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YachtTurkiyeyazarlarndan emekli buyukelqi Suha Umar, mesleki anrlannr aktardr[r Belgrad 500
Yrl Sonraile Qdt Devriyesi ve Ardiin Anrlarrkitaplarrnrn ardrndan BoyutYayrnlarr'ndan yayrmlanan
Bi)y(ik Beyaz Adam adlr qalrgmasrnda do[a koruma qalrgmalarrna.ve uzun yrllar geqirdi[i yaban
cografyalardan izlenimlere yer veriyor.Yazara, kitabrnr ve do$a koruma macerasrnr sorduk.
Siz Tilrkiye co!,rafyaxru iyi
tqnlyan, dogada uzun yillar

Ama bu co$ra$.ada yagayanlar bunun pek farkrnda

karuil da, do$ada en kiiqtik bir

geqirmis birisiniz. Bu silre
zarfrnda Anadoluda ne tilr

de$il. Daha da kotiisii insanlar, igine dtigtiikleri btiytik

dengesinin bozulmasr, insan
olmadr$r zamar, ise do$anrn

yanhqrn da farkrnda de$il-

kendi kusursuz dengesi iginde

Olumlu ya da olumsuz
buldu{unuz noktalar

ler. Bu bii)-rik yanhg, "her

u1'um iqinde yagamasrdrr.

nelerdir?
Doga ile ig ige yaqadrgrm
yaklaqrk 65-70 yl bana, her

drigiincesidir.
Doga da hiqbir gey "insan

yoniiyle kendine ozgii, hatta

igin'degildir.
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co$r afyada

e

dini z?

bulun-

canlr bile kaybolsa, do$anrn

geyin insan igin oldu$u'

insan do$ada-
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Anadoluda gozlemledi$im
degigim de yine
bu yanhg inan-
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grirmtiqtiir. Gormeye de
devam etmekedir.
Son pllarda ise bu zarar

btittin dogal ya$am alanlarrnda daha once hig olmadr$r kadar artm4tr. Bu,
Anadolu nun sonunu getirecek bir geliqmedir. Daha gim-

Anadolu co$-

diden bunun belirtileri agrkga
goriilmeye baqlamrqtrr. Sulak
alanlarm yok edilmesi mera-

rafyasr, her bo1-

larr, hayvancrh$r, bahkgrh$r;

gesi iqin sovlii-

tarlalann, ormanlarrn, zeytinliklerin yok edilmesi tarr-

crn sonucudur.

du$umuzu gosterdi. Ustehk

ki canh tiirle-

bunu okuyarak, dinleyerek
oldu$u kadar, bizzat ya$ ayarak o$rendim. Bu onemli bir

birisidir ve en

yorum, insanrn
bencil mr.idaha-

gereksiz ola-

lesi nedenir'-

hayvancrhkta kendi kendi-

ayrrcahk.

nrdrr. Bunun

le birvirk zarar

ne yetmekle gurur duyan

rinden sadece

mr oldiirmiigtiir. Tanmda,

bir

Ttirkiyeden, mercimegi bile
ithal eden bir Tiirkiye haline geldik. Bu gidigin sonu
kottidtir.
Kendi do ga seriiv eninizi,
qahsmalannrzr biraz anlafir
mtstntz?
Ben avcrhk ve bahkgrhk yrl-

lanmdan beri dogaya biiyuk
saygr duydum. Tinnrrhrn do$a

oldu$una, do$aya saygrsrzhgrn Tannya saygrsrzhk oldu$una inandrm. Avcr ve bahkgr
olmam do$aya verilen zaran
gok daha yakrndan ve gabuk

g6rmemi sa$ladr belki de. Bu
olumsuz gidiqin mutlaka durdurul masr gerektigi dtiqtincesi ile yola grktrm. Once tek
baqrma sonra avcr dernekleri
ile en sonunda da, altr kurucu iiyesinden biri ve uzun
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