
Yeryüzüyle 
barışalım barışalım 

Bir parçası olduğumuz bu gezegen uzun 
zamandır acı çekiyor. Biz de onunla beraber 
hastalanıyoruz. İnsanlığın ve yeryüzünün 
karşılıklı iyileşmesi için kaybettiğimiz uyumu, 
dengeyi ve bağı yeniden yaratmanın yollarını 
araştırmalıyız. 

pozitif EKOPSIKOLOJI
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Hayati bir sorunla karşı 
karşıyayız. Gezegenimiz 
acı çekiyor. Yeryüzünün 
insan olmayan sakinleri 
uzun zamandır bizi 

uyarıyor. Onların anlattıklarını bir 
hastalığın belirtilerini araştırır gibi 
dinleyebiliriz. Biyoçeşitlilik azalıyor, toprak 
zehirleniyor, sular çekiliyor, hava kirleniyor. 
İklim krizinin yıkıcı etkilerini giderek daha 
fazla hissediyoruz. Biz de benzer belirtiler 
gösteriyoruz. Olmadığımız gibi olabilmek 
için çabalayıp durduğumuz bu tüketim 
toplumunda, içimizde ne satın alırsak 
alalım dolduramadığımız derin boşluklar 
oluşuyor. Anlam duygumuzu yitirdiğimiz 
için yeme bozuklukları, bağımlılıklar, stres 
ve kaygı sorunları yaşıyoruz. 

Tüm gezegeni etkileyen bu hastalığın 
nedeni, insanın kendini doğadan ayrı 
ve üstün görmesi. Oysa insan doğanın 
hâkimi değil, onun ta kendisidir. Doğayı, 
“doğal kaynaklar” olarak tanımlayan ve 
onu ehlileştirmek için çabalayan insan, 
kendisinin de doğanın bir parçası olduğunu 
unuttu. Bizden olanı yabancılaştırıp 
hâkimiyet kurmaya çalıştıkça fiziksel 
ve ruhsal olarak hastalandık. Doğaya 
yabancılaştıkça kendimize ve diğer 
insanlara da yabancılaştık.  

Bunlara rağmen, paylaştığımız bu 
gezegende her birimiz bir yaşam ağıyla 
birbirimize bağlıyız. İnsan ve insan dışı 
dünyada temas ettiğimiz her şey bizim de 

bir parçamız. O yüzden ne kadar farkında 
değilmişiz gibi yaşasak da, gezegenin 
acısını her birimiz ruhsal, bedensel, 
sosyoekonomik ve sosyopolitik açılardan 
hissedebiliyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli’nin 6’ıncı 
raporu yayımlandı. Buna göre iklim krizi 
sandığımızdan hızlı ilerliyor. Çok uzak bir 
gelecekte yaşayacağımızı zannettiğimiz 
şeyler kapımıza dayandı. Kimimiz bu 
etkileri doğrudan yaşıyor, kimimiz de 
dolaylı olarak deneyimliyoruz. İzlediğimiz, 
okuduğumuz haberler geleceğimizle ilgili 
kaygıya düşürüyor bizi. Canlı türlerinin 
azalması içimizde bir kayıp duygusu 
uyandırıyor. Ruhumuzun derinliklerinde 
hissediyoruz: Evimiz yok olabilir. 

EKOLOJIK KAYGI VE YAS 
Gezegenimizi etkileyen bu ekolojik 

sorunlar kimimizde oldukça yüksek bir 
ruhsal sıkıntıya ve strese neden olabiliyor. 
Amerikan Psikoloji Derneği (APA), iklim 
değişikliğinin geri döndürülemez sanılan 
etkileriyle ilişkili olarak kişinin kendisinin 
ve kendisinden sonraki nesillerin geleceğine 
dair duyduğu endişeyi “ekokaygı” olarak 
tanımlıyor. 2007’den beri kullanılan bu 
terimi son zamanlarda yaşadığımız doğal 
afetler nedeniyle sıkça duyduk. 

Küresel ısınmanın etkilerini artık 
hayatın her alanında görüyoruz. Değişen 
ekosistemler sağlık, politika, ekonomi 
gibi pek çok alanı etkiliyor. Geçtiğimiz 
yıl APA’nın Amerika’da yaptığı bir 
araştırmaya göre insanların yüzde 68’i 
iklim değişikliği ve sonuçlarından endişeli. 
18-34 yaşındakilerin yaklaşık yarısı (yüzde 
47) iklim değişikliği konusunda hissettiği 
stresin günlük yaşamını etkilediğini 
söylüyor.

Yangın ya da sel gibi bir felaketten 
doğrudan etkilenmesek bile iklim 
değişikliğine bağlı olaylara ruhsal ve 
bedensel tepkiler verebiliriz. Yok olan 
doğa, canlılar ve ekosistemler karşısında 
tıpkı sevdiğimiz birini kaybettiğimizde 
yaşadığımız gibi bir yas sürecine girebilir, 
depresif belirtiler gösterebiliriz. 

Bu ekolojik değişimlerle bağlantılı kaygı 
ve yas, kendimizi suçlamamıza, üzgün, 
hayal kırıklığına uğramış, öfkeli, stresli 
ve tükenmiş hissetmemize neden olabilir. 
İklim krizinin geri döndürülemeyeceğini 
düşünmek bizi umutsuzluğa ve çaresizliğe 
sürükleyebilir. Tüm bunlar uyku, iştah ve 
dikkat sorunlarıyla birleşebilir. Toplumlara 

göre farklılık gösteren bu belirtiler 
iklim krizinin olumsuz etkileri arttıkça 
yaygınlaşabilir. Kişiler arası ve gruplar 
arası davranışları etkileyebilir. Bu duygular 
toplum tarafından tanınmadığında ve yok 
sayıldığında durum daha da kötüleşebilir. 
Bunların doğal tepkiler olduğunun 
farkına varmak ve deneyimlerimizi 
anlamlandırabilmek için duygularımıza 
alan açmaya çalışmak ruhsal esnekliğimizi 
arttırmaya yardımcı olabilir. 

Önemli olan bu duyguları tanımak 

EKOPSİKOLOJİK 
UYANIŞ

Biz insanlar meraklı, hassas ve 
yaratıcı canlılarız. Tüm canlılarla 
güçlü iletişim kurma becerilerimiz 
var. Bu yaratıcılığımızı, merakımızı 
ve duyarlılığımızı daha yavaş ama 
daha bilinçli bir yaşam sürmek için 
kullanabiliriz. Yavaşlamak, temas 
etmek, derinleşmeye ve bağ kurmaya 
izin vermek, canlılıkla iletişimimizi 
güçlendirir ve aidiyet duygumuzu 
pekiştirir. Özümüze yaklaştığımızı 
hissederiz ve yaşadığımız topraklara 
kökleniriz. Toplumsal dayatmaları 
değil iç dünyamızın isteklerini duyarız. 
İklim krizinin etkileri karşısında 
değişim yaratma gücümüzü harekete 
geçirebiliriz. Her gün kolaylıkla 
yapabileceğimiz uygulamaları hayata 
geçirmek için ihtiyacımız olan 
motivasyonu bulabiliriz.  

Başlangıç olarak doğayla ve 
hayvanlarla geçirdiğimiz zamanları 
arttırabilir, çocukların alışveriş 
merkezleri yerine doğal alanlarda 
oynamalarını teşvik edebiliriz.  
Kendimizi yeniden doğanın bir 
parçası gibi hissetmek için evimiz, 
mutfağımız, dolabımız, yaşam 
tarzımız, ihtiyaçlarımız doğaya şefkatli 
mi diye gözden geçirebiliriz. Doğa 
dostu kuruluşların, yeşil politikaların, 
toplumsal hareketlerin, ekolojik 
çalışmaların parçası olabiliriz. 

İç dünyamızı besleyecek bu 
deneyimler kendimize ve evrene 
doğru kapılar açarken yeryüzüyle 
beraber iyileşmemizi ve büyümemizi 
sağlayacaktır. 

UZMAN PSİKOLOG DENİZ ÇAKMAKKAYA
Yetişkin Terapisti, Ekopsikoloji 

Türkiye kurucu ortağı
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ve kabul etmek. Böylece etik ve politik 
sorumluluklarımızı, yaşayan diğer 
canlılarla ve doğal dünyayla bağlarımızı, 
değer verdiğimiz şeyleri ve değişim 
yaratma kapasitemizi sorgulayabiliriz. 
Kendi duygularımızın ve hislerimizin 
sorumluluğunu aldığımız zaman, dâhil 
olduğumuz hayatın ve diğer canlılarla 
paylaştığımız gezegenin de sorumluluğunu 
alabiliriz. Ekokaygı ve ekolojik yas 
duygularını, şu anda ihtiyacımız olan hayat 
kurtarıcı değişiklikleri yapmak için birer yol 
gösterici olarak kullanabiliriz. 

YERYÜZÜ VE PSIŞE YENIDEN 
BULUŞUYOR

Çocukluk anılarımızda bir yolculuğa 
çıkalım. Kendimizi doğada kaybettiğimiz, 
merak, şaşkınlık ve heyecanla 
büyülendiğimiz bir anımız olmuştur 
hepimizin. Çıplak ayakla toprakta yürümüş, 
parmaklarımızın arasında gezinen güneş 
ışığını kovalamış, dalından koparılan 
meyvelerin tadına bakmış, yıldızları 
izlemiş, gözleriyle gülümseyen hayvanları 
beslemiş, dalgaları dinlemiş ya da çimen 
kokusunu içimize çekmişizdir. Bu anıları 
yeniden hatırlamak bile şu anda bizi 
gevşetebilir. Peki bu yaşımızda nasıl 

oluyor da kendimizi iyi hissedeceğimizi 
bile bile doğaya yaklaşmaya çekiniyoruz?  
İnsan ve doğa ilişkisine dair bunun 
gibi soruları cevaplamak için 90’ların 
başında Kaliforniya, Berkeley’de bir grup 

aktivist ve akademisyen, psikolojiyi ve 
çevreciliği bir araya getiren yeni bir alan 
açma arayışına girdiler. Ekopsikoloji adı 
verilen bu alan, akademisyen Theodor 
Roszak’ın Ekopsikoloji: Dünyayı Onarmak, 

AĞAÇLARLA BAĞIMIZI 
ONARACAK 5 EGZERSİZ

İnsanın kendini en yakın hissettiği 
bitkiler genellikle ağaçlardır. Günlük 
hayatınızda uygulayabileceğiniz bu 
beş küçük egzersizle iç dünyanıza yeni 
tohumlar ekebilirsiniz. 

• Ağaçların hayatımıza nasıl etki 
ettiğini fark ederek başlayın. Birkaç 
dakikanızı ayırarak varlıklarına 
duyduğunuz minnete odaklanın. 

• Kendinizi güvende ve rahat 
hissettiğiniz bir ağaç gölgesinde oturun 
ve sırtınızı ağaca yaslayın. Ağacın ve 
çevresindeki tabiatın farkına varın. Nasıl 
gevşediğinize ve ağacınızın sizi nasıl 
desteklediğine odaklanın.

• Ağaçlarla ilişki kurmanın farklı 
yollarını keşfedin. İçgüdülerinizi takip 

edin. Meraklı ve yaratıcı bir çocuk 
olduğunuz zamanları hatırlayın. 
Tırmanın, üzerinde oturun, onunla 
beraber resim yapın, yazı yazın ya da dans 
edin. 

• Sarılmak, sevgiyi ifade etmenin 
doğal bir yoludur. Bir ağaca sarılmak 
ise onunla bağlantı kurmanın en güçlü 
yoludur. Bir ağaca sarılın, kalbinizi, 
zihninizi ona açın ve bu temasın sizi 
nereye götüreceğini izleyin. 

• Yanından geçtiğiniz ağaçlara 
teşekkür edin. Ağaç dikerek, tüketimi ve 
enerji kullanımını azaltarak ve değerli 
varlıklarımızı koruyan gruplara bağış 
yaparak ağaç sevginizi anlamlı ve güçlü 
bir eyleme dönüştürün. 
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Ruhu İyileştirmek kitabıyla geniş kitlelere 
tanıtıldı. Psişenin, doğanın ve iç içe geçmiş 
daha karmaşık ilişkilerimizin etkileşimini 
inceleyen ekopsikoloji, günümüz 
insanının yaşadığı bazı ruhsal ve bedensel 
rahatsızlıklara, bu ilişkilerdeki bozulmaların 
yol açabildiğine dikkat çekiyor. 
Ekopsikolojinin uygulama alanı ekoterapi 
ise insanın yaşadığı yer, yeryüzü ve insan 
dışı dünyayla kurduğu tüm ilişkileri göz 
önüne alarak ruh, zihin, beden ve doğa 
arasındaki iyileştirici gücü açığa çıkarmayı 
hedefliyor. Bu uzmanlığa sahip terapistler, 
doğayla yeniden bağ kurabilmemiz için 
doğayı ve doğa bilincini seanslara taşıyor. 
Ekokaygı, ekolojik yas gibi duyguların 
konuşulması için güvenli bir zemin 
yaratıyor. Hem insanın hem de doğanın 
iyileşmesi için karşılıklı bir yol arıyor. 

DEĞIŞIME GIDEN ADIMLAR
Biliyoruz ki her birimiz kendimizle 

ve dünyayla ilgili fark yaratan değişimler 
yaratma gücüne sahibiz. Yeryüzüne ve 
yeryüzüyle kurduğumuz ilişkilere onarıcı 
bir yaklaşımla bakabilmek için öncelikle 
içinde bulunduğumuz koşullara büyük 
ölçüde insan merkezli bakış açısının ve 
insan davranışlarının neden olduğunu kabul 
etmeliyiz. Kendimizi yaşamın merkezinde 
görmekten vazgeçmeliyiz. Çünkü doğayı 
tüketimimiz için kullanmak da kişisel 
iyiliğimiz için korumaya çalışmak da aynı 
insan merkezli bakış açısına götürecek bizi. 
Doğa ve diğer tüm canlılar bizim için değil, 
sadece var oldukları için, oldukları gibi var 
olmaya devam etme hakkına sahipler. 

Bugün bir yandan daha sağlıklı 
bir dünyaya yeniden kavuşabilmek ve 
ekosistemin bozulan dengesini onarabilmek 
için ihtiyacımız olan yeşil politikalar ve 
sürdürülebilirlik üzerine konuşurken, diğer 
yandan da ekopsikoloji sayesinde doğayla 
kurduğumuz bireysel ilişkileri gözden 
geçiriyoruz. Okyanusların derinliklerinden 
en yüksek dağların tepelerine kadar 
dünyanın dört bir yanında var olan tüm 
canlılık birbiriyle ilişkilidir. Bu ilişkilere 
dair bir farkındalığımız yoksa eninde 
sonunda aynı noktaya geliriz. Ekopsikoloji 

perspektifi bunlara sırt çevirmek yerine 
anlamaya çalışmamızı öneriyor. Çünkü 
anlamadan koruyamayız. 

Ruhlarımız doğada bir yansıma bulur. 
Biz de kendimizin bir ağaç olduğunu 
anladığımızda onu korumak için daha 
çok çabalarız. Kendimizin doğa olduğunu 
kavradığımızda onunla barış yapabiliriz. 
Aramızdaki bağların güçlenmesi, 
kaybettiğimiz anlamları yeniden bulmamızı 
sağlayabilir. Derin denizlerle konuşmak, 
yaşlı ağaçları dinlemek, yeni sürülen 
tarlaları gözlemlemek, suya dokunmak, 
gün ışığını izlemek ve bunların içimizdeki 
yansımalarını araştırmak iyilik hâlimizi 
besler.

İnsanlık tarihinin bu kritik eşiğinde 
dururken yeryüzündeki hayat için neler 
yapabileceğimizi konuşmaya başlayabiliriz. 
Gezegenimize yardım edebilmemiz 
için hem büyük hem de küçük davranış 
değişiklikleri yapmanın yollarını hep 
beraber araştırabiliriz. Yeryüzünün 
varlığına ve canlılığına minnet duymak, 
duygularımızı dile getirmek, paylaşmak 
ve kabul etmek, onları görünür kılar. Bu 
farkındalık bize çaresiz olmadığımızı 
hatırlatır. Ardından daha iyi bir dünya 
yaratmak için bireysel ve toplumsal olarak 
atacağımız adımları kararlılıkla atabiliriz. 

“ İnsanlık tarihinin bu 
kritik eşiğinde dururken 
yeryüzündeki hayat için neler 
yapabileceğimizi konuşmaya 
başlayabiliriz.”
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