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Çitalar›n Kurtar›c›s›
Kangallar
Dünyan›n en h›zl› koﬂabilen canl›lar› çitalar›n soyu tükenme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya. Benekli kürkleri, esnek
vücut yap›lar› ve gözlerinden yanaklar›na do¤ru inen, gözyaﬂ› izi biçimindeki koyu izlerlerden tan›d›¤›m›z bu
gösteriﬂli kediler, binlerce y›l önce Afrika’n›n dört bir yan›ndaki topraklarda ve Güney Asya’n›n baz›
bölgelerinde özgürce av peﬂinde koﬂarak yaﬂamlar›n› sürdürürlerken, bugün Afrika’n›n yaln›zca belirli baz›
bölgelerinde ve k›s›tl› say›da da olsa ‹ran’›n güneyinde yaﬂam mücadelesi veriyorlar. Özellikle, geniﬂ arazilere
kurulan ve say›lar› giderek artan çiftlikler, do¤alar› gere¤i yabani avlar aç›s›ndan zengin, geniﬂ alanlara
gereksinim duyan çitalar›n yaﬂam›n› tehdit ediyor. Çiftlik arazileri ve dolay›s›yla insanla içiçe yaﬂamak zorunda
kalan çitalar, çiftlik hayvanlar› için bir tehdit oluﬂturmad›klar› durumlarda bile çiftlik sahipleri taraf›ndan
vurularak öldürülüyorlar. 1970’li y›llarda çitalar üzerine araﬂt›rma yapmaya baﬂlayan ABD’li araﬂt›rmac›
veteriner Dr. Laurie Marker, zaman içinde bu hayvanlar›n h›zla yok olduklar›n›n fark›na vararak onlar›
kurtarman›n yollar›n› araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂ ve yaﬂam›n› bu hayvanlar›n korunmas›na adamaya karar vermiﬂ.
Dr. Marker, 1990 y›l›nda, çitalar›n en yayg›n olarak yaﬂad›¤› bölgelerden birisi olan, Afrika’n›n
güneybat›s›ndaki Namibya’da bir Çita Koruma Fonu (Cheetah Conservation Fund – CCF) oluﬂturarak, çitalar›n
yok olma nedenleri ve bunu önlemeye yönelik uzun dönemli ve geniﬂ çapl› bir araﬂt›rma baﬂlatm›ﬂ. Araﬂt›rma,
çita ölümlerinin yaklaﬂ›k %80’inin, çiftlik sahiplerinin onlar› vurmalar›ndan kaynakland›¤›n› ortaya ç›kar›nca,
Dr. Marker, insanla çitan›n bir arada yaﬂamas›n› sa¤layacak kal›c› çözümler aramaya baﬂlam›ﬂ ve çareyi kangal
köpeklerimizi Namibya’daki çiftçilerle tan›ﬂt›rmada bulmuﬂ. Dr. Marker’›n çitalar›n kurtar›c›s› olarak kangal
köpeklerini seçmesi Bilim ve Teknik olarak ilgimizi çekti. Kendisiyle, hem çitalar› koruma çabalar› hem de
kangallarla yaﬂad›¤› deneyimleri hakk›nda görüﬂtük.
Çitalara ilginiz nas›l baﬂlad›? Onlar
için bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤i karar›n› nas›l verdiniz?
Çitalarla çal›ﬂmaya yaklaﬂ›k 30 y›l
önce baﬂlad›m. O dönemlerde Oregon’da yaﬂ›yordum ve bir tür aç›k
hava hayvanat bahçesi olan bir vahﬂi yaﬂam park›nda çal›ﬂ›yordum.
Parkta çitalar›n üremeleri sa¤lan›yordu. Ben de veteriner klini¤inin
baﬂ›ndayd›m ve ayn› zamanda çitalarla yak›ndan ilgileniyordum. Çitalara olan ilgim bu dönemde baﬂlad›.
Daha sonra, 1970’li y›llarda çitalar
B‹L‹M ve TEKN‹K 86 Haziran 2005

üzerine bir araﬂt›rma projesi yürütmek üzere Namibya’ya gittim.
Oradayken çiftlik sahiplerinin çitalar› öldürdüklerini farkettim. Bunun üzerine, yaklaﬂ›k 15 y›l önce
Çita Koruma Fonu’nu oluﬂturdum,
çünkü o dönemlerde dünyadaki hiç
bir kuruluﬂ çitalar› korumaya yönelik
herhangi bir giriﬂimde bulunmam›ﬂt›.
Kimse onlar› korumak için çaba göstermiyordu ya da onlar›n karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u sorunun fark›nda de¤ildi. Çiftlik sahipleri, h›zla yok olmalar›na
yol aç›yordu. Durum böyle olun-
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ca, çiftlik sahipleriyle görüﬂerek sorunu çözmeye çal›ﬂmaya, bu insanlara zaman ay›rmaya ve çitalar›n ölmesine yol
açmayacak çiftlik hayvan› yönetimi yollar› araﬂt›rmaya karar verdik.
Çitalar› korumaya yönelik olarak geliﬂtirdi¤iniz stratejileri anlat›r m›s›n›z?
Stratejilerimiz iyi bir bilimsel yaklaﬂ›ma dayan›yor. Çiftlik sahiplerinin neden çitalarla sorun yaﬂad›klar›n›, onlar›
neden öldürdüklerini ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz. Çiftçilerle görüﬂerek y›lda ya da
ayda ortalama kaç çita öldürdükleri; çitalar›n çiftlik hayvanlar› için gerçek anlamda bir tehdit oluﬂturup oluﬂturmad›klar›, ayr›ca çiftlik hayvan› kayb›na
yol aç›p açmad›klar› gibi bilgiler edinmeye çal›ﬂ›yoruz. Bundan baﬂka, çitalar›n nas›l yaﬂad›klar›n›, özellikle de çiftlik arazilerinde yaﬂaman›n onlar› nas›l
etkiledi¤ini ve yaﬂam alanlar›n›n geniﬂli¤ini anlamaya çal›ﬂ›yoruz. Bunlar› ö¤renmedeki amaçlar›m›zdan biri bu bilgileri çiftçilerle paylaﬂmak, yani onlar› bir
anlamda e¤itmek. Bir baﬂka amac›m›z
da, bu bilgileri çiftliklerde uygulad›¤›m›z koruma programlar›nda kullanmak. Baﬂar›yla uygulad›¤›m›z koruma
programlar›m›zdan biri de, çiftlik hayvanlar›n›n bir kangal köpe¤i taraf›ndan
korundu¤u program.
Program› daha ayr›nt›l› aç›klar m› s›n›z?
Program› 1994 y›l›ndan bu yana uyguluyoruz ve en baﬂ›ndan beri, yaklaﬂ›k
6000 y›ld›r Anadolu’daki koyun sürülerini kurtlar›n sald›r›s›ndan koruyan
kangal köpeklerinden yararlan›yoruz.
Çita Koruma Fonu’na ait çiftli¤imizde

yetiﬂtirdi¤imiz kangal köpeklerini, çiftlik hayvanlar›n›, çitalar ve baﬂka y›rt›c›
hayvanlardan gelecek tehditlerden korumak üzere bölgedeki çiftçilere veriyoruz. Daha sonra da kangal köpe¤ine sahip olan ve olmayan çiftliklerdeki çiftlik
hayvan› kay›plar›n› izliyoruz ve kaydediyoruz. Koruma merkezi olarak, kangal yavrular›n› çiftliklere teslim etme-

den önce her türlü bak›m ve aﬂ›lar›n›
yap›yoruz. Köpekler, çiftliklere yerleﬂtikten sonra da belli aral›klarla sa¤l›klar›n› kontrol ediyoruz. Program› baﬂlat›rken ﬂu varsay›mlardan yola ç›kt›k: Birincisi, çiftçiler, y›rt›c› hayvanlardan gelecek tehditleri azaltacak yeni çiftlik yönetimi yöntemlerine aç›k. ‹kincisi de,
kangallar, çiftlik hayvanlar›n› y›rt›c›lara
karﬂ› koruyarak çiftlik hayvan› kayb›n›
önemli ölçüde azaltabilirler. Böylece,
çiftçilerin, y›rt›c›lar› öldürmeleri için bir
neden kalmaz ve çiftçiler taraf›ndan öldürülen y›rt›c›lar›n say›s› azal›r. ﬁu ana
kadar çiftliklere 200 köpek yerleﬂtirdik
ve çiftçiler, çiftlik hayvan› kayb›nda yaklaﬂ›k %80’lik bir azalma oldu¤unu bildirdiler.
Kangal köpeklerinden yararlanmak
nereden akl›n›za geldi?
1970’li y›llarda ben Oregon’dayken,
Amerikal›lar, Avrupa’daki baz› eski çoban köpe¤i türlerinden yararlanmay›
yeni yeni ö¤reniyorlard›. Ben de Afrika’daki çitalar› kurtarman›n bir yolunu
bulma umuduyla, uzun bir dönem, zaman›m› de¤iﬂik çoban köpe¤i türlerini
ayr›nt›l› olarak incelemekle geçirdim ve
kangal köpeklerinin sürüyü korumak
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için neler yapt›klar›n›, nas›l davrand›klar›n›, Anadolu’da binlerce y›ld›r çoban
köpekleri olarak kullan›ld›klar›n›, geniﬂ arazilerde yaﬂad›klar›n› ve sürüleriyle birlikte genellikle uzun mesafeler
katettiklerini ö¤rendim. ‹nceledi¤im
baﬂka çoban köpekleriyse, sürülerini
korurken, yaﬂad›klar› çiftlikten pek
uzaklaﬂam›yorlard›. Ayr›ca, kangal köpeklerinin, baﬂlar›na buyruk kiﬂilik yap›s› da çok etkilendi¤im bir özellikleri
oldu. Tam da bu tür özellikleri olan bir
çoban köpe¤ine ihtiyac›m›z vard› Namibya’da. Kangal köpeklerinin anavatan› olan Anadolu’nun iklimini inceledi¤imde de, onlar›n Namibya ortam›na
rahatl›kla uyum sa¤layabileceklerini
gördüm.
Kangal köpekleriyle yaﬂad›¤›n›z deneyimlerinizden söz eder misiniz? Onlar› e¤itiyor musunuz? Bu köpeklerin
yeni çevrelerine uyumu nas›l?
Bu köpekler, ister keçiler ister koyunlar olsun, hangi canl›larla birlikte
büyümüﬂlerse onlara ba¤lan›yorlar. Namibya’daki çiftli¤imizde keçi ve koyun
sürülerimiz aras›nda büyüyorlar. Böylece baﬂka çiftliklere verildiklerinde buradaki hayvanlar› korumakla yükümlü
olduklar›n›n bilincinde oluyorlar. Hatta
t›pk› Anadolu’daki hemcinsleri gibi süB‹L‹M ve TEKN‹K 88 Haziran 2005

rüleriyle birlikte çiftlikten uzun mesafeler uzaklaﬂ›yorlar. Yanlar›nda genellikle bir çoban da bulunuyor. Burada
köpeklerin yeni ortamlar›na uyumundan söz etmek do¤ru olur mu bilemiyorum. San›yorum onlar içgüdüsel olarak
sürülerini korumakla yükümlü olduklar›n›n bilincindeler ve ona göre davran›yorlar. Tabii Namibya’da, sürülerini,
çitalar›n yan› s›ra çakallara, leoparlara
ve hatta babunlara karﬂ› korumak zorunda kal›yorlar. Kangallar›n son derece cesur yarat›klar olduklar›n› da belirtmem gerek. Sürülerine herhangi bir
davetsiz misafirin girmesine asla göz
yummuyorlar. Bir tehlikeyi sezdiklerinde yüksek sesle havlayarak tehdit unsurunun uzak kalmas›n› sa¤l›yorlar.
Çitalar kangallarla karﬂ›laﬂt›klar›nda
nas›l tepki veriyorlar?
Çitalar çok sald›rgan hayvanlar de¤il. Kangallar onlar› sezip havlad›klar›nda genellikle kaç›yorlar. Köpeklerin
havlamas›ndan korkuyorlar. Bir de san›yorum köpeklerin oldukça iri olmas›
onlar› ürkütüyor. Çiftli¤imde öksüz bir
çitay› büyütmeme yard›m eden bir kangal köpe¤im vard›. Köpek sürülerle dolaﬂm›yordu. Öksüz çitayla ayn› ortam›
paylaﬂ›yordu. Zaman içinde birbirlerine
öylesine al›ﬂm›ﬂ ve birbirlerini sevmiﬂ-

lerdi ki kangal çitay› her türlü tehlikeye karﬂ› koruyor, onun yan›ndan ayr›lm›yordu hiç. Çitay› birkaç kez zehirli
y›lanlar›n sald›r›s›ndan korudu¤una bile ﬂahit olduk.
Çiftçilere köpeklerin e¤itimiyle ilgili
bilgiler veriyor musunuz?
Zaman›m›z›n büyük bir bölümünü
çiftçilerin e¤itimine ay›r›yoruz. ﬁu an
200’den fazla kangal köpe¤i Namibya’n›n dört bir yan›ndaki çiftliklerde
görev baﬂ›nda. Çiftçilere, köpeklerin
özelliklerini ve bak›mlar›n› ö¤retmek
amac›yla yol gösterici bilgiler içeren kitapç›klar da haz›rlad›k. Köpekler, farkl› yaﬂam evrelerinde farkl› davran›ﬂlar
sergiliyorlar. Özellikle de köpeklere
hangi davran›ﬂ›n iyi bir davran›ﬂ oldu¤unu, hangi davran›ﬂ›n istenmedi¤ini
ö¤retmek önemli. Bu da köpekle yo¤un bir iletiﬂim kurarak gerçekleﬂiyor.
Yani köpekle sürekli konuﬂmak en iyisi.
Namibya çiftçileri uygulad›¤›n›z
program› nas›l karﬂ›l›yorlar?
Bugün, Namibya çiftçilerinin ço¤u
çiftlik hayvanlar›n›n güvenli¤ini kangallar›n yard›m›yla sa¤l›yorlar. Köpeklerin çiftçilere o kadar büyük yarar› oldu ki neredeyse hiç keçi ya da koyun
kay›b› yaﬂam›yorlar. Çiftçiler progra-
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m›n yarar›n› bizzat yaﬂayarak görüyorlar. Köpeklerin gerçekten çok iyi koruyucular olduklar›n›n fark›na var›yorlar.
Program›n baﬂar›s›ndan dolay›, elimizde programa kat›lmak isteyenlerden
oluﬂan uzun bir liste var. Programa kat›lm›ﬂ olan çiftçilerle, köpekleri düzenli
olarak izliyoruz. Hatta köpeklerin verimliliklerini ve sürüleri korumadaki
baﬂar›lar›n› puanlarla de¤erlendiriyoruz. Böylece performanslar›n› karﬂ›laﬂt›rma ﬂans›m›z oluyor. Ayr›ca, bak›mlar› ve sa¤l›klar›yla da ilgileniyoruz.
Tüm bu çabalar›n›z sonucunda çitalar›n Namibya’daki durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Çiftlik arazilerinin
d›ﬂ›nda kalan vahﬂi ortam, çitalara ve
baﬂka y›rt›c› hayvanlara yeterince besin
sa¤layabilecek mi?
1980’li y›llarda Namibya’da kurakl›k
baﬂgöstermiﬂti. O y›llarda vahﬂi yaﬂam
büyük oranda azalm›ﬂt›. Ancak, son y›llarda çiftçilerle yapt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar› ve sorunlar›n çözümüne yönelik
çal›ﬂmalar sonucunda Namibya’daki
vahﬂi yaﬂam yeniden eski zenginli¤ine
kavuﬂtu. Bugün, çiftçiler, vahﬂi yaﬂam›n, kendi topraklar›n›n verimi ve hayvanlar›n›n hayatta kalmas› aç›s›ndan
de¤erinin ve öneminin bilincindeler. O
nedenle çitalar, yabani av bulmakta
zorlanm›yor olsalar gerek. Zaten çitalar, di¤er y›rt›c› hayvanlar gibi, yabani
av yakalamay› tercih ediyorlar. Yani ﬂunu söylemek istiyorum: Bir yandan çift-

lik hayvanlar›n› korurken bir yandan
da yabani av say›s›n› dengede tuttu¤umuzda, çitalarla çiftçiler sorunsuz bir
biçimde bir arada yaﬂayabilirler. Çiftçilerin onlar› öldürmelerine gerek kalmaz.
Afrika’n›n baﬂka bölgelerinde ve
‹ran’›n güneyinde de çitalar yaﬂ›yor.
Bu çitalar›n korunmas› için giriﬂimleriniz var m›?
Kenya’da yürüttü¤ümüz programlar›m›z var. Ayr›ca, Botswana, Zimbabwe
ve Güney Afrika’da programlar geliﬂtirilmesine yard›mc› olduk. Cezayir’de ve
‹ran’da da çitalar için çal›ﬂ›yoruz ve
kangallar›n çoban köpekleri olarak kullan›lma yollar›n› araﬂt›r›yoruz. Hatta
burada, ABD’de, çiftçilerin kurtlarla s›k
s›k sorun yaﬂad›¤› Yellowstone gibi bölgelerde de bu köpeklerin kullan›lmalar›n› teﬂvik ediyoruz. Bir de puma ve jaguarlarla çal›ﬂan Güney Amerika’daki
baz› araﬂt›rmac›larla iletiﬂim halindeyiz.
Genel olarak çitalar gibi tehdit alt›ndaki canl›lar›n korunmas›na yönelik çabalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Koruma çal›ﬂmalar›ndaki en temel sorun
nedir sizce?
Çitalar›n korunmas›yla ilgili en büyük sorun, yaﬂam alanlar›n›n h›zla
azalmas›. Bunun en önemli nedeni artan nüfus ve insanlar›n çiftlik yönetimi
konusunda yeterince bilgi sahibi olmamalar›. Bu nedenle, insanlar› daha iyi

Kangal köpekleri, sorumlulu¤unu üstlendikleri
sürülerle duygusal ba¤ oluﬂturarak onlar› çitalar›n
sald›r›lar›ndan koruyor. Laurie Marker’in örgütü
kangallar› üreterek Afrikal› çiftçilere da¤›t›yor.

çiftçi olmalar› için e¤itiyoruz, çünkü iyi
çiftçilerin topraklar› da sa¤l›kl› ve yabani av aç›s›ndan da daha zengin. ‹ﬂte
bunlar koruman›n baﬂl›ca sorunlar›.
Bu insanlar›, sürdürülebilir tar›m konusunda ne kadar h›zl› bir biçimde e¤itebilirsek o kadar iyi. K›sacas› e¤itim
çok önemli. E¤itimi çok daha fazla yayg›nlaﬂt›rmam›z gerek. E¤itim sayesinde
Namibya’da oldukça büyük bir baﬂar›
elde ettik. Baﬂka bölgelerden de koruma programlar›m›z›n baﬂar›s›yla ilgili
s›k s›k sevindirici haberler al›yoruz. Tabii kangallar›n›z›n ola¤anüstü katk›s›n›
da vurgulamak istiyorum. ‹nsanlar›n›z›n, bu harika, zeki ve sevgi dolu canl›lar›n dünyan›n baﬂka yerlerindeki
canl›lar› yok olmaktan kurtard›klar›n›
bilmelerini istiyorum.
O halde koruma çabalar› konusunda iyimser olabilir miyiz?
Genelde her zaman iyimser düﬂünmemiz gerekti¤ine inan›yorum. Ancak,
iyimser olmak harekete geçmeyi gerektirir. Koruma çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›l›
olabilmesi için, iyi koruma yöntemlerinin uygulanmas›n› teﬂvik edecek ad›mlar›n at›lmas› laz›m. Ayr›ca, dünyay›
paylaﬂt›¤›m›z pek çok özel canl›n›n yok
olmas›n› önlemek için de san›yorum
baz› al›ﬂkanl›klar›m›zdan vazgeçmemiz
gerek.
Okuyucular›m›za bir mesaj›n›z var m›?
Bu söyleﬂiyi okuyan ve canl›lar› korumak için bir ﬂeyler yapmak isteyen
genç insanlar›n, koruma çal›ﬂmalar›nda
e¤itimin çok önemli oldu¤unu kavramalar› gerek. Bir de, çita gibi bir canl›y› korumak için, t›pk› bizim kangal köpeklerinden yararlanmam›z ve çiftçileri
e¤itmemiz gibi, karma yöntemler ve
programlar geliﬂtirmeleri daha etkili
olur. Zaten, biyoloji ve ekoloji gibi bilim dallar›na, çiftlik yönetimine vs. bakt›¤›m›zda, tehdit alt›nda olan türleri koruman›n de¤iﬂik yollar› oldu¤unu görürüz. Belki de tehdit alt›nda olan di¤er
canl›lar› koruman›n de¤iﬂik yollar›n›
araﬂt›rabilirler. ‹nsan nufüsu artmaya
devam ettikçe vahﬂi ortamlarda yaﬂayan pek çok canl› türü azalmay› sürdürecek. Bu, hepimizi giderek daha fazla
etkileyecek büyük bir sorun. Dünyay›
bu canl›larla paylaﬂmak istiyorsak, bir
de¤iﬂim yaratabiliriz.
Bilim ve Teknik ad›na
Ayﬂegül Y›lmaz
‹lgili link:
www.cheetah.org

Haziran 2005

89 B‹L‹M ve TEKN‹K

