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Giriş
Fotoğraf ve videolar (bundan sonra görüntüler olarak anılacaktır) milyonlarca
insanın dikkatini insan dışı primatların korunması ve refahı konusuna
çekmektedir. Bununla birlikte, eğer görüntülerin bağlamı uygunsuz, belirsiz,
ya da kayıpsa, bu durum insanları bağlam hakkında yanlış çıkarımlarda
bulunmaya itebilmektedir. Bu yanlış çıkarımlar primatların refahı ve korunması
için istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir (Aldrich 2018; Wallis 2018; Norconk et
al. 2019). Uygun bağlamı olmayan görüntülerin yayılma potansiyeli, sosyal medyada özellikle bir endişe
kaynağıdır.
Birçok ülkede, primatlar yasadışı bir şekilde kendi yaşam alanlarında (doğada) yakalanarak, turizm amaçlı
fotoğraf-dekor olarak kullanılmaktadır (Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019; Norconk et al.
2019). Yetişkinler, genç primatları fotoğraf-dekor olarak kullanılmak üzere yakalamak için çoğunlukla
öldürülmektedir. Isırmaları önlemesi için primatların dişleri çekilebilir. Bu anlamda görüntüdeki primat
son derece stres altında olabilir. Örneğin, yavaş hareket eden loris gibi gececi primatlar dekor olarak
kullanıldıklarında maruz kaldıkları gün ışığı ve fener ışığına yoğun ölçüde hassasiyet geliştirmektedirler
(Nekaris et al. 2015). Sık sık turist ve göçmenler bu gibi primatları kimi zaman evcil hayvan olarak kimi
zaman ise ‘koruma’ umuduyla satın almaktadır (Bergin et al. 2019; Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur
pers. obs.; Setchell pers. obs.). Dahası, dünya genelinde var olan yasa dışı işletmeler fotoğraf-dekor olarak
kullanılmak üzere çeşitli ‘egzotik’ vahşi hayvan, kuyruksuz büyük maymunlar dâhil olmak üzere, yetiştiriciliği
yapmaktadır (Aldrich 2018). Ne zaman ki bu hayvanlar güvenle idare edilemeyecek kadar çok büyük
ya da güçlü hale gelir, ya elden çıkarılır ya da depolanır (Agoramoorthy & Hsu 2005; Reuter & Schaefer
2016). Bu hayvanlar genellikle halkın farkında olmayabileceği veya görmezden gelebileceği kötü koşullarda
tutulmaktadır (Agoramoorthy & Hsu 2005; Reuter & Schaefer 2016).
Primatlara en sık erişim şansına sahip olan profesyonel ya da öğrenci primatologlar, koruma uzmanları,
hayvanat bahçelerinde çalışan hayvan bakım personeli ve gönüllüler, hayvan kurtarma merkezi ve sığınak
çalışanları, devlet kurumu çalışanları ve tur rehberleri gibi meslek gruplarının primatlarla ilgili haberleri
ulaştırmakta kilit rol oynar. Bağışçılar, yüksek profilli hayvan koruma sunucuları, film ve televizyon ünlüleri,
hükümet yetkilileri ve medya yapımcıları da primatlara uygun davranışların geliştirilmesi için eşit derecede
önemli modellerdir. Sonuçta, primatlar hakkında başarılı bilgi vermenin özü, habercinin niyetinde değil,
mesajın nasıl algılandığında saklıdır.
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Bu yazıda, yukarıda bahsedilen tüm meslek gruplarının, özellikle primatların yakınında veya primatların
tutulduğu yerlerde çalışan kişilerin, sunduğumuz görüntülerin toplu kullanım ilkelerini neden tekrardan
düşünmesi gerektiğini açıklıyoruz. Sonuç olarak, primat görüntülerinin primatlara sebebiyet vereceği olası
zararları azaltmak, onların refah ve korunmasını sağlamak için yol haritası sağlıyoruz.

İnsanların primatlara çok yakın olan görüntüleriyle ilgili sorunlar

İnsanların primatlarla olan görüntüleri kamunun primat anlayışını çarpıtmaktadır
Sosyal medyada insanların primatları kucaklarında taşıdığı görüntüler, kamunun primat anlayışını
negatif bir şekilde etkiliyor (Ross et al. 2011; Nekaris et al. 2013; Leighty et al. 2015; Clarke et
al. 2019). Primatların kucakta taşındığı ya da primatlara fiziksel olarak çok yakın olan insan
görüntüleri, primatlara dokunmanın fiziksel olarak tehlikeli olmadığı, insan veya primat sağlığı için
herhangi bir risk oluşturmadığı ve primatların uygun evcil hayvanlar olduğuyla ilgili yanlış izlenim
veriyor. Bu gibi davranışlar insanların primatları yalnızca eğlence kaynağı olarak görmesine sebep
oluyor ve onların biyoçeşitlilik değerinin ve tehdit altında olma durumlarının göz ardı edilmesine,
dolayısıyla korunma çabalarını baltalayabilmektedir (Ross et al. 2008; Schroepfer et al. 2011;
Leighty et al. 2015, Morrow et al. 2017; Aldrich 2018).
Primatlarla çok yakın olan insan görüntüleri, kültürler arasında farklı yorumlara tabi olabilir
Bazı kültürler “insanlar” ile “doğa” veya “vahşi yaşam” arasında net bir ayrım çizgisi çekme
eğilimindeyken, diğerleri bunu yapmaz ve bu sebeple insanlar primatları, “vahşi” hayvan olarak
algılamayabilir (Aldrich 2018). Görüntü yorumlarının insanların primatlarla olan ilişkileri
ve etkileşimlerine bağlı olarak değişmesini bekleyebiliriz. Örneğin, primat algısı kırsal ve
şehir sakinleri arasında büyük farklılık göstermektedir (Franquesa-Soler & Serio Silva 2017;
Ceballos-Mago & Chivers 2010). Algıdaki bu çeşitlilik, bir görüntü ile belli bir kültür veya bölge
perspektifinden iletmek istediğimiz mesajın, diğer bölge ve kültürlerde yaşayan insanların aldığı
mesaj olmayabileceği anlamına gelir.
Daha önce bahsedilen meslek gruplarının primatlarla olan yakın görüntüleri, halkın primatlarla kendi
yakın görüntülerini elde etmek istemesine neden olabilir
Rehabilitasyon merkezlerinde primatları kucaklayan veya besleyen veteriner hekimlerin,
bakıcıların, vahşi yaşam temsilcilerinin, ünlülerin, gönüllülerin veya turistlerin görüntüleri, genel
izleyicilerde aynı şeyi yapma isteğini doğuruyor. Vahşi doğayla (primatlara) arada herhangi bir
fiziksel bariyer olmadan fotoğraf çekmek, insanların seyahat deneyimlerini yakalaması, paylaşması
ve doğrulaması için popüler bir yol haline geldi (Shutt 2014). Bu tür görüntüler, kurtarma
merkezlerinin, sığınakların, STK ve devlet kurumlarının cesaretini kırmaya çalıştığı insan-primat
temas biçimlerini görünür kılarak, kaçak avlanma ve hayvan satışına karşı uğraş gösteren yerel
koruma çalışmalarına zarar veriyor. Dahası, primatlarla ilgilenen primatolog fotoğrafları, bazen
doğa koruma uzmanlarını insanlardan çok hayvanlarla ilgilenen kişiler olarak algılayan yerel
toplulukları kızdırabilmektedir (Meijaard & Sheil 2008; Waters et al. 2018).
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Sonuç
Primatların korunması ve refahı ile ilgilenen insanlar olarak, kendimizin herhangi bir primatın
yakınında olan görüntülerini yayınlamanın doğrudan ve dolaylı sonuçlarını düşünme sorumluluğumuz
var (Wallis 2018). Primatların popüler medyada insanlarla birlikte olan görüntüleri halkın primatlara yönelik
özgünlük algısını azaltır, kültürler-arası potansiyel yanlış anlamaları arttırır, refah ve rehabilitasyon çabalarını
azaltabilecek primatlarla uygunsuz etkileşimleri destekleyerek, primat koruma çabalarını tüm bağlamlarda
azaltmaktadır. Dolayısıyla, bu tür görüntüleri yayınlamanın olumsuz etkileri, yok olma krizinin boyutu göz
önüne alındığında- tedbir ilkesini uygulamalıyız- olumlu etkilerine ağır basabilir.
Basitçe belirtmek gerekirse, primatlar için mesleklerimizden sorumlu olmak, sosyal medyada bağlam
dışında kolaylıkla dolaştırılabilecek ve yanlış yorumlanabilecek primatlarla olan yakın görüntülerimizi
yayınlamamakla yükümlü olduğumuz anlamına gelir. Bu, toplantılarda hazır bulunan, öğreten,
medyada çalışan ve primatların korunması konusunda farkındalık yaratanları kişileri kapsamaktadır. Bu
ilkeler primatlarla veya primatlar için çalışan herkes için geçerlidir ancak halkın primat algısını etkileme
kabiliyetimiz nedeniyle primatlarla yaptığımız çalışmalarla tanınan bizler için daha da önemlidir.
Primat görüntülerinin primatlara sebebiyet vereceği olası zararları azaltmak, onların refah ve korunmasını
sağlamak için aşağıdaki kılavuzu sunmaktayız.

Primatların Hakları Gözetilerek Görüntülenmesi İçin Kullanılabilecek En İyi Uygulama
Kılavuzu
•

•

•
•
•
•
•
•

Sizin ve/veya kuruluşunuzun, personel, öğrenci ya da gönüllüleri tarafından görüntülerin yayılmasına
ilişkin davranış kurallarına sahip olduğundan emin olun. İlgili durumlarda, pazarlama ve halkla ilişkiler
departmanlarınızın veya iletişim gönüllülerinizin kurallardan tam olarak haberdar olduğundan emin
olun.
TÜM görüntüleri üzerinde tam kontrolü olmayan kişiler, görüntüleri kamu nezlinde sirküle olabilen
yüksek profilli insanlar, farklı bir görüntü sunmalı ve orijinal görüntünün neden sorunlu olduğunu
açıklamalıdır. Ayrıca bu gibi durumlarda mevcut durumlarını açıklamak için bir basın açıklaması yapma
fırsatına sahipler.
Sizin veya kuruluşunuzun web sitesinde, yayınlarında, programlarında, sunumlarında ve rehberli
turlarında, primatların korunması ve refahı için insanların primatlara yakın olan görüntülerinin sebep
olabilecek sorunları açıklayarak eğitimi teşvik edin.
İlgili olan durumlarda, insanları esaret altındaki primatların parmaklıkları içinde değil dışında (esaret
altında olup özgürce dolaşmadıkça) fotoğraflayarak uygun davranışları örneklendirin.
Bakıcının kollarındaki primat fotoğraflarını yayınlamayın. Bu fotoğrafları yalnız primat veya benzer
içerikli görüntülerle değiştirin.
El ile beslenen, oynanan ya da doğrudan bakıcısıyla, gönüllü çalışanıyla iletişim halinde olan primatların
fotoğraflarını çalışanlar uygun ekipmanlara sahip olmadıkları sürece yayınlamayın.
Halka açık olarak yayınlanan yabani primatların bulunduğu insan görüntülerinde kişi ile primat arasında
en az 7m/23fit mesafe olmasını sağlayın.
Primatolojiyi bir meslek olarak tanıtan görüntülerde, yüz maskeniz, dürbünleriniz ve not defterinizi dâhil
ederek bağlamın açık olduğundan veya benzer ekipmanı görsele ekleyerek bağlamı açıkladığınızdan
emin olun.
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