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Sanal dünyada kendilerini kaybetmeden ya da uluslararası unsurlara dalmadan önce, 

öğrencilerin ön (ve arka) kapılarının önünde neler bulunduğunu özenle ve eleştirel 

gözle incelemesi gerekir. DeLind ve Link 1   

Bu çalışma, farklı disiplinlerden öğretmenlerin eğitim-öğretim uygulamalarının içeriğine 

sürdürülebilirliği entegre etmeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir materyaller 

derlemesi niteliğindedir. Sürdürülebilirlik ile ilgili materyaller genellikle soyut, kişisellikten 

uzak, jargonla ve birbirinden bağımsız olgularla dolu olduğundan dolayı pek ilham vermeyen 

yapıtlardır. Asıl istediğimiz yeni nesli abur cuburdan, ekranlardan ve alışverişten çekip almak, 

etraflarındaki yaşam-veren doğal dünya ile yeniden bağlantı kurmalarını sağlamak iken, 

bunlar tam tersi etkide bulunmaktadır. Dolayısıyla buradaki materyaller farklı bir yaklaşım 

izlemektedir – yazarın, sürdürülebilirlik yönünde hayati bir adım olarak doğal dünya ile 

yeniden bağlantı kurmasını anlatan, kişisel, somut ve olguları yansıtır nitelikte bir “gerçek 

hikaye”.   

Hikayenin odak noktası, daha çok soyut bağlamda iklime yada somut bağlamda hayvanlar, 

bitkiler ve ormanlara  odaklanan çevre eğitimi alanının sıklıkla unutulan bir unsuru olan hava 

durumu üzerindedir. Hava durumu yerel düzeyde bedenimizle  doğrudan 

deneyimleyebildiğimiz aynı zamanda insan etkinlikleri sebebiyle değişmekte olan devasa bir 

küresel sistemin parçası olmasından dolayı çok özeldir. Hava durumuna dair farklındalık 

üzerinden öğrenciler kişiler, yerel mekan ve dünya arasındaki ilişkiye ve daha sürdürülebilir 

 

Önsöz 
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topluluklar inşa etmek istiyorsak bu ilişkinin ne yönde değişmesi gerektiğine dair yeni 

öngörüler edinebilir.  

“Hikaye”, öncelikli olarak öğretmenler tarafından ama aynı zamanda daha büyük yaştaki 

öğrenciler veya üniversite öğrencileri tarafından okunmak üzere yazılmıştır. Herhangi bir 

sırada okunabilmeleri adına hikaye aşağı yukarı birbirinden bağımsız olan bölümlerden 

oluşmaktadır. Öğretmenler yazıdan alıntı yapıp hem tartışma ortamı yaratmak hem de 

dünyaya dair sorgulama yapmaya yönelik öğrencileri için okuma materyali olarak 

kullanabilirler. Kimi alıntılar dil veya dil bilim derslerine uygun olacakken kimileri edebiyat, 

coğrafya veya doğa ile ilgili derslere, kimileri ise felsefe ve vatandaşlık derslerine uygun 

olabilecektir. Materyallerin geliştirmeyi amaçladığı genel anlayışlar ve beceriler ise her 

alandan öğrenciler için geçerli olup aşağıdakileri kapsamaktadır: 

a) İnsan, hava, yer ve dünya arasındaki ilişkinin irdelenmesi  

b) Hava durumuna dair düşünme biçimimizi nasıl şekillendirdikleri özelinde gündelik 

metinlerin analizi  

c) Aşırı tüketimi teşvik etmek için hava durumunu nasıl kullandığını ortaya çıkarmak için 

reklamların eleştirel analizi  

d) Birleşik Krallık’ta doğa üzerine yazılardan Japonya’da haikulara kadar edebiyatın 

incelenmesi üzerinden hava durumu dünyasına dair yeni perspektifler keşfedilmesi  

e) Yerel doğada geçirilen zaman ile sağlık ve esenlik arasındaki bağlantının anlaşılması 

f) Mevcut ve gelecek nesiller için yerel yeşil alanların korunması  

g) Yeşil alanlara erişim üzerinden, sosyal adalet konularının anlaşılması  

Bunlar oldukça dar kapsamlı ve özel durumlara yönelik beceriler gibi gözükmekte olup 

kesinlikle sürdürülebilir bir topluma katkı koyma yolunda gerekli becerilerin sadece küçük bir 

kısmını kapsamaktadır (Stibbe 2009). Ancak bu özel beceriler, sürdürülebilirlik yönünde 

eğitimin kalbinde bulunan daha geniş kapsamlı bir becerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmaktadır: kurallarına göre yaşadığımız hikayelerin ortaya çıkarılması, bu hikayelerin 

sorgulanması ve kurallarına göre yaşayacağımız başka hikayeler aranması.  

Hikaye “ben”, yani hava durumu dünyasının kişisel olarak keşfi ve buna yönelik tutumumuzu 

şekillendiren metinlerin eleştirel analizi ile başlamaktadır. Ardından ise “biz”, yani hava 

durumu dünyasında aile ve toplumla etkileşim, gıda üretimi için ortaklaşa çalışma ve gelecek 

nesiller için yerel yeşil alanların korunması konularına geçmektedir. Sonuç olarak ise, 

insanların birbirleriyle, bitkiler, hayvanlar, ormanlar ve nehirlerle hava durumu dünyası 

içinde etkileşime girdiği ve yaşamın bağlı olduğu meteorolojik ve ekolojik sistemleri tehdit 

eden derin bir etkide bulunduğu daha geniş kapsamlı bir “dünya” perspektifini ortaya 

koymaktadır.     
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Okuyacağınız, hava durumu ile dünyadaki yaşam ve bunların nasıl da ayrılmaz bir ikili olduğu 

hakkında bir hikayedir. Birlikte bu ikili hava durumu dünyasını meydana getirir; fırtınalar ve 

çiçeklerin, rüzgarlar ve ağaçların, güneş ve çimenin, yağmur ve tilkinin, sis ve insanın durmak 

bilmeden değişen iç içe geçen döngüleri... Ta en başından bu yana biz insanlar bu hava 

durumu dünyasının, gökteki bu sıcak, soğuk, aydınlık, rüzgar, bulut ve yağmur olayları ile 

bunların yeryüzünde bahar çiçeklerinin açması, buğdayın olgunlaşması, yaprakların 

düşmeden önce nice renklere bürünmesi gibi yaşam belirtilerinde karşılık bulan döngülerinin 

içerisinde yaşadık. Hava durumunun eskiden bir anlamı vardı –yemek bulup bulamamak, su 

bulup bulamamak, yaşamak veya donarak ölmek arasındaki fark demekti; aydınlık ve 

karanlık, yağmur ve güneş, kış ve yaz döngülerinden geçerken doğanın güzelliğinin farkına 

varmak demekti.    

Oysa şimdilerde, sanayileşmiş ülkelerdeki bizler giderek bu doğal hava durumu döngüsüne 

yabancı kalıyoruz: internet ve bilgisayar oyunlarının sanal gerçekliğine, kapalı alışveriş 

Giriş 
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merkezlerinin içerisine, televizyon ekranının çerçevesine ve klimalı evlere, apartmanlara 

hapsoluyoruz. Buradaki tehlike yaşamın kendisine, etrafımızdaki yaşam cıvıltılarına, 

rüzgarlara, kuşlara, böceklere, çiçeklere, hayat veren güneş ışığına ve yağmura 

yabancılaşmamız.  

Hava durumu dünyası diye bahsettiğimiz bu gerçekliğin içinde gerçekten yaşamak; güneşli, 

açık ve sıcak bir günü bekleyerek evde pineklemektense dışarı çıkıp dünyanın sürekli değişen 

hava durumunu bir bütün olarak yaşamak demektir. Sağlık ve mutluluk kazanmak, doğanın 

öğrencisi olmak, yerel hava durumu, iklimler ve türümüzün geleceği arasındaki bağlantıları 

fark etmek demektir. 

Hava durumu döngüleri ile tekrar bağ kurarak, hiçbir kitap, blog veya TV programının bize 

asla öğretemeyeceği şekilde yaşam sistemleri hakkında nice bilgiye kavuşabiliriz. Yaşadığımız 

yerlerde açık havada doğanın içinde vakit geçirmek insan doğasının ifadesidir: doğanın içinde 

evrimleştik ve vücutlarımız bu ortamın içinde hareket etmek, görmek ve duymak için 

tasarlandı. Doğal varoluşumuza uygun yaşamak işte budur; psikologlar ve sağlık uzmanları da 

bunun sağlık ve mutluluk getirdiğini doğrulamaktadır.  

Ancak aslında bundan da fazlasıdır. Doğa yazarı Kathleen Jamie bir tarihte “Dışarı çıkıp yukarı 

baktığımızda, artık kapitalist makinenin küçük dişlileri olmaktan çıkarız. İşte bu en basit 

direnç ve yeniden hayat bulma eylemidir2” demiştir. Evimizden çıkıp kır çiçeklerini tatlı 

rüzgarda salınırken izlerken para harcamadan, ekonomik büyümeye katkıda bulunmadan, 

kimseyle rekabet etmeden, çevreyi de mahvetmeden haz almış oluyoruz. Belki bunun 

sonucunda çevreyi korumaya da niyetlenebiliriz; sadece evimizin etrafındaki değil, 

gezegendeki yaşamı destekleyen ekosistemlerin sürekliliğini sağlamaya yardım etmek adına 

dünya çapında bütün çevreyi korumaya...  

Bir köy yolunda ya da mahalledeki parkta koşabilir, kendini göstermeyen kuşların cıvıltılarını 

dinleyebilir, yaklaştıkça değişik değişik ağaçların şekillerinin ortaya çıkmasını izleyebilirdik. 

Ne var ki içinde yaşadığımız sanayileşme toplumu klimalı salonda koşu bandında koşmamızı, 

kanepeye yayılıp reklam dolu doğa programları izlememizi veya kapalı alış veriş merkezlerini 

gezmemizi tercih etmektedir çünkü bunlar hep ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır. 

Aile ve arkadaşlarla yaşadığınız çevrede dışarı çıkıp yaşayacağınız hazzı anlatan reklam hiç 

yoktur, sadece satın alınacak şeylerin reklamı vardır. Rekabet ve para değiş tokuşuyla kafayı 

bozmuş bir sisteme karşı, ev dışında hoş vakit geçirmek, bir su ısıtıcısını tamir etmek, dikiş 

dikmek, sebze ve meyve yetiştirmek ve başkalarına yardım etmeye gönüllü olmak hep 

direniş eylemleridir.  

Ancak Val Plumwood, yaşadığımız çevrelerle tekrar bağ kurmanın yeterli olmadığını 

hatırlatmaktadır3. Dikkatimizi karanlık sömürü topraklarına, insanların bizim satın aldığımız 

şeyleri üretmek için genelde uzun saatler ve düşük paralarla, toksik kimyasallarla 

mahvedilen bir çevrenin içerisinde çalıştığı yerlere çekmektedir. Bizim yaşadığımız yerler 

“güzel” yerlerdir fakat karanlık topraklar değil. . Sürdürülebilirlik, yerel çevremizdeki yeşil 
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alanlarla barışmayı, doğal sistemler hakkında bilgi edinmeyi ve tüketime alternatif sunmayı 

gerektiren geniş bir ağdır. Ama aynı zamanda davranışlarımızın dünyanın farklı yerlerinde 

nasıl sonuçlar doğurduğuna dair dünya çapında bir farkındalık da gerektirir. Yeşil alanlarımız 

varsa bunlara değer vermeliyiz, buralarda vakit geçirmeliyiz ve korumalıyız ama aynı 

zamanda herkesin yaşadıkları yerde yaşamı anlamlı kılan bağlar kurma hakkı olması adına 

sosyal adalet için de emek vermeliyiz.  

Gökte güneş ışınlarıyla, şekilli şekilli bulutlarla, yağmur ve sis manzaralarıyla büyüleyip zevk 

verebilen hava durumu, ölümcül de olabilir. Gerçekte öldüren iklim değişikliği değil buna 

bağlı olarak iklim ısındıkça sıklığı ve şiddeti sürekli artan seller, kuraklıklar, kasırgalar ve 

fırtınalarla hava durumudur. Etrafımıza dikkatle bakarsak bu değişiklikleri görebiliriz; kuşların 

geç gelişinde çiçeklerin tuhaf tuhaf zamanlarda açmasında, görülmedik sıcak hava dalgaları 

veya sellerde, yıllarca kar yapmayıp ardından bir hafta boyu kutup soğuğu yaşanmasında 

görebiliriz. Hava durumu dünyası içinde yaşamak, insanlar ve diğer canlıların son 11.000 

yıldır yayılıp serpilmesine izin veren Holosen döneminin ılıman iklimini anlayıp minnet 

etmemize yardımcı olur. Etrafımızda gördüğümüz ipuçları ise bu dönemin artık sona 

ermekte olduğuna işarettir...  

  

 

 

Ben bir çevredilbilimciyim, yani uzun yıllardır farklı metinleri incelemekteydim: Japon haiku 

şiirlerinden İngiliz yeni doğa yazılarına, yaşam stili dergilerine ve ekonomi ders kitaplarına 

kadar. Her incelememde, metinleri (ve parçası oldukları fikir temellerini) doğal ortama dair 

bizi saygı göstermeye ve korumaya mı yoksa yok etmeye mi teşvik ettiğine ilişkin analiz 

ederim. Örneğin, Japon haiku şiirleri etrafımızdaki olağan doğaya dair yakın gözlem ve derin 

farkındalığa davet ederken, ekonomi ders kitapları ve reklamlar bizi gereksiz ve çevreye 

zararlı ürünleri biriktirmeye zorlamaktadır.   

Yakın zamanda, farklı çeşitlerde metinlerden geniş bir derlemeyi incelediğim, Ecolinguistics: 

language, ecology and the stories we live by (Çevredilbilim: dil, ekoloji ve kurallarına göre 

yaşadığımız hikayeler) adlı bir kitap yazmıştım. Şaşırtıcı şekilde, metinlerin en ilginç olanları 

çokça olağan ve gündelik bir konu olan (ya da benim öyle düşündüğüm) hava durumuna 

dairdi. İngiliz hava durumu programlarında bulut, sis veya hafif yağmur olsun en ufak nem 

belirtisinin nasıl da (“bulut istilası”, “sis tehdidi” gibi) olumsuz yaftalandığını ve bunun sıkıcı 

İngiltere havasından kaçmak için “güneşli tatiller” satan reklamcılarca nasıl da kullanıldığını 

farkettim.  

Güneşli havanın iyi olduğu ve başka her türlü hava durumunun kötü olduğu hikayesinin 

Britanya kültüründe derinlere yerleşmiş olduğunu ve bunun yaşadığımız doğal dünyaya dair 

birkaç güneşli gün haricinde hep tatminsizlik biriktirdiğini de farketmiş oldum. Bir bulut 
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parlayan güneşin önünden geçip hayat veren su damlalarını altındaki kurumuş toprağa 

bağışlarken yabancılar “Ne kadar berbat bir gün değil mi?” diye birbiriyle selamlaşır olmuştu. 

Bu hikaye bizi, değişen mevsimler boyunca etrafımızdaki hava durumu dünyasının keyfini 

çıkarmaktansa kapalı mekanda televizyon izlemeye ya da güneşli tatillere kaçmaya mahkum 

eder. Hava durumu dünyasına dair, hem sürdürülebilirliğe hem de insan olmanın ne demek 

olduğuna dair soruları aynı potada eriten derin öneme sahip bir şeyler olduğunu 

hissedebiliyordum. Her ne kadar kitap çeşitli hususları kapsamışsa da, olağan hava 

durumunun güzelliğine dikkat çekmek adına kapağında sisteki bir ağacın resmini seçmiştim.  

O yüzden okuyacağınız kişisel bir hikaye; hem yerel çevremle doğrudan etkileşimim 

üzerinden hem de hava durumu tahminlerinin, gündelik sohbetlerin, havaya dair şiirler ve 

kitapların incelenmesi üzerinden hava durumu dünyasıyla barışmamın hikayesi. Bu hikayenin 

satırlarında, devasa bir yeni site inşaatı yüzünden yokedilmek üzere olan çayırlarda koşuyor, 

yerel toplumu yeşil alanları önemsemeye ve korumaya yönelik hareketlendirmeye çalışıyor 

ve kültürümüzün hava durumunu algılayışımızı nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışıyor 

olacağım. Hedef, sıradan birinin (benim) her hava durumunda evimin etrafındaki yeşil 

alanlarda koşmak, doğa yazıları okumak ve üzerine düşünmek ve bunlardan değerli bir şeyler 

kazanmaya başlamak gibi gayet sıradan şeyler yapmasına örnek oluşturmak. Kendim, 

üzerinde yaşadığım dünya ve gündelik yaşamımızda bizi sarmalayan metinlerin nasıl da 

algımızı etkileyebileceğine dair bir şeyler öğrenmek...  

“Sürdürülebilirliğe” katkıda bulunmaya dair açık seçik bir gündemim var. Ancak 

sürdürülebilirlik terimi, pek çok farklı şey ifade eder hale gelecek şekilde sık sık istismar 

edilmiş hatta zaten zengin olan ülkelerde ekonomik büyümeyi en üst düzeye çıkarma 

anlamında dahi kullanılmış olduğundan dolayı bu kelimeyi dikkatli ve biraz da utanarak 

kullanıyorum. Benim sürdürülebilirlikten kastım, bir yandan hayatın bağlı olduğu ekolojik 

sistemler korunurken insanların mutluluğunun ve diğer hayvanların mutluluğunun 

artırılmasıdır. Kimi “yoksul” ülkelerde bu husus ekonomik büyümeyi mümkün olduğunca 

temiz yollarla canlandırmak anlamına gelebilir ancak zaten aşırı tüketime sahip ülkelerde 

herkesin yaşamaya yetecek kadarına sahip olabilmesi adına tüketimin ciddi anlamda 

düşürülmesi ve kaynakların paylaşılması anlamına gelecektir. Daha olumlu anlamda, 

sürdürülebilirlik rekabet ve tüketime dayalı bir toplumun yeniden hayal edilmesi ve aşırı 

kaynak kullanımını gerektirmeyen biçimlerde mutluluğa götüren yeni yollar keşfedilmesi 

demektir. Bu amaç, yaşadığımız mekanlarla barışmayı, burada yaşayan değişik canlıları, 

fiziksel ortamı ve çeşitlilik ve sürekli değişim içindeki hava durumunu fark etmemizi 

gerektirecektir. Ayrıca yerel ve küresel arasındaki bağlantılara ilişkin daha iyi bir anlayış ile 

beraber etrafımızdaki doğaya gösterdiğimiz anlayış ve özenin üzerinde yaşadığımız bütün 

dünya ölçeğine uygulanmasını gerektirecektir. Anlayış, “küresel düşün, yerel harekete geç” 

değil, “yerel düşün, yereli küreselle ilişkilendir ve harekete geç“ olmalıdır.    

Umudum okurlarımın yazdıklarımı eleştirel bir gözle incelemesi, bu sayede faydalı olanları 

almaları ve hava durumunun hakim olduğu doğal dünyalarıyla barışmak üzere kendi 
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yolculuklarında bunları atlama tahtası olarak kullanmaları, kendi yerel çevrelerine uyacak 

şekilde uyarlamaları, katılmadıkları fikirleri reddetmeleri ve bunlar yerine kendi fikirlerini 

üretmeleridir.  
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Haziran ayının başları ve “tatilimden” yeni dönmüşüm. Evimin yakınlarındaki cazibe merkezi 

güzel yeşil alanlar içerisinde geçen bir yürüyüş, koşu ve doğa tatiliydi ve neredeyse bir saat 

sürdü. Kısa ama tatmin edici. Ben koşarken tavşanlar çitler arasında koşuşuyor, martılar ve 

kargalar gökyüzünde dönüyor, uzaklardaki ağaçlara doğru bir düğün çiçeği denizi uzanıyor  

ve orada burada istedikleri yerde çıkan bir sürü kır çiçeği beni selamlıyordu: yüksükotu, frenk 

maydanozu, mavi kantaron, unutma-beni çiçekleri, kızılyoncalar... Kat kat bulutlar 

gökyüzünü beyaz ve gri desenler halinde kaplıyor, gözü rahatsız etmeyen hoş bir ışık yayıyor 

ve yeryüzündeki her şeyi eşit şekilde gölge bırakmaksızın aydınlatıyordu. Bu bölgenin 

gerçekten “popüler bir cazibe merkezi” olmasını isterdim ama sadece uzaklarda köpeğini 

gezdiren yaşlı bir adam gördüm o kadar. Peki herkes neredeydi? 

İnternette hızlı bir arama yapınca köyümdeki ve hatta bütün Britanya’daki hemen hemen 

herkesin, havaalanına kadar uzun bir yol tepme, park yeri arama, sırada bekleme, önce 

uçağa sonra otobüse sığışma ve sonunda kalabalık bir plaja varıp ne kadar muhteşem zaman 

geçirdiklerinin kanıtı olarak güneşin acımasız ışığı altında yanmak için oturmayı içeren 

“güneşli tatillere” çıkmış olduğunu gösterdi. Tabii abartıyorum. Ama yine de internette 

bulduklarım insanların yaşadıkları yerdeki havaya, hava durumuna dair tatmin olmamasını 

ve güneşli yerlere kaçmak istemelerini hedefleyen gazete ve seyahat acentelerinin 

kullandıkları dilde açık seçik bir yönlendirme olduğunu gösteriyordu.  

 

Güneşli   

Tatiller 
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“Güneş” ve “güneş ışığı” (“sun” – “sunshine”) kelimeleri bütün Britanya seyahat web 

sitelerine serpiştirilmiştir, bazıları isimlerinde doğrudan bile taşır bu kelimeleri: 

sunshine.co.uk, sunshineholidaysltd.co.uk, lowcostsunshine.co.uk, justsunshine.com, and 

sunshineholidayscornwall.co.uk. Thomson’un “Güneşli Tatiller” (Sunshine Holidays) 

sayfasında “güneş” ve “güneş ışığı”  kelimeleri 504 kelime içinde 23 kere geçmekte olup bu 

dilbilimcilerin “aşırı leksikalizasyon” (sözcükleştirme) dediği olguya açık bir örnektir. Aşırı 

leksikalizasyon, yazıda kimi sözcüklerin aşırı sık yer alması ve bir şeylerin sorunlu veya 

tartışmalı olduğuna işaret edecek biçimde fazlasıyla ikna edicilik hissi vermesi durumudur4.  

“Güneş” ve “güneş ışığı” kelimeleri, egzotik, muhteşem, gözde, mükemmel, popüler ve 

dünyaca ünlü gibi pek çok olumlayıcı sıfatla pekiştirilivermektedir. Buna karşın 

Britanya’dakine yakın havalar aşağıdaki örnekteki gibi olumsuz ifadelerle etiketlenmektedir: 

Yağmurlu yazlar ve buz gibi soğuk kışlardan bıktınız mı? Geleneksel Britanya havalarına 

bir mola verin de yıl boyunca güneşli tatil imkanları sunan beldelerimizden birine 

kaçın! (Thomson holidays)  

Okuruna yağmurlu yazlar ve buz gibi kışlardan bıkıp bıkmadığını sormak öncelikle 

Britanya’daki o yazın yağmurlu olduğunu (ki aslında pek çok yağışsız gün de olduğu için 

şüphelidir) ve kışın buz gibi olduğunu (ki aslında pek az gün gerçekten buzlu veya karlı 

olduğu için şüphelidir) varsaymak demektir. Ayrıca yağış ve soğuğun okurun bıkması 

beklenen şeyler olduğunu ima etmekte, bu bağlantıyı akıllarına sokmaktadır.  

Diğer seyahat web siteleri ve gazeteleri de Britanya havasını bir dizi dilbilimsel yolla olumsuz 

etiketlemektedir:  

Kasvetli Britanya’dan bıktınız mı? İşte size daha fazla keyif verecek bir sıcaklık 

bulabileceğiniz on farklı belde. (Telegraph) 

Soğuk, karanlık geceler uzarken yaz her zamankinden daha uzak gözüküyor... Ama 

Orlando’da güneş ve eğlenceye mola yok. (The Sun) 

Sonbahar, güneşli bir yerlere uçmak için harika bir zaman. Bulutlu Britanya havasından 

iyisini bulmak için uzağa gitmenize gerek yok. (Homeaway) 

Dondurucu soğuk, gri gökyüzü ve durmak bilmeden sizi günlerce evde tutabilen 

yağmurlarıyla Britanya’da kış bunaltıcı bir deneyim olabilir. (Goeuro)  

İlki Britanya’daki sıcaklıkların keyifsiz olduğunu ima ediyor, ikincisi “uzamak” olumsuz ifadesi 

ve olumlu “eğlence” ifadesiyle güçlü bir karşıtlık kuruyor, üçüncüsü bulutlu havanın kötü 

olduğu imasında bulunurken sonuncusu da açıkça olumsuz bir duygu olan “bunalım” ile 

soğuk, gri ve yağmur arasında bağlantı kuruyor. Bunların tamamı bir “sorun” (kötü hava) 

ortaya çıkarmak ve ardından “çözümünü” (tatil) ortaya koymak üzere önceden belirlenmiş 

bir “sorun” çerçevesi kullanıyor.   
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Diğer seyahat web siteleri ve gazeteleri de güneşli tatilleri bir “kaçış” yolu olarak 

sergilemekte ve Britanya hava durumunu bir çeşit hapishane imasıyla olumsuz kalıba 

sokmaktadır:  

 Harika bir güneşli tatil ile kasvetli Britanya havasından kaçmak mı istiyorsunuz? 

(Opodo)  

 Bu kış Britanya’dan kaçışınızı planlamaya başlamanın vakti geldi. (Skyscanner) 

 …sağı solu belli olmaz Britanya havasından kaçın. Güneşin daha garanti olduğu nice 

ülkeler ve tatil köyleri var. (lastminute) 

 Güneşe doğru kaçın ve yağmuru arkanızda bırakın. (Mirror) 

Saga seyahat web sitesi güneşten “soğuk Britanya kışına ilaç” olarak bahsetmekte, Britanya 

havasını bir çeşit hastalıkmış gibi olumsuz kalıba sokmaktadır. Buna karşılık güneşli tatiller 

ise dçare olarak gösterilmektedir.  

Tabii daha devam edebilirim ama anafikir zaten aşağı yukarı ortada. Çerçeveye sokma, 

sözdizimi, karşıtlama ve önceden varsayma gibi bir dizi dilbilimsel yol kullanan gazeteler ve 

seyahat acenteleri inandırıcı bir hikaye anlatıyor. Hikayeleri güneş ışığının mucizevi ölçüde iyi 

olduğu ama soğuk, yağmur, yağışlı ve bulutlu havanın kötü olduğuna dair bir hikayedir. Kötü 

havalar (pek adil olmayarak) Britanya ile özdeşleştirilirken, iyi havalar hep uzaklardaki tatil 

köylerinde bulunabilmektedir. Burada amaç, okurun yaşadığı yere ve bu yerdeki sürekli 

değişen havaya dair tatminsizlik duymasının ve güneşli tatiller satın almasının sağlanmasıdır. 

Tamam kışları hava belki soğuk olabilir ama bir haftalığına İspanya’ya uçup gelmek hem aşırı, 

hem pahalı hem de ikinci el dükkanından sıcak tutacak bir palto almanızla kıyaslanınca dahi 

oldukça geçici bir çözüm gibi gözükmektedir.    

Bu tatiller, yolculuk için gerekli yakıt, otellerin çevresel etkileri ve genelde bu tatillerle kol 

kola giden alışveriş çılgınlıklarıyla elbette ekolojik olarak tahrip edici niteliktedir. Ancak bir 

başka husus daha vardır; yılda sadece bir iki hafta “tatil” yapılabilirken yaşanılan mahallerin 

yakınlarındaki yeşil alanların, sürekli çeşitlilik ve değişiklik sunan ve mevsimlerle renklenen 

hava durumu sayesinde yıl boyunca keyfi çıkarılabilir.  

Bu sorunun kökleri, içinde yaşadığımız kaptalist toplumun temelindeki asıl sorunlardan 

kaynaklanmaktadır. Hiçkimse yaşadığı yerel mahalinde bedavaya mutlu olabilen insanlardan 

kar edememektedir. İnsanlar sağlıklı ve daha mutlu olsa da “ekonomi büyümemektedir”. O 

yüzden yakınlarda ziyaret edilebilecek harika yerleri ve edinilebilecek deneyimleri anlatan 

reklamlar yoktur; sadece “güneşli tatiller” içindir reklamlar. Seyahat firmaları özünde bedava 

olan bir şeyi -havayı, hava durumunu- alıp güneşli tatiller amabalajında müşteriye 

satmaktadır. Kendi karları için reklam gelirlerine bağlı olan gazeteler de bu çizgiyi devam 

ettirmektedir.  

 



13 
 

Ama bu çizgi, bu eğilim, reklamlar ve gazetelerin içimizde tatminsizliğe sebep olan ve 

çevreye zarar vermeye iten bu hikayeleri iletmek için dili nasıl kullandıklarına dair eleştirel 

bir farkındalık oluşturularak kırılabilir. Eleştirel farkındalık sayesinde bu hikayelere direnme 

gücü kazanırız; hem bunların özünü açığa çıkararak hem de temel sorunlarını göstererek 

ama daha da uygulamaya dönük olarak yakınlarımızda bulunan yeşil alanlarda “tatile” 

çıkarak.  
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Bugünlerde hava durumunun ne olduğunu unutmuş gibiyiz. Tim Ingold “Manzaradaki kalıcı 

şekilleri vurgularken, bunların sergilendiği ortamın içindeki akışları ihmal ettiler. Başka bir 

ifadeyle, hava durumunu gözardı ettiler”5 derken aslında filozoflar ve teorisyenlerden 

bahsediyor olsa da  bu husus bazı çevreciler ve bir ölçüde hepimiz için söylenebilir. Doğal 

çevre deyince sadece toprak, ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar gibi somut unsurların akla 

gelmesi ve bu esnada daha geçici ve değişken hava, aydınlık, sıcaklık ve nem unsurlarının 

ihmal edilmesi, havanın dünyadan ayrı, sanki varoluşun temel bir parçası değil de bir başka 

dış gerçeklikmiş gibi muamele edilmesi pek kolaydır. Hava durumunun sıklıkla bir sıkıntı veya 

rahatsızlık kaynağı olarak görülmesinin sebebi bu da olabilir; soğuk, sis, rüzgar, yağmur ve 

bulutlar nesneler ve varlıkların katı dünyasına dair zihinsel imgeler üzerinde net etkiler 

bırakmaktadır. Bu yerleşik zihinsel imgede değişiklik yapmak yerine bu etkilerin geçmesini 

bekler, rüzgar durup yağmur dininceye dek kapalı mekanlarımızda otururuz. Gerçekte 

yaşadığımız hava durumu dünyasına çıkmaktansa, içinde yaşadığımızı zannettiğimiz dünyaya 

geri girmeyi bekleriz.   

 

Hava ve Dünya 
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Tim Ingold resmi olarak antropolog (insan bilimci) olsa da çalışmalarının kapsamı bundan çok 

daha geniştir. Antropoloji, arkeoloji, sanat ve mimarlığı bir araya getirerek insanlar ve çevre 

arasındaki ilişkileri irdelemektedir. İnsanın ne olduğuna dair derin soruları irdelemesiyle 

filozof niteliğindedir ama görüş açısı sadece okuma ve düşünme ile değil aynı zamanda 

Kuzey Kutup Dairesindeki yerli insanlarla etkileşimleri sayesinde şekillenmiştir. Hava durumu 

dünyası terimini yaratan da Ingold’dur. 

Benim için Ingold sadece antropolog ve filozof değil aynı zamanda bir nevi sihirbaz! Yazıları 

beni durup dünyanın olduğu gibi kabullenmiş olduğum kimi unsurlarını tamamen baştan 

değerlendirmeye itmektedir. Patikalar gibi. Her sabah evimin yakınında başka insanların 

yürürken “toprağı sıkıştırıp, bitkilerin gelişim özellikşerini değiştiriren yada yeniden 

oluşturduğu patikalarda koşarım (sf. 128). Tabii ilk düşüncem patikaların “yerde” olduğu ise 

de, Ingold bunların aslında “yeri örtmemiş, yere çizilmiş” olduğunda ısrar etmekte (sf. 127) 

ve şöyle demektedir: 

Patika, karasal olduğu kadar havasal da birer olgudur. İnsan olsun olmasın, mecburen 

yerde yürürken etraflarındaki havayı teneffüs eden canlılar tarafından ortaya çıkarılan 

patikalar sadece toprağa çizilmiş değil aynı zamanda rüzgar ve hava akımları içerisinde 

asılı gibidir (sf. 130). 

Düşünecek olursanız, sadece yeri örten bir patika bir işe yaramazdı. Patika doğal olarak yere 

olduğu kadar havaya da ait olmalıdır. Patikaları kullanan insanlar ve diğer hayvanlar da bu 

çift varoluşa sahiptir; “yaşayan, soluk alan bir vücut aynı anda hem yerde hem havada 

varolmaktadır” (sf. 122). Bitkilerin varoluşu da hava ile yer arasında uzanır; “yerin üzerinde 

değil içinde yetişirler; kökleri toprağın derinlerine giderken gövde ve yaprakları açık havada 

oynaşır ve hava akımlarıyla hışırdar” (sf. 125).   

Tarlaların kapısının eşiğinde, bu bahar boyunca dikkatle izlediğim bir kır çiçeği öbeği var. 

Havalar ısındıkça çançiçeklerinin çıkmaya başladığını, ardından bunlara çitlembik çiçeklerinin 

mor çiçekleriyle eşlik ettiğini gördüm. Çançiçekleri ölürken mavi kantaronlar açtı, ardından 

şeytan tüyleri (hindiba), unutma beni çiçekleri, düğünçiçekleri, kızılyoncalar ve yüksükotları... 

Bu bana çiçeklerin kendilerinin de havanın bir parçası olup olmadığını düşündürdü. Çiçekler 

sıcaklık, nem ve günışığı tam uygun olduğunda açarlar, karanlık çökünce kapanırlar, yağmur 

ve ısı durumlarına bağlı olarak yaşar veya ölürler. Belki sadece kendilerinin dışında gelişen 

hava durumlarına yanıt veriyorlar diyebiliriz. Ama bitkiler aynı zamanda hava durumunu da 

etkiler –yerden suyu gövdelerine ve yapraklarına kadar çeker ve ardından atmosfere salarlar 

(bir terleme süreci). Yağmur ormanları bunu öylesi bir ölçekte yapmaktadır ki kendi 

yağmurlarını meydana getirir, hayatta kalmayı temin etmek adına hava durumunu 

değiştirirler. Japonya’da hava durumu tahmin programları, Nisan ayında güneydeki Kyushu 

adasından başlayıp Tokyo’dan geçip kuzeydeki Hokkaido’ya varana dek çiçek açan kiraz 

ağaçları dalgasını takip eden bir “kiraz ağacı bölümü” de yer almaktadır. Çiçekler havanın 

birer parçası gibi görünmektedir ya da belki hava ile dünya iki ayrı sistem olmayıp hava-
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dünya veya hava durumu dünyası veyahut dünyanın hava durumu diyebileceğimiz tek bir 

varoluşun parçasıdır.  

Aynı mantık üzerinden, insanlar da bu hava-dünya veya hava durumu dünyasının 

parçasıdırlar: yağmur yağdığında şemsiyeler açılır, sıcaklık düştükçe paltolar giyilir, duruşlar 

değişir, ve dil değişir; loş veya yağmurlu günlerde hava denilince “berbat” kelimesi çıkar 

gelir. Ayrıca, faaliyetlerimizin iklim üzerindeki etkileri yoluyla biz de hava durumunu 

değişikliğe uğratmaktayız, ancak maalesef yağmur ormanları gibi lehimize değil hayatta 

kalma ihtimalimizi azaltacak şekilde. İnsanlar, çiçekler, bitkiler, ağaçlar, kayalar, patikalar, sis 

ve yağmur hep aynı hava durumu dünyanın parçasıdır; biz bu gerçeği her zaman algılayıp 

farkına varamasak da. Ingold şöyle yazmaktadır:  

Gelin görün ki, havayı klimalı, sıcaklık ayarlı, yapay aydınlatmalı ve cam kaplı 

binalarının dışına atma yönündeki tüm çabalarına rağmen, hiper modern şehirlerin 

sakinleri de hava durumu ile münasebet kurmak durumunda kalmaktadır (sf. 131). 

Bir seferinde Tim Ingold ile karşılaştım ve ona hava durumunu dünyamızdan uzaklaştırma 

yolunda fazla ileriye gitmiş olduğumuzu ve hava-dünya ile tekrar bağ kurmamız gerektiğini 

düşünüp düşünmediğini sormuştum; gönülden evet bu bağı kurmamız gerektiğine katıldığını 

söylerken hiç tereddütsüzdü.  
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Her ne kadar kesinlikle bu hikayeyi destekler ve teşvik eder yönde davranmaktaysalar da 

tabii ki güneşli havanın iyi ve her tür diğer havanın kötü olduğu hikayesini uyduran seyahat 

acenteleri değildi. Hayır bu hikaye daha da derine, Britanya kültürünün kalbine kadar 

inmektedir. Yabancı insanlar karşılaştıklarında birbirlerini “Ne güzel hava, değil mi!” (yalnızca 

havanın sıcak ve güneşli olduğu zaman) veya “Ne berbat hava, değil mi...” (birazcık sis, 

yağmur veya bulut olduğu zaman) şeklinde selamlamaktadır. Yabancıların farklı siyasi 

görüşleri veya dini inançları olabilir ama üzerinde anlaşacaklarına bahse girilebilecek tek bir 

şey varsa o da güneşin iyi, yağmurun kötü olduğudur. Bütün Britanya boyunca pek çok 

insanın aklındaki kalıp işte budur.  

Sıcak ve kalabalık bir toplantı odasında öğretim stratejilerine dair soyut kimi mevzuları 

tartışarak geçirdiğimiz uzun bir günü anımsıyorum. Sonunda eve gitme vakti geldiğinde hava 

kararmaya başlamıştı ve sokak ışıkları altındaki parıltısı hariç görünmez, hafif bir yağmur 

çiseliyordu. Akşam havasına çıkarken arkadaşım Phil bunu görüp “Ah ne berbat!” dedi. Ona 

nasıl da canlanmış, yenilenmiş ve hayat dolu hissettiğimi, saatlerce kapalı odalarda 

hareketsiz oturmanın nasıl da vücutlarımızın evrimine aykırı olduğunu, vücudumuzu ferah 

havada serbestçe hareket ettirmenin ve tenimizde nazik bir rüzgar ve yağmur damlacıklarını 

hissetmenin nasıl da daha insanca olduğunu açıklamaya çalıştım. Sanırım kullandığım ifade 

“Ama Phil, o odada bunca saat oturduktan sonra bununla karşılaşıvermekte harika bir yan da 

yok mu?” gibi bir şeydi. Bir anlığına etrafına yeni gözlerle baktı, “evet, var...” dedi ama sonra 

“yok yok, yine de berbat” deyip kafası aşağıda aceleyle arabasına koştu. SADECE GÜNEŞLİ 

 

Hava Durumu 

Tahminleri 
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HAVALAR GÜZELDİR hikayesi, yağmuru “kötü” dışında farklı bir şekilde görmesini engelleyecek 

kadar zihninin derinliklerine yer etmişti.  

SADECE GÜNEŞLİ HAVALAR GÜZELDİR hikayesi öylesine yaygındır ki, Britanya’da kuralları uyarınca 

yaşadığımız hikayelerden biri olarak kabul edilebilir. Kuralları uyarınca yaşadığımız hikayeler, 

bir kültürün içerisinde pek çok insanın zihninde yer alan ve arkadaşlarla sohbetler olsun hava 

tahmin programları olsun etrafımızdaki gündelik metinler içerisinde sık sık karşımıza çıkan 

dünyayı algılayış biçimleridir. Bazen bu hikayeler yardımcı olabilirken bazense zararlı ve 

tehlikeli olabilmektedir. SADECE GÜNEŞLİ HAVALAR GÜZELDİR gibi bir hikaye, insanların yaşadıkları 

yerden keyif almalarını engeller, insanları yılın büyük kısmı boyunca doğadan soyutlar ve 

arabada seyahat etme, kapalı AVM’lerde alışverişe gitme, sanal dünyalara kaçma ya da 

güneşli diyarlara uçmaya iter nitelikte olduğunda zararlı hale gelmektedir.   

Gündelik sohbetlerin ötesinde, SADECE GÜNEŞLİ HAVALAR GÜZELDİR hikayesi en fazla, hava durumu 

tahmin programlarının görünüşte masum ve olağan dillerinde destek bulmaktadır. Hava 

durumu tahmincileri asla yağmurdan serinletici, ferahlatıcı, canlandırıcı ya da hayat verici bir 

şey olarak değil her daim sadece bir hayal kırıklığı veya rahatsızlık kaynağı olarak bahseder 

gözükmektedir.  

Hava durumu tahminlerine ilgim, birkaç yıl önce uzun bir sıcak hava dalgası esnasında 

başlamıştı. Temmuz ayında kavurucu sıcaklıkların hüküm sürdüğü üç hafta boyunca her gün 

yorgun, bitkin hissettiğimi ve evin gölgesinden çıktığım gibi başım ve omuzlarımda güneşin 

baskısını duyduğumu anımsıyorum. Sadece beni değil, kurumakta olan bitkiler ve su 

birikintilerinde yıkanmayı özleyen kuşları da canlandıracak serin bir yağmur bekliyordum. 

Beni şaşkına çeviren bu halde bile hava durumu tahmincisinin nasıl da sıcak ve güneşten 

olumlu olarak bahsettiği olmuştu. Aşağıda sıcak hava dalgasının en sıcak gününden tipik bir 

örnek: 

Hava durumu yarın harika olacak …açıkhavada yapmayı planladığınız hiçbir şey 

mahvolmayacak; muhteşem güneş ışığı, çok çok yüksek sıcaklıklar …çok düşük bir 

yağmur riski olduğu düşünülürse genel anlamda mükemmel bir haftasonu bekliyoruz 

(yerel hava durumu tahmininden, BBC Points West) 

 

Buradaki çizgi gayet belirgin: sıcak, güneşli hava olumlu (harika, muhteşem) ve her türlü 

başka şey olumsuz. “Mahvolma” tabiriyle işaret edilen, başka herhangi hava durumunun 

güneş ışığını mahvedeceği iması ile beraber yağmur burada beklenen ve cezbedici bir 

ihtimalden ziyade “risk” olarak vurgulanmaktaydı.  

 

Sıcak hava devam ettiği sürece hava tahmin programlarını takip ettim ve farklı hava 

durumlarına dair kullandıkları tabirleri not aldım. Kuru, sıcak ve güneşli havanın, güzel, hoş, 

tatlı, harika, en iyi, fantastik, muhteşem, şahane, düzgün, iyi, mükemmel ve müthiş  gibi 

kelimeler kullanılarak olumlu gösterildiğini ve tüm diğer hava durumlarının ise (sisli, bulutlu, 
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yağmurlu, kapalı, gök gürültülü, rutubetli, sağanak yağışlı, nemli, rüzgarlı, sıkıntılı veya gri 

hava) olumsuz gösterildiğini gözlemledim.  

 

Aslında gayet normal Britanya hava koşullarını anlatan kelimeler neredeyse komik derecede 

olumsuzdu. Bir tahmin programı heyhat (alas) ünlemini kullanmış, toptan çaresizlik ifadesi 

olarak “Heyhat, ne çok bulut...” demiştir. Yağmur salgınları (outbreak), bulut musibeti 

(plague); sanki bunlar hastalıkmış gibi. Bulutlar doluşur, oyalanır, aylaklık eder ve rahatsızlık 

kaynağıdır; tıpkı yaramaz ergenler gibi. Üzücü ama İskoçya bir miktar yağışlı derken duygular 

öne çıkarıldı (ki mesela bu esnada İngiltere ’30 dereceye yakın şahane sıcaklığın tadını 

çıkarıyor’ olabilir) ve “yer yer yağış” hayal kırıklığı olarak etiketlendi. Alçak kıyı sisi ve 

sağanak yağışlar tehdit olarak nitelendirildi. Sonunda sıcak hava dalgası sonlandığında ve 

sağanak yağmurlar başladığında, hava tahmin programı sunucusu bunu fena havalar olarak 

tanımlamıştı.  

 

Yakından bakınca açıkça görülüyor ki hava tahmin programlarında olumsuz olarak nitelenen 

her şey ya su (bulut, yağmur, sis, nem) ya da karanlık (loş, kapalı, gri hava) ile ilişkiliydi. Bu 

çıkarım, suya ve karanlığa dair derin bir toplumsal korkunun varlığına işaret etmektedir. 

Sürdürülebilirlik açısından, insan vücudunun %60’ının su olması ve gezegendeki diğer yaşam 

biçimleriyle birlikte bizim de hayatta kalmamız için suya bağımlı olmamız temelinde bu 

husus endişe vericidir. Ve karanlık: parlak günışığından ziyade genellikle kapalı, loş veya gri 

havalar özellikle Britanya’da kesin daha sık görülmektedir. Bu su ve karanlığa dair kültürel 

korku, bizim yaşadığımız dünyadan yılın çoğunluğu boyunca keyif almamızı engelleyebilir ve 

hava tahminlerinin dili bu korkuyu körüklemekle suçlanabilir.    
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“Yine şahane bir gün, hiç yağmur tehdidi yok”. 33 derece sıcakta terlerken, hava durumu 

tahmin programının bir şeyler yanlış yaptığını anladım. Hava durumunu yanlış tahmin etmiş 

değildi ama beni, yani izleyicisini doğru tahmin edememişti. Hava durumu programı açıkça 

belli oluyor ki benim güneşin iyi olduğunu düşünen, sisten, yağmurdan, bulutlardan nefret 

eden biri olduğumu varsaymıştı. Hava durumu programları sürekli olarak sıcak, parlak 

güneşin iyi ve her türlü farklı havanın kötü olduğunu varsayıyorsa, belki izleyiciler de 

zamanla böyle düşünmeye başlıyordur.    

Sonuçta alışılmadık bir çalışma gerçekleştirmeye karar verdim. Her gün sabahtan önce 

dikkatle programı dinleyip ardından her hava koşulunda evimin yakınındaki yeşil çayırlarda 

koşmaya dışarı çıkarak hava tahmin raporunun kendimce doğruluğunu test edecektim. Hava 

koşullarını doğrudan vücudumda deneyimleyecek, nasıl hissettiğimi çok dikkatlice 

algılamaya çalışacak ve hava tahmin raporundaki ifadelerle karşılaştıracaktım. Programda 

“Güne kasvetli ve hayal kırıklığına uğratıcı bir şekilde başlıyoruz” denilmişse, etrafımdaki 

havanın kasvetli olup olmadığına hava koşullarına bakarak karar vermekten ziyade hayal 

kırıklığına uğramış hissedip hissetmediğim üzerinden doğruluğunu kontrol ediyordum. 

Deneyimlerimi internette blogumda paylaşıyor ve hava tahmin raporunun doğruluğunu, 

tepelerden kıvrılarak akan sise dair rahatsızlık kaynağı olarak değil de huşuyla bahsedebilen 

doğa yazarları gibi diğer kaynaklardan karşılaştırıyordum. Bu bir bakıma “ciddi” bir 

araştırmaydı ama beklediğim sonuç kendime, yaşadığım yere ve insanla dünyanın doğasına 

Hava-dünya 

içerisinde   

koşu 
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dair kişisel keşifler ortaya koymaktı. Tabii daha pratik faydaları da vardı; tüketim zorunluluğu 

olmaksızın mutluluk ve sağlık kazanmak gibi, sürdürülebilirlik için elzem unsurlar. Düşündüm 

de belki de kendim hakkımda öğrendiklerim başka insanların da kendileri ve dünyanın hava 

durumu arasındaki ilişkiyi keşfetmeye sevk edebilir; işte o yüzden okuduğunuz bu makaleyi 

yazıyorum.  

Şimdi dönüp hava durumu dünya günlüğüme, bloguma bakıyorum, araştırmanın başlangıcını 

bulmak için ekranda aşağı kayıyorum; kayıyorum kayıyorum ta ki en başa 9 Eylül 2014’e 

geliyorum. Yani not almadığım aralıklar olsa da neredeyse iki yıl olmuş! 

Görüyorum ki başlarda sabahın altı buçuğunda loş ışığa ve soğuğa rağmen hiç de alışık 

olmayan gövdeyi yataktan kaldırıp koşturmak biraz zor olmuş. Ama yine de 9 Eylül’de 

yolculuğuma başlamışım bile; işte yazdıklarım: 

Bu sabah koşumda duru bir sabah aydınlığı ve havada serinlik vardı. Güneş sandım 

ama tüy gibi bulutlar arkasında belli belirsiz bir dolunay olduğunu gördüm. 

Yeryüzünden serinlik ve hafif bir sis yükseliyordu; sisin içinde sıra sıra kendilerini belli 

eden çitler, örümcek ağlarını sergileyen çiyle bezenmiş çimler ayaklarımı ıslattı... Uzun 

mısırları geçerken ıslak yaprakları gömleğime çarpıyordu. Yaprakların soğukluğundan 

biraz irkildiysem de nahoş değildi ya da en azından öyle olduğunu hatırlattım kendime. 

Koşmaya başladım ve dikkatimin nasıl da kendime çevrildiğini gördüm; yeterli nefes 

almak bütün dikkatimi gerektirmişti. Ardından alıştım ve ritim tutturdum, dikkatim 

yavaş yavaş etrafımdaki dünyaya döndü. O anda ya da belki şimdi o ana dair aklıma 

gelen tek düşünce ben yatakta horlarken buranın her sabah evimin hemen dışında 

bekleyip durduğu oldu. Dönüşte evimi görmekten mutlu oldum; yerli yerindeydi ama 

artık daha büyük bir dünyanın parçasıydı. Sadece evde değil o büyük dünyanın içinde 

de yaşamam gerektiğini hissettim. Belki o daha büyük yer hava-dünya bütünü ve ev de 

onun parçası –ama küçük bir parçası. İçimde bir şeylerin değiştiğini hissettim, daha bir 

gün olmuş olmasına rağmen...  

O günkü hava durumu raporunda “Yarın sabah güne biraz soğuk bir başlangıç olacak, ilk 

başta biraz sis ve pus görülebilir ama bunun dışında harika parlak bir gün ve zaman zaman 

güzel güneşli saatler bekliyoruz” denilmişti ama yanlıştı. Olumlu vurguları parlak ve güneşli 

üzerine kullanırken, sis ve pus kendi başına iyi olamazmış gibi ama bağlacıyla bunları 

olumlunun karşısına koymuş olması yanlıştı. Ama aslında gayet de güzel ve iyiydiler. Eve 

döndüğümde içimde bir şeylerin değiştiğini söylemiştim; bu duygu, sis ve pus ve ay ve 

ağaçların güzelliğinden, hayatta olduğum hissinden ve bu gerçek hava-dünya içinde 

koşmaktan dolayıydı. Bunca zaman dışarıda beni beklediği ama benim farketmediğimi 

anlamış olmamdandı. Ve yarın sabah ve her sabah beni aynı yerde bekliyor olacağını 

biliyordum.    

Ertesi gün yani 10 Eylül’de, hava tahmin programında “bulut istilasından” bahsedilmiş ve sis 

için “oyalanma” olumsuz ifadesi kullanılmış, “umarız ki zaman zaman güneşli zamanlar da 
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olabilir” denilmişti. Profesyonel bir makineden ziyade bir çocuk makinesi olsa da pek çok 

maceramda bana eşlik eden eski Nikon coolpics fotoğraf makinemi yanıma aldım.  

10 Eylül 2014 

Eve gidip fotoları yüklediğimde, yaşadığım deneyimi iki boyutlu bir fotoğraf karesinde ifade 

etmenin nasıl da imkansız olduğunu anladım. Ağaçlar ve çimlerle birlikte aynı sisin içinde 

olmak, koklamak, içine çekmek, çitler ve ağaçların engin manzarasını izlemek... Bu sık sık 

aklıma gelen bir düşünceydi zaten; dışarıda doğa içindeki deneyimlerin kelimeler veya 

fotoğraflarla aktarılmaya çalışılmasındaki imkansızlık... Bir çalılık içinden gelen kuş 

seslerinden ibaret bir koronun şarkısını duyuyorum ve yaklaştığımda daldan dala sıçrayan 

sayısız kuşun silüetlerini izleyebiliyorum. Şimdi bunu nasıl ifade etmeye, aktarmaya 

çalışayım? Fotoğrafla? İmkansız. Kelimeler? Yine imkansız çünkü gördüğüm şeyde harikulade 

bir şeyler vardı ve o harikulade kelimesi bunları anlatmaya yetmiyor. Doğa yazar ve 

şairlerinin en yeteneklileri arasında bu ifade gücünü aradım durdum ve her ne kadar bazıları 

hava-dünya dediğimiz varoluşu daha iyi anlatabilmişse de hiçbiri bu hissiyatı tamamen 

yakalayamamıştır. İşte bu yüzden sadece internet, televizyon, kitap, fotoğraf ve dergilerle 

değil dışarıda, hava-dünyanın içerisinde olmak ve onu doğrudan deneyimlemek çok 

önemlidir.  
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Her sabah aşağı yukarı aynı saatlerde koşuya çıktığım için ayın büyüme ve küçülmesine ilk 

kez tanık olabildim. Daha önce ayı gördüğüm zamanlar bazen dolunay bazen yarım bazen 

ince bir hilal oluyordu. Koşuya başladığım ilk gün ay dolunaydı ve ince bulutların pusu 

ardından kendini gösteriyordu, sonraki gün mavi gökyüzünde yine yuvarlak ve sonra fark 

edilir şekilde daha küçük, ardından bulutların arkasından zor seçilen bir ay, sonra dörtte üçü 

gözüken sonra yarım sonra hilal sonra ise kaybolan bir ay. Ayın evrelerinin isimlerini 

öğrenmeye başladım; şişkin ay, ilkdördün, sondördün... Sonra bulutların isimlerini öğrendim: 

sirrus, altostratus, kümülonimbüs... Çok daha sonra baharda, kır çiçeklerinin isimlerini 

öğrenmeye başladım. Çayırlara giden kapının yanı başındaki kır çiçeği öbeğini izler oldum; 

yüksükotu, frenk maydanozu, mavi kantaron, unutma-beni çiçekleri, kızılyoncalar...  

Ama isimler de gerçekliğin kendisini ifade etmekte yetersizdi. “şişkin ay” terimi ve internette 

siyah arkaplanda parlak bir ayla resmedilen görüntüsü benim kafamı kaldırdığımda 

yaşadığım elimi uzatsam tutacağım hissinin, bir anlığına önünden geçen tüy tüy bulutların, 

etrafımdaki ağaçlarda yansıyan tek renkli ışığının ve ben koşarken çitlerin arkasından beni 

nasıl izlediğinin gerçekliğini yansıtmakta yine yetersizdi.   

Hava durumu programı “güne can sıkıcı bir gri ile başlıyoruz” demesine karşın ben 

gökyüzünün asla sadece gri olmadığını farkettim; bulutlar kalınlaşıp inceldikçe sürekli birbiri 

içinde değişen kaynaşan farklı griler ve beyazlar, kimi zaman açılıp kapanan mavilikler veya 

pembelikler gördüm. Hiç de “canım sıkılmamıştı”. 1768 yılının aynı gününe ne dair 

düşüncelerini öğrenmek için Gilbert White’ın hava durumu günlüğünü okudum ve 30 Ekim 

için “Güzel gri bir gün. Tarlalar suya ve kır bitkilerine doymuş” yazdığını gördüm. O günün 

“güzel gri gün” deyişi şu anda tamamen tezat görülürdü.  

Kış yaklaştıkça, her sabah evden ayrıldığım saatler giderek kararmaya başlamıştı. Karanlıkta 

etrafımızdaki şeyler daha kötü değil sadece farklı görünür. Gökte yıldızlar vardır. Çayırda 

koşan geyiklerin belli belirsiz silüetleri o gün aksi takdirde asla yaşayamayacağım bir heyecan 

yaşatmıştır. “Bir çitten geçip çayıra girerken gölgeler arasında üç geyiğin kaçıştığını gördüm –

küçüklerdi, karanlıkta köpeğe benzettim ama koşarken “daha ziyade süzülür gibiydiler” 

yazmışım. Koşuya zifiri karanlıkta başlamak, günün ilk ışınlarını yakalamam anlamına da 

geliyordu: uzak ağaçlar arasında bir beyaz hare, bulutların hatlarının yavaş yavaş ortaya çıkışı 

ve bazen gündoğumu renkleriyle gelen parlak ışıltılar... 
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6 Kasım 2014 

6 Kasım günü için hava tahmini “güne biraz bulutlu başlayabiliriz ama sonra güzelce güneş 

çıkmasını bekliyoruz” demişti. Bulutların kendi başlarına da güzel olabileceği ve parlak 

gökyüzünün keyfini çıkaracağım diye bulutların gitmesini beklemek gerekmediğini 

kanıtlamak istercesine fotoğraf makinemi yanıma aldım. Hava durumu programı 

sunucularının, bulutlardan bahsettikten hemen sonra izleyicilerini gökyüzünü sıkıcı bir mavi 

olmaktan kurtaran bulutların çeşitliliği ve güzelliğinin keyfini çıkarmak için teşvik etmek 

yerine ‘kaybolacaklarını umut ettiklerini’ söylediklerini fark ettim. Mesela “bulutların kısmen 

aralanacağından umutluyum”, “oldukça bulutlu ama umut ederiz ki orada burada güneş 

kendini gösterecek” veya “bugün oldukça bulutluydu ama umut ediyoruz ki yarın kimi 

güneşli zamanlar görebiliriz” gibi. En azından Gilbert White bulutları takdir edebilmişti -3 

Kasım 1783 için çift ünlem kullanarak “harika bulutlar ve gökyüzü!!” yazmıştı.  

Her gün aynı yerde koşuyor olsam da hiçbir zaman sıkıcı değil çünkü manzara hep değişiyor. 

Kış bahara dönerken çiçeklerin çıkması ve ölçesi gibi yavaş değişiklikler ve bulutlar 

gökyüzünü kaplaması veya patikada önümden bir tilki kaçması gibi anlık değişiklikler. Şöyle 

yazmışım: 

Hava-dünya içerisindeki her bir deneyimin nasıl da eşsiz olduğunu bu sabah açıkça 

hissettim. Bir ılıklık, hoş ılık bir rüzgar vardı, havada rüzgar kokusu, önümde bir dizi 

siyah bulut ve ardımda pembeli, beyazlı, mavili gündoğumu. Ben yürürken siyah 
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bulutlar gökyüzünü durdurulamaz şekilde sardı ve ben koşuya geçerken yağmur 

başladı. Saklanma veya sığınak arama güdüsü, yağmurun içinde koştukça, ıslandıkça, 

giderek bir zindelik ve yaşam sevincine dönüştü. 

Yağmur ve rüzgarın içindeyken etrafımdaki ağaçları sadece görmeyip aynı zamanda 

duyabildiğimi, yağmura karşılık yaprakların hışırtısı, damlaların pıtırtısı, yanağımda 

hissettiğim rüzgarın varlığını farkettim. Duyularım dünyayı yeni biçimlerde algılamak için 

kendilerini uyarlıyordu.  

Hava durumu tahminleri hemen hemen her zaman yağmura dair olumsuz bir tavra sahipti: 

“serseri sağanak”, “gizlice yaklaşan yağmur”, “öğleden sonraya doğru sağanak döküntüleri”, 

“endişe etmemiz gereken günün sağanakların kalıcı olduğunun ortaya çıkabileceği Cuma 

günü olduğunu düşünüyoruz” vb... “Endişe etmemiz gereken” derkenki “biz” ifadesidir beni 

endişelendiren zira bu ifade bütün izleyicileri ben dahil kapsıyor ve az da olsa yağmurdan 

endişe etmesi gereken insanlarmışız gibi bir hava yaratıyor.  

Koşarken aklıma nice fikirler gelir, yağmurun sesi veya karganın ötüşünden ilham olarak 

zihnime yerleşiveren düşünceler. Böyle zamanlarda mesela bulutların kızıl altın rengine 

dönmesini izlerken nice şeylerin farkına varmışımdır:  

Farklı hava koşullarında, yüzüme damlacıklar serpiştiren yağmur altında karanlıkta 

koşarken ya da kavurucu güneş ışığı altında dururken farklı bir insanmışım gibi 

hissettiğimin farkına varıyorum. Belki de gerçekten farklı oluyorumdur. Ayrıca 

hayatımda pek az gündoğumu izlediğimi farkettim –on yıllarca her sabah dışarıda 

olmaktansa ya uykudaydım ya da e-postalarımı kontrol ediyordum. Farklı hava 

koşullarında farklı bir insan oluyorsam, belki de gündoğumları boyunca uyuyarak 

olabileceğim farklı insanların gerçekliğini kaçırıyordum bu şekilde. 

John Ruskin bir seferinde, “Güneş ışığı enfestir, yağmur ferahlatıcıdır, rüzgar bizi dayanıklı 

kılar, kar heyecan vericidir; kötü hava diye bir şey yoktur sadece farklı iyi hava türleri vardır” 

şeklinde yazmıştır. Tabii Ruskin biraz abartmış olabilir. Hava-dünya içerisinde geçirdiğim her 

an keyif verici olmadı: yüzüme yüzüme çarpan dolu gerçekten can yakıcıydı, don ince koşu 

çoraplarımı kısa zamanda fethetti ve ayaklarımı buz kütleleri gibi hissettim. Sıklıkla 

uygulamada hava durumunun sebep olduğu sorunlar vardı: işe giderken sırılsıklam olmak 

uygun olmayabilir, ayakkabılar küflenebilir... Veya daha önemlisi; iklim değişikliğinden 

kaynaklı seller, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları giderek daha ciddi ve canlılığı tehdit edici 

nitelikte olabilecektir.   

Hava-dünya içerisindeki koşularıma dair, mutluluğumu artıran ve hem kendim hem de 

etrafımdaki dünyaya dair nice şeyler öğrenmemi sağlayan deneyimler yaşamış olduğumu 

söyleyebilirim. Ve bütün bu olumlu deneyimleri, gündelik konuşma ve hava tahminlerinde 

yüceltilen dar yelpazeden çok daha geniş bir aralığa sahip hava koşulları altında yaşadım. 

Britanya kültürü içerisinde bulunmamdan dolayı karanlık ve suya dair korkular 
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geliştirmişsem de bunları zihnimden attım ve şimdi sabah altı buçukta sevinerek yağmura 

çıkabiliyor, yaşamın canlılığını ve hava durumu dünyasıyla bir olduğum gerçeğini hissetmek 

için can atıyorum.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longing for Clouds - Does Beautiful Weather have to be Fine? (Bulutlara Özlem – Sadece 

Güneşli Hava mı Güzeldir) başlıklı makalesinde Mădălina Diaconu, “uzak turizm mekanlarının 

yaygın tüketiminin altında yatan sebep olarak zavallı mavi gökyüzü  arzusu” olarak 

tanımladığı olguyu eleştirmektedir6. Sorunun, hava durumunu umursamadan etrafımızdaki 

sürekli değişen hava koşullarını takdir etmemizle bağlantısız seyahat, spor, boş zaman vb. 

diğer faaliyetlerimizi yapmamıza olanak tanıdığı için güneşli, kuru havaları sevmemiz 

olduğunu belirtmektedir. Oysa hayatta çeşitliliğe dair duyduğumuz derin fizyolojik 

ihtiyacımızı karşılayan işte bu çeşitliliktir ve bitmek bilmez güneşli günlerle geçen bir 

cennette yaşamak eninde sonunda tekdüze ve sıkıcı hale gelecektir. Diaconu, “Hava 

durumuna dair, sanat, edebiyat  ve bilimden beslenen, kötü havaların şiirsel yanlarını ve 

olağan hava koşullarının içindeki harikalığı ortaya çıkaran yeni, duyarlı bir estetik bakış 

geliştirme” çağrısında bulunmuştur (Diaconu 2015).  

Bir başka deyişle, Britanya’da SADECE GÜNEŞLİ HAVA GÜZELDİR hikayesi kültürde öylesine 

derinlerde yer etmiştir ki artık kuralları uyarınca yaşadığımız hikayelerden biri olmuştur. Bu 

İngiliz Doğa 

Yazını 
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hikayelerin ayırdına varmalıyız, sorgulamalıyız ve sorunlu olduğunu farkettiğimiz zaman  

yaşayacak yeni hikayeler aramalıyız. Bu aramada başvurulacak bir yer de edebiyattır.  

Son birkaç yıldır, etrafımdaki dünyayı farklı insanların, hava-dünyanın içine girip onu bir huşu 

ve takdirle keşfeden insanların gözleriyle görmeme yardımcı olması için çağdaş Britanya 

doğa yazınlarını takip ediyorum. Bu insanlar, yağmura, sise, karanlığa girip kültürlerinin 

verdiği mesajların aksine burada harikulade bir şeyler bulabilmektedir. Bunun ötesinde, 

deneyimlerinin özünü okura iletebilen canlı bir nesir içerisinde keşfettiklerini ifade etme 

yollarını da bulmaktadırlar. Elbette bütün deneyimi kelimelerle ifade edemezlerse de çıkıp 

etrafımızdaki dünyayı kendimiz için keşfetmemiz, yeni bir yolla bu dünyaya yaklaşmamız ve 

yeni keşifler yapmamız yönünde bizi teşvik edebilmektedirler. 

Nightwalk: a journey to the heart of nature (Gece yürüyüşü: doğanın kalbine seyahat), 

doğaya yakınlaşma yolunda balık tutmayı savunmasıyla tanınan Chris Yates’in kitabıdır. Ama 

Nightwalk’ta balıkları rahat bırakmakta (şanslı balıklar) ve bunun yerine gece doğayı keşfe 

çıkmaktadır: “Bu akşam göletler ve göller balık dolu olacak ama ben başka bir yerde 

olacağım” (sf. 6). 

Yates’in günbatımından gündoğumuna kadar bahçesinden başlayıp tepeler ve ormanlara 

uzanan yolculuğunun anlatımı, Britanya kültürünün derinliklerine işlemiş karanlık korkusuna 

karşı gelmektedir. “Gece etrafta kimsecikler yoktu, sadece her biri o gece ne işi gücü varsa 

ona koşturan hayvanlarla, ıssız karanlığın içinde canlanan koca bir gizli dünya vardı” (sf. 15) 

sözleriyle karanlıkta gündüz görmenin imkansız olduğu şeyleri görmenin mümkün hale 

geldiğini veya “Alışıldık çevremin alacakaranlıkta yürürken bambaşka bir hale 

bürünmesinden hoşlanıyorum” (sf. 10) sözleriyle alışıldık şeylerin nasıl da farklı bir ışıkta 

görülebildiğini vurgulamaktadır.  

Gölgeli tepeler ve ormanlar içinden yürürken geyiklere, 

tavşanlara, kuşlara, ağaçlara ve akarsulara rastlıyor. 

Ama aynı zamanda havanın son derece farkında olarak 

“tek başına güneyden gelmekte olan, kabaca balığa 

benzeyen bir bulut” (sf. 5), “yalnız bir gece esintisiyle 

kıpır kıpır titreşen kayın ağaçları” (sf. 28), “incelikli ve 

karmaşık rüzgar akımlarından meydana gelen bir ağ: 

tepelerden gelen serin havalar, vadi kenarlarından 

yükselen ılık havalar” (sf. 28) ve “aşağıdaki vadinin 

mavimsi sisle dolu açıklığı üzerinde süzülen ay” (sf. 46) 

gibi ifadeler kullanabilmekte ve sadece gece dünyasını 

değil hava durumu dünyasını yani hava-dünyayı da 

keşfetmektedir.  

Yates’in hava durumu dünyasına atfettiği olumluluk, 

kısmen etrafındaki görüntü, ses ve kokulara dair verdiği 
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ayrıntılı tasvirlerden gelmektedir. Sadece bunlardan bahsetmek dahi bunların bahsetmeye 

değer ya da bir şekilde özel olduğunu belirtir; örneğin:  

Sırt boyunca yukarılarımdaki her şey kapkara katı bir bir silüet gibiydi: kalp şekilli bir 

akdiken çalısı, genç dişbudak ağacı, devedikeni öbekleri ve en az beş çift tavşan kulağı. 

(sf. 23) 

Kuru kuru sıralamaktansa (“bir akdiken çalısı, bir tane ağaç, birkaç devedikeni ve tavşanlar”) 

ışığı ve şekilleri tasvir ederek Yates okuru, sırttan yukarı doğru bakan ve yukarılarda başka 

canlıların silüetlerini gören kendisinin yerine koymakta. İşte bu yazın türünün işi de budur; 

okuru sıradan bir yere yerleştirir ve burada olmaya dair bir olumluluk hissiyatı vererek 

okurlarını kendileri de dışarı çıkıp benzer deneyimler yaşamaları için teşvik eder.   

Ayrıntılı tasvirin yanı sıra Yates ayrıca oldukça güçlü bir leksikal araçtan (aynı yaşam alanına 

ait sözcük öbekleri) faydalanmakta. Buna verilebilecek bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

Boynuzlu geyik “adeta gerçekdışı – bütün buraların koca bir ortaçağ ormanı olduğu 

zamanların mitolojik bir kalıntısı” gibi göründü (sf. 24) 

“Tahtalı güvercinin biri ötmeye, alışıldık, yumuşak tınılı mantrasını söylemeye başladı – 

bu ortamda gerçekten büyüleyici bir sesti” (sf. 46) 

“o büyülü ışık, o sarhoş edici hava…” (sf. 24) 

“kuşun duru gece göğünün içinde birden ortaya çıkıvermesine sanki mucizevi bir şeyler 

vardı” (sf. 29) 

Bu güçlü ve olumlu sözcükleri kullanarak Yates KARANLIK KÖTÜDÜR temelinde yayılan kültürel 

hikayeye karşı çıkmakta ve yerine KARANLIK İYİ OLABİLİR temelinde bir hikaye koymakta ve gece 

dünyasını, perdeleri kapatarak kendimizi uzak tutacağımız bir yer olmaktan çıkarıp harikalar 

ve gizemlerle dolu bir yer olarak gözler önüne sermekte. Karanlıkta yaşanabilecek yeni 

deneyimler, parlak ambalajlı yeni şeyler almak veya uzak ülkelere seyahat etmekten 

bambaşka bir yolla tatmin edici bir hayat yaşamak için gerekli olan çeşitlilik ve değişikliğe 

ulaşmanın kapısını aralamaktadır. KARANLIK İYİ OLABİLİR hikayesi işte bu noktada yaygın SADECE 

GÜNEŞLİ HAVA GÜZELDİR hikayesine karşı çıkmak için faydalı bir hikayedir. 

 

 

 

Chris Yates’in karanlık şerefine sunduklarını Melissa Harrison Rain: four walks in English 

weather (Yağmur: İngiltere hava koşulları altında dört yürüyüş) adlı kitabında bu sefer 

yağmur için sunmaktadır. Dört farklı mevsimde yağmur altında Wicken Fen, Shropshire, 

Darent Vadisi ve Dartmoor’da yürüyüşlere çıkmış ve yağmurun rahatsızlık verici olabilmesine 
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karşın harikulade de olduğunu keşfetmiştir. Bunun da ötesinde, yağmurun bizi insan yapma 

yönünde oynadığı rolü keşfetmiştir. Yates ve Harrison birlikte, Britanya kültürü içerisine 

yerleşmiş iki derin korkuya hitap etmekte (karanlık korkusu ve su korkusu) ve canlı bir dil 

kullanarak uyarınca yaşayacağımız yeni hikayeler önermektedir.  

Yates gibi Harrison da normalde caydırıcı kabul ettiğimiz hava koşulları altında hava-dünyaya 

çıkmaktadır: “Çoğumuzu kapalı kapılar ardına kaçışmaya iten bir şey olduğu için, yağışlı bir 

öğleden sonrada doğada neler olduğuna pek az insan tanıklık edebilmektedir” (sf. xi). 

Islanmaya çözüm sadece su geçirmez kıyafetlerdir. Alfred Wainwright’tan alıntı yaparak 

Harrison: “Kötü hava diye bir şey yoktur, sadece yetersiz giysiler vardır” demekte ve 

ardından yağmur altında dünyanın sunduğu sesler ve görüntüleri ayrıntılarıyla tasvir 

etmektedir: 

O gün baştan ayağa su geçirmez giysilerimizi giyip (köpeğin bile yağmurluğu vardı) eski 

bir demiryolu hattı üzerinden Keswick’ten Threlkeld’e yürüdük ve halk ağzıyla 

gerçekten bardaktan boşanırcasına yağdı. Ama... harikaydı; giysilerimiz sayesinde kuru 

ve sıcaktık, Greta Nehri beyaz köpükler saçarak çağıldıyordu, bir karatavuğun ışıldayan 

kayalardan ustaca suya kayıvermesini ve ağaçların yapraklarının yeşil yeşil parlamasını  

izledik (sf.  xiii). 

Bitkiler üzerinde suyun görüntüsü yazarın tekrar tekrar anlattığı 

bir temadır: “gümüş damlacıklarla bezeli birkaç çıplak akdiken 

çalısı vardı” (sf. 10), “Çiçeklenen tek bir minik yavşanotu 

bulabildim …polenlerinin sürüklenip gitmesini engellemek için 

taç yaprakları yağışlı havada kapanmış” (sf. 14). Bu zihinsel 

imgeler bir araya gelip hava durumu ve dünyayı kusursuz tek 

bir hava-dünya içinde birleştirmektedir.   

Harrison’ın yağmura olumlu özellikler yüklerken kullandığı 

yollardan biri çocukken yağmurlu günlerde kapalı kalmanın 

verdiği bunaltıyı açık havanın verdiği ferahlık ve özgürlükle 

kıyaslayarak anlatmasıdır: 

İçeride hapis kalmak en berbat cezaydı: heyecanlı şeyler 

hep dışarıdaydı (sf. 11) 

Havanın iyi olduğu günlerde yakınlardaki ormanlara kaçardık... gerçekten yağışlı bir 

gün ise koca oyun diyarının evin sıkıcı ve dar dört duvarı arasına sıkıştırılıvermesiydi ve 

buna gıcık olurduk. (sf. 12) 

Harrison’ın yazım tarzına dair en sevdiğim şey doğayı etkin bir öğe olarak tanımlamasıdır. 

Yağmurun “canlı manzaramızın yazarlarından biri” olduğunu söylemekte (sf. xi) ve 

cümlecikler içinde sıklıkla yağmur bir şeyler yapan özne konumunda bulunmaktadır: yağmur 

“kaynağın yüzeyini çukur çukur yapıyor” (sf. 9), “meyhanenin damında tekrar pıtırdamaya ve 
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çatının kadim, tok perdelerini çalmaya başlıyor” (sf. 26). Ayrıca her türlü canlı varlık da işleri 

güçlerine koşturan etkin özneler olarak tasvir edilmektedir: 

Nisan …değişime açıktır, yağmur bulutları çabucak bir araya gelip gökyüzünü 

kapatabilir …Nisan yeryüzünde de değişim demek. Ilık, nemli toprağın bağrında 

derinde tohumlar çimlenmekte, çalı çitler yapraklanmakta, kır çiçekleri açmaya 

başlamakta, böcekler üremekte, her yerde kuşlar çok çok meşgul, yuva yapmakta, 

bölgelerini savunmakta. Hayat büyüme ve üreme işlerine devam etmekte; yağmur 

rahatsızlık kaynağı gibi gelebilir ama yılın bu döneminde aslında hayati önemdedir (sf. 

29).  

Bu anlatım, hava-dünyaya dair denk geldiğim en iyi tasvirlerden biri: hava koşullarını, 

yağmur bulutlarının  bir araya gelmesi ifadesiyle, yeryüzündeki tohumlar, çalılar, kır çiçekleri, 

böcekler ve kuşlara uzanan hayatı da işlerine güçlerine bakarken etkin özneler olarak 

resmetmekte ve ardından bu hayatın hava koşulları ile arasındaki bağlantı ve bağımlılığı 

anlatmakta. İnsan da tüm bunlarla ilişkisiz değildir –insan da orada, su geçirmez 

kıyafetleriyle her şeyi gözlemlemekte.  

 Tabii yağmur her zaman yumuşak huylu değildir. Arkadaşım Tim de geçenlerde 

Harrison’ın Greta Nehri kıyısında yürüdüğü aynı rotada yürüyüş yapmıştı. Bu yıl Keswick’i 

vuran sel sularıyla yüzyıldan daha eski iki demiryolu köprüsü bir kenara atılmış ve patika yer 

yer kaybolmuştu. Kasabanın uğradığı selin faturasını kasaba sakinlerinden biri yıllar önce 

giderek sayısı artan fabrika değirmenlerini çalıştırmak için Keswick mahalinde nehre 

yerleştirilen yapay bentlere kesmekteydi. Eğer doğruysa, insanların hava-dünya üzerindeki 

etkilerinin sonucunun ve daha sonra bununla bağlantılı olarak insanlar üzerinde oluşturduğu 

olumsuz etkilerinin bir örneğiydi. İlginçtir ki Tim’e nehir bentlerinden bahseden kasaba sakini 

Tim’e ayrıca kızının geleceğin şarkı sözü yazarlarından olduğunu ve en ünlü şarkılarından 

birinin “I hope the rain comes in” (umarım yağmur gelir) adını taşıdığını anlatmıştı. Küçük bir 

çocukken yağmurdan ıslanarak gelip hikayeler anlatılıp ve şarkılar söylenen eski günlere dair 

gibiydi. Açıkçası, hava koşullarına uygun kıyafet sahibi olmak ve ısınıp kurumak için gireceğin 

başının üstünde bir damın olması yağmurdan keyif almak için mecburi şartlardır. Bütün 

insanların dünyanın hava durumunu keyifle deneyimlemek için gerekli yeşil alanlara veya 

kuru, sıcak konaklama ve uygun giysilere sahip olmaması bir sosyal adalet hususudur.  
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Uyarınca yaşanacak yeni hikayeler bulma arayışımız bizi geleneksel kültürlerin çok farklı 

dünya görüşleri olduğu uzak yerlere, uzak zamanlara götürebilir. Robert Macfarlane, Çin’in 

Shan-Shui (山水,dağ-su) sanatçılarını ve yazarlarını şöyle tasvir etmektedir:   

[Shan-Shui yazarları] dağlarını yaz mevsiminin “ejder güneşi” diye tanımladıkları güneşi 
altında, kışın bitmek bilmez rüzgarlarına karşı ve geç baharın tomurcuk fırtınaları 
içerisinde keşfetmişlerdir. Vadilere gündoğumunda yerleşiveren serin sis, yeşil ışıkların 
dolaştığı bambu koruları ve nasıl da kar beyazı akbalıkçılların göllerden kar fırtınaları 
gibi havalandığına dair yazmışlardır.  

 

Bu yazarlar hava-dünyanın içerisinde yaşamış, değişen mevsimleri, hava koşullarını, hava 

durumu ile yakından ilgili hayatlar yaşayan hayvanlar ve bitkileri anlatmıştır. “Serin sisleri” 

hayal kırıklığı veya can sıkıntısı olarak değil, bambu koruları veya akbalıkçıllar gibi doğanın 

güzel birer parçası olarak düşünmüşlerdir.  

İlk çalışmalarım hayat, ölüm ve hastalık hakkında yaşanacak yeni hikayeler arayışım 

esnasında beni Çin’e götürmüştü. Ama ancak çok sonraları Japonya’da yaşamaya başlayınca 

 

Japonya 
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perspektifim insan dünyasının ötesine genişleyip etrafımdaki doğal dünyayı görmeme ve 

değerlendirmeme olanak tanıyabilmişti.  

Güneydeki Kyushu adasında Futsukaichi adlı, dağlar, tapınaklar, kaplıcalar ve bambu 

koruluklarıyla çevrili bir köyde yaşıyordum. Beş, yedi ve yine beş hecelik mısralardan oluşan 

kısa doğa şiirleri olan Japon haikuları okumaya başladım. Bu şiirler şairin durup etrafındaki 

doğal dünyanın içindeki sıradan bir şeyi farkettiği anlardan bahsetmekteydi: bir kurbağa, bir 

çoban çantası çiçeği, bir arı, bir çam ağacı, ay, kiraz ağacı çiçekleri... Şiirler deneyimi mümkün 

olduğunca özlü ve esaslı biçimde ifade ediyordu. Ve doğanın sıradan bir parçasını 

yakalarken, bunun dikkate, farkındalığa değer, özel ve takdir edilesi olduğuna dair 

kanaatlerini ortaya seriyordu.  

Aşağıdaki haiku, nehirde yüzen bir dalla sürüklenen küçük bir böceğe gösterdiği şefkat 

yüzünden gözdelerim arasındadır: 

鳴ながら  naki nagara 

虫の流るる mushi no nagaruru  

浮木かな  ukigi kana 
   
hala şarkı söylüyor  
sürüklenip giden böcek... 
yüzen dalın üzerinde (Issa7) 

 

Haiku okumam, etrafımdaki dünyayı farklı gözlerle görmeme yardımcı oldu; daha önce 

umursamayacağım şeylere dikkat eder oldum: yolun kenarındaki çiçekler, yaprağa tırmanan 

karınca, kozmoz çiçeğinden fırlayıp uçan arı, sığırcık sırtında yansıyan parlak renkler.  

Haiku şairleri, sıradan bitkiler ve hayvanlarda güzellik buldukları gibi sıradan hava 

koşullarında da güzellik bulabilmekte. Haiku antolojilerinden alınan kimi örnekler aşağıda8: 

 夜はうれしく/昼は静かや/春の雨 Gecede neşeli / gündüzde sakin / bahar 
yağmuru (Chora). 

 おもしろし/雪にやならん/冬の雨 Ne eğlenceli / kara çevirebilir / kış karına 
(Bashō). 

 山陰や涼みがてらのわらぢ茶屋 Dağın gölgesinde / serin havanın zevkini 
çıkarırken / hasır sandaletlerle, çayhanede (Issa HK6). 

 五月雨/ある夜ひそかに/松の月  Yaz yağmurları / bir gece gizlice / çamlarda ay ışığı 
(Ryōta). 

 春なれや/名もなき山の/朝霞 Bahar geldi / sabah çiyiyle / isimsiz bir dağda 
(Bashō). 

 梅の樹の/かたちづくりす/初時雨 Şeklini veren / erik ağacına / ilk kış yağmuru 
(Kitō). 

 三たびないて/聞こえずなりぬ/雨の鹿 Üç kere sesleniyor / ardından susuyor / 
yağmurdaki geyikler (Buson). 
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 春雨や/木の間に見ゆる/海の道  Bahar yağmuru / ağaçlar arasından gözüken / 

denize uzanan bir patika (Otsuni). 
 

Bu mısraların yağmur, sis, karanlık, kar ve soğuğa yüklediği olumlu nitelikler kısmen bunların 

doğal unsurları yücelten haikularda yer almasından kaynaklıdır. Ayrıca yağmur ve sisi 

kültürel olarak değer verilen doğal oluşumlarla bağlantılandırmasıyla da ilgilidir: dağ, ay, 

çam, erik ağacı, geyik ve deniz. Bu bağlantı şairi dolayısıyla okurunu da, etrafına sağına 

soluna bakınıp takdir edebileceği hava-dünyanın ta içerisine sokmaktadır.  

Yakından incelendiğinde yağmur karakterindeki (雨) yağmur damlaları görülebilmektedir. Ve 

bu karakter diğer karakterlerle birleşerek farklı yağmur türlerine dair düzinelerce farklı ifade 

yaratabilmektedir. Bu çok sayıda ifade arasında, Goojisho Japonca-Japonca sözlüğünün 春、

しとしとと静かに降る雨 (baharda sessizce yağan hafif yağmur) olarak anlamlandırdığı 春雨 

(harusame) vardır. Sözlüğün “sonbahar sonu ile kış başı arasında durup durup başlayarak 

yağan hafif yağmur) olarak tanımlanan 村雨 (murasame) vardır; “sonbahar sonu ile kış başı 

arasında büyük damlalı yağan hızlı geçen yağmur” olarak tanımlanan 時雨 (shigure) vardır ve 

“yaz akşamları yağan serinletici yağmur” olarak tanımlanan 夕立 (yūdachi) vardır. Bu 

ifadeler sıklıkla haikularda farklı yağmur türlerinin geniş çeşitliliğini ayırt edebilmek, sunmak 

ve kutlamak, geçmişteki tepkisi ilk yağmur belirtisinde derhal içeri kaçmak olan insanlara 

yeni bir deneyimler dünyası açmak amaçlarıyla kullanılmaktadır.  

 

 

Şiir okumak belki herkese hitap etmese de, Japon çizgi filmleri Japonya sınırlarının çok 

ötesinde popülerlik kazanmış ve doğal hava-dünyanın güzelliğinin canlı tasvirlerinin tüm 

dünyaya yayılmasına yönelik bir patika açmıştır. Örnek olarak animasyon filmi Tonari no 

Tototo’da (Komşum Totoro) tam 11 dakika süren oldukça akılda kalıcı bir yağmur sahnesi 

vardır. 

Sahne, yeşil saplı pembe çiçeklerin oluşturduğu ön plana karşı arkaplanda yavaşça hareket 

eden siyah bulutların görüntüsüyle başlar. Yağmur damlaları; tarlalar, çalı çitler, mor 

ortancalar ve ahşap tapınaklardan meydana gelen bir arkaplana düşmektedir. Kurbağanın 

biri acele etmeden patikada karşıya geçmekte. Son bir damla sular sıçratarak bir birikintiye 

düşer ve kurbağa vıraklar.  

Ve bu hava-dünya içinde iki ana karakter, unuttuğu şemsiyesini vermek için babalarının 

otobüsünün gelmesini otobüs durağında bekleyen Mei ve Sasuki bulunmakta. Karanlık ve 

yağmur, sahneye bir olağanüstülük hissi katmakta. 

 

  



34 
 

 Tonari no Totoro’daki yağmur sahnesi 9 

Doğal bileşenlerin yanı sıra, tıpkı tilki ruhuna adanmış tapınakta Mei’nin görüp şaşırdığı 

gizemli heykeller gibi kutsal bileşenler de var. Hatta doğaüstü bileşenler de var. Mei ve 

Sasuki, orman ruhu Totoro ( ‘mori no nushi’, ormanın koruyucusu) ile karşılaşır, Sasuki’nin 

şemsiyesini ödünç alır ve onunla oynar. Babaları sonunda geldiğinde çocuklar neşeyle 

hoplayıp zıplar ve maceralarını anlatırlar.  

Bu film, karanlık ve yağmuru bir başka dünya, korkutucu da olabilen ama güzellikler, 

harikalar ve maceralarla dolu bir dünya olarak tasvir etmekte. Bu harikalık hissiyatı sadece 

doğaüstü orman ruhlarından kaynaklı değil, yağmur yolu boyunca yürüyen sıradan bir 

kurbağa üzerinden de sunulmakta. Ve arkaplanda sık yeşil bitkiler ve ağaçlar var. Bu sahnede 

ve film boyunca sıradan doğa tasvirleri haikuları andırıyor –kadrajın bir salyangozda, 

yaprakta, kurbağada, kelebekte, doğal hali içerisinde, özel ve takdir, saygı ve özene layık 

olduğunu gösterecek kadar uzun süre oyalandığı kısa anlar...  

Sıradan doğayı haikular ve animasyonlarda ilham verici şekillerde resmetmenin önemi, 

şiirleri okuduktan ya da filmleri seyrettikten sonra aynı çiçekler, bitkiler, kuşlar, böcekler, sis 

veya yağmurla gündelik hayatımızda büyük ihtimalle tekrar karşılaşacak olmamızda yatar. 

Haiku bunların farkına varmamıza ve bunlara dair takdir içeren bir yaklaşım geliştirmemize 

yardımcı olur, doğaya dair öncesinde belki de bize açık olmayan yeni dahil olma ve keyif 

alma yolları açar.  
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Etrafımızdaki ve parçası olduğumuz doğal dünyayı deneyimlemek için pek çok farklı yol 

vardır. Bunlardan biri, bu yola yalnız koyulmak üzere ön kapıdan çıkmak, yakınlarda nerede 

doğal alan bulunabilirse bulmak, yürümek, koşmak veya genel anlamda bir parçası gibi 

davranmak, tepede uçuşan kuşları, böcek seslerini, patikanın kenarındaki bir kızılyoncayı 

farketmek şeklindedir. Mellissa Harrison’ın işaret ettiği gibi, yalnız olmak “mekanın 

‘özgünlüğüne’, ‘kendiliğine’ uyum sağlamayı” (sf. 27), etrafımızdaki şeylerin özünü olduğu 

gibi görebilmeyi ve yaşama dair yeni öngörüler kazanmayı daha kolay hale getirir. Ayrıca 

pahalı seyahatler veya gereksiz mal mülk biriktirmeye dayanmayan bir sağlık ve mutluluk 

bulma yoludur.  

Yalnız başınayken doğanın gözlemlenmesi, etrafımızdaki ruh karartıcı ve doğayı yok eden 

endüstri uygarlığına  karşı bir nevi kişisel direniş olarak düşünülebilir. Ancak yeryüzünü 

giderek daha da yaşanmaz hale getiren güçlere doğrudan hitap etmeyen pasif bir direniştir. 

Kendi başına bu bir tür dingincilik (‘quietism’ – şeylerin olduğu hallerini sakince kabul etme 

yaklaşımı) olarak görülebilir. O yüzden, yerel çevremizdeki doğadan kazandığımız sağlık, 

 

Toplum 
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mutluluk ve ilhamı, aile, toplum ve dünyaya yararlı eylemlere dönüştürme ihtiyacı var 

demektir.  

Çocuklar bu konuda iyi bir başlangıç olabilir çünkü onlar üzerinde ticari ve sosyal güçlerin 

tüketime itmeye yönelik etkileri obezlik, sanal dünyaya kaçış ve hayattan genel tatminsizlik 

sorunlarına götürebilmektedir. Rachel Carson, Silent Spring (Sessiz Bahar) adlı, çevreci 

harekete ilham vermiş bir kitabın yazarı olarak tanınır ancak kendisi ayrıca Sense of Wonder 

(Merak Duygusu) adlı, önemli ama gözden kaçmış bir kitabın da yazarıdır10. Bu kitabında 

Carson, doğanın bir çocukla nasıl keşfedilebileceğini göstermekte: her hava koşulunda 

doğada bulunarak, ‘şuna buna işaret ederek’, sevincini ifade ederek ve normalde insanların 

uygunsuz olduğu için çocuklara yasakladığı şeylerin keyfini çıkararak …değiştirilmesi gereken 

ıslak kıyafetler veya halıdan temizlenecek çamurlar da dahil” (sf. 20). Kitabına, yeğeniyle 

paylaştığı bir anısını anlatarak başlar: 

Yeğenim Roger aşağı yukarı yirmi aylıkken fırtınalı bir sonbahar gecesi onu battaniyeye 

sarıp yağmur ve karanlığın içinde sahile taşıdım … Birlikte keyfimizden kahkahalar attık 

… Sanıyorum ikimiz de devasa, kükreyen okyanus ve etrafımızı saran vahşi geceye karşı 

aynı ürpertici haz hissini yaşadık. (sf. 15) 

 

Çocuklar, etraflarındaki yetişkinlerin haz, acı ve korkularına çabuk yanıt verirler –hayatta 

kalmayı böyle öğrenirler. İşte bu aşamada hayatları boyunca kuralları uyarınca yaşayacakları 

hikayeleri etrafımızdaki hava-dünyaya verdiğimiz tepkiler sayesinde etkileme şansına sahip 

oluruz. Rachel Carson yazısında, her çocuğa merak duygusu kazandırılmasını istemektedir: 

Öyle yıkılmaz bir merak duygusu ki ilerleyen yılların sıkıntı ve bunaltılarına karşı, yapay 

şeylerle uğraşmanın kısır döngüsüne karşı yenilmez bir panzehir gibi hayat boyunca 

yardımcı olsun … Bir çocuğun doğuştan gelen merak duygusunun yok olmaması için … 

Bunu paylaşabilecek, onunla birlikte tekrar yaşadığımız dünyanın neşe, heyecan ve 

gizemlerini keşfedecek en azından bir yetişkinin yoldaşlığına ihtiyacı vardır (sf. 54-55).  
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Çocukları, televizyonlardan, bilgisayar oyunlarından, internetten, elektronik oyuncaklardan 

ve dikkatlerini cezbetmeye tasarlanmış diğer sayısız ticari bileşenden uzak tutup soğuk veya 

yağmurlu bir günde merak duygularını körüklemek için dışarı çıkarmak inanılmaz zor bir 

görevdir. Ama bu hem kendi gelecekleri hem de toplumumuzun geleceği için, sadece 

ebeveynlerin değil Rachel Carson’ın anısında da gösterdiği gibi herkesin yer alabileceği, 

hayati bir görevdir.   

 

Yalnız başına yapılan pasif gözlemlerin ötesine geçerek doğayla etkileşime geçmenin diğer 

bir yolu, toplum için özel öneme sahip doğal alanları, doğal hava durumu dünyasıyla 

bağlantılı olan yerleri korumak üzere politik eylemlerde bulunmaktır.  

Her sabah çayırlarda koşarken neşemi gölgeleyen bir şeyler de vardı. Bu çayırlar üzerine 

4.700 konutluk, benim köyüm Swindon’ı tamamen boğacak dev bir site inşa edilmesine dair 

epeyce de ilerlemiş imar planları bulunmaktaydı. Elbette artan nüfus için yeni evler yapmak 

gereklidir ve doğru yerlerde yapılırlarsa şehirlerin yıkıntı halindeki bölgelerini canlandırabilir 

ve küçük köylerdeki dükkan ve okulları yaşatabilir. Ama bu site korumalı yeşil hat üzerine 

yapılacak ve Britanya’da yeşil hatta yönelik en büyük yağmalardan biri olacaktı. Bu planlar 

uygulandığı zaman, güvende yeşil alan kalmayacaktı.  

Neyse ki Ulusal Planlama Politikası Çerçeve Belgesi kapsamında mevzuatta, bir yeşil alanın 

“yerel bir topluluk için bir yerin özel olup özgün yerel öneme sahip olduğu kanıtanabilir 

olması durumunda” imardan korunabileceğini belirten, ilerici nitelikli bir hüküm vardı11.  

Kanıtlar, alanın güzelliği, tarihi peyzajı, dinlence değeri, sükuneti veya vahşi yaşam bolluğu 

yüzünden özel öneme sahip olduğunu göstermek zorundaydı. Mahalle Heyeti üyesi (o 

zamanlar) ve yerel Kırsal Alanları Koruma grubu üyesi olarak, yine Heyet ve grubun üyesi 

olan Helen Wells ile beraber çalışarak mümkün olduğunca kanıt toplamaya karar verdim.  

Kanıt toplama işi, bu çayırların burada yaşayan herkesin hayatlarındaki önemine dair 

topluluk çapında bir değerlendirme gerektiriyordu. Köy sakinleri için bir anket hazırladım ve 

anket cevapları çayırlara dair derin bir sevgi ve bağlılık ortaya koydu; kimi yorumlar aşağıdaki 

gibiydi:  

 Köy çevresindeki yeşil alanlar hayatın vazgeçilemez parçaları. Bazen doğanın güzelliğinin 
değerini hafife alıyoruz ama bir kere kaybedince sonsuza kadar kaybediyoruz! Genç 
olalım, yaşlı olalım, hepimizin duygusal sağlığımız için böyle alanlara ihtiyacı var.  

 Sonbaharda çalı çitler göç eden kızıl ardıç kuşlarına yuva olur, çalılıklar yabani erik ve 
güvem dolu olur. Köyde yaşayan insanların bu çayırlara ne kadar sık geldiğinin kanıtını 
görmek için yeşil alan içerisindeki sık ve belirgin patikalar ağına göz atmanız yeterli. 
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Helen ve ben okulda çocuklarla ebeveynlerine çayırların neden onlar için özel olduğunu 

resim çizerek ve yazarak anlatmalarını rica ettik.  

Okuldaki çocuklar ve ebeveynlerinden köyün çevresindeki yeşil alanlara dair gelen mesajlar  

Diğer hususların yanı sıra, dağ bisikleti, doğa yürüyüşleri, koşu, köpek gezdirme, spor, oyun, 

futbol, gezinme, temiz havanın keyfini çıkarma, meyve toplama, kelebekler, atlar ve geyikler 

dahil yaban hayatını izleme gibi faaliyetler yazılmıştı. Ayrıca yerel gruplar ve topluluklara 

yeşil alanları ne için kullandıkları sorulduğunda tarih gezintileri, biyoçeşitlilik/yaban hayat 

gözlemleri, çevre koruma faaliyetleri, koşu, köpek gezdirme, meyve toplama, çizim ve resim, 

doğa gezintileri, çocuk oyunları, yıldız izleme, yürüyüş, çalı çitlerininn gezilmesi, eğitim 

amaçlı geziler, sığınak yapma, yabani çiçekler ve bitkileri öğrenme ve çevrenin keşfi gibi 

cevaplar alınmıştır.  

Süreç hem uzundu hem de kanıt olarak sunmak için karmaşık ve ayrıntılı belgeler 

düzenlemek gerekiyordu. Ama hava durumu dünyası içindeki günlük koşularım bu işler için 

sağlam bir temel anlamına geliyordu. Bu koşular yeşil alanların neden özel olduğuna dair bir 

anlayış ve korumak için motivasyon sağlamıştı bana. Ayrıca patikalar, manzaralar, yeşil alan 

kullanımları ve yaban hayatına dair her havada ve mevsimde toplanmış ayrıntılı bilgiler 

sunmuşlardı. Ayrıca bu alanların güzelliğini doğrudan gösterme amaçlı kullandığım fotoğralar 

da vardı. Ve bu fotoğrafların hepsi sadece güneşli günlere değil çayırların sisle sarılı olduğu 

günlere de aitti.  

Çayırların tarihi isimlerini de öğrendim (Barry Simon sayesinde): Green Dean Furlong, 

Wheatlands Orchard, Shepherd Close, Upper Hill Meadow. Bunlara isim verebilmek, anonim 

bir parsel numarasındansa özgünlük ve eşsizlik niteliklerine katkıda bulundu. Ticari 

sebeplerle yeşil alanlara karşı çıkan inşaat firması temsilcilerinin de bu geleneksel isimleri 

kullanmaya başlamasından memnun olmuştum.   
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Swindon Köyü çevresindeki çayırlar 

Sonuçta başarılı olduk, en azından kısmen. Hükümet müfettişi, 500 konut inşaatının iptali 

anlamına gelecek şekilde köy çevresinde geniş bir yeşil alan bandının korunmasına hükmetti. 

Yine 4200 konut yapılacak ama bu yeni evlerin sahipleri de sağlık ve mutluluk aramak için 

kalan yeşil alanları kullanabilecek.  

Ama başarılı olamasaydık dahi, kanıt toplama süreci yeşil alanların hayatlarımızda neden bu 

kadar önemli olduğuna dair toplumda derin bir iz de bırakmış olacak ve belki de katılan 

herkesi etraflarındaki alanları kullanmaya ve takdir etmeye yöneltecekti.  

Artan şehirleşme ile beraber, sağlık ve mutluluk ihtiyaçlarını karşılayacakları hiçbir yeşil 

alanları kalmayan dünya çapında pek çok topluluk vardır. Bu durumda söz konusu olan yeşil 

alanların korunması için değil yeni yeşil alanlar yaratılması için mücadele edilmesi, 

ardındansa eğitim programlarının insanları bu alanları sağlıkları ve mutlulukları için her hava 

koşulunda kullanmaya teşvik etmesi olacaktır. Bu husus yirmibirinci yüzyıl için bir sosyal 

adalet başlığı oluşturmakta ve hava-dünya içerisinde yaşamanın değerini anlayan herkesin 

katılımını gerektirecektir.    

 

 

Hava-dünya içerisinde yaşamanın kilit unsurlarından biri de yiyecek yetiştirme hususudur. 

Ardından eve gidip dünya çapında doğayı yok eden bir endüstriyel-tarımsal sistemce 

üretilmiş gıdaları tüketiyorsak, yerel doğayı gözlemlemek ve takdir etmek yeterli değildir. 
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Yiyecek yetiştirmenin, hava durumuna dair bana bambaşka bir yönelim sağladığını farkettim. 

Bahçemdeki elma, kiraz, erik, naktarin ve kayısı ağaçlarıyla patatesler, bezelyeler, kabaklara 

yaşam verdiği ve hayatta kalıp büyümelerine olanak verdiği için yağmuru tabii ki hoş 

karşılarım. Ayrıca evin yanı başındaki, çamaşır makinesi, tuvalet ve hortuma su sağlayan dev 

su tankını da doldurur.  

Herkesin sebze yetiştirecek bir bahçesi yoktur o yüzden topluluk bahçeleri (hobi bahçesi) çok 

önemlidir. Birkaç yıl önce üniversitemde, bölgenin yerlilerinden Daud Macdonald ile birlikte 

Yenilebilir Bahçe uygulamasını başlatmıştım. Bir üniversite yurdu önünde, kullanılmayan ve 

çerçöp biriken bir boş alan vardı ve birlikte eğitmenler, öğrenciler ve yerel topluluk 

sakinlerinden bir grup oluşturarak bunu bir topluluk bahçesine dönüştürmeye karar verdik. 

Permakültür uzmanı Mike Bush gruba permakültür ilkelerini öğretti ve biz de bu ilkeleri 

uygulamaya koymak ve yeni bahçe için bir tasarım geliştirmek üzere gruplara ayrıldık. 

Permakültür; insanlar, bitkiler, toprak, güneş, rüzgar ve yağmura dair derin bir anlayışı 

kullanarak tüm bu bileşenlerin, bahçe bittikten sonra insanların pek az çabasına  ihtiyaç 

duyacak ve yaban hayatı için zengin bir ortam sunacak bir bahçe tasarlanması imkanı verir.    

Mike hazırladığımız tasarımları ele aldı ve permakültür bilgisini kullanarak bunları bir araya 

getirdi, uyarladı ve sonuçta bir plana ulaştı. Meyve ağaçları en az bakıma ihtiyaç duydukları 

için girişe en uzaktaydı, bitkiler güneşten en iyi biçimde faydalanmaları için boylarına göre  

sıralanmıştı, açık hava sınıfının çatısından gelen yağmursuyu su fıçılarını doldurmakta ve 

havuza taşırmakta, havuz zararlı sümüklüböcekleri yiyecek kurbağaları üretmekteydi ve her 

bir unsur hem göze hoş gelmek hem de hava durumu ve dünyaya uygun olmak üzere özenle 

düşünülmüştü. Mike’ın tasarımını alıp bahçeyi aynen yaptık; tabii şimdi yıllar içinde evrim 

geçirmiş ve her türden meyve ağaçları arasında yuvalanmış bezelyeler, pazılar, çilekler ve 

ahududularla daha ziyade bir topluluk meyve bahçesini andırmaktadır.  

Zaman zaman polis suç işleyen kimi gençleri patates çıkarmak veya yağmurda bezelye 

dikmek gibi işler yapmaları için bu bahçeye getirmekte, bu gençler polis karakolunun sert 

yapay  ışıkları altındakinden çok daha işbirliğine açık bir çevrede diğer insanlarla yan yana 

çalışma imkanı bulunmaktadır12. Ve her ne kadar küçük bir proje olsa da, hayatın her 

alanından pek çok insan yıllar içinde bu bahçeyi ziyaret etmiş veya birlikte çalışmıştır –

öğrenciler, profesörler, yerli işsiz sakinler, meclis üyeleri, parlamento üyeleri, çocuklar ve 

zaman zaman da tilki tabii. Yenilebilir Bahçe, sağlık, mutluluk, sosyalleşme ve daha da 

önemlisi yemek sağlayan, hava-dünya ile etkileşimde son derece uygulamaya dönük bir yolu 

aydınlatmıştır.  
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Yenilenebilir Bahçe, planı hazırlayan Mike Bush 
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Aldo Leopold, “Toprağa duyulan sevgi, saygı ve takdir ile beraber onun değerine dair yüksek 

bir  kanaat olmaksızın toprakla ahlaki bir ilşkinin varolabileceğine inanmak benim için hayal 

bile edilemez” şeklinde yazmıştır (sf. 189) 13. Ben de bu sayfalar boyunca sadece toprağa 

(yere) değil aynı zamanda içinde yaşadığımız büyük hava-dünya çevremize de saygı ve 

sevgiyle yaklaşmamızın faydaları ve öneminden bahsettim.  

Yazdığım her şey işte bu noktada birleşmekte: Britanya kültürü içinde derinlere işlemiş, 

sadece güneşli havaların güzel olduğuna dair bir hikaye bulunmakta; tüm diğer havalar, 

kapalı mekanda kalarak, televizyon izleyerek, hava durumu olmayan sanal dünyalara 

kaçarak, kapalı alışveriş merkezlerine koşuşarak ve güneşli tatillere uçarak sakınılacak can 

sıkıntısı kaynakları... Bu hikayenin üstesinden gelmemiz halinde, etrafımızdaki doğal 

dünyanın büyük çeşitlilik ve değişikliğini takdir edebilir, her havada dışarı çıkıp yakınımızda 

bulabileceğimiz yeşil alanlarda sağlık ve mutluluk hislerini tatma imkanı bulabiliriz. Bunun da 

ötesinde, yeşil bir hava-dünya içerisinde evrilmiş ve fiziksel/zihinsel olarak o dünyada 

yaşamaya uyarlanmış canlılar olarak, kim ve ne olduğumuz üzerinde felsefi düşünceler 

geliştirebiliriz.  

 

Sonuç 
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Ancak mevcut sürdürülemez sanayi toplumumuz içerisinde, hava-dünyanın sadece yalnız 

başına takdir edilmesi yeterli değildir. Ayrıca çocuklara ulaşmalı, onların tüketime yönelik 

baskılara direnmesine ve  hava-dünya içerisinde yaşamak ve keşifler yapmaya yönelik bir 

merak duygusu geliştirmesine yardımcı olmalıyız. Yaşanılan yerdeki yeşil alanlar takdir 

ediliyor ve yıl boyunca kullanılıyorsa, bu alanları gelecek için korumaya yönelik politik 

eylemliliğe dair temel bulunmakta demektir. Ancak, politik eylemlilik sadece yereli korumaya 

yönelik olamaz; aynı zamanda her topluluğun yakınında sağlık ve mutlulu hissedebilecekleri 

yeterli yeşil alanların olduğu bir dünyaya doğru da çaba sarfedilmelidir.  

Dün, yani 19 Temmuz 2016, yılın en sıcak günüydü; Temmuz için “normal” ortalama olan 19 

dereceye karşılık 33 derece. Rahatsız ediciydi ve enerjimin çekildiğini hissettim ama daha da 

önemlisi beni gezegenimizin üzerinde seyrettiği rotaya dair düşünmeye sevk etti. BBC 

haberleri bugün “Geçtiğimiz ay dünya çapında kaydedilen en sıcak Haziran ve küresel sıcaklık 

rekorlarının kırıldığı üst üste 14. aydı” şeklinde haber geçti. Hava durumuna dair baskın 

hikaye sıcak, güneşli havanın iyi, güzel olduğu olursa, küresel ısınma aman aman acil bir 

durum gibi gözükmeyebilir. Kesinlikle hava koşullarına ve bunların küresel iklimle olan 

ilişkisine dair daha ileri bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Kısmen bunun anlamı etrafımızdaki çeşitli 

hava koşullarının keyfini çıkarmak ve uygarlıkların ortaya çıkmasına olanak tanıyan Holosen 

döneminin ılımlı iklimini takdir etmektir.  Ardından yapılacak olansa bu dönemin sona 

ermesini önlemek üzere (hala böyle bir şey mümkünse tabii) veya en kötü etkilerinden 

sakınıp yeni, daha zorlu bir iklimde yaşamaya alışmak yolunda harekete geçmek olmalıdır.  

İklim sıklıkla insanların farkındalığı veya öncelikleri içinde yer almaz zira uzun bir zaman 

aralığı boyunca alınan istatistiksel ortalamalardan oluşur ve dolayısıyla örneğin bir terör 

bombası gibi daha aciliyet barındıran bir tehdide kıyasla hayal etmesi güçtür. Ve eninde 

sonunda bizim üzerimizde etki sahibi olan iklim değil hava durumudur –ölümcül olabilen 

kuraklıklar, seller, kasırgalar ve fırtına dalgaları... İklim farkındalığının yanı sıra sadece soyut 

“iklim” kavramı değil geleceğin sert iklim koşullarını yakınlaştıran küresel aşırı tüketimin 

etkilerini doğrudan gözlemleyebileceğimiz hava durumu farkındalığına da ihtiyacımız 

olduğunu söyleyebilirim.  

Üzerinde düşünülecek son bir husus da, daha geniş yelpazede dış hava koşullarını takdir 

etmenin ve deneyimlemenin yanı sıra bir de daha kişisel bir sorun olan insanın iç havasıdır. 

Melissa Harrison, yağmurun “hoş karşılanası bir melankoli...” verdiğini, “bunun olumsuz 

olmaktan ziyade neşe kadar gerekli bizim kilit duygu durumlarımızdan birinin aynası” 

olduğunu yazmıştır (sf. xii).  

Belki de kuru ve güneşli havalara yönelik arayışımız, içimizde saf mutluluğu bulmaya yönelik 

arayışımızla örtüşmektedir. Gerçekten de şarkılarda yağmur hemen hemen her zaman hüznü 

anlatmak için kullanılan bir metafor olagelmiştir. Ella Fitzgerald’ın “Into each life some rain 

must fall. But too much, too much, is falling in mine” (Her hayatta biraz yağmalı yağmur. 

Ama bende çok fazla çok fazla yağıyor” dizelerinden Rihanna’nın ‘Now that it's raining more 

than ever. Know that we'll still have each other’ (Şimdi her zamankinden daha çok yağıyor 
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yağmur. Bil ki hala birbirimize sahip olacağız) dizelerine kadar... Ve belki de daha çeşitli hava 

koşullarını benimseyip takdir etmemiz gerektiği gibi, daha çeşitli duygu durumlarını da takdir 

edebilmeliyiz. Sıradan duyguları takdir edemediğimizde karşılaşacağımız tehlike, her an saf 

ve parlak bir mutluluk arayışının hayal kırıklığına yol açması ve bizi reklamcıların mutluluk 

getireceğini iddia ederek pazarladıkları malları satın almak için alışveriş maratonlarına sevk 

etmesidir.   

Hava durumuna dair haiku incelemesi yaparken, kışın soğukluğu ile yalnızlık arasında bir 

bağlantı kurulması dikkatimi çekmişti. Aşağıda bazı örnekler bulabilirsiniz14:  

さびしさに/飯をくうなり/秋のかぜ  Yalnız hissediyor / Akşam yemeğimi yiyorum / 

Güz rüzgarlarında (Issa). 

居眠りて/我はかくれん/冬ごもり  Kestiriyor / Kendi içimde saklanıyorum / Kış 

inzivasında (Buson). 

淋しさの/うれしくもあり/秋の暮れ Yalnzılığın da / Kendi hazzı var / Güz 

günbatımında (Buson). 

Ancak bu olumsuz anlamlı bir yalnızlık değildir. Buson son iki haikusunda yalnızlığın da 

kendine has bir hazzı olabileceği hususunda gayet açık ve net olup bahsettiği “kış inzivası”     

(冬ごもり fuyugomori) rahatsızlıktan ziyade derin tefekkür zamanıdır. Yalnızlığın 

melankolisine aslolarak “Sabi” olarak değer verilmekte, Ueda bunu “insanın kendisini 

benliksiz, kişilik dışı nitelikteki doğanın canlılığına bırakması ile mükemmel ruhsal sükunete 

erişmesi hali, küçük benliğin devasa, güçlü, muhteşem evren tarafından tamamen emilmesi 

durumu” olarak tanımlamaktadır15. 

O zaman belki de aradığımız şey her hava koşullarında Gene Kelly gibi yağmurda, siste, karda 

ve karanlıkta şarkılar söyleyip mutlululuğa ulaşmak değildir. Aksine amacımız güneş veya saf 

mutluluk çıkıverene kadar beklemektense hava koşullarının çeşitliliğini ve hissettiğimiz 

duygularımızın çeşitliliğini takdir etmektir.  

Hava-dünya içerisinde koşarken, fırtına bulutlarını, doluyu, sisi, yağmuru ve güneşi takdir 

ederken, bir yandan da yazdığım bu kelimeleri birilerinin okumuş olup yaşadıkları yerde 

benzer şeyler deneyimlediğini ummaktayım; giderek büyüyen, aşırı tüketimden değil 

etrafımızdaki yeşil alanlardan edinilen sağlık ve mutluluktan beslenen bir hareketin parçaları 

olduğumuzu ummaktayım; ve birlikte kendi topluluklarımız içerisinde ve dünya çapında yeşil 

alanları korumaya yönelik politik olarak harekete geçeceğimizi ummaktayım16.  
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Bu bölüm yukarıdaki hikayenin bir kısmını görsel anlamda, fotoğraflar da kullanılarak 

yeniden anlatımına ayrılmıştır ve öğrencilerin etraflarındaki hava-dünyayı fotoğraflamanın 

bir yolunu görmesi için örnek olarak yer verilmiştir. Fotoğrafları ben, eski bir Nikon Coolpix 

fotoğraf makinesiyle çektim. Bunlar çoğunlukla, hem hava durumu dünyasının (örneğin sis 

veya bulutlar) hem de daha somut, fiziksel dünyanın (örneğin ağaçlar) izlenimlerini, bu iki 

diyarın birbirinden ayrı değil iç içe olduğunu gösterir tarzda ortaya koymaktadır. Burada 

hedef, sıradan bir insanın (ben) sıradan şeylerin (patika kenarı kır çiçekleri, sisli bir gün, 

gündoğumunda bulutlar) sıradan bir makineyle fotoğraf çekip yine de kimi bakımlardan nasıl 

da özel olduklarını ya da bir an durup “fark” etmeye değer olduklarını yakalayıp  

gösterebilmektedir.   

 

Harita yaşadığım köyü, İngiltere 

Cheltenham’daki Swindon Köyünü 

gösteriyor; kırmızı nokta benim 

evim. Fotoğraflar eve çok yakın 

bölgelerde, çoğunlukla Bushby Close 

ve Upper Hill Meadow’da biri ikisi 

ise Furzen Hill ve Green Dean 

Furlong’da çekilmiştir. 
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