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MEYVE AĞACIM 

    2015 yılının Mart ayıydı. Hasta ziyaretine gittiğim hastane 
bahçesinde, yeni yeni çiçeklenen erik ağacını gördüm. Hasta 
bedenlere, yaralı yüreklere bir umut gibiydi çiçekleri. Her sonbaharda 
sararan, dökülen yapraklarına inat, tekrar canlanıyordu işte. 

    Kış zordur, zorludur canlılara, ağaçlara. İlkbahar gelip, havalar 
ısınmaya başlayınca meyve ağaçları da uyanmaya başlar. O kuru 
dallarda tomurcuklar oluşur, çiçekler açmaya başlar birden. Küçücük 
beyaz beyaz çiçekler. Tıpkı sendeki gibi ağacım. Sonra yaprakların 
yeşerir, kuru dalların yeşillikle, çiçeklerle dolar. Meyve vermeye 
hazırlanırsın böylece. 

    Dört mevsim yolculuğunda kuru dallarında açan çiçekler, yeşeren 
yapraklar umuttur insanlara. Sen nasıl o kuru dallardan tekrar 
çiçeklenip meyve veriyorsan, insanlarında umut dolar içine seni 
görünce. Hastane bahçesinde olman bu yüzdendir meyve ağacım. 
Hastalara umut olsun, ümitlerini hiç yitirmesinler diye. 

    Nasıl her ilkbaharda yeniden doğuyorsa meyve ağaçları, insana da 
bir ışık her zaman vardır. Yeter ki yüreğimizi sevgiyle açalım ağaçlara, 
doğaya, insanlara. Nasıl güneş her sabah doğuyorsa, nasıl yeşeriyorsa 
meyve ağaçları, bizim umutlarımızda hiç tükenmesin, artsın 
mutlulukla… 

Ağaç ve Vatan 

Mavi gözlü kahraman kızgındı. Bu cehalet ve vurdumduymazlık sonları 
olacaktı, bunun farkındaydı. Ülkesini, insanlarını bilinçlendirmeliydi. O 
simetrik yaprakları ve herbir dalı özenle işlenmiş bir dantel misali gibi 
görünen köklü çınara zarar vermekten etmekten bahsediyorlardı. 

-İzninizle dallarını keselim, paşam. 

Mustafa Can DEMİR 
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Bahçıvanın titrek sesinin nedeni Ata’nın kızgın bakışlarından olsa 
gerekti. Okyanus gözlerinden bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Ata, 
nezaketini asla bozmadan hoşgörüyle cevap verdi. 

-Neden kesmek istiyorsunuz ağacın dallarını? 

Yaşlı adam hiç düşünmeden cevap verdi: 

-Paşam, köşkün camlarına zarar veriyor. Hem, girişi de kapatıyor. İzin 
verin de halledeyim hemen. 

Üzgün, düşünceli bir o kadar da kızgın bakışlarına bir süre ara verip, 
derin bir nefes aldı paşa. 

-Madem köşkün camlarına zarar veriyor. Ağaca dokunmayın. Köşkü 
kaydırın. 

Bahçıvan şaşkınlıkla gözlerini açtı. Bir süre duyduklarını idrak edemedi. 
Sonunda kısık bir sesle cevap verdi: 

-Nasıl olur paşam? Koskoca köşkün yerini nasıl değiştirelim?  

Paşa, fikrini birçok mühendisle ve mimarla tartıştıktan sonra 8 Ağustos 
günü, rayların demir bahçe kapısından getirilişini ve mühendislerin 
ellerinde planlarını inceleyişini uzakta, bağları altında oturmuş izliyordu. 
Yaver, uzun süredir sormak isteği ancak doğru zamanı bulamadığı için 
sormadığı soruyu işte o gün sordu. 

-Neden bu kadar çok değer verirsiz ağaçlara paşam? 

-Ağaçsız orman ve ağaçsız toprak vatan değildir. Eğer vatan denen şey 
kupkuru dallardan, taşlardan, ekilmemiş alanlardan, çıplak ovalardan, 
kentlerden, köylerden oluşmuş olsaydı onun zindandan hiçbir farkı 
olmazdı.  



GÖKYÜZÜNDEN YAĞMUR DAMLALARI İNMEYE BAŞLAMIŞTI 

AĞAÇLARA DAMLIYORDU VE ORMANDAKİ AĞAÇLAR ÇOK MUTLUYDULAR 

Karşıyaka Anaokulu



 

MUTLULUK ORMANINDAKİ AĞAÇLAR ARTIK BÜYÜYEBİLECEKTİ 
 



 

YAĞMURA SESLENEREK YAĞIN GÜZEL YAĞMURLAR ORMANIMIZ YEŞİLLENSİN 
AĞAÇLAR BESLENSİN BÜYÜSÜN DEDİ 

BİR BAŞKA ÇOCUKTA ORMANDAKİ YAŞLI AĞAÇLARDAN MASA SANDALYE 
KİTAP DEFTER OLUYOR ONLARIDA ATMIYORUZ FAYDALI ARAÇLAR YAPIYORUZ 
ARKADAŞLAR DEDİ 



 
BU SEVGİ ORMANINDA RENK RENK AÇAN ÇİCEKLERDE VARDI ONLARDA 
YAĞMUR İLE BESLENİP ETRAFI SÜSLÜYORDU 

BİZ ÇOCUKLARDA SİZLERİN ALTINDA PİKNİK YAPIYOR OYUNLAR 
OYNUYORUZ 



TEMİZ HAVA ALIP SİZLER GİBİ BÜYÜYORUZ 

YEŞİL AĞAÇLARLA OLMAK NE KADAR GÜZEL 



BİZLERDE AĞAÇLARI KORUYALIM ONLARA ZARAR VERMEYELİM 

ÇÜNKÜ ONLAR BİZİM NEFES ALMAMIZI SAĞLAR 



 

ORMANDA YAŞAYAN TÜM CANLILARI KORUYALIM ONLARI ÜZMÜYELİM 
DEDİLER VE TOPLANARAK EVLERİNE DÖNDÜLER. 

Mutluluk ormanında bütün ağaçlar sevgi içinde yaşarlarmış.Kuş sesleri 
bütün ormana yayılırmış. 



Birgün çiftçi ormandaki yaşlı ağacı kesmiş .Arkadaşları bu duruma 
çook üzülmüşler.Yaşlı ağacın nereye gittiğini merak etmişler. 

MUT Mutluluk ormanında günler böyle merak içinde geçerken birgün 
tanıdıkları bir ses duymuşlar. Sesin sahibini ararken bir kitabın 
kendileriyle konuştuklarını fark etmişler. 

 -beni tanıdımadınız mı arkadaşlar?Ben yaşlı ağaç 



-Aaa ne kadar değişmişsin ne oldu sana böyle ‘’ demişler ve 
arkadaşları yaşlı ağacı gördükleri için hem çok şaşırmışlar hem de çok 
sevinmişler.Yaşlı ağaç başından geçenleri anlatmış: 

-Beni fabrikaya götürdüler  orada kağıt haline geldim daha sonrada 
kitap haline getirdiler.Artık insanlara yeni şekliyle faydalı olacağını 
söylemiş.siz oksijen vererek bende yeni bilgiler öğreterek faydalı 
olacağım demiş. 

Artık gitmesi gerektiğini söylemiş.arkadaşları onu gördüklerine 
sevindiklerini söylemişler.yaşlı ağaç yeni arkadaşlarına faydalı olacağı 
için çok mutluymuş.Çocuklar da yeni arkadaşlarını çook sevmişler.	  



AĞAÇ SEVGİSİ 

           Uzak ülkelerden birinde küçük bir kasaba varmış. Bu küçük 
kasabada birçok ağaç varmış.Kayın,çam,defne,çınar,gürgen bu 
kasabada çok yetiştirilen ağaçlardanmış.Meyve ağaçları da varmış tabii. 

           Bir gün bu kasabaya kaçak avcılar girmiş. Kaçak avcıların 
işleri,bu ağaçları kesip satmak,sonra da kestikleri ağaçların yetiştiği 
yere,büyüklü küçüklü binalar yaptırmakmış.Ağaçları kesmek için yola 
koyulmuşlar kaçak avcılar.Ağaçlık bölgeye vardıklarında avcılardan biri 
diğer iki avcıya şöyle demiş: 

    -Ne duruyorsunuz, orada boş boş? Baltayı versenize! Haydi, çabuk! 
Diğer iki avcı baltayı vermiş. Avcı baltayı alıp bir ağaca sertçe vurmuş 
ve ağaç,yavaşça kırılmaya başlamış.Ağaç kırıldığında,yanındaki ağaca 
çarpmış.Yanındaki ağaç kır ı ldığ ında,o da yanındaki ağaca 
çarpmış.Ağaçlar domino taşları gibi yere devriliyormuş.Avcılar yaptıkları 
gürültülü ortam yüzünden hiç oyalanmadan hemen kaçmışlar.Sonunda 
bütün ağaçlar yere devrilmiş.Bu kötü görüntüyü gören hayatta kalmayı 
başarmış bitkiler çok üzülmüşler ve biraz da kızmışlar avcılara 
içlerinden.Bu küçük kasabada oturan Tuna adlı bir çocuk 
varmış.Tuna,bir sabah erkenden annesi ve babası uyuyorken, gizlice 
keşife çıkmış. Tuna, kasabanın yollarında yürürken bir anda karşısına 
devrilmiş ağaçlarla dolu bir yer çıkmış. Tuna çok şaşırmış: Birkaç saat 
sonra Tuna üzüntülü üzüntülü evine geri dönmüş. Annesinin ve 
babasının odasına girmiş. İkisini çabucak uyandırıp şöyle demiş Tuna: 

    -Anneciğim, babacığım! Dükkandan içinde ağaç tohumları bulunan 
üç tane poşet alabilir miyim? Annesi: 

   -Evet, alabilirsin yavrucuğum, dedikten sonra Tuna koşa koşa evden 
çıkıp dükkana gitti. Dükkan sahibi ortalıkta yoktu. Ama Tuna, gizlice 
içinde ağaç tohumları olan üç tane poşet aldı ve cebindeki bütün 
paraları tezgahın üzerine bıraktı. 

           Sonra da Tuna, kasabanın yollarına düştü. Tuna arkadaşlarının 
evine teker teker girip çıkıyordu. İzin alarak tabii. Tuna kasabadaki 
bütün arkadaşlarını topladığında hep birlikte devrilmiş ağaçlar olan yere 

Çağan BÖREKÇİ
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gittiler.Tuna'nın her arkadaşı da içinde ağaç tohumları olan üç poşetten 
avuç avuç ağaç tohumu alıp yere atıyorlardı ve şu şarkıyı söylüyorlardı:  

ORMAN  

Tohumlar fidana 

Fidanlar ağaca 

Ağaçlar ormana 

Dönmeli yurdumda 

                                                          

                                                             Yuvadır kuşlara 

                                                             Örtüdür toprağa 

                                                             Can verir doğaya 

                                                             Ormanlar yurdumda 

Bir tek dal kırmadan  

Ormansız kalmadan 

Her insan bir fidan 

Dikmeli yurdumda 

                                                             Yuvadır kuşlara 

                                                             Örtüdür toprağa 

                                                             Can verir doğaya 

                                                             Ormanlar yurdumda 



ATA AĞAÇ 

  Sizce niçin bu yazımın başlığına ATA AĞAÇ diye başlamış olabilirim? 
Çünkü nasıl atalarımız ve dedelerimiz bize geçmişi aktarıyorsa ATA 
AĞAÇ da bize geçmişi aktarır. İnanmadınız mı? Anlatayım. 

  Geçen gün dedemle evlerindeki yumuşacık güzel divanının üzerine 
oturmuş sohbet ediyorduk. Sohbetimizde anladım ki dedem 
çocuklarına verdiği değer kadar ağaçlara da değer veriyor. Eskiden bir 
çocuk doğduğu zaman mutlaka onunla beraber büyüsün diye birkaç 
ağaç dikilirmiş. Çocukta o ağacı sular, büyütür ve sonra meyvelerini 
yermiş. Çocuk ile ağaç arasında bir bağ oluşurmuş. Çocuk ağacı 
kardeşi gibi görür, gölgesinde oyun oynar, uyur, dinlenir ve hatta gün 
gelir onunla dertleşirmiş. 

  Acaba bazı kişilerin dedeleri ağaçları benim dedem kadar sevmedi, 
önemsemedi ve torunlarına bu sevgiyi aktarmadı mı? Bu yüzden mi 
ağaçları kesiyorlar, ormanları yok ediyorlar, yerlerine binalar yapıyorlar? 

  Dün yine dedemi ziyarete gittim. Yine o yumuşacık divanının oturdum. 
Yastıkları da yumuşacıktı… Bulutların üzerinde dolaşıyor gibiydim. 
Birden bulutlar aralandı ve karşımda ne göreyim? ATA AĞAÇ. Müthiş 
görkemli ve gösterişliydi. Adeta ormanların kralı gibi duruyordu.  
Rüzgârda dalları bir aslanın yelesi gibi uçuşuyordu. Yanına doğru 
yürüdüm ve bir dalına dokundum. Dalları yıldız gibi parlıyordu. Birden 
aramızda bir iletişim oldu. Sanırım zihnimi okuyordu. Ve birden 
zihnimde bir şeyler görmeye başladım bir şeyler görmeye başladım. 
Film izliyor gibiydim. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini hatta 
Lidyalıların parayı nasıl bulduğunu bile görüyordum. Heyecan ve 
sonsuz bir mutluluk tüm bedenimi sarmıştı. Ancak tam o sırada dedem 
geldi ve beni uyandırdı Meğerse hepsi rüyaymış. Dedeme hemen 
rüyamı anlattım. Kahkahalarla güldü, çok hoşuna gitmişti. Sonra bana 
ağaçların yüzyıllarca yaşadığını ve her birinin içinde nice hayatlar gizli 
olduğunu söyledi. O zaman bir kez daha ağaçları ve ormanları 
korumanın değerini bir kez daha anladım. 

  Ağaçlar varsa biz de varız, onlar yok olursa biz de yok oluruz. 

Batu ŞİRİP



ERİK AĞACIM VE BEN 
         

          	     	 Burak, ailesi ile birlikte büyük bir kentte, her köşenin 
apartmanlarla dolu olduğu bir mahallede yaşıyordu. Günlerden pazardı, 
ailece kahvaltıya oturmuşlardı. Neşe ile sohbet edip gülüşürken bir 
yandan da kahvaltıdan sonra hangi alışveriş merkezine gitsek diye 
düşünüyorlardı. O kadar çok alışveriş merkezi vardı ki, hangi alışveriş 
merkezine gideceklerine bir türlü karar veremiyorlardı. Burak’ın babası 
birden yeni bir fikir attı ortaya. 
“Çocuklar, bugün sizinle alışveriş merkezi yerine, şu yakınımızda 
bulunan Güzelköy’e gitmeye ne dersiniz?”diye sordu. Burak ve kardeşi 
bu fikri duyunca sevinçten havalara uçtu. Hemen ailece toplanıp 
Güzelköy’e doğru yola koyuldular. Köyün girişinden itibaren her yer 
yemyeşil meyve ağaçlarıyla doluydu. Mis gibi bir hava, pırıl pırıl bir 
güneş vardı. Kendilerine  
Uygun bir piknik yeri bulup, arabalarıyla yanaştılar. Gün boyunca kuş 
cıvıltıları ve yemyeşil ağaçların gölgesi altında piknik yaptılar. Zamanın 
nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Artık akşam olmuştu, eve dönmeleri 
gerekiyordu. Babaları “Çocuklar, bugün gününüz nasıl geçti, 
eğlenebildiniz mi?” diye sordu. Burak da “Hayatımın en güzel 
günlerinden birisiydi, hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum” dedi. 
Burak’ın babası “O zaman size bir sürprizim daha var, haydi atlayın 
arabaya, gidiyoruz.” dedi. Ailece arabaya bindiler, birkaç yüz metre 
sonra durdular. Babası “Haydi çocuklar arabadan ini, şimdi size 
sürprizimi göstereceğim.” dedi. Arabadan indiklerinde boş bir tarlanın 
önünde duruyorlardı. Burak “Baba sürprizin nerede?” diye sordu. 
Babası da “İşte karşınızda duruyor çocuklar.” dedi. Burak ve minik 
kardeşi hayretli gözlerle babalarına bakıyorlardı. Babaları “Bakmayın 
öyle, bu tarlayı satın aldım. Artık bu tarla bizim, hep beraber kocaman 
meyve ağaçları yetiştireceğiz.” dedi. Burak ve kardeşi sevinçle 
babalarına sarıldılar. Eve dönerken yol boyunca tarlalarına hangi meyve 
ağaçlarını dikebilirler diye tartıştılar. 

	 	 Ertesi hafta, Burak ve babası tarlalarına onlarca fidan 
aldılar. Dikmek için tarlalarına getirdiler ve hemen işe koyuldular. Ne 
çeşit meyve fidanı ararsanız vardı: elma, armut, kayısı, şeftali, portakal, 
nar, erik, mandalina. Burak, bir an önce fidanları dikmek için 

Kaan PİDE



sabırsızlanıyordu. Hepsini tek tek dikmeye başladılar. Burak’ın gözüne 
fidanların arasında kurumaya yüz tutmuş bir erik fidanı gözüne çarptı. 
Burak “Baba, bu fidana ne olmuş?” diye sordu. Babası da 
“Burakcığım, o fidan kurumaya yüz tutmuş, istersen onu bırak, 
dikmeyelim.” dedi. Fidan bağırmaya başladı, “Ne olur Burak, beni de 
dikin, tarladaki en güzel ağaç ben olacağım. Sana söz veriyorum.” 
Burak, sanki fidanın bağırışlarını duymuş gibiydi. Babasına dönüp 
“Babacığım, lütfen bu fidanı ekelim, içimden bir ses onun büyüyüp 
kocaman bir erik ağacı olacağını söylüyor.” dedi. Babası Burak’ı 
kıramadı. “Tamam Burak, o zaman onu tarlanın en başına dikelim ve o 
senin ağacın olsun. Onun bakımını tamamen sana bırakıyorum.” dedi. 
Burak heyecanla cılız erik fidanını dikti. Erik fidanı Burak’a “ Söz 
veriyorum, tarlanın en güzel ağacı ben olacağım.” dedi. Artık Burak ve 
babasının hafta sonu ilgilenecekleri bir sürü ağaçları vardı. Her hafta 
sonu ailece gidip tarlalarındaki ağaçların bakımını yapıyorlardı. Burak, 
her meyve ağacıyla ilgileniyordu fakat kendi erik ağacına daha fazla 
özen gösteriyordu. Çünkü onun yaşamasını istiyordu. Erik fidanı da 
elinden gelen tüm gayretiyle toprağa sımsıkı sarılmıştı. Burak’ın ona 
olan inancına kocaman bir erik ağacı olarak cevap vermek istiyordu. 
Gerçekten de böyle olmuştu. Aylar geçtikçe erik ağacı tüm meyve 
ağaçlarını geçmiş, kocaman olmuştu. Burak bu durumdan son derece 
memnundu. O ağacına sevgisini gösteriyor, o da büyüyerek cevap 
veriyordu. Yıllar çok çabuk geçmişti. Artık Burakların tarlasındaki bütün 
ağaçlar meyve vermeye başlamıştı. Ama içlerinde en  güzel meyveleri 
veren ağaç, Burak’ın ağacıydı. O kadar büyümüş, o kadar güzel 
olmuştu ki, gören herkes erik ağacına hayran kalıyordu. Burak ve ailesi 
tüm günlerini ağacın gölgesinde piknik yaparak geçiriyorlardı. Bir gün 
babası “Burak biliyor musun, bu ağaç senin eserin. Eğer sen o cılız 
fidanı dikmeseydin ve sevgini vermeseydin, ben o fidanın yaşayacağını 
hiç düşünmüyordum. Bir kez daha sevginin her şeyi başaracağını 
öğrendim. Bu erik ağacı yıllarca seni, senin çocuklarını, belki onların 
çocuklarını bile gölgesinde büyütecek. Bu erik ağacı sevginin ve azmin 
bir örneği olarak karşımızda duracak.” dedi.  

	 	 	 Gerçekten de öyle olmuştu. Aradan yıllar geçti. 
Burak bir baba olarak gelmeye başladı tarlalarına. Kendi çocuklarına 
anlattı hep bu tarlayı nasıl aldıklarını, bu güzel meyve bahçesini ve erik 



ağacını nasıl sevgiyle büyüttüğünü. Onlar da babalarını hevesle 
dinlediler. 

	 	 	 Burak biliyordu ki daha yıllarca anlatacaktı 
serüvenini çocuklarına, torunlarına. Ve biliyordu ki çocukları da kendisi 
gibi ağaçları sevecek, yeni fidanlar yetiştireceklerdi.  



İhtiyar Dost  (Bir Fotoğraf,Bir Hikaye) 

        Anneanneme her gidiş yolunda seni görüyorum.Senin ne kadar 
yaşlı olduğunu düşünüyorum. Acaba kaç yaşındasın? 

        Şehrin ortasında,etrafındaki  küçük ağaçlarla, Poligon Deresi’nin 
yanında sıkışıp kalmışsın.Nefes alamıyorsun ama  nefes almamızı 
sağlıyorsun.Asfaltın,betonların ve apartmanların arasında en güzel 
görünen sensin.Seni buraya dikene teşekkür ediyorum.İnsanların 
çevrene çöp diye attıklarını gördüğümde çok üzülüyorum. Bazen o 
kişileri uyarıyorum.Ya da biliyorsun, yanına geldiğimde hemen 
topluyorum.Bence ne sen ne de etrafa güzellik katan senin gibi başka 
dostlar kirlenmeyi hak etmiyor. 

        Kim bilir neler gördün? Bazen kavgaları,mutlulukları, çocukların 
oyunlarını,alışverişten dönen insanları.Şimdi de benim dostum 
oldun.Hep orada kalmalısın.Seni seviyorum ihtiyar! 

Çağan Aras ÇAĞLAR 
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Yanan Ağaçlar  

Bir zamanlar yaramaz bir çocuk varmış.Ailesi ile ormana piknik 
yapmaya gitmiş.Ormanda gezmiş.Yaprakların üzerinde 
yuvarlanmış,ağaçların dallarında sallanmış.Çok güzel bir gün geçirmiş. 

                       Gün biterken gizlice yerde duran kibriti almış ve 
yakmış.Eli yandığı için yanan kibriti yere atmış.Kuru otlar,yapraklar alev 
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almış.Ormanda büyük bir yangın çıkmış.Yaramaz çocuk ve ailesi 
koşarak uzaklaşmış. 

Kuşlar uçmuş,hayvanlardan kaçıp kurtulabilenler kurtulmuşlar.Ama 
ağaçların kaçabilmek için ne kanatları ne de ayakları varmış.Onlar 
yanan ormanda,yaramaz çocuğun dikkatsizliği yüzünden acılar içinde 
yok olmuş. 



 

   

 Bir zamanlar çok güzel bir orman varmış.Ağaçlar çok mutluymuş.Cıvıl 
cıvıl kuşlar,kelebekler ve çeşit çeşit canlılar herkes mutluymuş.Tertemiz 
bir hava,huzur dolu bir ortam varmış. 

N. Duru ERAKIN 
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  Bir gün insanlar piknik yapmaya gelmişler.Yemek yemek için sofralar 
hazırlamışlar.Çocuklar top oynarken sürekli topları ağaçlara 
çarpmışlar.Ağaçlar: 

                        -Yapmayın,canımız acıyor,demişler.Herkes çöpleri etrafa 
atmış.Rüzgarla poşetler  
uçuşmuş.Bazıları dallardaki kuş yuvalarını kapatmış.Plastikler,cam 
şişeler,kağıt ve yiyecek artıkları etrafa saçılmış.Her yer çöp yığınıymış. 

	    Ağaçlar çok üzülmüşler.”Keşke insanlar bizi de                  
düşünseler.Çevreyi korumayı,bizi sevmeyi bilseler…” demişler. 



ATATÜRK VE AĞAÇ SEVGİSİ 

 Atatürk’ün en büyük özelliklerinden biri ağaçlara karşı duyduğu 
sevgisiydi. Atatürk’ün doğaya karşı bu ilgisi daha  o çok küçükken 
başlamıştı. Her alanı yeşillik isterdi. Atatürk’ün daha önce ağaçlarla 
çok anısı olmuştu. Bunlardan en çok bilineni ise  Gazi Mustafa 
Kemal Paşa’nın köşkü için ağacını feda etmemesi olmuştu. 

Atatürk bir ağacın kesilmesine günlerce ağlayabilecek kadar duygu 
yüklü bir insandı. Hayatı boyunca hep ağaçlandırma çalışmaları 
düzenlemişti. Atatürk hiç şüphesiz biz gelecek nesile çok güveniyordu. 
Bizim de çevreye çok iyi bakacağımızdan emindi. Atatürk ağaçların da 
bir canlı olduğunu hiç bir zaman unutmamıştı. Daha önce bir ağaca 
selam bile verdiği olmuştu. Atatürk ağaçları çok sevdiği için Ankara’da 
1925’te Atatürk Orman Çiftliği açmıştı. Atatürk çiftliğini sık sık ziyaret 
etmeye giderdi. Oraya milyonlarca ağaç dikmişti. 

Atatürk’e kalsaydı hayatının geri kalanını insanlara ağaçları sevdirmekle 
geçirecekti ama ne yazık ki çok meşguldü. Bunlara rağmen ağaçlarını 
sulamaya, dikmeye ve arada sırada çiftliğini ziyaret etmeye vakit 
buluyordu. Atatürk ağaçlar için şöyle diyordu: 

“Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz 
senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzluğa dek yaşatmak 
için verimli kalacak!” 

Atam sen hiç merak etme! Biz çocuklara güvenebilirsin, biz ağaçlara 
çok değer veriyoruz: 

Sana söz, ağaçlara dikkat edecek, bol bol ağaç dikeceğiz! 

Lal ERİŞ 
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ATATÜRK VE AĞAÇ SEVGİSİ


Atatürk yurdunu ve milletini nasıl sevdiyse doğayı, yeşili ve 
ağaçları da çok sevmiştir. Bu sevgisi daha çocukluk yıllarında dayısının 
çiftliğinde doğayla ve hayvanlarla ilgilenirken ortaya çıkmıştır. Harp 
Akademisi üçüncü sınıftayken arkadaşı Ali Fuat Cebesoy ile 
Alemdağı’na gitmişler. Oradaki güzel doğayı görüp arkadaşına şöyle 
demiş: ‘İnsan yaşlandıktan sonra şehirlerin gürültülü hayatından 
uzaklaşmalı, böyle sakin ve ağaçlık bir yere çekilmelidir. Bak, burası 
insanın ruhuna nasıl bir ferahlık veriyor.” 

Ankara, Anadolu’nun merkezinde bir bozkır kasabasıyken, 
Türkiye’nin modern ve de yeşillendirilmiş bir şehre dönüştürülmesi 
Atatürk’ün doğa sevgisi ve ileri görüşlülüğü ile mümkün olmuştur. 
Ankara’da  ‘Atatürk Orman Çiftliği’ olarak bilinen arazi zamanında 
bataklık bir toprakmış. Atatürk bu bataklığı satın alıp, günümüze dek 
gelen bir ormanlık alana dönüştürmüştür. Atatürk 1 Mart 1922 yılında 
mecliste yaptığ ı konuşmada ormancılık kurallarını da şöyle 
belirtmiştir:  “Gerek tarım, gerek memleketin varlık ve genel sağlığı 
konularında önemi kesin olan ormanlarımızı da modern önlemlerle iyi 
duruma getirmek, genişletmek ve en yüksek faydayı sağlamak da 
önemli kurallarımızdan biridir.” 

Atatürk’ün ağaçlara ve doğaya olan büyük sevgisini yaşadığı şu 
olaylardan da çok iyi anlayabiliriz. Bir gün Genel Kurmay Başkanı İsmet 
Bey’le Diyarbakır gezisinde Atatürk çölleşmiş toprakları görüp şöyle 
demiş:“Çabuk bana yeni bir din bul. Ağaç dini. Bir din ki, ibadeti ağaç 
dikmek olsun.” Bir başka yaşadığı üzücü olay da ise Atatürk her gün 
Çankaya köşkünden meclise giderken gördüğü ve çok sevdiği iğde 
ağacını bir gün görmemiş. Arabasını durdurup kesilen ağacın yanındaki 
ustalara sorduğunda, yol yapımı için kesildiğini öğrenmiş. Hızlıca 
arkasını dönüp arabasına giderken ağlayarak ‘bunun başka bir yolu 
olmalıydı’ demiş. 1930 yılında Yalova Köşkü’nün temelini tehdit eden 
bir çınar ağacını kesmek isteyen bir bahçıvanı engelleyip, köşkü 
tramvay raylarıyla 4 metre 80 santimetre kaydırıp, günümüzde hala 
dimdik ayakta duran çınar ağacının hayatını kurtarmıştır. 
Ağacı, doğayı ve de yurt toprağını bu kadar çok seven Atatürk, son 
günlerinde söylediği şu sözler her şeyi açıkça ortaya koyuyor: “Yurt 
toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için 
fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzluğa dek yaşatmak için verimli 
kalacaksın. Türk toprağı sen, seni seven Türk ulusunun mezarı değilsin. 
Türk ulusu için yaratıcılığı göster.” 
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AĞAÇ HAYATTIR 

Hiç karşılıksız, durmadan dünyaya oksijen veren, ondan binlerce 
kilometre uzaktaki kişilere bile oksijen gönderebilen ağaçtır. Ağaçlar, 
dünyanın akciğerleri gibidir. 

Ulusların milli serveti olan ormanlardır, ağaçtır. İnsanlığın sahip 
çıkması gerekenlerden en önemlisi ağaçtır. İşte Atatürk de, 
Anadolu’daki toprakları ömrü boyunca yeşertmeye çalışmıştır hatta 
Ankara’da ,Gazi Çiftliği’nde bütün itirazlara rağmen ağaçlara tek tek 
bakmış, Ankara’da bir orman oluşturmuştur. Atatürk, Yalova’da, bir 
ağaç için bir köşkün yerini değiştirebilecek kadar yeşili ve ağacı seven 
bir liderdir. 

Atatürk’ün ağaca ilgisi ve sevgisi sadece ağaç yetiştirmekle 
sınırlı kalmayıp var olanı korumakta da büyük özen göstermiştir. “ Bir 
köşk için bir ağaç feda edemem” sözleri ile hatırladığımız var olan ağacı 
korumak için köşkün yerini değiştiren Atatürk’ün bu davranışı, ağaçlara 
sevgisinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Dünya’daki yaşam 
kaynaklarımız olan yeşil ve mavi arasındaki dengeyi koruyalım. Bu 
yüzden Atatürk’ü örnek alıp ağaç ve ormanlara değer verelim  

AĞAÇ ÖZLEMİ  

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğa sevgisi, babası öldükten sonra 
annesi ve kardeşiyle birlikte Selanik’in otuz kilometre yakınlarında 
Zübeyde Hanımın ağabeyi olan Hüseyin Ağa’nın çiftliğine yerleşmeleri 
ile başlamıştır. 

Burada, Atatürk çiftçilik işleri ile uğraşarak, yeşilliğe, toprağa ve 
doğaya ilgi duymuştur. O’nun bitki ve hayvan sevgisinin ilk belirtileri, bu 
çiftlik yaşamından kaynaklanmaktadır. Çünkü O, ilerki yaşamında 
çiftlikler kuracak, hayvan besleyecek ve ağaçlandırmaya büyük önem 
verecekti 
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Atatürk milli mücadeleler ardından verdiği ülkeyi kalkındırma 
çabası  tüm dünyaya örnek olmuştur. Çocukluğundan gelen özlemi ise 
tüm ülkeyi ağaçlandırmaktı 

Atatürk’ün ağaç ve yeşillik sevgisi, yalnız Ankara’ya has bir 
özlem değildi. “Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet 
yapılmaya değer” diyen Atatürk’ün özlemi, tüm ülkeyi ağaçlandırmaktı, 
yeşillendirmekti.Bizlere emanet edilen vatanımızın değerini bilip, ağaçları 
koruyup değerini bilmek hepimizin görevidir. 

ATATÜRK’ÜN AĞAÇ SEVGİSİ 

	 Mustafa Kemal Atatürk kazandığı zaferlerle bize Türkiye 

Cumhuriyeti’ni armağan etti. Yaptığı inkılaplarla Türk toplumunu çağdaş 

uygarlıklar seviyesine çıkardı. Bunların yanında gelecek nesillere daha 

yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyordu. Bunu da ülkeyi yeşillendirerek 

başaracağına inanıyordu. 

	 1925 yılında Atatürk Orman Çiftliğini kurmaya karar verdi.  "Yeşili 

görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle 

ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark 

etsin" sözünü çiftliğin kuruluşunda söylemiştir. Bu çiftliği kurmakta ki 

amacı halka yol göstermek ve yeşile özendirmek olmuştur. Ankara’nın 

bozkırında halkın nefes alacağı ve dolaşıp temiz havayı ciğerlerine 

çekebilecekleri bir  alan inşa ettirmiştir. 

	 "Ağaçsız orman ve ağaçsız toprak vatan değildir" ; Atatürk bu 

söze tüm kalbiyle inanarak yaşamıştır. Yalova ‘da ki köşkünün 

bahçesindeki çınar ağacı öylesine büyümüştü ki kökleri köşke zarar 

veriyordu. Bu nedenle köşkün bahçıvanı çınar ağacını kesmek istemiş 

fakat Atatürk buna izin vermeyip engel olmuştur. Köşkün 5 metre 
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uzağa taşınmasını emretmiştir. Bir ağaç için köşkün yerini değiştirecek 

kadar ağaç sevgisi olan bir insandı Atatürk. Bir tek ağacın sökülmesi o 

sıcak kalbinden bir parçanın koparılması gibiydi. 

	 Atatürk’ün hayatı bunlar gibi, bazen bir ormanı, bazen bir ağacı 

bazen de bir dalı korumak için yaptığı yüzlerce fedakarlık hikayeleri ile 

doludur. Bunun içindir ki ben ne zaman Atatürk’ü düşünsem, buğday 

sarısı parlayan saçları ve masmavi deniz gözlerinden önce, orman ve 

ağaca sevdalı yüreği gelir aklıma. 

Umarım bir gün Atamızın istediği gibi öyle yeşil olur ki ülkemiz, 

Görmeyen bir insan bile yeşili yüreğinde hissedebilir.  

ATATÜRK ve Ağaç Sevgisi 

 Atatürk’ün doğaya özel bir sevgisi vardı. Gençliğinden beri doğaya ve 
ağaçlara saygı göstermişti. Başkent Ankara’yı ağaçlandırmak için bir 
sürü proje tasarlamıştı çünkü o ormanların bir ülkenin akciğeri olduğunu 
bilirdi. Atatürk için ormansız bir ülke ciğersiz bir insana benzerdi. 

 Belki de Atatürk’ün en büyük projelerinden biri Atatürk Orman 
Çiftliği’dir. Atatürk bu arsayı aldığında arsa kurak bir toprak parçasıdır. 
Ancak Atatürk azimle çalışmış ve kimsenin yapamayacağı bir şeyi 
başarmıştır. Bu kurak toprak parçasından harikalar çıkarmıştır. Belki de 
Türkiye’nin en güzel ormanlarından birini yapmıştır.  

BÜYÜK KAHRAMAN 

Bazı kişiler vardır saf, sakin ve barışçıl. Fakat bazı kişiler de 
hırçın, her şeyi kendi çıkarı için kullanan ve saygısızdır. Ama Atatürk, o 
çok farklıdır. O, bazı büyükler gibi elimize kağıdı kalemi verip dünyayı 
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kurtarın demez. Herkesi işin içine katar. Bir düşünsen,ze. Bir ağacı 
kesmemek için bir evi taşıdı. Atatürk Orman Çiftliğini ne kadar zahmetle 
kurduğunu biliyor musunuz? Atatürk doğayı, yeşili ve ağacı seven 
büyük bir liderdir. 

Atatürk olmasaydı bizler bu rahatlıkta yaşayamazdık. Atatürk 
bunu nasıl başardı biliyor musunuz? Vatanın her şeyini  dağını, taşını, 
denizini ve yeşilini severek. Doğa Atamız için çok önemliydi. 

Atatürk gibi özel kişiler tüm dünyada olmalı. Bir gün Atatürk’ü 
anarken şöyle demeliyiz. “ Atatürk ormanı ve milletini her şeyden çok 
severdi. Sırf ağaç kesmemek için her şeyi yapardı. Çünkü o Atatürk’tü” 

DEV ÇINARIMIZ 

	 1938 yılının sıcak bir Mayıs günüydü. Ata’mızın hastalığı 
ilerlemiş, çok halsiz ve bitkin düşmüştü. Artık yurt gezileri yapamıyor, 
çok sevdiği halkıyla kaynaşamaz olmuştu. Kendisi de durumunun 
farkındaydı ki son yurt gezisini doktorlarının engellemelerine rağmen 
“ Hatay’ı vatan topraklarına katmak için Mersin, Adana, Hatay’a gezi 
yapmaya karar verdi. 19 Mayıs 1919’da başlayan muhteşem 
mücadelenin son noktasını koymak için tam 19 yıl sonra ve yine bir 
19 Mayıs günü Anadolu topraklarına ilerliyordu. 

	 Mersin’deki tren garında ilk resmi tören ile karşılaştılar. Kıtayı 
selamlarken ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Ancak halkı tedirgin 
etmemek için yanındakilerden yardım almayı kabul etmedi. 
“Marş,marş!” komutu ile kıtanın geçişini hızlandırdığı görüldü. Çok 
bitkin ve yorgun olmasına rağmen Adana’da da tren garındaki resmi 
törenin yapılmasını istedi. Ancak treni tören alanının az daha 
ilerisinde durdurdu. Nedeni anlaşılamamıştı.  

	 Resmi geçitte tören kıtası Ata’mızın huzurundan geçerken bu 
kez dayanamayıp ulu bir çınar ağacına yaslandığı görüldü. Yaver 
Salih Bozok onu çok iyi tanıdığı için treni neden daha ileride 
durdurduğunu anlamıştı. Tören sonrası kulağına eğilip “Peki ama 
Paşa’m siz bu ulu çınarın burada olduğunu nereden biliyordunuz?” 
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diye sordu. Ata’mız: “ Adana’ya 15 yıl önce geldiğimizde bu ağaçtan 
çok etkilenmiş, korunmasını istemiştim. Bak, görüyor musun güçsüz 
bedenime nasıl destek oldu Salih.” demişti. Bu muhteşem insan 
ömrünün son günlerinde de ağaca, toprağa, doğaya verdiği kıymeti 
ve önemi bu hüzünlü anı ile paylaşmış, bizlere çok anlamlı bir mesaj 
vermişti. 

	 Adana’da yaşayan büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla 
bugün o ulu çınar yine tüm heybetiyle bu toprakların insanlarını 
selamlamaktadır. Ülkemizin kurtarıcısı, çınarların en ulusu olan 
Ata’mız ise yeşillenmesi için büyük emek harcadığı Ankara’da, 
kabrinde çok sevdiği vatanın kutsal toraklarında yatmaktadır.  

	 Bu yazıyı Ata’mızın bir sözü ile bitirmek istiyorum.” Yurt 
toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin 
için fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuza dek yaşatmak için 
verimli kalacaksın. Türk toprağı sen seni seven Türk ulusunun 
mezarı değilsin, Türk ulusu için yaratıcılığını göster. Sana söz 
veriyorum Ata’m şehit kanları ile kutsallaşan bu toprakları her 
anlamda korumak için biz Türk gençleri olarak nöbetteyiz. 



BENİM AĞACIM 

     Bu ağaç bize Bulgaristan’dan geldi. Belki de bana oranın havasını 
hatırlattığı için onu çok seviyorum. Bu ağacı, babam ben çok küçükken 
dikmiş. Ağacım benimle beraber büyüyor. Artık o da büyüdü, ben de 
büyüdüm. O,  bize her zaman oksijen verir. Umarım sizin de böyle 
güzel bir ağacınız olur. 

Irmak ŞENGÜL

Özel Meridyen İlkokulu



ÇAM AĞACI 

       Bu ağacın adı çam ağacıdır. Onu Orman Bölge Müdürlüğüne ektik. 
Çam ağacı dünyanın en oksijen veren ağaçlardan biridir. Ben, kardeşim 
ve babaannemle birlikte çoğunlukla onu ziyarete gideriz. Babaannem 
ve kardeşimle birlikte yere düşen kozalakları toplarken, kendimi çok iyi 
hissediyorum. Onun çok mutlu bir ağaç olduğunu düşünüyorum ve 
onu çok seviyorum. 

Leo Bora BOZKIR



PALMİYE AĞACININ GÖLGESİ               

Merhaba Palmiye ağacı, 

Benim adım Nehir. Senin gövden, yaprakların ne kadar değişik ve 
farklılar. Senin gölgende piknik yapılır, uyunur, kitap okunur. Yani 
insanlar senin gölgende huzur bulurlar. Duyduğuma göre ağaçlar yüz yıl 
kadar yaşayabilirmiş. Umarım sen de o kadar uzun yıllar yaşarsın ve biz 
de senin gölgende büyümeye devam ederiz.

Nehir PINARLI



ATATÜRK VE AĞAÇ SEVGİSİ 

  Gün ağarmıştı.Mustafa,yattığı odanın penceresinden içeriye sızan 
güneş ışıklarıyla uyandı.Gözlerini oğuşturarak etrafı dinlemeye 
koyuldu.Henüz erken bir saatti,sokaktan gelen bir iki insan sesi ve 
birbiri ile şakalaşan birkaç kedi haricinde etraf sessizdi.Bir an 
duraksadı,heyecanla beklediği gün,bugün müydü yoksa ?Günlerdir 
içi içine sığmıyordu.Hızla merdivenlerden aşağı inip annesine bugün 
günlerden hangi gün olduğunu sordu.Annesi gülümseyerek: 

-Oğlum neyi merak ettiğini biliyorum.Mustafa Kemal Paşa’nın 
gelmesine bir gün kaldı,biraz daha sabret,dedi. 

Paşa’nın gelmesini dört gözle bekliyordu.Babası küçüklüğünde hep 
anlatırdı.Onunla tanışmanın ne kadar onur verici,gururlu bir şey 
olduğunu biliyordu. 

   Babasını en son Kurtuluş Savaşına uğurlarken görmüştü.Çok 
küçük olmasına rağmen evde konuşulanlardan Mustafa Kemal’in ne 
kadar büyük bir komutan olduğunu anlayabilmişti.Şimdi ise sadece 
kendisi için değil değil aynı zamanda babasını da onurlandırmak için 
Mustafa Kemal ile tanışmak,onu çok güzel karşılamak istiyordu. 

     Kahvaltısını yaptıktan sonra konuşmak için komşularının oğlu 
olan Sadık’lara gitti.Sadık kendisinden dört yaş büyüktü.Anne ve 
babası hayatta değildi.Babası savaşta Şehit düşmüştü.Bir iki 
akrabasının yardımıyla evlerinde kendi halinde bir yaşantısı 
vardı.Fazla arkadaşı da olmadığından,çevresinde gelişen olaylardan 
pek haberdar olmazdı.Mustafa heyecanla ona Mustafa Kemal’i 
karşılamak için bir şey düşünüp düşünmediğini sordu.Sadık önce 
inanamadı.Fakat doğruydu duyduğu,Mustafa Kemal Paşa 
gelecekti.Mustafa ise Sadık’ın bu durumdan habersiz olmasına çok 
şaşırdı.Çünkü arkadaşı Paşa’ya aşırı ilgiliydi ve böyle büyük bir olayı 
duymaması ilginçti.Sorusunu tekrarlayınca Sadık durgun bir tavırla: 

-Mustafa Kemal’i mutlu etmek için büyük sürprizlerle karşılamanıza 
gerek yok,yurdumuza iyi baktığımızı görmesi onu mutlu 
edecektir,dedi ve bir an duraksayıp onun henüz on bir yaşında 
olduğunu ve dediklerinden çok bir şey anlayamayacağını 
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düşündü.Gerçekten de Mustafa yurdumuza nasıl iyi bakacağız?diye 
sordu. 

  Sadık: 

Yurduna iyi bakmak istiyorsan onun doğal 
kaynaklarını ,güzelliklerini,dağlarını,ovalarını koruman,kirletmemen 
lazım.Tek bir ağacın kesilmesi bile yurdun bir damarını kaybetmesine 
eşittir,dedi. 

   Mustafa bunu duyunca üzüldü.Çünkü mahalleleri yeşillik 
bakımından zengin bir yer değildi.Mahallelili bahçelerine diktikleri 
birkaç meyve ağacı dışında,neredeyse hiç ağaç yoktu.Sabahları gün 
doğarken hiçbir kuş sesi duymuyorlardı.Her yer toztoprak ,savaş 
bitmişti ama doğanın kendini ayakta tutma savaşı başlamış gibiydi. 

       Eve gittiğinde uzunca bir süre düşündü.Bugünden ağaç 
dikmeye başlasa bile onların yarına büyümeyeceğini 
biliyordu.Aklından bunları geçirirken istemeden uykuya daldı. 

      Sabah gün yeni ağırıyordu.Annesi kendisini kaldırdı.Mustafa ilk 
kalktığında çok erken olduğundan şikayet etse de bugün Mustafa 
Kemal’in mahallelerine geleceğini hatırlayınca hızla 
hazırlandı.Dışarıda Ali ile buluştular.Evlerinin önündeki hafiften kırılmış 
duvara oturunca konuşmaya başladırlar.Kısa bir süre sonra Sadık ta 
onlara katıldı.Sokaklar insan doluydu.Fakat hep bir şeylerin eksik 
olduğunu dünkü Sadık ile konuşmasından sonra 
anlayabiliyordu.Yeşillik yoktu,yollar çoraktı.Bir an mahalleleri gözüne 
çok cansız gelmeye başladı.Fakat Mustafa Kemal Paşa geldiğinde 
karşısında mutsuz görünmek istemiyordu.Bir şeyler yapabilirim 
düşüncesi ile kendine moral vermeye başladı. 

      Öğlen olmak üzereyken üstünde Türk Bayrağı olan siyah bir 
araba göründü.Halk arabanın önüne yaklaşıyordu.İçinden iki tane 
asker indi,onların arkasından da Mustafa Kemal Paşa.Vali,Mustafa 
Kemal’i karşıladı.Mustafa,Sadık ve Ali O’nu görmek için kalabalığın 
arasından sıyrılmaya çalışıyorlardı.Fakat daha sonra valinin isteği 
üzerine yol boşaltıldı ve vali Mustafa Kemal’i mahallelerinde tanıtım 
amaçlı	  


