâ zorluklar 
in oluşturulmasından daha çok, bir 

alkınm

bölünm
reketle, bütün 

Avr a  çalışmaktadır. 
Çok doğaldır ki, gerek orman envanterleri ve gerekse idari istatistikler toplama 

A
ir içerik kazandırmak için gereklidir.  
Asıl zorluk, bu kavramın, hem genel ve hem de çok boyutlu olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bunun, sektör temelinde bir yaklaşımla kısıtlanmak 
istenmesinin hiç bir anlamı olmayacaktır. Sürdürülebilir kalkınma, kesinlikle 
global, küresel olmak ve toplumun, ekonominin ve çevrenin bütün yönlerini 
kapsamak durumundadır. Nasıl ki yoksullukla mücadele etmeden çevre 
korunamaz ise, çevreyi tahrip etme pahasına yaşam düzeyinin sürgit 
yükseltilmesi de düşünülemez. Yine de, ister etik düzeyde olsun, ister makro-
ekonomik kalkınma modelleri düzeyinde olsun, genel bir tartışmadan 
işlevselliği olan bir uygulamaya geçmek için, genelde, göstergelerin başarıya 
götürecek olan ön hazırlıkları oluşturulmaya çalışılır. 

Şu aşamada bu işlem, çoğunlukla, biraz boşuna çab
g
ö
bunların, karar süreçlerinde somut olarak bütünle

östermektedir. Bu göstergeler, hedeflerg
k a sürecinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesine neden olan riskleri 
gösteren, “alarm sinyalleri” yönünden zengin, “kenar tabloları” çeşitlerini 
oluşturmaktadır. Ama yine de, göstergelere ilişkin tablolar hızlı bir ilerleme 
göstermektedir. 

Ormancılık bağlamında ise, Haziran 1993’te Helsinki’de yapılan, 
Avrupa ormanlarının korunması için bakanlıklararası konferansın devamı olan 
ve sürdürülebilir yönetimin aşağıdaki altı kriterini içeren bir listenin 
oluşturulmasıyla sonuçlanan “Helsinki Süreci”ni burada özel olarak belirtmek 
gerekiyor: 

a) orman kaynaklarının uygun şekilde muhafazası ve iyileştirilmesi ve bu 
kaynakların küresel karbon dolanımlarına katkısı; 

b) orman ekosistemlerinin sağlığının ve hayatiyetinin sürdürülmesi; 
c) ormanların (odun ve diğer ürünler) üretim işlevlerinin desteklenmesi ve 

sürdürülmesi; 
d) orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğin uygun şekilde 

sürdürülmesi, muhafazası ve iyileştirilmesi; 
e) ormanların yönetiminde (özellikle toprak ve su) koruma işlevlerinin 

uygun şekilde sürdürülmesi ve iyileştirilmesi; 
f) diğer faydaların ve sosyo-ekonomik koşulların sürdürülmesi. 

Bu kriterler de kendi içinde, nicel (27 tane) ve nitel göstergelere 
üşlerdir. 
Kriterler ve göstergelerden oluşan bu ortak listeden ha

up  ülkeleri kendi ulusal göstergeler listesini oluşturmak için
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yoluyla

nvanterlerdeki orman alanlarının 
yüzölçü

a konmuş olan Avrupa 
sistema

kaydetm

ilgilidir: 

- 

belirtilenler, orman alanlarının gelişim-evrim sürecini izlemek bakımından son 
dere

- 

- 

- 
 alanlar. 

 verilerin elde edilmesi için ulusal süreç ve yöntemlerin bulunduğu 
durumlar, somut olarak, doğru biçimde sağlanabilen tek göstergeler olmaktadır. 
Şu halde, pratikte, en güvenilir göstergeler, e

mü, dikili ağaç hacmı, yıllık ortalama artım gibi klasik veriler 
olmaktadır. Çoğu zaman sürdürülebilir yönetimin en önde gelen bir göstergesi 
olarak kabul edilen, yıllık ortalama biyolojik artım üzerinden (üretim 
istatistiklerinden çıkarılan) hesaplanan eta da buraya eklenebilir. Gerçekten de, 
eğer uzun bir dönem boyunca bu eta oranı 1’den büyük olursa, orman 
kaynağının yenilenmesi güvence altında değil demektir, yani, sürdürülebilirlik 
durumu ortadan kalkmıştır. 

Diğer göstergeler arasında, yanan ormanların alanı da, (Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliği’nin tanımına uygun şekilde) “korunan ormanlar”ın alanı 
gibi, en çok kullanılanlardan biridir. Uygulamay

tik gözlem şebekeleri sayesinde, ormanların ekolojik dengesi ve sağlığı 
alanındaki çalışmalarda halen büyük aşama sağlanmıştır. Biyolojik çeşitlilik 
temel bir kriter oluşturmakta; ancak, bu konuda doyurucu nicel göstergelerin 
sağlanmasında büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Yakın-Doğu bölgeleri için, 1996’da Kahire’de bir uzmanlar toplantısı 
yapılmış ve bu toplantının sonucunda önerilen yedi kriter ve 65 gösterge, FAO 
üyesi Yakın-Doğu ülkelerinin Ormancılık Komisyonu’nca ormancılık yönetimi 
için temel alınmıştır. Bunların ulusal ölçekte yorumlanması ve anlatımı, daha 
erken başlamış olan Helsinki sürecininkilere oranla daha az ilerleme 

iştir.  
Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CMDD), 1999’da, 

Akdeniz’de sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğu kabul edilen 130 
göstergenin seçimini tamamlamıştır. Bunların arasında 3’ü doğrudan doğruya 
ormanlarla 

- orman işletmesinin yoğunluğu; 
orman alanının gelişimi; 

- koruma altına alınan orman alanı. 
CMDD’nin bu göstergeleri arasında başkaları da, özellikle aşağıda 

ce ilginçtir: 
orman köylerinde nüfus değişiklikleri; 

- geri kalmış kırsal bölgeler yararına programların varlığı; 
toprakların kullanımındaki gelişme; 

- ekilebilir arazi kayıpları; 
yok olma tehdidi altındaki türler; 

- yıllık yanan
Mavi Plan, özellikle orman alanları ve yanan alanlar olmak üzere, 

mevcut verilerden hareketle, bu göstergeler hakkında fişler hazırlanması işini 
üstlenmiştir. 
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Daha uzun erimde, Güney’de olduğu kadar Kuzey’de de, Akdeniz 
ülkeleri için son derece anlamlı bir göstergeler dizisi, orman alanlarının 
kategorilerine göre dağılımının gelişimi olabilecektir. Şöyle ki: (meşe ya da 
kayın göknar tipinde) istikrarlı bir aşamaya ulaşmış olan ormanlar; (çam 
türünde) öncü ormanlar; açıklık ormanlar; yüksek makiler; alçak makiler; 
garigler; az ya da çok çalılık stepler; “leopar derisi” görünümündeki vejetasyon; 
çıplak toprak gibi. Aslında, Akdeniz orman alanlarının özelliklerinden biri de, 
bu değişik kategoriler arasında, ilerleme (ya da “biyolojik yükseliş”) veya tam 
tersine, gerileme yörüngelerine göre evrimleşme göstermeleridir. Bu çeşitli 
kategoriler arasındaki “geçiş matrisi”nin bilinmesi, belli bir bölgedeki orman 
alanları

Kaynak: 

tim-işletme göstergeleri sorununa 
bağ ır syonu” sorunu, yani, orman ürünleri 
üretim tın alan her tüketiciye, satın aldığı 
ürü ,

k kirli atık nedeni olan organoklor türevinin akarsulara 

nın global durumunun değerlendirilmesi açısından çok ilginç olacaktır. 
 

Tablo 8 
Yönetim planı olan ve koruma önlemleri uygulanan orman alanları 

(bin hektar) (%)

İspanya 11.694 81.4 3.420 24
Fransa 15.341 100.0 2.746 18
İtalya 1.117 11.2 1.881 19
Sloven

41.0 137 14
Yunan 55.8 1.047 29
T iy 97.3 194 2
K ıs
İsrail

597 27.8 - -

ya 1.107 100.0 80 7
Hırvatistan 1.531 85.9 414 23
Bosna-Hersek 2.007 88.3 - -
Sırbistan 2.723 94.3 2.887 100
A avurn tluk 406

istan 2.009
ürk e 9.954
ıbr 172 100.0 172 100

132 100.0 - -
Tunus 400 78.4 - -
Cezayir

Ülke/alan
Ulusal raporlardan alınan veriler

(bin hektar) (toplam 
ormanların %si)

Orman yönetim planlaması 
altındaki alanlar

Korunan alanlarda yer alan 
ormanlar

 
FAO (2001) 
 
Bir başka sorun, sürdürülebilir yöne

lıd : orman ürünlerinin “ekosertifika
zincirinden çıkmış bir ürünü sa

nün  çevreye hiçbir biçimde zarar vermediğini garanti edecek bir yöntemin 
geliştirilmesi sorunu. Uzun süreden beri iki kavram, karşı karşıya gelmiş 
durumdadır: bir yanda, fabrikasyon normlarının uygulanmasına ilişkin olarak 
(örneğin, ço
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bırakılm

, 
sertifikasyonun, üçüncü bir bağımsız taraf eliyle, bölgesel düzeyde verilmesini 

 ormanları ya da 
 sahip olması nedeniyle, 

 
 

 
 
 

i

 
lmanya ve Fransa’da yürürlüğe konan yasal düzenlemelerden 

ek bakımından, bunların birinci hedefi, 
açmalar a da orman alanlarının azalmasını sınırlandırmak ve aşırı miktarda 
kesimle

asını önlemek amacıyla, kağıt hamurunun beyazlatılması işleminde klor 
kullanılmamasının dayatılması gibi)  İSO normları kavramı; diğer yanda ise, 
orman ürünleri üretim sektörünün işleyişinin, başından sonuna kadar tam olarak 
“izlenebilirliği”ni içeren, ürünlerin gerçekten sürdürülebilir tarzda yönetilip 
işletilen bir ormandan geldiğini garanti etmeye ilişkin FSC (Forest Stewardship 
Counsil) kriterleri kavramı. 1998’den beri, altı Avrupa ülkesinin (Finlandiya, 
İsveç, Norveç, Almanya, Avusturya, Fransa) orman sahipleri federasyonları, on 
dolayında başka ülkenin söz konusu federasyonlarının da katılımıyla Pan-
Avrupa Sertifikalı Ormanlar Sistemini yürürlüğe koymuşlardır. Bu sistem, 
Avrupa hükümetlerarası sürecinin (yukarda açıklanmış olan Helsinki Süreci) 
ürünü olan sürdürülebilir yönetim-işletme kriterlerine dayanmaktadır. Sistem

öngörmektedir. Akdeniz ormanlarının, ılıman ormanlar, kuzey
tropikal ormanlara oranla daha düşük bir üretim işlevine
sertifikasyon sorunu, daha az dayatmacı olmaktadır. Ama yine de, sertifikasyon 
zorunluluğunun olmaması, satılabilir üretim olanaklarına sahip olan Akdeniz 
ormanlarının sertifikalandırılmasında ek bir engele dönüşmemelidir. Şu halde 
bu konu, Akdeniz ölçeğinde ele alınmayı hak etmektedir. 

3.2. Kim karar verir, kim bedel öder? 

Her yönetim-işletme için temel bir sorudur bu. Orman alanları
konusunda yanıt, teorik olarak açık görünmektedir: ormanın sahibi, ulusal
orman mevzuatında belirlenmiş yasal çerçeve içinde, ormanının nasıl yönetilip 
şletileceğine karar verir ve bunu finanse eder. 

Genel olarak üç mülkiyet kategorisi ayırt edilmektedir, bunlar: ulusal 
devlet (federal yapılanması olan ülkelerde bölgesel ya da eyalet) , yerel 
yönetimler (çoğunlukla belediyeler), gerçek ya da tüzel, özel kişilerdir. Ülkelere 
göre, bu kategorilerden biri ya da diğeri ağır basmaktadır. 

Orman yasaları bir ülkeden diğerine değişmektedir, ancak, yine de belli 
bir benzerlik gösterirler. Bunlar genelde, XVIII. yüzyıldan itibaren, önce
A
kaynaklanmaktadır. Basite indirgem

ı y
r ve aşırı otlatma yoluyla yapılan aşırı faydalanmaları engellemek 

olmuştur ve ormancılık faaliyetleri üzerinde Devlet’in denetimini 
düzenlemektedirler. Doğanın korunmasını ve (erozyon, çığ, yangınlar... gibi) 
doğal afetlere karşı korumaya ilişkin olarak daha yeni tarihli yasal düzenlemeler 
de bu mevzuata eklenmiştir. Gerek Devlet orman idareleri eliyle doğrudan ve 
gerekse özel orman sahiplerine, kimi zaman oldukça cömert biçimde sunulan 
desteklerle, çoğu zaman büyük ağaçlandırma politikaları yürütülmüştür. Kabul 
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etmek gerekir ki, bütün Akdeniz havzasında en etkin ağaçlandırma politikaları, 
Devlet otoritesinin daha çok öne çıktığı baskı rejimlerinde yürütülmüştür.  

Pratikte, Akdenizli Devletlerin bu alanlara müdahalelerinin sonuçları 
çeşitli sınırlandırmalarla karşılaşmıştır ve farklı nedenlerden dolayı gittikçe 
daha sık olarak zorlanma riski altındadır, örneğin: 

- özelleştirme ve bütçe harcamalarının sıkı denetimi kapsamında, 
Devletler, bu alanlar üzerindeki rollerini, yalnızca kamusal denetim 
işlevlerine indirgemek ve yönetim-işletme görevlerini hafifletmek 
istemektedirler. Bundan dolayıdır ki, yalnızca Akdenizli olanlar değil, 
pek çok başka ülkede de (örneğin Almanya’da), Devletin ormancılık 
hizmetlerinin, ödenek ve personel olanakları yönünden kısılması ve 
görevlerinin de yeniden merkeze çekilmesi konusunda tartışmalar 
yapılmaktadır; 

- havzanın, Fas’tan Türkiye’ye kadar, Güney’indeki ve Doğu’sundaki 
ülkelerde, orman alanlarının hemen tamamı Devlet mülkiyetindedir. 
Bunun istisnaları, çoğu zaman, gerek İslam hukukundan doğan, din 
kurumlarına ait mallar ve gerekse özel şahıs mülkiyetiyle 
ağaçlandırılmış arazilerdir. Bu yapı, bu ülkelerin tarihi ve politik 
gelişim süreçlerinin bir sonucudur. Ne var ki, orman idaresi, seferber 
etmeyi arzuladığı tüm dikkat ve olanaklarla bu alanları yönetip işletme 

amamaktadır. Böylelikle, Türkiye’de, 
daha yakın zaman öncesine kadar çok güçlü bir kurum olan bu idare, 

aşmış olan araziler üzerinde, 

rını bazen yeniden 

imkanına artık her zaman sahip ol

bugün artık kendi sınırlarını daraltmak ve orman alanlarının çeşitli 
ürünlerini değerlendirmek için yeni yollar aramaktadır (bkz. Dafniköy 
örneği). Fas’ın kuzeyinde, yakın zamanlara kadar ormanlık , dolayısıyla 
Devlete ait olup da şimdi ormansızl
özellikle mülkiyet hakkının yeniden belirlenmesini içeren yeni bir 
katılımcı yaklaşıma bel bağlanmıştır (bkz. Rif örneği). Bu iki örnek, 
orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmek için, 
mülkiyet hakkı ve faydalanma hakkı konula
düşünmek gerektiğini göstermektedir; 

- İspanya’nın, Yunanistan’ın kuzey bölgelerinde, çoğu zaman, özel 
orman sahibi yaşlı köylüler ya da bunların genelde kentli olan 
mirasçıları, ormanlarından artık hiçbir gelir sağlamamakta ve bu 
alanların yönetim ve işletilmesi konusuyla hemen hemen hiç 
ilgilenmemektedirler. Bu durum, özel ormanların miras yoluyla çoğu 
zaman büyük ölçüde bölünmeleri ve böylece yönetilip işletilmekten 
mahrum kalmaları sonucunu getirmektedir. Bu bölünme, bugün 
ormanlık olan pek çok alanın, gerçekte, ileri derecede parçalı bir eski 
tarım arazileri parselasyonunun üstünü örtüyor olması ile  daha da 
belirginleşmektedir. Bu durumun da zaten, özellikle ormanlaşmaya 
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doğru “biyolojik yükseliş” ve biyolojik çeşitlilik bağlamında sakıncası 
yoktur; 

- 

kin olan (doğanın korunması, 

enme yerlerinin yönetiminin planlanması, yapılaşma 

ortak m
senaryo
değildir
Güney’i
senaryo

olarak ş
a) 

nrasında, eski kırsal ilgi grupları 

b) 

hariç tutularak  bu alanların yönetim planlamasını yapacaktır. Orman 

tam tersine, yeni sosyal gruplar, bazen büyük bir tutkuyla, orman 
alanlarını yönetip işletme konusuyla ilgilenmektedirler. Bu gruplardan 
kimileri, gittikçe daha kalabalık ve daha et
yerel çıkarların savunulması, şu ya da bu spor veya açık hava etkinliği 
yandaşları... gibi)  dernekler arcılığıyla girişimde bulunmaktadır. 
Diğerleri (ya da yine aynı gruplar), çoğu zaman bir ev ya da en azından 
bir “kulübecik” yapmak amacıyla, yahut da, bazen bu alanlarda bir tür 
“eğlenme ve dinlenme amaçlı silvikültür” uygulamak için ormanlık 
parsellerin sahipleri olmaktadırlar. Orman alanlarına ilişkin (arazi 
planlaması, yangınlara karşı koruma, bu alanların halka açılması ve 
orman içi dinl
izinleri, avlakların düzenlenmesi koşulları... gibi) sorunlar, politik 
söylemler içinde ya da seçim dönemlerinin propagandaları arasında 
giderek daha çok yer bulmaktadır. Bunların karmaşıklığı, orman 
alanlarından çeşitli şekillerde faydalanan ya da en azından, yasal olarak 
sahibi olmadığı ve hatta her hangi bir başka yararlanma hakkına da 
sahip olmadığı halde bu alanlar karşısında, sembolik bir kendine mal 
etme duygusu yaşayan grupların sayısı oranında artmaktadır.  
Bu çelişkili ve gerilimli durumlar, yönetimsizlik, özelleştirme, yeniden 
ülkiyete alma ve ortak mal yönetimi olarak adlandırılan çeşitli 

larla son bulabilir. Zaten bu senaryoların birileri diğerlerinden bağımsız 
 ve bir bölge ölçeğinde alan paylaştırılabilir. Havzanın Kuzey’indeki ve 
ndeki farklı sosyal ve ekonomik koşullar, bu iki ayrı bölge gruplarında, 
ların tamamen farklı biçimlerde ortaya çıkması sonucunu getirebilir. 
İspanya’dan Yunanistan’a kadar olan Kuzey bölgelerinde, çok şematik 
u varsayımlar öne sürülebilir:  
yönetimsizlik senaryosu, isteğe bağlı yönetim-işletme girişimlerinin, 
fiilen, hemen hemen durma noktasına gelmesi anlamındadır. Çok 
şiddetli bir tarımsal gerileme süreci so
ortadan kalkmıştır; yenileri, alan üzerinde tutarlı bir projeye sahip 
olmak için yeterli sayıda ya da bilinçte değildirler. Bu ille de, alanın boş 
ve kullanım dışı olduğu anlamına gelmez, ama yalnızca pasif ilgi 
gruplarının varlığı anlamındadır. Doğa, “haklarını geri alır” ve biyolojik 
yükseliş görevini yapar, ancak, yangın riski çoğu zaman yüksektir; 
özelleştirme senaryosunda, bireysel veya gruplaşmış olarak arazi 
transferleri sayesinde, mülkiyetin ve kullanımların uyumlu, tutarlı bir 
konuma gelişine tanık olunacaktır. Özel bir kullanım biçimine kendini 
vermek isteyen sosyal ilgi grupları, alanları satın alacak ve öncelikli 
olarak bu kullanım için, diğer kullanımlar ve özellikle diğer kullanıcılar 
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içinde geçici olarak ya da devamlı oturanların yerleşim yerleri de 
kuşkusuz düşünülecektir. Bu senaryoda, avlaklara, golf sahasına... 

c) 

d) 

onusunda 

ürü 

u, “pozitif toplamlı bir oyun” gibi 

ayrılan büyük alanlar da bulunacaktır, ama, bisiklet yarışı klüplerine, 
tırmanışçılara, doğacılara... hatta doğa korumacılara ait mülkiyetler de 
düşünülebilir.  
yeniden ortak mülkiyete alma senaryosunda, önemli parasal olanaklara 
ve güçlü bir siyasi meşruiyete sahip olan kamusal ortak iyelikler, hakem 
rollerini ve yönetim planlaması seçimlerini bütün sosyal gruplara 
dayatacaklar ve gerekli arazi istimlaki ve donanımları 
gerçekleştireceklerdir. Burada söz konusu olan, Devletin doğrudan bir 
eyleminden çok, önemli yerel topluluklar veya (örneğin, Sahil Koruma1 
gibi) kamusal kurumlardır. 
ortak mülkiyette pazarlığa dayalı yönetim senaryosunda, ilgili taraflar 
(mal sahipleri, birlikler, faydalanma hakkına sahip olan gruplar, 
dernekler...), orman alanlarının çok amaçlı kullanımı için yönetim 
planlamasını  kendi aralarında görüşüp tartışarak oluşturacaklardır. Bu 
taraflardan her birinin, yönetim planlarını uygulamak ve beklenmedik 
olası durumlar karşısında kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek olan 
(örneğin, 1989’daki büyük yangın sonrasında, Fransa’da, Sainte-
Victoire masifinin yönetim planının yeniden yapılması k
olduğu gibi), kullanıma ilişkin anlaşmazlıkları çözüme bağlamak için 
kurumsal ve parasal kendi olanakları bulunacaktır. Bu dördüncü 
senaryo, etik bağlamda, kuşkusuz en doyurucu olanıdır, ancak, 
uygulanması kolay değildir. Esas itibariyle, çeşitli ilgi gruplarının 
işbirliği yapma konusunda istekli olmalarına ve bu grupların toplumsal 
yaşam vizyonlarına bağlıdır; şöyle ki: bu ilgi gruplarının global kült
içinde, toplum, ya herkesi tatmin etmek için iyileştirmeye yönelik bir 
işbirliği olanağının bulunduğ
algılanır; bu durumda kamusal ortak iyeliğin yönetimi, herkesin 
“kazanım”larını arttıracak bir ortak iradenin sonucu olarak ortaya çıkar. 
Ya da, toplum, birinin kazandığı yerde diğerinin kaçınılmaz olarak 
kaybedeceği “sıfır toplamlı bir oyun” olarak görülür. Özelleştirme, ya 
da olasılıkla kamusal ortak iyelik, bu durumda, olanaklı tek çıkış yolu 
olacaktır. Gerçekte en isabetli seçim, özelleştirme ile kamusal ortak 
iyelik arası bir orta yol gibi görünüyor. Bu, söz konusu terimin en yüce 
anlamıyla, toplumun tercihi ya da politik tercihtir. 

 

1. K
bir Devl
başkasına
Koruma 
Akdeniz 
ormanlık
yüzölçüm

ıyı alanları ve göl kenarları için Sahil Koruma, Fransa’da, 1975’te kurulmuş kamu yararına 
et kuruluşudur. Bu kuruluş, korumak amacıyla, kıyı arazilerini yapılaştırılamaz ve 
 devredilemez kılarak sahiplenmiştir. Genel olarak halka açık olan bu araziler, Sahil 

ve ilgili kamusal ortak iyelikler arasında yapılan sözleşmeler uyarınca yönetilmektedir. 
kıyı şeridi üzerinde bu alanlar, bu şekilde koruma altına alınmış ve büyük bir bölümü 
 olan, yaklaşık 300 kilometrelik kıyı şeridini çevreleyen 30 000 hektardan fazla bir 
ünü kapsamaktadır.                        
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Fas’tan Türkiye’ye kadar, Güney’deki ve Doğu’daki bölgelerde bu 
lar, oldukça değişik biçimde ortaya çıkmaktadır: 
yönetimsizlik senaryosu burada, doğal kaynakların yönetiminde 
geleneksel metotların az-çok ileri aşamada terk edilişinden sonraki aşırı 
faydalanma sen

senaryo
a) 

aryosudur. Şu halde, içinde bulunulan durum, çevre 

b) 

n hammaddesi üretimine yatırım yapmayı 

c) 

d) 

ici deneyimler kimi 
ülkelerde yaşanmıştır (Bkz. II. Bölüm). Uluslararası işbirliğinin de, 

açısından felaket boyutuna varan etkilerini pek çok ekonomistin dile 
getirmiş olduğu “kaynaklara serbest giriş” durumunun bir benzeridir; 
özelleştirme senaryosu, neo-liberal kimi ekonomistlerin savunduğu bir 
çözüme karşılık oluşturmaktadır. Devlet orman alanlarının az-çok 
büyük bir bölümü, bu alanları keyfince yönetip işletecek ya da başka 
kullanımlara dönüştürecek olan özel şahıslara satılacaktır. Pek çok özel 
sermayenin, Akdenizli odu
isteyecekleri çok kuşkuludur. Buna karşılık, bu özel sermaye, turistik 
gelişmeye elverişli kesimlerde yatırım yapmaya çok istekli olacaktır. 
Bu özel ilgi grupları, özelleştirmenin, özellikle turistik, sürdürülebilir 
bir kalkınma ile bağdaşır olması için, doğal mirasın uzun erimde 
muhafazasının gerekliliği konusunda açık ve net bir bilince sahip olmak 
durumundadır. Ayrıca, eğer yerel halk, yasalarla ya da geleneksel 
olarak kendilerine tanınmış olan faydalanma haklarının da karşılıksız 
olarak özelleşmiş olduğunu görürse, önemli sosyal çatışmalar 
kaçınılmaz olacaktır;  
yeniden ortak mülkiyete alma senaryosu, Devletin, özellikle de 
arazideki ayrıntıda, orman yasalarını uygulamak ve orman yönetim 
planlarını kullanmak suretiyle klasik ormancılık işlerini yürütmek için 
yeterli bütçe olanaklarını yaratacağı varsayımından yola çıkacaktır. 
Hangi ülke söz konusu olursa olsun, eskiden yapılabildiği gibi, 
tamamen otoriter bir yaklaşım artık düşünülemez. Tam tersine, bu 
senaryoda bile Devlet, yerel kuruluşlara, yerel halka, birliklere 
dayanmak durumundadır.  
ortak mülkiyetteki yönetim senaryosu yerel halkın yeni katılımcı 
birlikler oluşturma biçimlerini araştırmaya karşılıktır ve doğal 
kaynakların yönetimi için yeni modeller oluşturmakla sonuçlanacaktır. 
Devlet, “hakem” kimliğiyle ve “oyunun kurallarının kefili” sıfatıyla işin 
içindedir, ancak, günlük yönetim-işletme faaliyetleri, büyük ölçüde 
yerel ilgi gruplarına yetkilendirme ile devredilecek, Devlet bu işlerden 
kısmen çekilecektir. Bu konuda çok umut ver

deneyimlerin değişimi ve hatta yenilik getirici işlemlerin finansmanına 
yardım için önemi büyüktür.      
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3.3. Ak

ormanc
bir deği

ağaçlan a 
yoğ
ormanc
daha kı
uzmanl
değişikl
ve kur
planları
korunm
teknik 
uygulan
danışma
sivil to
turizm..
halkın t uyum içinde çalışmak durumunda kalacaklardır. 
Bu geli
eski bir

kaynakl
görecel
dönüşü 
aynı ala
yangınl de yayılmaya bırakmak söz konusu olamaz. 
Öte
Havzan
(bkz. IV
yangın 
gözetlem
yayılma
hızlı h
müdaha
yerden 
filoların  başına yıllık maliyeti 150 € düzeyinde 
ncak etkinliği yüksek olan bu teknikler, yeterli parasal olanaklara sahip olan 
ölgeler için uygun görünmektedir.  

deniz ormancıları için hangi roller? 
 

Akdeniz orman alanlarının geleceğine bağlı olan durumlar karşısında, 
ıların ve Devlet ormanı ya da özel ormanların yöneticilerinin rolleri nasıl 
şime uğrayabilir?  
Teknik bağlamda Akdeniz ormancıları, geleneksel olarak büyük 
dırmacılardır; ayrıca, orman yangınları ile mücadele sorununa fazlac

unlaşmışlardır; buna karşılık, Akdeniz ormanlarının doğası da, bu 
ıların silvikültür ve orman işletmeciliği alanlarındaki deneyimlerinin 
sıtlı olması sonucuna götürecek özelliktedir. Bu çeşitli alanlardaki teknik 
ıklar kaçınılmaz olacak ve ilerlemesini ve gelişimini sürdürecektir. Ama 
iğe uğrayacak olan, özellikle, içinde etkinliklerin sürdürüldüğü sosyal 
umsal çerçeve olacaktır: ormancıların, giderek arazilerin yönetim 
nın hazırlanmasında, özellikle de kırsal planlama ve doğanın 
asında önemli roller üstlenmeye yönelecekleri düşünülebilir. Geleneksel 
görevlerinin ve ormancılığa ilişkin yasa ve yönetmeliklerin 

masından sorumlu memur kimliklerinin yanı sıra, giderek, animatör, 
n, görüşmeci olmak ve diğer kamu görevlileriyle, yerel yöneticilerle, 
plum örgütleriyle, (yalnızca ormancılık sektöründeki değil, tarım, 
. gibi) çeşitli dallardaki meslek mensuplarıyla ve genel anlamda yerel 
amamıyla işbirliği ve 
şme, bölgenin bütün ülkelerinde zaten başlamış olup, kimilerinde hayli 
 geleneğe dönüşmüş durumdadır.  
Ormanların yangınlara karşı korunması, büyük olasılıkla asıl endişe 
arından biri olarak kalacaktır. Yangınlar Akdeniz ekosistemlerinin 
i olarak normal sayılan bir elemanını oluştursa da, kimi zaman geri 
olmayan tahriplere neden olacak derecede sık olmaması gerekir. Yani, 
nda, her elli ile yüz yılda bir yangından fazla olmamalıdır. Bu nedenle, 
arı çok geniş alanlar üzerin

 yandan, insan yaşamı ve binalar için de tehlikeler büyük olacaktır. 
ın Kuzey’indeki bölgelerde, şimdiye kadar denenmiş olan tekniklerin 

. Bölüm), gelişmelerini sürdürmeleri olasılığı vardır. Bu teknikler, 
söndürme ekiplerinin çok üst düzeyde profesyonelleşmelerine; 
eyi, uyarıyı ve çıkan yangınların çok büyük çoğunluğunu, 

larına fırsat vermeden çıktıkları anda söndürmeyi başaracak, seri ve 
areket edebilen ilk müdahale şebekesinin oluşturulmasına; ilk 
leden kurtulan ve yayılan kimi büyük yangınların söndürülmesi için 
müdahale araçları, su püskürten uçaklar ve helikopterlerden oluşan 
 varlığına dayanmaktadır. Hektar

a
b
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Daha önce de değinildiği üzere, havzanın Güney’indeki ve 
oğu’sundaki bölgeler, şimdiye kadar fazla yangınla karşılaşmamışlardır, 

çünkü, 

ını getirmiştir. Bu bölgelerde eğer, ekonomik 
kalkınm

ir potansiyel ticari değeri olup 
olmaya

mesini ve dolayısıyla olası bir yangın 
durumunda ateşin ilerlemesini engellemeye elverişli, en az yanabilirlik 

D
ormandan yakacak odun toplanması ve ileri derecedeki pastoral baskı, 

ormanın alt tabakasının “temiz” tutulması, yani, çok az miktarda yanıcı madde 
ve çalı bulunması avantaj

a, pastoral baskının hafiflemesi ve yakacak odun toplamanın azalması 
sonucunu getirirse, ormanın alt tabakasında, yüksek derecede yangın riski 
yaratan, az-çok hızlı bir çalılaşmaya tanık olunması tehlikesi doğacak; sonuçta 
ise, “keçi mi, yoksa yangın mı” ikilemi ortaya çıkacaktır. Bu bölgeler, birkaç yıl 
sonra çok ciddi yangın sorunları ile karşılaşabileceklerdir. Çok pahalı olan, 
yerden ve havadan yangına müdahale araçları ile kitlesel olarak 
gerçekleştirilecek bir donanım, bu durumda, en iyi çözüm yolu olmayacaktır. 
Tarımsal ya da pastoral amaçlı yangın emniyet şeritlerinin olasılıkla 
kullanılacağı, ormanın sürekliliğine zarar vermeksizin alt tabakayı temiz tutan  
bir “sürdürülebilir otlatma”nın uygulandığı kırsal kalkınma modeli, çok daha iyi 
bir çözüm olacaktır. 

Ağaçlandırma çalışmaları, giderek daha zor ve pahalı olmaktadır. 
Ayrıca, kimi ağaçlandırmalar, özellikle de, yangın sonrasında yapılanlar, her 
zaman çok inandırıcı sonuçlar vermemektedir. Her dikim öncesinde, şu iki 
sorunun gittikçe daha çok sorulması gerekiyor: “bu ağaçlandırma neye yarar, 
amaçları nelerdir?” ve “önerilen türler ve orijinler o yetişme ortamının 
ekolojisine uygun mu?”. Söz konusu olan yapacak odun veya sanayi odunu 
üretimi ise, seçilen türün, gerçek b

cağından ve o yetişme ortamının, bu tür için gerçekten prodüktif olup 
olmadığından emin olmak gerekiyor. Eğer amaç yerel halk için yakacak odun 
üretimi ise, bu ağaçlandırmanın gelecekte yöre halkı tarafından yönetiminin ve 
işletilmesinin mekanizmalarını ortaya koymak gerekiyor. Eğer amaç, örneğin 
yangın sonrasında, peyzajın yeniden yapılandırılması ya da biyolojik çeşitliliğin 
restorasyonu ise, kendiliğinden gelecek olan vejetasyonun bu işi aynı şekilde iyi 
yapamayacağından emin olmak gerekiyor. Amaç eğer erozyonla mücadele ise, 
otsu bitkilerin ya da çalıların, bu konuda büyük ağaçlar kadar etkili 
olmayacağını kanıtlamak gerekiyor. Özetle, ağaçlamacı, ayırdetme yetisinin 
ötesinde ve  geçmişte kimilerinin yapmamış olduğu, “ormancı tutkusu”nu bir 
kenara bırakma yaklaşımı içinde, yapılan işin değerini kesin olarak ortaya 
koyacaktır. Bu çalışmaları bilinçli olarak gerçekleştirmek için, orman ekolojisi 
konusunda daha derin etütlere ve daha genel olarak, halen sahip olmadığı daha 
gelişmiş olanaklar kazanacak olan araştırma sonuçlarına dayanacaktır.  

Silvikültür konusunda önemli gelişmelerin de gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Çeşitli silvikültür modelleri IV. Bölümde işlenmişti. Sunulan bu 
modellerden biri, öncelikli olarak, yeterince yüksek bir kapalılıkta, sık ve 
kapalı, alt tabakada çalıların büyü
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durumu

ktir. Nihayet, eğer üretim işlevi Kuzey’de, gittikçe daha sık 
olarak, 

 

nun araştırılmasına yöneliktir. Bu model, doğal olarak “gölge ağacı 
türleri”nin gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Bir başka model, doğaya yakın 
denen metotlara göre, belli bir odun üretimine yöneliktir. Her durumda, erozyon 
yüzünden toprakların, geri dönülmez biçimde tahribine karşı korunması için, 
bitki örtüsünün varlığını sürdürmesi kesin bir zorunluluktur. Biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve çok amaçlı sosyal kullanımların geliştirilmesi, yalnız 
Kuzey’de değil, ama aynı zamanda Güney’de de önemi giderek artan 
silvikültürel hedeflerdir. Koruma kaygısı, özellikle ormancıları, bilgilerini 
geliştirmeye ve biyolojik çeşitlilik ayrıcalığını, ormancılığın yönlendirilmesinde 
ve yönetim planlarının hazırlanmasında daha çok göz önünde bulundurmaya 
yönelik olarak biyolojik çeşitliliği izlemeye, ekolojik değeri yüksek kimi türleri 
koruma altına almaya (orman rezerv alanları ya da bütüncül rezerv alanları 
yaratılması), kimi ağaç gruplarını yaşlanmaya bırakmaya (yaşlanma 
“tohumları”...)  ve (yollar, ağaçlandırmalar gibi) ekolojik ve ekonomik planda 
doğruluğu bazen tam olarak kanıtlanmamış olan yönetim planlarını yapmaktan 
kaçınmaya yöneltece

yönetim-işletme giderlerinin bir ölçüde dengelenmesinin basit bir yolu 
olarak ortaya çıksa da, Güney’in çoğu bölgesinde, özellikle yakıt ve yem 
kaynakları yönünden toplumun gereksinimlerinin karşılanması temel işlev 
olarak kalacaktır. 

Orman alanlarının yönetim-işletme sürecinin birlikte planlandığı alanda, 
Akdeniz ormanını yönetip işletme sanatı, kuşkusuz, büyük bir gelişim-evrim 
geçirecek ve bütün diğer ilgi grupları ve bu alanların geleceğinde yararlanma 
hakkına sahip olanlar ile sıkı bir işbirliğini gerekli kılacaktır. Kuzey’de, daha 
çok, kırsal bir ortamda yaşıyor olsalar bile kentli kültüründe yaşam biçimlerine 
sahip olan bir toplumun beklentilerine yanıt verecek, çok amaçlı yönetim 
planlamalarının tartışılması söz konusu olacaktır. Güney’de ve Doğu’da ise, 
önemi hâlâ büyük olan ve kaynaklarının büyük bir bölümünü orman 
alanlarından sağlayan tarımsal ve pastoral toplulukların, sürdürülebilir bir 
yönetime dahil edilmeleri gerekecektir. Her durumda, yalnız ve yalnız, ilgili 
bütün sosyal kategoriler arasındaki, “katılımcı yönetim”, “kamusal ortak malın 
yönetimi”, yani sonuçta, “pozitif toplamlı oyun” yaklaşımı içindeki gerçek bir 
işbirliği, orman alanlarını, bütün biyolojik çeşitliliği ve bugünkü ve gelecekteki 
yararlanma potansiyeli içinde, gerçekten sürdürülebilir bir kalkınmaya 
götürebilecektir.                      
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Bölüm 

VI. 
Eylem için yönlendirmeler 
 
 

Orman alanlarının – ormanlar, makilikler, garigler – sürdürülebilir 
yönetimi, bütün Akdeniz ülkelerinin, sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde 
belirtmeleri gereken bir meydan okumadır. Aslında bu alanlar, Akdeniz 
ekosistemlerinin temel öğeleridir; toprakların, suların, flora ve faunanın 
biyolojik çeşitliliğinin korunmasını güvence altına alırlar; esas olarak Güney’de 
kırsal toplum için yakacak, otlatma, hizmet ve yapı malzemeleri kaynakları 
sağlamaktadırlar; Güney’de olduğu kadar Kuzey’de de, kentlilerin doğaya 
duydukları özlemi karşılamada giderek daha önemli roller üstlenmektedirler; 
özellikle de, bütün kıyı ülkeleri için yaşamsal önemde olan ekonomi, dinlence-
eğlence ve turizmin gelişmesinde dolaylı ama önemli bir rolleri vardır. Nihayet, 
doğası bilinmeyenlerle dolu olan uzun erimli gelecekte, Akdeniz’deki gelecek 
kuşakların ormanlardan hangi yararlanmaları yapacaklarını, kağıt için, inşaat, 
vs. için

anın temel ilkeleri -bugünkü toplumların yasal ve 
aklı gereksinimlerini karşılamak; sosyal açıdan adaletli olmak; çevreye saygılı 
lmak; gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını tehlikeye atmamak- 
atışmaların konusu olabilir ve bütün zorluk, eylemde bunları dengelemeye 
lanak veren, işin doğası gereği politikaların hakemliklerin 
erçekleştirilmesinde ortaya çıkar.  

Böylece, havzanın Güney’indeki ve Doğu’sundaki birçok ülkede, 
ının yakınında yaşayan toplumların doğrudan gereksinimlerinin 

 orman ürünleri endüstrisinin geleceğinin nasıl olacağını ve alanların 
yönetim planlarının nasıl yapılacağını hiç kimse şimdiden kestiremez. Ama her 
durumda, ekosistemlerini sağlıklı ve iyi durumda muhafaza etmeyi bilecek olan 
ülkelerin ve bölgelerin, bu durum dolayısıyla, yeri doldurulamaz bir koz elde 
edecekleri varsayımı kesinlikle geliştirilebilir. Kısacası, çok amaçlı potansiyel 
kullanımları olan bu mirası sürdürülebilir olarak yönetmenin temel gerekçesi 
burada yatmaktadır. 

Bu gereklilik, yakın gelecekteki eylem için, aşağıda sunulmuş olan kimi 
yönlendirmelerle açıklığa kavuşturulabilir. 
 
 
1. Küresel ölçekte bir sürdürülebilir kalkınma hareketinin içinde yer  
    almak 
 

Sürdürülebilir kalkınm
h
o
ç
o
g

orman alanlar
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karşılanması, bu i
pahasına, (aç
gençleşme ka
otlatma gibi)

nsanları, bu alanlardan, geri dönüşü olmayan tahripler 
malar ve hassas toprakların tarım kültürüne alınması, doğal 
pasitesinin çok üstünde kesimler, bitki örtüsünü tahrip eden aşırı 
 aşırı faydalanmalara götürmüştür. Son on yıllar boyunca, bu 

, genelde, meydana gelen 
ek bir sürdürülebilir yerel 

alkınma sürecine girmek için, kendilerine etkin olanakların sağlanması 
erektiğinin de ayırımındadırlar. Kırsal kesimde yoksullukla mücadele, bu 

ülkelerd

e, iklim değişiklikleridir. 

yal grupların yararlanacağı biçimde 
lması gerektiği de unutulmamalıdır. Orman alanlarının kullanılmasıyla 
retilmeye elverişli olan arazi rantının, özellikle dengeli dağıtılmış olması ve 

rafından ya da, özellikle, kimi orman alanlarını, yapılaşmaya ayrılan 
nüştürme organizasyonları yapan arsa spekülatörleri tarafından gasp 

dilmem

lerin ormancıları, uzun zamandan beri, 
dengeli

tahripler çok büyük boyutlara ulaşmıştır. İnsanlar
tahribatın, kaynak kayıplarının bilincindedirler; gerç
k
g

e, doğal kaynakların muhafazası için mücadeleden ayrı tutulamaz.  
Güney’de olduğu gibi Kuzey’in de öteki bölgelerinde, orman alanları 

üzerinde ağırlığını duyuran başlıca risk, yerleşimlerin yaygınlaşması, sanayi ya 
da ticaret bölgeleri, ulaşım altyapıları, büyük turistik yatırımlar, alanı “delik 
deşik” eden birincil ya da ikincil konut inşaatlarının çoğalması, insan kaynaklı 
yangınlar, hava kirlilikleri, vs. gibi modern gelişme etmenlerine bağlıdır. Orman 
alanlarının tamamının, bütün olarak muhafazasını önermek, kuşkusuz, konu 
değildir, ama, gelecekteki kalkınmanın olanaklarını bütünüyle koruyarak, 
Akdeniz peyzajlarının kalitesini sürdürmesini sağlayacak olan, arazi yönetim 
planlaması ile akılcı ve tutarlı toprak tahsisleri süreçlerini uygulamaya koymak 
gerekmektedir.  

Ormanlık alanların genişlemesi ya da terk edilmiş alanların 
ağaçlandırılması, kimi ülkelerde, özellikle de Güney’de, gerçekçi bir bakış açısı 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan, Akdeniz orman alanları, daha önce değinilmiş 
olan sözleşmelerin konusunu oluşturan küresel sorunlara bulunacak çözümlerde 
uygun bir şekilde yer almalıdır. Söz konusu olan, bölgedeki asıl tehdit unsurunu 
oluşturan çölleşmedir, çok özel olarak zengin ve yok olma tehdidi altında 
bulunan biyolojik çeşitliliktir ve Akdeniz ormanlarının karbon depolama rolü 
sınırlı olmakla birlikt

Her durumda, sürdürülebilir kalkınmanın aynı zamanda hakkaniyete 
uygun, yani, bütün bölgelerin ve bütün sos
o
ü
örneğin, ortak kullanım alanlarında aşırı olarak otlatma yapan büyük sürü 
sahipleri ta
rsalara döa

e esi gerekmektedir. 
 
 
2. Orman yönetim planlaması anlayışı içinde yönetmek 
 

Akdeniz’i çevreleyen ülke
 orman yönetim planlarının uygulanmasına çalışarak, sürdürülebilir bir 

yönetim-işletme anlayışına çok yakın bir yaklaşım içinde çalışmışlardır.  
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Belli bir ormanın iyi hazırlanmış yönetim planı, birçok aşamayı içeren 
bir işlemdir: öncelikle, bu ormanın ekolojik, ekonomik ve sosyal çerçevesinin 
etüdünü ve aynı zamanda meşcerelerin ve mevcut kullanımların bir 
tanımlamasını yapmak; sonra, odun hammaddesi veya diğer ürünler üretilmesi, 
çevrenin korunması ve çok yönlü sosyal kullanımlar anlamındaki yönetim 
amaçlarını önermek; daha sonra, bu amaçlara ulaşmak için yapılacak çeşitli 
çalışmaları ve silvikültürel işlemleri belirtmek ve zaman içinde programlamak; 
son olarak da, bu işlemlerin ve ekonomik ve mali değerlendirmesi ile, bunların 
tahmini etkilerinin bir değerlendirmesini yapmak.  

Geleneksel olarak Akdeniz ormancıları, toprağa ve iklime bağlı doğal 
güçlükler karşısında duyarlıdırlar; özellikle dağlık kesimde, uzun süre en önemli 
yönetim amacını oluşturan ve halen de öyle olan odun hammaddesi üretim 
amaçlarının yanı sıra, bu ormancılar, erozyonla mücadele ya da yem kaynakları 
üretimi gibi diğer işletme amaçlarına da her zaman  açık olmuşlardır. Bugün ise 
sorun, özellikle biyolojik çeşitliliğin korunması, dinlence-eğlence başta olmak 
üzere, yeni kullanım taleplerine karşı çözümler üretilmesi ve henüz iyice tahmin 
edilemeyen yeni iklim değişiklikleri olasılıkları karşısında meşcerelerin sağlam 
ve dengeli kalması yollarının araştırılması alanlarında daha da genişlemektedir. 

Ormana tahsis edilmiş olan kamu finansmanı olanaklarının inceden 
inceye h

 istenen hedeflere programlanan 
olanakl

. Metotları daha “doğaya yakın” bir yönetim-işletme biçimine  

elerin 

esap edilmesi eğiliminin baş göstermesi oranında önemi artan bir başka 
zorlama, orman yönetim planlarının iyi bir ekonomik stratejinin içine 
yerleştirilmesi ve çok iyi hazırlanmış olan bu yönetim planlarının hem 
maliyetlerinin ve hem de avantajlarının, ulusal miras ile gerçek bir uyuşma 
içinde gösterilmesi gereğinden kaynaklanmaktadır. Bunların yalnızca a priori 
değerlendirmelerini değil, ama aynı zamanda, aposteriori değer tahminlerini de 
düşünmek durumundadır. A priori değerlendirme, proje aşamasındaki yönetim 
planlamaları üzerinden yapılmakta ve ulaşılmak

arın uygunluğunu, maliyetlerini ve parasal olan olmayan faydalarını, 
pozitif veya negatif tahmini etkilerini incelemektedir. Aposteriori değerlendirme 
ise, gerçekleştirilmiş olan yönetim planlamaları üzerinden yapılmakta ve 
bunların, pozitif ya da negatif, sonuçlarını, (seferber edilen olanaklarla elde 
edilen sonuçları karşılaştırmak suretiyle) etkililik ve üretkenliklerini, (seferber 
edilen olanaklarla başlangıçta öngörülmüş olan hedeflere fiilen ulaşma düzeyini 
karşılaştırmak suretiyle) etkinliklerini incelemektedir.  
 
 
3
    uyarlamak 
 

Orta Avrupa’da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda uygulanmaya başlanan ve 
özellikle odun hammaddesi üretimine yönelik olan klasik silvikültür teknikleri, 
Akdeniz bölgelerine hiç bir zaman tam olarak uygun düşmemiş ve bu bölg
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ormanc

sel rekabet olgusu, Akdeniz 

 

a kolaylaştırabilecektir; 
nihayet, hava kirliliği (asit yağmurları), Güney’de, sanayileşme ve 
ulaşım şebekesinin gelişmesi ile önem kazanabilir.  

zlem 
, 

 mücadele amaçlı teraslama şebekelerinin 

ıları bu teknikleri uyarlamak durumunda kalmışlardır. Aynı zamanda, bu 
bölgelerin kendine özgü sorunlarına çözüm bulmak için, zor koşullarda 
ağaçlandırma, erozyonla mücadele, toprakların ıslahı, pastoral iyileştirmeler, 
yangınlarla mücadele, meşe mantarı, reçine gibi odun dışı orman ürünleri 
üretimi... konularında teknikler de geliştirmişlerdir. Bugün, bu metotların ve bu 
tekniklerin, güncel koşullara uyum sağlamak bakımından daha da geliştirilmesi 
gerekmektedir; gerçekte: 

- Akdeniz orman alanlarına yönelik istekler, beklentiler değişmektedir. 
Orman ürünleri endüstrisinde yaşanan küre
ormanlarının ticari üretimlerini, ekonomik bakımdan gittikçe daha az 
ilginç duruma düşürmektedir. Birçok yerde, özellikle de havzanın 
Kuzey’inde, odun hammaddesi satışının, özellikle, yönetim-işletme 
giderlerini kısmen karşılama aracına dönüştüğü, ama artık kendi başına 
kârlı olmadığı da kabul edilebilir. Buna karşılık, buralarda, yaşam 
kalitesine (peyzaj) ve dinlence-eğlenceye (yürüyüş patikaları, piknik 
alanları...) bağlı, genelde ticari olmayan, çok yönlü kullanımlar için 
olan talep giderek artmaktadır. Böylesi talepler, kaynakların, (yakacak 
odun, otlatma hatta marjinal topraklarda açmalar gibi) yerel
kullanımlarının sürüp giden aşırı baskısının yanı sıra, Güney’de ve 
Doğu’da da gelişmektedir. Bütün bölgelerde, biyolojik çeşitliliğin 
muhafazası endişeleri, giderek büyüyen bir önem kazanmaktadır; sera 
etkisine karşı mücadele etmek için ekosistemlerde karbonun 
depolanması kaygıları da ortaya çıkmaya başlamaktadır. 

- Kimi tehlikeler büyümektedir. Yangın riski Kuzey’in bütün 
bölgelerinde, tarımsal gerileme ve bunu izleyen, alanların çalılaşması 
ile büyük ölçüde artma göstermektedir; aynı nedenlerle, Güney’in ve 
Doğu’nun kimi bölgelerinde (özellikle Türkiye’de) artmaya 
başlamaktadır. Küresel iklim değişikliklerine bağlı riskler henüz pek 
bilinmiyor, ama bu riskler, (fırtınalar, uzun kuraklık dönemleri, aşırı 
yükselen sıcaklıklar, erozyon etkisi büyük olan tufan şeklinde 
yağmurlar gibi) ekstrem iklim olaylarının görünme olasılıklarında bir 
artışa da neden olabilir; bu iklim değişiklikleri, aynı zamanda, (zararlı 
böceklerin ya da patojen mantarların populasyonlarında patlama gibi) 
bitki sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasını d

- Ülkelerin büyük çoğunluğunda, gerçekleştirilmesine büyük ö
 bozuk orman alanlarında çok geniş alanlarda ağaçlandırmalarduyulan;

yeşil barajlar, erozyonla
inşası, yangınların yayılmasını önlemeye yönelik olarak geniş yangın 
emniyet şeritleri şebekesinin oluşturulması ve bakımı... gibi büyük 
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teknik programlara tahsis edilen, özellikle parasal olmak üzere kamu 
yatırımlarında, çok açık bir azalma gözlenmektedir.  
Bu gelişmelerin ortaya attığı meydan okumalara çözüm bulmak için, 

yeni teknikler geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilecek bu yeni teknikler, 
doğal ekosistemlerdeki, dış kaynaklı bir düzensizlikten sonra kendi dengelerini 
yeniden oluşturma kapasiteleri anlamındaki, “şoklara dayanma” özelliklerinden 
daha fazla destek alarak ve fiili ya da potansiyel, çok amaçlı kullanımlara yanıt 
ver y
olmalıd
dayanık
odun ha
bedelle,
sağlaya
önemli 
kimi ağ
kimi or
kanıtlan
üzerind
 
 
4. Halk
 

gör e
görüş a
konusu 
gerekir.
grupları
kararlar
katılım,
gelmem
söyledik
girmedi
anlaşma
olduğun
para l 

Güney’
için orm
alanları
sürdürü
koşulların yaratılmasıdır. Bunun için yalnızca bilgi ve tekniklerin transferi 

me e elverişli olmalarına dayanarak, daha bir “doğaya yakın” doğrultuda 
ır. Örneğin, (tam kapalı ve yüksek örtü gibi) ormanların yangına karşı 
lılığını arttırmaya yönelik teknikler, veya, bozuk koru yapılanmasında 
mmaddesi üretim teknikleridir söz konusu olan. Bu teknikler, düşük bir 
 orman alanlarının sürdürülebilir biçimde işletilmesine olanak 
bilecektir. Araştırma ve geliştirme alanında, bu yöndeki ilerlemeler için 
bir çaba harcanmalıdır. Aynı zamanda, özellikle yangınlardan sonraki 
açlandırmalar, veya, ortamın “doğasının bozulması”nda katkısı olan 

man yolları gibi, ekonomik ve çevresel bağlamda doğruluğu yeterince 
mamış olan kimi planlamaların ve yatırımların sınırlandırılması gereği 
e ısrarla durmak da gerekmektedir. 

ın ve sivil toplumun katılımını sağlamak 

Bugün artık, ormancıların kendi aralarında, yalnızca teknik ölçütlere 
e v  orman alanlarının gelişimine dahil olan diğer sosyal ilgi grupları ile 

lış verişinde bulunmadan yönetim planlamalarını belirlemeleri söz 
değildir; aslında hiç bir zaman bunun böyle olmadığını da kabul etmek 
 Olguların karmaşıklığı ve ilgi gruplarının çokluğu karşısında, bu ilgi 
na, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde olsun, tercihlere ve alınacak 
a gerçekten katılmaları çağrısı yapılacaktır. Bu gruplar açısından 
 yalnızca bilgilendirilme ya da resmen danışılma anlamına 
ektedir; katılımın anlamı, kendini tam olarak ifade edebilmek, 
lerinin gerçekten dinlenmesi, başkalarının çıkarları ile çatışmaya 

kleri ölçüde kendi çıkarlarının dikkate alındığını görmek, ve, 
zlık durumunda, bu anlaşmazlıkların adaletli bir yargılamaya konu 
u görmektir. Buna karşılık, bu katılım, kararlaştırılan eylemler için 
katılımı da öngörebilmektedir.  sa
Bölgelere göre sorunlar, olanaklar ve ilgi grupları değişmektedir. 
de ve Doğu’da, öncelikli konu, ekonomik gereksinimlerini karşılamak 

an alanları üzerinde halen aşırı faydalanma yapan kırsal nüfusun, bu 
 özellikle ekolojik işlevlerini güvence altına alacak şekilde, 
lebilir biçimde yönetip işletecek duruma gelmeleri için gerekli  
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yeterli 
mülkiye lanması gündeme 
gelmek

pmak 

. Bugün ise, bu idarelerin, ormancılık 

olmamakta, çoğu zaman, maddi ve kurumsal yatırımların yanı sıra, 
t ve faydalanma haklarının da yeniden tanım

tedir. Bu bakış açısı içinde, büyük çoğunluğu günlük yaşamları için bu 
alanlara hâlâ doğrudan bağımlı olan, bütün ilgi gruplarının meşru çıkarlarını göz 
önünde bulundurarak, orman alanlarının hep birlikte yönetilip işletilmesini 
uygulamaya koymak önem kazanmaktadır. Bu bakımdan, bütüncül kalkınmanın 
pilot işlemlerinin, yerel yönetimler ve deneyimli sivil toplum örgütleriyle 
işbirliği içinde başlatılması, çok verimli, olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilir.  

Kuzey’de ve aynı zamanda Güney’in ve Doğu’nun giderek daha çok 
gelişen kesimlerinde sorun, özellikle, kentli yerleşimlerden gelen ziyaretçiler 
için olduğu kadar yerel halk için de, orman alanlarında, “doğa”ya karşı 
duydukları özlemi giderecek çözümler üretme sorunudur. 

Her durumda, bunlar, toplum ile ormancılar arasında kurulan yeni ilişki 
türleridir. Bu ormancılar, devlet memurları söz konusu olduğunda, kamusal 
otoritenin yönetim yetkisinin temsilcileri olma güçlerini muhafaza ederler, ama 
bunların aynı zamanda, işlerinin karmaşıklığını daha da arttıran ve mevcut 
orman mevzuatında kimi düzeltmeleri gerekli kılabilecek olan, danışmanlık, 
teknik uzmanlık görevleri de bulunmaktadır. 
 
 
5. Kurumsal ve ekonomik alanlarda yenilikler ya
 

Akdeniz ülkelerinin büyük çoğunluğunda, Devlet’in, zorunlu kamusal 
görevleri konusunda yeniden merkezileşmeye, bu bağlamda olmayan hizmetler 
için ise, yalnızca bölgesel düzeyde değil, ama aynı zamanda yerel yönetimler 
düzeyinde de bir yerinden yönetime doğru gittikleri gözlenmektedir. Bu 
koşullarda, katılımcı yaklaşımların geliştirilmesi gereği, büyük çoğunluğu 
geleneksel olarak çok merkezi yapılanma içinde olan orman idarelerinin köklü 
bir değişim geçirmelerini zorlamaktadır. Belli sayıdaki ülkelerde bu gelişme, 
daha şimdiden, büyük ölçüde başlatılmıştır. Bu gelişmenin, aşağıda belirtilen 
alanlarda, çok sayıdaki kurumsal yeniliklerle yansıtılması gerekmektedir: 

- ulusal ormancılık politikalarının, hep birlikte belirlenmesi. Onlarca yıl 
öncesinde, ulusal orman idareleri, ulusal yasama erki tarafından 
oylanarak kabul edilen orman yasalarının uygulanması yolunda 
yürürlüğe koydukları yönetmelik metinlerini, kendileri hazırlama 
olanağına daha hâlâ sahiptiler
politikalarını, diğer ulusal bakanlıklar (özellikle de Çevre Bakanlığı), 
yerel toplulukların temsilcileri, sivil toplum örgütleri, ilgili meslek 
temsilcileri ve hatta (özellikle Avrupa Birliği durumunda olduğu gibi) 
ulusüstü ve küresel (FAO, Ormanlar hakkında Rio Bildirisi) merciler 
olarak ilgili bütün taraflarla birlikte, ortaklaşa hazırlamaları gerekiyor; 
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- ulusal ormancılık politikalarının, bölgesel, alt-bölgesel ve yerel düzeyde 
ifadesi. Bu düzeylerdeki ilgi gruplarının da (diğer bakanlıkların o 
düzeylerdeki birimleri, seçimle gelen yerel yöneticiler, meslek grupları, 
sivil toplum örgütleri, vs.) bu yönlendirme çalışmalarının içinde 
olmaları ve bu çalışmalara gerçekten katılmaları gerekiyor; 

- ilgi gruplarından her birinin hak ve görevlerinin, özellikle de mülkiyet 
ve faydalanma haklarının yeniden tanımlanması ya da en azından, 
açıklığa kavuşturulması. Bu yeniden tanımlama, gerçekten 

- 

ef, ulusal ve bölgesel ormancılık 
politikaları düzeyinde tanınmış ve teknik açıdan olduğu kadar parasal 
açıdan da, uyarlanmış düzenler aracılığıyla kendini ifade etmek 

lendirmelerinin 
oplum 

sürdürülebilir bir yönetim-işletme sürecine yerel halkın katılımını 
sağlamak bakımından, kaçınılmaz bir önkoşul olabilir. Bu işlem, yasal 
düzenlemelerde, özellikle de orman mevzuatında ciddi değişiklikler 
gerektirebilir; 
çok amaçlı yeni yönetim-işletme mekanizmalarının kurulması. Akdeniz 
ormanlarının ve orman alanlarının, geleneksel üretim rolleri ve eski ve 
yeni sosyal kullanımları ile birlikte, bölgesel doğal parklar ve biyosfer 
rezervlerinin de, bunların ekolojik fonksiyonlarının ve biyolojik 
çeşitliliğinin bütünleştirilmesi için ayrıcalıklı deneme sahaları olarak 
kabul edilmesi gerekecektir. Bu hed

durumunda olacaktır. Bu alanlara özgü ormancılık yön
ve entegre kalkınmanın pilot işlemlerinin (yerel birlikler, sivil t
örgütleri, korunan alanların yöneticileri... ile işbirliği içinde) ortaya 
konması, çok verimli olacaktır; 

- orman alanları üzerinde (ve çevresel) etkiler yapmaya elverişli olan, 
kentleşme, ulaşım, turizm, tarım, kırsal kalkınma, doğanın korunması, 
avcılık ve balıkçılık, su kaynaklarının yönetimi, orman ürünleri üretim 
endüstrileri, enerji gibi bütün politikalarda, çevreye ilişkin endişelerin 
gerçek entegrasyonu. Bu entegrasyon, ormancılık politikalarının 
belirlenmesinde çok yönlü tarafların katılımının karşılığı olmaktadır; 

- Akdeniz orman alanlarının ürettiği, ticari olan-olmayan mal ve 
hizmetlerin, en iyi şekilde değerlendirilmesine fırsat verecek ekonomik 
mekanizmaların geliştirilmesi. Bu bir taraftan, yalnızca, (örneğin, 
ekosertifikasyon yoluyla) odun hammaddesinin değil, ama aynı 
zamanda odun dışı orman ürünlerinin (meşe mantarı, meyveler, 
aromatik bitkiler...) ve ticari hizmetlerin (avlanma hakları, otlatma 
hakları, ekoturizm...) de piyasasının iyileştirilmesini; diğer taraftan da, 
“pozitif dışsallık”ların, yani, orman alanlarını sürdürülebilirlik içinde 
yönetip işletenler tarafından yerel topluluklara sağlanan hizmetlerin, 
belli ölçüde kazanç getirmesine olanak sağlayan süreçlerin uygulamaya 
konmasını öngörmektedir. Bu süreçler, (sübvansiyonlar, vergi 
muafiyetleri gibi) klasik, veya, bir yandan orman alanlarının 
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yöneticileri, diğer yandan da, bu yönetim-işletme ile sağlanan ticari 
olmayan avantajlardan yararlanan ilgi grupları ya da yerel birlikler 
arasında sözleşme yapma suretiyle daha modern olmak üzere, çeşitli 
biçimler alabilir. Orman sahiplerine, muhafaza amaçlarını daha iyi 
dikkate alma olanağı veren orman-çevre sübvansiyonlarının yürürlüğe 

- 

meslek örgütlerinde yeni yönetim-

 
 
6. Bilg
 

yıllarda
Avr a
kuş
ekonom
çok iler
oranınd
araştırm

- 

- 

konması, özellikle Avrupa ölçeğinde ya da  Euro-Akdeniz ölçeğinde 
çok iyi olacaktır. (meyveli ağaçlar ormanı, kestanelikler, vs. gibi) 
meyvesi için yapılan “ağaçlandırmalar”ın geliştirilmesi de, belli 
yerlerde teşvik edilmelidir. 
projelerin ve orman yönetim planlarının ön değerlendirmesi, denetimi 
ve izlenmesinde olduğu kadar, iş bitiminde değerlendirilmeleri 
konusunda da, resmi dairelerde ve 
işletme metotlarının geliştirilmesi. Bu ise, yalnızca (sürdürülebilir 
yönetim göstergeleri, coğrafi enformasyon sistemleri gibi) uygun araç-
gereçlere sahip olmayı gerektirmekle kalmaz, ama aynı zamanda, ve 
özellikle, resmi dairelerde, bir “değerlendirme kültürü”nün yerleşmesini 
zorunlu kılar.  

i dağarcığını zenginleştirmek    

Akdeniz orman alanları hakkında araştırma ve veri toplama işi, 
n beri hayli ilerleme göstermiştir. Buna karşın bilgi düzeyi, ılıman 
 ormanlarına ilişkin bilgi düzeyup ine henüz ulaşmamıştır. Bu durum 

kusuz, Akdeniz ormanlarının odun hammaddesi üretiminin sunduğu 
ik olanakların yetersizliğinden kaynaklanmıştır, ancak, burada genelde 
i derecede olan, ekosistemlerin ve toplum-doğa ilişkilerinin karmaşıklığı 
a da üzüntü vericidir. Şu halde, Akdeniz Bölgesi’nde, çok ciddi bir 
a ve veri toplama çalışmasının yürütülmesi gerekmektedir. 
Buna ilişkin başlıca konular aşağıdadır: 

- özellikle bitki-toprak-su ilişkilerini ve bitkisel ve hayvansal biyolojik 
çeşitliliği ele alan, Akdeniz ekosistemlerinin işleyişi. Bu ekosistemlerin 
sürdürülebilir yönetiminde rehber olması açısından, bu bilgilerin varlığı 
kaçınılmaz bir gerekliliktir; 
Akdeniz orman ağacı türlerinin ekolojisi. Orman alanlarına ilişkin 
bütün bilimsel sorular içinde bu, özellikle Silva mediterranea araştırma 
ağları sayesinde, uzaktan, en iyi bilinen ve en iyi incelenen konu 
olmuştur. Kimi türler, diğerlerine oranla net bir biçimde daha az 
tanındığından, gelecekte bu konu yine de ihmal edilmemelidir; 
odun ekonomisi ve bunu geliştirmeye yöneltebilecek olasılıklar (ticaret, 
liberalleşme, yeni malzemeler). Akdeniz bölgelerinin büyük 
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çoğunluğunda önemi sınırlı olsa da orman ürünleri üretim sürecinin, 
sektör olarak hesaba katılması gerekir.  
orman alanlarından yararlanmalar; sosyal pratikler, kültürel kimlikler, 
bunlara bağlı olan bireysel algılamalar ve buradan çıkan değerler; bu 
yararlanmaları düzenleyen gelenek-görenek hukuku, araziye değgin 
haklar; üretilen odun hammaddesinin ve odun dışı orman ürünleri 
üretiminin olası değerlendirilme biçimleri; geleneksel ya da modern 
yönetim-işletme metotları. Bu alanlarda çok az çalışılmıştır. Katılımcı 
yaklaşımları geliştirmek için

- 

, bu konularda çok iyi bilgilenmenin önemi 

- 

alanının genişletilmesi yerinde olacaktır. Temel 
hedeflerden biri, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde, sürdürülebilir 
yönetim göstergelerinin güvenilir biçimde oluşturulabilmesidir.  

lararası işbirliği, bütün ülkelerin 
 ve böylece, ulusal olanakların 

örecel

 konusunda 
yalnızca ama aynı zamanda, günlük 
eyle le
gerekli 

değiştir ı nedeniyle çok gerekli bulunmaktadır. Bu 
alan r,
kimileri
etmekte
bozulm
bu kayn r... Çok 
dikk li
çok am
olduğu gerçeği, çoğu zaman iyi bilinmemekte ve yanlış algılanmaktadır. 

büyüktür; 
orman alanlarının mevcut durumu ve bu alanların sunduğu kaynakların 
envanterleri. Uzaktan algılama tekniklerinin daha büyük oranda 
kullanılması, bu alanların daha düzenli olarak izlenmesine olanak 
sağlayabilir. Odun hammaddesi kaynağına öncelik veren bugünkü 
envanterlere nazaran, orman alanlarının diğer karakteristiklerine ve bu 
karakteristiklerin gelişimlerinin izlenmesine yaygınlaştırmak suretiyle, 
veri toplama 

Bütün bu bilgi alanlarında, ulus
raştırma potansiyelini bir araya toplamaka

g i yetersizliğini kapatmak için çok önemli bir fırsattır. 
 
 
7. Eğitimi ve bilgilendirmeyi iyileştirmek 
 

Giderek sayıları artan ilgi grupları, ormancıların yanı sıra, Akdeniz 
orman alanlarının sürdürülebilir yönetimine katılmaya doğru itilmektedir. Bu 
olgu, bu ilgi gruplarının, bu alanlara bağlı sorunlar ve fırsatlar

 bilgilendirilmiş olmalarını değil, 
m rinin bu iyi yönetme işine yardımcı olabilmesi için eğitilmelerini de 

kılmaktadır.  
Bu eğitim ve bu bilgilendirme, orman alanlarının, çoğu zaman özü çok 
ilmiş bir biçimde anlaşılmas

la  binlerce yıllık insan etkileri sonucunda şekillenmiş olmasına karşın 
, özellikle Kuzey’de, bu alanları “doğa”nın ilk örnekleriymiş gibi kabul 
dir; aşırı faydalanmaların, bu alanları geri dönülemez biçimde 
aya doğru götürebileceği riskine karşın,  özellikle Güney’de kimileri de, 
aklara karşı, hiç bitip tükenmeyecekmiş gibi davranmaktadırla

at  uygun bir yönetim-işletme karşılığında, uzun erimde, gelecek nesillerin 
açlı potansiyel kullanımlarına elverişli yenilenebilir doğal kaynaklar 
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Eğitim ve bilgilendirme, aşağıdaki düzeylerde kendini gösteren ilgili 
 ilgi gruplarına göre çok değişik özel koşullarhalk ve ı izleyerek yürütülmelidir: 

- 

yaptıktan ve insanları bu kaynaklardan aşırı faydalanmaya 

- 

olmayı 

onusunda yapılmış 
olanla kıyaslanabilecek bir Akdeniz ormancılık eğitim enstitüleri ağı 
oluşturulması uygun olacaktır; 

z orman alanları üzerinde 
ında, oldukça net bir görüşe, 

- orman alanları hakkındaki, hem doğayı “efsaneleştiren” tutumlar olarak 
ve hem de, tam tersine, çevreye yeterli saygıyı göstermeyen davranışlar 
olarak ortaya çıkan yanlış algılamaların düzeltilmesi gereken kamuoyu; 
alışıldığı üzere bu alanları kullanan insanlar durumunda, eylem 
yanılgısına düşmemek gerekir. Burada sorun, bu insanların günlük 
faaliyetleri nedeniyle çok yakından tanıdıkları alanlar hakkında 
dışardan “bilgilendirme” değildir. Sorun, kurumsal düzende gerekli 
yenilikleri 
götüren ekonomik, sosyal ve hukuksal koşulları değiştirdikten sonra, bu 
insanların bu şekilde yaratılmış olan yeni fırsatlara sahip çıkmaları ve 
gerçek bir sosyo-ekonomik değişim ve kalkınma sürecine girmeleri için 
onlara yardımcı olmaktır; 
orman yöneticileri, orman işletmecileri, orman ürünleri endüstrisindeki 
ilgi grupları, ormanda tarım veya otlatma yapanlar, yangın söndürme 
ekipleri, planlamacılar, öğretmenler, araştırmacılar... gibi,  söz konusu 
alanlar üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan meslek sahipleri. 
Bu, esas itibariyle teknik ve yüksek öğretim düzeyinde etken 
gerektiriyor. Havzanın Kuzey’i ve Güney’i arasındaki farklılıkların 
varlığına karşın, Akdeniz orman alanlarının yönetim-işletme 
sorunlarının özgün yapısı nedeniyle, araştırmalar k

- eylemlerinin, uzun erimde Akdeni
doğurabileceği etkiler ve sonuçları hakk
çok büyük çoğunluğuyla sahip olmayan resmi ya da özel karar vericiler.   
Bu eğitim ve bilgilendirme eylemlerinin yayması gereken, yalnızca, 

bilimsel ve teknik bilgiler değildir. Aynı zamanda, belki de özellikle, akılcı 
yönetilmesi koşuluyla çok yönlü potansiyel kullanımların devam edeceği 
Akdeniz orman alanlarının yenilenebilir doğal kaynaklar sunan mirasını, uzun 
erimde ve gelecek kuşaklar için korumanın her şeyden önce gerektiğinin 
bilincinde olan yeni bir çevre kültürüdür.  
 
 
8. Uluslararası işbirliğini geliştirmek 
 

İklim ve doğal ortam faktörlerinin benzerliği ve tarihsel süreç boyunca 
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin izlediği yörüngelerin genel çizgilerinin birbirine 
yakınlığı, bu ülkeler arasındaki işbirliğini son derece arzulanır ve kazançlı 
kılmaktadır. 
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Koruma için yeni uluslararası araçlar 
199 de Rio’da imzalanan, 1993’de yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra bütün Akdeniz 
erin n de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, bugün, biyolojik kaynakların korunması, 

sürdürülebilir kullanımının içinde yer aldığı küresel çerçeveyi oluşturmaktadır. Uygulamada, 
çeşitliliğin muhafazası için olduğu kadar sera etkisine karşı mücadele için de, önemli hibe 

2’
ülkel i
etüdü ve 
biyolojik 
olanakları
bölge l ö
Fon’a sun
Cezayir’d
Atlas’ta y
alanda en

Sözle
orman al
yetersizlik
alanların 
geçmeme
yasa ze

u
muhafaza
buralarda 
olan, gör
sayesinde
içinde dik
1997). Çe
biyolojik 

Günü
rezervi bu
ağını oluş
             

 sağlayan küresel çevre fonu (GEF) kaynaklarından yararlanılmaktadır. Yerel, ulusal ve hatta 
se lçekte, Akdeniz orman alanlarının muhafazasına ilişkin projeler, ortaklaşa finansman için 

ulabilmektedir. Daha şimdiden, havzada bu nitelikteki önemli sayıda proje onaylanmıştır: 
e (El Kala ulusal parkı, Tassili-Hoggar ulusal parkı), Fas’ta (korunan alanların yönetimi, 
aylacı göçebe hayvancılık), Suriye’de (korunan alanların yönetimi), Türkiye’de (korunan dört 
tegre yönetim). 
şmenin kullanılmasının, Akdeniz Bölgesi’nin zengin karasal biyoçeşitliliğinin -özellikle 
anlarında-, şimdiki durumda yetersiz kaldığı herkesçe bilinen koruma önlemlerinin, bu 
 oranında daha anlamlı olarak güçlendirilmesine fırsat vereceği  umut edilebilir. Korunan 
toplam yüzölçümü, 2 milyon km2 kadar olan Akdeniz biyocoğrafya kuşağının %2’sini 
ktedir ki bu oran, dünya ortalamasının çok altında bir orandır. Ayrıca, korumaya ilişkin resmi 

l dü nlemelere, her zaman her yerde uyulmamaktadır (Ramade, 1997) 
Bun nla birlikte, çok uzun ve çok yoğun insan yerleşimleri olan bu bölgede, (ulusal parklar, 

 ormanları, vs. gibi) klasik tipte yeni korunan alanlar ilanı kolay şey değildir.Bu nedenle, 
biyosfer rezervleri oluşturulmasına yönelik formül, özellikle yararlı olacaktır. Söz konusu 

eceli olarak pek büyük olmayan, ama, uygun yönetim mekanizmaları ve bir zonlama 
, geleneklerin ve yerel halkın gelenek-göreneklere dayalı çıkarlarının katılımcı bir yaklaşım 
kate alındığı tampon bölgelerle çevrili, merkezi korunan alanları içeren arazilerdir (Batisse, 
şitli işlevleri olan zonlardaki yapılanma, buralarda özellikle fauna için yer ayırmaya ya da 
çeşitliliğin uzun erimde korunması için gerekli “koridorlar” yaratmaya olanak vermektedir. 
müzde, Akdeniz’de, yarıdan fazlası orman alanlarını ilgilendiren, yalnızca yirmi tane biyosfer 
lunmaktadır. Yüz kadar ülkede 400’den fazla sit alanı arasında değişim ve işbirliği küresel 
turan, arazilerin bu şekildeki yönetim planlamasından,  kimi kıyı ülkeleri hâlâ yoksundurlar.  
                                            

 
Bilimsel verilerin paylaşılması ve yeni denemelerin sonuçlarından elde 
ulguların ortaklaşa kullanımı alanında bir işbirliği şimdiden vardır. Bu edilen b

işbirliği

ve çalışmalarının iyi bir biçimde 
üçlendiği görülebilecektir. Aynı anlayış içinde, Akdenizli ormancılar, yeni 
knikler ve yeni yönetim metotları ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde 

n da yararlanabileceklerdir.                  
a da bölgeler arasındaki, örneğin 

ngınl

 arasında... da bulunmaktadır. Olanakların ortaklaşa kullanıma 

, özellikle, geleceğin uygun biçimde güvence altına alınmasını ilke 
edinen “Silva Mediterranea”nın hükümetlerarası çerçevesinde ve “Akdeniz 
ormanları” Uluslararası Birliği veya yeni bir birlik olan “Su, Orman ve 
Kalkınma için Akdenizli Mübadeleler” Birliği aracılığıyla yapılmaktadır. Ama 
yine de, bölge içindeki bu bilgi-deneyim alış-verişleri ve bu işbirliği ağları 
henüz yeterli değildir ve olanaklarının 
g
te
bilinçlendirme etüdünün bölgesel stajlarında

Bir başka alan, komşu ülkeler y
ya ara karşı yerden ve havadan mücadelede olduğu gibi, maddi işbirliği 
alanıdır. Endülüs ile Fas’ın Kuzey’i arasındaki bağlantılar, bu bakımdan örnek 
oluşturmaktadır; bu bağlamdaki bir işbirliği, Katalonya ile Languedoc-
Roussillon arasında, Ligurie ile Provence-Alpes-Côte-d’azur arasında, Korsika 
ile Sardunya
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konması çoğu zaman, önemli ölçüde tasarruf sağlamaktadır ve bütün bölge 
ölç  

 
k nle, bu politikaların Akdeniz orman alanları 
üzerindeki etkilerinin, Euro-Akdeniz Ortaklığında her zaman göz önünde 
bulundu

ormanc

, 
eğinde yaygınlaştırılabilecektir. 

Sürdürülebilir ormancılık kalkınma projelerine parasal katılım, gerek 
ikili ve gerekse çok yönlü (BM, Dünya Bankası, Avrupa Birliği...büroları) 
çerçevede uygulanabilir. Bu kapsamda, özellikle, Avrupa yapısal fonlarının 
önemini belirtmek gerekir; her ne kadar bu fonda birincil amaç olarak ormana 
yer verilmese de, bunun orman alanlarının yönetimi ve geleceği üzerindeki çok 
büyük etkisi yadsınamaz. 

Avrupa Tarım Politikası (PAC), İspanya’da, Fransa’da, Yunanistan’da 
ve İtalya’da, alanların tarımsal ve pastoral kullanımının gelişiminde oynadığı 
belirleyici rolüyle, orman alanları üzerinde önemli sonuçlar yaratmaktadır. 
Çevre, arazi yönetim planlaması, turizm, ulaşım... konularındaki diğer ortak 
politikaların da bu alanlar üzerindeki etkileri büyüktür. Avrupa politikalarının 
bu etkilerinin, Avrupa Birliği’ne girmeye aday diğer Avrupa ülkelerinin alanları 
üzerinde de giderek daha önemli olması istenmekte ve üyeliğe hazırlayıcı 
önlemler aracılığıyla işlevsellik kazandırılmaya başlamaktadır. Öte yandan, 
2010 yılında kurulması öngörülmüş olan ve odun hammaddesinin serbest 
dolaşımını ve kimi ulusal kuralların revizyonunu da gerektirebilecek olan 
serbest mübadele zonu (ZLE) ile birlikte Euro-Akdeniz Ortaklığı kapsamında 
alınacak olan önlemler, özellikle Güney’deki ve Doğu’daki, aday olmayan 
ülkelerin orman alanları için önemli sonuçları da beraberinde getirebilecektir. 
Oysa, Avrupa Birliği ülkeleri, Maastricht antlaşması ile, bütün Avrupa 
politikalarında çevreye ilişkin endişelerin bütünleştirilmesi ilkesini uygulamayı

abul etmişlerdir. Bu nede

rulması gerekmektedir.  
Küresel ölçekte, mübadelelerin serbestleşmesi hareketinin, kırsal 

ekonomiler üzerinde ve dolayısıyla bütün ülkelerin orman alanları üzerinde çok 
etkili yansımaları da devam edecektir. Akdeniz ülkeleri arasındaki işbirliği, bu 
meydan okumaya karşı koymak için gereklidir. Esasen bu, Mavi Plan’ın 
gündeminin öncelikli konularından biridir.  

Son olarak, dünya biyolojik çeşitliliğinin muhafazası ve çölleşmeye 
karşı mücadele için, Akdeniz kırsalının ve orman alanlarının iyi yönetilmesinin, 
ne denli büyük önem taşıyan bir konu olduğunun, ülkelerde ve uluslararası 
ölçekte (Avrupa, Akdeniz ve dünya ölçeğinde) çok daha iyi tanıtılması 
gerekmektedir. Bu büyük fırsatın bilinmesi ve kabul edilmesi, tarım ve 

ılık politikalarının gelişmesini ve küçük ölçekteki ve gereken düzeyde 
sakınım, katılım ve değerlendirme ile yürütülen entegre kırsal kalkınma pilot 
projelerinin artmasını kolaylaştıracak daha iddialı uluslararası programların 
yapılmasına yöneltecektir.   
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DİZİN 
 
 
Abattis lüm, s. 96; IV Bölüm, s. 137  
Ager lüm, s. 65; III. Bölüm, s. 100 
Argani 18 
Cultur 0 
Dehesa m, s. 22; II. Bölüm, s. 47; III. Bölüm s. 88 
Desam m, s. 38 
Ekoko
Ekosertifikasyon  V.Bölüm, s. 168 

Garig m, s. 13; II. Bölüm, s. 49; IV. Bölüm, s. 131 
Halofi , s. 13 
Hortus , s. 27; III. Bölüm, s. 100 
Kalsifü , s. 13 
Kalsik  
Klimax ; IV. Bölüm, s. 137 
Latifun , s. 74 
Matoral   I. Bölüm, s. 19; II. Bölüm, s. 59 

ajorat   III. Bölüm, s. 91 
Minifundia  II. Bölüm, s. 74 

se  I. Bölüm, s. 12 
Phryga ölüm, s. 9 
Prospe  III. Bölüm, s. 77; IV. Bölüm, s. 110;  
Protek  Bölüm, s. 59; III. Bölüm, 91 
Ripiko , s. 56 
Röliye  s. 5; II. Bölüm, s. 67; IV. Bölüm, s. 125 

I. Bölüm, s. 27; II.bölüm, s. 61; III. Bölüm, s. 88  
, s. 56 

Silva , s. 94; IV. Bölüm, s. 118 
Sylvig
Tandan ölüm, s. 152  
Transh , s. 31 
 
 
 

 
 
 
 
 

 brûlis  I. Bölüm, s. 26; III. Bö
; II. BöI. Bölüm, s. 27
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a promiscua  I. Bölüm, s. 3
     I. Bölü
ortization  I. Bölü
ndisyonalite V.Bölüm, s. 164 

Euphorbes arborescentes I. Bölüm, s. 8 
“Fructus, usus, abusus” I. Bölüm, s. 36 

  I. Bölü
l   I. Bölüm
   I. Bölüm
j   I. Bölüm

ol   I. Bölüm, s. 13
   I. Bölüm, s. 14
dia  II. Bölüm
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l   II. Bölüm
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Sebkha   I. Bölüm, s. 13; II. Bölüm

  I. Bölüm, s. 27; IV. Bölüm
énèse  I. Bölüm, s. 1 
siyel  V. B
umant  I. Bölüm
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