portre

Kuﬂdilinden anlamak
Kuﬂ neslini tehdit eden en önemli faktörün insanlar›n tüketiminin
giderek artmas› oldu¤una inanan Dr. Ça¤an ﬁekercio¤lu, kuﬂlar›n
özgürlü¤ünü örnek alarak yaﬂ›yor. Stanford Üniversitesi'nde kuﬂ
bilimci, ekolog ve antropolog olan ﬁekercio¤lu, bugüne kadar
4700’den fazla kuﬂ türü gözlemledi.
söyleﬂi A. KEB‹RE BOZKURT
foto¤raflar SONER BEK‹R
w Kuﬂlar ve do¤a koruma ile iliﬂkiniz nas›l baﬂlad›?
Do¤aya merak›m 4 yafl›mdan beri var, ama do¤an›n h›zla yok oldu¤unun bilincine varmam ve do¤a korumayla ilgilenmem, ortaokulda
bafllad›. Orta son dönem ödevim, "Canl›lar›n soyk›r›m›" üzerineydi.
Kufl gözlemine 1990 y›l›nda lise kütüphanemde "Avrupa’n›n Kufllar›"
rehberini keflfettikten sonra bafllad›m. Robert Lisesi’nin yan› bafl›nda olan DHKD’ye gittim, onlar da beni yönlendirdiler.

Ç. fiEKERC‹O⁄LU ARfi‹V‹

w Yapt›¤›n›z ilk kuﬂ gözlemi nas›l oldu?
‹lk dikkatimi çeken kufllar, 8 yafl›nda evimizin yak›n›nda
gördü¤üm bir çift yeflil papa¤and›. ‹stanbul’da papa¤an olmas› beni flafl›rtm›flt›. Kuflçulu¤umun ilk
y›llar›ndan akl›mda kalan ise, 15 yafl›ndayken
Kerem Boyla ile Büyükçekmece gölünde
bir günde 89 tür görmekti. Bu, ‹stanbul’da bile ne kadar zengin yerler
oldu¤unu gösteriyor. Ama bu
yerler h›zla yok oluyor tabii.
O gün maalesef avc›lar›n
vurdu¤u ve can çekiflen
bir ibibik de görmüfltük.
w Günümüzde farkl› do¤a koruma anlay›ﬂlar›
var. Do¤a koruma tan›m›na bugün kabul gören
haliyle karﬂ› ç›kanlar da
var. Sizin do¤a koruma anlay›ﬂ›n›z nedir?
Kat› s›n›rlara dayanan ve yerel insan›
karfl›s›na alan do¤a koruma anlay›fl›, yerel
insanla uzlaflmaya önem veren ve onlara da faydal›
olan bir anlay›fla yerini b›rak›yor. Ama baz› çevrelerde afl›r› bir

Türkiye’de bulunan kufl türleri ve tehlike alt›ndaki türler: Ülkemizde bugüne kadar saptanm›fl kufl türü say›s› 460’t›r. Bu türlerden 96’s› düzenli görülen

uca çekilip do¤a koruma, yoksullu¤u azaltma ve sürdürülebilir kalk›nman›n bir alt kalemi
olarak gösteriliyor. ‹nsanlar zaten her zaman kendilerini ön
planda tutacakt›r; bu yüzden
do¤a koruman›n ayr› bir önceli¤e sahip olmas› flart. Ben, insanlar› e¤iterek, do¤a turizmi
gibi faaliyetlerle do¤an›n faydas›n› onlara göstererek, herkeste
do¤an›n zihinsel ve ruhsal sa¤l›¤›m›z için de önemli oldu¤u bilincini uyand›rman›n gereklili¤ine inan›yorum. Zaten bu e¤itim
ve bilinç yerleflirse, insanlar düflünmeden do¤ay› koruyacak ve
do¤a koruma da ayr› bir kavram
olmaktan ç›kacakt›r.

w Kuﬂ türleri üzerindeki baﬂl›ca
tehditler neler?
Bafll›ca tehdit insanlar›n tüketimi giderek art›rmas›. Tüketti¤imiz her kaynak, yok olan bir
canl› demek. Do¤rudan tehditlerin en önde gelenleri aras›nda
do¤al alanlar›n tar›m, yerleflim
ve barajlar için yok edilmesi,
kufllar›n avlanmas› ve evcil hayvan olarak yakalanmas›, bafl›bofl kedi ve köpek gibi, kufllar›
avlayan ve do¤al ortamlara ait
olmayan canl›lar›n do¤aya ve
daha önce ait olmad›klar› yerlere (özellikle adalara) b›rak›lmas›, küresel ›s›nma ve okyanus
bal›kç›lar›n›n oltalar›na deniz
kufllar›n›n tak›lmas› yer al›yor.

w Bugüne kadar gözlemledi¤iniz
kaç tür kuﬂ var? En çok türü nerede gördünüz?
fiimdiye kadar 4700’ün üzerinde kufl türünü do¤al ortamlar›nda gördüm. Kufllar için en
zengin ülke olan Kolombiya’da
bile gördü¤üm türlerin yüzde
40’›ndan az çeflit kufl türü var.
Ço¤unu bir ülkede görmek
mümkün de¤il. En çok türü
(yaklafl›k 650) 13 y›ld›r yaflad›¤›m ABD’de gördüm.

w Sizce bu tehditlerle nas›l baﬂa
ç›k›labilir?
En önemlisi tüketimimizi azaltmak. Tüketimin sonu yok ve
dünyay› yok etti¤i gibi, insanlara da gerçek mutlulu¤u getirmiyor. Bilinçsiz tüketim bizi açgözlülü¤e, bofllu¤a ve doyumsuzlu¤a itiyor. Tüketim azal›nca, do¤aya ve kufllara da daha
çok yer kalacakt›r. Sulak alanlar
ve di¤er do¤al ortamlar›n yok
edilmemesi, bafl›bofl kedi ve kö

ﬁark›larda ve
türkülerde ad›
geçen Telli
Turnalar da
di¤er kuﬂ
türleri gibi
tehdit
alt›nda.

pekler gibi kufllar›
avlayan canl›lar›n
engellenmesi, kaçak avc›l›k ve kaçak evcil hayvan
ticaretinin önüne
geçilmesi, al›nmas› gereken di¤er tedbirler aras›nda yer al›yor.
w ‹nsanlar yerine kuﬂlara bu kadar önem verilmesini anlams›z
bulanlarla karﬂ›laﬂt›¤›n›zda tepkiniz ne oluyor?
Do¤a sevgimle insan sevgim bir
aradad›r. Zaten bu yüzden üniversitede biyoloji ve antropoloji
okudum. Biyolojik ve kültürel
çeflitlilik birlikte sürer ve yok
olur. fiu anda dünya dilleri kufl
türlerinden daha h›zla yok oluyor. Birçok kaynak insanlar için
de kullan›lm›yor, çevre için de.
Ufak bir az›nl›k haks›z yere kazand›¤› paralar› düflünmeden
harc›yor. E¤er adil, mant›kl› ve
kanunlara uygun bir dünyada
yaflasayd›k, hem insanlar hem
de çevre için yeterince kaynak
olurdu. Yak›n dostum Dr. Bill
Laurance da yay›mlad›¤› bir
makalede çevre koruma ve kanunlara uyman›n do¤ru orant›l›
oldu¤unu gösterdi. Çevre koru
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türler de¤ildir, bu nedenle onlara “rastlant›sal konuk” ad› verilir. Tüm Avrupa’da düzenli görülen kufl türü say›s› ise 524’tür. Bu veriler ›fl›¤›nda Anadolu’da,
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Tüketimi azaltman›n yan› s›ra
kufllar› tan›y›n, kufl gözlemcisi
olun, zaten devam› gelecektir.
Çocuklar› e¤itmek çok önemli.
Kufl gözlemcisiyseniz, bölgenizdeki çocuklar› da gözleme götürün. Ayr›ca, "Önemli Kufl Alanlar›" gibi projeler yürüten Do¤a
Derne¤i’ne ve kufllar›n korunmas› için çaba gösteren di¤er

w Kuﬂ gözlemcisi olmak için neler
gerekir?
Do¤ay› sevmek ve merak etmek
yeterli. Zaten biraz ilginiz varsa, kufllar› dürbünle yak›ndan
gördükten sonra b›rakamayacaks›n›z. Tabii keflif ruhu ve do¤ada yürümeyi sevmek de
önemli. 150 YTL’ye iyi bir dürbün ve 20 YTL’ye Türkçesi de
bulunan "Avrupa’n›n Kufllar›"
kitab›n› ald›n›z m›, y›llar boyu
kufl gözleyebilirsiniz. ‹fli ilerlettikten sonra teleskop, foto¤raf
makinesi de s›kça kullan›lan
malzemeler. www.kustr.org,
www.kusbank.org ve yahoo
grubu "Toygar" iyi bafllang›ç
noktalar›.

YILMA DELLELEGN ABEBE

ma, refah seviyesi ile do¤ru,
yolsuzluk ile de ters orant›l›.
Sa¤l›kl› bir do¤a insanlar›n yaflam kalitesi, ruhsal ve fiziksel
sa¤l›¤› için flart. ‹nsanlar giderek do¤al, betondan uzak yerleri özlüyor. Ailem ABD’ye ziyaretime geldi¤inde en çok zenginli¤inden de¤il, iyi korunmufl yerel
ve milli parklar›ndan etkilendi.

Ayr›ca en önemli iflareti kufl azl›¤› olan çevre sa¤l›¤›n›n bozulmas› da seller, yeni hastal›klar,
hava kirlili¤i gibi çeflitli yollarla
sa¤l›¤›m›z› ve ekonomimizi etkiliyor. Örne¤in, ‹ngiltere hükümeti, 15 hayat kalitesi ölçe¤inden biri olarak tar›msal alanlardaki kufl zenginli¤ini kullan›yor.
Kufllar›n insanlara ve do¤aya
faydalar› yüzlerce araflt›rmayla
gösterilmifltir ve bu çal›flmalar›
yeni bir makalede derledim. K›saca kufllar›n varl›¤› sa¤l›kl› bir
do¤a, bu da sa¤l›kl› ve mutlu bir
insanl›k demektir.
w Kuﬂlar›n yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›rmak için ne yapabiliriz?
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derneklere destek olun. Türkiye’nin ilk kufl turunu beraber
gerçeklefltirdi¤imiz TEMA da di¤er bir örnek. Bu derneklerin
kâr amac› gütmeyen kufl gözlem turlar›na kat›l›n.
Uluslararas› çapta, BirdLife International’a destek olmak çok
önemli. Tan›d›klar›n›z›, etraf›n›zdaki kufllar›n önemi ve korunmas› hakk›nda bilinçlendirin.
Kufllar› avlamay›n, kanunsuz
avlayanlar› yetkililere bildirin.
Kafes kuflu beslemeyin. Evcil
kedi ve köpeklerinizi kesinlikle
soka¤a b›rakmay›n. Evde beslenen sahipli bir kedi bile her gün
d›flar›daysa y›lda dört yüzden
fazla kufl öldürebilir.

w Türkiye’deki kuﬂ gözlemcili¤i
ve kuﬂ araﬂt›rmalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Çok h›zl› bir ilerleme var. Ben
1990’da bafllad›¤›mda yaklafl›k
20 kuflçu vard›, flimdi 500 civar›nda ve baz›lar› sürekli gözlemde. Zaten kusbank.org’un kay›tlar›ndan da anlayabilirsiniz, 150
binden fazla kay›t var ve art›yor. Kufl Araflt›rmalar› Derne¤i
ve Ornitoloji Araflt›rma Merkezi
gibi s›rf kufl araflt›rmalar›na ayr›lm›fl kurumlar ve Türkiye kufl
halkalama program› son 5 y›l
içinde faaliyete bafllad›. Biz de
Do¤u Anadolu’daki ilk halkalama ve göç takip istasyonunu I¤d›r’›n Aras nehri k›y›s›ndaki Yukar› Ç›yr›kl› köyünde kurduk ve
bu sonbahar 68 türden yaklafl›k
3300 kufl halkalad›k. Kufl gözlemcileri özellikle do¤uda, bilinmeyen yerlere gitmeli ve Türkiye listesine yeni türler katmal›,
farkl› kitaplardan kufllar› çok iyi
çal›flmal›. Kufl atlas› çal›flmalar›, kufl halkalama ve göç araflt›rmas› gibi bilimsel çal›flmalara

OCAK-fiUBAT 2007 SAYI 1

Avrupa kufl türlerinin yüzde 70’inin bulundu¤u ortaya ç›kar. Do¤a Derne¤i’nin “Önemli Do¤a Alanlar›” kitab›nda ortaya koydu¤u son verilere göre, ülkemizde

SONER BEK‹R

“Tüketim
azal›nca, do¤aya
ve kufllara daha çok yer kal›r.”
gönüllü kat›l›m da çok önemli.
Ayr›ca Türkiye’de kufl gözlem
turlar› önemli. TEMA’da kufl
gözlem turunu beraber yürüttü¤üm Soner Bekir flu anda
Türkiye’deki tek profesyonel
kufl rehberi ve gerek bireyleri
gerek gruplar› kâr amac› gütmeyen, çevre korumaya kaynak sa¤layan kufl turlar›na ç›kar›yor. Ama daha fazla rehbere ihtiyac›m›z var.
w Yaﬂam›n›zda kuﬂlar› örnek ald›¤›n›z oldu mu?
En çok kufllar›n özgürlü¤ünü ve
dünyay› boydan boya dolaflmalar›n› örnek al›yorum. Seyahati
çok severim ve k›s›tlanmadan
yaflamak benim için çok önemli.
Ama sorumluluklar›m giderek
bunun önüne geçiyor! Keflke
uçmalar›n› da örnek alabilsem
ama pilot ya da paraglider sertifikas› almaya f›rsat›m olmad›.
w Türkiye’de ve yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdi¤iniz ne tür projeleriniz var?
En çok yo¤unlaflt›¤›m ve en büyük potansiyeli olan projem,
Christensen Vakf›’n›n deste¤iyle, Kafkas Üniversitesi, Kars Belediyesi, Kars ve I¤d›r Çevre Orman müdürlükleriyle beraber
gerçeklefltirdi¤im Kars bölgesi
biyolojik çeflitlilik araflt›rma,
e¤itim ve kapasite gelifltirme

projesi. Bu bölgenin büyük do¤al zenginli¤ini araflt›rmay›,
bölge insan›n› do¤al zenginlik
ve çevre koruma konusunda
e¤itip bilinçlendirmeyi ve ekoturizm, do¤al ürünler ve di¤er
kaynaklarla yerel ekonomiye
katk›da bulunmay› amaçl›yoruz.
Baflar›l› olursak, Türkiye’nin di¤er bölgeleri için güzel bir örnek oluflturaca¤›z.
Bir baflka projem Türkiye’de do¤a turizmini, özellikle de kufl
gözlem turizmini gelifltirip gelece¤i düflünmeden do¤ay› yok
eden di¤er sektörlere bir finansal alternatif haline getirmek.
2002 y›l›nda kufl gözlem turizminin ilk bilimsel analizini yay›mlad›m. Bu sene, ABD’nin
kuflçuluk dergisi Living Bird için
Türkiye’nin ender kufllar›n› ve
kufl gözlem imkânlar›n› anlatan
bir makale yazd›m. 2003 y›l›ndan beri Türkiye’de kâr amac›
gütmeyen kufl gözlem turizmini
gelifltirmeye u¤rafl›yorum. Kardeflim Do¤an’la haz›rlad›¤›m›z
www.turkishbirding.com sitesinde çabalar›m›z› duyuruyorum ve dünyan›n ileri gelen kufl
gözlem flirketleri flimdi Türkiye’de kufl turlar› düzenlemek istiyor. TEMA ve Do¤a Derne¤i’ne
bu konuda yard›mc› oluyor ve
yabanc› kuflçular› Türkiye’ye
yönlendiriyorum.
Arazi çal›flmas› olarak en çok

veri toplad›¤›m projem ise Kosta Rika'da 1998'den bu yana
gerçeklefltirdi¤im kufl halkalama ve radyo takip projesi.
Radyo takip için bu kufllara 0.6
ila 1.7 gram aras›nda vericiler
takarak, bu vericilerin sinyallerini takip edip kufllar›n nereye
gitti¤ini, ne yapt›klar›n›, yaflad›klar› ormanlar azal›nca ne gibi çözümlere baflvurduklar›n›
ve tar›mla kufl çeflitlili¤inin bir
arada bulunabilmesi için nelerin yap›lmas› gerekti¤ini araflt›r›yoruz. fiimdiye kadar 234
türden 25.000 üzerinde kufl
halkalad›k, 10 türden 400 üzerinde kufla verici taktik ve yaklafl›k 30 bin GPS noktas› elde
ettik. Bu da bildi¤im kadar›yla
bu projeyi, dünyada tropikal
kufllar üzerine gerçeklefltirilen
en büyük radyo takip (telemetri) projesi yap›yor.
Bir de dünya kufl veri taban›m
var. Sekiz ö¤rencimle beraber
2002 y›l›ndan beri dünyadaki 10
bin kufl türüyle ilgili 600 binden
fazla veriyi bir veritaban›nda
toplad›k ve sürekli güncelliyoruz. Bu verilerin ilk analizini
yapt›¤›m ve 2100 y›l›na kadar
kufllar›n yaklafl›k yüzde 10’
unun yok olaca¤›n› belirtti¤im
makalem, Associated Press, Reuters, Guardian, Los Angeles
Times, USA Today, Hürriyet ve
CNN dahil birçok haber kaynaOCAK-fiUBAT 2007 SAYI 1

de bulunan küçük kerkenez, toy, dikkuyruk, tepeli pelikan, kelaynak gibi 46 türün nesli küresel ölçekte tehlike alt›ndad›r.
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‹SMET AYDO⁄DU

KELAYNAKLARIN PEfi‹NDE

Dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde kuﬂçular› buluﬂturan kuﬂ turizmi,
Türkiye’de de gittikçe yayg›nlaﬂ›yor. Kuﬂ türlerini yak›ndan
tan›yan kuﬂ rehberlerinin yetiﬂmesi önemli.

¤›nda ifllendi ve ABD senatosu taraf›ndan incelendi. Bu veri taban›n› gelifltirmeye ve analiz etmeye devam ediyorum. Bir bilimsel yay›n kuruluflu birkaç y›la kadar bu veri taban›n› bir CD-ROM olarak
yay›nlayacak. Yine bu veri taban›n› kullanarak, kufllar›n ekolojik hizmetlerini araflt›r›yorum. Bu konuyla ilgili 26.000 kelimelik incelemem, dünya kufl bilim ansiklopedisi "Handbook of the Birds of the World"ün 11. cildine önsöz oldu.

Ç A ⁄ A N fi E K E R C ‹ O ⁄ L U

w Gelecekte yapmay› hedefledi¤iniz projelerden söz eder
misiniz?
Valla ifller öyle yo¤un ki, gelece¤i düflünmeye f›rsat
yok! Ekoloji ve do¤a koruma üzerine bilimsel araflt›rmalar›ma tam h›z devam etmeyi planl›yorum. Singapur Üniversitesi’ndeki bir meslektafl›mla beraber dünyan›n en çok tehlike alt›nda olan Uzakdo¤u’nun biyoçeflitlili¤inin gelece¤i üzerine yeni projelere bafllad›k.
Bir jeologla beraber kufllar›n tüylerindeki izotoplar›
analiz ederek ne yediklerini belirlemeye çal›fl›yoruz.
Bir moleküler biyologla Kosta Rika’daki kufllardaki s›tma oran›n› inceleyece¤iz. Baflka bir meslektafl›mla beraber kufllar›n enerji tüketiminin dünyadaki kufl da¤›l›m›n› nas›l flekillendirdi¤ini araflt›raca¤›z.
Tar›msal biyoçeflitlilik üzerine proje planlar› var. En önemli amac›m,
do¤a e¤itimi, araflt›rmas› ve korunmas› ile eko-turizm, yerel/ekolojik ürünler gibi do¤aya zarar vermeden insanlara gelir sa¤layan faaliyetlerin iç içe oldu¤u projeler gerçeklefltirmek. Bu nedenleKars’taki projem benim için büyük önem tafl›yor. Çünkü araflt›rma,
e¤itim, sürdürülebilir ve do¤al gelir kaynaklar›na dayanarak gelifltirdi¤im, uzun süreli, gelece¤e dönük ve halka faydal› bir proje...
n
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BirdLife Etiyopya’n›n davetiyle, Suriye'de uydu vericisi tak›lan üç kelayna¤› bulma ekspedisyonuna kat›ld›m.
Bozuk bir yoldan Debre Birhan kasabas›na gittik, oradan bir patikaya
sapt›k. Patikan›n sonunda, GPS'ime
göre kufllar›n en son bulundu¤u noktadan hâlâ 6.5 km uzaktayd›k. Hava
kararm›flt›, dört kurabiyeden oluflan
akflam yeme¤imi yedikten sonra,
cipte uyumaya çal›flt›m. Böcekler,
2650 metredeki so¤uk hava ve kelaynaklar› görebilme heyecan› uyumama engel olsa da, sabah erkenden yola ç›k›p kufllara 4.5 km uzaktaki bir göle vard›k. Flamingolar, endemik mavi kanatl› kaz ve göçmen
su kufllar› göletteydi. Ama arad›¤›m›z baflka bir kufltu. Foto¤raf çekmek için gruptan koptum. ‹kinci bir
göletin kenar›nda
gözüme iliflen büyük kara kufllara
dürbünle bakar
bakmaz arad›¤›m›z
kelaynaklar olduklar›n› gördüm. Ba¤›r›p herkesi ça¤›rd›m ve
birbirimize sar›larak bu tarihi an›
kutlad›k. Dört kelaynak vard› ve
arad›¤›m›z üçü de
içlerindeydi. Onlar›
bulabilmek gerçekten büyük flanst›.
Vericisiz, halkas›z
ve özgürce göç eden bir kelayna¤›
da görüp gönül rahatl›¤›yla listeleyebildim. Kufllar çobanlara al›flt›klar›ndan yanlar›na yaklaflmam›za izin
verdiler ve iyi foto¤raflar ald›m. Hâlâ
göç ediyor olmalar› çok ümit verici.
Dar›s› bizim kelaynaklar›n bafl›na.
Ça¤an fiekercio¤lu, Ekim 2006
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Gösterge türler\Indicator species: Belirli çevre koflullar›n›n veya tür toplumlar›n›n göstergesi olarak kullan›lan canl› türleridir, “biyoindikatör”ad›n› da al›rlar.

