GİRİŞ

Bu tezin amacı Romantik şiirden günümüze İngiliz şairlerin doğa kirliliği
problemine farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ve bu probleme karşı sundukları çözüm
önerilerini ortaya koyarak edebiyatın çevrenin korunmasına ilişkin insanların
düşüncelerini etkileme gücünü göstermektir. Romantik şiirden günümüz ekoşiirine
İngiliz Şiirinin çevreye ilişkin endişelerini ve bu zaman dilimindeki şiirin ilgi alanının
çevre sorunlarıyla ne şekillendiğini inceleyen bu çalışma doğaya ilişkin tututmumuzu
değiştirmek için bir bakış açısı sunmayı hedefler. Bu amaçlarla Romantik şiirden
günümüze İngiliz şairlerin doğa kirliliği temalı şiirlerini ve/veya doğa kirliliğinin
meydana gelmesinde etkili olan ahlak kirliliği temalı şiirleri tematik olarak
incelenecektir. Doğa kirliliği probleminin ahlak kirliliğiyle birlikte ele alınmasının
sebebi, ahlak kirliliğinin doğa kirliliğinin oluşmasında etkili olduğu gibi ekoeleştirinin
çalışma alanlarından olan çevre etiği kavramıyla da ilişkili olmasıdır. Edebiyat ve
fiziksel çevre arasındaki ilişkiyi inceleme odaklı tek edebî akım ekoeleştiri olduğundan
Romantik Dönem’den günümüze İngiliz şairlerin doğa kirliliği problemine yaklaşımını
incelemek için kuramsal çerçeve olarak ekoeleştiriden yararlanılacaktır. Bu bağlamda
18. yüzyıldan günümüze İngiliz şiirinin en tanınan, doğa kirliliği problemine eserlerinde
en belirgin şekilde yer veren ve İngiliz şiiri ekoeleştiri çalışmalarında adından en çok
söz ettiren şairlerine odaklanılmıştır. Yapılan araştırma sonucu söz konusu özellikleri en
çok taşıyan şairlerin William Blake, William Wordsworth, Lord Byron, John Clare,
Elizabeth Barrett Browning, Matthew Arnold, Christina Rossetti, Gerard Manley
Hopkins, Thomas Hardy, Thomas Stearns Eliot, Ted Hughes ve Terry Gifford olduğu
belirlenmiştir. Bir yandan doğa kirliliği probleminin her edebî dönemde en tanınmış
şairler tarafından ele alınacak kadar ciddi bir sorun olduğunun vurgulanması, diğer bir
yandan da bu tanınmış şairlerin eserlerini ekoeleştiri bağlamında değerlendirerek bu
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şairlere yeni bir bakış açısının kazandırılması için bu şairler tercih edilmiştir. Bu
çalışmada bu şairlerin doğa kirliliği temasının en belirgin şekilde hissedildiği ve
ekoeleştiri çalışmalarında en çok yer verilen şiirleri incelenecektir.
Yapılan incelemede İngiliz şairlerin zamanla doğa kirliliği problemine olan
tahammülleriyle birlikte insan-doğa arasındaki kopan bağların yeniden kurulmasına
ilişkin umutlarının azalarak bu konudaki umutlarının umutsuzluğa hatta öfke ve tepkiye
dönüştüğü sonucuna varılmıştır. Bir diğer yandan bahsi geçen şairlerin doğa kirliliği
problemine ilişkin kentsel doğa konaklaması (urbanatural roosting), çevre etiğinin
uygulanması gibi çözüm önerileri sundukları da gözlenmiştir. Edebî tür olarak şiirin
tercih edilmesinin sebebi Jonathan Bate’in deyimiyle “şiirin dünyayı kurtarma”
özelliğine sahip olmasıdır (The Song, 283). Şiirin bu özelliğinden yola çıkarak doğa
kirliliğine ve tahribatına karşı bir farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Doğa kirliliği insanlık tarihiyle başlayan, günümüze dek süren ve gelecekte de
devam etmesi öngörülen olumsuz bir olgudur. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları
günden bugüne yaşamlarını sürdürebilmek için parçası oldukları doğayı tahrip
etmişlerdir. Barınmak için mağaraları oymuş, ısınmak ve aydınlanmak için ağaçları ve
fosil yakıtlarını kullanmış, yemek için hayvanlardan ve bitkilerden faydalanmışlardır.
Geçmiş çağlarda meydana gelen doğa tahribatı doğal araç ve gereçlerle yapıldığından
doğa ana bunu telafi edebilmiştir. Ancak insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için
gerekli olan bu tahribat teknolojinin gelişmesi ve çoğalan nüfusla birlikte artmış, doğa
kendini yenileyemez hâle gelmiş ve insanlar da ihtiyaçlarından daha fazlasını doğadan
talep etmeye başlamışlardır.
Doğanın toplu bir şekilde kirlenmeye başladığı ve insan kaynaklı tahribatı telafi
edemediği Endüstri Devrimi’nden itibaren edebiyat dünyası, çevre sorunlarına ve insandoğa arasındaki uyumun bozulması kaynaklı sıkıntılara yer vermiştir. Antik çağlarda
insanların, kendilerini yazıyla ifade etmeye başlamalarıyla insan-çevre ilişkisine
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yansıtmışlardır. Ormanların tahrip edilmesi, hava kirliliği ve soyu tükenmekte olan
canlılar gibi pek çok unsur, yüzlerce hatta binlerce yıl öncesinden edebiyata konu
olmuştur. Öyle ki neredeyse 5000 yıl kadar önce yazılmış Gılgamış Destanı’nda bile bir
kültürün gelişebilmesi için geniş bir araziye yayılmış ormanın yok edilmesi
gerektiğinden bahsedilmiştir (Hiltner, Ecocriticism 2). 18. yüzyılın sonuna doğru ortaya
çıkan İngiliz Romantik şiiri başta olmak üzere doğa her yüzyılda edebiyata konu
olmuşsa da eserlerin doğa tahribatına yönelik eleştirisi, 20. yüzyılın sonuna doğru
ortaya çıkan ekoeleştiri akımına kadar detaylı bir şekilde incelenmemiştir.
Ekoeleştirinin ortaya çıkmasıyla edebiyat ve kültür metinleri çevreci bir bakış açısıyla
yorumlanmaya başlanmıştır. Bir yandan çevre sorunlarına dikkat çeken edebiyat eserleri
üretilirken diğer yandan önceden yazılmış ve yazıldıkları döneme damgasını vurmuş
eserleri ekoeleştirel bağlamda yeniden inceleme gereği duyulmuştur. Günümüzde
Shakespeare’in oyunları ve İngilizce dışındaki bir dilde kaleme alınmış klasikler,
ekoeleştirel bağlamda incelenmektedir. Patrick D. Murphy, Doğanın Edebiyatı
(Literature of Nature) kitabıyla Shakespeare’in eserlerini incelerken Terry Gifford ve
Katsunori Yamazato gibi ekokritikler İngilizce dışında yazılmış eserlerin üzerine
çalışmaktadır (Bracke 709).
Son yıllarda eserlerin ekoeleştirel incelemelerine bakıldığında Scott Slovic,
Lawrence Buell gibi alanında öncü ekoeleştirmenlerin Amerikan doğa yazınıyla ilgili
eserlere odaklandığı ve İngiliz edebiyatı, özellikle de İngiliz şiiriyle ilgili yapılan
çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Örneğin 2013’te Lorraine Anderson ve Scott
Slovic’in derlediği ve pek çok şiiri ekoeleştirel açıdan inceleyen Edebiyat ve Çevre
(Literature and the Environment) çalışmasında Amerikan edebiyatından pek çok şiir ele
alınırken İngiliz edebiyatından sadece bir ya da iki şiirin incelendiği görülmektedir. Bu
durum, ekoeleştirel bağlamda İngiliz edebiyatı şiir çalışmalarına daha çok yer verilmesi
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gerektiğinin bir göstergesidir. Benzer şekilde çağdaş İngiliz edebiyatı ekoeleştiri
incelemelerinde öncü ekoeleştirmenler Jonathan Bate ve Terry Gifford’dır. Bu
eleştirmenlerin İngiliz edebiyatı ekoeleştiri çalışmalarına büyük katkıları olsa da her
ikisi de genellikle “pastoral” şiir çalışmalarına odaklanmış, İngiliz şairlerin eserlerinde
doğa kirliliği problemini ne şekilde ele aldıklarına dair yeteri kadar geniş kapsamlı
çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmayla doğa kirliliğinin toplu olarak
görülmeye başlandığı Endüstri Devrimi’nden günümüze İngiliz şiirinde doğa kirliliği ve
tahribatı kavramlarına yer veren şiirler incelenerek bu alandaki eksikliğin giderilmesine
katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Bu çalışmanın problemi, İngiliz Romantik şiirinden günümüze farklı edebî
dönemlerden şiirlerde şairlerin doğa kirliliği problemine olan yaklaşımlarında gösterdiği
benzerlik ve/veya farklılıkların incelenmesidir. Bununla birlikte şiirlerin ekoeleştiri
akımının derin ekoloji, kentsel doğa yerleşimi ve beden ötesi cisimcilik gibi
özelliklerini taşıdığını göstermek de bu çalışmanın amaçları arasındadır. İnsan-doğa
uyumunun bozulmasıyla meydana gelen olumsuz sonuçların şiirlere yansımaları da bu
problem kapsamında incelenecektir. Çalışmaya Romantik şiir ile başlanmasının nedeni,
İngiliz ekoeleştiri geleneğinin kaynağını İngiliz Romantik şairlerden aldığının
düşünülmesidir. Ayrıca doğa kirliliğinin endüstrileşmeyle birlikte ilk kez bu dönem
İngiltere’sinde toplu bir şekilde görülmeye başlanması ve İngiliz Romantik şairlerin bu
problemi şiirleriyle ilk kez toplu bir şekilde protesto etmeleri de bu çalışmanın
başlangıç noktasının Romantik şiir olarak belirlenmesinde etkili olmuştur.
Çalışma boyunca “İngiliz şairler şiirlerinde doğa kirliliğini önlemek için çözüm
önerileri sunmuşlar mıdır?”, “Onlara göre doğa kirliliği önlenemez ve başa çıkılamaz
bir hâle mi gelmiştir?”, “Endüstrileşme ve makineleşmenin insan-doğa uyumuna nasıl
bir etkisi olmuştur?”, “Şiirler ekoleştirinin hangi özelliklerini taşımaktadır?”, “Çevre
etiği ve ahlak kavramlarının doğa kirliliğiyle nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır?”, “İngiliz
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şairler şiirin pastoral ve anti-pastoral özelliklerinden ne şekilde ve hangi amaçlar için
yararlanmışlardır?” gibi soruların yanıtlanması amaçlanmaktadır.
Bu sorulara yanıt bulmak ve şairlerin eserlerinde doğa kirliliği problemine ne
şekilde yer verdiklerini incelemek için bu çalışmada yararlanılacak olan kuramsal
çerçeve ekoeleştiridir. Ekoeleştiri, güncel çevre sorunlarının çözümünde edebiyatın
gücüne inanan disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Edebiyat çalışmalarını, edebiyat
eleştirisini ve kuramlarını çevreyle ilgili konulara yönlendirerek onlara yeni bir
perspektif kazandırmayı hedefler ve edebiyat dünyasının dikkatini günümüzün çevre
sorunlarına çekmeye çalışır (Oppermann 2). Günümüzde ekoeleştiri, diğer disiplinler ve
fen bilimleriyle sıkı bir ilişki içinde olup kendini keşfetme ve şekillendirme
aşamasındadır. Ayrıca herhangi bir edebiyat eserine konu olan bir bilim dalını kapsadığı
gibi uygulanamayacağı bir edebiyat eserinin bulunmadığı iddia edilmektedir. Bu
nedenlerden ekoeleştiri bir edebiyat kuramından çok bir edebiyat akımı olarak
bilinmektedir (Slovic 160). Bu çalışmanın odak noktası, Greg Garrard’ın ekoeleştirinin
başlangıcı olarak kabul ettiği “kirlilik” kavramı olacaktır. Ekoeleştirinin ortaya çıkışı,
gelişimi, günümüzdeki konumu ve edebiyat kuramlarıyla ilişkisi bu çalışmanın birinci
bölümünde incelenecektir. Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar başlığıyla
Ertuğrul Genç tarafından Türkçeye çevrilen Greg Garrard’ın eserinin “Başlangıç:
Kirlilik” bölümünde kirlilik şu şekilde tanımlanır:
“Kirlilik” de ekolojik bir problemdir, çünkü bir madde veya madde sınıfını özel
olarak belirtmeden, belirli bir şeyin çevrede, genellikle de yanlış bir yerde
gereğinden fazla bulunduğunu ima eden içkin normatif bir iddiayı temsil eder
(19).
Garrard’ın belirttiği “kirlilik” ekolojik bir problemdir. Karl Kroeber’in deyimiyle şiir,
tam bir ekosistem gibi doğasıyla, kültürüyle ve toplumuyla bir bütün olarak okunması
gereken bir tür olduğundan (Rangarajan 28) bu çalışmada ahlaki kirliliği ifade eden
doğa kirliliğinin içsel boyutu ve fiziksel kirliliği ifade eden dışsal boyutu bir arada
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değerlendirilecektir. Doğa kirliliği problemi, çevre etiği ve ahlakının yanı sıra kültürel
kirlilik kavramlarıyla ilişkili olarak incelenecektir.
Birinci bölümde İngiltere’de Orta Çağ’dan itibaren görülmeye başlanan doğa
kirliliği problemi kronolojik olarak ele alınacak ve her bir yüzyılda görülen bu sorunun
o yüzyılda yazılan roman, öykü, şiir, tiyatro, mektup türlerine ve tarih kitaplarına olan
yansımaları eserlerden örneklerle incelenecektir. Bu bölümde ayrıca 20. yüzyılın
sonlarına doğru ortaya çıkan ekoeleştiri akımı da ele alınacak; ekoeleştirinin ortaya
çıkışı, gelişimi, günümüzdeki konumu ve edebiyat kuramlarıyla ilişkisi incelenerek şiir
incelemelerinde bahsi geçecek olan pastoral ve onun türlerinden bahsedilecektir. İkinci
bölümde İngiliz Romantik Dönem şiirinde doğa kirliliği problemi, ekoeleştiri akımıyla
ilişkili olarak değerlendirilecektir. Blake, Wordsworth, Byron ve Clare’in doğa kirliliği
temalı şiirleri analiz edilerek bu şairlerin doğa kirliliği problemine yaklaşımlarındaki
benzer ve farklı yönleri belirlenecektir. Üçüncü bölümde İngiliz Viktorya şiiri
ekoeleştirel yaklaşım bağlamında ele alınacak; Elizabeth Barrett Browning, Mathew
Arnold, Chritina Rossetti ve Gerard Manley Hopkins’in doğa kirliliği temalı şiirleri
incelenecektir. Dördüncü bölümde ise yirminci yüzyıldan günümüze uzanan Thomas
Hardy, T. S. Eliot, Ted Hughes ve Terry Gifford’ın doğa kirliliği temalı İngiliz
şiirlerinin benzer ve farklı yönleri karşılaştırılacaktır. Bu bölümde ayrıca yabancılaşma
temasının 20. yüzyıldaki önemine değinilecektir. Sonuç bölümünde ise şiir
incelemelerinin sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca “İngiliz şairler şiirin pastoral ve
anti-pastoral özelliklerinden ne şekilde ve hangi amaçlar için yararlanmışlardır?”
sorusunun yanıtının bulunması amaçlanmaktadır.

I. BÖLÜM
İNGİLTERE’DE DOĞA KİRLİLİĞİ, EDEBİYAT VE EKOELEŞTİRİ

Bu bölümün amacı, İngiltere tarihinde doğa kirliliği problemini Orta Çağ’dan
günümüze ele alarak İngiltere’de bu problemin çözümüne yönelik çıkarılan yasaların
yanı sıra doğa kirliliğinin Orta Çağ’dan günümüze İngiliz edebiyatına yansımalarını
incelemek ve ekoeleştirinin tanımını yaparak özelliklerini ve gelişimini gözlemlemektir.
Bu bölümde ayrıca ekoeleştirinin ahlak ve çevre etiği kavramlarıyla olan ilişkisine
değinilerek bir kısmı şiir incelemelerinde bahsi geçecek olan pastoral, anti-pastoral ve
post-pastoral kavramlarından ve doğa sevgisiyle ilgili bir kavram olan panteizmden
bahsedilecektir.
Teknolojinin gelişmesi, insan hayatını kolaylaştırmış olsa da doğa kirliliğini de
beraberinde getirmiştir. İngiltere’de doğaya zarar verecek boyutlarda kirlilik, tahmin
edilenin aksine Rönesans’ta ya da İngiliz Endüstri Devrimi’nde değil, “teknolojiye
bağımlı toplum yapısının temellerinin” atılmasıyla birlikte Avrupa’da ilk endüstriyel
devrimin gerçekleştiği Orta Çağ’da başlamıştır. Bu dönemde Avrupa’da teknolojik bir
patlama olmuş, nüfus büyük ölçüde artmış, kitlesel göçler başlamış, kentler kurulmuş, iş
adamı tipi ortaya çıkmış ve önceleri el becerileri gerektiren işlerin pek çoğu makineyle
yapılabilir hâle gelmiştir. Bütün bu gelişmeler, sanayileşme nedeniyle su havzalarının
kirlenmesi başta olmak üzere gelecekte çok olumsuz çevre koşullarına sebep olacak
büyük çapta kirlenmeleri başlatmıştır. Diğer bir yandan, bu dönemde insanların topluma
kayıtsız kalması ve geleneksel değerlerden uzaklaşarak dar bir bakış açısına sahip
olması ve akılcılıktan mistisizme yönelmesi sonucu toplum ahlakında bozulmalar
görülmüştür (Gimpel i-iii).
Nüfusun yüzde doksanından fazlasının hâlâ geçimini doğrudan topraktan
sağladığı Orta Çağ Avrupası eşi benzeri görülmemiş bir makineleşmeye tanık olmuştur.
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En yaygın biçimde kullanılan makineler; tahıl öğütme, bitkisel yağ çıkarma, kumaş
çırpma, deri işleme ve kâğıt çekme gibi işlemler için yararlanılan su veya rüzgâr
gücüyle çalışan çarklı düzenekler ve makinelerdir. Orta Çağ’daki bu makineleşme ve
endüstrileşme Batı Avrupa’da çok büyük çevre tahribatlarına yol açmıştır. Milyonlarca
dönümlük orman; tarla ve otlak açmak, yakacak ihtiyacını karşılamak, evler, su
değirmenleri, köprüler, çitler için yapı malzemesi oluşturmak gibi sebeplerden tahrip
edilmiştir. Ayrıca şarapçılıkta fıçı ve teknelerin çatılmasında, gemi yapımında ve
dokuma tezgâhı gibi makinelerin yapımında cam fabrikalarının fırınlarında, demir
endüstrisinde ve pek çok alanda kullanılmak üzere ağaçlar kesilmiştir.1 Demire olan
yoğun talebi karşılamak amacıyla Orta Çağ ormanlarında kurulmuş fırınlar da orman
katliamının başlıca sebeplerindendir.2 Orta Çağ insanının doğayı bu şekilde hoyratça
kullanması, İngiltere’de keresteyi az bulunur bir hâle getirmiş ve ağaç fiyatlarını
yükseltmiştir. Öyle ki İngiltere 1230 yılında keresteyi İskandinavya’dan ithal etmeye
başlamıştır. Bu durum orman kıyımını engellemek için İngiltere’de bazı tedbirlerin
alınmasını sağlamıştır. Örneğin 13. yüzyıl başlarında krallık Dean ormanlarına yönelik
işletme hakkını sadece krallığa ait fırınlara vermiştir (Gimpel 1, 29, 73-78).
13. yüzyılda ise 19 ve 20. yüzyıllarda kullanılan büyük kömür havzalarının
bazılarının kaynağı olan ve odunun yerini tutacak bir yakıt olarak kömür bulunmuştur.
13 ve 14. yüzyıllara ait pek çok belgede İngiltere’deki Nottinghamshire ve Shropshire
gibi çok geniş kömür yataklarından bahsedilmektedir. Kömürün bulunmasıyla ve odun
fiyatlarının artmasıyla başta demir, kireç, biracılık, boyacılık endüstrileri olmak üzere
Orta Çağ İngiltere’sindeki pek çok endüstride kömür kullanılmaya başlanmıştır (Gimpel

1

24 Ağustos 1971 yılında Londra’da yayımlanan The Times gazetesindeki “Yaşlanma, Kuraklık ve
Kirlilik Sonucunda Sherwood’daki Ulu Meşeler Can Çekişiyor” başlıklı yazıda Robin Hood’un ünlü
Sherwood Ormanı’nda yalnızca 300-400 kadar meşe ağacının kaldığından bahsedilmektedir. Bu
bağlamda Gimpel’in de ifade ettiği gibi Sherwood Ormanı’ndaki ağaçların yok olmasına ilişkin tehlikenin
“çanları daha Orta Çağda çalmaya başlamıştır” (Gimpel 76).
2
Orta Çağda 50 kilogram demir elde edebilmek için yaklaşık 200 kilogram demir filizinin eritilmesi
gerekmekteydi. İhtiyaç duyulan odunu temin etmek için kurulan bir fırın kırk günde yaklaşık bir
kilometre yarıçapında bir ormanı yok edebilirdi (Gimpel 77).
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78-79). Ancak 16. yüzyıla kadar dumanından dolayı kömür evlerde ve kapalı
mekânlarda kullanılmayarak sadece endüstride kullanılan ve pek de popüler olmayan bir
yakıt olarak kalmıştır (Brimblecombe 29).
13. yüzyılda odun fiyatları gitgide artarken kömür fiyatının yüzyıl boyunca
neredeyse sabit kalması kömürün endüstrideki kullanımını giderek arttırmış ve bu
durum Batı Avrupa’daki ilk hava kirliliğine sebep olmuştur (Brimblecombe, 16). Bu
kirlilikten rahatsız olan ilk kraliyet mensubunun İngiltere Kraliçesi Elanor olduğu
bilinmektedir. Sahildeki sanayi kentinde yakılan deniz kömürünün çıkarmış olduğu
dumandan rahatsız olan Kraliçe’nin 1257’de Nottingham Sarayı’nı terk ettiği
bilinmektedir (Gimpel 79-80).
Su kirliliği de bu dönemde büyük şehirler başta olmak üzere büyük bir sorun
olmaya başlamıştır. Kesim işleminden sonra hayvan derilerinin bozulmadan saklanması
için tabaklama adı verilen bir işlem uygulanmaktaydı. Bu işlem sırasında hayvan
derileri asit ya da kirecin kullanıldığı kimyasal işlemlerden geçirilmekteydi. Bu nedenle
kurumuş kan, iç yağı, et, kemik ve kıl artıklarının yanı sıra bu işlem sırasında kullanılan
asitli ve kireçli artıklar kentlerden geçen nehirlere akıtılıyordu. Tabakhaneler ve
mezbahalar akarsuları bu şekilde kirlettiğinden bu tür sanayi kuruluşları kent dışına
kaydırılmaya başlanmıştır (Gimpel 82, 83).
1250 yılından sonra meydana gelen nüfus artışının yiyecek üretiminden fazla
olması yaşam standartlarını düşürmeye başlamış ve 14. yüzyıl boyunca sık sık yiyecek
kıtlığı görülmüştür. Kıtlığın da etkisiyle ortaya çıkan veba hastalığı, 1348-1351 yılları
arasında İngiltere nüfusunun dörtte birinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.
Avrupa çapında ise hastalığın yaklaşık seksen milyon olan Avrupa nüfusunın yirmi beş
milyonun ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. 14. yüzyıl İngiltere’sinin
nüfusunda görülen bu azalma toprağın büyük bir kısmının işlenmemesine sebep
olmuştur. Böylece işlenmeyen toprağın bir kısmı otlak hâline gelmiş, diğer bir kısmı da
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çalılığa, sonra da ormana dönüşmüştür. Hastalığın ortadan kalkmasıyla zaman içerisinde
yaşam standartları yeniden yükselmiş ve önceden ihraç edilmesi yasak olan odun 14.
yüzyılın ortalarında yeniden ihraç edilmeye başlanmıştır. Ayrıca İngiltere tarihinde
görülen ilk yakıt krizi sona ermiş ve kısa bir süreliğine de olsa odun yeniden bol
bulunan bir yakıt hâline gelmiştir (Brimblecombe 17).
Tudor Hanedanı zamanında İngiltere’de uzun süreli iklim değişiklikleri
görülmüş ve İngiltere’nin okyanus iklimi soğuma evresine girmiştir. İngiltere’nin
nüfusu vebaya ve neredeyse her yıl görülen kıtlıklara rağmen yavaş yavaş normale
dönmeye başlamıştır. Gelişen şehirlerde ise ormanlar azalmaya başlamıştır. Şehrin
etrafındaki ormanlar yok edilerek tarım arazisine dönüştürülmüştür (Brimblecombe 26).
Rönesans Dönemi’ne gelindiğinde İngiltere’de kömürün endüstriyel amaçlı
kullanımı yaygınlaşsa da bu dönemin sonuna kadar bu yakıt evlerde genellikle yoksullar
tarafından kullanılmış; soylular bu yakıtın kullanılmasına karşı çıkmıştır. Öyle ki soylu
hanımlar deniz kömürünün yakıldığı odalara girmemiş, onun üzerinde pişirilen etleri
yememiş, soylu beyler de kömür dumanı kokusunun sindiği biraları kabul etmemişlerdir
(Gimpel 81; Cavert 20-22). Yine de Shakespeare’in Dame Quickly’e söylediği şu sözler
bu kömürün kullanıldığını göstermektedir:
Sen bana Paskalya sonrası yedinci çarşamba günü Yunuslu Oda’da deniz
kömürü yanan ocağın yanındaki yuvarlak masada duran yaldızlı kadeh üzerine
yemin etmiştin (akt. Gimpel 81).
Rönesans Dönemi’nin sonlarına doğru kömürün kullanımının arttığı görülmektedir.
Yapılan araştırmalar, 1570’lerde ve 1580’lerde mevcut odun stoklarının oldukça az ve
odun fiyatlarının da oldukça yüksek olduğundan bahsi geçen dönemden itibaren
soyluların evinde de Newcastle’dan çıkan ve daha az sülfür içeren kömürün
kullanılmaya başlandığını göstermiştir. Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra I.
James’in tahta geçmesiyle İngiltere’nin soylularından çok önce deniz kömürüne oranla
daha az sülfür içeren kömürü kullanmaya başlayan İskoç soylular, İngiliz soylularının
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evlerinde kömür kullanımını yaygınlaştırmıştır. Kral I. James’in de Londra’ya
taşındığında kendi evinde bu kömürü kullanmasıyla birlikte kömür artık “her yerde,
herkesin evinde bulunan, sıradan ve gerekli bir yakıt”, Londra ise yakıtını büyük ölçüde
kömür madeninden temin eden bir kent hâline gelmiştir (Cavert 20-22). İngiltere’de
kömürün yaygınlaşmasına ilişkin gelişmeler, 1603 yılında Hugh Platt’ın Kömür
Savaşlarının Ateşi (A Fire of Coal Battles) kitabına konu olmuştur. Bu eserde Platt
ayrıca kömür dumanının Londra’nın bitkileri ve binaları, Londra’nın asillerinin giysileri
ve mobilyaları üzerindeki olumsuz etkilerinden de bahsetmiştir. Yakıt olarak odundan
kömüre geçilmesi, kömür ticaretinin klasik kitaplarından olan İngiliz Kömür
Endüstrisinin Doğuşu (The Rise of British Coal Industry) yazarının da belirttiği gibi
İngiltere’de “Erken bir Endüstri Devrimi”ne sebep olmuştur (Brimblecombe 29-33-40).
Rönesans Londra’sında hava kirliliği herkes tarafından bilinen ve başa çıkılma
noktasında çaresiz kalınan bir gerçek hâline gelmiştir (Cavert 79). Bu dönemde hava
kirliliği, asit yağmurları ve yerel bitki türü çeşitliliğinin azalması gibi pek çok çevre
sorunu görülmüştür (Hiltner, What Else 11).
17. yüzyıla gelindiğinde Londra’da görülen ve şehrin tabiatına büyük ölçüde
zarar veren ve ulusal bir kriz olarak değerlendirilen “1666’nın Büyük Yangını” (Great
Fire of 1666) en dikkat çeken çevre felaketlerindendir. Pudding Patikası üzerinde
bulunan Thomas Farriner’in fırınında öğle saatlerinde yanlışlıkla başlayan yangın dört
gün sürmüş, şehrin tarihî yapısına büyük ölçüde zarar vermiş; binlerce evin, başta St.
Paul Kathedrali olmak üzere düzinelerce kilisenin zarar görmesine ve on binlerce
insanın evsiz kalmasına sebep olmuştur.3 O dönemde şehrin etrafı duvarlarla çevrili
olup bu duvarların yakınlarında da “parish” adı verilen kendi kilisesi olan yerleşim
birimleri yer almaktaydı. Şehrin Orta Çağ’dan beri süregelen birbirine yakın sıralanmış
3

St. Paul Kathedrali’nin yanı sıra yaklaşık seksendört parish kilisesi ve 200’den fazla ev yangından zarar
görmüştür. Ancak yangının batıdaki kenar mahallelere sıçramaması ve çoğunlukla duvarların içinde kalan
kısımda yayılması büyük miktarlarda can kaybını önlemiştir. Şehrin sakinleri, duvarlarının dışında kalan
kenar mahallelere taşınmak zorunda kalmıştır (Field 19, 160-162).
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evlerden ve dükkânlardan oluşan cadde ve sokak yapısı, yangının yayılmasını
kolaylaştırmıştır. Felaket; iç savaşlar, restorasyon ve veba salgınının4 akabinde ülke
Fransa ve Hollanda’ya karşı savaşırken İngiliz tarihindeki önemli olaylar arasındaki
yerini almış ve dönemin edebiyatında da etkili olmuştur (Field 1, 7-11, 75, 160).
Dryden’ın şiirine adını verdiği “Mucizeler Yılı” (Year of Wonders) ifadesinde
belirttiği gibi Londra “mucizevi” bir şekilde şehrin sakinlerinin çabasıyla kısa bir sürede
toparlanmış ve yangın, şehrin ekonomisinde uzun süreli krizlere sebep olmamıştır.
Geçmişte savaş, veba gibi pek çok felakatle başa çıkan Londralılar 1666’nın Büyük
Yangınının

da üstesinden

gelmiş;

olay

şehrin

dayanıklılığı ve sakinlerinin

çalışkanlığının bir simgesi olarak şehrin tarihinin bir parçası olmuştur (Field 163).
1660’lardaki kötü günleri geride bırakan Londra, 17. yüzyılın ikinci yarısında politik,
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamın merkezi olmuştur. Kendine özgü tiyatrosu,
genişleyen caddeleri, artan konut sayısı, eşi benzeri olmayan limanları, pazarı, kahve
evleri,

matbaaları,

nazik

ve

kültürlü

insanları,

aydınlarıyla modern

olarak

tanımlanabilecek metropolitan bir özellik kazanmıştır. Bu yüzyılda Londra; Batı
Avrupa’dan, İskoçya’dan ve İrlanda’dan Protestan göçmenleri, Yahudileri, Türkleri;
Afrika’dan, Amerika’dan ve Asya’dan binlerce insanı barındırmaya başlamıştır. Bu
durum şehrin nüfusunu da İngiltere’nin diğer şehirlerine kıyasla oldukça artırmıştır.
1700’lerde Londra, İngiltere’nin ikinci büyük şehri olan Norwich’ten neredeyse yirmi
kat büyüktür. Öyle ki 1700 yılında Londra’nın nüfusu 500 000 iken Norwich’in nüfusu

4

1665 yılında görülen ve Londra dâhil olmak üzere İngiltere’nin pek çok büyük şehrinde etkili olan
bubonik vebanın bu yangının alameti olduğuna inanılmaktadır. Yangından bir yıl önce 1665 yılında
şehrin yetkilileri, Londra’nın nüfusunun yaklaşık altıda birinin ölümüne sebebiyet veren veba salgınını
dumanın evleri dezenfekte ederek yok etmek umuduyla ateşi bir teknik olarak kullanmıştır. Yakılan ateş,
üç gece sürmüş ve yağan sağnak yağmurla söndürülmüştür. 6 Eylül 1665’te Samuel Pepys, günlüklerinde
bu olaydan “Caddeye baktım ve caddedeki alevleri gördüm; Şehrin tümü belediye başkanının emriyle
yanıyor gibiydi” diye bahseder ve “Tanrım, ne üzücü bir an… Nehrin üstünde hiç sandal yok- ve
Whitehall-sarayının ne yukarısında ne de aşağısında da ot bitmiyor- ve sokaklarda yoksullardan başka
kimsecikler yok” (akt. Field 11) diye ekler. Günlüklerinde bu olaydan bahseden diğer bir isim John
Evelyn’dir. 7 Eylül 1665’te Eveln, “Sokakta çok az insan var, dükkânlar kapalı ve sıranın kimde
olduğunu bilmediklerinden hepsi kederli bir sessizlik içindeler” diyerek Londralıların bu durum
karşısındaki üzüntülerini dile getirir (akt. Field 11). Kışa doğru vebadan hayatını kaybeden insan sayısı
azalmış, dükkânlar yeniden açılmıştır. 1666 yazında ise veba salgını tamamen sona ermiştir (Field 11).

13
yaklaşık 30.000 civarındaydı. Bu ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler ve nüfus
artışları Londra’ya olumsuz sonuçlar da getirmiştir. Thames Nehri’nin trafiği
yoğunlaşmış, sağlık sorunları artmış, lağımları ve su kaynakları kontrol edilemez bir
hâle gelmiş ve kömürün daha çok evde kullanılmasıyla birlikte hava kirliliği de
artmıştır. Bu dönemde İngiltere’de Avrupa’nın geri kalanının yaklaşık üç dört katı kadar
kömür çıkarıldığından ve bu kömürün büyük bir miktarının Londra’da kullanılıyor
olmasından bu dönemde dünyanın hiçbir şehrinin havası Londra’nın havası kadar kirli
değildi (Field 1, 161; Hitner, What Else 10). Öyle ki 17. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren yasal kayıtlarda Londra’nın kömür dumanı “kükürtlü”, “kötü kokulu”, “sağlığa
zararlı” ve “zarar verici” olarak tanımlanmaya başlanmış; dolayısıyla artık yasal bir
sıkıntı hâline gelmiştir (Cavert 84-85).
17. yüzyılda Londra’nın bir metropolitana dönüşmesiyle birlikte Londra’nın
kömürü biterse halkının sıkıntı çekeceğine, endüstri faaliyetlerinin büyük bir kısmının
sona ereceğine ve halkın yönetiminin zorlaşacağına inanılmaya başlanmıştır. Bu
sebepten, bu dönemde Londra şehrinin yöneticileri için kömür pazarının korunmasının
ve idaresinin önemi artmıştır. İngiltere Hükümeti de Londra’nın kömür tüketiminin
kesintisiz bir şekilde devam etmesi, kömürün yaygınlaştırılması ve kontrol altına
alınması konusunda adımlar atmaya başlamıştır. Sağlıklı bir kömür ticaretinin,
endüstriye ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağına inanıldığından kömürün
korunması sadece ekonomik ve sosyal bir politika değil aynı zamanda çoğunlukla
savaşta olan ülke için stratejik bir düşünce hâline gelmiştir. Bu dönemde kömür; ulusal
gelir ve ülkenin borçları, deniz ticareti ve ülke ekonomisi için önemli bir ulusal refah
kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. 17 ve 18. yüzyıllarda kömür; Londra’nın sosyal
ilişkilerine, genişleyen krallığın ekonomik ve politik hayatına gitgide daha çok dâhil
olmaya başlamış ve Londra’nın olmazsa olmazı hâline gelmiştir. Bu sebepten 17.
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yüzyıldan itibaren Londra’nın kirli havasından rahatsız olanlar, bir şekilde bununla
yaşamaya alışmak zorunda kalmıştır (Cavert 168-170).
18. yüzyıla gelindiğinde kişi başına düşen kömür tüketiminin artması,
teknololojiyi de olumlu yönde etkilemiş ve neredeyse tüm endüstriyel işlemlerde bu
yakıt kullanılmaya başlanmıştır (Brimblecombe 63). İngiltere’de kanal ve demiryolu ağı
gelişene kadar 18. yüzyıl boyunca İngiltere’nin enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu
suyolu ile ulaşılabilen yerlerden ülkenin iç kısımlarına ulaştırılan kömürle sağlanmıştır
(Cavert 20-22). Bu sebepten kömürün İngiltere’de 18. yüzyıl Aydınlanma Çağı’ndaki
teknolojik gelişmelerdeki payı yüksektir. Ancak kömürün böylesine yoğun kullanımı
hava kirliliğini de artırmıştır (Brimblecombe 63). O dönemlerde Londra’nın kirlilikten
puslanmış havası günümüzde en kirli havaya sahip şehirlerin havasıyla eş değer bir
kirliliğe ulaşmıştır. Bu nedenle Londralılar için önemli bir kaynak olan kömürün şehrin
sakinleri için anlamını “Londralılara Tanrı tarafından bahşedilmiş ancak ağır bedelleri
olan bir armağan” şeklinde ifade etmek yanlış olmaz (Cavert 17, 36-37).
1775 yılında buhar makinesinin bulunmasıyla İngiltere’de Endüstri Devrimi
başlamış ve yeni buluşların etkisiyle de İngiliz toplumu gitgide feodal yapısından
uzaklaşarak kapitalist bir toplum şeklini almaya başlamıştır. Kimya, elektrik ve jeoloji
başta olmak üzere doğa bilimlerinde ilerlemeler görülmüş ve 1800’lere gelindiğinde
Londra’nın nüfusu bir milyona ulaşmıştır. Bunların bir sonucu olarak yüzyıllar boyunca
en önemli meslek olan çiftçiliğin ve ev işlerinin yerini fabrika işleri almıştır (Ferber 1013). Kentsel kirliliğin büyük oranda arttığı ve gittikçe endüstrileşen bir ekonominin var
olduğu 18. yüzyıl İngiltere’sinde çevre sorunları çok daha belirgin bir hâl alarak acilen
önlem alınması gerektiği hissini uyandırmıştır. Öyle ki 18. yüzyılda ister gezi ister iş
amaçlı olsun Londra’ya gelen herkesi şehrin dumanı karşılar olmuş; artısıyla, eksisiyle
duman, şehrin sembolü hâline gelmiştir (Cavert xvii).
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Viktorya Dönemi İngiltere’sine gelindiğinde ise Endüstri Devrimi’nin
başlamasıyla birlikte doğa kirliliği önceki dönemlere kıyasla daha belirgin bir şekilde
görülmeye başlanmış ve kentleşme oranı artmıştır. Öyle ki 1816 yılında halkın
çoğunluğu geçimini tarımdan sağlarken yirmi yıl içinde nüfusun yarısı endüstri alanında
çalışmaya başlamış ve şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır (Wheeler 11-12). Bunun
yanı sıra ucuz kömür üretiminde dünyada bir numaralı ekonomik ve politik güç
olmasıyla birlikte İngiltere ekonomik anlamda ilerleme kaydetmiş, ilk endüstrileşen ve
halkının çoğunluğu şehirlerde yaşayan ilk ülke olmuştur. Ancak Endüstri Devrimi,
ekonomik gelişmeyle birlikte doğa tahribatını da beraberinde getirmiştir (Thorsheim
1,4, 48).
19. yüzyıl İngiltere’sinde endüstrileşme ve beraberinde gelen kentleşme oranının
artması, İngiltere’de daha önceden pek rastlanmamış bir sorun olan su kirliliğini
gündeme getirmiştir. Viktorya Dönemi’nde ve öncesinde kentlerdeki evlere ve sanayi
merkezlerine temiz ve taze su kaynaklarından su temin ediliyor, sonra da kanalizasyon
ağı sayesinde evsel ve endüstriyel atıklar kentlerden uzaklaştırılarak nehirlere veya
denize akıtılıyordu. Denize kıyısı olmayan yerlerdeyse kanalizasyondaki atık sular
direkt kırsaldaki nehirlere ve derelere atılıyordu. Tahliye sularında evsel ve endüstriyel
atık su miktarının yağmur sularından az olduğu sürece bu atık sular seyreltiliyor, kısa
sürede azaltılıyor ve doğal olarak da ülkenin nehirlerinde pek fark edilmiyordu. Ancak
Endüstri Devrimi’nin merkezinde olan Viktorya Dönemi İngiltere’sinde kentlerde
nüfusla birlikte artan atık miktarı ve gelişen kanalizasyon ağı, atık su ve kanalizasyon
kaynaklı su kirliliğini artırmıştır. Ayrıca nehirlerdeki doğal akışı bozup zehirli ve
tiksindirici bir hâle getirmiştir (Rosenthal 1-17). 1850’lere gelindiğinde nehirlerin
kirliliği artmış ve özellikle de Londra ekolojisi için son derece önemli olan Thames
Nehri, kirlilikle özdeşleştirilmeye başlanmıştır. Bir zamanlar dil balığı, yılan balığı,
somon balığı gibi zengin balık çeşitlerine ev sahipliği yapan nehirde balıkçılığı yok
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etmiştir. Viktorya Dönemi’nin ünlü doktoru İngiliz John Snow’un kolera hastalığını
zehirli hava kaynaklı bir hastalıktan ziyade su kaynaklı bir hastalıkla özdeşleştirmesi,
Londralıların içme suyu kaynağı olan bu nehrin kirlilik durumunun ne kadar ciddi
boyutlara ulaştığını göstermiştir (Taylor 59, 209, 210).
Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de İngiltere’de görülen bir diğer
kirlilik ise hava kirliliğiydi. Endüstri Devrimi’nin başlamasıyla birlikte bu dönemde
hava kirliliği artmıştır. 1880 yılında Doğa (Nature)’da yayımlanan bir makaleye göre bu
dönemde içerdiği kimyasallardan ve atmosferik durumlardan dolayı Londra’nın dumanı
ölümle sonuçlanabilen solunum yolları hastalıklarına sebep olmuştur (Taylor 104). Bu
sebepten Londra’da parklar şehirlerdeki güzel alanlar olmaktan çıkmış, kurumuş ağaçlar
ve ölmüş çiçeklerle dolu yerler hâline gelmiştir (Thorsheim 34).
20. yüzyıla gelindiğinde bu yüzyılın başında 229 milyon ton kömür üretimiyle
İngiltere’nin Avrupa’da kömür üretiminde hâlâ ilk sırada olduğu görülmektedir. Öyle ki
Birinci Dünya Savaşı’nın başında İngiltere’de bir milyon kadar insan kömür
madenlerinde çalışıyordu. İngiltere’de kömür tüketiminin çoğu ve onu takip eden
duman genellikle şehirlerde görülmekteydi. İnsanlar ısınmak ve yemek yapmanın yanı
sıra demiryolları ve gemilerle ulaşımı sağlamak amacıyla kömür kullanmak zorundaydı.
Büyük şehirlerde evde kullanılan kömür zaten kirli olan havanın daha da kirlenmesine
neden oluyordu. Yanan kömürden önemli ölçüde duman, is ve asit buharı ortaya
çıkmaktaydı. Kömürlü gemiler ve buharlı lokomotifler havayı daha da çok
kirletmekteydi (Thorsheim 4-5). Öyle ki 1905 yılında “sis” kelimesi, endüstriyel
modernitenin bir sonucu olarak iklimsel bir olgu olan, kirli hava anlamına da gelen
“duman” (smog) kelimesinin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Taylor 1).
İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1939 yılında İngiltere’de kömür üretimi daha
da artmış, bazı bölgelerde şehirleri ve fabrikaları düşmanlardan korumak için daha çok
duman oluşturulmaya çalışılmış, bu durum havanın hiç olmadığı kadar kirlenmesine
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sebep olmuştur.5 1952 yılına gelindiğinde sıcaklık değişimi, düşük sıcaklık, yetersiz
rüzgâr; lokomotiflerden, fabrikalardan ve büyük şehirlerdeki bacalardan çıkan duman,
Londra’da bir haftada 4000 kişinin hava kirliliğinden hayatını kaybetmesine sebep
olmuştur. Bu oran İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların bombalamasından
kaynaklanan ölüm oranından fazladır (McKusick 12).
Günümüzde ise çevre sorunlarının çeşit, karmaşıklık ve kavram olarak tahmin
edilemez boyutlara ulaştığı gözlenir. Günümüzde doğa kirliliğinin başlıca sebepleri;
araç trafiği, karbondioksit ve metan salınımı, asit yağmurları, katı endüstriyel atıklar,
“e-waste” olarak adlandırılan kullanılmayan kurşun, civa ve kadmiyum içeren
bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar ve radyoaktif atıklardır. İnsan faaliyetleri
ormanların yok olmasına, nehirlerin kurumasına, su kaynaklarının kirlenmesine, doğal
yaşam alanlarının azalmasına, bitki ve hayvan türlerinin soylarının tükenmesine, zehirli
atıkların ortaya çıkmasına ve ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır (Özdağ
Edebiyat 22-23).
Görüldüğü gibi doğa kirliliği İngiltere’de Orta Çağ’dan günümüze artarak
devam eden bir problemdir. Bu problemin çözülmesine yönelik her yüzyılda önlemler
alınmaya çalışılmış, yasalar çıkarılmıştır. Londra’da hava kirliliğini engellemeye
yönelik ilk komisyon 1286 yılında toplanmıştır. 1307 yılında ise Londra’nın bazı
bölgelerinde -yüksek oranda sülfür içerdiğinden- havayı daha çok kirleten deniz
kömürünün yakılması yasaklanmıştır (Hiltner, What Else 97). Londra’nın dünyada
hava kirliliğinden etkilenen ilk kent olması sebebiyle aynı yıl Londra’da hava
kirliliğinin

başlıca

sebebi

olarak

görülen

kireç

ocaklarında

kömür

yakımı

yasaklanmıştır. Ancak bu yasak Londra’daki hava kirliliğinin azalmasında etkili
olamamıştır (Gimpel 79-80). Benzer şekilde kentlerde görülmeye başlayan kirlilik yerel
5

Savaşların çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu bilinmektedir 2004 yılında Avrupalı ve Amerikalı
bilim insanları ve tarihçiler çevre ve savaş konusunu farklı açılardan ele aldıkları bir konferans
düzenlemişlerdir. Konferansta bilinenin aksine savaşa hazırlık sürecinin savaşın kendisinden çok çevreye
zarar verdiği ifade edilmiştir (Closman 167-168).
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yönetimleri önlem almaya itmiştir. Ülke çapında kirliliği önlemeye yönelik ilk girişim
ise 1388 yılında Cambridge’de bulunan İngiltere Parlamentosunca kabul edilen bir
yasayla gerçekleşmiştir. Bu yasada sadece havanın değil aynı zamanda su havzalarının
da kirlenmesini önlemeye yönelik hükümlere yer verilmiş ve ırmaklara çöp atılması ve
çöpün kent içinde ulu orta bırakılması yasaklanmıştır. Yasaya göre çöpler kent dışına
taşınmazsa “Hava… çok kötü bir biçimde kirlenip kokuşur ve her gün yeni yeni
rahatsızlıkların yanı sıra ölümcül hastalıklar da ortaya çıkabilir” (akt. Gimpel 84).
13. yüzyılda hava kirliliğini azaltmaya yönelik alınan eylemlerden bir diğeri ise
deniz kömürü yerine daha az duman çıkaran odun kömürünün kullanımının teşvik
edilmesidir. Ancak bu dönemde odun kömürü tüketiminin artması, o kömürü kullanan
cam ve demir endüstrilerini geliştirse de hava kirliliğini önleyememiştir. Çünkü odun
kömürünün kullanımı, hava kirliliği için geçici bir çözümdür. Tarımın gelişmesi ve o
dönemlerde düzgün işleyen feodal yapı, kaçınılmaz bir şekilde hava kirliliğini de
beraberinde getirmiştir. Öyle ki Londra nüfusunun doruk noktaya ulaştığı 13. yüzyılın
sonu, Orta Çağ Londra’sında hava kirliliğinin en çok görüldüğü zaman olmuştur
(Brimblecombe 17).
Rönesans Dönemi’ne gelindiğinde kömürün Londra’nın yakıtı hâline gelmesiyle
artan hava kirliliğinden Kraliçe Elizabeth ile dönemin kralları da etkilenmiş ve kirliliği
çevrelerinden uzaklaştırmaya yönelik çeşitli yasalar çıkarmışlardır. Ancak bu yasalar
Londra’nın ya da İngiltere’nin genelinde hava kirliliğini engellemeye yönelik
olmadığından çevrecilik hareketinin başlangıcı niteliği kazanamamıştır. İlk olarak 1579
yılında Kraliçe Elizabeth, deniz kömürü dumanının bir problem olduğunu ifade etmiş,
Londra’da ve Westminister’da hava kirliliğine sebep olanların hapse atılmasına karar
vermiştir. Kraliçe’nin bu kararı 16. yüzyılda hava kirliliğine karşı İngiliz Kraliyeti’nin
ilk tepkisi olarak nitelendirilmektedir. Kraliçe’nin ayrıca Londra’dan “dumanın
tadından ve kokusundan rahatsız olduğu” için “kaçındığı” ve sarayının yakınlarında
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dahi duman istemediği bilinmektedir. I. James’in ise kömür dumanını kentsel bir sorun
olarak görmediği ve sarayın etrafında duman olmasından da rahatsız olmadığı
görülmektedir. Buna rağmen James, dumanı önemli kiliselerden uzakta tutmaya
çalışmıştır. Kral James’in oğlu I. Charles ise babasının aksine “en üst kalitedeki yerleri”
korumaya çalışmıştır. I. Charles, kömür dumanının Whitehall ve St James gibi güzel ve
sağlık kaynağı olan yerlere zarar verdiğini düşünmekteydi. Bu sebepten kömür
dumanıyla bira üretiminin Westminister’ın, Londra Köprüsü’nün batısındaki bölgenin
ve onun kuzey uzantısı olan Gracechurch Caddesi ve Bishopgate’in en az bir mil
uzağında yapılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarmıştır. Ancak İngiltere Kralı’nın
yönetiminde olan Özel Meclis (Privacy Council)’in birahanelerin Kral’a ve saraya zarar
vermeyecek kadar uzak yerlerde konumlanmasını zorunlu kılan bu yasa, Londra’da ve
İngiltere’nin genelinde hava kirliliğini önleyememiştir (Cavert 45-49-59).
Viktorya Dönemi’nde Londra’daki Thames Nehri başta olmak üzere
İngiltere’nin nehirlerinin ileri derecede kirlenmesi, nehir kirliliğiyle ilgili bir dizi resmî
araştırmayı başlatmıştır. Konuyla ilgili en önemli çalışmalardan biri 1850’lerde Kraliyet
Komisyonu

(Royal

Commission)

tarafından

yapılmıştır.

1858’de

şehirlerin

kanalizasyonu üzerine çalışan bu komisyon İngiltere’deki nehirleri kirlilikten dolayı
“zehirli” olarak tanımlamıştır. 1864’te ise bu komisyonun yetkilileri, pis su atımını
düzenlemek ve nehirlerin kirlenmesini önlemek amacıyla yasa çıkarması için
hükümetten talepte bulunmuştur. Buna karşılık dönemin hükümeti, yerel yönetimlerin
pis su atımı konusundaki projelerde gücünü artırmaya çalışsa da direkt olarak nehir
kirliliğini önlemeye yönelik herhangi bir yasa çıkarılmamıştır. Ancak parlamentoda
nehir kirliliğinin önlenmesine yönelik baskıların artmasıyla 1865 yılında “Kraliyetin
Nehir Kirliliğini Önleme Komisyonu” (Rivers Pollution Commission of 1865)
kurulmuştur (Rosenthal 17-18-19).
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Kurulan komisyonun amacı; kirliliğe çare bulmak, nehirleri kurtarmak ve
kanalizasyonla nehirleri kirleten diğer faktörler için “halk sağlığını” riske atmayacak ve
üretime ciddi zararlar vermeyecek çözüm önerileri getirmekti. 1868 yılına kadar bu
komisyon; birincisi Thames Nehri, diğeri Lee Nehri (İngiliz endüstirisinin kalbinden
geçen nehir) ve üçüncüsü Yorkshire’daki Air Eve Calder Nehri üzerine olmak üzere üç
rapor yayımlamıştır. 1868 yılında üç grup üyesinin istifa edip yerlerine başka üyelerin
atanmasıyla bu yıldan itibaren yeni komisyon üyeleri raporlarını kalan sayıdan devam
ettirmek yerine yeni bir “birinci rapor” yayımlamıştır. Bu üyeler, Lancashire’daki
suyollarını (Mersey ve Ribble) da içine alan, İskoçya’daki yün imalatı alanlarının
yakınlarındaki nehirlerin çevresiyle maden ve imalat alanlarının içinden geçen
nehirlerin çevresi üzerine dört adet daha rapor yayımlamışlardır. 1874 yılına kadar
Nehir Kirliliği Komisyonu, yayımlanan yaklaşık dokuz dizi rapordan oluşan iki
bildirisinde İngiltere’nin nehirleri ve suyollarının durumuyla ilgili detaylı bilgi
sunmuştur. Bildirideki delillerden bir kısmı komisyon üyelerinin kendi girişimleriyle
elde edilirken diğer kısmı araştırmaya davet edilen ülkedeki konuya ilgisi olan yerel
araştırmacılardan toplanmıştır. Komisyonun raporları; üyelerinin bizzat incelediği
düzinelerce yerleşim yeri, üzerinde gezinti yapılan nehir ve göller, fabrikalar,
kanalizasyonların işleyişi, yüzlerce çeşit kanalizasyondan alınan binlerce su örneğine
göre yayımlanmıştır (Rosenthal 18-19-20).
İngiltere’nin nehirleri üzerine yapılan bu araştırmalar, endüstriyel atığın ve şehir
kanalizasyonunun ülke genelindeki nehirleri önemli ölçüde kirlettiğini göstermiştir.
Öyle ki nehirlerdeki kirlilik önlenmesi imkânsız boyutlara ulaşmıştır. Yine de komisyon
üyeleri, endüstriyel atıkla ilgili gözlemledikleri sorunlar için imalatçıların sıvı atıklarını
nehirlere ya da denizlere boşaltmadan önce bu atıkları süzmelerini teşvik etmek ve katı
maddelerin nehirlere atılmasını tamamen yasaklamak gibi pratik çözüm önerileri
getirmiştir (Rosenthal 20-21).
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Nihayet 1874’te Nehir Kirliliği Komisyonunun dağılmasına yakın 1876 yılında
Nehir Kirliliğini Önleme Yasası (The Rivers Pollution Prevention Act) çıkarılmıştır.
Çıkarılan yasa altı bölümden ve yirmi bir maddeden oluşuyordu. Yasanın birinci
bölümü herhangi bir katı maddenin nehirlere atılmasını açıkça yasaklıyordu çünkü bu
durum nehirlerin akışını değiştiyor ve onları kirletiyordu. İkinci bölüm kanalizasyonla
ilgiliydi ve ister katı ister sıvı olsun herhangi bir maddenin nehirlere, göllere ve nehir
yataklarına dökülmesini yasaklıyordu. Üçüncü bölüm endüstriyel atıklarla ilgiliydi ve
fabrikalardan ya da madenlerden “zehirli, tehlikeli ve suyu kirleten” herhangi bir
maddenin nehirlere dökülmesini yasaklıyordu. Yasanın geri kalanı ise uygun
değişikliklerle İrlanda ve İskoçya’da da uygulanmasıyla ilgiliydi. Bu yasa; “zehirli”,
“tehlikeli” ve “suyu kirleten” ifadelerinin açıklanmaması ve benzer şekilde atık suyun
tasfiyesi için “en pratik ve en kullanışlı” yöntemin açıklanmaması gibi sebeplerden
İngiltere’nin gelmiş geçmiş tek yasal nehir koruma kanunudur. Ancak buna rağmen ne
yazık ki pek de kabul görmemiş ve nehir kirliliği devam etmiştir (Rosenthal 22-23).
1929 yılında ise İngiltere’de Ulusal Duman Azaltma Derneği (National Smoke
Abatement Society) kurulmuştur. “Hedefimiz dumansız bir şehir” ilkesiyle yola çıkan
derneğin ilk durağı Manchester olmuştur ve derneğin üyeleri kuruldukları ilk on yıl
içerisinde bu şehirdeki duman emilimini %75’e kadar azaltmayı başarmışlardır
(Thorsheim 354-355).
1952 yılında bir hafta içinde yaklaşık 4000 kişinin hava kirliliğinden hayatını
kaybetmesinden dört yıl sonra 1956’da İngiliz Parlamentosu, insanların evde kömür
tüketimini yasaklayan Temiz Hava Yasası (Clean Air Act)’nı çıkarmıştır (Thorsheim
362-363-183). Bu yasayı 1966’da Soyu Tükenmekte Olan Hayvan Yasası (Endangered
Species Act) ve 1972’de Temiz Su Yasası (Clean Water Act) izlemiştir (McKusick 12).
1997 yılında Kyota’da 37 sanayi ülkesi ve Avrupa Birliği ülkelerince imzalanan
ve 2012 yıllarına kadar sera etkisine sebep olan gazların emisyonlarını %5 oranına
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indirmeyi hedefleyen Kyoto Protokolü de uluslararası ilk ve tek çevre protokolü olarak
bu anlamda atılan en büyük adımlardandır (Curley11-17). 1990 yılında Çevrebilimci
Barry Commoner ise Gezegenle Barışmak (Making Peace with the Planet) (1990) adlı
eseriyle günümüzdeki teknolojiyi ekolojik dengeleri garantiye almak için kullanma
önerisi sunmuştur. Commoner bu eserinde bireylerin algısını değiştirmede ve
sorgulamalarında şiirin önemini belirterek şairlere bir çağrıda bulunmuştur (Sagar 161).
Günümüzde çevreyi korumak ve barışı desteklemek için kurulan sivil toplum
kuruluşlarının başında Greenpeace gelmektedir. 2019 yılında yayınlanan “Greenpeace
İklim Acil Durum Raporu” (Greenpeace Climate Emergency Report) adında bir
manifesto yayımlayarak doğayı korumak için acil eylem planlarını içeren bir yol haritası
sunmuştur. Bu çalışmadaki şiir analizlerinde hava kirliliği şeklinde kendini gösteren
Birleşik Krallık’ın doğayı zararlı gazlarla zehirlemesine dikkat çeken Greenpeace
kuruluşun çevrenin korunmasına ilişkin eylemlerine şu sözlerle dikkat çeker:
Endüstri Devrimi’ne ev sahipliği yapan ve en çok sera gazı salınımını yapan
ülkelerden biri olan Birleşik Krallık’ın tarihte eşsiz bir yeri vardır. Bizler büyük
yeniliklerin bazılarının fikir babası, mühendisliğin ustası ve dünyada
girişimciliğin uç noktasıyız. Karbonun izlerini önemli ölçüde silen, evlerimizi,
fabrikalarımızı ve ofislerimizi güçlendiren ve toprağı, rüzgârı, suyu ve güneşi
koruyan ve onlardan yararlanan yeni teknolojilerin yaratıcıları ve
uygulayıcılarının önde gelenlerinden biriyiz (1).
Bu haritada Greenpeace İngiliz Hükümeti’nin çeşitli sektörlere doğanın korunması için
belirli sorumluluklar yüklemesini beklemektedir. Fosil yakıtlarının yakılması, güneş ve
rüzgâr enerjisi kullanılarak yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve 2030
yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde sekseninin bu enerjilerden temin edilmesi bu
manifestoda doğanın korunmasına yönelik sunulan çözüm önerileri arasındadır. Bu
manifestoda ayrıca taşımacılığın en çok karbon salınımı yapan sektör olduğuna
değinilerek bu konuya ilişkin siyasi önlemler alınması gerektiğinden bahsedilmiştir.
Toplu taşımacılığa önemli yatırımlar yaparak, toplu taşımacılık ücretini azaltarak,
karayollarına yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak toplu taşımacılığın, yürüyüşün, bisiklet
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sürmenin özendirilerek karbon salınımının azaltılması önerilmektedir. Isıtılması,
soğutulması, aydınlatılması ve havalandırılması için dünyadaki toplam enerjinin yarısı
kadar enerji harcanan ve bu nedenle karbon salınımının üçte birinden sorumlu olan
binalarda karbon salınımının azaltılması da bu manifestoda çevrenin korunmasına
yönelik sunulan öneriler arasındadır.
Yasaların yanı sıra İngiliz edebiyatı da Orta Çağ’dan itibaren doğanın kirliliğine
ve tahribatına engel olmaya ve bu sorunlara karşı bir farkındalık yaratmaya
çalışmaktadır. Orta Çağ’da Chaucer’ın ve çağdaşlarının eserlerinde olduğu gibi doğa
Tanrı’nın bir vekili olarak görülmüştür (Borlik 74). Örneğin William Langland’in
Rençber Piers6 (Piers the Plowman) şiirinin başkarakteri Wil, kendisinin “Benim Nazik
Yaratıcım” (B. XI. 325) diye seslendiği “Kynde”nin kurallarına uymadıklarından
yakınır. “Kynde” kelimesi Orta Çağ İngilizcesi Sözlüğü’nde hem “Doğa” hem de
“Tanrı” anlamlarına geldiğinden bu tespitiyle Wil insanların, doğanın, dolayısıyla
Tanrı’nın kurallarına uymadıklarını ifade eder (Garrard, The Oxford 28). Bu durum
doğa kirliliğinin Orta Çağ’dan itibaren İngiliz edebiyatına konu olmaya başladığının bir
göstergesidir.
Rönesans Dönemi’nde kirlilik, Wordsworth ve Dickens’ın zamanına dek
dönemin tanınmış edebiyatçıları tarafından pek kaleme alınmadığından dönem
edebiyatına pek yansımamıştır. Bu sebepten Rönesans Dönemi’nde sadece tanınmış
edebiyatçıların eserleri incelenirse çevre kirliliği kavramına pek rastlanmaz. (Hiltner,
What Else 11). Yine de bu dönemde tarihçiler, oyun yazarları ve şairler Rönesans
Londra’sında görülen çevresel değişikliklere eserlerinde yer vermişlerdir. Örneğin
İngiliz tarihçi John Stow’un Londra İncelemesi (Survey of London) (1597) adlı eserinde
bu sorunu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Stow, bir şehir turu şeklinde kaleme aldığı

6

Bu eserin başlığının çevirisi tez yazarına aittir. Aksi belirtilmedikçe bu çalışmada yer alan ve çevirisi
olmayan tüm düz yazı ve şiir türündeki eserlerin çevirileri tez yazarına aittir.
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bu eserinde yaşadığı dönem Londra’sı ve Londra’nın çevresindeki değişiklikleri
anlamak için şehrin daha önceki durumuyla dönüşmekte olduğu durumunu tarihsel
olarak incelediğini belirtir. Bu bağlamda Londra’nın antik dönemlerdeki durumunu
tasvir etmek için 12. yüzyılda William Fitzstephen tarafından Londra’nın kenar
mahalleleri hakkında yazılan bir eseri tercüme etmiştir (Hiltner, What Else 45). Stow’un
Londra tasviri şöyledir:
Kenar mahallelerdeki evlerin dışında her yerde evler içlerinde geniş ve birbiriyle
iç içe bahçelerle, bostanlarla doluydu. Kuzeyde içinde değirmenleri döndüren
hoş sesli derelerin aktığı otlaklar, çayırlar vardı. Çok uzaklarda değil yakınlarda
erkek ve dişi geyikler, tavşanlar, ayılar ve vahşi boğalar oyuk açtığı için ağaç
bakımından zengin muhteşem bir orman vardı. Geri kalan yerler kumlu ve küflü
kurak yerler değildi, tersine bol ürün veren Asya’nın verimli topraklarıyla
doluydu (14).
Görüldüğü gibi 12. yüzyıla ait olan bu eserde Londra bahçeleri, bağları, otlakları,
çayırları, ormanları bol ve birbirine yakın bir şekilde tasvir edilmiştir. Stow, eserini
yazdığı 1597 yılında ne yazık ki Fitzstephen’ın sevgiyle ve pastoral bir şekilde tasvir
ettiği bu doğal alanın neredeyse yok olduğunu belirterek kentin geçmişi ve yaşadığı
dönemdeki durumu arasındaki farkı ortaya koyar. Stow, bu farkların bir sebebinin de
Londra’nın büyümesi olduğuna dikkat çeker. Öyle ki bazı kaynaklara göre Londra’nın
nüfusu 1500’lerden 1700’lere kadar on kat büyümüştür. Stow’a göre böylesine bir
büyüme Avrupa tarihinde görülmemiş bir büyümeydi ve bu durum kültürel ve çevresel
sorunları beraberinde getirebilirdi (Hiltner, What Else 46-70). Her ne sebeple olursa
olsun bu durum Londra’nın doğal güzelliklerinin 16. yüzyılda bile geçmişe kıyasla
bozulduğunun bir göstergesidir.
Rönesans tiyatrosunda ise doğal kaynakların aşırı tüketilmesi problemine yer
verilmiştir. (Garrard, The Oxford 41). Shakespeare’in Kral Lear (King Lear) oyununda
Albany’nin dükü, izleyenleri doğanın aşırı istismar edilmesi hakkında şu sözleriyle
uyarır:
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Varlığın kaynağını özümseyen kimse
Engel, sınır tanımaz yolu üstünde.
Yaşam özünü aldığı beslendiği gövdeden
Kendini çekip koparan dal kurumaya mahkûmdur.
Kuruyunca da dal yakıp yok etmek için kullanılır.7

(4,2)

That nature which contemns its origin
Cannot be border’d certain in itself;
She that herself will silver and disbranch
From her material sap, perforce must wither
And come to deadly use.8

(4,2)

Shakespeare bu mısralarında “Kendini çekip koparan dal kurumaya mahkûmdur”
ifadesiyle insan ve doğa arasındaki bağın bozulmasına, “yakıp yok etmek için
kullanılır” ifadesiyle de doğanın aşırı istismar edilmesine dikkkat çeker. Albany
Dükü’nün bu uyarısı, Macbeth’te Rosse’un “Müsriflik ihtirası yok edecek/Sizin
hayatlarınızın anlamını” (Shakespeare, Macbeth 2,4) çıkışının yanında hafif
kalmaktadır. Görüldüğü gibi her iki oyunda da Shakespeare, doğanın insan yaşamı için
gerekli olduğu gerçeğinin insanların arzularına ters düştüğünü eleştirmektedir (Garrard,
The Oxford, 41).
Rönesans Dönemi şairlerini çevrebilimci olarak nitelendirmek ne kadar yanlış
ise çevre sorunlarına duyarsız olduklarını ileri sürmek de bir o kadar yanlış olur.
Örneğin dönemin şairi Michael Drayton Lincolnshire’daki bataklıkların kurutulmasına
karşı çıkmıştır. Poly-Olbion adlı epiğinde bataklıkları “İçimde ne kadar fazla tür
yaşadığını kim söyleyebilir?” diyerek öven ve onları kişileştiren Drayton, onları metruk
yerler olarak değil pek çok balık ve su kuşunun yaşam alanı olarak tanımlar (Hitner,
What Else is Pastoral 3). Drayton; şiirlerinde sık sık aşırı tarımı, aşırı balık avını,
ormanların yok edilmesini ve yaşadığı dönemde görülmeye başlayan endüstrileşmeyi
eleştirir. Aşağıdaki şiir, Drayton’un bu şiirlerine örnektir:
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Büyük ve muhteşem meşe ağaçları, bir zamanlar bir gemi kadar cesurdu
Çünkü yayılmak için en büyük gölgelere sahip olduklarını düşünürlerdi:
Ancak doyurulmamış tüm toprakla beraber insanların yiyip bitiren elleri
Kesti onları kereste yaptı.
(62-66)
Bigge and lordlie Oakes once bore as brave a saile
As they themselves that thought the largest shades to spred:
But mans devouring hand with all the earth not fed
Hath hew’d her timber downe.9

(62-66)

Görüldüğü gibi Drayton’a göre ormanların yok edilmesi sadece insanların bütçesine ve
ulusların savunmasına zarar vermez. Aynı zamanda yaşam alanları yok edildiğinden
okyanusların kuvvetli rüzgârlarına ve kış fırtınalarına maruz kalan “zararsız geyik” gibi
ormanlarda yaşayan hayvanları da olumsuz etkiler (Borlik 99-100).
17. yüzyılda dönemin edebiyatı, Londralıların hava kirliliği başta olmak üzere
doğa kirliliğine karşı farkındalık kazanmasında etkili olmuştur (Hiltner, What Else 96).
Örneğin kömür dumanı, 17. yüzyılın başında Londra kent yaşamının ve Londralıların
davranış biçimlerinin eleştirel bir şekilde anlatıldığı Jacobean şehir komedileriyle
Londra’nın kent yaşamının bir sembolü olarak İngiliz tiyatrosuna da konu olmuştur.
Restorasyon Dönemi’nin ve Augustan Dönemi’nin nükteli oyunlarında da bu gelenek
devam etmiştir. George Chapman, Ben Jonson ve John Marston’un Eastward Ho!
(1605) oyununda zengin bir sarrafın kızı olan Gertrude karakteri, bir centilmen
olduğuna inandığı Sir Petronel Flash ile evlenerek bir leydi olmak ister ve “Tatlı
şövalyem, evlenir evlenmez beni bu berbat şehirden kurtar. Hemen beni Newcastle
kömürünün kokusundan ve Bowbell’i duymaktan kurtar.” diyerek Londra’nın
dumanından şikâyet eder (Cavert 197-198). Duman konusunu işleyen bir diğer oyun
yazarı William Davenant’tır. 1656’da Devanant, “Rutland House’da İlk gün
Eğlenceleri” (The First Day’s Entertaintment at Rutland House) adında Londra ve
Paris’i kişileştirmeyle birbirlerinin olumsuz özelliklerini dile getirerek şehirlerin kendi
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üstünlüklerini göstermeye çalıştıkları diyalogları içeren bir sahne performansı yazmıştır.
Bu diyalogta Paris, Londra’ya “Senin çok sayıdaki bacalarının tütmesi seni kaplayan
dumanı oluşturur.” der ve Paris bu oyunda birden çok kez dumanın Londra’nın
güzelliğini ve nezaketini bozduğuna değinir. Bu performans, ayrıca “Londra’nın
kükürtlü dumanlarla” kaplı olduğundan “deniz kömüründen kara bir kapüşon ve
pelerin” giydiğinden bahseden bir şarkıyla sona erer (Cavert 197-198-199). Thomas
Shadwell ise Epsom Wells (1672) oyununda Londra’daki sosyal, ahlaki ve ekolojik
bozulmaya değinir. Oyundaki olaylar Londra’nın dışında geçse de sık sık başkentten
bahsedilir ve oyundaki karakterlerin çoğu ya Londralıdır ya da Londra’da ikamet
etmiştir. Kirlilik ve sahtekârlığın birbiriyle özdeşleşmiş şekilde yansıtıldığı tiyatroda
kömür dumanı adeta bu yozlaşmanın bir sembolü hâline gelmiştir. Mesela oyundaki
kasaba yargıcı rolündeki Clodpate, Londra’dan “günahın ve deniz kömürünün yeri”
olarak bahseder (Cavert 200).
17. yüzyılda çevre farkındalığı yaratan ve 17. yüzyıl bilimsel çalışmalarında
hava kirliliğine değinen en önemli isimlerin başında Royal Society’nin üyelerinden olan
ve kısa bir süre kurumun sekreterliğini yapan John Evelyn gelmektedir (Brimblecombe
40). Kentsel hava kirliliğini konu alan ilk İngiliz eser, Evelyn’in 1661’de kaleme aldığı
17. yüzyılda kentsel hava kirliliği konusunda dünya üzerinde o güne kadar yazılmış en
kapsamlı ve en iddialı eser olarak nitelendirilen Fumifigium’dur. Bu eser Rachel
Carson’ın 20. yüzyılda başlattığı modern çevreciliğin kaynağı niteliğindedir (Hiltner,
What Else 96). John Evelyn, bu eser 1661’de yayımlanmadan iki hafta önce eserin el
yazması hâlini II. Charles’a sunmuş ve kralın onayıyla Fumifigium yayımlanmıştır
(Cavert 173). Evelyn, eserine krala seslenerek giriş yapar ve şöyle devam eder:
Majesteleri bir gün Whitehall’daki sarayınızdaydım (Burası halkınızın
kalplerinin neşe kaynağı ve benim de zaman zaman şereflli varlığınızla kendimi
tazelediğim yerdir.). O sırada Northumberland House’ın yakınlarındaki ve
İskoçya bahçesinden çok da uzak olmayan iki tünelden yükselen haddini bilmez
bir duman sarayın tüm odalarını, galetinlerini ve yerlerini istila etti ve bu duman
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öylesine yoğundu ki insanlar zorlukla birbirlerini seçebiliyorlardı (akt. Cavert
176).
Bu seslenişle Evelyn, eserin geri kalanının da ana teması olan hava kirliliği konusuna
bir giriş yapar. İlk olarak Londralıların, Kral’ın ve emrindekilerin duman sorununu ele
alır. Eserin ilerleyen kısımlarında ise dumandan sadece saraydakilerin değil “bu büyük
şehrin tüm insanlarının” etkilediğinden bahseder. Evelyn’e göre Londralılar hem “bu
cehennemi andıran duman tarafından istila ediliyor” hem de bu dumanın bedenlerine
verdiği zarardan dolayı “sağlığını ve saadetini” kaybediyorlardı. Bu duman ayrıca kamu
mallarının yanı sıra şehrin ve ulusun itibarına da zarar veriyordu. Evelyn’in bu serzenişi
şehirdeki kirliliği önleyemese de bu eserle kralın dikkatini hava kirliliğine çekmeyi
başarmıştır (Cavert 16, 176). Evelyn’e göre tüm bunların tek sorumlusu endüstriydi ve
bu sebeple parlementoya sanayi alanlarının Londra’nın kenar mahallelerine taşınmasıyla
ilgili bir yasa çıkarmasını tavsiye etmiştir. Çıkarılmasını istediği yasaya göre sanayi
alanları Londra’da Thames Irmağı’nın yakınlarındaki bir tepede toplanacak şekilde
şehir merkezinden uzaklaştırılmalıdır (Brimblecombe 49-50).
Evelyn, Sylvia ya da Orman Ağaçları Üzerine Bir Söylem (Sylvia or A Discourse
of Forest-Trees) (1664) adlı kitabıyla da Kraliyet Cemiyetini (Royal Society)
İngiltere’nin ormansızlaşma oranının epidemik düzeye ulaştığı konusunda uyarmıştır.
Bu kitapla Evelyn, ayrıca ormanların korunması konusunda yasa çıkarılmasına ilişkin
fikri ilk kez gündeme getirmiştir (Hutchings 174-175). 17. yüzyılın önemli çevre
felaketlerinden 1666’nın Büyük Yangın’ının şehrin sakinleri üzerinde yarattığı
çaresizlik ise John Evelyn’in Günlükleri (The Diary of John Evelyn)’ne şu şekilde
yansımıştır:
Gürültü ve çatırdayan, şiddetli alevlerin gürültüsü, kadın ve çocukların çığlıkları,
insanların telaşı, kulelerin, evlerin ve kiliselerin yıkılması… Tıpkı korkunç bir
fırtına gibiydi ve hava ve alevler öylesine sıcaktı ki kimse yaklaşamıyordu, bu
nedenle insanlar sessizce beklemek zorundaydı (iii, 451-453).
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Evelyn’in ifade ettiği gibi yangın, şehrin büyük bir kısmında telaşa ve çaresizliğe sebep
olmuş ve yetersiz barınma gibi sorunları artırmıştır. Bu sorunların yanı sıra çevreye de
zarar vermiştir. 1667 yılında yayımlanan John Dryden’ın “Mükemmel Yıl: Mucizeler
Yılı Tarihî Bir Şiir” (Annus Mirabilis: Year of Wonders A Historical Poem) şiirinde
yangının sebep olduğu hava kirliliğine şöyle değinilmiştir:
Bu zehirli dumanlarla kaplı
Daha değerli bir şehir görüyorum.
Hintlilere adını veren kasaba kadar zengin,
Gümüşle ve altınla kaplı ve her yer harika.

(1-4)

Methinks already from this chymic flame
I see a city of more precious mould,
Rich as the town which gives the Indies name,
With silver paved and all divine with gold.10

(1-4)

Şiirde adı geçen “zehirli duman” (chymic flame), “gümüş” (sliver) ve “altın” (gold)
rengiyle kaplı “şehir” (city) ifadesiyle Dryden yangının yol açtığı hava kirliliğine dikkat
çekmektedir. Yangından dolayı Londra’nın havası “zehirlenmiş” (chymic), alevlerden
ve dumandan ötürü şehir “gümüş” ve “altın” rengine bürünmüştür.
Evelyn’in yanı sıra bu dönemde gitgide daha çok sayıda şair, oyun ve deneme
yazarı şehir hayatıyla özdeşleşen hava kirliliğine eserlerinde yer vermiştir (Cavert 16).
Bu şairlerden biri Sir John Denham’dır. 17. yüzyılın ortasında yayımlanan ve büyük ses
getiren “Şarapçının Tepesi” (Cooper’s Hill) adlı eserinde İngiltere’nin hava kirliliği
başta olmak üzere pek çok çevre sorununa değinmiştir (Hiltner, What Else 11). Bu
dönemde hava kirliliği konusunda eser vermiş en tanınmış şairlerden biri John
Milton’dır. Milton ve Shakespeare eserlerinde cehennemi, kömür dumanının verdiği
hava kirliliğiyle kaplanmış bir yer olarak tasvir etmişlerdir. Milton, Kayıp Cennet
(Paradise Lost) adlı eserinde hava kirliliğini şöyle eleştirir:
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Uzaklarda değil oralarda bir tepe var. Yağlı başından
Alev ve duman çıkar, kalanı ise
Kirden parlar ki bu su götürmez kanıtıdır
İçinde metalik madenleri sakladığının,
Ki bu da sülfürün işidir.

(670-674)

There stood a Hill not far whose greasly top
Belch’d fire and rowling smoke; the rest entire
Shon with glossie scruff, undoubted sign
That in his womb was hid metallic Ore,
The work of Sulphur.11

(670-674)

Hava kirliliğinin ciddi bir problem olduğu bir dönemde yaşayan Milton, tepesinden
dumanlar çıkan bir tepe tasviriyle hava kirliliğini eleştirir. Ayrıca kükürtlü madenlerin
çıkartılmasına ve bu madenlerin eritilmesi işlemi sırasında çevreye verilen zarara dikkat
çeker (Hiltner What Else 105).
18. yüzyılın ikinci yarısında doğanın rasyonelleştirilmesine karşı ortaya çıkan
entelektüel ve sanatsal akım olan Romantik İngiliz şiirinde doğa kirliliğine yönelik
eleştiriye belirgin olarak rastlanır. Bu dönemde jeoloji biliminin gelişmesi de doğal
hayatı koruma konusundaki çabaları artırmıştır. İngiliz şairler de doğanın kirlenmesine
sessiz kalamamış ve eserleriyle bu kirliliğe karşı bir farkındalık yaratmaya
çalışmışlardır. William Blake; şiirlerinde dumanı hoş bahçelere zarar veren şehirlerden,
kulelerden yakınırken Shelley; su kirliliğinden, kalabalık şehirlerin kötü kokusundan
şikâyet etmiştir (Hutchings 174-175). Percy Shelley ise “Cehennem Londra’ya çok
benzer/Kalabalık ve dumanlı bir şehir” (akt. Meynell 29) diyerek yine Londra’daki hava
kirliliğine dikkat çekmiştir. Bu sebeplerden Jonathan Bate’in belirttiği gibi “kirlilik,
modern anlamını Romantik Dönem’de kazanmaya başlamıştır” (137). Bu çalışmanın
ikinci bölümünde İngiliz Romantik şairlerin şiirlerinde doğa kirliliğini ne şekilde ele
aldıkları detaylı olarak incelenecektir.
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Romantik Dönem İngiltere’sinde doğa kirliliği kavramı ve endüstrileşmenin
doğaya etkisi, şiirlerin yanı sıra romanlara da konu olmuştur. Mary Shelley’nin Son
İnsan (The Last Man) (1826) romanı bu bağlamda en çok dikkat çeken eserlerdendir.
Roman, insanın vebadan dolayı telef olduğu boş bir dünyayı anlatan apokaliptik bir
portre çizer. Romanda veba hastalığı direkt kişisel temas yoluyla değil hava aracılığıyla
yayılır. Bu mikroplu hava veba mikrobunun yayılmasını hızlandıran iklimin ısınmasıyla
daha da tehlikeli boyutlara ulaşır. Shelley, romanda günümüzde küresel ısınma olarak
adlandırdığımız alışılmışın dışındaki boyutlarda ısınan iklimden şu şekilde bahsetmiştir:
Martın ilk rüzgârlarıyla birlikte yolların menekşelerle, çiçek açmış meyve veren
ağaçlarla dolması, mısırların bitmesi ve anlamsız bir sıcaklıktan dolayı
yaprakların çıkması bir teselli değildi. Artık evrenin örtüsünü evimiz olarak
değil mezarımız olarak gördüğümüzden ılık havadan, bulutsuz gökyüzünden,
toprak ve hoş korularla kaplı çiçeklerden korktuk ve bu hoş kokulu alan bizlere
geniş kilise bahçe mezarlığının verdiği endişe gibi geldi (akt. McKusick 211).
Yukarıdaki parçadaki iklimin ısınmasına ilişkin düşünceler, İngiltere’nin üretim
kapasitesinin kömürün etkisiyle arttığı Endüstri Devrimi’nde başlamıştır. İngiltere’nin
üretim yapan şehirlerinin yoğun dumanla kaplanması zaman içinde yaşam kapasitesini
yok etme ihtimalini düşündürmeye başlamıştır. Bu sebepten teknolojinin kontrolsüz
gelişiminin ileride evrensel bir çevre problemine sebep olma ihtimalini gözler önüne
seren apokaliptik romanı Son İnsan (The Last Man) ile Mary Shelley, günümüz küresel
ısınmasını öngörmüştür (McKusick 109- 110).
İngiliz Romantik edebiyatında Mary Shelley gibi yazarlar endüstrileşmenin
çevreye verdiği zararlardan dolayı duydukları endişeyi dile getirirken Benjamin
Franklin, Samuel Johnson ve James Boswell gibi yazarlara göre “Londra’nın dumanı”
şehrin metropoliten hayatının bir göstergesiydi. Onlara göre bu durum Londra’yı diğer
şehirlerden ayırmaktaydı (Cavert xiv). Ayrıca Gilbert White’ın Selborne’un Doğa
Tarihi (The Nature of Selborne) adlı nesli tükenmekte olan hayvanlara yönelik geniş
çapta bir farkındalık yaratma çabasını yansıtan eseri de bu anlamda atılan ilk adımlar
arasındadır.
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Viktorya Dönemi’nde de Londra başta olmak üzere İngiltere’de pek çok şehirde
görülen hava kirliliği edebiyata yansımıştır. Charles Dickens, Müşterek Dostumuz (Our
Mutual Friend) adlı romanında kırsalda “sis griyken Londra’da koyu sarı ve biraz
kahverengiydi ve şehrin merkezine doğru gittikçe daha da kahverengi oluyor, paslanmış
siyaha çalıyordu.” diyerek şehirdeki sisin kırsaldaki sisten farklı olduğuna dikkat
çekmiştir (Dickens, Müşterek Dostumuz 417). Viktorya Dönemi İngiliz romanında hava
kirliliği konusuna en çok değinen ünlü roman yazarı Charles Dickens, romanlarında
doğanın güzel yanlarından bahsetmek yerine doğanın ne şekilde tüketildiğine vurgu
yapmıştır. Hava kirliliğini eleştirdiği bir diğer eseri Zor Zamanlar’dır (Hard Times). Bu
romanda Dickens endüstrileşen kasabanın doğallıktan ne kadar uzak olduğunu zehirli
süblimleşmeye doğru giden hayali Coketown (Kök Kömürü Kulesi) ile şu şekilde
eleştirmiştir:
Bir vahşinin boyalı yüzü gibi doğal olmayan kırmızı ve siyah bir kule…
Dumanının sonu gelmez yılanlarının ardı arkası kesilmeden uzandığı
makinelerden ve uzun fabrika bacalarından oluşan bir kasaba… İçerisinde siyah
bir kanal ve kötü kokulu mor bir nehir akar ve melankolik bir delilik içinde olan
bir filin kafası gibi aşağı yukarı monoton bir şekilde sallanan buhar motorlarının
olduğu gün boyu tıkırdayan ve sallanan pencerelerle dolu muazzam bina
yığınları var (Dickens, Zor Zamanlar, 27).
Dickens’ın bahsettiği kulenin “dumandan yılanları”, “melankolik fili” ve “yüzü boyalı
vahşisi” endüstriyel kirliliğin birer sembolüdür. Caddelerde, binalarda, fabrikalarda,
nehirlerde her yerde bu kirliliğin izlerine rastlamak mümkündür.
Viktorya Dönemi roman yazarlarının bazıları ise Dickens’ın yaptığı gibi doğa
kirliliğini direkt yansıtmak yerine romanlarında doğayla iç içe olan kırsal yaşamı
idealize ederek toplumu adeta doğayla uyum içinde yaşamaya teşvik etmişlerdir. Doğa
ve hayvan tasvirleriyle kırsal hayat portresinin geniş bir yer tuttuğu Thomas Hardy’nin
Tess of the D’Urbervilles (1891) ve Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler (Wuthering
Heights) (1847) romanları bunlara örnektir (Anand 92).
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Viktorya Dönemi’nde çevre denince ilk akla gelen isimlerden biri John
Ruskin’dir. Öyle ki Jonathan Bate’in Romantik Ekoloji: Wordsworth ve Çevre Geleneği
(Romantic Ecology: Wordsworth and Environmental Tradition) (1991) adlı eserinde
Ruskin “çevre geleneğinin babalarından biri” olarak tanımlanır. Ruskin 1870’lerde ve
1880’lerde Endüstri Devrimi’nden sonra kendisinin ve çağdaşlarının yaşadığı doğal,
sosyal ve psikolojik çevreye eserlerinde yer verir. Örneğin Fors Clavigera: Büyük
Britanya’nın İşçilerine ve Çalışanlarına Mektuplar (Fors Clavigera: Letters to the
Workmen and Labourers of Great Britain) (1871) başlıklı doksan altı mektubunda
Ruskin doğanın insan yaşamı için önemini vurgular. Bu eserinde geçen “Sadece yararlı
değil aynı zamanda yaşam için gerekli olan üç materyal vardır. … Bunlar; temiz hava,
temiz su ve temiz topraktır.” ifadesiyle Ruskin, insanların varlığını doğaya borçlu
olduklarının altını çizer (akt. Parham “Was there” 165- 168). Bu mektuplarda ağaçların
kesilmesini ve hava kirliliğini de eleştiren Ruskin “İngiltere’de her bir nehrin bataklığa
dönüştüğünü ve bu sebeple her bir İngiliz bebeğin yüzünü yağmura tutmadıkça pis bir
suyla vaftiz edildiğini ve o yağmurun bile kirli” (92) yağdığını belirtir. Ruskin bu
mektupların çevre kirliliğine ilişkin apokaliptik yaklaşımın en belirgin hissedildiği
bölüm ise hava kirliliğine ilişkin yorumudur (Wheeler 189; Parham “Was There” 166):
Pis, kimyasal gazlarla [havaya] ve şehir adını verdiğiniz iç içe geçmiş ve zehirli
duman ve hayvanların çürümesinden kaynaklanan efluviyum ve iltihaplı
hastalıkların getirdiği mikroplu havanın karışımı kötü kokuların gökyüzüne
yükseldiği bir laboratuvardan pek de farklı olmayan berbat yerlere zarar
veriyorsunuz (91).
Görüldüğü gibi Ruskin, hava kirliliğinin insanları nasıl zehirlediğine dikkat çeker.
Ruskin’in ağaçların tahrip edilmesine yönelik sunduğu çözüm önerisi, “ağaçları
yağmalayarak ve toprağı ihmal ederek kuraklığa sebep olmak” değil “itinayla ağaç
dikmek ve dikilen ağaçlarla itinayla ilgilenmek”tir. Ruskin hava kirliliği sorununu
çözmek için ise “zehirleyici üretimi yasaklamak” ve “toprağın tamamına toprağı ve
atmosferi temizleyen ve canlandıran ağaçlar dikmek” gerekliliğini savunur. Ayrıca
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Ruskin’e göre toplum doğal kaynakları “istedikleri gibi yok etmek” ya da “mevcut
doğal kaynakların miktarını mümkün olduğunca artırmak” arasında bir seçim
yapmalıdır (91-92). Ruskin, İngiltere’de çevreye verilen zararı telafi edebilmek için
kişisel bir adım atarak İngilizlerin kendi elleriyle işleyecekleri bir toprak parçası tahsis
edilmesi ve onun bakımının sağlanması için kendi gelirinin onda birini vergi olarak
vereceğine söz vermiştir. Ruskin’in çevre tahribatını önlemek için sunmuş olduğu bu
çözüm önerisi Jonathan Bate’in “ekolojik bilinç için eğitim programı” olarak
adlandırılmıştır. Ruskin’in önerisi şu şekildedir:
İngiliz toprağının küçük bir kısmını alıp onu güzel, huzurlu ve bereketli bir hâle
getirmeye çalışacağız. Üzerinde ne buhar makinesi olacak ne demiryolu...
Bakımsız, zavallı, başıboş ya da ölü hiçbir varlığı barındırmayacak. Toprak
üzerinde hiçbir imtiyazımız olmayacak. Sadece yasalara ve o bölgeye
görevlendirilen insanlara derhal itaat edilecek (91-92).
Görüldüğü gibi Ruskin, bu sözlerle ideal doğa anlayışını yansıtmış, yaşadığı dönemde
yaygın olan buhar makinesi, demiryolu gibi endüstriyel gelişmelerin tabiata zarar
verdiğini ifade etmiştir.
Tanrı bize dünyayı yaşamımız için ödünç vermiş, bu muhteşem bir lütuftur.
Dünya bize olduğu gibi aynı zamanda bizden sonra geleceklere de yaradılış
kitabında ismi olanlara da aittir ve bizim onlara gereksiz cezalar ödetecek bir şey
yapmaya, onları ihmal etmeye ya da onlara miras olarak bırakacağımız
yararlardan mahrum etmeye hakkımız yoktur (233).
Carlyle, doğa kirliliği kavramına hem dinî hem de insani açıdan yaklaşır ve insanları
kendilerine emanet edilen doğayı en iyi şekilde muhafaza etmeye davet eder. John
Ruskin, Caryle’nin bu düşüncesinden öylesine etkilenmiştir ki bu eserde adeta kendini
bulmuştur. 1887 yılında Alfred Macfee’ye Carlyle’nin Geçmiş ve Gelecek (Past and
Present) adlı eserinin bir kopyasını hediye ederken “Sana artık okumadığım bir kitabı
gönderiyorum çünkü bu kitap benim bir parçam oldu ve benim o kitaptan aldığım
notlara artık ihtiyacım yok çünkü tüm notlar kalbimde” (akt. Wheeler 104) diye ifade
eder.
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Viktorya Dönemi öykülerinde de doğa kirliliği problemine rastlamak
mümkündür. 1894’te yayımlanan “Londra’nın Laneti” (The Doom of London) adlı
öyküde Robert Barr hava kirliliğine şu sözlerle dikkat çeker:
Cuma günü duman üstümüze geliyordu. O sonbahar Kasım’ın ortalarına kadar
hava gayet iyiydi. Dumanda olağandışı bir şey gözükmüyordu. O görünen
dumandan çok daha kötü olanlarını görmüştüm. Ancak gün geçtikçe atmosfer
daha yoğunlaştı ve karardı. Sanırım bunun sebebi atmosfere salınan kömür
dumanının miktarıydı. O yedi günün tuhaflığı havanın inanılmaz sessiz
oluşuydu. Hava geçirmez bir örtü altında bilmeden yavaş yavaş ama muhakkak
çevremizdeki hayat veren oksijeni bilmeden tüketiyorduk ve yerine zehirli
karbonik asidi bırakıyorduk (554).
Barr, bu öyküsünde şehri kaplayan kömür dumanının artık Londra’nın sakinleri için
alışılagelmiş bir durum olduğuna dikkat çeker. Parçadaki son cümleyle ise insanların
kendi yaşam kaynaklarını tüketmesine vurgu yaparak felaketi andıran bir portre çizer.
19. yüzyılın sonlarına doğru hava kirliliğinin artmasıyla böyle felaket senaryoları çizen
eserlerin sayısı da artmıştır. Bu eserlerin etkileyici olanlarından bir diğeri ise günümüz
ekolojik apokaliptiğinin ilk örneği denilebilecek olan doğa yazarı Richard Jefferies’in
romanı Londra Sonrası ya da Vahşi İngiltere (After London, or Wild England)’dir
(Taylor 203). Jefferies bu romanda büyük metropolleri “terkedilmiş ve tamamen
tükenmiş” olarak tanımlar ve Londra’nın geleceğine yapılan yolculuğu şu şekilde tasvir
eder:
Yeryüzü zehirli, su zehirli, hava zehirli, bu atmosferden sızan cennetin ışığı
zehirli… O zamanların muhteşem insanları tarafından toplanan tuhaf ve
bilinmeyen kimyasalların muazzam deposunun patlamasıyla oluşan zehirli
dumanların çıktığı yerlerin var olduğu söyleniyor (akt. Thorsheim 42).
Jefferies, Londra’nın geleceğiyle ilgili yazdığı bu romanda görüldüğü gibi hiç de iç
açıcı bir portre çizmemiştir. Londra’nın geleceğinde yeryüzü, hava ve su “zehirli”
olarak tanımlanır. Doğaya ilişkin felaket senaryoları çizen bu romanlar apokaliptik
olarak adlandırılır. Günümüz romanlarında ve filmlerinde sık sık rastladığımız doğanın
sonunun gelmesini anlatan bu eserlere, daha önce İngiliz edebiyatında 18. yüzyılda
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Mary Shelley’in Son İnsan (The Last Man) romanıyla değinilmiş, on dokuzuncu
yüzyıldan itibaren de bu tarz eserler yaygınlık kazanmıştır. Apokaliptik kelimesinin
İngilizcedeki ilk anlamı İncil’de bahsedilen, dünyanın Tanrı’nın huzurunda yargılandığı
kıyamet gününü ifade eder. Bu kelime zaman içinde dünyevileştirilip “Bir şeylerin yerel
ya da küresel olarak feci şekilde bitişi.” anlamını kazanmıştır (Wheeler166).
Romanda olduğu gibi şiirde de doğa kirlilği ve tahribatı Viktoryen edebiyatına
yansıyan bir konu olmuştur. Bu çalışma kapsamında; doğa tahribatına eserlerinde en
çok yer veren Gerard Manley Hopkins, şiiri sosyal protesto ve reform aracı olarak gören
Elizabeth Barrett Browning, doğa sevgisinin kaynağını Tanrı sevgisinden alan Christina
Rossetti ve toplumsal eleştiri türünde eserler veren Matthew Arnold’ın doğa ve ahlak
kirliliği temalı şiirleri incelenecektir.
20 ve 21. yüzyıllarda da çevre kirliliği konusunda pek çok roman yazılmıştır.
Afrikalı Lindsley Collen’ın Bir Gelgit Var (There is a Tide) (1990), Kanadalı yazar
Margaret Atwood’un Antilop ve Flurya (Oryx and Crake) (2003) ve Tufan Zamanı (The
Year of the Flood) (2009) romanları ve Amerikalı yazar Cormac McCarthy’nin Yol (The
Road) (2006) romanı bu alandaki en bilinen romanlardandır. Benzer şekilde Don De
Lillo’nun Beyaz Gürültü (White Noise) (1985), John McGregor’ın Önemli Şeylerden
Kimse Söz Etmezse (If Nobody Speaks of Remarkable Things) (2002) ve Amitav
Ghosh’un The Hungry Tide (Aç Gelgit) (2004) romanları da çevre sorunlarına dikkat
çeken günümüz romanlarındandır. Bu romanların çoğu tahrip edilen doğaya karşı
tutulan yası anlatır (Bracke 709; Garrard 18).
20 ve 21. yüzyıl şiirinde ise çevre konusunda önemli eserler veren İngiliz
şairler; bu çalışmanın son bölümünde incelenecek olan Thomas Hardy, Thomas Stearns
Eliot, Ted Hughes ve Terry Gifford’tır. Şiirlerinde ve romanlarında kullanmış olduğu
yöntem ve temalardan dolayı Thomas Hardy, (1840-1928) Viktoryen roman yazarı ve
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modernist şair olarak bilinmektedir12 (Webb 290). Bu çalışmada Hardy’nin yirminci
yüzyılda

yazılan

şiirleri

inceleneceğinden

Hardy

20.

yüzyıl

şairi

olarak

değerlendirilecektir. Hardy’nin ilk şiirleri genellikle insan-doğa dostluğu çerçevesinde
tasvir edilirken son şiirlerinde doğa, insanların varlığına ve acısına duyarsız bir çizgide
yansıtılmaktadır. Doğanın iyi ve kötü yanlarını yansıtan Hardy şiirlerinde genellikle
materyalist hayat tarzından dolayı acı çeken insanları tasvir eder. Doğa tahribatının
yakın bir takipçisi olan Hardy insanın doğaya verdiği bu tahribatı şiirlerinde yansıtırken
insan ve doğanın birbirine bağlılığının önemini de vurgular. Öyle ki Hardy’ye göre
insanların varlığı doğal çevrenin korunmasına bağlıdır (Anand 92).
20. yüzyıl Modern İngiliz Edebiyatı’nın bir diğer önemli şairi Thomas Stearns
Eliot’tır. Eliot’ın Çorak Ülke (The Waste Land) ve onun devamı şeklinde yazılan Dört
Kuartet (Four Quartets) şiirleri, dönemin doğa kirliliği üzerine yapılan en güzel eleştiri
örneklerinden olduğundan bu tez kapsamında incelenecektir. Bu çalışmada şiirin
Eliot’un döneminde gözlemlediği çevresel sorunlarına olan eleştirisi ve insan-doğa
arasında bozulan uyumu geri kazandırma çabası üzerinde durulacaktır.
20. yüzyılın son dönemlerinin en tanınmış İngiliz şairlerinden Ted Hughes ve
günümüz İngiliz şairi ve ekokritiği Terry Gifford da bu çalışma kapsamında incelencek
şairlerdendir. Her ikisi de bu çalışmada inceleneceği gibi şiirlerinde doğa kirliliğine
karşı bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Hughes, Irmak (River) derlemesinde su
kirliliğini eleştirirken Elmet’in Kalıntıları (Remains of Elmet) derlemesinde Endüstri
Devrimi’nin insan merkezli ve çıkarcı yaklaşımlarının etkisiyle makine kültürünün
işçileri nasıl doğadan tat alamaz hâle getirdiğini konu alır. Bu çalışmada derlemelerin
her birinden belirli şiirler Hughes’ün doğa kirliliği ile insan-doğa kavramına olan

12

Hardy, son romanı olan Adsız Sansız bir Jude’un (Jude the Obscure) (1895) özellikle de Wessex
şiirlerinin (1898) yayımlanmasından sonra tamamen şiire yönelerek yedi adet şiir kitabı yayımlamıştır
(Webb 20).
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yaklaşımları doğrultusunda incelenecektir. Terry Gifford’ın ise yakın geçmişte
yayımlanmış Bir Çocuk ve Keçiyle Balina İzlemek (Whale Watching with a Boy and a
Goat) (1998) derlemesinden seçme şiirler incelenecektir. Gifford’ın bir şair olmanın
yanı sıra İngiliz şiiri ekoeleştirisi çalışmalarında öncü bir isim olmasının da bu tezdeki
şiir incelemelerine farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.
Her ne kadar edebiyat, çevre sorunlarına ayna tutsa da insanların doğayı toplu
bir şekilde kirletmeye ve dünyanın geleceğini tehdit etmeye başladığı Endüstri
Devrimi’ne kadar farkındalık yaratmada pek etkili olamamıştır (Curley 11). 20. yüzyıl
öncesinde görülmeye başlanan küresel ısınma, ormanların tahribatı, hava kirliliği, asit
yağmurları, soyu tükenen canlılar gibi çevre sorunları 20. yüzyılın başında yaygınlaşan
kentleşme, sanayileşme ve teknolojik etmenler nedeniyle iyice artmış, toplumların en
önemli sosyal ve politik sorunu hâline gelmeye başlamıştır. Edebî ve kültürel
çalışmalarda çevre bilincinin artmasıyla bilimde, ekonomide, hukukta ve kamu
düzeninde “çevre” kavramı gün geçtikçe yaygınlaşan bir şekilde yer almıştır (Buell 3).
Tüm bunlar toplumların çevre sorunlarına daha ciddi yaklaşmalarına sebep olmuş;
teknolojinin doğal yaşamı, insan hayatını ve toplumu ne şekilde etkilediğine dair
sorgulama yapılmasını sağlamıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın
pek çok yerinde çevre sorunlarına karşı oluşan farkındalıkla birlikte çevre sorunları
sadece ekoloji biliminin çalışma alanı olmaktan çıkarak disiplinlerarası bir boyut
kazanmış ve edebiyat da bu disiplinlerin bir parçası olmuştur (Lidström 2).
Dünya Savaşlarının etkileri fiziksel çevrenin yanı sıra edebiyatta ve sanatta da
görülmüştür. Bu nedenle ekoeleştirinin tanımına geçmeden önce bu etkilere değinmekte
fayda vardır. Savaştan önce mantığa ve ahlaka uygun olduğuna inanılan düzene olan
inancın sarsılması üzerine edebiyat ve sanatta geleneksel değer yargılarına karşı çıkan
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Fütürizm, Dadaizm13, Gerçeküstücülük (Sürrrealizm), Empresyonizm14, Kübizm15 ve
İmgecilik (imagism) gibi modernist akımlar ortaya çıkmıştır. Nedim Gürsel, “Geleneğe
Başkaldıran Üç Şiir Akımı: Fütürizm, Dada, Gerçeküstücülük” (1977) adlı makalesinde
Mayakovski, Nazım Hikmet ve Aragon Eluard gibi 20. yüzyılın öncü şairlerinin pek
çoğunun bu akımlardan birine dâhil olduğunu ifade eder. İtalyan şair Marinetti’nin
önderlik ettiği Fütürizm, yirminci yüzyılın başında önemli gelişme gösteren teknolojiyi
yansıtır. 1909’de “Le Figaro” gazetesinde Fransızca yayımlanan bir bildiriden sonra
Avrupa dillerine çevrilmiştir. Bu bildiride makineye karşı duyulan hayranlıktan
bahsedilmiş ve savaşın dünya sağlığı açısından gerekli hatta “var olan tek güzellik”
olduğu ileri sürülmüştür. Marinetti, geçmişe ve geleneğe savaş açarken insanlığın
yarattığı tüm kültür birikimini hedefe almış, kültür mirasını yansıtan kitaplık ve
müzeleri “bir çeşit mezarlık” olarak görmüş ve genç kuşakları geleneğe karşı
ayaklanmaya çağırmıştır. Kübizm, Empresyonizm ve Fütürizmden etkilenen ve
edebiyatın yanı sıra resimde ve heykel sanatında etkili olan Gerçeküstücülük
(Sürrealizm) ise belli çağrışım biçimlerinin üstün gerçekliği olduğunu ileri sürer.
“Gerçeküstücü” (sürrealizm) sıfatı ilk kez 1917 yılında “Les Mamelles de Tiresias” adlı
oyununu betimlemek için kullanılsa da 1922’ye doğru akımın kurucusu Andre
Breton’un deyimiyle “dadayı salıverdikten sonra” etkinlik kazanmaya başlamıştır.
Gerçeküstücülük Breton tarafından “Usun, her türlü ahlaki ve estetik kaygının denetimi

13

Dadaizm, antikapitalist tepkileri dile getirmeye çalışan edebî ve sanatsal bir akımdır. Modern kapitalist
toplumun estetiği yerine anlamsızlığını vurgulayarak kolaj, ses, yazı, heykel gibi her türlü materyali
eserlerinde kullanmıştır.
14
Empresyonizm, resim alanında etkili olan modernist bir akımdır. Empresyonist ressamlar, yedi renge
sahip olan doğayı yine bu renklerle yansıtmaya çalışmışlar, bunlardan başka hiçbir rengi paletlerinde
bulundurmamışlardır. Akımın öncüsü Claude Monet, kendisine empresyonizmin amacının ne olduğu
sorulduğunda “Bizim bir amacımız yok, biz kuşun öttüğü gibi resim yaparız.” demiştir. Nurullah Cemal
Berk, siyah, kahverengi gibi koyu renkleri kullanmayan empresyonizmle ilgili “Sanata saf ve aydınlık
getiren pencereyi açtı. Tabiatta cıvıldaşan renklerin güzelliğini bize gösterdi. Ressamların paletini
temizledi. Onları kara renklerden kurtardı.” yorumunu yapmıştır (31, 34, 35, 36).
15
Resim alanında etkili olan bir diğer modernist akım Kübizmdir. Pablo Ruiz Picasso başta olmak üzere
pek çok ressam tarafından benimsenen akımın amacı doğayı neredeyse hiç tavsir etmeden, nesneleri
abartılı ve şiddetli bir şekilde resmederek ışığın derinliklerini tespit etmekti. Bir ağacın, bir yüzün,
herhangi bir cismin mantıklı şekli kübistler için bir şey ifade etmiyordu. Onlar için önemli olan resimdeki
uyumdur (Berk 82, 84, 85).
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dışında, düşüncenin belirlenmesi.” olarak tanımlanmıştır. Gerçeküstücülük (sürrealizm),
bir yandan geleneksel değer yargılarını yıkarken diğer yandan bilinçaltı dünyasını,
rastlantısal güzellikleri ve duygu ve mantık dışı yöntemlerle kavranan “nesnelerle
olaylar arasındaki görüntü kıvılcımlarını” vurgulamaya çalışmıştır. Lautreamont’un
“Şiir bir kişi değil, herkes tarafından yazılmalıdır.” sözünden yola çıkan gerçeküstücüler
Breton’un etkisiyle şiiri toplumsallaştırmaya ve hatta gerçeküstücülüğü devrimci bir
karşı koymaya dönüştürmeye çalışmışlardır. Şairlerin yanı sıra pek çok aydını etkileyen
bu akımın etkisi 1930’larda akımın temsilcileri arasında görüş ayrımı oluşmasıyla son
bulmuştur (Gürsel 9-12).
20. yüzyıl şiirinde etkili olan akımlardan bir diğeri 1912-1914 yıllarında
Amerikalı ve İngiliz şairler tarafından başlatılan İmgeciliktir (imagism). Hilda Doolittle,
Amy Lowell, John Gould Fletcher, Richard Aldington ve F.S. Flint bu akımın
öncülerindendir (Abrams, vol. 2, 1902). Romantizm’e ve Viktoryen şiirine bir tepki
olarak ortaya çıkan bu akım, sadeliğin ve somutluğun yanı sıra ifadenin netliğine ve
kesinliğine önem verir. Bu akımı başlatan kişinin Amerikalı şair Ezra Pound olduğu
bilinse de belirgin ve kesin imgelerin kullanılması gerektiği görüşü ilk kez filozof ve
şair T. E. Hulme tarafından ortaya atılmış olup akımın temel prensipleri Hulme’ün şiire
ilişkin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Ezra Pound De Imagistes (1914) adında bu
imgeci (imagist) şiirleri içeren bir antoloji yayımlamıştır (Bush 243-244). İmgeciliğin
kesinlik ve somutluk ilkelerinden yola çıkan Thomas Stearns Eliot ise 17. yüzyılda
popüler olan ve dâhi düşüncelerle, inanılmaz imgeler ve zihinsel karmaşıklığıyla bilinen
fizikötesi (metapysical) şiire yirminci yüzyılda yeniden hayat vermeye çalışmıştır. 17.
yüzyılın fizik ötesi (metaphysical) şairlerinin zekâ ve duyguyu mükemmel bir şekilde
sentezlediğine inanan Eliot, modern şiirinde bu anlayışla çağın çeşitliliğine ayak
uydurması gerektiğini savunmuştur (Kermode 56).
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Endüstri, siyaset, felsefe ve makineleşme alanlarında gelişmelerin görüldüğü
yirminci yüzyılda yabancılaşma teması edebiyatta belirgin bir şekilde ele alınmıştır.
Yabancılaşma “Birtakım sosyolojik ve psikolojik dış etmenlerden dolayı, kişinin kendi
benliğini kaybetmesi ve bunun sonucu olarak da akli dengesizlik yaşayıp çevresiyle
uyum sağlayamamasını ve iletişimsizliğin son safhaya ulaşmasını vurgulamak.”
anlamına gelmektedir (Ege 5). Ege’nin de ifade etmiş olduğu gibi yabancılaşma
milattan öncesine kadar uzansa da bu konuyla ilgili fikirler 19 ve 20. yüzyıllarda
İngiltere’de endüstrileşme, makineleşme ve dine bağlılığın sarsılması gibi sebeplerden
ötürü daha belirgin bir hâle gelmiştir. Bu dönemlerde makinelerin egemenliği altına
giren ve sanayileşen bölgelerde görülen nüfus artışı bu yerlerde yaşayan insanların
yaşadıkları topluma yabancılaşmalarına neden olmuştur. Dine bağlılığın sarsılması ve
makineleşmenin etkisiyle yirminci yüzyılın ilk yarısında insanlar benliklerini
kaybetmiş, topluma yabancılaşmış ve mutsuzlaşmışlardır (Ege 5-9).
Ne yazık ki çevreyi korumak için yapılan protokollere, çözüm önerilerine ve
yazılan edebî eserlere rağmen günümüzde insanlar çevreye zarar vererek doğayı telafisi
mümkün olmayan şekilde değiştirmeye devam etmektedir. Doğa kirliliği, habitatların ve
ormanların yok edilmesi ve küresel ısınma gibi sebepler hem yerküreyi hem de iklimleri
değiştirmeye başlamıştır. McKibben’in Doğanın Sonu (The End of Nature) (1999)
kitabında ifade ettiği gibi insanların doğayı haddinden fazla değiştirme eylemlerinden
dolayı bizim bildiğimiz anlamda “doğa” artık yok olmuştur. McKibben, “Atmosferi
değiştirdik ve dolayısıyla havayı da değiştirmekteyiz. Havayı değiştirerek yeryüzündeki
her noktayı insan yapımı ve yapay hâle getirdik. Doğayı, kendi anlamı için vahim olan
bağımsızlığından mahrum bıraktık. Doğanın bağımsızlığı onun anlamıdır, o olmadan
bizlerden başka geriye hiçbir şey kalmaz.” (50) diye ifade eder. McKibben, bu
sözleriyle bir zamanlar insanın kontrolü dışındaki mistik bir güç olarak tanımlanan doğa
düşüncesinin artık var olmadığına dikkat çeker. Ona göre “Bizler kendimizi artık bizden

42
büyük güçler tarafından savrulan bir tür olarak düşünemiyoruz. Kasırgalar, fırtınalar,
tornadolar artık Tanrı’nın değil insanın eylemleri oldu” (xviii). Bu sebepten bilim
insanlarına özellikle de yer bilimcilere göre günümüzde “antroposen” adı verilen bir
çağa girmiş bulunmaktayız. “Antroposen” insanların dünyanın yerkürede ve dünyanın
ikliminde değişikliklere sebep olduklarını iddia ettikleri döneme bilim insanlarınca
verilen addır. Antik Yunanca anthropos (insan) ve kainos (yen, yakın) kelimelerinin bir
araya gelmesinden türeyen “antroposen” kelimesi, jeofizik alanında ilk kez 1873 yılında
İtalyan jeofizikçi Antonio Stoppani tarafından “antropozoik zaman” şeklinde
kullanılmıştır. Stoppani’nin amacı, insanlığın dünya üzerindeki artan güç ve etkisine
dikkat çekmekti (Ertürk 200). 2000 yılında atmosferik kimyacı Paul Crutzen ve çevre
bilimci Eugene Stoemer tarafından bu kavram yeniden gündeme gelmiş ve bu zamanın
buhar makinelerinin yaygın olarak kullanıldığı Endüstri Devrimi’yle başladığını
savunmuşlardır (Crtuzen 23). Bazı bilim insanlarına göre ise bu zaman, ilk insanların
Buzul Çağı’nda tarımla uğraşması ve ateşi kontrol altına almasıyla başlamıştır (Taylor
193).16 Bu zaman ne zaman başlamış olursa olsun gerçek şudur ki günümüzde biz
insanlar iklimi, yeryüzünü ve doğal yaşamı olumsuz yönde etkilemekteyiz ve bu durum
böyle devam ederse “insan egemen dünyada” ne yazık ki kendi sonumuzu hazırlıyor
olabiliriz (McKusick “The Future” 237). Bu nedenle vakit kaybetmeden dünyayı
değiştirme kapasitemizi doğanın lehine olacak bir şekilde harcamaya başlamalıyız.
İşte tam da böyle bir ortamda bir yandan modern bilimin ışığında pastoral ve
Romantik yaklaşımlarla yazılmış eserleri yeniden incelerken bir diğer yandan günden
16

2016 yılında, 2000 yılında Stoermer ve Crutzen’in 2000 yılında ortaya attığı hipotezi otoritelerce resmî
bir jeolojik zaman aralalığı olarak tanınması amacıyla 2008 yılından beri bu konu hakkında çalışan
Antroposen Çalışma Grubunun katılımıyla Cape Town, Güney Amerika’da bilimsel bir toplantı
gerçekleşmiştir. Bu toplantıda Antroposen’in jeolojik zaman çizelgesinde resmî olarak yer alması için
jeolojik çizelgeyi düzenlemekten sorumlu komisyona (The Subcommission on Quaternary Stratigraphy)
sunulacak öneriler ele alınmıştır. Toplantı sonucunda sunulan stratigrafik kanıtların ışığında
Antroposen’in söz konusu çizelgede yer almasına karar verilmiştir. Toplantıdan sonra paylaşılan bildiride
insan naklı eylemlerin ekosistemde bıraktığı izlerin “gerçek” olduğu ve Antroposen’in “yeryüzü
sistemlerindeki önemli miktarlarda ve küresel etkinlikteki değişimlerin en net şekilde 20. yüzyılın
ortalarında yoğunlaşmaya başladığı” ifade edilmiştir (Aykanat 39-40). Küresel ısınma, okyanusların
kirlenmesi, teknolojik ilerlemenin tehlikeli sonuçları gibi küresel ölçekte insan kaynaklı çevresel
değişiklikler antroposen jeolojik zamanının özellikleri arasındadır (Ertürk 200).
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güne teknolojiden zarar gören biyolojik çevrenin hassasiyetine dikkat çeken ekoeleştiri
doğmuştur. Ekoeleştirinin ortaya çıkmasında etkili olan en önemli iki eser insanlar
arasında olduğu gibi doğaya yönelik de etik anlayışının olması gerektiğini savunan Bir
Kum Yöresi Almanağı (A Sand Country Almanac) (1949) ve pestisitlerin çevreye zarar
vermesini eleştiren Sessiz Bahar (Silent Spring)’dır (Westling 5).
Bir Kum Yöresi Almanağı (A Sand Country Almanac) (1949) adlı eseriyle
Amerikalı filozof ve bilim insanı Aldo Leopold17 (1887-1948), insanlar arasında var
olan etik kavramının doğayı da içine alacak şekilde genişlemesi gerektiğine dair
görüşünü ilk ortaya atan kişidir. Bu eseriyle Leopold, yirminci yüzyılda çevre etiği ve
felsefesi disiplinlerinin gelişmesine öncülük etmiştir18 (Rangarajan 50-51). Almanak
günümüzde “çevre hareketinin İncil’i”, “bir doğa tarihi edebiyatı klasiği” ve “bütüncül
çevre etiğinin temel eseri” olarak kabul edilmektedir (Palmer 2, 20; Özdağ Edebiyat 7,
37).
Leopold’u ve bu eseri böylesine önemli kılan kitabın son bölümünde yer alan
“Toprak Etiği” (The Land Ethic) makalesidir (Özdağ Edebiyat 37). Bu makalesinde
Leopold, toprak etiğini “topluluğun sınırlarını karaları, suları, bitki ve hayvanları yani
toprağın tamamını kapsayacak bir çeşit topluluk duygusu” olarak tanımlar. Leopold,
şimdiye kadar ahlaki değerlerin hepsinin insan ve toplumun ortak yaşamıyla ilgili etiği
incelediğine dikkat çeker. Bunun yanı sıra insanların toprakla, bitki ve hayvanlarla nasıl
iyi ilişkiler kurabileceğine ilişkin bir etik bulunmadığından böyle bir etiğin olması
gerektiğini savunur. Makalesinde şimdiye kadar böyle bir etiğin olmamasının sebebini,
“insan dışı dünyada” (non-human world) bazı türlerin maddi değerlerden yoksun olduğu
düşünülerek değersizleştirilmesi olarak ifade eder (akt. Rangarajan 52). Ona göre

17

Flader ve Callicott, Leopold’un doğal alanların korunması, doğadaki türlerin korunmaya alınması gibi
çevrenin korunmasına ilişkin konular hakkında üç kitap, rapor, el kitabı, bülten beş yüze yakın
yayımlanmış makale ve daha pek çok eserinin olduğunu ileri sürer (Özdağ Edebiyat 35).
18
Leopold’dan önce çevreyi korumak için geçmişten günümüze edebiyat dünyasının yanı sıra Platon’dan
Spinoza’ya, Ralp Waldo Emerson’dan Thomas Robert Malthus’a, John Stuart Mill’den Friedrich
Engels’e felsefe dünyasından da pek çok çok kişi mücadele etmiştir (Rangarajan 50-51).
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“toprak etiği homo sapiensin rolünü toprak topluluğunun fatihliğinden onun sade bir
üyesine ve vatandaşına çevirecektir”. Bir diğer deyişle toprak etiği insana biyotik
topluluğun “sade bir üyesi” olduğunu hatırlatacaktır (Leopold 204; çev. Özdağ Edebiyat
7-8, 24). Leopold’un toprak etiği kavramına göre ayrıca toprağın ve üzerinde yaşayan
tüm canlıların insana olan faydasından (instrumental) bağımsız içsel (intrinsic) bir
değeri vardır. Bu bağlamda doğa ve üzerinde yaşayan canlılar ekonomik değere sahip
oldukları için değil içsel değerlere sahip oldukları için kıymetlidir (Özdağ 13, 22).
Leopold’un bu eserinden esinlenen Richard Routley, J. Baird Callicott, Arne
Naess, George Perkins Marsh gibi felsefecilerin 1970’lerde bir disiplin olarak çevre
etiğinin gelişmesinde etkileri olmuştur. Örneğin İnsan ve Doğa (Man and Nature)
(1964) adlı kitabında George Perkins Marsh, maruz kaldığı küçük çaptaki tahribatlara
karşı doğanın kendini yenileme potansiyeli olduğuna ancak insanların doğaya verdiği
tahribatın şiddetinden dolayı doğanın kendini yenileyemez hâle geldiğine değinmiştir
(Rangarajan 50- 51). Ronald Sandler ise çevre etiğini şu şekilde tanımlar:
Çevre etiği, basit bir ifadeyle insan-çevre etkileşimi ve ilişkisiyle ilgilidir. Bu
nedenle uygun bir çevre etiği sadece çevreye neyi yapmamız ya da
yapmamamıza ilişkin rehberlik eden eylem etiğini değil aynı zamanda çevreye
ilişkin nasıl bir tutum sergilememiz veya sergilememiz konusunda yol gösteren
bir karakter etiğini de gerektirir (akt. Rangarajan 49).
Çevre etiği, insanların toplumda ortak yaşamına ilişkin etik kavramında olduğu gibi
insanların çevreye ne şekilde yaklaşması gerektiğine dair ahlaki davranışları belirler. Bu
bağlamda bu çalışmada doğa kirliliği kavramı, bu sorunun ortaya çıkmasında etkili olan
ahlak kirliliği ve bu sorunla mücadele eden çevre etiği kavramlarıyla ilişkili olarak
incelenecektir.
Leopold çevre etiğini başlatırken Amerikalı Yazar Rachel Carson modern
çevreciliğin başlangıcı kabul edilen Sessiz Bahar (Silent Spring) (1962) romanıyla
ekoeleştiriyi ve toplumsal bir hareket olarak çevreciliği başlatmıştır. Bu eser, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra piyasaya sürülen ve zararlı haşaratı kontrol altında tutmaya
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yarayan DDT, aldrin ve dieldrin gibi pestisitlerin insan sağlığı ve yaban hayatı için
zararlarını ortaya koymuştur. Ayrıca pestisitlere karşı toplumsal bilinç oluşturarak daha
az kalıcı zirai kimyasalların geliştirilmesini ve firma denetiminin sıklaştırılmasını da
sağlamıştır. Diğer yandan çevreci iddialarla modern siyaset ve kültüre ciddi katkılarda
bulunmuştur (Garrard, Ekoeleştiri 15). Görüldüğü gibi Carson’ın romanı toplumsal
bilinç oluşturmakla kalmamış aynı zamanda çevre sorunlarının çözümünde edebiyatın
gücünü de göstermiştir. Bu bağlamda ekoeleştiyi başlatan ilk eser olmuş ve kitabın
yayımlandığı 1962 yılı ekoeleştirinin19 başlangıcı olarak kabul edilmiştir20 (Garrard,
Teaching 11).
Dünya çapında nüfus artışı, gezegenimizin sağlığı ve yaşanabilirliği gibi
konularda farkındalığın arttığı 1970 yılında ilk kez kutlanan Dünya Günü’nden itibaren
edebiyatçılar çevre sorunlarını daha geniş bir perspektifte ele almışlardır (Rangarajan,
vii, viii). Edebiyatın çevre sorunlarına farkındalık yaratmaya katkıda bulunduğunu
savunan ekoeleştiri, disiplinlerarası bir yaklaşım, bir terim olarak ilk kez 1978’de
William Rueckert’in “Edebiyat ve Ekoloji: Ekoeleştiri Üzerine Bir Deneme” (Literature
and Ecology: An Experiment in Ecocriticism) makalesinde ele alınmıştır. Bu makalede
ekoeleştiri, “ekoloji ve ekolojiyle ilgili kavramların edebiyat çalışmalarına uyarlanması”
olarak tanımlanmıştır (Laurence 2; Mazzeno 2). Rueckert, bu makalesinde ekolojinin
insanın bugününü ve yarınını ilgilendiren en önemli disiplin dalı olduğunu, edebiyatın
ise insanları derinden etkileyebilen önemli bir bilim dalı olduğunu ileri sürer. Ayrıca
edebiyat ekolojisi adı altında yeni bir alanın gerekliliğini vurgular (105-203). Makale,
çevre konularına merakı olan ve sosyal bilimlerle ilgilenen bilim insanlarına ilham
kaynağı olmuştur. 1996 yılında Cheryll Glotfelty ve Harold Fromm, Rueckert’in
19

“Ekoeleştiri” kelimesinin kökenini inceleyen William Howarth’a göre “ekoeleştiri”, Yunancada
“mesken” (household) anlamına gelen oikos ve “muhakeme etmek” anlamına gelen kritis (judge)
kelimelerinden türemiştir (Rangarajan, 4-5).
20
“Çevre” ve “çevrecilik” kavramlarının da İngilizcede ilk kez 1966 yılında kullanıldığı göz önünde
bulundurulduğunda Carson’ın romanının bu kelimelerin İngilizceye kazandırılmasında da etkili olduğu
düşünülebilir (Reddick 151).
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terimini Ekoeleştiri Derlemesi: Edebî Ekolojide Dönüm Noktaları (The Ecocriticism
Reader: Landmarks in Literary Ecology) kitabının başlığında kullanarak hayata
geçirmiş ve ekoeleştiriyi tanımlamıştır. Bu kitabın “Giriş: Çevre Krizi Çağında Edebiyat
Çalışmaları” (Introduction: Literary Criticism in an Age of Environmental Criticism)
başlıklı giriş bölümünde ekoeleştirinin ilk tanımı şu şekilde yapılmıştır:
(Ç)evreci eleştiri (ekoeleştiri) nedir? Basitçe söylemek gerekirse edebiyat ve
fiziksel çevre arasındaki ilişkinin çalışılmasıdır. Nasıl ki feminist eleştiri dili ve
edebiyatı cinsiyet açısından ele alıyorsa, nasıl ki Marksist eleştiri metinlerin
okunmasında üretim biçimleri ve ekonomik sınıf hakkında bir farkındalık
yaratıyorsa çevreci eleştiri de edebiyat çalışmalarına yeryüzü merkezli bir
yaklaşım getirir (Glotfelty xviii; çev. Özdağ 31).
Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ekoeleştiri, edebiyat eleştirileri gibi metne kendine ait
bir bakış açısıyla yaklaşır. Glotfelty bu tanımın devamında ekoeleştirinin edebiyat
eleştirileri gibi metin incelemelerinde kendine ait soruları olduğundan da bahseder. Bu
sorular “Bir şiirde doğa nasıl temsil edilmiştir?”, “Yaban hayatı kavramı zaman içinde
nasıl bir değişim göstermiştir?”, “Bilim, edebî incelemeye nasıl açık olur?”, “Edebiyat
çalışmaları ve çevre söylemiyle tarih, felsefe, psikoloji, sanat tarihi ve etik gibi ilgili
disiplinler arasında nasıl ilişkiler kurulabilir?” gibi sorulardır. Bu derlemede
Glotfelty’nin ekoeleştiriyle ilişkili bir diğer katkısı ise ekolojik bilincin yaygınlaşması
için tüm akademik camiaya yaptığı çağrılardır. “Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki… İnsan
eylemlerinin sonuçları, gezegenin temel yaşam destek sistemlerine büyük zarar
vermekte… Çevre sorunları artarak çoğalırken her zamanki olağan çalışmalarımız
bilinçsizce saçma görünmeye başlıyor. Eğer biz çözümün bir parçası olamazsak sorunun
parçası olarak kalacağız. … Bizler çevre korumasında sadece boş zamanlarımızda değil,
edebiyat profesörleri olarak kendi kapasitemiz içinde nasıl katkıda bulunabiliriz?” (xxxxi) diyerek akademik camiada farkındalık yaratmaya çalışmıştır.
Glotfelty’nin tanımı ve çevrenin korunmasına yönelik çağrısı sayesinde
ekoeleştiri tüm dünyada tanınır hâle gelmiştir. Ekoeleştirinin edebiyat çalışmalarında
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akademik bir alan olarak ilk ortaya çıkışı ise ABD’de 1990’lı yılların başında ASLE’nin
(Association for the Study of Literature and Environment) (Edebiyat ve Çevre
Çalışmaları Derneği) kurulmasına dayanmaktadır (Hart 1). Japonya’da kurulmuş olan
bu derneğin üyeleri arasında günümüzde Hindistan, Kore, Tayvan, Kanada,
Avusturalya/Yeni Zellanda, İngiltere, İrlanda ve Türkiye yer almaktadır. Bu derneğin
amacı, ekoeleştirinin uluslararasılaştırmaya çalıştığı sorunların yansımalarını İngilizce
konuşulmayan ülkelerdeki temel eserlerde belirlemek ve bu eserleri tanıtmaktır.
Böylelikle ekoeleştiri alanında araştırmaların artırılması hedeflenmektedir (Garrard, The
Oxford 20-21). 1993 yılında ekoeleştirinin resmî dergisi olarak kabul edilen ISLE’nin
(Disiplinlerarası Edebiyat ve Çevre Çalışmaları) (Interdisciplinary Studies in
Literature and Environment) basılması İngiliz ve Amerikan kültürü ve edebiyatı
alanında çalışan birçok akademisyeni ekoeleştiriye yönlendirmiştir (Oppermann,
Ekoeleştiri 11). Pek çok ülkede ASLE’nin kurucu üyesi ve ISLE’nin editörü olan Scott
Slovic, Lawrence Buell, Jonathan Bate ve Terry Gifford gibi akademisyenler
ekeoleştirinin yaygınlaşmasını ve her dilde kaleme alınmış edebiyat eserlerinin çevreci
bakış açısıyla incelenmesini teşvik etmektedirler. Greg Garrard ise 1997 yılında
İngiltere’deki ilk ekoeleştiri konferansını vererek İngiltere’de ekoeleştiri konferanslarını
başlatmıştır (Garrard, The Oxford 21; Westling 5).
Bu akademisyenlerden biri olan Lawrence Buell, Çevre Eleştirisinin Geleceği
(The Future of Environmental Criticism) isimli eserinde ekoeleştiriyi şu şekilde
tanımlar:
Ekoeleştirinin tohumları henüz cinsiyet çalışmaları ya da sömürgecilik sonrası
çalışmalar kadar geniş kapsamlı olgunlaşmış ve yaygın bir konum elde
edememiştir. Eninde sonunda edecektir, henüz bu yolda ilerleme aşamasındadır
ki bu yol harici ve gönüllü engellerle doludur (1).
Buell’e göre ekoeleştiri, yöntem olarak Rus biçimselliği, yeni eleştiri, fenomenoloji,
yapısökümcülük ya da yeni tarihselcilik kadar devrim niteliğinde ve baskın değildir.
Profesör ayrıca edebiyat çalışmalarında çevresel yaklaşımın yöntem ya da yaklaşım
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odaklı değil konu odaklı olduğunu ileri sürer (11-12). Buell’in bu düşüncelerini
destekleyen bir başka ekokritik Joseph Post ise ekoleştiriyi şu şekilde değerlendirir:
Ekoeleştiri, edebiyat eleştirisinin diğer yaklaşımlarının temel amaçlarını
paylaşmıyor olabilir ancak ekoeleştiri insanların doğal dünyayla ne şekilde bir
etkileşim içerisinde olduğunu temsil eden önemli bir incelemeyi temsil eder
(15).
Görüldüğü gibi ekoeleştiri henüz bir edebiyat kuramı olma aşamasında olmadığından
onu feminist kuram ya da Marxist kuram gibi keskin hatları olan bir kuram olarak ifade
etmek doğru değildir. Bu bağlamda ekoeleştiriyi günümüz şartlarında bir kuramdan
ziyade bir akım olarak tanımlamak daha doğrudur. Caroll’ın belirttiği gibi ekokritikler
de kendilerini kuramcı olarak değil telafisi olmayan bir sorun olan çevre tahribatına
eleştirel tepki veren bireyler olarak görür. Bu sebepten çevresel sorunların acilen
çözülmesi gerektiği düşüncesini edebiyatta doğa yazınına ve ekolojik temalara öncelik
vererek kabul ettirmeye çalışırlar. Bu amaçla ya “doğa yazını”nı ele alırlar ya da
edebiyat eserlerinde ekolojik temaları incelerler (85).
Ekoeleştiriye göre tüm canlıların varlığı diğer canlıların varlığına bağlıdır. Bu
görüş “Gaia Hipotezi” ve “bütünsel evren” (wilderness) düşüncesiyle ortak paydada
birleşmektedir. Adını Yunan Tanrıçası Gaia’dan alan Gaia hipotezine göre Gaia, yani
dünya; gökyüzüyle, okyanuslarıyla, yeryüzüyle tüm uzuvlarıyla birlikte yaşayan bir
organizmadır. Ayrıca yeryüzündeki yaşamın sürdürülebilirliği dünyadaki canlı ve cansız
varlıkların devamlılıklarını sürdürmelerine bağlıdır (Lovelock xii).21 Benzer şekilde bir
canlı türüne zarar geldiğinde tüm ekosistemin etkileneceğini savunan “bütünsel evren”
düşüncesi 1980’lerde Arne Naess tarafından ortaya atılmış ve kabul görmüştür.
“Bütünsel evren” (wilderness) kavramına yoğunlaşan İngiliz ekokritik Jonathan Bate’e

21

Gaia hipotezi, Loveock’un Gaia: Dünyadaki Yaşama Yeni Bir Bakış (Gaia: A New Look at Life on
Earth) adlı kitabında ortaya atılan bir hipotezdir. 1983 yılında Lovelock Andrew Watson ile birlikte
“Daisyworld” adında bir bilgisayar modeli geliştirerek biyosferin kendi kendine çalışan bir sisteme sahip
olduğunu göstermeye çalışmıştır. İnsan müdahalesi olmadığı sürece gezegenimizin hem insanlar hem de
diğer canlılar için en uygun şartları sunabileceğini ileri süren bu hipotezle Lovelock çevreyi korumaya
yönelik yasalar çıkarılması için çağrıda bulunmuştur (Lidström 121).
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göre metin incelemelerinde izlenmesi gereken yol; yazar, metin ve okur arasında
birbiriyle bağımlı bir ilişki oluşturulmasıdır:
Yorumların, yazarın fikirleriyle örtüştürülmeye çalışılması ve yazarın bir kontrol
mekanizması olarak görülmesi bizi ne kadar hatalı kılarsa metni yazarı olmayan
kendi başına bir varlık olarak ele alıp onun hakkında her şeyi söyleme
özgürlüğüne sahip olmak da o kadar hatalıdır. İyi eleştiri, okur, yazar ve metin
arasında bir sentez oluşturmaktan doğar (249).
Görüldüğü gibi Bate’e göre ekosistemdeki canlıların varlığı nasıl birbirine bağlıysa
eleştiri de “okur, yazar ve metin” arasındaki sentezden doğar ve hepsi birbirine bağlıdır.
Benzer şekilde ekoeleştiriye göre bir metnin varlığı diğer metinlerin varlığına ve o
metinlerle olan ilişkisine bağlıdır. Michael Branch bu ilişkiyi şöyle açıklar: “Yazınsal
metin aslında bir ekosisteme benzer, parçalarının birbiriyle olan ilişkileri sonucu
oluşturulan fonksiyonel bir bütündür. Her bir metin diğer metinlerle ve anlamlarla olan
karşılıklı etkileşimine göre tanımlanır.” (43). Bu bağlamda metnin kendi içinde anlam
birliğini reddeden ve “metinlerarası anlam” (intertextual meaning) olarak adlandırılan
postmodern düşünceye ekoeleştiride de rastlanır.
Ekoeleştiri, insanların diğer canlılardan üstün olduğu düşüncesine karşı çıkması
ve “metinlerarası anlam” (intertextuality) düşüncesiyle postmodernizme yakın gibi
görünse de dil kavramına yaklaşımıyla postmodernizmden ayrılır. Lawrence Coupe’un
Yeşil Çalışmalar (The Green Studies Reader) (2000) adlı çalışmasında da belirttiği gibi
yapısalcılık, psikoanaliz, yeni tarihselcilik, yapısökümcülük ve Marksizim’e göre “doğa
diye bir şey yoktur” çünkü “doğa” kültürel söylemde “göstergeler sisteminde bir
gösterendir” (2). Benzer şekilde postmodernizme göre de “doğa” bir metindeki
kelimelerden

ibarettir

ve

dilin

dışında

bir

gerçeklik

yoktur.

Ekoeleştiri,

postmodernizmin ve bahsi geçen diğer edebiyat kuramlarının doğanın sadece linguistik
bir olguya indirgenmesi görüşüne karşı çıkar. Ekoeleştiriye göre doğa dilden bağımsız
olarak var olan bir gerçekliktir. Çevrefilozofu Kate Soper’un “Kısacası ozon
tabakasında deliği olan dil değildir ve gösteren boyutunda yapı sökümcü sezgilerimizi
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incelerken gerçek olan kirletilmeye ve hor görülmeye devam etmektedir.” (151) sözü
ekoeleştirinin doğanın gerçekliği konusundaki görüşüne tercüman niteliğindedir.
Ekoeleştirinin öncülerinden Scott Slovic’in “Edebiyat” (Literature) adlı
makalesinde belirttiği gibi ekoleştirinin getirdiği önemli yeniliklerden biri edebiyat
çalışmalarını insan-toplum boyutundan çıkarıp daha geniş bir perspektif olan insanfiziksel çevre boyutuna taşımasıdır. Ekoeleştiriden önce metin incelemelerinde
eserlerdeki karakterlerin sosyal ilişkileri, politik durumları, içsel ve psikolojik
deneyimleri ele alınırken ekoeleştiriyle birlikte insanların çevreyle olan ilişkileri
incelenmeye başlanmıştır (656).
Ekoeleştirinin kökeninin çok eskilere dayandığı ifade edilmişti. İnsanlar var
olduklarından beri doğa kirliliğine edebiyat aracılığıyla farkındalık yaratmaya
çalışmaktadır. Ancak 1960’larda ve 1970’lerde Amerika’da Lynn White, Leo Marx,
Carolyn Merchant ve Galli yazar Raymond Williams gibi pek çok edebiyat ve kültür
eleştirmeni güncel çevre sorunlarının yanı sıra doğal yaşamla ilişkilerimiz konusunda
edebiyatın bize neler söyleyebileceğini düşünmeye başlamıştır. Amerikan edebiyatı
ekoeleştiri çalışmalarının öncülerinden olan Leo Marx, Shakesperare’in eserlerini ilk
kez ekoeleştirel açıdan incelerken Raymond Williams ve Carolyn Merchant da modern
bilimin kurucusu kabul edilen Ben Jonson’ın eserlerine ekoeleştirel açıdan ilk kez
yaklaşan yazarlardandır. Hiltner’e göre ismi geçen bu eleştirmenler pek çok açıdan
modern anlamda ekoeleştirinin kurucularıdır (Ecocriticism 1).
İngiltere’de Amerika’da olduğu kadar geniş arazileri kaplayan vahşi doğa
bulunmadığından Amerikan ekoeleştirisi vahşi doğaya (wilderness) odaklanırken İngiliz
ekoeleştirisi daha çok Endüstri Devrimi, savaşlar, kentleşme, tarımın makineleşmesi
gibi tarihsel olayların kent ve kır yaşamı üzerine olan etkilerini inceler. ASLE’ nin Yeşil
Mektuplar

(Green

Letters)

(2000)

yayınında

ifade

edildiği

gibi

İngiliz

ekoeleştirmenlerin amacı “doğayı sınıf, ırk ve cinsiyet gibi beşerî bilimlere ait
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kategorilere dâhil etmektir” (akt. Black 32). Amerikan ekoeleştirisi kaynağını Emerson,
Thoreau, gibi Amerikan Transcendentalist yazarlarından alırken İngiliz ekoleştirisi
kaynağını İngiliz Romantik şiirden alır (Oppermann, Ekoeleştiri 17-18). Jonathan Bate,
1991’de yayımlanan Romantik Ekoloji: Wordsworth ve Çevre Geleneği (Romantic
Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition) adlı eseriyle İngiliz ekoeleştiri
çalışmalarını başlatmış ve Wordsworth’ü bu çalışmaların merkezine getirmiştir. Ayrıca
şairin ekolojik bilincin oluşmasını başlatan gerçek kişi olduğunu ifade etmiştir.22 Bu
eserin basılmasından itibaren ekoeleştirmenler İngiliz Romantik edebiyatında insan ve
doğa arasındaki uyumun hassasiyetini ve bu dönemde doğanın korunması ve doğa
felaketleri konusunda verilen eserleri incelemeye başlamıştır. Bate, bir başka eseri olan
Dünyanın Şarkısı’nda (The Song of the Earth) ise edebiyatın insan ve doğal dünya
arasında kopan bağları yeniden kurma ve çevre sorunlarına hitap etme potansiyeline
dikkat çeker. Yine İngiliz Romantik şairlerin şiirlerinden örneklerle insan-doğa ilişkisini
incelediği bu eserinde Bate şairlerin doğayla daha yakın ilişkiler kurabilme ve çevre
sorunlarını ön plana çıkararak endüstrileşmenin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini
vurgulama yeteneğine sahip olduklarına dikkat çeker. İngiliz edebiyatında verilmiş
eserleri ekoeleştiri çerçevesinde inceleyen ekokritiklerin pek çoğuna göre Raymond
Williams’ın Kırsal ve Şehir (The Country and The City) (1974) isimli çalışması da
İngiliz ekoeleştirisinin gelişmesinde en etkili eserlerden biridir. Williams, bu
çalışmasında roman ve şiir türünde İngiliz edebiyatından örneklerle tarımın ekolojik
sistemle uyum içerisinde yapıldığı kırsal alanları, el değmemiş ormanları, çayırları
şehrin yapay çevreleriyle kıyaslar ve bu yapay çevreleri insanların “doğal”
habitatlarından bir adım uzaklaşması olarak ifade ederek okuyucularını ekolojik
sorunları tartışmaya yönlendirir (Mazzeno 3). Kırsal alan ve şehrin değişen tarihî
22

Benzer şekilde Lawrence Buell’in Çevre İmgelemi: Thoreau, Doğa Yazını ve Amerikan Kültürü’nün
Oluşumu (The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing and the Formation of American
Culture) (1995) isimli eseri de Amerikan edebiyatında ekoeleştiri çalışmalarını hızlandırmış ve Thoreau;
ekoeleştiri bağlamında Amerikan edebiyatının en çok çalışılan şairi olmuştur (Taylor “Where” 877).
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kimliklerini incelediği bu eserde Williams, bu mekânlar arasındaki kutuplaşmaya karşı
çıkarak edebiyatın bunların birbirine bağlılığı yerine farklı yönlerine odaklanmasını
eleştirir. Bir diğer ekokritik McKusick ise Doğa Yazını: Romantizm ve Ekoloji (Green
Writing: Romantism and Ecology) eserinde ekoeleştiri çalışmalarında adından en çok
söz ettiren İngiliz Romantik şairlerle Amerikalı şairlerin eserlerini ekoeleştirel
bağlamda incelemiştir. Bu eserinde McKusick, İngiliz ekoeleştirisinin kaynağını
oluşturan Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Clare gibi öncü İngiliz
Romantik şairlerin eserlerini ve Ralph Waldo Emerson ve Henry David Thoreau gibi
Amerikan ekoeleştiri geleneğinin köklerini oluşturan Amerikan Transcendentalist doğa
yazarları ve şairlerin eserleriyle birlikte incelemiştir. Pastoral adlı eseriyle Terry
Gifford da İngiliz Romantik pastoral şiiri çalışmalarına odaklanarak İngiliz
ekoeleştirisinin gelişmesinde katkıda bulunmuştur (Hutchings, 91; Hiltner, Ecocriticism
2; Taylor “Where” 877; Westling 3, Black 32-34). Bu çalışmada incelenecek şiirler
İngiliz edebiyatına ait olduğundan bu çalışmanın kuramsal çerçevesi İngiliz
ekoeleştirisidir.
1970’lere ve 1980’lere gelindiğinde doğada yaşamını sürdüren her bireyin
varlığını diğer canlıların varlığına borçlu olduğunu savunan “bütünsel evren”
(wilderness) ilkesine bağlı ve doğanın insan eliyle tahrip edilmesini eleştiren “derin
ekoloji”23 akımı ortaya çıkmıştır. “Derin ekoloji” akımı ve “bütünsellik” evresine göre
ekoloji, ekosistemi oluşturan bütün canlılar sistemidir. Ekoeleştirinin bir dalı olan derin
ekoloji, insanın kendini doğadan üstün tutmasını ve doğayı bilinçsizce sömürmesini
eleştirir. Ayrıca insanların kendilerini dünyanın bir ferdi olarak görüp onun yararına
hareket etmeye çağırır. 1984 yılında Arne Naess ve George Sessions’un yayımladığı ve
Leopold’un toprak etiği kavramının etkilerinin hissedildiği derin ekoloji prensiplerine
23

Arne Naess “derin ekoloji” kavramından ilk kez “derin” ekolojik görüşle insan merkezli ve kullanım
değeri odaklı ve yaygın “sığ çevreciliğin” ayrımını yaptığı “Sığ ve Derin, Uzun Dönemli Ekolojik
Hareket: Bir Özet” (The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary) (1973)
adlı makalesinde bahsetmiştir (Rangarajan 54).
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göre insan ve insan olmayan tüm varlıkların içsel bir değeri vardır ve bu değer insan
yararına olup olmamakla ölçülemez. Yaşam biçimlerinin zenginliği ve çeşitliliği bu
değerlere olan farkındalığı artırdığı gibi bu zenginlik ve çeşitliliğin de kendi içinde bir
değeri vardır. Bu bağlamda insanların ihtiyacı olduğu kadarından fazlasını doğadan
talep etmeye ve doğanın zenginliklerine ve çeşitliliğine zarar vermeye hakkı yoktur.
Ayrıca günümüzde insanların doğaya müdahalesi çok fazladır ve bu durum daha da
kötüye gitmektedir (Hiltner, Ecocriticism 2; Rangarajan 21, 54, 55; Oppermann
Ekoeleştiri 20-21). Derin ekolojiyi genel hatlarıyla şu şekilde tanımlamak mümkündür:
… Derin ekoloji (“çevresel devrim”) terimi çevreye ilişkin tartışmalarda ilk
olarak sadece kirlilik, tahribat, tüketim gibi belirli problemlerle ilgilenen
çevreciliğin “sığ” olduğunu düşünen Norveçli felsefeci Arne Naess tarafından bu
çevreciliğe karşı kullanılmıştır. ‘Sığ’ çevrecilik endüstrileşmeye ve tüketime
genel anlamda meydan okumadan belirli çözümler aramıştır. Naess’e göre bu
yeterli değildir. Çevrecilik hareketinin çevre bilimi ve siyasetin yanı sıra felsefe,
ahlak, psikoloji ve maneviyatla ilişkili olması, dönüştürülmüş bir kültürü
tasavvur etmesi gerekiyordu (akt. Reddick 23).
Görüldüğü gibi derin ekoloji çevre sorunlarına derin ve radikal bir inceleme
gerektirdiğini ve bu nedenle çevre hareketinin kapsamının genişletilmesi zorunluluğunu
vurgulamıştır.
1996’da Cheryll Glotfelty ve Harold Fromm Rueckert’in Ekoeleştiri Derlemesi
adlı kitabıyla ilk tanımı yapılan ekoeleştirinin 1990’lardan günümüze gelişimine
bakıldığında dört evreden geçtiği gözlenmektedir. Ancak ekoeleştiyi “birinci dalga”
“ikinci dalga” gibi kavramlarla tanıştıran Lawrence Buell’in de belirttiği gibi bu dört
evre “birbirini takip eden, düzenli ve belirgin evreler” değildir. Çünkü Buell
ekoeleştirinin ortaya çıktığı dönemde ortaya atılan pek çok akımın etkinliğinin güçlü bir
şekilde devam ettiğini ifade eder. Ayrıca ikinci dalga ekoeleştirinin birçok türünün
revizyona uğrarken ekoeleştiride önceden savunulan kavramlarla çeliştiğini de belirtir.
Bu sebepten Buell, ekoeleştirinin edebî çalışmalarda keskin bir haritasının
olamayacağını savunur (17).
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Buell, Çevre Eleştirisinin Geleceği (The Future of Environmental Criticism) adlı
kitabında ekoeleştirinin ilk evresini “birinci dalga” olarak nitelendirmiştir. Buell’e göre
birinci dalganın amacı, doğanın edebiyattaki imgelerini incelemek ve değerlendirmektir.
Odak noktası İngiliz şiirinde doğa imgelerini incelemek olduğundan bu çalışmanın
birinci dalga ekoeleştirinin konu alanına dâhil olduğunu ileri sürmek mümkündür.24
Buell’in “ikinci dalga” olarak nitelendirdiği ekoeleştirinin ikinci evresinde “çevre”
kavramı sadece “doğal çevre” anlamına gelmekten çıkarak kültürel ve toplumsal çevre
anlamlarını da kazanmıştır. 2000’li yılların başında başlayan ekoeleştirinin ikinci evresi
daha çok kültürel çalışmalara odaklanmıştır. Irk, sınıf, cinsiyet gibi kültürel ve
toplumsal kavramlar da çevre sorunlarına dâhil edilerek politik ve kültürel çerçevede ele
alınmaya başlanmıştır. Doğa; edebiyatın yanı sıra güzel sanatların, sinemanın ve
fotoğraf sanatının da merkezi konumuna gelmiştir. Akademide “ekopsikoloji”
(ecopsychologhy), “ekolojik ekonomi” (ecological economics), “ekofeminizm”
(ecofeminism),

çevre

felsefesi

(ecosophy),

sömürgecilik

sonrası

ekoeleştiri

(postcolonial ecocriticism) gibi ekoeleştirinin alt dalları ortaya çıkmıştır. Ayrıca çevre
bilimi (environmental science), çevre hukuku (environmental law) ve çevre tarihi
(environmental history) gibi kavramlar türemiştir. Çevre çalışmaları, insani bilimlerde
ise edebiyat merkezli bir yaklaşım olan “yeşil kültürel çalışmalar” (green cultural
studies) adı altında birleşmiştir. Adından da anlaşılabileceği üzere yeşil kültürel
24 Birinci dalganın amaçlarından biri de edebiyat çalışmalarında ekolojik bilinç yaratmaktır. Bu sebepten
“birinci dalga” çalışmaların çoğu doğa merkezlidir. Bu ilk evrede çevre daima “doğal çevre” olarak
algılanmış ve “biyotik toplumların devamlılığını korumak” ve “çevrenin korunması” amacıyla senkronize
edilmiştir. Bu evrede insanın diğer canlılardan üstün olduğu düşüncesinin yerini yavaş yavaş insan ve
doğal dünyadaki diğer elementler arasındaki hiyerarşiyi yıkan “organizmaların felsefesi” (a philosophy of
organizm) almaya başlamıştır (Buell 21-22). Ayrıca bu evrede insan-doğa arasındaki ahlaki ilişki
düzeltilmeye çalışılmıştır (Oppermann, The Future 1-14). İlk evrede Henry David Thoreau, John Muir,
Aldo Leopold, Edward Abbey Wendel Berry, Annie Dillard, Barry Lopez ve Terry Tempest Williams
gibi Amerikalı doğa konulu eserler vermiş edebiyatçıların eserleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Rachel
Carson’ın Sessiz Bahar (Silent Spring) romanı ve derin ekoloji de ekoeleştrinin ilk evresi kapsamındadır.
Amerikan edebiyatında birinci evre kapsamında inceleme yapan başlıca edebiyatçılar Çevre İmgelemi:
Thoreau, Doğa Yazını ve Amerikan Kültürü’nün Oluşumu (Environmental Imagination: Thoreau, Nature
Writing and Formation of American Culture) adlı eserinde Amerikan pastoral geleneğini inceleyen
Lawrence Buell ve Scott Slovic’dir. Buell, daha çok Thoreau’nun şiirlerini incelerken Slovic Amerikan
Doğa Yazınında Farkındalığı Aramak (Seeking Awareness in American Nature Writing) adlı çalışmasıyla
doğa yazarlarının çevre farkındalığını incelemiştir (Oppermann, Ekoeleştiri 17-19).
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çalışmalar (green cultural studies) etnik köken, cinsiyet, sosyoekonomik sınıf ve yaş
gibi kültürel kavramlarla yakın bir ilişki içerisindedir.25 Bu bağlamda yeşil kültürel
çalışmaların (gren cultural studies) amacı; kelimelerle, imgelerle ve doğanın kendisini
etkileyecek kültürel yaklaşım ve sosyal icraatları ön plana çıkarabilecek potansiyele
sahip modellerle doğayı incelemektir (Hochmann 81 82; Oppermann, The Future 16).
İkinci evrede kentin ekolojik sorunlarını edebiyat eserlerinde inceleyen “kentsel
ekoeleştiri” (urban ecocriticism), çevre etiği (environmental ethics) ve çevre adaleti
(environmental justice) ortaya çıkan kavramlar arasındadır. Michael Bennet ve David
W. Teague tarafından yazılan Kentlerin Doğası: Ekoeleştiri ve Kentsel Çevreler (The
Nature of Cities: Ecocriticism and Urban Environments) (1999) adlı eser, kentsel
ekoeleştiriye bir örnektir. Bunun yanı sıra çevre etiği, çevre adaleti ya da adaletsizliği de
insanın ve insan dışı toplumların inceleme alanları olmuştur. Çevresel sorunlarla sosyal
adalet arasındaki bağlantıları ekoeleştirel bakış açısıyla inceleyen ikinci dalga
ekeoeleştiri “çevre adaleti” akımıyla da yakın bir ilişki içindedir (Oppermann,
Ekoeleştiri 22-24). Çevre adaleti, “çevreye ilişkin yasaların, yönetmeliklerin ve
politikaların kişilerin ırkına, rengine, ulusal kökenine, gelirine ve gelişmişlik düzeyine
bakılmaksızın tüm insanları kapsayacak şekilde adilce uygulanmasıdır” (akt. Mohai
406). Bu tanım, yıllarca süren bürokratik ve yasal değerlendirmeler neticesinde Amerika
Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (The U.S. Environmental Protection Agency)
tarafından yapılmıştır. Tanımda bahsi geçen “adil uygulama” ile kast edilen endüstriyel,
kentsel ve ticari işlemlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz
etkilerinden politika ya da ekonomik yetersizliklerden kaynaklanan farklılıklar
gözetilmeksizin herkesin eşit bir şekilde etkilenmesinin sağlanmasıdır (Mohai 407). Bu
tanımdan da anlaşılabileceği gibi çevre adaletinin var olması isteğinin arkasında yatan
25

Yeşil kültürel çalışmaları başlatan kişinin “Oyuncak Ayı Ataerkilliği” (Teddy Bear Patriarchy) (1984)
adlı makalesinde Carl Akeley’in Amerika Doğa Tarihi Müzesinde üç boyutlu hayvan cesetlerini
sergilemek amacıyla hayvanların avlanmasını eleştiren Donna Haraway olduğu düşünülmektedir
(Hochman 81-82).
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sebep, farklı etnik kökene sahip kişilerin çevre kirliliğinin insan sağlığına verdiği
zarardan diğer insanlara göre daha fazla zarar gördüğünün düşünülmesidir.26
Ekoeleştirinin üçüncü evresi ise ilk kez Scott Slovic ve Joni Adamson’ın
İngiltere’deki Çok Uluslu Edebiyat Çalışmları Derneği MELUS’un (The Society for the
Study of the Multi-Ethnic Literature of the Unites States) 2009’daki özel sayısının giriş
bölümünde ortaya atılmıştır. Scott Slovic ve Joni Adamson ekoeleştiri alanındaki son
gelişmelerin ekoeleştiriyi artık coğrafi sınırları aşarak ona gerçek bir küresel boyut
kazandırdığını iddia ederler. Üçüncü dalga ekoeleştiri “insan deneyimlerinin tüm
yönlerini çevreci bir bakış açısıyla” incelemeyi kapsadığını ileri sürerler (6-7). Buell’in
“birinci dalga” ve “ikinci dalga” ekoeleştirisini detaylı bir şekilde özetleyerek “üçüncü
dalga” eleştiriyi şu şekilde tanımlarlar:
“Birinci dalga” ekolojik eleştiri geleneksel doğa yazını ve koruma odaklı
çevrecilikle ilgilidir ve kökenleri Emerson, Muir ve Thoreau’nun eserlerine
kadar uzanır. “İkinci dalga” ekolojik eleştiri, çevreyi ve çevre ahlakı’nın on yedi
ilkesini yeniden tanımlar ve gitgide “çevrenin refahı ve eşitliği” ve geleneksel
ekolojik akımların ve akademik ekoloji çalışmalarının demografik homojenliği”
ile ilişkili bir hâl alır. (Buell: 2005 112, 115) … (Adamson ve Slovic’in ileri
sürdüğü) ahlâkın ve ulusal özelliklerin bilincinde olan ancak ahlâkı ve ulusal
sınırları geçen bu yeni “üçüncü dalga” ekoeleştiri, insan deneyimlerinin tüm
yönlerini çevreci bakış açılarıyla açıklayacaktır (6-7).
Ekoeleştirinin ya da diğer yaklaşımların “insan deneyimlerinin tüm yönlerini”
incelemesi mümkün olmadığından böyle bir genelleme kabul görmemiştir. Ancak

26 Çevre adaleti çalışmalarını başlatan eser, Joni Adamson’ın 2001’de yayımlanan eseri Kızılderili
Edebiyatı, Çevre Adaleti ve Ekoeleştiri ve Çevre Adaleti: Siyaset, Şiir ve Pedagoji (American Indian
Literature Environmental Justice Reader: Politics, Poetics, and Pedagogy)’dir. Günümüzde etnik
azınlıkların, Amerika’nın yerlilerinin ya da düşük gelirli insanların endüstrileşme kaynaklı hava, su ve
toprak kirliliğinden diğer insanlara kıyasla daha fazla etkilendiğini gösteren yüzlerce çalışma
bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili ilk çalışmalar 1983 yılında Amerika Muhasebe Dairesi Başkanı
tarafından yürütülmüş olup zararlı atık alanlarının yerlerine ilişkin çalışmalarla çevre adaletsizliğine
ilişkin iddialar kuvvetlendirilmiştir. Söz konusu çalışmaya göre Amerika’nın güneyinde yaşayan Afrika
kökenli Amerikalılar orantısız bir şekilde oldukça geniş bir araziye yayılmış bir atık alanına ev sahipliği
yapmaktadır. Bu çalışmayı çığır açan ulusal bir çalışma olan Amerika Birleşik Devletleri’nde Toksik
Atıklar ve Irk (Toxic Wastes and Race in the United States) adlı çalışma izlemiştir. Bu çalışma 1987
yılında Hiristiyan Kiliseler Birliği (The United Church of Christ) Irksal Adalet Komisyonu tarafından
Amerika Birleşik Devletleri’nde toksik atık tesislerinin adaletsiz ve ayrım gözeten bir şekilde yerleşim
yaptığını göstermek için yürütülmüştür. Bu çalışmaya göre atık alanların nereye konumlandırılacağı
konusunda etnik kökenin en belirleyici unsur olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde Mohai ve
Byrant, çevresel tehlikelerin etnik köken ve sınıfsal farklılıklara göre dağılımını ele alan 16 deneysel
çalışmayı inceleyen bir toplu analiz çalışması yapmış ve çalışmaları sonucunda etnik kökenin ve maddi
gelirin çevresel tehlikelerin dağılımını etkilediği gözlenmişlerdir (Westling 6; Mohai 406).
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Slovic ve Adamson’ın iddia ettikleri gibi ekoeleştiri alanındaki gelişmeler onu sınırların
ötesine taşımış ve ona tüm dünya edebiyatlarını ve kültürlerini kapsayacak bir bakış
açısı kazandırmıştır. Bu bağlamda “üçüncü dalga” ekoeleştiri “kültürel farklılıklara
değer veren, çoğulcu bir anlayışı benimseyen, çevre ve sosyal adalet, toplum ve çevre
sağlığı, çevre etiği ve kimlik sorunları, sınıf, cinsiyet, milliyet, coğrafi ilişkileri” gibi
konuları içeren geniş bir yelpazeye yayılmıştır (Oppermann, Ekoeleştiri 31).
Ekoeleştirinin dördüncü dalgası ise Scott Slovic’in ISLE dergisinin 2012
sonbahar sayısı için yazdığı “Editorün Notu” (Editor’s Note) bölümünde ifade
edilmiştir. Slovic’e göre bu dördüncü dalga ekoeleştiri “çevreye ilişkin şeyler, yerler,
işlemler, güçler ve deneyimlerin özündeki maddeselliğe” odaklanır (“Ecocrtiticism”
101; A Basic Introduction to Ecocrtiticism and Environmental Literature 11-12).27
Günümüzde ekoeleştiri “diğer disiplinler ve fen bilimleriyle sıkı bir ilişki içinde
olup kendini keşfetme ve şekillendirme” aşamasındadır (Oppermann, “Natural” 2).
2000’li yıllarda ortaya çıkan yeni hayvan çalışmaları, posthümanizm, yeni maddecilik
(new materialism), beden ötesi cisimcilik (trans-corporeality) modeliyle insan ve insan
olmayanların bedensel doğaları gibi yeniliklerin de son dönem ekoeleştiri çalışmaları
içinde yer almaları ekoeleştirinin sınırları, konusu, yorumsal yaklaşımı ve içeriğini
oldukça genişletmiştir (Oppermann, The Future 16).
Bu çalışmada incelenecek olan şiirlerde ekoeleştiriyle ilgili bu kavramların bir
kısmına değinileceğinden bunlardan bahsetmekte fayda vardır. Bunlardan biri ilk kez
maddesel feminizmin öncülerinden Stacy Alaimo’nun Bedensel Doğalar (Bodily
Natures) (2010) adlı kitabında ortaya atılan ve bazı şiirlerde doğa kirliliğinin etki
alanları bağlamında ekoeleştirinin alt dallarından biri olan beden ötesi cisimciliktir.

27

Editörlüğünü Stacy Alaimo ve Susan Hekman’ın yaptığı ve insan bedeninin ve doğal dünyanın içsel
materyalliğine odaklanan Materyal Feminism (Material Feminism) ve editörlüğünü Serenella Iovino ve
Serpil Oppermann’ın yaptığı Materyal Ekoeleştiri (Material Ecocriticism) eserlerine dikkat çeker.
Ekeoeleştiriyi dalga metaforuyla tanıştıran Buell gibi Slovic de ekeoleştirinin dalgalarının bitiş
tarihlerinden söz etmekten kaçınır çünkü her bir dalganın getirdiği düşünceler ve uygulamalar ortaya
çıktıktan pek çok yıl sonra bile manidardır (Ranagarajan 10-11).
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(trans-corporeality) Alaimo’ya göre “beden ötesi cisimcilik; insan bedenleri, insan
olmayan varlıklar, ekolojik sistemler, kimyasal eyleyenler ve diğer aktörlerin sıklıkla
tahmin edilemeyen ve istenmeyen icraatlarını kabul eden epistomolojik bir ‘alan’ açar”
(akt. Yazgünoğlu 350). Öncelikle “insan bedenleri ve insan olmayan doğalar arasındaki
arabağlantıları, alışverişleri ve geçişleri” incelediğini belirten Alaimo, “insan bedeninin
fiziksel çevreden ayrı düşünülemeyeceğini” vurgular.

Bu bağlamda bakteriler ve

virüsler hem insan hem de insan olmayan bedenlerin bir parçası olduğundan ve
maddesel bedenler birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğundan “hava, su ve topraktaki
kirlilikler, ekolojik sistemlerdeki tüm bedenleri etkilemektedir” (Yazgünoğlu 351-353).
Bu tezde şiir analizleri yapılırken fiziksel kirliliğin insanların fiziksel ve ruhsal
durumlarını ne şekilde etkilediği incelenecektir.
Bu çalışmada şiir incelemelerinde değinilecek ekoeleştirinin alt dallarından
diğeri kentsel ekoeleştiri (urban ecocriticism)28 ile ilişkili kavramlar olan, ekoeleştirmen
Ashton Nichols tarafından türetilen, “kentsel doğa” (urbanature) ve kentsel doğa
yerleşimi (urbanatural roosting) kavramlarıdır. Nichols’a göre Romantikler, doğa ve
kent yaşamının birbirine ters düşen iki farklı kutup olduğu düşüncesini reddeder ve
dinamik bir yapıya sahip olan doğanın toplum ve kent yaşamıyla yakın bir ilişki içinde
olduğuna inanırlar. İlk kez Romantikler tarafından önerilen ve 1960’larda ve 1970’lerde
yeniden gündeme gelen “kentsel doğa” (urbanature) kavramına göre doğa ve kültür eş
anlamlıdır ve hiyerarşik olarak birbirinden üstün değildir. Bu bağlamda şiirlerinin
çoğunu o dönemde Avrupa’nın en büyük şehirlerinden olan Londra’nın arka
bahçelerinde yazan Romantiklerin kentsel ve doğal çevreye eşit derecede önem vererek
sosyalleşmeyi destekleyen bir çevrecilikten yana olduğunu belirtir. Ayrıca Nichols’a
28

Ekoeleştirinin ikinci dalgasının konu alanına giren kentsel ekoeleştiriye göre “doğa” kavramı ilk
dalgada olduğu gibi sadece el değmemiş yabanıl doğa anlamına gelmekten çıkarak şehirleri ve onların
karmaşık ekosistemlerini de içeren bir anlam kazanmıştır. İnsanın yaşadığı çevreyle olan ilişkisini,
endüstrileşmenin insanların yaşam alanlarına olan etkisini inceleyen kentsel ekoeleştiride modern insan
kentsel formlarla ve konutlarla özdeşleştirilir. Lewis Mumfold’un Şehirlerin Kültürü (The Culture of
Cities) adlı eserinde şehir “bir mağara, bir avuç uskumru ya da karınca yığını gibi doğanın bir parçası”
olarak tanımlanır (Rangarajan 78, 83).
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göre Wordsworth, Keats ve Shelley gibi Romantik şairler, yuva kuran kuşlar gibi
insanların da yeryüzünde sürdürülebilir bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için
yeryüzündeki yerleşimlerini doğaya zarar vermeden “kentsel doğa yerleşimi”
(urbanatural roosting) şeklinde yapmaları gerekliliğinin bilincindedir. Nichols’un
sözünü ettiği “yerleşim” (roosting) çevreyi etkilediği gibi çevreden de etkilendiğinden
doğal ve kentsel çevre arasında uyumlu bir ilişki olmalıdır (Ranagarajan 30, 82).
Nichols’un bu düşünceleri Amerika’da 1990’larda wilderness (yabanıl doğa)
tartışmasının ortaya çıkmasında etkili olan iki isimden biri olan J. Baird Callicort29’un
fikirleriyle aynı doğrultudadır. Callicort da Nichols gibi insanların kültürlerinden ve
medeniyetten uzaklaşarak tamamen “yabanıl doğa” (wilderness) içinde yaşamalarının
günümüzün çevre sorunlarını çözmede etkili olmayacağı görüşündedir. Ayrıca Callicort
da Nichols gibi bunun yerine insanların doğal dünyaya uyum sağlamalarının ve doğayla
uyum içinde yaşamalarının daha doğru olduğu görüşündedir (Palmer 25)30.
Ekoşiir (ecopoetry) de bu tezde değinilecek ekoeleştirinin alt dallarından biridir.
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru Çağdaş İngiliz Şiirinde doğa tasvirine ağırlık veren
alışılagelmiş doğa şiiri Gifford’ın deyimiyle “zor dönemler” geçirmeye başlamıştır.
Öyle ki 1993 yılında yayınlanan Yeni Şiir (The New Poetry) antolojisinde yer alan elli
beş şiirin hiçbiri doğa şiiri değildir. Benzer şekilde şiir kritiği John Greening bu duruma
“Doğa Şairlerimizi kaybettik gibi görünüyor” diyerek dikkat çekmiştir (Gifford Green

29

Bir diğer isim Holmes Roston’dur. Bu iki isim Çevre Uzmanları (The Environmental Professional)
(1991) adlı eserinde yabanıl hayat (wilderness) konusunu tartışarak bu kavramın Amerika’da
yaygınlaşmasında etkili olmuşlardır (Palmer 25).
30
Ashton Nichols’un düşünceleri, Samuel Johnson, William Shakespeare ve Alexander Pope gibi İngiliz
Edebiyatı’nın önemli isimlerinin de görüşleriyle aynı doğrultudar. Örneğin Shakespeare’in Size Nasıl
Geliyorsa (As You Like It) piyesinde geçen Arden Ormanı (Forest of Arden) piyeste yozlaşmış krallıktan
vahşi doğaya bir kaçış gibi görünse de ormanın topluma açılan bir limanı bulunması, insanın toplumdan
kopamayacağını gösterir. Benzer şekilde Pope’un ikamet etmiş olduğu Londra’nın batısında yer alan
Twickenham köyü ilk bakışta Londra’nın karmaşasından kaçış gibi görünse de Pope’un bu köyde
arkadaşlarının kendisini ziyaret etmelerini beklediği bilinmektedir. Samuel Johnson ise bu konuyla ilgili
olarak Londra için şu yorumu yapmıştır: “Neden Bayım, entelektüel hiç kimse Londra’yı terk etmek
istemez? Hayır, Bayım, Londra’dan vaz geçen bir kişi hayattan da vaz geçmiş demektir çünkü Londra
hayatın sunabileceği her şeyi içinde barındırır.” Görüldüğü gibi çoğu farklı dönemlerde yaşamış olsalar
da Shakespeare, Johnson, Pope ve Nichols, insanların hem doğaya hem de sosyalleşmeye olan ihtiyacı
konusunda hemfikirdir (akt. Fletcher 3-4).
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2, 9). Bu dönemde doğa şiiri yerini daha çok doğa kirliliğini ve tahribatını eleştiren bir
şiir türüne bırakmaya başlamıştır. Günümüzde bazı ekoeleştirmenlerce “ekoşiir”
(ecopoetry) olarak adlandırılan bu şiir türü insanın çevreyle olan ilişkisini ve çevreyi ne
şekilde değiştirdiğini inceler. Toksik, çorak araziler, kent manzaraları, yoğun tarım
arazileri, ehlileştirilmiş yaban hayat (managed wilderness), dijital ağlar, güneş
sisteminin ögeleri ekoşiirin çalışma alanları arasındadır. Bunların yanı sıra ekoşiir
insanların ihtiyaçlarını diğer canlıların önünde tutmalarının doğru olup olmadığını
tartışır. Ekoşiir, ekosistemin her bir unsurunun birbirine olan bağlılığına dikkat çekerek
ekosisteme insan eliyle yapılabilecek bir müdahalenin ekosistemin işleyişini ne şekilde
değiştireceğine dikkat çeker. Ayrıca doğa kirliliği ve tahribatı da ekoşiirin çalışma
alanları arasındadır (Reddick 54).
Görüldüğü gibi ekoeleştiri farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlardan oluşan
geniş ve çok yönlü bir topluluk haline gelmiştir. Ünlü ekoeleştirmen Scott Slovic
“Çoklukları Barındıran, Doktrinleri Uygulayan Ekoeleştiri” (Ecocriticism: Containing
Multitudes, Practising Doctrine) adlı makalesinde ekoeleştiriyi “çoklukları barındıran
akademik bir ‘akım’ (movement)” olarak tanımlayarak ekoeleştirinin çok yönlülüğüne
dikkat çeker ve şu şekilde ekler:
Ekoeleştirel yazında, ekoleştiri öğretilerinde ya da uygulamalarında onlara yön
veren; örnek gösteren tek ve baskın bir dünya görüşü; geçerli olan tek bir strateji
yoktur. … Benden bu alanın detaylı bir tanımı yapılması istendiğinde
ekoeleştiriyi “çevreyle ilgili belirli metinlerin akademik bir yaklaşımla
incelenmesi” ya da tersine, “herhangi bir metinden hatta ilk bakışta insan
olmayan dünyadan habersiz gibi görünen metinlerden çevreyle ilgili ya da insançevre ilişkisiyle ilgili çıkarımlar yapılması” olarak tanımlarım. Bir diğer deyişle,
edebiyat eserlerinin herhangi bir türüne uygulanabildiği sürece akla gelen
herhangi bir bilim ekoeleştirinin bir türü olabilir. Bir diğer yandan ekoeleştirel
yoruma bütünüyle karşı koyabilecek ve onu sınır dışı bırakacak tek bir edebiyat
eseri bile bulunmamaktadır. Detaylı bir tanım için bu yanıta ne dersiniz? (160)
Görüldüğü gibi ekoeleştiri herhangi bir edebiyat eserine konu olan bir bilim dalını
kapsadığı gibi ekoeleştirinin uygulanamayacağı bir edebiyat eseri de yoktur. Bu
bağlamda böylesine “geniş ve çoklukları barındıran” ekoeleştiri bir edebiyat kuramı
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olarak değil bir edebiyat akımı olarak bilinmektedir. Slovic’in bu makalesinde de
belirttiği gibi her geçen gün dünya üzerindeki edebiyatçılar tarafından gerçek
uygulamalarla tanımına bir yeni özelliği daha eklenen ekoeleştirinin tek bir merkezi,
dominant doktrini ya da kuramı olması mümkün değildir (161).
Ekoeleştirinin geldiği son durum, ekoeleştirinin günümüzde pek çok konuyla
ilişkilendirilerek çalışıldığının bir göstergesidir. Bu tezin odak noktası ise Greg
Garrard’ın ekoeleştirinin “başlangıcı” olarak kabul ettiği “kirlilik” kavramı olacaktır.
Garrard, Ekoeleştiri: Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar adlı kitabının ilk
bölümü olan “Başlangıç: Kirlilik” bölümünde bahsettiği “kirlilik” kavramının gerçek ve
mecaz anlamlarını açıklar. Bu ilk bölümde Rachel Carson’ın geçmişteki mutlu kırsal
yaşamın yerini insan eliyle felaket ve yıkımın aldığını anlatan Sessiz Bahar adlı eserine
değinerek ekoeleştiri ve “kirlilik” kavramlarına bir giriş yapar. Böylesine bir girişle
Garrard insanların doğayı nasıl kirlettiğini gözler önüne serer. Bölümün ilerleyen
kısımlarında ise kirlilik kavramını ekolojik bir sorun olarak açıklamaya koyulur. Daha
sonra sözcüğün mecaz anlamının tarih boyunca içinde bulundukları toplumsal bağlamla
ilişkili olarak gelişip değiştiğine değinir. “Kirlilik” kelimesinin Latince’de “pollure”
yani “bozmak/lekelemek/kötüye kullanmak” fiilinden gelirken İngilizcedeki ilk
kullanımının ahlaki kirlilikle ilişkili olduğundan bahseder. Ayrıca 17. yüzyıla dek
kirliliğin bireyin ahlâki bozulmasını ifade ettiğini; 19. yüzyıla kadar böyle “içsel” ve
“sübjektif” bir anlama sahip olan kirlilk kavramının zaman içinde daha “dışsal” ve
“objektif” bir boyut kazanarak bilhassa çevreyle ilişkili bir kavrama dönüştüğünü ve
günümüzde sadece bu anlamıyla kullanıldığını belirtir (21-22). Benzer şekilde Axel
Goodbody de Romantik yazınında doğa kirliliği olgusunun “içsel” ve “dışsal” boyut
olmak üzere “kavramsallaştırıldığından” bahseder:
‘Doğa Ana’ ifadesinin buhar makinesi çağının bir ürünü olması tesadüf değildir.
Rousseau, Goethe, Schiller, Novalis, Blake, Coleridge, Shelley ve Wordsworth
gibi Romantikler doğa kirliliğini endüstrileşmeden kaynaklanan dışsal boyut ve
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dağılma ve yabancılaşmadan
kavramsallaştırmışlardır (63).

kaynaklanan

içsel

boyut

olmak

üzere

Görüldüğü gibi Goodbody, doğa kirliliğinin “içsel” ve “dışsal” iki boyutu olduğu
konusunda Garrard ile benzer düşünceleri paylaşmaktadır. Bu bağlamda doğa kirliliği
olgusu bir buz dağına benzetilirse buz dağının görünen kısmı kirliliğin ekolojik ve
dışsal boyutunu; buz dağının altında kalan görünmeyen kısmı ise doğaya yabancılaşma,
ahlak kirliği, etik değerlerin yok olması gibi içsel boyutunu temsil eder. Bu sebepten
içsel ve dışsal boyutlarıyla doğa kirliliği ayrılmaz bir bütündür. Bu bağlamda bu
çalışmada “doğa kirliliği” olgusu hem dışsal hem içsel boyutuyla bir arada alınarak
Romantik şiirden günümüze İngiliz şairlerinin bu problemi şiirlerinde ne şekilde ele
aldıkları incelenecektir. Bir diğer deyişle Goodbody’nin Romantiklerde gözlemlediği
“kavramsallaştırmanın” sadece Romantik Edebiyat’ta değil Romantik Dönem’den
günümüze doğa kirliliği temalı pek çok İngiliz şiirinde gözlemlenebileceğini göstermek
amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında ekoeleştirinin ortaya çıkmasında etkili olan çevre etiğinden
de yararlanılacaktır. Çevre etiği edebî metinlerden çok insanların çevreyle olan ilişkisini
inceleyen

felsefenin

konu

alanına

girdiğinden

ilk

bakışta

ekoeleştiririyle

ilişkilendirilmeyebilir. Ancak; çevre etiğinin amacının da ekoeleştiri gibi insanların
doğayı tüketen ve kirleten yaklaşımına karşı eleştirel bir farkındalık yaratmak olduğu
düşünüldüğünde, bu iki kavramın aslında ortak bir amaca hizmet ettiğini anlamak
mümkündür. Ayrıca ekoeleştirinin kaynağını ekoloji, felsefe ve edebiyat gibi farklı
alanlardan alan bir bilim dalı olması da ekoeleştiri ve çevre etiği yakınlığının bir
göstergesidir (Rangarajan 50). Louise Westling, ekoeleştirinin felsefenin konu alanına
giren çevre etiğini de kapsayan çok yönlü olma özelliğine şu sözlerle dikkat çeker:
[Ekoeleştirinin] çerçevesi nostaljinin yapıçözümcü kritiklerini, doğa yazınının
kuramsal naifliğini, Marksizm ve Feminizmin pastoral geleneğin siyasal olan
olumsuz yargısını, derin ekolojiyi, edebiyatın biyolojik bilimlerle olan ilişkisini
incelemeyi, çevre felsefesi ve ekoeleştiri kuramını kapsar (2).
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Görüldüğü gibi ekoeleştirinin çalışma alanı, çevre felsefesini de içine alan geniş bir
çerçeveye sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmada şiir analizlerinde çevre etiğine
değinilecektir.
Çalışma kapsamında incelenecek şiirlerde, “pastoral”, anti-pastoral” ve “postpastoral” gibi kavramların bazılarının bahsi geçeceğinden şiir incelemelerine geçmeden
önce bu kavramlara değinmek faydalı olacaktır. Terry Gifford’ın Pastoral: Yeni
Eleştirel Söylem) (Pastoral: The New Critical Idiom) adlı eserinde değindiği gibi bu
kavramlar zaman içinde değişen ve birbirini izleyen kavramlar değildir. Tersine üç
kavram herhangi bir edebi dönemde hatta aynı yazarın zihninde eş zamanlı bir şekilde
olabilir. “Anti-pastoral” bir eser pastoralin doğaya duyduğu saygıyı sürdürdüğü gibi
“post-pastoral” bir eser “pastoral” ve “anti-pastoral” ile olan ilişkisini tamamen
koparmamıştır. Bu sebepten bu üç kavram pastoral geleneğin içinde yer alır (Coupe
210).
“Pastoral” kelimesi üç farklı anlama gelmektedir. İlk olarak “şiirle başlayan ve
tiyatroda, günümüz romanlarında görülen uzun bir geleneği olan “tarihi biçim”
anlamına gelmektedir. Yaklaşık 1610 yılına kadar “pastoral” denildiğinde şairlerin
birbirlerine aşklarını ve kırsal hayatı idealleştirerek anlattıkları şiir veya tiyatro türünde
yazılmış edebi bir tür akla gelirdi. Bu türde doğa sevgisi yoğun bir şekilde hissedilir.
Leo Marx’ın dediği gibi pastoral gelenek “çobanla özdeşleştirilen” bir kavram olarak
bilinmekteydi. Pastoral ikinci anlamında “kırsal yaşamı kentsel yaşamla açıkça ya da
üstü kapalı bir şekilde kıyaslayan herhangi bir tür” olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda
şehirdeki ağaçları anlatan bir şiir pastoral olarak nitelendirilebilir çünkü kentsel
kontekstde doğaya odaklanmıştır. Pastoral üçüncü anlamında ise doğanın edebi tasviri
anlamına gelir ve ekolojik kaygı kriterlerine göre değerlendirilir. Bu bağlamda bir eserin
pastoral olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği okuyucuya bağlıdır (Gifford,
Pastoral 1-2).
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Pastoral bir eserin özelliklerinden biri arkadyan (arcadian) olmasıdır. M.Ö. 3.
yüzyılda Theocritus; Alexandria’daki Yunanlılar için Sicilya’da geçirdiği çocukluk
günlerinden hatırladığı çobanlardan bahsettiği ilk pastoral eser olan The Idylls’i yazarak
kırsal hayatı şehirli okuyucuları için idealize etmiştir. İki yüzyıl sonra Virgil, The
Eclogues adlı eserinde İtalya’da gerçekten var olan Arkadya (Arcadia) adı verilen
gerçek bir bölgeyi tasvir ettiği Latin dilinde bir pastoral yazmıştır. Virgil, bu dizelerinde
Arkadya’yı savaşlardan ve toprak kavgasından uzak; cennet gibi bir yer olarak tasvir
etmiştir. Daha sonra “Arkadya” kelimesi pastoral edebiyatın nostaljik, istikrarlı, idealize
edilmiş mekanının bir temsilcisi olmuştur (Gifford, “Pastoral” 4-5-16). Pastoral bir eser
verimliliği, istikrarı, güzelliği ve el değmemiş doğayı idealize ederken aynı zamanda
geçmişe nostaljik bir bakışla yaklaşır (Gifford, “Pastoral” 8). İlk pastoral eseri veren
Theocritus bile Sicilya’daki çocukluğuna nostaljik bir bakış açısıyla yaklaşmıştır.
Hatırlanan çocukluk anılarındaki doğa tasviri eserin yazıldığı dönemdeki doğadan daha
vahşidir (Gifford, “Pastoral” 10). Sorunsuz ve pozitif bir yaşam tarzı, pastoral bir eserin
özellikleri arasındadır. Pastoral bir eser, şimdiki zamanın ve geleceğin kargaşasından
uzak genellikle düzenin, istikrarın ve kabul gören değerlerin bulunduğu bir imge çizer
(Gifford, “Pastoral” 12-13). Avrupa’nın klasik yaradılış öykülerinde insanın dünyada
var olduğu ilk dönemler cennet gibi pastoral bir dönem olarak tasvir edilen Altın Çağ’da
pastoral bir eserle özdeşleştirilen bir diğer özelliktir. Altın Çağ’dan bahseden pastoral
yazın geçmişten bahsetmek zorunda değildir. Mesela William Morris Hiçbir Yerden
Haberler (News from Nowhere) (1891) adlı ütopya romanı hayali bir gelecekte geçse de
Orta Çağ köyünü ve tarımını idealize etmektedir (Gifford, “Pastoral” 15). Pastoral bir
eserin bir diğer özelliği şehir yaşamının, sarayın, günümüzün “kendi davranışlarımızın”
karışıklıklarından bir çeşit geri çekilme ve geri dönüştür. Shakespeare’in pastoral
tiyatrosunda olduğu gibi karakterler sarayın karmaşasından kaçıp daha basit ve doğal bir
hayatta bir süre vakit geçirip yeniden saraya dönerler (Gifford, “Pastoral” 15-16;
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Pastoral 50). Benzer şekilde Sidney Astrophil ile Stalla (Astrophel and Stella)’sında,
Spencer da Periler Kraliçesi (Fairie Queen)’nde okuyucularını Elizabeth döneminin
ticari ve politik belirsizliklerinden uzaklaştırıp daha istikrarlı olan Altın Çağ (Golden
Age)’a doğru bir yolculuğa çıkarır. (Gifford, Pastoral 27).
İngiliz edebiyatının ilk önemli pastoral eseri, yaşlı bir çoban Thenot ve Laessie
Ladie arasındaki diyolog şeklinde geçen Spencer’ın Çoban Takvimi (The Shepherd’s
Calender)’dir. 17. yüzyılda Ben Jonson, Arcadia’yı yaşadığı dönemde gerçekten var
olan kırsal evlerde konumlandırarak ve pastoral türünü edebî patronları övmek için
kullanarak pastoralin işlevinde bir değişikliğe sebep olmuştur. Bu dönemin pastoralinde
feodal Arkadya’nın doğal sosyal düzeni günümüzün sözde doğal sosyal düzeni olur. Bu
eserlerde çoban bulunmaz çünkü bu Arkadyalılarda şair kesinlikle bir çoban değil
aristokrasinin kendisinden cömertlik aradığı bir saraylıdır. 1616 yılında Jonson bu tarz
pastoraller yazmıştır. İngiliz Romantik edebiyatında ise Shelley ve Keats pastoral
eserler vermiştir. Keats’in uzun pastoral şiiri Endymion (1818), Keats’in ününe ün
katmıştır. Romantik Dönem’in sonuna doğru ise Shelley alegorik pastoraller yazmıştır.
Shelley şiirin bazen direkt olarak bazen de dolaylı olarak “sosyal terapi” görevi olması
gerektiğine inanmış ve bu sebepten şiirlerinde sosyal problemlere yer vermiştir. Örneğin
Shelley “Batı Rüzgârına Bir Gazel” (Ode to the West Wind) şiirinde sınıf gücünün
suistimal edilmesinden ve doğal enerji kaynaklarının tüketilmesi gibi endüstriyel
sömürüden bahseder (Gifford, Pastoral 94-95).31
Pastoralin diğer bir türü “anti-pastoral”dir. “Anti-pastoral” biçim, gerçeklik ve
pastoral gelenek arasındaki farkı açığa çıkarmak üzerine kurulmuştur ve bilinen, sevilen
doğaya karşı yabancılaşmayı yansıtır (Gifford, Pastoral 128). Bu yaklaşım, ideallikten

31

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında çevreciler, sosyalist düşünürler, romantik ve modern
yazarlar pastoral temalardan genellikle nostaljk bir şekilde yararlanmıştır. Bu durum doğal kaynakların,
insan ilişkilerinin ve hepsinden önemlisi ulusun öz kimliğinin tahribatının sorumlusu olarak görülen
endüstrileşen ve kentleşen Britanya’ya bir tepki niteliğindedir. Çünkü kırsal hayat tasvirleri ve halkın
kırsal bölgedeki huzurlu yaşama olan düşkünlüğü Britanyalılık/İngilizlik kimliğini oluşturan özellik
olarak düşünülmekteydi (Haigron 1, 6).
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ve çekicilikten uzak ve gerçekçidir. Gerilimleri, düzensizliği ve eşitsizliği barındırır.
Arkadya, cennet, Shangri-La (hayaller ülkesi) gibi mitolojik ifadelere yer vermez
(Gifford, “Pastoral” 19-20). Doğaya saygı duymaya devam eder ancak duygulara hitap
eden pastorali fantezi ögelerinden arındırır ve doğayla gerçek bir uyum içinde nasıl
yaşarız sorusuna yanıt verir (Coupe 210). Matthew Arnold’ın “Dover Sahili” (Dover
Beach) adlı şiiri anti-pastoral şiir türüne bir örnektir. Bu şiirde doğal yaşam artık “bir
hayal dünyası” olarak değil “ilahi bir amaçtan uzak sadece bir hayatta kalma savaşı”
olarak tasvir edilir. Bu durum Matthew Arnold’ı Oliver Golsmith’i, John Clare’yi,
Patrick Kavanagh’ı, William Blake ve Ted Hughes’u kapsayan anti-pastoral eserler
veren şairlerin arasında konumlandırır (Gifford, Pastoral 120). Goldsmith’in Terk
Edilmiş Köy (The Deserted Village) şiiri de anti-pastoral geleneğe bir örnektir.
Goldsmith, bu şiirinde toprağın değişimine sebep olan insanlık dışı tarımı eleştirir
(Gifford, Pastoral 122-127-128).32
Gifford’ın Pastoral eserinde bahsettiği pastoralin bir diğer türü “post-pastoral”
dir. “Post-pastoral” çevreyle ilgili sorunların olduğu bir çağda edebiyatta insan ve doğa
ilişkisini inceler. Terry Gifford 1994 yılında Ted Hughes’un şiirleri gibi insanın
dünyaya yabancılaşması temasını ele alan şiirler için “post-pastoral” terimini önermiştir
(Gifford: “Pastoral” 20-21). “Post-pastoral”, pastoral geleneğin bir parçasıdır ancak
gerçeklerden kaçma, idealleştirme, yalınlaştırma, problemsizlik gibi pejoratif pastoralin
özelliklerini barındırmaz. Bir dönem değil, bir kavramdır. Kavramın içinde barındırdığı
“post” kelimesi basit pastoralin sınırlarının ötesinde anlamına gelir ve karışık
anlamındadır.33

32

Romanda ise en yaygın çağdaş anti-pastoral eserler insanların çevreyi, kendi hayatlarını tehlikeye
düşürecek boyutlarda tahrip ettiğini anlatan distopya türündeki romanlardır. Cormac McCarthy’nin Yol
(The Road) (2006) romanı bu türün en güzel örneğidir. Kıyameti andıran anti-pastoral romanlar, insanın
mevcudiyetinin bağlı olduğu doğanın geleceği hakkında bir uyarı niteliğindedir (Gifford, “Pastoral” 1920).
33 Pastoral kavramıyla ilgili bir diğer kavram da pastoral mersiyedir (pastoral elegy). Pastoral mersiye
(pastoral elegy), ulusal sorunlar ve çevrecilik olmak üzere iki temel konuya odaklanır. Çevrecilik
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Doğayı idealize eden İngiliz Romantik şiirler genellikle pastoral türde yazılmış
olsa da anti-pastoral özellikler de taşımaktadır. Wordsworth’ün “Londra” (London)
(1802) şiirinde “Milton! Sen bu zamanda yaşamalıydın. … İngiltere’nin sana ihtiyacı
var. O artık cansız, bencil ve mutsuz” (akt. Ferber 161) sözleriyle ifade ettiği gibi
Romantik Dönem İngiliz şiiri, doğaya yabancılaşmanın başladığı bir dönemdir.
Romantik şiirde anti-pastoral geleneğin özelliklerini ne şekilde yansıttığı bu çalışmanın
ikinci bölümünde incelenecektir.
Son olarak doğa sevgisiyle ilgili bir kavram olduğundan panteizmden
bahsetmekte fayda vardır. Panteizm, Tanrı’nın içkin olduğunu yani âlemin içinde yer
aldığını, gösteren bir felsefe sistemidir. Teizm ve Deizm’e göre Tanrı âlemin dışında yer
alırken, bu düşünceye göre Tanrı her şeyi kapsar (Hüsameddin 1). Rönesans’ın panteist
filozofu Giordano Bruno’ya göre yalnız insan değil, her varlık Tanrısal özün bir
aynasıdır ve her şey bütün öteki şeylerden ayrılan bir biçimde Tanrı’yı içinde barındırır.
Tanrı’yı bilmenin mümkün olmadığını savunan Bruno’ya göre Tanrı’yı doğanın dışında
değil; içinde aramak gerekir. Bu nedenle Bruno, felsefenin doğayı ve onun birliğini
anlamaya odaklanması gerektiğini savunur. Bu bağlamda Bruno’nun doğa görüşü
estetik bir panteizmdir. Ona göre doğa Tanrı ile doludur, Tanrı’nın kendisidir, Tanrı gibi
sonsuz ve güzeldir; bundan dolayı da coşkun bir duyguyla yaşanacak bir tapınma söz
konusudur (Gökberk 26, 201-202, 230-232). Panteizme en kesin formülünü kazandıran
filozof ise Spinoza’dır. Spinoza’ya göre her varlık belli ve değişmez bir düzene göre
Tanrı’nın özünden türemiştir ve Tanrı gerçekteki her şeyin ve her bilginin kaynağıdır.
Spinoza, Tanrı’nın tek tek nesneler karşısındaki durumu geometride uzayın tek tek
şekiller karşısındaki durumuna benzetir. Geometri uzmanının bütün geometrik şekilleri,
bunların aralarındaki bağlılıkları ve yasaları uzaydan türetmesi gibi Spinoza da her türlü
bilgiyi Tanrı görüşünden (intuitio) türetmek ister. Bu bağlamda geometrinin şekilleri
konusuna odaklanan pastoral mersiye, ekosistemin bozulması ve çevrenin suiistimal edilmesi, iklim
değişikliklerinden kaynaklanan felaketler gibi sorunlara odaklanır (Twiddy 1).
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için uzay neyse tek tek nesneler için de Tanrı odur. Bunu sadece Tanrı’yı bilmek için
değil, aynı zamanda O’nun “ne olduğunu” anlamak için de yapar. Spinoza’nın bu
geometrik yöntemi, öğretisine dış formu vermenin yanı sıra panteizmin tanımının da
güzel bir örneğidir (Gökberk 294-295).
Sonuç olarak, İngiltere’de doğa kirliliği Orta Çağ’dan günümüze artarak devam
eden bir problemdir. Orta Çağ’dan günümüze her dönemde çıkarılan yasalarla dönemin
otriteleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılmışsa da ne yazık ki bu problem
çözüme ulaşmamıştır. Doğa tahribatının ve doğa imgelerinin edebiyata yansımasına
odaklanan ekoeleştirinin ortaya çıkması, bu problemin edebiyatın insanların
düşüncelerini etkileme gücünden yararlanarak çözüme ulaşması konusunda umutları
artırmıştır. Bu çalışmanın odak noktası Romantik Dönem’den günümüze İngiliz şiiri
olduğundan bu çalışmanın devamında bu süre zarfında en tanınmış İngiliz şairlerin
kaleminden çıkan şiirlerin insanların düşüncelerini etkileme gücü incelenecektir.
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II. BÖLÜM
İNGİLİZ ROMANTİK ŞİİRİ VE DOĞAYA DÖNÜŞ ÇAĞRILARI

Bu

bölümün

amacı,

kısaca

Romantizm’in

tanımını

yaparak

William

Wordsworth, William Blake, John Clare ve Lord Byron gibi İngiliz Romantik şairlerin
eserlerinde doğa kirliliği temasını incelemektir. Bu şairlerin eserlerini ekolojik ve
toplumsal yönleriyle ele alarak doğa kirliliği sorununa eleştirilerini ve toplumu doğayla
uyum içerisinde bir yaşama geri döndürme çabalarını gözlemlemek de bu bölümün
amaçları arasındadır. Ayrıca İngiliz Romantik şairlerin çevre etiğinin yanı sıra
ekoeleştirinin kentsel doğa konaklaması, derin ekoloji, beden ötesi cisimcilik gibi
ekoeleştirinin alt dallarına ne şekilde öncülük ettiği de bu bölümde incelenecektir.
İngiliz Romantik şiiri, Wordsworth ve Colleridge’in eseri Lirik Baladlar
(Lyrical Ballads) (1789)’ın yayımlanmasıyla başlamış ve 1830’lara kadar devam
etmiştir. “Bu dönemde İngiliz şiiri, 16. yüzyılda Shakespeare ve Sidney’in zamanındaki
İngiliz şiiriyle kıyaslanabilir derecede ilerleme göstermiş, 1817 yılında 540. sonesinin
ilk mısrasında Keats’in ‘Yeryüzünde muhteşem yetenekler yükseliyor’ (Great spirits
now on earth are sojourning) şeklinde ifade ettiği bir başarı elde etmiştir.” (Ferber 1).
“Romantik” kelimesi Orta Çağ’da Kral Arthur ve şövalyelerin başından geçen olayları
anlatan edebî bir tür olan “romans” kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla Romantik
şairler eserlerini “Romantik” olarak nitelendirdiklerinde şiirlerinin ya “romans” türüne
ya da bu türün çağrıştırdığı şeylere benzediklerini ifade etmek istemişlerdir. Örneğin
Wordsworth, kendisini “Milton’ın yarım bıraktığı eski/Romantik bir öyküyü” (some/old
Romantic tale by Milton left unsung) yazmaya adadığını düşünürken (Prelude 1.179-
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180) Coleridge, “Kubla Khan”ın bahçesini “derin, romantik bir uçurumunun” olduğunu
hayal ederek yazmıştır (Ferber 2-3).
Romantizm, 1800’lerde Almanya’nın Jena kentinde Schlegel kardeşler
tarafından başlatılmıştır. Bu dönemde Wilhelm Schlegel, Shakespeare’i de kapsayan
“Romantik” edebiyatı; çağdaş, saygıdeğer ve sonsuz arzularla dolu olarak tanımlamıştır.
1815 yılında ise Wordsworth, İngilizce’de “klasik şiir” ve “Romantik şiir” ayrımını
ifade etmiştir. Bu sayede İngiltere’de Romantik şiir tanınmaya başlanmıştır (Ferber 3).
Günümüz antolojilerinde “Romantizm” hem estetik bir akım hem de tarihî bir süreç
olarak tanımlandığından bu karmaşayı önlemek için Ferber Romantizm’in genel
tanımını şu şekilde yapar:
Romantizm kendisiyle, başkalarıyla ve doğayla olan ilişkilerinin keşfinde
“romans” türünün sembolik ve içselleştirilmiş olay örgüsünde kişinin kendisiyle,
başkalarıyla ve doğayla olan ilişkilerini keşfedebilecekleri bir araç bulduğu;
mantıktan daha ileri ve daha kapsamlı bir yetenek olduğundan hayal gücünün
daha imtiyazlı görüldüğü; doğal dünyayla uzlaşarak bir teselli arayan
neoklasiğin estetiğinin normlarına ve aristoktasi ve burjuvanın sosyal normlarına
karşı çıkıp daha bireysel, içe dönük ve duygusal değerlere önem veren kültürel
bir Avrupa akımı ya da birbirine yakın akımlar topluluğudur (3-4).
Schlegel’in Romantizm hakkındaki ilk tanımından da anlaşılacağı gibi Romantizm,
klasisizme ve neoklasisizme karşıdır. 1660’dan 1770 yılına kadar John Dryden ve
Alexander Pope başta olmak üzere İngiliz neoklasik şairler, Klasik Edebiyattan Horace
ve Virgil’i kendilerine örnek almıştır. Bu şairler eserlerinde klasik kültürün
gayrişahsiliğini (impersonality), muntazam dengesini, ince zekâsını ve zerafetini taklit
etmeye çalışmışlardır. Romantizm akımının temsilcilerine göre ise ahlaki ve sosyal
varoluş mantıktan ve dinî kurallara bağlılıktan çok duygularımıza bağlıdır (Ferber 4-5).
Romantizm, aydınlanma çağını etkileyen Rene Descartes’in düşünen bireylerin
durağan doğadan tamamen farklı olduğu görüşüne de karşı çıkar. Aydınlanma Çağı’nda
doğaya üstünlük kurabilmek için doğa ve kültür arasında bir karşıtılık meydana
gelmiştir. Doğanın istismar edildiği Romantik Dönem’de ise doğa kutsal ve yaban
kavramlarla özdeşleştirilmeye başlanmıştır (Rangarajan 20). Ortodoks Kilisesinin yol
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gösterme, manevi doyum, ruhani restorasyon gibi konularda etkisinin azaldığı ya da
sorgulandığı Romantik Dönem’de doğa kişiye yol gösteren bir olgu hâline gelmiştir.
Orta Çağ’da manevi dünyadan ayrıldığı için günahkâr olarak nitelendirilen ve şüpheci
bir tavırla yaklaşılan doğayla manevi doğa arasındaki uçurum Rönesans Dönemi’nde
biraz olsun kapanmıştır. Romantik Dönem’de ise doğanın sadece Tanrı’nın özelliklerini
değil O’nun varlığını da yansıttığına yönelik inançlar ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl
inancının duyarlılığının mevcut unsurlarıyla ve Romantizm’in getirdiği düşüncelerle
birlikte doğa sevgisi, dinî inancın azalmasını geciktirmiş ve doğa adeta dinî inancın bir
parçası olacak kadar baskın bir hâle gelmiştir. Bu durum William Palry’in
Hiristiyanlığın Kanıtları Üzerine Bir İnceleme (A View of the Evidences of Christianity)
(1794) eserine de yansımıştır (Richard 184).
İngiliz Romantizm’i ise Wordsworth ve Coleridge’in ortak çalışması olan Lirik
Baladlar (Lyrical Ballads) adlı eserle başlamıştır. Bu eserde her iki şair de dinamik bir
ekosistem olan doğal dünyaya ortak bir algıyla yaklaşmış, yabanıl doğanın ve doğal
güzelliğe sahip alanların korunması gerektiğini savunmuşlardır (McKusick 29, 36).
Lirik Balatlar’daki şiirlerde Wordsworth, şiirlerin konusunu günlük hayattan alırken
Coleridge daha çok doğaüstü olaylar hakkında yazmıştır.34 Derleme, Samuel Taylor
Coleridge’in “Yaşlı Gemici” (The Rime of the Ancient Mariner) ve “Üvey Ananın
Öyküsü” (The Foster Mother’s Tale) şiirleriyle başlar ve Coleridge’in iki şiirini daha
içerir. Derlemede bulunan yirmi üç şiirden on dokuzu Wordsworth tarafından yazılan
serbest vezin (blank verse) şiirlerdir. Lirik Balatlar’ın (Lyrical Ballads) son şiiri olan
“Tintern Abey: Pastoral Bir Şiir” (Tintern Abey: A Pastoral Poem) şiirinde Wordsworth
zihnin duygusal ve ahlaki yönden gelişimini anlatır. William Hazlitt’in de belirttiği gibi
Coleridge ve Wordsworth’ün bu muhteşem eseri “şiirde yeni biçim ve ruhu”
başlatmıştır (Abrams: vol. ii, 220). Ortaya çıkan bu “yeni biçim ve ruh”, İngiliz
34

“Ballad” kelimesi özünde müzik eşliğinde dans edilerek anlatılan öykü anlamına gelir. Bu öyküler
nesilden nesile sözlü olarak ezber yoluyla iletilir ve bazen çok önemli detaylar içerir (Shapiro110).
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Romantizmi’nin doğaya olan yaklaşımı ve “teknoloji ve endüstrinin” insan-doğa
ilişkisine olan yaklaşımı Bate’in Dünyanın Şarkısı (The Song of the Earth) adlı eserinde
şu şekilde tasvir edilir:
Wordsworth’ün Lirik Baladlar’ın önsözünde Romantizm “doğanın güzel ve
kalıcı şekilleri” olarak ifade edilen her şeye bağlılık anlamına gelir. Wordsworth
bu şekillerle iletişime geçtiğimizde kendimize özgü bir yoğunlukta yaşadığımızı
fakat teknolojinin ve endüstrinin bizi bu şekillerden uzaklaştırdığını idda
etmektedir (245).
İngiliz Romantizm’inin temelinde doğada “güzel” olan her şeye bağlılık söz konusudur
ve doğadan uzaklaşmak yaşamı boşa harcamak anlamına gelir. Bu anlayışla İngiliz
Romantizm’ini başlatan Wordsworth ve Coleridge gibi İngiliz Romantik şairler de bu
düsturla yazmış ve kendi aralarında belirgin bir kimlik oluşturmuşlardır. 1790-1830
yılları arasında pek çok İngiliz şairin sanata yaklaşımları ve eserleri birbirine yakındır.
Romantik şairler ayrıca yazdıkları şiirin neoklasik edebiyatın deneyciliğinden farklı
olduğunu bilinçli ve toplu bir şekilde dile getirmişlerdir. Neoklasik şiirin aksine
şiirlerinde özgünlüğe, özerkliğe ve şiirsel yeteneğin yaratıcılığına önem verdiklerini
vurgulamışlardır. Bu bağlamda Shelley’nin Şiir Sanatının Savunması (A Defence of
Poesy), Wordsworh’ün Lirik Balatlar’a (Lyrical Ballads) yazdığı önsözü ve
Coleridge’in Edebiyatın Biyografisi (Biographia Literia) eserleri, her Romantik İngiliz
şairinin İngiliz Romantik şiirine ilişkin aynı idelojiyi taşıdığını gösterir (Bristow 2).
Romantik şairlerin arasında ortak bir kimlik oluşmasında etkili olan en önemli
etkenlerden biri İngiltere’de Endüstri Devrimi’nin başladığı zaman diliminde yaşamış
olmalarıdır. Hayatlarının büyük bir kısmını gürültülü makinelerin hâkim olduğu
Londra’da geçiren bu şairlere göre ormanların ve çayırların yeşil dünyası; uzak, gizemli
ve büyülü yerlerdir. Medeniyetin başlangıcından itibaren köy ve kent yaşamı arasındaki
farklılıklar edebiyata konu olsa da ilk olarak İngiltere’de görülmeye başlayan Endüstri
Devrimi’yle birlikte bu farklılıklar yeni bir boyut kazanmıştır (McKusick 1-2). 1775
yılında başlayan Endüstri Devrimi’nin de etkisiyle İngiliz Romantik şairler insanların
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parçası oldukları doğadan uzaklaşmalarına ve Londra başta olmak üzere İngiltere’de
doğa kirliliğinin artmasına bizzat şahit olmuşlardır. Bu durumun insan ve doğa
açısından sebep olduğu olumsuz sonuçları şiirlerinde eleştirmiş ve doğa tahribatına
karşı bir farkındalık yaratmaya çalışmışlardır. Doğanın tüketilmesine şahit olan bu
şairler “doğaya dönüş” (return to nature) düsturuyla insan ve doğa arasında yok olmaya
başlayan bağları yeniden kurmaya çalışmışlardır (Hutchings 172-173). Bu sebepten
James McKusick’in deyimiyle “Romantik yazın, kaynağının büyük bir kısmını doğal
dünyaya karşı çaresiz bir yabancılaşma hissinden alır, insan ve yaşadığımız narin
gezegen arasındaki hayati ve sürdürülebilir bağları yeniden kurmanın endişeli çabasını
ifade eder” (akt. Rangarajan 19).
Görüldüğü gibi doğaya olan yaklaşımında ekoeleştiriyle pek çok paydası
bulunan İngiliz Romantik şiiri ekoeleştiri çalışmalarında önemli bir yere sahiptir
(Hutchings 172-173). Bu yakın ilişkiyi gözlemleyen Jonathan Bate, John Ruskin,
William Morris, Edward Thomas, William Wordsworth ve John Clare gibi etkili bir
çevre geleneğine (environmental tradition) sahip isimleri kapsayan “Romantik ekoloji”
(Romantic ecology) kavramını ekoeleştiriye kazandırmıştır (Rangarajan 28). Bate’in bu
terimi kazandırdığı Romantik Ekoloji: Wordsworth ve Çevre Geleneği (Romantic
Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition) eserinden sonra pek çok
eleştirmen eserlerinde doğa manzaralarını ve kırsal alanları yüceltmişlerdir. Ayrıca
eleştirmenlerin çoğu kent yaşamını, endüstriyel gelişmeleri ve çevre tahribatını eleştiren
İngiliz Romantiklerin modern çevre hareketinin temel düşüncelerini ve çekirdeğini
oluşturan ekoeleştirinin ilk öncüleri olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Karl Kroeber
İngiliz Romantik şairleri “ekolojinin ilk düşünürleri” (proto-ecological thinkers) olarak
adlandırırken bir diğer ekokritik olan McKusick, İngiliz Romantikleri “Batı edebiyat
geleneğinin ilk tam teşekküllü ekoloji yazarları” (the first full-fledged ecological writers
in the Western Literary Tradition) olarak tanımlamıştır (5, 156; 11,19). Donald Worster
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ise ekolojik düşünce tarihinin kapsamlı bir incelemesi olan Doğanın Ekonomisi
(Nature’s Economy) (1977) adlı eserinde Romantik düşüncenin ekoeleştiriye olan
etkisini şu şekilde dile getirir:
Romantik doğa düşüncesinin temelinde, gelecek nesillerin ekolojik perspektif
olarak adlandıracağı bütünsel veya bütünleşmiş algı arayışı, doğada birbirine
bağlılığa ve ilintililiğe vurgu ve insanı dünyayı oluşturan pek çok organizmalarla
samimi ilişkiler kurabileceği bir konuma getirme arzusu yatmaktadır (akt.
Rangarajan 19).
Worster’ın da ifade ettiği gibi ekolojik düşüncenin en önemli kavramlarından tüm
canlıların varlığının birbirine bağlı olması gibi düşünceler Romantik doğa düşüncesinin
temelindeki düşüncelerdir.
İngiliz Romantik şairlerinden etkilenen 19. yüzyıl Amerikan doğa yazını 20.
yüzyılda Amerikan doğa yazınında ekoeleştiri adı altında daha belirgin bir çerçevede
şekillenmiştir (McKusick 11, 12 28; Mazzeno 3). İngiliz Romantik şairlerin çevre
geleneği

konusundaki

önemli

etkisi

Emerson

ve

Thoreau

gibi

Amerikan

Transcendentalist yazarları tarafından da kabul görmüştür. Bu yazarlar İngiliz
edebiyatının doğa içinde insanı yansıtmakta yetersiz kaldığını düşünmüşlerdir. Yine de
doğa sevgisini yansıtma konusunda Thoreau’nun Amerikan edebiyatının İngiliz
edebiyatından farklarını vurguladığı “Yürüyüş” (Walking) makalesinde ifade ettiği gibi
İngiliz edebiyatının Orta Çağ’dan Romantik Edebiyat’a zengin eserler verdiğini kabul
etmişlerdir:
Chaucer, Spencer, Milton ve hatta Shakespeare’i içine alan İngiliz edebiyatında
Orta Çağ’daki halk ozanlarından Göller Bölgesi şairlerine kadar herkes vahşi
doğadan söz eder. Yunan ve Roma edebiyatını yansıtan ve özünde uysal ve
nazik bir edebiyattır. Vahşi doğası, yeşil ormanlardır ve vahşi adamı Robin
Hood’tur. Doğaya yönelik yoğun ve dostça bir sevgi vardır. Fakat bu sevgi tam
olarak doğanın kendisine yönelik değildir. İngiliz edebiyatı tarihi bizleri
doğadaki vahşi insanların değil hayvanların soyunun tükenmesi konusunda
bilgilendirir (676).
İngiliz edebiyatına yönelik bu yaklaşım, Thoreau başta olmak üzere Amerikan
Transcendentalist yazarlarının genel yaklaşımıdır. Bu akımın öncülerinden Thoreau,
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İngiliz edebiyatının özellikle de Göller Bölgesi şairleri olarak tanınan Wordsworth ve
Coleridge’in şiirlerini “fazla ehlileştirilmiş ve medenileştirilmiş” (too tame and
civilised) bulur ve vahşi doğada insanı yansıtmakta yetersiz olduklarını düşünür.
Amerikan Transcendentalist yazarlar, İngiliz edebiyatının doğaya yaklaşımında eksik
yönleri

olduğunu

düşünerek

İngiliz

Romantizm’inden

etkilendiklerini

kabul

etmemişlerdir. Buna rağmen Wordsworth ve Coleridge Londra’nın Göller Bölgesi
konusunda şiirler yazdıkları gibi kendileri de Amerika’daki Walden Gölü üzerine
eserler vermiştir. Bu bağlamda Amerika’nın vahşi batı yazınında (“wilderness”) İngiliz
Romantizm’inin etkileri görülmektedir (McKusick 4,6).

2.1. Bulaşıcı Kirlilik: William Blake
İngiliz Romantik şairleri arasında doğa kirliliği kavramına şiirlerinde en çok
değinen şairlerden biri William Blake (1757-1827)’tir. 19. yüzyılın başında bir
milyonun üzerindeki nüfusuyla Avrupa’nın en büyük şehri olan Londra başta olmak
üzere İngiltere’nin endüstriyel üretim yapan şehirlerinin pek çoğu kömür dumanıyla
kaplanmıştır (McKusick 96). Bununla birlikte makineleşmenin iklimi ve doğanın
dengesini bozabileceğine dair düşünceler oluşmuştur. Bu dönemin Londra’sında
yaşayan Blake; güvenilir içme suyuna ve sağlıklı koşullara sahip olmayan evlere ve
fabrikalara; mikrop, pislik ve hastalık taşıyan sokaklara; şehrin karmaşasına,
gürültüsüne, kirliliğine ve artan bulaşıcı hastalıklarına şahit olmuş ve pek çok şiirinde
bu sorunlara değinmiştir. Blake’in çevre sorunlarına belirgin bir şekilde yer verdiği
şiirlerinden biri “Londra” (London)’dır (1794). Bu şiirde Blake Londra’da sınırsız
kömür yakımından, arıtılmamış kanalizasyon suyunun Thames Nehri’ne dökülmesinden
ve bulaşıcı hastalıkların ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı kasvetli ve kirli bir hâl
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alan Londra’yı anlatmıştır. Blake’in hiç de iç açıcı bir portre çizmediği Londra tasviri
şöyledir:
Gezerim her ruhsatlı sokağı,
Ki oralarda ruhsatlı Taymis akar,
Görürüm gezerken her yüzde
Zayıflık izleri, acı izleri.

(1-4)

Her kişinin her çığlığında,
Korku çığlığında her Bebeğin,
Her seste her yasakta,
Beyinde zincirleri duyarım.

(5-8)

Baca temizleyicinin ağıtı
Ürkütür her kara kiliseyi
Bahtsız Askerin iç çekişi
Kanla akar saray duvarlarına.

(9-12)

Gece sokaklarda en çok duyduğum
Genç fahişenin laneti, nasıl
Savurur bir bebeğin gözyaşını,
Ve zehirler bir evlenme törenini.35

(13-16)

I wander thro’each charter’d street,
Near where the charter’d Thames does flow.
And mark in every face I meet
Marks of weakness, marks of woe.

(1-4)

In every cry of every Man,
In every infant’s cry of fear,
In every voice, in every ban,
The mind-forg’d manacles I hear.

(5-8)

How the Chimney-sweepers cry
Every blackning Church appalls,
And the hapless Soldiers sigh
Runs in blood down Palace walls.

(9-12)

But most thro’ midnight streets I hear
How the youthful Harlots curse
Blasts the new-born Infants tear
And blights with plagues the Marriage hearse.36

(13-16)

Şiiri yazarken başlangıçta Blake’in şiirin ilk ve ikinci mısralarında geçen “ruhsatlı
sokak” (charter’d Street) ve “ruhsatlı Taymis” (charter’d Thames) ifadeleri yerine “kirli
sokak” (dirty street) ve “kirli Taymis” (dirty Thames) ifadelerini kullandığı
35

Bu şiirin çevirisi Nail Bezel tarafından derlenen ve çevirilen Şiir Perilerine adlı eserden alınmıştır.
Bu bölümde incelenen William Blake’in şiirlerinin İngilizceleri David. V. Erdman’ın editörlüğünü
yapmış olduğu derlemeden alınmıştır.
36

77
bilinmektedir (Williams 148). Ruhsatlar (charters), Londra’nın çeşitli bölgelerini
oluşturan ve şehrin sakinlerinin haklarını korumayı amaçlayan yasal dokümanlardır.
Ancak Blake bu belgelerin endüstriyel kapitalizmi yaygınlaştıran politik ve sosyal
baskının araçları olduğuna inanmaktaydı. Bu sebepten ikinci mısradaki “ruhsatlı
Taymis” (charter’d Thames) tamlamasıyla Blake, Thames Nehri’nin yatağının suyolları
ve barajlar kurmak ve setler çekmek gibi yasal düzenlemelerle (ruhsatlar)
sınırlandırılmasını eleştirmektedir. Şiirin ilk mısrasında şehrin “caddeleri” için de
“ruhsatlı” (charter’d) kelimesini kullanması Blake’in aynı sınırlandırmaların Londra’nın
caddeleri için de geçerli olduğuna inandığının bir göstergesidir. Thames Nehri’nin
güney seti, Blake’in yaşadığı 1790’ların Londra’sında deri üretiminde önde gelen yerler
arasındaydı. Deri üretiminde kullanılan atık sular, nüfusla birlikte artan kanalizasyon ve
endüstriyel atıklar Thames Nehri’ne atılıyor, bu durum da nehrin kirlenmesine ve kötü
kokmasına sebep oluyordu. Böylesine sağlıksız olan kentte yetersiz beslenmeyle birlikte
bebek ölümleri de sık sık görülen sorunlar arasında yerini almaktaydı (McKusick, 97).
Dolayısıyla şiirin ikinci kıtasında “Korku çığlığında her bebeğin” diyerek Blake
Londra’nın iç karartıcı ve patolojik kent yaşamına dikkat çekerken “kulak tırmalayıcı
gürültüler” (mind-forg’d manacles) ifadesiyle şehirdeki rahatsız edici boyutlara ulaşan
endüstrileşmeye ve makineleşmeye vurgu yapmakadır.
“Londra” (London) şiirinin genel yapısına bakıldığında Blake’in şiirde pastoral
özelliklerden hiç yararlanmadığı ve şiirin genelinde anti-pastoral bir uslubun hâkim
olduğu gözlemlenmektedir. Yetişkinlerin ve bebeklerin ağlama sesleri ve “kulak
tırmalayıcı gürültüleri” (mind-forg’d manacles) ile şehir mutsuzlukla kaplanmıştır. Bu
bağlamda şiir doğa kirlilğinin insanların iç dünyasını da kirleterek onları mutsuz ettiğini
de gözler önüne serer.
Görüldüğü gibi şehirdeki doğa kirliliği sadece doğanın kendisine zarar vermekle
kalmamış aynı zamanda doğanın parçası olan insanı ve insan olmayan varlıkları da
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olumsuz etkilemiş ve kirletmiştir. Çevre kirliliğinin etkisiyle insanların yüzüne
“zayıflık” ve “acı” hâkim olmuş, bebekler korkuyla ağlamaya başlamış, “baca
temizleyicisi” “ağıt” yakarken “asker” iç çekmiş, “kilise” “kararmış”, “saray
duvarlarından” kanlar akmış ve “evlenme töreni” “zehirlenmiştir”. Bir diğer deyişle
doğa kirliliği hayatın her hücresine işleyerek insana dair olan olmayan her şeye
bulaşmıştır. Blake’in bu portresi, ekoeleştirinin doğada yaşamını sürdüren her bireyin
varlığını diğer canlıların varlığına borçlu olduğunu savunan bütünsel evren görüşünü
destekler. Kentin bu tasviri aynı zamanda Stacy Alaimo’nun insan ve insan olmayan
bedenlerin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu savunduğu “beden ötesi cisimcilik”
(trans-corporeality) kavramını da doğrular niteliktedir. Alaimo gibi Blake de bu şiirde
doğa kirliliğinin insanları ve insan olmayan varlıkları olumsuz etkilediğini vurgular.
Blake’in yaşadığı 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında Londra’da
endüstrileşmenin özellikle de kömürü yakıp dumanını atmosfere salan buhar
makinelerinin yaygınlaşmasıyla hava kirliliği artmıştır. 1784 yılında Londra’nın
Blackfriars Köprüsü’nün hemen güneyine dünyanın en güçlü buhar makinesi kurulmuş
ve Londra’nın hava kirliliği artmıştır. 1800’lere gelindiğinde ise Londra, İngiltere’nin
kuzey şehirleri arasında en fazla buhar makinesine sahip olan kenti hâline gelmiştir.
Öyle ki bu dönemde Londra’da un değirmenlerinde, bira işletmelerinde, tabakhanelerde
ve diğer büyük ölçekli endüstriyel işletmelerde yüzün üzerinde buhar makinesi
kullanılmaktaydı (McKusick, 97, 99). Endüstrinin böylesine hızlı geliştiği Londra’da
yaşayan Blake, bu gelişmelerin sosyal ve çevreye ilişkin etkilerine şiirlerinde
gravürleriyle birlikte yer vererek şair kişiliğinin yanı sıra gravürcülüğünü de ön plana
çıkarmıştır. Türkçeye Vahiy Kitapları (Illuminated Prophetic Books) olarak çevrilen
derlemede yer alan Kudüs (Jerusalem) (1804-07) ve Milton (1800-04) şiirleri bu şiirlere
örnektir. Milton’ın önsözünde “Karanlık şeytansı değirmenler” (“dark satanic mills”),
“sonunda” “İngiltere’nin yeşil ve hoş topraklarına” (England’s green & pleasant land)
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egemen oldu” ifadesiyle Blake, Endüstri Devrimi’nin İngiltere’nin doğasına verdiği
tahribata dikkat çekmiştir. Uzun anlatı şiirlerinden oluşan her iki şiir kitabında da şair,
1791-1800 yılları arasında yaşadığı Thames Nehri’nin güney kıyısındaki Lambeth’in
çevresinde kurulan endüstri bölgesi başta olmak üzere endüstrileşmenin İngiltere’nin
doğasına etkisini vurgulamıştır.
Önde gelen bilim insanlarının bile çevre kirliliğini sadece bölgesel bir sorun ya
da küçük bir rahatsızlık olarak gördüğü 19. yüzyılın ilk yıllarında Blake, endüstriyel
kirliliğin küresel çapta çevre değişikliklerine sebep olacağının bilincindeydi (McKusick,
99, 102). Blake’in bu öngörüsü, doğanın mahvına sebep olan amansız “yaldızlı çarklar”
dan (starry wheels) söz ettiği Kudüs (Jerusalem) şiirine şu şekilde yansımıştır:
Atlar Yaldızlı Çarkları döndürür, Albion’da bir yol bulup
Beulah Gecesinin ilerleyen saatlerinde. Karanlık ve bilinmeyen bir Gecede,
Muhteşem güzelliğini serpiştirir yere acı ve gözyaşları içinde:
Kendinden önce bağrından kopup gönüllü sürgün çocukları sağa sola savrulur
Tepelerinde kuşları sessiz kalır; sürüleri dalların altında telef olur
Otağları yıkılır! Trampetleri ve arpının hoş sesi
Sessizdir üzerinde fırtınalar çıkan ve yangınlar yanan bulutlu tepelerinde.
İneklerinin sütü ve arılarının balı ve hasadının altın meyvesi
Kavurucu sıcaklıkta ve şiddetli yağmurda toplanır:
Bir zamanlar sefalet ve acı içinde bitap yürüyüşler yaptığı yerde:
Muhteşem güzelliği ev mükemmelliği toza karışır:
Keder içinde pörsük göğsü daralana kadar,
Ekinler devedikenine; elmalar zehre dönüşmekte:
Kuşların şarkılarından ölüm saçan kargalara, coşkulardan acı acı inlemelere!
Çadırlarındaki çocukların sesinden, çaresiz çocukların haykırışlarına!
Ve sabahın ışığından ve parıltısıdan ırak,
Karanlık dünyada dar bir evde aşağı yukarı gezinip durur!
Huzur arayıp bulamaz uzakta gizli olanı,
Eon’ı soğuk ve terk edilmiş Yeryüzünde ağlar.
(Kudüs, 18 ve 19. gravürden)
Hoarse turn’d the Starry Wheels, rending a way in Albion’s
Beyond the Night of Beulah. In a dark & unknown Night,
Outstretch’d his Giant beauty on the ground in pain & tears:
His children exil’d from his breast pass to and fro before him
His birds are silent on his hills, flocks die beneath his branches
His tents are fall’n! His trumpets and the sweet sound of his harp
Are silent on his clouded hills, that belch forth storms & fire.
His milk of Cows, & honey of Bees, & fruit of golden harvest
Is gather’d in the scorching heat, & in the driving rain:
Where once he sat the weary walks in misery and pain:
His Giant beauty and perfection fallen into dust:
Till from within his witherd breast grown narrow with his woes,
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The corn is turn’d to thistles & apples into poison:
The birds of song to murderous crows, his joys to bitter groans!
The voices of children in his tents, to cries of helpless infants!
And self-exiled from the face of light & shine of morning,
In the dark world a narrow house! he wanders up and down,
Seeking for rest and finding none! and hidden far within,
His Eon weeping in the cold and desolated Earth.
(from 8th -19th plate)
Blake’in yukarıdaki “terk edilmiş Yeryüzü” (“desolated Earth”) tasviri çevre
tahribatının ayrıntılı bir listesidir. Bu listede İngiltere’de gökyüzünün dumandan
kararmasından, kuşların susmasından, sürülerin ölmesinden, hasatlardan verim
alınamamasından, elmaların zehirlenmesinden ve kavurucu sıcaklarla yıkıcı fırtınaların
yeryüzünün iklimine hâkim olmasından bahsedilir. İngiltere’nin bir dev şeklinde
kişileştirmesi olan “Albion”; anavatanı harap edildiği için “gönüllü olarak sürgün
edilmiştir” (self-exiled). “Albion”un çocukları “sağa sola savrulmakta”, arkadaşı Eon da
bu korkunç yıkımı izlerken ağlamaktadır. Bu felaket dış güçlerden ya da düşmandan
değil İngiltere’nin kendi karmaşık makinelerinin “yaldızlı çarklarından” “ateş dumanı
çıkaran” ve cehennemi andıran dökümhanelerden ve maden ocaklarından gelmektedir.
Albion, bitmek tükenmek bilmeyen emperyal keşif arzusuyla birlikte kontrolsüz
endüstrileşme dürtüsünün tüm dünyanın mahvına sebep olduğunu fark ettiğinde ise artık
çok geçtir (McKusick, 104). Bu geç gelen farkındalıkla Blake, İngiltere’nin kontrolsüz
endüstrileşme arzusunun çevre açısından doğurabileceği olumsuz sonuçlara ve bu
sonuçlara sebebiyet veren ahlak kirliliğine de dikkat çeker. Ayrıca “Londra” şiirinde
olduğu gibi bu şiir de Blake’in Stacy Alaimo’nun “beden ötesi cisimcilik”
(transcorporeality) kavramıyla ileri sürdüğü doğa kirliliğinin etrafındaki canlı cansız her
şeyi kirlettiği ve mutsuz ettiği düşüncesine benzer düşünceleri paylaştığını gösterir.
Şiirde dökümhaneler ve maden ocaklarından çıkan duman havayı kirletmiş, kuşlar telef
olmuş, otağlar yıkılmış, trampetler ve arplar susmuş, ekinler harap olmuş, İngiltere’nin
halkını temsil eden Albion’un çocukları ağlamaya başlamıştır. Hayvan ve bitkileri
ölüme, insanları da mutsuzluğa sürükleyen bu bulaşıcı kirlilik portresi, Alaimo’nun ileri
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sürdüğü gibi insan ve insan olmayan varlıklar arasında bir etkileşim olduğunun bir
göstergesidir.
Blake, Londra’ya karşı oldukça eleştirel bir tutum sergilese de pek çok
çağdaşının aksine el değmemiş vahşi doğada yaşamayı idealize etmemiştir. 1783 yılında
pastoral yaşamı yücelten şiirler yazmış ve patronunun isteği üzerine 1800’de
İngiltere’nin güney kıyısındaki Felpham köyüne taşınmış olsa da 1803’te yeniden
Londra’ya dönmüştür. Bunun sebebi kent yaşamının sosyal ve kültürel avantajlarının
şair için kentin negatif yönlerinden fazla olmasıdır. Şiirlerinde geleneksel pastoral şiirin
ya da köy yaşamının betimlemelerine yer vermekten kaçınan Blake, pastoral yaşama
kaçış yerine şiir derlemelerinde şehir yaşamının bölgesel sorunlarına çözüm önerileri
getirir. Milton ve Kudüs (Jerusalem) şiirlerinde Blake, Londra’nın Golgonooza şehrine
dönüşmesiyle kentsel yenilenmeye ütopik bir vizyon önerisi getirmektedir (McKusick,
104). Blake’in bu önerisine göre herhangi bir yer, Londra’nın kaotik sokakları bile,
insanın hayal gücü sayesinde “düzenli bir yer” (an ordered space) olabilir. Bu sebepten
şehirden kırsala kaçmaya gerek yoktur (McKusick 106). Şehirde huzurlu bir şekilde
yaşamak için gerekli olan tek şey insanların hayal güçlerini kullanarak ekokritik Ashton
Nichols’un da belirttiği gibi doğaya zarar vermeden “kentsel doğa yerleşimi”
(urbanatural roosting) şeklinde yaşamayı öğrenmektir. Milton şiirindeki doğayla uyum
içinde yaşadığı sürece dünya üzerinde herhangi bir yerin insanın evi olabileceğini
vurguladığı Los’un oğullarının insanlar için gökyüzünün ötesinde yaptığı bir yerleşim
yerini anlattığı bölüm bunun en güzel örneğidir:
Gökyüzü Los37’un Oğulları tarafında inşaa edilen Ölümsüz bir Çadırdır
Ve İnsanoğlunun “yaşadığı yerin” etrafında gördüğü her Yer,
Kendi çatısının üstünde ya da dağdaki bahçesinde dururken
Yirmibeş arşın uzunluğunda olan her yer onun evrenidir.
Ve kenardan Güneşi doğan ve batan bulutları olan.
(28. gravürden)

37

Los, Blake’in şiirlerinde ebebiyatı, şiiri ve eril “yaratıcı hayal gücü” nü temsil etmektedir (Ökten, 9).
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The sky is an Immortal Tent built by the Sons of Los
And every Space that a Man views around his dwelling-place,
Standing on his own roof, or in his garden on a mount
Of twenty-five cubits in height, such space is his Universe.
And on its verge the Sun rises & sets the clouds bow.
(from 28th plate)
Şehrin sakinleri saatlik bir program izlemeden “Vahşi Zamanın” tarlasında kendi
yaratıcı uğraşlarının döngü ve ritmine göre çalışırlar. Bu şehir; “Los” adı verilen bir
sanatçı tarafından “ruhların sürekli inlediği” bir karanlık, çaresizlik ve kargaşa
ortamından ruhları kurtararak onlara kaçacak bir yer oluşturmak için kurulmuştur.
Kurulan bu şehir kadifeyle kaplı köstebekten mücevherlerle ve altınla bezenmiş yılana
kadar her boyutta ve çeşitte pek çok türe ev sahipliği yapmaktadır (Milton, 27. gravür).
Blake’in sözünü ettiği bu biyolojik çeşitlilik, Golgonooza’nın insanlarının çevreleriyle
bir uyum içerisinde yaşadıklarının insan ölçekli bir teknoloji kullanarak kentsel bir
yerleşim yeri oluşturduklarının bir göstergesidir. Bu şehirde Londra’nın kocaman
fabrikalarının ve güçlü buhar makinelerinin yerini kadınların “neşe ve mutluluk içinde”
giysi dokudukları dokuma tezgâhları (Milton 28. gravür) almıştır. Ayrıca Luvah’ın
çocuklarının “kahkaha ve bağrışlarıyla üzümleri ezdikleri” üzüm cendereleri gibi elle
çalıştırılabilen daha küçük çapta makineler bulunmaktadır (Milton 27. gravür). Bu sanat
şehrinde herkes insan ölçekli teknolojiler ve doğal, organik makinelerle üretime
katılmaktadır (McKusick, 105). Doğaya zarar vermeden yaşayan insanları anlattığı için
ekokritik Ashton Nichols’un “kentsel doğa yerleşimi” (urbanatural roosting) kavramına
adeta örnek teşkil eden Golgonooza şehri, çoğunlukla Milton isimli şiir kitabının ilkinde
şekillenmiştir (24. ve 27. gravürler). Bu şehirde Nichols’un “kentsel doğa yerleşimi”
kavramını açıklarken kullandığı yuva yapan kuşların doğaya zarar vermemesi örneğinde
olduğu gibi insanlar doğayla uyum içinde mutlu bir şekilde yaşamaktadır.
Şiirde çizilen kent ve kır yaşamının bir arada bulunduğu “kentsel doğa”
(urbanature) portresi, Blake’in doğa kirliliğine karşı getirdiği çözüm önerilerini de
yansıtmaktadır. Blake’e göre ideal kent yaşamı insanların insan ölçekli bir teknoloji
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kullanarak çevreleriyle uyum içerisinde yaşamalarıyla mümkündür. Bu insan ölçekli
teknoloji doğayı kirleten makineleri de buhar makinelerini de barındırmaz. Doğaya
zarar vermeyen, insanların huzur içerisinde çalıştıkları bir teknoloji söz konusudur.
Böylesine bir teknolojide endüstrileşmenin vazgeçilmez bir unsuru olan üretim de
yapılabilmektedir. Ancak bu üretim doğayı kirleterek ve insanları mutsuz ederek değil
doğaya zarar vermeyen organik makineler kullanılarak ve insanları mutlu edecek
şekilde yapılmaktadır.
Sonuç olarak Blake’in bu bölümde incelenen doğa kirliliği temalı şiirlerinde
doğayı idealize etmediği gözlemlenmiştir. Blake’e göre doğa kirliliği doğanın kendisini
kirletmekle kalmaz; canlı ve cansız her şeyi kirletir. Blake’in bu düşüncesi, Stacy
Alaimo’nun “beden ötesi cisimcilik” (transcorporeality) kavramıyla aynı doğrultudadır.
Yaşadığı dönemde gelişen endüstrileşmenin artık pastoral yaşam biçimini mümkün
kılmayacağının bilincinde olan Blake’e göre doğa kirliliğine ilişkin atılması gereken
adım Ashton Nichols’un “kentsel doğa yerleşimi” (urbanatural roosting) kavramında
ifade etttiği gibi doğaya zarar vermeden endüstrileşmenin yollarını aramaktır. Şairin
zihninde şekillendirdiği ideal kent anlayışı Milton şiirinde geçen “Golgonooza şehri”nde
ifade etmiş olduğu gibi el yapımı makinelerin kullanılmasını ve şehrin sakinlerinin
doğaya zarar vermeyecek şekilde üretime katılmasını gerektirir. Blake’in şiirlerinde
ayrıca ahlak kirliliğiyle ilişkili olan kontrolsüz endüstrileşme arzusunun çevre açısından
doğurduğu olumsuz sonuçlara yer verdiği de gözlenmiştir.

2. 3. İnsan Eliyle Bozulan Doğa: William Wordsworth
İngiliz Romantik şairler arasında William Wordsworth (1770-1850), ekolojik
bilincin oluşmasında en önde gelen şairler arasındadır. Londra’nın meşhur Göller
Bölgesi’nin bir sakini olan Wordsworth, her ikisi de 1793’te yayımlanan Betimleyici

84
Taslaklar (Descriptive Sketches) ve Bir Gece Yürüyüşü (An Evening Walk) adlı şiir
derlemeleriyle başlamak üzere Göller Bölgesi’nin göz alıcı doğasını şiirlerine yansıtmış
ve doğa temalı şiirler yazmıştır (McKusick 27-28). 1843-1850 yılları arasında kraliyet
şairliği (poet laureate) yapan Wordsworth, Percy Shelley ve Romantik Dönemi takip
eden Viktorya Dönemi şairleri tarafından “doğa şairi” olarak adlandırılmıştır (Hess 4).
David Nicholas Smith’in de 1921 yılında “en iyi doğa şairimiz” olarak nitelendirdiği
Wordsworth’ün doğa konusundaki pastoral şiirleri bir tatilcinin kırsaldaki anılarını
yansıtır niteliktedir. Londra’nın meşhur turistik bölgesi Göller Bölgesi’ndeki göz alıcı
doğayı sık sık şiirlerinde tasvir ettiğinden “Göller Bölgesi Şairi” olarak da anılmıştır.
Wordsworth’e göre “doğa” insanlardan bir kaçış değildir, aksine doğanın hem kendi
içinde hem de insanlar arasında sosyal bir yönü vardır. Şiirlerinde doğal yaşamın
korunması gerektiğini savunan ve makineleşmenin topluma getirdiği ekonomik
dengesizlikleri, şehrin yozlaşmasını, modernizasyonu eleştiren Wordsworth; bu
yönleriyle ekoeleştirinin öncülerindendir (Gill 180-185; Rangarajan 27). İşte bu
sebeplerden bu bölümde diğer Romantik şairlere kıyasla Wordsworth’ün daha fazla
sayıdaki şiiri incelenecektir.
Şehir yaşamına özgü ögelerin doğayla bir uyum içerisinde olmasını arzulayan
Wordsworth, 1802’de yayımladığı “Westminister Köprüsü Üzerinde Bestelendi”
(Composed upon Westminster Bridge) adlı şiirinde hayalindeki ideal şehrin özelliklerini
şu şekilde dile getirir:
Yeryüzünün yoktur görülecek hiçbir şeyi bundan daha güzel;
Duygusuz olmalı insanın ruhu bunu geçip gitmek için
Bir manzara o kadar dokunaklı ki görkeminde;
Bu şehir, bir elbise gibi şimdi giyinir
Güzelliğini sabahın: çıplak, suskun,
Vapurlar, kuleler, kubbeler, tiyatrolar ve tapınaklar yatar
Açılmış, tarlanın üstüne ve gökyüzüne;
Hepsi aydınlık ve parıltı içinde dumansız havanın.
Hiçbir zaman daha güzel bir şekilde ısıtmadı güneş
İlk parlayışında vadiyi, kayayı ve tepeyi;
Hiç görmedim, hiç hissetmedim bir huzur o kadar derin!
Nehir tatlı niyetiyle süzülür:
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Aziz Tanrı! Evler bile uyumuş gözükür
Ve o kudretli kalp tümüyle yatıyor sakin!38

(1-14)

Earth has not anything to show more fair:
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty:
This City now doth, like a garment, wear
The beauty of the morning; silent, bare,
Ships, towers, domes, theatres, and temples lie
Open unto the fields, and to the sky;
All bright and glittering in the smokeless air.
Never did sun more beautifully steep
In his first splendour, valley, rock, or hill;
Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!
The river glideth at his own sweet will:
Dear God! the very houses seem asleep;
And all that mighty heart is lying still!39

(1-14)

Şiir, ekokritirik Ashton Nichols’un türettiği “kentsel doğa” (urbanature) kavramıyla
aynı doğrultudadır. Şiirde bir iş günü başlamadan önceki “sessiz” (silent), “sakin”
(calm) ve “kalabalık olmayan” (bare) bir Londra sabahı “hoş” (fair) ve “dokunaklı”
(touching)

olarak

betimlenir.

“Kuleleriyle”

“kubbeleriyle”

“tiyatrolarıyla”

ve

“mabetleriyle” kent medeniyetin beşiği olarak tasvir edilir. Tüm bu kentsel ögelerin
doğanın parçası olan “tarlalar” boyunca ve “gökyüzüne” doğru uzandığı vurgulanır. Bu
kentsel ögelerle doğanın birer parçası olan şehrin “tarlaları” “gökyüzü” “vadileri”
“kayaları” “tepeleri” ve “nehirleri” bir arada betimlenerek, şehir yaşamına ait ögeler
doğanın parçasıymışçasına sentezlenerek pozitif bir şekilde yansıtılır. Bu yönüyle tam
bir “kentsel doğa” (urbanature) portresi çizen Wordsworth’ün çevrenin “tarlalar”,
“tepeler” gibi doğal güzellikleriyle “tiyatrolar”, “mabetler” gibi sosyal yönlerine aynı
derecede önem verdiği de görülür. Dolayısıyla Wordsworth’e göre ideal şehir; kent ve
doğaya ait unsurların bir uyum içinde olduğu, birinin bir diğerine zarar vermediği ve
birinin diğerinden üstün olmadığı bir “kentsel doğa” (urbanature) özelliğini taşıyan
şehirdir. Bu görüşüyle Blake ile benzer düşünceleri paylaşan Wordsworth’ün bu ideal

38

Bu şiir Vehbi Yaşar tarafından çevrilmiştir.
Bu bölümde incelenen William Wordsworth’ün şiirlerinin İngilizceleri Abrams’ın editörlüğünü yapmış
olduğu antolojinin ikinci cildinden alınmıştır.
39
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şehir anlayışı yıllar sonra kentsel ekoeleştiriye ilham kaynağı olduğu gibi kentsel doğa
kirliliğine yönelik de çözüm önerisi getirmiştir.
Şiirinde ideal şehir anlayışını betimleyen Wordsworth, 1802 ve 1804 yılları
arasında yazılan ve 1807’de yayımlanan “Dünya Çoktur Bize” (The World is Too Much
with us) şiirinde ise okuyucuyu doğaya ilişkin gerçeklerle yüzleştirir. Kent yaşamının
bir unsuru olan Endüstri Devrimi’nin doğayı “tüketmesini” (spending), bu durumun
“kentsel doğa” (urbanature) dengesini bozmasını ve insanları doğadan uzaklaştırmasını
konu alan bu şiirde Wordsworth, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde dile getirir:
Dünya çoktur bize, er geç
Kazanır harcar, tüketiriz güçlerimizi
Az şey görürüz doğada bizim olan;
Yitirdik gönüllerimizi, kötü nimet!
Aya göğsünü açan deniz.
Rüzgârlar, tüm saatlerde uğuldayan
Ve şimdi demet olan, uykulu çiçekler gibi;
Bunun için, her şey için, uymaz olduk;
Sarmıyor bizi. — Büyük Tanrı!
Keşke bir Pagan olsam, aşınmış inançla besili,
Durup bu güzelim çayır üzerinde,
Beni daha az umutsuz yapan bakışlarım olabilirdi;
Görebilirdim denizden yükselen Proteus’u
Ve koca Triton’un çelenk süslü borusunu dinliyebilirdim.40

(1-14)

The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers;
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon!
This Sea that bares her bosom to the moon;
The winds that will be howling at all hours,
And are up-gathered now like sleeping flowers;
For this, for everything, we are out of tune;
It moves us not. Great God! I’d rather be
A Pagan suckled in a creed outworn;
So might I, standing on this pleasant lea,
Have glimpses that would make me less forlorn;
Have sight of Proteus rising from the sea;
Or hear old Triton blow his wreathèd horn.

(1-14)

“Westminister Köprüsü Üzerinde Bestelendi” (Composed upon Westminster Bridge)
şiiri İngilizcede “yeryüzü” veya “toprak” anlamına gelen “earth” sözcüğüyle başlarken
40

Bu şiirin tercümesi https://www.edebiyat.biz/forums/post/604 web sayfasındaki tercümeden alınmıştır.
Ancak bu tercümedeki “dinsiz” kelimesi tercümede “Pagan” olarak değiştirilmiştir.
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bu şiirin “dünya” anlamına gelen “the world” sözcüğüyle başlaması dikkat çeker. İlk
şiirde Londra’nın sabah saaatlerinin anlık güzelliğinden etkilenen Wordsworth,
Londra’yı doğayla özdeşleştirirken bu şiirde toprak anayı çağrıştıran “earth”
sözcüğünden vazgeçerek insanların kurduğu ve adlandırdığı “dünya” (world)
terminolojisini kullanmakta ve bu terminolojiyle Londra’nın doğal olmaktan uzak
dünyevi uğraşları vurgulanmaktadır (Ferber 122). Wordsworth’e göre insanlar artık
hayal güçlerinin kendilerine sağladığı gücü para kazanmak gibi dünyevi işler için
tüketmektedir ve bunun sonucu olarak da doğayı ve doğayla olan bağlarını göremez
hâle gelmişlerdir
İlk dizelerde insanın doğayla olan ilişkisinin mevcut durumunu özetleyen
anlatıcı, bu dörtlüğü takip eden ilk üç mısrada ise doğada kendisine ait bir şeyler
bulabilme gücünü henüz kaybetmediğini ifade eder. Bu mısralarda anlatıcı denizi ve
rüzgârları kişileştirerek denizin, ayın aşığıymışçasına kendini göstermesinden ve
rüzgârların saatlerce uğuldadıktan sonra gece taçyapraklarını kapatan çiçekler gibi bir
araya gelerek uykuya dalmasından bahseder. Denizin ve rüzgârların bu hoş hareketleri
anlatıcıya insanların “tükettiği” doğadan haz alma güçlerini hatırlatır ve artık haz
alamadıkları muhteşem âlemden kesitler sunar. Diğer insanlar gibi anlatıcının kendisi de
bu kaybolan gücün önceden insanlara sağladığı kazanımları algılayamaz. Doğadan
alınan hazzı anlayabilmek için “Yüce Tanrı! /Keşke bir Pagan olsam” diye iç geçirir.
“Pagan” öğretileriyle yetişmiş olsaydı kendisini doğadan daha az kopuk hissedeceğine,
deniz tanrılarından Protheus’u görebileceğine ve Triton’u duyabileceğine inanır.41
Anlatıcıya göre doğayla iç içe yaşayan bir paganın kendisinden farkı, doğaya
yabancılaşmamış olmasıdır ve bu özelliğinden dolayı ona imrenir. Şiirin genelinde
doğaya yabancılaşma kavramına yapılan bu vurgu şiirde “anti-pastoral” özelliklerin var
41

Wordsworth bu şiirde deniz, ay ve rüzgârlarla ilgili mitlere inanan Antik Yunan kültürüne bir
gönderme yapar. Şiirinde eski yapıtlardan genellikle Orta Çağ eserlerinden yararlanan Wordsworth için
bu pek alışılagelmiş bir durum değildir. Ancak Romantik Dönem’de, “Romantik Hellenism”, Goethe,
Schiller ve Hölderlin gibi Alman şairler arasında yaygındır ve daha sonra genç İngiliz Romantik şairler
tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmıştır (Ferber 122).
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olduğunun bir göstergesidir çünkü Wordsworth’e göre insanlar bir zamanlar yakından
tanıdıkları ve haz aldıkları doğaya yabancılaştıklarından doğadaki güzellikler artık bu
hazzı onlara verememektedir.
“Az şey görürüz doğada bizim olan” dizesinden de anlaşılabileceği gibi şiirin
konusu insanların doğaya uzaklaşmalarıdır. Wordsworth başta olmak üzere Romantik
şairlerde rastlanan insanların doğanın bir parçası olduğuna ilişkin bu organik bütünlük
düşüncesi, modern çevreciliğe zemin hazırlayan ve ekoeleştirinin bir dalı olan derin
ekoloji akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur (Rangarajan 21, 54, 55; Goodbody
63). Wordsworth’ün şiirlerinde derin ekolojinin insanların doğaya zarar vermeye hakkı
olmadığına ilişkin görüşüne de rastlamak mümkündür. Wordsworth’e göre insanlar
doğaya uzaklaştıkça doğayı kirletmekte ve bunun sonucu olarak da toplumdaki ahlaki
değerler de yok olmaktadır. Wordsworth’ün bu düşüncesi, Lirik Baladlar (Lyrical
Ballads)’ın son şiiri olan “Tintern Abbey’nin Birkaç Mil Ötesinde Yazılan Mısralar”
(Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey)42 şiirinde belirgin bir şekilde
hissedilmektedir. Wordsworth bu şiirde beş yıl aradan sonra 1798 yılında İngiltere’nin
güneybatısında yer alan Wye Nehri’nin kıyısına döndüğünde karşılaştığı manzarayı
anlatır. Şiirine şehir yaşamından sıkılıp bölgeye yaptığı ziyaretlerinde bu manzaranın
kendisinde tazelik, haz, arınmışlık hissi, ahlaki ve manevi duygular uyandırdığına
değinerek başlar.43 Bu şiirde bahsi geçen manzarayı ve bu manzaradaki değişimleri
Wordsworth şu sözlerle dile getirir:

42

Lirik Baladlar, ilk kez 1798 yılında Lirik Baladlar ve Birkaç Başka Şiir (Lyrical Ballads with A Few
Other Poems) adıyla yayımlanmıştır. Başlıkta “Birkaç Başka Şiir” (“A Few Other Poems”) olarak adı
geçen şiirler “Mısralar” (Lines) ile başlayıp bazı altbaşlıklar içeren şiirlerden oluşur. Bu şiirlerin en
sonuncusu Wordsworth’ün “13 Haziran 1798’de Wye Kıyılarını Yeniden Yapılan bir Gezi Sırasında
Tintern Abbey’in Birkaç Mil Ötesinde Yazılan Mısralar” (Lines Written A Few Miles Above Tintern
Abbey, on Revisiting the Banks of the Wye During a Tour, July 13, 1798) adlı şiirdir. Şiirin başlığının bu
kadar uzun olması zaman içerisinde şiirin başlığının “Tintern Abbey” olarak anılmasına sebep olmuştur
(Ferber 41).
43
Bu deneyimlerinden yola çıkarak bu bölgeye yapacak olduğu ziyarette şair aynı duyguları yeniden
yaşayacağına inanır. Beş yıl önce olduğu kadar doğaya duyarlı olmadığını, buna karşın insana ve doğal
dünyaya yönelik felsefi yönden kazanımlar edindiğini düşünen Wordsworth yanındaki kız kardeşine
dönerek “Sende geçmişteki beni görüyorum.” der ve kendisini tatmin ettiği gibi doğanın kardeşini de
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Geldi yine o gün, dinlenirim burda,
Bu gölgeli çınar altında ve izlerim
Kır evlerini, bu saçaklı bahçeleri,
Bu mevsimde olmamış meyveleriyle
Her şey yeşile bürünmüş ve yiterler
Korular ve çalılık içinde. Görürüm
Yine bu çitleri, çit demek de zor,
Çılgın ağaç sıraları: Kırsal alan,
Kapıya kadar yeşil; kıvrılıp gelen
Duman, sessizce ağaçlar arasından!
Tam da belli olmayan, korularda
Yaşayan yurtsuzlar gibi, ya da
Bir yalnız kişinin mağarası,
Orda ocak başında duran…44

(9-23)

The day is come when I again repose
Here, under this dark sycamore, and view
These plots of cottage-ground, these orchard-tufts,
Which, at this season, with their unripe fruits,
Among the woods and copses lose themselves,
Nor with their green and simple hue, disturb
The wild green landscape. Once again I see
These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines
Of sportive wood run wild; these pastoral farms
Green to the very door; and wreathes of smoke
Sent up, in silence, from among the trees,
With some uncertain notice, as might seem,
Of vagrant dwellers in the houseless woods,
Or of some hermit’s cave, where by his fire
The hermit sits alone.

(9-23)

Wordsworth şiirde huzur bulduğu Wye Nehri’nin kıyısında kendisinin aşina olduğu
güzellikleri anlatır. Şiire eskiden yaptığı gibi çınara sırtını yaslayıp kır evinin henüz
olgunlaşmayan meyvelerini anlatarak başlar. Bölgenin “yeşil” (green) doğasına, “vahşi”
(wild) ormanlarına ve “pastoral” çiftliklerinin güzelliklerine vurgu yapar. Bu sırada
ağaçların arasından “sessizce” yükselen duman şairin dikkatini çeker. Bu duman, Wye
Nehri’nin kıyısının yakınlarında ağaçların oduna dönüştürülerek dökümhanelerde
demiri eritmek için yakıldığı bir işletmeden gelmektedir. “Dumanı" ve yeşil imgeleri bir
arada kullanarak kendisine bir zamanlar ilham veren bu doğa harikasının güzelliğine
nasıl gölge düştüğü ve bu bölgenin küçük çapta bir endüstri bölgesine dönüştüğüne
tatmin etmesini ve sosyal hayatın sıkıcılığından kurtarmasını umut eder. Şiirini bir gün ayrılırlarsa kız
kardeşinden bu bölge hakkında kendisine söylediklerini unutmamasını söyleyerek tamamlar (Ferber 41).
44
Bu şiirin tercümesi Nail Bezel tarafından derlenen ve çevrilen Şiir Perilerine adlı eserde yer almıştır.
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vurgu yapar. Bu tasvirle İngiltere’nin ormanlarının yok edilmesini eleştirir (McKusick
66). “Sessizce” (“in silence”) ve “tam da belli olmayan” (with some uncertain notice)
dumanla Wordsworth, doğanın karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekerek insan
merkezli (antroposantrik) düşünceye karşı çıkar. Ayrıca şiirde pastoralin ve antipastoralin özelliklerini bir arada kullanarak el değmemiş doğanın güzelliği ve dumanın
verdiği rahatsızlık arasındaki tezatlığı vurgular. Bu yönleriyle şiir ekoeleştirinin derin
ekoloji dalının savunduğu insanların temel ihtiyaçlarından fazlasını karşılamak için
doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini bozmaya hakkı yoktur prensibini destekler.
“Tintern Abey” şiirinin devamında ise Wordsworth bu şiirinde doğanın fiziksel
öneminin yanı sıra ahlaki etkisine de değinmiştir. Bu şiirin sonlarına doğru getirdiği
doğa tasviri, Wordsworth’ün doğayla uyumlu bir yaşamın toplumun ahlaki değerlerini
muhafaza etmedeki önemine olan inancının bir örneğidir:
En temiz düşüncelerimin atılan demirdir, bakıcısıdır
rehberidir kalbimin ve ruhudur
Tüm ahlaki varlığımın.

(111-113)

The anchor of my purest thoughts, the nurse
The guide, the guardian of my heart, and soul
Of all my moral being.

(111-113)

Görüldüğü gibi Wordsworth için doğanın; insanın “en temiz duygularını” uyandıran,
“kalbine, “ruhuna” ve “ahlaki benliğine” “rehberlik” ve “muhafızlık” eden manevi ve
ahlaki bir boyutu vardır. İşte bu sebepten şair doğadan uzaklaşan bir toplumun ahlaki
değerlerinden de mahrum kalacağı inancındadır.
Doğanın fiziksel ve ahlaki boyutunun bilincinde olan Wordsworth uzak ve
egzotik yerler hakkında yazan Shelley ve Coleridge’in aksine şiirlerini genellikle
yaşadığı yerler hakkında yazmış ve bu yerlerdeki doğal güzelliklerin korunması
gerektiğini vurgulamıştır (McKusick 69). Yaşamış olduğu dönemde önemli bir turizm
merkezi olan Göller Bölgesi hakkında şair öylesine çok sayıda eser vermiştir ki 19.
yüzyılın sonlarına doğru bu bölge “Wordsworth’ün yeri” (Wordsworth’s country)

91
olarak anılmaya başlanmıştır (Hess 13; Rangarajan 27). Göller Bölgesi’nin çevresel
bütünlüğünün ve küçük ev sanayisinin modern yaşam tarzı ve makineleşmeden dolayı
tehdit altında olduğunun bilincindedir (McKusick 69). Bu nedenle 1844 yılında
Londra’da Kendal’dan Göller Bölgesi’nin iç kesimlerine yani Windermere Gölü’nün
kıyısına kadar ulaşması planlanan demir yolu yapımını önlemek için bir kampanya
başlatmıştır.45 Bu demir yolunun yapımını engelleyemese de Wordsworth’ün belki de
dünyanın ilk çevre protestosu olan manzaranın estetiğinin bozulmasını engelleme
çabası, hem Wordsworth gibi Göller Bölgesi’nin destekçileri için hem de çevre
hareketinin gelişmesi için önemli bir örnek teşkil etmiştir46 (Hess 116-117). Ayrıca
Wordsworth’ün çevrenin korunmasına yönelik çabaları Büyük Britanya’nın yanı sıra
Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Parklar ağının oluşmasında da etkili olmuştur
(Rangarajan 28). Bu durum edebiyatın özellikle de şiirin insanların çevreye ilişkin
düşüncelerini şekillendirmede ne kadar etkili olduğunun bir göstergesidir.
Wordsworth, kampanyasını Londra’nın Sabah Postası’nda (Morning Post)
yayımladığı “Planlanan Kendal ve Windermere Demiryolları Hakkında Bir Şiir”
(Sonnet on the Projected Kendal and Windermere Railyway) (1844) isimli şiiriyle
başlatmış ve bu şiirinde Göller Bölgesi’nin merkezine bir demiryolu ağının yapımını
eleştirmiştir. Planlanan demiryolunun Göller Bölgesi’nin içine kadar yapılmasının
kendisinin bölgenin doğal güzelliğinden aldığı şiirsel ilhamı bozacağına inanan
Wordsworth (Hess 13) bu duruma şu sözlerle karşı çıkar:

45

1830 yılında Manchester-Liverpool demiryolu hattının açılması, ülkenin ticaret ve endüstri şehirleri
arasında ulusal demiryolu altyapısının gelişmesini sağlamış ve 1841’den itibaren Londra, Birmingham,
Manchester, Southampton, Bristol gibi pek çok kenti birbirine bağlayan demiryolları inşa edilmeye
başlanmıştır. 1840’larda görülen maddi ilerlemelerin de etkisiyle demiryolları gitgide yaygınlaşmıştır.
1830’larda İngiltere çapında yakın mesafedeki madenlerden nakliyat tesislerine kömür taşımak ve
demiryolu seyahati için yaklaşık yüz millik bir demiryolu ağı bulunurken bu ağ Wordsworth’ün
kampanyasını başlattığı 1844 yılına gelindiğinde yaklaşık 2.000 mil uzunluğuna ulaşmıştır. İlerleyen
yıllarda ise demiryolları Viktorya sosyal ve ekonomik hayatının merkezi hâline gelmiştir (Hess 117-118).
46
Wordsworth’ün demiryollarının Göller Bölgesi’nin içine kadar ulaşmasını engelleme çabasının
arkasında ekolojik sebeplerin yanında modernitenin, utilitarizmin ve endüstrileşmenin her şeyi
yağmalamaya olan eğilimine karşı bölgenin kültürünü, estetiğini ve öznelliğini muhafaza etme amacı da
vardır. Çünkü Wordsworth’ün şiirlerinde doğa kültürle bir denge içerisindedir (Hess 117).
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Öyleyse İngiltere’de kalmamış mıdır ki
Düşüncesiz bir saldırıya uğramamış bir yer? Ekilmiş bir kenara itme tohumları
Gençlikte ya da orta yaşta… Kalabalık dünya temiz tutmuş
En önce açan umut çiçekleri çiçek açarken,
Solmak zorunda: - böylesine bir felakete nasıl dayanırlar?
Ve o da bu zalim değişimden yakınmak zorunda mı?
Düzmece faydacıl bir cazibenin kim üstesinden gelir?
Orresst-head tepesinin muhtelen manzarasından tehlikeyi önleyin
Ki bu manzara mola veren seyyaha mest eden bir bakış sunar:
Merhamet et huzurun için, güzel romancı için
Doğanın ve insan kalbi durursa,
Esen rüzgârlar; ey yağmurlar konuşun, güçlü
Ve karşıt sesinizle, bu yanlışa karşı çıkın.
(1-14)
Is then no look of English ground secure
From rash assault? Schemes of retirement sown
In youth, and mid the busy world kept pure
As when their earliest flowers of hope were blown,
Must perish; -how can they this blight endure?
And must he too the ruthless change bemoan
Who scorns a false utilitarian lure
Mid his paternal fields at random thrown?
Baffle the threat, bright Scene, from Orrest-head
Given to the pausing traveller’s rapturous glance:
Plead for thy peace, thou beautiful romance
Of nature; and if human hearts be dead,
Speak, passing winds; ye torrents, with your strong
And contrast voice, protest against the wrong

(1-14)

Wordsworth “rüzgârların” ve “yağmurların” “güçlü ve durmayan sesini” kullanarak
doğaya yönelik “yapılan yanlışı” protesto etmiştir. İnsan merkezli (antroposantrik)
anlayışa karşı çıktığı şiirde Wordsworth, doğa tahribatına karşı yürüttüğü protestosunu
dile getirirken “doğanın güzel romance’ı” (beautiful romance of nature) ifadesini
kullanarak doğayı elit ve antik bir edebi olgu olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda “Ki
bu manzara mola veren seyyaha mest eden bir bakış sunar” diyerek bahsi geçen alanın
doğal güzelliklerini ifade eder. Viktorya Dönemi İngiltere’sinde demiryolları; özel
mülkiyetlerin mukaddesliğini tehdit etmiş, tarım arazilerine zarar vermiş, aristokratik
malikânelerin,

parkların

ve

bahçelerin

manzaralarının

güzelliğini

bozmuştur.

Wordsworth’ün kampanyası manzaranın estetiğinin korunmasına yönelik yapılan ilk
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protestodur.47 Wordsworth’un protestosunun amacı İngiltere’de demiryollarının
yaygınlaşmasını değil; demiryollarının, modernitenin, endüstrileşmenin doğanın
estetiğini bozmasını engellemektir (Hess 119, 122-123). Bu bağlamda Göller Bölgesi
başta olmak üzere İngiltere’nin güzel manzaraya sahip vahşi doğasında endüstriyel
gelişmesine karşı olan Wordsworth kırsal alanlarda sürdürülebilir tarım tekniklerinin ve
geleneksel kırsal mimarinin kullanılmasını ve doğal güzelliklerin korunmasını
amaçlamaktadır. (McKusick 64-65).
Wordsworth’ün bu şiirde demir yollarının yapımına değil doğa tahribatına karşı
çıkma düşüncesi “Westminister Köprüsü Üzerinde Bestelendi” (Composed upon
Westminister Bridge) şiirindeki düşüncesiyle aynı doğrultudadır. Her iki şiirde de
Wordsworth, ekokritik Ashton Nichols’un “kentsel doğa yerleşimi” (urbanatural
roosting) tanımına uygun bir kent yaşamından yana olduğunu gösterir. “Westminister
Köprüsü” şiirinde doğaya ait ögelerle kent yaşamına ait ögelerin ideal bir şekilde nasıl
bir arada olabileceğinin örneğini sunarken bu şiirde “kentsel doğa” dengesini
bozabileceğini düşündüğü için demir yolu inşasının kendisine şiirlerinde ilham veren bir
yere yapılmasını engelleme çabası içindedir. Bu bağlamda kent yaşamına karşı
olmadığını ve sürdürülebilir tarım tekniklerinin ve geleneksel kırsal mimarinin
kullanılmasıyla “kentsel doğa yerleşimi” (urbanatural roosting) dengesinin korunmasını
amaçlamaktadır.
Endüstri Devrimi’nin başında endüstriyel amaçlar için Londra’nın doğasında
meydana gelen değişikliklere bizzat şahit olan Wordsworth’ün bu bölümde incelenen
doğa kirliliği temalı şiirlerinin her birinde insan-doğa uyumunun bozulması gerçeğine
şiirlerinde pastoral ve anti-pastoral özellikleri bir arada kullanarak ve ekoeleştirinin
derin ekoloji akımının görüşlerini destekleyerek sunduğu gözlemlenmektedir. “Az şey
47

Wordsworth’ün kampanyasına ilişkin attığı bir diğer adım ise Göller Bölgesi’nin estetiğini korumak
amacıyla 1846 yılında endüstriyel makinelerin insanların iplikçilik ve dokumadan kazandığı maddi
kazancı engellemesini ve daha da önemlisi bölgesel ekonomiye zarar vermesini eleştirdiği Göller Bölgesi
Rehberi (Guide to the Lake District) eserini yayımlamasıdır (McKusick 69).
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görürüz Doğada Bizim Olan” (Little we see in Nature that is ours) diyerek bizleri bu
gerçekle yüzleşmeye ve bunun için bir şeyler yapmaya davet etmektedir. Okuyucularını
şiirleriyle bu gerçekle yüzleştirip doğaya dönmeye davet etmekle kalmayıp doğal
güzelliklerin endüstri eliyle bozulmasına yönelik kampanyalar başlatması da
Wordsworth’ün bu konudaki samimiyetinin bir göstergesidir. Wordsworth’ün şiirlerinin
ayrıca nesiller boyunca okuyucuların düşünce yapısını etkileyerek çevre bilincinin
oluşmasında ve çevrenin korunmasına yönelik atılan eylemlerde bir yol izlediği
gözlemlenmiştir.
Wordsworth’ün doğa kirliliği temalı şiirlerinde ahlak kirliliğine de yer verdiği
gözlenmiştir. “Tintern Abbey” şiirinde ifade ettiği gibi Wordsworth doğayı “en temiz
düşüncelerine atılan demir” (the anchor of my purest thoughts), “kalbin rehberi, “tüm
ahlaki varlığımın ruhu” (The guide, the guardian of my heart, and soul/ Of all my moral
being) olarak ifade eder. Bu düşünceyle bu bölümde incelenen şiirler boyunca doğadan
uzaklaşmanın ahlaki değerlerden de uzaklaşmak anlamına geldiğini ve benzer şekilde
doğayı tahrip etmenin kişinin ahlakındaki kirliliğinin bir sonucu olduğunu
vurgulamaktadır. Ahlaki değerlerden uzaklaşan insanın gücünü boşa tükettiğine, kendi
çıkarları uğruna yeşilin üstüne dumanın karasının düşmesine izin vermesine,
demiryollarıyla doğanın estetiğini bozarak ona yanlış yaptığına dikkat çeker. Bu
bağlamda Wordsworth’e göre doğanın kirlenmesi ahlakın da kirlenmesi demektir ve
doğa şairi olarak bilinen şair doğanın doğasının bozulmaması için elinden geleni
yapmıştır.
İncelenen şiirlerde gözlemlenen bir diğer unsur, Wordsworth’e göre ideal şehir
anlayışının ekokritik Ashton Nichols’un “kentsel doğa” (urbanature) ve “kentsel doğa
yerleşimi”

(urbanatural

roosting)

kavramlarıyla

paralellik

göstermesidir.

Şiir

incelemeleri, Wordsworth’ün ideal şehir anlayışının kırsal ve kent yaşamının
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unsurlarının birbirine uyumlu bir şekilde devamlılığını sürdürebildiği bir yer olduğunu
ve bu idealin de yıllar sonra ekeoleştiriye ilham verdiğini göstermektedir.

2.3. Doğa ve Kültür Uyumu: Lord Byron
Canlı ve cansız varlıklar arasındaki dinamik bağlılığa ilişkin bir görüşü
benimseyen Lord Byron (1788-1724) doğaya zarar gelmesi durumunda kültürün,
kültüre zarar gelmesi durumunda da doğanın olumsuz etkileneceğine inanmaktadır.
Byron’ın bu bütüncül ekolojik görüşüne göre toprağın, güneşin, bitki ve hayvanların
kendi aralarında olduğu gibi sosyal kurumlar, müzik, sanat, edebiyat ve mimari gibi
kültüre ait ögelerle de hassas bağları bulunmaktadır. Bu bağlamda doğal çevreden
yararlanılarak düzenlenen ve kültürü yansıtan yapılar doğal çevreyi güzelleştirmekte ve
bir bütün olarak bakıldığında doğa ve kültür birbirini tamamlamaktadır (Hubbel 18, 4849). Çevreyi şekillendiren kentsel alanların da çevrenin bir parçası olduğuna inanan
Lord Byron, John Murray’e yazdığı mektupta bu düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:
Atina’nın kıyısının tamamını kaplayan güzel ama çorak Hymettus, onun tepeleri
ve dağları şairanedir ve Atina’nın adı, Atinalılar ya da onların kalıntıları
dünyadan yok olup gitse de böyle kalacaktır. Dâhileri tarafından zarif bir şekilde
yapılmış Akropolis’in, Theseus Tapınağının ve Antik Yunanların tüm muhteşem
abidelerin “Sanatı” olmasaydı Attika’nın “Doğasının” daha şairane olacağı
söyleniyor. [...] Ancak onlara bu antik ve modern şairaneliğini veren mekân
değil bu sütunlarda, tapınaklarda, harap olmuş gemilerdeki “Sanat” tır. [...]
Piccadilly’deki kalıntılar, Partenon’dakiler kadar şairanedir ancak Partenon da
onun kayaları da onlar olmadan eksik kalır. İşte bu sanatın şairaneliğidir (akt.
Hubbel15).
Mektubunda Byron bir yandan Hymettus’ın dağlarının tepelerinin doğal hâliyle ne
kadar güzel olduğuna, bir yandan da Akropolis’in “Theseus Tapınağından” ve “Antik
Yunanların tüm muhteşem abideleri” gibi sanat eserlerinden, Partenon’un da
kalıntılarından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak doğanın ve kültürün birbirini
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nasıl tamamladığına dikkat çeker. Byron’ın bu düşüncesi Çocuk Harold’ın Hac
Yolculuğu (Childe Harold’s Pilgrimage) şiirinin IV. Kantosuna ise şu şekilde yansır:
Venedikte artık Tasso’nun yankıları duyulmuyor,
Ve gondolcular şarkı söylemeden sessizce kürek çekiyor;
Ve evleri sahile dökülmüyor,
Ve kulaklar her zaman müzikle buluşmuyor;
O günler geride kaldı-Ama Güzellik hâlâ burada.
Devletler yıkılır, sanat yok olur ama Doğa ölmez,
Venedik’in ne kadar kıymetli olduğunu da unutmaz,
Tüm festivallerin güzel yeri,
Dünyanın eğlencesi, İtalya’nın maskeli balosu!
In Venice Tasso’s echoes are no more,
And silent rows the songless gondolier;
Her palaces are crumbling to the shore,
And music meets not always now the ear;
Those days are gone- but Beauty still is here.
States fall, arts fade- but Nature doth not die,
Nor yet forget how Venice was dear,
The pleasant place of all festivity,
The revel of the earth the masque of Italy!48

(19–27)

(19-27)

Şiir boyunca doğa ve müzik, edebiyat, ulus devletleri, festivaller arasında bir bağ
olduğu ve tüm bu unsurların bir aradayken güzel olduğu vurgulanır. Byron’a göre doğa
ve kültürün arasındaki bu uyum bir yerin sağlam, yaratıcı ve gelişen bir yer olmasını
sağlar. Murray’e yazdığı mektupta doğa ve kültür arasındaki bağın Atina’yı
güzelleştirdiğini vurgulayan Byron bu şiirde de bu bağların güçlü olduğu zamanlarda
Venedik’in görkemli günlerini yaşadığına ve “tüm festivallerin düzenlendiği güzel yer”
(The pleasant place of all festivity) olduğuna dikkat çeker (Hubbel 17-19, 48-49). “O
günler geride kaldı”, (Those days are gone), “Ulus Devletleri yıkıldı, sanat azaldı”
(States fall, arts fade) ifadelerinden de anlaşabileceği üzere doğa-kültür bağlarının
zayıfladığında ise kültürün hem nitelik hem de nicelik olarak azaldığı vurgulanır. Bu
bağlamda kentsel ögeler de çevrenin bir parçası olduğundan ve onu şekillendirdiğinden
Byron’a göre kültürün kirlenmesi çevrenin de kirlenmesi anlamına gelmektedir. Kültür
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Bu bölümde incelenen Lord Byron’ın şiirlerinin İngilizceleri, Abrams’ın editörlüğünü yapmış olduğu
antolojinin ikinci cildinden alınmıştır.
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ve ahlak birbiriyle ilgili kavramlar olduğundan bu bağlamda Byron, kişilerin kendi
çıkarları için doğayı kötüye kullanması gibi toplumun ahlakında meydana gelebilecek
bir bozulmanın doğayı da olumsuz etkileyeceğini vurgulamaktadır.
Byron’ın doğayla uyum içinde bir kent yaşamının çevreye zarar vermekten çok
çevreyi güzelleştireceğine ilişkin inancı ekokritik Ashton Nichols’un “kentsel doğa
yerleşimi” (urbanatural roosting) kavramını da anımsatmaktadır. Wordsworth ve Blake
gibi Byron da hem kentsel hem de kırsal unsurların birbirleriyle uyum içinde ve bir
bütün olarak güzel olduğuna inanmaktadır.
Doğa ve kültür arasında olduğu gibi doğanın kendi unsurları arasında da bir
uyum olduğuna inanan Byron, “Karanlık” (Darkness) şiirinde bu inancını yaşadığı
dönemde şahit olduğu bir felaketi konu alarak savunmuştur. Doğanın dengesinin
bozulmasının insanları ne şekilde etkileyeceğini gözler önüne serdiği bu şiirde Byron da
diğer Romantik şairler gibi insanlara doğanın parçası olduklarını hatırlatarak doğayla
bozulan bağları yeniden kurmaya çalışmıştır. Şiir, Byron’un yaşadığı dönemde
İngiltere’nin ikliminde ve mahsullerin hasadında meydana gelen değişimleri konu alır.
1815 yılında Sumbawa ve Lombok adalarında 80.000 kadar insanın ölümüne sebebiyet
veren Endonezya’da Tambora Volkanik Dağı’nda volkanik bir patlama olmuş ve bu
patlama 1816 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gün ışığını engellemiştir.
Bu volkanik patlama, 1500 yılından beri görülen en büyük patlama olarak
kaydedilmiştir. Stratosfere yayılan tozlar, atmosferin şeffaflığını azaltmış, güneş ışığını
filtrelemiş ve yeryüzünün sıcaklığını düşürmüştür. Bu olayın etkileri üç yıl kadar
sürmüş ve gezegendeki organik hayatın büyüme kapasitesini olumsuz yönde
etkilemiştir. 1816 yılından başlamak üzere mahsul kıtlığı neredeyse tüm Avrupa
ülkelerinde yiyecek isyanlarına sebep olmuştur. Ancak 1819 yılında mahsul üretimi
normale dönmüştür (Bate “The Ode” 256-257). Byron, yaşadığı dönemde şahit olduğu
bu tarihî çevre felaketini şiirinde şu şekilde dile getirir:
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Bir düş gördüm ve değildi tam bir düş.
Sönmüştü parlayan güneş ve yıldızlar
Dolaşırdı sonsuz karanlık uzayda;
Işınsız yörüngesiz ve buz tutmuş kör
Ve kararan yer sallanırdı aysız gökte;

(1-5)

I had a dream, which was not all a dream.
The bright sun was extinguish'd, and the stars
Did wander darkling in the eternal space,
Rayless, and pathless, and the icy earth
Swung blind and blackening in the moonless air;

(1-5)

Şiir, daha ilk mısralarında Byron’ın zamanında meydana gelen doğa olayını anımsatır.
Güneşin sönmesi, devamındaki mısralarda geçen “sonsuz karanlık uzayda” dolaşan
yıldızlar ve “aysız”, “ışınsız”, “yörüngesiz”, “buz tutmuş” ve “kör” yeryüzü ifadeleriyle
Byron bu olayın yaşandığı dönemde yeryüzünün güneş ışığından mahrum kalmasını ve
dolayısıyla da yeryüzünün soğumasını ve kararmasını ifade eder. Şiirin devamı,
insanların arasında yaşam mücadelesinden kaynaklanan bir savaşı anlatır. İnsanlar
geçici bir süreliğine de olsa bu savaşa ara verip soğuk havaya karşı el ele vermişlerdir.
Ancak güneş ışığının yokluğundan kaynaklanan kıtlıktan dolayı yeniden savaşmaya
devam ederler. Zamanla bu savaş küresel bir hayatta kalma savaşına dönüşür ve
insanların yok olmasıyla son bulur:
Ve bilmeden kimdi ki o alnına
Yazmıştı açlık, İblis. Bomboştu
O güçlü kalabalık dünya- bir yumru,
Yok o mevsim ot ağaç insan, dirim yokÖlüm yığını-katı balçıklı karmaşa.
Irmaklar göller denizler durağan,
Yok bir kıpırtı o sessiz derinlerde.

(69-75)

Famine had written Fiend. The world was void,
The populous and the powerful- was a lump,
Seasonless, herbless, treeless, manless, lifelessA lump of death- a chaos of hard clay.
The rivers, lakes, and ocean all stood still,
And nothing stirred within their silent depths.

(69-75)

Görüldüğü gibi “kıtlık” meydana gelmiş; “kalabalık ve güçlü” olan dünya “mevsimsiz,
bitkisiz, ağaçsız, insansız, cansız” bir “ölü yığınına”; “katı balçıklı karmaşaya”
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dönüşmüş; “ırmaklar, denizler” hepsi “durağanlaşmış”tır. Şiirde bahsi geçen bu
apokaliptik durum, hava, doğa ve kültürün ayrılmaz birer parça olduğunun göstergesidir
(Bate “The Ode” 256-257).49
Byron’ın bu yaklaşımı, ekosistemde meydana gelen bir felaketin doğadaki canlı
cansız tüm varlıkları olumsuz etkilediğine dikkat çeker. Ayrıca yaşamını sürdüren her
bireyin varlığının diğer canlıların varlığına borçlu olduğunu savunan “bütünsel evren”
(wilderness) ilkesine dayalı olan ve insanların doğaya ihtiyacından fazlası için müdahale
etmesini eleştiren ekoeleştirinin derin ekoloji görüşüne öncülük etmiştir. Bu bağlamda
Byron da bu bölümde incelenen diğer İngiliz Romantik şairler gibi ekoeleştirinin derin
ekoloji dalının öncülerindendir.
Byron’ın şiirlerinde diğer Romantik şairlerin yapmış olduğu gibi insan-doğa
arasındaki bağları yeniden kurmaya çalıştığı ve doğanın kendi unsurlarının yanı sıra
doğa ve kültür arasında da sıkı bir bağ olduğunu vurguladığı gözlenmiştir. Kültür ve
ahlak birbirleriyle ilgili kavramlar olduğundan Byron’a göre ahlakta meydana gelen bir
bozulma kültür kirliliğine, kültür kirliliği de doğa kirliliğine sebebiyet vermektedir.
Wordsworth ve Blake gibi Byron da kentsel ve kırsal ögelerin birbiriyle uyumlu olduğu
takdirde birbirlerini tamamladığına dikkat çekerek ekokritik Ashton Nichols’un “kentsel
doğa yerleşimi” (urbanatural roosting) kavramına öncülük etmiştir. “Karanlık”
(Darkness) şiirinde olduğu gibi Byron, doğanın tüm unsurlarının birbirine bağlılığını
(interconnectednes) tüm ekosistemi ve canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen
yaşanmış bir olayı konu alır. Bu olayda değinildiği gibi dünyanın alması gereken güneşi
alamamış olması yeryüzünü soğutmuş; yeteri kadar sıcaklık, ışık ve su olmayınca
ekinlerden verim alınamamış ve insanlar kıtlıkla mücadele etmek zorunda kalmıştır.

49

Byron’ın şiirde sözünü ettiği volkan patlaması, 1816 yılında berbat bir yaza ve kötü hasada sebep
olmuş ve 1817 ile 1818 yıllarında bu kötü hava ve hasat devam etmiştir. Ancak 1819 yılında güzel bir yaz
yaşanmış ve güzel bir hasat toplanmıştır (Bate “The Ode” 256-257).
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2.4. Doğanın Dilinden Serzeniş: John Clare
İnsan-doğa arasındaki kopmaya başlayan bağları yeniden kurmaya çalışan ve
şiirlerinde doğayı idealize eden bir diğer İngiliz Romantik şair John Clare (17931864)’dir. Wordsworth şiirlerini kendi hayal gücünü harekete geçiren, kendisine ilham
veren doğal güzellikler üzerine yazarken Clare; şiirlerinde insanları, hayvanları, bitkileri
tüm canlıları bir bütün olarak ele alır ve her birinin yaşamaya hakkı olduğunu vurgular
(McKusick 77; Clare Poems viii). Bu düşüncesiyle Clare de Wordsworth gibi “derin
ekoloji” akımının öncülerindendir.
Clare,

ömrünün

büyük

bir

kısmını

Peterborough’un

yakınlarındaki

Northamptonshire’daki Helpstone köyünde geçirmiştir. Clare’in köy yaşamındaki
kazanımları

şiirlerindeki

detaylı

ve

canlı

doğa

tasvirlerinde

yoğun

olarak

hissedildiğinden İngiliz Romantik Şiiri’nin önde gelen natüralistlerinden biri olarak
anılmaktadır. İlk derlemesi olan Kırsal Hayat ve Manzaraları Üzerine Şiirler (Poems
Descriptive of Rural Life and Scenery) (1820) adlı eserinde Clare’in yerel çevreye olan
düşkünlüğünün yanında ekonomik “gelişme” adı altında köyün ormanlarının, sulak
arazilerinin, derelerinin ve ortak alanlarının tahrip edilmesi eleştirilmektedir. Ayrıca
ortak alanların, bataklıkların ve “boş” arazilerin zarar görmesi de dikkat çekicidir.
İnsanların gün, mevsim ve yılların doğal döngüsüyle uyum içinde yaşadığı hayat
tarzından tamamen uzaklaştığını vurgulayan Clare; bir köylünün, bir çobanın, bir
oduncunun, şiirde tasvir edilen bölgede yaşayan bir yerlinin ya da hayvanın bilinçaltını
hayal ederek onun bakış açısıyla yeryüzünü anlatmaktadır. Doğal çevreye yapılan
tahribata yönelik serzenişin hissedildiği şiirlerinde hayvanlarla ve bitkilerle ilgili
kapsamlı bilgilere yer verir ve tüm canlıların varlığının birbirine bağlı olduğunu
vurgular. Clare’e göre kuş, böcek, çiçek, ağaç gibi tüm canlıların yaşamaya ve
çoğalmaya hakkı vardır. Bu sebepten şiirlerinde sık sık ağaçların kesilmesini, sulak
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alanların yok edilmesini, ortak kullanım alanlarına “Girmek Yasaktır” levhasının
asılmasını eleştirmiş; çevreyle ilgili konulara ve çevre sorunlarına yoğun bir şekilde yer
vermiştir (McKusick 77- 78, 80-81, 85).
Kırsal Hayatı Betimleyen Şiirler (Poems Descriptive of Rural Life) derlemesinin
ilk şiirlerinden olan ve doğduğu köyün adını verdiği “Helpstone” şiirinde Clare,
ekonomik “gelişme” adı altında köyün ormanlarının, sulak arazilerinin, derelerinin ve
ortak alanlarının yok edilmesini eleştirmiştir. Clare, bu şiirde Wordsworth’ün “Tintern
Abbey” adlı şiirinde yaptığı gibi daha önceden bulunmuş olduğu ve hafızasında hâlâ
yaşattığı bozulmamış manzarayla o manzarayı en son gördüğündeki hâlini kıyaslar.
Şiirinde “O altın yılların Mutluluk Dolu Cennet Bahçeleri” (Happy Eden of Golden
Years) diyerek “çocukluğunu geçirdiği yerdeki” (native place) bitkilerin, hayvanların,
böceklerin ve suyollarının uyumunun güzelliğine dikkat çeker (McKusick 79). Şiire
ismini veren köyü Helpstone’a yaptığı son ziyaretinde farkına vardığı yok olan
güzelikleri Clare şu şekilde ifade eder:
Mutlu çocukluk günlerinden bilinen bu coşkular
Ve tüm benim bildiklerim sona erdi sende
Ve kim bunların geçmişte kaldığına sevinir ki?
Ve kim bunları görüp de sonuna kadar sever?
Hisseder kalbinin sıcaklığını memleketini görmek için,
Bu geçmişteki hazların izini sürmek için istek kalmış mıdır?
Yitip giden yeşilliğin yasını tutmak için, Kalmış mıdır görmek için bir yer?
Pek çok çalıların ağaçların yeşerdiği?
Bir zamanlar bir derenin olduğu? Ki o dere artık yok!
Üzerinde tatlı tatlı çukurlaşan çakıl taşları şimdi sızlanıp duruyor;
Üzerindeki meşe kaplamada ayakta durup düşünürüm
(Nazik yatağının üstünde ayakata durulabilecek bir patika oluşmuş)
Görmek için böceklerin yuvalarına girişlerini
Güneşte parıldayan minik ceketleriyle birlikte…
(51-65)
These joys, all known in happy infancy
And all I ever knew, were spent in thee
And who, but loves to view where these were past?
And who that views, but loves them to the last?
Feels his heart warm to view his native place,
A fondness still those past delights to trace?
The vanish’d green to mourn, the spot to see
Where flourish’d many a bush and many a tree?
Where once the brook, for now the brook is gone,
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O’er pebbles dimpling sweet went whimpering on;
Oft on whose oaken plank I’ve wondering stood
(That led a pathway o’er its gentle stood)
To see the beetles their wild mazes run
With jetty jackets glittering in the sun: …50

(51-65)

Clare, şiirinde bahsi geçen “mutlu çocukluk günlerinden bilinen coşkular[ın]” (These
joys, all known in happy infancy) ve “Ve kim bunların geçmişte kaldığına sevinir ki?”
(where these were past) gibi ifadeler kullanarak Helpstone köyünde pastoral
güzelliklerin artık var olmadığını vurgulamaktadır. Daha sonra geçmişte şiirde bahsi
geçen bölgede ne kadar çok çalılık ve ağaç olduğunu hatırlar. “Kalmış mıdır görmek
için bir yer/Pek çok çalıların ağaçların yeşerdiği?” diyerek yitip giden yeşilliğin yasını
tutar. Şair ayrıca Helpstone’da bir zamanlar var olan bir dereden de bahseder. Bu
derenin de bölgenin yeşil örtüsü gibi yok olması Clare’i hüzünlendirir (“Ki o dere artık
yok”) ve şiirin başında çocukluk anılarının verdiği “coşku” yerini sessizliğe ve hüzne
bırakır (McKusick: 2000, 80-81). İnsan eliyle yapılan bu tahribatın eleştirisiyle Clare
insan merkezli düşünceye de (antroposantrik) karşı çıkmıştır.
Bu şiirde Wordsworth’ün “Tintern Abbey” şiirinde yaptığı gibi Clare de
pastoralin bir özelliği olan geçmişe nostaljik bakıştan (retrospection) yararlanmıştır.
Clare de Wordsworth gibi geçmişte bulunmuş olup yıllar sonra yeniden gittiğinde doğal
güzelliğinin bozulmasından dolayı kendisine geçmişteki hazzı vermeyen bir doğadan
bahseder. “Mutlu çocukluk günleri” (happy infancy) ve o günlerin neşesi gibi pastoral
özellikler geçmişte kalmış, yerini yabancılaşma duygusu uyandıran bu anti-pastoral
manzaraya bırakmıştır. Yine “Tintern Abbey” şiiri gibi bu şiir de derin ekolojinin
insanların ihtiyaçlarından fazlasını doğadan talep etmeye hakkı olmadığı prensibini
desteklemektedir.
Clare’in şiirlerinde derin ekolojiye olduğu gibi onun çıkış noktası olan çevre
etiği kavramına ilişkin düşüncelere de rastlamak mümkündür. Leopold’a göre insan
50

Bu bölümde incelenen John Clare’in şiirlerinin İngilizceleri, Merryn and Raymond Williams’ın
editörlüğünü yapmış olduğu derlemeden alınmıştır.
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ancak toprağı kendi “mülküymüş” gibi görmekten vazgeçerek onu kendisinin de bir
parçası olan doğanın bir unsuru olarak gördüğünde ona sevgi ve saygıyla yaklaşır:
Doğa korumacılığı, bir çıkmazda çünkü bu bizim Hz. İbrahim’den gelen toprak
anlayışımızla çelişiyor. Toprağı sömürüyoruz çünkü onu bize ait bir mülkmüş
gibi görüyoruz. Ancak toprağı ait olduğumuz bir mülk gibi görürsek ona sevgi
ve saygıyla yaklaşmayı başarabiliriz (akt. Özdağ Edebiyat 21).
Görüldüğü gibi Leopold’a göre insanlar birbirlerine gösterdikleri sevgi ve saygıyı
toprağa da göstermeli ve onu kendi mülkü olarak görmekten vazgeçmelidir. Clare de bu
konuda Leopold ile benzer düşünceleri paylaşmıştır. Wordsworth ve diğer İngiliz
Romantik şairlerden farklı olarak Clare doğanın dilinden şiirler yazarak doğa tahribatına
karşı bir farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Köyde doğup büyüyen, hayatının büyük bir
kısmını tarlalarda çalışan bir işçi ve doğayla iç içe yaşayan bir gezgin olarak geçiren
Clare’in kır yaşamına aşina olması ona şiirlerinde avantaj sağlamıştır. Şiirlerinin ilk
baskısından sonra Londra’ya geldiğinde Clare çeşitli gelenekleri ve deneyimleri sentez
ettiği oldukça kişisel ve doğal dünya odaklı karma bir biçemi benimsemiş ve insanların
“çıkar, endüstri ya da adi kazançları” için doğaya “savaş açtığına” şahit oldukça mağdur
olan doğanın dilinden eserler vermeye başlamıştır (McKusick 86).
Clare’in geçmişte botanik çeşitliliğe sahip olup doğa tahribatına maruz kalan,
dilimize sulak arazi ya da çiftlik hayvanlarının otlak alanı olarak çevrilebilen “otlak
alanı”nın (swordy well) dilinden yazdığı “Otlağın Ağıtı” (The Lament of Swordy Well)
şiiri bu şiirler arasındadır. Diğer Romantik şiirlerden farklı olarak bu şiirde Clare,
insanların kendisine yapmış olduğu tahribattan dolayı acı çeken toprak parçasına
kendini ifade etme fırsatı verir. Toprağın kişileştirilerek doğrudan konuşturulduğu ve
doğanın diğer Romantik şiirlerde olduğu gibi güçlü bir şekilde değil kırılgan ve
değersizmişçesine yansıtıldığı bu şiir Romantik Dönem’de yazılan ilk ve nadir
şiirlerden biridir (McKusick 86). Şiirin üçüncü kıtasında kimliğini açıklayan “Otlak
Alanı” (Swordy Well), insanların kendi çıkarları için kendisini artık “katlanamayacağı
kadar” işlemesinden yakınır: “Ben otlak alanıyım bir parça toprak parçası…/ Bu
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kasabaya rastladım / Ki bu kasaba beni artık katlanamayacağım kadar işledi / Ve
çiğnedi şimdi yerlerdeyim” (Im swordy well a piece of land/ Thats fell upon the town/
Who worked me till I couldn’t stand/ And crush me now Im down) (21-24) (John Clare,
147; akt. McKusick 86). Şiirin devamında ise Swordy Well insanların eylemlerinden
dolayı

kendisinin

hayvanların yararlanması için

elverişli

olmayan bir yere

dönüşmesinden yakınır: “Arılar çelimsiz halkalar çizer/ Ve konacak bir çiçek
bulamazlar, / Sonrasında ise yorgun kanatlarını vızıldatıp/ Ölürler yosunların üzerinde.”
(The bees fly round in feeble rings / And find no blossom by, / Then thrum their almost
weary wings / Upon the moss and die (81-84). Swordy Well’in bu yakarışı, çevre
etiğinin öncülerinden George Perkins Marsh’ın insanların doğaya verdiği tahribatın
şiddetinden dolayı doğanın kendini yenileyemez hâle geldiğine ilişkin düşüncesiyle
benzerlik göstermektedir. Şiirin on altıncı kıtasında ise bir zamanlar hiçbir yerde
bulunmayan çiçeklere sahipken şimdi çorak kalan “Swordy Well” üzüntüsünü şu
şekilde dile getirir:
Benim yosunlu tepelerim açgözlü ellerin eline geçti
Ve dahası açgözlü zihniyetlerin
Çorak kızılkahverengi olmaya doğru gidiyor
Ardında bir çimenlik bile bırakmadan
Gururla çiçek açtığım yazlar geçmişte kaldı
İnsanlar miller ötesinden beni övmeye gelirdi
Bende açan çiçekler hiçbir yerde yoktu
Görenler gözlerine inanamazdı.

(129-136)

My mossy hills gain greedy hand
And more then greedy mind
Levels into a russet land
Nor leaves a bent behind
In summers gone I bloomed in pride
Folks came for miles to prize
My flowers that bloomed nowhere beside
And scarce believed their eyes.

(129-136)

Yosunlu tepelerinin” “açgözlü ellere” ve “açgözlü zihniyetlere” maruz kaldığından
yakınan “Swordy Well” bir zamanlar yazları üzerinde açan nadir bulunan çiçekleri
uzaklardan kendisini görmeye gelen insanlara gururla sergilerken “russet land”
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ifadesinden de anlaşılacağı gibi “çorak” kalmıştır (McKusick 87- 88). Bu yaklaşımıyla
derin ekolojinin insanların ihtiyaçlarından fazlasını doğadan talep etmeye hakkı
olmadığı prensibini destekleyen Clare ayrıca insanları çevre etiğine uygun bir şekilde
davranmaya davet eder. İnsanların maddi çıkarları yüzünden “açgözlü” (greedy) bir
şekilde doğayı sömürmesini doğanın dilinden bir yakarışla eleştirerek bu şiirde Clare,
Leopold’un toprak etiği düşüncesine öncülük etmiştir. Bu özellikleriyle şiir ayrıca
yirminci yüzyılda George Perkins Marsh’ın İnsan ve Doğa (Man and Nature) (1964)
eserinde dile getirdiği “İnsanlar çok uzun süre önce doğanın kendilerine tüketmek ve
müsriflik için değil sadece kullanım hakkı için sunulmuş olduğunu unutmuştur…” (akt.
Rangarajan 51) görüşünü de destekler. İnsan merkezli (antroposantrik) düşünceye de
karşı çıkan bu şiir ekoeleştirinin kaynağını oluturan düşüncelerden toprak etiği ve çevre
etiği düşünceleriyle aynı doğrultudadır.
Bu şiir, doğayı temsil eden otlak alanının (swordy well) sadece maddi getirisi
olduğu için değerli görülerek içsel değerinin önemsenmemesinden yakınmasını
vurgular. Bu bağlamda şiir toprak etiğinin yanı sıra derin ekolojinin presnsiplerinden
insan olmayan tüm varlıkların içsel bir değeri olduğuna ilişkin görüşüne de bir örnek
teşkil etmektedir. “Parçalıyorlar, kazıyorlar ve koparıyorlar/ Üzerimdeki her bir otu”
(They rend and delve and tear / The very grass from off my back) (138-139) gibi
ifadelerle aşırı işlenmeye maruz bırakılarak değersizleştirilen Otlak Alanı’nın (Swordy
Well) ağzından Clare, insanların her şeyi maddi getirisine göre değerlendirdiğini şu
sözlerle eleştirir:
Ve tahıllarımın fiyatı yüksek olacak mı?
Tanrım yardım et de düşük olsun
Tek bir böceğe bile sahip olmayacağım
Ya da yetiştirmek için bir tek ota.

(145-148)

And should the price of grain get high?
Lord help and keep it low
I shan’t possess a single fly
Or get a weed to grow.

(145-148)
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Doğayı temsil eden Swordy Well, kendinden elde edilen tahılların insanlar için maddi
değeri olduğundan haberdardır ve daha fazla kötüye kullanılmaya maruz kalmamanın
tek yolunu maddi getirisinin fazla olmaması olarak görür. Bu ifadelerle Clare,
Leopold’un “toprağı sadece şahsi bir mal olarak görmekten vazgeçmemiz” gerektiğine
ilişkin görüşünün yanı sıra derin ekolojinin savunduğu toprağın içsel değerine ilişkin
görüşünü de destekler.
“Otlağın Ağıtı” (The Lament od Swordy Well) şiiri, “Benim adım hızla bütünü
olacak/ Otlaktan geri kalanının” (My name will quickly be the whole/ Thats left of
swordy well) (207-208) sözleriyle otlak alanının zaman içinde İngiltere’de yok edilerek
sadece bu şiirde isminin kalacağına dair inancını ifade etmesiyle son bulur. Bu
bağlamda otlak alanı aracılığıyla Clare İngiltere’de sadece otlakların değil tüm doğanın
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekmektedir. Bu uyarısıyla ve şiirin
genelinde insanların “açgözlü” bir şekilde ihtiyaçlarının çok fazlasını elde etmek için
doğayı kötüye kullanmasına olan eleştirisiyle Clare, doğa kirliliğinin yanı sıra ahlak
kirliliğini de eleştirmiştir. Sadece insanın çıkarlarına hizmet eden bir doğa anlayışını
reddeden şair bu yaklaşımıyla ayrıca insan merkezli (antroposantrik) yaklaşımı da
eleştirmektedir.
Clare de Wordsworth gibi şiirlerinde İngiltere’de doğal ve kırsal yaşamın yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna geçmişe nostaljik bakış (retrospection)
yönteminden yararlanarak dikkat çeker. Yine Wordsworth gibi şiirinde pastoral ve antipastoralin özelliklerinden bir arada yararlanarak okuyucuları doğaya dönmeye davet
eder. Doğayı insanların gözünden yansıtan diğer Romantik şairlerin aksine Clare,
“Otlağın Ağıtı” (The Lament of Swordy Well) şiirinde olduğu gibi kendisini doğanın
bir parçası olan “Otlak Alanı”nın (Swordy Well) yerine koyar ve doğanın ağzından
doğa tahribatını dile getirmeye çalışır. Ayrıca doğayı her zaman güçlü ve insanların
algılarının ötesinde bir yerde olduğunu ifade eden Romantik şairlerin aksine Clare,
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doğanın hassasiyetine de vurgu yapar. Bu yönleriyle Clare, ekoeleştirinin toprak ve
çevre etiği kavramının yanı sıra bu kavramlardan esinlenen “derin ekoloji” kavramına
da öncülük etmiş ve doğanın kirlenmesinde etkili olan ahlak kirliliğine de değinmiştir.
Sonuç olarak Blake’in Wordsworth ve Clare’e kıyasla şiirlerinde insan-doğa
bağının bozulmasını ve doğal güzelliklerin yok olmasını daha sert biçimde eleştirdiği
gözlenmiştir. Wordsworth ve Clare’den farklı olarak doğa kirliliği kavramına doğayı
idealize etmeden dikkat çeken Blake Wordsworth’ün de yapmış olduğu gibi hayalindeki
ideal şehir anlayışını yansıtarak bu probleme çözüm önerileri de sunmuştur.
Wordsworh’ün ise şiirin pastoral ve anti-pastoral özelliklerinden yararlanarak doğa
kirliliğine dikkat çektiği görülmüştür. Diğer bir yandan Clare doğanın bakış açısından
doğa tahribatına dikkat çekerken Byron, kültür ahlak doğa arasındaki yakın bağı
vurgulamıştır.

III. BÖLÜM
VİKTORYA ŞİİRİNDE DOĞAYLA KOPAN BAĞLARIN YENİDEN
KURULMASINA İLİŞKİN SON UMUTLAR

Bu bölümün amacı toplumsal eleştiri şeklinde şiirler yazan Elizabeth Barrett
Browning’in, şiirlerinde toplumsal değişikliklere yer veren Matthew Arnold’ın doğa
sevgisinin kaynağını Tanrı sevgisinden alan Christina Rossetti’nin ve doğa tutkusundan
dolayı günümüzde pek çok ekoeleştirmen tarafından “Yeşil Adam” (Green Man) olarak
adlandırılan Gerard Manley Hopkins’in doğa ve ahlak kirliliği temalı şiirlerini
ekoeleştiri bağlamında incelemektir. Ayrıca ekoeleştiri çalışmalarında Viktorya şiirinin
öneminin vurgulanması da bu bölümün amaçları arasındadır.
Viktorya Dönemi, 1837 yılında Kraliçe Viktorya’nın tahta geçmesiyle başlamış
ve 1901 yılında Kraliçe’nin ölümüne kadar devam etmiştir (Abrams vol. ii, 1043).
Romantizm ortaya çıktığında Romantikler Neoklasik Edebiyat’tan farklarını net bir
şekilde ortaya koyarken Viktorya Edebiyatı’nda böyle bir ayrım görülmemiştir. İngiliz
Romantik ve Viktorya şairlerinin doğum tarihlerinin birbirine yakın olması ve
Romantiklerin

genç

yaşta

vefat

etmesi

Viktorya

şairlerinin

Romantiklerden

etkilenmesine sebep olmuştur.51 Örneğin Browning henüz on dört on beş yaşındayken
Shelley’i okuduğunda Shelley’i kendisine örnek almış, Pauline adlı otobiyografik
şiirinde Shelley’nin şiirini “yenidünya için bir anahtar” olarak nitelendirmiştir. Benzer
şekilde on dört yaşındayken Byron’un ölüm haberini alan Tennyson, kendisini dünyanın
sonu gelmiş gibi hissetmiştir. Tennyson’ın Romantik şairlere olan hayranlığı
Cambridge’ten yakın arkadaşı Arthur Hallam’ın da dikkatini çekmiş ve Hallam
Tennyson’ın şiirinin Keats ve Shelley’nin tarzına yakın olduğu yorumunu yapmıştır.
Zaman içinde Viktorya Şiiri, Romantiklerden uzaklaşmasına rağmen Viktorya
51

1830’lu yılların başında Keats, Shelley, Byron ve Scott gibi İngiliz Romantik şiirinin önde gelen
isimleri hayatını kaybetmiştir (Richard 7).
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Dönemi’nin ilk şairleri kendilerinin Romantik gelenekte yazdıklarına inandıklarını
beyan etmişlerdir (Cronin 2).
İngiliz Viktorya şiiri, Romantiklerden ilham alsa da onlar kadar etkileyici bir
başarı elde edememiştir. Bu dönemde roman türünün şiirden daha popüler olması şiirin
başarısına gölge düşüren sebeplerden biridir. Bir diğer önemli sebep ise bu döneme
kadar şiirde pek çok temanın işlenmiş ve pek çok biçimsel tekniğin kullanılmış
olmasından kaynaklanan “geç kalmışlık” ve ikincillik” hissidir. Eserlerinin olması
gerektiği kadar orijinal olmadıklarına inanan Viktorya şairlerinin bu duygularına T. S.
Eliot’ın “Büyük şairler de büyük dehalar da kendisini bir öncekinden daha az şair gibi
hisseder, her şeye rağmen dilin özelliğini bir kez kullanır ve kendinden sonra gelene bir
özellik eksik bırakır.” sözü tercüme niteliğindedir (Richard, 3). Bir diğer şair Thomas
Babington Macaulay ise Viktorya Dönemi’nde görülen endüstriyel ve ekonomik
kalkınmaya rağmen Viktorya şiirinde görülen duraklama arasındaki tezatlığa
“Medeniyet geliştikçe şiir de ister istemez geriliyor.” yorumunu getirmiştir. Kraliçe
Viktorya’nın tahta geçmesinden 1850’lere kadar edebiyat eleştirmenleri Viktorya
şiirinde görülen duraklamayı vurgulamış ve oluşmaya başlayan “Viktorya Çağı’nın
Ruhunu” ifade edebilecek yeni yetenekler arayışına girmişlerdir (Shapiro 425-427, 467468; Bristow, 4). Örneğin Cambridge’ten bir dostu olan Richard Monckton Milnes’ın
üslubu üzerine yazan William Bodham Donne, önsözünde Viktorya şiirini şöyle
yorumlar:
Günümüz şiiri, birkaç yıl öncesine göre daha az verimlidir veya herkes bunun
böyle olduğunu kabul eder ve her bir yeni yazarın eleştirisi “günümüzde şiirin
eksikliği” ya da buna yakın bir ifadeyle başlamaktadır (akt. Bristow 4).
Viktorya şiirindeki eksiklikler edebiyat dünyasında adından söz ettirmiş ve “Viktorya
Döneminin ruhunu” yansıtabilecek yazarlara ve şairlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu
gereksinim dönemin gazetelerinde ve dergilerinde de pek çok eleştirmen tarafından dile
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getirilmiş, sübjektif ve tasvire önem veren Romantik şiirin aksine bu dönem şiirinden
günlük olaylara yer vermesi beklenmiştir:
Viktorya Dönemi’nin ilk yıllarında önceki dönemlerdeki pek çok önemli şiirin
eğiliminin aksine pek de görsel olmayan, günlük hayatla doğrudan ilişkili ve
basit ve direkt bir şekilde yazılmış yeni bir şiire büyük bir talep vardı (Colander
1).
Bu dönemde görülen ekonomik kalkınmanın yanı sıra bilimsel, siyasi ve toplumsal
gelişmeler görüşmüştür. Bu dönem dinî inancın sarsılması gibi toplumun her kesimini
etkileyen önemli gelişmelerin görüldüğü karmaşık bir dönemdir. Romantik Dönem’de
yaygın olan “Tanrı ve doğa arasında bir bağ olduğu” inancı, biyoloji ve jeoloji bilimleri
başta olmak üzere bilimsel gelişmelerin etkisiyle 19. yüzyıl boyunca büyük ölçüde
kaybolmuştur (Fletcher 7). Darwin’in Türlerin Kökeni (Origin of Species) (1859) isimli
eserinde anlatılanların İncil’dekilerle uyuşmaması da toplumun dinî inancının
sarsılmasında etkili olmuştur. Böyle bir ortamda dinî inançlarını koruyabilen şairler
arasında din temalı şiirler yaygınlaşmıştır. Bu şairler şiirleriyle dinî duyguları
canlandırmaya ve toplumu kilisenin ruhani birliğine geri çağırmaya çalışmışlardır. Bu
bağlamda dindar toplum yapısını yeniden yapılandırmak amacıyla Keble’nin Hiristiyan
Yılı (Christian Year) gibi pek çok ilahi yazılmıştır. Christina Rosetti ve Gerard Manley
Hopkins dinî değerleri şiirlerinde yansıtmayı sürdüren şairler arasındadır. İngiliz şiirinin
en popüler kadın şairlerinden Christina Rossetti şiirlerinde Tanrı sevgisinden ilham
alarak doğa sevgisini yansıtırken Gerard Manley Hopkins John Ruskin’in doğa
konusundaki fikirlerinden etkilenerek dinî inancını doğayla sentez ettiği şiirler yazmıştır
(Richard, 7; Shapiro 425-427, 467-468). Özetle Joseph Bristow’ın deyimiyle “Bu
dönem boyunca şiirde vatanperverlik, dinî inanç, bilim ve sosyal reform gibi sık sık
polemik yaratan konulara yer verilmiştir” (Bristow xv). E. Warwick Slinn, Viktorya
şiirinin diğer dönemlerden farkını şu sözlerle ortaya koyar:
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Viktorya şiirinin belirgin bir şekilde daha karmaşık, politik, entelektüel ve
duygusal bağlamda daha karmaşık olduğu bilinmektedir. Gün geçtikçe daha çok
kişi tarafından özel krizlerin karmaşık endişelerin yanı sıra kamusal krizden ve
sosyal politikaya, cinsiyetçi organlardan ulus inşasına pek çok temaya yer veren
birçok dil bilimsel eylemin şiiri olarak incelenmektedir (Slinn 335).
Slinn’in de ifade ettiği gibi dönem şiirine yansıyan sosyal, kültürel ve siyasi
gelişmelerin yanı sıra Viktorya Dönemi önemli teknolojik gelişmelere de şahit
olmuştur. Demiryollarının yapıldığı, telgraf tellerinin çekildiği ve buna benzer pek çok
teknolojik gelişmenin olduğu Viktorya Dönemi İngiltere’si ekonomik anlamda gelişen
bir portre çizmektedir. Bu gelişmelere sahne olan İngiltere bir diğer yandan
endüstrileşme kaynaklı pek çok çevre sorunuyla karşılaşmıştır (yetersiz sağlık
hizmetleri, hava kirliliği, ormanların tahrip edilmesi, vb.). Ruskin’in Ondokuzuncu
Yüzyılın Fırtına Bulutları (Storm Clouds of the Nineteenth Century) (1884) isimli
konferansında belirttiği gibi bu dönem İngiltere’sinde insanlar karşısında savunmasız
kalan doğa, toprağın fazla işlenmesinden dolayı ekin verememeye başlamıştır. Havanın
kirlenmesiyle birlikte barınma ve beslenme problemleri ortaya çıkmış ve halk büyük
şehirlere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu gelişmeler 1861 yılında Ernst Haeckel’in
ortaya attığı “Viktoryen ekolojisi” (Victorian ecology) teriminin ortaya çıkmasında
etkili olmuş ve Viktoryen ekolojisinin durumu dönemin edebiyatına olduğu gibi
toplumsal hayata ve bilim dünyasına da yansımıştır (Parham Green Man 56; Shapiro
425-427, 467-468; Sulloway 122).
Endüstrileşmenin de etkisiyle doğada tahribatın arttığı ve el değmemiş doğanın
giderek bozulduğu Viktorya Dönemi’nde edebiyat dünyasının doğaya olan tutkusu ve
sanatçının doğanın kurtarıcı özelliğini vurgulamadaki öncü rolü zaman içerisinde
azalmıştır52 (Sulloway 122). Bilimin gelişmesiyle doğal süreçlerin mekanik ve kimyasal

52

Viktorya Dönemi şairlerinin, Romantik şairler gibi doğayla başbaşa kalma fırsatı pek bulunmazdı,
genellikle bu güzel manzaraları turistlerle ve dağcılarla paylaşmak zorundaydılar. Bu sebepten Viktorya
doğa şiirlerinin konusu doğa değil daha bireysel bir alan olan bahçelerdir (Fletcher 7-16).
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süreçlerle tanımlanması da Romantik Dönem’de var olan doğanın mistik büyüsünü ve
manevi yönlendirme gücünü azaltmıştır. Zaman içerisinde Tennyson, Browning ve
Arnold gibi şairlerin doğaya olan ilgileri azalmıştır (Richard 185-186). Buna rağmen
Thomas Hardy, Emily ve Charlotte Bronte, George Eliot gibi pek çok roman yazarı
eserlerinde pastoral doğayı vurgulamayı sürdürmüştür. Ruskin başta olmak üzere yazar
ve şairlerin bir kısmı da eserlerinde dönemde görülen çevre kirliliğine dikkat çekmiştir
(Parham Green Man 56; Shapiro 425-427, 467-468).
Çevre tahribatı ve dinî inancın sarsılması gibi sorunlara kentleşmenin artmasıyla
barınma, işsizlik ve hastalık gibi sorunlar da eklenmiştir. Böylece Viktorya kültüründe
sosyal

sorumluluk,

gözlem,

analiz

ve

araştırma

ruhu

artmıştır.

Dönemin

edebiyatçılarının da etkisiyle çevre korunmasına yönelik politik müdahaleler ve
yasaların çıkarılmasıyla sonuçlanan girişimler görülmeye başlanmıştır. Ekolojik ve
toplumsal sorunlara dikkat çeken Dickens, Gaskell, Kingsley gibi sosyal roman
yazarları, Lord Alfred Tennyson, Elizabeth Barrett Browning, Matthew Arnold gibi
şairler ve John Ruskin ile William Morris gibi sosyal kritikler bu girişimlerde bulunan
başlıca isimlerdendir (Parham, “Was There” 162-163). Romantik Dönem’de ve diğer
dönemlerde İngiliz şairlerine ilham veren Windermere'den Ambleside ve Rydall’a kadar
uzanan alan Göller Bölgesi (Lake District) Koruma Derneğinin kurulması da (1883) bu
girişimlere örnektir. Tennyson, Browning, Ruskin, William Morris, Alfred Waterhouse,
Matthew Arnold ve daha pek çok isim bu derneğe üye olmuştur. Derneğin amacı; her
geçen gün insanlar için sağlık, dinlenme ve eğlenme alanına dönüşen ve “İngiltere’nin
en güzel ve çeşitli manzarasına sahip olan” bu bölgenin korunmasıdır (Wheeler 123130). Göller Bölgesi’nin doğal güzelliğinin bozulmasından endişelenen Ruskin,
Wordsworth ve Rawsley gibi edebiyatçılar da Göller Bölgesi’nde (Lake District)
demiryolunun yaygınlaşmasını engellemeye çalışmışlardır. 1876 yılında Robert
Somervell, demiryollarının tehlikeli boyutlarda yayılmasını engellemek istemiştir. Bu
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amaçla Göller Bölgesi’nde Demiryollarının Yayılmasına Karşı Bir Protesto (A Protest
against the Extension of Railways in the Lake District) adında Wordsworth’ün
mektuplarını ve 1841’de yazdığı Sabah Postası (Morning Post) eserini bilinçli olarak
taklit etmeye çalıştığı bir el kitabı yazmıştır. Ruskin de bu eserin önsözüne katkıda
bulunmuştur (Wheeler 23-24). Ayrıca, Lord Tennyson, Robert Browning ve John
Ruskin’in de üye olduğu Selborne Kuşları, Bitkileri ve Güzel Alanları Koruma Derneği
(The Selborne Society for the Protection of Birds, Plants and Pleasant Places) (1885)
kurulmuştur. Görüldüğü gibi Viktorya Dönemi’nde edebiyat dünyası, çevreci dernekler
ve protestolarla yakın bir ilişki içerisinde olmuş, Viktorya toplumu da doğal hayatın
refahı için mücadele vermiştir.53 (Post 10).
Viktorya

Dönemi

aydınları

çevrenin

korunmasına

ilişkin
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çıkarılmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda Viktoryenlerin de Romantikler gibi
ekoeleştirinin öncülerinden olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Ancak Viktoryen
ekoeleştiri incelemeleri İngiliz Romantik ekoeleştiri çalışmalarına kıyasla oldukça geç
başlamıştır. Bu nedenle günümüzde bu alanda yeteri kadar çalışma bulunmadığı
gözlenmektedir. Ekoeleştirmenlere göre bu geç kalmışlığın sebebi Amerika’da ortaya
çıkan ekoeleştirinin Amerikan edebiyatına odaklanması ve zaman içerisinde İngiliz
edebiyatına da yönelen ekoeleştiri çalışmalarının doğanın belirgin bir şekilde ön planda
olduğu Romantik Edebiyat’a odaklanmasıdır. Glotfelty ve Fromm’un Ekoeleştiri
Okuyucusu (The Ecocriticism Reader) (1996), Richard Kerridge ve Neil Sammels’in
Çevre Üzerine Yazmak: Ekoeleştiri ve Edebiyat (Writing the Environment: Ecocriticism
and Literature) (1998), Karla Armbruster ve Kathleen Wallace’ın Doğa Yazınının
Ötesinde (Beyond Nature Writing) (2001) Byron Moore’un Ekoloji ve Edebiyat: Antik
Çağlardan Yirmibirinci Yüzyıla Ekomerkezci Kişileştirme (Ecology and Literature:
53

Hayvanlara Yapılan Zülmü Engelleme Derneği (The Society for the Prevention of Cruelty to Animals)
ve Kültür ve Çevre Değerlerini Koruma Derneği (The National Trust for Places of Historic Interest and
Natural Beauty) de Viktorya Dönemi’nde çevreyi korumak amacıyla kurulan dernekler arasındadır (Post
10).
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Ecocentric Personification from Antiquity to the Twenty-First Century) (2008) ya da
Timothy Clark’ın Edebiyat ve Çevreye Cambridge’den Bir Giriş (The Cambridge
Introduction to Literature and the Environment) (2011) gibi ekoeleştiri antolojilerinde
Viktorya Edebiyatı eserleri incelemelerine az yer verilmesi bu durumun en güzel
örneğidir (Mazzeno 1-5).
2000 yılından itibaren Viktoryen metinlerin ekoeleştirel açıdan incelenmesinde
istikrarlı bir şekilde bir artış görülmektedir. Gerard Manley Hopkins’in yanı sıra
Dickens, Bronte Kardeşler, Ruskin, Morris, Carlyle ve Tennyson’ın eserleri son yıllarda
ekoeleştiri çalışmalarında en çok incelenen eserler arasındadır. Michael Wheeler’ın
Ruskin’in çevreye ilişkin farkındalığını yansıtan makalelerinden oluşan koleksiyonu
Ruskin ve Çevre (Ruskin and Environment) (1995) Viktorya Edebiyatı’nın çevreye
yaklaşımını inceleyen ilk eserler arasındadır. John Parham’ın, Ashton Nicholas’ın
eserleri başta olmak üzere günümüzde Viktoryenlerin çevre anlayışını ve çevre
tahribatına ilişkin verdikleri tepkileri inceleyen bir düzineden fazla eser bulunmaktadır.
Günümüzde ISLE ve Green Letters gibi akademik dergiler başta olmak üzere Viktoryen
metinler ekoeleştirel bağlamda incelenmekte, Viktoryen yazarların çevreye olan ilgileri
üzerine paneller ve konferanslar düzenlenmektedir (Mazzeno 2-5).
Viktorya Dönemi ekoeleştiri çalışmalarında en büyük katkıyı sağlayan isimlerin
başında John Parham gelmektedir. Kendisinin editörlüğünü yaptığı Çevre Yazınında
Çevre Geleneği (The Environment Tradition in Literary Environment) adlı eseri ve bu
derlemesinde yayımladığı ve Viktorya Dönemi’nde ekolojik bilincin bulunduğunu
savunduğu “Viktoryen Ekolojisi Var mıydı?” (Was there a Victorian Ecology”) adlı
makalesiyle Parham adeta Viktorya Edebiyatı ekoeleştiri çalışmalarını başlatmıştır.
Parham makalesinde David Pepper’in doğanın bütüncül özelliğine karşın Romantiklerin
“izole bireyleri” (isolated individual) övmesini eleştirir. Ayrıca doğayı daha iyi anlamak
için bilim ve teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde Viktoryenlerin günümüzdeki
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çevreci düşüncenin gerçek öncüleri olduklarını iddia eder (Day 181). Parham, bu
iddasını Romantik Ekoloji (Romantic Ecology) adlı eserinde Jonathan Bate’in İngiliz
Romantik

Edebiyatı’nı

ekoeleştirel

kanonun

merkezine

almasına

rağmen

Wordsworth’ten çok Viktorya Edebiyatı’na yer vermiş olmasına ilişkin gözlemiyle
destekler:
Wordsworth’ün doğa manzarasının maneviyatına olan inancı temel olarak
varlığını sürdürmektedir. Ancak Ruskin analizinin sonunda yeni bir şey, ekolojik
bilinç için bir eğitim programıyla bu temelin üzerine çıkmış ve bir bakıma
bizlerle bu konunun ciddiyetini paylaşmıştır.
Bate’in de belirttiği gibi Romantikler doğaya hak ettiği değeri vererek çevreci
düşüncenin temelini oluşturmuşlardır. Viktoryenler ise “çevre bilinci geleneğinin
tarihsel devamlılığına sahip çıkmak” ile kalmamış aynı zamanda Bate’in “ekolojik
bilinç için bir kalkınma programı” olarak adlandırdığı önerileri getirerek Romantiklerin
atmış olduğu temelleri de sağlamlaştırmışlardır.
Derlemesinde Viktorya Edebiyatı’na yer verilmesi gerektiğini vurgulayan
Parham, “bilimsel gelişmelere aşina olan Viktoryenlerin yetersiz kaldığı noktalar olsa
da insanların karşılıklı ilişkilere sahip bir türler ağının parçası olduğu düşüncesinin
gelişmesinde” etkili olduğunu savunur. Parham’a göre Viktorya Dönemi’nin bilimsel
düşünceleri “insanların doğayla, diğer türlerle ve onları çevreleyen fiziksel dünyayla
ilişki içerisinde olduğunu vurgulayan yaygın bir materyalist farkındalık” yaratmıştır
(Parham, “Introduction,” 5– 6; Mazzeno 4-5).
Bu bağlamda ekoeleştirinin en temel düşüncelerinden olan insan, doğa ve
doğadaki canlıların birbiriyle ilişkili bir bütün olduğu düşüncesinin gelişmesinde etkili
olan Viktoryenlerin doğa kirliliği ve ahlak kirliliği temalı şiirlerini incelemek bu
çalışmanın bütünselliğinin sağlanması açısından etkili olacaktır.
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3. 1. İnsanın Zulmü ve Doğanın Şefkati: Elizabeth Barrett Browning
Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), yaşadığı dönemde Viktorya Dönemi
İngiltere’sinin en popüler ve üretken kadın şairleri arasındaydı.54 Ruskin, Swinburne,
Emily Dickinson gibi çağdaşları tarafından beğeni alan, ahlaki değerlerin önemini
vurgulayan ve yaşadığı dönemdeki olayları konu alan pek çok şiir yazmıştır. İlk
şiirlerinde Romantik uzun anlatı şiirinin etkileri görülürken zamanla yaşadığı
dönemdeki güncel sorunlara yönelmiştir. Hem topluma hem de çevreye ahlaki bir
hassasiyeti olan Barrett Browning, şiiri toplumsal bir protesto ve reform aracı olarak
görmüştür (Abrams vol. II, 1173-1174). Bu durumun başlıca sebebi şairin yaşadığı
dönemde İngiltere’de kontrolsüz endüstrileşmeden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve
kültürel çalkantıların görülmesidir:
İngiltere endüstrileşen ilk ülkeydi, bilhassa dönüşümü muhteşemdi, hızlı ve
kontrolsüz endüstrileşmenin bir sonucu olarak pek çok sosyal ve ekonomik
problemle karşılaşmıştı. İngiltere aynı zamanda muazzam bir zenginliğe
ulaşmıştı. Bu erken başlangıç İngiltere’nin tüm dünyadaki pazarı ele geçirmesini
sağlamıştır (Abrams vol. 2, 1043-1044).
Endüstrileşen İngiltere’de sanayi bölgeleri ve fabrikalar kurulmuş ve buralarda
çalıştırılmak üzere pek çok işçiye ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle pek çok insan
sunulan bu iş imkânlarından yararlanabilmek umuduyla büyük şehirlere göç etmiştir.
Ancak göç eden işçiler fabrikalarda hayal ettikleri zenginliğe ulaşamamışlardır.
Endüstrileşme tüccarları; aristokratların, sanayi bölgeleri ve fabrika sahiplerinin yüzünü
güldürürken işçiler, özellikle de kadın ve çocuklar çok ağır ve sağlıksız çalışma
şartlarında çalışmaya ve yoksullukla mücadele etmeye mahkûm edilmiştir.
Yaşadığı dönemdeki kontrolsüz endüstrileşmenin getirdiği bu sosyal sorunlara,
dinî tartışmalara ve modern yaşamda karşılaşılan sorunlara şahit olan Elizabeth Barrett
54

Elizabeth Barrett Browning, yaşadığı dönemdeki diğer kadınlara kıyasla oldukça iyi bir eğitim almıştır.
Erkek kardeşinin özel öğretmeninden Latince ve Yunancayı öğrenmiş; tarih, felsefe ve edebiyat
kitaplarını okuyarak erken yaşta şiir yazmaya başlamış ve henüz 13 yaşındayken ilk şiir kitabını
yayımlamıştır (Abrams vol. II, 1173).
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Browning şiirlerinde bu konulara yer vermiştir. Şiirlerinde Romantiklerin etkisi görülen
şair şiirin sosyal düşüncede etkili olduğuna inanmıştır. Bu bağlamda Blackwood’ın
Edinburgh Dergisi (Blackwood’s Edinburgh Magazine) derlemesinde yer alan
“Çocukların Feryadı” (The Cry of Children) (1843) şiirini Browning İngiltere’de çocuk
işçilerin içler acısı durumuna dikkat çekmek için yazmıştır. Şair bu şiiri yazarak böyle
bir sistemin zulmüne dikkat çekmek istemiştir. Barrett Browning’in endüstriyel topluma
duyduğu yabancılaşmayı yansıtan ve ekonomik çıkarlar için fabrikalarda ve maden
ocaklarında uzun süreli ve ağır çalışma koşullarında iş güvenliği ve yiyecek
yetersizliğine mahkûm edilerek çalıştırılan çocuk işçilerin durumunu ortaya koyar. Bu
bağlamda bu şiir toplumdaki endüstrileşmeye ve ahlak kirliliğine tepki olarak
yazılmıştır.
Şiirin genelinde şeytani imgelerle cehenneme benzetilen fabrikaları cennetle
özdeşleştirilen İngiltere’nin doğal yaşamıyla kıyaslayan Barrett Browning, çocukların
maden ocaklarıyla, fabrikalarla dolu kenti terk ederek çayırlara ve kırlara gitme arzusu
içinde olduğunu ifade eder. Ayrıca endüstrileşen toplumun ezici ve monoton
mekanizmasının insanın hayata dair umuduna verdiği zarara dikkat çekerek insan
yaşamının maddi çıkarlar için kötüye kullanılmasını eleştirir. Endüstrileşmenin
sömürüye dayalı sisteminde sıkışıp kalan çocukları konu alır. Şair çayırlarda kuzular
melerken, yuvalarında yavru kuşlar cıvıldarken, yavru geyikler gölgeleriyle oynarken,
yeni açan çiçekler batıya doğru salınırken İngiltere’nin maden ocaklarında veya
fabrikalarında çalışan çocukların “acı acı ağlamalarına” (weeping bitterly) dikkat çeker.
Şiirin ilk kıtasında şair kendi çıkarları için insanların kendi ırkına yaptığı zulmü tabiat
ananın kendi mensuplarına sağladığı huzurla karşılaştırır:
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Çocukların ağlamalarını duyuyor musunuz? Kardeşlerim,
Üzüntülerinin kaynağı yıllar mı?
Minik başlarını annelerinin karşısında eğiyorlar,
Ve gözyaşlarını durduramıyorlar.
Yeni doğan kuzular çayırlarda meliyor;
Yavru kuşlar yuvalarında cıvıldıyor;
Geyik yavruları gölgelerle oynuyor;
Yeni açan çiçekler yüzlerini batıya dönüyor—
Ama genç küçük çocuklar, Kardeşlerim,
Acı acı ağlıyor!
Diğerlerinin oyun çağında ağlıyorlar,
Özgürlerin ülkesinde.

(1-12)

Do ye hear the children weeping, O my brothers,
Ere the sorrow comes with years?
They are leaning their young heads against their mothers, —
And that cannot stop their tears.
The young lambs are bleating in the meadows;
The young birds are chirping in the nest;
The young fawns are playing with the shadows;
The young flowers are blowing toward the west—
But the young, young children, O my brothers,
They are weeping bitterly!
They are weeping in the playtime of the others,
In the country of the free.55

(1-12)

Şiirde doğadaki insan dışında kuzu, yavru geyik yeni açan çiçek gibi tüm canlıların
yavruları pastoral bir ortamda doğanın tadını çıkarırken henüz oyun çağında olan
çocuklar anneleri karşısında başlarını eğerek “acı acı ağlamaktadır” (weeping bitterly).
Böyle bir kıyaslamayla doğadan uzaklaşmanın çocuklar üzernindeki etkisine dikkat
çeken Barrett Browning insanların aksine doğanın kendi mensuplarına nasıl şefkatle
yaklaştığından da bahseder. Çocukların “özgürlerin ülkesinde” (in the country of the
free) ağladığı ifadesiyle ironi yaparak çocukların gerçekte hiç de özgür olmadıklarını
vurgular. Şiirin devamında ise tabiat ananın korumacılığından mahrum bırakılıp fabrika
sahiplerinin insafına bırakılan çocukların hissetmiş olduğu yabancılaşma ve klastrofobi
duygularını şu şekilde yansıtır:

55

Bu bölümde incelenen Elizabeth Barrett Browning’in şiirlerinin İngilizceleri, Ruth M. Adams’ın
editörlüğünü yapmış olduğu derlemeden alınmıştır.
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Bütün gün, tekerlekler vızıldıyor dönüyor, —
Rüzgârları yüzümüze çarpıyor, —
Kalplerimizi ve başımızı etkileyene kadar, —yükselen nabızlarımızla
Ve duvarlar onlara doğru dönüyor
Yüksek pencereden gökyüzü boş ve baş döndürücü görünür,
Duvardan aşağı sızan uzun ışığı iletir,
Tavanda gezinen karasinekleri gösterir
Hepsi dönüyor, bütün gün ve biz de onlarla beraber...
(ll. 77-84)
For, all day, the wheels are droning, turning, —
Their wind comes in our faces, —
Till our hearts turn, —our head, with pulses burning,
And the walls turn in their places.
Turns the sky in the high window blank and reeling,
Turns the long light that drops adown the wall,
Turn the black flies that crawl along the ceiling,
All are turning, all the day, and we with all.

(ll. 77-84)

Barrett Browning bu dizelerde endüstrileşmenin çocukları bir makinenin çarkına
dönüştürdüğünü etkili bir şekilde vurgulamaktadır. “Dönmek” (turn) kelimesindeki
tekrarla Barrett Browning, çocukları monoton ve sıkıcı bir yaşam içinde hapseden
endüstrileşmeyi eleştirir. Duvarların ve tavanların arasına sıkışmış çocukların yüzüne
açık havada esen rüzgâr değil makinenin çarklarının rüzgârı vurur ve çocuklar
gökyüzünü ancak yüksek pencereden göründüğü kadarıyla görebilirler. Tüm bunlar
çocukların doğaya ne kadar yabancılaştıklarının göstergesidir. Böylesine idealden uzak
bir portreyle şair anti-pastoral bir portre çizmektedir.
Şiirin genelinde çocukların acı durumuna dikkat çeken Barrett Browning son
kıtada fabrika ve maden ocağı sahipleri üzerinden etrafında ne olup bittiğine
duyarsızlaşan İngiliz toplumunu sert bir şekilde eleştirir. İngiliz toplumuna daha ne
kadar süre çocukların bu durumuna sessiz kalacağını ve çocukların kalp çarpıntılarını
görmezden gelerek ekonomik saltanatlarını sürdüreceklerini sorarak toplumda görülen
ahlak kirliliğini eleştirir:
Daha ne kadar” söyle zalim millet “ne kadar”, zalim millet?
Dünyayı bir çocuğun kalbi üzerinden döndürmeyi sürdüreceksin?
Çarptıkça kalbi ayakkabının topuğuyla bastırarak,
Ve tahtına giden yolda ayağınla ezerek?
Kanımız sıçrıyor, Ey Zorbalarımız,
Ve kardinalleriniz size yol gösteriyor;
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Ancak bir çocuğun sessizce ağlaması daha büyük bir bedduadır.
Öfkeli güçlü bir adamınkinden.

(153- 160)

“How long” they say “how long”, O cruel nation,
Will you stand, to move the world, on a child’s heart,Stifle down with a mailed heel its palpitation,
And tread onward to your throne amid the mart?
Our blood splashes upward, O our tyrants,
And your purple shews your path;
But the child's sob curseth deeper in the silence
Than the strong man in his wrath!

(153-160)

Bu kıtadaki eleştirinin odak noktası çocuklara zulmeden maden ocağı ve fabrika
sahipleri olsa da “zalim millet” (cruel nation) ve “bizim zorbalarımız” (our tyrants)
ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi Barrett Browning bu zulme sessiz kalan İngiliz
toplumunu da “zalim” (cruel) ve “zorba” (tyrants) olarak nitelendirmiştir. Şiirin sonuna
doğru “Ve kardinaliniz size yol gösterir” ifadesiyle de din adamlarının dini çarpıtarak
çocuklara yapılan haksızlıkları bir şekilde caiz kıldığını eleştiren Barret Browning
şiirini bir çocuğun hıçkıra hıçkıra ağlamasının lanetinin öfkeli ve güçlü bir
insanınkinden daha derin ve sessiz olduğunu idda ettiği bir uyarıyla sonlandırır. Tüm
bunlar toplum ahlakındaki yozlaşmaya birer eleştiridir.
Toplumsal bir eleştiri şeklinde yazılan “Çocukların Feryadı” (The Cry of
Children) şiiri ekoeleştirel bağlamda ele alındığında ise doğadan uzaklaştıkça insanların
mutsuz, monoton ve makineleşmiş bir şekilde yaşadığını açıkça göstermektedir. Şiirin
ilk kıtasında görüldüğü gibi doğadaki diğer canlıların yavruları neşe içinde doğanın
tadını çıkarırken insanların maddi kazançları uğruna suistimal edilen insan yavruları acı
acı ağlamaktadır. Bu yaklaşımıyla anti-pastoral bir portre çizen şair doğaya
yabancılaşmanın insanın iç dünyasını ne şekilde etkilediğini gözler önüne serer.
Barrett Browning’e göre İngiliz toplumu sadece kendi hemcinslerine karşı değil
doğaya karşı da umursamaz bir tutum içerisindedir. Ekoeleştirinin de karşı olduğu
insanı evrenin merkezi kabul eden görüşü (antroposentrik) eleştirdiği “Solan Gül” (A
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Dead Rose) şiirinde Barrett Browning’in bu düşüncesi belirgin bir şekilde
hissedilmektedir:
Ah Gül! Kim sana bu ismi vermeye cürret eden?
Artık ne gül rengindesin ne yumuşak ne de tatlı;
Ancak anız-buğday gibi solgun, sert ve kurusun, --Yedi yıl çekmecede tutulduktan sonra --- adın sana yakışmıyor.

(1-4)

Oh Rose! Who dares to name thee?
No longer roseate now, nor soft, nor sweet;
But pale, and hard, and dry, as stubble-wheat, --Kept seven years in a drawer --- thy titles shame thee.

(1-4)

Şiirine insana seslenir gibi “güle” büyük harfle seslenerek (Ah Gül!) başlayan Barrett
Browning daha ilk kelimeden itibaren doğaya vermiş olduğu önemi göstermektedir.
Şiirin genelinde doğanın bir parçası olan gülün insanlar tarafından maruz kaldığı
tahribatlardan bahsetmesi Browning’in insanı evrenin merkezi kabul eden anlayışı
(antroposantrik) desteklemediğini gösterir. Şiirde betimlenen yedi yıl boyunca bir
çekmecede hapsolan gülün rengi artık “gül rengi” olmaktan çıkmış, “yumuşaklığı” ve
“tatlılığı” kaybolmuş, “solmuş”, “biçilmiş buğdayın yerde kalan kısmı gibi sertleşmiş”
ve “kurumuştur” (No longer roseate now, nor soft, nor sweet;/ But pale, and hard, and
dry, as stubble-wheat, ---). Gülün hiç de iç açıcı olmayan bu kasvetli durumu adına
yakışmamaktadır (“thy titles shame thee”). Gülün bu negatif tasviri Barrett Browning’in
yaşamış olduğu Viktorya Dönemi’nde insanların doğaya vermiş olduğu tahribatları
yansıtmaktadır. Bu dönemde bir zamanlar güzel olan Thames Nehri, kanalizasyonun
nehre dökülmesinden dolayı bir atık yığınına dönüşerek içinde hiçbir balığın
yaşayamayacağı ölçüde kirlenmiştir. Şiirde bahsi geçen gül gibi ağaçların kesilmesiyle
yeryüzü “solmuş”, “sertleşmiş” ve “kurumuştur”. Benzer şekilde toprağın besin
değerleri azalmış ve asidik bir hâle gelmiştir. Bu bağlamda şiirde gülün başına gelen
tahribatlar bahsi geçen bu tahribatların vücut bulmuş hâli gibidir. Browning, şiirine
“rüzgâr”, “güneş”, “çiğ”, “sinek” ve “arı” gibi güle yaşam veren ve türünün devamını
sağlayan doğanın diğer unsurlarından da bahseder:
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Bir zamanlar seni hareket ettiren rüzgâr
Arasından çalıların dikenlerin ve alıp götüren
Kokunu tüm gün patika boyunca sürdüren
Şimdi seni koklasa, --- tad alamayıp senden vazgeçer.

(5-8)

Bir zamanlar sana tutulan güneş,
Senin gözkamaştırıcı yapraklarınla şanına şan katardı,
Parıltılar çıkana ve çiçek ışıldayana kadar, --Şimdi üstünde parlasa, tek bir tonunu bile aydınlatmaz.

(9-12)

Bir zamanlar seni nemlendiren çiğ
Ve önce beyaz olup pembeleşen
Düştüğü için senin kan kırmızısı rengine, --Şimdi üstüne düşse, --- sana dokunduğu yeri karartır.

(13-16)

Sana rastlayan sinekler,
Küçük ayaklarının üstünde durup kanatlarını germek için
Temiz yaprakların arasında ısınmak için, --Şimdi seni görseler, --- soğuk bir şekilde seni görmezden gelir

(17-20)

Senden öz alan arılar,
Kovanlarınınn üstünde senin parfüm amberini yaparlardı,
Ve senin içinde neşe içinde kendilerinden geçerlerdi, kalana kadar çok azı, --Şimdi senin önünden geçseler, kör olmuş gibi seni gözden kaçırırlar.
(21-24)
The breeze that used to blow thee
Between the hedgerow thorns, and take away
An odour up the lane to last all day, --If breathing now, --- unsweetened would forego.

(5-8)

The sun that used to smite thee,
And mix his glory in thy gorgeous urn,
Till beam appeared to bloom, and flower to burn, --If shining now, with not a hue would light thee.

(9-12)

The dew that used to wet thee,
And, White first, grow incarnadined because
It lay upon thee where the crimson was, --If dropping now, --- would darken where it met thee.

(13-16)

The fly that lit upon thee,
To stretch the tendrils of its tiny feet,
Along thy leaf’s pure edges, after heat, --If lighting now, --- would coldly overrun thee.

(17-20)

The bee that once did suck thee,
And build thy perfumed ambers up his hive,
And swoon in thee for joy, till scarce alive, --If passing now, --- would blindly.

(21-24)
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Bu mısralarda “Bir zamanlar (gülü) hareket ettiren rüzgârın”, “çiçekler açana dek
beliren güneşin”, “gülü nemlendiren çiğin”, “güle konan sineğin” ve “gülden öz alan
arının güle olan yaklaşımları karşılaştırılır. Anlatıcı her kıtada doğanın bu ögelerinin
güle olan yaklaşımını gül dalında olduğu zamanla yıllarca çekmecede hapsolduktan
sonraki durumuyla karşılaştırmalı olarak sunar. Bir zamanlar gülün tohumlarını yayarak
türünün devamını sağlayan rüzgâr artık gülden vazgeçmiştir (forego thee). Gülün
fotosentezle elde ettiği enerjiyi sağlamasında, çiçek açmasında ve farklı renk tonlarına
sahip olmasında katkıda bulunan güneş artık gülü aydınlatamaz hâle gelmiştir. Güle can
suyunu veren ve onun “kan kırmızısı rengini” (crimson) korumasını sağlayan çiy, şimdi
güle değse onu karartır. Dinlenmek ve ısınmak için güle konan sinek artık soğuk bir
tavırla gülü görmezden gelir (coldly overrun thee). Son olarak da eskiden gülden öz
alan, gülün hoş kokusunu kovanlarına taşıyan ve neşe içinde gülün içinde kendinden
geçen arılar artık kör olmuşçasına onu görmezden gelirler (blindly overlook thee).
Görüldüğü gibi doğanın birer parçası olan rüzgâr, güneş, çiğ ve arı gül dalındayken hep
birlikte onun “gelişmesini ve çiçek açmasını” (bloom and flower) ve kan kırmızısı
(crimson) rengini almasını sağlarken artık insan eliyle hapsolan güle bir fayda
sağlamamaktadır. Bu yaklaşımıyla Browning, insanı evrenin merkezi kabul eden
anlayışı (antroposentrik) reddederek doğanın insanlardan daha çok kendi sakinlerine
göz kulak olma kapasitesine sahip olduğunu gözler önüne serer. Çekmecede insan eliyle
hapsolan gül doğanın ona sağladığı canlı renklerden ve güzelliklerden mahrum kalmış
ve solmuştur. Bu bağlamda Browning, insanların kendi kontrolünde olduğunu iddia
ettikleri doğayı korumada ne kadar başarısız olduklarına dikkat çeker.
Bu şiirinde Browning’in vurguladığı bir diğer nokta ekoeleştirinin “bütünsel
evren” anlayışının savunduğu gibi doğanın her bir unsurunun birbiriyle muhteşem bir
uyum içinde olması ve doğanın bir parçasının bile zarar görmesi durumunda doğanın
diğer unsurlarının da etkilenmesidir. Şiirde betimlenen gülün insanlar tarafından
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hapsedilmesi arıların o gülden öz almasını engelleyerek arıların evsiz kalmasına ve
mahsüllerin varlığının tehlikeye düşmesine sebep olur. Çünkü dünyadaki mahsullerin
oluşumu büyük oranda arılara bağlıdır. Arıların yok olması ise ekosisteminin büyük
ölçüde çökmesine ve tüm canlıların da bu durumdan etkilenmesine sebep olur. Bu
bağlamda Browning, insanların varlıklarını borçlu oldukları doğaya zarar verme hakkı
olmadığını savunarak onları doğayı sevmeye davet eder:
Kalp seni bilir,
Yalnız ve yalnız! Tatlı tatlı koklayan kalp,
Seni güzel gören, seni bir bütün olarak değerlendiren,
--Şimdi seni gizleyen tüm değişiklikleri görmesine rağmen

(18-21)

Evet ve kalp sana borçludur
Tüm bu küstah güllere gösterilen sevgiden fazlasını, solan gül!
Julia’nın dans ederken sıktığı gibi, gülümseyerek soğukça! --Bu kalpte hâlâ durur- seni kırmış olmanın üzüntüsü!

(19-22)

The heart doth recognize thee,
Alone, alone! The heart doth smell thee sweet,
Doth view thee fair, doth judge thee most complete,
--Though seeing now those changes that disguise thee.

(18-21)

Yes, and the heart doth owe thee
More love, dead rose! than to such roses bold
As Julia wears at dances, smiling cold! --Lie still upon this heart
--which breaks below thee!

(19-22)

Son iki kıtada söyleyici, yedi yıl çekmecede kaldıktan sonra gülü gül olmaktan
uzaklaştıran değişikliklere rağmen (“Şimdi seni gizleyen tüm değişiklikleri görmesine
rağmen”) gülün hoş kokusunu ve varlığını ona borçlu olduğunun farkına varan
kalbinden bahseder (the heart doth owe thee). Son kıtada güle “Daha çok sevgi, solan
gül” (More love, dead rose!) diye seslenerek insanların doğaya zarar verip onu yok
etmeyi değil onu daha çok sevip koruması gerektiğini vurgular.
“Solan Gül” (A Dead Rose) şiiri genel olarak incelendiğinde gülün yaşadığı
Viktorya Dönemi’nde şahit olduğu doğa tahribatına dikkat çekmek için yararlanılan bir
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sembol olduğu gözlenir. Barrett Browning, ekosistemdeki tüm canlıların birbiri
arasındaki uyuma dikkat çekerek 20. yüzyılda derin ekoloji adıyla ortaya çıkan akıma
öncülük etmiştir. Ayrıca insanların kendilerini doğanın ve dünyanın merkezinde
görmelerine rağmen doğayı korumada ne kadar başarısız olduğunu da gözler önüne
sererek antroposentrik yaklaşımı reddetmiştir.
Sonuç olarak Elizabeth Barrett Browning’in şiirlerinde yaşadığı Viktorya
Dönemi siyasetinin çocukların emeğinin kötüye kullanılmasını ve dönemin din
adamlarının ve toplumun bu duruma sessiz kalarak katkıda bulunmasını eleştirerek
ahlak kirliliğine, insanların kendi arzuları için doğadan istedikleri gibi yararlanacağı
düşüncesini eleştirerek de doğa kirliliğine ayna tutmaktadır. Direkt olarak doğa kirliliği
temasını işlediği bir şiiri bulunmamasına rağmen bu çalışmada Barrett Browning’e yer
verilmesinin nedeni şiirlerinde insan-doğa uyumu, doğadaki tüm canlıların varlığının
birbirine bağlı olduğunu savunan bütünsel evren düşüncesi, doğa tahribatına neden olan
ahlak kirliliği gibi ekoeleştirinin savunduğu düşüncelere öncülük etmiş olmasıdır.

3. 2. Doğaya Anti-pastoral Yaklaşımlar: Matthew Arnold
Matthew Arnold (1822-1888), genellikle kesinliğin vermiş olduğu rahatlığın
kaçınılmaz sona erişi ve bunun getirdiği melankoli üzerine yazan entelektüel bir şairdir
(Collini 2-3). Romantik şairler gibi şiirlerinde zaman zaman doğanın iyileştirici
gücünden bahsetse ve İngiltere’nin kırsalıyla özdeşleşmiş yerleri övse de Arnold’ın
şiirleri Romantik şairlerin şiirlerinden çok farklıdır. Doğa ve insanın uyumlu bir şekilde
yansıtılmadığı Arnold’ın şiirlerinde Romantik şiirde yaygın bir görüş olan insanların
ancak doğayla uyum içinde yaşadıkları sürece mutlu olacakları düşüncesinin Viktorya
Dönemi’nde geçerliliğini yitirmiş olduğu hissedilmektedir. Arnold’ın 1867 yılında
yayımlanan Yeni Şiirler (New Poems) kolleksiyonunda yer alan ve kültürel bir değer
olan dinî inancın azalmasının insanları doğaya yabancılaştırdığını savunan “Dover
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Sahili” (Dover Beach) şiiri bu şiirlerden biridir. Bu şiir ayrıca yine Arnold’ın
kaleminden çıkmış, din, sanat gibi yüksek kültürün insanları şiddetten alıkoyacağına
ilişkin görüşlerini aktardığı Kültür ve Anarşi (Culture and Anarchy) (1869) adlı eserine
zemin hazırlamıştır (Collini 30, 39; Gifford Pastoral, 117).
“Dover Sahili” (Dover Beach), 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan
Darwinizm’in bilimi, felsefi rasyonalizmi ve özellikle de dinî inançları etkileyerek
toplumda rahatsız edici ve hızlı sosyal değişime sebep olmasını eleştirir (Gifford 119).
Arnold, bu değişime gelgitten dolayı geri çekilen “İnanç Denizi” (The Sea of Faith)
metaforuyla dikkat çeker:
İnanç denizi de,
Bir zamanlar dünyanın kıyılarının tamamını bir bütün olarak sarardı.
Parlak sıkıca bağlanmış bir kuşağın kıvrımları gibi dururdu.
Ancak şimdi duyduğum tek şey
Onun melankolisi, bitmek tükenmek bilmeyen uğultusu,
Geri çekiliyor, esintisine doğru
Gece rüzgârının, uçsuz bucaksız kasvetli kıyılarına doğru
Ve dünyanın çıplak çakıllarına doğru.

(21-28)

The sea of Faith,
Was once, too at the full, and round earth’s shore
Lay like the folds of a bright gridle furled.
But now I only hear
Its melancholy, long withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night wind, down the vast edges drear
And naked shingles of the world.56

(21-28)

Şiirin bu üçüncü kıtasının ilk üç mısrasında Arnold, “bir zamanlar” (once) “inanç
denizi”nin (the sea of faith) dünyanın bütün kıyılarını kapladığına ve “parlak, sıkıca
bağlanmış bir kuşağın kıvrımları” gibi durduğuna dikkat çeker. Tüm dünyayı sarmak
Tanrı’nın iyi olduğuna ve dünyayı iyicil bir şekilde yarattığına yönelik bir inançtır.
Arnold’ın deyimiyle “kültürlü” (cultured) dünyanın büyük bir kısmının sahip olduğu bu
inanış, kültürün doğal dünyayı şekillendirmekte etkili olduğunu gösterir. Dinî inancın
azalması, söyleyiciyi dinî bir imge olarak rahat edebileceği vaatlerle ve umutla dolu bir

56

Bu şiirin İngilizcesi, Abrams’ın editörlüğünü yapmış olduğu antolojinin ikinci cildinden alınmıştır.
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kıyıya değil “uçsuz bucaksız kasvetli kıyılara” (vast edges drear) atar. Öyle ki şair
kendini üzerinde hiçbir şeyin yaşamadığı ya da keyifli bir yaşam sürmediği “çıplak
çakılları” (naked shingles) görebildiği dünyanın bir ucunda hisseder (Gifford 119).
Yabancılaşma hissi şiirin devamına şu şekilde yansır:
Ah aşk, dürüst olmamıza izin ver,
Birbirimize karşı, çünkü dünya
Hayaller âlemindeymişçesine gözümüzün önünde yalan söylüyor gibi,
Öylesine çeşitli, öylesine güzel, öylesine yeni,
Gerçekte ne neşe var, ne sevgi, ne ışık
Ne de kesinlik, huzur, acı dindirme
Mücadelenin ve kaçışın sinyalleriyle kafası karışık süpürülerek
Bihaber ordular geceyle çakışır.

(29-37)

Ah love, let us be true,
To one another! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.

(29-37)

İlk dört mısrada sevgi tek teselli kaynağı gibi görülmektedir. Ancak beşinci mısranın
sonundan itibaren şiirin soğuk ve umursamaz bir dünyada evsiz barksız kalmaya ilişkin
çizdiği karanlık portreyle bu teselli de yok olur gider. Çizilen bu portrede dünyada
hiçbir “neşe”, “sevgi”, “ışık”, “kesinlik”, “huzur” ve “dindirme” bulunmamaktadır.
“Hayaller diyarını anımsatan ve “çok muhtelif”, “çok güzel” “çok taze” görünen doğal
dünyada artık “eğlencenin”, “sevginin “ve “kesinliğin” var olmadığı vurgulanmıştır.
Belirsizliklerle dolu ve bir savaş alanını andıran bu dünyada yaşayan insanların ise ilahi
bir amaç olmadan mevcudiyetleri için mücadele ettiklerine dikkat çekilmiştir.
Görüldüğü gibi bu şiirde Arnold, pastoralden oldukça uzak bir portre
çizmektedir. Ayrıca Romantik şiirde yaygın bir düşünce olan insanların doğayla uyum
içinde

yaşamaları

gerekliliğini

artık

yerine

getirmenin

mümkün

olmadığı

vurgulanmaktadır. Bu özellikleriyle “Dover Sahili” (Dover Beach), Arnold’ı Terry
Gifford’un ifade ettiği pastoralin bir türü olan “anti-pastoral” geleneğin bir parçası
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yapar (Gifford 119-120). Ayrıca bu şiir, doğa ve kültürün ayrılmaz birer parça
olduğunun da bir göstergesidir. Kültürel bir değer olan dinî inancın azalması, toplumu
etkileyerek insanları doğadan tat alamayan bir hâle getirmektedir. İnancı kaybolan
toplum kendini belirsizliklerin, karanlığın, huzursuzluğun ve bireyselliğin içinde bulur.
Bu bağlamda “Dover Sahili” (Dover Beach); kültür, doğa ve toplumun birbirlerinin
ayrılmaz birer parçası olduğunun güzel bir örneğidir.
Arnold’ın insanların doğaya yabancılaşması temasını ele aldığı bir diğer şiir
“Doğa ile Uyum İçinde” (In Harmony with Nature)’dir. Bu şiir Romantik Dönem’de
yaygın bir düşünce olan insan ve doğanın birbiriyle uyum içinde yaşaması gerektiğine
ilişkin inancın Viktorya Dönemi İngiltere’sinde geçerliğini yitirmiş olduğunun en güzel
örneklerindendir:
“Doğayla uyum içinde?” Rahat durmayan ahmak,
Böylesine bir hararetle kim bu duyguyu aşılar ki?
Doğru bile olsa, en düşük ihtimalDoğa gibi güçlü, Doğa gibi havalı!

(1-4)

Şunu bilin ki insan Doğanın sahip olduğu her şeye hatta fazlasına sahiptir,
Ve öyle ki iyi umutları vardır.
Doğa zalimdir, insansa kandan bıkmıştır;
Doğa inatçıdır, insan mecburen sever;
(5-8)
Doğa kaypaktır, insanın dinlenmeye ihtiyacı vardır;
Doğa hiçbir borcu affetmez ve mezardan korkmaz
İnsan ince olurdu ve kutsanmış vicdanlı.

(9-11)

“In harmony with Nature?” Restless fool,
Who with such heat dost preach what were to thee,
When true, the impossibilityTo be like Nature strong, like Nature cool!

(1-4)

Know, man hath all which Nature hath, but more,
And in that more lie all his hopes of good.
Nature is cruel, man is sick of blood;
Nature is stubborn, man would fain adore;

(5-8)

Nature is fickle, man hath need of rest;
Nature forgives no debt, and fears no grave;
Man would be mild, and with self-conscience blest.57
57

Bu şiirin İngilizcesi https://www.enotes.com/topics/harmony-with-nature-preacher sitesinden
alınmıştır.

(9-11)
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Ekonomik büyümenin ve endüstrileşmenin zirveye ulaştığı Viktorya Dönemi
İngiltere’sini yansıtan bu şiirde Arnold, endüstrileşme ve materyalizmin artmasıyla
birlikte İngiltere toplumunda manevi ve entelektüel değerlerin azalmasını ve insanın
doğaya yabancılaşmasını konu alır. Daha ilk mısradan itibaren Arnold “doğa ile uyum
içinde olmanın” (in harmony with Nature) mümkün olmadığını vurgulamaktadır.
Romantiklerden farklı olarak doğayı “güçlü” (strong), “soğukkanlı” (cool), “zalim”
(cruel),

“inatçı”

(stubborn)

ve

“değişken”

(fickle)

gibi

sıfatlarla

insanın

düşmanıymışçasına tasvir eder. Arnold’a göre doğa kendinden alınıp götürülen hiçbir
şeyi affetmediği gibi (forgives no debt) can almaktan da çekinmez (fears no grave).
Şiirin son mısrasında ise Arnold Viktorya Dönemi’ne karşılık gelen yaşamış olduğu
dönemde insanların doğaya hâkimiyet kurma çabasına şu şekilde dikkat çekmektedir:
İnsanlar Doğanın nerede son bulduğunu öğrenmeye başlamalı;
İnsan ve doğa asla sıkı dost olamaz.
Ahmak, onu alt edemezsen, kölesi olarak kalmaya devam edersin.

(12-14)

Man must begin, know this, where Nature ends;
Nature and man can never be fast friends.
Fool, if thou canst not pass her, rest her slave!

(12-14)

Şiirin ilk mısrasında ele alınan “Doğayla uyum içinde” (In harmony with Nature)
anlayışının neden mümkün olmadığının gerekçesi bu kıtada “İnsan ve doğa asla sıkı
dost olamaz” (Nature and man can never be fast friends) olarak verilmiştir. Bu sav
Romantiklerin idealize ettiği insanın doğayla uyum içinde yaşaması gerektiği
anlayışının Viktorya Dönemi’nde geçerliliğini yitirdiğinin bir göstergesidir. Bu
özellikleri şiirin “anti-pastoral” geleneğin özelliklerini taşıdığını gösterir. Ayrıca
Arnold’ın yaşamış olduğu zamanda endüstrileşmenin etkisiyle İngiliz toplumunun kendi
çıkarları doğrultusunda tarıma dayalı bir toplumdan makineleşmeye dayalı bir hâle
dönüşerek doğayı kontrol etmeye çalıştığını vurgulaması göz önüne alındığında bu
mısralar toplumsal eleştiri niteliğindedir.
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Sonuç olarak Matthew Arnold’un şiirleri incelendiğinde doğanın pastoral
olmaktan çok uzak bir biçimde tasvir edildiği ve insanların doğayla uyum içinde
yaşamalarının artık mümkün olmadığı vurgulandığından bu şiirlerin anti-pastoral
özellikler taşıdığı gözlenmektedir. “Dover Sahili” (Dover Beach) şiirinde doğa uçsuz
bucaksız ümitsiz bir kıyıya benzetilmiş ve üzerinde hiçbir şeyin yaşamadığı ya da
keyifli bir yaşam sürmediği bir yer olarak tasvir edilimiştir. Benzer şekilde “Doğa ile
Uyum İçinde” (In Harmony with Nature) şiirinde insan-doğa uyumunun mümkün
olmadığı vurgulanmıştır. Şiirlerin odak noktası farklı olsa da Arnold her iki şiirde de
insanların doğaya yabancılaşması teması üzerinde durarak yaşadığı Viktorya Dönemi
İngiltere’sinin doğaya yaklaşımına ayna tutmuştur. “Dover Sahili” (Dover Beach)
şiirinde dinî inancın toplumda azalması, insanları doğadan uzaklaştıran bir etken olarak
yansıtılırken “Doğa ile Uyum İçinde” (In Harmony with Nature) şiirinde insanların
doğayla uyum içinde yaşamaktan çok “doğaya üstün gelme” (pass her) çabası içinde
olduğu üzerinde durulur. Bu bağlamda Arnold’ın şiirlerinde toplumda meydana gelen
herhangi bir bozulmanın toplumun doğayla olan ilişkisine de zarar verdiği
gözlenmektedir.

3. 3. Tanrı Sevgisinden Doğa Sevgisine: Christina Rossetti
Christina Rossetti’nin (1830-1894) şiirleri Hopkins şiirlerinde olduğu gibi
önemli ölçüde inancı şekillendirir. Ancak Rossetti’nin şiirlerinde dinî temalar
Hopkins’in şiirlerine kıyasla daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Bir Tractarian58
olan Rossetti, edebiyatın yaşadığımız dünyayı değiştirme gücüne inanan Koyu
58

Tractarian akımı doğanın Tanrı’nın varlığının bir göstergesi olmasının önemine vurgu yapan inanca
yönelik edebî bir yaklaşımdır. Tractarian akımının destekçileri tarafından yazılan eserler, dünyada
Tanrı’nın varlığını hissetme konusunda panteizme yakın bir yaklaşım sunar. Ancak panteizmden farklı
olarak Tractarianism’de dünya Tanrı’nın varlığının bir yansıması değil bir göstergesidir. Tractarian yazın
sembollerin, kinayelerin, moral verici, manevi ve derin dinî inanç deneyimlerinin okunmasını gerektirir
(Trowbridge 63, 66).
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Anglikanizm’in (High Anglicanism) bir mezhebini benimsemiştir (Trowbridge 63). Hz.
İsa’nın İkinci Gelişi’ni hevesle bekleyen Rossetti’ye göre günümüzde dünya
endüstrileşme, tüketimcilik, emperyalizm, kölelik, savaş, yoksulluk ve doğanın
insanların çıkarları için suistimal edilmesi gibi sebeplerden dolayı yara alarak materyal
bir değişime uğramıştır. Bu değişimin etkileri ancak Hz. İsa’nın dünyaya yeniden
gelişinin insanlara yeniden nezaket, öğrenme sevgisi ve günahtan arınma getirmesiyle
birlikte son bulacak ve dünya eski el değmemiş hâline geri dönecektir. Dünyevi
yaşamdan ziyade materyalizmi, tüketimi, açgözlülüğü, zenginliği, gücü ve zalimliği yok
edecek olduğundan kıyameti hoş karşılayan Rossetti’ye göre kıyamet yeni bir
başlangıcın habercisidir ve bu başlangıç Yeni Kudüs’ü, Londra’yı da içine alacak
şekilde tüm şehirleri kapsayacaktır. Bu düşünceyle Rossetti kendisini eserleri
aracılığıyla okuyucularını diğer insanlarla ve Tanrı ile uyumlu bir şekilde yaşayarak bu
yeni yaradılışa hazırlamaya adamıştır (Mason, Location 166-319).
Rossetti, şiirlerinde doğayı Tanrı’nın varlığının bir simgesi olarak yansıtır ve
dinî mesajlarını genellikle doğa aracılığıyla verir. Rossetti’nin bu yaklaşımı tüm
eserlerinde çevre ve inancın bir arada yer almasına sebep olmuştur. Wordsworth’ün
Göller Bölgesi gibi belirli bir doğal güzelliğe duyduğu sevginin yaşayan her şeyi
sevmesini sağladığı gibi Rossetti’nin doğa sevgisinin kaynağı da Tanrı sevgisidir.
Dünyanın yaratıcısı olan Tanrı’dan medet uman ve Tanrı’nın yarattıkları arasında
eşitliği benimseyen bir anlayışa ve insanları diğer canlı türlerinden üstün tutmayan bir
yaklaşıma sahiptir (Trowbridge 64- 66). Bu yaklaşımıyla ekoeleştirinin derin ekoloji
dalının öncülerindendir. Örneğin hem kişinin kendisini hem de Tanrı’yı doğru bir
şekilde anlamada çevreyi anlamanın önemini vurguladığı Zaman Geçer (Time Flies)
adlı şiir kitabında yer alan “5 Temmuz” (July 5) şiirinde Rossetti insanların dünya
üzerinde hâkimiyet kurmaya haklarının olmadığını şu sözlerle vurgular (Trowbridge
74):
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Bizde olmayan masum gözler
Yaradılmıştır bakmak için çiçeklere,
Küçük kuşların ve küçük böceklerin gözleri:
Sabahtan yaz sabahından sonra,
Dikenli tatlı gül
Açar bağrını hepsine.
En küçüğünden en sonuncusuna kadar
Süzülenlerin titreyen kanatlarında,
Ya da sürünenlerin gözlerden ırak çimen saplarının arasında
Hepsinin apaçık hakkı vardır
Kendi çaplarında tat almak için
Kral ve kraliçeler sıfatlarıyla.59

(1-12)

Innocent eyes, not ours,
Are made to look on flowers,
Eyes of small birds and insects small:
Morn after summer morn,
The sweet rose on her thorn
Opens her bosom to them all.
The least and last of things
That soar on quivering wings,
Or crawl among the grass-blades out of sight,
Have just as clear a right
To their appointed portion of delight,
As Queens or Kings.

(1-12)

Görüldüğü gibi bu şiirde Rossetti doğanın sadece insanlara değil doğadaki tüm canlılara
ait olduğunu vurgular. Şiirde doğa güzelliklerini her canlıya sunmaktadır. Örneğin
şiirde bahsi geçen “dikenli tatlı gül”; bağrını kuşlara, böceklere, tüm canlılara açar.
Şiirde ayrıca tüm canlıların doğadan belli bir keyif alma hakkına sahip olduğu
vurgulanır. Kimi canlılar titrek kanatlarıyla havada süzülürken kimileri gözden uzak bir
şekilde çimenlerde gezinir. Doğadaki canlılara “kral ve kraliçeler” olarak seslenen
Rossetti, insanlardan masum olduğu için doğadaki canlıların insanlardan daha çok
doğadan keyif alabilme yetenekleri olduğunu ima eder. Şiir, kaynağını yine Rossetti’nin
yazdığı ve söyleyicinin doğanın güzelliklerini görebilecek kimse olmadığında doğanın
heba olduğunu vurguladığı “Bu İsrafın Sebebi Ne?” (To What Purpose is This Waste?)
şiirinden alır. Her iki şiirde de Rosssetti insan müdahalesine gerek duymayan bağımsız
bir ekosistemin varlığından bahseder (Trowbridge 75). Bu yönüyle insan merkezli

59

Bu bölümde incelenen şiirlerinin İngilizceleri Serena Trowbridge’in makalesinden alınmıştır.
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(antroposantrik) anlayışı reddeden Rossetti’nin bu şiiri ekoeleştirinin derin ekoloji
dalının ileri sürdüğü insanların doğadaki diğer canlılardan üstün olmadığı görüşünü de
destekler. Şiir ayrıca doğadaki diğer canlılardan farklı olarak doğadan haz almayı
unutmuş toplumun bir eleştirisidir. Bu yaklaşımıyla Rossetti, Wordsworth’ün “Dünya
Çoktur Bize” (The World is Too Much with Us) şiirini anımsatmaktadır.
Wordsworth’ün doğanın saflığını güzelliğini daha iyi özümseyebilmek için doğaya
yabancılaşmayan paganlara imrendiği gibi Rossetti de doğanın “kral ve kraliçeleri”
olarak adlandırdığı “küçük kuşlar”ın ve “küçük böcekler”in doğanın tadını çıkarma
konusunda insanlardan daha başarılı olduğunu ima eder.
Masumiyeti ve saflığıyla insanlara örnek teşkil eden doğa tasvirinin yapıldığı bir
diğer Rossetti şiiri yine Time Flies (Zaman Geçer) derlemesinde yer alan “15 Mart” tır
(March 15th). Bu şiirinde de Rossetti, okuyucuyu doğanın saflığından örnek almaya
davet eder:
Zambaklar çiği içer,
Kuzular dereyi içer ve ben de içerim onlardan;
Çünkü onlar saf
Ve masum türleridir, sizlerin yaratıcısı olan
Sevgili Tanrı’nın.

(1-4)

Thy lilies drink the dew,
Thy lambs the rill, and I will drink them too;
For those in purity
And innocence are types, dear Lord, of
Thee.

(1-4)

Bu şiirde pastoral bir portre çizen doğa, “saflığıyla” (purity) insanlara örnek teşkil eder.
Rossetti’nin inandığı Eski Ahit’e göre dünyevi tüm nesnelerde ve olaylarda Cennet’ten
bir parça bulunur ve doğanın masumiyeti yaratıcısına olan bağlılığından gelir
(Trowbridge 73-74). Şiirde doğanın unsurları olan “zambaklar” ve “kuzular”
“Yaratıcı’ya” (dear Lord) olan bağlılığı sürdürdüklerinden “saf” ve “masum” kalmayı
başarabilmiştir. Bu bağlamda şiirde Rossetti’nin amacı insanların doğanın Tanrı’ya olan
sadakatinden ilham alarak Yaratıcı’ya bağlı kalmalarını sağlamaktır. Viktorya
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Dönemi’nin dinî çalkantıları göz önüne alındığında bu şiirde Rossetti’nin doğa
sevgisinden yola çıkarak toplumu Tanrı’ya yönlendirmeye çalıştığını ifade etmek
mümkündür. Çünkü Rossetti’ye göre yaratıcısına bağlı kalan doğa üzerinde hâlâ
Cennet’ten bir parçaya sahiptir ve bu “saf” ve “masum” parçadan ilham alarak insan,
Tanrı’ya ulaşabilir.
Christina Rossetti, şiirlerinde edebiyatın dünyayı değiştirme gücüne olan
inancıyla doğa aracılığıyla dinî inancı sarsılan ve endüstrileşme, tüketimcilik,
emperyalizm, doğanın insanların çıkarları için suistimal edilmesi gibi sebeplerden
dolayı yara alarak değişime uğrayan Viktorya kültürünü Tanrı’ya yönlendirmeye çalışan
ve insan-doğa ilişkisinde ekoeleştirel bir tutum segileyen bir şairdir. Bu sebeplerden bu
çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Tanrı’nın yarattıkları arasında eşitliği benimseyen
bir anlayışla insanları diğer canlı türlerinden üstün tutmayan ve bu bağlamda doğanın
sadece insanlara değil doğadaki tüm canlılara ait olduğuna yönelik bir yaklaşıma
sahiptir. Ayrıca ekosistemin insan müdahalesine ihtiyaç duymayan bağımsız bir yapıya
sahip olduğuna inanır. Rossetti’nin bu düşünceleri ekoeleştirinin derin ekoloji dalının
öncüleri arasında konumlandırır. Rossetti’nin şiirlerinde doğadaki (insan olmayan)
canlıların doğayla ilişkisinin ve doğanın masumiyetinin insanlara örnek teşkil etmesi ve
şiirlerinde Viktorya kültürünün doğaya yabancılaşmasını eleştirmesi de Rossetti’yi
ekoeleştiri çalışmalarında aranan bir şair yapar.

3.4. Hava, Su ve Toprak Kirliliği: Gerard Manley Hopkins
Gerard Manley Hopkins, (1844-1889) Viktorya Dönemi’nde yaşamış olsa da
şiirlerinde sıradışı ölçü ve sözcük dizimi kullanmasının yanı sıra şiirlerinin şairin
ölümünden yirmi dokuz yıl sonra yayımlanmış (1918) olmasından dolayı uzun bir süre
“modern” edebiyatın önde gelen şairi olarak nitelendirilmiştir. Şiirlerinin edebiyat
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eleştirmenlerince değerlendirildiği 1920’lerde ve 1930’larda çoğu Viktorya şairinin
güncelliğini yitirdiği bu dönemde Hopkins, Viktoryen çağdaşlarından bağımsız olarak
değerlendirilmiştir. Hopkins’in eserlerinin “modern” olarak değerlendirilmesi uzun bir
süre bu şekilde devam etmiştir. Öyle ki dönemin en etkili antolojilerinden Modern Şiirin
Faber Kitabı (The Faber Book of Modern Verse) (1936) Hopkins’in şiirlerini W.H.
Auden, Dylan Thomas, T.S. Eliot gibi modern şairlerin şiirleriyle birlikte yayınlamıştır.
Benzer şekilde İngiliz Edebiyatının Norton Antolojisi (The Norton Anthology of English
Literature) ilk dört basımı da (1962-79) Hopkins’i yirminci yüzyıl şairleriyle birlikte
sınıflandırmıştır. Ancak bu antolojinin 1986 yılı basımından itibaren Hopkins,
Viktoryen şairler arasında konumlanmaya başlamıştır. Antolojinin 2000 yılı basımında
da ifade edildiği gibi bu durumun nedeni Hopkins’in “modern” şair olarak
değerlendirilmesinin yanlış olduğunu göstermek değil şairin yaşamış olduğu dönem
şairleriyle

birlikte

değerlendirildiğinde

şiirlerin

daha

net

anlaşılabileceğinin

düşünülmesidir (Abrams vol. II, 1648-1649). Bu çalışma boyunca da şiir incelemeleri
tarihsel bir süreçte yapıldığından Gerard Manley Hopkins Viktorya Dönemi şairi olarak
ele alınarak şairin doğa kirlilği temalı şiirleri bu bölüm çerçevesinde incelenmiştir.
Ayrıca doğa kirliliğine ve tahribatına ilişkin diğer Viktoryen şairlerden daha çok eser
verdiğinden bu bölümde Hopkins’in diğer şairlerden daha fazla sayıdaki şiirine yer
verilmiştir.
Alison Sulloway, Gerard Manley Hopkins ve Viktoryen Mizacı (Gerard Manley
Hopkins and the Victorian Temper) (1972) adlı kitabında Hopkins’i bir doğa şairi
olmanın yanı sıra Carlyle, Ruskin, Arnold, Newman gibi dönemin önde gelen sosyal
kritiklerin arasında konumlandımıştır (Parham 260). Hopkins de döneminin diğer sosyal
kritikleri gibi yaşadığı dönemdeki doğa tahribatına sessiz kalamamış ve şiirleriyle
dönemin çevre sorunlarına yönelik bir farkındalık yaratarak toplumu yeniden
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yapılandırmayı kendine bir görev bilmiştir (Parham 272). Yaşadığı yüzyılın
medeniyetinde görülen doğa kirliliğini mektuplarında şu şekilde eleştirir:
Blackburn’ün Widnes’ın ve St. Helen’in havasının kirli olduğu gibi havayı;
Thames’in, Cylde’nin ve Irwell’in suyunun kirli olduğu gibi suyu kirletmek
kirlilik değil mi? Evet pislik (akt. Parham 272).
Viktorya Dönemi şiiri ve “modern şiir” çalışmalarınında olduğu gibi Viktorya Dönemi
ekoeleştiri çalışmalarında da Hopkins önde gelen bir şairdir. Viktorya Edebiyatı
ekoeleştiri çalışmalarını başlatan ve bu çalışmaların gerekliliğini vurgulayan Parham, bu
çalışmalarda Gerard Manley Hopkins’e (1884-1889) yer verilmesini istemiş ve bunun
gerekçelerini şu şekilde ifade etmiştir:
Ve son olarak umarım Viktoryen ekoloji çalışmalarında Gerard Manley
Hopkins’e yer verilir. Çünkü bana göre Hopkins Viktoryen ekosisteminin belirli
durumlarını mütemadiyen hayal gücüyle yeniden canlandıran tek Viktoryen
Şairiydi. 'Inversnaid' (yaban hayat ile ilgili) 'Binsey Poplars' (ağaçların
kesilmesiyle ilgili) ve 'Felix Randal' (kentsel kirlilik ve insan sağlığıyla ilgili)
gibi pek çok şiirinde Hopkins, ekolojik düşüncenin neredeyse tamamını ifade
eder. Bu şiirler, sadece Hopkins’in ya da Viktoryen ekolojisinin değil aynı
zamanda ekoeleştirinin ve ekolojinin kendisinin bile detaylı bir şekilde anlam
kazandığı hayal gücü kuvvetli bir öze sahip tohumlarını içerir (“Was There”
170-171).
Parham’ın da ifade ettiği gibi Hopkins, hayal gücü ve doğaya olan tutkusuyla şiirlerinde
doğayı özümseyerek ağaçların kesilmesi ve kentsel kirlilik gibi pek çok doğa tahribatını
dile getirmiştir. Bir başka makalesindeyse Parham, vahşi doğaya övgüler yağdıran
‘Inversnaid” ve ağaçların kesilmesini protesto eden “Binsley Poplars” şiirlerinde
görüldüğü

gibi

Hopkins’in

yazınının

genel

hatlarıyla

“çevrebilimsel

olarak

adlandırılabilecek pek çok düşünceyi açığa çıkardığını” savunur (Parham “Green Man”
257). Viktorya Edebiyatı ekoeleştiri çalışmaları üzerine çalışan Parham bu çalışmaların
pek çoğunda Hopkins’i “Yeşil Adam”60 olarak nitelendirmiştir.
60

İngilizcede yeşil yazın (green writing) olarak bilinen İngiliz edebiyatı, doğa yazınının kaynağını İrlanda
ve Galler’de Keltçe yazılan ve öteki dünyayı anlatan eserlerden ve bu eserlerden etkilenerek yazılan Kral
Arthur (King Arthur) romanından aldığı düşünülmektedir. Orta Çağ’a ait bu eserler günlük insan
eylemlerinin gerçekliğinin temsilî bir boyutta yansıtıldığı nehirlerle, kırsal alanlarla, ormanlarla ya da
denizlerle bezenmiş doğal bir bitki örtüsünü barındırır. İngiliz edebiyatının temel eserlerinden olan
Canterbury Hikâyeleri (The Canterbury Tales), Sir Gawain ve Yeşil Şovalye (Sir Gawain and The Green
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Doğaya olan tutkusunda ve doğanın korunması gerektiğine olan inancında
Ruskin’den etkilenen ve onun gibi doğayı Tanrı’nın sanat eseri olarak algılayan
Hopkins, eserlerinde doğanın insanlar tarafından korunmaya muhtaç olduğundan
bahseder (Sulloway 124). Hopkins, Ruskin’in sanatçıları ve onların eserlerini
değerlendirmedeki temel prensibi olan sanatçının doğaya sadık kalarak doğadaki
güzellikleri yeniden üretmesi gerektiği konusundaki tavsiyelerini dikkate alır. 1863’te
Baillie’ye yazdığı mektupta doğayı gözlemlemeye olan tutkusunu şu şekilde dile
getirmiştir (Parham Green Man 106):
Sanırım doğada belli şeylere hayranlık duyduğum zamanlar olduğundan sana
bahsetmiştim. Bazen bir ağacın güzelliğine, şekline, etkisine vb. şaşırıp kaldığım
zamanlar oluyor. Sonra tutkum adeta durulduğunda yerini keşfedilmiş
güzellikler hazineme bırakıyor ve yeni bir hevesim onun yerini aldığında
hayranlığımı ve merakımın bilinciyle bu durum ebediyen devam ediyor. Şu
andaki tutkum bir kül, arpa, yapraklarda iki çeşit gelişim, ağaçtaki bir dal ya da
bir güzel bulutun şekli olabilir (akt. Parham Green Man 106).
Hopkins’in mektupta değindiği “keşfedilmiş güzellikler hazinesi” ifadesi ve ağaçlara,
yapraklara ve bulutlara olan ilgisinden de anlaşılacağı gibi Hopkins doğanın
barındırdığı güzellikleri en ince ayrıntısına kadar yaprak yaprak renk renk mikroskoptan
bakarcasına keşfetmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Hopkins’e göre doğanın her
zerresinde bir “güzellik” vardır (Parham Green Man 106).
Hopkins’in Ruskin’den etkilendiği bir diğer düşünce Ruskin’in “sadece yararlı
değil yaşam için gerekli üç materyal” olarak adlandırdığı “su”, “hava” ve toprağa” olan
ihtiyaca ve bu elementlerin korunması gerekliliğine ilişkindir. Hopkins, şiirlerinde bu üç
elementin gerekliliğini vurgulayarak insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
olmazsa olmaz olan bu ihtiyaçların kirletilmesini eleştirir (Parham Green Man 203).
Örneğin “Soluduğumuz Havaya Kıyasla Meryem Ana” (The Blessed Virgin Compared

Knight) ve Arthur’un Ölümü (Le Morte Darthur) bu eserlerden en çok bilinenlerdendir. Doğa
manzaralarıyla dolu öteki dünyayı anlatan Kelt geleneğinin izlerini taşıyan bu eserlerin İngiliz ve
Amerikan Romantizmi’nin yanı sıra ekoeleştiriyi de etkilediğini ve günümüz insanının çevre sorunlarıyla
mücadelesinde yaratıcı umuda örnek teşkil ettiği düşünülmektedir (Siewers 39-42).
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to the Air We Breathe) şiirinde Hopkins, “Doğanın kanunu gereği bu havayı/Ciğerlerim
solumalı ve solumalı” (This air; which by life’s law, / My lung must draw and draw)
gibi ifadelerle Ruskin’in “… yaşam için gerekli” olarak adlandırdığı elementlerden biri
olan “temiz hava”nın canlılar için elzem olduğu görüşünü destekler. Hopkins’in “temiz
suyun” insan yaşamı için ne kadar “gerekli” olduğu görüşünde de Ruskin’den
etkilenmiştir. Vahşi doğanın (wilderness) önemini vurguladığı “Inversnaid” şiiri
Hopkins’in bu düşüncelerine ayna tutar.61 Parham’ın deyimiyle “vahşi doğaya korumacı
bir ağıt” (preservationalist lament for wilderness) şeklinde yazılan bu şiirin teması,
Hopkins’in Robert Bridges’e yazdığı bir mektupta kendisinin de belirttiği gibi “vahşi
doğanın azalması”dır (Parham “Green Man” 266-277). Nehrin suyunun akışının
güzelliğinin betimlenmesiyle başlayan bu şiirde Hopkins, Romantik şairlerin yaptığı
gibi doğal güzelliklerin korunması gerektiğini vurgulamaktadır:
Yoksun olsaydı dünya sudan ve vahşi doğadan
Nasıl olurdu? Rahat bırakın onları,
Suyu ve vahşi doğayı rahat bırakın,
Vahşi otlar ve vahşi doğa çok yaşasın.

(13-16)

What would the world be?
Of wet and wildness? Let them be left,
O let them be left, wildness and wet,
Long live the weeds and wildness yet.62

(13-16)

“Su”dan (wet) ve “vahşi doğa” dan (wilderness) mahrum bırakıldığında dünyanın nasıl
bir yer olacağı sorusuyla okuyucularını düşündüren Hopkins, “suyun” ve vahşi doğanın
insan yaşamı için ne kadar gerekli olduğunu vurgular. Ayrıca “Vahşi doğayı ve suyu
bırakın da/ Sudaki yabani otlar da vahşi doğa da uzun yıllar yaşasın” (O let them be left,
wildness and wet / Long live the weeds and wildness yet.) diyerek Viktorya kültürünün
doğaya verdiği zararlara da dikkat çeker (Watt 66). İnsan merkezli (antroposantrik)

61

1881 yılında İskoçya’nın Glaskov kentindeki yer alan kiliseyi ziyaret ettikten sonra doğal güzelliğiyle
ünlü Lock Lamond Nehri’ne iki günlük bir seyahat gerçekleştiren ve Loch Lamond Nehri’nin kuzeyinde
yer alan Inversnaid kasabasında ormanlık araziden göle doğru şiddetle akan suyun güzelliğiyle büyülenen
Hopkins bu şiiri yazmıştır (Watt 66).
62
Bu bölümde incelenen Hopkins’in şiirlerinin İngilizceleri, Norman N. Mackenzie’nin editörlüğünü
yapmış olduğu derlemeden alınmıştır.
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anlayışa karşı çıkan Hopkins’in bu yaklaşımı insanların toprakla, bitki ve hayvanla nasıl
iyi ilişkiler kurabileceğine ilişkin bir etik olan çevre etiğinin prensibini destekler.
Clare’in “Otlağın Ağıtı” (The Lament of Swordy Well) şiirinde toprak parçasını
kişileştirerek insanların kendisini “rahat bırakarak” (Let them be left) ona yaşama hakkı
vermesini beklediği gibi bu şiirde de Hopkins, insanlardan “doğal hayatı” (wilderness)
ve suyu (wet) kendi hâline bırakarak onlara yaşam hakkı vermelerini ister. Bu bağlamda
Hopkins de Clare gibi derin ekolojinin insanların temel ihtiyaçlarından fazlasını
karşılamak için doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini bozmaya hakkının olmadığı
görüşünü destekler.
Aldo Leopold’ın “insan ve toprak arasındaki uyuma” (a state of harmony
between man and land) dayalı toprak etiği anlayışına göre toprakla sadece mantıksal
değil aynı zamanda duygusal bir bağın da kurulması gerekmektedir (akt. Rangarajan
52). Hopkins’in toprak tahribatını vurguladığı “Tanrısal Huşu” (God’s Grandeur) ve
toprağın bir parçası olan ağaçların kesilmesini eleştirdiği “Binsley Poplars” şiirleri
incelendiğinde şairin Ruskin’in yaşam için gerekli olan üç materyalden birinin “toprak”
olduğu görüşünün yanı sıra Leopold’un bu görüşünü de desteklediği gözlenmektedir.
“Dünya’nın Tanrı’nın ihtişamıyla dolu” olduğu yargısıyla başlayan “Tanrısal
Huşu” (God’s Grandeur) şiiri, “İnsanlar neden artık Tanrı’nın kudretinden korkmuyor?”
sorusuyla devam eder. Bu soruyla 19. yüzyıl toplumunda azalan dinî inanca değinen63
Hopkins’e göre toprağın “çoraklaşmasının” (bare) temel sebebi “ticaret” (trade) gibi
dünyevi işlerle olması gerektiğinden fazla uğraşmalarından dolayı insanların toprağa,
doğaya ve Tanrı’nın ihtişamının doğada var olduğu düşüncesine yabancılaşmış
olmalarıdır (Parham Green Man 204-205; Watt 42-44). İnsanların doğaya ve toprağa bu
yabancılaşma duygusu şiirin ilk kıtasının son mısrasında geçen “kunduraya hapsolmuş
63

Viktorya Dönemi’nde bilimsel gelişmelerin yaradılış başta olmak üzere bilim dünyasının yaptığı
açıklamaların İncil’deki anlatılanlarla uyuşmaması ve o döneme kadar Tanrı’nın işleri olarak düşünülmüş
olan kavramların bu dönemde bilimsel gelişmelerle birlikte mantıksal çerçevede açıklanmaya başlanması
Viktorya toplumunun dinî inancını sarsmıştır (Parham Green Man 204-205; Watt 42-44).
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ayak” (foot being shod) ifadesinde de vurgulanmıştır. Hopkins’in bu düşünceleri şiirin
ilk kıtasına şu şekilde yansır:
Yeryüzü Tanrı’nın görkemiyle yopyoğun.
Tutuşacakmış gibi, yaldızlı kâğıdın parıltısıyla;
Gitgide büyüyor ezilen yağın sızıntısıyla.
Öyleyse neden aldırmıyor artık insanlar onun gücüne?
Kuşaklar yürüyüp yürüyüp yürüyüp geçti;
Ve her şey pazarlıkla köreldi, bin bir çabayla bitkin;
Ve her şeye sinmiş insanın soluğu ve kokusu toprak

Çıplak artık, ama hissetmiyor kunduraya hapsolmuş ayak.64

(1-8)

The world is charged with the grandeur of God.
It will flame out, like shining from shook foil;
It gathers to a greatness, like the ooze of oil
Crushed. Why do men then now not reck his rod?
Generations have trod, have trod, have trod;
And all is seared with trade; bleared, smeared with toil;
And wears man’s smudge and shares man’s smell: the soil
Is bare now, nor can foot feel, being shod.

(1-8)

“Tanrısal Huşu” (God’s Grandeur) şiirinin orijinal taslağında Hopkins şiirin “yavaşça,
vezinine ve hecelerine dikkat edilerek ve anlayarak okunması” gerekliliğinden
bahsetmiştir (akt. Parham Green Man 204-205). Tekrarları ve uyağı sayesinde
okuyucunun işitsel duyularını harekete geçiren şiirin biçimsel özelliklerinin incelenmesi
şairin de ifade ettiği gibi şiirin temasının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Şiir,
geleneksel İtalyan (Petrarchan) uyak düzenine (ryhyme scheme) (abbaabba cdcdcd)
sahiptir ve bir sekizlik (octave) ve bir altılıktan (sestet) oluşur. Kafiye mısraların
sonunda olduğu gibi mısraların aralarında da devam eder. Örneğin mısraların sonlarında
yer alan “God” (Tanrı), “rod” (güç) ve “shod” (kundura giymiş) kelimelerinin aynı
zamanda beşinci mısrada tekrarlanan “trod” (ticaret) kelimesiyle de kafiye içinde
olduğuna dikkat çeker. Böyle bir uyumla Hopkins, dilimizde “ticaret” anlamına gelen
“trod” kelimesini vurgulamaktadır. Ayrıca “seared” (körelmiş), “bleared” (bitkinleşmiş)
ve “smeared” (sinmiş) kelimelerinde asonanstan yararlanmıştır. Bunların yanı sıra şiirin

64

Bu şiirin tamamı Cevat Çapan’ın çevirdiği antolojiden alınmıştır. Ancak “Tanrı’nın İhtişamı” olarak
çevrilen şiirin başlığı “Tanrısal Huşu” olarak, çeviride geçen “kundura giymiş ayak” ifadesi de
“kunduraya hapsolmuş ayak” olarak değiştirilmiştir.
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devamındaki “smudge” (soluk), share (paylaşmak), “smell” (koku) ve “soil” (toprak)
kelimelerindeki aliterasyonlarla Hopkins, Micheal Moore’un da ifade ettiği gibi
endüstrileşmenin getirdiği şiddeti vurgulamaktadır (Parham Green Man 204-205).
Şiirin vezni ise Hopkins’in serbest uyak” (sprung rhythm) olarak adlandırdığı ve günlük
konuşma dilinin ritminin ve ahenginin yazıya dökülmüş hâli olan bir vezindir. Şiirin
ikinci mısraında geçen ve şiirin okunurken doğal olarak vurgu yapılan “shining from
shook foil” ifadesi “serbest uyağa” bir örnektir.65 Bu sıradışı uyak ve söz dizimi
kullanımından kaynaklanan yoğunluk Hopkins’in Viktorya Dönemi’nde yaşamış
olmasına rağmen modern şair olarak nitelendirilmesinin sebepleri arasındadır (Abrams
vol. II 1650).
Bu mısralarda Hopkins dördüncü mısradan itibaren insanların Tanrı’nın
görkemine ve gücüne olan ilgisizliğine dikkat çekmektedir. Hopkins’in bu yaklaşımı
kendisinin türetmiş olduğu “görecelik” (instress) ve “eşsizlik” (inscape) kavramlarını
hatırlatır. Hopkins’e göre bireyin bir durumu, nesneyi ya da kişiyi ne şekilde
algılayacağı ve kabulleneceği o kişinin bakış açısına bağlıdır. Şair bu kişiden kişiye
göre değişen algıya “görecelik” (instress) adını verir ve ona göre normal şartlar altında
her bir nesnenin ya da kişinin bireysel kimliğinde yaratıcının izleri olduğundan
“görecelik” (instress) kişiyi kaçınılmaz bir şekilde Hz. İsa’ya götürür. “Eşsizlik”
(inscape) ise yaradılıştaki ilahi benzersizlikle ilgilidir. Hopkins’in yukarıdaki
mısralarında

Tanrı’nın

görkemini,

yaradırılışdaki

ilahi

“eşsizliğini”

(inscape)

göremeyen ve doğaya zarar vererek Tanrı’nın kurallarına uymayan insanı eleştirir.
“Kuşaklar yürüyüp yürüyüp yürüyüp geçti” ifadesiyle de bu durumun kuşaklar boyunca
bu şekilde olduğuna dikkat çeker. Tanrı’nın “gücünü” görmezden gelmeyi seçen insan
kendini kurtuluşa götürecek muhteşem doğayı kötüye kullanır (Urban 5-7).

65

Hopkins serbest uyaktan yararlanırken Eski İngiliz Şiiri’nden (Old English Poetry) esinlenmiştir ve bu
uyağın Elizabeth Dönemi’nden beri kullanılmadığını ifade etmektedir (Abrams vol. II 1650).
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Şiirin devamında ise Hopkins insan farkına varsa da varmasa da Tanrı’nın
varlığının, ihtişamının ve gücünün dünyada baki kalacağını ve bu durumun farklı
şekillerde doğada hissedileceğinden bahseder:
Yine de tükenmek bilmiyor doğa,
Yaşıyor her şeyin özünde en tatlı tazelik;
Karanlık Batı’da son ışıklar da sönmüş olsa bile
Ah, işte sabah, beliriyor doğudaki şu boz çizgide,
Çünkü Kutsal Ruh tepenin üzerinden, eğilmiş
Gözlüyor dünyayı sıcak yüreği ve parlak kanatlarıyla.

(9-14)

And for all this, nature is never spent;
There lives the dearest freshness deep down things;
And though the last lights off the black West went
Oh, morning, at the brown brink eastward, springs—
Because the Holy Ghost over the bent
World broods with warm breast and with ah! bright wings.

(9-14)

Hopkins, şiirin ilk iki mısrasında insanların doğayı kirletmesine ve baltalamasına
rağmen doğanın kendisine yapılan bu kötülüklere direnmeyi ve kendini tazelemeyi
sürdüreceğine dikkat çeker. İnsanların Tanrı’nın ihtişamına duyarsız kalmasının doğaya
kendini

tazeleme

eyleminden,

güzelliğinden

ve

gücünden

hiçbir

şey

kaybettirmeyeceğini iddia eder. İnsanlar endüstriyel eylemleriyle karanlığa gömülse de
doğa “sabahla” (morning) yeniden doğmaya devam edecektir. Doğa sadece Tanrı’nın
eseri olduğu için değil aynı zamanda Tanrı’nın yaratmış olduğu dünyada varlığı baki
kalacağı için de “asla tükenmeyecektir”. Şiirin son üç mısrasında ise Hopkins, Tanrı’nın
varlığına ve ilahi eşsizliğine (inscape) dikkat çeker. Her gün doğan güneş imgesiyle Hz.
İsa’nın da doğadaki varlığını sürdüreceğini vurgular. Şaire göre insanların bunu
anlamalarının tek yolu ise algılarını değiştirmektir çünkü insanın algısını kişinin akli ve
ruhsal bakış açısının (instresss) belirlediğini düşünür (Parham Green Man 205; Watt 4244; Urban 6-8).
İlk kıtada olduğu gibi ikinci kıtada da şiirin biçimsel özellikleri, şairin anlatmak
istediklerini destekler. Bu kıtanın ilk mısrasında “nature” (doğa) ve “never” (asla)
kelimeleri arasında aliterasyon ve serbest uyak (sprung rhythm) kullanarak doğanın asla
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tükenmeyeceğine dikkat çeker. İkinci mısrasında “her şeyin özünde en tatlı tazelik”
(dearest freshness deep down things) ifadesiyle “dearest”, “deep” ve “down”
kelimelerinde aliterasyondan yararlanarak vurgulanan anlamı sürdürür. Üçüncü mısrada
ise aliterasyon, “last lights (son ışıklar) ve “west” (batı) ve “went” (sönmüş)
kelimelerinde görülür. Şiirin genelinde eleştirilen ticaretin ağırlıklı olarak İngiltere’yi de
içine alan Batı dünyasında olduğu düşünülürse bu aliterasyonlarla Hopkins Batı’nın son
ışığı sönse, diğer bir deyişle, Batı dünyası kendi kendini ticaret ve endüstrileşmeyle
bitirse de doğanın kendini yenilemeyi sürdüreceğine dikkat çeker. Son mısrada “world”,
“with”, “warm” ve “wings” kelimeleri ve “broods”, “breast”, “bright” kelimeleri
arasında görünen aliterasyonla ise Hopkins doğanın “parlak “kanatları” (bright wings)
ve “sıcak yüreği” (warm breast) ile her şeyi bağrına basan şefkatli bir yapısı olduğunu
vurgular.
Şiirin geneli ele alındığında Hopkins’in insanların doğaya tüm olumsuz
müdahalelerine rağmen doğanın kendini tazeleyen bir yapısı olduğunu vurguladığı
gözlenir. Buna rağmen “çorak toprak” (the soil/ Is bare now) ifadesinden de
anlaşılabildiği üzere insanların toprağa olumsuz müdahalelerine değinir. Şiirin
genelinde insanların ticaret ve endüstrileşme gibi dünyevi işlerle olması gerektiğinden
fazla

ilgilenerek

toprağı

ihmal

etmesinden

ve

doğada

Tanrı’nın

varlığını

görememesinden yakınılmaktadır. Bu bağlamda toprak etiğinin olması gerektiğine
ilişkin düşüncesiyle ekoeleştirinin çevre etiği kavramına öncülük etmiştir.
Çevre

etiği

kavramının

öncülerinden

Aldo

Leopold’a

göre

“Sadece

görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, anlayabildiğimiz, sevebildiğimiz ya da inandığımız
bir şeye etik bir davranış sergileyebiliriz” (akt. Rangarajan 52). Doğa tutkusuyla yanıp
tutuşan ve doğa tahribatına yönelik derin bir farkındalığa sahip Hopkins Leopold’ın bu
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düşüncesine örnek teşkil etmektedir. Ağaçların kesilmesine şahit olan Hopkins’in onlara
duyduğu sevgi ve hasssiyet mektubuna şöyle yansır:
Nisan 8- Bahçenin köşesinde yetişen dişbudak ağacını kestiler. Önce budandı:
Sesini duydum ve baktım gördüm ki yaralanmış. Orada o anda büyük bir sancı
girdi ve dünyanın daha fazla zarar gördüğünü görmektense ölmeyi tercih
ederdim (akt. Parham Green Man 206).
Hopkins kesilen ağaçlarla empati yapabilecek kadar doğa sevgisiyle doludur. Bu
olaydan sonra benzer bir durumla karşılaşan şair 13 Mart 1879 tarihli Dixon’a yazdığı
bir mektupta “Bugün öğleden sonra Godstow’daydım ve ne yazık ki nehir boyunca
uzanan titrek kavak ağaçlarının hepsini kesmişler.” diyerek bu olay karşısında duyduğu
üzüntüsünü dile getirmiştir. Aynı gün “Binsey Poplars” şiirini yazarak66 (Costantini
488) ağaçların kesilmesi karşısında duyduğu üzüntüyüsü ifade etmiştir:
Havadar kafesleri bastırılan benim sevgili titrek kavak ağaçlarım,
Yaprakları sıçrayan güneşte bastırıldı ya da söndürüldü,
Hepsi kesildi, kesildi, hepsi kesildi;
Körpe ve kıvrım kıvrım uzanan sıralardan
Canı bağışlanmadı, hiçbirinin
Sarsıldı ve sandal hâline getirildi
Yüzen ya da batan gölgeleri
Düşer üstüne çayırların ve nehirlerin ve otları süpürüp yığan rüzgârın.

(1-8)

My aspens dear, whose airy cages quelled,
Quelled or quenched in leaves the leaping sun,
All felled, felled, are all felled;
Of a fresh and following folded rank
Not spared, not one
That dandled a sandalled
Shadow that swam or sank
On meadow & river & wind-wandering weed-winding bank.

(1-8)

Bu şiirde Hopkins “Tanrısal Huşu” (God’s Grandeur) şiirinde insanların tüm olumsuz
müdahalelerine karşı doğanın rejenerasyonunu sürdüreceğine dair göstermiş olduğu
iyimser tutumunu göstermemektedir. Şiirine “benim sevgili kavaklarım” ifadesiyle
başlayarak ağaçların kesilmesinden yola çıkarak insan-doğa arasındaki bağın kopmuş
66

Hopkins’in bu şiiri yazarken kendisi gibi bir yazar olan babası Manley Hopkins’in 28 Aralık1878’de
Hampstead Highgate Express’te yayımlanan ve ağaçların kesilmesini eleştiren “Yaşlı Ağaçlar” (The Old
Trees) şiirinden ilham aldığı düşünülmektedir (Costantini 488-494).
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olmasından duyduğu üzüntüsünü dile getirir. Yaprakları “sıçrayan güneşe” (leaping
sun) kendi ekosisteminin devamlılığını sağlamak için hapseden, “bastırılan ya da
söndürülen” “havadar kafeslere” benzeten Hopkins ilk iki mısrada bitkilerin fotosentez
eylemine dikkat çeker. Fotosentezde bitkilerin açığa çıkardığı oksijenin insanlar için,
insanların açığa çıkardığı karbondioksitin de bitkiler için temel yaşam kaynağı olduğu
düşünüldüğünde bu iki mısrada Hopkins’in insan-doğa arasındaki muhteşem uyumuna
dikkat çektiğini söylemek mümkündür. Hopkins ağaçların insanın yanı sıra
Costantini’nin ileri sürdüğü gibi doğanın dört elementiyle olan ilişkisini de vurgular.
(“Havadar kafesler”- hava; “sıçrayan güneş – ateş; “susuzluğu giderme”- su ve
“ağaçların kesilmesi”- toprak) (Costantini 498-499). Şiirin üçüncü mısrasından itibaren
bir zamanlar “gölgeleriyle” insanları kavurucu güneşten ve sıcaktan koruyan ağaçların
kesilmesi eyleminin getirdiği dehşet vurgulanmaya başlar. Bu mısrada ağaçların
kesildiğini ifade eden “kesildi” (felled) kelimesini bilinçli olarak tekrar ederek ve bu
kelimedeki “f” sesinde aliterasyon kullanarak Hopkins bu eylem karşısında duyduğu
üzüntüyü dile getirir. Ayrıca “serbest uyaktan” (sprung rhythm) yararlanarak da
ağaçların kesilmesinin işitsel bir tasvirini de yapar. Bu sayede ağaçların kesilirken
çıkardığı sesleri de çağrıştırarak okuyucunun işitme duyusunu da harekete geçirir.
Devam eden mısrada “fresh” (taze), “following” ve “folded” (kıvrım kıvrım uzanan)
kelimeleriyle “f” sesine aliteraston yapmayı sürdürek de bu işitsel vurguyu
belirginleştirir (Parham Green Man 161; Costantini 498-500; Post 14-15).
Şiirin ilk kıtasında insan-doğa arasındaki bağa ve ağaçların kesilmesi eylemiyle
bu bağın koptuğuna dikkat çeken Hopkins, şiirin ikinci kıtasında ağaçların dili olur.
Hopkins’in bu yaklaşımına Rick Carson şu yorumu getirmiştir.
… Doğa bu şiirde Wordsworth’ün “Prelude” ve Keats’in “To Autumn”
şiirlerinde tasvir edildiğinden bile daha yakın bir arkadaştır. … Bu şiirlerde
doğa, duyguların bir vasıtası ya da yansıması görevini yapar. Hopkins ise
kendini doğanın duygularının bir aracısı konumuna getirerek ağaçların
yansıması olma görevini üstlenir (akt. Post 12).

146
Carson’ın ifade ettiği gibi Hopkins doğayı anlayan, seven ve onunla empati kurabilecek
hassasiyete sahip bir şairdir. Bu özellikleri şairin çevre etiğine ve Leopold’ın önerdiği
toprak etiğine sahip bir kişiliği olduğunu gösterir. Şiirin ikinci kıtasında ağaçların
kesilirken çektiği acıları insana ait uzuvların zarar görmesine benzeterek okuyucuyu
doğayla empati kurmaya davet eder:
Keşke ne yapacağımızı bilseydik
Kazarken ya da keserken —
Kıyarken ve işkence ederken büyümekte olan yeşilliğe!
Kırlar çok hassas olduğundan
Dokunmak için, Çok narin olduğundan,
Bu göz küresini çıkarmaya ve görmeye benzer
Ancak bir darbeyle göz ortadan kaybolur,
Olması gereken yerde olup istesek bile
Onu düzeltmeyi onu yok ediyoruz,
Kazarken ya da keserken:
Sonradan gelenler eskiden var olan güzelliği tahmin bile edemezler.
On veya oniki, sadece on veya oniki
Yıkım vuruşlarıyla kendisi olmaktan çıkar
Tatlı özel manzara,
Kırsal manzara, kırsal bir manzara,
Tatlı özel kır manzarası.

(9- 24)

O if we but knew what we do
When we delve or hew —
Hack and rack the growing green!
Since country is so tender
To touch, her being só slender,
That, like this sleek and seeing ball
But a prick will make no eye at all,
Where we, even where we mean
To mend her we end her,
When we hew or delve:
After-comers cannot guess the beauty been.
Ten or twelve, only ten or twelve
Strokes of havoc unselve
The sweet especial scene,
Rural scene, a rural scene,
Sweet especial rural scene.

(9-24)

Bu kıtada Hopkins doğa tahribatına ilişkin üç toplumsal eleştiriye dikkat çekmektedir.
İlk eleştiri, toplumun doğaya telafisi olmayan zararlar vermesidir. Bu eleştiri, ilk üç
mısrasından açıkça anlaşılmaktadır. “Toprağın” (country) “çok hassas” (so slender) ve
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“çok narin” (so tender) olduğunu belirterek ağaçların kesilmesini insanların
“gözküresinin çıkarılmasına” benzetir. (“That, like this sleek and seeing ball/ But a
prick will make no eye at all”.) Bu bağlamda ağaçların kesilirken hissetmiş olduğu
acıyla insana ait bir uzvun zarar görmesi arasında bir ilişki kurarak insanların ağaçlarla
empati yapmasını sağladığı gibi doğanın gözünden doğa tahribatını yansıtarak pek çok
Romantik şairden ayrılır (Post 11-12). Şairin bu kıtada getirdiği ikinci toplumsal eleştiri,
Viktorya toplumunun Ruskin’in doğayı gerçekten anlamak için gerekli gördüğü estetik
bakıştan yoksun olmasıdır. “İstesek bile/ Onu düzeltmeyi onu yok ediyoruz”
ifadesinden de anlaşıldığı üzere Hopkins’e göre Viktorya toplumu ağaçların kesilmesi
gibi doğa tahribatına yönelik eylemlere duyarsız kalmaktadır. Bu durum dünya
kaynaklarının idaresine yönelik çabaların sonuç vermemesi gibi telafisi mümkün
olmayan zararları getirecektir (Parham Green Man 209). “Gelecek nesiller bu
güzellikleri tahmin bile edemez” ve “yıkım vuruşları” (strokes of havoc) ifadelerinden
de anlaşılacağı gibi bu kıtada gözlemlenen üçüncü toplumsal eleştiri, ağaçları keserek
Viktoryenlerin kendinden sonra gelecek nesilleri doğal güzelliklerden mahrum
bırakacak olmalarıdır. Şiirin sonunda betimlenen “Güzel müstesna kır manzarası”nda
(The Sweet especial scene) ağaçların olmayışı kaybedilmişlik hissini vurgulamaktadır.
Zarar görmüş doğaya yakılan bu ağıtlarla romantik mersiyeden yararlanan Hopkins
doğanın ızdırabını temsil etmek için doğanın bir vekili olmuştur (Costantini 502; Post
15).
Şiirin genelinde özellikle ikinci kıtasında gözlemlendiği gibi doğayla empati
kurabilecek kadar doğayı gözlemleyen, hisseden, seven ve ona etik bir şekilde
yaklaşılması

gerektiğini

ima

eden

Hopkins,

Aldo

Leopold’un

ancak

“hissedebileceğimiz”, “anlayabildiğimiz” ve “sevebileceğimiz” bir şeye karşı etik
olabiliriz görüşüne örnek teşkil eden bir yaklaşım sunar. Bu bağlamda Hopkins de
Romantik şairlerden Wordsworth ve Clare gibi ekoeleştirinin bir dalı olan çevre etiğinin
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de öncülerindendir. Wordsworth’ün bir zamanlar kendisine ilham veren bir doğa
harikasının dumanla ve ormanların yok edilmesiyle birlikte güzelliğinin bozulmasından;
Clare’in de çocukluğunda var olup da artık tükenmekte olan ormanların, sulak
arazilerin, derelerin ve ortak alanların yok edilmesinden yakındığı gözlenmişti. Benzer
şekilde Hopkins’in de kesilen ağaçların yasını tutarak çevre etiğinin gerekliliğine dikkat
çektiği incelenmiştir.
Hopkins’in şiirleri genel olarak ele alındığında Hopkins’in en az Romantik
şairler kadar doğa sevgisine sahip olduğu gözlenir. Hopkins’in mektubunda kendisinin
bizzat dile getirmiş olduğu “ağaçtaki bir dal” ya da “arpa yapraklarındaki iki çeşit
gelişim” gibi doğanın detaylarına duyduğu “hayranlık” ve bu detayları inceleme
“hevesi” ve “merakı” şiirlerine yansımıştır. Şiirinde okuyucuya anlatmak istediği
duyguyu aliterasyon ve asonans gibi söz sanatlarından yararlanarak işitsel olarak da
sunması dikkat çeker. Şiirlerinin “yavaşça”, “hecelerini anlayarak” ve “dikkatli bir
şekilde” okunmasını istemesinin sebebi de şiirlerindeki bu tema ve biçimsel özellik
bütünüdür. Şiirlerinde “serbest uyak” (sprung rhythm) gibi alışılagelmişin dışında bir
uyak kullanımı ve şiirlerinin 20. yüzyılda yayımlanması, antolojilerde şairin modern
şair olarak yer almasına sebep olmuştur. Doğaya olan tutkusunda Ruskin’den etkilenen
Hopkins doğanın korunması gerektiğine ilişkin düşüncesiyle ekoeleştirinin çevre etiği
kavramına öncülük etmiştir. Şiirlerinde doğa tahribatı temasını işlemiş olsa da “Tanrısal
Huşu” (God’s Grandeur) şiirinde olduğu gibi doğanın yeniden doğuşu konusunda
iyimser bir tutum sergilemediğinden insan-doğa arasında kopan bağların yeniden
kurulmasına ilişkin umudunu koruduğunu söylemek mümkündür. Hopkins’in doğa
kirliliği temalarında toplumdaki ahlak kirliliğine de dikkat çektiği gözlenmiştir.
Sonuç olarak Viktorya Dönemi İngiliz şiirinin doğa kirliliği problemini
genellikle dolaylı olarak ele alığı görülmüştür. Hopkins’in şiirleri dışında pek çok şiirde
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bu problemin ahlak kirliliği ile ilişkili olarak incelendiği sonucuna varılmıştır.
Hopkins’in ise diğer Viktoryen şairlerden farklı olarak şiirlerinde ağaçların kesilmesinin
yanı sıra hava, su ve toprak kirliliğine direkt olarak yer verdiği görülmüştür.
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IV. BÖLÜM
İNGİLİZ MODERN ŞİİRİ VE EKOŞİİRDE DOĞA KİRLİLİĞİ VE TAHRİBATI

Bu bölümün amacı; insanın doğaya yabancılaşmasının, doğanın insanların
çıkarları doğrultusunda suistimal edilmesinin ve doğa kirliliğinin Modern ve Çağdaş
İngiliz şiirine yansımalarını Thomas Hardy, Thomas Stearns Eliot, Ted Hughes ve Terry
Gifford’ın şiirlerinde ekoeleştirel bağlamda incelemektir. Ayrıca doğayla çok da yakın
bir ilişki içinde olmadığına dair bir önyargıyla yaklaşılan Modern İngiliz Şiiri’nin
gerçekte çevre farkındalığının ne kadar yüksek olduğunu göstermek de bu bölümün
amaçları arasındadır.
20. yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Birinci Dünya Savaşı (1914) ile başlamış ve 1994
yılında Güney Afrika’ya demokrasinin gelmesine dek devam etmiştir (Abrams vol. ii
1897). “Dekadan Doksanlar” olarak bilinen 1890’larda Viktoryen şiiri hâlâ etkisini
sürdürmekteydi. Bu dönemde evlerde roman okumak şiire kıyasla daha çok tercih
edilmekteydi. Ancak şiir hâlâ ahlaki vizyonun bir ifadesi ve dönemin sosyal, politik ve
dinî meşgalelerin ilham kaynağı olarak görülmekteydi. Bu dönemde devlet şairi (poet
laureate) atamalarının sürmesi, şairleri ulusun inanç ve misyonunu ifade eden aydın ve
vizyon sahibi kişiler olarak görme geleneğinin devam ettiğinin bir göstergesidir.
Viktorya Dönemi’nin sonlarına doğru bilimsel keşifler ve İncil incelemelerindeki
rasyonel yaklaşım, dinî dogmaların sorgulanmasına ve karamsarlığa sebep olmuştur.
1890’larda, endüstrileşen 19. yüzyıldan daha iyi olduğuna inanılan geçmişe duyulan
özlemi yansıtan ve hayatın kısalığını eleştiren pek çok melankolik karamsar şiir
yazılmıştır. Alfred Edward Housman’ın antik çağlarda yazılan pastoral ağıt türünden ve
İngiliz balatından etkilenerek yazdığı kırsal hayata ve bu hayatın sadeliğine duyulan
özlemi yansıtan Bir Shropshire Delikanlısı (A Shropshire Lad) (1896) eseri bu şiirlere
bir örnektir (Shapiro 505, 518).
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1890’larda İngiliz şiirinde görülen bu karamsarlık, 20. yüzyılın başında ve dünya
savaşları boyunca da hem İngiltere’de hem de tüm Avrupa’da etkisini sürdürmüştür.
Medeniyetin durumuna ilişkin endişeler, geleneksel şiirin yanı sıra modernist 20. yüzyıl
şiirinde de etkili olmuştur. Thomas Hardy, şiirlerinde bu karamsarlığı en belirgin
şekilde yansıtan şairlerdendir. Viktorya şiirinden Modern şiire geçiş şairi olarak bilinen
Hardy’e göre 20. yüzyılla birlikte insanlık “tüm sınıflarda bencilliğin küstahça
artmasından ve bilginin haddinden fazla gelişmesinden” dolayı yeni bir karanlık çağa
girmiştir. Hardy’nin bu karamsarlığı yeni bir yüzyıla girmenin endişelerini yansıtan ve
1900 yeni yıl gecesi yazılan “Karanlıktaki Ardıç Kuşu” (The Darkling Thrush) şiirinde
belirgin bir şekilde hissedilmektedir (Shapiro 533, 543, 545).
1890’lı

yılların

sonlarına

doğru

“endüstrileşmenin,

kentleşmenin

ve

sekülerleşmenin getirdiği değişikliklerle ortaya çıkan yaşam tarzı” anlamına gelen
modernitenin getirdiği değişiklikleri hem biçim hem de konu olarak yansıtan
modernizm akımı görülmeye başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’te
etkisi artan bu akım, İkinci Dünya Savaşı’nın başına kadar devam etmiştir (1910-1930).
Hem insan hem doğa için savaş ve modernite gibi önemli değişimlerin olduğu bu
dönemde Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkisi ve endüstrileşme sonrası İngiltere
günden güne kırsallıktan uzaklaşarak daha kentsel bir görünüme bürünmüş ve bunun
sonucu olarak da doğa kirliliği artmıştır. Bu dönemde kırsal alanlar da korunması
gereken güvenli bir cennet olmaktan çıkmıştır. Bilim ve teknolojide önemli gelişmelerin
olduğu, makineleşme ve kentleşme oranının arttığı ve bankacılık, ulaşım ve iletişim gibi
sektörlerde gelişmelerin görüldüğü bir dönemde modernite yaşanmaya başlanmıştır.
Kimyasal silah kullanımı gibi yeni savaş yöntemleri ve savaşın beklenenden uzun
sürmesi, insan doğasının karanlık yüzünü göstermiştir. Ayrıca “Batı kültürünün
temellerine ve kurumlarına karşı derin bir güvensizliğe” ve savaşa sebep olan
düşüncelerin terkedilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda modernizm, “savaşın savaş
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öncesi dünyadan alıp götürdüklerine karşı duyulan derin acının ifadesiyken Carol H.
Cantrell’ın deyimiyle savaş “gerçeği ve gerçeklik algısını tamamıyla yeniden
şekillendiren hatalı bir felaketler zincirinin en belirgin kanıtıdır.” Dolayısıyla bu dönem
ayrıca savaştan hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen askerlerin savaş sonrası
sosyal değişiklikleri hazmetmeye, topluma fiziksel ve duygusal olarak adapte olmaya
çalıştıkları bir dönemdir. Savaş; öncesinde medeniyet, rasyonellik ve kimlik adına
bilinen fikirlerin sorgulanmasına; toplumda sosyal, politik ve kültürel değişikliklerin
görülmesine ve insanın yabancılaşmasına sebep olmuştur. (Black 3-11,14, 19; Haigron
13-14).
Yabancılaşma 20. yüzyılın en belirgin problemlerinden biri olarak dönemin
edebiyatının ve edebiyat kuramlarının yanı sıra dönemin felsefesine ve politikasına da
yansımıştır. Bu nedenle bu bölümde şiir analizlerine geçmeden önce yirminci yüzyıla
damgasını vurmuş isimlerin direkt ve dolaylı olarak yabancılaşma temasına ne şekilde
değindiklerini incelemek bu problemin dönemde ne kadar belirgin bir sorun olduğunun
anlaşılması açısından faydalı olacaktır.
Yabancılaşma problemini yirminci yüzyılda bu problemi belirgin bir şekilde ele
alan ilk isim sosyoloji teorisine yabancılaşma kavramını getiren Karl Marx’tır.67 (Israel
2, 5). Marx’ın Friedrich Engels ile birlikte yazmış olduğu ve Berlin’de Almanca
yayımlanan Alman İdeolojisi (The German Ideology) eserinde yabancılaşmanın tanımı
şu şekilde yapılmıştır:
Farklı bireylerin iş birliğinden kaynaklanan çoğaltılmış üretken güç gibi sosyal
bir güçtür. Söz konusu iş birliği bireylere bireyler arasındaki iş bölümünün bir
ürünü gibi görünür ve gönüllü değil doğaldır çünkü ortak bir görüş değil
bireylerin isteği dışında meydana gelen yabancı bir güç söz konusudur. Bireyler
bu gücün kaynağı ve amacından haberdar değildir ve bu nedenle bu gücü kontrol
edemezler. Tersine kişi kendi iradesi ve eyleminden bağımsız olarak bu gücün
aşama ve evrelerinden geçer ve bu süreçte kişi kendi irade ve eylemlerini kontrol
ediyormuş gibi görünür (akt. Israel 3).
67

Marx’ın yabancılaşma (entfremdung) kavramına ilişkin düşünceleri ilk olarak 1932’de 1844 El
Yazmaları Ekonomi, Politik ve Felsefe (Ecomomic and Philosophical Manuscripts) eserinde şekillenmeye
başlamıştır (Israel 2,3)
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Yabancılaşma kavramının tanımında “üretim ilişkisi” (relation of power) anlamına
gelen “iş bölümü” (division of labor) ifadesi geçmektedir. Bu kavram kişinin üstündeki
kendi kontrol edemediği bir gücü ifade eder. (Israel 4). Marx’a göre söz konusu bu güç
kişinin yabancılaşma problemiyle karşı karşıya kalmasının temel sebebidir. Bu
bağlamda Marrx, kişinin farkında olmadan kendine yabancılaştığını vurgular.
Friedrich Engels ise insan bilincinin gerçeklik algısını etkileyen inançlar,
değerler, düşünme ve hissetme biçemleri anlamına gelen ideolojiden oluştuğunu ileri
sürer. Engels’e göre ideoloji “galip” ekonomik ve sosyal sınıfın çıkarlarına hizmet eder
ve bu çıkarları mazur gösterir.
Ekonomik durum temeldir ama üst yapının çeşitli unsurları- sınıf mücadelesinin
siyasal formları ve sonuçları; başarılı bir savaştan sonra galip sınıfın yerleştirdiği
anayasa vs. yani hukuki formlar; hatta bütün bu fiilî mücadelelerin savaşan
tarafların zihnindeki yansımaları: siyaset, hukuk ve felsefe kuramları, dinî
düşünceler ve bunların geliştirilip dogma sistemlerine dönüştürtülmesi- tarihsel
mücadelelerin seyri üzerinde etkiler bulunur ve pek çok durumda onların
formunu belirlemede ağırlığını koyar. Bütün bu unsurlar arasında bir etkileşim
vardır ve bu etkileşim içinde, sonsuz tesadüfler yığını (yani aralarındaki
bağlantılar ya çok uzak ya da kanıtlanması imkânsız olduğu için yok saydığımız
ve görmezden geldiğimiz şeyler ve olaylar) ortasında ekonomik unsur sonunda
kendisini zorunlu olarak ortaya koyar. (33-34).
Engels’in bu düşünceleri inançları, değerleri ve düşüncelerinin kendi iradesinin ürünü
olduğuna inanan insanın gerçekte dominant ideoloji tarafından kontrol edilerek kendi
doğasına yabancılaştığının bir göstergesi olarak görülebilir.
Engels ile benzer düşünceleri paylaşan Fransız Marksçı Louis Althusser’e göre
ise ideoloji devletin her bir ideoloji aygıtının türüne ve uygulamasına göre değişiklik
gösterir ve her ideoloji türünü söylemler yönetir. Bu söylemler bireye önceden
belirlenmiş “özne pozisyonunu” alması için çağrıda bulunur. Bu pozisyonda belirli
düşüncelere ve değerlere sahip olduğuna inanan birey gerçekte egemen sınıfın
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çıkarlarına hizmet eder.68 Kendine günlük hayatta farklı şekillerde yer bulan ideoloji
sayesinde insanlar kendilerinin özgür, özerk bireyler oldukları düşüncesine kapılırlar
ancak gerçekte kapitalist sistemin gönüllü işçileri olurlar. Althusser bu düşüncelerini
“Devletin İdeolojik Aygıtları” adlı makalesinde şu şekilde ifade etmiştir:
Bu ilk görüşte ve bu somut illüzyonlarda dikkat çekmek istediğim tek şey senin
ve benim zaten her daim özne olduğumuzdur ve bu durum bizlerin gerçekte
somut, özgün, ayırt edilebilen ve (doğal olarak) eşsiz bireyler olduğumuzun
teminatını veren ideolojik farkındalık ritüellerini sürekli olarak gerçekleştirir. Bu
bağlamda, sizlere “doğru” ya da “yanlış” benim düşüncelerimin sizin üzerinizde
bıraktığı etkinin “aşikârlığı” dâhil olmak üzere şu anda yapmış olduğum yazma
eylemi ve sizlerin şu anda gerçekleştirdiğiniz okuma eylemi de bir ideolojik
farkındalık ritüelidir (461).
Bu bağlamda Althusser, “ideolojik farkındalık ritüeli” adını verdiği bir eylemle
ideolojinin bireylere bir özne gibi seslenerek kendilerini özel hisstemelerini sağladığına
dikkat çeker. Bu bağlamda Althusser’e göre birey gerçekte “seslenilen” (interpallated)
şekilde düşünmese de ideoloji sayesinde seslenildiği (interpallated) şekilde hissetmesi
sağlanır. Bu da kişinin kendine yabancılaştırıldığının bir göstergesidir.
İtalyan Marksist Antonio Gramsci ise dominant ideolojinin kendi çıkarları
doğrultusunda halka hissettirmeden onları ne şekilde şekillendirdiğine dikkat çeker.
Gramsci’ye göre ideoloji kendi ideal toplum algısını öylesine baskın bir şekilde
hissettirir ki bu ideolojiye tabi olan sınıf farkında olmadan baskıyı kabul eder ve ona
dâhil olur. Bu eylem Gramsci’nin hapis yattığı 1929-1935 yılları süresince yazdığı
Antonio Gramsci’nin Hapishane Defterlerinden Seçmeler (Selection from the Prison
Notebooks of Antonio Gramsci) eserinde “ahlaki ve entelektüel liderlik” (moral and
intellectual leadaership) olarak tanımlanmış ve “hegemonya” (hegemony) olarak
tanınmaya başlanmıştır. Bu kavrama ilişkin Gramsci’nin ilk düşünceleri bu eserin

68

Althusser’e göre toplum tek parçalı bir bütün değildir; dinî, hukuki siyasal ve edebî kurumlar gibi
“devletin ideolojik aygıtlarından” meydana gelmiştir. Bunların her biri birbiriyle ilişkili olsa da “göreceli
bir özerkliğe” sahiptir.
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yayımlanmasından

önce

şekillenmeye

başlamış

ve

yazar

proletaryanın

hegemonyasından şu şekilde bahsetmiştir:
Proletarya kendisine kapitalizme ve burjuva toplumuna karşı olan çalışan
nüfusun çoğunluğunu seferber edecek bir sınıf ittifakı oluşturmayı başaracak
kadar öncü ve yöneten sınıf olabilir. … Öyle ki köylülerin çoğunun rızasını
almayı başarabilir (30-31).
Görüldüğü gibi yaygın ideoloji insan üzerine öylesine güçlü bir “hegemonya”
(hegemony) kurar ki insan kendi rızasıyla baskıya boyun eğecek kadar kendine
yabancılaşabilir.
Bir diğer Marksist Terry Eagleton ise ideolojinin gerçeği ne şekilde
“çarptırdığına” değinir. Eagleton’a göre ideoji gerçeği bazı özelliklerini kimi zaman öne
çıkarıp kimi zaman gizleyerek “çarptırır” ve her ne şekilde olursa olsun asla gerçeği
yansıtmaz:
Ideoloji burada gerçek tarihsel algıyı engelleyen insan ve tarihi arasında duran
örtüyü: “yanlış bilinci” ifade eder. … İdeoloji sadece alt yapının korkulu rüyası
değildir: gerçeği çarptırarak “üretilir” yine de içinde gerçeğin ögelerini
barındırır. Ancak bu gerçeğin ögelerinin aradan sıyrılabilecek hissini uyandıran
“ekran” imgesini “filtre” ile değiştirmek için yeterli değildir. Bu “müdahaleci”
ideoloji modelleri gerçeği gözlemlemek için engellerin ötesine bakma olasılığını
meydana getirir ama kapitalizmde gözlemlenen şey kesinlikle gerçek değildir.
… Tersine ideoloji gerçeklik algısının üzerine yoksunluğunun gölgesini
düşürmek için gerçeği üretir ve düzenler. Gerçeğin bir kısmı aydınlatılmakla
kalmaz bir kısmı da belirsizleştirilir (467).
Eagleton’a göre ideolojinin yarattığı gerçeklik kesinlikte güvenilir değildir. Bireyler
görünenin

ötesindekini

algılamaya

çalışsalar

da

bu

yine

onları

gerçeğe

ulaştırmayacaktır. Bu da insanların gerçeğe yabancılaştığının bir göstergesidir.
Macar Marksist George Lukacs ise yabancılaşma problemine insanların mekanik
sistemin mekanik bir parçasına dönüşmesi düşüncesiyle dikkat çeker. Lukacs’a göre
bireyler izole parçalara dönüştükçe iş sürecindeki sosyal bağları azalmaktadır. Lukacs,
bu düşüncelerini Tarih ve Sınıf Bilinci (History and Class Conscioussness) adlı eserinde
şu sözlerle ifade etmektedir:
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Memnuniyet gerektiren tüm nesneler metalaştığında meta ilişkilerinin hayaleti
andıran bir somutlaştırmaya dönüştürülmesi bu nedenle tamamlanmaz. Bu,
kişinin bilinç yapısının tamamını etkiler: bireyin yetenekleri artık bireyde
kenetlenmiş organik bir bütünlük oluşturmaz ancak bireyin etrafındaki çevrede
“sahip olabileceği” ve “satabileceği” şeyler gibi görünür (akt. Israel 281-282).
Lukacs’ın “somutlaştırma” (reification) kavramı sadece kapitalist üretimin değil aynı
zamanda endüstrileşmenin ve bürokratikleşmenin bir eleştirisidir. Lukacs’a göre
“somutlaştırma” (reification) toplumun robotlaştırılması anlamına gelen bu durum
kapitalizmin bir sonucudur (Israel 99, 282). Bu bağlamda Lukacs, kapitalizmin “bireyin
yetenekleri” dâhil olmak üzere her şeyi metalaştırdığına ve kendi becerilerine
yabancılaşarak onları “satılabilecek” birer meta gibi görmesine sebep olmasına dikkat
çeker.
Marksizm’in yanı sıra yeni tarihselcilik, yapı sökücülük, Rus biçimselciliği gibi
edebiyat kuramlarında da yabancılaşma temasına rastlanır. Örneğin yeni tarihselciliğin
önemli isimlerinden Michel Foucault tarihe olan yabancılaşmadan bahseder.
Foucault’ya göre söylemler tarih açısından sosyal sömürü ilişkilerinin kontrolünü ve
devamlılığını sağlamada etkili olsa da söylemlerin evrensel bir geçerlikleri yoktur. Bu
nedenle tarihte bir bütünlük yoktur, çelişkili ve çok sayıda tarihler bulunmaktadır.69
Foucault bu düşünceleri şöyle ifade etmiştir:
Bizler tarihçilerin şimdiki zamanın engin gayelerine ve sabit gerekliliklerine
ilişkin görüşlerimizi açıklamalarını bekleriz. Ancak gerçek tarih bir işaret ya da
referans olmaksızın varlığımızı sayısız kayıp olaya göre açıklar (438).
Foucault tarihe olan yabancılaşmadan söz ederken yapı sökümcülük kuramının70
önemli

ismi

Jacques

Derrida

metinde

gösteren

ve

gösterilen

arasındaki

yabancılaşnmadan, diğer bir deyişle ister yazılı ister sözlü her metnin kendine
69

Yeni tarihselcilere göre tarih hiçbir şekilde saf hâliyle bizlere iletilmez, daima betimleme şeklinde var
olur. Her daim bir edebiyat eseri gibi bir tarihçi tarafından bize aktarılır. Uyumlu kültür düşüncesi bizlere
tarihçiler tarafından empoze edilmiş bir efsanedir ve yöneten sınıfın çıkarları doğrultusunda
yaygınlaştırılır.
70
Yapı sökümcülük 1960’ların sonlarına doğru Fransa’da ortaya çıkan bir edebiyat kuramıdır. “İnsani
Bilimlerin Söyleminde Yapı, İşaret ve Oyun” (Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human
Sciences) (1966) ve Yazı Bilgisi Üzerine (Of Grammatology) eserleriyle yeni eleştirel yapı sökümcü
akımı başlatan Jacques Derrida’nın yapı sökümcülüğe önemli katkıları olmuştur. Yapı sökümcü bir
okumanın amacı, metnin dilinin metin yazarının o metinde anlatmak istediği şeyle çeliştiğini otaya
koymak ve metnin imaları ve metnin içinde yer alan kaçınılmaz çelişkilerini incelemektir.
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yabancılaşmasından bahseder. Derrida’ya göre dilde anlam sabit değildir, bir edebî
eserin pek çok anlamı olabilir. “Gösterilen daima aynı zamanda bir gösteren işlevi
görür.”71 ifadesini kullanan Derrida’ya göre gösteren bizi asla tek bir gösterilene
götürmez. Her biri bizi başka gösterilen grubuna ulaştıran bir gurup gösterilene iletir ve
bu da anlamlar zincirini meydana getirir. Bu konudaki görüşlerini ifade etmek için
Derrida İngilizcede farklılık anlamına gelen “difference” kelimesiyle anlam kayması
anlamına gelen “deferment” kelimesini birleştirerek “differance” kelimesini dile
kazandırmıştır. Derrida’nın bu görüşleri Pozisyonlar (Positions) adlı eserine şu şekilde
yansır:
Bu kavram gram ya da differance olarak adlandırılabilir. Farklılıklar oyunu her
an ya da her anlamda basit bir ögenin var olabileceğine ya da sadece kendisine
atfedileceğine olanak vermeyen sentezleri ve göndermeleri olduğunu var sayar.
İster sözlü ister yazılı söylem düzeninde hiçbir öge kendisi de tam anlamıyla var
olmayan başka bir ögeye gönderme yapmadan işlevini yerine getiren bir
gösteren olamaz. Bu iç içe geçmişlik her bir “ögenin- sesbirim ya da yazıbirimzincirin ya da sistemin diğer öğelerini içinde barındıran izin temellerinin
üzerinde oluşmasına sebep olur. Bu iç içe geçmişlik, bu dokuma ancak başka bir
metnin dönüşümü üzerine kurulan bir metindir. Ne ögelerin arasındaki ne de
sistemin içindeki bir şey bir yerlerde tam anlamıyla ne vardır ne de yoktur. Her
yerde var olan tek şey farklılıklar ve izlerin izleridir. O hâlde gram aynı
zamanda yazı bilgisi olan göstergebilimin en genel kavramıdır ve kısıtlı anlamda
hem yazı alanı hem de dil bilimi alanını içerir (…) (387-388).
Derrida’nın ifade etmiş olduğu gibi ister yazılı ister sözlü bir metnin tam olarak neyi
ifade ettiğini anlamak imkânsızdır çünkü her bir anlam başka bir anlamı doğurur. Bu da
kesin ve net bir anlama ulaşmayan insanın genel geçer gerçeğe yabancılaştığını gösterir.
Yabancılaşmayla ilgili bir diğer kavram Rus biçimselciliği akımının72
öncülerinden Viktor Shklovsky’nin “yabancılaştırma” (defamiliarization) kavramıdır.
Bu kavrama göre edebiyat nesneleri ve deneyimleri öylesine sıra dışı bir bakış açısından
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ya da öylesine alışılmadık bir dille sunar ki okuyucunun bu nesnelere ya da deneyimlere
ilişkin var olan olağan bakış açısı değişir. Bir diğer deyişle sıradan şeyler okuyucuya
farklı bir bakış açısıyla yansıtılır:
Bir sanat eseri şeylerin algısını alışılagelmiş olmayan hâliyle ortaya koyar.
Bunun tekniği nesneleri “yabancılaştırmak”, şekilleri zorlaştırmak, bu zorluğu
ve algı derinliğini artırmaktır çünkü algı, estetik ve kendi içinde bir süreçtir ve
algı süreci uzatılmalıdır. Sanat bir nesnenin sanatsallığını deneyimleme yoludur,
nesne mühim değildir. (274)
Bu bölümde incelenen pek çok şairin doğa kirliliğine dikkat çekmek için
“yabancılaştırma”dan (defamiliarization) yararlandığını ileri sürmek mümkündür.
Şairler eserlerinde okuyucuların alışmış oldukları doğa kirliliği problemini onları
rahatsız edecek şekilde “alışılagelmiş olmayan hâliyle” sunarak okuyucuda bu probleme
karşı farkındalık yaratmaya çalışırlar.
Yabancılaşma teması edebiyat kuramlarının yanı sıra Albert Camus, Emile
Durkheim, Raymond Williams ve Jeremy Hawthorn gibi yirminci yüzyılın önemli
isimleri tararfından da ele alınmıştır. Camus, eserlerinin çoğunda anlamlandıramadığı
bir dünyada yaşamaya mecbur olan insanların yabancılaşmasına yer verir. Defterler
Mayıs 1935- Şubat 1942 (Notebooks 1935- 1942) eserindeki karakteri, yabancılaşmayı
şu şekilde tanımlar:
Bir anda yabancılaşan kentin gürültüleriyle- bu karanlık odada- bu ani uyanış ne
anlama geliyor? Her şey bana yabancı, her şey, bana ait bir insan yok, bu yarayı
kapatacak bir yer yok. Burada ne yapıyorum, bu hareketler, bu gülüşler ne
anlama geliyor? Buralı değilim- başka bir yerden de değilim. Yüreğimin hiçbir
destek bulamadığı bir yerde dünya bilinmeyen bir görüntüden başka bir şey
değil. Yabancı, kim bu sözcüğün anlamını bilebilir. Yabancı, itiraf etmeli ki her
şey bana yabancı (155-156)73.
Camus’nün kahramanı; çevresine, kendi odasına, insanlara karşı yabancılaşarak içine
kapanmıştır. Karakterin bu yabancılaşma tanımı yirminci yüzyıl insanının iç dünyasının
bir betimlemesi gibidir ve kişinin dış dünyaya yabancılaşmasını vurgular.
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Yazar Jeremy Hawthorn da yabancılaşmayı Camus’ye benzer şekilde açıklar.
Camus’nün karakterinin yaşadığı kentte ve hatta kendi odasında bile kendini evinde
hissetmemesi gibi Hawthorn’da yabancılaşmayı “evinde hissetmemek” hissiyle
tanımlar:
Yabancılaşma, günümüzde oldukça geçerliliği olan bir kelimedir ve eksiğiyle
fazlasıyla yabancılaşmadan mustarip olan kimsenin hangi durumda olursa olsun
kendini tam anlamıyla evinde hissetmesine engel olan anlaşılmaz duyguyu ifade
eder (21-22).
Hawthorn, bu tanımı 1975 yılında yapmıştır. Bu durum, yabancılaşma temasının
yirminci yüzyılın ikinci yarısında da “geçerliliğini” sürdürdüğünün bir göstergesidir.
Hawthorn da Camus gibi kişinin dış dünyaya yabancılaşmasına dikkat çeker.
Yirminci yüzyılın en önde gelen edebiyat eleştirmenlerinden olan Raymond
Williams ise yabancılaşma ile ilglili bir kavram olan iletişimin öneminden bahseder.
Kültür ve Toplum (Culture and Society) adlı eserinde etkili iletişimin kültür için
önemine şu sözlerle dikkat çeker:
Aktarım bir hükmetme girişimi değil; iletişim kurma, alımlama ve karşılık
vermeyi sağlama girişimidir. Etkin bir alımlama ve karşılık vermeyi sağlama
girişimidir. Etkin bir alımlama ve canlı bir karşılık, etkin bir deneyim ortaklığına
dayanır ve bunların niteliği hiç kuşkusuz pratik eşitliğin kabul edilmesine
bağlıdır. Topluluğumuzu hâlâ bölmeye devam eden türlü türlü eşitsizlik, etkili
iletişimi zorlaştırmakta ya da olanaksız kılmaktadır. Nadiren yaşanan ve tehlikeli
olan kimi kriz anları dışında, hakiki bir ortak deneyime sahip değiliz. Bu
yoksunluk nedeniyle ödediğimiz her çeşit bedel artık yeterince açık. Ortak bir
kültüre sırf soyutlama adına değil, onsuz varlığımızı sürdüremeyeceğimiz için
ihtiyacımız var74 (464).
Williams’a göre varlığımızın bağlı olduğu “ortak bir kültür” için etkili iletişim olmazsa
olmazdır. Yabancılaşmanın temel kaynaklarından biri iletişimsizlik olduğundan
Raymond’ın bu sözleri yabancılaşma temasını çağrıştırmaktadır.
Yirminci yüzyılda yabancılaşma, edebiyatın yanı sıra sosyolojiye de konu
olmuştur. Toplumu bireyden üstün tutan ve bireyin toplumdan bağımsız hareket
edemeyeceğini savunan Fransız Sosyolog Emile Durkheim’a göre birey; gelenekleriyle,
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ahlaki değer yargılarıyla ve toplumsal normlarıyla topluma bağlıdır. İş Bölümü
(Division of Labour) adlı eserinin ikinci baskısının önsözünde Durkheim “dışlanmışlık”
(anomy) adı verilen bir kavramdan bahseder. Durkheim’a göre “dışlanmışlık” durumu
toplumsal anlaşmazlığın sebebi değil sonucudur. Bir diğer deyişle “dışlanmışlık”
(anomy) toplumsal sistemdeki dengesizliğin bir sonucudur. Denge ancak sosyal
baskılarla sağlanabilir ki bu da geleneğe ve toplumsal kurallara bağlıdır. Bu bağlamda
Durkheim’a göre asıl sorun toplumun dengesinin bozulmasıdır. Bireylerin gurup
bağlarını; gurupların da bireyleri ve davranışlarını etkileme ihtimalini zayıflatan
“dışlanmışlık” (anomy) da bunun bir sonucudur. Durkheim’ a göre “dışlanmışlık”
(anomy) sosyal sistemin kurallarının ve amaçlarının kişisel davranışları artık
etkilemeyen sosyal yapıda meydana gelen bir durumdur. Durkheim’ın teorisine göre
sosyal farklılıklar ve bunun sonucu olan iş bölümü endüstrileşme sürecinin bir
sonucudur (Israel 137, 139, 144 223). Durkheim’ın “dışlanmışlık” (anomy) olarak
tanımladığı yabancılaşma tanımı şu şekildedir:
Birey ve toplum kesinlikle farklı doğaya sahip varlıklardır. Ayrıca bu ikisi
arasında tanımlanamaz bir uzlaşmazlık söz konusudur. Bu durumun ötesinde
birey kendi doğasından vazgeçme pahasına kendini toplumla kısmen ya da
tamamıyla özdeşleştirebilir. Ancak kişinin topluma dâhil olması durumu hariç
kişi gerçekte var olan kişi olamaz, kendi doğasının tam anlamıyla farkına
varamaz (akt. Israel 148).
Birey ve toplumun birbirine farklı olduğunu vurgulayan Durkheim’a göre birey topluma
ait olmaya çalıştığında “kendi doğasına” yabancılaşır.
Görüldüğü gibi yabancılaşma teması 20. yüzyılda edebiyattan felsefeye,
sosyolojiden siyasete hayatın her alanında yer almıştır. Bu bölümde ise yabancılaşma
teması insanların hem doğaya hem de kendilerine yabancılaşması bağlamında ele
alınmıştır. Bu bölümde kendi doğasına yabancılaşan insanın doğaya ne şekilde
yabancılaştığı incelenecektir.
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20. yüzyılda Ezra Pound’un demode olmuş sanat akımlarını geride bırakarak
“Yeni bir şey yapmak!” (Make it New!) çağrısıyla sanat akımları; 19. yüzyılın
geleneksel tarzından uzaklaşarak Dadaizm, Fütürizm, Gerçeküstücülük ve İmgecilik
gibi farklı boyutlar kazanmıştır. Benzer şekilde modern edebiyat da 19. yüzyıl
geleneklerinden uzaklaşmıştır. Modern hayatı yansıtabilecek yenilikçi teknikler
kullanmak için 19. yüzyıl gerçekçi (realist) romanı ve beşli hece ölçüsüyle yazılan şiir
terk edilmiştir (Black 10-11). J. Scott Bryson’ın deyimiyle modernite “doğal dünya ve
modern sanat arasındaki kopan bağların sebebi”, modernist sanat ise “yirminci yüzyılın
ilk yarısında modern edebiyatın sembolik olarak ‘çorak dünya’ benzeri ilişki durumunu
tanımlamak için kullanılan bir terim” hâline gelmiştir (akt. Black 47).
20. yüzyılın ilk yıllarında İngiliz şairler 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na katılan
ve geleneksel tarzda eserler veren “Georgian” şairler ve modern şairler olmak üzere
ikiye ayrılmıştır. Doğa ve insan yaşamını trajik bir dille ve Romantik gelenekte sunan
Georgianlar, şiirlerinde Birinci Dünya Savaşı’nın gözler önüne serdiği acı ve ölüm gibi
temaları işlemişlerdir.75 Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında İngiliz şiirine
modern şiir geleneği hâkim olmuştur. Savaşın ve modernitenin etkisiyle geçmişle olan
bağların somut bir şekilde koptuğunu düşünen modern şairler geleneksel yöntemlerin bu
dönemi yansıtmakta yetersiz kaldığını düşünerek içlerinde bulundukları dönemi
anlatmak için farklı şiirsel tekniklere yönelmişlerdir. Bu akımın başlıca temsilcisi olan
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Thomas Stearns Eliot İngiliz şiirinin Romantiklerin etkisinden kurtulup kişisel
sembollerle evrensel kavramların ifade edildiği metafizik şiire (metaphysical poetry) ve
Fransız sembolizmine dönmesi gerektiğini savunur. Wordsworth’ün şiirinin anlaşılır ve
doğal olmadığını ifade eden Eliot’a göre şiir “zor” olmalıdır ve “şair, zorlamak ve
gerektiğinde şaşırtmak için mümkün olduğunca çok kapsamlı, kinayeli olmalı ve anlamı
daha dolaylı yoldan vermelidir.”. Eliot’ın yanı sıra Thomas Hardy, William Butler
Yeats ve D. H. Lawrence bu akımın başlıca şairleri arasındadır. (Black 3, 9 19; Shapiro
540-541, 546).
Günümüz çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkili olan ve savaş gibi insandoğa ilişkisinde görülen büyük çaplı değişiklere sahne olan bir çağın eseri olan modern
edebiyat, ekoeleştirmenler tarafından başlıca çalışılması gereken bir konudur (akt. Black
41). Louise Westling, “yazarların endüstrileşen toplum kaynaklı çevre sorunlarına karşı
bizleri uyardıklarına” dikkat çeker (akt. Black198). Modernitenin çevre üzerine olan
etkilerine şahit olan ve bu durumu eserlerinde eleştiren modernistler doğanın otonom
değerini yeniden değerlendirerek gelecek nesilleri çevre sorunlarına karşı uyarmışlardır
(Black 198). Anne Raine modernizmin ekoeleştiriyle olan ilişkisini şu şekilde ifade
etmiştir:
Modern edebiyat belirgin bir şekilde ekoeleştiri için zengin kaynaklar sunar…
Sonuç olarak iki şeyin altını çiziyorum. İlk olarak modernizmi ekoeleştirel
bağlamda okumak itina ister; modernizmin geleneksel edebi geleneğe nasıl
uyum sağladığını ya da bu geleneğe nasıl karşı çıktığını görmek ekolojiye olan
ilgiye ve eleştirinin belirli biçimlerine katkıda bulunur. İkinci olarak edebi
modernizmin Romantizm’le, bilimle ve doğa söylemlerinin değişik biçimleriyle
olan ilişkisini anlayabilmek için daha zengin, daha kapsamlı ve tarihsel olarak
daha derin bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor. Başkaları doğasız ekoloji çağrısı
yaparken ve tartıştığım pek çok eleştirmen modernizmin doğa-kültür ayrımına
bağlı olmayan kuramsal bir dil kullanarak anlaşılabileceğini iddia ederken, ben
yine de Haraway’in ekoeleştiri için doğanın tartışmalı ama kaçınılmaz bir terim
olduğu görüşüne katılmıyorum çünkü Harriet Monroe’nun ve pek çok
modernistin iddia ettiği gibi doğa modernitenin bir parçasıdır ve modern
edebiyatta doğa sorunsal ve tartışmaya açık olsa da etkili bir kavramdır (112).
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Raine’nin belirttiği gibi hem modernite için hem de modern edebiyat için doğa
vazgeçilmezdir. Ekoeleştiri ve modernizm, insan eylemlerinin doğaya olan olumsuz
etkileri, doğal dünyayla daha yakın bir ilişki kurulması gerektiği ve doğanın sadece
kırsalda değil şehirde de var olduğu gibi pek çok noktada kesişmektedir. Modernist bir
eser ekoeleştiri bağlamında ele alındığında ilk dikkat çeken nokta bu eserin doğayla ve
insan-doğa ilişkisiyle ne kadar belirgin bir ilişki içinde olduğudur. Buna rağmen
günümüzde modernist eserleri ekoeleştiriel bağlamda inceleyen yeteri kadar kitap ve
makale bulunmamaktadır. Bu durumun başlıca sebepleri arasında modern eserlerin
doğaya karşı ilgisiz bir tutum sergiledikleri inancıdır. Hâlbuki modern edebiyat doğaya
ilişkin romantik yaklaşımlara karşı çıksa da doğanın insanlar için önemini reddetmez.
Sadece alaşılagelmiş doğa yazınının doğal hayatın karmaşıklığını ve insanın doğadaki
yerini anlamada yetersiz kalmasını eleştirirerek kendilerini ifade etmek için yeni yazın
teknikleri kullanır. Modernizmin kentsel çevreyle özdeşleştirilmiş olmasının da
ekeoleştiri çalışmalarında modern eserlere yeteri kadar yer verilmemesinin sebepleri
arasında olduğu düşünülmektedir. Diğer dönemlerden farklı olarak modern şiirde şehir
hem fiziksel çevre olarak hem de sanatçıların fikir alışverişinde bulunmak için bir araya
geldikleri yer olması açısından önem kazanarak modernizmin sembolü hâline gelmiştir.
1920’ler başta olmak üzere modern yazarlar çağın istikrarsızlığına yanıt olarak kırsal
alanlar ve köylerle ilgili değil modern şehrin sosyal gerçekleri hakkında eserler
vermiştir. Kırsal mekânlar hakkında yazdıklarında ise Romantik şiirsel gelenekleri
reddederek savaşa ve sosyal değişikliklere maruz kalan doğayı yansıtmak için yeni
yöntemler aramışlardır. Öyle ki Desmond Harding şehri “modern edebiyatın
başkahramanı” olarak, Claude Lévi-Strauss ise “doğanın objesi, kültürün öznesi” olarak
tanımlar. Şehrin insan yaşamı için böylesine önem kazandığı bu dönem modernizmi
ekoeleştiriden uzaklaştırmak yerine ona yaklaştırmalıdır. Bunun sebebi modernizmin de
ekoeleştirinin kentsel ekoeleştiri dalının yapmış olduğu gibi şehirlerin doğal olmayan
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çevreler olduğuna ilişkin inançlara karşı çıkmasıdır. Bu bağlamda doğa yazını için
alışılagelmiş şiirsel yaklaşımların değişmesi gerektiğinin bilinciyle doğanın her yerde
her mekânda var olduğu anlayışını yaymaya çalışan modernizm kentsel ekoeleştiriye
öncülük etmiştir (Black 3-9, 17-19, 40-42, 49, 198).
Son yıllarda modern romanlar ekoeleştiri bağlamında incelenmeye başlanmıştır.
Örneğin Bonnie Kime Scott, Dalganın Çukurunda (In the Hollow of the Wave) adlı
eserinde Virgina Woolf başta olmak üzere modernistlerin doğaya olan yoğun ilgisini
inceler. Benzer şekilde Alexandra Harris Virginia Woolf’tan John Piper’e Romantik
Modernistler: İngiliz Yazarlar, Sanatçılar ve Tasavvur (Romantic Moderns: English
Writers, Artists and the Imagination from Virginia Woolf to John Piper) adlı çalışması
modernizmin sonlarına doğru doğanın, mekânın ve çevrenin rolünü incelemiştir. Jeffrey
Mathes McCarthy ise Yeşil Modernism: 1900’dan 1930’a Doğa ve İngiliz Romanı
(Green Modernism: Nature and the English Novel, 1900 to 1930) adlı eserinde
ekoeleştiri ve modernizmin “biriyle diğerinin yeniden keşfedileceğinden” birlikte
çalışılması gerektiğini savunur. Modern romanı “doğanın modernizm için edebî
öneminin keşfi” olarak tanımlayan McCarthy’e göre “Modernizm, özellikle de İngiliz
modernizmi, uzun süredir ihmal edilen yeşil ögeleri barındırır.”. McCarthy ayrıca
modern

yazarları

“önemli

çevre

eleştirmenleri”

olarak

tanımlar.

Ekoeleştiri

çalışmalarında incelenen bir diğer modernist yazar ilk ve en önemli kent yazarı olarak
tanınan James Joyce’tur. Joyce, doğanın yalın ve pek çok insanın yaşadığı yakın
çevreden ayrı olduğu düşüncesine karşı çıkarak günümüz çevre düşüncesine ışık tutar
(Black 45-56).
Modern romanlar günümüzde ekoeleştiri çalışmalarına konu olsa da modernist
şiirleri ekoeleştirel bağlamda inceleyen yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır.

Bu

bağlamda bu çalışmada İngiliz Modern şiirini dönemin en tanınmış şairleri olan Thomas
Hardy ve Thomas Stearns Eliot’ın şiirlerinde doğa kirliliği temasını ekoeleştiri
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bağlamında inceleyerek bu alandaki eksikliğin giderilmesi planlanmaktadır. Ayrıca
ekoeleştiri çalışmalarının modern şiire yönelmesinin bu şiirlere yeni bir bakış açısı
kazandıracağının gösterilmesi de bu bölümün amaçları arasındadır. Bu bölümde İngiliz
Modern şiiri ve Çağdaş İngiliz şiiri bir arada inceleneceğinden genel hatlarıyla çağdaş
şiirden de bahsetmekte yarar vardır.
20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın ilk yıllarında direkt ve belirgin bir şekilde
doğa tahribatına odaklanan yeni bir şiir türü ortaya çıkmıştır. Bu yeni akımdan etkilenen
Çağdaş İngiliz şiirinde doğa tasvirine ağırlık veren alışılagelmiş doğa şiiri yerini çevre
sorunlarıyla ilgilenen ekoşiire bırakmıştır. İrlandalı şair Seamus Heaney günümüzde
ekoşiir türünde eserler veren başlıca şairler arasındadır. Heaney, Adım Atan Taşlar
(Stepping Stones) derlemesinin giriş bölümümde O’Driscoll’ün kendisine yönelttiği
“Şiirin çevre sorunlarına ilişkin duygu ve düşünceleri değiştirmede elverişli ve önemli
bir rolü olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıttan bahseder. Şair bu
soruya “Sanırım bu sorunun cevabı içinde gizli. … Çevre sorunları büyük oranda şiirin
ilgi alanını değiştirmelidir.” yanıtını vermiştir (akt. Lidström 18-19). Heaney’in bu
cevabı günümüzde “çevre sorunlarının” “şiirin ilgi alanını değiştirecek” boyutlara
ulaştığının bir göstergesidir. Ayrıca bu sorunlara şiir türünde yer verilmesi gerekliliğine
de bir vurgu yapılmıştır. Hilary Llewellyn Williams ise ortaya çıkan “Yeni Doğa
Şiirini” şu sözlerle tanımlar:
Yeni doğa şiiri sadece betimleyici değildir: çevremizle olan gerilimle, çevreyle
olan gergin ve tahrip edici ilişkimizle ve bizim, dünyanın sadece gözlemcisi ya
da idarecisi değil aynı zamanda onun bir parçası olduğumuzu kabullenme
çabamızla ilgilidir (akt. Gifford Green 3).
Görüldüğü gibi günümüzde doğa şiirinin geçmişten farkı, betimleyici olmanın yanı sıra
insan kaynaklı çevre tahribatına direkt bir şekilde odaklanmasıdır. Günümüzde bu yeni
doğa şiiri eleştirmenler tarafından farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Yvonne Reddick
bu şiiri “ekoşiir” (ecopoetry) olarak adlandırırken Scott Bryson “ekolojik şiir”
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(ecological poetry) olarak ifade eder. Terry Gifforrd ise “direkt olarak çevre sorunlarına
odaklanan yeni doğa şiiri” olarak tanımladığı şiir türünü “yeşil şiir” (green poetry) diye
adlandırır. Çağdaş doğa şiiri, bilinen betimleyici şiirden çok da farklı değildir. Scott
Bryson’ın da ifade ettiği gibi “bir yandan Romantizm’in belli geleneklerine bağlı
kalırken bu geleneğin ötesine giden” ve “belirgin bir biçimde güncel sorunları konu
alan” bu şiir türü “doğa şiirinin bir versiyonudur” (Bryson 5). Yvonne Reddick’e göre
bu şiir türü aynı zamanda çevre çalışmalarının ne şekilde ele alındığını incelediğinden
ekoeleştirinin de bir dalıdır (40). Neil Astley’in Dünya Bozuluyor: Ekoşiirler (Earth
Shattering: Ecopoems) (2007) adlı derlemesi, ekoşiirin ne olduğu ve nasıl yazılması
gerektiğine dair soruları yanıtlar. Okuyucuda ekoşiirin 21. yüzyılda insan kaynaklı doğa
tahribatına engel olmada etkili olup olmayacağına dair düşünceler uyandıran en güncel
şiir antolojilerindendir. Bunun yanı sıra Alice Oswald’ın Dart (2002) ve Hugh
Dunkerley’in Yabani Tavşan (Hare) antolojileri de Çağdaş İngiliz ekoşiir antolojilerine,
Chris Agee’nin Hiçbir Şeyin Bitişiğinde (Next to Nothing) (2009), Kelly Swain’in
Darwin’in Mikroskobu (Darwin’s Microscobe) (2009) ise günümüz Amerikan ekoşiir
antolojilerinin örneklerindendir (Gifford Green 2011, 16, 17, 19).
Ekoşiir türünün yaygınlaşması gerektiğini düşünen Angus Fletcher bu amaçla
Amerikan Şiiri için Yeni Bir Kuram (A New Theory for American Poetry) (2004) adlı
eserini yazarak bu eserinde bu şiir türünün çevreye ilişkin endişeleri yansıtmakta düz
yazıdan daha başarılı olduğunu ifade etmiştir:
Pek çok düzyazının aksine şiir yakın kişisel katılım sağlar ve bu nedenle biz
insanların çevre sorunlarına kendi vermiş olduğumuz tepkilerle ilişkilidir. [...]
Kişinin mevcudiyetini geliştiren bir sanata benzeyen şiirin çevreye ilişkin
haklarımızı ve sorumluluklarımızı nasıl anlamamız gerektiğini göstermede temel
teşkil etmesi muhakkaktır (akt. Lidström 147).
Fletcher, bu yorumuyla şiir türünün insanların iç dünyalarına hitap ederek ve onlara
çevreye ilişkin sorumluluklarını hatırlatarak insanları insani yönden geliştireceğine bir
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vurgu yapar. Direkt ve belirgin bir şekilde çevre sorunlarına odaklanan ekoşiir türünün
ise şiirin insanlara bu katkıyı daha etkili bir şekilde yapacağı muhtemeldir. Bu bağlamda
çalışmanın bu bölümünde Ted Hughes ve Terry Gifford’ın ekoşiir türünün özelliklerini
taşıyan şiirleri incelenerek bu şiirlerin insanlara çevreye ilişkin sorumluluklarını ne
şekilde hatırlattıkları gözlemlenecektir. Bu tezde incelenen şairlerin neredeyse hepsi
eserlerinde doğa kirliliğine ve/veya tahribatına yer vermesine rağmen sadece bu iki
şairin ekoşair olarak değerlendirilmiştir. Bunun nedeni ekoşiirin 20. yüzyılın sonlarında
ortaya çıkması ve sadece bu iki şairin şiirlerinde direkt ve belirgin bir şekilde doğa
kirliliğine yer vermeleridir.

4.1. Doğanın Değersizleştirilmesi: Thomas Hardy
Thomas Hardy (1840-1928) geleneksel Viktoryen romanlarının önemli bir
yazarı ve 20. yüzyılın yenilikçi şairidir. Şiirleri tamamıyla ne Viktoryen ne de modernist
olan Hardy Viktoryenden modern şiire geçiş şairi olarak bilinir. Hayatın romantik
olmayan yanlarını romantik ifadeler ve imgeler kullanarak yansıtmıştır. Wordsworth,
Shelley ve Keats gibi şairler tarafından idealize edilen saf masumiyet ve ahenkli
güzelliğe düşkün bir şair olduğundan alışılmışın dışında bir modern şair olarak billinir
(Grafe 15; James 36). Hardy’nin yaşadığı dönemde şahit olduğu Birinci Dünya Savaşı,
endüstrileşme ve kentleşmeyle ateşlenen bölgesel ve sosyal eşitsizlikler ve İkinci Dünya
Savaşı sonrası ulusal bütünlüğe ilişkin endişeler şaire “Wessex ve İngiltere Manzaraları
Şairi” sıfatını getirmiştir (Goater 168). Şairin yaşadığı döneme hassasiyeti kendinden
sonra gelen şairlere ilham kaynağı olmuştur. Örneğin Hardy’nin doğumunun yüzüncü
yılında yirminci yüzyılın önemli şairlerinden olan Wystan Hugh Auden, Hardy’nin
kendisi için önemine şu sözlerle dikkat çeker:
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Hardy benim şiir babamdır… O ve onun bildiği dünya artık yok ve bizim inşa
etmemiz gereken başka yollar var; onun doğa karşısındaki alçak gönüllülüğüne,
acı çekenlerin ve basiretsizlerin hâlinden anlamasına ve eşitlik konusundaki
hassasiyetine her zaman olduğu gibi şimdi de ihtiyaç vardır (James 36).
Auden’ın ifade ettiği gibi Hardy’nin doğa konusunda bir hassasiyeti vardır. Kırsal
dünyaya ve insanın bu dünyayla olan ilişkisine karşı yoğun bir ilgisi olan Hardy,
Richard Kerriedge’in dediği gibi “gözle görülür bir şekilde ekoeleştirel kanonun
adayıdır” (Kerriedge 125).
Hardy’e göre insanların dünyadaki

varlığının

sürdürülebilirliği

doğayı

korumalarına bağlıdır. Şaire göre insanların bilim ve ticaretle olması gerektiğinden fazla
uğraşması doğadan uzaklaşmalarına ve materyalistik yaşam tarzına yönelmelerine sebep
olur. Ayrıca insanların doğayı suistimal etme eğilimlerini de arttırır. Hardy’nin bu
düşünceleri şiirlerine de yansımıştır (Anand 92). “Bir Ağacın Katli” (Throwing a Tree),
“Şöminedeki Kütükler” (Logs on the Hearth), “Geneo ve Akdeniz” (Genoa and
Mediterrenean), “Doğa Ana Yasta” (The Mother Mourns), ve “Ters Bahar” (A
Backward Spring) şiirleri Hardy’nin doğa tahribatı ve kirliliği probleminin belirgin
şekilde ele aldığı şiirlerindendir (Patil 30). Bahsi geçen ilk iki şiir ağaçların kesilmesini
eleştirirken son ikisi insanın doğaya müdahalesine dikkat çeker. 1915 yılında kısa bir
süre önce kaybettiği kız kardeşini anmak için “Kız Kardeşle bir Anı” (A Memory of A
Sister) alt başlığıyla yazmış olduğu “Şöminedeki Kütükler” (Logs on the Hearth)
şiirinde Hardy ağaçların kesilmesi karşısında duymuş olduğu üzüntüyü şu şekilde dile
getirir:
Alevler sarar her bir yanını
Kestiğimiz ağacın kütüğünün
Çiçek açıp bol bol çizgili elma veren
Kesildiği son ana kadar.

(1-4)

The fire advances along the log
Of the tree we felled
Which bloomed and bore striped apples by the peck
Till its last hour of bearing knelled.

(1-4)
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Şiir bir zamanlar kız kardeşiyle birlikte dallarına tırmanarak elmalar yediği ağacın
kesilerek yakılmasını anlatır. Kız kardeşi gibi ağaç da yok olmuştur; meyve
vermiyordur, ölmüş ve kararmıştır. Ağacın bu durumunun sorumlusu insan olduğu için
şair bu şiirde insanın kendi çıkarları için doğaya zarar vermesinin bedelini doğanın
ödemek zorunda kaldığını vurgulayarak ahlak kirliliğine de dikkat çeker. Bu
yaklaşımıyla Hardy, ekoeleştirinin bir dalı olan derin ekolojinin insanların ihtiyacından
fazlasını doğadan talep etmeye hakkı yoktur düşüncesiyle aynı doğrultudadır. “Bir
Ağacın Katli” (Throwing a Tree) şiirinde Hardy’nin bu duruma eleştirisi daha belirgin
bir şekilde hissedilir:
İki cellat tepelerde dolanır sinsi sinsi,
Ellerinde parlak geniş ve ağır iki balta
Ve uzun iki saplı testereyle… Ulu ağacın gövdesini kesmek için
Yaklaşırlar ölüm nişanı vurulmuş görkemli ağaca.

(1-4)

Ceketlerini çıkarıp baltalarını sallarlar yerden biraz yukarı
Kıymıklar uçuşur ve kar gibi yağar yosunların ve düşen yaprakların üstüne.
Boylu boyunca geniş ve derin bir yarık açılana dek
Biri yukarı halatı fırlatır ve en sonunda başarır.
(5-8)
Sonra sıra testereye gelir, uzun devin tepesi parçalanana kadar:
Her bir parça bir öncekinden daha büyük gelir:
Testereyi bırakıp halata asılırlar; ağaçsa titrer sadece,
Ve diz çöküp yeniden testereyi alırlar, bir daha asılmak için geri çekilirler. (9-12)
Ve son olarak can çekişen palamut ağacı gürültüyle sallanır
Job ve Ike yana kaçılır. Uzun süren saltanatın sonuna hazırlıklı
Devrilir ağaç yakınlarındaki tüm komşularını titreterek
Ve iki asırlık fidan iki saatten kısa sürede yok olup gitmiştir.

(13-15)

The two executioners stalk along over the knolls,
Bearing two axes with heavy heads shining and wide,
And a long limp two-handled saw toothed for cutting great boles,
And so they approach the proud tree that bears the death-mark on its side. (1-4)
Jackets doffed they swing axes and chop away just above ground,
And the chips fly about and lie white on the moss and fallen leaves;
Till a broad deep gash in the bark is hewn all the way round,
And one of them tries to hook upward a rope, which at last he achieves.
The saw then begins, till the top of the tall giant shivers:
The shivers are seen to grow greater with each cut than before:

(5-8)
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They edge out the saw, tug the rope; but the tree only quivers,
And kneeling and sawing again, they step back to try pulling once more. (9-12)
Then, lastly, the living mast sways, further sways: with a shout
Job and Ike rush aside. Readied the end of its long staying powers
The tree crashes downward: it shakes all its neighbours throughout,
And two hundred years' steady growth has been ended in less than two hours.

(13-15)

Hardy bu şiirde ağaçların kesilmesi eylemini baştan sona tüm detaylarıyla yansıtarak
insanlar için sıradan gibi görünen bir olayın gerçekte ne kadar dehşet verici olduğunu
hissettirir. Ağaçları kesen insanları onları katletmeye gelmiş “sinsi cellatlara”
benzeterek şair ağaç kesmenin gerçekte bir canlının canına kıymak anlamına geldiği
gerçeğini hatırlatır. “İki asırlık” “görkemli” bir ağaca insanın hiç acımadan kıymasının
bir tasviridir şiir. Kesilme eylemi sırasında komşu ağaçları titretmesiyle şair bir yandan
kesilen ağacın kudretine, diğer bir yandan kesilme eyleminin diğer ağaçları nasıl
ürküttüğüne dikkat çeker.
Hardy’e göre insanların doğayı katletme eylemi ağaçlarla sınırlı değildir. İnsan
havaya, toprağa, doğanın çeşitliliğine zarar vermiş ve onların kirlenmesine sebep
olmuştur. Hardy’nin doğa sevgisi onu doğanın işleyişini ve insan varlığı üzerindeki
etkisini gözlemlemeye itmiştir. Hardy’e göre insan, bitki ve hayvanların yok oluşundan
ötürü doğanın üzüntüsünün farkına varmalıdır. Geçmişin ve Şimdinin Şiirleri (Poems of
the Past and The Present) derlemesinde yer alan “Genoa ve Akdeniz” (Geneo and the
Mediterranean) şiirinin ilk cümlesinde Hardy doğanın insan kaynaklı tahribatından
kaynaklanan üzüntüye dikkat çekerek insanlar adına doğadan özür diler:
Ey destanlara konu olan ilahi dertli Deniz,
Sana yapılan büyük ayıbı hoş gör.

(1-2)

O- epic-famed, god-haunted Central Sea,
Heave careless of the deep wrong done to thee.

(1-2)

Şair denizin “dertli” olduğuna dikkat çeker. Söz konusu ayıp insanların denizi
kirletmesidir ve şair adeta tüm insanlar adına denizden af diler. Kişileştirmeden
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yaralanan şair bu yaklaşımıyla derin ekolojinin doğanın içsel bir değeri olduğundan
canlı- cansız doğanın her bir unsurunun varlığını sürdürmeye hakkı olduğu görüşünden
bahseder. Hardy’nin kişileştirmeden yararlanarak doğa kirliliğini vurguladığı bir başka
şiiri de “Doğa Ana Yasta” (The Mother Mourns) şiiridir. Bu şiirde Hardy, insanların
doğaya hak ettiği değeri vermemesine ve insan eliyle doğanın çeşitliliğinin azalmasına
dikkat çeker:
Yorgun ve bezgindir,
İnsan son günlerde,
Üzmüştür onu Mükemmellik konusundaki itibarını zedeleyerek
Şüphe ve küçümsemeyle…

(17-20)

Artık buna son! Canlı türüm günden güne azalıyor,
Ormanlarım çoraklaşıyor.

(73-74)

Weary plaint that Mankind, in these days,
Had grieved her by holding
Her ancient high fame of perfection
In doubt and disdain...

(17-20)

“No more such” My species are dwindling,
My forest grow barren.

(73-74)

Hardy’nin bu sözleri modern çağda doğanın durumunun bir yansımasıdır. Şair,
insanların

doğanın

değersizleştirmesini

“mükemmellik
eleştirir.

konusunda

Bilimin,

itibarını

teknolojinin,

zedeleyerek”

onu

endüstrileşmenin

ve

makineleşmenin geliştiği modern çağda doğanın “mükemmelliğine” “şüphe ve
küçümsemeyle” yaklaşılmasını eleştirir. Şiirin devamında ise insanları doğadan
uzaklaştıran bu durumun doğanın çeşitliliğinin ve güzelliğinin yok olmasıyla
sonuçlanacağına dikkat çeker. Şairin bu yaklaşımı derin ekoloji presnsiplerinden
insanların doğanın güzelliklerini ve çeşitliliğini yok etmeye hakkı olmadığı anlayışıyla
aynı doğrultudadır. Bu şiirde insan müdahalesinden dolayı “yorgun ve bezgin” olarak
tasvir edilen doğa “Tersine Bir Bahar” (A Backward Spring) şiirinde ise yine aynı
sebepten ötürü “çekingen” bir şekilde yansıtılır:
Ağaçlar çiçek açmaktan korkar
Ve çekingendir çayırlar;

(1-2)
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The Trees are afraid to put forth buds,
And there is timidity in the grass;

(1-2)

İnsan müdahalesinden korkan ve çekinen “ağaçlar çiçek açmaktan” korkarken “çayırlar
çekingendir”. Bu bağlamda bir önceki şiirlerinde yapmış olduğu gibi şair insan
müdahalesi karşısındaki doğanın durumunu yansıtmıştır.
Hardy’nin bu bölümde incelenen doğa tahribatı ve kirliliği temalı şiirleri,
Hardy’nin ekoeleştirinin bir dalı olan derin ekolojinin pek çok prensibini savunduğu
düşünceleri paylaştığını gösterir. Hardy’nin şiirleri derin ekolojinin insanın ihtiyacından
fazlasını doğadan talep etmeye hakkı olmadığı, canlı-cansız doğanın her bir unsurunun
varlığını sürdürme özgürlüğü ve insanların doğanın güzelliklerini ve çeşitliliğini yok
etmemesi gerektiğine ilişkin savunduğu görüşlerine öncülük etmiştir. Bu bölümde
gözlemlenen bir başka özellik ise doğa tahribatı ve kirliliği temasının ahlak kirliliğiyle
birlikte ele alınmasıdır. Hardy’e göre doğaya sadece bir meta, insanların materyalist
çıkarları için var olan bir olgu olarak yaklaşıldığı ve doğa insafsızca suistimal edildiği
sürece insanların huzur, sükûnet ve manevi teselli bulmasının mümkün olmadığı
vurgulanmıştır.

İnsanların

doğal

kaynakları

suistimal

etmesi

insan

ruhunun

zenginliğinin ve insani değerlerinin de azalmasına sebep olur. Hardy, ağaçların
kesilmesinin bir canlının yaşamına son vermek anlamına geldiğini, insanların denizleri
kirleterek ve doğaya “şüphe ve küçümsemeyle” yaklaşarak doğaya “büyük bir ayıp”
ettiğini ve doğanın “itibarını zedelediğini” ve “ağaçları çiçek açmaktan” alıkoyacak
kadar doğayı insan müdahalesinden çekinecek bir hâle getirdiğini hatırlatır. Özetle
Hardy, doğanın insan eliyle suistimal edilmesini ve değersizleştirilmeye çalışılmasını
eleştirir.
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4.2. Endüstrileşmeden Kaynaklanan Kirlilik: Thomas Stearns Eliot
Thomas Stearns Eliot (1888-1965), Amerikan şairi olarak bilinse de uzun yıllar
kendisine şiir yazma açısından daha verimli bir atmosfer sağladığını düşündüğü
İngiltere’de ikamet etmiş ve İngiltere’nin doğasına ve toplumuna önem vermiştir (Black
87-88; Yüksel 6-7). Eserlerinde çevre farkındalığı yoğun bir şekilde hissedilen şairin
hem topluma hem da doğaya vermiş olduğu önem Hiristiyan Toplum Düşüncesi (The
Idea of a Christian Society) adlı eserine şu şekilde yansımıştır:
Toplumun kişisel çıkarlar doğrultusunda örgütlenmesi… Kontrolsüz
endüstrileşmeyle hem insanlığın bozulmasına hem de doğal kaynakların
tüketilmesine sebep olur ve işte bu maddesel gelişim gelecek nesillerin bedelini
ödemek zorunda kalabilecekleri bir gelişimdir (akt. Black 92).
Görüldüğü gibi Eliot’a göre toplumun kendi çıkarlarına odaklanarak doğal kaynakları
ihtiyacından fazla tüketmesi “insanlığın bozulmasına” yol açarak ahlak kirliliğine, ahlak
kirliliği de gelecek nesillerin karşılaşabileceği çevresel sorunlara yol açar. Eliot gibi
modern şiirin öncüsü bir şairin bu düşüncesi, bu çalışma için kendisini vazgeçilmez
kılar. Eliot’ın şiirlerinin incelenmesinde şairin doğaya olan hassasiyetine rağmen bu
yönünün pek ele alınmamış olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda bu bölümün amacı,
Çorak Ülke (The Waste Land) ve Dört Kuartet (Four Quartets) şiirlerinde T.S. Eliot’ın
insan-doğa arasında kopan bağlara ilişkin eleştirisini inceleyerek bu konudaki eksikliğin
giderilmesine katkıda bulunmaktır.
Çorak Ülke (The Waste Land) şiirinde Eliot modern toplumun doğadan
uzaklaşmasının kültürel, psikolojik ve çevresel sonuçları hakkında uyarılarda bulunur
(Black 88-89). Aşırı tarım ve endüstrileşmeden dolayı doğal kaynakların ihtiyaçtan
fazla tüketilmesinin zararlarına dikkat çeker. Bunların yanı sıra şair doğadan kopmuş
karanlık bir kent manzarası çizerek modernitenin yabancılaştırma etkisini eleştirirerek
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doğayla kopan bağların yeniden kurulmasının önemini vurgular. Ayrıca çevreye ilişkin
sorumluluk bilincini de artırır. Bu sebepler Eliot’ı bu ekoeleştirel inceleme için oldukça
önemli bir şair yapar. Çorak Ülke’nin (The Waste Land) ekoeleştirel çerçevede
incelenmesi, Eliot’ın daha önceden pek de ele alınmamış bir özelliği olan çevre
sorunlarına olan hassasiyetini gözler önüne serecek ve şiirin sembolik anlamının aynı
zamanda fiziksel bir gerçekliği de yansıttığını gösterecektir.
Çorak Ülke (The Waste Land) (1922) şiirinde Eliot, modern araştırmacı Tiresias
rolünde geçmişten günümüze bir yolculukla Tanrı’nın olmadığı yıkık bir dünya portresi
çizer. Şiir, bitkilerin solduğu, hayvanların çoğalamadığı çökmüş bir dünyada ölü gibi
yaşayan insanları anlatır.76 Şiirde toplum sorunları, farklı karakterlerle yansıtılır. Bu
nedenle “çorak ülke” (waste land) hem tek bir bireyin hem de o bireyin içinde yaşadığı
toplumun gerçeğidir. Şiir, savaş sonrası modern dünyadaki sıkıntı ve dehşete, modern
kültürün parçalanmışlığına dikkat çekmek için birbirinden bağımsız parçalardan
oluşmuşur. Yüksel Peker’in deyimiyle bu parçaların “her biri uygun spiritüel şartlar
oluştuğunda bir araya gelecek birer bulmaca materyali gibidir” (8). Şairin modern
kültürün parçalanmışlığına dikkat çekmek ve karakterlerin ruhsal ve duygusal
durumlarına odaklanmak için böyle bir yol izlediği düşünülmektedir (Birlik 53-54, 58;
Peker 8). Bu bağlamda Eliot bu şiirde modern dünyaya fiziksel ve ruhsal bir ayna
tutarak okuyucularını modern dünyanın gerçekleriyle yüzleştirir. İnsanların hem
kendilerine hem de doğaya yabancılaştıklarını vurgular.

76 Eliot şiirin iskeletini farklı versiyonları Frazer’ın Altın Dal (The Golden Bough) ve Weston’ın
Ritüelden Romansa (From Ritual to Romance) eserinde bulunan Grail miti üzerinden kurar. Bu değişik
versiyonlarının detaylarından rastgele yararlanır. Kuraklık ve kısırlıkla lanetlenen ülkeye yolculuk eden
Grail Şovalye Gawain, Perceval ya da Galahad olabilir. Bu mekânın kralı Balıkçı Kralı (Fisher-King),
genital organından yara almıştır. Kralın fiziksel durumu ülkeye de yansımıştır. Ülke artık bereketli
değildir ve toprak mahsul vermez, hayvanlar çoğalmaz ve ülkeyi içinde bulunduğu bu durumdan
kurtarmanın tek yolu şövalyenin kalede kendisine gösterilen çeşitli sembollerin ne anlama geldiğini
anlamlandırmasıdır. Grail Şovalyesi’nin öyküsü mutlu sonla biter. Hem kralın fiziksel durumu düzelir
hem de ülkenin çoraklığı sona erer. Ancak şiirdeki çorak ülke şiirin sonunda hâlâ çoraktır (Birlik 56).
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Çorak Ülke (The Waste Land)’nin başında Eliot şiir boyunca anlatılan “Düşçül
Kent” (Unreal City)’ten bahseder. Makineleşmiş modern dünyayı temsil eden şehir
kasvetli, şehrin sakinleri ise doğaya karşı ilgisizdir:
Düşçül kent
Kirli sisi altında bir kış sabahının
Bir kalabalık aktı Londra Köprüsü’nden, sürüyle,
Ummazdım ölüm çökertsin insanları sürüyle.
Duyulan kesik ve seyrek, iç çekişlerdi,
Ve gözleri kendi adımlarındaydı her adamın.
Aşıp tepeyi aktılar King William Caddesi’nden
Saint Mary Woolnoth Kilisesine, kulede çan.77

(60-67)

Unreal city
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth kept the hours.78

(60-67)

Kirli sis” ve “gözleri kendi adımlarında” yürüyen insanlar canlılıktan uzak detaylar
modern insanların kirli ve verimsiz şehrinin ifadeleridir. Şiirdeki Kudüs, Atina, Viyana
ve Londra gibi Batı kültürünün başkentlerine yapılan göndermeler şiirde tasvir edilen
şehir tüm yozlaşmış şehirleri temsil eder. Bu bağlamda modern araştırmacı Tiresias’ın,
zamanda ve mekânda oldukça uzak bir yer olarak tanımladığı “Düşçül Kent” (Unreal
City) evrenselleşir. Buna rağmen şiirde “Thames Nehri” ve “Londra Köprüsü”, “Kral
Williams Caddesi”, “Woolnoth Kilisesi”, doğu Londra lehçesi gibi şehre ait belirli
detaylar şiirin özellikle Londra’yı betimlediğini ortaya koyar.79 Şiirde betimlenen
Londra kasvetli ve durağan, şehrin sakinleri ruhları manevi olarak öldüğünden yaşayan
ölüler gibidir (Birlik 60; Black 98-100). Şiirdeki Thames Nehri’ne ve nehrin altında
77

Bu bölümde incelenen T. S. Eliot’ın şiirlerinin Türkçeye çevirilerinin tamamı Sulphi Aytimur’un
dilimize çevirmiş olduğu T. S. Eliot, Çorak Ülke, Dört Kuartet ve Başka Şiirler adlı eserinden alınmıştır.
78
Bu bölümde incelenen T. S. Eliot’ın şiirlerinin İngilizceleri Abrams’ın editörlüğünü yapmış olduğu
antolojinin ikinci cildinden alınmıştır.
79
Eliot, Çorak Ülke (The Waste Land) şiirinde bilinçli olarak Londra’nın yeşil alanlarından bahsetmez.
Bunu sebebi şairin modernitenin endüstrileşen ve yabancılaşan kent manzaralarına odaklanarak modernite
bu şekilde devam ederse yakın gelecekteki muhtemel modern Londra portresini çizmesindendir (Black
98).
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yatan tarihe umarsız şekilde kendi yaşamları dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen köprüden
geçen kalabalıkla Eliot insanların doğaya yabancılaşmasına dikkat çeker. Şiirdeki
“ölümün çökerttiği” ve iç çeken karakterlerin psikolojik olarak cansız bir şekilde
yansıtılması bu karakterlerin sadece doğaya değil kendilerine de yabancılaştıklarını
gösterir. Kent sakinlerinin bu portresiyle Eliot moderniteyi eleştirmektedir.
Şiirin adından da anlaşılacağı üzere şiirde suyun hem insanlar için hem de
doğadaki diğer canlılar için önemine yer verilmiştir. Şiirde modern araştırmacı Tiresias,
susuzluktan güneşin altında kuruyan ağaçlardan bahsederek susuz bir doğanın
güzellikten ne kadar uzak olduğunu vurgular:
Hangi kökler kavrar, hangi dallar bezer
Buradaki taş yığınını? Ey insanoğlu!
Bunu bilemez sezemezsin çünkü bildiğin yalnız
Bir kırık putlar yığınıdır ki güneşte kavrulur
Ve ona ne ölü ağaç gölge ne cırcır böceği erinç,
Ne de kuru taş su sesi verir. Yalnız
Burası gölge, altı bu kızıl kayanın.

(19-25)

What are the rules that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock.

(19-25)

Şiirde “su” kelimesi fiziksel anlamının yanı sıra manevi bir anlam kazanarak büyülü bir
sözcük hâline gelmiştir; istikrarın, değişimin, temizliğin ve manevi doyumun bir
sembolü olmuştur (Black 107). Görüldüğü gibi yakıcı güneşin altında hiç su yoktur,
sadece gölge vermeyen “ölü ağaç” ve huzur vermeyen “cırcırböceği” vardır. Modern
araştırmacı Tiresias’ın bu sözleri suyun insan ve tabiat için önemini vurgular. Susuz bir
dünya insan için katlanılamaz olduğu gibi doğadaki kaya, otlar ve ağaç da
güzelliklerinden yoksun kalır. “Çorak Ülke”nin (Waste Land) pastorallikten ne kadar
uzak olduğunu ideallikten ve çekicilikten uzak bir ifadeyle vurgulayan ve bilinen,
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sevilen doğaya karşı yabancılaşmayı yansıtan bu şiirin anti-pastoral özellikler taşıdığını
söylemek de mümkündür.
Londra’nın merkezindeki varlığıyla şiirde en göze çarpan doğa unsurlarından
biri olan Thames Nehri de çorak ülkenin parçası olan verimsizlikten nasibini almıştır.
Şiirde nehir endüstriyel kirliliğe ve çöplerin atılmasına maruz kalmıştır. “Yağ ve katran”
gibi endüstriyel kirlilikle kaplanmış nehirde modernitenin çevreye vermiş olduğu
zararların etkilerine rastlanır. Nehir su dolu olsa da öylesine verimsizdir ki balıkçılar
nehirde değil “durgun kanalda” balık tutarlar ve nehir “bulanıklaştığından” şehrin
sakinleri ayaklarını sodalı suda yıkarlar (Black 100; Birlik 72). “Yavaşça kayıp gitti bir
sıçan otların arasından/ Sürterek yapışkan karnını kıyıya.” (187-188) ifadesinden de
anlaşılabileceği üzere nehirde artık fareler cirit atmaktadır. Bu bağlamda “çorak ülkede”
artık yaşam kaynağı olmayan Thames Nehri kaybolan canlılığı temsil eder. Şiirde ayrıca
Thames Nehri’nin insan eliyle kirletilmesinden de bahsedilir. Nehre boş şişeler, sandviç
kâğıtları ve sigara izmaritleri atılmıştır:
Irmağın tentesi çökmüş damar yapraklarıyla
Son yapraklar kavrayıp gömülür ıslak setlere. Yel
Arşınlar kavruk ülkeyi duyulmadan. Su perileri gitmiş.
Nazlı Thames, usulca ak bitinceye kadar türküm.
Üstünde boş şişeler, sandviç kâğıtları,
Ne ipek mendiller, karton kutular, izmaritler,
Ne de başka izi yaz gecelerinin. Su perileri gitmiş.

(173-179)

The river’s tent is broken; the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty battles, sandwich papers.
Silk hankerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nhymphys are departed.

(173-179)

Görüldüğü gibi bu dizelerde Eliot belirgin bir şekilde nehir kirliliğini eleştirir. Eski
zamanlardan beri şehrin tarihî bir simgesi olan nehir artık insan kaynaklı çevre kirliğine
maruz kalmaktadır. Modern araştırmacı Tiresias şehrin geçmişteki önemini ve pırıltısını
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anımsar ve bu hatıraları nehrin mevcut durumuyla kıyaslar. Kraliçe Elizabeth
döneminde yazılan sonelerde şiire pastoral özellikler katan su perileri artık nehri terk
etmişlerdir. “Ama zaman zaman duymaktayım ardımda/ Korna seslerini motor
seslerini” (196-197) ifadesi, Andrew Marvell’in “To his Coy Mistress” şiirindeki “Ama
daima duymaktayım ardımda/ Yaklaştığını zamanın kanatlı at arabasını” (21-22)
mısralarını anımsatmaktadır. Böyle bir paralellikle Eliot, nehrin insanlarda uyandırdığı
hislerdeki değişime dikkat çeker. Marvell’in şiirinin uyandırdığı pastoral atmosfer
yerini amiyane bir imgeye bırakır. Geçmişteki at arabasının çıkardığı sesler modern
zamanlarda yerini “korna seslerine”, “motor seslerine” bırakmıştır (Birlik 73-74).
Nehirlere atılan, boş şişe, sandviç kâğıtları gibi çöplerden bahsedilen bu şiir ayrıca
Eliot’ın insanların doğayı bilinçsizce sömürmesini eleştiren derin ekolojiyle paralel bir
düşünceye sahip olduğunu gösterir. Sevilen doğaya olan yabancılaşmayı yansıttığından
bu şiirdede anti-pastoral bir atmosfer hâkimdir.
Şiirin sonunda, modern araştırmacı Tiresias hâlâ balık tutmaktadır ve bu durum
toprağın henüz iyileşmediğinin göstergesidir. “Oturmuş kıyıda/Avlanıyordum, ardımda
çorak ova/Şu ülkemi bir düzene soksam hiç olmazsa/Londra Köprüsü yıkılıyor,
yıkılıyor, yıkılıyor” (423-426). Modern araştırmacı, manevi kurtuluş için uzun süredir
“çorak ülkeyi” lanetten kurtarmaya çalışan Balık Kralı’nın kimliğine bürünür. Sırtını
çöldeki “çorak ovaya” dönüp denizin kıyısına oturarak kendi kurtuluşunun yollarını
arar. Modern Londra’da yapılan yolculuğun ardından Eliot böyle bir sonla modern
insanın Grail mitinin aksine kurtuluşa ulaşamayacağını vurgular çünkü şiirin sonunda
modern araştırmacı Tiresias Tanrı’nın varlığının hâlâ önemsenmediği “çorak ülke”de
acizdir80 (Birik 96-97, 101; Black 106; 109). Çevre sorunlarına anti-pastoral bir şekilde

80

Şiirde ilkel insanlar tanrılarıyla ve ruhsal durumlarıyla yaşamlarında kurtuluşa ulaşabiliyorlarken
Tanrı’ya olan inancın azaldığı modern dünyada kurtuluş mümkün değildir. “Çorak Ülke”deki (Waste
Land) modern dünyadaki karakterler, maddesel gerçeklikte tıkanıp kalmıştır ve geçmişte bir anlama sahip
olan ancak artık önemini yitiren hayal gücünden yoksundur. Şiirde Hz. İsa’nın ölümünden sonra afallayan
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yaklaşan son bölüm doğanın tamamının tüketilmesi ve çöküşüyle modernitenin geldiği
son nokta için bir uyarı niteliğindedir. Bu tükenmiş mekânda seyahat eden
konuşmacının bu çaresiz durumu, insanın çevresine zarar vererek kendine de zarar
verdiğini ve insanın hem kendi kaderini hem de dünyanınkini nasıl belirlediğini
gösterir. Şiirin sonunda çöle yer vererek Eliot insan-doğa ilişkisinin çöküşüne de dikkat
çeker. Sembolik olarak çöl, modern yaşamda anlam bulmaya çalışan modern insanın
doğasının manevi açıdan kurumasının bir yansımasıdır. Doğanın hem kültürel değerini
hem de hayatta kalmak için önemini vurgulayan ve Eliot’ın çevre bilinci ve manevi
farkındalığını yansıtan şiir, doğal dünyanın suistimal edilmesine dikkat çekmesiyle de
ekoeleştirel bağlamda değerlendirilmeye uygundur.
Şiirde Eliot modern yaşam tarzının insanları doğadan uzaklaştırmasını eleştirir.
Eliot gibi modern edebiyatın öncü şairinin çevre sorunlarıyla ilgilenmesi modernizmin
doğal dünyaya ilgisiz olduğu iddiasına meydan okur. Çorak Ülke (The Waste Land)
doğanın psikolojik ve manevi önemine dikkat çekerek modernite ideolojisini eleştirir.
Modern yaşamda neyin önemli olduğunu ve muhafaza edilmesi gerektiğini anlamak için
modernitenin var olduğu mekânlara bir yolculuk şeklinde yazılmış şiirin sonunda
doğanın bilgi ve içsel doygunluk için olmaza olmaz olduğu sonucuna varılmıştır (Black
108). Çevre sorunlarını ön plana çıkaran şiir, Eliot’ın maddesel zenginliğe odaklanarak
çevreye zarar veren sebeplere kayıtsız kalan toplumun kaçınılmaz bir şekilde fiziksel ve
manevi olarak mağdur olacağını ve kendine yabancılaşacağını öngörür. Anti-pastoral
yaklaşımıyla şiir ayrıca insanların maddi çıkarları için doğal dünyayı kirletmeyi ve ona
zarar vermeyi sürdürdükleri sürece manevi açıdan yoksun kalacaklarına ve gelecek
nesiller için tehlikeli bir miras bırakacaklarını vurgular. Bu yaklaşımıyla Eliot,
toplumdaki ahlak kirliliğine de dikkat çekmektedir.

ve kendini güvensiz hisseden modern karakterler artan ve bitmeyen bir panik içindedirler ve dünyadaki
zorluklarla mücadele etmek zorundadırlar (Birlik 62).

180
Eliot’ın toplum ahlakına ve moderniteye olan eleştirisi William Butler Yeats’in
“İkinci Geliş” (Second Coming) şiirini anımsatmaktadır. Hiristiyanlığın Hz. İsa’nın
dünyaya yeniden geleceği inancını adeta bir kâbusa çeviren bu şiirde şair anarşinin
hüküm sürdüğü, iyi insanların güçsüzleşip kötülerin güçlendiği yozlaşmış bir dünya
portresi çizer:
Herşey yıkılıyor, bel vermiş ortadirek;
Kargaşalık salınmış yeryüzüne,
Yükseliyor kana bulanmış sular ve her yerde
Sulara gömülüyor suçsuzluğun töreni;
İyiler her türlü inançtan yoksun,
Oysa yoğun bir tutkuyla esrik kötüler.81

(3-8)

Things fall apart: the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.82

(3-8)

Şair anarşinin hâkim olduğu yozlaşmış bir toplum portresi çizerek insanlık tarihinde
sona ermekte olan bir dönemden bahseder.83 Toplumda “anarşi”nin ne kadar yaygın
olduğunı vurgulamak için “kana bulanmış sular” ifasesini kullanır. Şiirde Hiristiyan
inancının tersine “ikinci geliş”in dünyaya huzur ve düzen getirmeyeceği ima eder çünkü
dünya tarihine baktığında şairin tek gördüğü şey anarşi ve vahşettir. Bu bağlamda
Yeats’in de Eliot gibi modern toplumdaki yozlaşmayı eleştirdiğini söylemek
mümkündür.
Philip Larkin ise hem Romantizm’e hem de modernizeme karşı çıkmıştır. T. S.
Eliot’ın İngiliz şiirini köklerinden kopardığını idda eder. İngiliz şiirindeki “the
movement” akımının en önemli temsilcisi olan Larkin’e göre şiir Romantizm’in

81

Bu şiirin Türkçesi http://tekhnede.blogspot.com/2015/05/william-butler-yeats-ikinci-gelis.html web
sayfasından alınmıştır.
82
Bu şiirin İngilizcesi Norton Antoloji’nin ikinci cildinden alınmıştır (s.2106-7).
83
Yeats, tarihin tekerrür ettiğine ve reankarnasyona inanır. Bu şiirde de tarih başlar, doruk noktasına
ulaşır ve sona erer. Bu süreçte de insan ruhu belli deneyimler elde eder. Ruh aynı şeyleri tekrar tekrar
deneyimleyerek her döngüde bir üst seviyeye geçer. Yeats’in bu kavramını Nietszche “superman
düşüncesi” (idea of superman) olarak uyarlamıştır.
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estetiğinden, modernizmin entelektüelliğinden ve fantastik imgelerinden uzak olmalıdır.
Romantizm’in insan doğasına olan hayranlığını reddeden ve Thomas Hardy’nin
şiirlerinden övgüyle söz eden Larkin’e göre şiirin dili sade olmalı ve şiir günlük yaşanan
sıradan olayları anlatmalıdır.
Dört Kuartet (Four Quartets) ise T. S. Eliot’ın Çorak Ülke (The Waste Land)
şiirinde temellerini atmış olduğu insan ve doğa arasında kopan bağların yeniden
kurulmasına ilişkin arayışın devamı niteliğindedir (Black 112). Büyük şehri betimleyen
ve modernitenin topluma olan etkisini eleştiren Çorak Ülke’nin (The Waste Land)
aksine bu şiirde Eliot daha çok kırsal yaşamı merkeze alarak topluma çevre farkındalığı
kazandırmaya çalışmıştır.
Genellikle “Tanrı’yla baş başa olan bireyin” detaylı bir tasviri olarak bilinse de
Dört Kuartet (Four Quartets) aynı zamanda Eliot’ın Çorak Ülke (The Waste Land)’de
başlayan çevre sorunlarına ilişkin endişelerinin devamı gibidir. Şiir, Eliot’ın doğanın
içsel değerinine olan farkındalığını gösteren çevre bilincini gözler önüne serer. Çorak
Ülke (The Waste Land) ’de Eliot, modern dünyada doğayla kopan bağların sonuçlarına
dikkat çekerken Dört Kuartet (Four Quartets)’de inanç yolculuğu açısından kendisi için
öneme sahip yerlere dönerek bu bağları yeniden kurmaya çalışır (Black 113-114).
Eliot’ın İngiltere gibi endüstrisi gelişmiş ülkelerde gözlemlediği “materyalist
felsefe” insan açısından sakıncalıdır çünkü bu durum toplumun her kesiminden insanı
“geleneklerinden kopararak dine ve doğaya yabancılaştırır.” Aynı ülkede nesiller boyu
yaşayan ve gelenek ve görenekleriyle birbirine bağlı insanlar yegâne amaçları zenginlik
olan modern insanlardan farklıdır (Black 115). Dört Kuartet’in (Four Quartets) ikinci
şiiri “East Cooker”84’da Eliot sözünü ettiği ideal toplumu şu şekilde anlatır:

84

Eiot bu şiiri 1937 yılının Ağustos ayında atalarının 17. yüzyılda Amerika’ya gitmek için terk ettikleri
East Coker’a yapmış olduğu ziyaretten sonra yazmıştır (Black 115).
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Ritme uyarak kendilerini danslarında
Kendi yaşayışları gibi yaşayan mevsimlerde
Zamanı mevsimlerin ve burçların
Zamanı süt sağmanın ve zamanı harmanın
Zamanı birleşmenin erkek ve kadının ve hayvanların.
Ayaklar yükselmede ve düşmede.
Yemek ve içmek. Dışkı ve ölüm.

(41-47)

Keeping the rhythm in their dancing
As in their living in the living seasons
The time of the seasons and constellations
The time of milking and the time of harvest
The time of the coupling of man and woman
And that of beasts. Feet rising and falling
Eating and drinking. Dung and death.

(41-47)

Bu dizelerdeki dansçılar, doğanın yeniden doğuş ve yok oluşu döngüsüne göre hareket
eder ve toprakla yakından ilgilenirler. Eliot’a göre doğayla insan arasında kopan bağları
yeniden yapılandırmanın tek yolu şiirdeki dansçıların birbirleriyle ve doğayla uyum
içinde yaşadıkları gibi yaşamaktır (Black 126-127). Eliot’ın ideal yaşam anlayışının
William Blake’in ideal toplum anlayışıyla göstermiş olduğu benzerlik dikkat çekicidir.
Blake’in Milton şiirinde Golgonooza şehri ile zihnindeki ideal toplum yaşamını doğayla
uyum içinde yaşayan insan topluluğu aracılığıyla ifade ettiği gibi Eliot da şiirinde ideal
yaşama ilişkin görüşünü insanların zamanlarını doğanın zamanına göre ayarladıkları ve
ona göre yaşamlarını idame ettirirdikleri bir örnekle sunar. Blake’in zihnindeki ideal
Golgonooza şehri sakinleri gibi bu şiirdeki dansçılar da mutludur. Bu bağlamda farklı
yüzyılların şairleri olsalar da her iki şair için de ideal yaşam doğayla uyum içinde
olandır.
Eliot’ın bu şiirde ekoeleştiriye ilişkin dikkat çeken bir düşüncesi de insan
merkezli yaklaşımlara meydan okuyarak doğanın otonom gücüne dikkat çekmesidir.
Dört Kuartet’ın (Four Quartets) son şiiri olan “The Dry Salvages85’da Eliot suyun
canlılar için önemini ve otonom gücünü vurgular. Şiirde suyla ifade edilmek istenen
85

Dry Salvages, Massachusetts’de Ann Burnu’nun açıklarındaki kayalar topkuluğunun adıdır. Eliot bu
şiiri çocukluğunun geçtiği endüstri şehri St. Louis’e ve Massachusetts’te yer alan Cape Ann kıyı
bölgesine yapmış olduğu bir gezintiden sonra yazmıştır (Black 129; Aytimur 137).
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büyük ölçüde Mississippi Nehri ve Kuzey Atlantik Okyanusu’dur ve bu şiirde Eliot
insanların çevreyi kontrol altına almalarına ilişkin insan merkezli varsayımlara karşı
çıkar (Black 129). Eliot’ın bu düşünceleri şiire şu sözlerle yansır:
Tanrılar üstüne pek bir şey bilmem ama sanırım nehir
Karayağız kunt bir tanrıdır – somurtkan, yaban ve hırçın,
….
Sorun çözülünce karayağız tanrı neredeyse unutulur
Kentlerde oturanlarca-ama daima amansızdır o,
Mevsimleriyle öfkelerini yaşayarak yıkıcı anımsatıcı
Unutmak istediklerimizi. Önemsenmemiş yatıştırılmamış
Makineye tapanlarca, ama o bekliyor, gözlüyor ve bekliyor.

(1-10)

I do not know much about gods; but I think that river
Is a strong brown god-sullen, untamed, and intractable,
…
Then only a problem once solved, the brown god is almost forgotten.
By the dwellers in cities-ever, however, implacable.
Keeping his seasons and rages, destroyer, reminder
Of what men choose to forget. Unhonoured, unpropitiated
By worshippers of machine, but waiting, watching and waiting.

(1-10)

Nehir doğanın varlığının şehirdeki göstergesi gibidir. Genellikle şehrin sakinleri
tarafından unutulmuş olarak tasvir edilse de otonom yapısını korur. Şehrin merkezinde
akan ve “kudretli kahverengi bir tanrı” olarak tanımlanan “yabanıl”, “serkeş” nehir;
modern zamanlarda bile insanların doğal afetler karşısındaki savunmasızlığını hatırlatır.
Şiirin ilk iki mısrasında Eliot insan merkezli düşünceye doğa üzerindeki hâkimiyet
duygusuna meydan okuyarak doğanın gücüne ve insanın bu güç karşısındaki
çaresizliğine dikkat çeker. Eliot’ın bu yaklaşımı Matthew Arnold’ın “Doğa ile Uyum
İçinde” (In Harmony with Nature) şiirini anımsatmaktadır. Arnold’ın bu şiirde yapmış
olduğu gibi Eliot da doğanın insandan çok daha güçlü olduğunu vurgular. Şiirin
devamındaki “karayağız tanrı neredeyse unutulur”, “önemsenmemiş, yatıştırılmamış”
ifadeleriyle ise modern zamanlarda nehrin insanlar tarafından unutulduğuna ve
“önemsenmediğine” dikkat çeker (Black 130). Doğanın hak ettiği saygının insanlar
tarafından gösterilmediğini, değersizleştirilmeye çalışılmasını eleştiren şiir bu
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yaklaşımıyla Hardy’nin “Doğa Ana Yasta” (The Mother Mourns) şiirini anımsatır.
Hardy’nin insanların doğaya “şüphe ve küçümsemeyle” yaklaşarak doğanın
mükemmelliğine gölge düşürmeye çalışan insanları eleştirmesi gibi Eliot da doğanın
“önemsenmemesini” eleştirir. Ancak Eliot’a göre insanların umursamaz tavrı doğaya
kudretinden hiçbir şey kaybettirmemiştir.
Dört Kuartet (Four Quartets) şiirinde Eliot’ın insan ve doğa arasındaki kopan
bağları yeniden kurma çabası sonuçlanır. Tüm araştırmaların “bizleri insan ve doğa
dünyasına ulaştıracağı” bilgisiyle sona eren şiir doğanın modern yaşamda da öneminin
devam ettiğini vurgular (Black 135-136). Şiir, insan ve doğa arasında kopan bağları
yeniden sağlamlaştırmanın tek yolunun onunla uyum içinde yaşamak olduğuna ve insan
merkezli düşüncenin aksine doğanın insanlar karşısında daima “kudretli” olduğunu
vurgulaması bakımından ekoeleştiriyle aynı doğrultudadır.
Sonuç olarak Eliot’ın şiirlerinde huzur ve mutluluğun yolu doğayla uyum içinde
yaşamaktan geçer. Şaire göre insanlar endüstrileşme, makineleşme, bireyselleşme gibi
sebeplerden dolayı hem kendilerine hem doğaya yabancılaşmış olsalar da doğadaki tüm
canlılar gibi onun bir parçası olduklarından ondan kopamazlar. Thomas Hardy’nin
şiirleriyle kıyaslandığında Eliot’ın şiirlerinde modernitenin ve endüstrileşmenin etkileri
daha yoğun bir şekilde hissedilir. Eliot’a göre insan merkezli (antroposantrik)
düşüncenin savunduğu gibi insan, doğanın hâkimiymiş gibi görünse de doğanın kudreti
karşısında daima savunmasızdır.

4.3. Doğaya Yabancılaşma: Ted Hughes
Ted Hughes (1930-1998), Çağdaş İngiliz şiirinin gelişmesinde büyük rol
oynayan bir İngiliz şairidir. Batı Ülkeleri Nehirleri Vakfının (West Country Rivers
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Trust) kurucularından olan Hughes, aynı zamanda Torridge Eylem Grubu (Torridge
Action Group) ve Kraliyet Cemiyeti Kuşları Koruma Derneği (Royal Society for the
Protection of the Birds)’nin de destekçilerindendir. Çevrenin korunmasına ilişkin
dernekler kurmanın yanı sıra Hughes romanlarında, piyeslerinde, mektuplarında,
konuşmalarında, makalelerinde ve günlüklerinde daima çevre sorunlarına yer vermiştir.
Hughes’un çevre farkındalığının gelişmesinde Rachel Carson’ın Sessiz Bahar (Silent
Spring) ve Max Nicholson’ın Çevre Devrimi (The Environmental Revolution)
eserlerinin etkili olduğu bilinmektedir.86 1984 yılında Britanya’nın Kraliyet Ozanı (Poet
Laureate) olarak görevlendirilmesiyle daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Hughes
doğanın korunmasına ilişkin yazdığı şiirleri önde gelen ulusal gazetelerde yayımlayarak
medya aracılığıyla da çevre farkındalığını artırmaya çalışmıştır.87 Hughes’un çevre
sorunlarına olan yaklaşımı 2011 yılında İngiltere Kütüphanesinde Ted Hughes arşivinin
açılmasıyla daha yoğun bir şekilde incelenmeye başlanmış ve aynı yıl Ted Hughes
Vakfı kurulmuştur.88 (Reddick 1-5, 16, 246).
Ted Hughes’ün çevrenin korunmasına ilişkin dernekler ve vakıflar kurmasının
ve eserleriyle çevre farkındalığı yaratmaya çalışmasının en önemli sebeplerinden biri

86 Rachel Carson’ın Sessiz Bahar (Silent Spring) romanını okuduktan sonra Hughes, 1969 yılında
İngiltere’nin ilk çevreci dergisi olan Senin Çevren (Your Environment) dergisini kurarak 1969-1973
yılları arasında bu derginin editörlüğünü yapmıştır. Bu dergide Max Nicholson’ın Çevre Devrimi (The
Environmental Revolution) (1970) adlı eserinin kritiğini yapan Hughes, Carson ve Nicholson’ın eserlerini
okuduktan sonra hem hayatında hem de şiirlerinde çevre sorunları daha çok önem kazanmıştır. Bu eserleri
okuduktan sonra şairin Atlantik Somon Vakfı, Şehir Çocukları İçin Çiftlikler ve kurucusu olduğu Kutsal
Toprak Drama Vakfı gibi çevrenin korunmasına yönelik vakıflarda yer almaya başladığı bilinmektedir
(Reddick 175; Lidstrom 13).
87
Senin Çevren (Your Environment) dergisi tarafından 1970 yılı Dünya Koruma Yılı (World
Conservation Year) ilan edilmiştir. 1980’lere gelindiğinde ise İngiltere’de çevre dostu ürünlerin üretimi
artmış ve İngiliz siyasetinde ve toplumunda çevrenin korunmasına ilişkin düşüncelere yaygın bir şekilde
yer verilmeye başlanmıştır. İngiltere’de çevreye ilişkin artan bu farkındalık Ted Hughes gibi çevreci bir
şairin kraliyet ozanı olarak atanmasında etkili olmuştur (Reddick 175, 245).
88
İngiltere’nin doğasının korunması için çevrecilik hareketiyle, eylemleriyle ve eserleriyle katkıda
bulunan Ted Hughes’u anmak için günümüz İngiltere’sinde pek çok dernekler kurulmuş ve doğa koruma
alanlarına şairin adı verilmiştir. Bunların yanı sıra her yıl İngiltere’nin çeşitli yerlerinde Ted Hughes Şiir
Festivallari düzenlenmektedir. Örneğin Devon’ın güneyinde kurulan Stover Country Park’ta yer alan
doğa koruma alanına Ted Hughes Şiiri Yolu adı verilmiştir. Benzer şekilde Batı Yorkshire’da Elmet
Vakfı’nda her yıl Ted Hughes festivali düzenlenmekte ve bu festivallerde Elmet Vakfı Şiir Ödülleri
verilmektedir. Ayrıca Huddersfield Üniversitesinin kendine ait bir Ted Hughes ağı bulunmaktadır.
Güney Yorkshire’da da Mexborough Ted Hughes Yolu bulunmakta ve her yıl Ted Hughes Şiir
Festivalleri düzenlenmektedir (Reddick 316).
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“kökünden” kopan insanın doğa ile bağlarının yeniden kurulmasını sağlamaktır89
(Reddick 16). Bu tez çalışmasının da savunduğu gibi insan ve doğa arasındaki kopan
bağların yeniden kurulacağına dair umudun giderek azaldığına inanan Hughes buna
rağmen bu umuttan vazgeçilmemesi gerektiğini savunur. Şairin bu düşünceleri Max
Nicholson’ın Çevre Devrimi (The Environmental Revolution) eserinin incelemesinde şu
şekilde yansıtır:
Doğadan kopan zihniyetin öyküsü Batılı insanın öyküsüdür. Bu doğanın manevi
güven duygusunu kaybeden insanın bu duygunun yerini doldurmak için
mekanik, rasyonel ve sembolik güven duygusunu giderek umudunu yitirerek
aramasının öyküsüdür. İdeal Batılı yaşamın temel miti bu arayıştır. Ruhtaki bir
evlilik ya da fiziksel bir yeniden fethetmedir. Kaybedilen yaşam bir şekilde
yeniden kazanılmalıdır. Bu manevi Romantizm’in ve destansı teknolojik
ilerlemenin öyküsüdür. Bu bir çöküşün öyküsüdür. Bir şey doğadan koptuğunda
ya da doğa onu bıraktığında yaratıcısıyla bağı kopmuştur ve bu bir çıkmaz
anlamına gelir (akt. Lidström 13).
Hughes’un bu düşüncelerine bu bölümdeki şiir incelemelerinde detaylı olarak yer
verilecektir. Bu bölümde şiir analizlerinde değinilecek olan bir diğer konu şairin
ekosisteme verilen zararın bu sistemin parçası olan tüm canlıları etkiyeceğini savunan
ekoeleştirinin “bütünsel evren” ve derin ekoloji görüşlerini desteklemesidir:
Hughes’un çevreciliği belirgin bir şekilde derin ekolojinin değişik bir türüdür.
(…) Hughes’un çevreciliği de belirli edebî ve antropolojik endişelerden gelir,
ama tasavvuru aynı radikal türdendir (akt. Reddick 23).
Hughes’a göre bir canlı türüne zarar gelmesi ekosistemdeki tüm canlıların etkileneceği
anlamına gelmektedir. 1993 yılında kendi eseri olan Demir Kadın (The Iron Woman)90
için vermiş olduğu röportajda, kendisinin su kirliliğine ilişkin düzenlemiş olduğu
kampanyalar hakkında “Balıkları ya da böcekleri savunduğumu düşünüyorlar. Ancak
başkaları üzerindeki etkiler ve buna benzer şeyler bize nelerin olduğunun
göstergeleridir. Bu kuşlara ve arılara bakma sorunu değil insanların gelecek nesillere
89

Ted Hughes’un kraliyet şairi olması, çevrenin korunmasına ilişkin dernekler kurması ve eserler vermesi
şairin Jonathan Bate gibi bazı ekoeleştirmenler tarafından William Wordsworth ile ilişkilendirilmesine
sebep olmuştur (Reddick 24).
90
Demir Kadın (Iron Woman) Hughes’un doğa kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için yazdığı bir
çocuk kitabıdır.
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nasıl taşınacağı sorunudur.” diyerek bu konudaki görüşünü ifade etmiştir (akt. Reddick
38).
Görüldüğü gibi gerek çevreye ilişkin düşünceleriyle gerekse çevrenin
korunmasına ilişkin kurduğu derneklerle ve yazdığı eserlerle Ted Hughes, ekoeleştiri
çalışmaları için vazgeçilmez bir şairdir. Bu bağlamda pek çok ekoeleştirmen
çalışmalarında Hughes’un şiirlerine yer vermiştir. Örneğin Jonathan Bate 2015 yılında
Ted Hughes’un geniş çaplı bir biyografisini yayımlarken Terry Gifford ve Leonard
Scigaj gibi öncü ekoeleştirmenler ise Hughes’un eserlerini ekoeleştiri çerçevesinde
incelemiştir. Ted Hughes’un eserlerinde çevre sorunlarına direkt ve belirgin bir şekilde
yer vermesi şairin son dönem ekoeleştiri çalışmalarında ekoşair olarak tanımlanmasını
sağlamıştır. Öyle ki ekoeleştirmen Yvonne Reddick şairin bu özelliklerini vurgulamak
için Ted Hughes: Çevreci ve Ekoşair (Ted Hughes: Environmentalist and Ecopoet) adlı
bir inceleme yapmıştır. Bu eserde Reddick, Hughes’un ekoşair olma özelliğine şu
sözlerle değinmiştir:
Hughes’un şiiri … yazarların kirliliğin alçaklığını, çevre adaletsizliğinin
çirkinliğini, zarar görmüş ekolojilerin dokunaklılığını, çevreye ilişkin tüm
tahribatın yarattığı dehşeti incelemek için kullanmış olduğu belirli edebî
özelliklere ekoşairlerin daha çok dikkat etmesi gerektiğini otaya koyar (315).
Reddick’in de belirttiği gibi Hughes’ün şiirlerinde doğa kirliliğine ve tahribatına olan
tepki daha da sertleşerek bu sorunun “alçaklığı”, “çirkinliği” ve “dehşeti”
vurgulanmıştır. Bu bölümde Hughes’un şiirlerinde doğa kirliliğine olan sert tepkisinin
yanı sıra bu şiirlerin ekoeleştirinin ve ekoşiirin özelliklerini ne şekilde yansıttığı
incelenecektir. Hughes’un son dönem şiirlerinin neredeyse hepsi doğa kirliliği konusuna
değinmiş ve ekoeleştirel bağlamda incelenmeye uygun olsa da şairin doğa kirliliği ve
insan-doğa arasındaki bağı en belirgin şekilde vurguladığı şiirleri bu bölümde ele
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alınacaktır. Söz konusu şiirler en çok Elmet91 ve Irmak (River) (1983) derlemelerinde
yer aldığından bu çalışmada Hughes’un bu eserlerinden belli başlı şiirler incelenecektir.
Ted Hughes’un doğa kirliliği probleminin yanı sıra ekoeleştirinin savunduğu prensiplere
şiirlerinde yer vermiş olmasından bu bölümde incelenen diğer şairlere kıyasla
Hughes’un daha fazla sayıdaki şiiri incelenecektir.
Elmet’in Kalıntıları (Remains of Elmet) derlemesiyle başlamak üzere Hughes,
Kuzey Amerika sınırındaki vahşi doğayla ilgili şiirleri bırakarak daha çok çevre
sorunları hakkında eserler vermeye başlamıştır. Günümüzde adını ortasından akan
Calder Nehri’nden alan Yukarı Calder Vadisi’ni de içine alan Batı Yorkshire olarak
bilinen Elmet, beşinci yüzyıldan yedinci yüzyılın başlarına kadar Kuzey İngiltere’de
yaşamış olan Kelt Krallığı’nın adıdır. Yukarı Calder Vadisi, Endüstri Devrimi’yle
değişime uğramış, bölgede bir tekstil fabrikası kurulmuş ve çiftçilerin büyük çoğunluğu
fabrikalarda çalışmak için tarlalarını terk etmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarında vadi
neredeyse terk edilmiş ve önceden işlenen topraklar bozkıra dönüşmüştür. Daha sonra
vadinin aşağısına ulaşımı sağlamak amacıyla bir demiryolu ve kanal inşa edilmiştir.
Zamanla vadideki dereden su temin etmek için bölgeye barajlar ve değirmenler
kurulmuştur. Değirmenler su yerine buharla çalıştığı için buhar elde etmek için yakılan
kömürün sisi bölgedeki yerleşim yerlerine kadar yayılmıştır. Bu nehrin eteklerine
kurulan küçük bir kasaba olan Mytholmroyd’de dünyaya gelen ve bölgedeki değişime
şahit olan Ted Hughes bölgeyle ilgili gözlemlerine bu derlemede yer alan şiirlerinde yer
vermiştir (Lidström 67).

91 Elmet’in Kalıntıları (Remains of Elmet) ilk kez 1979 yılında yayımlanmış olup 1994 yılında Elmet
adıyla revize edilmiştir. Derlemenin 1979 yılın basımı Ted Hughes ve fotoğraf sanatçısı Fay Godwin
tarafından Elmet adıyla yayımlanmıştır. Derlemenin bu yeni basımında yer alan Godwin’in çekmiş
olduğu Calder Vadisi’nin siyah beyaz fotoğrafları için şair bu derlemeye birkaç şiir daha eklemiştir. Bu
yeni derlemede daha çok bölgenin endüstrileşme sırasında ve sonrasında uğramış olduğu değişim konu
alınmıştır (Lidström 8, 67, 74). Bu çalışmadaki İngilizce şiirler derlemenin Elmet’in 1994 basımından
alınmıştır.
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Elmet, Yukarı Calder Vadisi’nin geçmişini, Endüstri Devrimi sırasındaki ve
sonrasındaki durumunu ve savaş sonrası zamanını anlatır. Derleme; vadinin ortaya
çıkışı, çiftçiler tarafından vadideki toprağın işlenişi, bölgenin endüstrileşmeyle uğramış
olduğu değişim ve bölge tarihindeki önemli olayların bir özeti şeklinde yazılmıştır
(Lidström 8, 67, 74). Derlemedeki şiirlerin en öne çıkan teması teknolojinin,
modernleşmenin ve makineleşmenin doğaya verdiği zararlardır.92 Hughes, derlemenin
başında endüstrileşmenin ve modernitenin etkisiyle değişime uğrayan Calder Vadisi’nin
durumunu “İlk Fabrikalar” (First Mills) şiiriyle şu sözlerle anlatır:
İlk fabrikalar
sarp ve ıslak kaldırım taşları,
Sonra anıt mezarlar.
Önce futbol sahalarıdır, yeşille taçlandırılmış
Tren istasyonunun uzayıp giden bobinleri.

(1-6)

First mills
and steep wet cobbles,
First football pitches, crown greens
The bottomless wound of the railway station
That bled this valley to death.

(1-6)

Hughes’a göre teknoloji, insan ve doğa arasına engel koyar. Bu sebepten doğaya
yabancılaşan insan ona hükmetme eğilimine sahip olur. Şiirde bölgeye fabrikaların
kurulması, demir yollarının inşası, futbol oyunu gibi kültürel unsurlarla modern
kültürün izlerine yer verilir. Bölgeye fabrikaların kurulması, ürünlerin taşınması için
demiryollarının yapılmasını gerektirmiş ve bu da bölgedeki ağaçların kesilmesine sebep
olmuştur. Şair bu noktalara dikkat çekerek insan kaynaklı doğa tahribatına yer verir.
Şiirde geçen “anıt mezar” (cenotaph) kelimesiyle bölgede kurulan fabrikaların vadiye
“ölüm getirdiğine” dikkat çeker çünkü bu fabrikalar yok olan doğanın mezarının üstüne
kurulmuştur (Bulut 39-40). Bu yaklaşımıyla anti-pastoral bir portre çizen Hughes’a göre
92

Keith Sagar, Elmet derlemesinin “insanların fabrikalara, mabetlere, siperlere hapsedilerek
köleleştirilmesi ve toprağın, havanın, ateşin ve suyun besleyici unsurlarının ise ruhsuz amaçlar için
değerlerinin düşürülmesiyle tam anlamıyla doğaya karşı işlenmiş bir suçu” ifade ettiğine dikkat çeker
(akt. Lidström 77).
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insan, doğayı tahrip ederek doğa üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışsa da doğanın kudreti
karşısında savunmasızdır. “Futbol Oynayan Adamlar” (Football at Slack) şiiri insanın
bu durumunu gözler önüne serer:
Gökte alevli deliklerden rüzgârlar
Yığıldılar çevrelerinde karanlıklaşan tepelere
Sindirmek için adamları. Göz kamaştırıcı ışık
Karıştırıcı çılgın boyalarını, kasvet yaydı her yere.
Sonra yağmurun çelik presi indi yukardan.93

(10-15)

Winds from fiery holes in heaven
Piled the hills darkening around them
To awe them. The glare light
Mixed its mad oils and threw glooms.
Then the rain lowered a steel press.

(10-15)

Dört Kuartet (Four Quartets) derlemesindeki “The Dry Salvages” şiirinde Eliot’ın
insanın doğa karşısındaki savunmasızlığını vurgulaması gibi bu şiirde Ted Hughes
doğanın insanları nasıl “sindirdiğini” vurgular. Şiirde futbol maçı adeta insan-doğa
arasındaki bir maça dönüşür ve “rüzgârlarıyla”, “göz kamaştırıcı ışığıyla” ve
“yağmuruyla” bu maçı doğa kazanır. İnsanları “sindirerek” kontrol altına alan doğa
imgesiyle Hughes da tıpkı Eliot gibi insan merkezli düşünceye karşı çıkmış, her ne
kadar doğayı kontrol altına aldıklarını düşünseler de gerçekte doğa karşısında ne kadar
savunmasız olduğunu gözler önüne sermiştir.
Ted Hughes’un T. S. Eliot ile bir başka ortak düşüncesi ise modern yaşamın
insan üzerindeki olumsuz etkileridir. “Hill-Stone Mutluydu” (Hill-Stone was Content)
şiirinde bölgedeki ağaçların kesilerek yerlerine fabrikaların yapılmasıyla insan eliyle
köleleşmiş doğayı ve çimentoların arasında ona yabancılaşmış insanın durumunu şu
şekilde tasvir eder:
Ve fabrikaların içinde insanların
Biri gelir biri gider
Taş gibi sabittiler
Dokuma tezgâhlarının şarkısında titreyerek.

93

(10-13)

Bu şiirin çevirirsi Şavkar Altınel ve ve Roni Margulies tarafından yapılarak Ted Hughes: Seçilmiş
Şiirler eserinde yayımlanmıştır.
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And inside the mills mankind
With bodies that came and went
Stayed in position, fixed like stones
Trembling in the song of the looms.

(10-13)

Bu mısralar işçilerin fabrikalarda makineler tarafından yönetilmesinin ve biri gittiğinde
bir başkasının yerini doldurduğu bedenlere dönüştürülmesinin bir eleştirisidir. Şaire
gören işçiler de fabrikalar gibi taşlaşmıştır. Bu bağlamda Hughes, endüstrileşmenin
sadece doğaya değil insanın iç dünyasına da zarar verdiğine dikkat çeker (Lidström 7172). Bu durum insanların kendilerine yabancılaştıklarının bir göstergesidir. Kimliği
önemsizleşen insan “dokuma tezgâhının şarkısında titrer”. Eliot’ın Çorak Ülke (The
Waste Land) şiirinde insanların hem birbirlerine hem de doğaya yabancılaşmalarını
eleştirmesi gibi Hughes da modern insanın fabrikalarda kim olduklarının önemi
olmadan taşlaşarak ve doğanın sesini değil “dokuma tezgâhının” sesini dinleyerek
kendilerine ve doğaya yabancılaştıklarını vurgular.
Hughes’un Elmet derlemesinde eleştirdiği bir diğer konu ise su kirliliğidir. Doğa
kirliliğinin adeta hayatın bir parçası olduğuna dikkat çeken “Siyaha Dönen Kanal” (The
Canal’s Drowning Black) şiiri insanın konforu için geliştirilen teknolojinin doğayı nasıl
kirlettiğini ve doğadaki canlılara nasıl zarar verdiğini gözler önüne serer. Sıradan bir
balık avı şeklinde başlayan şiir doğa kirliliğinin bir eleştirisi olarak devam eder. Şiirde
çupra balığını yakalayan söyleyici, bu balığın kirli bir suda hayatta kalmasına şaşırarak
balığın durumunu okyanustan alınıp bir reçel kavanozunda az bir suyla ve havayla
yaşamaya mahkûm edilen bir balığa benzetir:
Sonra uzun süre önce okyanuslarından koparılarak
İki parmaklık reçel kavanozuna bırakılan
Pencere pervazındaki
Kararan yağan asit yağmurlarıyla
Ki bu yağmurlar Manchester’ın çürüyen ciğerlerinden gelir.
Then flopped out of their oean-shifting aeons
Into two-pound jam-jar
On a windowsill

(21-24)
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Blackened with acid rain fall-out
From Manchester’s rotten lung.

(21-24)

Hughes’un bu mısraları derin ekoloji prensiplerinden insanın doğanın çeşitliliğini
bozmaya hakkı olmadığı ve doğanın her bir unsurunun içsel bir değeri olduğundan
yaşamaya hakkı olduğu prensibiyle aynı doğrultudadır.94 Hughes’ün bu konudaki
görüşlerini ifade ediş tarzının bu çalışmada şimdiye kadar incelenen şairlerden daha sert
olduğu dikkat çeker. Hughes’ün insan kaynaklı çevre kirliliğine olan tepkisi bir
serzenişten daha çok öfkeyi andırmaktadır. Şair su kirliliğine olan tepkisini asit
yağmurlarıyla95 kararan bir suda yaşamaya mahkûm edilen bir balık aracılığıyla ifade
ederken, hava kirliliğinine “Manchester’ın çürümüş ciğerleri” benzetmesiyle dikkat
çekmektedir. Bu sözlerle şair insanların doğayı kirleterek doğadaki diğer canlılara
dehşet verici zararlar verdiğini gözler önüne serer. Şiirin direkt olarak insan kaynaklı
çevre sorununa odaklanması şiirin günümüz ekoşiir özelliklerini taşıdığını gösterir.
Bilinen ve sevilen doğaya yabancılaşmayı yansıttığı için şiir ayrıca anti-pastoral
özellikler de taşımaktadır.
Elmet derlemesinde yapmış olduğu gibi Irmak (River) derlemesinde de
Hughes’un insan kaynaklı doğa kirliliğine sert ve belirgin eleştirisi devam eder. Irmak
(River) derlemesinin 1993 yılında yayımlanan Üç Kitap (Three Books) versiyonunda
yer alan “1984 on ‘The Tarka Trail” şiiri Hughes’un su ve toprak kirliliğinin sonuçlarını

94

Doğadaki her canlının yaşamaya hakkı olduğunu savunsa da şairin “İngiltere’de balık tutmak
yasaklanırsa ülkeyi terk ederim” diyecek kadar balık tumaya düşkün olduğu bilinmektedir (Reddick 215).
95
Asit yağmurları, Rachel Carson’ın çevre kirliliğine ilişkin eserlerini yayımladığı 1960’larda bilim
insanları tarafından kabul gören ve bundan sonraki süreçte medyanın ciddi bir şekilde üzerinde durduğu
bir sorundu. Hughes bu sorunun ciddi bir şekilde ele alınmaya başlandığı 1970’li yıllarda bu şiiri
yayımlayarak asit yağmurlarının çevreye vermiş olduğu zarara dikkat çekmek istemiştir. Endüstriyel
emisyonlarla endüstrinin çıkarmış olduğu zararlı gazlar havaya yükselir ve toprağa yağmur olarak düşer
ve nehirleri ve içme suyunu kirleterek doğadaki tüm canlılara zarar verir (Lidström 16).
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belirgin bir şelilde vurguladığı şiirleri arasındadır.96 Şiir petrol atıklarının nehirdeki
birikmesinini anlatır:
Nehrin zemini bir post
Dalgalandırır pislikleri
Dokundukça çözülen çamurlar
Parmaklarında dizelin kötü kokusunu bırakır.
Irmak ağzına kadar dolu- yüzeyini yosunlar kaplamış.
…
Bunlar ırmağı temizlemek için asla yeterli değildir,
Irmağı yeniden hayata döndürmek için asla.

(4-13)

The river’s floor is a fleeceTresses of some vile stuff
That disintegrates to a slime as you touch it
Leaving your fingers fouled with a stink of diesel.
The river's glutted- a boom of plenty for algae.
…
But never a flood enough to scour a sewer,
Never enough to resurrect a river.

(4-13)

Şairin Elmet derlemesinde göstermiş olduğu doğa kirliliği problemine sert ve belirgin
eleştirisini Irmak (River) derlemesinde de sürdürdüğü gözlenmektedir. Petrol atıklarının
ırmağa atılmasını eleştiren şair atıklarla kirlenerek “kanalizasyona” dönüştüğünden
ırmağın kendini yenilemesinin imkânsız olduğunu vurgular. Şiirin devamında ise
ırmağın akibetini şu sözlerle anlatır:
Tanrım! Nehir öldü! Aman Tanrım!
Midyeler bile öldü!
Ölen bir ırmağın öyküsü
Bitmez sen ziyaretçilerinle dikilirken
Ölüm döşeğinde, her zamanki gibi hissederken.

(32-36)

God! The river’s dead! Oh God!
Even the mussels are finished!
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Ted Hughes, Üç Kitap (Three Books) adlı eserin Notlar bölümünde nehir ve balıkların sağlığıyla ilgili
bazı şiirler yazmasında etkili olan anılarından bahseder. Hughes, bu bölümünde yazmış olduğu bir notta
bir gölün doğa kirlenmesinden dolayı zehirlenmesine şahit olduğunu ve “göldeki tüm balıkların ağızlarını
gölün yüzeyine yaklaştırdığını; sonun başlangıcını gördüğünü” ifade etmiş ve sözlerine söyle devam
etmiştir: “Aynı gün kanalın suyunda iki yüz, üç yüz yarda ötedeki çiftlikteki binalardan akan tuhaf bir
kırmızılık gördüm. Ve yeni bir kokuyla tanıştım” (akt. Lidström 16-17) ifadesiyle şair su kirliliği
karşısında duymuş olduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Şairin bu deneyiminin çoğunlukla nehir kirliliğine
odaklanan Irmak (River) derlemesini yazmasında etkili olduğu düşünülebilir.
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The tale of a dying river
Does not end where you stand with the visitors
At the sickbed, feeling the usual.

(32-36)

Hughes, bir röportajında kendisi için İngiltere’de kirli bir nehirle karşılaşmanın “ölmek
üzere olan bir akrabasını görmekten” çok da farklı olmadığını ifade etmiştir (Reddick
238-239). Şiirde ölüm döşeğindeki bir hastaya benzetilerek kişileştirilen nehrin ve
içindeki canlıların ölümü için tutulan yası yansıtan bu mısralar Hughes’un bu konudaki
hassasiyetini doğrular niteliktedir. Bu mısralarla Hughes, doğa kirliliğinin doğa
açısından olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek canlı cansız tüm varlıkların varlığını
devam ettirmeye hakkı olduğu ve doğanın insana yarar sağlamanın ötesinde içsel bir
değeri olduğu düşünceleriyle derin ekolojiyi destekler. Ayrıca doğa kirliliğinin dehşetini
vurgulayarak bu problem karşısında duymuş olduğu üzüntüyü ve öfkeyi dile getirir.
“1984 on ‘The Tarka Trail’” şiirinde doğa kirliliğine paralel olarak Hughes’un
eleştirdiği bir diğer konu da tarım arazilerinde kimyasal gübre kullanımıdır. Şair daha
fazla kâr elde etmek amacıyla kullanılan kimyasal gübrelerin doğanın doğal işleyişini
bozarak ve topraktaki mineralleri yok ederek doğadaki tüm canlıları olumsuz
etkilediğine dikkat çeker:
20-10-10 akreye yüz kilo?
Yüz kilo ve yarı sek Nitram.
Pestisitler, ot öldürücüler, mantarlar, büyük vurgunHer seferinde akre başına yirmi gal
Tepeleme doldurulmuş tabağına. Ve salyangoz tabletleri
Kalanlarıyla birlikte bir bonus, senin bardağında.

(60-65)

The hundred weight of 20-10-10 to the acre,
A hundredweight and a half straight Nitram.
Pesticides, herbicides, fungicides, the grand slamEach time twenty gallons to the acre
Into your dish, with top-ups. And slug-pellets
A bonus, with the rest, into your cup.

(60-65)

Şiirde bir çiftçinin dafa fazla mahsul elde etmek için mısır tarlasına “pestisit, ot
öldürücü, fungisid” gibi kimyasalla toprağın doğal yapısını bozarak doğaya zarar
vermesi eleştirilir. Toprağa kontrolsüz bir şekilde “tepeleme” kimyasal kullanan bir
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çiftçiyle Rachel Carson’ın Sessiz Bahar (Silent Spring) kitabından anımsatan97 bu şiir
kontrolsüz kimyasal kullanımının hem toprak hem de insan sağlığı açısından zararlı
olduğunu vurgular. Kimyasal gübreler nicelik olarak mahsülü artırsa da hem toprağa
hem de o mahsülü yiyen insana zarar verdiğinden bilimsel ve ahlaki açıdan bu
gübrelerin kullanımı uygun değildir. Bu bağlamda toprak ve insan sağlığını hiçe sayarak
sadece elde edeceği “bonusa” yani mahsul sayısının fazlalığına odaklanan çiftçinin bu
yaklaşımıyla şair ahlak kirliliğine de bir eleştiride bulunmaktadır.
“1984 on ‘The Tarka Trail’” şiirinde doğa kirliliğine ilişkin vurguladığı bir diğer
konu ise doğa kirliliğinin doğanın mitolojik büyüsünü bozduğudur. Bu konu şiirin ikinci
kısmını oluşturan ve geçmişte mitolojiye konu olan ve saygı duyulan doğanın
büyüleyici güzelliğinin güncel bir sorun olan nehir kirliliğinden dolayı yok edilerek
doğaya yapılan saygısızlığı vurgulayan “Nimet” (Nymet)98 şiirinde belirgin bir şekilde
hissedilir (Reddick 252). Eliot’ın Çorak Ülke (The Waste Land) şiirinde su kirliliğinden
dolayı nehri terk eden su perileri Hughes’un şiirinde yine bu sebepten boğulmuşlardır:

97

Bir peri
Boğulmuş Radyoaktif İrlanda Denizi’nde
Bu peri kan bağışçısıdır
Güney Batı Su Otoritelerinin
Perinin rahmi istenmektedir…

(16-20)

A fairy
Drowned in the radioactive Irish Sea
Blood-donor
To the South West Water Authority
Her womb’s being requisitioned…

(16-20)

Rachel Carson, Sessiz Bahar (Silent Spring) eserinde “Bize tarımsal üretimin sürdürülmesi için dev
boyutlarda ve giderek artan miktarlarda pestisit kullanmamız gerektiği söylendi. Peki şu andaki gerçek
sorunumuz bu tür fazla üretim değil midir?” sorusuyla kontrolsüz pestisit kullanımına dikkat çekmiştir
(9).
98
Türkçeye “nimet” olarak çevrilen “nymet” kelimesi Keltçede kutsal mekân anlamına gelen “nemeton”
kelimesinden gelir. Kelt mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların suda yaşadığına inanıldığından ve fiziksel
dünyayla manevi dünya arasında köprü görevi gördüğünden nehir, akarsu gibi su kaynakları kutsal sayılır
ve yaşamın kaynağı olarak nitelendirilirdi (Morpurgu 2; Cowan 127). Bu bağlamda el değmemiş doğanın
kutsallığını vurgulamak için şairin şiirin temasına uygun olarak böyle bir başlık tercih etmiş olabileceği
muhtemeldir.
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Hughes, bu mısralarda doğa kirliliğinin doğaya ve mitolojik olarak doğanın büyüsünün
temsilcisi olan periler aracılığıyla doğanın manevi büyüsüne zarar verdiğine dikkat
çeker. Perilerin boğulması insan-doğa arasındaki manevi bağların kopmasının da bir
göstergesidir. Şaire göre bu bağların kopmasıyla insan sadece kendi çevresini değil
kendi ahlakını da kirletmiştir. Şiirin ilk iki mısrasında atıklarını İrlanda Denizi’ne
bırakarak denizde “radyoaktif” kirliliğe sebep olan fabrikaları eleştirirken şiirin
devamında insan doğasındaki kirliliğe dikkat çeker. Şiirde su perilerinin “kan bağışçısı”
olarak insanların yardımına koşmaları “Güney Batı Su Otoritelerinin” yeterli
bulunmayıp perilerden üreme organı olan “rahimlerini” vermeleri talep edilmektedir.
Bu durum hem perilerin hem de doğanın sonu anlamına gelir. İnsan-doğa arasındaki
bağların kopmasının manevi ve ahlaki boyutunu vurgulayan şair bu bağ yeniden
kurulmadığı ve insan doğayı kirletmeye devam ettiği sürece kendi sonunu hazırladığına
dikkat çeker:
Artık gerçekten de Kanalizasyon olarak adlandırılabilir.
(Daha doğrusu: Nehirde Çamaşır Yıkayan Kadın
Eski bir hikâyede olduğu gibi
Yıkayıp durur bizim paçavralarımızı.)

(37-40)

Now she truly can be called: Sewer.
(More truly: The Washer at the Ford.
As in the old story.
The death-rags that she washes and washes are ours.)

(37-40)

Nehrin kirlilikten dolayı “kanalizasyona” dönüştüğünü vurgulayan şair ölümle
özdeşleştirilen ırmakta çamaşır yıkayan kadın imgesiyle mitolojik bir rivayete bir
gönderme yapar. Kelt mitolojisine göre bir askerin bu kadını görmesi kısa zamanda
öleceğine işaret eder. Şiirde geçen kadın “bizim paçavralarımızı” yıkadığından nehrin
bu durumu bizim sonumuzun yakın olduğunun göstergesidir (Bulut 61). Yvonne
Reddick; Hughes’un insan ve doğanın birbirine bağlı olduğunu vurguladığı şiirleri
“Lovelock’un Gaia Hipotezinin mitolojik versiyonlarına” benzetir ve bu şiirde bu
“mitolojik versiyonların” güzel bir örneğidir.
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Görüldüğü gibi “1984 on ‘The Tarka Trail’” şiiri canlı cansız tüm varlıkların
varlıklarını devam ettirmeye hakkı olduğu, doğanın içsel bir değeri olduğu, insanların
doğaya müdahalesinin çok fazla olduğu ve bu durumun giderek kötüleştiği derin ekoloji
prensiplerinin şairane bir özeti gibidir. Hughes’a göre insanların doğayı kirletmelerinin
sebebi doğaya yabancılaşmış olmalarıdır ve kopan bağlar yeniden kurulmadığı sürece
insanın kendi sonunu hazırlaması kaçınılmazdır.
Hughes’un bu bölümde incelenen şiirleri genel olarak ele alındığında her iki
derlemede de şairin doğa kirliliği sorununu insanın doğayla bağlarının kopmasının hem
insan hem de doğa açısından olumsuz sonuçları, insan ve doğanın birbirine bağlılığı
bağlamında ele aldığı gözlenmektedir. Ayrıca her iki derlemede de şairin doğa kirliliği
problemini direkt, belirgin ve sert bir şekilde ele alması Reddick’in Ted Hughes:
Çevreci ve Ekoşair (Ted Hughes Environmentalist and Ecopoet) eserinde incelediği gibi
Hughes’un bir ekoşair olduğunu gösterir. Elmet derlemesinde şairin ağırlıklı olarak
insanların doğaya yabancılaşmasına, Irmak (River) derlemesinde ise bu sorunun yanı
sıra doğa kirliliğine ve bu sebepten nehirlerdeki balık popülasyonunun azalmasına
dikkat çektiği gözlenir. Şiirlerinde belirgin bir şekilde insanın doğanın canlı ve cansız
her unsuru gibi doğanın bir parçası olduğunu sık sık vurgulayan Hughes, derin
ekolojinin prensiplerini de desteklemektedir.

4.4. Doğa ve Ahlak İlişkisi: Terry Gifford
Terry Gifford, İngiliz şiirinde ekoeleştiri çalışmalarının gelişmesinde oldukça
etkili bir ekoeleştirmen, akademisyen, öğretmen, yazar ve şairdir.99 Çevre konusunda
farkındalık yaratmak için bu ünvanlarının her birinden yararlandığını ifade eden
Gifford, bu konudaki başarısını ekoeleştiri üzerine vermiş olduğu eserlerin yanı sıra
99

Terry Gifford, hâlen İngiltere’de Bath Spa Üniversitesi Ekolojik Beşerî Bilimler Merkezinde misafir
öğretim üyesi ve İspanya Alicante Üniversitesinde üst düzey araştırmacı olarak görev yapmaktadır.
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şiirlerinde de göstermektedir (Gifford Reconnecting 11, 13). Bu bölümde bir yandan
ekoeleştiri üzerine görüşleriyle diğer bir yandan ekoeleştirinin İngiliz şiirine
uygulanmasıyla bu tez çalışmasına ışık tutan Terry Gifford’un doğa kirliliği temalı
şiirleri ekoeleştirel bağlamda incelenecektir. Bu sayede bir ekoeleştirmenin kaleminden
çıkmış şiirlerin analiziyle bu çalışmaya farklı bir bakış açısı kazandırılması
planlanmaktadır.
Terry Gifford’ın çevre farkındalığının oluşmasında Ted Hughes üzerine yazmış
olduğu tez etkili olmuştur. Bu tezi yazarken Ted Hughes’un eserlerine ilgi duymaya
başlayan Gifford tezinin danışmanlığını yapan Neil Roberts ile birlikte 1981 yılında
şairin şiirlerini ekoeleştirel bağlamda inceleyen Ted Hughes: Eleştirel Bir Çalışma (Ted
Hughes: A Critical Study) adlı kitabı yayımlamıştır.100 Bu kitabın yayımlanmasından
sonra geçmişe daha geniş bir perspektiften bakarak diğer şairlerin şiirlerinde de doğa
kavramını ne şekilde ele aldıklarını incelemeye başlamıştır. Doktora çalışmaları
sırasında pastorali ve onun idealize etme özelliğini reddeden anti-pastoralin ötesinde
“post-pastoral” edebiyatın var olması gerektiği sonucuna varmıştır. Gifford bu
düşüncesini 1999 yılında Pastoral adlı bir eleştiri kitabına dönüştürmüştür (Gifford
Reconnecting 16). İngiltere’de ekoeleştirinin yaygınlaşmasından önce basılan Yeşil
Sesler: Çağdaş Doğa Şiirini Anlamak (Green Voices: Understanding Contemporary
Nature Poetry) (1995) eseri çağdaş ekoşiiri geniş çapta ele alan ilk İngilliz çalışması
olarak bilinmektedir. Öyle ki ekoeleştirmen John Parham, bu eserin “özellikle İngiliz
ekoeleştirisinin gelişmesinin mihenk taşı” olduğunu ifade eder (The Environmental
217).
Ekoeleştiri çalışmalarının İngiliz edebiyatına yönelmesinde oldukça etkili olan
Terry Gifford, edebiyat eserlerinde çevrenin korunmasına yönelik eserleri incelemenin

100

Gifford ayrıca Ted Hughes’a Cambridge El Kitabı (The Cambridge Companion to Ted Hughes)
(2011) derlemesinin de editörlüğünü yapmış ve John Muir ile Yeniden Bağ Kurmak: Post-Pastoral
Uygulama (Reconnecting with John Muir: Essays in Post-Pastoral Practice) (2006) eserini yazmıştır.
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yanı sıra, kendisi de ikisi müşterek olmak üzere toplam sekiz şiir derlemesi yazmıştır.101
James Lovelock’ın Gaia hipotezinde savunduğu doğa organizmasının her bir uzvunun
sürekli olarak kendini uzuvlarındaki değişikliklere adapte ettiği düşüncesine (1979)
karşı çıkan Gifford; Bill McKibben’in Doğanın Sonu (The End of Nature) (1989)
eserinde ifade etmiş olduğu gibi günümüzde insanın doğayı değiştirdiğini ve hatta
doğanın yok olmasında etkili olduğunu savunur. Küresel ısınma, buzulların erimesiyle
deniz seviyesinin yükselmesi gibi çevreye ilişkin değişikliklere dikkat çekerek “Çevre
sorunlarının yüzleşmemiz gereken kültürel bir sorun hâline gelmesinin bizim için iyi
olmadığını biliyoruz.” diye ifade eder (Gifford Reconnecting 6-7). İşte böyle bir
dönemde doğanın idealize edildiği pastoral türde şiirler yerine doğa tahribatına ve
kirliliğine dikkat çeken şiirleri yazmayı tercih eden şair bu konudaki düşüncelerini şu
şekilde ifade eder:
Tüm insanların içinde ‘duygulara hitap eden pastoral’ türde ya da “sadece
manzara şiiri’ ya da ‘doğa şiiri’ konusunda eser verebilecek en son kişi
benimdir. Eserimi öğrencilerimin beğenisine sunduğumda onun benim kendi
eleştiri standartlarıma göre değerlendirilmesini beklerim. Ne de olsa eleştiri,
yazarlar için bir araçtır. Okuyucu kimliğine bürünerek birbirimizin yazdıklarını
okurken de yaptığımız budur. Aslında kendi eleştirmen, akademisyen, öğretmen
ve yazar geçmişime baktığımda bunları ayırt etmekte zorlanıyorum. Bunun
yerine her birinin diğerini etkilediğini söyleyebilirim (Gifford Reconnecting 1718).
Bu bölümde incelenecek şiirlerin analizlerinin şairin öğrencilerinden beklediği gibi
“kendi eleştiri standartlarına göre” bir diğer deyişle ekoeleştirel bağlamda yapılması,
şairin şiirlerinde ekoşiirin ve ekoeleştirinin hangi özelliklerini yansıttığının gözlenmesi
amaçlanmaktadır.

101

Terry Gifford Mavi Patlama Teorisi (The Blue Bang Theory) (1997) eserini John Sewel, Colin Sutheril
ve Diana Syder ile birlikte yazarken Aguilar’ın Diğer Yüzü (The Other Side of Aguilar) (2011)
derlemesini Christopher North ile birlikte yazmıştır. Taştan Sarmal (The Stone Spiral) (1986), John
Muir’e On Mektup (Ten Letters to John Muir) (1990), Patlamalar (Outcrops) (1991), Güvenilmez
Mantarlar: Yeni ve Seçilmiş Şiirler (The Unreliable Mushrooms: New and Selected Poems) (1993), Halat
(The Rope) (1996), Bir Çocuk ve Keçiyle Balina İzleme (Whale Watching with a Boy and a Goat) (1998),
ve Aguliar’ın Diğer Kısmı (The Other Side of Aguilar) (2011) derlemelerindeki şiirlerin ise tamamı
Gifford’a aittir.
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Terry Gifford’ın doğa kirliliği sorununa yaklaşımı Ted Hughes’un bu konuyu
ele alış şekliyle benzerlik göstermektedir. Gifford’ın ekoşiirin özelliklerinin bilincinde
olan bir yirmi birinci yüzyıl şairi olması ve şiirlerinde çevre sorunlarına direkt ve
belirgin bir şekilde yaklaşmış olması Gifford’ın şiirlerinin de ekoşiir özelliklerini
taşıdığını göstermektedir. Ayrıca her iki şair de doğa kirliliğine ilişkin benzer sorunlara
yer vermiştir. Şairlerin şiirlerinde ortak olarak değindikleri çeve sorunlarından biri asit
yağmurlarıdır. [“Siyaha Dönen Kanal” (The Canal’s Drowning Black) şiirinde “kararan
asit yağmurlarıyla” ifadesiyle Hughes bu soruna değinirken Gifford, farklı
derlemelerindeki farklı şiirlerinde geçen bazı mısralarda bu konuyu ele almaktadır.]
Örneğin Taştan Spiral (The Stone Spiral) derlemesindeki “Su Çulluğuna Bir Bakış”
(View of a Snipe) şiirinin altıncı bölümünde Gifford “Asit yağmurları kayayı aşındırdı”
(Acid rain ate the rock) (112) ifadesini kullanmıştır. Aynı derlemedeki “Taştan Spiral”
(The Stone Spiral) şiirinde ise “Kara ormanın ağaçları/ İçe doğru bükülür her yıl/
Endüstrinin mahsülü olan yağmurlarla…” (The trees of the Black Forest/Fold inwards
under each year’s/ Crop of industrial rainfall) (11-13) mısralarıyla “endüstrinin bir
mahsulü” olan asit yağmurlarının doğaya vermiş olduğu zarara dikkat çeker. Örneğin
Hughes “1984 on ‘The Tarka Trail’ şiirinde tarımda kullanılan kimyasallardan, su
kirliliğininden bahsederken Halat (The Rope) derlemesinde yer alan “İzci Jack’in
Kayalıklarından” (From Jack Scout Crag) şiirinde Gifford “enfekte olmuş şehirlerden”
(infected cities), “fabrikaların atıklarından” (the urine of the factories) ve “tarımda
kullanılan katkı maddelerinden” (the additives of the agriculture) söz eder. Benzer
şekilde John Muir’e 10 Mektup (10 Letters to John Muir) (1990) adlı şiir derlemesinde
yer alan “Patikadan Ayna Gölü’ne” (From Trail to Mirror Lake) şiirinde Hughes’un
Irmak (River) derlemesinde su kirliliğini eleştirmesi gibi Gifford da nehir ve göllerin
kirlenmesini “Artık o kadar temiz değiller/Kristal dereler ve ayna göller” (They are not
so pure anymore/Crystal creeks and mirror lakes) (38-39) diyerek dile getirmiştir.
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Gifford’ın su kirliliğine olan eleştirisi Bir Çocuk ve Keçiyle Balina İzlemek (Whale
Watching with a Boy and a Goat) (1998) derlemesinde yer alan “İkinci Şans” (The
Second Chance) şiirinde daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir:
Ve uzun süre sonra gölden
kimyasal mutasyonlardan ve tükendikten sonra
pek çok tür, ilk balık ortaya çıktı
ihtiyatla merak ederek evrim geçirmiş gibi
bu defa beynini geliştirmekten çekinerek.

(11-15)

And out of a lake, from its aeons
of chemical mutations and many deaths
of many species, there flew the first fish
again wondering cautiously as if evolved
to avoid, this time, the growth of a brain.102

(11-15)

Gifford, bu şiirde gölün “kimyasal mutasyon” geçirerek bu kimyasalların gölde yaşayan
pek çok canlı türününün ölümüne sebep olduğuna dikkat çekerek endüstriyel kirliliği
eleştirmiştir. Şair “bu defa beynin geliştirmekten çekinerek” ifadesiyle kimyasal
atıklardan dolayı kirlenen gölde adeta “evrim geçirmiş” gibi yeniden ortaya çıkan balığı
kişileştirerek yine su kirliliğinden dolayı kısa bir süre içinde öleceğini bildiği için hafıza
geliştirmekten çekindiğini ima eder. Doğa ve ahlak kirliliğini direkt ve sert bir şekilde
eleştiren ve ideallikten uzak olduğundan anti-pastoral bir portre çizen bu şiir ekoşiir
özelliğini gösterir. Ayrıca hem su kirliliğine olan yaklaşımı bakımından hem de gölde
yaşayan canlıların da yaşamaya hakkı olduğunu savunması bakımından Ted Hughes’un
“Siyaha Dönen Kanal” (The Canal’s Drowning Black) şiirini anımsatmaktadır. Her iki
şair

de

derin

ekolojinin

her

canlının

yaşamaya

hakkı

olduğu

prensibini

desteklemektedir. Yine aynı derlemede yer alan “Neden Kimse Koşmuyor” (Why is Noone Jogging) şiirinde ise Gifford insanın toprağı kirleterek kendi yiyeceklerini bile
zehirlediğine vurgu yapar:
Yiyecek elde etme ve köşeye çekilme
Bir aile geleneğidir, ancak
kirlilikten zehirlenmiş toprakta
102

Bu bölümde incelenen Terry Gifford’ın şiirleri Bir Çocuk ve Keçiyle Balina İzleme (Whale Watching
with a Boy and a Goat) eserinden alınmıştır.
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patates yetiştirmek değildir.
…
Ancak yiyemezler kirli havanın elmasını
Babalarının ağacının meyvesini.

(20-30)

This is the family heirloom:
subsistance, retreat, but not
to turn potatoes out of earth
that is poisoned by pollution. …
they cannot eat the apple of bad air,
the fruit of their father’s tree.

(20-30)

Bu mısralarda şair insanların çok uzun süreden beri yiyeceklerini topraktan elde
ettiklerini ancak, endüstrileşmeyle artan asit yağmurlarının da etkisiyle toprağı
kirleterek kendi gıdalarını zehirlediklerini ifade eder. “Babalarının ağacının meyvesi”
ifadesiyle kutsal kitaplarda geçen Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın cennetteki yasak elmayı
yeme öyküsünü hatırlatan şair “kirli havanın meyvesini” ifadesiyle ise günümüzde bu
meyvenin kirlenerek yenemez hâle geldiğine dikkat çeker. Toprak ve hava kirliliğine
vurgu yapan şairin bu yaklaşımı, derin ekolojinin ekosistem zincirinin birinde meydana
gelen bir bozulmanın tüm ekosistemi etkileyeceğini savunan bütünsel evren
düşüncesiyle aynı doğrultudadır. Doğa kirliliğine olan direkt eleştirisiyle de şiir ekoşiir
özelliklerini de göstermektedir. Bu şiir ayrıca insanların topraktan elde ettikleri mahsulü
toprağı kirleterek yenilemez hâle getirdiğini vurgulayarak toplumdaki ahlakın
bozulmasına sert bir eleştiri niteliğindedir.
Bu özellikleriyle şiir Ted Hughes’un “Eğer” (If) şiirini çağrıştırır.103 Öyle ki
Gifford’ın insanların kendi yiyeceklerin zehirlemesinin sonuçlarını vurgulaması gibi
Hughes da bu şiirde insanların kendi içeceklerini kirlettiği takdirde sonuçlarının ne
şekilde olacağını tasavvur eder.104 Doğa kirliliğinin bir protestosu şeklinde yazılan bu

103

“Eğer” (If) ilk kez 1983 yılında basılan ve sonrasında Hughes’un Irmak (River) derlemesinin yanı sıra
Elmet ve Mağara Kuşları (Cave Birds) eserlerinin de revize edilerek Üç Kitap (Three Books) başlığıyla
1993 yılında yayımlanan Irmak (River) derlemesinde yer almıştır. Derlemenin bir önceki basımında
dokuz şiirin çıkarılarak on üç şiirin eklendiği bu yeni basımda Irmak (River) derlemesine eklenen
şiirlerden biridir (Lidström 16).
104
“If” şiiri “Yılan Âdem’e Ne Dedi” (What the Serpent Said to Adam) başlığıyla ilk kez 1989 yılında
Pazar Yazışmaları (The Sunday Correspondent) adlı İngiltere’nin ulusal gazetesinde yayımlanmış;
sonrasında Üç Kitap (Three Books) derlemesinde yer almıştır (Reddick 257)
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şiirde ekoeleştirinin derin ekoloji dalının temel savlarından olan doğadaki her canlının
varlığının birbirine bağlı olduğunu vurgulayan “bütünsel evren” anlayışı belirgin bir
şekilde hissedilmektedir:
Gökyüzüne hastalık bulaşırsa
Irmak içmek zorunda
Toprak ölümcül bir hastalığa yakalanırsa
Irmak içmek zorunda
Gökyüzüne ve toprağa virüs bulaştırırsan
Onun hastalığını kapar, virüs sen olursun.

(1-6)

If the sky is infected
If the river has to drink it
If earth has a disease which could be fatal
The river has to drink it
If you have infected the sky and the earth
Caught its disease off you- you are the virus.

(1-6)

Gifford’ın endüstrileşme kaynaklı asit yağmurlarını ve toprak kirliliğini eleştirdiği gibi
Hughes da bu şiirde de asit yağmurları aracılığıyla su kirliliğine dikkat çeker.
Endsütrileşmeden dolayı zehirlenen gökyüzünün yeryüzüne yağmur olarak yağarak
nehirleri ve canlıların içme suyunu kirlettiğini vurgular. Su kirliliğinin yanı sıra doğal
kaynaklara zarar vererek doğayı kirletmenin gezegen sisteminin tamamına zarar
vereceğine dikkat çeken şiir derin ekolojinin ekosistemdeki her şeyin birbirine bağlı
olduğunu savunan “bütünsel evren” düşüncesinin ve dünyanın yaşayan bir organizma
olduğunu ileri süren Gaia Hipotezi’nin vücut bulmuş hâli gibidir. Doğa kirliliğinin
doğadaki canlı cansız her şeyi kirlettiğini vurgulayarak Hughes Gifford’ın “Neden
Kimse Koşmuyor” (Why is No-one Jogging) şiirinde yaptığı gibi Gaia hipotezinin ve
“bütünsel evren” düşüncesinin bütüncül yaklaşımlarına benzer bir yaklaşım sunmuştur.
Ekoeleştirmen Jonathan Bate’in deyimiyle ise bu şiir “bir derenin ya da gölün
kirletilmesinin bir ölçüde tüm dünyanın kirletilmesi anlamına geldiğini ortaya koyan
dünyanın ekosisteminin bir incelemesidir” (akt. Lidström 15-16). Şiirin insan kaynaklı
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doğa kirliliğine olan bu direkt eleştirisi şiirin ekoşiir özelliklerini taşıdığını gösterir.
Şiirin devamında söyleyicinin olasılıklar üzerine konuşan tonunun suçlayıcı bir hâle
dönüşmesiyle şair doğa kirliliği probleminin ciddiyetine dikkat çeker:
Artık temiz suyu nereden bulacaksın?
Damla bardağa düştü bir kere
Kendi kazdığın kuyuya düştün bile, işte senin içeceğin.

(14-16)

Where will you get a pure drink now?
Already- the drop has returned to the cup
Already, you are your ditch, and there you drink.

(14-16)

Bu mısralarda Hughes olasılıklardan vazgeçerek suyu kirleten insanın doğaya karşı
işlediği suçun bedelini kendisinin ödemek zorunda kaldığına ortaya koyar. Şair öfkelidir
çünkü insanın doğayı kirletmesinin bir telafisi yoktur ve insan bunun bedelini kendi
kendini zehirleyerek ödeyecektir. Benzer şekilde Gifford da Bir Çocuk ve Keçiyle
Balina İzlemek (Whale Watching with a Boy and a Goat) (1998) derlemesinde yer alan
“Inishmore” şiirinin son kıtasında Hughes’un bu yaklaşımına benzer ifadeler kullanarak
ekosistemin dengesinin bir kere bozulduktan sonra bunun telafisi olmadığını vurgular.
Şair bu şiirde insan merkezli eylemlerin sonuçlarını öfkeden çok çaresizlik ifadeleriyle
okuyucuya hissettirir:
Şimdi, kozmoza geri döndük.
duvarlar arasındayız
ve havayı ısıtıyoruz; kara kara düşünerek
nasıl tersine döndürürüz diye
kendi oluşturduğumuz dış çemberi.

(16-20)

So now, back to the cosmos,
we remain between walls
and warming weather musing
and musing on how to reverse
the outer circle we’ve made.

(16-20)

Adeta bir aydınlanma anı (epifani) şeklinde yazılmış bu şiir okuyucuların içinde
bulundukları durumu sorgulamalarını sağlar. Şair “Duvarların arasındayız” ifadesiyle
insanların doğadan uzaklaşarak kendi çizdikleri sınırlar içerisinde yaşamaya kendilerini
mahkûm ederek kendilerine, “havayı ısıtıyoruz” ifadesiyle de küresel ısınmayla dikkat
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çeker. “Kendi oluşturduğumuz dış çember” ifadesiyle ise insanların kendilerini doğanın
bir parçası olarak görmekten uzaklaştıran insan merkezli (antroposantrik) düşünceye
dikkat çeken şair şiirin sonunda çaresiz bir şekilde bu durumu tersine döndürmenin
yollarını arayan bir insan portresi çizmektedir. Bu mısralar insan-doğa arasında kopan
bağların günümüzde yeniden kurulmasına dair inancın olmadığının ve günümüz
insanının bu durum karşısındaki çaresizliğini gözler önüne serer.
“Inishmore” şiirinin bu kıtasında toplum ahlakının bozukluğuna yönelik de bir
eleştiri söz konusudur. Şair, doğanın kendisine sunmuş olduğu sonsuz imkânlara zarar
veren insanı kendi ahlakını sorgulayarak öz eleştiri yapmaya davet eder. Şiir bu yönüyle
toplum düzeninin çarpıklıklarını vurgulayan Rudyard Kipling’in “Eğer” (If) şiirini
anımsatmaktadır:
Eğer bekleyebilir ve beklemekten bıkmazsan,
Veya hakkında yalan söylenirken…
Sen yalan söylemezsen,
Ya da senden nefret edilirken…
Sen nefret etmezsen,
Ve yinede insanlara tepeden bakmaz…
Ukâlalık etmezsen:
Eğer düş kurabilir…
Ve düşlerinin tutsağı olmazsan,
Eğer düşünebilir…
Ve düşünceleri ihtirasın haline getirmezsen;
Eğer hem Zaferi hem de felaketi göğüsleyebilir
Eğer zafer ve yenilgi ile karşılaşır
Ve bu iki sahtekâra eşit davranabilirsen;
(6-13)
…
Eğer erdemlerini koruyarak kalabalıklarla konuşabiliyorsan,
Ya da insanlığını unutmadan krallarla yürüyebiliyorsan,
Eğer ne düşmanların ne de sevgili dostların seni incitebiliyorsa,
Eğer herkes sana güvenebiliyor ama yapamayacağın şeyleri beklemiyorsa;
Eğer sen acımasızca geçen her dakikanın her saniyesini…
Uzun bir maratonda gibi koşabilirsen,
İşte o zaman Dünya ve içindeki her şey senindir, Yeryüzü ve üstündekiler senindir

Ve daha önemlisi- sen artık İnsan olmuşsundur oğlum! 105

(26-34)

If you can wait and not be tired of waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies
105

Bu şiirin Türkçeye çevirisi Emre Kongar’ın resmî internet sitesinden alınmıştır. Ancak çevirideki
“Adam” kelimesi tez yazarı tarafından “İnsan” şekllinde değiştirilmiştir.
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Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:
If you can dream – and not make dreams your master;
If you can think – and not make your thoughts your aim;
If you can meet Triumph and Disaster
And treat those impostors just the same;
…
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings – nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And-which is more, you’ll be a Man, my son!106

(6-13)

(26-34)

Bu şiir sabır, dürüstlük, alçak gönüllülük, yaratıcılık, gerçekçilik, olgunluk, güvenilirlik
gibi erdemlerin bir özeti niteliğindedir. Şaire göre bu erdemler olmadan kişi “insan”
olamaz. Kipling ancak bu erdemlere sahip olan “insanın” “dünyayı”, “yeryüzünü” ve
“üstündekileri” hak iddia edebileceğini ifade eder. Şairin bu ifadelerinin ekoleleştirinin
derin ekoloji dalının ilkeleri ile benzerlik göstermesi dikkat çekicidir. Kipling’in
“tepeden bakmak” ya da “ukalalık etmek” gibi eylemleri tasvip etmemesi gibi derin
ekoloji de insanların kendilerini doğanın hâkimi olarak görmelerini uygun bulmaz.
Bu bağlamda Gifford’ın şiirlerinin yanı sıra Hughes ve Kipling’in aynı başlığı
taşıyan şiirleri doğa ve ahlak arasındaki ilişkinin ne kadar belirgin olduğunu gözler
önüne serer. Üç şiirde de insan olmanın güzel ahlakı gerektirdiği ve ahlaklı olmanın
insan ve doğanın uyum içinde varlıklarını sürdürebilmesi için olmazsa olmaz bir
zorunluluk olduğu vurgulanmaktadır. Gifford bu uyumu sürdürmeyi “bir aile geleneği”
olarak adlandırırken Hughes okuyucuyu bu gelenek bozulduğu takdirde meydana
gelebilecek sonuçlarla yüzleştirir. Kipling ise “insan olmak” için ahlakla ilgili erdemleri
şart koşar.

106

Rudyard Kipling’in “If” şiirinin İngilizcesi Craig Raine tarafından derlenen derlemeden alınmıştır
(243-244).
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Terry Gifford’un doğa kirliliği temalı şiirleri genel olarak incelendiğinde
Gifford’ın doğa kirliliği sorununa yaklaşımında Ted Hughes’un izlerine rastlandığı
görülmektedir. Her iki şairin de şiirlerinde bu problemi direkt, belirgin ve sert bir
şekilde ele aldığı ve bu nedenle şiirlerinin ekoşiir özelliklerini taşıdığı gözlenmektedir.
Asit yağmurları, küresel ısınma, canlı türünün azalması, tarımda kimyasal ilaçların
kullanılması, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre sorunlarına şiirlerinde yer veren
Gifford insanların doğayı yok ettiğine dikkat çekerek kendi deyimiyle çevre sorunlarını
“yüzleşmemiz gereken kültürel bir sorun” olarak tanımlar. Gifford’un ekosistemin bir
zincirine yapılan bir müdahalenin tüm ekosisteme zarar vereceğine ve insan-doğa
bağlarının kopmasının her iki taraf için olumsuz sonuçlara yol açtığına direkt olarak
vurgu yapan şiirleri ekoşiir özelliklerini taşımaktadır.
Sonuç olarak bu bölümde incelenen şiirlerde şairlerin doğa kirliliğine olan
tepkilerinin giderek umutsuzluktan öfkeye dönüştüğü sonucuna varılmıştır.

İngiliz

Modern Şairlerden Thomas Hardy’nin şiirlerinde doğa kirliliğine olan tepki serzeniş
şeklindeyken Eliot’ın şiirlerinde bu tepkinin daha belirgin olduğu görülmüştür. Ted
Hughes ve Terry Gifford’ın şiirlerinde ise bu tepkinin öfkeye dönüştüğü
gözlemlenmiştir.
yabancılaşan

Ayrıca Eliot, Hughes ve Gifford’ın şiirlerinde kendi doğasına
insanın

doğaya

da

yabancılaştığı

sonucuna

varılmıştır.

SONUÇ

Bu tezin amacı şiirin insanların düşüncelerini etkileme gücünden yararlanarak
Romantik şiirden günümüze en tanınmış İngiliz şairlerin doğa kirliliği problemine
yaklaşımları ve probleme ilişkin sundukları çözüm önerileri ışığında bu probleme karşı
bir farkındalık yaratmaktır. Bu çalışmada incelenen şiirlerde şairlerin doğa kirliliği
problemine olan yaklaşımlarında ne şekilde bir benzerlik ve/veya farklılık gösterdikleri
incelenmiştir. Edebiyat eserlerinin çevre sorunlarına olan yaklaşımını inceleyen tek
edebiyat akımı ekoeleştiri olduğundan bu amaç için kuramsal çerçeve olarak
ekoeleştiriden yararlanılmıştır. Greg Garrard’ın ekoeleştirinin başlangıcı olarak kabul
ettiği “kirlilik” kavramı ise bu çalışmanın odak noktası olarak temel alınmıştır.
Çalışmada Orta Çağ’dan günümüze İngiltere’de doğa kirliliğinin tarihsel gelişimine, bu
konuyla ilgili yazılan eserlere ve ekoeleştirinin genel özelliklerine değinilerek Romantik
şiirden günümüze ekoeleştiri çalışmalarında adından en çok söz ettiren doğa kirliliği
temalı İngiliz şiirleri tematik incelenmiştir. Ekoeleştirinin doğa kirliliği probleminin
artmasında etkili olduğu gibi ekoeleştirinin çalışma alanlarından biri olan çevre etiği
kavramıyla ilişkili olduğundan bu problem ahlaki yozlaşma temasıyla birlikte ele
alınmıştır. Yapılan incelemede İngiliz şiirinde yaşadıkları döneme damgasını vurmuş
şairlerin üslupları farklı da olsa doğa kirliliği problemini ele alarak eserlerinde bu
sorunla ilgili endişelerine yer verdikleri görülmüştür. Bu sayede bir yandan doğa
kirliliği probleminin her edebi dönemde en tanınmış şairler tarafından ele alınacak kadar
ciddi bir sorun olduğu vurgulanmış, diğer bir yandan da bu şairlerin eserlerini
ekoeleştiri bağlamında değerlendirerek söz konusu şairlere yeni bir bakış açısı
kazandırılmıştır.
İngiliz şiirinin doğaya ilişkin endişelerini inceleyen bu çalışma günümüzde
doğaya ilişkin tututmumuzu değerlendirebilmek için bir bakış açısı sunmaktadır.
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Wordsworth

şiirleriyle çok

sevdiği

Göller

Bölgesi’nde tren

yolu

yapımını

engelleyemese Hopkins ve Hardy ağaçların katlini önleyemese ya da Hughes nehirlerin
kirlenmesine çözüm bulamasa da incelenen şairlerin her birinin şiirleriyle doğayı
koruma amaçları için mücadele ederek topluma örnek oldukları gözlenmiştir.
Eserleriyle bu çalışmaya yol gösteren her bir şair yaşadıkları dönemde bizzat şahit
oldukları doğa kirliliğine karşı farkındalık yaratmaya çalışmışlardır. Örneğin
Wordsworth,

çok

sevdiği

Göller

Bölgesi’nin

doğal

güzelliğini

bozacağını

düşündüğünden bu bölgeye demir yolu inşa edilmesini önlemek için okuyucularına
şiirleri aracılığıyla çağrıda bulunarak bu durumu engellemeye çalışmıştır. Benzer
şekilde Clare, “Otlağın Ağıtı” (The Lament of Swordy Well) şiirinde aşırı tarıma dikkat
çekmek için “Benim yosunlu tepelerim açgözlü ellerin eline geçti” diyerek doğanın
dilinden doğa tahribatına bir serzenişte bulunmuştur. Viktorya Dönemi’ne gelindiğinde
Hopkins, “Binsey Poplars” şiirinde “Canı bağışlanmadı hiçbirinin” diyerek ağaçların
kesilmesi eyleminin bir canlının canına kıymak anlamına geldiğinin altını çizmiştir.
Yirminci yüzyılda ise Ted Hughes “Artık temiz suyu nerede bulacaksın?” ifadesiyle
doğayı kirleten insana karşı suçlayıcı bir tutumla yaklaşmıştır. Günümüz şairi Gifford
da “kara kara düşünüyoruz/ nasıl tersine döndürürüz diye” diyerek doğa tahribatına
dikkat çekmiştir. İngiliz şiirine yansıyan çevre sorunlarının gümümüzde artarak devam
ettiği göz önüne alındığında bu çalışma bahsi geçen şairlerin günümüzdeki çevre
sorunlarını öngördüklerini ve bu sorunlara karşı günümüz insanını uyardıklarını
göstermiştir. İngiliz şairlerin çevre sorunlarına ilişkin uyarılarını detaylı bir şekilde
inceleyen bu çalışma doğa kirliliğinin asırlardır artarak devam eden ve çözülmesi
gereken bir problem olduğunun vurgulanması açısından önemlidir. Söz konusu şairlerin
doğa kirliliği ve tahribatı problemine olan eleştirilerinin ve bu problemin çözümüne
ilişkin sundukları çözüm önerilerinin ortaya çıkarılmasıyla günümüz çevre sorunlarının
çözümüne katkı sunmak amaçlanmaktadır. Bu problemin ciddiyetinin anlaşılması ve

210
edebiyatın özellikle de şiirin bu sorunun farkındalığının arttırılmasındaki gücünün
vurgulanması amaçlanmakadır.
Farklı yüzyılın şairleri olmalarına rağmen bu çalışmada incelenen şairlerin doğa
kirliliği problemi karşısında bulmuş oldukları çözüm önerisinin aynı olması dikkat
çekicidir. Bu öneri ekokritik Ashton Nichols’un “kentsel doğa yerleşimi” (urbanatural
roosting) kavramında ifade ettiği gibi doğayla uyum içinde yaşamaya yöneliktir. Bu tez
çalışmasında incelenen hiçbir şairin, Romantiklerin bile, kent yaşamından uzak
tamamen doğayla iç içe bir yaşamı idealize etmediği gözlenmiştir. Eserlerinde bireysel
ideal kent anlayışlarını yansıtan şairlerin kentsel ekoeleştiriyle ilişkili bir kavram olan
Ashton Nichols’un “kentsel doğa yerleşimi” (urbanatural roosting) kavramında ifade
ettiği gibi kent yaşamına ve doğaya ait ögeleri birbirine zarar vermeyecek şekilde
birleştirerek yaşamayı idealize ettikleri sonucuna varılmıştır. Blake, Milton şiirinde kent
yaşamı ve kırsal yaşama ait ögeleri bir arada barındıran Golgonooza Şehri aracılığıyla
kendi ideal kent betimlemesini yapmıştır. Benzer şekilde Wordsworth “Westminister
Köprüsü Üzerinde Bestelendi” (Composed upon Westminster Bridge) şiirinde kentsel
ögelerin doğanın parçası olan “tarlalar” boyunca ve “gökyüzüne” doğru uzandığını
vurgulayarak ideal kent anlayışını ifade etmiştir. Byron ise Çocuk Harold’ın Hac
Yolculuğu (Childe Harold’s Pilgrimage) şiirinin IV. kantosunda doğayla uyum içinde
bir kent yaşamının çevreye zarar vermekten çok çevreyi güzelleştireceğine olan inancını
yansıtmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde doğanın yeniden doğuşu ve yok oluşu döngüsüne
göre hareket eden ve toprakla yakından ilgilenen dansçıların betimlendiği Dört
Kuartet’ın (Four Quartets) ikinci şiiri “East Cooker” ile Eliot, doğa kirliliğine ilişkin
Romantik şairlere benzer bir çözüm önerisi getirmiştir. Bu bağlamda İngiliz şairlerin
doğa kirlililiğiyle başa çıkmanın tek yolunun kuşların yuva kurması gibi doğayla uyum
içinde ona zarar vermeden yaşamak olduğu konusunda hemfikir oldukları sonucuna
varılmıştır.
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İngiliz şairlerin tüm uyarılarına rağmen çevre sorunlarının artarak devam etmesi,
onları bu sorunların geleceğe taşınmasını önlemede başarısız gibi gösterebilir. Ancak bu
tez çalışması edebiyatın her dönemde hükümetlerin çevrenin korunmasına ilişkin
yasaların çıkarılmasında etkili olduğunu da göstermiştir. Örneğin John Evelyn 1661
yılında yazdığı Fumifigium eseriyle dönemin kralı II. Charles’ın dikkatini hava
kirliliğine çekmeyi başarmış ve Evelyn bu kirliliğin önlenmesine ilişkin görüşlerini
krala sunmuştur. Benzer şekilde Amerikalı yazar Rachel Carson yirminci yüzyılın
ortalarında (1662) Sessiz Bahar (Silent Spring) romanını yazarak bir yandan modern
anlamda çevreciliği başlatırken diğer bir yandan daha az kalıcı zirai kimyasalların
geliştirilmesini ve firma denetiminin sıklaştırılmasını da sağlamıştır. Tüm bunlar
edebiyatın insanların düşüncelerini etkileme gücünü ortaya koymaktadır. Bu bağlamda
bu çalışma edebiyatın satırların dışına taşarak yaşamı ne şekilde etkilediğini
göstermiştir.
Bu çalışmada İngiliz şairlerin zamanla doğa kirliliği problemine olan
tahammülleriyle birlikte insan-doğa arasındaki kopan bağların yeniden kurulmasına
ilişkin umutlarının umutsuzluğa hatta öfkeye ve tepkiye dönüştüğü sonucuna
varılmıştır. İngiliz Romantik Dönemi’ne tekabül eden Endüstri Devrimi’nden
günümüze uzanan süre içerisinde İngiliz şairlerin doğa kirliliğine ve tahribatına olan
tepkilerinin doğayı koruma çağrısından bir serzenişe, suçlamaya ve hatta pişmanlık
ifadesine dönüştüğü gözlenmiştir. Örneğin Romantik Dönem’de William Wordsworth
“Bir pagan olsaydım doğayı daha iyi anlayabilirdim.” diye düşünmüştür. Şair ayrıca
geçmişe nostaljik bakış (retrospection) yönteminden yararlanarak geçmişteki el
değmemiş doğanın özlemini çekmiştir. Benzer şekilde Clare de geçmişte doğal
güzelliklere sahip olup da artık bu özelliklerini yitiren doğanın yasını tutmuştur. İngiliz
Romantik şairlerin bu yaklaşımı insan-doğa arasındaki bağların henüz kopmaya
başladığı Endüstri Devrimi’nin başında şairlerin bu bağın yeniden kurulacağına ilişkin
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umutlarını henüz kaybetmediklerinin bir göstergesidir. Buna karşın Viktorya
Dönemi’ne gelindiğinde Matthew Arnold böyle bir umudunun bu dönemde mümkün
olmadığını “Doğayla Uyum İçinde” (In Harmony with Nature) şiirinde göstermiştir.
Christina Rossetti doğanın “kral ve kraliçeleri” olarak adlandırdığı “küçük kuşlar”ın ve
“küçük böcekler”in doğadan tat alma konusunda insanlardan daha başarılı olduğunu ima
ederek insanların doğadan uzaklaştıklarına dikkat çekmiştir. Hopkins ise “Tanrısal
Huşu” (God’s Grandeur) şiirinde Batı dünyasının doğadan uzaklaşmasına dikkat
çekmiştir. Bu şiirde Hopkins ayrıca “Öyleyse neden aldırmıyor artık insanlar onun
gücüne?” diyerek doğaya zarar vererek Tanrı’nın kurallarına uymayan insanlara bir
serzenişte bulunur. 20. yüzyıla gelindiğinde insanların doğadan uzaklaşmasının,
Hardy’nin

şiirlerinde

görüldüğü

gibi,

insanların

parçası

oldukları

doğayı

değersizleştirmeye çalışmasına neden olacak boyutlara ulaştığı gözlenmiştir. Eliot’ın
Çorak Ülke (The Waste Land) şiirinde insanların hem kendilerine hem de çevrelerine
olan yabancılaşma teması belirgin olarak hissedilmektedir. Benzer şekilde Ted
Hughes’un şiirlerinde “doğanın manevi güven duygusunu kaybeden insanın bu
duygunun yerini doldurmak için mekanik, rasyonel ve sembolik güven duygusunu
günden güne umudunu yitirerek aramasının öyküsünü” anlatmıştır. Terry Gifford da
kendisini doğanın bir parçası olarak görmekten uzaklaşan insanın bu durumuna “kara
kara düşünen” hâli vurgulanmıştır. Ayrıca Hughes içtiğimiz suyun Gifford ise
yediğimiz yemeğin bile zehirlendiğini hatırlatmaktadır. Hughes ve Gifford’ın şiirlerinde
görüldüğü gibi ekoşiirde İngiliz Romantik Şairlerin idealize ettiği doğanın artık çoktan
yok olup gittiği, insanların yeme içme gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı
bir boyuta ulaştığı görülmüştür. Öyle ki ekoşiirde doğa kirliliğinin boyutlarının İngiliz
Romantik Şairlerin tahmin bile edemeyeceği boyutlara ulaştığı sonucuna varılmıştır.
Bu durum doğa kirliliği problemi için gereken çözüm önerisi öfke midir?
sorusunu akıllara getirmektedir. Günümüzde bu problemin artarak devam ettiği göz
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önüne alındığında öfkenin bu problemin çözümü için bir çözüm yolu olmadığı görülür.
Ancak günümüz çevre sorunlarının ciddiyetini vurgulamak ve bu konudaki farkındalığı
arttırmak için ekoşiirde olduğu gibi bu soruna daha sert, belirgin ve direkt olarak yer
verilmeli ve Seamus Heaney’in deyimiyle “çevre sorunları büyük oranda şiirin ilgi
alanını değiştirmelidir” (akt. Lidström 18-19). Romantik Şiirden günümüz ekoşiirine
pek çok şiiri inceleyen bu çalışma çevre sorunlarının da giderek şiirin ilgi alanını
değiştirdiğinin en güzel kanıtıdır. Romantik Şairlerin çevre sorunlarına olan tepkisi
yakın geçmişe nostaljik bir özlem şeklindeyken ekoşiir temiz hava, su ve gıda gibi en
temel ihtiyaçlarımızın bile zehirlendiği tehlikesiyle bizleri baş başa bırakır. Bu
bağlamda İngiliz şiirin ilgi alanının yıllar içinde ne şekilde şekillendiğinin anlaşılması
açısından bu çalışmada ele alınan şiirlerin okunması önemlidir.
İnsan-doğa arasındaki bağların henüz kopmaya başladığı Endüstri Devrimi’nin
başladığı dönemde yaşayan İngiliz Romantik şairlerin doğa kirliliği problemine yer
vermiş olsalar da bu problemden ziyade doğayla kopan bağlara dikkat çekmeye
çalıştıkları tahlil edilmiştir. Buna rağmen bu şairlerin kimi zaman Wordsworth ve
Clare’in yaptığı gibi geçmişte var olup da artık yitip gitmiş doğa güzelliklerinin yasını
tutarak, kimi zaman da Blake’in yaptığı gibi doğayı idealize etmeden çevre sorunlarına
eserlerinde yer verdikleri görülmüştür. Diğer Romantik şairlerden farklı olarak Byron’ın
ise yakın geçmişte yaşanmış bir olayı konu alarak doğanın tüm canlılar için önemine
dikkat çektiği ve doğanın kültür ve ahlakla olan ilişkisinin vurguladığı gözlenmiştir.
Viktorya şiirinde ise Hopkins’in ve kısmen Elizabeth Barrett Browning’in
şiirleri dışında doğa kirliliği temasının dönem şiirinin özellikleri doğrultusunda
toplumsal sorunlarla bir arada ve dolaylı bir şekilde ele alındığı görülmüştür. Viktoryen
şairlerin kimi zaman Elizabeth Barrett Browning gibi insanın maddi çıkarları söz
konusu olduğunda zalimleşmesini vurgulayarak, kimi zaman Matthew Arnold gibi
toplumdaki belirsizliğe değinerek, kimi zaman da Christina Rosetti gibi Tanrı
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sevgisinden ilham alarak toplumu rehabilite etmeye çalıştıkları sonucuna varılmıştır.
Diğer Viktoryen şairlerinden farklı olarak Gerard Manley Hopkins’in ise hava, su ve
toprak kirliliğinin yanı sıra ağaçların kesilmesi gibi çevre sorunlarına eserlerinde yer
verdiği görülmüştür.
İngiliz modern şiirde ve çağdaş şiirde çevre sorunlarının daha belirgin ve direkt
bir şekilde ele alındığı ve hatta 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında
“ekoşiir” adında yalnızca çevre sorunlarına odaklanan bir şiir türünün ortaya çıktığı
görülmüştür. Bu dönem şiirinde insanın hem birbirlerine hem de doğaya yabancılaşma
temasının diğer dönemlerle karşılaştırıldığında daha belirgin bir şekilde ele alındığı
gözlenmiştir. Ayrıca hava, su ve toprak kirliliğinin yanı sıra ağaçların kesilmesi ve
insan dışında canlı ve cansız tüm varlıkların devamlılığını sürdürme hakkının olması
gibi konuların diğer dönemlere kıyasla daha belirgin bir şekilde ele alındığı
görülmüştür.
Şiir incelemelerinde İngiliz şairlerin endüstrileşmenin ve makineleşmenin insandoğa arasındaki uyumun bozulmasının yanı sıra doğa kirliliğinin meydana gelmesinde
de etkili olduğuna inandıkları gözlenmiştir. Blake, “Londra” (London) şiirinde “kulak
tırmalayıcı gürültüler” (mind-forg’d manacles) ifadesiyle şehirdeki rahatsız edici
boyutlara ulaşan endüstrileşmeye ve makineleşmeye dikkat çekmiştir. Benzer şekilde
Milton’ın önsözünde “Karanlık şeytansı değirmenler” (“dark satanic mills”), “sonunda”
“İngiltere’nin yeşil ve hoş topraklarına” (England’s green & pleasant land) egemen
oldu” ifadesiyle endüstrileşme ve makineleşmenin doğa tahribatı etkisine değinmiştir.
Wordsworth “Tintern Abbey” şiirinde ağaçların oduna dönüştürülerek dökümhanelerde
demiri ertimek için yakıldığı bir işletmeden gelen dumana yer vererek bu dumanın
bölgenin tabiatına nasıl gölge düştüğünü vurgulamıştır. Benzer şekilde “Planlanan
Kendal ve Windermere Demiryolları Hakkında bir Şiir” (Sonnet on the Projected
Kendal and Windermere Railyway) eserinde şair; demiryollarının, modernitenin,
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endüstrileşmenin İngiltere’nin doğasının estetiğini bozmasını engellemeye çalışmıştır.
Elizabeth Barrett Browning “Çocukların Feryadı” (The Cry of Children) şiirinde
endüstrileşmenin çocukları bir makinenin çarklısına dönüştürmesini ve monoton ve
sıkıcı bir yaşama hapsetmesini eleştirmiştir. Arnold ise “Doğa ile Uyum İçinde” (In
Harmony with Nature) şiirinde yaşamış olduğu zamanda endüstrileşmenin etkisiyle
İngiliz toplumunun kendi çıkarları doğrultusunda tarıma dayalı bir toplumdan
makineleşmeye dayalı bir hâle getirerek doğayı kontrol etmeye çalışmasını eleştirmiştir.
Hopkins de “Tanrı’nın İhtişamı” (God’s Grandeur) şiirinde endüstrileşmenin getirdiği
şiddeti vurgulamıştır. T. S. Eliot ve Terry Gifford şiirlerinde nehirlerdeki endüstriyel
kirliliğe dikkat çekerken Ted Hughes, nehirlerdeki endüstriyel kirliliğin yanı sıra
fabrikalardaki işçilerin makineler tarafından yönetilmesini eleştirir. Bu bağlamda
Endüstri Devrimi’nin başladığı 18. yüzyıl sonundan günümüze yazılan İngiliz şiirinde
endüstrileşme ve makineleşmenin hem insanları doğadan uzaklaştırmasında hem de
doğa kirliliğinin ve tahribatının artmasında en etkili sebeplerden biri olarak
vurgulandığı görülmüştür.
Bu tez çalışması boyunca İngiliz şairlerin her birinin doğa kirliliği temasını
ahlaki yozlaşma anlamına gelen ahlak kirliliği temasıyla bir arada ele aldıkları
gözlenmiştir. Blake, Kudüs (Jerusalem) şiirinde İngiltere’yi kontrolsüz endüstrileştirme
arzusunun çevre açısından doğurabileceği olumsuz sonuçlara ve bu sonuçlara sebebiyet
veren ahlak kirliliğine de dikkat çekmiştir. Wordsworth ise “Tintern Abbey” şiirinde
doğayı “kalbin rehberi” ve “tüm ahlaki varlığının ruhu” olarak ifade ederek doğayla
uyumlu bir yaşamın toplumun ahlaki değerlerini muhafaza etmedeki önemini
vurgulamıştır. Benzer şekilde Byron doğanın kültürle birbirlerini tamamladıklarını
vurgularken Clare doğayı temsil eden “Otlağın Ağıtı” (The Lament of Swordy Well) ile
insanların çıkarları söz konusu olduğunda ahlaki açıdan nasıl yozlaştıklarına dikkat
çekmiştir. Viktorya şiirinde ise doğa kirliliği ve ahlak kirliliği temalarının toplumsal
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sorunların ışığında yansıtıldığı gözlenmiştir. Elizabeth Barrett Browning, uzun süreli ve
ağır çalışma koşullarında iş güvenliği ve yiyecek yetersizliğine mahkûm edilerek
çalıştırılan çocuk işçilerin durumunu ortaya koyan “Çocukların Feryadı” (The Cry of
Children) şiirini toplumdaki endüstrileşmeye ve ahlaki yozlaşmaya tepki olarak
yazmıştır. Benzer şekilde Matthew Arnold “Doğayla uyum içinde” (In harmony with
Nature) şiirinde endüstrileşmenin etkisiyle İngiliz toplumunun kendi çıkarları
doğrultusunda doğayı kontrol etmeye çalıştığını eleştirerek toplumdaki yozlaşmaya
dikkat çekmiştir. Bir diğer yandan Christina Rossetti “5 Temmuz” (July 5) şiiriyle
insanların dünya üzerinde hâkimiyet kurmaya haklarının olmadığını vurgulayarak ahlaki
değerlere değinirken Hopkins’in şiirlerinde ağaçların kesilmesinin, insanların doğadan
ihitiyaçlarından fazlasını talep etmelerinin, hava su ve toprağı kirletmelerinin ahlaki
boyutunu yansıttığı gözlenmiştir. Hopkins gibi Hardy de başta ağaçların kesilmesi
olmak üzere denizlerin kirletilmesi ve doğanın insan eliyle değersizleştirilmeye
çalışması gibi konuların ahlaki boyutuna dikkat çekmişir. T. S. Eliot ise şiirlerinde
toplumun

kendi çıkarlarına odaklanarak

doğal

kaynakları ihtiyacından fazla

tüketmesinin toplumda ahlak kirliliğine sebebiyet verdiğini vurguladığı gözlenmiştir.
Benzer şekilde Ted Hughes şiirinde daha fazla maddi kazanç elde etmek için insan
sağlığını hiçe sayarak kimyasal gübre kullanan bir çiftçiden bahsederek bu konuyu ele
almıştır. Son olarak Terry Gifford’ın insanların nehirleri kirleterek balıkların yaşam
haklarını elinden almalarını eleştirerek ahlak kirliliğine dikkat çektiği gözlenmiştir. Bu
bağlamda incelenen şiirleri doğa kirliliğinin ahlaki yozlaşmanın bir sonucu ve
göstergesi olduğunu ortaya koymaktadır.
Doğa kirliliğini ele alan bu çalışmada ekoeleştirinin pek çok özelliğine
değnilmiştir. Blake’in “Londra” (London), Byron’ın “Karanlık” (Darkness), Elizabeth
Barrett Browning’in “Solan Gül” (A Dead Rose) ve Ted Hughes’un “Eğer” (If) şiirinde
ekoeleştirinin bütün canlıların varlığının diğer canlıların varlığının bağlı olduğunu
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savunan bütünsel evren düşüncesine belirgin bir şekilde rastlanmaktadır. Bu çalışmada
incelenen şiirlerin ayrıca insan merkezli (antroposantrik) düşünceye karşı çıkarak derin
ekolojinin insan ve insan olmayan tüm varlıkların içsel bir değeri olduğuna ve bu
değerin insan yararına olup olmamakla ölçülemediğine ilişkin prensibinin yanı sıra
insanların temel ihtiyaçlarından fazlasını karşılamak için doğanın zenginliğini ve
çeşitliliğini bozmaya hakkının olmadığı prensibini de desteklediğini göstermiştir. Bu tez
çalışmasında incelenen şiirlerde ayrıca ekokritik Stacy Alaimo’nun insan ve insan
olmayan bedenlerin birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu savunduğu “beden ötesi
cisimcilik” (transcorporeality) kavramının yanı sıra ekokritik Ashton Nicholas’ın
doğaya zarar vermeyecek şekilde konaklanması gerekliliğini savunan “kentsel doğa
yerleşimi” (urbanatural roosting) kavramının desteklendiği gözlenmiştir. Ted Hughes ve
Terry Gifford’ın şiirlerinin ise ekoşiir olma özelliği gösterdikleri incelenmiştir.
Bu çalışmada incelenen şiirlerde zaman zaman Wordsworth, Clare, Barrett
Browning ve Rossetti dışındaki şairlerin neredeyse hepsinin şiirin anti-pastoral
özelliğinden yararlanarak doğa kirliliği ve tahribatına karşı farkındalık yaratmaya
çalıştıkları gözlenmiştir. Wordsworth ve Clare’in geçmişi anımsama (retrospection)
biçiminde yazılan şiirlerinde pastoral doğanın yok olan güzelliklerine karşı farkındalık
yaratmak için pastoral şiir türünün özelliklerine yer verdikleri, çevre tahribatının
vurgulandığı

şiirlerinde

ise

anti-pastoral

şiirin

özelliklerinden

yararlandıkları

gözlenmiştir. Benzer şekilde Barrett Browning doğanın şefkatini insanın zulmüyle
kıyaslamak için aynı şiirde pastoral ve anti-pastoral özelliklerden yararlanırken
Rossetti’nin insanların doğadan ilham almalarını sağlamak için şiirin pastoral
özelliklerinden yararlandığı sonucuna varılmıştır.
Bir diğer yandan şairlerin farklı sebeplerden anti-pastoral şiir türüne yer
verdikleri görülmüştür. Byron “Karanlık” (Darkness) şiirinde apakoliptik bir portre
çizmek için anti-pastoral şiirin özelliklerinden yararlanırken Arnold Viktorya
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Dönemi’nde insan-doğa uyumunun bozulmasına dikkat çekmek için bu türden
yararlanmıştır. Blake, Hopkins, Eliot, Hardy, Hughes ve Gifford ise doğa tahribatına ve
insanların doğaya yabancılaşmasını vurgulamak için şiirin anti-pastoral özelliğinden
yararlanmayı tercih etmiştir.
Ekoeleştirinin yanı sıra bu tez çalışmasında Aldo Leopold’ın insanlar arasında
var olan etik kavramının doğayı da içine alacak şekilde genişlemesi gerekliliğine dair
görüşünü destekleyen çevre etiği ve “toprak etiği” kavramlarına da öncülük ettiği
gözlenmiştir. Leopold’a göre insanlar birbirlerine gösterdikleri sevgi ve saygıyı toprağa
ve çevreye de göstermeli ve onu kendi mülkü olarak görmekten vazgeçmelidir. Clare’in
“Otlağın Ağıtı” (The Lament of Swordy Well) şiiri Leopold’ın bu düşüncelerinin vücut
bulmuş hâli gibidir. Leopold’un bu düşüncelerini desteklediği şiirinde Clare insanların
kendisine yaptığı tahribattan dolayı acı çeken toprak parçasını kişileştirerek kendini
ifade etme fırsatı verir. Benzer şekilde Hopkins de endüstrileşmenin ve ticaretin
etkisiyle toprağa verilen tahribatı vurguladığı “Tanrısal Huşu” (God’s Grandeur)
şiirinde ve toprağın bir parçası olan ağaçların kesilmesini eleştirdiği “Binsley Poplars”
şiirinde Leopold’ın insan ve toprak arasındaki uyum durumuna” dayalı toprak etiği
anlayışını desteklediği gözlenmiştir.
Sonuç olarak bu çalışma Endüstri Devrimi’nin başlamasından günümüze kadar
her dönemde İngiliz şairlerin doğa kirliliği ve tahribatı problemini ciddi bir sorun olarak
görerek eserlerinde bu probleme farkındalık yaratmaya çalıştıklarını göstermiştir. Bu
bağlamda bir yandan günümüz çevre sorunlarını İngiliz Şiirinin ışığında yeniden
değerlendirirken diğer yandan ele alınan şarilere farklı bir bakış açısı ile inceleme fırsatı
sunulmuştır. Bu çalışma ile ayrıca İngiliz Romantik ve Viktoryen şiirinin yanı sıra
modern şiirin ve günümüz ekoşiirinin ekoeleştiri çalışmaları için incelenmeye elverişli
olduğu görülmüştür.
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ÖZET

Bu tezin amacı şiirin insanların düşüncelerini etkileme gücünden yararlanarak
Romantik şiirden günümüze İngiliz şairlerin doğa kirliliği problemine yaklaşımı ve
probleme ilişkin sundukları çözüm önerileri ışığında bu probleme karşı bir farkındalık
yaratmaktır. Ayrıca söz konusu şairlein şiirleinin ışığında günümüzde doğaya ilişkin
tutumumuzu değerlendirebilmek için bir bakış açısının sunulması hedeflenmektedir. Bu
çalışma çevre sorunlarının İngiliz Şiirinin ilgi alanını zaman içerisinde ne şekilde
şekillendirdiğini göstermiştir. Romantik Dönem’den günümüze İngiliz şairlerinin doğa
kirliliği problemine olan tepkisinin giderek sertleşerek bu tepkinin öfkeye dönüştüğü
sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda İngiliz ekoeleştirisinin başlangıcı kabul edilen
İngiliz Romantik şiirden günümüz ekoşiirine kapsamlı bir İngiliz şiiri ekoeleştiri
çalışması yapılmıştır. William Blake, William Wordsworth, Lord Byron, John Clare,
Elizabeth Barrett Browning, Matthew Arnold, Christina Rossetti, Gerard Manley
Hopkins, Thomas Hardy, Thomas Stearns Eliot, Ted Hughes ve Terry Gifford’ın doğa
ve ahlak kirliliği temalı şiirleri ekoeleştiri akımı çerçevesinde incelenmiştir.
Bu çalışmada doğa kirliliği ve tahribatı sorununun Romantik şiirden günümüze
İngiliz şiirinde ne şekilde ele alındığını incelemek ve bahsi geçen şairlerin ekoeleştiriye
ne şekilde öncülük ettiğini göstermek için kuramsal çerçeve olarak ekoeleştiriden
yararlanılmıştır. Doğa ve ahlak arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koymak için çevre etiği
kavramına da değinilmiştir.
Birinci

bölümde Orta

Çağ’dan

günümüze doğa

kirliliği

probleminin

İngiltere’deki tarihsel gelişimi, İngiliz edebiyatında farklı edebî türlerdeki eserlere
değinilerek incelenmiş ve ekoleştirinin tanımına, gelişimine ve genel özelliklerine yer
verilmiştir. İkinci bölümde İngiliz Romantik şiirde doğa kirliliği probleminin yanı sıra
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ahlaki yozlaşma ve çevre etiği kavramlarına olan yaklaşımlarındaki benzer ve farklı
yönleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde doğa kirliliği ve tahribatı sorunlarını eserlerinde
toplumsal sorunlarla bir arada ve dolaylı bir şekilde ele alan İngiliz Viktoryen şiirler
incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise yabancılaşma temasının diğer edebî dönemlere
göre daha belirgin bir şekilde hissedildiği İngiliz modern şiir ve doğa kirliliği
problemini direkt ve belirgin bir şekilde ele alan İngiliz ekoşiirler değerlendirilmiştir.
Bu çalışma sonucunda Romantik Şiirnden günümüze İngiliz şairlerin eserleriyle
doğa kirliliği ve tahribatına karşı bir farkındalık yaratmaya çalıştıkları, bu soruna ilişkin
çözüm önerileri sundukları ve bu bağlamda ekoeleştiriye öncülük ettikleri sonucuna
varılmıştır.

İncelenen

şiirlerin

ışığında

günümüz

çevre

sorunlarını

yeniden

değerlendirme fırsatı sunan bu çalışma aynı zamanda bu sorunların İngiliz şiirininin ilgi
alanını yıllar içinde ne şekilde şekillendirdiğini de göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğa Kirliliği, Ekoeleştiri, Çevre Etiği, Ahlaki Yozlaşma, İngiliz
Romantik Şiiri, İngiliz Viktorya Şiiri, İngiliz Modern Şiir, İngiliz Ekoşiiri, Endüstri
Devrimi, Makineleşme
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ABSTRACT

The thesis aims to raise an awareness to the problem of environmental pollution
by making use of the effectiveness of poetry in influencing the minds of people in the
light of the attitudes of English Poets from Romantic Era to the contemporary period
and their solution offers to the problem. In addition to this, thanks to the analysis of the
poems in question, the study intends to provide a point of view to assess environmental
problems of today’s world. This study shows how environmental problems have shaped
the interest of British poems in time. It has been concluded that since Romantic Era to
the contemporary period, the attitudes of British poets to problem of environmental
pollution have been more and more severe and finally their reaction to the problem have
turned into an anger. In this scope, a comprehensive ecocritical study on English Poetry
from Romantic Poetry that is known as the starting point of English Ecocriticism to the
Contemporary Poetry has been done. The poems with the theme of environmental
pollution and moral degeneration that were composed by English Poems such as
William Blake, William Wordsworth, Lord Byron, John Clare, Elizabeth Barrett
Browning, Matthew Arnold, Christina Rossetti, Gerard Manley Hopkins, Thomas
Hardy, Thomas Stearns. Eliot, Ted Hughes ve Terry Gifford have been studied.
Ecocriticism is the theorethical framework of this study which aims to study
how the problem of environmental pollution and devastation is handled in English
poetry from Romantic Era to today and how the poets in question pioneered
ecocriticism. Environmental ethics has also been referred to in order show the close
relationship between nature and ethics.
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In the first part, history of the problem of environmental pollution has been
studied from Middle Ages to today by referring to varied literary works of English
Literature of different forms. The definition, development and general aspects of
ecocriticism have also been referred to in this part. In the second part, in adition to how
the problem of environmental pollution is handled in English Romantic Poetry,
similarities and differences in the attitudes of English Romantic Poets to moral
degeneration and environmental ethics have been examined. In the third part, the poems
of English Victorian Poets who hadled the problem of environmental pollution and
degration indirectly and along with social problems have been analyzed. In the fourth
part, in addition to English Modern Poetry n which the theme of alienation is more
strongly felt compared to other literary periods, English Ecopoetry in which the problem
of environmental pollution is handled directly and specifically have been assessed.
In conclusion, the overall analysis of English Poetry from Romantic Era to today
clearly proves that English Poets of this period have tried to raise an awareness to the
problem of environmental pollution and degeneration with their works and have
pioneered ecocriticism. This study that gives the opportunity yo reassess the
environmental problems of today’s world in the light of the poems handled throughout
the thesis have showed how envitonmental problems have shaped the interest of British
poetry in time.

Key Words: Environmental Pollution, Ecocriticism, Environmental Ethics, Moral
Degeneration, English Romantic Poetry, English Victorian Poetry, English Modern
Poetry, English Ecopetry, Industrial Revolution, Mechanization

