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Öyle güzel bir gezegende yafl›yoruz ki... Üstelik, yaln›z de¤iliz. Bu güzel
gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl› türüyle paylafl›yoruz. Ne
flansl›y›z ki, bu canl›lar›n her biri gezegenimiz gibi eflsiz. Ne flansl›y›z ki
bu eflsiz canl›lar› fark eden, merak eden, keflfeden ve araflt›ran bir grup in-
san var. Onlar gezegenimizin koruyucular›. Onlar do¤a korumac›lar›. Do-
¤a koruman›n ne oldu¤unu, do¤a korumac›lar›n›n ne ifl yapt›klar›n› ve do-
¤a koruma tarihindeki önemli olaylar› ö¤renmek için ülkemizde ve dünya-
da bu ifli yapan uzmanlar›n pefline düfltük. Bak›n kimlerle tan›flt›k!
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Ça¤an fieker-

cio¤lu, biyolog. On

befl yafl›ndan beri

kufl gözlemcisi.

fiu anda Stanford

Üniversitesi’nin

Koruma Biyolojisi

Merkezi’nde arafl-

t›rmac›. Do¤a korumay› “Canl› türlerini azaltma-

dan do¤al yaflam alanlar›n› art›rarak gelecek ku-

flaklara aktarmak” olarak tan›ml›yor. Ça¤an fie-

kercio¤lu, çok çal›flkan bir biliminsan›. Birçok ifli

ayn› anda yürütüyor.  Örne¤in, dünya kufllar›yla il-

gili bir veritaban›ndaki bilgileri de¤erlendiriyor; tü-

kenme tehlikesi alt›ndaki türleri belirliyor. Kars’ta

biyolojik çeflitlili¤in korunmas›na yönelik projeler

gelifltirmesi de ilgimizi çekiyor. Bu projenin neden

Kars’ta oldu¤unu merak edebilirsiniz! Me¤er Ça-

¤an’›n babas› Karsl›ym›fl. Anlayaca¤›n›z, Ça¤an

fiekercio¤lu ö¤rendiklerini ülkemizde uygulama-

ya da dönüfltürüyor.  Ülkemizde  do¤a turizmi et-

kinliklerine destek veren do¤a korumac›s›, çocuk-

lar› tüketimlerini azaltmaya davet ediyor. “Çocuk-

lar zamanlar›n› do¤ay› tan›yarak, kufllar› gözlem-

leyerek ve kamp yaparak geçirebilirler” diyor. 

Dave Garshelis, biyolog. Minnesota Üniversi-

tesi, Bal›kç›l›k, Yaban Hayat› ve Koruma Biyoloji-

si Bölümü’nde ö¤retim üyesi. Ayn› zamanda Dün-

ya Do¤ay› Koruma Birli¤i Ay› Uzman Grubu bafl-

kan›. Bu biliminsan›, dünyadaki ay› çal›flmalar›n›n

babas› olarak kabul ediliyor. Dave Garshelis, bu-

günlerde genifl alanlarda yaflayan ay› popülasyon-

lar›n› izlemek için bir sistem gelifltirmek üzere çal›-

fl›yor. Yapt›¤› iflin do¤al yaflam›n korunmas› ve iyi-

lefltirilmesiyle ilgili oldu¤unu söylüyor. Çok eski-

den beri insano¤lunun do¤a üzerinde etkisi oldu-

¤una dikkat çeken Garshelis, “‹nsan nüfusunun az

oldu¤u, uçsuz bucaks›z ormanlar›n, çok say›da

canl› türünün yaflad›¤› o eski zamanlara dönmek

olanaks›z.” diyor. “Ancak, insan etkisinin do¤aya

zarar verecek flekilde devam etmesine izin ver-

mek de olanaks›z. Do¤a korumac›lar›n›n da ifli bu!

Nerede ne yap›laca¤›n›, önem s›ras›na göre belirle-

Do¤a, Bir Müze Gibi Gezilmeli!
Do¤a korumac›s› Urs Breitenmoser, çok önemli bir

noktaya dikkat çekiyor: “Do¤a koruma yaln›zca biliminsan-
lar›n›n, uzmanlar›n ifli de¤il!” Gerçekten de biliminsanlar›na
bu konuda destek sa¤layan, farkl› alanlardan insanlar var.
Bunlardan biri Özcan Yüksek. O, Atlas dergisinin yaz› iflle-
ri müdürü. Do¤a korumaya yönelik konular›n a¤›rl›kl› oldu-
¤u Yeflil Atlas dergisinin ç›kar›lmas›nda öncülük eden kifli.
Özcan Yüksek, do¤an›n parças› oldu¤umuzu unuttu¤umu-
za dikkat çekiyor. “Do¤a manzara de¤il, kentten bir tafl›ta
atlay›p gidilecek bir yer de¤il! Kentlerde yaflayan çocukla-
r›n do¤ay› tan›ma flanslar› daha az. Bir meyveyi marketten
al›yor, bu meyveyi öyle tan›yorlar. Oysa bu meyve bir bah-
çede yetifliyor. Çocuklar›n aradaki iliflkiyi
kurmalar›na yard›mc› olmak gerekir. Biz
dergilerimiz arac›l›¤›yla bunu hat›rlatmaya
çal›fl›yoruz. Kentlerdeyken bile do¤an›n
içinde yafl›yoruz. En büyük tehlike do¤a-
dan uzak oldu¤umuzu düflünmek!” diyor.  

Çevre ko-

nusunda duyarl›l›¤›yla tan›d›¤›m›z Buket Uzuner, yaflaya-
cak baflka dünyam›z olmad›¤›n› hat›rlat›yor. “Ben günlük
yaflam›mda, toprakta çürümesi yüzlerce y›l sürüyor diye
plastik torbalar› olabildi¤ince az kullan›yorum. Tek torbay-
la yetiniyor, onu da sonra çöp torbas› yap›yorum. Kumafl-
tan çantay› katlay›p yan›mda tafl›yor ve onu defalarca kul-
lan›yorum. Difl f›rçalarken suyu bofla ak›tm›yor ve bunu o¤-
luma da ö¤retiyorum. Cam flifleleri ve kullan›lm›fl pilleri
(çok zehirliler) ayr› paketleyip çöpe at›yorum.  Mevsimine
göre sebze ve meyve al›yorum. Örne¤in, k›fl›n portakal, ya-
z›n karpuz yiyorum.” diyor. 

Ece Soydam, genç bir yönetmen. Anadolu yaban ko-
yununu tan›tan “Bozk›r›n Çocuklar›” belgeselinden sonra
kara akbabayla ilgili belgeseli de tamamlamak üzereymifl.

Sonraki hedefi bozay›lar› çekmek olan yönetmen,
“Eski bir söz vard›r:
‘Tan›mazsan seve-
mezsin, sevmezsen
koruyamazs›n’ Ben
Türkiye'nin yaban ha-
yat›yla ilgili belgesel-

1100 Bilim Çocuk

a¤an fiekercio¤lu, on
befl yafl›ndan beri kufl
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zcan Yüksek,
do¤an›n parças›
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mek. Tehlike alt›ndaki yaflam alanlar›n› korumak”

Dave Garshelis de çocuklar›n do¤a korumadaki

yerini önemsiyor. Onlar›n okul, televizyon, kitap,

dergi ya da ‹nternet arac›l›¤›yla do¤a konusunda

çok fley ö¤rendiklerini, böylece ailelerini de e¤ittik-

lerini düflünüyor. 

Yücel Ça¤lar, orman mühendisi. K›rsal Çevre

ve Ormanc›l›k Sorunlar› Araflt›rma Derne¤i kuru-

cusu. Ona, “Do¤a koruma sözünden ne anlamal›-

y›z?” diye soruyoruz. Yan›t olarak “‹nsan etkinlik-

lerini canl›lara ve do¤al süreçlere zarar vermeye-

cek biçimde gerçeklefltirmek” diyor. “Bu s›rada

tüm canl›lar›, ortam› ve süreci düflünmeliyiz” diye

de ekliyor. Yücel Ça¤lar, "Orman Ekolojisi ve Or-

manc›l›k Okulu"nda e¤itmenlik yap›yor. Ormanc›-

l›k konusunda araflt›rma, e¤itim ve yay›n yapma-

ya devam edece¤ini söyleyen do¤a korumac›s›,

ö¤rencilere uzmanlardan da destek alarak okulla-

r›nda projeler gelifltirmelerini öneriyor. 

Harun Güçlüsoy, biyolog. Dokuz Eylül Üniver-

sitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araflt›rma gö-

revlisi. Do¤a koruma konusundaki düflüncelerini

flöyle dile getiriyor: “Do¤a koruma, tüm canl›lar›n

ler yaparak Türkiye do¤as›n› insanlara tan›tma ifline elim-
den geldi¤ince katk›da bulunmaya çal›fl›yorum. Ondan
sonra sevip sevmemek ve koruyup korumamak izleyenle-
re kalm›fl. Ama tan›y›nca sevmemek mümkün mü bilemi-
yorum” diyor.

Mine ‹zmirli, bir gönüllü. Gerçekte bir siyaset bilimci.
Do¤a sevgisi olan biri olarak bir gün "Ben nas›l katk›da bu-
lunabilirim?" diye düflünmüfl ve kendisini Do¤a Derne¤i
gönüllüsü olarak bulmufl. Gönüllü olarak kat›ld›¤› çal›flma-
lar› flöyle anlat›yor: “K›rsal alanlarda insan-do¤a iliflkisini
araflt›r›yorum. ‹nsanlar›n do¤ayla uyum içinde yaflamalar›-
n›n dünyam›z için ne kadar iyi olaca¤›n› göstermeye çal›fl›-
yorum. Kimi zaman köyün ileri gelenleriyle ekinlerin verimi
ya da kimyasal ilaçlar yerine do¤al savunma yöntemlerinin
benimsenip benimsenemeyece¤i üzerine konufluyor, kimi

zaman onlarla bir-
likte tarlada çal›fl›-

yor, kimi zaman da köy kad›n-
lar›yla birlikte aile bütçelerine
katk›da bulunmalar› için ev ya-
p›m› ürünler yapmalar›na yar-
d›mc› oluyorum.” 

Aykut ‹nce, yaban hayat›
foto¤rafç›s›. O da tüm di¤er
do¤a korumac›lar gibi zama-
n›n›n ço¤unu arazide geçiri-
yor. “Do¤ada ola¤anüstü bir
mühendislik ve sanat var.” di-
yor. “Do¤ada her fley çok
do¤ru ve çok güzel. Bir müze-
de ya da resim sergisinde na-
s›l davran›yorsak do¤ada da öy-
le davranmal›y›z. O dünyay› an-
lamaya çal›flmal› ve sayg› duy-
mal›y›z.” 

Ece Soydam, sette çal›fl›r-
ken... Anlayaca¤›n›z set
aç›k havada! Yaban hay-
vanlar›n›n filmini çekebil-
mesi için kamera ve di¤er
set malzemelerini çok iyi
gizlemesi gerekiyor. 

Aykut ‹nce, “Do-
¤ada ola¤anüstü
bir mühendislik ve
sanat var.” diyor. 

Mine ‹zmirli, do¤a
koruma çal›flmalar›na
gönüllü olarak kat›larak
destek oluyor.

Dave Garshelis, bugünlerde genifl alanlarda yaflayan ay› po-
pülasyonlar›n› izlemek için bir sistem gelifltirmek üzere çal›-
fl›yor. Foto¤rafta dallarda ay›lar›n iflaretlerini ararken
görünüyor.

Yücel a¤lar denince akla Ormanc›l›k Okulu geliyor. Bu
okula gelen kat›l›mc›lar, birçok a¤aç türünü tan›ma flans›
buluyorlar.

Bilim Çocuk 1111
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yaflam alanla-

r›n›n korunmas› demek. Bu da onlar›n bar›nma,

beslenme, üreme vb. biyolojik gereksinimlerini

karfl›layabilecekleri koflullar› sa¤lamakla müm-

kün. Do¤a korumayla ilgili ilk çal›flmalar türlere

yönelik olarak bafllam›fl. Ancak, ekolojinin gelifl-

mesiyle türlerin yaflam alanlar› ve ekosistemleri

de içine alan genifl co¤rafi bölgeler de dikkate al›n-

maya bafllam›fl.” Harun Güçlüsoy, flu anda AFB‹-

KA (Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma A¤›) olarak

adland›r›lan bir haber a¤›ndan söz ediyor. Bu a¤a

üye olanlar, Akdeniz fokuyla ilgili gözlemlerini ile-

tiyor, yard›ma gereksinimi olan hasta, yaral›, ök-

süz foklar› bildiriyorlar. Böylece uzmanlar bu fok-

lara yard›m edebiliyorlar. Denizleri ve bar›nd›rd›¤›

tüm canl›lar› korumay› hedef edinmifl olan Güçlü-

soy, her fleyi yeteri kadar kullanmam›z› öneriyor.

“Do¤ada di¤er canl›lar›n oldu¤unu unutmay›n ve

lütfen onlar›n da gereksinimleri oldu¤unu düflü-

nün” diyor.

Urs Breitenmoser, biyolog. ‹sviçre Bern Üni-

versitesi’nde ö¤retim üyesi. O, do¤a korumac›l›¤›-

n›, insan etkinliklerinin do¤al çevreye, tüm canl›la-

ra ve ekosistemlere olumsuz etkisini

azaltmaya çal›flmak olarak özetliyor.

Bunun biyolojik çeflitlili¤i korumak an-

lam›na geldi¤ini söylüyor.  Ard›ndan “Biyolojik çe-

flitlili¤i korumak için yapabileceklerimiz belli. Bitki

ve hayvan türlerinin yok olmalar›n› önlemeliyiz.

Tükenme tehlikesi alt›ndaki türleri ulusal ve ulus-

lararas› yasalar arac›l›¤›yla koruma alt›na almal›-

y›z. Bunu da  do¤al alanlar› koruyarak yapabiliriz.

Bu arada do¤al kaynaklar› afl›r› kullanmamak için

tüketimimizi de s›n›rlamal›y›z. Biz bunu ‘sürdürü-

lebilir kullan›m’ olarak adland›r›yoruz. Böylece do-

¤an›n yerine koyabilece¤inden fazlas›n› kullanma-

m›fl oluruz” diyor. Vaflak, kurt, bozay› gibi büyük

memelilerin korunmas›yla ilgili alan çal›flmalar›na

dayal› bir projenin yürütücülü¤ünü yapan Urs Bre-

itenmoser, ayn› zamanda Dünya Do¤ay› Koruma

Birli¤i Kedi Uzman Grubu baflkan›. Bu grup, dün-

yada bulunan 36 kedi türünün korunmas›yla ilgili

çal›flmalar› izliyor ve bunlara destek veriyor. Ör-

ne¤in, ‹spanya’da tükenme tehlikesi alt›ndaki bir

vaflak türünü koruma alt›na alm›fllar. Anlayaca¤›-

n›z bir cankurtaran gibi çal›fl›yorlar. Urs Breiten-

moser, çocuklar›n do¤a korumadaki ifllevini flöyle

görüyor: “Çocuklar ö¤rencidir. Bu, onlar› gelece¤e

haz›rlayacak bilgileri ö¤renme sürecinde olduklar›

Do¤a Koruma Tarihindeki
Önemli Olaylar
Uzmanlar›m›za, do¤a koruma tarihinde önemli bulduklar›
olaylar› sorduk. Onlar›n verdi¤i yan›tlar› tarih s›ras›na göre
dizince böyle bir tablo ç›kt› ortaya...

1872, Dünyan›n ilk milli park› Yellowstone kuruldu.
1948, IUCN (The International Union for Nature Con-
servation - Dünya Do¤ay› Koruma Birli¤i) kuruldu.
1961, WWF (World Wildlife Fund – Do¤al Hayat› Ko-

ruma Vakf›) kuruldu. 

1962, Rachel Carson’un çevre kirlili¤ini gündeme
tafl›yan “Sessiz ‹lkbahar” kitab› yay›mland›.
1968, Prof. Paul Ehrlich’in, insan nüfusunun ne
kadar artt›¤›n› gözler önüne seren “Nüfus Bom-
bas›” adl› kitab› yay›mland›.
22 Nisan 1970, Dünya Günü olarak ilan edildi.
Böylece “çevrecilik” uluslararas› bir hareket haline geldi.
1972, ‹lk Birleflmifl Milletler evre Konferans› yap›ld›. Böy-
lece her ülkenin çevreye karfl› sorumlu oldu¤u ve insan›n
yeryüzündeki varl›¤›n› sürdürmesinin de buna ba¤l› oldu¤u
gündeme getirildi. 

1979, Avrupa Birli¤i’nin Bern Sözleflmesi’ni kabul et-
mesiyle Avrupa’daki birçok bitki ve hayvan türü koru-

ma alt›na al›nd›. 

1122 Bilim Çocuk

Akdeniz foklar› tükenme tehlikesi alt›nda!
Harun Güçlüsoy, kurduklar› haber a¤› sa-
yesinde yard›ma gereksinim duyan fokla-
r›n imdad›na yetifliyor.

Urs Breitenmoser, vaflak gibi kedi türlerini
izlemek için onlara radyo vericisi tak›yor.
Foto¤rafta izledi¤i bir vafla¤›n avlad›¤› hayvan›
buldu¤unda görülüyor.
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anlam›na gelir. Böylece do¤an›n güzelli¤i ve canl›-

lar hakk›nda e¤itilirler. ‹leride yetiflkin olduklar›n-

da da bu bilgilerini do¤aya karfl› sayg›l› ve sorum-

lu olacak flekilde kullan›rlar. Çocuklar, yaln›zca ö¤-

renci de¤il, ayn› zamanda ö¤retmendirler! Birçok

çocuk do¤a koruman›n öneminin fark›na vararak

ailesini ve çevresini e¤itir. Mo¤olistan’›n Altay

Da¤lar›’nda bir grup çocukla tan›flt›m. Bir do¤a top-

lulu¤una üyelerdi ve orada kamp yap›yorlard›.

Hem e¤leniyor hem de do¤ay› tan›yorlard›. Okul-

larda bu tür do¤a etkinlikleri yap›lmal›.” 

Y›ld›ray Lise, biyolog. Do¤a Koruma Derne-

¤i’nde projeler kordinatörü. Son yüzy›lda h›zla ar-

tan insan nüfusu ve kentleflme sonucunda özellik-

le geliflmifl ülkelerde do¤an›n bir parças› oldu¤u-

muzu unutmaya bafllad›¤›m›za dikkat çekiyor. “Bu

da do¤al kaynaklar›n afl›r› biçimde kullan›lmas›n›

beraberinde getirdi” diyor. Do¤a koruma çal›flma-

lar›ndaki geliflmeleri flöyle özetliyor: “Art›k yaln›z-

ca bir ülke için de¤il, daha büyük, Kafkasya gibi

birkaç ülkeyi içine alan bölgeler için do¤a koruma

çal›flmalar› yap›l›yor.” Y›ld›ray Lise, Do¤a Derne-

¤i’nin çal›flmalar›n› da gururla anlat›yor. Örne¤in,

"Do¤a Fonu" ad›nda bir destek fonu kuruyorlarm›fl.

Bunu bir kumbara olarak düflünün. Bu kumbarada

biriken paralar, do¤a koruma çal›flmalar› için kulla-

n›lacakm›fl. Do¤a Okulu çal›flmalar›n› da yürüten

ve bu çal›flmalar›n yayg›nlaflmas› için çal›flan Y›l-

d›ray Lise, çocuklar›n do¤a korumaya katk›s› ola-

ca¤›n› düflünüyor. “Özellikle Türkiye'de do¤a ko-

ruman›n gelece¤i çocuklar›n bilinçlenmesine ba¤l›;

çünkü ileride onlar büyüyüp önemli kararlar ala-

caklar. Bu konuda ne kadar duyarl› olurlarsa gele-

cek için o kadar iyi olur diye düflünüyorum. Onla-

ra do¤ay› tan›malar›n›, bol bol do¤aya ç›k›p oyna-

malar›n› ve gözlem yapmalar›n› öneririm. Ayr›ca

özellikle evde ve okulda do¤al kaynaklar› ve ener-

jiyi daha verimli kullanmak için çaba harcamalar›-

n› da hat›rlatmak isterim” diyor.

‹flte bunlar bizim ulaflabildi¤imiz do¤a koru-

mac›lar›ndan yaln›zca birkaç›. Her biri dünyan›n

bir baflka köflesinde, daha çok say›da do¤a koru-

mac›s› var. Ormanda, bozk›rda, gölde, okyanusta,

çölde birbirinden farkl› yaflam alanlar›nda araflt›r-

malar yap›yor ve biyolojik çeflitlili¤in devam etme-

si için çal›flmalar yürütüyorlar. Biz de onlar›n çal›fl-

malar›na destek olabiliriz. Nas›l m› diyorsan›z, ya-

z›m›za bir daha gözat›n. Birçok ipucu bulacaks›n›z. 

Tu¤ba Can

1985, Dalyan’da bulunan deniz kaplumba¤alar›n›n üreme
alan› olan kumsal›n koruma alt›na al›nmas› gerekti¤i gün-
deme geldi. Bu alan, 1990’l› y›llar›n bafl›nda “ zel evre
Koruma Bölgesi” ilan edildi. Ard›ndan bölgede zel evre
Koruma Kurumu Baflkanl›¤› ve Do¤al Hayat› Koruma Der-
ne¤i taraf›ndan çeflitli koruma çal›flmalar› gerçeklefltirildi.
1992, Rio de Janeiro’da yap›lan Birleflmifl Milletler Konfe-
rans›’nda do¤al çevrenin korunmas› ve sürdürülebilir gelifl-
me için küresel iflbirli¤i karar› al›nd›. 
1993, Akdeniz foklar›n› korumaya yönelik çal›flma Foça’da
bafllad›. Günümüzde bu çal›flmalar›, Foça Belediyesi ve Su-

alt› Araflt›rmalar› Derne¤i Akdeniz Foku Araflt›rma Gru-
bu’nun da içinde bulundu¤u Yerel Fok Komitesi sür-

dürüyor. Çal›flman›n baflar›lar›ndan biri

de, burada yaflayan k›y› halk›n›n do¤ayla beraber yaflamay›
ö¤renmifl olmalar›.
1995, LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe – Avrupa
Büyük Etoburlar Grubu) kuruldu.
1997, Kyoto’da yap›lan uluslararas› konferansta dünya ikli-
minin korunmas› için birçok ülke bir belge imzalad›. 
2005, Milenyum Ekosistem De¤erlendirmesi yap›ld›. Birçok
ülkeden çok say›da biliminsan›n›n haz›rlad›¤› bu raporda
insan etkinliklerinin ekosistemlere verdi¤i  zararlar ve
bunlar›n sonuçlar› gündeme getirildi. 
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Y›ld›ray Lise, gençlerin do¤ayla tan›flmas›n› sa¤lamak
amac›yla Do¤a Okulu çal›flmalar›n› yürütüyor. 
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