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“Yaflama Hakk›”
Ama Yaln›z “Bana” De¤il,
En Güçsüz Olana, Sokaktakine de!
“…Baba köpekle ana köpek, yavru köpekleri çevrelerine
toplam›fllar, onlara köpeklik dersi veriyorlard›. Baba köpek,
dersinin sonunu flöyle bitirdi: ‘Yavrular›m! Hayatta köpek
olmaya çal›fl›n. Hiçbir zaman köpeklikten ayr›lmay›n’. Yavrular: ‘Ne yapal›m da köpek olal›m? Köpek olman›n yollar›
nelerdir?’ diye sordular. Baba köpek, ‘Çok kolay’, dedi. ‘Bizi örnek al›n. Anneniz ve ben ne yap›yorsak, siz de onu yap›n!’ Yavru köpekler, baba köpekle ana köpe¤e bakt›lar.
Onlar ne yap›yorlarsa öyle yapt›lar. Havlad›lar. Bekçilik ettiler. Sad›k oldular. Çiftlefltiler ve yavrulad›lar. Baba köpekle
ana köpek, çocuklar›n› yine çevrelerine toplad›lar. Baba
köpek onlara, ‘Yavrular›m’, dedi. ‘Siz art›k yetifltiniz. Hepiniz
iyi birer köpek oldunuz. Biz de ölüyoruz. Hepinizden
memnunuz. Hiçbir zaman köpeklikten ayr›lmad›n›z. Emeklerimiz bofla gitmedi. Hakk›m›z helal olsun...’… S›¤›r, manda, hamsi, balina, deve, fil, y›lan, koyun, yeryüzünde ne
kadar baba hayvan ve ana hayvan varsa, yavrular›na kendileri gibi olmalar›, bunun için de kendileri ne yap›yorlarsa
öyle yapmalar›n› söylediler. Yavru hayvanlar da baba hayvanla ana hayvana bak›p onlar›n yolundan gittiler, sonunda iyi birer hayvan oldular. Baba hayvanla ana hayvan da
ölürken, yavrular›na hoflnutluklar›n› söylediler, haklar›n›
helal ettiler. Baba insanla ana insan da, çocuklar›n› çevrelerine toplad›lar, onlara insanl›k dersi verdiler. Baba insan,
dersinin sonunu flöyle bitirdi: ‘Yavrular›m! Hayatta insan olmaya çal›fl›n, hiçbir zaman insanl›ktan ayr›lmay›n’. Çocuklar, ‘Ne yapal›m da insan olal›m? ‹nsanl›¤›n, insan olman›n
yollar› nelerdir?’ diye sordular. Baba insan, ‘Çok kolay’, dedi. ‘Kendinize bizi örnek al›n. Anneniz ve ben ne yap›yorsak, siz de öyle yap›n!’ Çocuklar, baba insanla ana insana
bakt›lar, onlar ne yap›yorlarsa öyle yapt›lar. Hepsi de t›pk›
t›pk›s›na babalar›na benzediler. Baba insanla ana insan çocuklar›n› yine çevrelerine toplad›lar. Baba insan onlara, ‘Ya-

z›klar olsun!’ diye ba¤›rd›. ‘Hiçbiriniz bizim istedi¤imiz gibi
yetiflmediniz. Hiçbiriniz insan olmad›n›z. Hepiniz de insanl›ktan uzaks›n›z. ‹nsanl›ktan ayr›ld›n›z. Art›k ölüyoruz. Yaz›k
oldu emeklerimize, bofla gitti...’ Çocuklar flafl›rd›lar... ‘Biz
yanl›fl bir fley mi yapt›k yoksa?’ Size bakt›k, sizi örnek ald›k.
Siz ne yapt›n›zsa, biz de onu yapt›k’ dediler...”
Sevgili Gençler, Aziz Nesin’in “‹nsan Olun Yavrular›m” ad›n› verdi¤i masal›yla sözlerimize bafllad›k. Bu masal› size anlatma nedenimize gelince: Bu ay sizlerle hukuk, adalet,
hak gibi kavramlar› irdelemek istiyoruz. Sonra biraz daha
özele inip, hayvan haklar›na sözü getirece¤iz; sonra daha
da özelleflip, ço¤umuzun yaflam›n› sürdürdü¤ü kentlerde,
sokaklarda yaflamaya çal›flan hayvanlar›n yaflama haklar›n›
nas›l korudu¤umuz, bütün hukuk sistemlerinin özünü belirleyen, hukukun en temel kavram› olan “hak” kavram›, ayr›ca “yaflama hakk›n›” onlar ad›na, “insan gibi koruyabiliyor
muyuz?” sorusu üzerinde kafa yoraca¤›z.
“Hukuk nedir?” Bu tan›m› yapmadan önce, herkesin herkese sald›rd›¤›, güçlü olan›n üstün geldi¤i bir ortam› göz
önüne getirelim. Herhalde flöyle olurdu: kendi ç›karlar›n›
her fleyin üzerinde tutan bireyler sürekli olarak savafl›rlard›.
fiimdi de, “Bu savafl nas›l durdurulabilir?” sorusunu düflünelim. Bu da, ç›karlar› bir tarafa b›rak›p, akla uygun bir sözleflmeyle gerçekleflebilirdi. Peki, bu sözleflmedeki koflullar›
koyacak güç? Bu güç de biri ya da birileri ya da bir grup
olmal›yd› ki, bu güç günümüzde, bizim devletimizdir. Bireyler haklar›n› belli koflullar ve güvenceler karfl›l›¤›nda
devletin hukuk düzenine b›rakm›fllard›r. Dolay›s›yla hukuk,
haklar› gözeterek sistemlerin özünü belirleyen bir düzen-
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dir. Bu düzen de, hiçbir sosyal statü gözetmeden, belirlenmifl de¤erler, otoritenin gerçekleflmesini sa¤layan bireyler
taraf›ndan eflit ve ayr›ms›z olarak gerçeklefltirilir; ki, bu da
adalettir. Hukuk düzeninin ortaya koydu¤u adalet anlay›fl›yla temel hak ve özgürlükler korunur, güvence alt›na al›n›r. Bizim hukuk düzenimiz içerisinde, hayvanlar›n haklar›
da, “hayvanlar› koruma yasas›”yla hukukun, yani devletimizin güvencesi alt›na al›nm›flt›r. Örne¤in, bir köpe¤in salt
hayvan olmas› nedeniyle sahip oldu¤u haklar› vard›r. Bu
haklar çi¤nendi¤inde, yok say›ld›¤›nda, hayvanlar ad›na
harekete geçip adalet yerine getirilmelidir. Peki getiriliyor
mu? fiimdi gelin bu noktada sözü, ‹stanbul Barosu Hayvan
Haklar› Komisyonu Baflkan›, Hayvan Haklar› Türkiye Aktif
Güç Birli¤i Platformu (HAYTAP) Hukuk Dan›flman› Ahmet
Kemal fienpolat’a b›rakal›m: “Sokak hayvanlar›n›n durumu,
genel bir de¤erlendirmeyle ve tek sözcükle ifade etmek
gerekirse, ‘korkunç’. Herkes gözlerini kapatm›fl, olay›n yaln›zca pet (ev hayvan›) boyutu yani pembe haber boyutuyla ilgileniyor. Daha sonra ‘o canlar›n bafl›na ne geliyor, onlara ne oluyor?’ k›sm›yla ilgili haberleri dinlemek, okumak,
görmek bile istemiyorlar. Herkes narkozda kal›p yaflamay›,
ç›plak gerçeklerle karfl›laflmaya ye¤ tutuyor. Bir avuç gönüllüye de ‘HAYVANSEVER’ damgas› yap›flt›r›p, ‘nas›l olsa
birileri bu iflle ilgileniyor, birileri bu hayvanlar› koruyor’ deniyor. Bafl›na kötü bir olay geldi¤inde de derneklere flikayette bulunup, elini aya¤›n› daha sonradan çekiyorlar; bireyler hiç düflünmüyorlar ki o derneklerin paras› pulu var
m›? Onlar›n gücü nereye kadar? Birkaç gün üzülüp kald›¤› uyuflturulmufl yaflam›na devam ediyor insanlar! Sokaktaki canlarsa kendi kaderleriyle bafl bafla kal›yorlar; ya belediye zehirliyor ya halk tekmeliyor ya da vatandafl tahliye
davas› açmak için mahkemelerde koflturuyor. Onlar da kanatlan›p uçamayaca¤›na göre, en masum ve suçsuz tav›rlar›yla dertlerini anlatmaya çal›fl›yorlar, yani gözleriyle, kuyruklar›yla. Bakmas›n› de¤il, görmesini bilenlere elbette. Hukuksal anlamda, düzenimizde var olan yasan›n ad›ysa
‘hayvan haklar› yasas›’ de¤il, “hayvanlar› koruma yasas›”.
Bu yasayla düzenlenen metin belki çok güzel, ama yapt›r›mlar, denetim ve uygulama olmay›nca hiçbir etkisi olmu-
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yor. Yani ‘koru-ma yasas›’ biçimine dönüflüyor! Hayvanlara karfl› kötü muameleden sadizme, hatta soyk›r›ma kadar
varan davran›fllara verilen ceza yaln›zca 250 YTL olacak. O
da yakalan›rsan›z tabii! Böyle yapt›r›m olmaz. Sahipli hayvanla sahipsiz hayvana verilen cezalar aras›nda ay›r›m yap›lamaz. Sokaktaki hayvanlara ‘can’ olarak bakmay› geç de
olsa art›k ö¤renmemiz, haklar›na sayg› duymam›z gerekiyor. Gençlere diyorum ki, gelin beraber çözelim bu sorunu. Bu sorun bir grup insan›n tekelinde de¤il; örgütlenip
ço¤alamazsak, aram›za yeni ve do¤ru insanlar katamazsak, gençleri, çocuklar› katmazsak böyle gelmifl böyle gidecek. En yak›nlar›ndaki derneklerle, vak›flarla anne baban›zla birlikte iflbirli¤i yap›n. ‹nternet gruplar›na girin, üye olun.
Formalite yok, kefil yok, beklemek yok. ‹nternet gruplar›n›,
web sitelerini birkaç ay izleyin. Sonra herkes kendisine yapabilece¤i bir ifl bulabilir. Herkesin ifli gücü var, herkesin
zaman› k›s›tl›; ama isteyen, gönül veren, durumun ciddiyetini anlayan, narkozdan ç›kmak isteyen, bu çabaya el verir.
Üzerine vazife olmayan ifllere de bulafl›r! Hayvanlar›n haklar›n› kabul etmezseniz, zihniyet devrimini gerçeklefltiremezsiniz. Yasay› olabildi¤ince etkili hale getirmek ve Türk
halk›na yarafl›r uygar bir hale getirmek hedefimiz. Ama yaln›zca yasa yetmiyor; elbette ki bu bir zihniyet de¤iflimi.
Onun için herkesi yard›ma ça¤›r›yoruz.”
fiimdi gençler, yazd›klar›m›z› okudunuz. Ama bir kez daha
yaz›n›n en bafl›na dönün ve Aziz Nesin’in masal›n› bir kez
daha okuyun. Sonra da bu masal› yaflam›n›z boyunca size
“insan gibi yafla” diyenlere karfl› an›msay›n ve onlara flu soruyu sorun: “‹nsan olman›n en temelinde, en güçsüze el
vermek yatar; bu bir zincirdir, sokaktaki bir kedi yavrusuna,
bir sokak köpe¤ine arkan› dönmeyip, yaflatmaya çal›fl›yor
musun? E¤er onlara el veriyorsan, aradaki her hakka ve
dolay›s›yla bana da el veriyorsun, sayg› duyuyorsun demektir. Ben de insan olma ad›na sana benzedim; annem,
babam, ö¤retmenim, muhtar amcam, belediye baflkan›m, … ben sizleri örnek ald›m. Ve sonra o insan(lar)›n
gözlerine bak›n; gülümseme mi, utanç m› var? Anlars›n›z
ve belki de kendinizi görürsünüz.
Gülgûn Akbaba
Temmuz 2007 113 B‹L‹M ve TEKN‹K

