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ÖN SÖZ 

 

 

İnsan, toplum ve çevresi arasındaki devamlı etkileşim, davranışın temel kaynağını 

oluşturur. Etkileşimlerin nitelikli, tutumların sağlıklı ve dolayısıyla davranışların 

doğru yönde olması ise o konudaki algıların doğru bilgilere dayanmasını gerek-

tirir. Oysaki araştırma sonuçları günümüz bilimsel öğretilerinde yer alan bütün-

leşik, düzenli ve kendi içinde işlevselliği olan bir çevre kavramı algısı konusunda 

çocuklar ve öğretmenlerin birtakım eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. 

Erken yaşlarda çocuklar için çevrenin keşfinin önemli olduğunu, çocukların algı-

larının çevrelerinde gördükleri ve deneyimledikleri ile sınırlı olduğunu düşündü-

ğümüzde eğitim-öğretim süreçlerinin hem evde hem de okulda zenginleştiril-

mesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bütün bunları yapabilmek için de çocuğun çevre-

sindeki bütün yetişkinlerin, erken çocukluk dönemindeki çocukların özellikleri ve 

eğitim yaklaşımları konusunda bilgili olmaları şarttır. Farkındalıkları, bilgileri, be-

cerileri ve bu konudaki projelere katılımları yüksek olmalıdır. Buna ek olarak ye-

tişkinler, yaşam boyu öğrenme prensibini benimseyerek bilgilerini sürekli gün-

cellemeli, evrendeki canlı cansız varlıklar konusunda meraklı olmalıdırlar. Doğa-

dan ve doğallıktan uzak eğitimciler olmamalıdırlar. Çünkü ancak o zaman çevre 

eğitimine değer verebilir, okulda ve yakın çevrelerinde çocukların doğayı ve do-

ğanın ögelerini keşfetmelerine olanak taşıyan öğrenme ortamlarını hazırlayabilir, 

çocukların ekolojik okuryazarlık gelişimlerini destekleyebilirler.  

Çevre eğitimi konusunda doğru yaklaşımları dikkate alarak, ilgili kuramsal ve uy-

gulamalı bilgilere yer vererek öğretmenleri desteklemeyi amaçlayan yazarları 

kutluyor, kitabın, okul öncesi ve ilkokul yıllarındaki çocukların öğretmeni olmayı 

amaçlayan adaylar için değerli bir kaynak olduğunu düşünüyorum.  

Hem çocukların hem de çevremizin yüksek yararı için gösterilen çabaya teşek-

kürlerimle… 

 

Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR 

Ocak 2019, Marmaris 

 





KİTAP HAKKINDA 

 

 

‘Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik’ başlıklı kitabımız, 

modern dünyanın çocuklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 

eğitim ortamlarında yapılabilecekler hakkında öğretmen adaylarına, öğretmen-

lere ve ebeveynlere, kuramı ve uygulamayı birleştirerek yol göstermek amacı ile 

hazırlanmıştır. Hazırladıkları bilimsel ve özgün içerikler ile kitabın oluşmasına 

katkı sağlayan değerli yazarlara çok teşekkür ederim.  

Richard Louv'un da söylediği gibi çocukların sağlığı ve yeryüzünün sağlığı birbi-

rine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu kitabın en çok “doğa ile bağları kopartılmış çocukların 

doğaya dönme yolculuklarına” ışık tutmasını diler; sözlerimi bir çocuğun doğa-

daki mutluluğu hakkında yazdıkları ile bitirmek isterim: 

“Çocuklar doğada neden daha mutlu olur?  

Çünkü ağaçlar bizim arkadaşımız. Nasıl mı? Ağaçlar canlı olduğu için, salıncak 

kurabildiğimiz için, uğur böcekleri bize uğur verdiği için… Başka bir sürü nedeni 

var, mesela: Oyun oynayacak alan olduğu için, derin nefes alabildiğimiz için, kar-

topu oynayıp kardan adam yapabildiğimiz için. Ve en önemli nedeni; evdeki 

oyuncaklarımız cansız; ama doğadaki çoğu şey canlı…” Ada ÖZTÜRK 
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1. BÖLÜM 

ÇEVRE EĞİTİMİ 

 

 

Dr. Burcu ÇABUK 

Bana doğayı sevdiren kızım Beril’e... 

İnsan ve Doğa Etkileşimi 

Doğa kelimesi Latince “natura” kelimesinden gelmektedir ve doğal yaşam alanla-

rını ifade etmektedir (Louv, 2005). Türk Dil Kurumu, doğayı “kendi kuralları çerçe-

vesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların tümü” olarak tanımla-

maktadır (Türk Dil Kurumu - TDK, 2015). Eski tanımlardan biri olarak, Birleşmiş Mil-

letler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization - UNESCO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

Ajansı’nın (United Nations Environment Programme Agency - UNEP) (1978) ortak 

raporunda yer aldığı haliyle ise doğa, insanların etkileşim içinde oldukları, organik 

ve inorganik maddelerden oluşan ortam bütünüdür. Bu ortamda insan ile doğa 

arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.  

İnsanın doğa ile etkileşimi, eğitim bilimleri alanında hızla artan bir değer konu-

mundadır. Bu düşüncenin öneminin temellerinin Davis tarafından atıldığı söylene-

bilir. Davis, 1890’larda yaptığı araştırmalarla, doğa ile insan etkileşiminin, bilim 

alanı içerisinde gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (Akt. Chorley, 1973). 

Sonraki çalışmalar, insanların doğa ile etkileşim içinde olmalarının, gelişimleri açı-

sından kritik öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadırlar. Örneğin; Biyoekolojik 

Model’in öncüsü, gelişimsel psikolog Bronfenbrenner (2005), “Bireyin gelişimi, do-

ğanın evrimleşen anlayışıdır.” açıklamasını yapmıştır. Bu bakış açısı temelinde, in-

sanlar doğadan ayrı düşünülemezken, son dönemlerde insanların doğa ile olan 

etkileşimlerindeki zenginliği ve çeşitliliği giderek yitirdikleri gözlemlenmektedir. 

Bazı toplumlarda, doğa ile ilgili tecrübelerin giderek azalması ve buna bağlı olarak 

doğa ile etkileşimde önemli oranda düşüş yaşanmaktadır. Özellikle bu toplum-

larda, doğa ile etkileşim içinde olmayla ilgili fırsatların ortaya çıkarılmaması ve 

hatta ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmemesi ile ilgili bir akım söz konusudur. 

Bu akım, en çok, gelişmiş ülkelerde kendini göstermektedir. Yapılan uluslararası bir 

araştırmada, şehirlerde yaşayan her iki kişiden birinin doğa ile etkileşiminin ol-

dukça kısıtlı olduğu ortaya konmuştur (Cox ve Gaston, 2018).  
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Doğa ile etkileşimin, insan sağlığına olumlu etkileri olduğunu vurgulayan araştır-

maların sayısı ise, diğer taraftan, son günlerde hızla artmaktadır. Konuyla ilgili ya-

pılan araştırmaların sonuçlarının toplandığı “Natural Environments and Human 

Health” (“Doğal Çevreler ve İnsan Sağlığı”) isimli kitapta, doğa ile etkileşimin en 

belirgin olarak; kan basıncını düşürdüğü, sosyal ilişkileri arttırdığı ve uzun ömürlü 

olmayı desteklediği ifade edilmektedir (Ewert, Mitten ve Overholt, 2014). Çevre 

psikoloğu Van den Berg (2005) tarafından, doğanın, insan sağlığının bozulduğu 

durumlarda da olumlu etkileri olduğu ile ilgili yapılan araştırma, Hollanda’da Gro-

ningen Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, doğanın (güneş 

ışığının, açık havanın ve doğadaki sessiz ortamların), hastaların hızlı iyileşmelerini 

desteklediği belirlenmiştir. Tüm bu araştırmalara rağmen, insan, doğa ile etkileşi-

mini yeniden oluşturabilecek durumda iken, yaşadığı kopma, giderek hem çok hızlı 

olmakta hem de bu durum kendisini fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz yönde 

etkilemektedir (Corkery, 2015). Doğa ile etkileşim kaybının fiziksel etkileri ile ilgili 

yapılan bir araştırmada, doğadan yoksun olan bireylerin, bağışıklık sistemlerinde 

gerilik olduğu belirlenmiştir (Selhub ve Logan 2012). “Doğa yoksunluğu” kavramı, 

bölümün ilerleyen kısımlarında detaylı olarak incelenmektedir. Diğer yandan; do-

ğada olmanın, olumlu psikolojik etkileri üzerine gerçekleştirilen araştırmalarda, in-

sanların doğa ile kısa süre bile olsa etkileşim halinde olmalarının, iyi bir ruh hali 

edinmelerine (Nisbet ve Zelenski, 2011), olumlu sosyal davranışlar geliştirmelerine 

ve yapmaları gereken işler konusunda isteklilik hali edinmelerine (Weinstein, 

Przybylski ve Ryan, 2009), kolayca dikkatlerini toplamalarına (Berman, Jonides ve 

Kaplan, 2008) ve agresif davranışlarının azalmasına (Kuo ve Sullivan, 2001) yar-

dımcı olduğu belirlenmiştir. 

Günümüz insanı, doğanın, fiziksel, zihinsel ve ruhsal yaşamındaki yerini unutmuş 

görünmektedir. Özellikle modernleşme ve sanayileşme gerekçeleriyle bu durumun 

kaçınılmaz olduğuna inanan bir kesim bile bulunmaktadır. Bu inanıştaki insanlar, 

sağlıklarının modern tıp ile korunduğunu, doğanın bununla bir ilgisi olmadığını 

düşünmektedirler. Diğer yandan, sağlık ile doğa arasında güçlü bir bağ olduğuna 

inanan bireyler, fiziksel, zihinsel ve ruhsal refah ile doğanın çeşitliliğini bağdaştır-

maya devam etmektedirler (Motesharrei, Rivas ve Kalnay, 2014). Yapılan bir araş-

tırmada, doğa ile etkileşimin, çağın çözümleyemediği hastalıklarından biri olan 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin zayıflamasına yardımcı ol-

duğu belirlenmiştir (Kuo ve Taylor, 2004). Özellikle, şehirlerde yaşayan insanların, 

yaşam stilleri ile ilişkili olarak yaşadıkları depresyon, anksiyete, yüksek tansiyon ve 

diyabet gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların artmasının engellenmesinde, 

önemli bir etken olarak doğa ile etkileşim halinde olma görülmektedir. Bu durum, 

yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir. Örneğin, Japonya’da yapılan bir araş-

tırmada (Ochiai, Ikei, Song, Kobayashi, Takamatsu, Miura, Kagawa, Li, Kumeda, 
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Imai ve Miyazaki, 2015), çalışmaya katılan bireyler için düzenli orman yürüyüşleri 

gerçekleştirilmiş ve bireylerin yüksek tansiyon gibi değerlerinde düşüşler kayde-

dilmiştir. Araştırmacılar, doğa ile etkileşimin “doz”unu arttırarak daha sağlıklı olu-

nabileceği konusunda önerilerde bulunmaktadırlar (Cox, Plummer, Shanahan, Si-

riwardena, Fuller, Anderson, Hancock ve Gaston, 2017). 

 

İnsan ve doğa arasında olması gereken etkileşimin giderek azalması problemi ile 

ilgili olarak, araştırmacılar bazı çözüm önerileri getirmeye devam etmektedirler. 

Örneğin; alanın önde gelen araştırmacılarından Kahn ve arkadaşları, insanlar ve 

doğa arasındaki etkileşim ile bu etkileşim sonucunda gelişen anlamlı, derin ve 

çoğunlukla mutluluk veren duygular hakkında konuşma olarak ifade ettikleri ve 

“Nature Language” (“Doğa Dili”) olarak adlandırdıkları bir proje yürütmüşlerdir 

(Kahn, Ruckert, Severson, Reichert ve Fowler, 2010). Bu projeye göre, insanlar, 

çeşitli etkinlikler yoluyla doğada olmaya yeniden yönlendirilebilirler. Örneğin; 

dağ veya orman gibi zorlu ve değişik zeminlerin olduğu yerlerde yapılan yürü-

yüşlerde, insanların önlerine nelerin çıkacağını öngörme çabaları, ilgilerini çeke-

rek meraklarını uyandırmaktadır. Kuşların göçü veya dalgaların kıyıya vurması 

gibi doğanın periyodik olarak tekrarlayan durumlarını fark etme etkinliğinde; bu 

tip durumları gözlemlemek amacıyla yürüyüşlere çıkılması veya kamp ateşi etra-

fında gruplar halinde oturularak sohbet edilmesi tavsiye edilmektedir (Pyle, 

2007; Akt. Kahn, Ruckert, Severson, Reichert ve Fowler, 2010). Doğada olmanın 

ve doğal ortamlarda fiziksel aktivite yapmanın sağladığı olumlu katkılara ek ola-

rak, doğada macera içeren, nehirde yüzme gibi aktivitelere katılmanın, bireylerde 

yaşama dönük olumlu etkileri olduğuna yönelik başka araştırmalar da yapılmıştır 

(Durr, 2009). İncelendiğinde, önerilen bu etkinliklerin, aslında kolaylıkla yapılabi-

lecek uygulamalar olduğu, insanların yapmaları gerekenin, yalnızca, doğa ile et-

kileşim için fırsatlar üretmeye çaba göstermeleri olduğu görülmektedir.     

Biyofili (Doğaya Yakınlık - Canlının Kendini Koruma İçgüdüsü) 

Biyofili, “yaşam ile bağlantı kurmak ve sürdürmek amacıyla ortaya çıkan genetik te-

melli insan ihtiyacı ve eğilimi” olarak tanımlanmaktadır (Kahn, 1997; Akt. Yılmaz ve 

Siz haftada kaç “doz” doğa alıyorsunuz?  
Açık havada/doğada geçirdiğiniz süreyi hesaplayınız. Açık havada/doğada neler 
yapmaktan hoşlandığınızı ve başka neler yapabileceğinizi düşününüz. Arkadaşla-
rınızla açık havada/doğada yapabileceğiz etkinlikler planlayınız. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Olgan, 2017). Araştırmalar (Beatley ve Newman, 2013; Stedman ve Ingalls, 2014; 

Coetzee, Van Niekerk ve Raju, 2016), insanların doğaya yakın olma ihtiyacı teme-

linde, özellikle, bir doğa felaketi ile yüzleştiklerinde, yaşadıkları bu doğa felaketine 

direnç gösterebilmek amacıyla acil bir kendilerini koruma içgüdüsü geliştirdiklerini 

ve bunun sonucu olarak doğa ile etkileşim kurmaya yeniden yöneldiklerini göster-

mektedir. 

Bireylerin zihinsel refahlarının belirleyicilerinden biri olan kendi çevrelerini kontrol 

edebilme yetisi, yaşanan doğa felaketleri sonrası yok olduğu durumlarda, bireyler 

bazen hemen toparlanamayıp doğa ile etkileşim kurma yoluyla zihin sağlıklarını ko-

ruyamayabilmektedirler. Konuyla ilgili olarak, Lee (1999)’nin kullandığı terim olan 

Kronik Çevre Stresi Bozukluğu (Chronic Environmental Stress Disorder) durumunda, 

bireylerin otonom sinir sistemleri ve endokrinolojik sistemleri işlevsiz hale gelebil-

mektedir. Bireyin yaşadığı bu stresin ortadan kalkması ile, ki bu durum çoğunlukla 

zor olmaktadır, birey düzelebilmekte ve yeniden doğa ile etkileşim kurmaya yönele-

bilmektedir. 

Doğa ile yeniden etkileşim kurma durumu, bireyde, doğa felaketinden sonra, kalan 

doğa parçası ile olan etkileşimini hatırlamayı, doğa alanlarını yenileme ve yapılan-

dırma çalışmalarına katılmayı tetiklemektedir (Tidball, 2010). Entomolog ⃰ Wilson 

(1993) tarafından önerilmiş olan Canlının Kendini Koruma İçgüdüsü Teorisi’ne göre, 

“biyofili, bireyin hayatta kalmaya ilgisi de dâhil, insan arzularını ve bireysel ilgileri”ni 

kapsamaktadır (s. 427). Wilson (1993), kısa bir süre öncesine kadar, insanların yaşam-

larını doğada sürdürmüş olmaları ve hatta doğada evrimleşmiş olmaları nedeniyle, 

diğer yaşam formları ile ilişki kurmak gibi doğuştan gelen bir ihtiyaç duyduklarını ifade 

etmektedir. İnsanlar, bu ihtiyaçlarını, doğada zaman geçirme yoluyla giderebilmekte-

dirler (Kellert, 1997). İnsanın evrimi sırasında, yaşamak için yiyecek bulmaya yönlen-

mesi ile birlikte, hayvan avlaması, meyve ve sebze kaynaklarına ulaşması gerekliliği 

doğmuştur. Giderek modernleşen dünyada, insanın doğa ile etkileşimi ise kendisini 

doyurmaktan öte, doğadan bir kazanç elde etme şekline dönüşmüştür (Hviding, 

1996). Günümüz insanı, ilk insanlara göre, yiyeceğe daha kolay ulaşabilmesi nedeniyle, 

kendini koruma içgüdüsünü başka bir yöne çevirerek yaşanan doğa felaketlerinin ön-

lenmesine yönelik olarak, kendisi için, doğayı koruması gerektiğine inanmaya başla-

mıştır. İnsanlık, yaşamını sürdürebilmek, kaliteli yaşamak ve gelecek nesiller için “doğa 

ile ilişkili” ve hatta “doğa ile bağlantılı” olduğunu hatırlayarak doğa ile etkileşimini şe-

killendirmesi gerektiğini öğrenmiştir (Glaser, Ratter, Krause ve Welp, 2012).  

 

Bunları biliyor musunuz? 

Entomoloji, böcekleri habitatlarında inceleyen bilim dalıdır (Kansu, 2012). ⃰Entomolog ise 

bu bilim dalı ile ilgilenen kişidir. 
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Doğa ile İlişkili Olma 

Doğa ile öznel bir bağ kurma olarak tanımlanan doğa ile ilişkili olma (nature 

relatedness) durumunun, bireylerin sağlıkları üzerinde olumlu etkileri olduğu, 

yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Örneğin, üniversitede öğrenim gören 452 

öğrenciyle yapılan bir araştırmada, kendisinin doğa ile ilişkili olduğuna inanan 

bireylerdeki bu durumun, öğrencilerin zihinsel sağlıkları üzerinde olumlu yönde 

etkileri olduğu belirlenmiştir (Howell, Dopko, Passmore, ve Buro, 2011).  

Orr (1994) ve Pretty (2002) gibi alanın önde gelen çevrebilimcileri ile Roszak 

(2001) ve Fisher (2002) gibi ekopsikologlar ⃰ ise doğaya yönelik olumlu davranış 

geliştirmenin anahtar bileşeninin doğa ile bağlantılı olma (nature connec-

tedness) olduğunu ifade etmektedirler. Kendilerini doğa ile bağlantılı hisseden 

bireylerin, doğayı korumayı istedikleri ve hatta daha da ileri giderek doğa ile ilgili 

endişeler duydukları ve doğayı korumak için harekete geçtikleri, yapılan araştır-

malarla belirlenmiştir (Bird-David, 2003; Collado, Staats ve Corraliza, 2013). Ko-

nuyla ilgili geliştirilen ve geniş kitleler tarafından kabul edilen bir model olan 

“Yeni Çevre Paradigması (New Environmental Paradigm)”na göre, dünya ça-

pında, doğaya yönelik sorumlu davranışlar; insan ve doğa etkileşimi sonucunda 

oluşmaktadır (Dunlap, Van Liere, Mertig ve Jones, 2000) ve “Ekolojik Bütünlük” 

içinde bütün varlıkların yaşama hakkı olduğuna inanılmaktadır (Özerkmen, 

2002). Ayrıca, araştırmalar, doğa ile zihinsel biçimde, etkili ve deneyime dayalı 

etkileşim kuran ve doğa ile ilişkili olduğuna inanan bireylerin, doğa dostu davra-

nışlar sergilediklerini de göstermektedir (Markowitz, Goldberg, Ashton ve Lee, 

2012).  

 

Doğa Yoksunluğu 

“Doğa ile bağlantılı olma” ve “doğa ile ilişkili olma” durumu yaşamayan birey-

lerde görülen doğa yoksunluğu (nature deprivation), son dönemlerde sık duyul-

maya başlanan bir terimdir ve Louv tarafından ortaya atılmıştır. Louv (2005), “Do-

ğadaki Son Çocuk (Last Child in the Woods)” isimli kitabında, öncelikli olarak, 

kentsel bölgelerde yaşayan yetişkinlerin ve çocukların bazılarında, zamanlarının 

büyük çoğunluğunu kapalı ortamlarda geçirmeleri sonucunda, doğal ortamlarda 

Bunları biliyor musunuz? 
Ekopsikoloji, psikolojiyi ve ekolojiyi harmanlayarak genişleten, psikolojiyi sosyal ilişkileri 

de içerecek şekilde yeniden tanımlayan ve insanların diğer türlerle ve ekosistemlerle olan 
ilişkilerini vurgulayan bilim dalıdır (Bucci, 2012).  ⃰Ekopsikologlar ise bu bilim dalı ile uğraşan 
kişilerdir. 
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olmada ve doğal varlıklar ile ilişkide temelsiz korkular ve hatta tiksinti hissi ge-

liştirme eğiliminde olduklarını ifade etmektedir.  

Yapılan araştırmalar, doğa yoksunluğu olan bireylerin, çeşitli sorunlar yaşadıkla-

rını ortaya koymaktadır. Montanye (2017) tarafından yapılan bir araştırmada, 

hızla büyüyen şehirlerde, doğanın giderek yok olduğu, bundan kaynaklı olarak 

kent sakinlerinin doğaya ulaşma olanaklarının da azaldığı belirlenmiştir. Araştır-

maya katılan 20 yetişkin, genel ve zihinsel sağlıkları ile doğa, vahşi yaşam, kent-

leşmenin yan ürünleri ve sosyal refah konularında endişeli olduklarını ifade et-

mişlerdir. Bu endişeler, yetişkinlerde genel mutsuzluk hali gibi olumsuz duygusal 

etkilere yol açmaktadır. 

Doğa yoksunluğunun çocuklarda görülmesi durumunda, çocukların dışarıda, 

açık alanlarda edinebilecekleri deneyimlerde eksiklik olmasının yanı sıra bu du-

rum, sağlık sorunlarını, çevre okuryazarlığı becerilerinde gelişememeyi, doğada 

olmaya karşı isteksizliği de beraberinde getirmektedir (Çevre okuryazarlığı kav-

ramına, bölümün ilerleyen kısımlarında yer verilmektedir.). Çevre psikologları, 

çocukların, doğa yoksunluğunun olumsuz fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerini 

doğa yoksunluğu sendromu (nature deficit disorder) olarak nitelendirmektedir-

ler (Larson, Green ve Castleberry, 2011). Doğa yoksunluğu sendromu, temelde 

“doğadan uzaklaşmış yaşam”ın olumsuz etkilerini ifade etmektedir. Terimi ilk 

kullanan Louv (2005)’a göre doğa ile rutin iletişimden yoksunluk; gelişimsel ola-

rak büyümede yetersizlikle ve akademik olarak başarısızlıkla sonuçlanabilmekte-

dir. Elektronik çağın istenmeyen yan etkilerinden biri, doğa yoksunluğu sendro-

mudur. Louv (2010), bunun tıbbi bir bozukluk olmadığını, insanlarla doğa ara-

sında büyüyen boşluğu tarif ettiğini vurgulamaktadır. “Doğadaki Beyniniz” 

(“Your Brain on Nature”) isimli kitaplarında, Selhub ve Logan (2012) da paralel 

biçimde, günümüzde elektronik aletlere kolay ulaşmanın ve bu aletlere uzun sü-

reli maruz kalmanın, doğa yoksunluğuna yol açtığını ifade etmektedirler.  

Dünya Gelecek Toplumu (World Future Society, 2007)’nun yayınladığı rapora 

göre, doğa yoksunluğu sendromu, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en 

önemli on akımdan beşinci konumdadır (Louv, 2008). Bu akımdan etkilenme du-

rumu, dünya genelinde ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Örneğin; akımdan en çok 

etkilenen ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir in-

sanın, günde, yalnızca, ortalama üç dakikasını açık alanlarda geçirdiği araştırma-

larla belirlenmiştir (Smith, 2010). 
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Dünya üzerinde yalnızca birkaç ülkenin eğitim sistemlerinde, her çocuğun, 

günde mutlaka bir veya birkaç saat dışarıda/açık havada zaman geçirmesi zo-

runluluğu söz konusudur. Bu ülkelerde, bu durum, çocukların “dışarıda/açık ha-

vada olma hakkı” olarak görülmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-

mesi (United Nations Convention on Children’s Rights)’nde de çocukların öz-

gürce açık havada oynamalarının ve yerel doğayı oyun yoluyla keşfetmelerine 

olanak tanınmasının gerekliliği açıkça belirtilmektedir (Björklid, 2004). Diğer bir-

çok ülkede ise, çocuklar, bu haklarından yararlanamamaktadır. Örneğin; son yıl-

larda artan sayıda, sınıf dışı öğrenmenin önemini vurgulayan, Okul Dışarıda 

Günü* gibi uygulamalar gerçekleştirilmekte ise de, Türkiye’deki ve diğer birçok 

ülkedeki eğitim sistemlerinde, çocukların gün içinde, belirli sürelerde dışa-

rıda/açık havada olma zorunluluğu söz konusu değildir. 

  

Frost (2009), “Çocukların Oyunlarının ve Oyun Alanlarının Tarihi” (“A History of 

Children’s Play and Play Environments”) isimli kitabında, içinde bulunduğumuz 

yirmi birinci yüzyılda, çocukların geleneksel olarak açık havada oyun oynama 

olanaklarının kısıtlı olmasını neden olarak gösterip Louv’un doğa yoksunluğu 

kavramını başka bir boyuta taşıyarak çocukların “doğada oyun yoksunluğu” ta-

birini kullanıp durumun kriz aşamasına geldiğini bildirmektedir. 

Sizce doğa yoksunluğunun belirtileri nelerdir?  

Doğa yoksunluğuna sahip olduğuna inandığınız birisini tanıyor musunuz? Eğer cevabınız 
evet ise, bu bireyde, doğa yoksunluğuyla ilgili neler gözlemlediniz? Bu bireye destek ola-
bilmek için neler yapabilirsiniz? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Bunu biliyor musunuz? 

*Okul Dışarıda Günü, açık havada oynamayı ve öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla gerçek-
leştirilen küresel bir uygulamadır. Okul Dışarıda Günü’nde dünya üzerindeki binlerce okul, 

etkinliklerini açık havada uygulamaktadırlar. 2012 yılında Londra’da başlayan uygulama, 
açık havada öğrenmeyi desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 2015 yılında gerçekleştiri-

len Okul Dışarıda Günü’ne, 15 ülkeden 600’ün üzerinde okul katılmıştır. Tüm dünyadan 
uzmanların görüşleri alınarak geliştirilen uygulama, Türkiye’de de çeşitli kuruluşların des-

teğiyle yürütülmektedir. 2018 yılında Okul Dışarıda Günü, 17 Mayıs’ta gerçekleştirilmiştir 
(Aktif Yaşam Derneği, 2018). 
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Doğada oyun oynayan çocukların olumlu yönde gelişim gösterdikleri, birçok 

araştırmayla belirlenmiştir. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri’nde Peyzaj ve İn-

san Sağlığı Laboratuvarı (Landscape and Human Health Laboratory) tarafından 

Chicago’nun alt sosyo-ekonomik düzey ailelerin yaşadığı bölgelerinde yapılan 

bir araştırmada, 142 oyun alanı gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 

daha yoğun bitki çeşitliliğine sahip oyun alanlarında oynayan çocukların, diğer-

lerine göre iki kattan daha fazla süre oynadıkları ve doğal oyun alanlarının ço-

cukları keşfetmeye, yaratıcılığa, hayal kurmaya ve doğayı araştırmaya yönelttiği 

tespit edilmiştir (Gomez, 2013). Konuyla ilgili olarak, birçok ülkeye göre, nispeten 

daha iyi durumda olan Yeni Zelanda’da, 187 çocuk ile yapılan bir araştırmada; 

şehirlerde yaşayan çoğu çocuğa, değişik türde doğal ortamlar sunulabilmektey-

ken, düşük sosyo-ekonomik düzey bölgelerde yaşayan çocuklara daha az biyo-

çeşitliliğe sahip açık alanlar sunulabildiği ve bu alanlarda oynayan çocukların di-

ğer çocuklara göre gelişimlerinde gerilik olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, 

doğa yoksunluğunun, gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun yaşandığına dikkati 

çeken Shaari, Ahmad ve Ismail (2016), kendi ülkeleri olan Malezya gibi geliş-

mekte olan ülkelerde, ülkenin gelişmesi ile ilgili kaygılar nedeniyle, çocukların 

daha çok okuma yazma ve matematik gibi alanlarda eğitim aldıklarını, oyuna ve 

doğal dünyayı keşfetmeye çok fazla zaman ayıramadıklarını ifade etmektedirler. 

Griffin (2015), istemeyerek de olsa, çocukları her gün doğaya çıkarmanın müm-

kün olamadığı durumlarda bile, eğitim programlarına, uygun etkinlikler ilave edi-

lerek sınıf içinde, çocukların doğa ile ilişkilerini geliştirmeyi desteklemeye çalış-

manın önemini vurgulamaktadır. Sax (2007, s. 29), “çocukların sağlıklı gelişimleri 

için, gerçek dünyaya dokunacakları, koklayacakları, görecekleri ve duyacakları 

zengin, interaktif ve duyusal bir doğa parçası”na ihtiyaç duyduklarını ifade et-

mektedir. Fakat bazı durumlarda, kasıt olmadan yapılsa da doğa yoksunluğu, ço-

cuklarda duyusal gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu gibi bozuk-

lukların oluşmaması için çocukların, hiç olmazsa, belirli aralıklarla doğada bulun-

maları desteklenmelidir.  

Bölümün buraya kadarki kısmında bahsedilen “doğa” kavramının, literatürde, ba-

zen “çevre” kavramının yerine kullanıldığı görülmektedir. Oysa “doğa” kavramı, 

“çevre” kavramına göre daha geniş bir kapsama sahiptir. Doğa, fiziki ve sosyal 

çevrenin yanı sıra, doğal ve yapay çevreleri de içine alan bir kavramdır. Doğa 

kavramı, insan dışındaki, fiziğe, kimyaya ve biyolojiye dayalı kuralları ve döngü-

leri içermektedir (G. Haktanır ve Ergül, 2017). (Çevre kavramı, fizikî ve sosyal çevre 

ile doğal ve yapay çevre kavramlarıyla birlikte, aşağıda detaylı olarak incelen-

mektedir.) Dünya genelinde, doğa yoksunluğunun önüne geçilmesinde sistemli 
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ve düzenli biçimde çevre eğitimi verilmesi, tek potansiyel çözüm olarak görül-

mektedir (Larson, Green ve Castleberry, 2010). Doğa kavramı, bu kadar geniş bir 

kavram olduğuna göre, eğitim sistemi içinde verilmesinin zorlukları düşünülerek, 

doğa yoksunluğunu önlemek adına, doğa eğitimi değil, çevre eğitimi verilmesi 

söz konusudur. Bu noktada, önce “çevre”nin, ardından, “çevre sorunları”nın ve 

daha sonra da “çevre eğitimi”nin tanımlanmasında fayda görülmektedir. 

Çevre 

Çevre kavramı; temelde “ortam” ve “bulunulan yer” anlamlarında kullanılmakta-

dır. Çevre üzerine çalışmalarıyla öne çıkan araştırmacılardan Keleş ve Hamamcı 

(2005, s. 31) çevreyi, “insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde, hemen ya da 

uzunca bir süre içinde, dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı” şek-

linde açıklamaktadırlar. Bir başka tanıma göre ise çevre “insanların ve diğer can-

lıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim 

içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel ortam”dır 

(Torunoğlu, 2013, s. 4). Alanda, uzun yıllardır çalışmalar yürüten Türkiye Çevre 

Vakfı (TÇV) ise çevre kavramını “doğal, ekonomik ve kültürel değerlerin tümü” 

olarak ele almaktadır (2001). Çevre, görülebileceği gibi, çok boyutlu bir kavram-

dır. Çevrenin, doğal boyutu ile birlikte; sosyal, kültürel ve psikolojik boyutları da 

bulunurken (Kahyaoğlu, Daban ve Yangın, 2008) zamana, yere, inanışa, toplum-

lara, etik ilkelere ve estetik değerlere göre anlamı değişiklik gösterebilmektedir 

(Kahyaoğlu ve Yetişir, 2016). Bunun nedeni “çevre”nin, farklı insanlar, farklı sosyal 

gruplar için ayrı anlamlar taşımasıdır.  

Tanımları dikkate alındığında, çevrenin, sosyal ve fiziksel olmak üzere iki boyu-

tunun olduğu görülmektedir. Sosyal çevrede; insanlar arasındaki toplumsal, eko-

nomik ve siyasal her tür etkileşim yer alırken, fiziksel çevreyi; insanların içinde 

yaşadıkları, varlığını, özelliğini ve niteliğini algıladıkları ortam oluşturmaktadır.  

Fiziksel çevre, oluşumu bakımından doğal çevre ve yapay çevre olarak ikiye ay-

rılır. Yapay çevre; tamamen insanlar tarafından oluşturulmuş, insanların, yaşadık-

ları doğal çevrede hazır olarak bulduklarını, kendi kültür ve bilgi birikimleriyle 

dönüştürerek ortaya çıkardıkları çevredir (Hartig, Van den Berg, Hagerhall, To-

malak, Bauer, Hansmann, Ojala, Syngollitou, Carrus, Van Herzele, Bell, Podesta 

ve Waaseth, 2011). Doğal çevre ise, insanların dokunmadığı, tamamen kendili-

ğinden oluşan çevredir. Doğal çevre, insan, hayvan ve bitki gibi canlı ve hava, su, 

toprak, yeraltı kaynakları gibi cansız varlıklar bütünüdür (Daniel, 2001). 
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Doğal çevre kavramı, Oxford Biyoloji Sözlüğü’nde “dünya üzerinde doğal olarak 

ortaya çıkmış olan tüm canlıların ve cansız varlıkların bütünü” olarak tanımlan-

maktadır. Burada doğal çevre, insanın yaşamını etkileyen iklim, hava durumu ve 

doğal kaynakların tamamını ifade ederken tüm canlı türlerinin birbirleriyle etki-

leşimini de içeren geniş bir tanım olarak verilmektedir. Bu tanıma göre, doğal 

çevrede, insanın etkisi oldukça sınırlıdır (Oxford Dictionary of Biology, 2008). Ata-

soy (2006) da doğal çevrede, canlı varlıkların, hayati bağlarla birbirlerine bağlı 

olduklarını ve birbirlerini etkilediklerini vurgulayarak doğal çevreyi, canlıların bir-

birlerini etkilendikleri mekânlar ile yaşam ortamları olarak tanımlamaktadır.   

Çevre ile ilgili araştırma yaparken karşılaşılan bir başka terim ise ekolojidir. “Çev-

rebilim”, “ortambilim” veya “ortaybilim” olarak da ifade edilen ekoloji kelimesi; 

Yunanca’da “ev” anlamına gelen “oikos” (Sevgi, 2015) ve “bilim, çalışma, araş-

tırma” anlamına gelen “logos” (Önder, 2003)’dan gelmektedir. Ekoloji terimi, ilk 

olarak 1858 yılında yazar, filozof, şair, tarihçi ve natüralist Henry Thoreau tarafın-

dan bir mektupta kullanılmış fakat tanımı yapılmamıştır. 1869 yılında biyolog 

Ernst Haeckel, terimin ilk kez tanımını yapmış, Danimarkalı botanikçi Johannes 

Eugenius Bülow Warming ise 1895 yılında yayınladığı “Oecology of Plants” (“Bit-

kilerin Ekolojisi”) isimli kitabında, terimin, bugün kullanılan tanımını yapmıştır 

(Akt. Çetinkaya, 2013). Bu nedenle Warming (1977), ekolojinin kurucusu olarak 

bilinmektedir (Encyclopaedia Britannica, 2018). Coleman (1986), ‘Eugenius War-

ming için ekoloji, insanlar ile doğa arasındaki etkileşimle ilgilenmek için keşfedil-

miş bir bilim dalı’ olduğunu ifade etmektedir. Ekoloji, genel anlamda, canlılar ile 

çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenen canlı bilim dalıdır. Aynı zamanda 

‘canlılar ve çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkilerin bütünü’ (Sevgi, 2015) anla-

mında da kullanılmaktadır. Ekoloji teriminin, çevre kavramı ile karşılaştırıldığında, 

insanların doğa ile olan ilişkilerini daha geniş bir bakış açısıyla incelediği görül-

mektedir (Mutlu, 2009). Çevre ile ilgili temel kavramların açıklanmasından sonra, 

aşağıda, tarih boyunca düşünürlere konu olmuş çevre felsefelerinden bahsedil-

mektedir. 

Çevre Felsefeleri 

İnsan ile doğa arasındaki ilişki, ilkçağdan itibaren devam etmektedir. İlkçağdaki 

filozofların doğa ile ilgilenmelerinin temelinde, doğaya egemen olma amacı yok-

tur. Aksine, doğayı anlamaya çalışmışlardır. İlk insanlar, doğa ile aralarına mesafe 

koymamış, onunla bütünleşmek istemişlerdir (Karakaya ve Çobanoğlu, 2012). 

Batı düşüncesinin temellerini atan en önemli filozoflardan biri sayılan ve M.Ö. 

300’lerde yaşamış olan Antik Yunan filozofu Aristoteles (Aristo); fizik, mantık, 

gökbilim, siyaset, felsefe, biyoloji ve zooloji gibi konularda birçok eser vermiş, 
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doğanın kendi ilkeleriyle, kendi içinde açıklanması gerektiğini savunmuştur. İn-

sanın da içinde bulunduğu, canlı ve cansız tüm varlıkların, basit cisimlerden yani 

toprak, hava, su ve ateş gibi dört ögeden oluştuğunu öne sürmüştür (Kriegel, 

2010). Aristo, insanı “düşünen hayvan” olarak tanımlayarak insanın bu özelliğiyle 

doğada fark ettiği sırları çözebileceğine inanmıştır (Özerkmen, 2002).  

On altıncı yüzyıla gelindiğinde, Bacon ve Descartes’la başlayan “Bilimsel Dünya 

Görüşü”, insanların hem kendilerini hem de doğayı algılamalarını tümüyle değiş-

tirmiş ve insanlarda “mekânik bir doğa tasarımı” algısı hâkim olmaya başlamıştır. 

O dönemde, doğanın, akıl yoluyla tasarlandığı ve değiştirildiği düşünülmekteydi 

(Yalçın ve Okur, 2014).  

On sekizinci yüzyılda, Rousseau’nun geliştirdiği “Ekolojik Görüş”e göre, insan ile 

doğa arasındaki ilişkinin niteliğine yeniden önem verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, 

o dönemde, insanın doğa ile olan duygusal bağına da özen gösterilmiştir. Süre-

gelen bu felsefi görüş, merkeze insan ve onun ihtiyaçlarını değil, doğayı ve onun 

sorunlarını almıştır (Ağbuğa, 2016).  

On dokuzuncu yüzyılın başında, Darvin’in “Evrim Kuramı” sonrasında, türlerin 

ayıklanması ile insan evriminin öne çıkması söz konusu olmuş, doğanın, doğal 

değerlerin, yeraltı ve yerüstü zenginliklerin sömürülmesi ile ilgili bir anlayış ge-

lişmiştir (Öktem, 2018). İnsanlar arasında, sonucu ne olursa olsun, doğanın işle-

tilmesi gerektiği olgusu hâkim olmuş, doğanın temel değerlerinin (hava, su, top-

rak vb.) birer serbest mal olduğu ve üretim sürecinde hiçbir değerleri olmadığı 

anlayışı nedeniyle, doğa, geçmişe oranla çok daha fazla tahrip edilmiştir (Özerk-

men, 2002). Bu nedenle ondokuzuncu yüzyılın ortalarına doğru, doğa ile ilgile-

nen filozofların, vahşi canlıları ve vahşi alanları kurtarma ihtiyacını vurguladıkları 

görülmektedir. Özellikle, hayvanlar üzerinde etik ilişkilerin kurulması gerekliliği 

bakış açısı, Antik Yunan filozofu Sokrates öncesi düşüncenin temellerine dayan-

maktadır (Hayward, 1995). 

Günümüz çevre filozofları, çevre farkındalığının temellerinin, John Dewey’in ya-

şadığı dönemde öne çıkmaya başladığını ifade etmektedirler. 1859-1952 yılları 

arasında yaşamış olan filozof ve eğitimci Dewey, toplum bilimi ve felsefe bağla-

mında çok geniş bir yelpazede, mantık, demokrasi, ahlâk, psikoloji, siyaset, epis-

temoloji, eğitim ve doğa gibi birçok alana yönelik olarak görüşlerini ifade etmiş-

tir (Mayer, 1992). Dewey’in yaşam anlayışının özünde yer alan organizma ile 

çevre etkileşimi kavramı, organizmaların çevrelerindeki değişikliklere dinamik 

olarak nasıl tepki verdikleri ile ilgilidir. Ona göre, bu dinamik tepki verme, doğa 



12 / Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik 

 

üzerinde insan kontrolünün göstergesi değil, çevre adaletinin belirtisidir 

(Thompson ve Piso, 2017).  

1970’lere gelindiğinde, gezegen üzerindeki vahşi yaşam alanlarında hızlı bir yok 

olmanın insanlar tarafından fark edilmesiyle birlikte, büyük bir endişe oluşmuştur 

(Hayward, 1995). Bu fark ediş ile birlikte, “İnsanın İstisnalığı Paradigması” (”Hu-

man Exceptionalism Paradigm”) yerini, “Yeni Ekolojik Paradigma” (“New Ecolo-

gical Paradigm”)’ya bırakmış, böylece “İnsan Merkezli Çevre Anlayışı” (“Antropo-

centric Perspective”)’ndan, “Doğa Merkezli Çevre Anlayışı” (“Ecocentric Perspec-

tive”)’na geçiş yaşanmıştır (Özerkmen, 2002). 

2000’den sonraki dönemlerde ise tartışmaları devam eden bir çevre felsefesi olan 

“Doğanın Bitiminden Sonraki Çevre Felsefesi” doğmuştur. Vogel (2002), bu du-

rumu “Doğacılıktan sonraki dönem” (“Postnaturalism”) olarak ifade etmektedir 

ve doğanın bir süre önce yok olduğuna inanmaktadır. Ona göre, çevre tarihi ve 

son dönemlerdeki bilim araştırmaları, dünyanın, insanların uygulamaları nede-

niyle dönüşüme uğradığını göstermektedir. Çevre ile ilgili soruların artık doğa 

tarafından yanıtlanamayan sosyal ve politik sorular olduklarına dikkat çeken 

Vogel, yakında çevreye verilen zararın insanların sorumluluğunda olmadığına 

inanılacağını ve böylece doğanın tamamen yok olacağını belirtmektedir. Bu fel-

sefi görüşe paralel olarak; çevre bilimi alanında ismi duyulan araştırmacılardan 

Hart (2002) da ekonomik nedenlerle, doğanın insanlar tarafından gereğinden 

fazla kullanılması durumunda, önlenemez çevre felaketlerinin yaşanabileceğini 

vurgulamaktadır. Bu nedenle, küresel olarak, bir an önce önlemlerin alınması için 

çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu nok-

tada, çevre felaketlerine yol açan çevre sorunlarını detaylı olarak incelemek ye-

rinde görülmektedir. 

Çevre Sorunları  

İnsanların, bilinçsizce yaptıkları bazı olumsuz davranışların sonucunda, yaşadık-

ları çevrede değişiklikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler, yalnızca o böl-

geyi değil, dünya üzerindeki diğer bölgeleri de etkilemektedir. Gerek bilgi eksik-

liğinden, gerekse yanlış davranışlardan dolayı çevre üzerinde, insanlardan kay-

naklanan bu değişiklikler, sorunlara ve ileri boyutlarda, doğada tahribata yol aç-

maktadır. Tahribatı gidermeye yönelik olarak, birinci derece sorumlu olan insana, 

öncelikle, çevreyle ilgili sorumluluk duygusu aşılanmalı ve çevreyle ilgili duyarlılık 

kazandırılmalıdır. Bu da ancak çevre eğitimi yoluyla gerçekleştirilebilir. İnsanda 

sorumluluk ve duyarlılık gelişebilmesi için, öncelikle, doğa ve insan arasında özel 

bir bağ kurulmalıdır. Daha sonra, insanın, bilgi anlamında tahrip edici faktörlerin 

neler olduğunu kavramasına yönelik desteklenmesi gerekmektedir. Son olarak 
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da sürdürülebilir davranışların ortaya konması hedeflenerek verilen eğitimin ka-

lıcılığı sağlanmalıdır. Sürdürülebilirlik üzerine detaylı bilgi için kitabın 5. bölümü 

incelenebilir. 

Özellikle, hızla büyüyen şehirlerde, teknolojik gelişmelerle birlikte sanayileşme-

nin yaygınlaşması, bahsedildiği gibi, insanların çevreyi olumsuz yönde değiştir-

mesine neden olmaktadır. İnsanlar, doğanın bir parçası* olduklarını unutarak do-

ğadan giderek uzaklaşıp doğal kaynakları aşırı boyutlarda sömürerek çevre so-

runlarını oluşturduklarının farkına varamamaktadırlar. Bu durum, yalnızca insan-

lığa yönelik ciddi bir tehdit değil, aynı zamanda insan dışındaki diğer canlı var-

lıkları da etkileyen kaçınılmaz sonuçlar doğurmaktadır. Bu olumsuz sonuçların 

farkına varılması, yani geri dönülemez çevre sorunlarının varlığı, 1970’lerden iti-

baren uluslararası gündemlerin en belirgin konularından biri haline gelmiş (Köş-

ker ve Çalışandemir, 2015) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programları (United Nati-

ons Environment Programs-UNEP) gibi birçok uluslararası programın geliştiril-

mesine neden olmuştur (Eryılmaz 2005). Sonraki yıllarda, ülkeler, kendi çevre eği-

timi politikalarını belirleyerek konuyla ilgili olarak vatandaşlarını bilinçlendirmeyi 

hedeflemişlerdir. 

 

Genel olarak “kirlilik” olarak adlandırılan çevre sorunları, temelde beş gruba ay-

rılmaktadır. Bu sorunlar; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve 

ışık kirliliği olarak adlandırılmaktadır. Kirlilik nedeniyle, bitkilerde fizyolojik, in-

sanlarda ve hayvanlarda hem fizyolojik hem de psikolojik rahatsızlıklar oluşmak-

tadır. Çevre bütünlüğü içerisinde, bir bileşenin rahatsızlığı, diğer bileşenleri etki-

lediğinden, canlı varlıklar başta olmak üzere cansız varlıklarda da tahribat mey-

dana gelmektedir. Bu durumda, çevrenin bütünlüğünü korumanın, insanın gö-

revi olduğu unutulmamalıdır (Ağbuğa, 2016).  

Bahsedilen kirlilik türlerinin yol açtığı sorunları ve bu sorunların birçok canlı ve 

cansız varlığa olan olumsuz etkilerini örneklerle anlatmak gerekirse, Türkiye’de 

Göller Yöresi’nde bulunan ve doğal yollarla meydana gelen Burdur Gölü, içinde 

Doğanın neresindesiniz? 

Doğadaki yeriniz konusunda düşününüz. Doğanın bir parçası* olduğunuza inanıyor musu-
nuz? Eğer cevabınız evet ise, doğanın bir parçası olduğunuz ile ilgili ipuçlarını gözlemliyor 
musunuz? Bu ipuçları sizce nelerdir? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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su içi canlılarının yaşadığı, aynı zamanda çok sayıda göç eden kuş türünün ko-

nakladığı bir kuş cennetidir. Bu durum, gölün uluslararası önemini vurgulamak-

tadır fakat gölün yaşadığı ciddi boyutlardaki kirlilik ve göl seviyesindeki azalma-

nın en büyük nedenleri, arazi kullanımındaki yanlışlıklar ve yanlış şehir planlaması 

olarak belirlenmiştir (Yiğitbaşıoğlu ve Uğur, 2010). Burada yaşanan sorunlara çö-

züm bulunamazsa, hem su hem de kuş ve diğer canlılar anlamında büyük kayıp-

lar yaşanmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. 

Başka bir örnek ise toprak kirliliği ile ilgili verilebilir. Toprak, üzerinde gıda üretimi 

yapılabilmesi gibi elzem bir fonksiyonu olması sebebiyle, her zaman insanlık için 

önemli olmuştur (Günal, K. Haktanır ve Kapur, 2018). Türkiye, toprak rezervi so-

runu yaşayan, dünya üzerindeki 15 ülkeden biridir. Toprak kayıpları nedenle, 

özellikle, tarım yapmanın güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (National Aeronautics and Space Administration 

- NASA) verilerine göre, yılda yaklaşık 1.4 milyar ton toprak kaybı yaşanan Tür-

kiye’de, gerekli önlemler alınmazsa, yaklaşık 50 yıl içinde, toprakların çöl olması 

öngörülmektedir (Atalık, 2006). Erozyon sonucunda, hem verimli topraklar kay-

bedilmekte hem de barajlar gibi yapay çevrelerin üzerleri dolarak buraların kul-

lanım süreleri kısalmaktadır. Erozyonun önlenmesinin, tüm vatandaşların görev-

lerinden biri olduğu bilinmeli ve Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 

Doğal Varlıkları Koruma Vakfı - TEMA*’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı ile baş-

lattığı eğitim çalışmaları gibi sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu eğitim prog-

ramları (http://www.tema.org.tr) desteklenmelidir. Ayrıca resmî eğitim program-

larında da düzenli olarak çevre eğitimleri hazırlanarak bilinçli nesiller yetiştiril-

melidir. 

 

Benzer biçimde, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) da çevre sorunlarına çözüm 

üretmeyi hedefleyerek uluslararası alanda geliştirilen birçok projede Türkiye’nin 

temsilciliğini üstlenmektedir (Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı, 2018). Çeşitli sivil top-

lum kuruluşlarının çevre sorunlarına çözüm bulma yönündeki çalışmaları bir yan-

dan sürerken, bir yandan da çevre sorunlarının oluşturduğu tahribatın hızla artışı 

da devam etmektedir. Günümüzde, insanlığı tehdit eden en büyük sorunlardan 

Bunu biliyor musunuz? 
*Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı - TEMA’nın 

okul öncesi dönem çocuklarına yönelik Minik TEMA, ilkokul çocuklarına yönelik Yavru 
TEMA, ortaokul çocuklarına yönelik Ortaokul TEMA ve lise gençliğine yönelik Lise TEMA 

eğitim programları ve materyalleri bulunmaktadır (TEMA, 2018). Türkiye’nin her ilinde, 
resmî veya özel okullarda görevli öğretmenler vakfa başvurarak bu eğitim programlarını 

ve ilgili materyalleri edinip sınıflarında uygulayabilmektedirler. 
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biri haline gelen, nüfusun hızla artışından kaynaklanan doğal kaynakların ve ara-

zilerin yanlış kullanımı, atıkların önlenemez çoğalması, küresel ısınma ve çevrenin 

geri dönülemez biçimde kirlenmesi gibi küresel çevre sorunlarının temelinde, bu 

sorunların en büyük sorumlularının insanlar olduğu açıkça görülmektedir.  

Burada belirtilen çevre sorunlarına kısaca değinmek gerekirse; doğal kaynakların 

ve arazilerin yanlış kullanımı, çevre sorunlarının başında gelmektedir. Doğal or-

tamlarda yer alan doğal kaynaklar, insanlığın ihtiyaçları ve nüfusun artışı nede-

niyle yetersiz kalmaktadır. Böylece, ekosistemi oluşturan canlı ve cansız unsurlar 

arasındaki enerji ve madde dönüşümü, insanların yanlış uygulamaları nedeniyle 

zarar görmektedir. Ekosistemin en önemli unsurlarından ve doğal kaynaklardan 

biri olan toprak, en çok, yenilenmesine izin verilmemesi ve alınıp satılabilmesi 

gibi nedenlerle tahribata uğramaktadır. Oysa insan ile diğer canlılar için vazge-

çilmez yaşam ortamı olmasının yanı sıra, gıda üretiminin, başka bir ifade ile tüm 

canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan besin zincirinin devamlılığını 

sağlaması açısından toprak, oldukça önemlidir (Gülersoy, 2014) ve korunması 

gereklidir.  

Nüfusun hızla çoğalmasından kaynaklanan atıkların önlenemez artışı sonucu, 

önceleri atıkların gömülmesi yoluna gidilmiş, sonrasında gömme kapasitelerinin 

azalması ve gömülen atıkların toprağa verdiği zararlar nedeniyle, geri kazanım 

sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Atıkların üretim/tüketim miktarını azaltmak ve 

ayrıca atıkların geri dönüşümüne destek olmak tüm insanların başlıca görevle-

rindendir. Bunun anlaşılmasıyla birlikte, birçok ülkede önemli girişimler başlatı-

larak atık halindeki tüm değerlendirilebilir malzemelerin, malzeme ve/veya enerji 

şeklinde geri kazanımı genel hedefler arasında yerini almıştır (Kaçtıoğlu ve Şen-

gül, 2010). Örneğin, Türkiye’de ‘israfı önleme, kaynakları daha verimli kullanma, 

atık miktarını azaltma ve atıkları geri kazanma, yarınlara temiz bir dünya bırakma 

amacıyla’ başlatılan “Sıfır Atık” projesi hızla büyümektedir. Bu proje kapsamında, 

01 Kasım 2018’de “Sıfır Atık Zirvesi” gerçekleştirilmiştir. Zirvede, bir yıldır sürdü-

rülen projenin; sanayiciler, işadamları, çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve 

üniversiteler tarafından desteklendiği belirtilerek tonlara ambalaj atığının, elekt-

rikli ve elektronik eşyanın, bitkisel ve madeni atık yağ ile ömrünü tamamlamış 

lastiğin, kaynağında toplanarak geri kazanıldığına dikkat çekilmiştir (Türkiye 

Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018b). 

Dünya üzerinde, son yıllarda en fazla konuşulan çevre sorunlarından birisi olan 

küresel ısınma, özellikle atmosfere salınan gazlar sonucu oluşan sera etkisi ile 

dünya üzerinde tüm yıl boyunca karada, denizde ve havada ölçülen ortalama 

sıcaklıklarda tespit edilen artışı ifade etmektedir. Bu artışın, canlıları olumsuz 
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yönde etkilediği, yapılan araştırmalarla belirlenmektedir. Örneğin; su ısısında gö-

rülen artış nedeniyle, bazı su canlılarının yumurtalarının bozulduğu ve ölümlerin 

meydana geldiği tespit edilmiştir. Isınmanın etkisi ile bazı hayvanların daha erken 

doğum yaptıkları ve aşırı sıcaklar nedeniyle göç etmek durumunda kaldıkları be-

lirlenmiştir. İlkbaharın erken ve hızlı gelişiyle, bitkilerin daha erken çiçeklenmesi 

ve bazı ağaç türlerinin ise bodur kalması söz konusu olmaktadır. İnsanlar açısın-

dan da durum pek parlak görünmemektedir. İleride, su ve tarım ürünlerinin gi-

derek azalmasıyla kıtlık başlayabilecek ve ısınma nedeniyle enfeksiyonlarda artış 

görülüp toplu ölümler olabilecektir (Akın, 2006). Tüm bunların öngörülerek sera 

etkisini yaratan başta kömür, petrol ve benzin kullanımı ile fosil yakıtların tüketi-

minin azaltılması gerekmektedir (Sağlam, Düzgüneş ve Balık, 2008).  

Çevrenin geri dönülemez biçimde kirlenmesi ise oldukça karmaşık bir başka kü-

resel çevre sorunudur ve son dönemlerde ciddi boyutlara ulaşmıştır. İnsanların 

yanlış davranışlarıyla oluşan kirlilik, ekosistemde büyük bir baskı oluşturmakta-

dır. Özellikle şehirlerde, atmosferde ve su alanlarındaki kirlilik, çevreye yayılarak 

yalnızca şehirlerdeki değil, kırsal bölgelerdeki hayatı da olumsuz etkilemektedir. 

Hava kalitesinde düşme ve suların taşımasıyla tarım arazilerinde kimyasal artışı 

büyük sorunlar yaratmaktadır (Grimm, Foster, Groffman, Grove, Hopkinson, Na-

delhoffer, Pataki ve Peters, 2008).  

Sayılan tüm bu nedenlerle, son yıllarda hızla artan çevre sorunlarını durdurmaya 

veya en azından azaltmaya yönelik olarak geliştirilen çevre eğitimi uygulamala-

rına büyük görevler düşmektedir (Atasoy, 2015). Bazı küresel boyutta yapılan 

çevre sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalar da bireyleri harekete geçirerek 

çevre sorunlarına çözüm bulma konusunda bilinçlendirmektedir. Örneğin; 15 Ey-

lül “Dünya Temizlik Günü” (“World Cleanup Day”), 2008 yılından beri kutlanmak-

tadır. Estonya merkezli Haydi Yapalım Vakfı (Let’s Do It Foundation) önderliğinde 

yürütülen çalışmalar, giderek daha çok insan tarafından duyularak 2018 yılında 

168 ülkeden 35 milyonun üzerinde insanların katılımıyla küresel atık problemine 

karşı biraraya gelinen, dünyanın en büyük sivil toplum hareketine dönüşmüştür. 

‘Temiz ve sağlıklı bir gezegen oluşturma’ gibi tek bir amaç için birleşen insanlar, 

Japonya’da başlayıp Hawaii’de sonlanan bir “yeşil dalga” oluşturarak olabildi-

ğince atığı toplamışlar, ayrıştırarak uygun yöntemlerle doğadan uzaklaştırmışlar-

dır (Haydi Yapalım Vakfı-Let’s Do It Foundation, 2018). 
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Her yaş döneminin özellikleri dikkate alınarak çevre sorunları konusunda bilinç-

lendirilen bireylerin “çevre okuryazarı” olmaları beklenmektedir. Aşağıda, çevre 

okuryazarlığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

Çevre Okuryazarlığı  

Uluslararası boyutta oluşturulan çevre ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının nihaî 

amacı, çevre okuryazarı olan bireyler yetiştirmektir. Okuryazarlık (literacy), genel 

olarak, kişilerarası yazılı semboller kullanılarak iletişim sağlayabilmeye yardımcı, 

okuma ve yazma becerisi olarak tanımlanmaktadır (Kışoğlu, 2009). Günümüz 

sözlükleri (Merriam Webster, 2018), “okuma ve yazma becerisi” tanımına ek ola-

rak, okuryazarlık terimine, “belirli bir alanda veya alanlarda bilgi ve/veya beceri” 

anlamını da eklemişlerdir. Bu genişlemiş tanım, okuryazarlık tanımına paralel ge-

liştirilen diğer tanımları da etkilemiştir. Çevre okuryazarlığı (environmental lite-

racy) terimi, ilk olarak Charles Roth tarafından ortaya konulmuştur (Roth, 1968, 

Akt. Roth, 2002). Çevre okuryazarlığı, günümüzde, okuryazarlığın gelişmiş tanı-

mına paralel bir biçimde şekillenmiş ve terime ismini veren araştırmacının ifade-

siyle, ‘insanların kendi çevreleriyle ilgili davranışlarını, olumlu yönde geliştirme-

lerine yardımcı, diğer insanlarla ve doğayla ilişkilerini sürdürülebilir bir ortamda 

gerçekleştirdikleri, yapmaları gereken hareketleri sağlayan anlayış, bilgi, beceri 

ve tutumlar bütünü’nüdür (Roth, 2002). 

Çevre okuryazarlığının en yaygın olarak kabul edilen tanımı, çevrenin ve çevreyle 

ilgili sorunların yanı sıra, güncel sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin 

bilgi, beceri ve motivasyon kazanma ve yeni sorunların oluşmadan önlenmesi 

konularında bir farkındalık ve endişe duyma durumudur. Çevre okuryazarlığının 

yedi temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler şu şekilde sıralanmaktadır (Ku-

zey Amerika Çevre Eğitimi Derneği-North American Association for Environmen-

tal Education-NAAEE, 2004):  

Sizce küresel anlamda en büyük çevre sorunu nedir?  

Belirlediğiniz çevre sorununu gidermek için bireysel olarak veya arkadaşlarınızla neler ya-
pabilirsiniz? Görüşlerinizi, Dünyanın Dostları Hareketi (Friends of Earth Movement) 

(Allwright, 2003)’nin “Küresel Düşün, Yerel Hareket Et, Yerel Düşün!” (“Think Globally, Act 
Locally, Think Locally!”) sloganı çerçevesinde açıklayınız. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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1. Etki (örneğin; kirlilik vb. konulara yönelik sorumlu davranışlar konusunda 

çevre hassasiyeti), 

2. Ekolojik Bilgi (örneğin; çevre konularıyla ilgili açıklama yapma becerisi), 

3. Sosyo-Politik Bilgi (örneğin; kırsal ve kentsel alanlarda sosyal ve ekolojik 

dayanışma yaşandığı konusunda net bir farkındalık), 

4. Çevre Konularına Yönelik Bilgi (örneğin; çevreyle ilgili sorunların devletin 

birimlerini nasıl etkilediği anlayışı), 

5. Bilişsel Beceriler (örneğin; çevre sorunlarının tanıma, analiz etme ve de-

ğerlendirme), 

6. Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışlar (örneğin; çevre sorunlarının çözü-

müne yönelik aktif katılım), 

7. Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışların Belirleyicileri (örneğin; çevre so-

runlarına yönelik kişisel sorumluluklar konusunda kontrol sahibi olma). 

Alanın önde gelen araştırmacılarından Carr ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma-

lara göre çevre okuryazarlığı; bireylerin çevreye yönelik bilgi, tutum ve davranış 

unsurlarının bileşiminden oluşmaktadır (Morrone, Mancl ve Carr, 2001). Bu ta-

nımların ışığında; çevre eğitiminin en önemli hedeflerinden birinin, bireylerde 

çevre okuryazarlığı oluşturmak olduğu görülebilir (Disinger ve Roth, 1992). Çevre 

sorunlarıyla mücadele etmenin en etkili yollarından birisi olarak görülen çevre 

okuryazarlığının gelişiminde (Balkan Kıyıcı, 2009) çevre ile ilgili yeterli düzeyde 

bilgiye sahip olma, çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmiş olma ve çevrenin 

gelişimi için harekete geçerek tüm bunları davranışlarına yansıtıyor olma durum-

ları temel alınmaktadır (Bergman, 2015; Yavetz, Goldman ve Pe'er, 2009). Böy-

lece, çevre okuryazarı olan bir bireyin çevre hakkında yeterli düzeyde bilgiye, 

çevreye yönelik olumlu tutumlara ve davranışlara sahip olduğu söylenebilir. 

Çevre okuryazarlık düzeyleri yüksek olan bireylerin, çevre sorunlarıyla mücadele 

edecekleri düşüncesinden yola çıkılarak geliştirilen bir araştırmada (Demirtaş, 

Akbulut ve Özşen, 2018), 237 lisans öğrencisinin çevre okuryazarlığı düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, lisans öğrencilerinin çevre 

okuryazarlığı düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmış, öğrencilerin çevre kirli-

liği sorunları arasında ilk sırada hava kirliliği sorununu gördüğü belirlenmiştir. 

Araştırmacılar tarafından, bu lisans öğrencilerinin belirttikleri çevre sorununa çö-

züm bulma yönünde adım atacakları düşünülmüştür. 

Ekolojik Okuryazarlık  

Çevre okuryazarlığından farklı olarak geliştirilen ekolojik okuryazarlık (ecological 

literacy) terimi, daha sonra geliştirilmiş bir terimdir ve ekoloji bilimcilerinin ko-

nuya dahil olmasıyla ortaya çıkmıştır. 1986 yılında, Paul Risser, Amerika’nın Eko-
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loji Topluluğu (Ecological Society of America)’na yönelik olarak yaptığı konuş-

masında, Amerikan halkında doğa ile ilgili bilimsel bilgi eksikliğinden bahsede-

rek ekoloji-temelli okuryazarlık ihtiyacı konusuna vurgu yapmıştır. Böylece, eko-

loji alanında çalışan bilim insanları arasında konuyla ilgili tartışmalar başlamıştır. 

Ekolojistler, kendi alanlarındaki temel fikirlere, bu fikirlerin nasıl bağlantılı oldu-

ğuna ve farklı kitleler için nasıl dönüştürülebileceğine dair bilgiler sunabilecekle-

rini fark ederek çevreciler tarafından oluşturulmak istenen çerçevenin içeriğine 

ve pedagojisine ağırlık vermeye karar vermişlerdir. Değerler ve eylemler yoluyla 

çözülmesi gereken bir dizi soruna odaklanan çevre okuryazarlığının aksine, eko-

loji-temelli okuryazarlık, bilinçli karar almak için çevreyle ilgili bilginin gerekli ol-

duğunu vurgulamaktadır. Burada bahsedilen bilgi, sistematik gözlem, ölçme ve 

deneysel bilimsel yöntem ve hipotezlerin formülasyonu, test edilmesi ve modi-

fikasyonu yoluyla elde edilmektedir. Ekolojik okuryazar birey, özellikle neden-

sonuç ilişkilerini tanımlayarak çevre ile ilgili gerçekleri anlayan bireydir (McBride, 

Brewer, Berkowitz ve Borrie, 2013).  

David Orr (1992) tarafından, terim, ekolojik okuryazarlık terimine dönüştürülmüş 

ve “Ekolojik Okuryazarlık: Postmodern Bir Dünyaya Eğitim ve Geçiş” (“Ecological 

Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World”) isimli eserini ya-

yınladığında alana kazandırılmıştır. Orr (1992)’a göre, ekolojik okuryazarlık, bire-

yin yeryüzündeki hayatı yaşanabilir tutan doğal süreçleri anlaması olarak ifade 

edilmektedir. Doğanın ilkelerinin neler olduğunu bilen, doğanın sınırlarının far-

kında olan, doğa ile uyum içinde yaşamayı hayat felsefesi haline getirmiş bireyler, 

ekolojik okuryazar bireylerdir. Başka bir ifade ile, ekolojik okuryazar bir birey; 

doğal mekânlarla ilişki kurabilen, doğanın bir parçası olduğunu içselleştirerek 

günlük hayatındaki tercihlerinin doğaya olumlu veya olumsuz etkilerinin farkında 

olan ve doğa ile uyumlu, sürdürülebilir yaşam için harekete geçen bireydir. Eko-

lojik okuryazar, doğayla kurduğu ilişkide hassas, çevre sorunlarına duyarlı ve çö-

züm aramaya yatkındır (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal 

Varlıkları Koruma Vakfı - TEMA, 2018). Ekolojik okuryazar bireylerin varlıklarının 

önemi, sürdürülebilir toplumların oluşturulmasında ortaya çıkmaktadır (Çabuk 

ve G. Haktanır, 2017).  

Orr (1994)’un ekolojik okuryazarlık üzerine geliştirdiği felsefi teorisine göre, do-

ğal çevrenin öneminin fark edilmesi “eğitim”in bir parçasıdır. Orr, insan topluluk-

larının sosyal ve kültürel yapılarının zayıflaması, ekonomiye verilen önemin art-

ması ve topraktan fiziksel olarak uzaklaşma nedeniyle ekolojik bozulmanın ger-

çekleştiğine inanmaktadır (Mitchell ve Mueller, 2010). Benzer biçimde, ekolojik 
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okuryazarlık kavramını, çevre eğitiminin kayıp modeli olarak gören Cutter-Mac-

kenzie ve Smith (2003)’e göre, çevre eğitimcileri, çevrenin gelişmesi ve korun-

ması yönünde, yalnızca, çevre konusunda bilgilendirilmiş, kararlı, aktif vatandaş-

lar yetiştirmeyi benimseyerek hedeflerini eksik bırakmaktadırlar. Bu nedenle, eği-

timcilerin, öncelikle kendi pedagojik içerik bilgi düzeylerini değerlendirerek ken-

dilerini geliştirmeleri, daha sonra da çevrecilerin (environmentalists) ve ekoloji 

bilimcilerin (ecologists) temel olarak gördüğü fikirleri ve yaklaşımları benimse-

meleri gerekmektedir. Yalın bir ifadeyle, çevrecilerin ve ekoloji bilimcilerin yakla-

şımları; insanların ve toplumların birbirleriyle ve doğal sistemlerle nasıl ilişkili ol-

duğunu ve bu ilişkilerin nasıl sürdürülebilir olması gerektiğini, öğrenenlerin an-

laması gerekliliği şeklinde vurgulanmaktadır (Orr, 1994).  

 

Çevre sorunları ile ilgili konulara hakim, ekolojik okuryazarlık düzeyleri yüksek 

bireylerin gelişiminin ancak “çevre eğitimi” ile mümkün olabileceği görüşüyle, 

konuya yönelik detaylı bilgi aşağıda verilmektedir. 

Çevre Eğitimi 

Çevre eğitimi (environmental education), en temel anlamıyla, çevreyle ilgili bilgi 

düzeyinin arttırılması yoluyla, bireyde çevreye yönelik davranış değiştirme olarak 

tanımlanmaktadır (Pooley ve O’Connor, 2000). Çevre eğitimi kavramı detaylı ola-

rak incelendiğinde, ‘çevre bilincinin geliştirilmesiyle, çevreye duyarlı, kalıcı ve 

aynı zamanda olumlu davranış değişikliklerinin kazandırılması ile kültürel, este-

tik, tarihi ve doğal değerlerin korunması, çevre sorunlarının çözümünde aktif bi-

çimde katılımın sağlanması ile ilgili görev alınması’nı ifade etmektedir (Türkiye 

Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004).  

Kuzey Amerika Çevre Eğitimi Derneği (North American Association for Environ-

mental Education-NAAEE, 2014)’nin tanımına göre çevre eğitimi, çocuklara ve 

yetişkinlere çevreyi nasıl öğrenecekleri ve inceleyecekleri ile onu nasıl koruya-

cakları konusunda akıllıca kararlar vermeyi öğretme olarak ifade edilmektedir. 

Burada “çevreyi öğrenme” ifadesiyle, çevrenin nasıl işlediğini, onun nasıl sağlıklı 

Ekolojik okuryazar mısınız? 
Okuduğunuz bilgiler ışığında, ekolojik okuryazar olan bireylerin ne gibi özellikleri oldu-

ğuna inanıyorsunuz? Bu durumda, kendinizi ekolojik okuryazar olarak görüyor musunuz? 
Eğer cevabınız evet ise; ekolojik okuryazarlık düzeyinizi arttırma yönünde neler yapabilir-
siniz? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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tutulabileceğini anlamak için yer bilimi, biyoloji, kimya, sosyal bilimler, hatta ma-

tematik ve dil bilimleri gibi birçok disiplin hakkında bilgi ve beceri edinmekten 

bahsedilmektedir. Benzer biçimde, G. Haktanır (2007) da çevre eğitiminin; karar 

verme, değerler eğitimi, yaratıcılık ve iletişim becerileri gibi birçok konuyu ve 

beceriyi içermesi nedeniyle disiplinlerarası değerlendirilmesi gereken bir alan ol-

duğunu açıklamaktadır.  

Dünya’da Çevrenin Korunması ve Çevre Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

Çevre eğitiminin, bugünkü anlamda öneminin farkına varılması ve konuyla ilgili 

sistemli çalışmaların başlatılması çok eski yıllara dayanmamaktadır. Dünyada 

çevre eğitiminin kat ettiği yol genel olarak incelendiğinde, çevre eğitiminin ta-

rihte çeşitli formlara girdiği görülmektedir. Çevre eğitimi, 1800’lü yıllarda “doğa 

çalışmaları” (“nature studies”) olarak anılırken, 1900’lü yıllarda “doğayı koruma 

eğitimi” (“conservation education of nature”)’ne dönüşmüştür (Velempini, 2016). 

“Doğa çalışmaları” ile insanlar, doğayı anlamaya çalışırken, “doğayı koruma eği-

timi”nde halkın doğal kaynakların önemini anlamasına yönelik uygulamalar ya-

pıldığı açıklanmaktadır (Stevenson, 2007). On dokuzuncu yüzyılda, ünlü Alman 

eğitimci Frobel, çocuğun gelişimi için doğada olması gerektiğini ifade ederek 

“Çocuk Bahçesi” (“Kindergarten”) ismini verdiği okullar kurmuş ve çocukların do-

ğaya yönelik sevgi duygu geliştebilmeleri için çalışmıştır (Akt. Manning, 2005) 

fakat daha sonraki yıllar, insanlığın ve dolayısıyla çocukluğun giderek doğadan 

uzaklaşmasına sahne olmuştur.  

1940’lı yıllarda, dünya üzerinde giderek artan yiyecek ihtiyacını karşılamaya yö-

nelik olarak Meksika’da, tarımsal uygulamalarda yeniliklerle başlayan “Green Re-

volution” (“Yeşil Devrim”), çevre ile ilgili sorunlar yaşandığı ile ilgili ilk farkındalı-

ğın oluşmasını sağlamıştır (Teksöz, 2014). Amerika Birleşik Devletleri’nde biyo-

log, yazar ve ekolog Rachel Carson (1962)’ın “Sessiz Bahar” (“Silent Spring”) ki-

tabını yayınlamasıyla, 1960’lı yıllar, “Modern Çevre Hareketi”nin doğmasıyla anıl-

maya başlamış ve çevre eğitimi terimi ilk kez tam anlamıyla tarihteki yerini al-

mıştır (Akt. Coughlin Robertson, 2016). Carson, kitabında, tarım ilaçlarının çev-

reye ve içinde yaşayan canlılara öldürücü zararlarından bahsetmiştir (Teksöz, 

2014).  

Uluslararası boyutta geliştirilen çevre eğitimi ve çevrenin korunması ile ilgili ilk 

örgütsel çalışmalar, Birleşmiş Milletler (United Nations - UN) tarafından organize 

edilmiştir. 1968 yılında, tüm dünyadan uzmanların katılımıyla, Paris’te “İlk Ulus-

lararası Biyosferi Koruma Konferansı” (“First International Conference on Biosp-

here Protection”) düzenlenmiş ve konferansta; kirlilik, doğal kaynakların kaybı ve 

sulak alanların yok olması gibi çevre sorunları tartışılmıştır. Konferansın sonucu 
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olarak 1970 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (Uni-

ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) tarafın-

dan “İnsan ve Biyosfer Programı” (“Man and the Biosphere Program” - MAB) 

yürürlüğe girmiştir (The Environment and Society Portal, 2018). Aynı yıl, Paul Ehr-

lich (1968)’ın “Nüfus Bombası” (“The Population Bomb”) isimli kitabını yayınla-

ması, hızla büyüyen insan nüfusunun ekolojik bir tehdit oluşturması ile ilgili ola-

rak büyük ses getirmiştir (Akt. Worldwatch Institute, 2018).  

22 Nisan 1970 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez “Dünya Günü” 

(“Earth Day”)* kutlanmaya başlanarak doğal kaynakların korunması, sürdürülebi-

lirlik ve farkındalık konularında önemli bir adım atılmış (Akt. Rieckenberg, 2014) 

ve milyonlarca insan, çevrenin kötüye kullanılmasını protesto etmek amacıyla o 

gün için bir araya gelmiştir. Bu hareket, Amerika Birleşik Devletleri’nde “Nesli 

Tükenmekte Olan Türler” ve “Güvenli İçme Suyu” gibi önemli çevre yasalarının 

oluşturulmasında tetikleyici rol oynamıştır. Yine 1970 yılında, Doğa ve Doğal 

Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (International Union for Conserva-

tion of Nature and Natural Resources - IUCN) ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 

ve Kültür Organizasyonu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization - UNESCO) tarafından, Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyale-

tinde “Çevre Eğitimi Çalıştayı” (“Environmental Education Workshop”) gerçekleş-

tirilmiştir (Palmer, 1998; Akt. Miser 2010). 

 

1971 yılı, 2.200 bilim insanının Fransa’nın Menton kentinde bir araya geldiği bir 

konferansa şahitlik etmiştir. Bu bilim insanları; kirlilik, nüfus artışı ve savaş gibi 

sorunlara çözüm bulunması amacıyla uluslararası bir toplu eylem ihtiyacını vur-

gulayarak Birleşmiş Milletler (United Nations - UN)’e bir mesaj vermeyi hedefle-

mişlerdir (Worldwatch Institute, 2018).  

1972 yılında, 25 ülkeden iktisatçılar, iş insanları ve bilim insanlarından oluşan 

“Roma Kulübü” (“The Club Rome”) isimli bir grup, nüfus artışı, doğal kaynakların 

yokolması, kirliliğin yayılması ile ilgili o günün verilere dayanarak 100 yıl içinde 

dünyanın kapasitesinin dolacağına işaret etmek amacıyla bir araya gelmiş ve 

“Büyümenin Sınırları” (“The Limits to Growth”) kitabını yayınlamışlardır 

(Meadows, Meadows, Randers ve Behrens, 1972). Aynı yıl Birleşmiş Milletler (Uni-

ted Nations - UN), verilen mesajı almış ve çevre konulu bir başka konferansı İs-

Bunu biliyor musunuz? 

1970 yılından itibaren her yıl 22 Nisan’da kutlanan Dünya Günü*, 2018 yılında 192 ülkede, 
bir milyardan fazla insanın katılımıyla küresel bir etkinlik olarak kutlanmıştır (Dünya Günü 
Ağı - Earth Day Network, 2018). 
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veç’in Stockholm şehrinde düzenlemiştir. 114 ülkeden katılımcılar, konferans so-

nunda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Prog-

ramme)’nın oluşturulması kararını almışlardır. Stockholm Konferansı’nın yapıldığı 

gün olan 5 Haziran ise “Dünya Çevre Günü” (“World Environment Day”) olarak 

ilan edilmiştir (McCrea, 2006) ve günümüzde halen kutlanmaktadır. Dünya Çevre 

Günü, çevreyi koruma faaliyetlerinin arttırılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi 

için çevre bilincinin geliştirilmesi gibi önemli işlevleri yürütmeye adanmıştır (Türk 

ve Erciş, 2017). Yine aynı yıl, ekonomist Barbara Ward ve mikrobiyolog Rene 

Dubos, dünyanın, insanları destekleme yetisinin, insanlarının davranışlarıyla kı-

sıtlandığı konusunda toplumları uyarmak amacıyla “Sadece Bir Dünya” (“Only 

One Earth”) isimli kitaplarını yayınlamışlardır (Ward ve Dubos, 1972; Akt. 

Worldwatch Institute, 2018). 

Kimyacı Mario Molina ve Sherwood Rowland, ozon moleküllerinin kloroflorokar-

bonlar tarafından yok edilebileceği, bunun sonucunda da dünyanın koruyucu 

ozon tabakasının aşınması tehlikesinin yaşanabileceği ile ilgili araştırma sonuç-

larını, 1974 yılında “Nature” dergisinde yayınlayarak insanlığı bu ciddi sorun ko-

nusunda uyarmışlardır (Molina ve Rowland, 1974; Akt. Worldwatch Institute, 

2018).  

1975 yılında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta yapılan “Çevre Eğitimi Üzerine Ulus-

lararası Çalıştay”da (“International Workshop on Environmental Education”), 

çevre eğitiminin amacı “çevre ile ilgili sorunların bilincinde, beceri, bilgi, motivas-

yon, tutum ve yorumlara sahip olarak, bireysel ve toplu biçimde mevcut sorun-

ların çözümüne ve yeni sorunların ortaya çıkmasını önlemeye çalışan insan top-

lumları geliştirmek” olarak belirtilmiştir (Darner, 2007).  

1977 yılında yayınlanan Tiflis Bildirgesi de, çevre eğitimine yönelik önemli geliş-

melere sahne olmuştur. Bildirgede, çevre eğitiminin hedefleri; “kentsel ve kırsal 

kesimlerdeki sosyal, ekonomik ve ekolojik olaylar arasındaki bağ ile ilgili birey-

lerde bilinç geliştirmek”, “çevreyi korumak ve iyileştirmek için bireylerin gerekli 

bilgileri, değer yargılarını, tutumları, sorumlulukları ve becerileri kazanmaları yo-

lunda olanak sağlamak” ve “tüm toplumlarda, çevreye dönük yeni davranış bi-

çimleri yaratmak” olarak kesinleştirilmiştir.  

1982 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment 

Programme), Nairobi’de bir konferans düzenlemiş ve katılımcılar, çevrenin o za-

manki durumu hakkında ciddi endişeleri olduğunu beyan ederek “Değişim İçin 

Küresel Gündem” oluşturmak amacıyla bağımsız bir komisyon kurmuşlardır. Aynı 

yıl, deniz/okyanus kanunu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler (European Union - 
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UN) tarafından uluslararası boyutta düzenlenen bir kongrede, denizlerin/okya-

nusların kullanımı ve korunması, kirliliğin önlenmesi ile türlerin korunmasına yö-

nelik hükümler ortaya konmuştur. Bir yıl sonra, 1983 yılında, Amerika Birleşik 

Devletleri Çevre Koruma Ajansı (The U.S. Environmental Protection Agency) ve 

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Akademisi (United States National Aca-

demy of Sciences)’nin ortak raporunda, dünya atmosferine salınan karbondioksit 

ve diğer sera gazlarının büyük olasılıkla küresel ısınmaya yol açacağı bildirilmiştir 

(Worldwatch Institute, 2018). 

Ozon tabakasının aşınması ile ilgili tehlikenin oluşabileceğinin açıklanmasından 

on bir yıl gibi kısa bir süre sonra, 1985 yılında, İngiliz Antarktika Araştırması - 

İngiliz Ulusal Çevre Araştırma Konseyi (British Antarctic Survey - British National 

Environment Research Council)’nde çalışan bilim insanları Joseph Farman, Brian 

Gardiner ve Jonathan Shanklin, ozon tabakasında bir “incelme/delik” keşfetmiş 

ve ozon seviyesinin bir önceki yıla göre %10 düştüğünü rapor etmişlerdir. 1987 

yılında, Çevre ve Gelişim üzerine Dünya Komisyonu (World Commission on En-

vironment and Development), “Ortak Geleceğimiz - Brundtland Raporu” (“Our 

Common Future - The Brundtland Report”)’nu yayınlayarak, sürdürülebilirliği 

desteklemek yoluyla çevrenin korunabileceğini ve küresel eşitsizliklerin azabile-

ceğini vurgulamıştır.  

1988 yılında, alanın önde gelen araştırmacılarından biyolog E. O. Wilson editör-

lüğünde “Biyoçeşitlilik” (“Biodiversity”) isimli bir kitap yayınlayarak dünyadaki tür 

çeşitliliğinin insanlar tarafından nasıl azaldığı gözler önüne serilmiştir (Wilson, 

1988). 1992 yılında, 69 ülkeden 1.700 bilim insanı, Bilim İnsanları Birliği (Union of 

Concerned Scientists) önderliğinde bir araya gelerek insanlar ile doğanın bir ça-

tışma içinde olduğunu vurgulamak amacıyla “Dünya Bilim İnsanlarının İnsanlığa 

Uyarısı” (“World Scientists’ Warning to Humanity”) isimli çalışmayı yayınlanmıştır. 

Önemli bir başka gelişme ise, aynı yıl, Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Üze-

rine Konferans (kısaca Rio de Janerio Konferansı) (1992)’ın 117 ülke liderinin ka-

tılımıyla düzenlenmesidir. Konferansta, ilk kez “çevre eğitimi alanını yönetmesi 

için sürdürülebilirlik”ten bahsedilmiştir. Rio de Janerio Konferansı’ndaki genel 

amaç ise, toplumların konu ile ilgili bilinçlendirilmeleri ve çevre sorunlarına dik-

katin çekilmesi ile bu sayede sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanabilmesine 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir bir ya-

şam için toplumlardaki her bir bireyin, çevrenin korunması ile ilgili değer, tutum, 

beceri, bilgi ve davranış kazanmasının önemi vurgulanmıştır.  

1994 yılına gelindiğinde, 183 ülkeden katılımcılar, nüfus artışının kademeli olarak 

azaltılması için on yıllık plan oluşturmak amacıyla, Mısır’ın Cairo şehrinde ger-
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çekleştirilen Nüfus ve Gelişim Konferansı (Conference on Population and Deve-

lopment)’nda bir araya gelmişlerdir. Alanın önde gelen araştırmacılarından Orr 

(1994), araştırmalarında, kloroflorokarbon gazlarının ozon tabakası ve iklim üze-

rinde olumsuz etkileri olduğu 1929 yılında keşfedildikten sonra, insanlığın “ce-

halet”i nedeniyle hiçbir önlem alınmadığına, 1986 yılında ozon tabakasında in-

celme/delinme keşfedildiğinde ise çok geç kalındığına dikkati çekmiştir. 1995 yı-

lında, 180 ülkeden katılımcılar Çin’in Beijing kentinde Kadınlar Üzerine Konfe-

rans’ta (Conference on Women) toprak erozyonu, ormansızlaşma ve diğer çevre 

bozulması biçimlerini azaltmaya yönelik çözüm bulabilmek amacıyla toplanmış-

lardır. 1992 yılında gerçekleştirilen İklim Değişikliği Kongresi’nde (Convention on 

Climate Change), sanayi ülkelerinin karbondioksit emisyonlarını 2008’e kadar 

azaltmaları konusunda alınan karar, 1997 yılında gerçekleştirilen Kyoto Proto-

kolü (“Kyoto Protocol”) ile güçlendirilmiştir.  

1996 yılında Colborn, Dumanoski ve Myers (1996) tarafından yazılan “Çalınmış 

Geleceğimiz” (“Our Stolen Future”) kitabıyla, insanlığın çevreye karşı tutumlarının 

gözden geçirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Teksöz, 2014). 2000 yılına gelindi-

ğinde, “Çocukluk İçin İttifak” (“Alliance for Childhood”) isimli kuruluş tarafından 

yayınlanan rapora göre, çocuklar döneminin, doğal dünyaya yönelik ilgi, eğilim, 

farkındalık, bilgi kazanma ve değer vermeyi öğrenme açılarından kritik bir dö-

nem olduğu belirtilerek çevreye yönelik uygulamalara erken yaşlarda başlanma-

sının önem taşıdığı vurgulanmıştır (Cordes ve Miller, 2000).  

2002 yılında, Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği, toprağın, doğal sistemlerin ya-

şamsal bileşenlerinden biri olduğunu ve insanlığa sunduğu katkıların yerinin dol-

durulamayacağını belirterek 5 Aralık gününün “Dünya Toprak Günü” olarak kut-

lanmasını önermiştir. Tayland’ın önderliğinde, “Küresel Toprak Ortaklığı” çerçe-

vesinde getirilen öneriyi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Ag-

riculture Organization of the United Nations - FAO) küresel boyutta bir farkın-

dalık oluşturabilmek amacıyla destekleyince, 2013 yılında Birleşmiş Milletler 

(United Nations-UN)’in 168. Genel Kurulu’nda 5 Aralık günü “Dünya Toprak 

Günü” olarak ilan edilmiştir. Günümüzde halen kutlanmakta olan bu günde, top-

rağın insan hayatındaki ve ekosistemdeki önemini anlatan ve insanların toprakla 

bütünleşmesini destekleyen etkinlikler düzenlenmektedir (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2018). Yine 2002 yılında, 104 ülke liderinin 

ve binlerce delegenin katılımıyla, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapı-

lan Sürdürülebilir Gelişim Üzerine Dünya Zirvesi’nde (World Summit on Sustai-

nable Development) çevrenin korunması konusu ülkelerin gündemlerine alın-

mıştır (Worldwatch Institute, 2018).  
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2010 yılında, Dünya Meteoroloji Organizasyonu (World Meteorological Organi-

zation - WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environ-

ment Programme Agency - UNEP) ortak çalışmasıyla oluşturulan raporda, ozon 

tabakasının korunması ile ilgili çabaların sonuç vermeye başladığı ve ozon kayıp-

larının önlenmesinin söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Buradaki başarıda, 

devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla, insanlığı bilinçlendirme ça-

lışmalarının yerinin öneminden bahsedilmektedir (United Nations Environment 

Programme Agency ve World Meteorological Organization, 2010).  

Birleşmiş Milletler (United Nations - UN, 2015)’in “Dünyamızı Dönüştürmek: Sür-

dürülebilir Gelişim için 2030 Yılı Gündemi” ismiyle 2015 yılında yayınladıkları ra-

porda, on yedi sürdürülebilir gelişim hedefi belirlenmiştir. Belirlenen on yedi he-

def, yoksulluk, açlık, sağlık, eşit eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su, temiz enerji, 

ekonomik büyüme, endüstri ve inovasyon, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebi-

lir şehirler ve toplumlar, sorumlu tüketim, iklim hareketi, su altındaki yaşam, top-

rak üstündeki yaşam, barış ve adalet ile hedefler için ortaklık başlıklarına yöne-

liktir. 

İlkinden 25 yıl sonra, 184 ülkeden 15.000’in üzerinde bilim insanının imzasıyla 

yayınlanan “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice” (“Dünya 

Bilim İnsanlarının İnsanlığa Uyarısı: İkinci Bir İkaz), 2017 yılında yayınlanarak 

(Ripple, Wolf, Galetti, Newsome, Alamgir, Crist, Mahmoud ve Laurance, 2017) 

ozon tabakası tahribatı, orman kayıpları, biyoçeşitlilik azalması, iklim değişikliği 

ve artan nüfus yoğunluğu konularındaki çekinceler dile getirilmiştir.  

3-14 Aralık 2018 tarihinde Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenen 24. Birleş-

miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflarının Konferansı (24th 

Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Cli-

mate Change - COP24)’nda, Birleşmiş Milletler (United Nations - UN) yetkilisi 

tarafından yapılan açıklamada, dünyanın ısınmasının getirdiği tehdidin, tarihin 

hiçbir dönemindeki gibi olmadığı, çok ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekilmiş 

ve tarafların, küresel ısınmanın iki derecenin üzerine çıkmaması için çalışmalarını 

hızlandırması gerekliliği ifade edilmiştir.  

Yukarıda bahsedilen yıllarda temelleri atılan ve günümüze kadar gelen çevre ko-

ruma ve çevre eğitimi çalışmalarının, her yıl, günün koşullarına uyarlanarak ge-

liştirilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Çevrenin Korunması ve Çevre Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

Türkiye’de çevrenin korunması ve sağlıklı yaşam için harekete geçmenin gerek-

liliği ile ilgili ilk girişimler, dünyadaki gelişmelerden oldukça sonra, 1961 yılında 
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çıkarılan anayasa ile başlamış ve ilk kez bu anayasada “çevre” kavramından bah-

sedilmiştir (G. Haktanır, Güler ve Kahriman Öztürk, 2016). Uluslararası alanda 

1970’li yıllardaki gelişmelerin tetiklemesiyle önem kazanan çevrenin korunması 

ve çevre eğitimi konuları, Türkiye’de de benzer bir tarihsel gelişimi takip etmiş, 

1970’lerde konuya daha çok dikkatin çekilmeye başlandığı belirlenmiştir (Çola-

koğlu, 2010). Türkiye’de, öncelikle, devlet yapılanmasında çevreye yönelik karar-

lar alabilecek bir kurum oluşturulması kararı alınmış ve bu kurum yıllar içinde 

şekillenmiştir. Bahsedilen kurum, 1978 yılında, ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanlığına bağlı Çevre Müsteşarlığı, 1984 yılında Çevre Genel Müdürlüğü, 

1989 yılında Çevre Müsteşarlığı, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakan-

lığı, 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı (Talu, 2004), 

2011 yılında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak görevlendirilmiştir. Devlet 

kurumlarının yanı sıra, konu ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları da yaygınlaşarak 

toplumdaki bireylerin çevre bilincini geliştirmeye yönelik önemli roller üstlen-

mişlerdir (Sever ve Samancı, 2002).  

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (United Nations Educa-

tional, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) tarafından 1975-1995 yıl-

ları arasında uygulanan “Uluslararası Çevre Eğitimi Programı” (“International En-

vironmental Education Programme”)’nın etkileri Türkiye’de de görülmüş (Tanrı-

verdi, 2010) fakat çevre eğitimi, Türkiye’deki eğitim programlarında on yedi yıl 

gecikmeli olarak yer almaya başlamıştır. Çevre ile ilgili farkındalığın hızla yayıl-

masının da etkisiyle, 1982 yılında çıkarılan anayasada (Türk Anayasa Hukuku, 

2018), çevre kavramı vurgulanarak resmi okulların programlarına girmesi için işa-

ret edilmiş (Doğan, 2007; Akt. G. Haktanır, Güler ve Kahriman Öztürk, 2016) ol-

masına rağmen, çevre eğitimi, Türkiye’de resmi eğitim boyutunun hiçbir basa-

mağına 1992 yılına kadar girmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan-

lığı’nca, 1992-1997 yılları arasında “Çevre, Sağlık, Trafik ve Okuma” dersi adı al-

tında ilk çevre eğitimi çalışmalarının ilkokulların tüm sınıflarında uygulamaya 

başlandığı belirlenmiştir. Ortaokullarda ise 1992 yılı itibariyle seçmeli dersler gru-

buna “Çevre ve İnsan” dersinin eklendiği tespit edilmiştir (Ünal ve Dımışkı, 1999). 

1990’lı yıllarda yükseköğrenim kademesinde Çevre Mühendisliği bölümlerinin 

açılması da önemli bir gelişme olarak görülmektedir (Çağlar, 1995). 

1999 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli 

Eğitim Bakanlığı arasında “Çevre Eğitimi Konularında Yapılacak Çalışmalara İliş-

kin İşbirliği Protokolü” imzalanmış, böylece çevre eğitiminin anaokulundan baş-

layarak lise öğrenimi dahil, düzenli ve sistemli biçimde devam etmesinin başarılı 

sonuçları olabileceği düşüncesiyle, çocuklarda ve gençlerde çevre duyarlılığının 
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geliştirilmesine yönelik olarak uygulamalı çevre eğitimi verilmesi karara bağlan-

mıştır (Kesicioğlu ve Alisinanoğlu, 2009). 

2002 yılında, ülke genelinde kullanılan okul öncesi eğitim programı yenilenmiş 

ve programda, çevre eğitimi başlığı altında çocuklara verilmesi planlanan hedef 

ve hedef davranışlar yer almıştır (MEB, 2002). 2004 yılında, ilkokulların eğitim-

öğretim programları yenilendiğinde, dördüncü sınıftan itibaren ders programla-

rına dahil edilen “Fen ve Teknoloji” dersinde, fen, teknoloji, toplum ve çevre iliş-

kisine yer verilmeye başlanmıştır (Özsoy ve Ahi, 2014). Günümüzde, ilkokullarının 

ilk üç yılında okutulan “Hayat Bilgisi” dersinde ve dördüncü sınıftan itibaren gö-

rülen “Sosyal Bilgiler” dersinde çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili konulara giriş 

yapılmaktadır (Binbaşaran Tüysüzoğlu, 2005). Ortaokul ve liselerde ise, belli ders-

lerin içerisinde çevreye yönelik konular yer almaktadır. Bu derslerin yanı sıra, or-

taokullarda seçmeli dersler arasında yer alan, öğrencilerde çevre farkındalığı ile 

çevre bilincini artırmaya ve sürdürülebilirlik için yaşam becerileri oluşturmaya yö-

nelik “Çevre Eğitimi” dersi de bulunmaktadır (MEB, 2015). 

2010 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlü-

ğünde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ajansı (United Nations Environment 

Programme Agency - UNEP) ortaklığı ile hazırlanan Ulusal Kapasitesinin Değer-

lendirilmesi Projesi’nde amaç; 1992 yılında gerçekleştirilen Rio de Janerio Kon-

feransı’nda “alınan kararların yükümlülüklerini yerine getirmek için yapılan çalış-

maları değerlendirmek, paydaşları analiz etmek, kapasite boşlukları ile kapasite 

ihtiyaçlarını tespit etmek ve kesişen konular ile sinerji alanlarını ve belirlenen si-

nerjileri gerçekleştirecek kapasite geliştirme eylemlerini katılımcı bir yaklaşımla 

ortaya koymak” olarak belirlenmiştir (Teksöz, 2014).  

2011 yılında, birçok kurulun Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

altında toplanması ve bakanlığın çalışmalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 

yasal düzenlemeler ile birlikte, çevre yönetiminin daha merkezi bir yapıda yürü-

tülmesi söz konusu olmuştur (Toprak, 2017). Bakanlığın görevleri arasında “Faa-

liyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluştu-

ran veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini 

değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; 

bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün 

kontrol edilmesini sağlamak” ile “çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kir-

liliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve öl-

çütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, pro-

jelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak, bunların uygulama 
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esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürüt-

mek.” yer almaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018b). 

Bu çerçevede, bakanlığın, eğitim programları ile ilgili rolü de dikkati çekmektedir.  

Çevre eğitimi açısından Türkiye’deki son gelişmelere bakıldığında, Türkiye Cum-

huriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokullarda yürütmekte olduğu “Çevre Eği-

timi” seçmeli dersi programında ve liselerde uygulamakta olduğu zorunlu biyo-

loji öğretimi programlarında, çevre ile ilgili konulara yer verilerek çevre bilinci 

geliştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir (MEB, 2013; MEB, 2015).  

Yükseköğrenimde, üniversitelerin bünyelerinde bulunan bazı lisans programla-

rında, çevreye ilişkin konularda üniversite öğrencilerinin çeşitli davranışları ka-

zanmalarına yönelik belirli dersler verilmektedir. Bu dersler, lisans programlarına 

göre zorunlu veya seçmeli olabilmektedir. Bahsedilen lisans derslerinden bazıları; 

“Çevre Eğitimi”, “Çevre ve İnsan”, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, “Çevre Felsefesi” 

ve “Çevre Hukuku” gibi derslerdir. Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu 

(YÖK), 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere, 25 öğretmen ye-

tiştirme lisans programında güncelleme gerçekleştirmiş ve “Erken Çocukluk Dö-

nemi Çevre Eğitimi” isimli yeni bir dersi, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans prog-

ramında zorunlu dersler arasına yerleştirmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğ-

retim Kurumu - YÖK, 2018). Geleceğin nesillerini yetiştirecek olan okul öncesi 

öğretmenlerinin, çevre eğitimini, sınıflarında nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleri 

açısından bu gelişme, büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, enstitülere bağlı olarak 

birçok bölümde yüksek lisans ve doktora düzeyinde de çevreye yönelik dersler 

verilmektedir.  

Dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişiminden bahsedilen çevre koruma ve çevre 

eğitiminin en önemli unsurlarından biri, eğitimi veren öğretmenlerdir. Öğret-

men, çevre ile ilgili konuları eğitim planlarına yerleştirirken çeşitli etkinlikler yo-

luyla, uygulamalı olarak konuları ele almalı ve öğrencilerin hızına uygun biçimde 

öğrenim sürecine yön vermelidir (G. Haktanır, 2007).  

Bireyde, doğal çevreye yönelik olumlu algının, bilincin ve bunlara bağlı olarak 

olumlu tutum ve davranışların oluşmasında, küçük yaşlarda verilen eğitimin 

önemi tartışılmaz bir gerçektir (Demir ve Yalçın, 2014). Küçük yaşlarından itibaren 

çevre eğitimi almamış çocukların, ilerleyen dönemlerde konuya hâkim olmaları, 

onu içselleştirip çevreye duyarlı vatandaşlar olarak yetişebilmeleri güçleşebil-

mektedir. Konuya yönelik bir örnek vermek gerekirse; Larson, Castleberry ve 

Green (2010) tarafından altı ile on üç yaşları arasındaki 133 çocuk ile gerçekleş-
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tirilen bir araştırmada, çocuklar, bir haftalık bir çevre eğitimi yaz programına ka-

tılmışlardır. Program öncesinde, çocuklardan, özellikle on yaş ve üzeri olanların, 

ekolojiye olan ilgilerinin ve zenci çocukların ekolojik farkındalık ve çevreye yöne-

lik bilgi düzeylerinin oldukça düşük olduğu ölçme araçlarıyla belirlenmiştir. Araş-

tırma sonuçlarına göre, yaz kampının, çocukların hemen hepsinde ekolojiye olan 

ilgi konusunda olumlu gelişmelere neden olduğu, fakat yaşı büyük olan çocuklar 

ile zenci çocukların, diğerlerine göre, ilerleme seviyelerinde düşüklük gözlendiği 

tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, başlangıç seviyesindeki farklılık, eğitim ile ka-

patılamamıştır. Bu nedenle, erken yaşlardan itibaren, sistemli ve düzenli olarak 

çevre eğitimine önem verilmeye başlanması gerektiği bir kez daha vurgulanabi-

lir. 

Çevre eğitimini, hem diğer eğitim disiplinlerinden ayıran hem de diğer disiplin-

lerle birlikte çalışmasına olanak sağlayan en önemli özelliği, öğrenmenin gerçek-

leştiği mekânın eşsiz ve benzersiz olmasıdır. Çevre eğitiminde öğrenme, müm-

kün olduğunca doğanın içinde gerçekleşmektedir. Bu durum, genel olarak eği-

timde olduğu gibi, kapsamlı ve anlamlı öğrenmenin olabilmesinin, ancak konuya 

özel durumların gerçekleştiği yerlerde mümkün olabilmesi gerçeğiyle açıklan-

maktadır çünkü çevre eğitimi “dünyanın öğretimi”dir (Brody, 2005). Doğada öğ-

renme; etkili bir gelişmenin sağlandığı, zihinsel ve sosyal öğrenmenin gerçekleş-

tiği, düşünme, hissetme ve harekete geçme esaslarını kapsayan doğrudan dene-

yimlerle olmaktadır. Doğada öğrenmeye ek olarak, müzelerde, bilim merkezle-

rinde ve botanik bahçelerinde de öğrenenlere ilginç ve uygun deneyimler yaşa-

tılabilir (Dillon, 2003, Akt. Brody, 2005). Çevre eğitiminin temelde ne olduğunun 

açıklandığı bu kısımdan sonra, çevre eğitiminde kazandırılması gereken amaç-

lardan bahsedilmektedir. 

Çevre Eğitiminde Kazandırılması Gereken Amaçlar 

Okul öncesi dönemden, yetişkinlik dönemine uzanan yaşam boyu öğrenme sü-

recinde, her dönemin özellikleri dikkate alınarak kazandırılması gereken amaçlar 

“çevre farkındalığı”, “çevre bilgisi”, “çevre ile ilgili beceriler”, “çevre tutumları” ve 

“çevre katılımı” olmak üzere beş başlık altında ifade edilmektedir (G. Haktanır, 

2007; Hart, 2008; Gülay ve Öznacar, 2010; Özdemir, 2010; Aminrad, Zakariya, 

Hadi ve Sakari, 2013). Bu başlıklara, aşağıda değinilmektedir. 

Çevre Farkındalığı 

Çevre farkındalığı (environmental awareness), kısaca, çevrenin hassasiyetinin ve 

bu nedenle korunmasının öneminin, insanlar tarafından anlaşılması olarak ifade 

edilmektedir. Bireyde, çevre farkındalığı oluşmasına destek olunurken çevreyle 

ilgili uyarıcıları algılaması ve bu uyarıcılar arasındaki farklılıkları ayırt etmesine 
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yönelik becerilerini geliştirmek ve bu algıları özümsemesini destekleyerek yeni 

kazanılan becerileri farklı alanlarda kullanabilmesine olanak tanımak gerekmek-

tedir (Sakarya, 2010). Konuyla ilgili yapılan araştırma örnekleri aşağıda yer al-

maktadır: 

Okul öncesi dönemdeki çocukların çevre farkındalığı düzeylerini belirlemek ama-

cıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen resimli 

ölçme aracı kullanılarak on okul öncesi eğitim kurumuna devam eden üç ile altı 

yaşları arasındaki 200 çocuk ile görüşme yöntemiyle çalışılmıştır. Araştırma so-

nuçlarına göre, çocukların yaşları büyüdükçe, örneğin; altı yaşındaki çocukların 

üç yaşındakilere oranla, çevre ile ilgili farkındalık düzeylerinin de arttığı belirlen-

miştir (Çabuk, 2001). Bu durumda, çocukların yaşlarına uygun çevre eğitiminin 

verilerek çocukların yaşları büyüdükçe daha detaylı farkındalık çalışmaları yapıl-

ması gerektiği söylenebilir. 

     

Fotoğraf. Çocukların çevre farkındalığı geliştirebilmeleri, doğada sık aralıklarla zaman ge-

çirmeleriyle desteklenebilir. 

 

İlkokul dönemindeki çocukların, yağmur ormanlarındaki biyoçeşitlilik konusun-

daki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik geliştirilen bir araştırmada, 

Cambridge Üniversitesi’ndeki Zooloji Müzesi’ne gezi düzenlenmiş ve aldıkları 

alan eğitimi sonrası, çocukların farkındalık düzeyleri, ideal yağmur ormanlarını 

çizmeleri istenerek tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların, aldıkları 

alan eğitiminin konusuyla ilgili olarak çok yönlü bir farkındalık düzeyleri olduğu 

anlaşılmıştır (Snaddon, Turner ve Foster, 2008). 
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Dört farklı şehirde yaşayan 50 özel yetenekli yedinci sınıf öğrencisinin çevre far-

kındalık düzeyleri belirlenerek verilen çevre eğitimi sonrasında, düzeylerinde bir 

farklılığın var olup olmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştır-

mada (Ayaydın, Ün, Acar Şeşen, Usta Gezer ve Camcı Erdoğan, 2018), verilen altı 

günlük eğitimden sonra öğrencilerin çevre farkındalığı düzeylerinin manidar de-

ğerlerde arttığı saptanmıştır. 

Anasınıfından sekizinci sınıfın sonuna kadar olan çocukların çevre farkındalıkla-

rının gelişimini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen bir araştırmada, 1990 yı-

lından itibaren “Brooklyn Botanik Bahçe Projesi - Yeşil Ulaşım” (“Brooklyn Botanic 

Garden’s Project - Green Reach”) ismiyle sürdürülen bir bahçe programına yeni 

başlayan çocukların, çalışmaları sırasında saha gözlemleri ile saha çalışmaları 

sonrası görüşmeleri gerçekleştirilmiş, ayrıca öğretmenlerin dokümanlarının ince-

lemeleri yapılmıştır. “Resmi olmayan fen eğitimi” modeli şeklinde gerçekleştirilen 

araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik ve disiplinlerarası beceri-

leri ile fen ve bahçıvanlık becerilerinde gelişme, olumlu sosyal davranışlarında 

artış, sosyal ve kişisel gelişimleri ile çevre farkındalıklarında ilerleme kaydettikleri 

belirlenmiştir (Morgan, Hamilton, Bentley ve Myrie, 2009). 

Çevre Bilgisi 

Çevre eğitimi alan bireylerin, çevrenin görevlerini, insanların çevreyle etkileşim-

lerini ve çevre ile ilgili konularla çevre sorunlarının nasıl ortaya çıktığı ile sorunları 

nasıl çözülebilecekleri hakkında anlayış kazanmalarına yardımcı olmak olarak 

ifade edilen çevre bilgisi (environmental knowledge) (Bozyiğit ve Karaaslan, 

1998) verilmesinde temel amaç, bireylerin düzeylerine uygun olarak çevre ile il-

gili bilgilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle, çevre eğitimi verilmeden 

önce, eğitim alacak olan bireylerin bilgi düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Örneğin; dört farklı okulda yedinci ve sekizinci sınıfa devam eden 379 öğrenciyle 

gerçekleştirilen bir araştırmada (Durmaz Bekmezci ve Şapci Ayas, 2016), öğren-

cilerin en çok su ve enerji tasarrufu konularında bilgi düzeyine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Bu sonuç değerlendirilerek bu grupla yürütülecek olan çevre eği-

timi çalışmalarının temelinin oluşturulması yararlı olacaktır. 

Ogelman, Önder, Durkan ve Erol (2015) tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK projesi 

kapsamında yürütülen, çocuklara toprağı ve toprakla ilgili kavramları tanıtmayı 

amaçlayan bir başka araştırmada, alt sosyo-ekonomik düzey ailelerden gelen 5-

6 yaş grubundaki çocuklar ve aileleri, araştırma kapsamına alınmıştır. Verilen eği-

timler sonucunda, çocukların toprakla ilgili bilgi düzeylerindeki manidar artış or-

taya konmuştur.  
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Bilginin, bireyin davranışı için gerekli olan önkoşul olduğu genel görüşü ile İs-

viçre’de geliştirilen bir araştırmada, 2.736 bireye sorulan sorularla “harekete 

geçme ile ilgili bilgiler” ile “etkililik ile ilgili bilgiler”in, bireylerin çevreye yönelik 

koruma ile ilgili davranışlarını etkilediği fakat “sistem ile ilgili bilgiler”in davranış-

tan ayrı olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma ile verilecek olan çevre eğitimine yö-

nelik bilgilerin, önceden çok iyi değerlendirilmesi ve çevre konusunda harekete 

geçirilmek isteniyorsa ona uygun bilgilerin derlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır 

(Frick, Kaiser ve Wilson, 2004). Bu durumda, çocukların, doğayı sevmeleri, doğaya 

saygı duymaları ve doğaya ilişkin sorumluluk duygusu geliştirilmeleri amacıyla, 

çocuklara gerçek yaşam ortamlarında çevre konularına yönelik bilgi dağarcıkla-

rını geliştirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirmek büyük önem kazanmakta-

dır (Hazır Bıkmaz ve Akben, 2007). 

Çevre ile İlgili Beceriler  

Çevre ile ilgili beceriler (environmental abilities); bireylerin, çevre sorunlarının ne-

ler olduğunu bilmeleri ve bu sorunlar hakkında araştırmalar yaparak sorunların 

çözümüne yönelik beceriler geliştirmeleri olarak ifade edilmektedir (Tanrıverdi, 

2010) Diğer bir deyişle, bireylerin, içinde bulundukları çevrede, insanlığın yerini 

kavramalarına ve bireylerin, toplulukların çevre ile uyum içinde yaşayabilecekle-

rine ilişkin bakış açısı geliştirmelerine yönelik becerileri kazanmalarıdır (Geray, 

2002). Burada bahsedilen çevre ile ilgili beceriler; çevre ile ilgili konular hakkın-

daki bilgileri analiz etmek, sentezlemek ile kanıtlara ve kişisel değerlere dayana-

rak konuları değerlendirmek olarak algılanmaktadır (Zareie ve Navimipour, 

2016). Aynı zamanda, uygun eylem stratejilerini seçerek bir eylem planı oluştur-

mak, planı değerlendirmek ve uygulamak için gerekli olan becerilerden de bah-

sedilmektedir (Karimzadegan ve Meiboudia, 2012; Akt. Zareie ve Navimipour, 

2016).  

Çevre ile ilgili becerilerin gelişimine yönelik yapılan araştırmalara bir örnek ver-

mek gerekirse; Bulgaristan’daki ve Türkiye’deki ilkokullarda verilen fen eğitimi 

kapsamında yer alan çevre ile ilgili bileşenlerin ne kadar işlendiğinin belirlendiği 

araştırma (Erdoğan, Kostova ve Marcinkowski, 2009) incelenebilir. Araştırmada, 

öncelikle, iki ülkenin resmi ilkokullarındaki programlara bakıldığında; çevre ile 

ilgili Bulgaristan’da dört dersin yer aldığı belirlenirken, Türkiye’de ise yalnızca bir 

ders görülmektedir. Belirlenen dersler olarak, Bulgaristan’daki “Biyoloji ve Sağlık 

Eğitimi”, “Fizik ve Astronomi”, “Kimya ve Çevre Koruması” ile “İnsan ve Doğa” 

dersleri incelenirken, Türkiye’deki “Fen ve Teknoloji Eğitimi” dersi değerlendiril-

miştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, iki ülkede de “bilgi” konularına ağırlık ve-
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rilirken, “çevreye yönelik sorumluluk davranışı” ile “çevre ile ilgili beceri” konula-

rına çok az yer verildiği tespit edilmiştir. Bu durumda, araştırmada, bahsedilen iki 

ülkede yetişen ilkokul dönemindeki çocukların, çevreye yönelik davranışlarında 

olumlu yönde değişiklik ve çevre ile ilgili becerilerinde artış gözlenmesinin bek-

lenemeyeceği vurgulanmaktadır. 

Çevre Tutumları 

Tutum, Latincede, “harekete hazır olmak” anlamına gelmektedir. Bu nedenle, bi-

reylerin tutumlarının gözlenmesi zor olmaktadır. Bireyin, davranışa dökmeden 

önceki hareketlerine rehberlik eden yapısı olarak ifade edilen tutumlar (Arkonaç, 

1998), çevre konusu dikkate alındığında, yani çevre tutumları (environmental at-

titudes)nın oluşmasında, “bilişsel ve duygusal ögeleri bulunan ve davranışsal bir 

eğitim içeren kalıcı bir sistem kullanılması” kaçınılmaz olmaktadır (Şengül, 2001). 

Alanyazında, konuyla ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, çevreye karşı tutumlar 

ile çevreye yönelik davranışların bazen karıştırıldığı tespit edilmiştir. Burada, çev-

reye yönelik tutumların incelendiği bazı araştırmalara yer verilmektedir.  

Çevre psikologları da, benzer biçimde, tutumları ölçmenin zorluğundan bahset-

mektedirler. Tutumların, yalnızca davranış kayıtlarına bakılarak değerlendirilebi-

leceğini vurgulayan araştırmacılardan Kaiser, Oerke ve Bogner (2007), öğrencile-

rin çevreye yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik geliştirdikleri araştırmala-

rında, 928 adölesan ile çalışmışlardır. Araştırmacılar, araştırmaya dâhil edilen 

adölesanların, geçmiş davranışlarını hatırlama yöntemi ile geliştirdikleri çalışma-

larında, enerjiyi doğru kullanmaya ve geri dönüşüme yönelik olmak üzere top-

lam altı tür çevre tutumu belirlediklerini ifade etmektedirler.  

Kandır, Yurt ve Cevher Kalburan (2012), okul öncesi öğretmenleri ile öğretmen 

adaylarının çevre tutumlarını karşılaştırma ve öğretmen yetiştiren programlarda 

verilen çevre eğitiminin önemini ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçek-

leştirmişlerdir. Türkiye’deki dört şehirdeki üniversitelerin okul öncesi eğitim ve 

çocuk gelişimi lisans programlarına devam eden 605 lisans son sınıf öğrencisinin 

yanı sıra, üç ilde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hiz-

met İçi Eğitim Programları’na Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden katılan 300 okul 

öncesi öğretmeni ile çalışılmıştır. Okul öncesi öğretmeni adaylarının, çevre tutum 

ölçeğinin genelinde ve çevre eğitiminde alan gezilerinin önemi alt faktörü ile 

çevresel koruma hareketi alt faktöründe; okul öncesi öğretmenlerine oranla daha 

yüksek puan aldıkları belirlenmiştir. Araştırma sonuçlara göre, alanda görevli öğ-

retmenlere çeşitli öneriler sunulmuştur.   
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Son yıllarda geliştirilen çevre tutumlarıyla ilgili araştırmalarda, ‘antroposentrik’ 

(‘insan merkezli’) ve ‘nonantroposentrik’ (‘çevre merkezli’) tutumlardan söz edil-

meye başlanmıştır. İnsanı merkeze alan (antroposentrik) tutumlar, kendi içinde 

‘egosentrik’ tutum ve ‘homosentrik’ tutum olarak ayrılırken; insanı merkeze al-

mayan (nonantroposentrik) tutumlar, ‘biosentrik’ tutum ve ‘ekosentrik’ tutum 

olarak ayrılmaktadırlar (Thompson, 2000). Egosentrik tutum; kişisel çıkarlara da-

yalıdır. Her şeyin karşılıklı olması anlayışındadır ve mükemmel ekonominin 

önemli olduğu görüşünü benimser. Homosentrik tutum; “en çok, en iyidir” anla-

yışına sahiptir. “Doğanın yöneticiliği insandadır” görüşündedir. Burada faydacılık 

fikri hâkimdir. Biosentrik tutumda; hayvan haklarına önem verme görüşü bulun-

maktadır. Ekosentrik tutum ise; “ekosistemler etik öneme sahiptir” anlayışına da-

yalıdır. İnsanın doğanın nöbetçisi olduğu savunulur. “Bütüncül anlayış görüşü” 

hâkimdir ve toprak etiği önemlidir (Karakaya ve Çobanoğlu, 2012).  

     

Fotoğraf. Küçük yaşlardan itibaren hayvanları gözlemleme ve onları tanıma şansı verilen 

çocukların, hayvanlara değer vermeleri olağan hale gelmektedir. 

 

Ortaokul ve lise öğrencilerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik an-

tipatik (itici) tutumları ile akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını 

belirlemek amacıyla Aksaray’da gerçekleştirilen bir araştırma, 854 öğrenci ile yü-

rütülmüştür. Çalışmanın sonucunda, ortaokul öğrencilerinden, genel akademik 

başarıları yüksek olanların ekosentrik tutum puanlarının, akademik başarıları dü-

şük olan öğrencilerin ise çevreye yönelik antipatik tutum puanlarının yüksek ol-
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duğu belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yö-

nelik antipatik tutum puanlarının ise akademik başarıya bağlı olmadığı tespit 

edilmiştir (Atlı, Uzun, Saraç, N. Sağlam ve S. Sağlam, 2014).   

Çevre Katılımı 

Çevreye yönelik bilinç geliştirmiş olan bireylerin yetiştirilebilmesi amacıyla, çevre 

ile ilgili konularda aktif rol almayı destekleyen ve çevre sorunlarına tepki göste-

ren bir eğitim sistemi geliştirilerek çevre eğitimi alan bireyleri çevre konularında 

aktif rol oynamaya teşvik etmek, çevre katılımı (environmental participation) ola-

rak değerlendirilmektedir (Çabuk ve Karacaoğlu, 2003). 

Çocukların, çevre ile ilgili konulara katılımı konusunda, uzun yıllardır yaptığı ça-

lışmalarla adından sıkça söz edilen Hart (2002), araştırmalarında, çocukların halka 

açık oyun alanlarından çok daha fazlasını; daha çeşitli ve doğal ortamlarda, keş-

fetmeyi ve deneyim yaşamayı istediklerini, eğitimler için seçilen mekânlar olarak 

da doğayı tercih ettiklerini belirtmektedir. Görüşlerini çeşitli yollara ifade eden 

çocukların, doğal ortamları tercih etmelerinin, çevre ile ilgili konularda söz sahibi 

olmalarının ve çevreye yönelik hareketlere katılım sağlamak istediklerinin gös-

tergeleri olduğunu vurgulamaktadır. Hart, çocukların oynamak istedikleri doğal 

oyun alanları konusunda söz hakkına sahip olmaları ile çevreye katılım göster-

melerinin yanı sıra, çevrenin korunması gibi konularda da çocukların katılımının 

değerlendirilebileceğini ifade etmektedir. Çocukların, çevrenin temizlenmesine 

destek vermeleri ile ilgili verdiği bir örnekte, New York Parklar Departmanı’nın 

“Yeşil Başparmak (Green Thumb)” programı ile toplum parklarının temizliğinin 

sağlanması amacıyla geliştirilen süpürme ve çöplerin toplanması çalışmalarında, 

yıllardır çocukların gönüllü olarak aktif katılımının başarıyla sağlandığını ve asıl 

önemli olan durumun burada çocukların bu temizlik çalışmasını kendilerinin baş-

latması ve sürdürmesi olduğunu ifade etmektedir. Çocukların, çevre ile ilgili ko-

nulara aktif katılım göstermelerinin, gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra kolay-

lıkla olabileceğini vurgulamaktadır (Hart, 2002). 

Çevre eğitimi üzerine araştırma yapıldığında, birbirleriyle ilişkili olan “Yer Temelli 

Eğitim” ve “Dış Mekân Eğitimi” terimleriyle karşılaşılabilir. Bu iki terim ile ilgili 

açıklamalar aşağıda kısaca incelenmektedir.   

Yer Temelli Eğitim 

Yer temelli eğitim (place-based education) anlayışı, Türkiye’de son yıllarda gün-

deme gelmeye başlamasına rağmen, kavram olarak, 18. yüzyılın başlarında kul-

lanılmaya başlanmıştır. Yer temelli eğitim; tarihsel, sanatsal, coğrafî, bilimsel ve 

edebi yönleri olan bir eğitim anlayışını ifade etmektedir. Bu eğitim, içinde yaşa-

nılan toplumun ve ‘yer’in temel özelliklerinin öğretilmesidir (Evans ve Kılınç, 
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2013). Bunun nedeni, insanların sürekli olarak doğaya ihtiyaç duymaları ve ya-

şamları boyunca ‘yer’le bağlantılı olma arzularıdır (Gautreau ve Binns, 2012). Bu-

rada kastedilen ‘yer’, yerel toplum ile bu toplumun içinde yaşadığı yerel çevredir. 

‘Yer’ konusu, öğrencilere, eğitim programlarında bulunan sosyal bilimler, fen bi-

limleri ve diğer tüm konular aracılığıyla öğretilebilir (Sobel, 2004). Bu durum, eği-

timin temel ilkelerinden biri olan, öğrencinin, kendisi ve yakın çevresiyle ilgili bil-

gileri edinmesinin öncelikli olması ilkesiyle örtüşmektedir. Amerika Birleşik Dev-

letleri’nde, konuyla ilgili çalışmalar sürdüren Yer Temelli Öğrenme ve Toplum 

Katılımı Merkezi (Center for Place-Based Learning and Community Enga-

gement)’ne göre, yer temelli eğitim yoluyla, öğrencilerin, (1) kendi yerel çevrele-

rinin birer temsilcisi olmalarını desteklemek, (2) yaşam kalitesini iyileştirmek 

amacıyla yerel çevre örgütleriyle bağlantı kurmalarını sağlamak ve (3) yerel çevre 

sorunlarının çözülmesi için somut katkılarda bulunmalarına yardımcı olmak he-

deflenmektedir (Center for Place-Based Learning and Community Engagement, 

2018).  

Smith (2002), ‘kültürel çalışmaları’, ‘doğa keşiflerini’, ‘gerçek yaşam problemlerini 

çözmeyi’, ‘yerel işyerleriyle toplumdaki diğer üyeler ile etkileşimi’ ve ‘toplum fa-

aliyetlerine katılımı’ yer temelli eğitime örnekler olarak vermektedir. Sobel (2004) 

de, paralel biçimde, öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla geliştirilecek olan 

yer temelli eğitimi, beş boyuta ayırmıştır. Bu boyutlar şu şekildedir: (1) kültürel 

çalışmalar (müze gezilerine katılma gibi), (2) doğa çalışmaları (yaşanılan yerin 

doğal özelliklerine yönelik bilgi edinme gibi), (3) çevreyle ilgili problemleri çözme 

süreçleri (bilgi ve deneyimler ile yerel sorunları belirleme, tanımlama ve çözüm 

önerileri verme gibi), (4) girişimcilik fırsatları (toplum içinde ekonomik ve sosyal 

faaliyetlere katılım sağlama gibi) ve (5) toplumsal çalışmalar (toplum ile bağlı 

olma ve topluma yönelik sorumluluk geliştirme, demokratik süreçlerin neler ol-

duğunu kavrama ve yurttaşlık haklarını öğrenme gibi) (Yıldız ve Mentiş Taş, 

2015). Günümüz çocuklarının, içinde bulundukları doğa parçasında daha rahat 

hareket edebilmeleri için, öncelikle, içinde bulundukları ‘yer’i tanımaları gerekli-

liğinin önemi görülmektedir. Bunun için de en iyi çözümlerden birinin, çocuklara 

yer temelli eğitim verilmesi olduğu düşünülmektedir (Keşaplı Can, 2015). 

Öğrencilere, düzenli olarak, küçük yaşlardan itibaren yer temelli eğitim verilmesi 

gerekliliği vurgulanırken öğretmenlerin bu konuya yeterli düzeyde özen göster-

medikleri, yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Örneğin; Ankara’da görevli 258 

coğrafya öğretmeni ile yürütülen bir araştırmada, öğretmenlerin, konuların öğ-

retiminde, genellikle sınıf-içi çalışmalarına önem verdiği, yerel çevreye yönelik 

çalışmaları etkin bir şekilde değerlendirmedikleri ve öğrenme ortamı olarak dış 
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mekânı neredeyse hiç kullanmadıkları belirlenmiştir (Köşker ve Karabağ, 2012). 

Bu noktada, “yer temelli eğitim” ile “dış mekân eğitimi” terimlerinin birbirleriyle 

ilişkisi anlaşılmaktadır. Yer temelli eğitim, yerel çevrenin öğretilmesi olduğuna 

göre, bu eğitimin mümkün olduğunda dış mekânlarda verilmesi gerekliliği gö-

rülmektedir. 

Dış Mekân Eğitimi 

100 yıldan fazla süre önce John Dewey (1915), “Okul ve Toplum” (“The School 

and Society”) isimli kitabında, yerel çevre içinde, öğrencilerin öğrenimlerinin ne 

derece arttığını, deneysel bir yaklaşımla savunmuştur (Akt. Woodhouse ve 

Knapp, 2000). Dewey (1915, s. 91) kitabında, “dış mekân eğitimi” (“outdoor edu-

cation”) olarak ifade ettiği ‘okul dışı deneyim çalışmalarının, tek olan dünya ve 

onun üzerinde yaşanılan tek yaşam çerçevesinde yapılması gerektiği’ni vurgula-

mıştır. Dewey (2015)’e göre, dış mekân eğitiminin amacı, öğrencilerin sınıfın dı-

şındaki ortamın bir parçası olduklarını anlamalarını sağlamaktır (Akt. Evans ve 

Kılınç, 2013). Yirminci yüzyıla gelindiğinde, dış mekân eğitimi kavramı giderek 

olgunlaşarak “kapının dışındaki dünyaya maruz kalarak, yaparak yaşayarak öğ-

renmenin gerçekleştiği deneyimsel bir süreç” olarak nitelendirilmektedir (Ham-

merman, Hammerman ve Hammerman, 2001).  

Dış mekân eğitiminin temel amacı, basılı ve elektronik ortamın hâkim olduğu 

sınıf öğretimini tamamlamak ve genişletmek; yapılandırılmış ortamlarla doğal 

ortamların anlamlı bağlamsal deneyimlerle birleştirilmesini sağlamaktır (Knapp, 

1996). Günümüz çocuklarının, yapılandırılmamış oyun ve doğal dünya ile düzenli 

bir bağlantı kurma şansları çok azalmış durumdadır. Dış mekân eğitim program-

ları, çocukların doğal dünyaya ulaşımlarına destek olabilen bir araçtır. Dış mekân 

eğitimi, ‘müfredat, davranış, üretme, koruma ve hayatta kalma odaklı’dır (Sha-

nely, 2006). 

Doğayı aracısız ve yapılandırılmamış biçimde keşfetme ihtiyacı çocuklarda var 

olan bir özelliktir. Dış mekân eğitiminde doğa, değişik birçok doğal materyali 

çocuklara sunarken, çocuklarının gelişimlerini destekleyen bir özelliğe bürün-

mektedir. Çocuklar, yalnızca doğada bulunarak, tüm duyularını kullanarak ve do-

ğayı inceleyerek bile birçok şey öğrenebilirler (Dinçer, 1999). Öğretmenlere dü-

şen başlıca görev ise çocukları doğa ile bütünleştirecek fırsatlar oluşturmaktır. 

Not: Bölüm hakkında akademik görüşlerini esirgemeyen ve çevre eğitimine gö-

nül vermemde bana yol gösteren sayın hocam Prof. Dr. Gelengül Haktanır’a te-

şekkürlerimi sunarım.  
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