yasamEkim

26/9/05

16:19

Page 78

Yaﬂam

S a r g u n

A .

T o n t

‹yi ki Do¤dun Mevlâna…
Derek Wall’›n editörlü¤ünü yapt›¤›
“Green History” (Yeﬂil Tarih) kitab› çevre
koruma konusundaki yaz›lar› içeren, benim en çok takdir etti¤im antolojilerden
biridir. Gelin bu ayki yaz›m›za bu kitaptan
bir al›nt›yla baﬂlayal›m:
“Hintliler karanl›k bir ah›ra bir fil getirip halka göstermek istediler. Hayvan›
görmek için o kapkaranl›k yere bir hayli
adam topland›. Fakat ah›r o kadar karanl›kt› ki gözle görmenin imkan› yoktu. O,
göz gözü görmeyecek kadar karanl›k yerde file ellerini sürme¤e baﬂlad›lar. Birisi
eline hortumunu geçirdi, ‘Fil bir olu¤a
benzer’ dedi. Baﬂka birinin eline kula¤›
geçti, ‘Fil bir yelpazeye benziyor! dedi.
Bir baﬂkas›n›n eline aya¤› geçmiﬂti, dedi
ki: ‘Fil bir dire¤e benzer.’ Bir baﬂkas› da
s›rt›n› ellemiﬂti, ‘Fil bir taht gibidir’ dedi.
Herkes neresini elledi, nas›l sand›ysa fili
ona göre anlatma¤a koyuldu.
Onlar›n sözleri, görüﬂleri yüzünden
birbirine ayk›r› oldu. Birisi sal dedi, öbürü elif. Herkesin elinde bir mum olsayd›
sözlerindeki ayk›r›l›k kalmazd›.”
Bu hikaye do¤umunun 800. y›l› dolay›s›yla bütün dünyada sayg› ve sevgiyle an›lan Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi
adl› kitab›ndan al›nm›ﬂt›r. Bu yaz›n›n çevre korumayla ne ilgisi var derseniz hemen
bir örnekle yan›tlayal›m. Nesli tükenmeye
yüz tutmuﬂ bir kuﬂ var ve sizin göreviniz
bu kuﬂu kurtarmak. Tabii önce bu kuﬂun
ne yiyip içti¤ini bilmeniz laz›m ki azalman›n bu yüzden olup olmad›¤›n› anlayabilesiniz. O zaman ekologlar devreye girecek.
Sorun iklim de¤iﬂikli¤inden de kaynaklanabilir. O zaman iklimcilere ihtiyac›n›z
olacak. Sorun aﬂ›r› avlanmaysa ilgilileri
uyarmak, belki de yeni hukuki düzenlemeler gerekecek. Tabii bu çabalar›n bir
de masraf› olacak. E¤er baﬂta bu olaya
bir bütün olarak bakan bir kiﬂi olmazsa
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konuyu inceleyen uzmanlar k›sa zamanda
hikayedeki Hintlilere benzer.

Shambo’ya A¤›t…
Derek Wall’›n dikkatinden kaçm›ﬂ ama
yukar›da okudu¤unuz fil hikayesine ilk
kez Buda’n›n bir vaaz›nda rastlar›z. Aradaki tek fark, hikayenin Hintli versiyonunda file dokunanlar›n kör olmas›d›r. Bu tür
hikayeler ortaya ç›kt›ktan bir süre sonra
insanl›¤›n ortak mal› oldu¤u için burada
bir al›nt› sorunu görmüyoruz. Bizim Hintli versiyonuna tak›lmam›z›n nedeni, birkaç hafta önce Shambo adl› bir bo¤an›n
baﬂ›na gelenlerle ilgili.
Shambo’nun hayvan veremine yakaland›¤› için idama mahkum edildi¤ini ilk kez
‹ngiltere’nin Independent gazetesinde
okumuﬂtuk. ﬁap hastal›¤› yüzünden binlerce bo¤an›n yaﬂam›n› yitirdi¤i bir ülkede bir tane daha bo¤a öldürülmüﬂ ne fark
eder diyorsan›z Shambo’nun Britanya
adas›nda yaﬂayan Hindular›n “kutsal” bo¤as› oldu¤unu hemen belirtelim. Hindular

talihsiz bo¤ay› kurtarmak için mahkemeye müracaat etmiﬂler. ‹ngiliz yarg›ç infaz›
durdurmuﬂ ama bir üst mahkeme karar›
bozunca talihsiz bo¤an›n kaderi mühürlenmiﬂ. ‹nfaz günü 100’e yak›n hayvansever sabah saatlerinden baﬂlayarak Shambo’nun mabetten polis gücüyle ç›kar›ld›¤›
akﬂam saatlerine kadar ilahi söyleyip dua
etmiﬂler. Sonunda Shambo 26 Temmuz
günü yedi¤i zehirli i¤ne sonucu yaﬂam›n›
yitirmiﬂ. ‹ﬂte bu olay çevre sorunlar›n›n
bazen ne kadar çetrefilli olabilece¤inin,
dolay›s›yla da herkesi tatmin edecek bir
çözüm bulman›n ne kadar zor oldu¤unun
bir kan›t›d›r.
Birkaç örnek daha verelim. Bir oturuﬂta bir düzine kuzu pirzolas›n› mideye indiren bir insan yunuslara veya foklara dokunuldu¤u zaman feryad› basar. (Yay›n ahlak› benim de bu gruba dahil oldu¤umu belirtmemi gerektirir). Tabii bazen sevilmemek veya makbul say›lmamak baz› hayvanlar için büyük bir avantaj. Birkaç y›l
önce Atlas dergisinde yazm›ﬂt›m, bizim k›y›lar›m›zda deniz kaplumba¤alar›n›n y›llar
öncesi yok olmamalar›n›n en büyük nedeni, t›pk› Musevi inanc›nda oldu¤u gibi ‹slam geleneklerine göre de kabuklu hay-
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van yemenin makbul say›lmamas›d›r.
Genç okuyucular›m›z “bütüncülük” kavram›n›n neden bu kadar önemli oldu¤unu
san›r›m ﬂimdi daha iyi anlam›ﬂlard›r.

Fareye Sayg›…
Bildi¤iniz gibi yeni bir ilaç piyasaya sürülmeden önce hayvanlarda test edilir.
Ben dahil bir çok kiﬂi b gün ayakta kalabilmemizi bu isimsiz kahramanlara, özellikle farelere borçluyuz. Umar›z bir gün
bu tür testler hayvanlar›n yerine bilgisayarda geliﬂtirilen modeller kullan›larak
yap›l›r. Geçenlerde yine kahraman bir fare üzerinde yap›lan bir çal›ﬂma bizim çok
ilgimizi çekti.
Genetik bilimi kemikleﬂmeye baﬂlar
baﬂlamaz hangi genlerin hangi görevleri
üstlendi¤i en çok çal›ﬂ›lan konulardan biri oldu. Bu çal›ﬂmalar önce kanser, Alzheimer gibi hastal›klar üzerine yo¤unlaﬂ›rken son y›llarda genlerin davran›ﬂlar›m›z› nas›l etkiledi¤i hakk›nda bir sürü

araﬂt›rma yap›ld›. Bu çal›ﬂmalardan en
önemlilerinden birini bu sayfalarda zaten
sizlerle paylaﬂm›ﬂt›k. (Ebru Demir ve arkadaﬂlar›n›n Viyana Üniversitesi’nde yapt›klar› araﬂt›rma sonunda eﬂcinselli¤in
gen kaynakl› olabilece¤i kan›tland›). Geçti¤imiz ay bu konuda yine çok önemli bir
buluﬂa imza at›ld›.
ﬁizofreni 18 yaﬂ›n üstünde her yüz kiﬂiden birinin yakaland›¤› çok ciddi bir
hastal›kt›r. Doktorlar ‹skoçya’da bir ailenin fertlerinde bu hastal›¤›n al›ﬂ›lan›n çok
üzerinde bir oranda oldu¤unu tespit etmiﬂler. Bu hastalardan al›nan örneklerin
yard›m›yla bir farenin genetik yap›s› de¤iﬂtirilince hayvan ﬂizofreniye yakalanm›ﬂ.
(Hiperaktivite veya kabu¤una çekilme bu
hastal›¤›n en önemli belirtilerindendir).
Bu fare sayesinde hastal›¤›n nas›l geliﬂti¤i ve ne ﬂekilde tedavi edilebilece¤i çok
daha kolay anlaﬂ›lacak. ‹ﬂte hor gördü¤ümüz bir hayvan›n insanl›¤a baﬂka bir hediyesi.

Ay›c›¤a A¤›t…
Hürriyet gazetesinde Adil Önal ve Ümit
Çetin’in verdi¤i haber aynen ﬂöyleydi:
“Bingöl’ün Yedisu ‹lçesi’nde, s›caktan
bunal›nca serinlemek için nehre giren
yavru ay›n›n taﬂ ve ucu sivri sopalarla vura vura öldürülmesiyle ilgili olarak o s›rada piknik yapan, dört inﬂaat iﬂçisi gözalt›na al›nd›. Bu arada yavru ay›n›n öncesinde silahla vuruldu¤u ve kaçmak için nehre girdi¤i san›l›yor.” Bir önceki Çevre ve
Orman Bakan› Osman Pepe, konuyla ilgili olarak yapt›¤› aç›klamada her do¤a severin akl›na geleni çok güzel ifade etmiﬂ:
"Görüntüleri izlerken ay›c›¤a vurulan her
sopada yüre¤im parçaland›. O bir canl›.
Gördü¤üm manzara karﬂ›s›nda insanl›¤›mdan utand›m.”
Tabii akl›n›za hemen “neden baﬂka ülkelerde böyle ﬂeyler olmuyor da bizde
oluyor?” sorusu geliyor. ‹ngilizler kadar
hayvanlar› seven baﬂka bir toplum göremezsiniz. Modern bilimin kurucular›ndan
büyük ‹ngiliz bilgini Francis Bacon 1620
y›l›nda yazd›¤› “Do¤an›n ‹yi Yan›” adl› kitab›nda bir gencin “uzun gagal›” (leylek?)
bir kuﬂu bo¤maya çal›ﬂt›¤›n› gören halk›n
nas›l galeyana geldi¤ini vurgulad›ktan
sonra o ülkede yaﬂayanlar›n ne kadar hayvansever kiﬂiler oldu¤una dikkat çekmiﬂtir. Çevre tahribat›n› modern bilimin ›ﬂ›¤›nda belki de ilk kez masaya yat›ran George P. Marsh, ‹talya’da ABD’nin büyükelçili¤ini yaparken 1864 y›l›nda yazd›¤›
“Do¤a ve ‹nsan; Veya ‹nsan Etkisiyle De¤iﬂen Fiziki Co¤rafya” adl› kitab›nda gezilerinde rastlad›¤› baz› insanlar›n hayvan
sevgisini ﬂöyle anlat›r: “Hayvanlara çocuk
muamelesi yaparlar... O insanlar›n hayvanlara gösterdi¤i ﬂefkat örneklerini görebilmeniz için haftalarca orada yaﬂaman›z gerekmez. Ben kertenkele ve di¤er sürüngen örnekleri toplarken gençleri bir
türlü bana yard›m etmelerine ikna edemedim.”
Bak›n, bu iki bilginin bahsetti¤i insanlar bizleriz. Bacon ülkemizi hiç ziyaret et-

memiﬂ ama o zamanlar hayvanseverli¤imiz d›ﬂ ülkelere kadar yay›lm›ﬂ. Perkins
ise ülkemizi ziyaret etmiﬂ, ama yukar›da
anlatt›¤› gibi örnek toplayamam›ﬂ. Dahas›
var; ilk vatan›m›z Orta Asya’daki akrabalar›m›z Tunguzlar ay›y› kutsal sayar, hatta
soylar›n›n Mangi ad›nda bir ay›dan geldi¤ine inan›rlarm›ﬂ. Çok verimsiz bir bölgede yaﬂad›klar› için mecburiyetten ay› eti
yer fakat hayvan› kurban ederken ilahi
söyler ve bir gün ay›n›n yaﬂama dönece¤ine inan›rlarm›ﬂ. Ne oldu bize?
Çevre ahlak› hakk›nda hem bu sayfalarda hem baﬂka dergilerde defalarca yazd›k. Yerimiz k›s›tl› oldu¤u için bu konulara ayr›nt›l› olarak tekrar girmek burada
mümkün de¤il. (Lütfen yaz›n›n sonundaki
notlara bak›n) Yeni bir etik düzenin ne
olaca¤› tart›ﬂ›ladursun, as›l çözümün ne
olaca¤›n› yüce Mevlana bizlere zaten göstermiﬂtir. Belki fil hikayesini bilmiyordunuz ama Mevlana’n›n ana felsefesinin sevgi ve hoﬂgörüden kaynakland›¤›n› duymad›ysan›z baﬂka bir gezegende yaﬂ›yorsunuz demektir. (Bundan birkaç y›l önce Coleman Barkley adl› bir Amerikal›n›n Mesnevi’den tercüme etti¤i beyitleri, tarihte
“En Çok Okunan Kitaplar” listesine giren
ilk ﬂiir kitab› oldu). Her halükarda, art›k
hayvanlar› da biraz olsun bu sevgi ve sayg› çemberinin içine alman›n zaman› geldi.
Yüce Mevlâna’n›n buyurdu¤u gibi her elde bir mum taﬂ›mak gerekiyor.
Gelecek ay buluﬂmak dile¤iyle.
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