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“- Şimdi zamanı mı?” 

Eminim, çoğu okur böyle tepki gösterecektir. Yanıtım çok açık: Evet, tam da za-
manıdır! Siyasal iktidar da böyle düşünüyor olmalı ki, giderayak (!) meşrebine 
çok uygun hukuksal düzenlemeler ile uygulamaları ardı sıra yapıyor; usta hırsız 
örneği; “- Nasıl olsa kamuoyunun dikkati seçimlere odaklanmış…” diyor belki de. 
Doğrusu, haksız da sayılmaz: TBMM tatile (!) girmezden önce çıkardığı ya da çok 
sayıda değişiklik yaptığı yasalar ile KHK’lara bakınca, aklıma; “- Ya, yangından 
mal mı kaçırıyor bunlar?” sorusu geliyor. Şöyle bir düşünün: Söz konusu yasal 
düzenlemeler ile değişikliklerin neredeyse tümü, başta hukuksal olarak “orman” 
sayılan yerler olmak üzere arazi, ağırlıkla da kamu arazileri temelli, ki bu da hiç 
şaşırtıcı değil bence. Örneğin, siyasal iktidar 6831 sayılı Orman Kanunu’nu yalnız-
ca son üç ay içinde iki kez değiştirmiş, bu değişikliklerin üzerinden bir hafta bile 
geçmeden de üçüncü değişikliğe kalkışmıştır. Ek olarak; en ilgili kamuoyunda 
bile yanlış olarak kısaca “İkiBe Yasası” olarak anılan 6292 sayılı Orman Köylüleri-
nin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan 
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Ka-
nun’da da beş yılda yedinci değişiklik yapmışken son değişiklikte yine bir ay bile 
geçmeden sekizinci kez değişikliği yapmak için yasa teklifinde bulunmuştur. 
Eğitim-öğretim düzeninde onaltı yıl içinde tam ondört kez köklü değişiklik yapan 
bir siyasal iktidarın “aklı” ancak buna yetebiliyor. Öte yandan, siyasal iktidar, 
deyim yerindeyse “denize düşmüş yılana sarılmak” durumunda kalmıştır: Düşü-
nün net dış borcu gayri safi yurtiçi hasılanın % 34,2’sine, “cari açık” – ürettiğinden 
daha fazla harcama- ise 55,2 milyar dolara ulaşmıştır.  N’apsın; iflas eden tüccar 
örneği, artık elinde ne kalmışsa, satabileceklerinin tümünü satmaya çalışıyor. 
Satabilsin ki, bir yandan seçimler öncesinde oydaşlarına yeni (!) yemler atabilsin, 
bir yandan da giderek büyüyen ekonomik bunalıma kaynak yaratabilsin. Kamusal 
varlıkları satabilmesi için ise sıkça hukuksal yollara başvuruyor doğal olarak. 

Kısacası; siyasal iktidar ülkemizi istediği gibi hazırladığı “hukuk çorbası” içinde, 
“kafasına göre” yönetmeye; bu kapsamda da, başta her türlü araziler olmak üze-
re kamusal varlıkları metalaştırıp satmaya, kiralamaya çalışıyor. Peki bunu da 
gerektiğince başarabiliyor mu sizce? Onaltı yıl boyunca gündeme getirdiği “bin-
lerce” denebilecek sayıda yasa, yanı sıra, “yüzlerce” KHK ile yönetmelik değişik-
liği, bu soruya yanıt olabilir sanırım. 

Evet, “deniz bitti bitecek; ne yazık ki bu “deniz” yalnızca siyasal iktidarın değil ki; 
yanılıyor muyum? 

Selamlarımla. 

Yücel Çağlar 

“GİRİŞ” yerine… 

Söylemek gibi olmasın: Ülkemizde “doğal” süreçler, ortamlar ile varlıklara, bu kapsamda orman 
ekosistemlerine yönelik duyarlılıklar ile eylemlerde çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor; ilginçtir, bu 
olumsuzluklar nedense bir türlü aşılamıyor. Yalnızca ülkemizde mi böyle oluyor, bilemiyorum. “Do-
ğal” süreçler, ortamlar ile varlıklar hem gerektiğince hem de yeterince bilinmiyor, tanınmıyor; bilen-
ler ve tanıyanlar ise ya gerektiğince paylaşımcı değil ya da gerekli iletişim olanaklarından yoksun-
lar; bilemiyorum. Ancak, bana kalırsa, bu bağlamda göreli olarak büyük önem taşıyan yanılsama-
lardan birisi indirgemecilik ise ötekisi de soyutlamacılıktır. Sözgelimi; ekolojik, toplumsal, eko-
nomik, kültürel gelişmeler, bu kapsamda hukuksal düzenlemeler, dahası, teknik uygulamalar hem 
birbirlerinden hem de bölge, ülke ve dünyadaki ilgili gelişmelerden soyutlanıyor. Bu gerçeğe ülke-
mizden yüzlerce örnek verilebilir. Örneğin; ”orman”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan arazilerin 
başına gelen ya da gelebilecek olan olumsuz düzenleme ve uygulamalar çoğunlukla yalnızca so-
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nuçtur. Ne var ki, tartışmalar hemen hemen yalnızca bu sonuçlara; ilgili kuruluşun yöneticilerinin 
ya da siyasal iktidarın bireysel yetersizlikleri, keyfilikleri ya da “uyanıklıkları” vb öznel nedenlere 
indirgeniyor. Sözgelimi;  

✓ çeşitli toplumsal sınıf ve kesimlerin, dolayısıyla da siyasal iktidarların orman ekosistemlerine 
yöneliminin ülkemizde de ağırlıkla arazi temelli olduğu;  

✓ bu yönelimin temelde hem toplumsal sınıf ve katmalara göre hem de tarihsel ve yöresel ola-
rak farklılaştığı,  

ise en azından gerektiğince göz önünde bulundurulmuyor. Bu nedenle, özellikle, orman ekosistem-
leri ile ormancılık düzeninde olup bitenler çoğunlukla tüm boyutlarıyla kavranamıyor; dolayısıyla da 
orman ekosistemlerinin korunmasına yönelik duyarlılıklar ile eylemlilikler de “orman popülizmi” dü-
zeyini aşamıyor.  

“- Peki, neden böyle oluyor?” derseniz… 

Çokça biliniyor ama bu bağlamda kısaca da olsa anımsanmasında yarar var bence: Özellikle kara-
sal canlıların her türlü yaşama etkinliği, temelde, belirli özeliklere araziler üzerinde gerçekleştirilebi-
liyor. Bu durum arazilere emek, hava, su vb gibi “temel yaşam girdisi” diyebileceğim denli önem 
kazandırmıştır. Bu önem, değişim ilişkilerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasına koşut olarak gide-
rek yeni boyutlar kazanmıştır. Örneğin, arazilerin “temel yaşama girdisi” olma işlevi bitkisel üretim, 
hayvancılık, ormancılık sektörlerinde büyük ölçüde değişmemiş olmakla birlikte, öteki sektörlerde 
hemen hemen yalnızca konum, yanı sıra, yüzey özellikleri önem kazanmıştır. Başka bir söyleyişle; 
bu sektörlerde, arazilerin mülkiyetinden kaynaklanan mutlak rantı, çoğu durumda ve yörede, ağır-
lıkla niteliğinden – “verim gücünden”-  kaynaklanan farklılık rantının önün geçmiştir. Öyle ki; hem 
nüfusun artması ile kimi yerlerde, yörelerde toplanması, kullanım amaçlarının değişmesi hem de 
teknik ve teknolojideki gelişmeler ile kullanım olanaklarının artması, temelde, genişliği artırılamaz 
olan arazilerin mutlak rantının sürgit büyümesine yol açmıştır. Bu nedenle, ilk sermaye birikimi, 
emek ile “doğanın” sömürüsünün yanı sıra arazilerin öncelikle mutlak rantına sahip olunması, yanı 
sıra, çeşitli yollarda el değiştirmesiyle açıklanabilir. Tarihsel ve yersel olarak farklı biçimlerde ger-
çekleşen bu sürecin en belirgin olgusu, hemen hemen her dönemde kamu arazilerinin çeşitli yollar-
la el geçirilmesidir. Zor kullanımı, talan, giderek de hukuksal düzenlemeler kamu arazilerinin ele 
geçirilmesinde yaygın olarak başvurulan yollar olmuştur.  

Bu yönelimler ülkemizde Osmanlının son dönemlerinde, örneğin 1858 yılında çıkarılan Arazi Ka-
nunnamesi, 1870 yılında çıkarılan Orman Nizamnamesiyle örgütlü biçimde gelişmiş; Cumhuriyet 
döneminde de sürdürülmüştür: Örneğin, Cumhuriyet döneminde; 

✓ 1920 yılında çıkarılan ve köylere, hane başına 20 dönüm olmak üzere en fazla 18 dönüm 
“atik dönüm” (16,5 dönüm) “baltalık” olarak işletilebilecek orman ekosistemi ayrılmasını 
sağlayan 39 sayılı Baltalık Kanunu,  

✓ 1924 yılında çıkarılan 484 sayılı Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı Kanunuyla; 

başlayan süreç, çeşit evrelerden geçerek ve de yeni boyutlar kazanarak günümüze değin sürdü-
rülmüştür. Bu süreçte, özellikle;  

✓ 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (1945); 

✓ 766 sayılı Tapulama Kanunu (1966) 

✓ 1744 sayılı 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu Kanu-
na 3 Ek Madde ile bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun   (1973) 

✓ 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu (1973, 

✓ 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu (1984),  

✓ 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve… Kanun (2001),  

✓ 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sı-
nırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun (2012) 
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yanı sıra, bu yasalarda sıkça yapılan değişiklikler kamusal arazilerin özelleştirilmesinde önemli 
işlevler görmüştür. 

Çizelge 1’de, daha çok kamu arazilerinin ele geçirilmesine yönelik uygulamalara dayanak olan ya-
sal düzenlemelerinin yakın dönemden en bilinen örnekleri sergilenmiştir: 

Çizelge 1: Ülkemizde Çeşitli Kamu Arazileriyle İlgili Yasalar ve Yapılan Değişiklikler 

Yasal Düzenlemeler 
Toplam 

Değişiklik 
Sayısı 

2003-2018 
Döneminde 
Değişiklik 

Sayısı 

6831 Sayılı Orman Kanunu (1956) 31 17 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (2005) 6 6 

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi … 
kanun (2001) 

24 24 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu (1990) 8 7 

4342 sayılı Mera Kanunu (1998) 19 16 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (1982) 14 7 

4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik 
Kanunu (1995) 

2 1 

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu (1983) 7 6 

6292, 6306, 6360 Sayılı Yasalar (2012) 15 15 

3213 Sayılı Maden Kanunu (1985) 18 15 

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu (1984) 

9 6 

3194 Sayılı İmar Kanunu 26 18 

TOPLAM DEĞİŞİKLİK SAYISI 179 138 

 
 

Bu yasal düzenlemeler ile yapılan değişiklikler, ülkemizde sermaye birikiminin; 

✓ ne denli kolayca gerçekleştirilmeye çalışıldığını;  

✓ bu amaçla hukuksal araçlardan ne denli çok yararlanıldığını 

açıklıkla orta koyuyor. Kolayca kestirilebileceği gibi, bu yönelim, özellikle 2000’li yıllarda, doruğuna 
çıkmıştır. Bu yönelimde, arazilerin üzerindeki “doğal” ortamlar ile varlıklardan, hangi amaçla kulla-
nılmasının en geniş anlamda kamu yararını ençoklayacağından çok yersel konumu, genişliği ile 
sahip olduğu doğal kaynakların niteliği ve niceliği belirleyici olmuştur. Bu nedenledir ki, sözgelimi 
“orman” sayılan araziler ile otlaklar ve verimli tarım arazilerinin, deyim yerindeyse, “başlarına örü-
len çoraplar” karşısında şaşırmamak; ek olarak, “tek ağacı gözlemekten ormanı görememe” yanıl-
samasına düşmemek gerekiyor 

Gelelim 6831 sayılı Orman Kanunu’na !  

Hep söylüyorum: Orman ekosistemleri, yani yalnızca insanları değil canlı cansız tüm varlıkları doğ-
rudan ya da dolaylı olarak etkileyebilen, dolayısıyla da ilgilendiren en geniş anlamıyla kamusal 
varlıklardır – yalnızca insanları değil, canlı cansız tüm varlıklar ! -. Böyle olduğu içindir ki, varlığını etki-
leyebilecek hiçbir karar, yanı sıra, uygulama yalnızca sorumlu, ilgili kişileri ile kurumları, hükümetle-
ri ya da siyasal iktidarları ilgilendirmez. Bu nedenle, orman ekosistemlerinin, dolayısıyla üzerinde 
bulundukları arazilerin yönetilmesiyle ilgili kararların demokratik bir süreç içinde alınması, uygula-
maların kamuoyunun deneyimine açık biçimde planlanması ve yapılması, ormancılığın “olmazsa 
olmaz” bir kuralıdır. Açıktır ki, bu gerçeğin kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu ülkemizde 
gerektiği gibi yaşama geçirilebilmesi olanaksızdır; bunu ben de biliyorum. Ancak, pek de alışık ol-
madığımız bir tutum önerisi olacak; olsun, yine de bir kez daha söyleyeceğim: Siyasal iktidarlara 
karşı tutum her alanda artık yalnızca tekil, yerel sorunlar odaklı olmaktan çıkarılmalıdır. Ek olarak; 
en geniş anlamda kamusal yararın korunması, yanı sıra, ençoklanmasına yönelik somut istemlerin  
– “taleplerin”!- arayışlara ve gerçekleştirilmesine yönelik olmalıdır !  



  

 4 

Öte yandan; en azından herhangi bir düzeyde ormancılık öğrenimden geçmişler ile “çev-
re”/”doğa”/”orman” koruma çabası içinde olanların kesinlikle bilmeleri gerekiyor. Ancak, görünüşe 
bakılırsa çoğunluk ya bilmiyor ya da biliyor ama bu bilgiyi bakış açılarına, dolayısıyla eylemlilikleri-
ne bir türlü gerektiğince içselleştiremiyor. Hoşgörünüzü dileyerek bir kez daha kısaca anımsatayım:  

Orman ekosistemleri, üzerinde bulundukları arazilerle birlikte orman ekosistemidir!  

Başka bir söyleyişle; orman ekosistemlerinde kimi ağaç, ağaççık, otsu bitki, yabanıl hayvan vb var-
lıklar özgün bir sistem oluşturacak biçimde bir araya gelmiş ya da getirilmiştir. Ancak, bu açıklama 
yetersizdir: Söz konusu özgün sistem, ancak yine özgün yapısal özelliklere sahip araziler üzerin-
de, yalnızca iklim koşulları da elverdiğince oluşur ya da oluşturulabilir. Son derece açık, bir o denli 
de yalın olmasına karşın bu gerçeklik çoğu durumda tek boyuta indirgeniyor. Sözgelimi; orman 
ekosistemleriyle ilgili gelişmeler; 

✓ ya yok edilecek ağaç, çok daha az olarak da ağaççık sayısı ile 

✓ arazi genişliğine 

indirgenerek tartışılıyor. Dolayısıyla, orman ekosistemi sayılabilecek ağaç ve ağaççık toplulukların-
da yalnızca kaç ağaç ya da ağaççığın kesileceği yahut kaç dönüm arazinin ormansızlaştırılacağı 
dert ediniliyor. İlgililer/yetkililer ise uygulamalarını ya başka yerlerde daha çok “ağaç” (!) dikecekle-
rini ya da daha geniş bir arazide ağaçlandırma yapacaklarını öne sürerek savunmaya kalkışıyor 
doğal olarak. Doğrusunu isterseniz, çoğu durumda bunu gerçekleştiriyorlar da. Örneğin; 2634 sayı-
lı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. Maddesinin göre;  

“Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaç-
landırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, 
doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir.”.  

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 14. Maddesinde de “devlet ormanı” sayılan arazilerde yapılacak 
madencilik çalışmalarının için alınacak “ağaçlandırma bedeline” açıklık getirilmiştir. 6831 sayılı 
Orman Kanunu’nun 16. Maddesinde ise;  

“Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı 
bozulmuş orman alanları rehabilite edilir.”  

kuralına yer verilmiştir. Dikkatinizden kaçmamıştır sanırım: Bu kuralda, madencilik etkinlikleri ne-
deniyle zarar görmüş orman ekosistemlerinin “rehabilite” edilmesinden değil, orman ekosistemi yok 
edilmiş arazilerin “rehabilite” edilmesinden söz ediliyor. Bu bir bakıma, Koca Ragıp Paşa’nın 
(1698-1763) olduğu öne sürülen “şecaat arzederken merd-i kıpti sirkatin söyler” (“kendisini öven 
mert çingenenin hırsızlığını açıklar”) deyimi akla getirmiyor mu sizce de? Ağaç, ağaççık, yabanıl 
hayvan vb varlıkları yok edildiğinde, orman ekosistemlerinin temel bileşenlerin birisi olan arazinin, 
başta toprak özellikleri olmak üzere özgün nitelikleri de bozulabilir. Öyle ki, kimi durumlarda tümüy-
le ortadan kalkabilir. Dolayısıyla, başka bir yerde ağaçlandırma yapılsa bile orman ekosistemi oluş-
turulamayabilir; oluşturulabilse bile bu orman ekosisteminin yapısal özellikler farklı olacaktır. 

Öte yandan; ormancılıkta her türlü düzenleme, yanı sıra, uygulamanın -eğitim ve öğretim dışında !-  
başkaca hiçbir sektörde görülmeyecek deni uzun dönemli olarak tasarlanması, çok boyutlu olarak 
planlanması ve uygulanması, “olmazsa olmaz” bir koşuldur. Ne var ki, bu koşul, ülkemizde hiçbir 
dönemde gerektiğince yerine getirilmemiştir. Dolayısıyla; hukuksal olarak “orman”, özellikle de 
“devlet ormanı” sayılan arazilerin yönetiminde de çoğu kez, en iyimser bir söylemle, “kaş yaparken 
göz çıkarılmıştır.” Bu yalnızca bilgisizlik, toplumsal ve kültürel olumsuzluklar, donanım yetersizlikle-
ri vb nedenlerle açıklanabilecek bir durum değildir. Sözgelimi; ülkemizdeki sermaye birikimi düze-
nekleri temelde emeğin yanı sıra her türlü “doğal” süreç, ortam ve varlıkların yoğun ve sınırsızca 
kullanılmasına, daha doğru bir söyleyişle de sömürülmesine dayandırılmıştır. Öyle ki, bu süreçte 
orman ve maki ekosistemleriyle örtülü yahut otlak olarak kullanılanlar ile tarım yapılabilecek ya da 
yerleşilebilecek araziler – Bir kez daha yineliyorum: Orman ekosistemleri değil, orman ekosistemlerinin 

üzerinde bulunduğu araziler !- , kıyılar, akarsular, madenler vb neredeyse tümü de kamusal olan var-
lıklar bir yandan özel mülkiyete geçirilmiş bir yandan da metalaştırılıp ticarileştirilmiştir. 

Kısacası; ülkemizde arazi kullanım politikaları alanın yapılacak tartışmalar sırasında hukuksal olarak 
“orman”, özellikle de “devlet ormanı” sayılan arazilerle ilgili düzenlemeler ile uygulamaların da kap-
sama alınması, herhangi bir nedenle savsaklanamayacak bir yöntemsel zorunluluktur. Çizelge 2’nin, 
bu zorunluluğun boyutlarını sergilediğini düşünüyorum: 
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Çizelge 2: 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler  

 

 
Yıl Yasa 6831 Sayılı Yasadaki Değişiklikler 

Madde 
Sayısı 

1) 1959 1) 7395 35 1 

2) 1968 2) 1056 
Ek Madde (Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiştir) 

1 

3) 1971 3) 1444 Ek Madde 1 1 

4) 1973 4) 1744 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 34 ve Muvakkat 1 10 

5) 1975 5) 1906 
6831/34; Ek Madde 3/ A ve C Fıkraları Değişikliği, 
“J” fıkrası eklenmesi 

3 

6) 1982 6) 2655 34 1 

7) 1983 7) 2896 

1, 2, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21,  22,  25,  
26, 27, 30, 31, 32, 33, 34,  35, 36, 37,  38, 39, 40, 
57, 59, 60, 64, 66, 71, 79, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 
109, 112, 113, 114, 115, 116, 118; Ek Madde 1, 2, 
3, Ek Madde 5 (Yeni), Geçici Madde 1-5 

69 

8) 1986 8) 3302 2, 7, 8, 9, 10, 11, 52,  57,  62,  Geçici Madde 2, 10 

9) 1987 9) 3373 
1, 2,  6, 7,  11,  12,  17, 31, 32, 34, 52,  64,  71,  84, 
116,  

15 

10) 1988 10) 3493 
14, 91, 92, 94, 95, 96, 97,  99, 100, 101, 102, 103,  
107, 110, 111,  

15 

11) 1995 11) 4114 76, 83, 105, 110 4 

12) 2000 12) 4569 Ek Madde 1 

13) 2000 13) 4570 34 1 

14) 2001 14) 4629 64;  Ek Madde 3 2 

Toplam 45 Yıl (Değişim: 0,31 Değişiklik Sayısı/Yıl) 134 

2003-2018 Dönemindeki Değişiklikler 

1) 2003 15)  4915 77 1 

2) 2003 16) 4999 
1, 2,  7, 9,  10, 11,  12, 27,  41, 42, 58,  100, 116, + 
Ek Madde 7 ve Ek Madde 8 

15 

3) 2004 17)  5177 16, 1 

4) 2004 18) 5192 
17, 71, 108, Ek Madde 8 ve İşlenemeyen Hüküm 
Geçici Madde 1 

2 

5) 2004 19) 5218 110 1 

6) 2008 20) 5801 + Ek Madde 9 1 

7) 2009 21) 5831 7, 9, 45, + Ek Madde 10, 4 

8) 2010 22) 5995 16 2 

9) 2010 23) 6001 17,  Ek Madde 9,  + Ek Madde 11; + Geçici Madde 8 4 

10) 2011 24) 6111 Ek Madde 12 1 

11) 2012 25) 6292 7, 8, 9, 10,  11, 17, Ek Madde 9,  +Geçici Madde 9 8 

12) 2012 26) 6306 Ek Madde 13 1 

13) 2014 27) 6527 11, 31-32, Ek 9 4 

14) 2016 28) 6745 Geçici Madde 10; Geçici Madde 11 2 

15) 2017 29) KHK 17 1 

16) 2018 30) 7078 17 1 

17) 2018 31) 7139 
7, 9, 18, 30,40, 69, 72, Ek Madde 5;  
+ Ek Madde 15, + Ek Madde 16, + Ek Madde 17 

12 

18) 2018 32) ??? 17 1 

Toplam 16 Yıl  (Yıllık Ortalama Değişim: 1,13 Yıl) 62 

GENEL TOPLAM 62 Yıl (Yıllık Ortalama Değişim: 0,52 Değişiklik/Yıl) 196 

 
 

Açıktır ki, Çizelge 2, 6831 sayılı yasanın örneklenen maddelerinin, yanı sıra, bu maddelerde yapı-
lan değişiklerin içeriğini bilmeyenler için yeterince açıklayıcı olamayacaktır. Sorgulamalar ile tar-
tışmaların, değişikliklerin yalnızca sayıları ile sıklığına, hangi yıllarda gerçekleştirildiğine indirgen-
mesiyse yaşamsal önemde yanlışlık ya da eksikliklere yol açabilecektir. Aşağıda tartışmaya açtı-
ğım açıklamaların bu olasılıkları en aza indirebileceğini düşünüyor; daha ayrıntılı bir sorgulamayı 
ise “meraklısına” bırakıyorum; doğaldır ki, “meraklısı” varsa☺ 

1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu’nda; 

✓ bugüne değin yapılan toplam 31 değişikliğin 17’si yalnızca 2003-2018 döneminde gerçek-
leştirilmiştir;  

✓ yalnızca 2018 yılının ilk dört ayında toplam iki değişiklik yapılmış; üçüncüsü de TBMM’ye 
sunulmuş, ancak görüşülmesi erken seçimler nedeniyle “bir başka bahara” kalmıştır; 

✓ “devlet ormanı” sayılan arazilerin ormancılık dışı amaçlarla kullanılmasına izin verilmesini 
düzenleyen 17. Maddesi 6, yanı sıra, “orman” sayılacak ve sayılmayacak yerleri belirleyen 
orman kadastro komisyonlarının yapısını düzenleyen 7. Maddesi ise 4 kez değiştirilmiştir; 
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✓ toplam 17 Ek Maddenin tam 11’i ile 11 Geçici Maddenin de 5’ine yine 2003-2018 dönemin-
de getirilmiştir. 

Bu değişiklik ve eklemelerle 6831 sayılı Orman Kanunu bütünlüğünü, tutarlılığını tümüyle yitirmiş; 
çok sayıda maddesi birbiriyle çelişir duruma gelmiştir. Ancak, daha önemlisi, bu değişikliklerin çok 
büyük bir çoğunluğu “devlet ormanı” sayılan arazilerin madencilik, turizm, vakıf üniversitesi, enerji, 
tarım, alt yapı, özel “ağaçlandırma” vb ormancılık dışı amaçlarıyla kullanılmasına tahsis edilmiştir.  
Bakın, orman ekosistemi varlığının nitelik, nicelik ve yersel dağılım yönünden yetersiz olduğu her 
fırsatta öne sürülen ülkemizde “devlet ormanı” sayılan yerler ne türden etkinliklere tahsis edilebiliyor: 

✓ Maden aranması ve işletilmesi ile madencilik etkinlikleri için zorunlu (!) tesis, yol, enerji, su, 
haberleşme, altyapı tesislerinin kurulması (6831 sayılı Orman Kanunu; Madde 16);  

✓ 31/12/2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu; yaylak ya da otlak olarak kullanılan 
alanlar içindeki yerler ile yılın belirli dönemlerinde geleneksel yaylacılık amacıyla yerleşim 
yeri olarak kullanılması (6831 sayılı Orman Kanunu; Madde 17); 

✓ √ Savunma, √ ulaşım, √ enerji, √ haberleşme, √ su, √ atık su, √ petrol, √ doğalgaz, √ altyapı, 
√ katı atık bertaraf ve √ düzenli depolama tesisleri; √ baraj, √ gölet, √ sokak hayvanları ba-
kımevi ve √ mezarlıklar; √ Devlete ait sağlık, √ eğitim, √ adli hizmet ve √ spor tesisleri, √ ce-
za infaz kurumları ile √ bunlarla ilgili her türlü yer ve bina yapılması (6831 sayılı Orman 

Kanunu; Madde 17); 

✓ √ Arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması, √ bu alanların kullanımı, √ tarihi eserlerin resto-
rasyonu ve korunması için gerekli tesisler ile √ odun kömürü, terebentin, katran, sakız gibi 
işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması; √ balık üretmek üzere tesis kurulması;     
√ göl, baraj ve deniz yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada yapılması “zorunlu” tesisler 

ile yeraltında depolama alanı kurulması (6831 sayılı Orman Kanunu; Madde 18)*; 

✓ “…kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında; 
orman idaresince tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılması” (6831 sayılı 

Orman Kanunu; Madde 19); 

✓ Köy tüzelkişilikleri, diğer gerçek ile tüzel kişilerin “devlet ormanı” sayılan arazilerde “özel 
ağaçlandırma” adıyla anılan ancak ceviz, kestane, badem vb  türlerle tarım yapabilmesi (6831 

sayılı Orman Kanunu; Madde 57); 

✓ 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu kapsamındaki milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma 
alanları ile tabiat anıtları - ki bunların çoğunluğu “devlet ormanı” sayılan araziler üzerinde-
dir-   üzerinde bulunan yapı ve tesislerin yirmidokuz yıla kadar kiralanması (6831 sayılı Or-

man Kanunu; Ek Madde 8); 

✓ Gerçek ya da özel hukuk tüzel kişileri yahut vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim ku-
rumları dışındaki yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma tesislerini yapması (6831 

sayılı Orman Kanunu; Ek Madde 9); 

✓ Karayolu sınır çizgisi içinde erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ile 
eklentisi olan olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerinin yapılması (6831 sayılı Orman 

Kanunu; Ek Madde 9);  

✓ Demiryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya 
çıkan kazı fazlası malzemenin depolanması (6831 sayılı Orman Kanunu; Ek Madde 9); 

✓ Sağlık, eğitim ve spor tesisi yapımı amacıyla verilen izinlere konu asli tesislerin dışındaki 
kafeterya, kantin, otopark gibi yan ünitelerin kiralanması; diğer izinlere konu tesislerin ta-
mamının ya da bir bölümünün kiralanması yahut işletme hakkının özelleştirme uygulamaları 
kapsamında devredilmesi, yap-işlet-devret modeli ile yaptırılması (6831 sayılı Orman Kanunu; 

Ek Madde 11); 

✓ Ağaçlandırılan, erozyon önleme çalışması yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen yerlerde 
elde edilen odun dışı orman ürünlerinin öncelikle buralarının bakımını gerçekleştiren köy 
tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici 

                                                 
* 11 Mayıs 2018 tarihinde çıkarılan 7143 sayılı yasanın tasarı öngörüldüğü gibi çıkarılsaydı 6831 sayılı yasanın yine 17. 

Maddesi dör ay içinde bir kez daha değiştirilerek “devlet ormanı” sayılan arazilerin “teknoloji geliştirme bölgeleri” olarak 
ayrılması olanaklı kılınacaktı.   
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birlikleri ile birliklere ya da yöre halkına tarife bedeliyle verilmesi (6831 sayılı Orman Kanunu; 

Ek Madde 12);  

✓ Şehrin içindeki ya da yakın çevresindeki “orman” sayılan arazilerin afetler öncesinde piknik 
alanı, mesire yeri, afet sonrasındaysa geçici barınma yeri olarak kullanılması (6831 sayılı 

Orman Kanunu; Ek Madde 13); 

✓ “Orman” sayılan arazilerin mesire yeri, şehir ormanı, millî park, tabiat parkı, tabiat anıtı, ya-
ban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman koru-
ma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri 
gereksinmelerini karşılayacak taban alanı 250 metrekareyi, kat sayısı da bir bodrum kat ve 
çatı arası dışında ikiyi geçmeyen yapıların yapılması (6831 sayılı Orman Kanunu; Ek Madde 14); 

✓ Tapuda kişiler adına kayıtlı iken, orman sınırları içerisinde kaldığı gerekçesiyle tapuları iptal 
edilen yerler üzerinde bulunan ve 31/12/2011 tarihinden önce müsaderesine karar verilip 
Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden 29/6/1956 tarihli ve 6762 sa-
yılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki fabrika veya ticarethane niteliğindeki tesislerin önce-
likle kullanıcılarına kiralanması (6831 sayılı Orman Kanunu; Geçici Madde 9); 

✓ Yenilenebilir enerji tesisleri kurulması (5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu; Madde 8) 

✓ Turizm tesislerinin yapılması (2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu; Madde 8) 

Çizelge 3’te 2012-2016 döneminde bu yasal olanaklardan yararlanmanın sayısal boyutları sergi-
lenmiştir: 

Çizelge 3: 2012-2016 dönemin “Devlet Ormanı” Sayılan Arazilerin Ormancılık Kullanımları  
Verilen İzinler 

 

Kaynak: https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler’indeki “Ormancılık 
İstatistikleri’nden yararlanarak hazırladım. 

Şimdi; 

<<Ülkemizde, başta AKP olmak üzere siyasal iktidarlar hukuksal olarak “orman”, özellikle 
de “devlet ormanı” sayılan arazilere nasıl yaklaşıyormuş?>> 

sorusunu nasıl yanıtlıyorsunuz, çok merak ediyorum doğrusu. 

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Sayfalar/Istatistikler'indeki
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“Uyanıklık” mı desem? 

Hakkını (!) yememek gerek: Siyasal iktidarın ülkemizin yasama düzenine getirdiği birçok “yenilik” 
var: TBMM’yi işlevsiz bırakmak, bu amaçla “KHK”, “torba yasa” uygulamalarına ağırlık vermek, bu 
“yeniliklerin” en bilinen, kamuoyunun kolayca kanıksanmış olan örnekleri. Ancak; yürürlükteki yasa-
lara “ek madde” ya da “geçici madde” eklemek ile Anayasaya aykırı yasalar, yasalara aykırı yö-
netmelikler, yönetmeliklere aykırı genelgeler (tamimler) ile bildirgeler (tebliğler) çıkarmak ise üze-
rinde o denli durulmayan düzenlemelerdir. 19 Nisan 2018 tarihinde çıkarılan -28 Nisan 2018 tarihinde 

yürürlüğe giren-  7139 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. 
Maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu’na getirilen Ek Madde 16, bu özellikte bir düzenlemedir. 
Maddenin ilk fıkrası şöyledir: 

“Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında 
hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluş-
turulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alan-
lar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce 
orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına 
çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya 
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis 

etmek üzere tahsis edilir.” 

Anımsanacağı gibi Anayasanın 169 ile 170. Maddelerinde; 

“Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine ta-
rım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler…”   

belirlenerek “orman” sayılmaması – hukuksal olarak “orman” sayılan yerlerin dışına çıkarılması- ile 

“…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti 
ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya ta-
mamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın 
yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir…” 

kurallarına yer verilmiştir. Dolayısıyla, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin “A” bendi, en 
son 1986 yılında çıkarılan 3302 sayılı yasayla; 

“Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi mak-
sadıyla, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ak-
sine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman 
rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlarına dönüştürülmesin-
de yarar olduğu tespit edilen yerler… orman sınırları dışına çıkartılır.” 

biçiminde düzenlenmiştir. 

Oysa Ek Madde 16’da; 

 “tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen”  

  ile 

 “orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi” 

kurallarına yer verilmemiştir. Açıktır ki, Ek Madde bu içeriğiyle; 

✓ Anayasanın 169 ile 170. Maddelerine açıkça aykırıdır;  

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin “A” bendiyle uyuşmamaktadır. 

Böyleyken, Ek Madde 16’da yer verilen; 

“Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Mü-
dürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis edilir.” 

kuralı, sözün tam anlamıyla bir aldatmaca; deyim yerindeyse, göz boyama çabasıdır; doğaldır ki 
“yerseniz”…  En “yaman” çevre/doğa/orman korumacısı kişiler ile gönüllü kuruluşların, bu aldatma-
ca da “yenmiştir”; hem de hiçbir rahatsızlık duyulmadan. Ne söyleyebilirim ki; “yarasın” ! 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180428-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180428-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180428-1.htm
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“İkiBecilik” bitti mi? 

Görünüşe bakılırsa, en azından siyasal iktidar yönünden bitmemiş. Bir kez daha söyleyeyim; hiçbir 
zaman da bitmeyecektir ! “- Konu neydi?” diyorsanız eğer, kısaca anımsatayım: 1961 Anayasası-
nın 1970 yılında değiştirilirken “orman” sayılan yerler ile ormancılık düzenine ilişkin 131. Maddesi 
de de yeniden düzenlenmiştir. Ardından, 1973 yılında. 6831 sayılı Orman Kanunu’nu da bu düzen-
lemeler doğrultusunda değiştirilirken 2. Maddede;  

“15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerler-
den; a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla, bağ, meyvalık, 
zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılma-
sında yarar bulunan yerler ile otlak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler. b) Şehir, kasaba ve köy ya-
pılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, Orman sınırları dışına çıkarılır.” 

kuralına yer verilmiştir. Bu anayasal ve yasal kural, yeni boyutlar kazandırılarak 1982 Anayasası ile 
ilgili yasal düzenlemelerde korunmuştur. Dolayısıyla; 2002 yılı sonuna değin toplam 473,4 bin hek-
tar “orman” sayılmayarak ormancılık düzeni dışına çıkarılmıştır. Bu arazilerin kullanım biçimlerine 
dağılımı aşağıda sergilenmiştir: 

 

Kaynak: Halit Demir; “2/B -Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Araziler Sorunu” 
Maliye Teftiş Kurulu Üyesi, MTK Konferansları, 18 Mart 2009. 

Dikkatiniz çekmiştir: Kısaca “2B arazileri” olarak anılan bu arazilerin % 37,8’inin herhangi bir amaç-
la kullanılıp kullanılmadığı, yanı sıra, nitelikleri, en azından 2009 yılında bilinmiyordu; şimdi biliniyor 
mu, bilemiyorum. Ancak, başta siyasal iktidar olmak üzere kimileri biliyor olmalı ki, bu arazilerinin 
satışıyla 25 Milyar Dolar gelir sağlanacağı bile öne sürülüyordu:  

  

 

Bu doğrultudaki çeşitli girişimler sonunda 2012 yılında 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınma-
larının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendi-
rilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’unu çıkarılmış; “2B arazileri-
nin” satışına başlanmıştı. Bu bağlamda “n.” kez de (!) olsa belirtmemde yarar var: Bu yasa da; 

✓ Anayasanın 169 ile 170. Maddesine aykırıdır;  

✓ 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin “A” bendiyle çelişmektedir ! 
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Ancak, bu gerçek kimselerin umurunda olmamış; tartışmalar “2B arazilerinin” rayiç bedellerinin 
düşürülmesi, satma ve satın alma kolaylıklarının daha da artırılması, başvuru sürelerinin uzatılması 
vb ikincil konulara indirgenmişti. Bu nedenle 6292 sayılı yasa 2012-2018 döneminde yedi kez de-
ğiştirilmiş, beş “geçici Madde” eklenmiş; sekizinci kez de değiştirilmeye kalkışılmıştı*. Böyleyken, 
siyasal iktidar ile destekçileri 2017 yılı sonuna değin bu amacına da ulaşamamıştır. Sözgelimi; 

✓ “hak sahibi” sayılan “2B arazisi” sayılan 198,4 bin hektar 503 bin taşınmaz 706 bin kişiye 
satılabilmiştir; 

✓ Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre toplam rayiç bedeli 19,9 milyar TL (4,6 
milyar Dolar) toplam satış bedeli ise 10,2 milyar TL (2,3 Milyar Dolar) olan “2B arazilerinin 
satışından yalnızca 7,2 milyar TL (yalnızca 1,6 Milyar Dolar!) gelir sağlanabilmiştir.  

Kısacası, siyasal iktidar ile destekçileri, 2003 yılında kamuoyunu açıkça aldatmıştır.  

Öte yandan 6292 sayılı yasa, adından da anlaşılacağı gibi “orman köylüsü” sayılan yurttaşlarımızın 
kalkındırılmasının “desteklenmesi” amacına yönelik bir düzenlemedir. Ne var ki; ne yasada yapılan 
değişikliklerde ne de getirilen geçici maddelerde bu doğrultuda bir düzenleme vardır. Ayrıca; “2B 
arazilerinin”;  

✓ kimlere satıldığı; 

✓ satışından sağlandığı öne sürülen 7,2 milyar TL’nin nerelerde kullanıldığı da; 

✓ satışlar sırasında çokça yapılan “kanuna karşı hileli” uygulamalar  

bilinmiyor. Gerçekte, daha önce de söylediğim gibi, böylesi konuları “dert edinen” de yok.  

*** 

Siyasal iktidarların “devlet ormanı” sayılan arazilerdeki bu yolculuğu hiç  

bitmez… 

Nasıl bitebilir ki… 

Gerek 6831 sayılı Orman Kanunu gerekse 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi 
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’da çok kısa zaman aralıklarıyla yapı-
lan son değişiklikler siyasal iktidarın seçimler öncesinde nasıl bir panik içinde olduğunu açıklıkla 
ortaya koymaktadır.  

Öte yandan; yaşanmakta olan ekonomik kriz, özellikle de hızla artan parasal kaynak gereksinmesi, 
siyasal iktidarı “denize düşüp yılana sarılma” durumuna getirmiştir. Bu nedenle de her türlü kamu-
sal varlığı, bu kapsamda da doğal, süreç, ortam ve varlıkları bir an önce “paraya dönüştürme” ça-
basına girmiştir. Öylesine gözü kararmıştır ki, “devlet ormanı” sayılan arazileri Anayasanın 169 ile 
170. Maddelerine açıkça aykırı hukuksal düzenlemelerle metalaştırıp özelleştirmeye; kolay yoldan 
kaynak üretmeye çabalamaktadır. Böyleyken bu doğrultudaki düzenlemeler ile uygulamalar karşı-
sında, en duyarlı kamuoyu bile, sözgelimi şeker fabrikalarının özelleştirilmesi karşısında gösterilen 
tepkilerin, deyim yerindeyse “binde birini” göstermiyor. 

Gelin de pek değerli “akil şarkıcımızın” ünlü şarkısının dizelerini mırıldanmayın şimdi: 

“Yazıklar olsun, yazıklar olsun 
Kaderin böylesine yazıklar olsun 
Her şey karanlık, nerde insanlık 
Kula kulluk edene yazıklar olsun 

Batsın bu dünya, bitsin bu dünya 
Ağlatıp da gülene yazıklar olsun 
…” 

                                                 
* AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile Kayseri Millet Vekili Mustafa Elitaş imzasıyla TBMM’ye gönderilen ancak 

ilgili Komisyonda görüşülürken TBMM tatile girmesi nedeniyle yasalaşamayan Bazı Kanunlarda Değişik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi’nin 22. Maddesiyle 6292 sayılı yasaya getirilecek Geçici Madde 7 de bu doğrultudaydı. 


