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bir üyesi olduğunu varsaydığı hayvanları katlederek insan olmadı. Daha da ilginci, insan ken-
dine en çok benzeyenleri de sınıflayarak kendi alt türlerini de hiyerarşik bir toplumsal yapı ha-
line getirdi. Böylelikle insanlar, kendinden farklı kültür, değer ve yaşam koşullarına sahip farklı 
insan gruplarını aynen hayvanlara yaptığı gibi kullanma hakkını kendinde gördü. Opperman’ın 
(2007) belirttiği gibi toprakların yerüstü ve yeraltı zenginliklerini Batı’ya taşıyan beyaz tüccar-
lar kadar Bacon, Lewis Roberts ve Robert Boyle gibi İngiliz düşünürler mekanik bir dünya 
görüşünü savunup yayarak ve İngiliz romancıları da eserleriyle bu emperyalist ideolojiyi 
meşrulaştırırcasına ırkçı betimlemeler yaparak dünyayı bu günlere getirdi. Kısaca söylemek ge-
rekirse insan, hayvan ve toprağıyla doğanın tümünün kıyımına düşünsel ve bedensel olarak 
destek verdi. İnsanların insan ve hayvanları köle etmesi, onları bedenen ve ruhen sömürmesi, 
onlara tecavüz etmesi, öldürmesi veya dilediği gibi doğurtması ve öldürmesi (aynı fabrikalarda 
boğazlanan tavuklara yaptığı gibi) işte bu mekanik dünya görüşünün sonuçlarındandır diyebili-
riz. Buna karşın, Drew ve Sitter’in (2011) belirttiği gibi insan olmayan varlıkların yaşamlarına 
değer veren birçok 18. yüzyıl yazar ve şairi bulunmakta ancak onların dili elbette ki ne bizim 
gündelik dilimize ne de ekoeleştirinin diline benzemektedir. Bu yüzyılın yazar ve şairleri doğal 
yaşamla ilgili sürekli bir sorgulama, geliştirme ve yenileme çabasını elden bırakmamış Roman-
tik döneme ait bir grubu oluşturmaktadır.  

Çevre ve İnsan  

Buraya kadar insan ve doğa ilişkisini kısa ve eleştirel bir üslupla özetlerken görebiliriz ki, insan 
ve çevre ilişkisi tarihsel süreç içerisinde aslında birbirinden ayrılamaz bir birliktelik taşımakta-
dır. Wang’ın (2009) da ifade ettiği gibi “çevre” terimi günümüzde hem doğal çevreyi hem de 
insanın şehirleşmiş yaşamında onu çevreleyen fiziksel çevreyi içermektedir. Vital’a (2005) göre 
biyolojinin bir çalışma alanı olan çevrebilim kendine özgü bir grup sorular (farklı türlerin 
oluşturdukları gruplar ve toplulukların nüfusları, özellikler, habitatları v.s.) sormakta ve bu so-
rulara yanıt veren bir grup bilimsel çalışmaya da destek olmaktadır. Örneğin yoksulluk, uçlara 
kayma, toplumsal cinsiyet, su ve atık yönetimi gibi sorunlar aynı zamanda son dönem ekoloji 
tartışmalarının konuları arasına girmiştir ki bütün bu başlıklar çevresel adalet kavramı içinde 
sorgulanabilmektedir. Oluşmakta olan bu yeni ekoloji kültüründe birbirinden farklı çözümleme 
yöntemleri ve bakış açılarıyla özne duruşları ekolojinin önemini artıracak ve bir çalışma alanı 
olarak ekolojinin bir takım kırılma ve çatallanmalarla gelişmesini sağlayacaktır. 

Heise’e (2008, 25) göre kavramsal farklılıklarına rağmen ortaya çıkmış tüm ekolojik görüş-
lerin temelinde “yeryüzünde yaşayan insanların kültürel farklılıklarına bakılmaksızın küresel 
bir ekosistemi paylaştıkları” herkes tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Ancak, ge-
zegenimize atfettiğimiz bütün bilişsel, duyuşsal ve dilsel terimlerin biyolojiyle ne şekilde ilintili 
olduğu sorgulanmalıdır. Örneğin, bir grup bilim insanı (iktisatçı ve nüfus çalışmacıları başta 
olmak üzere) sanayici ve işadamlarıyla ağız birliği ederek “kapitalist ekonomik sistemin doğayı 
kirlettiği kadar kirliliğe çözüm de bulacağını” iddia etmekten çekinmemektedir (Garrard, 2004, 
16). Bu görüşteki insanlara göre radyoaktif atık sorununu ortaya koyan insan elbette bu sorunun 
çözümünü de bulacaktır. 

Günümüzde iklim değişikliğini konu edinen edebî eserlerin, film ve belgesellerin sayısı 
artmıştır (Heise, 2008, 208). Örneğin 2000’li yıllarda iklim değişikliğini konu edinen filmler Ice 
Age gibi animasyon filmlerden Absolute Zero, Ice Twisters, Meltdown: Days of Destruction ve 
Arctic Blast gibi geniş bütçeli Hollywood filmlerine uzanmaktadır (Films About Disasters, t. y.). 
İklim değişikliği gibi hayati önemi bulunan sorunları işleyen eserlerin insanlar tarafından üre-
tilmesi ve izlenmesi, insanların yaşadıkları çevre sorunlarını kültürel yaratımlarına aktardıklarını 
göstermektedir. Buna karşın, insanların çevre sorunları hakkındaki düşünce ve daha da önemlisi 
yargılarının epistemolojik olarak nereden kaynaklandığı sorusu üzerinde dikkatle düşünülmesi 
gereken bir sorundur ki bunun yanıtı da büyük olasılıkla medya, bilim dünyası ve siyaset üçge-
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Şiirin ekoeleştirel bir çözümlemesi öyleyse İstanbul’daki değişimi gözler önüne sermekte, 
doğanın tahrip edildiğini ve birçok insani deneyimin aradan geçen yıllar içinde yok olduğunu 
gösterebilmektedir. Öyleyse ekoeleştiri yoluyla edebiyatı çalışmak, insanları tarihsel akışla bul-
uşturmakta ve insanı zaman ve mekânla sarmalayarak merkezini herhangi bir metnin oluştur-
duğu yaratıcı ve hassas (duyarlı) bir okuma ve düşünme sürecine dâhil etmektedir.  

Ekoeleştirel bir yaklaşım aynı zamanda metinlerde geçen yerel kültürlerin ve dillerin bugünkü 
durumlarını anlamamıza da dilbilimsel eleştiri ve etimoloji gibi yardımcı olabilmektedir. 
Örneğin, Mıgırdiç Margosyan’ın öyküleri Ermeni ve Hristiyanlık ların içinde yaşadığı bir Gü-
neydoğu Anadolu portresi çizerken, günümüzde böyle bir toplumsal yapıyı görmek hemen 
hemen mümkün değildir. Benzer olarak 1960’lardan önce, içinde Türklerin yaşadığı, kişilerin-
den bir kısmının Türk olduğu bir Alman romanı bulmak zorken bugün birçok Alman ve Türk 
yazarın Almanca yazdıkları romanlarda Türk kişiler görülmektedir. Dolayısıyla edebiyat doğal 
ve toplumsal çevreye hem şahitlik etmekte hem de okuyucuyu toplumsal yaşam hakkında bi-
linçlendirmekte ya da en azından bilgilendirmektedir. 

Her şeyden önce ekoeleştiri aynı zamanda dilin geçirdiği değişime de duyarlı bir şekilde 
yaklaşabilmektedir. Bundan 50 ya da 60 yıl önce yazılmış metinlerin bugünkü gençler tara-
fından anlaşılamıyor olması, yine zaman içinde görülen değişimin boyutlarını göz önüne ser-
mektedir. Örneğin 17. yüzyıl şairlerinden “Benim ol Nef’î- i ruşen-dil ü safgevher/ Feyz alır 
cam-i safa meşreb-i bi-bakimden” diyen Nefî’yi (1985) anlamakta zorlanan günümüz insanı 
yine 17. yüzyıl ozanı olan Karacaoğlan’ın “Üç derdim var birbirinden seçilmez- Bir ayrılık bir 
yoksulluk bir ölüm” dizelerini anlayabilmektedir ki aslında insanın kültürel çevresine de duyarlı 
bir ekolojik kuram çalışması hem toplumsal ve kültürel çevrenin dille olan ilişkisini anlamamıza 
yardımcı olabilmekte hem de dilin tarihsel gelişimini anlamamız için canlı örnekler sunabil-
mektedir.  

Burada dilde tutucu bir yaklaşımı özendirmek değil, tam aksine dildeki değişime okuyucunun 
duyarlı bir şekilde yaklaşmasını sağlayarak yaşanan değişikliklerin okuyucu tarafından algılan-
masını ve gereken yerde okuyucunun tavır almasını sağlamak için ona dinamik ve etkin bir ak-
tör olduğunu hatırlatmaktır. Eğer bugünün okuyucusu elli yıl önce yazılmış olan bir şiirde geçen 
bazı sözcükleri anlayamıyorsa, bu anlamama hali o şiirde yer alan doğal ve insan yapısı çevreyi 
de anlayamamasıyla eş zamanlı olabilmektedir. 

Sonuç 

Ekoeleştirinin edebî metinlerin incelenmesinde, farklı edebî tür ve metinlere hatta gündelik 
yaşamın farklı pratiklerinin yorumlanmasında kullanılması olasıdır. Örneğin, Andrews (2008) 
Osmanlı gazeli hakkındaki bir incelemesinde, gazeli kültürel olarak oynanan bir oyun olarak ve 
ekolojik bir bakış açısıyla dört temel açıdan inceler ki bunlar etkinlik, mekan, katılanlar ve 
kurallardır. Etkinlik kavramının aslında diğer üç özelliği kapsadığını düşünen yazar gazelde 
anlamı, bir gazelin organik işleyişini; gazelde yazılanlarla ve gazelin yazıldığı yakın çevrenin 
ilişkilendirmesinde arar. Kısaca Andrews’a (2008) göre bir metnin anlamı bir edebî metnin 
anlatısal içeriği ile bu içeriğin gerçek yaşamda yaşanılan izdüşümünün ya da gölgesinin bir 
oyun şeklinde ele alınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Buradan da anlaşılabilir ki ekoeleştirel oku-
malar aslında metin merkezli ve okuyucu merkezli okumaların kesişiminden oluşur, hatta metin 
ve okuyucunun deneyimini çevre bağlamında ele alarak onu yeniden ve bu sefer çevresel so-
runlar bağlamında üretir. Hitt’in (2004) de belirttiği gibi aslında ekoeleştiri edebi metinlerde 
doğanın insan kültürleri tarafından sömürülmesini ve tüketilmesini temel alarak yargılarda bu-
lunma eylemidir ve bu yönüyle de ekoeleştirel yazmak demek bu tarz değer yargılarını edebi 
metinlerle ilişkilendirerek yazmak demektir. 

Yukarıda ekoeleştirinin gündelik yaşamın farklı pratiklerinin incelenmesinde de kullanıla-
bileceğini belirtilmiştir. Örneğin, ekoeleştirinin uygulanabileceği gündelik hayata en yakın pratik, 
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aile fotoğraflarına bir göz atmaktır diyebiliriz. Çoğumuz anne, baba ve dedelerimizin eski 
fotograflarına bakıp sorular sorar ve hatta güleriz. Ancak o fotoğraflar aynı zamanda değişen çev-
remizin resmîleşmemiş belgeleridir. Bir romanda geçen “gramofon” ya da “triportör” sözcükle-
rinin anlamını bilmeyen bir okuyucu aslında o alet ya da taşıtı gördüğünde de ne olduğunu, ne 
işe yaradığını ve onlarla ilintili sınıfsal, kültürel ve toplumsal etiketleri de anlayamamaktadır. 
Okuyucunun kendi fiziksel çevresinden yitip gitmiş aletler, taşıtlar, görüntülerdir artık bunlar. 
Kısaca insanın çevresi hem araç, hem söz, hem de anlam olarak değişmiştir.  

Bu çalışmanın başında Wang’ın (2009) da belirttiği gibi çevre kavramının doğal çevre ve fi-
ziksel çevre olarak ikiye ayrılabileceğinden hareketle, insanın şehirleşmiş yaşamının ona yeni 
bir çevre sunduğundan bahsedilmişti. Bu şehirleşmiş yaşam Gerbner’e (1992) göre yeni bir aile 
ve eğitim tanımı da ortaya koymaktadır. İnsanlık tarihinde ilk kez bir insan günlük kültürel çev-
resinde ailesi, okulu, ibadethanesi, komşuları ve hatta kendi anavatanı olmadan doğup büyüyor. 
Yazara göre her dört Amerikalıdan üçü onunla ilgilenecek bir ebeveyni olmadan, buna karşın 
günde ortalama yedi saat televizyon seyrederek ve dolayısıyla atalarının değer ve öyküleri ye-
rine medyanın değer ve anlatımlarıyla büyüyor. Kısaca çevre etmeni 21. yüzyıl insanının kültü-
rel çevresinin değişime uğramış olduğu tümsel bir alanı ve bu alanın içinde yer alan tüm araçları 
içermektedir ki ekolojik eleştiri, en azından edebiyat metinlerini, çevre etmeni açısından ince-
lememizi ve geçmişten günümüze yaşadığımız değişimi gözler önüne sererek geleceğimiz hak-
kında da tahminler yürütmemizi kolaylaştırmaktadır. Belki de ilk defa bir edebiyat kuramı 
geleceğimizin nasıl şekilleneceğini bu kadar yoğun ve kapsamlı bir şekilde irdelemektedir. 
Ekolojik eleştiri metinleri toplumsal sınıf ya da cinsiyet gibi sınırlı kategorilerle değil, insanı 
çevreleyen yaşamın tümü bağlamında ele almaktadır. Sözün kısası ekolojik eleştiri, 21. yüzyıl 
insanı için önemli bir kavram ve yararlı bir araç olup bireylerin onu almasını ve bütün evrenin 
yararına kullanmasını beklemektedir.  

Bu çalışmada çevresel bir kuram ile gündelik yaşamı, müziği, sanatı, edebiyatı, ulaşım, kir-
lenme, suç ya da her hangi bir olguyu ya da aracı incelemenin yüzeysel ancak uygulamalı bir 
örneği verilmiştir. Doğal çevre kavramı bile doğal çevre zevki ile oluşmaktadır çünkü Kates’in 
(1984) Lowenthal ve Prince’den (1955, 186) aktardığına göre “her ülkenin insanı, toprağını se-
çilmiş ve alışılmış gözlükler ile görür ve gördüğü gibi yeniden üretmeye çalışır” (247). Dola-
yısıyla nasıl bir doğa ya da çevre istediğimiz aslında nasıl bir insan yetiştireceğimizle ilgilidir. 
İnsanlar çevrelerini kültürel olarak görmeyi öğrenir ve gördüğünü de yeniden üretir. Çevreye ve 
çevre sorunlarına duyarlı bir şekilde ve sorunlara eğilerek bakan bireyler o sorunları çözmek 
için çevrelerine bakacaklar ve aslında kendilerinin çevreden ayrı olmadıklarını, bilakis insanın 
kaderinin çevresinin kaderiyle aynı olduğunu fark edecektir. Çevresel sorunları çözmek için de 
Spooner’ın (1984) belirttiği gibi doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasında gerçek bir 
diyaloğun başlatılması gerekmektedir. İşte ekolojik kuram, en temelde toplum bilimlerinden biri 
olan edebiyatla doğa bilimlerindeki bilgilerin tartışıldığı ve bir yöntem olarak sunulduğu bir 
diyaloğun örneği ve alanıdır. İşte bu yüzden yeni kuşakların ekolojik kuramla bilinçlendirilmesi 
çevre ve onun bağlamında yaşayan toplumun en önemli gereksinimlerinden biridir.  
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