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GİRİŞ 

Monografik nitelikteki köy araştırmaları ve 

orman-halk ilişkilerinin tespiti, Ormancılık ve 

Tarım Politikaları için faydalı bilgiler ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle köylerin sosyal, ekonomik 

ve kültürel yapıları ile orman-halk ilişkilerinin 

tespiti, önemli bir konu olarak düşünülmelidir. 

Bu bağlamda Mersin ili, Çamlıyayla ve Tarsus 

ilçeleri dahilindeki Cehennemdere vadisi araştırma 

bölgesi olarak seçilmiş ve bu vadideki orman 

köylerinin sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu 

tespit etmek ve köylerdeki halkın orman kaynakları 

ile olan ilişkilerini ortaya koymak amacı ile bu 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma bölgesi sınırları içerisinde Belen 

(Belenköy), Çakırlı, Çavdarlı (Kıristan), Körmenlik 

(Karain), Kisecik, Meşelik (Şamlar), Sarıkavak, 

Sarıkoyak (Sarınçkoyağı) ve Topaklı köyleri ile 

Sebil kasabası olmak üzere toplam on adet yerleşim 

yeri bulunmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Araştırma Bölgesindeki Yerleşim Yerleri. 

Araştırma bölgesindeki yerleşim yerleri 

Mersin ili, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerine bağlı 

orman içi yerleşimlerdir. Bölgedeki tek kasaba 

Sebil kasabası olup diğer yerleşimler orman içi ve 

bitişiği köylerdir. 

Bölgesinin 1970 yılında 6989 kişi olan toplam 

nüfusu, 1977 yılında % 44,18’lik bir artışla toplam 

10077 kişiye ulaşmıştır. Bölgeden daha çok Tarsus 

ve Çamlıyayla ilçeleri ile Mersin ve Adana il 

merkezlerine göç yaşanmaktadır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bu yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik ve 

kültürel yapılarının belirlenmesi amacıyla “Köy 

Genel Bilgi Formu” hazırlanmıştır. 2003 yılı Ocak 

ayında her bir köyde köy muhtarı, azaları, 

kooperatif başkanı, öğretmen, imam ve diğer bazı 

köylülerden oluşan gruplar ile köy kahvelerinde yüz 

yüze görüşme yolu ile bu formların doldurulması 

sağlanmıştır. 

Bu bilgi formları yanında köylerde yapılan 

gözlemler ile tarım ve nüfus istatistiklerine yönelik 

çalışmalardan da faydalanmak suretiyle araştırma 

bölgesi köylerinin sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapılarına ilişkin bilgilerin derlenmesine 

çalışılmıştır. 

Böylece araştırma bölgesindeki yerleşim 

yerlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının 

toplu özellikleri konusunda bazı değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bölgesindeki tüm yerleşim  

yerlerinde en etkin kişi olarak “muhtarlar” 

görülmektedir. Bunda muhtarların seçimle başa 

gelmiş olması önemli bir etken olarak 

düşünülmektedir. 

Bölgedeki yerleşim yerlerinde son on yılda 

önem derecesine göre en fazla (1) orman suçu, (2) 

arazi anlaşmazlığı, (3) kız kaçırma ve (4) ticari 

anlaşmazlıklar konularında sorunlar yaşanmıştır. 

Araştırma bölgesi köylülerinin ana geçim 

kaynakları, önem sırasına göre meyvecilik (üzüm, 

şeftali, kiraz, Trabzon hurması vb.), ahır 

hayvancılığı, çiftçilik, zeytincilik, odun dışı orman 

ürünleri toplayıcılığı, arıcılık, tavukçuluk, salma 

hayvancılık, başkasının tarlasında işçilik, orman 

işçiliği, serbest ticaret, el sanatları ve ağaç oyma 

işleri olarak belirtilebilir. 

Bölgedeki tarım alanlarında çoğunlukla 

buğday ve arpa türleri ile kuru tahıl ziraatı 

yapılmaktadır.  

Bölgede tarımsal faaliyetlerde karşılaşılan en 

önemli sorunlar arasında, önem sırasına göre 

sulama suyunun olmayışı veya yetersizliği, gübre 

fiyatlarının yüksekliği, yakıt fiyatlarının yüksekliği, 

tarım ilaçları fiyatlarının yüksekliği, tarımsal 

arazilerin verimsiz ve eğimli olması vb. nedenleri 

ile nitelik düşüklüğü, tohum fiyatlarının yüksekliği 

ve pazarlama olanaklarının sınırlılığı belirlenmiş 

durumdadır. 

Bölgede Sarıkoyak ve Topaklı köyleri 

haricinde, diğer yerleşim yerlerinin kooperatifi 

bulunmaktadır. Ancak mevcut kooperatiflerin 

tamamı, kapasitelerinin altında çalışmaları ile 

dikkat çekmektedir.  

Bölgede göçebe hayvancılığa dayalı yaylacılık 

faaliyetleri Kisecik, Çavdarlı, Çakırlı, Meşelik, 

Sarıkavak, Körmenlik ve Topaklı köyleri ile Sebil 

kasabasında söz konusudur. Sosyal (dinlenme) 

amaçlı yaylacılık ise sadece Çakırlı ve Meşelik 

köyleri için geçerlidir. 

Araştırma bölgesinde son on yıl içerisinde 

orman suçu nedeniyle tutulan suç zabıtları, önem 

derecesine göre usulsüz ağaç kesimi, ormanda 

izinsiz hayvan otlatma suçu, usulsüz avcılık, 

ormanda tarla açma, orman içine yerleşme, 

ormandan izinsiz maden çıkarma ve orman yangını 

çıkarma suçu şeklindedir. 

Araştırma bölgesi köylerinin orman teşkilatı 

ile diyalogları olumlu durumdadır. Ancak köylüler, 

orman teşkilatından daha fazla iş imkanı 

sağlanmasını, zati yakacak ve yapacak odunu kalite 

ve kantitesinin arttırılması ve bedellerinin 

düşürülmesini beklemektedirler. 

Bölgede odun dışı orman ürünleri toplayıcılığı 

salyangoz, zeytin, keçiboynuzu, kekik, mantar, 

defne yaprağı ve adaçayı türlerinde yapılmaktadır. 

Bunun yanında bölgede yaban domuzu, tilki, kirpi, 

tavşan ve keklik avı da yapılmaktadır.  

Bölgede Çavdarlı köyü hariç diğer tüm 

köylere ORKÖY tarafından bireysel kredi 

sağlanmış durumdadır. Bu kapsamda önem sırasına 

göre süt koyunculuğu, dam örtülüğü, fenni arıcılık, 

besi tavukçuluğu, besi sığırcılığı, motorlu testere, 

süt sığırcılığı, besi koyunculuğu ve anaç 

tavukçuluğu konularında bireysel kredi 

uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma bölgesine civar köy, ilçe ve illerden 

piknik, olta balıkçılığı, nehirde yüzme, kır yürüyüşü 

ve fotoğraf çekimi amaçlarıyla her yıl gelenler 

bulunmaktadır. 

Bölgedeki yerleşim yerlerinin en önemli 

sorunları, öncelik sırasına göre işsizlik, sulama 

suyunun olmayışı veya yetersizliği, sağlık 

hizmetlerinin yetersizliği, kanalizasyon alt yapısının 

olmaması, ürün pazarlaması, mera alanlarının 

verimsizliği ve yetersizliği, yakacak ve yapacak 

odun kıtlığı, beslenme yetersizliği ve dengesizliği, 

tarımsal verim düşüklüğü, eğitimsizlik, toprak 

reformunun yapılmamış olması, sosyal güvenliğin 

olmayışı ve kadastro-mülkiyet sorunlarıdır. 
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