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İnsanların çevreye verdiği zararın ciddi manada arttığı XX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle, bilhassa 
ABD merkezli olarak ortaya çıkmaya başlayan ve 1970’li yıllardaki çevreci hareketin de etkisiyle 
kurumsallaşarak genişleyen çevre tarihi disiplini, XXI. yüzyılın ilk yıllarıyla beraber Türk araştırma-
cıların da ilgisini çekmiş, sayıca az da olsa “çevre tarihi” ismi altında birtakım çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Aradan geçen yaklaşık yirmi yıla rağmen, çevre tarihi çalışmaları hala istenen ve bek-
lenen seviyeye gelememiştir. Bu bağlam dahilinde Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Osman Gümüşçü ve yine aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Sevil Top Yılmaz 
tarafından hazırlanan ve bu çalışmanın konusu olan Çevre Tarihi isimli kitap, çevre tarihi alanında 
Türkiye’de yazılmış ilk telif eserlerden biri olma özelliğini göstermektedir.    

Kitap, yazarlar Osman Gümüşçü ve Sevil Top Yılmaz’ın Önsöz’ünün ardından yedi bölüm, kay-
nakça ve dizinden oluşmaktadır. İlk bölüm Giriş (15-123) ana başlığı altında, İnsan-Çevre İlişkisi ve 
Coğrafya Bilimi (22-61), Çevre (61-73), Çevre Coğrafyası (73-82), Çevre Bilim (82-97), Çevre Sorun-
ları/Kirliliği (97-114) ve Tarihi Çevre (114-123) isimli alt bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümde, 
eserin geniş anlamda insan/toplum/kültür ile doğa/çevre/mekân ilişkisi üzerine, dar anlamda ise 
insanlık tarihi kadar köklü olan çevre ve insan arasındaki ilişkinin geçmişinin incelenmesi yolları 
üzerine ağırlık verdiği belirtilmektedir. Yazarlar bu bağlamda, temelde insan/kültür ile doğa/çevre 
arasındaki ilişkiler, etkileşimler ve süreçlerle ilgilenen, coğrafya disiplini çatısı altında daha önce 
yapılmış olan değerlendirmelerden yola çıkarak tarihi coğrafya ile çevre bilimine ve oradan çalış-
manın temelini oluşturan çevre tarihine yoğunlaştıklarını ifade etmektedir.  

İnsan-Çevre İlişkisi ve Coğrafya Bilimi (22-61) isimli alt bölümde, coğrafya kelimesinin etimo-
lojik kökeni ile coğrafya biliminin tanımı hakkında bilgi verildikten sonra, günümüzde coğraf-
ya/tarihi coğrafya ile çevre tarihi arasında ortaya çıkan karmaşa ve yanlış anlaşılmaların esas kay-
nağının insan-çevre ilişkisi meselesinin olduğu vurgulanmaktadır. Coğrafyada insan-çevre ilişkisi-
nin ilkçağlardan beri farklı bakış açılarıyla ele alındığını belirten yazarlar, coğrafya disiplini içeri-
sinde merkezi bir konumda olan insan-doğa/mekân/çevre ilişkisinin geçmişine kısaca değinerek 
konuya tarihi bir derinlik kazandırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda insan-çevre ilişkisini farklı bakış 
açılarıyla yorumlayan görüşleri de irdelemişlerdir. Bahsi geçen görüşler şunlardır; insanları fiziki 
çevre karşısında pasif bir varlık olarak kabul eden ve “çevre insanı etkiler” şeklinde özetlenebilecek 
olan çevresel determinizm; determinist yaklaşıma karşıt bir görüş olan ve doğal çevrenin insanın 
gelişimi için olası yollar sunduğunu ve kesin olanın insan tarafından seçildiğini savunan posibilizm; 
determinizm ve posibilizm arasında bir orta yol olarak -ne salt bir zorunluluk ne de salt bir özgür-
lük- düşünülebilecek olan neo-determinizm; yine çevresel determinizme bir eleştiri olarak doğan 
ve doğanın belirli olasılıklar sunduğunu veya sınırlandırdığını, fakat kültürü belirlemediğini ifade 

 
∗   MA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Muğla. mujdatnamdar@ 

gmail.com |  0000-0002-6981-7356 

Geliş Tarihi: 29.06.2021 
Kabul Tarihi: 03.07.2021 
Elektronik Yayın Tarihi: 05.07.2021 

Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi 
          www.libridergi.org 

LIBRI VII (2021) 149-152 

https://orcid.org/0000-0002-6981-7356
http://www.libridergi.org/
https://orcid.org/0000-0002-0281-7407
http://www.libridergi.org/


O. GÜMÜŞÇÜ & S. TOP YILMAZ 150 

eden kültürel coğrafya/landscape ekolü; II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ve çalışılan farklı 
olguların coğrafi modelinin analizinde daha büyük bir nesnelliği teşvik etmek adına niceliksel tek-
niklerin kullanılmasına vurgu yapan pozitivizm; kültürler arasındaki ilişkilerin yanı sıra farklı kültür-
ler ile çevreleri arasındaki ilişkiye odaklanan kültürel ekoloji ve temelde doğa-toplum ilişkilerine, 
özellikle de kaynak çatışması ve koordinasyondaki sosyal güç ilişkilerine odaklanan politik ekoloji. 
Bu görüşler, sayfa 55’te bir tablo halinde kısaca özetlenmiştir. Yazarlar tarih boyunca coğrafya 
araştırmalarında etkili olan paradigma, bakış açısı, akım ve yöntemlerin hepsinin ortak tarafının 
insan-çevre ilişkisi olduğunu belirtmişlerdir.  

Giriş bölümünün Çevre (61-73) başlıklı ikinci kısmında, çevre sorunlarının özellikle sanayi dev-
rimi sonrası ivme kazanarak XX. yüzyıl ile birlikte bilimsel literatür içerisinde kendine genişçe yer 
edinmeye başladığını belirten yazarlar, çevrenin tanımı hakkındaki tartışmalara değinerek kendi 
tanımlarını sunmaktadır. Bu bölümde ayrıca çevreyle ilgili çok fazla konu ve yaklaşımın bulunduğu 
belirtilir ve coğrafya, çevre coğrafyası, tarihi coğrafya ve diğer ilgili disiplinler varken bir de çevre 
tarihi disiplininin ortaya çıkmasını bu tartışmaların ve yaklaşımların fazlalığıyla ilişkilendirilir. Çevre 
Coğrafyası (73-82) isimli üçüncü alt bölümde, ismi geçen disiplinin tanımı, ortaya çıkışı, gelişimi ve 
coğrafya disiplini içerisindeki yeri hakkında bilgi verilmektedir. Yazarlara göre coğrafya iki temel 
alana ayrılırsa -beşerî ve fiziki coğrafya- çevre coğrafyası, bu iki temel alanın arasındaki ara kesitte 
konumlandırılabilir. Bu ifade sayfa 78’de bir şekil ile basitçe örneklendirilmiştir. Dördüncü alt bö-
lüm Çevre Bilim’dir (82-97). Çevre bilimi, insanların, canlı ve cansız şeylerin çevresi ile nasıl etkile-
şime girdiğine dair disiplinlerarası bir çalışma olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, çevre bilimi-
nin amacı, alt alanları, ortaya çıkışı ve gelişimi, günümüzdeki durumu aktarılmaktadır. Ayrıca, sayfa 
90-91’de verilen tablo ile çevre bilimle ilgili disiplinler, ana alanlar ve ara alanlar, kapsayıcı bir 
şekilde gösterilmektedir. Eserde, çevre bilim ve ekoloji arasındaki benzerlik/farklılıklara değinile-
rek bu iki disiplinin temelde aynı, detayda farklılaştıkları belirtilmektedir. Ayrıca, günümüzde eko-
lojik sorun ve çevresel sorunun aynı anlamda kullanılmasının hatalı olduğu belirtilerek bu iki ifa-
denin tanımları yapılmaktadır. Çevre Sorunları/Kirliliği (97-114) isimli alt bölümde çevre kirliliğinin 
tanımını yapan yazarlar, çevre sorunları konusuna farklı bakış açıları ve yaklaşımlar olduğunu be-
lirterek bu sorunların çoğalmasının nedeni olarak sanayi devrimini işaret eder. Altıncı alt bölüm 
Tarihi Çevre’dir (114-123). Günümüzde yaşanan çevre sorunlarının daha iyi anlaşılması ve çözüm-
ler üretilmesi için bu sorunların ne zaman ortaya çıktığına ve günümüze nasıl intikal ettiğine yö-
nelik oluşan merak, çevre tarihi araştırmalarının doğmasına yol açmıştır. Eserin bu bölümünde, 
“Tarihi Çevre” ile “Çevre Tarihi” kavramlarının farklı kavramlar olduğu belirtilerek bu farklılıklar 
açıklanmaktadır.      

 Kitabın ikinci ana bölümü Çevre Tarihi (123-205) isimli bölümdür. Bu bölümde, Çevre Tarihi 
Kavramı (133-141), Çevre Tarihinin Ortaya Çıkışı (141-166), Çevre Tarihinin Tanımı (166-183), 
Çevre Tarihinin Amacı ve Tarih Disiplini İçindeki Yeri (183-190), Çevre Tarihinin Kapsamı ve Araş-
tırma Alanları (190-205) isimli alt bölümler bulunmaktadır. Yazarlar, Çevre Tarihi bölümünün giri-
şinde İlgili Yeni Disiplinler başlığı altında bölge bilim/bölgesel bilim, kıtlık bilimi, arazi değişim bi-
limi/arazi sistem bilimi ve sürdürülebilirlik bilimi hakkında bilgi vermektedir. Çevre Tarihi Kavramı 
(133-141) bölümünde Türkçe literatürdeki isim karmaşasını ortadan kaldırma girişiminde bulunu-
larak, bu disiplinin çevresel tarih olarak değil çevre tarihi olarak isimlendirilmesi gerektiği belirtil-
mektedir. Esere göre “Çevre Tarihi”, 1970’lere kadar arkeologlar ve kuvarterner jeologları tarafın-
dan kullanılan bir terim olduğu için nadiren çevre-insan etkileşimi temel alınmıştır. İkinci alt bölüm 
Çevre Tarihinin Ortaya Çıkışı (141-166) isimli kısımdır. 1970’lere kadar çevre tarihi konusunda ça-
lışmalar yapılmışsa da bu çalışmalarda “çevre tarihi” ismi kullanılmamıştır. Bu disiplin, 1970’li yıl-
larda R. Nash’in öncülüğüyle bir alt-disiplin olarak kurumsallaşmaya başlamıştır. Esere göre çevre 
tarihinin analitik aracı ve teorik temeli ekolojidir. Bu bölümde, çevre tarihinin nasıl geliştiği ve kök-
lerini hangi disiplinlerden aldığı hususunda bilgi verilmektedir. Yazarlar, çevre tarihinin diğer ülke-
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lere nazaran ABD’de ortaya çıkıp hızlıca gelişmesinin başlıca nedeni olarak bu ülkenin üniversite-
lerindeki coğrafya bölümlerinin kapatılmasını göstermektedir. Bu bölümlerin kapatılmasıyla çev-
resel eğilimli akademisyenler tarih bölümlerine geçmiş ve bu disiplinin ortaya çıkmasına öncülük 
etmişlerdir. Ayrıca esere göre çevre tarihinin ortaya çıkışında ahlaki kaygılar ve coğrafyacıların ih-
malkarlıkları da etkilidir. Tarihi coğrafyacıların çevre konularını ihmal edip çalışmamaları disiplinde 
bir boşluk oluşturmuş ve bu boşluğu çevre tarihinin yükselişi doldurmuştur.  

Çevre Tarihinin Tanımı (166-183) bölümünde, R. Nash, D. Hughes, Bao Maohong, Donald 
Worster, J. R. McNeill, J. O’Connor, K. J. Oosthoek, G. H. Endfield, X. Mei, G. Wynn, Z. Han, J. 
Carruthers, Melanie Arndt, J. Radkau, A. Seaton, O. İnal ve N. Roberts gibi çevre tarihçilerinin ve 
Türkiye Çevre Tarihi Topluluğu’nun bu disipline dair tanımlamaları verilerek genel bir çevre tarihi 
tanımı yapılmıştır. Alanın henüz genç olması nedeniyle çok farklı çevre tarihi tanımlamaları bulun-
maktadır. Eserde, yukarıda ismi geçen tarihçilerin tanımlamalarından yola çıkılarak geniş bir çevre 
tarihi tanımı yapıldıktan sonra “insanın çevresi üzerine yaptığı etkilerin tarihidir” ifadesiyle kısa ve 
kapsayıcı bir çevre tarihi tanımı verilmiştir. Eserde ayrıca, çevre tarihinin çıkış noktasının insanın 
çevreye verdiği zararlar olduğu ve bu nedenle çevre tarihinin konusunun insan-çevre arasındaki 
iki taraflı ilişki değil, insanın çevre üzerindeki etkileri -tek taraflı- olması gerektiği vurgulanmakta-
dır. Çevre Tarihinin Amacı ve Tarih Disiplini İçindeki Yeri (183-190) isimli dördüncü alt bölümde, 
çevre tarihinin amacının kötüleşen çevresel durum ile ilgili toplumda farkındalık yaratmak olduğu 
ifade edilmektedir. Çevre tarihinin, beşerî tarihi anlamak için yöntem olarak ekolojik analizi kul-
landığını vurgulayan yazarlar, çevre tarihinin tarihçileri, ormancıları, tarihi coğrafyacıları ve jeo-
morfologları da içeren bir alan olduğunu ifade etmektedir. Beşinci alt bölüm Çevre Tarihinin Kap-
samı ve Araştırma Alanları (190-205) ismini taşımaktadır. Çevre tarihi son derece geniş ve kap-
samlı bir alandır, bu nedenle araştırdığı konular da o derece çeşitlidir. İlgili bölümde McNeill, V. 
Winiwarter, Per Eliasson, D. Hughes, T. W. Tate ve Worster gibi araştırmacıların kapsam ve araş-
tırma alanları hakkındaki görüşlerini peş peşe aktarıldıktan sonra çevre tarihinin bilim tarihi, tek-
noloji ve iktisat tarihi ile tematik bir benzerlik taşıdığı vurgulanmaktadır. 

Kitabın üçüncü ana bölümü Çevre Tarihinin Nitelikleri (205-289) ismini taşımaktadır. Bu bölüm 
sekiz alt başlığa ayrılmıştır: Doğa ve Çevre (207-211), Zaman, Mekân ve Ölçek (211-220), Doğa ve 
Kültür Bütünlüğü (220-227), Yöntem ve Kaynaklar (227-242), Disiplinlerarasılık (242-249), Dönem-
lere Ayırma (249-260), Diğer Nitelikleri (260-267), Çevre Tarihi ile Tarihi Coğrafyanın Benzerlik ve 
Farklılığı (267-289). Yazarlar, çevre tarihinin sınır ötesi bir bağlama sahip olduğu belirtir. Çevresel 
değişiklikler ulusal sınırları aştığından bu disiplininin bağlamı da sınır ötesidir. Eserde, çevre tarihi 
araştırmalarında katı bir zaman ve mekân sınırlamasının varlığından bahsetmenin mümkün olma-
dığı, çevre tarihi araştırmalarının eş zamanlı olarak doğayı ve kültürü içermesi gerektiği, çevre ta-
rihinin temel olarak sosyal ilişkilerin maddi temelini ele aldığı ve bu nedenle materyalist ve doğalcı 
olduğu belirtilmektedir. Çevre tarihçileri, büyük oranda Annales Ekolüne mensup tarihçilerin ge-
liştirdiği yöntemlere dayanmaktadır. Bu bölümde çevre tarihine kronolojik yöntemle yaklaşarak 
dönemlere ayırma girişimlerinde bulunan araştırmacıların fikirleri tartışmaya açılmıştır. Çok farklı 
dönemlendirmeler yapılmış olsa da esere göre temel dönüm noktası, modern endüstriyel toplum-
lar ve önceki toplumlar arasındaki ayrımı işaret eden güneş dönemi ile fosil yakıtlar dönemidir. 
Yazarlar, çevre tarihinin henüz genç bir disiplin olmasından dolayı, genel kabul gören bir tasnif 
yapmak için erken olduğunu belirtmektedir. İlgili bölümde tartışılan bir başka konu ise tarihi coğ-
rafya ile çevre tarihi alanlarının kapsamlarının birbirlerine karıştırılması meselesidir. Yazarlar bu-
rada iki disiplin arasında bir ayrım yapmaktadırlar; tarihi coğrafyanın odak noktası mekân iken, 
çevre tarihinin odak noktası zamandır. 

Çevre Tarihinin Sorunları (289-305) isimli dördüncü ana bölümün alt bölümü bulunmamakta-
dır. Yazarlara göre, çevre tarihi alanının hala teorik ve felsefi açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç 
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duyulmaktadır. Çevre tarihinin sorunları; tanımlarındaki farklılıklar, ilk temsilcilerinin coğrafya ve 
tarih başta olmak üzere farklı disiplinlerden gelmesi, her şeyi kapsadığının kabulü ve olgunlaşması 
için yeterli sürenin geçmemesidir. 

Beşinci ana bölüm, Türkiye’de Çevre Tarihi Çalışmaları’dır (305-326). Yazarlar, bu disiplinin ül-
kemizde henüz emekleme aşamasında bulunduğunu belirtirken sadece dört ismin konuya dair 
yazı kaleme aldığını belirtir. Bu isimler Z. Boratav, İlhan Tekeli, Serdar Dursun ve O. İnal’dır. Bu 
bölümde, yakın zamanda yayınlanan ve tarih yazımında yaklaşımları ele alan bazı kitapları da çevre 
tarihi yaklaşımını konu edinmedikleri için eleştirmektedir. Ülkemizde çevreyi meydana getiren un-
surlara ait pek çok çalışma “çevre tarihi” adı kullanılmadan yapılmıştır. Esere göre, çevre tarihinin 
isminin kullanılmasının ilk kez 2000 yılından sonra görülmesi, 1999 Marmara depreminin yıkıcı 
sonuçları sonrası çevre felaketlerine artan merakın sebebidir. 

Gelecekte İnsan-Çevre İlişkisi Araştırmaları (327-349) isimli altıncı bölüm, Çevre Tarihinin Ge-
leceği (328-334) ve Alternatif Arayışlar (334-349) isimli iki kısma ayrılmıştır. Esere göre çevreyle 
ilgili artan endişeler ve bu endişelerin kalıcı hale gelmesi çevre tarihi alanında ilerlemeye neden 
olmuştur. Çevre tarihi, total tarih veya büyük tarih gibi yeni ortaya çıkan düşünce ve akımların 
etkisiyle şekillenebilecek, gelecekte yeni düşüncelere bağlı olarak ilerlemeye devam edecek gibi 
gözükmektedir.  

Yedinci bölüm olan Sonuç (349-370) kısmında yazarlar, toplumun her kesiminden her ferdi 
etkileyen çevre sorunlarının, bu niteliğinden dolayı tüm toplumun ilgisini çektiğini, 1960’lı yıllar ve 
sonrasındaki çevreci hareketin, çevre tarihini sürükleyen motor haline geldiğini ifade etmektedir. 
Yazara göre çevre tarihinde doğa-insan ilişkisi tek taraflı olmalıdır ve bu da insanın çevre üzerine 
yaptığı etki, yani insanın yaptığı çevre baskısıdır. Yazar, çevre tarihinin doğuşunun da insanın çevre 
üzerine artan baskısının görünür hale gelen zararlarından sonra olmasını bu hususta bir örnek 
olarak göstermektedir.  

Dünyada bir disiplin olarak ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık elli sene geçmesine rağmen 
çok hızlı bir şekilde genişleyerek araştırmacıların ilgisini çekmiş olan çevre tarihi disiplini, Tür-
kiye’de henüz emekleme aşamasındadır. Bunun nedenlerinden birisi de çevre tarihi konusunda 
Türkçe literatürün eksik kalmasıdır. Bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar tamamen 
yabancı literatüre bağımlı kalmak zorundadır. Tanıtımını yaptığımız bu kitap, bir el kitabı işlevi gö-
rebilecek derecede kapsamlı bir çevre tarihi anlatısı sunmaktadır. Bilhassa yazarın faydalandığı 
geniş literatür, alan üzerine çalışma yapacak araştırmacılara büyük fayda sağlayacaktır. Bu bağ-
lamda kitabın, Türkçe literatüre yaptığı katkı yadsınamaz. 
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