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Aykut Coban 

I 
Kapitalizmin yiikseliqiyle birlikte egemen olan goriiq, do gay^, ekonomikve 
toplumsal geligme igin somiiriilecek bit kaynak olarak goriir. Toplum-doga 
iligkilerinin karmag~k yonlerini insanln doga kargtslnda zaferini ilan etmesi 

I olarak okuyan egemen goriiqii jeqitli gerekgelerl: reddeden, elegtiren ya da 
revize edenler, var olan ideolojik gergeveler iginde yeni ag~hmlar sagladllar. 
Eko-Marksizm, eko-anargizm, eko-Feminizm, eko-liberalizm gibi aktmlar 
bunun ornekleridir. Ozellikle etik agrr l~kl~ baqka diiqiinceler, ornegin Aldo 

I Leopold'un Yeryiizii Etigi, Arne Naess'm Derin Ekoloji ve Rudolf Bahrohun 
Ruhani Kurtulug oneren yaklag~mlar~ da insan-doga iliqkilerinin kavranrnas~ 
bak~m~ndan  egemen goriigten uzaklaglrlar. Bu ikinci diizey ideolojik 
birikimden yararlanmakla birlikte kendisini onlardan aylran bagka bir aklm 
daha dogdu: Cevrecilik. 
~evreci l ik  yada ekolojizm, 1970'li ylllarda beliren bit ideolojidir. Sozciigiin 
kokeni, 1866 y~lrnda Ernst Heinrich Haeckel'in (1834-1919) uydurdugu 

- 
' ekoloji sozciigiinden gelir. ~koloji ,  organizmalarla canlt ve canslz unsurlart 

! igeren gevrele'ri aras~ndaki gok yonlii iliakileri inceleyen bilimsel bir 
disiplindir. Bir bilim dal~nln ad1 olan ekoloji sozciigii, ingilizcede ecologism 
olarak adlandrrrlan bit ideolojinin de sozciik kokenini oluqturmaktadlr. 

I .  Uzunca bir sure gevreciligin ay r~b i r  ideoloji olup olmadlgi tartlg~lmtqtrr. 
Cevreciligin, herhangi bit ideolojinin ideoloji olmay~ hak etmesini 

I saglayan kriterleri karg~lay~p ka rg~ lamad~g~  sorgulanmlgt~r. Ayrrca, var I olan ideolojilerin, eko-on ekinin de imledigi gibi, ekolojik konular~ 
igererek geniqledikleri, bu bak~mdan geviecilik ad~yla yeni bit ideolojinin 

I 
yerlegmesinin giiq oldugu ileri siiriilmiigtiir.' Buna karqm gevrecilik, 

- . obiir -. . ideolojilerden ~ bagimslz bit ideoloji olarak giiniimiizde varlrgin~ 

I 1 ~u tart~$malari$in bkz. AYkut Coban, "C&reciIigigi ideolojikun~~riarsntn Eklemie~mesi", 
I SiyaralBilgiler Fnk~ilteri Dergiri, 57,3 (2002), 4-11. 
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kabul ettirmigtir. Ama bu kez de, literatiirde, gevreciligi gegitli ideolojik 
aklmlarl igeren genig bir yelpaze olarak ele alanlara rastlanmaktadlr. 
Cevreciligi, Murray Bookchin'in Toplumsal Ekoloji yaklaglmml, Derin 
Ekoloji platformunu, eko-feminizmi, yegil tiiketimciligi ve benzerlerini 
iqeren, bir torba kavram olarak niteleme egiliminden soz edilebilir. Her ne 
kadar bunlarla gevrecilik aras~nda bir etkilegimden soz edilebilirse de, bu 
aklmlarln her birini, gevrecilik torbaslna doldurmak yerine ekolojik siyasal 
diigiinceler bagllgl altlnda ayri ayrl incelemek daha dogru olur. 
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olarak goriilsiili, gevreselcilik, qevrenin kalklnma iqin gerekli oldugu igin 
korunmasml, etkinlikve verimlilik ilkelerini yagama geqirerek kaynak 
kullanmada rasyonalizasyonu, ekolojik sorunlarln teknikve yonetsel yollarla 
goziime kavugtnrulmaslnln miimkiin oldugunu, insan merkezli bir anlaylgla 
kurumlarln ve politikalailn gevrenin kornnmasl unsurunu dikkate alacak 
biqimde reformist bir perspektifle degigtirilmesini vurgular. Agag~da ayrlntlll 
biqimde ele allnacak olan qevrecilik ise, endiistriyelizmin terk edilmesini, 
niifusun azaltdmaslnl, ekonomik biiyiimenin slnlrland~rllmaslni, kiigiik 
teknolojilerin benimsenmesini, kusak ici ve kusaklar arasi ekoloiik adaleti. . . 

Cevrecilik, ekolojizm, Yegil ideoloji, gevreci ideoloji birbirioin yerine ! ., 

j: ~erell ikve katlllmc~l~kla bigimlenmig bir demokrasiyi, eko-meriezli bir 
kullan~labilen sozciiklerdir. Buna karglhk gevrecilikle qevreselcilik i -. anlaylgla ekonomikve toplumsal kurumlarln ve politikalar~n ve karar alma 
(environmentalism) araslnda bir aylrlm yapllmaktadlr. Ozellikle Avrupa'da bu . ,  - .  <,.. 3 

siireglerinin radikal biqimde doniigmesini savunur. 
egilim yayglnken, ABD'li yazarlar arasinda gevreselcilik sozciigiinii genellikle ~ ~ .a I,: 

. .  , - - 1.; bir ayrlm gozetmeden her ikisini de kapsayan bir gemsiye olarak kullananlar ~, Cevreciligin toplumsal ve diigiinsel batlam1 
daha slk g8r i i~i i r~  fngiltere'nin eski Bagbakanl Margaret Thatcher, "$imdi 
hepimiz gevreciyiz"' derken, Cumburbagkanl Abdullah Giil, "Gegmigte 
gevreci olup olmamak bir siyasi tercih olarak algilan~rken, bugiin hepimiz 
gevreci olmak wrundaylz'" ve Bagbakan Recep Tayyip Erdogan, "Ben 
gevrecinin daniskasly~m"~ demigtir. Bagbakan Erdogan kendi gevreciligini 
ise, denize aklp giden sudan insanoglunun faydalanmasl, ucuz enerji elde 
edilmesi, kentlerin kalklndlrllmas~ ve yegillendirilmesi, yo1 yapmakve suyu 
olmayan yere su gotiirmek bigiminde ag~klamlgtir.~ Bu orneklerdeki siyasal 
tutumlarla, bu yazlnin konusunu olugturan gevreci ideoloji araslndaki 
farkllllklar onemlidir. Bu farkllllgl ifade etmek iizere, liberalizm, sosyalizm 
gibi ekolojizm sozciigiiniin bu haliyle Tiirkgeye girmesi savunulabilir. 
Buuunla birlikte, qevreciligin halk araslnda kolayca anlagllanve yerlegmig bir 
sozciik olmasl nedeniyle, aylrimln, gevrecilik ve gevreselcilik sozciikleriyle 
kargllanmasl daha uygun olacaktlr. 
Ban gorii$ler7, gevrecilikle qevreselciligi iki ayrl tiir olarak gormek yerine 
ideoloji igi bir derece farkllllgl olarak ele ahrlar. Bunun dikkate deger bir 
aylr~nl oldugunu belirtmekle birlikte, aralarlndaki baglardan, benzegen 
ilkelerden qok farklillklano, benzegmeyen yonlerin vurgulamyor olmaslnl, 
gevrecilerle gevreselcilerin ortak bir bayrak altlnda toplanlp siyasal 
birliginiu ve giderek de geligiminin oniinde b k  engel olarak degerlendirirler. 
Tiirsel ayr~llk olarak ya da koyu ve aglk yegil bigiminde tiir iqi derece farkl 

2 Terence Ballve Richard Dagger.Palitirol Ideologiernnd theD~morrntir Ideal. 8. Bark! (Boston: - -  Longman,2011).261. 
3 Timothy W. Luke, "An Apparatus ofAnswers? Ecologism as Idealogfin the 21rt Century:'New 

PoliticalSdmre, 31.4 (2009). 497.' 
4 S e r h a t O g u r v d . , " ~ e v r e ~ i O I m ~ ~ ~ a k F e I a k e t K ~ t ,  17.3.2009. 
5 Haran Tiifekgi. "Cevrecinin Daniskas~ytm", HCrriyet, 23.8.2008. 
6 Clmiir AvcrveMuhammet Kaqar, "Erdogan: Bog Geren Ccvreci Degilim".Radikal. 24.8.2008. 
7 Clrnegin, John Barry. Rethinking Green Politics (Lomdra: S 1999), 3% 

- 
Geligmig iilkelerin gegitli kentlerinde 1950'li ylllardan baglayarak hava ve 
sn kirliliginin oliimler ve hastaliklar bigiminde toplumsal yagaml etkiledigi 
goriiliir. Bu da, gevre sorunlarln~n toplumsal giindemin pargasi olmaslnl 
saglar. Ekonomik faaliyetlerin kevresel sonuglarlna dikkati geken gallgmalar 
birbiri ardlna yay~mlanlr. Bunlardan biri olan Rachel Carsonin (1907- 
1964) 1962 yllluda okurla bulugan kitabl Sersiz Bahar, tarlmsal pratiklerin 
ve ozellikle tarlmsal ilaq olarak kullanllan DDThin hem insanlara hem de 
ekolojik sistemlere zarar verdigini gosterir. Barry Commoner (1917-2012) ise 
ekosistem iginde her geyin birbiriyle iligki iginde bulundugunu, ekonomik 
sistemin bu iligkileri bozarakve ekolojik ilkeleri ihlal ederek yagam 
dongiilerini parqaladlglnl vurgular.' Bu gibi eserleri gevreciligin hazlrllk 
kitaplarl olarak diigiinebiliriz. Endiistrilegmig iilkelerde iiretim aygltlnin 
yalnlzca ekosistemde degil siyasal ve diigiinsel yagamda yo1 agtlgl etkiler 
de elestiri konusu olur. Herbert Marcuse (1898-1979) tiiketime sunulan 
iiriinlkrin belirli bir ideolojik eksen sunarak bir biqimini dayattlglnl, 
elegtiri ve muhalefetin ortadan kalktlgl, tek boyutlu bir toplum olugtugunu 
belirtir.' Maddi glkarlara, teknolojik rasyonaliteye ve tiiketime dayall 
endiistri toplumuna ve onun otoriteye itaat, ailenin kutsalligl gibi kiiltiirel 
degerlerine dogaya doniigii de igeren bir yagam tarzlyla ilk karg~ glkanlar, 
Beat ve Hippi kugaklarl olacaktlr. Ardindan, 1968 ogrenci hareketleri de 
kapitalist topluma siyasal bir bagkaldlrl olarak geligir. Genglik hareketleri, 
gerek alternatif yagam bigimiyle, gerek siyasal eylem tarzlyla, gevreciligi 
etkilemigtir. 
Kapitalist endiistri toplumlarlnda 1970'li yillarda petrol fiyatlarlndaki 
artigln tetikledigi ekonomik krizler, dogal kaynaklarln tukenecegi gerqeginin 
8 Barry Commoner, me Closing Circle: Nature, Men ond Technology (New York: Bantam, 1971) 
9 Herbert Marcure. TekBoyutlu Inran, Gev. Seqkin Cogan (irtanbul: May. 1968). 
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ekonomik sonuglan hakklnda uyarl rolii oynar. Toplumun dogayla kurdugu 
iligki, gevre kirliliginden sonra, dogal kaynaklar bak~mlndan da tartlg~lmaya 
baglanlr. Toplumun artan qevresel duyarl~hgl, pek gok yeni qevre korumac~ 
topluluklarln ve orgiitlerin kurulman, var olanlarln iiye sayllarlnln 
pat lamas^, yurttaglarln ekolojik taleplerini dile getirdikleri ~egitli eylemlerde 
seferber olmas~ gibi yollarla siyasallagacaktlr. Ornegin, lngiltere.de Kuglar~ 
Koruma Dernegi'nin 1966 y~llnda 31 olan iiye saylsl, on yll iginde 244 bin 
rakamlna ulagacaktlr. Federal Almanya'da, yegil alan istegi, qevre kirliligini 
protesto, otoyol yaplmlna kargl qlkma gibi genig bit yelpazeye sahip yerel 
gevre talepleri igin eylem yapan, yurttag girigimleri ad1 verilen informal 
orgutlenmelc.r, 1970'lerin baglnda ortaya qikrntp, beg all1 yll iqinde on binlerce 
girigim bunyesinde be$ milyona yakin yurrta$ln desregine u la$m~$t~r . '~  1980- 
1990 arasl donemde ise qevreci orgiitlerin iiye sayllarl Fransa'da iki kat, 
Hollanda'da beg kat ve Almanya'da 20 kat artmlgt~r? 
Toplumsal destegi yiikselen ekolojik talepler, iktidar~yla muhalefetiyle yerlegik 
siyasal partilerde ve kurumlarda bir karglllk bulmaz. Cevrenin korunmas~ 
taleplerine benzer biqimde, niikleer enerjiye karg~ da toplumsal bit muhalefet 
geligir. Ama o plllarda muhafazaksr partiler olsun, sosyal demokrat ve sosyalist 
partiler olsun, kriz iqindeki ekonominin enerji talebinin niikleer enerjiyle 
karg~lanmam konusunda hemfikirdir. Cevreciligin yerlegiksiyasal partilerinve 
ideolojilerin drg~nda geligmesi, bu qergevede anlam kazanabilir. Kaldl ki, siyasal 
partilerin ekolojik taleplere duyarslz kalmalarlna ek olarak, temsili demokrasi 
sisteminin kendisinin arazlarl da qevreciligin dogrudan demokrasiye yelken 
aqmaslnl kogullayacakt~r. Bu arazlar araslnda, hem yerel ve ulusal meclislerin 
a g d l k l ~  olaraEerkeklerden, yagldardan ve belirli mesleklerden olugmas~ 
bak~mlndan toplumsal farkllllklarln adaletsiz temsili, hem de toplumda 
yarlgan diigiincelerin temsil istemine yanslmadlgln~ gosteren bit olgu olarak 
meclislere giren siyasal partilerin, aralarlndaki diigiince farkllllklarln~n 
azalmasl, partilerin ideolojik 6rgiitler olmaktan uzaklagmaya baglamas1 ve aday 
pazarlamaslna yonelmesi, parti liderliginin onem kazanmas~, sermayenin karar 
alma siireqlerindeki etkisi, yasama karg~sluda yiiriitmenin giiqlendirilmesi, 
siyasetgiligin profesyonellegmesi ve benzerleri saydabilir. 
Yerlegik siyasal diizenin, ekolojik sorunlara yo1 aqllmasmda pay sahibi oldugu 
balde, ha lk~n ekolojik taleplerine yanlt da iiretmemesi karglanda, pek qok 
Avrupa iilkesinde ekolojik muhalefet, once yerel ve sonra da ulusal segimlerde 
kendi listeleriyle ve adaylar~yla seqimlere girerler. Cevre korumac~ ve niikleer 
k a q ~ t ~  hareketlerin ivmelendirici etkisinin oldugu bu siireqte, yegil partiler 
orgiitlenir ve toplumsal desteklerini blzla art~nrlar. 
10 Aykut Coban,"Ekoloji vepolitika: Yeqil Harekettt Yay~ml~~mam~+YilksekLi~ans  Tezi (Ankara: 

AOSBE, 1991). 
11 ChristopherRo~tes."%~heTranrformationafEnvimnmentalActivirm:AnIntraductionl:der.C. 

Rooter, EnvironmentalProt~rt in Western Europe (Oxford: Oxford University. 2003). LO. 

Baglanglqta hava, toprak, su kidiligi olarak alg~lanan ekolojik sorunlar, 
zamanla dogal kaynaklar~n tiikeniyor olmaslndan biyolojik gegitliligin 
yitirilmesine, ormans~zlagmadan gollegmeye, ozon incelmesinden iklim 
degigmesine kadar uzanan bir geniglikte kavranlr oldu. Cevreciligin 
iqerigi de, bu sorunlarln nedenlerinin endiistri toplumuyla baglarln~n 
kurularak ag~klanmas~ ve bunlar~n belirli bir siyasal programa gore qoziime 
kavugturularak ekolojik olarak siirdiiriilebilir hir toplumun kurulmas~ iqin 
reqetenin olugturulm.as~ siirecinde belirginlegir. 

Sorunlarln kaynagl endiistriyelizm 
Cevrecilik endiistri toplumunun elegtirisi iizerinde yiikselir. Endiistri 
toplumunun erken elegtirisi iitopik sosyalistlere kadar geri gotiiriilebilir.' 
Cevreciligin endiistriyelizm elegtirisi ise, bir yan~yla, yeni bit ideolojiye neden 
gereksinme duyuldugunun bir gerekgesi olarak anlagllabilir. Diger yan~yla 
da, yeni bir ideoloji olarak qevreciligin eskilerden farklnln ortaya konmasl 
olarak okunabilir. Cevrecilik, kapitalizmi ve sosyalizmi, endiistriyelizm ortak 
paydaslnda egitler ve kendisini bu ikilinin alternatifi, farkll bit yo1 olarak 
sunar. Her ikisi de ayn1 biiyiime ve ilerleme anlaylgl adlna toplumsal ilipkileri, 
insan~ ve dogay1 tahrip etmektedir. Endiistriyelizm, endiistriyel iiretimin 
orgiitlenmesinin otesinde, endiistri toplumunun diigiince sistemi, siyaset ve 
yagam tarzldlr. 

Endiistriyel iiretim bigimi, slnlrlarl qizilmemig bir iiretim ongordiigiinden 
istikrarslzd~r. insanl, kendi yaratt~gl araqlann hizmetine girerek mutluluk 
araylglna iter. Endiistriyelizm, endiistriyel dinamige direnigi lurmak iqin, 
insam, egitim, tlp; biirokrasi, ordu ve polis gibi kurumlarla daba qok 
denetleyip yonlendirir. Endiistriyel geligme insanllg~ gegitli biqimlerde tehdit 
etmektedir. Slmrslz biiyiime fiziksel qevreyi tahrip etmektedir. Endiistriyel 
tekeller bapta gallgma h a k k ~  olmak iizere insan haklarln~ ve kigisel ozerkligi 
klsltlamaktadlr. Endiistri toplumuna uyum gosterme mekanizmalarln~ 
saglayan aglrl programlanmlg ogretim, ogrenmeyi, ogretmeyelegitmeye 
doniigtiirmekte ve yaratlcl diigiinceyi, dug giiciinii yok etmektedir. 
Endiistriyel giig yogunlagmaslnln siyasal yanslmasl olarak siyasette katlllmc~ 
mekanizmalar kotiiriimlegmekte, merkezilegme ve despotizm yerlegmektedir. 
Malve hizmet iiretimi dongiisiiniin siirdiiriilmesine benzer biqimde, yapay bir 
eskitme siireci gerqevesinde eski olan her geyin yenilenmesi zorunlulugu, dil, 
anl, mitos ve ahlak yoluyla geqmigle kurulan kiiltiirel baglar~ koparmaktadlr. 
Tiim bunlar insandapsikolojik bir engellenme duygusuna yo1 aqmakta ve 
onun ruhsal biitiinliigiinii de tehdit etmektedir." 

I2 Ivan lllich,~e~likli Toplum. Fev. Ahmet Kot (frtanbul: Ayrmtl, 1988), 55-90 
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Yegil parti programlarinda ve yegil manifestolarda, endiistriyelizm 
ozellikle ve oncellikle ekolojik nedenlerle, ama bunun yanlnda yukarlda 
sayilanlara benzer biqimde pek qok aqldan sorgulanmlg ve mahkdm 
edilmigtir!' Bir zamanlar qevreciligin onde gelen ideologlari araslnda yer 
alan Jonathon Porritt, endiistriyelizmi, tiiketimi siirekli olarak klgklrtan 
bir iiretim organizasyonu; kadln-erkek egitsizligi, kurumsallagrnlg giddet ve 
merkeziyetqilikle belirlenmig bir toplumsal yagam; ozgiirliikqii yaklaglmlari 
diglayan hiyerargik bir siyasal diizen; insan merkezli bir goriigle doganln 
yagma'lanmasi ve tahakkiimii; ve bireyin tiiketimin kolesi oldugu, kigisel 
ozerkligin bulunmadlgl bireyci bir ya$am olarak aqiklar." 
Demek ki, qevreciligin sorun olarak saptadigl gey, endiistri toplumunun, 
dogal kaynaklar, atlklar, kidilik gibi dogayla kurdugu iligkilerle slnlrli 
degildir. Soz konusu olan, ekonomiden etige ve insan iligkilerine, siyasetten 
dogayla ili~kilere kadar endiistriyelizm kavramiyla nitelenen bir toplumsal 
formasyonun tiim boyutlarlnda gozlenen bir bunalimdlr. Bu baklmdan 
sorunun qoziimii de qok yonlii bir radikal doniigiimle olanaklldlr. 

- I 

insan-doga qeligkisi 
Cevreci ideolojide, insan akllnln ve bilimin dogrusal ilerlemesi sayesinde 
daha iyi ve geligmig bir toplumu miijdeleyen Aydinlanma diigiincesi elegtirilir. 
Aydinlanma diigiincesinde, insan akll dinsel dii$iiniigten ozgiirlegirken, 
insanln doganln boyundurugundan da kurtulma araqlan olarak goriilen 
bilim ve teknolojiye sadakatle baglanllmlgtlr. Cevrecilik, hoyle bir ilerlemeci 
anlay~g~ doganin bozulmasinin en onemli sorumlusu olarak gormekle kalmaz, 
akllclllga kargl duyguyu, sezgiyi, oznelligi, hayalciligi, dogaya doniigii one 
qlkaran Romantizmin tezlerinden etkilenir. 
Cevrecilikte insanln dogayla iligkisi, endiistri toplumunun doganln 
fethedilmesi, dogal kaynaklarln ekonomiye kazandlrilmasl gibi 
uygulamalarinda oldugu gibi tek yonlii degildir, karmaglkve qok yonlii bir 
iligki olarak kavranlr. insanln dogadaki etkinliginin ekolojik bozulmaya 
yo1 aqan olurnsuz sonuqlari, insanln dogayi hHkim olunacak bir alan 
olarak indirgemeci biqimde ele alan bir anlaylgla yakindan iligkilendirilir. 
Hakimiyetqi anlaylg, insanin, doga olmadan varliginl siirdiiremeyecegi 
olgusuyla elegtirilir. insanin yagaml, doganln verili olarak sundugu ya da 
insanin dogay1 doniigtiirerek elde ettigi varliklar sayesinde gerqeklegir. Bu 
demektir ki, dogaya yonelik tehdit, aynl zamanda insana yonelik bir tehdittir. 

13 Or". Bkr. Sandy Irvineuc AIec Ponton,A Green Monfe~to: PoIicie~ f o r  Green Future (Londa: 
Macdonald Optima. 1988). 

I4 Tonathon Porritt. Seeins Green (Oxford: Basil Blackwell, 1984). 
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Insanln kendisi, ohiir tiirler ve doganin biitiinliigiiniin iyiliki iqin insan . . .  
niifusunun azalmasl onerilir. Niifus sorunu, Thomas Malthus'un (1766- 
1834) 1798 yilinda yaylmlanan kitahindan beri tartigmalldlr.15 Ona gore, - 
insanlar karlnlari tok oldugu siirece iireme giidiilerine uygun davranacakve 
qogalacaktlr. lnsan saylsi artarken onlarl besleyecek besin maddeleri hiqbir 
zaman aynl oranda artmayacakve dogal olarak insanlik aglrl niifus sorunuyla 
karg~ karglya kalacaktir. Cevrecilik, niifusun azalmasmi, Malthusgulukta 
oldugn gibi yalnlzca dogal kaynaklarln slnlrll olmasl nedeniyle degil, bunun 
yanlnda, bir tiir olarak insanin ekolojik bozulmaya yo1 aqarak obiir tiirlerin 
yagama ve serpilme kogullarln~ tehdit etmesi nedenleriyle de savunur. 
Malthus'un niifus goriigiiniin damgasi belirgin olsa da, onun niifusun 
azalmasl bak~mindan olumlu gordiigii savaglar, kltllklar, salglnlar, qevreci 
ideolojide uygun yootemler olarak goriilmez. Bu gibi giddet ogesi bulunan 
yollar yerine, insanlarln uzun donemde, qevreci bilinci sayesinde goniillii 
olarak say~lannda azalma saglamalari yolu benimsenir. 
Gorece niifusu az olan geligmig iilkelerde ekosistem iizerindeki basklnin, 
gorece niifusu qok olan geligmig iilkelerdeki baskldan daha fazla oldugu 
kabul edilir. Niifusnn saylsal olarak oldugu kadar, ekosistem iizerindeki 
baskisinln da azaltilmasi istenir. Yine de, insan niifusu genellegtirilmig bir 
kategoridir. Soz konusu insanlar, dogadaki yikicl etkinlikleriyle ekolojik 
dongiilere zarar vermektedir. Boyle olunca, tarih agin, agkin bir insan-doga 
qeligkisiyle kargi kargiya kallrlz. Kugkusuz, Aydlnlanma, Endiistri Devrimi, 
Endiistriyelizm gibi qegitli evrelerin bu qeligkiyi derinlegtirmesinden 
soz edilebilir. Bununla birlikte, sosyalizm ve kapitalizm aras~nda b r k  
goriilmemesiuin de igaret ettigi gibi, niifus iginde zengin-yoksul, sermaye- 
emek gibi slnlfsal ay~rimlar, qevreciligin insan-doga qeligkisi iqinde 
erir, goriinmez olur. insanl, sinlf ve cinsiyet gibi toplumsal iligkilerden 
arlndlrarak soyut insan olarak kodlar. 
Cevrecilikte genig anlamda ekolojik bozulmanin faili insandir. Aynl 
zamanda, gimdiki ve gelecek kugaklar olarak insanlar, ekolojik sorunlardan 
etkilenmeleri nedeniyle ekolojik sorunlarln kurbanlarldir da. Obiir tiirler de 
kurbanlar arasindadlr. Kimsenin kaqip kurtulamayacagi varsaylmlyla, igqi, 
sermayedar, zengin ya da yoksul olsun, ekolojik sorurilarln herkesi etkiledigi 
savunulur. Bu haklmdan, siyaset, slnlfsal qtkarlara gore biqimlenmez, 
herkesi iqeren "yagamsal qlkarlar" temelinde gerqeklegir.16 Dahasl, fail ve 
kurban olarak aynl insan, sorunlari qozecek, ekolojik kiyameti onleyecek, 
kugaklar arasi ve tiirler arasi adaleti saglayacak olan siyasal oznedir. Boylece, 
qevrecilik, fail, kurban ve kurtaricl olarak tiim insantga qagrlda bulunur. 

15 Thomas K.Malrllur.An ErroyonPoplrinoon (LondnveNew York Everyman's Llbrary. 1958) 
16 Urn Bkz. RudolfB~hro.  Nuc~lSo~yolnml l iangi  Ye$,P&el$inSon.?)r?der vc$cv.T. Bora 

(Irtanbul: hyrmu, 1989).86.95. illich.$oli~kI~ TopLm. 55. 
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Siyasal oznenin, fail, kurban ve kurtarlcl ozdegligine dayanmas1 nedeniyle 
biinyesinde barlndlrdlgl belirsizlikve geligki, ideolojinin siyasal bagarl 
kognllarln~ tartlgmall hale getirmektedir. 
"Gemi batarsa hepimiz beraber batanz" ifadesindeki gibi herkesin kurban ilan I 
edilmesi diigiincesine kargl, Titanic gemisi battlglnda kurtulanlarln gogunun , . 

birinci slnlfta seyahat eden yolcular oldugu, yoksul yolcularln ise bogularak 1: 
oldiigii anlmsatmasl yap~labilir?'Benzer bigimde, slnlfsal aylrlmlara ek 

i 1 1  
olarak renk, irk ve etnik aylrlmlarln ekolojik zarara maruz blrakllmanln bir j. 

I ! .~ 
insuru oldugunu diigiinenler, gevresel irkgdlga kargl en belirgin ornekleri : ~ 

I ABD'de goriilen hareketleri, yerel ya da kiiresel ekolojik adalet hareketlerini 
ve "yoksul ge~reci1igi"ni'~ savunurlar. ~. 

I ~ .~ : ' I  2:. 

Eko-merkezcilik 
insan-doga geligkisinin ekosistemin biitiinliigiiniin korunmasl ekseninde 
sayglll bir iligkiye donii?mesi, insan merkezli ya da tersine gevre merkezli bir 
gerekgelendirmeye dayandlnlabilir. Eskersley'e gore, a p k  ve koyu Yegil olarak 
birbirinden ayrilan bu anlaylglan, Yegil ideoloji altlnda birle~tirecek olansa 
giiqlii bir ekolojik siirdiiriilebilidik diigiincesidir< Bununla birlikte, insan 
merkezli bir anlaylgla dogaya sayglll iligkilerin geligkilerden arlndlr~lmaslnln 
giigliigii nedeniyle, gevrecilik iginde eko-merkezci anlaylglar daha yaygln 
kabul goriir. Kaldl ki endiistriyelizm de insan merkezli olmakla elegtirilir. 
insan merkezli anlaylgta, dogayla iligkilerin olgiisii insan oldugu igin, insana 
ozgii glkarlarln ve kaygllarln gozetilmesi ve giderek de doganln insan 
amaglannm aracl olarak kavranmasl olagan sonugtur. Eko-merkezcilik ise 
insanl evrenin merkezinden indirir ve aragsal deger goriigiinii reddeder. Bn 
konuda Derin Ekoloji yaklaglmlnln "igkin deger" (intrinsic value) anlaylglnln 
etkisi belirgindi~.'~ Buna gore, dogadaki tiim can11 ve canslzvarl~klar, insani 
amag ve ~lkarlardan ve insanlann onlarl degerli ya da degersiz bulmalarlndan 
baglms~z olarak, kendileri degerlidir. Bu varllklar kendinde bir degere sabip 
olduklarlna gore de, onlara saygl gostermekve korumak gerekir. Ayrlca, insan 
dogadaki tiirlerden yalnlzca biridir. Yagaml dogaya bag~mll olmaslna ve obiir 
tiirlere bir iistiinliigii olmamaslna kargln, insanln etkinlikleriyle ekolojik 
bozulmaya yo1 agmasl ahlaken dogru degildir. Bir bagka deyigle, insanln 
dogadaki varllklara kary ahlaki bir sorumlulugu olmal~dlr. 

17 ErikSwyngedouw, "ApocalypreNow! Fear and Doomsday Plearurer", Copitolirm. Nature, 
Sociolirm, 24. 1 (2013). 17. 

18 Bkz. Joan Martinez-Alier, 7heEnyironmentolirnl oJthePaocA Study aJEcologirol Conflirts and 
valuation (Cheltenham: EdwardElgar, 2002). 

19 RobynEckerrly, 'Politics", D. Jamieron (ed) A Conlponion to EnvironmrntolPhilarophy (Oxford: 
Blackwell, 2001). 325-6. 

20 ArneNsess, Ecology. Community andL$ertylr (Cambridge: Cambiidge Univerrily, 19891. 
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fnsanln dogayla baglmll bir iligki iginde oldugu vurgusu iki yonliidiir. 
insanlar yagamlarlnl siirdiirebilmek igin dogaya baglmlldlr, ama aynl 
zamanda, insanln doga iizerindeki olumsuz etkisinin azalt~lmasl ve 
slnlrlanmasl baklmlndan, doganln gelecegi de insana baghdlr. Hem var l~k 
kogulu olmas~ nedeniyle, hem de obiir tiirlere ve dogaya zarar vermesin diye, 
insanln dogayla sayglll bir iligki iginde olmasl gerekir. Boylece, insanln doga 
iizerindeki olumsuz etkisinin farklna vanlmasl vurgusu, insanln dogaya 
yonelik sorumlulugu anlaylglnl beraberinde getirir. Toplumsal etkinlikler 
gevre iizerinde sonug dogurduguna gore, bu etkinin azaltllmasl insanln 
ahlaki odevi ve sorumlulugudur?' Bu pencereden baklldlglnda gevrecilik, 
insanln dogayla iligkisinin dogaya saygl gergevesinde kavranmasl, mevcut 
iligki bigimlerinin elegtirisi ve doniigtiiriilmesi diigiincesidir. 

Biiyiime kargdllgi 
insan1 merkeze koyarak onun isteklerini tatmine yonelmig toplumsal 
etkinlikler ekolojik olarak siirdiiriilebilir degildir. Cevrecilik, sermayenin 
siirekli biiyiimesi ve geniglemesi sayesinde ayakta kalan kapitalizmde, 
ekonomik biiyiimenin; dogal kaynaklar, ekolojik bozulma, gevresel kirlilik 
gibi slnlrlarlnln bulundugunu kabul eder. 1972 ylllnda yaylmlanan 
Buyurnenin S~ntrlarl ad11 rapor, endiistrilegme, dogal kaynaklar, tanm, 
niifus ve qevreyi birbiriyle iligkisi iginde ele allyor ve ekonomik biiyiimeden 
vazgegilmezse diinyanln bir felakete dogru yo1 aldlgl uyarlslnda 
bulunuyordu." Bu gallgmada dikkat gekilen gerek ekonomik geligmenin dogal 
slnldarlnln bulundugu, gerek karanllk bir gelecek diigiincesi, qevreciligin 
aylrrcl ozellikleri araslnda hep varllglnl korudu. Cevreci ideologlar~n 
eserlerinde ve Yegilparti programlannda, verimlilik, enerji tasarrufn, 
yenilenebilir enerji, at~klarln azaltllmasl vb. onerilere yer verilse de, as11 
yapllmasl gerekenin toplam iiretimin azaltllmasl oldugu dile geti~ilir.'~ Ciinkii 
"daha fazla biiyiime qok yonlii bir felakete yo1 agacaktlr."" Endiistriyelizmden 
farkll olarak, tiiketimi klgklrtan sektorlerde talebi de daraltan bir kugiilme, 
buna karglllk insanln toplumsal ve tinsel aq~dan geligmesine yardlm eden 
iiretim faaliyetlerinde niteliksel bir biiyiime onerilir. 

Siirdiiriilebilir kalklnma diigiincesinden farkll olarak da, gevrecilikte, 
slnlrlarln agllmasl konusunda teknolojiye be1 baglamamu yanl'ig bir tutum 
oldugu belirtilir. Biiyiimenin slnlrlarlnln dogal o lmas~n~n  anlaml, bu 
slnldarln teknolojik geligmeyle ertelenebilinesi miimkiin olsa da, nibai 

21 BallveDaggeb Political Idddiogi er..., 265. 
22 Donella H. Meadawsvd., 7hr Limits to Growth (Londrave New York: Pan Books, 1974). 
23 Om. Charlene Spretnakve FritjofCapra, Grem Politics (Londra: Paladin. 1985). 101-117; Irvine ve 

P0nton.A GmenManif~rto, 1 2 4  Porritl,ScringGreen, 126.43. 
24 Illich. $e,e.likfi Toplum. 111. 
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olarak slnirlarla yiizlegmenin kaqlndmaz oldugudur. Ekolojikve toplumsal 
sorunlar, endiistriyelizmin yarattlgl sorunlar oldugu igindir ki, teknoloji 
yoluyla qoziime kavu+turulamazlar. Ama teknolojinin tiimiiyle terk edilmesi 
de onerilmez. Bunun yerine, Fritz Schumacher'in "insan yiizlii teknoloji" 
ifadesine benzer biqimdeZ5, merkeziyetqilikten uzak, insanlarin denetimine 
olanak saglayacak biqimde kiiqiik olqekli, ekosistemin dongiilerini ve fiziksel 
yasalarl gozeten teknolojiler iizerinde durulur. 

Cevrecilik, endiistriyelizmin liberal ve sosyalist versiyonlarlnln bilim ve 
teknolojiye mutlak bir inanqla bag11 olduklarlnl ileri surer. Bu inancln nedeni 
olarak da, bilim ve teknolojinin, insanin doga iizerindeki hikimiyetiui 
gerqekle~tirmeye olanak tammast gosterilir. Doga ele geqirilecek bir alan 
olarak goriildiigiinde bunun araqlarln~ olugtuian teknoloji belirleyici bir 
&ern kazanir. Oysa qevrecilik, tahakkiim yerine,'insanln dogadaki varligl, 
doganln biitiinliigiine saygl, tiirler arasl iligkiler gibi unsurlarl one qlkarlnca 
hilim ve teknolojiye de elegtirel biqimde yaklaglr. 

Genigletilmig demokrasi 
Cevrecilik, endiistriyelizmin merkeziyetgi, hiyerargik, basklcl ve 
bireyci siyaset tarzinln yerine, ademimerkeziyetgi, kararlarln onlardan 
etkileneceklere en yakln olan yerde almdlgl, toplumsal denetime aqlk, 
her tiirlii irk, renk, din, etnik koken, toplumsal cinsiyet, cinsel yonelim 
ayrlmc~llglnin reddedildigi bir siyaset tarn ongoriir. 

inga edilmek istenen ekolojik toplum, yerellik, kendine yeterlik, kendi 
kaynaklarlna ve kendine giiven ilkeleri iizerinde yiikselir. Giiniimiiz 
diinyaslnda bu ilkeler araslnda bir tercihte bulunmayl zorunlu goren 
goriiglerden de s6z edilebilir. Buna gore, yerel kendine yeterlik ilkesinin, 
bir yanlyla, giiniimiiziin uluslararas~lagmig ekonomik ve siyasal 
giiqleri karglslnda giivence altlna aliomasl ve gergeklegmesi engellerle 
karg~la$acakt~r. Diger yanlyla da, daha onemlisi, kendine yeterlik ilkesi; 
karglllkll baglmld~k, kiiresel ekolojik biitiinliik ve adalet ilkeleriyle geligki 
olugturmaktadlr. Her bir yerel bolge, uygun iklim, yeterli dogal kaynaklar, 
uygun teknoloji ve benzeri baklmlardan egitlik gostermedigi igin ekolojik 
adalet ve siirdiiriilebilirlik saglanacaksa topluluklar araslnda kaynak 
transferi gereklidir. Bu bakimdan, kendine yeterlilikteo qok, kendine giiven 
ilkesini savunmak daha yerinde olacaktir. Kendine giiven ilkesi, soz konusu 
kaynak transfederini kabul eder, ama yerel toplulugun ve qevrenin pazarln 
belirleyiciligine maruz kalmamasl iqin ekonominin demokratik yonetimini 

25 Fritz Schumacher, W p i k  Giizeldir, qev. Orman Deniztekin (tstanbul: Cep Kiiaplarr, 1985). 111. 
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~ngoriir.'~ Uluslararasi kapitalist iligkileri degigtirmek yerine verili kabul 
eden bu goriig de elegtiriye aqiktlr. 
Cevrecilik, iiretimde ve teknolojide oldugu gibi siyasette de ekolojik 
dongiilerle uyumlu uygun olqegi arar. Yerel topluluklarin kendi giiciinii ve 
kaynaklarlni seferber ederek iiretim etkinliginde bulunmas~, o siireg iizerinde 
toplumsal denetime olanak tanldlgl gerekgesiyle demokratik ili~kilerin yap1 
tag1 sayilmaktadir. Ayn~ zamanda da, bu, iiretimin bag11 oldugu yerel ekolojik 
kogullarln gozetilmesinin ve korunmaslnin giivencesi olarak goriiliir. 
Cevreci ideolojide ulusal ve uluslararasl olqekler siyasal pratikten 
dlglanmamakla birlikte, yerel olgegin bit adlm one qlkartllmaslnln bir 
bagka nedeni de demokrasi anlaylglyla ilgilidir. Temsili demokrasinin 
bilinen sorunlarl nedeniyle, dogrudan demokrasi mekanizmalarlnln bayata 
geqirilmesi onemsenir. Dogrudan demokrasinin uygulanma giiqliigii dikkate 
allnirsa, hiq degilse temsili demokrasiyle dogrudan demokrasinin karmas1 
bir sistem onerilir. Bu sayede demokratik katdlmln, giderek de yurttaalarln 
tekellere, toplumun ekonomiye oncelikli sayllmaslnln gerqeklegecegine 
inanlllr. Boylece, yerel toplulugun iiretim etkinligi ve yerel demokratik 
siyaset, ekolojik toplumun endiistri toplumundan farkin1 ortaya koyan ilkeler 
oldugu gibi, yeni toplumun yerel niiveler halinde kuruluguuu da miimkiin 
kilacak olan pratiklerdir. 
Bununla bidikte, gevrecilik, demokrasi konusunda iki noktada aqmaza 
diigebilir. Birincisi, giiniimiiz toplumlar~nda demokratik katlllm bulunmadlgl 
iqin mi sermaye sahiplerinin, tekellerin sosyo-ekolojik iligkileri belirleyici 
etkisi vardlr, yoksa sermaye sahiplerinin ekonomikve siyasal giicii nedeniyle 
mi demokratik katllimln ve toplumsal denetimin hayata geqirilmesiniu 
oniinde yaplsal engeller vardlr, tartigmaslyla ilgilidir. 
Demokrasi konusunda ikinci sorun, ekolojikvarllklann karar alma 
siirecine nasil dahil edilecegiyle ilgilidir. Cevreciligin dogrudan demokrasi 
vurgusu, diyelim, aslanlarm, agaqlarm, tagln, toprag~n dogrudan karar alma 
mekanizmalarlnaaslan ya da agaq olarak girmesinin olanaksizligl nedeniyle 
bir tutarslzllk dogurur. Ekolojik varllklarln ancak temsilcileri insanlar 
eliyle karar alma siirecinde yer alabilecegini savunan kimi goriiglere gore': 
ekolojik demokrasi, temsili demokrasi olmak zorundadlr. Cevrecilikte, eko- 
merkezcilik, iqkin deter, insanin tiirler araslnda bir tiir olarak kabul edilmesi 
gibi ilkeler, halihazlrda siyasal toplumun iiyesi olarak goriilmeyeu ekolojik 
varliklartn qlkarlarlnln etik diizeyde ve siyasal alanda insanlar tarafindan 

26 Robyn Eckersly, ~Poiiticr", der. D. Jsmieson. A Companion to E~vironmenlalPlrilosophy (Oxford: 
Blackwe11.2001~. 323-24. . ~ .. ~ 

27 John S. Dryzek, DoliberativrDemocracy~?ndBey~~d(Oxford: Oxford University, 20001, 140-51: 
RobynEckersley, lhe Grem Slate (Cambridge,Marr.: I h e  MIT Prerr, 2004). 111-38. 
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gozetilmesine iligkin giivenceler sayllabilir. Bu nedenle denebilir ki, insanln 
bu koruyuculuk rolii sayesinde dogrudan demokrasi iginde diger can11 
ve causlz varllklarln siyasal sistemde tanlnmasl miimkiin olabilir. Ancak 
geligkili durum yine de ortadan kalkmlg olmaz. Ciinkii oteki varllklarln 
g~karlarinin resmi olarak dikkate allndlgl siyasal temsil mekanizmalarlnln 
saglanmasl, insanla Rteki tiirler araslndaki iligkinin siyasal sistemde uygun 
kaqdlklann~ bulmasl bakimlndan tutarllllk sergileyecektir. Boyle olunca, 
tiirler ve gelecek kugaklar arasindaki iligkilerin demokratik mekanizmalarlnl 
tart~ganlarln zorunlu gordiigii temsili demokrasiyle, dogrudan demokrasi 
talep edenlerin olugturdugu aglrllk merkezi, gevrecilik igin bir gerilim 
kaynagl olarak tartlgmaya aglktlr. 

Kugak igi, kugaklar arasl ve tiirler arasl adalet 
Cevreci ideoloji, ekolojik adalet ve toplumsal hakgalik (equity) ilkelerini 
savunur. Ekolojik kaynaklar iizerindeki basklnln azaltllmasl, bir yandan en 
gok kaynak kullanllmaslna yo1 agan sermaye kesimlerinin etkinliklerinin 
daralmaslnl, 6te yandan da yagamlarml devam ettirebilmek igin ekolojik 
varllklardan bqka bagvuracak bir segenegi olmayan yoksul kesimlerin 
toplumsal refabtan adil bigimde pay almalarlnln saglanmaslnl gerektirir. Bu 
gergevede, kugak igi toplumsal adaletle ekolojikadalet ikiz kardegtir. Benzer 
bir durum kugaklar arasl iliskiler baklmlndan da gegerlidir. Giiniimiiz 
toplumlan ekolojik sistemler iizerindeki basklyl azalttlklan, ekolojik 
kirliligi ve riskleri yoksullar~n iizerine yiiklemek yerine onledikleri alqiide, 
kaynaklarln tiikenmesi, kirlilik, iklim degigimi, biyolojik gegitliligin azalmasl 
gibi gelecek kugaklann ve bbiir tiirlerin iizerine yikilan ekolojik maliyetler o 
61giide azalmig olacaktlr. Biiylece, kugak igi ve kugaklar arasl adalet, ekolojik 
siirdiiriilebilirligin giivencesini olugturmaktadlr. 
Bir yandan, ekolojik sorunlardan sorumlu ozne ve kurtulugun siyasal 
iiznesi genellegtirilmig insan ya da insanllk oldugu halde, konu, insan-doga 
iligkisinin toplumsal baglam1 olarak kugaki~i  ve ku~aklar arasl ekolojik 
adalet ve siirdiiriilebilirlik sorununa gelince farklilagtlnlmlg ozne kategorileri 
belirrnektedir. Cevreci bakigta, iiretim ve tiiketim diizeyleri bak~mlndan, 
geligmig iilke insanlarl ve temel gereksinmelerini bile kargdamaktan 
uzak az geligmig iilke insanlan, benzer bigimde toplum iginde de ekolojik 
etkileri farkll olan zeuginve yoksul insanlar, kadlnl somiiren erkek ile 
samiiriiye marnz kalan kadln arasindaki farkllllklar goz ardl edilmez. 
Ancak bu farkhhklar, Marksizmde oldugu tiirden bir slnlfsal goziimlemeye .. 
baglanmlg da degildir. Bu farkllllklar~n sorun edilmesinin bagat nedeni 
ise, ekolojik bozulmayla, kaynaklarln tiikenmesiyle, ekolojik krizle ilgilidir. 
Toplumsal farkhl~klar, insanlarln ekolojik zarara yo1 agmak baklmlndan 
ortakllk barlndlran dogadaki yerleriuin igaretleyicilerine indirgeudigi 
igindir ki, insan-doga geligkisi analiz gergevesi olmaya devam etmektedir. 
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Sorumlnsunun kimler oldugu sorunundan daha gok, el birligiyle ve hep 
birlikte klyamete dogru yol allnlyor olmasl sorunu onemsenir. 

Cevreciligin partilegmesi ve kurumsallagmasl 
Bbiir ideolojilerde oldugu gibi, gevreciligin siyasal programlnl 
gergeklegtirmek iizere, Yegil partilerin orgiitlenmesiyle yiiriitiilen partili 
siyaset yanlnda, kimi gevrecilerin dernekler gibi sivil toplum orgiitlenmeleri 
iginde yiiriittiikleri miicadele ve kimilerinin de informal bigimde bir araya 
gelerek hareket, protesto, direnig ve benzed miicadele ornekleri vard~r. 
Buna kogut olarak, gevrecilerin eylem portfoyu de, dogrudan eylemden 
kurumsal katillm kanallarlnln kullamlmasma, parlamento dlgl mnhalefet 
taktiklerinden padamenter siyaset araglarlna kadar gegitlilikgosterir. 
Yazin~n baginda vurgulandlgl gibi, 1970'lerin baglnda beliren gevreci 
taleplerin temsili demokrasiye ve yerlegikparti diizenine evrilememig 
olmaslnin, yeni bir siyaset tarzl aranmaslnda rolii olmugtur. Yiikselen 
gevreci mnbalefet kendi taleplerinin takipgisi olmak, segimleri ve medisleri 
forum alanlna gevirmek iizere gegitli iilkelerde Yegil parti ve benzeri 
adlarla partile+migtir. Diinyada ulusal olgekte ilk yegil parti, "Values Party" 
adiyla Yeni Zelanda'da 1972 yillnda knrulur. Yegiller nzun y~llardlr ulusal 
meclislerde temsilcilik elde etmektedider. Bunun ilk iirnegi ise 1981 ylllnda 
Yegil milletvekillerinin Belgika parlamentosuna girmeleridir. Yegillerin 
milletvekili segimlerinde erigtikleri en yiiksek oy oram, Avustralya'da 
Tazmanya eyalet segimlerinde elde edilen yiizde 18,Z'lik oy o r a n l d ~ r . ~ ~  Otuz 
yildir yaygin ve istikrarli bir segmen destegine sahip Alman Yegilleri, 2009 
ulusal segimlerinde yiizde 10,7 oy oranlyla Bundestag'da 68 milletvekilligi 
elde ettiler. Yegiller ulusal olgekte en gok oya 2009 Avrupa Parlamentosu 
segimlerinde Fransa ve Liiksemburg'da yiizde 16dan gok oy alarak ulagtllar. 
2009 segimleri sonucunda Avrupa Parlamentosu'nda YegillerIAvrupa Ozgiir 
ittifakl'nm elde ettigi sandalye saylsl ise 5Stir.29 
Yegil partilerin pek gok iilkede kent ve eyalet yonetimlerinde ve Almanya, 
Belgika, Finlandiya ve Fransa gibi iilkelerde ulusal hiikiimetlerde koalisyon 
ortagi olmasiyla gevreci ideolojinin genig bigimde uygulanma firsat1 
dogmugtur. Hatta Almanya'da Yegiller 1998-2005 yillan araslnda iki donem 
hiikiimet ortagl olurlar. Yegil partilerin as11 bagarlsl ise, siyasal tartlgmaya 
yukarlda iizerinde durdugumuz yeni kavramlar kazandlrmalan, endiistri 
toplumunnn iirettigi risklere kargl ekolojik duyarllllk geligtirilmesini 
saglamalan, oteki ideolojilerinve partilerin ekolojiksorunlara ve yegil 

28 John S. D ~ e k .  IhePoliricrof IheEorth: EnvironmenlalDiscourre~,2. Baskc (Oxford: Oxford 
University Press, 2005). 218. . . 

29 European GrecnParfy. Election Results. http:l/europeangreen~.e~I~~nteetleI~~ti~n-re~~its, eri~im 
7.12.2012. 
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I: kaygllara yanlt iiretmelerine yo1 agmaland~r. Buua kargdlk, gegitli olgeklerde 
yonetimlerde yer almanln bedeli, Yegil siyasal taleplerin ~hmldagmaa, 
ideolojik programln radikal niteliginden uzaklagllmas~ biqiminde olur. 
C)megin niikleer konusunda boyle bir orta yo1 bulunur. Yegiller, hiikiimette 
yer a ld~k la r~  donemde Almanya'da niikleer enerjiden uzuu donemde 
vazgegilmesi kararlnlu a l~nmasln~ saglad~lar, ama toplumsal mubalefete 
ragmen niikleer atlklarln iglenmek iizere iilkeye girmesine de onay verdiler.1° 
Cevrecilik, yalnlzca ideolojik olarak degil, orgiitlenme bak~mlndan da yeni 
bir siyaset tarn olugturur. Alman Yegilleri, ideolojik yeniligi, 'he solda, 
ne sagda, onde" sloganlyla anlat~rlar. Farkl~llk, parti orgiitlenmesine de 
yanslm~gtlr. Yine Alman Yegilleri'nin ifadesiyle bu farkl~hk, "parti olmayan 
parti", "anti-parti parti" terimleriyle belirtilir. Gergekten de, gogunlugu 
dikkate allndlglnda, Yegil partiler bir ondere degil, kadln ve erkek iki 
eg sozciiliik mekanizmas~na sabiptir. Parti organlar~nda ve her olgekte 
segimlerde gosterilen aday listeleriude, kad~nlarla erkeklerin egit temsili 
saglan~r. Partide yonetim gorevlerinde yet alanlar~n ve meclislerdeki 
temsilcilerin iiyeler tarafindan geri gagr~lmas~na olanak tanlyan rotasyon 
ilkesini beuimseyen orgiitler olmugtur. Parti igi kararlarm, yerel orgiitlerde, 
tabaudave yaygln bir katll~mla tartlgllmas~ yonterninin benimsendigi, bir 
bagka deyigle, parti iqinde temsil sisteminden gok dogrudan karar alma 
siireqlerinin etkili bigimde uygulandlgl goriiliir. Yerel orgiitlerin genig bir 
ozerkligi vard~r. Parti iqinde siyasetin profesyonellegmesine ve parti eliti 
olugmaslna engel olmak amaclyla, iglerin iicretli gal~ganlar ve uzmanlardan 
tarafindau degil de goniillii partililer tarafindau yerine getirilmesi esastlr. 
Boylece, ne bir onderin, ne parti merkezinin, ne erkeklerin, ne de parti 
elitinin iiyelere ve orgiite egemen olmaslnln istenmedigi bir parti eliyle 
ideolojik programln gergeklegtirilmesine gal~gd~r. 
Goriinen o ki, gevrecilik, farkll bir siyaset ve orgiitlenme tarzl iddia 
etse de, hedeflerine nlagmak igin kurumsallaglrken ilkelerinde aglnma 
yagayarak farlll~glyla ilgili kugkular~u olugmaslna yo1 agryor. Cevreciligiu 
kurumsallagmas~n~n 1980'leiin sonlar~nda baglayarakve izleyen y~llar 
boyunca aq~kga g6zlemlenen birkag boyutuvar. Cevre konular~n~n mevzuatta, 
bakanl~k biirol+rmda, belediye orgiitlerinde, Avrupa Birligi biinyesinde, 
uluslararasl gevre rejimlerinde gegitli politika ka r~ l l lk l a r~n~n  olugmas~yla . . 
birlikte bir kurumsallagmadan sBz idilebilir. Bu siirecin pargasl olan Yegil 
partiler, pek qok iilkede ulusal ve eyalet yonetimlerinde koalisyon ortagl 
olarak, yerel yonetimlerde yer alarak, parti iiyeleri de kurumsal siyasetin 
bakanlan, belediye bagkanlar~ gorevlerini iistlenerek kurumsallagmalar~n~ 
tamamlad~lar. Diinyan~n Dostlar~ (Friends of the Earth), Yegilbarlg 
(Greenpeace), Diinya Dogayl Koruma Vakfi (WWF), kug sevenler cemiyetleri, 

doga koruma dernekleri gibi kuruluglar ve gevreci sivil toplum orgiitleri 
gok say~da uyesi, destekgisi, iicretli gahganl, uzmanl ve biitqe olanaklar~yla, 
devletin kurumsallagmlg siyaset siireqlerinin pargas1 ya da paydag~ 
oldular. Egemen liberal ideoloji karg~s~nda alternatif bir ideolojik soylemin 
yap1 taglanndan olan gevreci orgiitlenmeler, hiikiimetlerle ve sermaye 
kuruluglar~yla fikir al~gverigi ve birlikte ig yapma hevesiyle hareket ettiler. 
Daha once radikal tutnmlarlyla bilenen orgutler bile o kadar kurumsallagtllar 
ki genig halk y~glnlarlnln destegini almak iqin qaba gostermeyi artlk gerekli 
gormiiynrlardl. Oysa gevreci orgiitlerin siyasette etkili olmas~, yurttaglan 
kitlesel siyasal etkinliklere sevk etmesiyle ve gegitli protest0 biqimlerinde 
bir araya getirmesiyle miimkiin olabilmigti. Cevreci toplumsal eylemler 
yerine, kurumsallagmlg masa bag1 siyasetini oncelikli gordiikge giig 
kayb~na ugradllar, toplumsal etkileri de zay~flamaya bagladl. Boylece kendi 
kurumsal bagar~larlnm kurban~ oldular. Aragt~rmalar, gevreci muhalefetin 
kurumsallagmasln~n gorece zay~f kaldlg~ iilkelerde Yegil partilerin daha giiglii 
oldugunu gostermektedir.ll Birkaq koldan yiiriiyen bu kurumsallagma yine 
de qevreciligi tiimiiyle kugatmlg degildir. Bir olgiide kurumsallagmaya bir 
refleks olarak degerlendirilebilecek bir muhalefet olarak, ama daha onemlisi 
de varoluglarlnln bit pargasl olan gevreye yonelik tehdidi dert edindikleri 
igin yerel topluluklar~n ekolojik direnig hareketleri toplumsal desteklerini ve 
etkilerini artlraraksiirdiirmektedir. 

Cevreci yurttag bilinci 
Liberalizm, vaisaydlgl beucil bireyi, kendi arzularlu~ tatmin ederek : 

mutlulugunu saglamaya motive etmektedir. Yegil ideoloji ise, gelecek 
nesilleri kurtarmakve gezegende yagamln kogullarl giivence alhua almak 
igin, gelecegi kurtarmak igin, bireyi, gimdiki zamanda kigisel fedaksrllkta 
bulunmaya gaglrmaktadlr. Bu tutum ve yagam'tarzl degigikligi gijniillii 
olacaktlr. Bununla birlikte, goniilliiliik, Garrett Hardidin mant~glyla, her 
birimizin yapllmasl gerekeni bagka insanlar~n vicdanlndan beklemesine yo1 
agabilir. Bu da, ekolojik toplumun gerqekle~mesi igin vicdana giivenmeyi 
soruulu k~labilir. Kugkusuz, insan, yalnlzca kendisini diigiinen bir varl~k 
degildir. Bagkalar~ itin fedakirllk yapmamakve yaln~zca dar, bireysel glkan 
igin yagamak, bildigimiz insanl~k kavramryla bagdagmaz. Her birimiz giinliik 
yagamda kiigiik ya da biiyiik fedakirhklarda bulunuruz. Buradaki as11 sorun, 
liberalizmle yogrulan kapitalist toplumda, bireyin, siirekli olarak tersine 
bir ideolojik bombardlmana maruz blrakdmaa, vicdanll yurttag olmanln 
aptalhkla, sapklnllkla mabkfim ediliyor olmasldlr. Bu durum karglsmda, 
gevreciligin egitsel bir yoniiniin de bulunmas~ daha iyi anlagdabilir. Ekolojik 
egitim, gelecek kugaklan diigiinen, doga igin fedaksrllk yapan, dogaya , 
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sayglll yurttaglarin belirmesinive gogalmasin1 saglar. Ekolojik siyaset, boyle 
bir egitim siirecini de barindlrmaktadlr. Yegil partilerin siyasal pratiginde 
gordiigiimiiz, siyasal toplantllar~, mitingleri, eylemleri, yerel, bolgeselve 
ulusal meclisleri egtsel bir forum alanlna qevirme gabasi, gevreci yurttag 
egitimi olarak goriilebilir. Bu yoniiyle Yegil siyaset, liberalizmin bencil 
bireyini, ekolojik etigi benimsemig ve bilinqlenmig ekolojik bir yurttaga 
doniigtiirme ugrapdlr. Bunn, Yegil siyasetin bagka ideolojilere benzeyen diger 
yonii biitiinler. 0 da, qevreci ideolojinin, kurumsal diizenlemeleri, politikalari 
ve mecanizmalar~ iyilegtirerek ya da doniigtiirerek toplum-doga iligkisinin 
siyasal, iktisadi, hukuki vb. sorunlarinr giderme vaadidir. Bu ag~dan 
baklldlgmda, gevrecilik, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kiiltiirel yapllarda 
ve kurumlarda koklii degigiklikler oneren, bu doniigiimiin gerqeklegme 
kogulunun ise bireysel bilinq ve yagam tarn degigikligi oldugunu ileri siiren 
bit ideolojidir. 

Cevreciligin egitsel boyutu, qevreci siyasetin evrimci ozelligini tamamlar. 
Gevrecilik, devrimci bir altiist olug ve yeniden inga stratejisini savunmaz. 
Var olan ekonomik, siyasal, hukukivb. sistemler evrime ugrayarak radikal 
doniigiim geqireceklerdir. Boyle bir evrimin motoru, qevreciligin toplumda 
giderek daha qok s iy~da insan tarafindan benimsenmesi ve uygulanmasld~r. 
Cevreci siyasetin bagans~, qevreci bilinglenmenin toplumsal yayglnl~gmna, 

yani gevreci yurttaglarln gogalip qevreci pratikleri hem talep etmesine hem 
de giindelik yagamlarlnda deneyimlemesine baglldlr. Bu evrimci yon, qevreci 
ideolojinin ~iddete bagvurmama ilkesiyle de uyumludur. 

Sonuq 
Yukanda, qevreciligin, ekolojikekonomi (biiyiimenin ekolojiksmlrlan, 
tiiketimin azaltdmas~, azla yetinilmesi), ekolojik etik (dogaya saygi, 
niifusun azalmasi, tiirsel adalet), ekolojik siyaset (genigletilmig demokrasi, 
ademimerkeziyet, ayr~mc~l ig~n reddi) ve ekolojik toplum (yegil idealleri giindelik 
yagamlna aktarmq, ekolojik bilince sahip yurttaglar, yerellik, kiigiik olgekli 
teknoloji, kendine guven) ilkeleri ve talepleriyle yogrulmug oldugunu gordiik. 
Bu ozellikleriyle gevrecilik, her ne kadar kendisini sosyalizmden ve 
kapitalizmden ayrl bir yo1 olarak sunsa da, "iqinde yagadlglmlz kapitalizmi 
ne yapmal~ylz, onu agmayl ml yoksa doniigtiirmeyi mi amaglamal~yiz?" 
biqiminde bir soruya belirli bir yamt iiretebilmig degildir." Kapitalizmle 
hesaplagmadaki bu eksikligin ekolojik sonuqlan vardir. Egitsizlikler iireten ve 
egitsizlikler sayesinde siirdiiriilen kapitalizmde, ekolojik sornnlar, kugak iqi ve 
kugaklar arasl ekolojik egitsizlikler ve adaletsizlikler; s~nlfsal ya da toplumsal 
egitsizlik ariintiileri dikkate allnmadan ne kavranabilir, ne de goziime 
kavugturulabilir. 
Yazlnln baglnda gordiigiimiiz gibi, daha once qevreciligin bir ideoloji 
olmadlg~ savunulurdu. Giiniimiizde ise qevreciligin degigimi kavrayamadlgi 
iqin yaglanarak oldiigu ileri siiriilmektedir." Benzer bigimde, qevreciligi 
"qok olumsuz" olmakla elegtiren eski ideolog Porritt, onu, "ig karartlc~ve 
modasl geqmig" bir ideoloji olarak ilan edecektir.14 Bir bagkas~ da, gevreciligin 
olmedigini ama zombiye doniigtiigiinii, yani yagayan olii, yaglyor ama asllnda 
o1ii oldugnnu savunur. Buna gore, gevrecilik, ozellikle iktisadi biiyiime ve 
tiiketim karg~tlrgl dikkate allndlglnda giiniimiiz toplumlarlnda riizgira kargi 
durmast, reddetme pratigineve klyamet senaryosu soylemine dayanmas1 
gibi nedenlerle sorunludur. Bu baklmdan, qevrecilik, kiglt iistiinde vadlglni 
korusa da toplumsal gerqekleri, gerilimleri ve qeligkileri kavramaktan 
uzaktlr. Bu sorunlarl agmak iqin, tilki ile kurt arasl bir bayvana benzetilerek 
"koyote qevreciligi", qevrecilikle qevrecilik olmayan~ iligkiye sokan bir orta 
yo1 onerilir." Oziinde bu oneriyi, yam boyunca ele ald~gimlz qevrecilige 
ozgii ne varsa, onlarln torpiilenmesi, belirsizlegtirilmesi ve diizene mutlak 
entegrasyonu olarak degerlendirmek gerekir. 
32 Dryzek, l7rePofitirraf the Earth, 225. 
33 TedNordhausveMichae1SheII~nberger,~'~eL00gD~~thofEn~ironmeetaIi~m"(25.2.2011), 

http:l/thebreakthrough.arglarchi~e/the~i~ng~de~th~of~eeeir~mnt, erigim 7.12.2012. 
34 Juliette Jawit, "Yorritt Warns Greens to Mend 'Negative' Ways': l7re Observer. 6.6.2005. 
35 Jan Anderson, "From 'Zombies' to'coyotes': Environmentalirm Where We Are': Ermir~nmenfol 

Politirr, 19.6 (2010). 



I 472 1 Siyaset Bilimi 

Kaldl ki buna  benzer  bir geligmenin ana aklm siyaset cepbesinde yagandlgl 
1 soylenebilir. Cevreciligin siyasal taleplerinin bir boliimii oteki ideolojilerce 

ve siyasal part i lerce benimsenmig  durumdadl r .  Ornegin ekolojik 
siirdiiriilebilirlik, yerlegik siyasal diizende siirdiiriilebilir ka lk lnma  format tna  
sokulup diinya gaplnda mi t l e~ t i r i l d i ;  biiyiime kargltltgl, biiyumeme (degrowth) 
kav ramtnda  yeniden yagam buldu; doga l  slnlr lara ve s tn ldamaya  v u r g u  y a p a n  
ekolojik ekonomi, yumngatdmlg  bir yegil ekonomiye evrilerek Birlegmip 
Milletler'in Rio+20 uluslararasl gevre konferanstnda benimsenecek denl i  
yayglnllk kazandt;  dogaya saygt, dogan tn  korunmast ,  gevre b a k k l  talepleri 
pek qok iilkede anayasal  ilkelere doniigtii. Buna  karglllk gevrecilik i~inde de, 
siirdiiriilebilir ka lk lnma,  yenilenebilir enerji, enerj i  tasarrufu,  kaynaklar ln  
etkin ve verimli kullanlmt,  yegil ekonomi, yegil i s t ihdam gibi te r imler in  
kul lanrm stkllgtntn artmasl merkeze dog ru  bir yonelme olarak anlagllabilir. 
Bu yonelim, ~ev rec i l i g in  kurumsal lagmasl  olgusuyla da yak lndan  ilgilidir. Bu 
a p d a n  baklldlglnda,  gevrecilikle gevreselcilik a ras lnda  en azlndan terminoloji  
diizeyinde bir yakln lagmanln  oldugu goriiliiyor. Cevreci ideolojinin kendine 
ozgii biitiinliigii dikkate al lnmazsa,  oteki ideolojilerin ekolojik kavramlarl 

1. 
iqerip genlegmesl, beri yanda  da qevreciligin yerlegik siyasetle d i r sek  
temasinda o l m a s ~ ,  gevreciligin be l i r s izve  tiimiiyle eklektik b i r  ideolojiymig 
gibi anlagdmaslna yo1 agabilir. fdeolojilerin ekolojik gigkinlegmesi, 
gevreciligin giig gosterisi ve bagarlst iken, ~ e v r e c i l i k  kendi k a v r a m l a r ~ n a  ve 
ilkelerine sahip p k l p  derinlegmek yerine ~evrese lc i l ige  yaklagarak ideolojik 
giig agtnmastna u g r a m a k t a d ~ r .  
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