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Ağaç ve Orman

Selim Sinan Öztürk

28.03.1969 –Ayancık Gazetesi

Ağaçlar Allahın verdiği büyük nimetlerden birisidir. Böyle olduğu halde ormanları yok eden bir
sürü ağaç katilleri türemiş ve yurdumuzun bazı yerlerini kel bırakmışlardır.

Memleketimizde ormanlar yıllardan beri yapılan çeşitli tahriplerle çok azalmış ve ancak yurt
alanımızın onda biri kadar kalmıştır. Kalan ormanların da verimleri çok azalmış vasıfları
bozulmuştur. Yurdumuz komşu memleketlere rağmen ormanca çok zayıf çok fakir bir hale
gelmiştir. Ağacın kadir ve kıymetini bilmek her müslümanın boynuna borçtur.

Ormanların bir faydası da selden korunmak içindir. Sel baskınları yüzünden evi barkı yıkılan
anbarları zahiresi yok olan tarlası bağı çamur ve molozlarla dolan aç-açık, sefil kalıp hastalanan
binlerce yurttaş kan ağlamıştır. Dağlarındaki ormanları korumayan, ağaca hor bakan insanlara
Cenabı Hakkın gazabı sel olarak gelir. Biz ormanı koruyamazsak oda bizi koruyamaz.

Peygamber efendimiz “Ağaç dikmek sadaka-i cariyedir” buyurmuştur. Orman dışında fırtına
herşeyi kırıp dökerken orman içinde rüzgar bir esinti halinde dolaşır. Civarına daha bol yağmur
yağdırır. Karların birden eriyip derelerin kabarmasını önler, dağ kaymalarının toprak akmalarının
kaya yuvarlanmalarının dere ve çay tıkanmalarının önüne geçer. Birçok hastalıkları önler ve
bataklıkları kurutur sıtmayı yok eder. Kolera hastalığı heryeri kasıp kavurduğu halde ormanlık
yerlere sokulamaz.

Allahın bu nimetlerinden bol bol faydalanmak için ormanı her zaman korumak ve bol bol ağaç
yetiştirmek lâzımdır. Bu aynı zamanda dini bir vazifedir.
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Orman yurdun hem süsü hem gücüdür. Dikkat edilirse gerçektende öyledir. Şehre güzellik
verilmesi için yol kenarlarına çeşitli ağaçlar dikilir. Orman kuşların cıvıltısı pınarların şakırtısı ile
mutlu bir diyardır.

Güneşin her tarafı yakıp kavurduğu bir anda ağacın gölgesine uzanmak insanı dinlendirir. Sulh
simgesi bile ondan alınır. Kimya sanayi'inde istifade edilir. Ormanın yok olduğu yerlerde şifalı
bitkilerde yok olur.

Ormanların askerlik bakımından da faydaları çoktur. Yurdun savunmasında yararlı bir iş gören
ormanları korumak vatan sevgisinin bir ifadesidir. Yurt müdafaasında orman çok önemli bir yer
teşkil eder. Peygamber efendimiz bu hususta; “Vatan sevgisi imandandır” buyurmuştur.

Orman av hayvanları tarafından insanlara faydalıdır. İstihsal ve nakil işlerinde köylüye yardım
eder. İnsanoğlu yaratıldığı günden bu güne kadar işlerinin görülmesinde her zaman ağaç
kullanmıştır. Dünyada medeniyet ilerledikçe insanların ormana ve orman mahsullerine ihtiyaçları
hergün biraz daha artmaktadır.

Orman sayılmakla bitmeyen nimetleriyle hep insanların hayrına selâmetine çalışan bir varlıktır.
Böyle olduğu halde ormanlarımızı koruyamazsak yazık bizim halimize...
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