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ÖZGÜN ÖZTÜRK 
BAL (Bornova Anadolu Lisesi) ve 9 Eylül Üniversitesi İn-
gilizce İşletme mezunudur. 2001'den beri aktif bir hayvan 
hakları savunucusudur. Yeniasır gazetesi köşe yazandır. 
Star gazetesi kültür eki AJANDA' da köşe yazarlığı yap-
mıştır. Yaşam Hakkına Saygı Derneği Kurucu Başkanı'dır. 

Yazarın diğer kitapları: 
Zeynep'in Dikenli Bebekleri (Çocuk romanı) 
Bizim Mahalle (Çocuk romanı) 
Şanslı Kardeşler (Çocuk romanı) 

www.facebook.com/ozguno   

www.twitter.com/#!/ozgun  ozturk 

ozgun@ozgunozturk.com  

ID 
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Teşekkürler... 
Yüreğ-imdekileri sizlere iletmeme vesile olan ve Yeniasır-
'da köşe yazarı olarak yazma fırsatı veren Yücel Öziçer'e, 

Daha bir köşe sahibi değilken köşesinde defalarca yazıla-
rımı yayınlayarak beni yüreklendiren ve onurlandıran 
Oncel Öziçer'e, 

Tıkandıg-ımda köşe yazılanmı kitaplaştırmamı öneren 
Uğur Taşdemir'e, 

Bu uzun soluklu yola çıktıgımdan beri duruşunu kendime 
örnek aldığım, özel insan, gerçek dost Aliağa Hayvanları 
Koruma Derneği Başkanı Hülya Alpgiray'a, 

Yaşam Hakkına Saygı Demegi'ndeki tüm yol arkadaşla-
nma, 

Onlardan olduğum için şanslı olduğum, tesadüfen onlar-
dan olmadığım, bana insan olmayı öğreten anne ve ba-
bama, Tülin - Saadettin Öztürk'e, 

Ve bunca yıldır hayatıma bir vesile ile giren dört ayaklı, 
kanat'', uçarı, yüzen tüm hayvanlara bana bu farkındalık 
yolunda eşlik ettikleri ve her seferinde beni daha insan 
yaptıkları için... 

10 
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Önsöz: 
Bu kitabı aldığıruza göre potansiyel bir hayvan hakları sa-
vunucususunuz. Muhtemelen kendinize "Ben hayvanse-
verim" diyorsunuz. 

Belki de sadece bir kedirıiz ya da köpeğiniz var, meraktan 
okuyorsunuz. Ne anlatmış ki bu diyorsunuz. 

Ya da zaten en hayvansever sizsiniz sanıyorsunuz ve ger-
çekten de siz osunuz. Ne haddine ki bu kitabı yazıruş di-
yorsunuz. O mu öğretecekmiş bize hayvan korumacılığı 
diye bana kızıyorsunuz. 

Hepiniz haklısınız. Hiçbiriniz haksız değilsiniz. 

Kabul ediyorum; en az hayvansever benim. 

Çünkü ben kendime "hayvan hakları savunucusu" diyo- 
rum. Bu kitap tam da bununla 	"Hayvan Korumacı" 
ya da "Hayvan Hakları Savunucusu" olmak! 

Hayvan seversiniz ya da sevmezsiniz, 

En çok siz seversiniz, otuz tanesine bakarsınız„ 
Ya da sıradan(!) bir fanisiniz, hiç hayvan beslemezsiniz, 

Bu kitap sizin için, 

Bu kitap bizim için, 

Bu kitap kendinden aciz olana sahip çıkanlar için, 

Bu kitap tüm canlıların acı çekmeme hakkını savunanlar 
için, 	 11 
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Bu kitap insan olmak için... 

Bu kitap onlar için, 

Bu kitap acı çekmeme hakkını daha da doğru bir şekilde 
savunmak, 

Gürültü yapmak değil ama duyulmak için. 

Bu yolun yolcusu olmak kolay değil. Sanıldığı kadar zor 
da değil. Çelik gibi sinirler gerekmiyor, eğer amacınız' 
unutmaz, kendinizden geçmezseniz. Sadece doğru insan 
olup bu yolda yan yollara sapmadan, onlar adına burada 
olduğunu unutmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yü-
rümeyi gerektiriyor. Hoşgeldiniz. 

Meyra Cafe, Cihangir, İstanbul, 28.11.2010, 14:13 

12 
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Uzun, ince, umut dolu bir yolda yım, 
yürü yorum yüreklice... 
2001 senesiydi. Bir gazete haberi dikkatimi çekti. Bir barı-
nakta çekilmiş bir resimdi. Bir ünlü ve etrafında köpekler. 
Bildiğin köpek çiftliği. Bunun bir yanılgı olduğunu bile-
medim tabii. İkinci yarulgım ise Istanbul'da bir barınak 
var sanmam, orayı da tek barınak sanmamdı. 

O güne kadar sokak hayvanlarma iyi davrarurdım. Arada 
yemek verirdim. Belediye zehirledi mi üzülürdüm ama 
toplumdaki genel yarulgıya ben de sahiptim: 

"Bir şekilde karınlarım doyuruyorlar" 

Bilinçaltımıza yerleşmiş bir nevi şehir efsanesi, toplumsal 
bir yanılgı. 
Ben döne döne bu barmağı sorarken biri dedi ki: 

"Nerede oturuyorsun sen? Ataşehir'deki barınağa gitse-
ne." 
Şaşırdım. Bu kelimeyi sık sık okuyacaksınız bu kitapta. 
Uzun ince bir yol dedim ya uzun, ince, şaşku-ılik dolu bir 
yol aslında. 
Velhasıl tuttum barmağm yolunu. Aklımda bildiğin bir 
köpek çiftliği, gideyim de seveyim, oynayayım hayali. Ya-
ni bir cehalet hadisesi. Bu sebeple bilmeyen, farkında ol-
mayan insanlara saldırılmasım anlamam. Bu konuyu ile-
ride detaylı ele alırım. Şimdilik koyalım bir kenara. 

Barınağa gittiğimde yaşadığım şoku unutamam. Göz göze 	13 
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geldiğim yüzlerce can, kafeslerin ardında, çaresiz, mut-
suz... 

Ve baluşlarda hep aynı soru: 

"Neden buradayım? Ben size ne yaptım da beni buraya 
hapsettiniz?" 

Sadece onlar hayvan ve biz insan olduğumuz için, 

Sadece biz üstün(!) insan ırk" bu dünyanın sahibi oldu-
ğumuz için orada olanlar... Bitki gibi yaşamaya mahkum 
edilenler. Gözden ırak, gönülden de ırak olanlar. 

Ağlaya ağlaya dolaştım tüm barınağı. Her cana dokun-
mak istedim, her acıya merhem olmak istedim ve o gün-
den sonra iki sene boyunca her Pazar barınak gönüllüsü 
olarak çalıştım. 

Tek amaç onları oradan kurtarmak, sahiplendirmek ve el-
bette yaşatmak. Bu amacın vesile olduğu bir dostluk. Dos-
tumun, aslında bu hayattaki insan meleklerimden birinin 
adı: Burcu Coral Işıkcı. Babası değerli yazar Mehmet Co-
ral. Onun hayatıma soktuğu bir web sitesi hadisesi ve ilk 
sitemiz: "www.kopeksahiplen.com".  

İki sene boyunca her Pazar oradaydım. Kadıköy Hayvan 
Dostları Platformu Gönüllüsü Saadet Hanım'ın nöbet gü-
nünde onunla birlikteydim. Ne yalan söyleyeyim öncelik 
hep bebeklerdi. Kafesleri ternizle, kapların' dezenfekte et, 
bebeklere yemek ver derken saatler akıp giderdi. Sonra 
belki koğuşlarda yatan hastalardan birkaçma da faydam 
olurdu. Zaman tükenirdi. Ben de... 

Eve dönerken yüreğim orada kalırdı. İki hafta gidemesem 
14 	oranın ağır pislik kokusunu özlerdim. Kah kolunda anji- 
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yokatla yaşamak istemeyen yavruda kalırdı aklım kah re-
virdeki albinolu canda. 
İnsani karurtan bir iştir barınak gönüllüğü. Barınak gönül-
lülerin küskünlüğünü anlar= ben. Oradayken ben de kü-
serdim gelmeyenlere. Söylenirdim içten içe: 
"İnternet başında mı hayvan seviyorsunuz? Hepsi sizi 
bekliyor. Neredesiniz? Ayda bir kez olsun gelseniz? Elini-
zi sürseniz. Tek bekledikleri sevgi. Neredesiniz?" 
Çok kızardım, kendimce çok haklıydım. En önemli işi ben 
yapıyordum. Öyle düşünüyordum. Kurtardığım pardon 
sahiplendirdiğim ya da iyileştirdiğim her hayvanda ken-
dimi daha da Tanrı gibi hissederdim. Elbette Tanrı değil-
dim. Allah bunu zaman zaman sağlam tokatlarla fark etti-
rirdi. Taa ki ben gerçekten kavrayana kadar... 
Sonra ver elini İzmir. Hiç arılamadan ilk İl Hayvan Koru-
ma Kurulu'na seçilmen. İlk toplantıyı unutmam mümkün 
değil. Vali başkanlığında, İl Çevre Müdürlüğü sekretarya-
sında yürütülen kurulda tüm belediyelerin veteriner he-
kimleri, il tarım müdürlüğünden bir yetkili, İzmir Hay-
vanları Koruma Vakfı üyeleri ile tam Aziz Nesin'lik bir 
toplantı. 
Üç saatten fazla sürmüştü. Başım tutmuştu. inanılmaz bir 
baş ag'nsı ve mide bulanbsı. Şaka değil. Gerçekten üç gün 
hasta olmuştum ilk toplantı sonrası. İlk üç toplantıdan 
sonra bu haller devam etti. Sonra bürıye yavaş yavaş bu 
duruma uyum sağladı, kabullendi. 
Sadece OLMAZ'ın konuşulduğu bir ruh hali. Devletin içi-
ni, ağır çarklarım ilk fark etmemdi. Büyük hayal kırıklı- 
ğı- • • 
"Kokuşmuş" diyordum kendi kendime. Kimsenin çözüm 	15 
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üretmediği, herkesin sadece şikayet ettiği, sonu gelmeyen 
toplantılar zinciri ülkemin gidişatının küçük bir özeti gi-
biydi. 

Bu arada bir dernek deneyimi. Mecburiyetten kurulan bir 
şube. İlk genel kurulda istifa ile dernek tecrübesine veda. 

Ve kavgalar, her zaman her yerde olan "Ben daha hayvan-
severim" kavgaları.. Sonu gelmeyen, bir sonucu olmayan 
ama sadece hayvana zararı dokunan ego savaşlan. 

Bu esnada bilgilendim. Olayın sadece bannaktan ibaret 
olmadığını fark ettim. Sokaklarda ayrı sorun vardı, şiddet 
vardı, tecavüz vardı, itlaf vardı. Vardı da vardı. Algıladık-
ça acıtan, acıttıkça güçlendiren, güçlendirdikçe daha da 
savaşçı kılan bir farkındalik aşamasıydı. 

Ve www.yasarnhakkinasaygi.com  doğdu. Köpek sahiplen 
yapmak istediklerimi anlatmıyordu, dardı. Farkındalığım 
genişledikçe bu isim rnisyonuma dar geldi. Daha fazlası 
gerekliydi. Daha fazlasını anlatmak daha fazlasını yap-
mak daha fazla faydalı olmak lazımdı. Bu isim böyle doğ-
du: "Yaşam Hakkına Saygı!" 

Sonradan fark edecektim ki aslında köpeksahiplen.com  
varken de "Yaşam Hakkına Saygı" oradaydı. Kullandığım 
afişlerdeki slogan olarak gizlice yüreğimdeki yerini almış-
tı. O bana kendini ben onu fark etmeden önce tarutmıştı. 
Ortaya çıkmak için benim pişmemi bekliyordu. 

Uzun, dikenli bir yoldu benimki. Hala da öyle. Kanırtan, 
acıtan, mücadele dolu, hergünü zor bir yol. 

Hayvan korumacı denenlerin birbirini acıttığı, 

16 	Rantin ağlarıni bizlerin ve hayvanların üzerine ördüğti, 
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Hayvanların sessiz gğlıldarinın hergün sadece bizler tara-
fından duyulduğu, 

Toplumun genelinin sırtını döndüğü, kulağını tıkadığı, 

Uzun ve zor bir yol bu. Onlar yüzünden bırakıp gideme-
diğin bir yol. 

Onlara arkanı dönemezsin, duydun bir kere seslerini. 

Gördün bir kere gözlerini, hissettin bederilnde acılarını. 

Elbette hepsini sen kurtaramayacaksın bunu da biliyorsun 
ama doğru bildiğini doğru şekilde yapmak adına burada-
sın. 

Bu yolun yolcusu olacaksaruz her şeye, herkese rağmen 
bırakma lüksünüz olmadığını her zaman hatırlayın. Unut-
mayın, sadece siz konuşursaruz duyulurlar. 

17 
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BAŞKA IŞIM 
YOK MU BENİM? 

Başka işim yok mu benim? 
Hep soruyorlar, en yakınlarırn bile: 
"Başka işin yok mu senin?" 
Elbette var efendim. Ben de çalışıyorum, lben de ekmek 
kavgası veriyorum. Benim de hayatta değer verdiğim ai-
lem, sevdilderim var. Ben de acı çekiyorum, ben de koşuş-
turup duruyorum. Benim de kredi kartı borçlarını var. 
Ancaaak!.. 

Bunca koşuşturmarurı, bunca mücadelenin tam da için-
deyken gören kalbim HAYVANLAR için de atıyor. Daha 
doğrusu sadece insanlar için atmıyor. 
işim yok mu benim de hayvanlar için uğraşıp duruyorum, 
sinir harbi yaşıyorum? 
Var efendim. Pek çok işim var. Zamanım da en az herke-
sinki kadar değerli. 
Ama görmüşüm bir kere... Görmüşüm o ıslak burunları, 
o yüzlerce sayfalık kitaplar dolusu cümleler kuran anlamlı 
bakışları. 
O gözler ki açlığı anlatıyor. 

18 	0 gözler ki "çaresiziz" diyor. 



Herşey Bitti 

O gözler ki tam da burada, hayatın en ön safhasında bir 
başına olmanın açısını hissettiriyor. 
O gözler ki her göz göze geldiğimde konuşuyor da konu-
şuyor. 
Sırf bu yüzden "İnsan bitti sıra bunlara mı geldi" ya da 
"önce insan" diyenlere inat onlar için savaşıyor= ben. 

Ben ve sen 

Ben insan doğmuşum, sen hayvan. 
Bana insan demişler, sana hayvan. 
Ben bir evde doğmuşum, anne ve babamın olduğu. Sen 
bir sokakda doğmuşsun, anne ve babalarının (V) olduğu. 
Benim babam arıneme sormuş :"BEBEK YAPALIM MI" 
diye.Senin babaların sormamış annene: "BEBEK YAPA-
LIIVI MI" diye. 
Beni tüm aile karşılamış, davulla zurrıayla. Sana ise sade-
ce annen sahip çıkmış, tek başına, sokakta. 
Benim bir kimliğim olmuş, bir vatanım. Senin ne kimliğin 
olmuş, ne de hakkın. 
Ben insanım diye hep sevgi görmüşüm, sen hayvan= di-
ye hep eziyet. 
Ben sıcak evlerde yaşarruşım, sen hep soğuk sokaklarda. 
Ben ve sen... 
İkinlize de kimse sormamış "doğmak ister misin" di-
ye.ikimiz de seçmemişiz bu dünyaya doğmayı. Ama iki-
miz de yaşamak zorunda bırakılmışız bize verilen hayat-
ları. 19 



< Sıra İtlere Geldi 

Ben sana yapılanlar' görerek, bilerek. Sen sana yapılanlara 
ses edemeyerek. Ben senin için kavga ederek. Sen kendin 
için hiçbir şey yapamayarak... 
Ben ve sen... 

Seni kalbime sokabilsem, orada saldasam? 

Dokunamasalar sana, canını yakamasalar? 

Ben bir köpeğim sadece 
Bakın, ben sadece bir köpeğim. Sadece bir köpek! 
Sokakta doğdum, bazıları gibi "cins" değildim. Hani o pet-
shoplarda görüp bayıldığınız "ha ne sevimli şey... ay yazık 
buna..." olamadım hiç. Onlara gösterdiğiniz sevgi ve an-
layışı hak edemedim hiç. Çünkü ben sokaktaydım, ben 
cins değildim, ben pistim. 
Ben sadece bir köpeğim. Sokak köpeği! Sizlerin tehlikeli 
bulduklarından, kuduz diye korktuklarından, korkuttuk-
larından. O korkularınız ki bizleri barınaklara hapseden, 
bizleri zehirleten, pompalı difeklerle vurduran.0 korkula-
rınız ki bizleri tekmeleten, iten, kakan, demir sopalarla iş-
kence eden. 
Bazılarımız bugün pompalı tüfeklerden kurtulmuş, uyu-
tulmaktarı kurtulmuş, sözüm ona "ÖLÜM"den kurtulmuş, 
barınaklarda. 
Siz hiç "ÖLÜM" kokusunu içinize çeke çeke yaşadı= mı? 
Siz hiç sürekli bağıran, can çekişen ırkınızla birlikte pisli-
ğinizin içinde yaşadı= mı? Siz acaba hiç viicudunda kan 
kalmamış, 2 aylık yavru bir köpeğin, damarı bulunamaz-
ken çıkarttığı insan yavrusu sesini duydunuz mu? 20 
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Siz hiç ağlaya ağlaya, bağırsaklarınız düğümlenmiş, vü-
cudurıuzun tamamını iltihap kaplamış öldünüz mü? Hiç 
sizi bir kafese kapattılar mı sizin gibi 50 tanesinin olduğu? 
Ve siz bu kafeste sadece zayıf olduğunuz için saldırıya 
uğradmız mı, diğerleri tarafından parçalandıruz mı? Biri 
kolunuzda, biri bacağıruzda, diğeri sırtıruzda, diğeri bo-
ğazıruzda, aynı anda 8-10 tanesi üzerinizde ve siz ayaz 
ayaz bağırırken insanların bile bir şey yapamadığı oldu 
mu? 
Ve siz bu parçalarıma sırasında mücadeleyi bırakıp "ta-
mam, artık öldüm" dediniz mi? "artık öldüm" deyip de si-
zi parçalasınlar diye bırakıp her biri vücudunuzdan bir 
ısırık alırken öylece yattıruz mi? üzerinizdeki bu lokmaları 
etinizden ayırabilmek için üzerinize soğuk su püskürttük-
leri ve sizin artık bunu da duymadığınız oldu mu? 
Sonra insanlar gelip sizi kanlar içinde, sırılsıklam dışarı 
çıkardıklarında, tedavi altına aldıklarında "ölüm şokuna" 
girip iyileşmek yerine öldünüz mü? Boynunuzdaki yara-
lardan yemek yiyemezken sizi şırıngalarla besleyip ya-
şatmaya çalıştı mı birkaç iyi insan? 
Ya da siz bugün öldünüz ve yarın sahiplendiniz mi? O hiç 
gelmeyen sahipler 1 gün geç geldikleri için öldünüz mü? 
Siz hiç sırf sahipleri onu terk etti diye hayata küsüp ye-
mek yemeği reddeden, kendini kafesin köşesine yapıştırıp 
kimseleri yanına yaklaştırmayan, İNTİHAR eden köpek 
gördünüz mü? 
Siz hiç apartmanda istemiyorlar diye sahibinin getirip ba-
rınağa bıraktığı, bir kulübe yaptığı, 
Bu mektup bitmez, siz de zaten tüm bunları görmeden, 
yokmuş gibi yaşarsmız. Çünkü bizler her türlü işkenceyi, 
sevgisizliği, acıyı hak eden sokak hayvanlanyız! 

 

21 

  



4 Sıra İtlere Geldi 

Fark edebilsek keşke 
Onlar ya da biz yok aslında, hepimiz bir'iz Tanrısal plan-
da: doğa, insanlar, hayvanlar, dünya, evren... 

Aslıında hepimizin enerjisi bir titreşiyor, biz evrenden, 
dünyadan ayrı değiliz, her şey bir titreşiyor, enerjisi bir. 
Hani o nefret ettiğimiz arkadaşımızla da bir'iz, tekmeledi-
ğimiz hayvanla da, manzararruzı kapatıyor diye kestiği-
miz agaçla da, sırf eğlence olsun diye avladıgımız hayvan-
larla da. Zarar verdiğimiz her canlıda, aslında kendimize 
zarar veriyoruz, dünyamıza zarar veriyoruz.Kendi ener-
jimizi yok ediyoruz. Ve bunu fark edebildiğimiz ölçüde 
insan oluyoruz. Çevremizde olan biteni fark edebildiği-
miz ölçüde büyüyoruz. 

Oralarda bir yerlerde, bir şeyler oluyor. Hayvanlar bizim 
şehirlerimizde hapis ediliyor. Hayvanlar sokaklarımızda 
dayak yiyor, gözleri oyuluyor, tecavüze uğruyor. 12 ya-
şında bir çocuk sokağındaki köpeği yakıyor ve taşhyor. 
Binleri rahatsız oluyor da barınaklara konuyor, açlıktan, 
hastalıktan ya da parçalanarak ölüyor. Evet, bunlar olu-
yor, tüm bunları sadece bir avuç "hayvansever" denilen 
kişi biliyor. 

Neden bu dürtyadayıra diye düşündünüz mü hiç? Neyi 
fark etmeliyim? 

Hasta olmadan hastalığı fark etmezsiniz, hasta olanı an-
lamazsınız. Düşüp de ayağ-ıruzı incitmeden o acıyı bil-
mezsiniz, düşmüş birinin acısını arılayamazsmız. Para sı-
kıntısı çekmeden yokluk nedir anlamazsınız. Hep yaşa-
dıkça fark edersiniz, fark ettikçe de tekamül edersiniz. 

Şimdi sizlerden bir şey rica ediyorum. Bugünden itibaren 
2 2 	sokagıruzdaki ağacı, hayvanı fark edin. 0 agaca bir su 
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vermeyi deneyin. Ya da hayvana artık yemelderinizi, 1 
kap su verin. Balkonunuza konan kuşu fark edin. Bayat 
ekmelderinizi onunla paylaşm. Yerkerıki o telaşını görün. 
Sonra siz her balkona çıktığınızda nasıl da hemen geldiği-
ni, sizi oralarda bir yerlerde beklediğini. Yolda giderken 
uyuzdan acı içinde kıvranan hayvanları fark edin. Ahp 
tedavi ettirmeyi deneyin. Gözlerine bakmayı deneyin, size 
ne anlatıyorlar, hikayeleri ne, görmeye çalışın. 
Lütfen bugünden itibaren onları fark edin. Hayvanları 
fark edin, onlara yardım edin. Onlar biz insanlar için yara-
tılmış birer "sebze" değil. Onlar da acı çekiyor, onlar da 
bizim gibi iletişim kuruyor, onlar da duygulanıyor, onlar 
da üzüntüden intihar ediyor, onlar da kanser oluyor. On-
lar bize unuttuğumuz bir yarını-11m hatırlatmaya çalışıyor: 
"sevgi, koşulsuz sevgi, beklentisiz, çıkarsız.. sevmek bir 
başka canlıyı, canını verme pahasına, hiç düşünmeden, 
kalpten..." 
Bir deneyin, sonra da deneyimleyin: "huzuru, mutluluğu, 
birliği..." 
Onlar ya da biz yok aslında, hepimiz bir'iz Tanrısal plan-
da: "doğa, insanlar, hayvanlar, dünya, evren..." 

Kristal 

Zamanlardan bir zaman biraz bir şeyler öğrendim ben. 
Öğrendim ki her birimiz bir kristal parçasıyız, birçok yü-
zü olan, birçok yüzeyi olan. Biz, her birimiz bir kristal, bu 
dünyada yüzeylerimizi parlatıyoruz, törpülüyoruz, par-
ladıkça ışık oluyoruz. 
Bu yüzeyler aslında o kadar çok ki, her birinin üzerinde 
kişisel hırslarmuz, sevgilerimiz, kavgalarımız. Öğrendim 	23 
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ki her bir yüzey için çalışmalı insan, törpülemeli kendini, 
egosantrik yanlarmı. 

Sonra hayvanlarla daha yakın oldum ben. Baktım onlara 
ve sanki gördüm bizi. Bu dünya sahnesi bizim her bir 
kristal yüzeyimizin onlarda yansıması sanki. 

Tilkinin kurnazlığı, köpeğin sevgisi, kedinin bağımsızlığı, 
balinaların müşfildiği, angutun eşine olan sadakati, karın-
canın çalışkarılığı, kargarun şakacılığı, maymunun zekası 
ve çevikliği, kurdun zekası ve daha niceleri. Baktıkça bizi 
gördüm ben onlarda. Tek görmediğim yüzey ise bize ait o 
korkunç "işkence" yüzeyiydi, bu yüzey yoktu onlarda. 

Dünya üzerinde insan dışında hiçbir canlı yoktu ki ken-
dinden aciz bir canhya işkence etsin, keyif için öldürsün. 
Moda diye başka bir canlının derisini canlı canlı yüzüp 
üzerine giysin, sırıtarak poz versin. 

Bugün her gördüğüm yeni yüzeyde biraz daha büyük bir 
şaşkınlık, biraz daha büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 

Topluca tornaya mı girmeli diye kendi kendime sorup du-
ruyorum. 

Topluca bir tornaya girmeli, tek tip olmalı, tüm yüzeyle-
rimizi sağlamca törpületmeli. 

Yoksa bu dünya denen hayat okulunda ya da başka bir 
deyişle tekamül planında ne kadar gidip gelsek de sanki 
hiç büyümeyeceğiz, sanki hep sayacağız aynı noktada. 

Ya da zamanlar bitecek, bizler hapis kalacağız bu dünya 
dene tekamül planında. 

Bir türlü parlatamadığırruz karanlık yüzlerimizi birbirimi- 
24 
	ze yansıtarak debelenip duracağız kendi karanlığunızda. 
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KİM DAHA 
ÇOK SEVER? 

Tanrı Rolü 
Ataşehir barınak gönüllüsüyken bir dönem birlikte de gi-
dip geldiğim can dostum Elif Ongan'la öğle yemeğinde 
buluşmuştuk. Kozyatağı Carrefour'a doğru dönerken bir 
anda önümüze karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yav-
ru köpek çıktı. En fazla 3 aylık, her tarafını uyuz sarmış 
bir bebekti. 
Eine birbirimize baktık. Biliyorduk ki bırakırsak ölecek. 
Uyuz, tedavisi çok basit bir hastalıktır aslında ama tedavi 
edilmezse de acılar içinde öldürür. 
"Alalım!" dedik aynı anda. 
Apar topar indik arabadan. O zaman satışta çalışıyordum, 
bagajda numunelerim vardı. Bir koliyi boşalttım ve içine 
koyduk cüceyi. 
Arabaya birıdik ve yine birbirimize baktık. 
"Barınağa mı, kliniğe mi?" dedik. 
Ataşehir barınağı ile Ataşehir içindeki özel klinik aynı me-
safedeydi. Ataşehir barınağı demek vicdanımız' rahatlat-
mak demekti, hiç para harcamadan üstelik. Ama biliyor-
duk ki barmağa giderse ya gençlik ya kanlı ishalden öle-
cek. "Güya" kurtarmış olacaktık. Sahte bir kurtarış, sadece 
vicdan rahatlatış... 2 5 
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"Kliniğe! Paylaşırız masraflarını. Toparlayırıca sahiplendi-
ririz" dedik yine aynı anda. Ve bıraktık cüceyi. 
Düşüncemiz bir hafta, on gün sonra alıp sahiplendirmekti 
aslında. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Elif tatile çıktı, 
orada annesini kaybetti, gelişi gecikti. Cücenin klinik ma-
cerası üç haftayı buldu. 
işyerim o zaman Kurtköy'deydi. Bahçeli evi olan bir iş ar-
kadaşımdan, Birordan geçici olarak evine almasını rica et-
tim. Foto çekip sahiplendirecektik. Kabul etti. 
Cüceyi bulduğumuz= tam 21.günü Elif onu fabrikaya 
getirdi. Öğleden sonra saat 2 gibi. Genç güzel bir kıza dö-
nüşmüştü. Aşırı utarıgaçtı. Ama tüyleri pırıl pırıldı. Laf 
aramızda biraz da ç:rkindi. Bir de dişi. Dedim ki Elif'e: 
"inşallah yuva buluruz buna!" 
Güldük hatta. 
Pazartesi günü ofise gittim ve hemen toplantılar için çık-
tım. Birol'u toplantı çıkışı aradım. 
"Birolcum, sabah soramadan çıktım. Napıyor bizim kız?" 
"Özgün hanım, sormayın, ben de sizi arayacaktım ama..." 
"Noldu Birol? Kötü bir şey mi var?" 
"Şey... Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum" 
Ben arka arkaya sormaya başladım: 
"Birol noldu? Yoksa kaçtı mı? Araba mı çarptı? Noldu?" 
"Özgün hrı, siz cumartesi çıktıktan sonra onu bizim diğer 
köpeklerin yanına bağlamak istemedim. Büyükler, zarar 
verirler diye. Dört'te de vardiyam bitiyordu. 2 saat bir şey 
kalmıştı. Deponun kapısına bağladım. Biliyorsunuz yağ-
mur vardı. Bizim fabrikanın yanındaki elektrik direğine 
yıldırım düştü. Direkt devrildi. Kablolar kopmuş. Ben iş 

2 6 	bitiminde deponun kapısına çıktığımda onu simsiyah kö- 
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mür olmuş buldum. Patilerinin altı patlamıştı. Kablolar 
onun olduğu yere gelmiş sadece... Çok üzgünüm Özgün 
hn" 
şoktaydım. 
21.gün... 
Bilirsiniz tüm öğretilerde geçer bu 21 gün. Hatta NLP'de 
bile. 
Ve güzel, utangaç kızımız gitmişti... 
Birden anladım. Bizler sadece "vesile"ydik bizden daha 
öte bir plana. 
Anladım ki biz "Tanrı" değildik. 
Anladım ki o ne isterse o oluyordu. 
Anladım ki kıırtara kurtara bannağa gide gele "Tann" ro-
lü biçmiştim kendime içten içe. 
Anladım ki egom şişmişti fark ettirmeden bana bile. 
Anladım ki kendime gelmeliydim, kimseyi "bannağa 
gelmiyor" diye eleştirmemeli, kendimi "barınak gönüllü-
sü" olduğum için kimseden üstün görmemeliydim. 
Barınak gönüllüsü demek onlarla göz göze gelen demek-
tir. 
Barınak gönüllüsü demek acılarına şahit olan, çare olmaya 
çalışan demektir. 
Barınak gönüllüsü demek devamlı didinmek, devamlı ye-
ni çareler üretmek, çaresizliği yaşamak demektir. 
Barınak gönüllüsü demek "hayat kurtarmak" ama bunu 
yaparken de "gözlerindeki teşekkürü görmek" demektir. 
Bu kadar çok "kurtarıcı" olunca farkuıda olmadan "vesile 
olduğunu" unutur insan... 	 27 
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Aslında sadece birer vesile olduğumuzu unuttuğumuzda 
ise Tanrı bizi öyle bir duvara toslatır ki... 
Benim duvar hikayem de buydu... 

Sonu gelmeyen kavga lar 
Hayvanseverlerin adı çıkmış bir kere. Bu konuda en ufak 
bir söz söylediğinde seni dinlememeleri, bıyık altından 
gülmeleri, ciddiye almamaları. Ve sen istediğin kadar bu 
imajı değiştirmeye çalış, hayvarıseverler kendilerini değiş-
tirmedikten sonra ne fayda! 
Hayvan hakları konu olduğunda, eğer karşınızdakinin si-
zi dinlemeye sabrı, sizin de amaaruzı anlatmaya zamanı-
ruz varsa epeyce dil döktükten sonra bu ifadeyi degiştire-
biliyorsunuz. 
Çoğu kez de konuşma şöyle noktalamyor: 
-Tamam ama ötekiler senin gibi değiller... 
Peki bu imajın sorumlusu kim? Bu imajın sorumlusu doğ-
rudan hayvan severler. Çünkü, siz karşıruzdakirıe kendi-
nizi nasıl yansıtırsamz, öyle görünürsünüz. 
Kastettiğim hayvansever - hayvansever(!) kavgaları, çok 
lazımmış gibi bunlarırı bir de basma taşınması. 
Anladık, binleri birilerinden daha çok hayvan seviyor. 
Anladık, binleri birilerinin yaptıklarını yetersiz buluyor, 
asla memnun olmuyor. 
Anladık, binleri birilerinin burada hayvan sevgisi kisvesi 
altında başka sebeplerle bulunduğ-undan emin. 
Biz anlamaya anladık da bizim dışımızdaki insanlar bizi 
anlamadı... Hatta bazı insanlar, hayvan korumacı oldu-
ğumuzu öğrenince vebalıdan kaçar gibi kaçıyorlar. 
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Ve neden tüm bu karşılıklı amacım aşan yazışmalar,  , tar-
tışmalar medyaya taşmıyor? 
Sonu gelmeyen bu mailler bombardımanını kaç basın 
mensubu gerçekten okuyor? 
Tüm bu gereksiz, anlamsız sürtüşmelerin, itişip kakışma-
nın sonunda olan kime oluyor? 
Bizlere mi, bizlerden medet uman hayvanlara mı? Ken-
dini savunma yetisi olmayan ve umudu bizler olan o 
canlara mı? 

Gönüllülük sorumluluktur! 
Herhangi bir sivil toplum örgütünde veya bireysel olarak 
gönüllülükten ne anlıyoruz? Bunu kendime sık sık sorar 
oldum. Bunca yıldır aktif bir hayvan korumacı, yani bir 
gönüllü olarak çalışıyorum. Ve gönüllülüğ-ün tarafımız-
dan nasıl algılandığına takılıp kalıyorum. 
Gönüllülük, TDK'daki anlamıyla: Bir işi yap:mayı hiçbir 
yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen demek efendim. 
Yani boş zamanları değerlendireceğiniz bir sosyal aktivite 
değildir. Maalesef birçok gönüllü tarafından o boş zaman-
ları daha iyi dolduracak herhangi bir aktivite bulundu-
ğunda, bir anda bırakıp gidilesi bir şey olarak algılanmak-
ta. Kimsenin gitmesine sözümüz yok aslında. Ama gider-
ken sorumluluklarını devretmeli insanlar ya da sorumlu-
luklarını yerine getirdikten sonra çekip gitmeli. Diğer tür-
lü yardım etmek bir yana, köstek oluyorlar yapılan çalış-
malara. 
Anlaşıldığı üzere bu dertten muzdaribim efendim. Sık sık 
eleştiriliyorum bu beklentim yüzünden: 
"Gönüllü bir iş bu. isteyen istediği kadar yapar, istediği 	2 9 
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zaman gelir gider. Kimseden senin kadar zaman vermesi-
ni bekleyemezsin" 

Viki sözlükte der ki: "Gönüllülük, bireylerin toplumsal 
sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, 
beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle bir 
amaç doğrultusunda kullanmasıdır" Yani kimseye silah 
zoruyla gönüllü ol demiyoruz. Kendileri özgür iradeleriy-
le geliyorlar. Kimseden tüm zamanım vermesini ya da çok 
iş yapmasını da beklemiyoruz. Ancak insanların sorum-
suzluklarına "gönüllü iş" kılıfı uydurmamalannı rica edi-
yoruz. Ve aldıldarı sorumlulukları zamanında yapmadık-
larmda işlerin aksamasına gıcık oluyoruz. Sonra bu işleri 
de yapmaya çalışırken geride kalan 1-2 kişi, bu yükün al-
tında ezilmeleri bir yana bunun tüm zararırun o gönül 
verdiğimiz cardılara olmasına kahroluyoruz! 
Bir türlü anlatamadığım eğer bir yola girdiyseniz ve üstü-
nüze bir takım sorumluluklar aldlysanız, onları her şartta 
yerine getirmek zorundasıruz. Hayvanlar sizin boş za-
manlarmıza göre ölmüyorlar, işkence görmüyorlar, teca-
yüze uğramıyorlar. Siz çeşitli bahanelerle ortadan bir an-
da kaybolduğunuzda onlar ölmeye ara vermiyorlar. Ora-
daki tüm acılar aynı hızla devam ediyor. 
Gönüllülük adı üstünde gönülden verilen demektir. Gö-
nüllülük teşekkür beklemeden ve isim peşine düşmeden 
gönülden iş yapabilmek demektir. Gönüllülük ekip çalış-
ması yapabilmek, bu işe gerçek bir iş gibi bakabilmek de-
mektir. Gönüllülük sosyalleşmeye gelmeyen, çevre edin-
me peşinde olmayan, özel veya iş hayatında isim olmaya 
çalışmayan demektir. 
Uzun laf in kısası: Gönüllülük sorumluluk demektir... 

30 
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TOPLUMSAL 
IKIYÜZLÜLÜK... 

Söylediklerimiz ve yaptıkları= 
Hayvanlar söz konusu olunca ikiyüzlü oluveriyoruz. 

Söyledilderimizle yaptıkları= birbirini tutmaz hale geli-
veriyor nedense.. 

"Ben de hayvan severim ama; evimde alıp beslemem, ev-
de hayvan olmaz!" 

"Yanlış anlamayın, ben hayvanlara karşı değilim ama; 
sokaklarda görmek istemiyorum". 

"Aslında hayvanlardan nefret etmiyorum ama; onların 
yeri şehirler değil. Yazık günah apartmarılara hapsediyor-
sıınuz. Doğalarına aykırı". 

Hadi canım siz de! 

Ne doğasmdan söz ediyorsunuz? Yüzyıllardır şehirlerde 
yaşamış hayvanı hangi alda hizmet ormana bırakahrn di-
yorsunuz? Evcilleşmiş ve evrimleşmiş köpeklerin or-
manda yaşamayı başarmasını nasıl bekliyorsunuz? 
Üstelik de bunu hayvan sevgisi adı altında talep ediyor-
sunuz. Pes dedirtiyorsunuz! 

Sokaklarda görmek istemiyorsunuz. Karşı değilsiniz ama; 
topluca yok olsunlar istiyorsunuz. Barmaklara tıkılıp has- 	3 1 
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talıkla, açlıkla ağır ağır ölsünler istiyorsunuz. Bunu da 
sevdiğiniz için istiyorsunuz. Pes! 

Evde olur efendim, bal gibi olur, pek de güzel olur. Ta-
dından yenmez. O sevgi bir kere tadıldı mı vazgeçilmez, 
bağırnlılıktır. Olmadı mı ev boş gelir size, oturur ağlarsı-
nız bile. 

Gary L. Francione buna "ahlaki şizofreni" diyor. " Hay-
vanları ahlaken çıkarlan olan varlıklar olarak gördüğü-
müzü iddia ediyor ama; onlara bu iddialarımızı yalanla-
yan biçimlerde muamele ediyoruz" diyor. Bence de 
Francione'ce! Bunun adı düpedüz ikiyüzlülük, toplumsal 
ikiyüzlülük. 

Söylediklerimiz ve yaptıklanmız, aslında bizim ayna-
mız... 
Mevlana'nın dediği gibi:"Ya olduğun gibi görün ya gö-
ründüğün gibi ol!" 

Hayvan hakları olmalı 
En yaygın soru şudur: Hayvanların hakları olmalı mı? 
Cevap oldukça basit: Evet! Ahlaki felsefenin reformcu ve 
faydacı kurucusu Jeremy Bentham der ki; "varlık"ların 
haklarına karar verirken, sorulması gereken soru "Onlar 
düşünebiliyor mu ya da konuşabiliyor mu?" değil, "Onlar 
acı çekebiliyor mu?" olmalı... 
Bütün hayvanlar aynı şekilde ve insanların hissettiği dere-
cede acı çekme kapasitesine sahiptir. Onlar, ızdırabı, keyfi, 
korkuyu, hayal larıklığını, yalnızlığı ve anne şefkatini his-
sederler. Ve her canlı, insan ya da hayvan fark etmez, acı 

3 2 	çekmeme hakkına sahiptir. 
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Hayvan hakları sadece bir felsefe değildir; insan olmayan 
hayvanların, insanlara fayda sağlamak için var olduğu gi-
bi geleneksel bir düşünceye meydan okuyan toplumsal bir 
harekettir. 

Ve aslında sadece kedi ve köpekleri kapsama.z, kapsama-
mahdır. Çocuklarımız' ödül gibi götürdüğümüz sirkler 
hiç de sanıldığı gibi harikalar diyarı değiller. Hayvanlar 
bisiklet kullanmak, kafaları= üzerinde durmak, topları 
çevirmek ya da ateş çemberlerinin içinden atlamak için 
can atmazlar. Ama maalesef, bu konuda seçim hakları 
yoktur. Antrenörleri onlan performansa zorlamak için 
kamçılama, elektrik akımı verme gibi acımasız yöntemler 
kullanır. 

Mobilya eşyası gibi kamyonlara yüklenerek oradan bura-
ya taşmılan bu hayvancıklann diğer hayvanlar gibi doğal 
ortamlannda kendi cinsleriyle birlikte yaşama hakları var. 
Ve sizlerin de en azından seçim şansı var. Gitmemeyi se-
çebilirsiniz. 

Ya da "kürke hayır!" diyebilirsiniz. Kürk giyen kişiler 
üzerlerinde vizonlann, rakurılann, tilkilerin, kunduzlann 
ve diğer hayvanlarm kanlar= taşırlar. Kürk çiftliklerin-
deki hayvanlar yaşamlarını küçücük kafeslerde geçirirler 
ve zamanı geldiğinde kalp krizi geçirmelerine neden olan 
elektrik akımı yöntemiyle öldürülürler. Bazılarının derisi 
henüz canlı iken yüzülür. 

Çin'de eti için kesilen kedi ve köpeklerin derileri diğer ül-
kelere ihraç edilir. Hayvan derilerinin çoğu, hayvan hak-
ları kanurılamun bulunmadığı ya da uygulanmadığ.1 Çin 
veya Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden gelir. De-
risi için öldürülen milyonlarca hayvan aşırı izdiham ya da 
ağn kesici verilmeden hadım edilme gibi pek çok korkunç 	3 3 
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muameleyle karşılaşırlar. Çin malı ürünleri kullanmaya-
rak bu vahşete kendi adınıza dur diyebilirsiniz. 

Çoğu ev ve kozmetik ürünü test için hayvanların karınla-
rına pompalanıyor, derilerine sürülüyor, gözlerine püs-
kürtülüyor; ve kobaylar yüzlerine sıkılan aerosol spreyleri 
teneffüs etmek zorunda bırakılıyor. 

Ve biliyor musunuz, hayvan fizyolojisi insanlarınkinden 
önemli ölçüde farklı. Bilgisayar modellemeleri, hücre kül-
türleri ve insan çalışmaları gibi yöntemler çok daha güve-
nilir, ucuz ve irısarıcıl. Hayvanlar üzerinde deney yapma-
yan firmaların ürünlerini alarak bu vahşete dur diyebilir-
siniz. 

Toplumsal ikiyüzlülük 

Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulma-
sı gereken kurallar bütününe yasa diyorsak ve yasalar 
olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değiş-
mezlik ve mecburiyet gösteren kurallar bütünüyse... 

Herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir 
yasa ihlalinde çekince yaşarken, söz konusu hayvan hak-
ları ihlali olduğunda neden bu kadar pervasızdır? Nasıl 
bu kadar rahat suç işler? 

Savaliklara yapılan suç duyuruları neden davaya dönüş-
mezler, hayvana yönelik suçlar neden davalık "değer" 
görmezler? 

isteyerek "kötü muamele" hayvana yönelik olduğunda 
yeterince "kötü" değil sanki. 

34 
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isteyerek "tecavüz etme" hayvana yapıldığında yeterince 
"saldırı" değil sanki. 

isteyerek "öldürme" hayvan söz konusu olunca yeterince 
"ölüm" değil sanki. 

Bir suçun suç sayılması için bir başka canhya bilerek, iste-
yerek, kasten şiddet uygulanıyor olması yeterli değil gibi. 

Ya da sadece "ihmal" neden suçtan sayılmaz? 

Sahtelikler silsilesi... 

Herşey "gereksiz" acıyı yasaklıyor belki. 

Ve bu tırnak işareti içindeki "gereksiz" sözcüğü tüm iş-
kence ve eziyetleri, en çok da "kurumsallaşmış" olanları-
n' meşrulaştırıyor sanki. 

Tuhaf bir dünya düzeni, meşrulaştınlmış suçlar ve sözüm 
ona hayvanları koruyan yasalar. 

Aslında sadece toplumsal ikiyüzlülük hadisesi, hayvan-
ları koruma yasası işin laf salatası. 

Önce insan diyorum ben 

"Önce aç insanları doyurun. Kriz sizi vurmadı galiba? 
Krizin teğet geçtiklerindensiniz ki bu kadar kedi köpekle 
uğraşıyorsunuz" Bu ve bunun gibi sözleri her Allah'ın gü-
nü duymaktan ve sabırla cevap vermekten bıkmadım, 
bıkrnayacağım. Bir de toplu bir cevap olur belki diye, bu-
raya da yazayım dedim. 

Efendim, nedir bu öncelikler telaşı anlamak mümkün de-
ğil. Eğer biz insanlar, böyle bir önem sıralaması yaparsak, 
yani dünya üzerindeki tüm açlan doyurmak, tüm ülkele- 	3 5 
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rin ekonomisini düzeltmek, tüm sokak çocuklarını kur-
tarmak, tüm kişi başı milli geliri eşitlemek, vb, sanırım 
hayvanlar bu öncelikler sıralamasırun en sonunda yer ala-
cak ve tüm bu sorunlar asla çözülemeyeceği için hayvan-
lara asla sıra gelmeyecektir. 

Ayrıca tüm öncelik kötü durumdaki insanlar ise; o zaman 
bu akılı veren kişilerin de kendilerine mal mülk edinmek 
yerine önce ellerinde avuçlanndakini tüm açlara dağıtma-
ları gerekmez mi? Onca aç insan varken kendilerine lüks 
araba veya ev almaları çok ayıp değil mi? 

Hayır, anlayamadığım şey şu; binleri sokak köpeklerine 
bir kap su koymayı, bir parça ekmek vermeyi kesince kriz 
sona mı erecek? Biz çöplerimizi sokak hayvanlanyla pay-
laşmayı bıraktığırruzda kişi başına düşen milli gelir yükse-
lecek mi? Ya da işsizlik sona mı erecek? 

Bu sorunların cevaplannı elbette onlar da benim kadar iyi 
biliyorlar. Ama asla vazgeçmiyorlar. Kendilerince bu bir 
güç gösterisi. Belki de ve alt ettiklerini sanıyorlar. 

Ekonominin, krizin sorumlusu kimse, gidin onlara hesap 
sorun. Trafik canavarını sorgulaym. Artan kapkaç, hırsız-
lık olaylarının neden arttığını oturup bir düşünün. Muh-
temelen sokak köpekleri yüzünden değildir. Sonra da gi-
din asıl sorumlularına gerçekten hesap sorun. 

Bu şekilde bir sıralama yapmak, yani güçlü güçsüz ayın-
mı yapmak, zengin fakir ayırımı yapmak gibidir. Önce in-
san, yani güçlü olan, sonra hayvan, yani güçsüz olan. 
Kendi hakkını arama yetisi bile olmayan. O zaman önce 
güçlüler, yani zengirıler, sonra fakirler gibi bir sıralama mı 
yapacağız insan sorunlarını ele alırken? Önce zenginlerin 
talepleri, sonra fakirlerin... 36 
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Uzun lafın kısası, bu saçma sataşmalara kulaklarımız tıka-
IL Çünkü biz, insan olmanın en doğal gereğini yerine geti-
riyoruz. 

İnsan olmak, aynı zamanda kendinden aciz, kendini sa-
vunma yetisinden yoksun, ağzı dili olmayan başka canlı-
lara da sahip çıkmak, onların yaşam hakkını korumak so-
rumluluğu getirir bize. Bırakın da insanlığımızi yapalım! 

Allah 

Yaklaşık 2 sene önce TV'de izlemiştim; İzmir Hayvanat 
Bahçesi'nde "ALLAH" dediği söylenen aslanın görüntüle-
rini. 

Aslan, "Allah" diyormuş, diğer aslanlar da zikrediyor-
muş. Bizim insanlarımız da hayvanat bahçesine akın edi-
yorlarmış. Aydıddan geldim diyen mi ararsın, saatlerce 
put gibi aslana bakan mı, Allah'ın mucizesini görmeye 
geldiğini söyleyen mi... 

Acaba biz insanlar, gönül gözümüzle bakmayı öğrendi-
ğimiz gün, aslında hepsinin ALLAH'IN YARATTİĞİ MU-
CİZELER olduğunu fark edebilecek miyiz? Allah demese 
de her canlıya sevgi gösterecek miyiz, sadece yaratıldı-
ğuıdan ötürü? 
Başlarına 511. ödül koyup toplatmayacak mı devletin be-
lediye başkanları? 
Ya da gecenin en geç saatlerinde, el ayak çekilince, beledi-
yeler arabalarıyla zehir saçmaktan vazgeçecek mi? 
Acaba binleri sırf ALLAH yarattığı için, her biri Allah'ın 
bir mucizesi olduğu için tüm canlıların yaşam hakkına sa-
hip çıkacak mı? 37 



< Sıra İtlere Geldi 

"Onca aç insan varken" deyip işin içinden çıktığını sanan 
onca insan, acaba "onca canlının çilesine" ses verecek mi? 

Acaba diyorum, tüm sahipsiz hayvanlara da ALLAH de-
meyi öğretebilir miyiz? 

Acaba onlar da ALLAH derse, yaşadıkları ve acı çektikleri 
fark edilir mi? 

"ALLAH ALLAH!" sesleriyle dolaşsalar sokaklarda, bir 
de zikretseler kendi dillerince aslanlar gibi, İLGİ ÇEKME-
Yİ başarabilirler mi? 

Biz insanlar sadece kendi dilimizde duyduğum= AL-
LAH kelimesirıe mi saygı duyarız acaba? 

ALLAH, HER CANLININ ALLAH DEDIĞIM BİLİR, 
HER CANLIYI DUYAR VE SEVER Mİ? 

Yargılamadan, itip kakmadan, işkence etmeden, kendi ya-
rattığı, can verdiği her canlıyı, insan ya da hayvan diye 
ayırt etmeden sever mi? 

Keşke ve acaba 
Ne çok keşkeler ve acabalar vardır hayatımızda... Keşke 
yapmasaydım, keşke gitmeseydim, keşke evlerımesey-
dim... Bitmek tükenmek bilmeyen bir keşkeler silsilesine 
dönüştü hayatlarımız. Sürekli geriye dönük keşkelerimiz-
le ileriye yönelik acabalarımız arasında, diinümüzle yarı-
mrruz yan yana, bugünümüz araya sıkışmış durumda. 

"Ya başıma şu gelirse, bu işimde yükselecek rrıiyim, şu 
evim olacak mı, daha çok param kazanacak mıyım" aca-
balanyla keşkeli geçmiş günler arasında yaşayıp gidiyo- 

3 8 	ruz. Bugünü ise atlıyoruz. Ciddi ciddi bugünü yaşayama- 
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dan yaşıyoruz, yaşlaruyoruz. Bu arada en önemli ayrıntlyı 
tamamen gözden kagrıyoruz: İnsan olmak. 

Biz bu keşkeler ve acabalar arasında kendimizle ilgili en 
önemli vasfı hangi rafa kaldırıyoruz? İnsan olamadan yaş-
larup bu dünyadan göçüp gidiyoruz. 

insanlara insanca bakamadan, çevremizdeki muhtaç du-
rumda olanların farkında olamadan, olsak da umursama-
dan...Hayvanlara insanca bakmadan, onların yalnızlığını 
hiç kafarruza takmadan, hiç farkında olmadan... 

Doğarruza, dünyamıza, çevremize insanca bakmadan, 
ormanlar yanarken kalbimiz sızlamadan, ağaçlar kavru-
lurken içimiz kurumadan... 
İnsan, doğa ya da hayvan ayırt etmeksizin, her canlıyı, her 
yaratılaru insanca, gönül gözüyle görmeden, her yaratılanı 
insanca duymadan, fark etmeden yaşıyoruz, yaşlaruyoruz. 
Aslırıda kuruyup gidiyoruz. Tıpkı alev alev yanıp kül olan 
ağaçlar gibi, tıpkı susuzluktan ölen hayvanlar gibi, tıpkı 
sürekli hırpaladığımız dünyamız gibi. O dünya, o doğa ve 
o hayvanlar ki bilgece, sessizce yaşayan ve ölen... 

39 
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SESSiZ KALMAK 
SUÇA ORTAK 
O LMAKTIR... 

Sessiz kalma, suça ortak olma 

Evet, sadece siz konuşursamz duyulurlar! Sadece sevmek 
ya da korumak da yetmiyor, haklarına sahip çıkmak da 
gerekiyor. Ağlamak sızlamaktan, üzülmekten bir fazlasını 
yapmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
haklarıruz çerçevesinde onların haklarını aramak gereki-
yor. 

Çünkü sadece siz sorarsaruz hakları var. 

"Sessiz kalmak suça ortak olmaktır" dedim bir gün kendi 
kendime ve başladım hazırladığım görsellerde bu slogam 
kullanmaya. Yaşam hakkına sayginın önceden gelişi gibi 
geldi www.sessizkalmasucaortakolma.com'da  yüreği-
me... Önce slogan olarak kullandım, sonra online imza 
kampanyaları= yapıldığı bir siteye dönüştü. 

Dört yılda 400'den fazla olaya tepki gösterdik. 
Elbette birilerine dert oldu bizim dilekçe yazmarruz 

Dediler ki: 
"Tıklat, tıngırdat! Kendini eğle..." 

Akılları sıra dalga geçtiler, yapılan işlerle. 40 
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Onlara neden dert olmuş bizim tıngırtılarımız bilmem 
ama anlatalım bakalım nedir bu www.sessizkalmasucaor-
takolma.com  hadisesi. 

1. Hayvan korumacılara haklarını hatırlatmak, yasalar 
çerçevesinde üzülmekten bir adım fazlasını yapmaları-
nı sağlamak. 

2. ilgili makamlar üzerinde toplum baskısı oluşturmak. 
Birilerine de "Sokaktakileri önemsiyorum. " dedirte-
bilmek. 

3. Kamuoyu oluşturmak, farkındalık yaratmak, bu konu-
yu "en hayvansever" gruplardan sokaktaki insana da 
taşımak, onları da içine katmak. 

Bunların her biri de çok değerli amaçlardır baylar, bayan-
lar. Günü kurtaran, ajitasyon yapan değil ama sahip çı-
kan, uzun soluklu sonuçları olan, takip edilen... 
Bizler kendimize yaşam hakkı savunucusu deriz ve bun-
dan da gurur duyarız. Bizler kendirnizden aciz olana dal-
ga geçilme pahasına sahip çıkarız. 
Her gün her bir dilekçeye mesai veririz, evet, ne yazık ki 
makine başında. Başka türlü yollamak mümkün olsaydı 
telepati vb kullanmayı tercih ederdik tabii ki... 
Her gün her olay için dilekçe yazmadan önce kanıt topla-
rız, yasa çerçevesinde nereden nasıl şikayet edilebilir, na-
sıl daha çok ceza verdirilir araştırırız. Onlarca telefon ko-
nuşması, mailleşme demektir bu, ciddi bir mesaidir. Chat 
met yapmaya zaman bırakmayan bir iştir, bir barınağa 
haftada iki üç saat gönüllülük yapmaktan çok daha ağır-
dır. Aslında elimiz sokağımızdakilere, barınaktakilere de 
değer ama biz sevmeyiz boy boy resimlerle ajitasyon ya-
pıp baktığımız hayvanların reklamını yapmayı. 

 

41 

  



ıl Sıra İtlere Geldi 

Tek savaşımız, yarışı= kendimizledir, daha iyisini, daha 
çözüme yöneliği yapabilmek adına. 

Bugün bu vesileyle bu ciddi mesai verdiğimiz www.ses-
sizkalmasucaortakolma.com  çalışmamıza dokurıduranlara 
çağrımdır: 

Tıngırdamayın, siz de tıklayın! 

Suça ortak olmak... 

Kaldığı= yerden devam şiddet konusuna. Hayvan sev-
serıiz de sevmeserıiz de onlara uygulanan şiddet aslında 
sizin en kıymetlilerinize yönelecek şiddetin alıştırmaları-
dır. Bunu kavradığımız zaman "onca sorun varken hay-
varılara mı sıra geldi?" demek yerine sorunları çözmek 
için kolları sıvayacağız demektir. 

Bir çok çocuk dünyayı tanıma safhasında "bilinçsiz ezi-
yet" aşamasında böcelderi ve diğer küçük canlıları iste-
meden incitebilir. Fakat bu aşama atlatılmaz ve çocuk ke-
di, köpek, kuş, tavşan ve diğer canlıları incitmeyi ve zarar 
vermeye devam ederse, bu çocuğu risk olarak değerlendi-
rilmeliyiz. 

Evet, biz yüce insanlar sadece "irısan"a uygulanan şiddeti 
önernseriz ya, aslında bilmeliyiz ki insana yönelti-
len şiddetle hayvana yapılan eziyet aynı sebepledir. Bazı-
ları hayvanla yetirımekte, fakat ciddi sayıda insan da bir 
süre sonra hayvanla yetinmemekte ve insana geçmektedir. 
FBI, 1970% yıllardan beri, seri katillerin hayatlarını araş-
tırdığında çoğunun çocukken bir hayvanı öldürdüğü veya 
eziyet ettiği bağlantısmı kurmuştur. Diğer bir araştırma, 
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eşe eziyet ve yaşhya eziyet gibi şiddet arasında hayvana 
eziyeti de göstermiştir. 

Postanede 14 arkadaşını öldüren ve ardında kendini vu-
ran Patrick Sherrill, geçmişte evcil hayvan çalmış ve kendi 
köpeğine onları ölchirtmüştür. 

Brenda Spencer, 2 çocuğu öldürmüş ve diğer dokuzu= 
yaralamıştır. Geçmişte kedi ve köpeğe eziyet etmiş ve on-
ların kuyruklarını ateşe vermiştir. 

Carroll Edward Cole, itham edildiği 35 cinayetin 5 tanesi 
dolayısıyla irıfaz edilmiştir. Çocukken bir yavru köpeği 
boğazlayarak şiddet uygulamaya başlamıştır. 

1987 yılında, 3 Missouri lise öğrencisi, ölmüş arkadaşlarım 
dövmekten dolayı tutuklarırmşlardır. Hepsinin geçrnişle-
rinde, birkaç yıl evvelden başlayarak birçok kere hayvan-
ları sakat bırakma olayları vardır. Bir tanesi sayamadığı 
kadar çok kediyi öldürdüğünü itiraf etmiştir. 

Hayvana şiddet, bir insanın, kendini koruyamayacak  
olduğunu bildiği bir kurbamna işkence ederek, güç,  
zevk, tatmin gücünü bulmasıdır.  

Hayvana şiddetin bir adım sonrası insana şiddettir. Sade-
ce "insan" diyorsanız bile sırf bu sebeplerle "hayvana" 
yönelik şiddeti önemsemeli ve önlemelisiniz. 
Bu sebeple 5199 sayılı yasanın hayvana şiddet ve tecavüz-
le ilgili maddeleri değiştirilmeli, cezalar ağırlaştınlmah, 
caydıncılığı olmalıdır. 

Unutmayın, sessiz kalmak suça ortak olmaktır!" 
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Ötekiler Meclis gündeminde! 

Bizler için hayvana şiddet ve eziyet akıllara ziyan, insanı 
çıldırtan bir hadisedir. Dünyanın geri kalanı içinse sıradan 
bir olaydır, altı üstü bir kedidir. Onlar için önemli olan 
"insan"dır. 

Hayvana eziyetin sebebi şiddet kültürümüzdür diyor Ço-
cuk Psikoloğu Hildegard George. Şiddet kültürü bizi şid-
dete karşı koşullarıdırır ve bizden farklı olan insanlara ve 
hayvanlara ayrımcılık yapmayı öğretir. Ve çok tehlikeli- 
dir. Ayırımcılık bahane olur. Şiddete bahane, öldürmeye 
bahane! 

Sıradaki siz olabilirsiniz desem? Ben demiyorum araştır-
malar diyor: 

"Hayvanları istismar edenler için sıradaki kurban insan- 
lardır. Hayvana yönelik şiddet, psikolojik bir rahatsızlığın 
göstergesidir ve acilen tedavi edilmelidir." 

Tıpkı siyah beyaz ayırımcılığı gibi. Tıpkı 2. Dünya Sava-
şındaki Yahudi ayırımcılığı gibi. Tıpkı kadın erkek ayı- 
rımcılığı gibi, bu da üstün(!) insan ırkı- hayvan ayırımcılı-
gidin 

"Jeffery Dahmer, okul yıllarından itibaren hayvanları par-
çalara ayırmayı seviyordu. Daha sonra erkek çocukları 
parçalara ayırarak buzdolabında sakladı. Toplam 17 adam 
öldürdü." 

"Albert De Salvo, bir kedi ve bir köpeği içinde bölme bu-
lunan bir kafesin içine yerleştirdi. Hayvanları günlerce aç 
bıraktıktan sonra, aradaki bölmeyi kaldırarak hayvanların 
birbirini parçalamasını seyretti. Daha sonra 13 kadına te-
cavüz edip boğarak öldürdü." 44 
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"Edward Kemperer 2 kediyi kesti. Daha sonra büyükanne 
ve büyükbabasım, annesini ve 7 kadını öldürdü." 

"Peter Kurten, nam- ı diğer Düsseldorf Canavarı, köpekle-
re işkence ve tecavüz ederek öldürdü. Aralarında çocukla-
rın da bulunduğu 50'den fazla insanın ölümüne neden ol- 
du. tl 

"Richard Speck bir kuşu vantilatöre atarak parçalanması-
na neden oldu. 8 kadını öldürdü." 

İşte böyle... Türkiye'de henüz araştırmalar tamamlanma-
dığından yabancı kaynaklardan bilgi paylaşıyorum sizler-
le. "Ötekileri" de ciddiye alın diye. 

Ciddiye alanlar sayesinde bir şey başardık ülkemde de. 
Izmir'de tekmelenerek başı ezilerek öldürülen kediye uy-
gulanan şiddeti ciddiye alan ve dilekçemize imza veren 
27.000 kişi sayesinde CHP Kırklareli Milletvekili Turgut 
Dibek, TBMM'ne bir soru önergesi verdi. Hem de bizim 
imzalarımızı referans göstererek. Hayvanlara karşı işlenen 
suçların 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Yasası'nda deği-
şiklik yapılarak, 'Kabahatler Yasası'ndan çıkarılıp, 'Türk 
Ceza Yasası'na konması için verilen soru önergesi artık 
mecliste de Bundan sonra hep beraber önergenin kabul 
edilip yaşama geçirilmesinde. 

Canlı Mahkemeleri 
"ileride canlı mahkemeleri kurulacak. Ancak o zaman in-
san ırkırun diğer canlılar üzerindeki faşizan baskısı sona 
erecek. Tıpkı insan hakları mahkemeleri gibi." diyor. 

şaşırıyorum: 	 45 
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"Hayvanların da hakları olacak değil mi? Yani sadece in-
sanların hakları değil?" 

"Tüm canlıların. Sadece insan ya da hayvan değil. Sen 
kimsin ki beş dönüm araziyi çevirip ağaçları kesip ev 
konduruyorsun? Kendinde nasıl böyle bir hak buluyor-
sun? Bu dünyadaki tek canlı sen misin?" 

Büyüleniyorum elbette. Konuşmasını sürdürüyor: 

"Ben parçaları sorgularım. Sana bir şey söylenir. Bu doğ-
rudur, denir. Sen de onu doğru kabul edersen bu çok bü-
yük hatadır. Sen o konuyu öğrenmeden ve emin olmadan 
doğru olduğunu bilemezsin ki. O zaman sadece koyun 
olursun. Soruyorum adama: 

"Tanrı var mıdır? Ben eminim olduğuna ama çok araştır-
dım. Bir yaratan olduğunu biliyorum. Adam bana diyor 
ki: 

"Vardır. Doğru." 

"Nereden biliyorsun?" 

"Ben de öyle. Okudum, araştırdım, öğrendim ve inan-
dım. Başkaları dediği için bir şeyin doğru olduğunu kabul 
etmek koyun olmaktır sadece." 

"Çok haklısınız. Tıpkı bizim hayvan korumacılar gibi. İki 
tane fotoğrafla ajite edebilirsiniz, kitleleri peşinizden sü-
rüklersiniz. Kimse sorgulamıyor acaba bu fotoğraflarla 
anlatılanlar doğru mudur? Arkasında başka bir niyet var 
mıdır?" 

Bu esnada "Tecavüz Acıtır" broşürlerimizden uzatıyo-
rum. Hayvana şiddet ve tecavüz hakkında kısaca bilgi ve-
riyorum. Diyor ki: 46 
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"Bu tamamen cahillikten. Cahil, geri kalmış toplumlarda 
olur bunlar. İnsanlar birbirine dokunamıyor. Adam ya da 
kadın otuz yaşına gelmiş, hala karşı cinsin elini bile tut-
marruş. Seks korkunç bir şey gibi gösteriliyor. Sonra da 
böyle sapık olunuyor. Seks doğal bir şeydir. Bunu bir an-
lasak. O kadar korkutuluyor o kadar baskı altında yetişti-
riliyoruz ki. Asıl sapıklık hayvarıa tecavüzdiir. Normali 
insanın insanla ilişki kurmasıdır. Ama bu arılatılmıyor." 
O, ilkokul mezunu bir taksiciydi. Sürüdekilerden tek far-
kı, parçaları incelemesi, araştırması, bıkmadan usarıma-
darı okuması, sorgulaması ve birleştirerek sonuca yara-
bilmesiydi. 
Ne dersiniz? Herkes örnek almalı mı? 
Mutlu pazarlar efendim! 

Kırık Cam Teorisi 
1994 yılında Rudolf Giuliani belediye başkanlığına seçil-
diğinde, New York kentinde suç oranı zirveye ulaşmıştı. 
Sadece turistler, yabancılar değil, New York halkı da can 
güvenliğinden şikâyetçiydi. 
Giuliani sekiz yıllık belediye başkanlığı sırasında kentteki 
adi suç orarum çok büyük oranda azalttı. Giuliani "Suçlar-

la mücadeleyi nasıl başardın?" sorusuna son derece basit 
açıklamalar yapıyordu: 
"Önce küçük konulardan başladım. Terk edilmiş bile olsa, bir 
binada bir cam kırıldığında hemen tamir ettirdim. Bir binanın 
köşesine biri, bir torba çöp bıraksın bir süre sonar her geçen çö-
pünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir. 
Ben ilk bırakılan çöp torbasını kaldırttım." cevabım verdi. 47 
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Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci önce tek bir 
pencere canlının kırılmasıyla başlıyor. Çevreden tepki 
gelmez ve cam hemen tamir edilmezse, oradan geçenler o 
bölgede düzeni sağlayan bir otorite olmadığını düşünü-
yor, diğer camları da kırıyor. Ardından daha büyük suç-
lar geliyor; bir süre sonra o sokak, polisin giremediği bir 
mahalleye dönüşüyor. 

'Kırık Cam Teorisi' ABD'Ii suç psikologu Philip Zimbar-
do'nun 1969'da yaptığı bir deneyden ilham alarak gelişti-
rilmişti. Zimbardo, suç oranının yüksek olduğu, yoksul 
Brorıx ve daha yüksek yaşam standardına sahip Palo Alto 
bölgelerine birer "1959 model Oldsmobile" bıraktı. 

Araçların plakası yoktu, kaputları aralıktı. Olup bitenleri 
gizli kamerayla izledi. Brorıx'taki otomobil üç gün içinde 
baştan aşağıya yağmalandı. Diğerine ise bir hafta boyunca 
kimse dokunmadı. Ardından Zimbardo ile iki öğrencisi 
'sağ kalan' otomobilin yanına gidip çekiçle kelebek camını 
kırdı. Daha ilk darbe indirilmişti ki çevredeki insanlar 
(zengin beyazlar) da olaya dahil oldu. Birkaç dakika sonra 
o otomobil de kullarulmaz hale gelmişti. 
"Demek ki" diyordu Zimbardo, "ilk camın kırılmasına ya 
da çevreyi kirleten ilk çöp torbasına izin vermemek ge-
rek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz." 
"Hayvanlarla ilgili şikayetlerinizi gidin Çevre Müdürlü-
ğü'ne yapın. İşin peşini de sakın bırakmaym. Bizim işimiz 
değil" diyen savcılarımıza ve "kedi köpek işte" diye hay-
yana şiddeti görmezden gelen, anlatılanlara gülüp geçen, 
önemsemeyen sadece insanseverlere ithaferı... 

48 
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At bir çizik! 
Vakti zamanında bir veteriner hekim dostum arılatrruştı. 
Fakültede okurken derste kuduz anlatılwormuş. Tahtada 
kocaman bir insan - köpek - yaban hayat döngüsü. Ku-
duz yaban hayattan gelir, köpekler alır ve insana taşır de-
nir. Dünya çözmüş bunu, yaban hayatı havadan atılan aşı-
larla, sokak hayvanlarını da aşılayarak kazırruş kökünü. 
Bizim hoca da çözmüş, döngüdeki köpek resminin üzeri-
ne kocaman bir çarpı atmış, kuduzu ortadan kaldırmış. 
Çözüm üretmekte üzerimize yok ya, bir yenisi daha ek-
lendi tahtaya. Köpek dövüşleriyle başa çıkamayan büyük-
lerimiz, şimdi de saldırgan oldukları gerekçesiyle pitbul-
ların üzerine bir çarpı atıyorlar. Tüm pitbullar gerekirse 
polis zoruyla toplatılsın buyuruyorlar. Halkı paniğe sü-
rüklüyorlar. Hayvan sahiplerini çıldırtıyorlar. Bulduğu-
nuza ceza da kesin diyorlar. Bu korkuyla bazıları hayvan-
larını sokağa atıyor. Ve tabiri caizse halt ediyorlar. 
Hiçbir köpek ırka dövüşçü değildir efendim. Dövüş için 
eğitilir, bunu da insanlar yapar. Köpekler kendi başlarına 
"Ben gideyim daha iyi karate öğreneyim, biraz da kick 
boks bileyim." diye niyet etmezler, bizler gibi kurslara 
gitmezler. Sadece sahiplerini dirılerler, sahipleri ne derse 
onu yaparlar. Hele konu dövüşse canları yana yana, şid-
detle şiddet uygulamaya zorlanırlar. 
Aslında birer mağdurdur onlar. Şiddet mağdurları zaval-
lılar. 
Sokakta insanlara saldıran köpekleri yetiştirenler insanlar. 
Köpekleri bu insanlann ellerinden alacaksın, köpekleri 
rehabilite edip yaşatacaksın. Sahiplerini ise tedavi edecek- 
sin. Akıl sağlığı bozuk bu insanları toplumda serbest do- 	49 



1 Sıra İtlere Geldi 

laştırmayacaksm. Bileceksin ki köpeğini alsan da o başka 
bir yolla şiddet duygusunu tatmin edecek. 

Evlerde kedi gibi bakılan, evin çocuğuyla koyun koyuna 
yatan masumlara el uzatmayacaksın. Suç işlemeyeceksin. 
Türk Ceza Kanunu'nun 151/1 ve 151/ 2 maddelerine göre 
hapis cezası olan bir suçu polise işletmeyeceksin. Böylesi-
ne komik duruma düşmeyeceksin. 

Polisi de hırsızı da yetiştiren insandır. Şiddeti çözmek için 
şiddet aracına çizik atmak şiddeti dıırdıırmaz, aksine gizli 
olarak devam etmesine ve hatta insana yönelmesine sebep 
olur. 

Sayın bakanlar, şiddeti önlemek için önce bu genelgeye 
bir çizik atın, geri çekin. Sonra gerçek bir çözüm plaru ya-
pın, sadece agresif, saldırgan hayvanların iyileştirilmesi 
ama asıl bunların sahiplerine ceza verilip tedavi ettirilme-
sine yönelik yeni bir karar alın. 

Son söz pitbull sahiplerine, evdeki sahipli hayvaruruzı 
saldırgan değilse durduk yere kimse sizden alamaz. Sakın 
vermeyin. O sizin mahruz! Ben demiyorum TCK diyor! 

NOT: Bu yazıyı yazdıktan sonra sayın bakan yanlış anla-
şıldıklarına dair bir açıklama yaptı. Sadece başıboş 
pitbullar toplanacak dedi. Sayın bakarum, hadi biz yanlış 
anladık, polis de mi yanlış anladı? Zira sizin açıklamaıuz-
dan sonra da toplamaya devam ediyor. Ayrıca siz daha iyi 
bilirsiniz, yanlış anlamayı düzeltmek için de genelge ya-
yınlamak gerekir. 4.500 arkadaşım ve ben yeni genelgenizi 
bekliyoruz 
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Tıngırdama Tık la! 
Yıllardır imza kampanyaları yapıyoruz. Her olaya anında 
reaksiyon gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi 
şoka uğratan başı ezilen kedi için başlattığımız imza kam-
panyasına 3 günde 27.000 kişi imza koydu. İlk defa bu 
kadar kısa sürede bu kadar büyük tepki aldık. İşin daha 
da mutluluk verici kısmı ilk defa bir dilekçemiz bu kadar 
kısa sürede geri dönüş aldı. 

Aynen Sesonline'm yazdığı gibi aktarıyorum efendim: 
"Yaşam Hakkına Saygı Derneği tarafından toplanan im-
zalar TBMM' de gündem oluşturdu. CHP Kırklareli Mil-
letvekili Turgut Dibek, İzmir Bornova'da bir kedinin 
kafası ezilerek vahşice öldürülmesini Meclis gündemi-
ne taşıdı. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, 
TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi." 

Bugün hayvana, yarın insana! 
Her kim ki 

bir köpeği tekmelerse, 
aynı zamanda kendi ruhunu 

cehenneme doğru tekmelemiş olur. 
(Will Judy) 

Kayseri görüntülerini kendisiyle paylaştım. Ben demiyo-
rum Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy diyor: 
"Suçlu, muhtemelen genç biri. 14-16 yaşlarında olabilir. 
Muhtemelen bu ilk değildir. Daha önce de hayvanlar üze-
rinde şiddet uygulamıştır. Yakın bir yerde oturuyor olabi-
lir. Çevrede yapılacak soruşturmada daha önce de hayva- 
na şiddet uygulamış genç erkek araştırması yapılabilir. 	51 
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Olay, insana yönelik bir suç gibi ele alınmadığı takdirde 
sonuç alınması mümkün değildir. Bu suçu işleyen kişi 
ileride de insana şiddet uygulamaya yönelebilir." 
Sabah Web TV'deki görüntüler kanımız' dondurdu. Ha-
mile bir köpeğin karnını yarmışlar ama öldürmemişler. 
Organlar ve bebekler dışarıda, bebeklerden biri kesesin-
den çıkmış ayaz ayaz ağlıyor. Anne can çekişiyor, belli ki 
şoka girmiş. Gözler donmuş kalmış. Bebeğin sesi, ağlama-
sı yüreğ-inizi delip geçiyor. 
Bu konuda başlattığımız imza kamparıyasma katılan 
4.000'den fazla arkadaşım adına savcılığa dilekçe verdik, 
suçlunun bulunmasını istedik. Tıpkı bir insana yapılmış-
çasma soruşturulmasını talep ettik. Bekleyeceğiz. 
Sizler ise ciddiye almalısınız. Bugün hamile bir köpeğe, 
yarın hamile karnuza, kızma, çocuğunuza. Unutmayın. 
Ben derniyorum; araştırmacılar, profesörler diyor. 

Yanlış anlama resmen açıklanmadı 
Geçtiğimiz hafta demiştik ya, sayın bakanlar "at bir çizik" 
uygulaması yapıyorlar pitbullara. Sonra bakanınız açık-
lamıştı TV'lerden hatta: 
"Yanlış anlaşıldı. Biz sadece başıboş, sahipsiz pitbulları 
toplayacağız." 
Hayır efendim, yanlış anlaşılmadı. Zira açıklamanızdan 
sonra da polisler onlarca günahsız, sakin hayvanı evlerin-
den toplamaya devam etti. Ve siz hala ilgili kurumlara 
yanlışlığı düzeltecek resmi bir genelge yollamadınız. 
"Türkiye'de yasalar değiştiyse ve söz yazı yerine geçiyor- 

5 2 	sa, bundan bizim haberimiz yoksa?" diyeceğim ama de- 
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miyorum. Çünkü polislerin ve ilgili yerel yönetimlerin de 
haberi yok. Henüz sözünüz yasa ya da genelge yerine 
geçmiyor sayın bakarım. 

Siz iyisi mi bizleri sakinleştirip susturduğunuzu sanma-
yın, resmi bir açıklama yapın. Ve asıl mücadele etmeniz 
gerekenlerle, yani dövüşçülerle ve bahisçilerle mücadele 
edin. Halk sağlığı için baştan savma işler yapmaym, ger-
çekten bir şeyler yapın. 

"İnsan" problemi 
Ben demiyorum elin Amerikalısı diyor. Önümüze istatis-
tikleri koyuyor, bu da bize "kapak" oluyor. Hayvana şid-
deti önemsemeyen her birimize! 
*Kadın sığınma evlerine sığınan evcil hayvan sahibi ka-
dınların %71'i, kendilerini döven kişinin intikam almak 
için evdeki evcil hayvanı da yaraladığını veya öldürdü-
ğünü söylerniştir. Bu kadınların %32'si çocuklarının evde 
besledikleri hayvanlarma zarar verdiğini ya da onu öl-
dürdüğünü söylemiştin 
Şiddet gören kadınların %68'i evde evcil hayvanlarma 
şiddet uygulandığını bildirmiştir. Şiddet olaylarının %87-
'si kadınlar, %75'i ise çocukların yanında gerçekleştiril-
miştir. Şiddet uygulayanın amacı kadın veya çocuk kur-
banını tehdit etmek veya korkutmaktır. 
Kasıtlı hayvan istismarı vakalarının %13'ü aileyi şiddet 
de içermektedir. 

Şiddet gören kadınların %25'i ila %40'1 evcil hayvanın 
akıbetinden endişelendikleri için istismar durumundan 
kaçamamaktadırlar. 53 
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Evdeki petler, istismarcırun yüzünden asıklanamayan 
hastalıklar, yaralanmalar veya sakatlıklara maruz kala-
bilir veya evden kaçabilirler. 
Yapılan bir araştırma ortaya koymaktadır ki; hayvan is-
tismaralarmın %70'irıin başka suçları da bulunmaktadır. 
Hayvanları istismar edilen aile içi şiddet mağdurları, 
hayvan istismannın kendilerinin baskı altına alınmak 
için yapıldığıru söylemektedir. 
Daha beteri de var, sıkı durun: 
İstismarcılar, çocukları cinsel istismara zorlamak ya da 
istismar konusunda sessiz kalmalarını sağlamak için ev-
cil hayvanları/la zarar vermekte ya da onları bunu yap-
makla tehdit etmektedirler. İstismara maruz kalan ço-
cuklar ebeveynlerini taklit etmek ya da şiddetin yönünü 
değiştirmek için petlerine zarar vermektedirler. 
Bilmem anlatabildim mi? Hayvan şiddeti problemi as-
lında "insan" problemidıir. Hayvanlar istismar edildi-
ğinde, insanlar da risk altındadır. 

Tecavüzün ayak sesleri 
Sehirlerimizde hayvana tecavüzün ayak sesleri yankılanı-
yor. Gün geçmiyor ki büyük şehirlerden birinden bir kö-
peğe tecavüz haberi gelmesin. Ve hala hayvana tecavüz 
ihtiyaç sayılıyor. Abesle iştigal bu yaklaşım, hukuk adam-
larını da etkisi altına alıyor. 
Siz ciddiye alsaruz da almasaruz da hayvana tecavüz 
1997'den beri cinsel saldırı olarak kabul ediliyor. Çün-
kü insan-hayvan cinsel ilişkisi her zaman zorlamayla olu-
yor. Her zaman can acıtwor ve bazen iç organları parça- 

5 4 	lanarak ölümle sonuçlaruyor. 
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Araştırmalar bu tecavüzlerin neden ciddiye alınması ge-
rektiğini net olarak anlatıyor: 

1986, Ressler, 36 cinsel motifli katil: 

%43'ü, çocukluğunda cinsel tacize uğramış. 

°/032'si, ergenlikte cinsel tacize uğramış ve çocukluğunda 
cinsel tacize uğrayanlaru-ı da çocukluklarında aktif olarak 
hayvanlara zulüm uyguladıkları tespit edilmiş. 

2003, 880 çocuk ve 276 cinsel taciz görmüş çocuk: 

%34 ile %3 gibi birbirinden çok açıkça farklı yüzdelerle, 
taciz görmüş çocuklar arasında hayvana taciz oranının da 
çok yüksek olduğu görülmüş 

1998, 153 kasıtlı hayvan zulmü suçu sabıkasına işlenmiş 
kişiler: 

%70'inin, diğer, uyuşturucu, mülkiyet, kamusal davranış 
bozukluğu ve şiddet içeren diğer suçlarda da sabıkaları 
var. Ve bu grup, hayvan tacizi ile ilgili sabıkası olmayan 
grupla karşılaştınldığında, hayvan tacizcilerinin, insanla-
ra karşı işlenen şiddet içerikli suçlara 5 kat daha fazla ka-
rıştıklan ortaya çıkmıştır. 

1986, Ressler raporu: 

Cinsel katillerin °/023'ünde hayvanlarla cinsel ilişki merakı 
olduğu rapor edilmiştir. 
Toplum olarak yanılgıya düşsek de yargıçlarımızın ya-
nılma lüksü yoktur: "Hayvanlara karşı yapılan fiillerin, 
esasında insana karşı işlenecek hukuka aykırı fiillerin 
ilk basamağıdır ve asla sonuncusu değildir". 

Beyler bayanlar, hayvana tecavüz sapıklıktır. "Cinsel ih- 
tiyaç" deme gafletinde bulunarak çocugunuzun ırzına 	55 
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geçilmesine vesile olmayın. Unutmaym bir sonraki adım 
onlardır. Belki de çocuk pornosunda dünyada ilk onda 
olmamız bundandır.1  

İkiyüzlü Namus 
Daha önce de dedim, hakimler ve savcılar tarafından dik-
kate alınana kadar da demeye devam edeceğim. Ameri-
ka'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. FBI araştırmış ve 
tüm suçluların çocukluğunda hayvana şiddetle sabıkala-
rına başladıklarını ispatlarmş. Bir diğer bakış agslyla ço-
cukların ve yetişkinlerin hayvana şiddetini önlediğinizde 
çocuklara ve yetişkinlere işlenecek suçları da engellemiş 
olursunuz aslında. 

Geçen hafta da faydalandığım çarpıcı araştırmasından bir 
bölümle sözü sevgili dostum İstanbul Barosu Hayvan 
Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Deniz 
Tavşanal Kalafatoğlu'na bırakıyorum: 

"Size çocuk ve hayvan tacizinin, esasında bir biri içine 
geçmiş ruhsal rahatsızlık olduğunu bilimsel verilerle an-
latmak istiyorum. 
Zoofili: Hayvan seviciliğini, 
Bestiyalite: Zoofilinin ötesinde hayvanlarla cinsel ilişkide 
bulunmayı, 
Pedofili ise: Yetişkin bir bireyin ergenlik öncesi yaştaki 

çocuklarla cinsel eylemler içine girmesini ifade eder ki bir 
tür sapkınliktır. 

56 
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Kabul edilen gerçek; hayvana karşı yapılan eziyet ve iş-
kencenin, şiddet ve anti sosyal hareketlerle ilişkili oldu-
ğudur. Hayvana karşı yapılan eziyet, genelde saldırı, 
uyuşturucu bağlandı suçlar, tecavüz, seks suçları, hırsızlık 
ve kundakçılık dahil gayri yasal davranışlarla birlikte mey-
dana gelir. 
Hayvana eziyette özellikle de evcil hayvana karşı eziyet, yakın 
eşe karşı, aile içi şiddet bağlamında da oransızca meydana gelme 

Özellikle şiddet gören bir ailede yetişen çocuk, ebeveyni mo-
del alacak ve bu gücü hayvanlar üzerinde deneyecektir. 
Hayvanların, insanlar tarafından cinsel amaçlı kullanımla-
rı, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu davranışlar, in-
sanlar tarafından çeşitli nedenlerle kmarımıştır: genellikle 
dinsel nedenlerle veya ahlaki açıdan ama ayrıl zamanda 
basitçe insanların kafasında hayvanlara karşı cinsel ilgi 
duyan insanlar geldiğinde, tiksirıdirici bulunmuştur. 
Her nedense, günümüz modern zamanında birçok şey 
açıkça konuşulabiliyorken, hayvan tecavüziiı-tacizi, son 
kalan tabu olarak yerini korumaktadır. 
İster pedofili olsun ister bestiyalite; sağlıklı bir beynin ve 
sağlıklı bir ruhun kabul etmek istemeyeceği gerçekleri içe-
rir. Özellikle ülkemizde uzun yıllardır, üzerleri farklı 
nedenlerle örtülmelkte, bu nedenle de, işlenen suçlar, 
korkunç rakamlara ulaşmıştır. Biri, cinsel ihtiyaç adı al-
tında karuksatılmaya çalışılmakta diğerinde ise aile içi 
durumun saklanması gerekliliği inancı ile hasıralh 
edilmektedir. Toplumumuzun tuhaf adlandırılabilecek 
ikiyüzlü bir namus ve ayıp anlayışı vardır. Başkaları 
duymadığı ve bilmediği müddetçe, yapılan hiçbir şey 
ayıp olarak kabul edilmez." Nokta. 57 
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Haddinizi bilin artık! 
Bu koca dünya dar geliyor hepimize. Biz insanoğlu maa-
lesef sığamıyoruz kocaman şehirlerimize. Ormanları yok 
ettiğimiz yetmiyor, büyüdükçe büyüyen şehirlerimiz bü-
yüyen kalpsizliğimize dar geliyor! 

Bir köpek ısınyor içimizden birini, hem de nerede? Şehir-
de mi? Hayır efendim, şehrin göbeğinde değil, ormanın 
ortasında, ODTÜ ormanlannda. Isırılan kişi bir milletveki-
li, köpek konusunda bilirkişi kendisi. "İçerilerde durum 
daha da kötüdür" diye buyuruyor. Ve kimse de çıkıp "Sa-
yın vekilim, orası adı üzerinde orman, orası adı üzerinde 
ağaçlarla örtülü alan, şehir değil, sokak değil, elbette için-
de hayvanlar olacak, insan değil" derniyor. 

Şimdi köpeklerin çoğaldığı tartışılıyor, yine, yeniden, bir 
kez daha "Vurun kahpeye!" filmi oynanıyor. Bu kez baş-
rolde mühim bir kişi var hem de, milletin vekili. Ormanın 
anlamını kavrayamasa da o bizi temsil etmeye yetkili! 

Hanımlar beyler, bu hayvanları 10.000 yıl önce sizler ev-
cilleştirdiniz, sizler şehirlerirıize getirdiniz. Sizi korudular, 
pek sevdiniz. işiniz bitti, gitsinler, yok olsunlar, hiç var 
olmamış olsunlar istediniz. Onlannsa tek derdi bir lokma 
ekmek ve başlarının okşarımaslydı. 

Sokaklar zordu onlar için. Tecavüz, işkence, dayak, bu in-
sani hadiselerden nasiplerini almazlarsa trafik, açlık, so-
ğuk, yazın susuzluk... Yetmedi bu biz insanlara, onları 
tekrar "doğal ortamları" dediğimiz ormanlara sürdü bazı 
yerel yönetim ve taşeron firmalar işbirliğiyle! Tüm ihaleler 
usulüne uygundu hem de, kimseler duymadı, kimseler 
görmedi, kimseler her ne hikmetse hiç ses etmedi. Sürül- 

5 8 	düler şehir dışına, sürüldüler yaşamayı hiç bilmedikleri 
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ormanlara. Onlar evcilleşmişlerdi oysa. Kime ne... Kimin 
umururı d a 
Şimdi ormanlar da dar geliyor onlara. Sebep cam orman-
da yürüyüş yapmak istemiş olan sayın vekilimiz... Hatırı 
sayılır kişimiz. Milleti temsil edenimiz... 
Bu dünya hepimizin... İnsan denen üstün ırk, hayvanlar 
ve doğa... Haddinizi bilin artık. İnsan olmak akıllı olmak, 
duyarlı olmak, merhametli olmak demektir. İnsan olmak 
kendinden aciz olana sahip çıkmak demektir. Hatırla-
yın...Kim bilir belki de o köpek, sayın milletvekilimizi ısı-
rırken bunları düşünmüştür. 

Siz". 
Sessiz kalmayın diye diye içinizi baydım ya, kısaca gö-
rüşmediğimiz bir haftanın özetini yapayım burada. Kaç 
kişi dilekçelere imza verdi, sessiz kalmadı bakalım. 
Facebook'ta bir video düştü gündeme. Mersin Üniversite-
si öğrencisi birkaç genç bir kediyi havada top gibi çevirip 
eziyet ediyor, kahkakalarla eğleniyorlardı. 926 kişi ses 
verdi. 
Hatay'da hayvan pazarında bir danayı evire çevire sopay-
la dövüyordu sahibi. Hangisi dana anlamak mümkün de-
ğildi ama 364 kişi ses verdi. 
Ankara'da iki pitbull cinsi köpeği zavallı bir sokak köpe-
ğinin üzerine saldı sahipleri. Kendi kudurmuş egolarını 
zavallı bir canlının üzerinde tatmin etmeleri köpeklerin 
çevre halkı tarafından üzerlerine sıcak su dökülmesi ve 
sopalarla dövülmesi ile neticelendi. Sokak köpeğinin hali 
ise içler acıslydı. 699 kişi ses verdi. 59 
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Haftanın beter haberi Niğde'den geldi. Yuvanın sahiplen-
diği dokuz yavrulu sokak köpeği komşu evin sahibi tara-
fından delik deşik edildi. Gözünden, boynundan ve vü-
cudundan aldığı yaralarla giderken geride dokuz bebek 
bıraktı. Komşunun gerekçesi "ya tavuklarımı yerse" idi. Ya 
yerse hesabı masum bir canlıyı katletmişti. Henüz dilek-
çesi siteye yülderunedi. 

Biz bunları her hafta yaşıyoruz. içinizi baymam bu sebep-
ten. Şirin kedicik, köpekçik hikayeleri anlatamamam Alice 
Harikalar Diyarlinda kıvamında bir resmi paylaşama-
mam. Beni affedin. 

O cerrah olmak istiyor  aslında!  
Bir çocuğun 

başına gelebilecek 
en tehlikeli şeylerden biri, 

bir hayvan öldürmesi 
veya işkence etmesi 

ve bu suçtan kurtulmasıdır. 
(Antropolog Margaret Mead) 

"Bizim yeğenimiz cerrah olmak istiyor aslında" diyor am-
caları. 

O kediye aslında araba çarpmış, o kızcağız da yaralı kedi-
yi almış, üzerinde deney yapası tutmuş. Yeğenleri aslında 
cerrah olmak istiyormuş. Ve görüntüler önümde 

Görüntülerde ortadan ikiye ayrılmış bir kedi, kedinin çı-
kartılmış tüm organları, kalbi, bağırsakları, kanlı bıçak ve 
elindeki ameliyat eldivenleri. Görüntüler kızın kendi çek- 

60 	tiği fotoğraflardan oluşuyor. Poz verdiği, yerde kocaman 
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bir pentagran-urı ortasına koyduğu kedinin fotoğrafları, 
elinde kedinin kanlı kalbiyle kameraya bakıyor. 

Kedi kanlar içinde, kedi bakıyor sadece. Son bakışı öylesi-
ne konuşuyor ki bizlerle, taş olsa çatlar acıdan ve öfkeden. 

Ama çatlarruyor amcaları, çatlamıyor anlı şanlı sunucu bir 
hanımefendi. 

Çıkıyor amcaları Türkiye'nin ulusal kanalına, gerine geri-
ne, "Yeğenimiz cerrah olmak istiyordu aslında. Kamyon 
çarpmış kediyi görünce almış deney yapmış üzerinde" di-
yor ve kimse müdahale etmiyor. 

Kimse "Bu resimler deneycilik ya da doktorculuğa hiç de 
berızemiyor, siz kimi kandırıyorsunuz Allah aşkına?" de-
miyor. 

Psikopatlık adeta ödüllendiriliyor ve üstü örtülüyor, el 
birliğiyle... 
Ve anlı şanlı hanımefendi programa bağlanan bir 
hayvansever telefonu kapatınca sadece ŞU yorumu yapı-
yor: "Bu hayvanseverim demek de ne oluyor anlamıyo-
rum. İrısanseverim diyor muyuz biz?" 

Ben de sizi anlamıyorum sayın anlı şanlı hanımefendi. Sa-
dece bir sokak kedisi olduğu için böylesine saçma sapan 
bir savunmayı kabulleniyorsunuz ve programıruzla bu 
suçu adeta örtbas ediyorsunuz? Sorgulamanız gereken 
"hayvansever" denmesi midir, yoksa "bunun bir sonraki 
aşamasırurı insana şiddet olacağı" mıdır? 
"İnsanseveriz" deyin ama bu yaptığınız aslında insanse-
verlik de değil. Bugün hayvanlara eziyet edenler biliniz ki 
yarın da insanlara zarar verecekler. Bilimsel araştırmalarla 
kanıtlanmıştır. 



il Sıra İtlere Geldi 

Kediyi öldüren çocuklara hapis cezası 
Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de bir ilk gerçekleştiril-
di. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu "Şiddet 
Mağdurlan" paneliydi bu ilk. İlkti, çünkü kadına, çocuğa 
ve hayvana şiddeti irdeliyordu, çok değerli isimleri bir 
araya getiriyordu ve şiddetin sebebi enine boyuna sorgu-
lamyordu. 

Katılimalardan biri de Prof. Dr. Sevil Atasoy'du ve verdi-
ği bilgiler hayvanlara uygulanan şiddeti dikkate almamız 
adına çok önemliydi. Atasoy'un örneklerinden en önemli-
si bundan birkaç yıl önce Amerika'da bir kediyi öldüren 
iki çocuğa verilen cezaydı. Biri on beş, diğeri on altı ya-
şında olan bu iki çocuk birer yetişkin gibi yargılammşlar 
ve on yıl hapis cezasırıa çarptuılmışlar. Neden dersiniz? 
Bir kediyi önce üzerine benzin döküp yakmaya çalışmış-
lar, istedikleri başarıyı elde edemeyince de evdeki fırında 
yakmışlar. Evet, aynen böylesine aşama aşama şiddet uy-
gulanuşlar. 

Peki biz ne yapıyoruz? Hatırlayın, geçtiğimiz günlerde sa-
tanist olması kuvvetle muhtemel bir kız çocuğu daha be-
terini bir kediye uyguladı. Köşeıni takip edenler hatırla-
yacaklar. Kediyi keserken, orgarılannı elinde tutarken gü-
lümseyerek poz vermiş, bunun bir de klibini yapıp inter-
nette yayınlamıştı. Anlı şanlı bir tv programında da ailesi-
ne yer verildi ve kızın sadece "cerrah olmak" istediği söy-
lendi. Anlı şanlı tv sıınucumuz bu olayın böylesine basit 
bir şekilde geçiştirilmesine çanak tuttu. 

İşte aradaki kocaman fark! 

Anlı şanlı hanımefendi duyar mı beni bilmem ama geliş- 
62 	nüş ülkelerde sizin basit bir çocukça oyun olarak gördü- 
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ğünüz bu hadise fazlaca ciddiye alınıyor. Öylesine ciddiye 
almıyor ki çocuklara hapis cezası veriliyor. 
Çünkü biliyorlar ki bugün hayvana bu denli acımasızca 
eziyet eden bu çocuklar yarın büyüdüklerinde büyük ola-
sılıkla birer katil olacaklar. Su an "hayvan" katili olan bu 
çocuklar yetişkinliklerinde birer "insan" katili olarak kar-
sırruza çıkacaklar. 
Yukarıda sözünü ettiğim panelin bir de kitapçığı çıktı. 
Sevgili dostum İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komis-
yonu Başkanı Avukat Hülya Yalçın'a bu örnek çalışma 
için teşekkür ediyorum. Kendisi az laf çok iş felsefesini il-
ke ediruniş, kendi reldarrundan ziyade iş yapan çok değer-
li bir hayvan korumacı. Hatta ben hep diyorum ki biraz 
da kendi reklamını yapsa, biraz daha kendini ve komis-
yonun çalışmalarını anlatsa... Meydanı sadece laf ebeliği 
yapanlara bırakmasa... 

Ailelere ve Eğitimcilere2  
Belgelerle kanıtlanmıştır ki; hayvanlara yönelik şiddet 
uygulaması, psikolojik bir bozukluğun çok ciddi bir gös-
tergesidir. Bu genellikle şlırlll gösterir; ya çocuk kendisi 
şiddete maruz kalmakta ve gördüğü şiddeti lhayvana yö-
neltmektedir ya da insanlara karşı şiddet uygulamaya 
ciddi bir eğilim göstermektedir. 
Psikolojik, krirninolojik ve sosyolojik pek çalışma göster-
mektedir ki; şiddet uygulayıcıları, bu tür davraruşlara ço-
cukluk ve gençlik dönemlerinde hayvanlara eziyet ederek 

63 
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başlarnışlardır. 1970% yıllarda, FBrın seri katiller üzerin-
de yaptığı bir araştırma ortaya koymuştur ki; seri katille-
rin çoğu, şiddet içeren davranışlarını küçük yaşlarda hay-
vanlar üzerinde denemişler; onlara işkence etmiş ya da 
onları öldürmüşlerdir. 

Eğitimciler fark etmelidirler ki; hayvan istismarında bulu-
nan çocukların acilen psikolojik yardım almaları gerek-
mektedir. Çocukların çoğu böceklere ya da bunun gibi 
küçük hayvanlara zarar verebilecekleri bir keşif dönemin-
den geçerler. Öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin rehberli-
ğiyle beraber hayvanlar için empati kurmayı öğrenirler ve 
onların da tıpkı insanlar gibi zulüm karşısında acı çektik-
lerini kavrarlar. Keşif dönemi sonrasında bazı çocuklar 
hayvanlara zarar vermek ve işkence etmek konusunda ıs-
rarcı davranabilirler. 

Bu davranış genellikle dört yaşından sonra ve daha ziya-
de erkek çocuklarında görülür. Eğer bu dönemde gerekli 
müdahale yapılmazsa, şiddet içerikli bu davranış biçimi 
çocuğun tüm hayatında etkisini sürdürebilir. Zarar ver-
meye yönelik bu davranışlar, büyük olasılıkla çocuğun 
psikolojik bir problem yaşadığım işaret etmektedir. 
Evde ya da etrafında meydana gelen bir hayvan istismarı-
na tanık olan çocuk bunu anlatabilir. istismar edilen bazı 
çocuklar ise yaşadıkları deneyimi anlatmayabilir ancak 
başlarına gelenlerle ilgili çeşitli sirıyaller verebilirler. İs-
tismara uğrayan çocukların bir kısmı yaşadıkları deneyi-
mi hayvanlar üzerinde denerler, korku ve hayal lurıklıkla-
=1 hayvanlara zarar vererek ortaya koyarlar. Hayvanlara 
zulmeden bir çocuk bazen bununla ilgili övünebilir. 
Hayvan istismarında bulunan çocukların çoğu istismara 

64 	uğramış çocuklardır bir kısmı ise yakın çevrelerinde is- 
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tismara ve şiddete şahit olan çocuklardır. Eğer çocuk is-
tismarı veya ihmalkarlığından şüpheleniyorsanız bunu 
muhakkak gerekli yerlere ihbar edin. Böyle durumlarda 
tanıklık etmekten ve kanıt vermekten çekinmeyin. 

Problemleri olan bir çocuğun yaşadıklarını ortaya çıkara-
bilmek için hikaye anlatırm, yaratıcı yazı yazma, oyun oy-
nama ya da resim çizme gibi yöntemlere başvurulabilir. 
Hayvanlara kasıtlı olarak zarar veren çocukların genellik-
le okul notları zayıftır ve çoğunlukla bu çocuklar barbar-
lık, kabadayılık gibi davranışlar sergilerler. 

Eğitimciler fark etmelidirler ki; hayvan istismarmda bu-
lunan çocukların acilen psikolojik yardım almaları ge-
rekmektedir. 

65 
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NEREDE SİN 
AZIZ NESİN? 

Hijkümet işleri 
Minibüsteyim. İki yaşlı amca biniyor, en yüksek sesleriyle 
konuşuyorlar. Belli ki çok dolmuşlar. 
"Ya kardeşim bu nasıl iştir? Ben bir sene önce aynı evrak-
ları verdim kendilerine. Kaydettik diyorlar. Nasıl memle-
ket bu, anlamıyorum ki" 
Sakallısı hemen tecrübesini aktarıyor: 
"Hökümet işleri böyle. Birinin olur dediğine diğeri olmaz 
der. Alıştık artık." 
Diğeri dertli, derdi sadece aynı evrakları tekrar hazırla-
mak zorunda olması belki de ama yine de ağlamaklı: 

"Ama ben geçen yaz verdim bu belgeleri. Şimdi kaybettik 
diyorlar. Bu nasıl iş? Tekrar aynı evrakları istiyorlar ben-
den." 
Dirılerken gülümsedim. Gülümserken de düşündüm. 
Biz hayvan korumacılar her Allah'ın günü o HÖKÜMET 
MAKAMLARINA dünyanın dilekçesini yolluyor ve bilgi 
edinme kanunu çerçevesinde sorularımıza cevap istiyo-
ruz. 

66 	Dile kolay 3 yılda 300'den fazla dilekçe ve 120.000'den 
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fazla imzayla soru sormuşuz. Türkiye'de bu kadar çok 
olay takip eden ve hesap soran herhangi bir başka STK 
olduğundan emin değilim. 

Allah için cevap da alıyoruz. Ama genelde her biri bir 
Aziz Nesin öyküsü niteliğinde aslında sorduğumuz so-
ruyla uzaktan yakından ilgisi olmayan cevaplar. "Aziz 
Nesin neredesin?" dedirten cinsten resmi yanıtlar. 

Bir de diyorum ki kendi kendime, hani hiçbir şey olma-
mış, herşey yolundaymış gibi yazınca, öyle olduğuna ger-
çekten inanıyorlar mı kendileri? 

Yoksa bu 2 yaşlı amca gibi halkın %90'i sadece söylenip, 
ama sorgulam' adığı için çok mu rahat binleri? inanıyorlar 
ve sanıyorlar ki bu düzen bir şekilde böyle gitmeli. 

Mİ?... 

Vallaha politika bilmem ben. Sadece hayvanların derdi 
beni gerçekten gerdi! 

Bu iflah olmaz gergin ben, henüz arılayamıyor hayvana 
işkence, tecavüz neden! 

Kara cuma 

İstanbul ve çevresinde sel haberleri hepimizin yüreğine 
oturdu. Görüntüler korkunçtu, bir film karesi 
arıimasyon da değildi, hepsi fazlasıyla gerçekti. Yakınları-
nı kaybeden tüm vatandaşlarırruzla birlikte bizim de yü-
reğimiz yandı. 

Bu haberlerin içinde bir çığlık da Çarşamba gece yarısı 
Bahçeşehir'clen geldi. Barmağm gönüllüsü "imdat" diyor- 
du, "barınak sular altında, hayvan ölüleri önümden geçi- 	67 
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yor, hayvanların çığlıkları dinrniyor, kapılar kilitli içeri gi-
rilerniyor..." 
Ve belediye ise tam aksini söylüyordu "Herşey kontrol al-
tında..." 
Perşembe günü barınağa gidip kendi gözümle olanları 
görmeye karar verdim. Bir grup gönüllü arkadaşımızla bir-
likte yaklaşık 2.5 saat süren bir yolculuktan sonra araçların 
girebildiği yere ulaşabildik. Ardından 500 metrelik bir bal-
çık, çamur içinde bata çııka yürüyüşle barmağa ulaştık. 
Barınak kapıları ardına kadar açılmıştı ama heryer çamur, 
hayvanlar çamur, sağ kalanlar perişan& Ve Cuma günü-
ne daha da büyük bir yağış ve fırtına bekleniyordu. "Kara 
Cuma" deniyordu. 
Yaklaşık 10 gönüllü onları çıkartmarruz gerektiğine karar 
verdik. 
Lütfen bir düşünün nasıl bir iş; Barınak zifiri karanlık, 
hayvanlar korkmuş ve şok içinde, tanımadıkları insanlar 
ellerinde zincirler üstlerine geliyor. Hayvanlar korkuyor. 
Bazıları agresif hırlıyor. Bir kısmı ağlıyor ama yanına gi-
dince kaçıyor. Zar zor bir tanesine zincir geçiriyorsunuz, o 
da kendini yerden yere atıp ağlamaya başlıyor. 
En sonunda yürümeye ikna ettilderiniz ise 2 adım sonra 
saplarulan balçıktan ürküyor, yürümemekte direniyor. Siz 
dizine kadar çamurun içinde, karanlıkta, bazen tamamen 
kıpırdayamaz halde hayvanla konuşup yürütmeye çalışı-
yorsunuz. Arkadaşlarınız geliyor bacaklarınızı onlar çeki-
yor balçıktan çıkarıyor. 
500 metrelik o yolu bu mücadeleyle yürüyüp kamyona 
ulaşmayı başardığıruzda ise hayvanlar araca binmek iste- 

6 8 	rniyor, binenler geri atlamaya çalışıyor. 
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Bir deli mücadele... 

150'ye yakın hayvanı 10 kişi bu şekilde tek tek ne kadar 
sürede taşıyabilir sizce?. 
Sadece hayvan oldukları için bu dünyada yaşama hakları 
yok sayılıyor? 
Söyler misiniz bana bu dünyada neler oluyor? Neden bu 
kadar duyarsız, neden bu kadar sevgisiziz? 
Evimdeyim. Sıcak bir yerdeyim. Hala üşümem geçmedi. 
içine girdiğimiz sular kimyasal atikmış, zehirli atık do-
luymuş. Tüm gönüllüler için zehirlenme riski var, önü-
müzdeki birkaç gün bu risk devam edecekmiş. 
Ve hala hiçbir yetkiliden tık yok. 
Aldım' yitiresim, buralardan gidesim var. Bu yazıyı biti-
remiyorum, son sözü söyleyemiyorum. Çünkü yüreğim-
den taşan sözler bitmiyor. 
Sağlıcakla, sevdiklerinizle sağlıkla kalın. 

İnsanhkıniz hangi torbaya girdi? 
Suçlu: Bir insan, o bir anne. 

Suçu: Kendinden aciz canhlara sahip çıkmak, lokmasını 
onlarla paylaşmak. 
Cezası: Ortaçağ kıvamında dayak, taciz, iftira, yıldırma. 

*** 

Suçlu: Bir köpek. 

Suçu: Bu dünyaya köpek olarak gelmek. 

Cezası: Vurularak suratı= yarısını ve bir gözünü kay-
betmek. 69 
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*** 

Suçlu:Bir eşek. 

Suçu: Bu dünyaya eşek olarak gelmek. 
Cezası: İnsanlar tarafından tecavüz, gözünün kör edilme-
si, işkence. 

*** 

Suçlu:Bir yavrulu anne köpek. 

Suçu: Bu dünyaya köpek olarak gelmek. 

Cezası: İnsanlar tarafından tecavüz, dayak ve yavruları= 
yakılması. 

* * * 

Tüm bunlar başka bir gezegende olmuyor. Tüm bunlar 
farklı şehirlerde de olmuyor. Tüm bunlar iki yıldır Torbalı 
Yazıbaşı'nda oluyor. Ş.Ç. tüm bu işkencenin mağduru. Ne 
yaparsa yapsırı bu tacizlerden, dayaktan ve kendisini 
bezdirme amaçlı baktığı canlılara yönelik saldırılardan 
kurtulamıyor. 
Beldedeki her şeyin kendilerinden sorulduğunu sanan bir 
aile ise bir süredir hem Ş. hanım'a, hem onun baktığı hay-
vanlara, hem de sokaktaki hayvanlara her türlü işkenceyi 
yapıyor. Çünkü onun kendi hükümdarlıklarında yaşama 
hakkı olmadığını düşünüyorlar. Ve bu yolda her türlü 
şiddeti yapmayı hak sayıyorlar. 
"Onu dayakla, hakaretle sindiremedik mi, buradan gön-
deremedik mi, biz de can verdiği canhlarm canını yakarız" 
diyorlar. Bunları çok rahat yapıyorlar. Çünkü Ş. hanım'ın 
bu dünyada tek başına olduğunu sanıyorlar. Bence çok 
yaruhyorlar. 70 
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Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde din dersi verecek 
değilsem de bu insanlara belki Allah korkusu taşıyorlardır 
diye minik bir paylaşım... 

Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Bir gün bir 
adam yolda yürürken şiddetle susanuştı, nihayet bir kuyu 
buldu oraya indi, su içip çıktı. O sırada bir köpek dilini çı-
karıp soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yallyordu. 
Bunun üzerine o adam; "Bu köpek tıpkı benim gibi susa-
nuş." dedi ve hemen kuyuya indi. Su kabı olmadığından 
ayakkabısına su doldurdu ve onu ağzı ile tutarak kuyu-
dan çıktı. Köpeğe su içirdi. Bundan dolayı Allah ondan 
razı oldu ve onun günahların' bağışladı." 

Sahabeler: "Ya Resulullah; hayvanlarda da bizim için se-
vap var mı?" diye sordular. 

Peygamberimiz: "Her canlı yüzünden sevap vardır." bu-
yurdular. (Buhari) S. Hanımın durumundan Dohayder 
İletişim Sorumlusu Esin Önder aracılığıyla haberdar ol-
duk. Kendisinin yalnız olmadığını şehir eşkiyalarma gös-
termek, yetkilileri göreve davet etmek ve S. hamm'a güç 
vermek için: www.sessizkalmasucaortakolma.com' da bir 
imza kampanyası başlattık. 

Siz de kendinden başka canlılara cam pahasına sahip çı-
kan bu kadına destek olmak istiyorsanız sadece 1 dakika-
mzı ayırarak online imza atabilirsiniz. Torbalı'da alaca ka-
ranlık kuşağı kıvamında yaşanan ve "İnsanlığunız torbaya 
mı girdi?" dedirten bu vahşetin sona ermesi için lütfen ses 
verin. Unutmayın: 

"SESSIZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR!" 

71 
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Çandarlı Hesap Ver! 
Bu hafta gündeme düşen onlarca haberin içinde çocuklu-
ğumun Dikili'sinin kapı komşusu Çandarlı en fenasıydı. 
Hatıralarımdaki bu sempatik kıyı kasabası bugün bir cadı 
kazam! 

Önce Bimeyko Sitesi ve çevresinde bayram temizliği(!) ya-
şandı. Ardından bu titizlik(!) Çandarlı sokaklarına taştı. 
Onlarca köpek zehirlendi. 
Onlarca can ey okuyucu! 

İç organlarmız parçalanarak; ama bilinciniz tamamen açık 
öldünüz mü hiç? 

Nasıl bir şeydir bilir misiniz? Diazem ya da başka bir ilaç 
kar etmez! 

Ayaz ayaz ağlar o can, göz bebekleri büyür, vücudu kası-
hr, irıler de inler. Ve ölemez. Saatlerce ölemez. Saatlerce 
her bir orgarumn içinden kopup içinde kalışıru, parçalanı-
şırıl yaşar. Saatlerce... 
Yüz yıl önce Hayırsız Ada'ya atılan köpeklerin açlık ve 
susuzluktan ağlamalarım insanlar, taaa İstanburdan duy-
muşlar ve utarunışlar. 
Çandarlıhlar acaba bu katliamlar karşısında ne yapar? 
Daha da önemlisi Çandarlı Belediyesi ne yapar? 
Sizin sokaldarıruzda böylesine rahatça zehir saçılabilir mi 
sayın Belediye Başkanı? 
Bir gün değil, birkaç gün süren itlaf lar zinciri sizce sıradan 
bir vatandaşın yapabileceği bir şey midir? 
Ve bu sıradan vatandaş, elinde zehir sokak sokak dolaşır-
ken belediyeniz ne yapıyordu? 72 
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Bu olayın faillerini(!) anyormliş jandarma. Haydi canım 
oradan! Ancak Aziz Nesin'lik bir öykü çıkar bundan. 

Ve biz Aziz Nesin'in geri zekalı olarak saydığı %60'lık di-
limde değiliz; bu nedenle kolay kanmayız. Pışpışlanma-
yız! Çünkü o her bir köpeğin lzdırabını bilir, onlara sahip 
çıkamazsak insanlığımızdan utanırız. Hatırlatırız: Bu işi 
yapanları bulacağız! 

Siz kimden esinlendiniz? 

Genç bir kız. 37 yerinden bıçaklarımış. 

Kim bıçaklarnış? Sevgilisi. 
Çünkü cep telefonunda başka erkeklerden mesajlar bul-
muş. Belli ki cinnet geçirmiş, kafayı yemiş. 

Peki o cinnet geçirmiş de spiker neden kafayı yemiş? 

Spiker soruyor adama: 

"Filmden mi esinlendiniz?" 

Hayır, yanlış duymadıruz, aynen bunu soruyor. Ve ekli-
yor: 
"Testere filminden mi esinlendiniz/ etkilendiniz?" (Bu 2 
kelimeden birini kullanıyor ama yaşadığım şaşkınlık ne-
deniyle dinleyemiyorum bile.) 
Şaka mıdır bu? Gece haberlerinde bir insanın başka bir in-
sanı kendine göre bir sebeple nasıl doğradığnun haberi 
yapılıyor. 
Ve spiker soruyor: 

"Filmden mi esinlendiniz?" 73 
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Pardon ama adam sanat mı yapıyor? Biz farkında değiliz 
de insan doğramak sanat eserinden mi sayılıyor? Bir cina-
yetten nasıl esinlenilir? Oturup farklı filmler seyredilir de 
içinden biri mi seçilir? 

"Ben bu şekilde öldüreyim. Yok yok diğerindeki suda 
boğma daha bir esin verdi bana. Hay Allah, karar veremi-
yorum, acaba silahla mı halletsem? " 

Ya da filmleri önüne koyup kura mı çekmiştir? Kurada da 
esinlenecek film testere mi çıkmıştır? 

Neden böylesine bir cümle sarf edilir? Bir spiker bunu 
söylemek için nasıl bir eğitimden geçirilir? 

Bizlere neler oluyorsa oluyor, ama bir şeyler oluyor. Bizler 
kimlerden ESINLENIYORSAK esinleniyoruz ve gittikçe 
daha çok SACMALIYORUZ. 

Spiker hanıma sormak istiyorum: 

"Böylesine saçma, yersiz bir soru için siz hangi filmden 
esinlendiniz? 

Orada doğranmış bir insan yatarken siz nasıl bir esin için-
deydiniz? " 

74 
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SADECE KEDİ KÖPEK 
HADİSESİ Mİ? 

Arabanız mı, bıtteğiniz mi? 
Küresel ısınma tabağıruzda! Evet efendim, yanlış duyma-
dıruz. 
Ampuller ve arabalar günah keçisi ilan edildi, herkes bir 
tasarruftur diye tutturdu. Oysa en büyük suçlu şimdi or-
taya çıktı: Endüstriyel hayvan üretimi, yani çiftlik hayvan-
ları, geviş getiren hayvanların neden oldukları metan gaz-
ları. 
Küresel ısırımarun en büyük nedeni afiyetle mideye indir-
diğiniz biftekleriniz: 
Yüzde onsekiz! 

Bir ineğin çıkardığı yıllık gaz miktarı, dört buçuk arabanın 
yaydığı miktar kadar. Ya da bir arabanın yetmiş bin km 
kat ederek yaydığı gaz kadar. 
Hollandalı araştırmış, bir de belgesel yapmış: "Et Gerçeği!" 
Hesap etmişler, haftada bir gün et yenmese, tüm gelenek-
sel ampulleri düşük enerjili ampullerle değiştirihniş gibi 
sonuç ahruyormuş. 
Haftada altı etsiz gün = Hiç araçsız bir dünya! 
Şaka gibi ama değil. Şaka gibi olanı çevreyi korumak(!) 
için düşük enerjili ampullerin kullanımına teşvik edilme- 	7 5 
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rniz ama et tüketimine kimsenin değinmemesi. Kimsenin 
bunu bizlere anlatmaması. Büyüklerimiz biliyordur her-
halde? 

Et tüketimi azalsa ormanlar yok edilmeyecek, su lutlığ'ı 
olmayacak mesela. Bir kilo kırmızı et üretimi için yüzbin 
litre su harcandığuu bilince, bunun da bir insanın iki sene 
boyunca duş alırken harcadığı su miktarı olduğu öğrenin-
ce su lutlığının sebebini anlayacaksınız aslında. 

Sorarım şimdi size: Arabanız mı, bifteğiniz mi? 

Nicolaas G. Pierson Foundation tarafından hazırlanan Et 
Gerçeği belgeselinin lansmaru Hollanda Hayvanlar Partisi 
ve Yaşam Hakkına Saygı Derneği(YHS) işbirliğiyle önü-
müzdeki hafta Istanbul'da. www.etgercegi.com  sitesinden 
Türkçe çevirisi, seslendirmesi YHS tarafından üstlenilen 
filmin DVD'sini talep edip okullarda, toplantılarda izlete-
bilirsiniz. 

İzmir, Aydın, Balıkesir lansmanları için de gönüllüler si-
tedeki adrese başvurabilirler. 

Biz tıkınıyoruz, yoksullar aç kalıyor  
"Küresel ısınma tabağıruzda" dedik ya geçen hafta. Ame-
rika'yı yeniden keşfediyoruz aslında. Türkiye'deki lans-
marum birkaç gün önce yaptığımız Et Gerçeği belgeseli 
bizlerle yeni buluşsa da George Monbiot bunu 2002'de 
The Guardian'da yazmış aslında. 

"Biz tıkuuyoruz, yoksullar aç kalıyor..." diyor Monbiot. Ve 
devam ediyor; Kış gündönümü kutlamalarını Hıristiyan- 

76 	lar pagarılardan çaldı, kapitalizm de Hıristiyanlardan. 
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Ama kutlamalarda hiç değişmeyen bir unsur var: Bol mik-
tarda et tüketimi. 
Vaktiyle bu uygulamanın bir gerekçesi vardı: Sonbaharda, 
otlar tükerımeden kesilen hayvanlar aralık ayında yen-
mezse bozulurdu ve yeterince yağ alamayan insanlar son-
raki üç soğuk ayı sağ salim atlatamazdı. Bugün tam tersi 
söz konusu; Sonraki üç ayı, aldığımız yağları eritmeye ça-
lışmakla geçiriyoruz. 

Mevsimsel aşırılıklarırruz tamamen sürdürülebilir olabi-
lirdi, şayet bunu yılın bütün haftalarında yaprruyor olsay-
dık. 
Zenginler et tüketimini azaltmazlarsa, nüfus arttıkça dün-
ya çapında yapısal bir lutlık baş gösterecek. 1950'den bu 
yana dünyadaki çiftlik hayvanları= sayısı beş kat arttı: 
Çiftlik hayvanlarırun sayısı insan nüfusunun üç katı. 

Hayvan sürüleri dünya tahılınırı yarısını tüketiyor ve sayı-
ları katlanarak artıyor. On yıl gibi kısa bir süre içinde, 
dünya basit bir tercihle yüz yüze kalacak: Ekilebilir top-
raklardan elde edilen ürünlerle ya hayvanların karnını 
doyuracak ya da insanların. İkisi birden mümkün değil. 

Dünyayı bekleyen kriz, ürün yetiştirmede kullanılan fos-
fat gübrenin ve su kaynaklarının tüketilmesiyle daha da 
ivme kazanacak. Ziraat uzmanları David Pimental ile 
Robert Goodland'in araştırmasına göre, tükettiğimiz sığır 
etinin üretiminde kilo başına yaklaşık 100 bin litre su har-
canıyor. Dünyanın dört bir yanındaki yeraltı su kaynakla-
rı büyük ölçüde hayvancıların kullammından ötürü kuru-
yor. 
Yazının tamamını kaynağı 'www.sesonline.netde okuma-
ruzı öneririm. 77 
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Et gerçeği Türkiye'de 

Et Gerçeği belgeseli larısmaru değerli sanatçı ve yazarların 
katılımıyla gerçekleştirildi. Belgesel birkaç gün içinde 
www.etgercegi.com  üzerinden online izlenebilecek. Toplu 
gösterimler için: etgercegi@yasamhakkinasaygi.com  adre-
sine başvurabilirsiniz. 

Yaban Hayatım Koru 
Yaban hayat dediğimizde "Orda bir köy var uzakta..." 
misali bir hayat canlanıyor gözümüzde. Ama gerçek hiç 
de böyle değil. 

Ne o köy düşündüğümüz kadar uzak, ne de onlar düşün-
düğümüz kadar vahşi ve güçlü. 

Kartallar cami minaresine yuva yapıp, yavruların' ezan 
sesiyle büyütüyorlar. 

Ormanlardaki patikalan Beyoğlu sokaklarında arayan 
sansarlar, sokak aralarında, cami avlulannda yavruluyor-
lar. Biz insanlardan tek farkları, yavruların' sepetle cami 
kapısına bırakmamalan. 

Leylekler yorgunluklannı apartmanlann çatılarında gide-
riyorlar, Çarrılıca'da mola veriyorlar. Belki de Sultan 
2.Mahrrıut'un şarkısındaki gibi,"Yarın gidelim Çarrılıca'ya 
cârum efendim." diyorlar. 

Kirpiler bahçelerimize yavruluyor, çim biçme makinalan 
onların Azrailleri oluyor. Yol kenarlanndaki otları yakar-
ken kirpi ailelerini yok ediveriyoruz. 

Kim dağdan geldi, kim bağdakini kovdu çok belli aslında. 
78 	Biz sözümona üstün insan ırkı, önümüze gelen yeşili yok 



Herşey Bitti > 

ediyoruz hoyratça. Yaban hayatın ortasına yerleşiveriyo-
ruz rahatça. 

Şimdi onların da ses verme zamanı dedik ve www.yaban-
hayatinikoru.com  doğdu. 

Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Nilay Tezsay moderatör-
lüğünde yürütülen site farkında olmadığnnız hayatları 
fark ettiriyor bizlere. Bunlar onun anlattıkları aslında... 

Ve bu seslere kulak kabarttığımızda, asıl "yaban" olanın 
biz insanlar olduğu çıkacak ortaya... 

Tutsak Yunus lar 

Dünya yunus gösteri merkezlerini kapatıyormuş, kimin 
umurunda. 

Türkiye'de yunus avı yasak olduğundan yunuslar göç 
yollarırıda haince yakalanıyormuş, kimin umurunda. 

Japon balıkçılar denize indirdikleri dev çubuklarla ses 
duvarı oluşturup yunusları karaya sürüyormuş ve üzerle-
rine ağı atıveriyormuş. Kenarda bekleyen yunus merkez-
leri sahipleri ve eğitmenler suya girip kölelerini seçiyor-
muş. Bu üstün insan evlatları onları seçerken sürekli fikir 
değiştirdiklerinden onlar ağlarda çırpıruyorrnuş, kendini 
ve diğerlerini yarahyormuş, acı çekiyormuş, kimin umu-
runda. 

Sudan çıkarıldıktan sonra taşırımaları, bekletilmeleri, ço-
ğunun bu yolculukta can vermesi, hayatta kalanlarm çilesi 
kimin umurunda. 

Yu yu yu, nus nus nus, bastır bastır yunusariurn! 79 
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Bastır parayı, kap istediğin yunusu. Neymiş, yunusla yüz-
dümmüş. Ee, sonra? 

İngiltere yıllar önce tüm yunus gösteri merkezlerini ka-
pamış, adamlar yıllar önce yunuslarm pet olmadığını keş-
fetrniş. Kim farkında? 

Koca Avrupa'da altmış yunus tesisi varken Avrupa'nın en 
çok tesisine sahip ülkeymişiz, başımız göğe ermiş, kimin 
umurunda? 

Yunusların tutsaklığı bizden çok yabancı tur şirketlerini 
germiş, turizm baltalanıyormuş, kimin umurunda? 
Bizim umurumuzda! 

Aynaya baktıklarında kendilerini tanıyan, gelecek planları 
yapan bu canlıların da acı çekmeme hakkı var. 

www.tutsakyunuslar.com'a bir göz atın. Bırakın bu büyü-
leyici canlılar derüzlerinde özgür kalsın. Onları uzaktan 
sevin. 

Herkes gider Mersin'e, biz... 
Yoksa siz hala yunuslarla yüzüyor musunuz? Bunun adı-
na eğlence diyor musunuz? Onların da eğlendiklerini fa-
lan rm sanıyorsunuz? Yoksa sizin hala dünyanın birçok 
ülkesinde yunus gösterilerinin kaldırıldığından haberiniz 
yok mu? 

Dünyanın bu işe "eziyet" gözüyle baktığını da bilmiyor 
musunuz? 

Onların insandan sonra en zeki canlı olduklarından da 
haberiniz yok mu? 

80 	Elin zooloğu araştırmış, araştırmakla kalmamış yunusla- 
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rın beyin haritasını çıkartmış. Bu balık deyip geçtiğiniz 
canlılar insanlardan sonra en parlak beyine sahiplermiş. 
Tüylerimi diken diken eden bu habere göre kendilerinin 
farkındalar, diğer carılilardan yeni davranış şekilleri öğre-
niyorlar ve gelecek hayalleri var! Yanlış duymadıruz, ge-
lecekleri için plan yapıyorlar. Gösteri merkezlerinde sizle-
rin üstüne binip birlikte yüzüp çok eğlendiklerini sandı-
ğ-ıruz bu esaret altındaki canlılar çıldırmanın eşiğine gel-
dikleri ruh halleriyle acaba nasıl gelecek hayalleri kurar-
lar? 

Dahası var. Uzmanlar yunuslara "insanlarla aynı statü-
nün" verilmesini talep etmişler. Evet, yanliş okumadıruz. 
Eğlence parklarında kullarulmalarmın, etleri için öldürül-
melerinin kabul edilemez olduğunu belirtmişler. 

Ben demiyorum, uzmanlar diyor. Yunuslarla yüzmeyi bı-
rakın da onların yaşam hakları için mücadeleye katılın. 
Böylesine özel bir canlı türüne sırf para kazanmak uğruna 
uygulanan bu şiddete ortak olmayın. Unutmayın, siz talep 
etmezseniz arz da olmaz! www.tutsakyunuslar.com  a bir 
göz atın. Ve diyorum ki ister insan zekasına yakın bir ze-
kaya sahip olsun, ister olmasın, İster gelecek hayalleri 
kursun ister kurmasın. Dünya üzerinde yaşayan her can-
lının, her nefes alanın bizler kadar acı çekmeme hakkı var. 

Eğer dünyaya bu açıdan bakarsamz insan denen ırkın di-
ğer canlılara uyguladığı zulmün boyutlarınırı farkına va-
racaksınız.Acı çekmeme hakkı... Tüm canlılar için geçerli 
bir hak olduğu gün gerçekten insan olduğumuz gündür. 

Bir kap su 

2007 yazıydı, kavurucu sıcaklar yine iş başındaydı Dü- 	81 
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şündük taşındık hayvanları susuzluktan ölmekten nasıl 
kıırtarırız dedik. O zamanlar sadece üç kişinin yürüttüğü 
bir web sitesiydik. Sokak sokak tüm Türkiye'ye yeteme-
yeceğimize göre? 

Herkese el verdirmeliydik. 

-Me'liydik de nasıl demeliydik? 
Ne demeliydik de herkesin dikkatini çekmeliydik? 

Basit bir şey dedik. Ne ise onu dedik. 
"1 kap su!" dedik. 

Binlerce canlının hayatım kurtarmak için kapınızın önüne 
bir kap su koyun dedik. 
Amatör görsellerle, eldeki olanaksızlıklarla, daha çok in-
ternet ortamında ama dedik mi dedik. 
Duydular mı duydular. 
Birçok STK, gönüllü arkarruzdan geldi mi, geldi. 

Bugün ÇETKODER bile tüm Türkiye'de bu kampanyayı 
başlattı mı, başlattı. 
Biz galiba hayal ettiğimiz yere geldik. 
Ana haber bültenlerinde ulusal kanallar kendilerini bu 
mesajı verdi. 
Profesör doktorlar projeleri olarak sundu. 

Öğrenciler, tiyatrocular, diğer STK'lar ve en değerli so-
kaktaki insanlar... Ve belediyeler. İlk destekleyenler İs-
tanbul Kadıköy ve İstanbul Fatih Belediyeleri olsa da be-
nim hala İzmir Belediyelerinden umudum var. 
Herkes bugün "1Kap Su" diyor. Hatta "1 Kap Mama" ya 
da "1 Kap Yemek" de diyor ve en önemlisi kapısının önü-
ne koyuyor. 82 
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Biz hayal ettiğimiz yerdeyiz. 
Biz hayal ettiklerimizi, hedeflerimizden çok değerli bir ta-
nesini yaşıyoruz. 

Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Biz projemizle, biz 
kendimizle gerçekten gurur duyuyoruz. 

Hatta biz bu proje ve yine Facebook etkinliğimizle uluslar 
arası Obama haberlerine bile konu oluyoruz. 

Farkındalik yaratalım diye çıktığımız bu yolda tüm çelme 
takanlara inat biz gerçekten bir şeyleri değiştiriyoruz. 

Tüm kocaman yürekli sizlere sevgi ve saygılarunızı sunu-
yoruz. Bugünlük, bu defalık, Yaşam Hakkına Saygı Der-
neği ekibim adına sizleri kocaman kucaklıyoruz. 

Not: Bu af işleri dükkanlarmıza, apartmarılarmızın girişleri 
asmak isterseniz, isteyin, ücretsiz gönderelim: www.lkap-
sulkapmama.com  

Ekmek ağacı yapıyoruz 
Türkiye'nin büyük bölümü beyaz örtülü... Ünlü şarkıdaki 
gibi "Her yerde kar var..." Kar tüm gözalıcığıh ve ağırlı-
ğıyla çöktü üzerimize. Ve her şeyin üzerini örtmekte. 
Sıcacık evlerimizdeyken pek hoşumuza giden kar farkın-
da olmadığı= binlerce başka hayatı da etkilemekte. Ke-
diler, köpekler, kuşlar bu beyaz örtüden nasiplerini al-
maktalar, ama can yakan bir şekilde. 
Kar onlar için donarak ölmek demek. 

Kar onlar için açlık, susuzluk demek. 

Kar onlar için çaresizlik demek. 83 
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Bu sebeple tüm Türkiye'ye bir çağrı yaptık geçtiğimiz haf-
ta içinde: "Ekmek Ağacı yapıyoruz. Hedef: Tüm sokaklar, 
tüm Türkiye!" 

İyi ki de yapmışız. Facebook'ta oluşturduğumuz bu etkin-
liğe ilgi öylesine büyük oldu ki biz bile şaşınp kaldık. Me-
ğer ne çok duyarlı kalp varmış bilmediğimiz. 

Ekmek ağacı etkinliğirnizin davetli sayısı siz bu satırlan 
okurken sanırım 70.000'leri bulacak. Katılımcı sayısı ise 
12.000'i geçecek. Belki daha fazla... 

Evet, bu on iki bin duyarlı insan evlerinin önüne, sokakla-
nrıa kuşlar için ekmek ağacı yapıyorlar. Ağaçların dalları-
na ekmek asıyorlar. O küçük canlar da bu zor hava koşul-
larında yemek bulmanın mutluluğuyla deli oluyorlar. 

Bu on iki bin insan sadece bunu yapmakla da kalmıyorlar. 
Onlar kapılarının önüne bir kap su ve bir kap artık yemek 
de koyuyorlar. Soğuk günlerde su dorımasın diye içine sı-
vı yağ darrılatmayı da ihmal etmiyorlar. 

Çünkü onlar, bu dünyayı paylaştığuruz tüm canlıların ya-
şam haklarına saygı duyup sahip çıkıyorlar. Onlar, bu 
dünyanın sadece insana ait olmadığım, bu dünyadaki tüm 
canlıların eşit yaşama hakkına sahip olduğunu biliyorlar. 

Türk'üz biz, gelenelderimiz var. Unutulmuş, unutturul-
muş olsa da bizim kocaman duyarh yüreklerimiz, mer-
hametimiz var. Biz zamanında pazarlardan canh kuşları 
kafesleriyle satın alıp azat ederek merhametirıi gösteren 
bir kuşağın torunlanyız. Biz zamanında büyük binalar in-
şa edilirken kuşlar için de süslü yuvalar yapmış insanların 
torunlanyız. Diyorum ya bunları unutmuş olsak da artık 
bugünden sonra hatırlama zamanıdır. 

84 	Dilerim bu on iki bin merhamet sahibi insan sizin de yü- 
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reklerinize ısıtnuştır, yüreklerinizde var olduğuna inandı-
ğını merhamet fitillerini ateşlemiştir. inşallah sizler de bu-
gün itibariyle ekmek ağaçları yapar, o kuşların mutluluk-
larına şahitlik edersiniz. Başka bir canlıyı mutlu etmenin 
derin hazzını yaşarsınız. 
Eminim bugünden sonra kapı önlerinde daha çok su kabı 
göreceğiz. Bugünden sonra evdeki artık yemekler çöpe 
atılmak yerine sokak hayvanlanyla paylaşilacak. 
Fazla mı hayalperestim sizce? Bence değilim. 
Önemli not: Ekmek ağacı, 1 kap su afişlerimiz hazırlanı-
yor. Eğer A4 boyutundaki bu afişlerden çevrenize asıp 
merhamet fitillerini ateşlemek isterseniz bizden isteyin: 
ekmekagaci@yasamhakkinasaygi.com'u  tıklaym efendim. 

NOT: 

O ağacı yaptık. Bir haftada ağaçlarımız orman oldu. Bu 
olayı Star TV ana haber bülteninde kamuoyuna duyu-
ran sayın Uğur Dündar'a, sabah programlarında yer ve-
rerek kamuoyuna duyurulmasına aracı olan diğer TV 
yöneticilerine doğadaki dostlarımız adına gönül dolusu 
teşekkürler. 

Okyanusları korumak için yapabileceğiniz 
10 şey  
OCEANA3, gelecek nesillere temiz okyanus ve derüzler 
bırakabilmemiz için öneri listesi derledi. 
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8 Haziran Dünya Okyanus Günü. Aşağıda açıklayacağı-
muz oldukça kolay ama etkili bazı adımları atarak okya-
nusları korumaya yardımcı olabilirsiniz. 
ŞIMDI BAŞLAYIN VE OCENA'YA KATILIN. 
150 ülkede, 300.000'den fazla üye ve e-aktivist, Oceana'ya 
çoktan katılmış durumda- %100 Okyanusları korumaya 
odaklanmış en büyük uluslararası organizasyon. 
MARKETİNİZE UYARI AFİŞLERİ ASMASINI RİCA 
EDİN. 
Oceana, tüketicilerin bilinçli tercih yapmalarını sağlamak 
üzere Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi tarafından açıklanan 
civa önerilerini, balık ürünü satan tezgahlarda afişe etmek 
için çalışmalar yapıyor. Özellikle hamile bayanların ve 
küçük çoculdarm balık tüketirken dikkatli olmaları gere-
kiyor. Bu konuda bilirıçlenin ve çevrenizdekileri de bilinç-
lendirin. 
BILINÇLI OY VERİN. 
Çevre ve okyanuslar konusunda duyarlı, doğru kamu ça-
lışanlarını seçmek son derece önemli. Araştırmanızı yapın 
ve bilinçli karar verin. Endişeleriniz ve sorularınız varsa 
yerel yöneticilerinizle bağlannya geçmekten çekinmeyin. 
NESLİ TEHDİT ALTINDA OLMAYAN DENIZ ÜRÜN-
LERİNİ TERCİH EDİN. 
Tüm dünyada balıkçılık çöküşün eşiğinde. Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre; dünya genelinde ba-
lıkların dörtte üçü aşırı avlanma yüzünden tehlike altında. 
Deniz ürünleri yediğiniz restoranların ve alışveriş yaptı-
ğınız balık marketlerinin dikkatini bu konuya çekin ve 
nesli tehlike altında olan balıkları satmamaları konusunda 
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ENERJİ TASARRUFU YAPIN. 
Yanan kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlardan salınan 
karbondioksit okyanusları daha da asidik hale getirmek-
tedir. Karbondioksitin etkilerinden birisi global anlamda 
denizlerde yaşanan mercan kayıplarıdır, çünkü bu canlıla-
rın kalsiyurrılu iskeletleri suyun artan asiditesiyle birlikte 
zayıflamaktadır. Enerji kullanımınızı azaltmanın pek çok 
kolay yöntemi vardır. Bisiklet sürün, yürüyün ya da toplu 
taşıma araçlarını kullanın. Evinizde yüksek verimle çalı-
şan aletler tercih edin. Kullanmadığıruz elektrikli gereçleri 
kapatın. Evinizde enerji tasarruflu ampuller kullanın. 
PLASTİK ÜRÜNLERDEN VAZGEÇİN. 
Plastik atıklar, deniz ve okyanuslarıın doğal ortamına za-
rar vermekte ve buralarda yaşayan canlıların ölmesinde 
neden olmaktadır. Deniz yüzeyindeki plastikleri yiyecek 
olarak algılayan kuşlar, deniz kaplumbağaları ve deniz 
memelileri, bu maddeleri yiyerek boğulmakta ya da sindi-
rim problemleri yaşayarak açlıktan ölmektedirler. Bu ge-
reksiz ölümleri engellemek için yardım edin. Kumaştan 
yapılmış market çantaları ve geri dönüşebilen su şişeleri 
kullanın. 
PLAJLARDA DENIZ KUMUNA HAYIR! 

Okyanuslardaki atık ve plastiklerin çoğu plaj kumundan 
taşmmaktadır. Plaj kalabalığı çoğaldıkça derıizlere bırakı-
lan atıldarm miktarı da artmaktadır. Plajda geçirdiğiniz 
bir gün denizlerin yok oluşu anlamına gelmesin. Yaruruz-
da atıklarmız için çöp çantası taşıyabilir ve plajlarm temiz-
lenmesi için gönüllü olabilirsiniz. 
BU BILGILERI ÇEVRENİZLE PAYLASIN. 
Çevrenizdeki insanlarla bilgilerinizi paylaşarak onları da 
bilinçlendirin ve bu amaç için güç birliği oluşturun. 
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Kürke hayır!  

Bu hafta sözü onlara bırakıyorum. Soğuklann iyice arttığı 
bu kış günlerinde onları dinlemenizi, insan kalplerinizi 
iyice açmanızı diliyorum. 2003 yılından bu yana çalışma-
larını sürdüren Platform, kürk konusunu çeşitli boyutla-
rıyla ele alacak ve Türkiye'de kürk kullarımayan markala-
rı içerecek bir kitapçığın hazırlığı içinde. Kürk karşıtı ün-
lülerin ve de görüşlerine yer verilecek kitapçık, kansız 
alışveriş yapmanın tüyolanru verecek olması bakımından 
Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyor. Söz Kürke Hayır 
Platformu'nda. 

Kürke Hayır Platformu, çalışmalarını başlattığı yeni proje-
sinde ünlü stil daruşmarılan Deniz Marşan ve Başak Dizer 
Fransezin desteğini de aldı. Türkiye'nin ilk kansız alışve-
riş rehberinin içeriğinin oluşturulmasına ve kürk karşıtı 
mücadelenin moda sektörü içinden de destek kazanması-
na katkıda bulunacak bu işbirliği sonucunda ortaya çıka-
cak kitapçığm büyük ilgi göreceği tahmin ediliyor. 

Başak Dizer Fransez, para kazandığını göstermek veya 
havalı gözükmek namma bu vahşete ortak olunmaması 
gerektiğine değinerek, hala kürkü bir kumaş sananlann 
olabileceğine dikkat çekiyor. Kürkün cansız bir dokuma 
değil, ölü bir hayvandan arta kalan bir şey olduğunu vur-
gulayan Fransez, kürk vahşeti çeşitli video ve fotoğraflarla 
kamtlannuşken kimsenin kürk giymek istemeyeceğini sa-
vunuyor. Kürk için istismar edilen hayvanların da duygu-
ları olduğu, aile kurduğu, yavruları olduğu ve acı çektik-
leri gerçeğine dikkat çeken Fransez, hayatı paylaştığımız 
evcil dostlarımızdan hiçbir farkları olmadığının altını çizi-
yor. Fransez; yalancı ve suni kürk materyallerin bile bu 
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'Can çekişen yavru bir hayvanın güzel tüylerini giymeye 
kimse luyamaz. Siz insansınız. Havalı gözükmek namma 
bu vahşete ortak olamazsınızi 
Deniz Marşan ise, insanların kürk endüstrisinin kullandı-
ğı acımasız yöntemler konusunda artık bilgi sahibi oldu-
ğunu vurgulayarak, bunları gören ve bilenlerin kürk kar-
şıtı olmaya adım attığını söylüyor. Kürkü bir zenginlik 
göstergesi olarak görmeye devam edenler olduğunun al-
tını çizen Marşan, gerçek kürkün alaturkalik ve barbarlık 
göstergesi olduğu kanaatinde. Sırf bir takım insanlar şık 
görünsün diye canlıların korkunç acılar içinde katledildi-
ğine de değinen Marşan, artan kürk modasının bir takım 
insanların kandan kar etme çabası olduğunu sözlerine ek-
liyor. ille kullanılacaksa suni kürk tercih edilmesini savu-
nan Marşan, ekliyor; 'Gözünüzle görmeye dayanamaya-
cağınız bir görüntüyü üzerinize giyerek yaşatmayıni 
Kürke Hayır Platformu, hayata geçirmeye hazırlandığı bu 
proje için kürk kullanmayan ve asla kullanmayacak marka-
ların ve tasarımcıların desteğini bekliyor. admin@kurke-
hayingen.tr  

Gökten 3 Karga düşmüş 
Gökten 3 karga düşmüş, biri bana, biri korrışuya, biri ar-
kadaşıma... 
Evet, efendim, bugünlerde gökten karga yağmakta, yere 
doğru pike yapıp kaldırımlara konan konma. 
Gökten bebek kargalar yağıyor, son bir haftadır her gün 
başka bir "Karga yavrusu buldum" haberi geliyor. Bir ta-
nesi de elbette bu naçiz kulunuzu buluyor. Bulmasa şa-
şardım zaten. 
Apartmanın kapısına kurulmuş beklerken buldum. Bir 	89 
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metre ötesindeki dört bebekli anne kediye ve diğer kedile-
re rağmen... 
O benden korkar, ben ondan korkarım. Meğer bebekmiş 
bu kargamel. Gagasıru da yaralamak için değil, yemek is-
temek için açarmış. 
Bu hafta bu kadar yoğun karga yağmuru olunca yazayım 
dedim. Kendilerini kuru mamayla besleyebiliyorsunuz. 
Ancak ıslatıp şişirmek koşuluyla. Ağzını açıyor o zaten si-
zi görünce, jeton atar gibi atıyorsunuz. Afiyetle yiyor. şı-
rıngayla su da veriyorsunuz. Nefes borusuna kaçırmamak 
kaydıyla. Dilinin gerisindeki delik bir eksiklik ya da 
anormallik değilmiş, nefes borusuymuş. 
Genelde şu ara düşenlerin büyüklüğü on - onbeş gün 
içinde uçmaya elverişli. Mümkün olduğunca diğer düşen 
kargalarla bir arada uçurun ki büyük kargalardan kendi-
lerini korumayı başarsınlar. Ne kadar kalabalık, o kadar 
güç demek. 
Benim kargamelimin uçmasına az kaldı. Bir haftaya kadar 
yolcu ederim gibi görünüyor. Bu eşsiz deneyim kendimi 
pek özel hissettiriyor. Yeni yıla girerken de gözü martı ta-
rafından oyulmuş bir tanesi gelmişti ama o yetişkindi, 
böyle sevdirraiyordu kendini. Bu ise bambaşka biri. 
Kargamel annesi de oldum ya, sırtım yere gelmez bundan 
sonra. 
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AHANDA 
KUTLAMALAR(!) 

BAŞLASIN... 

Bir bayramın ardından 
Bir kurban bayramı daha geldi geçti. Gerek TV'lere, ge-
rekse gazetelere yansıyan kurban görüntüleri ise ruhu-
muzu deldi geçti. Hayvanların grpınışları, kaçma kova-
lamacaları, gözleri bağlı, ama kulakları tüm seslere açık, 
burunları tüm kan kokusunu duya duya kesim sırası bek-
leyişleri, daha dünyadan haberi olmayan küçük bir kız 
çocuğunun elindeki kuzu başıyla gururla objektiflere poz 
vermesi... 

Herkesin dinine, inancma saygı duyuyorum. Ben işin baş-
ka bir tarafına takılıp kalıyorum. Tepkilere, tepkilerin gü-
ne özel şekline... 
Türkiye'de her kurban bayramı dönen e-postalarda ben-
zer yakarışlar vardır: 

"Bu katliam bitsin,!" 

"Kestiniz mi, haydi cennete!" 

"Ben bu bayramı kutlamıyorum!" 

Birbirinden daha duyarlı olduğunu, nasıl da canımın yan- 	91 
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dığını, hatta en çok yandığım gösteren yorumlar, mailler, 
mesajlar. Bunlara da saygı duyuyorum. 
Peki ben neyi mi anlayamıyorum? 365 gün dünyanın her 
yerinde ve ülkemizde kıtır kıtır mezbahalarda doğramr-
ken danalar, kuzular, kimse rahatsız olmazken, bu 365 
günün bir günü bu dinin gereği olarak yapılıyorsa, ibadet 
adına yapılınca mı adı katliam oluyor ve çok can yakıyor? 
Yılın 364 günü mezbahalarda kıtır kıtır, çok daha kötü ko-
şullarda doğramrken bu hayvanlar neden kimsenin sesi 
çıkmıyor? 

Sokaklarda 364 gün boyunca adaklık satılan kuzular, ya-
rım metre iple bağlammş, pisliğinin içinde tutulurken gö-
rünmez mi oluyorlar? 

Kocaman dev şirketler, küçücük kafeslerde sebze yetiştirir 
gibi yetiştirirken hayvanakları, vücutlarına türlü türlü 
ilaçlar enjekte edilirken, mümkün olan en küçük alanlarda 
en kötü olanaklarla maliyetler düşürülerek yetiştirilir- 
ken(!), kamyonlarla sıkışık bir şekilde, aç susuz, ayakta, 
yük gibi nakledilirken görünmez mi oluyorlar? 
Mezbahalarda kesim sizce çok mu etik? Etik nerede baş-
lar, nerede biter? Etik ne demektir sizce? 
Gözümüz görmediği sürece kesilmeleri bizi rahatsız et-
mez mi? 364 gün başlarına ne gelirse gelsin, ama o bir tek 
gün gözürnüzün önünde kesilmesin? 
Ya da sektörler çok mu güçlüdür bizlerce? Öylesine bü-
yük ve güçlüdürler ki onlara ses çıkarmaya yeltenmeyiz 
bile. Tepki vermeyiz hiçbirine. Ne hayvan yetiştirme çift-
liklerine, ne kürk firmalarına, ne sirklere, ne hayvanat 
bahçelerirıe, ne yurıuslarla gösterilere, ne sokakta yıl boyu 

92 	satılan adaklıklara... 
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İşte size birkaç rakam, ne kadar ses verdik tüm bunlara 
bugüne kadar? Maalesef Türkiye'de bu konuda bilgiye 
ulaşamadım, o yüzden ABD'den ve ABD Tarım Bakanlı-
ğı'ndan rakamlar veriyorum: 

"Yılda 8 milyarın üzerinde hayvan yemek için öldürülü-
yor, 

Başka bir deyişle saatte 950.000'den fazla, 

Dakikada yaklaşık 16.000, 

Saniyede 260' dan fazla..." 

Bitmedi, dahası da var: 

"Avcılar yılda 200 milyon hayvanı öldürüyorlar. Yarala-
dıkları, ama arayıp bulup öldüremedikleri, bu halde acılar 
içinde can çekişip ölenlerin sayısı ise on milyonları bulu-
yor. 

Her yıl milyonlarca hayvan deneylerde kullanılıyor. Mil-
yonlarca hayvan sırf eğlence amacıyla kullanılıyor. 

Moda için her yıl yaklaşık 40milyon hayvan tuzak ve ka-
panla avlaruyor, kürk çiftliklerinde yetiştiriliyor, kafasına 
vurularak derisi canlı canlı yüzülerek canlı bir şekilde 
ölüme terk ediliyor, o halde." 
Evet, bitmiyor çileleri. Ve tüm bu çileler varken, bu çileler 
her gün devam ederken, yılda tek bir gün kesilen koyun-
ları ve danaları hatırlamamız, onların kesilmesine karşı 
çıkmarruz ne derece içten ve dürüstçe sizce? 
Gereksiz yere acı çektirilmesin ama kesilebilir, ama avla-
nabilir, ama yetiştirilebilir yenmek üzere, ama sirklerde 
bizi eğlendirsin diye eziyetle eğ-itilebilir, ama... Bu amalar 
bir köşe yazısını sığmaz ama... 93 
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Bir gün gerçekten dünya üzerindeki tüm canlıların yaşam 
hakkına saygı duyup gerçekten onlara sahip çıkacak mı-
yız acaba? Dünya üzerinde tüm canhlarm gerçekten ACI 
ÇEKMEME HAKKI OLACAK MI ACABA? Her canlının 
acı çekmeme hakkı olmalıdır bu dünyada?.. 

Ramazan gelmiş, hoş gelmiş! 
Ramazan gelmiş, iyi ki gelmiş. Ramazan'da insan oruç tu-
tuyormuş, Ramazan'da insan aç kahyormuş, Ramazan'da 
insan susuz kaliyormuş. Ramazan'da insan açın halini an-
hyormuş, açlığı fark ediyormuş, susuzluğu... Yiyecekleri 
görüp de yiyememek, suyu görüp de içememek ne demek 
ardıyormuş. 

Fark ediyormuş... 

Farkına vanyormuş... 

Bizleri de fark eder misiniz acaba bu Ramazan'da? Sokak-
lardaki aç hayvanları, su bulamayan canları? Sokaklar 
buz tutunca dilleriyle nasıl su içeceklerini, o buza nasıl 
yapışacaklarau? 

Çöplerde pizza, makarna bulmadığımız"? Çöplere neler 
neler attığıruzı; cam kulkları, kokmuş yemekler, küflü 
eknrıekler, jiletler? 
Bizleri de fark eder misiniz acaba bu Ramazan'da? 

Allah gerçekten bizleri ayrı mı tutmakta? Yoksa Allah ya-
rattığı her canı aslında eşit mi tutmakta? Bizleri de fark 
edin bu Ramazan'da... 
Çöplerinizi atarken ayırm ekmek kırıntılarını, yemek ar- 

9 4 	tıldarım bir plastik kapta. Koyun onları bizlerin ulaşabile- 
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ceği sokaklara, paylaşın artıklarıruzı biz can'larla. Allah'ın 
yarattığı biz can'larla... 
Çok şey istemiyoruz aslında. Insanlara yapacaklarıruzı 
yapırı da, artıklarınızı da paylaşın biz can'larla. Bizleri de 
fark edin bu Ramazan' da... 

Allah hepimizi bir tutmakta! 

Siz, biz, doğa, "bir"iz aslında... 
Sizler bunun farkında olamasaruz da... 
"MERHAMET ETMEYENE MERHAMET OLUNMAZ." 

Hz. Muhammed (S.A.V.) 

Hoş(t) gel(me) 2010! 
Evet, 2009 bitti, sizler bu yazıyı okurken 2010 başlamış 
olacak. Yeni yılın ilk günlerinde yeni yıl dileklerinde bu-
lunmaya devam edilebilir diye düşündüm. 
Yeni yıl geliyor, hoş gelsin diyorum ama hoşt gelmesin! 

Hayvanlara eziyet edenler, 
Çocuklarına sınıf geçme hediyesi evcil hayvan alip yaz 
sonunda onları terk edenler, günahlarma girenler, 
Sokak köpeklerine, tavuklara, eşeklere tecavüz edenler, 
Hayattaki tüm ezilinişliklerini, sinirlerini sokak hayvarıla-
rından çıkaran psikopatlar, 
Hayvan korumacılara "Bu dünyada bu kadar aç insan 
varken sıra hayvanlara mı geldi" diyenler, durduk yere il-
la da gereksiz bir "önce insan" tartışmasını çıkarıp uzatan-
lar, 95 
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Hayvanları kesip, ellerinde organlanyla poz veren insan-
lara arka çıkan TV programcıları, gazeteciler, 

Sokak hayvanlarını rehabilitasyon ihalesi adı altında taşe-
ronlara hayvanları peşkeş çeken yerel yönetimler, 

Kısırlaştırma, rehabilitasyon adı altında hayvanları or-
marılara terk eden taşeronlar, 

"Say testisi al parayı" usulü ihale yapanlar, 

Hayvanseverlere koyun muamelesini layık görenler, 

"Size de, sizin hayvan sevginize de.." dedirtenler... 

Size de biraz insaf, biraz merhamet getirsin 2010... 

96 
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HAYATLAR VAR, 
S OKAKLARIMIZDA 

Sokak köpekl erinin dili 

Bazılarımız nedense hiçbir şeyden korkmaz sokak küpe-
ğinden korktuğu kadar. Ne trafik canavarı bu kadar ra-
hatsız eder onları, ne gürültü, ne kapkaç, ne terör. Varsa 
yoksa sokaklarımızın bu kendi halinde sakinleridir dertle-
ri. 

Kimseyle zoru olmayan bu hayvanları önce çıldırtır, sonra 
da saldırdı diye şikayet ederler. Peki bu hayvanları bilerek 
çıldırtmadığınızı farz edersek, acaba dillerini mi anlamak 
lazım dedim ve bugün sizlerle sokak köpeklerinin dilini 
paylaşmaya karar verdim. Bakır= efendim, köpekçe ne ne 
demektir: 

Kuyruğunu sallıyorsa: Mutluyum, dostunum, bu ortamda 
rahatım. Benimle oyun oynayabilirsin. 

Hırlıyorsa: Şu anda mutlu değilim. Dostun değilim. Yak-
laşma, her an ısırabilirim. Bir köpek size hırlarsa gözleri-
nin içine doğrudan bakmayın. Asla koşmayırı. Sakince 
uzaklaşır'. 

Bir köpeği ilk kez gördüğünüzde: Sakın onu köşeye sıluş-
tırmayın, korkutabilirsiniz. Bırakın o size yaldaşsın. Haya- 
tıruzda ilk defa gördüğünüz birisi sizi köşeye sıluştırsa, 	9 7 
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parnkten ölürsünüz değil mi? Onunla sakin konuşun. Eli-
nizi başının üstüne doğru uzatmayın. Tehdit olarak algı-
layabilir. Ona vuracağmızı sanabilir. Durduk yere biri size 
dokunsa ne hissedersiniz, izin verir misiniz? Bunun yeri-
ne, burun seviyesine elinizin tersini uzatın, sizi koklama-
sına izin verin. Sizi tanımak isteyecektir. Bağırmayın, hızlı 
hareketler yapmayın. Tanımadığınız birinin bağırarak 
üzerinize koşturduğunu düşünün. Kollarnuzı açıp karşı-
lamayacağıruz kesin, değil mi? 

Uyuyan bir köpeğe sertçe dokunmayın. Hatta hiç dokun-
mayın. Uyurken tanımadığınız biri gelip sizi uykunuzdan 
sıçratsa elinizin tersiyle vurma olasılığıruzı hatırlayın. 

Yemek yiyen bir köpeğe asla yaklaşmayın, sevmeye kalk-
mayın. İçgüdüsel olarak yemeğini koruyacaktır. 

Bağlı bir köpek gördüğünüzde dokunmaym. Birilerini ya 
da bir şeyleri koruyor olabilir ve sizi tehdit olarak algıla-
yabilir. 

Umarım bu yazıyı keser ve buzdolabıruzın üstüne asarsı-
ruz. Çocuklarmıza okutur ve onları bilgilendirirsiniz. En 
önemlisi davranışlarıruzla onlara korku aşılamak yerine 
olumlu örnek olursunuz. 

Unutmayın, onlar sokaklarımızın güvenlik timleri. 

Ve tek bekledikleri sevgi. 

Her sokağa bir sokak köpeği lazım! 
Habitat denen şeyin mahallelerimiz, sokakları= için de 

98 	geçerli olduğunu biliyor rnuydurıuz? Habitat, bir canlı tü- 
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rünü ya da canlı birliklerini barındıran ve kendine özgü 
özellikler gösteren yaşama ortarnıdır. 

Her sokağın kendi habitah, bu habitatta yaşayan sakinleri 
vardır. Sokaklar insanlar dışında kedi, köpek, fare, böcek, 
vb hayvanları barındırır. Ve bu farkında olmadığırruz ya 
da bizi pek rahatsız eden sakinler aslında bize hizmet 
ederler. Bazen belediyelerden fazla hem de! 

Şehirlerimizin farkında olmadığı= doğal dengeleyicile-
ridir onlar. 

Bir sokaktaki kedileri toplayın bakalım neler oluyor? Nasıl 
fareli köye dönüşüveriyor görün ondan sonra. 

Her sokağın bir de köpekleri vardır, hatta olmalıdır. Do-
ğal bekçiler deriz ya onlara, biraz daha bilgi vermek lazım 
sanırım. 

5199 sayılı hayvanları koruma yasası gereğince her sokak 
köpeği bulunduğu sokaktan alınıp aşılanmak, Icısırlaştı-
rılmak ve alındığı yere bırakılmak zorundadır. Kulağı kü-
peli gördüğünüz her hayvan bu durumdadır aslında. Yani 
aşılıdır, lusırdır, güvenlidir. 

Her habitatın belli sayıda canlı taşıma kapasitesi vardır. 
Biz istesek de istemesek de sokaklarırruzın belirli sayıda 
hayvan yaşatma kapasitesi vardır. 

Yani biz sokak köpeklerini toplatsak da çok kısa sürede o 
gidenlerin yerine başka köpekler gelecektir. İstesek de is-
temesek de! Zaten bu yüzden 100 yıldır zehirleme yönte-
miyle sokak köpekleri rehabilite edilememiştir. 

Siz bu hayvanları yok ettiğinizde, zehirlediğinizde, çok 
kısa sürede o bölgeye yine aynı sayıda hayvan dolacaktır. 
Bir kısmını yakalayamadığırıada ve lasırlaştırmadığınız- 	99 
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da ise kalan hayvanlar iç güdüsel olarak bir sonraki do-
ğumda daha fazla sayıda yavrulayacaklardır. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre bir dişi so-
kak köpeği 67.000 köpek demektir. Bir dişi köpeği lusırlaş-
tırdığınızda ne büyük bir başarı sağlarsıruz aslında. 
Halbuki mahallenizin bu sakinlerini kısırlaştırsaruz ve aşı-
latsaruz, belediyenin görevini yapmasını sağlasaruz, onlar 
sokağıruzırı güvenlik görevlileri olmalarının yanı sıra aşı-
sız hayvanların da mahallenize dolmasına engel olacak-
lardır. Çünkü alanlarına başka hayvanları sokmayacak-
lardır. 

Küpeli dostlarımız aslında mahallenizin güvenlik timidir. 
Hem de bedava! Hem de boğaz tokluğuna! 
Bir kap su koyun kapıya, bir de artık yemekleriniıi bir 
kapla çöpün yanına, geceleri huzur içinde uyuyun ondan 
sonra! 

Hayatlar sokaklarımızda 
Bütün soruların cevapları 

bir köpeğin bakışlarında gizlidir. 
(Franz KAFKA) 

Hayatlar var sokaklann-uzda... Hayatlar mahalle araları-
nuzda, hayatlar bannaklarda... 
Bizim dünyamızda bizim kurallanmızla yaşamak zorun-
da bırakılan hayatlar. Bizim dünyamıza istemeden gelmiş 
hayatlar. Bizim kurallarmuzla her zaman yargılanan, sor-
gulanan hayatlar... 
İşte onlardan sadece biri: 100 
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Ben bir sokak köpeğiyim. 
Sokakta doğdum, sokakta büyüdüm. 
Annemi tanıdım sadece, boz dediklerinden, irice. 
Her gün çöpleri kanştırıp önce kendini, 
Sonra bizleri doyururdu. 

Belediye tarafından vuruldu. 
Ben bir sokak köpeğiyim. 
Sokakta doğdum, sokakta büyüdüm. 
Babamı hiç tarumadım, 
Annemi sokakta kaybettim. 

İnsanlar başta sevdi beni, 
Küçükken "ne sevimli" derlerdi. 

Sonra büyüdüm, artık "ne çirkin şey"dirn.. 
Artık "sokak köpeği"ydim. 
Bir gün geldiler, boynuma ipi geçirdiler. 

Beni "oraya götürdüler. 

Benim gibiler vardı, onlarcası, yüzlercesi, sağlıklısı, sakatı. 
Hastalık vardı, esaret vardı. 
Aynı kafeste yaşıyor, aynı kafeste uyuyoruz. 
Aynı kafeste yemek yiyor, aynı kafeste tuvaletimizi yapı- 
yoruz. 

Evet, biraz da kötü kokuyoruz... 

Ve bazılarımız sokaklara geri dönerken, 
Bazılaruruz ormana atıllyoruz. 101 
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Bazılarımız ise o tuhaf metalin üzerinde melek oluyoruz. 
Anneme mi kavuşrnalı yoksa? 
Çok üzgünüm çok çaresizim. 

Suçum ne benim? 

Ben bir sokak köpeğiyim... 

Anneannesinin gülünden hasretle... 

Ne çok annearıneciydim ben çocukken. Bayılırdırrı Tur-
gutlu`ya, anneanne ve dedeme gitmeye. 
Bahçeli bir evdi onlarınki, etrafındaki her ev gibi. Bahçeler 
arası muhabbetler gece yatana kadar devam ederdi. 
Tek şımardığım yer o evdi nedense. Hiç yapmadığım kap-
risi yapar, yemek beğenmezdim ana öğünlerde. Çünkü bi-
lirdim ki acıkınca anneannem verecek salça ekmeğimi. Bir 
dilim ekmek, üstüne kalınca yağ ve elbette bolca salça. 
Seksek oynardık arkadaşlarımla. 1-2-3 sek sek... sonra 
acıkırdım yine. "Ananeeeeeeeee" diye seslenirdim, hemen 
arkasından her sırrıyla. Salçalar beraber yapılırdı. Çama-
şırlar bahçelerde beraber yıkanır& Karpuz kabuğunu at-
mazlardı çöpe, koyarlardı ağaç kenarına geçen at arabala-
rının atları yesinler diye.Yemek artıklarını atmazlardı çö-
pe, koyarlardı yine bir köşeye, sokak hayvanları yesin di-
ye.Kapıların önlerindeki ağaçlar her gün sularurdı, bek-
lenmezdi belediye gelsin sulasın diye.Birinin bir derdi 
varsa, herkes yardıma koşar&Birinin sevinci varsa, hep 
beraber sevinirlerdi. 
Canım anneannem ve canım dedem ve onların canım ar- 

1 O 2 	kadaşları... Neredesiniz şimdi? 
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Artık kimse kimseyi duymuyor. Sevincini de acısını da 
fark etmiyor. Artık kimsenin at arabası yok, karpuz kabu-
ğu verilecek atı da yok. Artık sokaklarda daha çok sahip-
siz hayvan var ama onları sizler gibi fark eden yok. Kimse 
artıklarım ayırmıyor onlara. Artık daha çabuk dost olu-
yor, daha çabuk tüketiyor, daha çabuk terk ediyoruz. Çok 
kolay ev kuruyoruz, çok kolay ev dağıtıyoruz. Artık sade-
ce kendi hayatlarımızı umıırsuyor, sadece kendimiz için 
yaşıyoruz. Artık umurumuzda değil ne komşu, ne doğa, 
ne hayvan... 
Neredesiniz şimdi? Nerede sizin melek kalpleriniz? 
Annearınesinin gülünden hasretle, kokusunu özlediği an-
nearınesine... 

Köpekler de Güler! 

Kim demiş köpekler gülmez diye? Lake Tahoe, Sierra Ne-
yada College'dan Patricia Simonet'e göre diğerlerinden 
ayrı, özel bir şekilde nefes alıp veren oyun oynayan bir 
köpek, diğer köpeklerin de oyun oynamak istemesine ne-
den olmaktadır. 
Simonet, Hayvan Davranışları Derrıeği'ne verdiği rapor-
da, araştırma ekibinin bu tip "kahkaha"ları kayıt ettiğini 
ve genç köpeklere tekrar dinlettiğini belirtmiştir. Köpekler 
sesi duydukları anda her zaman aynı şekilde tepki vere-
rek bir oyuncak kapmışlar veya bir potansiyel oyun arka-
daşma koşmuşlar. 
Oysa hınkı ve diğer köpek sesleri böyle bir davranışa ne-
den olmamış. 
Seslerin anlamları 103 
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Birçoklarına göre köpekler, hep aynı sesi çıkarırlar. Hal-
buki onlar da tıpkı bizim gibi değişken ruh hallerine göre 
farklı ses tonlarına sahiptirler. Tamer Dodurka'run Köpek 
Psikolojisi kitabındaki bilgiye göre seslerin anlamlarma 
bakıyorum da bize ne kadar benziyorlar. 

Havlama: Uyarı, selam, ilgi isteği, heyecan... Bizdeki "mer-
haba" gibi bir şey sanırım. 

Uluma: Sürüyü toplama, selam, alarm, yer belirlenmesi... 
Bizdeki "alarm" hali sanki. 

Hırıltı: Saldırı uyarısı, oyun (dişler saklı)...Bizde de böyle 
bir uyarı sistemi olsa da canımızı yakacak insanları önce-
den anlasak değil mi? 

Kesik kesik havlama ve bağırma: Acı duyma, ağlama, 
korku, sızlanma, ilgi isteği... Bizdeki "ağlama" olsa gerek. 

Köpelderde kuyruk sallamarun birçok anlamı vardır. Dost-
ça kuyruk sallamayı kelebeklere bile yaparlar, ancak cansız 
objelere yapmazlar. Köpeğin yemeği gelirken kuyruk sal-
laması yemekten ziyade getirene teşekkür anlammdadır. 

Özellikle sert hareketlerle ve yukarıda tutularak sallanan 
kuyruk, tehdit anlamına gelir. Yaklaşmayın, kuyruk sallı-
yor, keyiflidir sanmayın sakın! 

Kuyruğun kısılması, korku ve endişeye işaret eder. Kork-
mayın yani ısırmaz! Zavallı sizden korkuyor demektir. 

Köpek der geçeriz, değil mi? Halbuki onların da türlü tür-
lü ruh halleri var; tıpkı bizler gibi... 

104 
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YAŞAM HAKKINA SAY- 
GI DUYAN 

aNLÜLER... 

Söz Onların 
Şimdi de söz onların. 
Yaşam Hakkına Saygı sitesine verdikleri röportajlardan 
çarpıcı mesajlanyla söz ürılülerde. 
"Şiddetin, hayvana yahut insana uygulanması gibi ayırt edile-
bileceğini düşünmüyorum. Şiddet insanın içindeki bir zayıllık-
tan kaynaklanan ve bunu alt etmek için kendinden daha güçsüz, 
zayıf olana uyguladığı şeydir. Dolayısıyla, hayvana şiddet uy-
gulayan bir insan, bütün insanlığın en alt tabakasındadır ve 
ancak gücü hayvana yettiği için böyle bir yönteme başvurur." 
(Tolga Çevik) 
"Bizim köpeği aldığımız 1995 yılında 101 Dalmaçyalı filmi bu 
cins köpeği çok meşhur etti. Dünyanın her köşesinden çocuklar 
birer dalmaçyalı aldırttılar ailelerine. Sonra 2 ay içinde birçok 
köpek terk edildi. A.B.D'de binlercesi uyutuldu. Biz de çok zor-
luklar çektik ama unu tmamak lazım her genç bir gün yaşlana-
cak. Şimdi bizimki /2 yaşını geçti, Daha fazla ilgi ve bakıma ih-
tiyacı var. Çocuklarımıza sorumluluk, sahiplenme ve yaşlılara 
saygı göstermeyi şimdiden öğretmemiz lazım." (Kerem Gör-
sev) 105 
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"Cins yani "marka" hayvan istemek, statü düşkünlüğü, zengin-
lik göstergesi, itibar arayışı olan kişilerde görünüyor. Cins ol-
mayanın eğitilmeyeceğ ini sanan "hayvan cahilleri" de var tabii. 
Oysa melez olmak da bir cins tir ve Türkiye'de insanların büyük 
çoğunluğu melezdir. Çünkü kimin kökenine baksanız, Çerkez, 
Boşnak, Arnavut, Gürcü, Arap, Kürt gibi başka ırklan bulur-
sunuz. Belki de kendileri bu kadar karışık olduğu halde hep ırkçı 
düzeyde "Türkçülük "peşinde olduklarından, hayvan seçerken 
de ırk arıyorlar. "Bilinçalh ırkçılık" da diyebiliriz buna." (Gü-
ler Kazmacı) 

"Şiddete gelince Amerika'da devlet sonuna kadar işin peşinde ve 
kanunlar tek tek uygulanıyor. Burada "animal cop" dedikleri 
hayvan polisleri var). Hayvana eziyet eden, tecavüz eden, yakan 
önce mahkemeye ordan da direk hapse gidiyor. Artık Türkiye'de 
de bir şeyler değişsin. Bu katliam durdurulsun ve uygar bir gö-
rüntü sergileyelim dünyaya." (Begüm Özbek) 

"Kuran'da yer alan Rahman suresi dünyadaki bütün canlıların 
yaşama hakkı olduğunu belirtip herkesi buna saygı duymaya 
çağın yor. Din adamlarına sesleniyorum. Lütfen bize destek ve-
rin. Vahşet ve Müshimanlık bağdaşmıyor." (Begüm Özbek) 

Nokta. 

Not: ROportajlarm tamamını www.yasarnhakkinasaygi 
.com  sitesinde okuyabilirsiniz. 
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DÜNYANIN HER 
YERINDE AYNI... 

Yahşi olmayan hareketler bunlar 
Bugün Azerbaycanlı hayvan korumacı dostlarımızdan söz 
edeceğim. Geçtiğimiz günlerde bağlantıya geçtiler bizim-
le. Verdikleri haberler yürek yakıyor, hiç de yahşi 
Türkiye'nin 10 yıl önceki halini bile aratır nitelikte bu bil-
giler. 

Sahipsiz hayvanlar için veterinerlik hizmeti vermeyen be-
lediyeler kendilerince sahipsiz hayvan sorununu dünya-
nın en ilkel yöntemiyle çözüyorlar, buna çözmek denebi-
lirse. Yaptıklan şeyin adı katliam aslında. 

Belediyenin silahlı özel av ekipleri Bakü ve çevresindeki 
sokakları adeta kanlı av alanına çeviriyorlarmış. Ya çiftlik 
hayvanları= sokaklarda kesilmesine ne demeli? Ulu orta 
yapılan bu kesimleri çocuklar büyük bir merakla izliyor-
larınış. 
Vahşi doğadan yasadışı olarak alman Kafkasya ayıları ve-
ya yasadışı şekilde nakledilen egzotik hayvanların daracık 
kafeslerde satışlarının yapılması ise oradaki duyarlı hay-
van korumacıları ve halkı çok üzüyormuş. 

Hayvan korumacılar taleplerini şöyle sırahyorlar: 

- Hayvanlara karşı zalimce davranış maneviyat ve hüma- 107 
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nizmin prensiplerine aykırıdır ve insana manevi açıdan 
zarar vermektedir. 
- Vahşi doğadaki hayvanların içinde bulundukları koşul-
lar onların biyolojik, tür ve bireysel özelliklerine çoğu za-
man uygun değildir. 
- Sahipsiz olarak isirrılendirilen hayvanlar aslında Azer-
baycan devletine ait canlılardır. 
- Vahşi doğa hayvardarma, şehirlerde biyo- çeşitliliğin ör-
neği olarak bizlerle yaşayan sahipsiz hayvanlara ve çiftlik 
hayvanlar= uygulanan ve hatta sergilenen şiddet içerikli 
davranışlar artmaktadır. Bu nedenle genel olarak hayvan-
ların şiddet içerikli davranışlardan korunmasına yönelik 
devlet politikasının ortaya çıkarılmasına ihtiyaç vardır. 
Azerbaycanlı hayvan korumacı dostlarımızın verdikleri 
bu bilgiler bizi de çok üzdü. Bu olan bitene sessiz kalmak 
mümkün değil elbette. Her zamanki gibi desteğimiz ken-
dileriyle.. www.sessizkalmasucaortakolma.com  siterniz 
üzerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev'e 
gönderilmek üzere bir imza kampanyası başlattık. Dilek-
çeye vereceğiniz her imza Azerbaycanlı dostlarırruza bir 
umut aslında. 

Yahşi bir mektup... 
Geçen hafta sizlerden Azerbaycanlı dostlarımız için yar-
dım isterniştim. Gösterdiğiniz destek onları çok mutlu et-
miş. Duygularını gönderdikleri bir mektupla belirtmişler. 
Ben de o tatlı Azeri lehçesiyle yazılmış bu mektubun bazı 
bölümlerini sizlerle paylaşmak istedim. Mektup, Mensure 

108 	Harum'dan geliyor. 
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"Sevgili Hulya hanim, Sevgili Ozgun, Sevgili Sevil ve bizi 
duymus her bir kes -harniniz, herkes-, Fikrimdesiniz. Size 
salamlar! 

Kach yillar bu problemlerle bash basha qaldigimda neden 
yillar boyu bu gune kader sizleri bula bilmedim deye 
kendimden soruram. Axi bu ana kader coklu isler gore ve 
saysiz canlar xilas ede bilerdik, agrilara son goya bilerdik. 
Amma hazirda her an telefonuma yeni yeni hayvan ol-
durulmesi barede gelen saysiz zenglerden ureyim dayanir 
ve ya artig gucsuz oldugumuzu bilib ureyirnin dayan-
masini bele arzulayiram. Kendi shelterimde olan kedi ve 
kopeklerin taleyinin nasil olacagi meni rahat burakrnir. 

Ondan da elave kendi cocuklarim - onlarin bu olkede 
olacag gelecek taleyleri, ister merısiz isterse de menirnle - 
cok zor olacagindan narahatam. Yalniz men ve yalniz in-
sanlar deyen ama hech insanlarin bele komeyine gelme-
yen eyibecerlerin arasinda hec bir cani tek buraka bilmem, 
odur ki, mubarize aparmag zorundayam, gucum bele 
catmasa da teslim olamam. 

Sesi olmayanlarin sesi olan lakin duyulmayan insanlarin 
duymaq istemetenler terefinden duyulmasinda iki qat 
zahmetinize gore Allah her zaman yar olsun! 

Lutfen, ne murnkunse ve hetta mumkun deyilse bele bu 
ishde devamli yardimci olunuz, bizimle qaliniz! 

Sayqilarimla, 

(Mensure ) 
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GaLamsEDım... 
Muhabiriniz Nusaybin'den bildiriyor  

Bu hafta kişisel blog sayfam www.tazesinefis.com'da Nu-
saybin'clen bir mektup paylaştım... Sizler de eksik kalma-
ym istedim. Bu mektup başka türlü bir mektup. 

Evet, aynen okuduğunuz gibi Nusaybin'deyim. Peki ne 
işim var burada benim? 

Merak buyurmayıruz, hayırlı bir iş için buradayım. Doğ-
rudan midelerinizle değilse de başka bir tazelilde alakalı, 
taze yürekler taze beyinler için geldim. 

Nisan ayında ilk çocuk kitabım çıktı, adı Zeynep'in dikenli 
bebekleri. Konu elbette hayvan sevgisi, empati. Hal böyle 
olunca içimdeki dahi harekete geçti ve neden Nusaybin'-
deld çocuklara hediye etmeyelim ki dedi. Buna birçok ya-
şam hakkı savunucusu el verince yüklendik kitaplarımızı, 
geldik Nusaybin'e. 

Nusaybin'in köylerini dolaşıyor, elcağızımızla teslim edi-
yoruz kitaplarını. Sevgili dostum Elif Ongan beni bu yol-
culukta yalnız bırakmadı. Bu olağanüstü tecrübeyi onunla 
paylaşıyor olma= da eminim vardır bir sebebi. 
Bugün hissettilderimi anlatmak çok zor. Şair Utkan 
Çamurcu'nun dediği gibi: 
"Kifayetsiz kalıyor kelimeler, 

110 	Yetmiyor anlatmaya gücü 
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Tıkamyor, düğümleniyor kelimeler 
Yaşamak gerek diyorum kendime..." 
Siz fotoğrafa bakın yeter. 

Marul oğlan 
İzn-ıirliyim ya, marul benim için sofranın vazgeçilmezi, sa-
latanın prensesi, lezzeti. 

Bir dönem ve şimdi yeniden İstanbullu oldum ya, alışa-
madığım İstanbul aksanıyla "maaaarul" denmesi. 

"Marul" diye kısaca söylediğinde insanların sana tuhaf 
bakması. 

Bugün ise beyaz, gururlu, sakin bir oğlan çoçuğu. Adı 
Marul. Kendi ise "maaaaağrur" . 
Marul geçtiğimiz cumartesi kısırlaştı. Kısırlaştıktan sonra 
da tuhaflaştı. Sanırım marulun kanalları açıldı. Hani şu 
"3.göz" denilen kanal, hani tam 2 gözünüzün arasındaki 
çakra. 
Marul kaldırıyor kafasını birden bire, dikkatli dikkatli ba-
kıyor tavana birini görmüşçesine. Bir de olmayan sinek1e-
rin peşinde. 
Önce dalga geçtik bu durumla. Sonra ilacın etkisinden ol-
duğunu öğrendik ve zamanla geçeceğini. 
Ama olmuyor. Bir türlü geçmiyor. Mani! açildıkça açılı-
yor. İyi saatte olsunlara karışıyor. 
Ya da o günden beri deli gibi aradığı toplarım tavanda 
uçarken görüyor, çaresizce ulaşmaya çalışıyor, onlarla ve-
dalaşıyor. 111 
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Bir şey değil, hafif hafif ürkütüyor. Yani durduk yere, 
müthiş bir heyecan içinde, benim görmediğim birilerini 
gördüğünde, onları pür dikkat takip ettiğinde ve özellikle 
de bu "ona görünenler" tavanda ikamet ettiğinde, şöyle 
hafif hafif ürperiyorum. Bu halüsinasyonların gerçekten 
de ilacın etkisi olmasını diliyorum. Tez zamanda geçmele-
rini bekliyorum. 

Yoksa ben de hafif hafif keçileri kagrıyorum. 

Türk sokkosu 

Köpeğim "Roka" halis muhlis bir sokak köpeği. Melek 
kalpli ayı oğlumdur kendisi. Bir kere taruşarun asla unu-
tamadığı bir sevgi böceği. 

Roka oğlan 5 yaşında bir aylaktır. Kangal iriliğinde bir 
danacıktır. Siyahtır. Hali gibi tüyleri vardır. Hal böyle 
olunca da üstündeki tüyler ona afakan bastırtmaktadır. 
Bir süredir bu tüyler sürekli tıraş edilmektedir. Tıraşımız-
dan sonraki görüntiimüz ise güzelliğimize güzellik kat-
maktadır. 

Kesilen her yer açık gridir. Bu da görenleri hayrete dü-
şürmektedir. Kafası, dizden aşağısı ve kuyruğu simsiyah, 
kalan yerler ise açık gri. 

Rokayla yolda yürürken arabaların durmasına, insanların 
cinsini sormasına çok alışkın= ben. 

Bunlardan en bombası geçenlerde Bağdat Caddesinde 
yürürken oldu, yine rokayı görenler durdurup cinsini 
sordu: 112 
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"Çok değişik, çok güzel bir köpek. Yurtdışından mı getirt-
tiniz?" 

"Hayır, halis muhlis Türk sokkosu" dedim. 

"O ne demek?" oldu haliyle. 

"Bakıruz TSS (Türk Sokak Sözlüğü), Sokko: Sokak köpeği 
demektir efendim" 

Herkesin bir cins takıntısı var bu memlekette kardeşim. 
Kurt kırması, kangal kırması, hani bunun en pahalısı? Bi-
rakıruz efendim cins takıntısım. Hem unutmayın makbul-
dür her şeyin doğah. Cins hayvanlar bir nevi GDO hadi-
sesi, laboratuarlarda üretilmiş, illa ki bilim adamı eli 
değmiş. Kirli ticareti anlatmıyorum bile. 

En güzeli sokak köpekleri, kedileri. Koşulsuz verenlerdir 
sevgiyi, bilirler kıymetinizi. 

Haydi, şimdi ziyaret edin www.sahipsizsiniz.comPu, bu-
lun bakışları kalbinizi delenini. 

Günlük ped 

Benim Niki'm 12 yaşında bir terrier. Son 1 yıldır çişini tu-
tanuyor. Bozuk musluk gibi şıp şıp damlahyor. Oturduğu 
yerde hemen leke bırakıyor. Bu nedenle de kendisi sürekli 
külot giyiyor. 

Niki'nin külotunu ilk görenler pek şaşırıyor. Külotu siyah 
ve deri ve de tarıga. 
Her gören önce bir tuhaf bakıyor. şaşkınlığını gizleyeme-
yen de soruyor: 

"Sorması ayıp ama köpeğiniz neden külot giyiyor?" Her- 	113 
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kese durum izah ediliyor, birlikte gülünüyor, "biz sapık 
değiliz vallaaa" deniyor. 

Ancak en son gecen hafta daha da komik bir olay yaşanı-
yor. Niki'nin bu külotunun içine ayıptır söylemesi hep 
orkid yaprak konuyor. Hani günlük kadın pedlerinden. 
Bilmeyenler için söylüyorum. 

Geçtiğimiz hafta pedimizin bittiği fark ediliyor, Kuzenim-
den alması rica ediliyor. Kuzenim eve bir geliyor, elinde 
siyah günlük ped! 

Bana bir de şöyle bir açıklama getiriyor: 

"Bunlar da ayni isi görürmüş, sordum eczacı öyle dedi" 

Lütfen simdi hayal edin. Genç, yakışıklı bir erkek eczane-
ye gidiyor. Orkid yaprak soruyor. Eczacı siyah olanı çıka-
rıyor. Bizimki ise siyahtan tatmin olmuyor, illa ki beyaz is-
tiyor, siyahın işe yarayıp yaramayacağını soruyor. 

Eczacı "Aynı işi görür" diyor. Ama bizimki pek inanmı-
yor. 

Diyor ki :"Köpek için". 

Bu sefer eczacı şaşınyor. 

Bizimki durumu izah ediyor, 

"Kendisi sürekli külot giyiyor, çünkü çişini tutamıyor" di-
yor. 
Ve illa ki beyaz günlük ped almak için ısrar ediyor, ben 
öyle söylemişim ya. 
Eczacı da yine güvence veriyor, "aynı isi görür" diyor. 
Bilmiyorum ardından bakarken neler düşünüyor. 

Ve eve gelir gelmez ilk isi bana bunu söylemek oluyor: 114 
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"Beyaz yoluırmş, bunu verdi. Ama ayni işi görür dedi." 
Laf aramızda siyah deri tanga külotuna bu siyah günlük 
pedler pek uyuyor, kızım çok hayali oluyor. Ve de çok 
seksi! 

Şeker Kız Candy! 
Geçtiğimiz hafta bir arkadaşımm köpeğinin doğum gü-
nüne katıldım. Adı Candy, kendisi bir golden retriever. 
Golden olmanın dayanılmaz uysallığı ve sosyalliği ile tam 
bir doğum günü çocuğu candy gönlümü fethetti. Birbirin-
den güzel fotoğraflarmda annesinin yaptığı kemik biskü-
vili pastasıyla yüreklerimizi ısıttı. 

Tam resimleri ile facebookta popülerliği almış yürümüş-
ken kötü bir haberle şok oldum. Bizim güzel kıza araba 
çarprruştı. Kırık yoktu ama hayati tehlike 72 saat devam 
ediyordu. 

Candy'nin sevenleri hiç yanından ayrılmadı. 72 saatin bir-
çok saati bölüşüldü. Sırayla başında nöbet tutuldu. Candy 
de hayati tehlikeyi atlattı. 

Candy'rıin annesinin ömründen ömür gitti demiyorum 
ama tahmin etmişsinizdir. Kaza annesi yokken oluyor. 
Annesinin arkadaşı candy'i dolaştırmaya çıkardığında 
candy tasmadan kurtulup caddeye fırlıyor ve araba kızı-
mızı altına alıyor. 
Arkadaşı Ece annesi Nida'yı aradığında Nida ilk anda sa-
dece tiz bir: 
"Hımunıımunnunumınıumumu!" sesi duyuyor ve ses şöy-
le devam ediyor: 115 
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"Hemen gelmen lazım!" 

Nida doğal olarak sesin sahibi Ece eve geldi ve bir sapığm 
saldırısına uğradı sanıyor. Ev soyuldu ve hırsız Ece'ye de 
bir şey yaptı herhalde diyor. Elbette olayı anladığında da-
ğılıyor. 

Bunları sonrasında konuşurken elbette gülüyoruz. çünkü 
Ece'nin bu kadar tiz bir ses çıkarabildiğini hiçbirimiz bil-
miyoruz. Bu vesileyle öğreniyoruz. 

Benim en çok güldüğüm ise olayın kaza anuun sonuç bö-
lümü. Candycik araba altında kalıyor. Çıkarmalan ve acil 
hastaneye götürmeleri lazım. Normal köpek olsa elbette 
çekip çıkaracaklar. Ama Candy'i çıkaramıyorlar. 

Candy'i çıkarmak için arabayı kaldınyorlar. Çünkü kızı-
mız obez. Yani şişkoluktan çıkmıyor. Mecbur kalıyorlar 
arabayı kaldırmaya. Lütfen bir hayal edin böylesin kor-
kunç bir olayın traji kornikliğini. 
Obez bir köpek yola fırlıyor. 

Arabanın altına giriyor ve sıkışıyor. 

Sarışın bir kadın sürekli tiz sesle anlaşılmaz çığlık1ar atı-
yor. 
Köpek arabanın altından çıkmıyor. 
Sürücü ne halt edeceğini şaşırmış seyredenlere şöyle di-
yor: 
"Abi bir el atsanız da arabayı kaldırsak." 

Raşidiye'den mektup var 
116 	Merhaba! Benim adım Raşidiye. Ön bacaldanmda hastalık 
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var, hastalığumn adı raşitiznımiş. Sahibim hastalandım 
diye attı beni. Av köpeğiyim ya, artık işine yaramazmı-
şım. 

Sokaklar kötüydü zordu işte. Yemek bulmak zor, insanla-
ra yakalanmayacaksın, başka köpeklere kaptırmayacak-
sm. Eee, boyum da kısa, öyle her köpekle başa çıkamıyo-
rum. Sokak köpekleri de seçmece mi nedir hep uzun boy-
lular, zayıf, şişman ama uzun! Kendim gibi kısa veya 
kendimden kısasuu çok az gördüm. Yani kompleks yapı-
yorum falan sanmayın ama öyleydi. 

Konuyu dağıtmayalim, neyse... Bir gün yine sokaklarda 
işsiz güçsüz dolarurken belediye aracı geldi buldu beni. 
Hey Allah'ım, ne korkunç bir gündü. Aldılar beni araca, 
adı 'barınak' mıymış neymiş, o korkunç hapishaneye gö-
türdüler. 

Yemin ederim alaca karanlık kuşağıydı orası. Yüzlerce 
köpek, her koğuşta on-onbeş tane. Hiç dışarı çıkılmıyor. O 
koğuşlarda hayat geçiyor. Günde bir kez gelip tazyikli 
suyla koğuşlar sen içirıdeyken yıkanıyor. Bir köşeye kaçı-
yorsun, sonra ıslak yerlere yatıyorsun. Yemek günde bir 
kez çıkıyor. Geniş kaplarda, her koğuşa 1- 2 kap konuyor. 
Ay ben sokaktakilerle başa çıkamazken buradakilerle na-
sıl başa çıkayım? 

Her koğuşun resmen bir 'ağa'sı var. Önce o yiyor. Besililer 
önce doyacak, onların karru doyduğunda eğer ki kalrruşsa 
sen de yiyeceksin. Çok zayıf kalırsan da ve hastaysan sana 
saldırıp parçalamaya çalışıyorlar, bir kişi eksilsin de daha 
çok yesinler diye... Görevli abiler, gönüllü ablalar hep 
yardıma koşuyor ama o kadar çok koğuşla başa çıkmaları 
o kadar imkansız ki. 117 
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Kendi kendime ilk şöyle dedim: "Tamam kızım, senin işin 
bitti!" 

Neyse harnileyim diye beni revir denen hiç güneş görme-
yen, havalandırma diye açılmış minicik camları olan o ye-
re koydular. Sonradan öğrendiğime göre her revir bölme-
sine dışa açılan bi küçücük bahçe yapılmış. Benim zama-
rumda öyle değildi tabi, şimdikiler daha şanslı. Ben zaten 
bu strese dayanamayıp bebeklerirrıin çoğunu doğumda 
kaybettim. Sonra bana başka başka yavrular getirdiler. 
Kiminin annesine araba çarpmış, kimininki sokakta öl-
müş, bir yığın yavrucak. Tabii ki onlan da evlendirdim. 
Bir ara nasıl komik görünüyordum bilemezsiniz. Üstüm-
de belki 10 tane yavru cock cock erniyorlar beni, hiçbiri 
bana benzemediği gibi birbirine de benzemiyor. Ama ol-
madı, onları da yaşatamadım, çok mikrop vardı oralarda. 
Öyle yeni doğmuş yavruların pek şansı olmuyordu. O 
zamanlar yavruların alındığı metal kafesler vardı, çok 
milupp tutuyordu. Şimdi orası da yıkılıp baştan yapıldı, 
artık temizleniyor bölmeleri. 

Bannakta bana isim de koymuşlardı. Raşidiyei, raşitizm-
den gelirmiş... 

Sonra beni de bir koğuşa aldılar. Ama buradakiler hepsi 
benim gibi kısa boylu, iyi huyluydular. Mümkün oldu-
ğunca böyle yerleştirilirmiş köpekler koğuşlara. 
Gönüllülerden bir abla beni çok sevmişti. 
"Ah ben sana hiç kıyamam annem. Sen nasıl iyi kalpli-

sin?" diye beni sevip sevip gidiyordu. 
"Ulen madem o kadar iyi kalpliyim, iyiyim, beni niye gö-
türmüyorsun yanında?" diye her gittiğinde arkasırıdarı 

118 	söyleniy ordum. 
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Bir gün geldi, resimlerimi çekti. Konuşu_rlarken duydum, 
"Bunları internette yayınlayacagız. Belki birkagna yuva 
buluruz bu yolla. inşallah işe yarar" diyordu Saadet abla-
ya. 

Sonra ne mi oldu? Ben bile inanamadım. Ama biraz heye-
canlanın. Devamını da haftaya anlatırım. 

Amanda'dan 2. mektup 

Merhaba. 

Demiştim ya size geçen hafta, resimlerimi çektiler, inter-
nete koydular. 

Ben o ne ki ne, diye düşünürken bizim koguşta eskiden 
evinde sahibi internet delisi olan bir arkadaşım anlattı ba-
na internetin ne olduğunu. Ay bunlar resimleri oraya ko-
yurıca dünyanın öbür ucunda bile görülürmüş. Gitmediği 
ülke, girmedigi delik yokrnuş bu internetin. Ayol, dünya-
nın öbür ucunda görünsem ne olacak, bana ne fayda? 

Bu gönüllü abla da çok hayalperest canım dedim kendi 
kendime... İnsanlar bizi sokaklara atıyor, insanlar bizi bu-
ralara kapıyor, insanlar bizler yokmuşuz gibi davranıyor, 
şimdi o insanlar benim resmimi görüp mü sevecek Allah 
aşkına? Canlısmı sevmemişler de resmini sevecekler. Hadi 
yaaa? Çok güldüm ben buna ç0000k... 

BENI UTANDIRDI 

Ama gönüllü abla beni utandırdı valla. Burcu annem beni 
görüp begenmiş resmimden biliyor musunuz? Ve bilin 
bakalım n'oldu, beni aldı, beni sahiplendi. Gerçek vallaha. 	119 
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inanmazsanız ablama sorun. 

Yaaaa, biliyorum olacak şey değil. Ben de ilk geldiğimde 
herhalde rüya bu, öldüm •burası da cennet falan dedim. 
Sonra baktım Burcu annem de yarumda, Okan babam da, 
e Molly de var, tombiş de... Ve Robin. Hep beraber ölüp 
bahçeli bir eve yerleşmiş olamayız di mi? Demek ki burası 
gerçekkk. 

YENİ BİR YUVA 

Ben bu mektubu size yuvamdan yazıyorum. Yaaaaa! 
Ve artık benim bir doğru düzgün adım var: "Amanda" 
Bundan sonra şu komik Raşidiye adım duymak istemiyo-
rum. Merak etmeyin hastalığımın yeterince farkındayım 
zaten, ama bana hiç komik gelmiyor yani. Bize isim falan 
takarken bizim nasıl hissedeceğimizi de düşünseniz ol-
maz mı? Tek taraflı bakıyorsunuz. Çok uzun yazdım val-
la, şu internet mi ne, hani dünya harikası şeyle göndere-
ceğim, bu mektubu size. 
Hadi kalın sağlıcakla... 
Ve unutmayın, barınaklarda benim gibi binlercesi yuva 
arıyor. Boşuna pararuzı çarçur etmeyin, petshoplara git- 
meyin. Ya da WWW.sahipsizsiniz.com'u ziyaret edin. 

Kahraman larım onlar 
Benim kahramanım onlar! Bu yüzyılda hala hayvanlara 
uygulanan şiddetin cezalarının layığı olması için çabalıyo-
ruz ya. İnsan dışındaki canlıların da acı çekmeme hakkı 

120 	olduğunu savunduğumuz için deli muamelesi görüyoruz 
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ya... Genel yargı böyle iken onlar başı ezilerek öldürülen 
bir kediye sahip çıktılar. 
Bozyaka Gasp Büro Amirliği ekipleri. Komiser Vasfi Öz-
tüzün. Söz konusu bir canlı olunca olaya müdahale eden 
polislerimiz. Hem kocaman yürekleri var hem bu şiddetin 
bir aşama sonrasının insana yönelik olacağuun farkında-
lar. Görev tammlarında olmadığı halde toplumda yarattı-
ğı kaosa istinaden sorguladılar. 
Bilmeyenler için anlatayım: Güzel İzrnir'imin güzel gece-
lerinden birinde sokaklar bir vahşete tanık oldu. Gecenin 
bir yarısı bir üniversite öğrencisi kutusunda uyuyan bir 
kediyi tekmeleyerek, başını ezerek öldürdü. Kendine asla 
karşı gelemeyecek, savunmasız bir canlıyı acımasızca yok 
etti. 
Öldürmenin acıyarak olanı olmaz elbette ama; bu şekilde 
olanı içinde başka duygular barındırır bence. 
Genç üniversiteden uzaklaştırma aldı. 678 TL de para ce-
zası, o da taksitle! Can almanın cezası bu kadar düşük 
olur ve ayakkabı alir gibi takside ödenirse, elbette hiç 
kimse ruhundaki gizli canilikleri hayvanlara uygulamak-
tan çekinmez. 
Savcılarırruzın da sahada olan ve durumun vahametinin 
farkında olan polislerimiz kadar duyarlı olmasını ve bu-
nun bir sonrasında bu şiddetin insana da yönelik olduğu-
nun farkında olmalarını diliyoruz. 
Son olarak www.sessizkalmasucaortakolma.com  üzerin-
den bu konuda bir imza kampanyası başlatmış bulunuyo-
ruz. 25.000 cesur yürek şimdiden hayvanlara yönelik şid-
dete hayır dedi, imza verdi bile. Siz de onlardan biri olabi-
lirsiniz. 121 
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Ankara'nın Meleği 
Ankara'daki bir melek insandan söz etmek istiyorum bu-
gün sizlere. O bir anne adayı. 

Öğle yemeği molasında tel örgülerin ardından yerde ya-
tan bir yavru köpek görüyor. "Hamileyim, tırmanaıruyo-
rum. Hayvan kötü durumda ne olur yardımcı olun, vete-
rinere götüreceğim" diyor. Ama nafile. 

Erkeklikten söz açılınca mangalda kül bırakmayanlar bir 
tel örgü aşmaya gelince çekimser kalıyorlar. Neyse ki im-
dadma Çankaya Belediyesi Veteriner Hekimi Serap Ha-
nım yetişiyor ve ekiplerini yollayıp yavruyu aldırıyor. 
Yavruya bir başka köpek saldırmış. Boynundan aldığı ya-
ralar çok derin. Yaşam savaşı veriyor. 

Yavru yaşar ya da yaşamaz. Ama bu melek kadın bize 
unuttuğumuz insanlığı öğretiyor. 
Adı: Tuğba Veldet Sevinç. 

122 
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AĞLADIM... 

Gitti... 
Onu sadece 18 aydır taruyordum aslında. Sadece 18 ay 
olmuştu dokunalı hayatıma. 

Kah can yoldaşım olmuştu kah sırdaş= kah yol arkada-
şım... 

Hastalandı sonra. Tam 10 ay önce. Kötüydü hastalığı, çö-
zümsüzdü: 

"Beyin tümörü"... 

Hastalık ilk olarak bir epilepsi krizi ile tamtmıştı kendisi-
ni. Tam olarak adının konması 3 ayı buldu. Sonra ise adı 
kondu diye mi ne daha hızlı yol aldı. Aslında daha da hız-
lı olurmuş ama sanırım bizim gücümüz onu sadece 6 ay 
kadar oyaladı. 

Ve sonunda o galip geldi, oğlum yenildi. "İnsanlar da ölü-
yor" diyorlar bana, "Biz de yalunlarırruzı kaybediyoruz" 
diyorlar, "Abartma" diyorlar, diyorlar da diyorlar. 

İnsan kimin ardından yas tutar sahi? 

Kimin ardından kahrolur, cam acır delirecek gibi? 

İnsan en çok paylaştığuun ardından en çok ağlar ki... 123 
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Zamanı, sevgiyi, hayatı en çok kiminle paylaşmışsa en çok 
onun ardından ağlar insan aslında.. 

Kim can yoldaşı olmuşsa, 

Kim onunla gülüp onunla ağlamışsa, 
Kim onu anlamışsa... 

Ve paylaşmada türlerin önemi yoktur ki... 

Bazen size insandan da yakın olandır o "hayvan", o "can"... 

İşte tam da bu sebepten yasın yoğunluğunu anlamaya ça-
lışırken "insan - hayvan" kıyaslaması yapılmasındansa 
"can-can" kıyaslaması yapılması gerekir. Çünkü bir canlı-
nın arkasından tutacağıruz yasın yoğunluğunu belirleyen 
şey 'patili mi yoksa 'ayaklı' mı olduğundan ziyade payla-
şurılaruuzın yoğ-unluğudur, sevginizdir. 

Canindan olanın artık nefessiz kalan ağzını burnunu öpüp 
de kokusunu içine çekerken," 

Seni çok seviyorum anneciğim..." derken ne kadar ağlarsa 
insan, 

O kadar ağlıyorum ben de... 

Güle güle Boxim, benim pirinç dişli, goril dudaklı dört 
ayaklı oğlum... 

Bugün, önce onlar 

Ben bugün "insan" olmaktan vazgeçiyorum. 

Ben bugünden itibaren bana "insan" denmesini reddedi-
yorum. 

124 	Ben bugün bu dünyada kendine "insan" diyen, "insan"- 
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lığnu "insana gösterdiği merhametle ölçen" insanlarla ay-
nı isimle anılmak istemiyorum. 
İnsanlık ölçünüz: 
Sadece insana gösterdiğiniz "şefkat" ise eğer, 

İnsanlık ölçünüz: 
Sadece "desinler" duygunuzu tatmin edecek yardımlar ise 
eğer, 
İnsanlık ölçünüz: 
Sadece "ne derler" duygusuyla yaptığıruz bir takım "iyi 
hareketler"se eğer, 
Mürnkünse bana "insan" demeyin. 

Siz kendine "insan" diyenler, 

Yolda yürürken sadece vitrirı camlarından kendi yansıma-
larıru izleyenler, 
Uyuz bir hayvan gördüğünde ise -ki eğer görebiliyorsa - 
kafasını çevirenler, 
Midesi nedense bir türlü kötü - ama gerçek - görüntüleri 
kaldırmayarılar ama nedense her türlü insanilikten yok-
sun karşı cinsten kişileri kaldıranlar, para için herşeye göz 
yumanlar, 
Durumun korkunçluğu anlatılmaya çalışıldığında duy-
mak istemeyenler, içleri kaldırmayanlar, ama bilumum 
dedikodu programlarındaki kepazelikleri izlerken midesi 
geniş olanlar, 
Mümkünse benden uzak durun. 

Bugün önümde Sivas barınağındaki köpeklerin resimleri 
var. 	 125 
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Kontrollü olmalısm diyorum kendi kendime. 

Kontrollü olmalısın çünkü "hayvanseverlerin" adi çıkmış 
bir kere. Vereceğin her tepkide "deli" damgası yemen an 
meselesi toplum nezrinde. Ve asla dinlememeleri seni, 
ciddiye almamaları, "bırak bu isleri" demeleri. 
Köpekler garip bir alanda tutuluyormuş. Nolmuş? 

Köpeklerin belediye barmağı binleri tarafından hasılı-
yormuş, yavrulu annelere ve yavrularına tecavüz edili-
yormuş, yavrular parçalaruyormuş. Nolmuş? 
Etrafta bira şişeleri varmış ve bugün o tecavüze uğramış 
"köpek annenin" acısını kimse arılamıyormuş. Tüm bun-
ları sen "insan" olarak anlayamıyormuşsun, canin yanı-
yormuş, kalbin sıkışıyormuş. Nolmuş? 
Kontrollü olmalısırı. Çünkü: 

Çünkü kendine "insan" diyenler bunlar "yok" gibi dav-
rarımayı seçiyor 
Çünkü içleri kaldırmıyor 
Çünkü görmek istemiyorlar 
Çünkü duymak istemiyorlar 

Çünkü sen eğer kontrolü kaybedersen, eğer ufacık bir 
kontrolsüzlük sergilersen yine zarar hayvanlara gelecek-
miş, zararı onlara verecekrnişsin. 
Peki ne yapacakmışsm? 
Oradalar... 
Tecavüze uğramışlar, 
Olmüşler... 
Anneleri seyretmiş... 
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Anneleri gelenleri yavrularına götürmüş, ölülerini gös-
termiş... 

Anneleri bugün vücudunda kendine "insan" diyenlerin 
artıkları, vücudıında sızılar, ruhunda acılar... 

Bugün yaşıyormuş. 

Oradalar... 

Tepkisizsiniz. 

Çünkü "insan" değiller. 

Çünkü onlara sahip çıkmak yeterince "prim" yapmıyor. 

Çünkü onlara sahip çıkmak sizin için toplumda "iyi 
adam, çok yardımsever, melek gibi insan" dedirtmiyor... 

Siz hala gazete köşelerinizde "bir aç köpekterıse bir aç ço-
cuğa yardim etmeyi tercih ederim" demagojinizi yapmaya 
devam ediyorsunuz. Anlamsız bir kıyaslamayla hayvana 
yardim edenleri alt ettim iste duygusuyla. Zafer kazanmış 
edasıyla söylüyorsunuz "önce insan diyorum ben." 

Sorduk mu size önce kim diye? 

Size "önce kim" diye sormuyorum. Size sadece sunu söy-
lüyorum: 

"ÖNCE RESLMLERDEKI SORU SORAN ANNE! 

ONCE RESLMLERDEKI TECAVUZE UGRAMIS CAN-
LAR! 

ONCE HAKKINI SIZ INSANLAR KADAR ARAMA 
YETILERI OLMAYAN BU CANLAR!" 

127 
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Bugün ÖNCE, 

SADECE ONLAR! 

Kurdun yüzlerce gözü vardı 
Sanırım bu gece delirmediysem, artık hiç delirmem. 

Sanırım bu gece bu kadar üzüntüyle kalbim basa çıkabil-
diyse, gelecek her acıyla basa çıkabilir. 

Size daha önce de demiştim, mümkünse bana artık "insan" 
demeyin. Ben bana "insan" derırnesini reddediyorum. 

Bu gece, ben bu gözlerimle, bir işkenceyi gördüm. Bu "in-
san" gözlerirrıle,"insan" denen o kişilerin ve yavrularının 
bir "kurt" denen,"vahşi" denen hayvarıa yaptıklarını gör-
düm. 

Bir can'lmın korku dolu gözlerini gördüm. 

Ağzına sopa sokulup bağlandığını gördüm. Ayağına zin-
cir bağlanmış, yerlerde sürüklendiğini gördüm. 

Daha da korkuncu birilerinin, kendine "insan" diyen biri-
lerinin bu haldeki hayvani "zafer" kazanmış edasıyla ku- 
laklarından tutup kaldırıp poz verdiklerini gördüm. 

Ağzındaki sopayı çekip aldıklarında ağzından akan kan-
ları gördüm. 

128 	Bu sadece "Allah onu öyle yarattığı" için kendisine "kurt" 
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denen, bu sadece "doğası gereği" kurtluk yapan hayvanin 
maruz kaldığı işkenceyi gördüm. 
Kocaman bir kangalı kurdun üstüne saldıklarını gördüm. 

Sanınm ölmüş kurdu hala sopayla dürttüklerini gördüm. 
"Allah öyle yarattığı" için kendisine "insan" denen bir can-
lının yaptığı işkenceyi gördüm. Bu işkenceden nasıl zevk 
aldığını izledim. 
Ben bu gece bu gördüklerimden çok korktum. 

Ben bu gece bu vahşi kurttan hiç korkmadım. 

Ben bu gece bu insanlardan, bu insanlardan, bu çocuklar-
dan çok korktum. Gülüyorlardı, eğleniyorlardı, poz veri-
yorlardı. 
Kurt ise gözleri kocaman açılmış, hepsine bakıyordu. 
Kurdun sanki sadece 2 gözü yoktu. Kurt, sadece gözdü. 
Kurt, sanki yüzlerce göz olmuştu da orada ona işkence 
yapan, eğlenen onlarca insanı görüyordu, sanki televiz-
yonları basında bu olayı izleyen milyonlarca insanı görü-
yordu. 
Kurt sanki tüm dünyayı görüyordu. Ve kurt şöyle söylü-
yordu: 
- NEDEN? 

Ben bu gece ve bundan sonraki her gece, yaşadığım her 
gün ve gece, o kurt'u, yaşadıklarını, gözlerini asla ama as-
la unutmayacağım. 
Bu gece tüm bunları seyredip de "bu insanlara da yapılı-
yor. Siz de bu hayvan işini abartıyorsunuz" diyen kişileri 
de unutmayacağım. 
Bir gün, hayvan ya da insan fark etmediğinde, önemli 129 
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olanın "aciz durumdaki bir canlıya" yardım etmek oldu-
ğunda, sanırım işte o gün, hepimiz gerçekten "insan" ola-
cağız. 
Bir gün, size bir yardım isteğiyle 'geldiğinde binleri, ben 
"önce insan diyorum" demeyip de o anda, tam da o anda 
kalbiniz "yardım isteyen" bir cana kapılarını açtığında ve 
sizin bu can'a, hayvan da olsa yardım ettiğinizde, tam da 
o anda sanırım bir şeyler değişecek... 
Bir gün, hayvan ya da insan fark etmediğinde, acı çeken 
bir canlının acısını kendi bedeninizde de hissettiğinizde, 
bedeniniz, kalbiniz sızladığn-ıda, sanırım iste tam da o 
gün, bugünkü kıırt'un ne hissettiğini anlayacaksınız. 
Ve sanırım o gün sizin de kalbiniz kurdun kalbi olacak, 
sizin gözleriniz kurdun gözleri olacak... ve tüm dünyaya 
soracaksınız "neden" diye... 
Sevgili Savaş Aya ve ATV' ye bu görüntüleri ekrana geti- 
rerek gösterdikleri duyarlılığa tekrar teşekkür ederim. 

Son Çarşamba 
Bugün Son Çarşamba 
Bugün günlerden Çarşamba 
Kafamın içinde bir karmaşa 
Kalbimde "can"ların acıları 
Kulaklarımda "can"ların bağınşları 
o "can"lar orada 

Ben "can" burada 

130 	Tek bir can olmuşuz da 
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Kimseler farkında değil 
Kimselerin umurunda değil 
Herkes kendi cam= derdinde 
Herkes kendi kavgasında, keyfirıde 
Oralarda canlar yarımakta 
Oralarda canlar solmakta 
Kimseler görmeden 
Kimseler duymadan 

Kulaklar tıkah 
Yürekler mühürlü 

Bugün günlerden Çarşamba 
Biz "can"lar için herhangi bir hafta 
O "can"lar için son Çarşamba 
Nasıl ama?4  
7.8.2002 

4 Bu şiiri Istanbul'da yazdım. Aradım İzmir'i, anneme okudum. Annem 
"hayvanlar için yazdığını bilmesem insana yazılmış derim" dedi. 

Telefonu kapadık. 10 dakika geçti geçmedi, annem aradı. Ağhyordu. 

"20 dakika önce deden ölmüş" dedi, nefes darlığı vardı, kriz geçirmiş ve 
ölmüş. Tam da bu şiiri yazarken. 

Rahat uyu canım dedem... 131 
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Çocuk ben 

Çocukken ben 

Ve henüz anne babamın korkulanyla beynim yıkanma- 
mışken 
Kalbim tüm sevgilere açıkken 
Çok sevdim bu küçük cam 

Onun da benim gibi çaresiz 

Onun da benim gibi savunmasız 
Onun da benim gibi masum olduğunu bildim 
Onun da benim gibi anne babasına muhtaç 
Onun da benim gibi bir can olduğunu bildim 
Çocuk ben çocuk kalbirnle sevdim bu çocuk köpeği 
Çocuk ben, 

Çocukken ben, 

Bir tutardım tüm canlıları 
Çocuk gözlerim miydi "birliği fark eden? 
Yoksa seven kalbim mi? 

Gönül gözleri çocukken mi açıktır sadece? 
Gönül gözleri kapanır mı bizler büyüdükçe? 
Çocuk ben, keşke hiç büyümesem 
Çocuk ben, kocaman kalbimle hep çocuk, 

Hep açık, hep insan kalsam... 
09.06.2005 

132 
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Ayşa 
Sıcak yaz gecesinin mahmurluğ-undakileri bir çığlık irkilt-
ti. Ses sokaktan geliyordu. Pencereye balkona koşanlar sa-
rışın kızı gördüler. Bir adam tarafından sürükleniyordu. 
Apar topar beyaz bir araca bindirildi. 

Ayşa ayaz ayaz çığlık atıyordu, yardım istiyordu. Yetişe-
mediler feryatlarma. Ayşa resmen kaçırılmıştı... 

Sonra polise haber verdiler. Herkesin gözü önünde olan 
bu ihbara duyarsız kalmayan polis kaçıran adamı birkaç 
saat sonra yakaladı. Adam Ayşa'yı bağlarruştı, tecavüz 
ediyordu. Ayşa ağzı ve bacakları bağlı çaresizdi. Polislerin 
gözüne adamın yerdeki külotu ve Ayşatnın saçları ilişti. 
Hayatlarında ilk kez böyle bir manzara görmüşlerdi. 

Ayşa ise bağları çözülür çözülmez koşarak kaçtı. Geldiği 
yer kaçırıldığı yerdi: Evi, yani sokağı. 

Ayşa bir köpekti. Beyaz, uysal, herkesle barışık, sokağırun 
maskotu bir sokak köpeği... 

Sanık ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Bu köşeden defalarca hayvana şiddet ve tecavüzün bir 
adım sonrasmın çocuk ve kadın olduğunu anlattım sizle-
re. Denizli'deki 2 aylık bebeğe tecavüzü de hatırlatmaya-
cağım size. Savcının neden TCK kapsamında değil de 
5199 kapsamında değerlendirdiğini olayı da sorgulama-
yacağım. 

Ben sizleri Ayşatyla gözş göze bırakıyorum... 

Olur da Ayşaiya yaşadıklarını unutturmak isterseniz, olur 
da onun korkmuş ruhunun yaralarırıa merhem olmak, 
ölene kadar ailesi olmak isterseniz 532.593 25551 arayın. 133 
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EŞYA MUAMELESI 
Köpeklerin en büyük korkusu, 

evden onsuz çiktiğınızda 
tekrar geri gel meyeceğinizdir. 

(Köpek psikoloğu Stanley Coren) 

Rüzgar eken fırtına biçer 
Efendim, Türkiye'nin manasız modalarmdan biridir bu. 
Hediye olarak evcil hayvan almak! 

Bazı aileler, yazliklarına giderken çocuklarına karne hedi-
yesi olarak oyuncak, kitap almak yerine bir köpek ya da 
kedi alırlar. O hediyenin "canlı" olduğunu unutmasalar, 
herşey normal. "Uygar anne babalar olarak, çocuklarına 
bir arkadaş, bir dost kazandirmışlar. Ona hayvan sevgisi-
ni, bir başka canlı için özveride bulunma alışkanlığinı ka-
zandırmaya çalışıyorlar" diye düşünüp bu kişileri öpüp 
başı= üstüne koyabilirim de. 

Ancak yaz sezonu bitip de sıra geri dönüşe gelince o iyi 
niyetli, duyarlı, uygar insanlar gidiyor; karşımıza sorum-
suz, duyarsız, acımasız, düşüncesiz, bencil binleri gluve-
riyor. Böyleleri, yaz boyunca çocuğuna, hatta kendisine 
dostluk eden köpeğini, işi bitmiş, eskimiş, bozulmuş bir 
oyuncak gibi sokağa atıp kaçıyorlar. 

Neymiş efendim; onların apartmanda köpek beslemek ya-
sakmış... 134 
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İyi de kardeşim bunu tatil dönüşü mü öğrendiniz? Ma-
dem yasaktı, bu hayvanı geri götüremeyecektiniz; niye al-
dınız? 
Bırakıp gittiğiniz, sokağa terk ettiğ-iniz zavallı hayvanların 
arkaruzdan ne acılar çektiklerini biliyor musunuz? Nasıl 
yaşadıklarından daha doğrusu öldüklerinden haberiniz 
var mı? 
Ya çocuklarınız? Onlara şu mesajları verdiğ-inizin farkında 
mısınız? 
- işine gelmeyince bir canlıyı, bir arkadaşını zor durumda 
bırakmaktan sakin çekinme! 

- Çıkarların, zevklerin için herkesi kullanmaktan korkma! 

- Kişisel çıkarın bitti mi kim olursa olsun, herkese baş 
tekmeyi! 
- Dünya senin etrafında dönüyor, gerisini boş ver! 

Bu düşüncelerle yetiştirdiğ-iniz çocuk ya da çocuklar, kuş-
kusuz bu topluma bir biçimde zarar vereceklerdir. Ancak 
en büyük bedeli siz ödeyeceksiniz. Yaşlandığınızda, elden 
ayaktan düştüğünüzde, çocuğunuz size sırtını dönmekte, 
arayıp sormamakta sakınca görmeyecek... 
Belki de hak ettiğinizi yaşayacaksıruz, ektiklerinizi biçe-
ceksiniz. Ne dersiniz? 
Not: Komşunuz köpeğini terk ettiyse lütfen belediyeye 
ihbar edin. Gerekli cezayı almaları ama daha önemlisi 
bundan sonra başka bir canlının günahma girmemeleri 
için... 
Unutmayın: 
SESSIZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR. 135 
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RANT... 

Kısırlaştırma pas tası 
Bugün söz onlarda! Türkiye'nin en eski hayvan koruma 
derneklerinden THKD, yeni ve etkili aktivistlerden HAY-
VİST ve ayıptır söylemesi, bizimkisi yani YHS! 

Bu üç dernek bir araya geldiler ve bir manifesto yayınladı-
lar. Dikkatli okumaruzı, atlamamanızı ve satır aralarında-
ki mesajları anlamaruzı dilerim. Anlarsaruz ve onları des-
teklemek isterseniz, bu manifestoya 
www.sessizkalmasucaortakolma.com  üzerinden imza ve-
rebilirsiniz. Kanlı pasta diyorlar buna, kısırlaştırma pasta-
sı! 

MANİFESTO 

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın genelgesi gereğince sokak 
hayvanlarırun lusırlaştuula ve rehabilitasyon bedeli hay-
van başına 60 TL olarak belirlenmiştir. Aynı genelgeyle 
yerel yönetimlere rehabilitasyon merkezi inşaatı için talep 
halinde fon aktarılacağı belirtilmektedir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın maddi olarak desteklediği 
yerel yönetimler, neden taşeronla çalışma yoluna gider-
ler? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2006 yılında açtığı taşeron 
136 	ihalesini taşeronlarm kısırlaştırma ve rehabilitasyon ko- 
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nusunda yetkin olmadıkları gerekçesiyle ihale iptaline gi-
derek bu uygulamasına son vermiştir. Bu önemli örnek, 
taşeronlarla sokak hayvanı sorunun çözülemeyeceği ko-
nusunda en önemli kamthr. 
Bugüne kadar yaşanan "Taşeron+Belediye=İHALE" ger-
çeğinde gelinen nokta meşrulaştırılmış itlaftır. 
Taşeronlarla çalışan hiç bir belediye kalıcı çözüm ürete-
memiş, ödenen paralar boşuna öden_miştir. 
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın ayırdığı hayvan başına 
60TL'lık bütçe bu işin maliyetini rahatça karşıladığı halde 
belediyeler lusırlaştırma ihalelerini hayvan başına 200 TL 
karşılığı neden taşeronlara vermektedirler? 
Belediyeler yetersiz bütçe gerekçesiyle elektrik ve su para-
larını ödeyemezken her ilde ortalama 20.000 sokak köpeği 
olduğu düşünülürse, hayvan başına 140 TL fazladan 
ödendiğine göre, il başına kısırlaştırma için taşeronlara 
ödenen ortalama bütçe 4.000.000 TL, 81 ilde toplamda or-
talama belediyeler tarafından sokak hayvarılarmırı kısır-
laştırma ve rehabilitasyonuna ödenen bütçe 324.000.000 
TL'dir. 226.800.000TL bütçe fazladan harcanmaktadır. 
Ülkemiz ekonomik koşulları göz önünde bulunduruldu-
ğunda halkın vergileri ile toplanan 324.000.000TL'Iik pasta 
kimler tarafından, ne sebeple paylaşılmaktadır? 
Bu uygulamayı kendi bünyesinde sözleşmeli personel ça-
lıştırarak daha ucuza ve insani yollarla hayata geçiren be-
lediyeler mevcuttur. Neden onlar örnek alınmamaktadır? 
Biz, aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri, hay-
van korumacılar ve duyarlı vatandaşlar hayvanlara zarar 
veren ve halkın vergilerini heba eden bu gereksiz uygu- 
lamaya son verilmesini talep ediyoruz. 	 137 
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Saygılarımızla, 

HAYVAN AKTİVİSTLERİ DERNEGİ 

TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA DERNEGİ 

YAŞAM HAKKINA SAYGI DERNEGI 

Kısırlaştırma(ma)! 
Geçen hafta yayınladığı= manifesto çok farklı algılan-
mış, yanlış anlaşılmışız. Hayır efendim, kısırlaştırmaya 
karşı değiliz. 

Kısırlaştırmanın bir sektör haline gelmesine karşıyız. 

Belediyelere böcek zehirleme hizmeti veren firmaların 
bugün hayvan rehabilitasyonuna soyunmasma karşıyız. 

Devletin ayırdığı 60TL'Iik bütçe, maliyetleri fazlasıyla kar-
şılarken belediyelerin bu işi 200TL karşılığında özel şirket-
lere yaptırmalarma karşıyız. 

Hayvanlarm akıbetinin belirsizliğine karşıyız.. 

Yüz hayvan alman yere otuz hayvan bırakıhp kalan yet-
miş tarıesirıden haber alınamamasına karşıyız. 
Daha arıesteziden çılunamış hayvanların ormanlara atıl-
masına karşıyız. 
Kısırlaştırılmarruş hayvana küpe takılıp atılmasına karşı- 

Belediyelerin bu işi kendi kadrolarına yaptırmak yerine 
dış kapının mandalı şirketlere yaptırmalarına karşıyız. 
Hayvanların can taşıyanlar olduğunu unu tan, onları yok 
edilmesi gerekli birer haşere gibi görenlere karşıyız :138 
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Çünkü bizler yaşam hakkı savunuculanyız. 

Kısırlaştırma kesinlikle gerekli deriz. Kısırlaştırıp, aşılamp 
alındıkları yere bırakılmalarım isteriz. 

Hayvan popülasyon artışıyla ancak bu şekilde mücadele 
edileceğini biliriz. 

Ve bizi bilerek yanlış anlayanlara karşıyız. Taşeron sevda-
lilarına karşı olduğumuz gibi. 

Hazır karşı karşıya gehnişken "pitbullar toplatılmıyor, ge-
nelge yanlış anlaşıldı" diyen bakan ve onun sözlerini des-
tekleyip hayvan korumacıları yanlış bilgilendiren STK'lara 
karşıyız. Halen resmi bir genelge çıkmadı. Ama maalesef 
hayvan korumacılarm üzerine ölü toprağı itinayla serpiş-
tirildi. 

Özetle söylemek gerekirse bizler kisvelilere ve akçelilere 
karşıyız. Nokta! 

Hayvanları Koruma(ma) Günü 
Efendim, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, 1 ekim dün-
ya vejetaryenler günüydü. 

Türkiye'nin her yerinde dikkat çekmek için farklı aktivite-
ler yapıldı. 

Ben ise... 

Hayvanları korumak nerede başlar, nerede biter diye me-
rak ediyorum bir süredir. Geniş çerçeveden baktığınızda, 
hayvanların nasıl bir rant kapısı olduğunu bildiğinizde 
hayvanları korumak için yapılan çalışmaların nasıl deve-
de kulak kaldığım da fark ediyorsunuz. 139 
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"Yasa çıksın, yasa çıksın! " 
Çıktı yasa. Ne oldu sonra? 

Hayvanları korumaktan aciz, uyduruk cezalarla bezen-
miş, Kabahatler Kanunu kapsamında bir yasa. Şiddet da-
ha da arttı, çünkü nasılsa cezalar arılamsızdı. Nasılsa sav-
cılar bu işi ciddiye almıyorlardı, şikayetler davalaşmıyor-
du. Halen de öyle. 
"İl kurulları oluşturulsun, dilekçe yazın." 
Yazdık. Oluşturuldu. Ne oldu sonra? 

İzrnir'in ilk oluşturulan il kurulunda bir yıl görev aldım. 
Ne büyük işler çıkarmış il kurullarıından, öğrendim. 
"Kısırlaştırma başlasın. Dilekçe yazın." 
Yazdık. Başladı. Ne oldu sonra? 

Başladı lusırlaştırma daha doğrusu itlafı meşrulaştırma. 
Belediyeler devletin bu iş için ayırdığı para hayvan başına 
60 TL iken ve kendi bünyelerinde kadrolu veterinerleri 
varken kısırlaştırmayı taşeronlara havale ettiler. Etmeleri 
aslırıda usulsüzlük iken bir de 300 TL'yi bulan rakamlarla 
bu işi, özel sektöre verdiler. 

Ormanlar hayvan doldu. Hayvanların yarısı yok oldu. 
"Say testisi al parayı" ihaleler gözde oldu. Türkiye gene-
linde hayvan sayısı düşünülünce sadece lusırlaştırma pas-
tası tahmini 324.000.000TL oldu. Şaka değil, yedi sülaleni-
zi kurtarır efendim. 
İş lusırlaştırmayla biter mi bitmez... Barınak da yapılmalı, 
varsa iyileştirilmeli. 
Alın size inşaat... 

140 	Barınakta hayvanlar yemek yiyecekler elbette... 
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Alın size mama. 

Bu hayvanlar hasta da olacaklar elbette... 

Alın size ilaç. 

Hijyen de lazım, malum hastalık var... 

Alın size temizlik malzemeleri. 

Hayvanlar taşmacak falan ya oradan oraya... 

Alın size her türlü kargo taşımacılığı. 

Daha sayayım mı efendim? Bence durayım. Size de derim 
ki bir silkelenin. Türkiye'de Sokak hayvanları üzerinden 
binleri köşeyi dönüyorlar. Daha kötüsü, bugün taşeron-
ları/ taşeronluğu engellesek dahi yarın STK'lar karşımıza 
taşeron olarak çıkacaklar. Dediydi dersiniz... 

Binleri bugün kurdukları şirketlerini, üye oldukları STK 
üzerinden zengin edecekler, bu taraftan hayvanseverlere 
dilekçeleri yazdınp maşa olarak kullanacaklar. İhaleleri 
alacaklar. Ve görüntü STK - yerel yönetim işbirliği olacak. 
Hazırlanan kılıfa da kimse bir şey diyemeyecek. 

Kısacası onlara her gün "Hayvanları Korumal(ma) Günü" 
olacak. 

Orman Yasası 
Geçtiğimiz aylarda binleri müjdeli(!) bir haber paylaştı 
bizlerle. Dediklerine göre yaptıkları lobi çalışmalarıyla 
orman yasasında talep ettikleri değişikliği gerçekleşmişti. 
Sevgili Çevre ve Orman Bakan'lanna, milletvekillerine, 
mecliste lobi çalışmaları yapan temsilcilerine teşekkürle-
riyle sundukları yasa değişikliği ve gerekçesileri aşağıda. 141 
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31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun; 
b) 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, 
doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama 
tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları barmağı ve me-
zarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin 
ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları 
üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve 
zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli 
mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığu-ıca izin verilebi-
lir." 

Arıladığım kadarıyla orman arazilerine isteyen özel kişi-
ler, taşeronlar, STK'lar ve iktisadi işletmeler barınak aça-
cak. 

Neden orman, kaç kişi gider o ormanlara da hayvanları 
kontrol eder, başını okşar, orası meçhul. 
Kaçı gerçekten yaşar orası daha da meçhul. 
Kimler ormanda barınak bahanesiyle başka şeyler inşa 
eder orası da meçhul. 

Meçhulleri başka bir yazıda uzun uzadıya konuşuruz da 
benim kafam gerekçeye takıldı. Aklım almıyor. Orman 
yasasında dahi sahipsiz hayvanların toplum sağlığını teh-
dit ediyor diye gösterilmesini hakikaten aklım almıyor, bu 
yaklaşım benim zekamı aşıyor. 

"Şehir merkezlerine yakın hayvan bakımevleri halk sağ-
ilgim tehdit edeceğinden söz konusu bakımevlerinin 
şehir merkezinden uzak orman arazilerinde kurulması, 

142 	ayrıca, nüfus artışı ile birlikte insanların şehir merkezle- 
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rinden uzak yerlerde hayatlarını idame ettirme isteği 
nedeni ile tapulu ve hazine arazilerine bakımevi yapıl-
ması gürültü, çevre kirliliği gibi şikayetlerin artırmasma 
neden olmaktadır. Bu düzenleme ile hayvanlara daha 
tabii ve geniş ortamda yaşama imkanı sağlandığı gibi 
toplum 

Aslında aklırrun almadığı detaylar daha fazla ama bir son-
raki yazıda. Tüm sorular ve çekinceler. 

Bu arada TBMM'de yaptığım sorgulamada bu değişikliğin 
henüz komisyonda olduğunu öğrendim. Yani henüz hala 
teklif aşamasında bu erken müjde... 

Hayvanseverlikten geçinenler! 

Geçtiğimiz günlerde bir söyleşi sırasında çok hoşuma gi-
den sözler duydum. 

Dinciler, dinci geçinenler, dinden geçinenler... 

Budur dedim kendi kendime. Budur hadise. 

Hayvanseverler, 

Hayvansever geçinenler, 

Hayvanseverlikten geçinenler... 

Gerçek hayvanseverler başımız üstüne. Hayvansever ge-
çinenler ise bugün var yarın yok, bir moda gibi gönüllü-
lük etmekte. 

En tehlikelisi hayvanseverlikten geçinenler elbette. AB 
fonlarırun iştah açan rakamları, taşeronlarm sıcak(!) dost-
luğu söz konusu olan bu durumda kimin ne olduğunu 
bilmek en zoru belki de. 143 
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Ben kimin ajitasyon yaptığına takıldım bugünlerde. 

Bakınız, TDK sözlüğü ajitasyon için ne diyor? 1. Kışkırt-
ma. 2. Duygu sömürüsü yapma. 3. İnsanın zihninde ve 
duygu dünyasında sarsıntı yaratma. 

Şiddete maruz kalmış bir hayvanın tek resmi ile ajitasyo-
nun dibine vurabilirsiniz elbette. Fotoğrafın kendisi acıyı 
anlatır, kolaydır kışkırtmak. 

Biraz da sonu "cik cik"le biten sözcüklerle bir metin yazar-
smız, duygu sömürüsünün en etkilisini yaparsınız. 

Bir de birilerini hedef gösterirsiniz, duygu dünyasında 
sarsıntı yarattığı= insanlar hazır askerler oluverir bir 
anda. Ondan sonra salın sahalara! 

Ben derim ki bu carniaya yeni giren dostlara: Siz siz olun 
ajitasyon oltasına takılmayın! 

Ekmek ağglarmuz tüm Türkiye'de 
Yaşam Hakkma Saygı Derneği olarak "Ekmek Ağacı yapı-
yoruz! Hedef: Tüm Sokaklar, tüm Türkiye" demiştik ya, 
ekmek ağaçlarının sayısı 22.000'i buldu yurdumun dört 
bir yanında. Türküz biz, geleneklerimiz var, kocaman du-
yarlı yürelderimiz var demiştim yanılmarruşım, haldıymı-
şım. 
Ve iyi ki bu ülkede, bu iyi yürekli insanlarla birlikte yaşı-
yorum. 

Küçük reformlar uğruna 
Hayvan koruma mı, kedi- köpek koruma mı? 

144 Günümüz hayvansever ya da yeni moda adıyla hayvan 
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korumacı profiline baktığımızda görünen resim ağırlıklı 
olarak kedi ve köpek koruyan kişilerdir. Maalesef Türki-
ye'de ve dünyada çok yaygın bir anlayıştır bu. 

Peki neden hergün mezbahalarda hayvanlar kesilirken 
hiçbir hayvan korumacı tepki göstermez de yılda bir kere 
kurban bayramında kesilmesi onları çileden çıkartır? 
Aynı kişiler bir balkonda bakılan köpek için topluca ayak-
larur da neden yol kenarlarmda bir metre iple bağlaruruş, 
küçücük kafeslerde tutulan koyunlan kurtarmak için kim-
se herhangi bir teşebbüste bulunmaz? 
Maalesef bu sivil toplum kuruluşlarının en büyük hataları 
"Biraz düzelme olması hiç olmamasından iyidir" mantı-
ğıyla küçük reformlar uğruna temel ilkelerinden ödünler 
vermeleri." Ve bu yanılgı hayvanların durumunu gerçek-
ten iyileştirmediği gibi kamuoyuna da sorunun çözüldü-
gü gibi yanlış bir mesaj veriyor. Ne büyük çelişki! 
Peter Singer, Hayvan Özgürleşmesi kitabında birçok ne-
deni ele almış. Bunlardan en önemlisi, belki de en kötüsü 
ve maalesef ülkemizde de örneklerinin arttığını gördü-
ğümüz giderek servet, üye sayısı ve saygınlık bakımından 
büyüyen sivil toplum örgütlerinin zamanla radikallikleri-
ni kaybetmesi ve yerleşik düzenin bir parçası haline gel-
mesi. Devlet yetkilileri, yerel yönetimler, iş çevreleriyle 
yakın ilişkiler kuran bu kurumlar, hayvanların durumla-
nru iyileştirmek için bu ilişkileri kullanıyorlar. Sokak kö-
pelderini kısırlaştırmak ya da bireysel eziyet olaylarının 
peşine düşmek, sistemli zulme karşı büyük kampanyalar 
yapmaktan daha risksiz diye düşünüyorlar herhalde. 
Öyle ya; suya sabuna dokunmadan, ilişkileri zedelemeden 
ve ne yazık ki servet kazanmaya devam ederek iş yapar 
gibi yapmanın ne riski olabilir ki? 145 
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AB fonlarımn iştah kabartan rakamları, yerel yönetimlerin 
bu fonlardan pay almaları, hayvan rehabilitasyonu adı al-
tında dev gibi bir kısırlaştırma - aşılama pastası derken si-
vil toplum kuruluşları da temel ilkelerinden ödün veriyor-
lar mı gerçekten? 
Böyleleri, acaba mesleki reklamları uğruna, "tüm köşeler 
kapılmış ve sadece bu köşe boş kalmış olduğundan" mı 
buradalar? 
Köşe kapmaca mı oynuyorlar gerçekten hayvan koruyan-
larla kendilerine köşe yapma derdinde olanlar Yoksa köşe 
dönmeye mi çalışıyorlar? 
Binleri her daim ebe rolünde, binleri her an yeni köşeler 
kapmakta. Ya da sözde köşe değiştiriyormuş gibi yapıp 
ebeleri yarultıp durmakta. 
Hangisi acaba? 

Adı her ne olursa olsun, hayvansever ya da hayvan ko-
rumacı, bu işe gerçekten gönül vermiş kişiler her zaman 
neden burada olduklarını hatırlamalilar. 

146 
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ATATÜRK ... 

Saat kaç? 

Son sözü "Saat kaç?"tı... "Saat 9'u 5 geçe, Atam Dolmabah-
çe'de.." sözleriyle kaldı bu acı gün çocukluk anılarırruzda... 

Doğa aşığı 
"Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Bu-
rasıru öyle ağaçlandırmız ki kör bir insan dahi yeşillikler 
arsında olduğunu fark etsin" diyecek kadar yeşile aşık... 
Istanbul'un eski vali ve belediye başkanlarından Muhittin 
Üstündağ ve Afet İnarda birlikte boğazda bir motor gezi-
sinde Salacak önlerinden geçerken; "Bu güzel yerleri ağaç-
larla bir kat daha gtizelleştiırmek için İstanbul Belediye 
Başkanı olmak istiyorum" diyecek kadar ağaçlarla nefes 
alan... 
"Bu vatan, çocuklarımız ve toruırdarmuz için cennet yapıl-
maya değer" diyecek kadar doğa aşığı bir lider. 
Kısacası aynı zamanda O, bir Hayvansever... 

Latife hanımla evlendiği zaman ona ilk hediyesi bir attın 
Dünya Savaşı yıllarında doğu cephesinde savaşır:ken "Alp" 
adıında bir köpeğinin olduğu, bu köpeğin onun yatak oda-
sının kapısında beklediği ve Atatürk'ün izni olmadan hiç 
kimseyi içeri bırakmadığı anlatılır... 
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Sokak köpeği FOKS 
Atatürk, bir sabah gezirıtisirıde, seyyar fotoğrafgrun sehpa-
sınırı ayaldan arasında yatan köpeği görünce sordu: 
-Bu köpek senin mi? 

Fotoğrafçı birden ne yapacağını şaşırdı. Sonra toparlanarak, 
- Evet paşam, diye karşılık verdi. 
- Çok güzel bir şey. 
- Çok beğendiyseniz size hediye edeyim paşam. 
Köpek o zaman yavruydu. Asil filan değil, bayağı sokak 
köpeğiydi. Ama tüyleri çok güzeldi. Atatürk bir daha hay-
yana dikkatle bakarak, yarundakilere, 
- Bu adamı memnun ediniz, dedi. 
Böylece, fotoğrafçı= köpeği Foks, Atatürk'ün köpeği ol-
du. 
Foks aşağı, Foks yukan derken, hayvan büyüdü. Adının 
nereden geldiğini hatırlamıyorum. Foks, uzun süre köşkte 
kaldı. Bir Cumhurbaşkanı köpeği olarak hayatta kendi cins-
'erinin hiçbirine nasip olmayan mutlu bir yaşam sürdü. 
Foks, Atatürk'ün yatak odasında yatardı. Karyolasuun ayak 
ucunda onun için diktirilmiş özel bir minder bulunurdu. 
Atatürk sabaha karşı yatağına girene dek Foks da uyumaz, 
onu bekler, ancak sahibi yatmca yatardı. 
Farkh anılarından aldığım bu alıntılar, Atatürk'ün hayvan 
sevgisinin en çarpıcı örneklerinden bazılandır. 
10 Kasım'a 2 gün kala, sadece onun kurduğu curnhuriyetle 
gurur duymuyorum, onun gibi bir lidere sahip olmuş ol-
maktan dolayı da gurur duyuyorum. 
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Ben, düşmanlarımı bile böyle 
vuramamışımdır! 
"Bir arkadaş daha bizi terk ediyor bugün Sabiha..." dedi- 
ğinde acı içinde, Sabiha Gökçen birden irkilecek, o 	er- 
de Gazi Paşa'nın yakınları arasmda ölümcül bir hastalığa 
yakalanmış kim var diye belleğini zorlayacak, çıkarama-
ymca da Gazi  böylesine üzgün olduğuna göre ölümüne 
yandıği bu arkadaşının bilmediği ama mutlaka çok sevdiği 
biri olduğunu düşünürken içeriye Gazi'nin tabancasım 
elinde tutarak giren bir dosta onun: 
"Durumu nasıl? Hiç umut yok mu?" diye sorması karşısın-
da şaşkınlığı daha artacaktı... 
"Maalesef Paşam! Yok. .. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle 
daha fazla acı çekmesine müsaade etmeseniz iyi olur... Bir 
şey daha söylemek isterim... Gözleri sanki sizi arar gibi..." 
"Arar, arar ya... Atlar insanlardan daha hassas, daha vefa-
kar ve daha çıkar düşüncesinden uzaktırlar. Bunca yıl bana 
hizmet etti, bana yoldaşlık etti. O benim koktuna, ben onun 
kokusuna alıştık. Birbirirnizin huyunu da iyi öğrendik. Ya-
zık oldu hayvaruma..." 
Evet, o çok sevdiği atlarından biri hastalarımıştı, umar da 
yoktu, vurulması gerekiyordu acısını dindirmek için. Ona 
karşı bu son görevi de sahibi yapmalıydı. Silahını aldı, ahı-
ra doğru yürüdü. 
Gazi eğildi, mendili ile köpüklerirti sildi, yelesini okşadı 
atırun. 
"Oğlum, oğlum! Şimdi bütün acıların dinecek!.." 
Öptü onu birkaç kez. 
"Sen mi beni arayacaksm, yoksa ben mi seni?" 
Doğruldu, silahını hayvanın tam altına doğrulttu. Parmağı 
tetikte. Ama öyle kalakaldı. Bir yontu gibi. Ve birden gözle-
rinden yaşlar boşandı. 149 
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"Alın! Alın! Götürün hayvanı buradan! Çok uzaklara götü-
rün. Acı çektirmeden ölmesini temin edin. Gerekirse iğne 
yaptırır'. Uyuturı, öyle vurun! Ben düşmanları= bile böyle 
vuramamışımdır! Bana bunu yaptırmayın..." 
Gazi, uzunca bir süre ata binemeyecekti... 

Refik saydam hıfzısıhha enstitüsü  
F.Rıfkı Atay'ın aktardığı bu anı bana ister istemez Deşifre 
programı tarafından gizli kamera ile çekilen Refik Saydam 
Hıfsızsıhha Enstitüsü'nün 2 sene önceki görüntülerini hatır-
latıyor. 
Türkiye'nin tek serum üretim merkezinde atlardan, akrep 
sokmasma karşı yapılacak serum için kan alınıyor ancak 
anestezi uygulanmıyordu. Atın damarı kesiliyor ve kanı 
azar azar alınıp yaşamasına imkan verilebilecekken, bir ke-
rede alınıyordu. Atlar acı içinde kıvraruyordu. Kanı tüke-
nen at kapının önüne taşırup bahçede can çekişerek ölüme 
terk ediliyordu. 
Bu insanlık dışı uygulamanın sona ermesi ve dünyada ya-
pıldığı şekilde acı çektirmeden yapılması için o zamanki si-
yasi partilere binlerce dilekçe yolladık. İlgili birimlerin ilgi-
sizliği nedeniyle tüm partilere de giden bu dilekçeler dün-
yanın dört bir yanındaki binlerce hayvanseverden gitti. So-
nuç mu? Sanırım yeni bir gizli kamera gerekiyor. 
Dünyada eşi benzeri olmayan bu yöntemle bir canlıyı ayaz 
ayaz inleterek saatlerce tüm kanını alan ve ardından tüm 
kanını insardığa(!) vermiş bu hayvana acı çekmeden ölümü 
bile çok gören bu bilimsel(!) yaklaşım bana ister istemez 
Atatürk'ün "Ben düşmanlarırru bile böyle vuramarruşımdır! 
'sözlerini hatırlatıyor. 
Acaba Atatürk bu yapılanlar' görseydi, bunu yapanları ne 
yapardı? 150 
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Doğa aşığı Atatürk 
Çankaya Köşkü'nden Meclis binasına giderken o günün 
Arıkara'sında bir tek iğde ağacı var. Mustafa Kemal da, her 
gün ağacın önünden geçerken arabayı yavaşlatyor ve ağacı 
selaınhyor. 
Bir gün, 'Bakın bu benim...' derken o ağacın yerinde olma-
dığım görüyor. Büyük bir telaşla otomobili durdurup ini-
yor. 

Buradaki işçilere, 'Ne oldu buradaki ağaca' diyor. 
'Efendim, yolu genişletmek için ağacı kestik' cevabım alı-
yor. 

Arabasına dönen Mustafa Kemal ağlamaya başhyor, "Bu-
nun başka yolu yok muydu?" diye. 

ORMAN çiFTLİĞİ 
Nezihe Arazlın aktardığı bu anı, Atatürk'ün doğa sevgisi-
nin boyutunu anlatması bakımından önemlidir, 
Yüce önderin doğa tutkusunun bir başka kanıtı da 1925 yı-
lında kendi maaşıyla yerini satm aldığı bataklık bir arazide 
yarattığı Atatürk Orman Çiftliği'dir. 
Zoru seven bu kocaman yürekli eşsiz insanın bir milleti ye-
niden su yüzüne çıkanşı gibi, bir bataklığı alıp toprağı ye-
niden filizlendirmesi için içinde nasıl bir doğa sevgisi olma-
lı diye düşünüyorum. Nasıl bir doğa, hayvan, insan sevgisi 
vardı ki doğaya, doğadaki canlıların tümüne birden sahip 
çıkabiliyordu? 

KOCAMAN YÜREKLİ 
Bu sevgide babasının ölümünden sonra yerleştikleri dayı- 151 
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sıran çiftliğinin mi etkisi vardı, yoksa bir irısan doğuştan mı 
kocaman yürekli olur? 
Ulusunu özgür kılan, bağımsız, onurlu bir devleti kuran 
büyük önder, onca yüküne, onca işine rağmen atla, köpek-
le, ağaçla, çiçekle de uğraşmayı nasıl başarabilir? 
Sıradan insanların akhrun almayacağı işler, davranışlar, 
yakışsa yakışsa ancak Atatürk'e, onun gibi bin yılda bir 
dünyaya gelen ender liderlere yakışır herhalde. 
Çanakkale'nin, Kurtuluş Savaşı'nın yüce komutanı, eşsiz 
askerin yüreğinde her carıhrun yaşama hakkına duyduğu 
saygı gerçekten şaşırtıcıdır. Ona tüm dünyada duyulan 
saygmın ne kadar hak edildiğinin de en somut kanıtıdır. 
Cumhuriyetin temellerini atan, bugünün Türkiye'sini yara-
tan önder her canlının yaşam hakkına sahip çıkmış, insanı, 
hayvanı, ağacı birbirinden ayn tutmarruş, hepsinin bir bü-
tün olarak yaşadığı bir Türkiye yaratmaya çabalamış. 

HAI<KINA SAYGI 

Devrirrıleriyle bir milletin çehresini değiştirmekle kalma-
IMŞ o milletin bu toprakları paylaştığı diğer canlıların da 
yaşam hakkına sahip çıkmış. Gün gelmiş kesilen tek bir 
ağaç için, gün gelmiş hasta ahrun öterıazisi için utanmadan 
ağlamış. 
Yüce önder Atatürk'ün bu özelliklerinin günümüz liderle-
rine de örnek olmasını, onların da Atatürk gibi, "insan, 
hayvan, bitki" ayırımı yapmadan doğadaki tüm canlıları 
sevrnelerini, korumalanru dilerim. 
Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulan bir Türkiye 
dilerim. 
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ÇOK ESKİDENDİ... 

At, avrat, silah... 
At, avrat, silah... Siyah beyaz bir Yeşilçam filmi. Bir za-
manlar erkekliğin, mertliğin, yiğitliğirı 
Geçen yazımda Atatürk'ün atlara olan düşkünlüğünden 
söz etmiş, bugünkü yaşananlara dikkat çekmiştim. Bu haf-
ta biraz daha eskiye gitmek istedim. "Payitaht-ı Zemin 
Eminönü Bir Dünya Başkenti" adlı eser, Osmanlı'run hay-
van haklarına bakışım gözler önüne seriyor. 
Kitaba göre Padişah 3. Murat, 1587'de "yük beygirlerine 
taşıyabilecelderinden fazla yük yüklenmemesi konusun-
da" ferman çıkardı. Fermanda, sahiplerinden, hayvanları-
nı iyi beslemeleri istenirken, hayvanlara taşıyabilecekleri 
ağırlıktan fazlasını yüklemek de yasaklandı. 
Osmanlı arşivlerinde yer alan 2 Ekim 1856 tarihli belge ise 
300 yıl sonra ayrıl duyarlılığın devam ettiğini gösteriyor: 
"Saadetli efendim hazretleri, beyana gerek olmadığı üzere, 
beygir hamallarırun cuma günleri tatil eylemeleri ve bey-
gir sahiplerinin beygirlerin boş olduğu halde üzerine 
binmemek üzere semerleri üzerine demir çubuklar mıh-
lattırmaları eski adettendir. Fakat bir müddetten beri bu 
usule riayet edilmeyerek cuma günleri tatil edilmemekte 
ve sahipleri beygirleri yüklü olmadığı halde üzerlerine bi-
nerek birtakım çoluk çocuğa çiğnettirmektedirler. Bu hal 
layıksız bir şeydir ve asla caiz değildir. Bundan böyle 	153 



< Sıra İtlere Geldi 

bunların cuma günleri tatil ederek semerleri üzerine dahi 
çivi mıhlattırmalan kati olarak sağlanmalıdır. 
Ayrıca bu hususta beygir hamallan ile bu tür iş yapan di-
ğer ekmek, sebze taşıyan esnafın kethüdalanna gerekli 
tebligatm yapılması ve esnafın devamlı kontrol altında 
bulundurulmasmın şehremaneti yetkililerine dahi ifade 
kilmmasırun tarafıruza bildirilmesi Meclis-i Vala'clan ifade 
edilmiş olmakla o yolda gereğinin yapılması hususunda 
tezkire yazıldı. 
Esnaf birlikleri başkanları zabıtalar tarafından "yük hay-
varılannın haftanın 6 günü çalışacağı, bir gün dinleneceği" 
konusunda uyarılmışlar ve esnafı sürekli kontrol etmişler. 

16.yüzyıl İstarıbul'u hakkında en yetkin kaynaklardan biri 
olan Türkiye Mektupları adlı eserin yazan Ogier Ghiselin 
de Busbecq'in verdiği bilgi at sevgimizin altını çiziyor: 
"(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi mua-
mele ederler. Onları durmadan okşayıp muhabbetlerini 
kazararlar. Son derece zorda kalmadıkça kızgullıklannı 
çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonu-
cu olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli olu-
yorlar." 
At, avrat, silah... Sanırım artık sadece eski bir Yeşilçarrı 
filmi olarak hatınmızda. 
Atın yerini otomobiller aldığından mıdır bilinmez; ama 
artık atların pabucu dama atıldı. Atları gözümüzden ve 
gönlümüzden uzaklaştırdığuruzdan beri yiğitliğe, mertli-
ğe, dürüstlüğe ne oldu? 
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SONSÖZ... 

Yaşam Hakkına Saygı 

On sene önce bir yolculuğa başladım ben. Adım hayvan 
korumacılık koydum. İlk yol haritam "Köpek Sahiplen"di, 
sadece gönüllü olarak barmakta çalıştığımdan amaç ora-
dakileri sıcak birer yuvaya kavuşturmakh. 

Ben öğrendikçe, fark ettikçe bu isim dar geldi. 

Dört sene önce ise bir hayal kurdum, adına da "Yaşam 
hakkına saygı!" dedim. içine umutlarım, hayallerirrıi koy-
dum. 

Bugün hayalirniz yavaş yavaş gerçek oluyor gibi. Birbi-
rinden farklı görünse de aslında aynı amaca hizmet eden 
ama farklı hedef kitleleri olan işlerle ulaşıyoruz sizlere 
sanki. 

"Tutsak yunuslar" dedik, yunus gösteri merkezlerinin tra-
jedisine dikkat çektik. 

"Sessiz kalma, suça ortak olma" dedik, onlar için ağlamak-
tan fazlasını yaptık. 

"Askıda ilaç ve mama, barınaklara" dedik, sizlerle barı-
naklar arasında köprü vazifesini üstlendik. 

"Sahip Sizsiniz" dedik, sokaklardan ve barınaldardan 
hayvan sahiplenmenizi istedik. Petshoplardan hayvan sa- 
tın almayın dedik. 	 155 
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"Ekmek ağacı" dedik, kuşlar için ağaçlara ekmelsler astık. 
Karda aç kalmadılar. 
"Yaban hayatım koru" dedik, yaban hayatının şehirlere 
indiğini gösterdik. 
"Et gerçeği" dedik, küresel ısınmanın tabağınızda olduğu-
nu fark ettirdik. 
Yarın daha başka şeyler de diyeceğiz biz, fark etmeniz tek 
derdirniz! 
Onları fark etmeniz, 
Bu dünyanın diğer sahiplerine de değer vermeniz. 
Kalbinizde insandan başka tüm canhlara da yer açabilme-
niz en büyük dileğimiz. 
Yaşam hakkına saygı, aslında tek beklediğimiz bu. 

Sen yürümeye devam et... 
Öğretmen çocuğuyum ben. Her ikisi de öğretmen. İkisi de 
Türkçe öğretmeni. Sanmayın ki bu yazının bunlarla ilgisi 
var. Bir başlangıç yapmaya çalışıyorum sadece. 
Ne çok tayini çıkardı anne ve babamın. Babam önden gi-
derdi, biz "eş durumundan" arkadan. Tam yetiştik, yer-
leştik derken, kuşlar haber salardı bir yerlere, tekrar dü-
şerdik yollara. 
Bu tayin-yerleşmelerin birinde, Simav'ın bir kasabasında 
oynadım ben. Her çocuk gibi sokakta, "Halkçı Ecevit, Ha-
yır Demirel" bağırışları arasında. Anlamını bilmezdik ama 
evlerirnizde çok anlamlı denmişti bize bir kere. Çocuk ak-
lırruzla çivilerle yerlere kazırdık bu isimleri. Bir yarış, bir 
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O günlerden bir gün bu çocuk ben, çocuk kalabalığın ba-
guışlanna koştum. Kocaman bir çukur, boyumuzdan bü-
yüktü. Hayal meyal hatırladıgım bu kocaman çukurda bir 
küçük kaplumbağa. 

Çocuklar ayaz ayaz bağırıyorlar, çığlık çıglıga taş atıyor-
lar. Kaplunıbagacık olduğu yere sinmiş. Zaten kocaman 
çukurun içinde, zaten çıkmasına imkan yok, zaten başında 
devler bagrışıyor. Sonra hepsi birden taş atmaya başlıyor-
lar. 

Taş atıyorlar, egleniyorlar. Kaplumbağa düşman olmuş 
sanki, taşhyorlar da taşhyorlar. 

Bir taş o küçük kaplumbağanın kafasına isabet ediyor. 
Karuyor. Kaplumbağanın başının yanından kanlar sızıyor. 
Orada, o anda benim de başımdan kanlar akıyor, yüreğim 
acıyor. Daha fazla bakamıyorum. Hiçbir şey de yapamıyo-
rum. 

Dönüp arkamı yürüyorum, yürümüyor koşuyorum, koş-
muyor kaçıyorum. 

Utanıyorum. Kaplumbagadarı utanıyorum. Yardım ede-
mediğim için utanıyorum. Çoğunluğa uydugum, çoğun-
luğa ses çıkaramadığım için utanıyorum. Çocuk ben, ço-
cuk kalbinıle bu yapılar= yanlış olduğunu biliyorum. 
Çocuk ben, çocuk kalbimle utanıyorum sadece. 
Ne zaman bir kaplumbağa görsem, ben o günü hatırlıyo-
rum. Ben o kaplumbağayı ve başından sızan kanı hatırlı-
yorum. 
Ve kendi kendime söz veriyorum: 

Kalabalıklarda bir kişi kalsan bile yolunda yürümeye de-
vam et. 157 
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Kalabalıklarda bir kişi kalsan bile sen bildiğini yap. 
Tüm kalabalık seni taşlasa bile, başın kanasa bile, canın 
yansa, yüreğirı ezilse bile korkma onlardan. Haklı görme 
onları. 
Kalabahklarda bir kişi kalsan bile sen şahsiyetli ol, rengini 
belli et, insan gibi insan ol. 
Varsın onlar taşlasın seni. Çılgırılar gibi bağırsınlar. Canını 
yakmaya çalışsinlar. Kıstırıp seni kocaman, boyundan bü-
yük bir çukurun içinde, hep beraber taşa tutsunlar. Çıka-
mayacağıru bile bile sahte zaferlerini gğlıklarla kutlasın-
lar. 
En azından, inandığm yolda, inandığm biçimde, o koca-
man çukurun içinde ONURLU bir ölümün olur... 
Sen yürümeye devam et... 

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, 
ada letle hareket edip tek başına kal, daha iyi. (Gandi) 
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DEVLET/DEMOKRASİ/OLİGARŞİTTEOKRASİ / Dr. Edip YÜKSEL 159 



A Sıra İtlere Geldi 

ILGINÇ SORULAR /(10.Baskı) / Dr. Edip YÜKSEL 
MOR MEKTUPLAR / Dr. Edip YÜKSEL 
ASAL TARTİŞMA / Dr. Edip YÜKSEL 

KURAN'IN ŞİF. VE  MUKATTAA HARFLERİNIN ÇOZ./ Aydın GÜNDOĞDU 
KURAN'IN SIRADAN BİR İNSANA DüŞüNDÜRDÜKLERİ / Ilhami SADIK  

AYETLERIN INIŞ SIRASINA GÖRE KURAN ÇEVIRISI / A.ABDULLAHOĞLU 
DINLER TARIHI / Serğei Aleksandrovich TOKAREV  
MONOTEİST DÜŞÜNCELER / Cumhur ERENTÜRK 

KURAN AÇISINDAN EVRIM TEORISI / Kaarı GÖKTAŞ 
KONULARINA GÖRE KURAN ÇEVIRISI Prof. Dr. Ömer DUMLU 
ISLAMI REFORM IÇIN MANİFESTO / Dr. Edip YÜKSEL 

TAKANLAR VE TAKILANLAR TÜRBAN NEDIR? / Dr. Edip YÜKSEL 
GAYYA KARANLIĞINDAN KURAN AYDINLIĞINA / Eren ERDEM 

YAHUDI VE HIRİSTİYAN KAYNAK. TANRI IMGESI / Murat H. YILDIRIM 
ISYAN YAZILARI !Atilla Fikri ERGUN 
ABDESTLİ KAPİTALİZM / Eren ERDEM 
MÜSLÜMAN REFORMCULAR! Dr.Edip YÜKSEL 

UYGARLIKLAR TARIHI 
A'dan Z Ye MISIR / Ali NARÇIN 

A'dan Z'ye SÜMER / Ali NARÇIN 
A'dan Z'ye ASUR / Ali NARÇIN 
A'dan Z'ye URARTU / Ali NARÇIN 
A'dan Z'ye MAYA! Ali NARÇIN 

BÜYÜK UYGARLIKLARIN DOĞUŞU / Selehattin SERT 
ZAMANIN GERÇEK TARIHI / Cahit Doğan DOYAR 
YALANLAR-ÇELIŞKİLER-UYDURMALAR / ZAMANIN GERÇEK TARIHI - 2 

GÜNCEL 
SIYONİSTLER'İN NIHAI DÜNYA DÜZENI / Robert H. WILLIAMS 
DR. MICHAEL HIGGER'IN YAHUDI ÜTOPYASI I Editoryal Çalışma 
TURKİYE DE ÇINGENE OLMAK Mustafa AKSU 
ISRAIL'IN GAP SENARYOSU / Hasan TAŞKIN 
ITTIHAT TERAKKI / Halim DEMIR 
Doktorların Büyük Sırrı / KANSER CINAYETLERI / Yaşar GÖREN 

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE GÖÇ VE ISKAN / Fikret BABUŞ 160 


