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Çevreyi insanoğlundan ayrı ve insanlık tarihi için sadece 
bir sahne olarak görmeyen çevre tarihçileri çalışmalarını 
şu üç genel başlık altında yoğunlaştırırlar:
1.  Doğal hadiseler ve çevresel özelliklerin insanlık tarihi-
ne etkisi
2. İnsan kaynaklı çevre değişiklikleri ve bu değişikliklerin 

insanlık tarihine etkisi
3. İnsanların çevreyle ilgili düşünceleri ve bu düşünceler neti-
cesinde oluşan/perçinleşen tavır ve eylemler.

Diğerlerine göre daha popüler olan birinci başlık kapsamındaki 
çalışmalar deprem, sel, fırtına, yanardağ patlaması, tsunami gibi 
doğal hadiseler ile çevreye ait belli başlı özelliklerin insanlık ta-
rihine etkisini araştırmaktadır. Burada çevre ile kastedilen şey 
toprak ve mineral kaynaklarını içeren yeryüzü; okyanusların da 
içinde yer aldığı tatlı ve tuzlu sular; atmosfer, hava ve iklim; en 
basitinden en karmaşık formuna kadar her türlü bitki, hayvan ve 
diğer canlılar ile güneşten gelen enerjidir. Çevredeki tüm bu un-
surların ve bu unsurlarda görülen değişikliklerin insanlık tarihine 
etkisi çevre tarihçileri tarafından incelenmeye değer görülmekte-
dir. Bu noktada çevre tarihinin insan merkezli bir araştırma alanı 
olduğunu hatırlatmakta fayda var.
İnsan kaynaklı çevre değişiklikleri ile bu değişikliklerin -bir an-
lamda karşılık verircesine- insanlık tarihinin gidişatı üzerindeki 
etkilerini inceleyen ikinci gruptaki çalışmalar temelde üretim fa-
aliyetleri ile ilgilidir. Avcılık, toplayıcılık, balıkçılık, hayvancılık ve 
tarım gibi besin üretimine yönelik faaliyetlerin yanı sıra orman-
cılık, su idaresi, madencilik gibi özellikle büyük yerleşim yerle-
rinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik iş kolları çevre üzerinde 
etkili insan eylemleri arasında ilk sırada yer alır. Artan insan nü-
fusunun gıda, barınma ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yü-
rütülen faaliyetler doğal çevrede elbette büyük değişiklikler mey-
dana getirmiştir ve hâlen getirmeye devam etmektedir.
Orman kayıpları, çölleşme, erozyon, canlı türlerinin azalması, 
tuzlanma, hava kirliliği ve günümüzün en sıcak tartışma konu-
larından biri olan küresel ısınma söz konusu etkilerden sadece 
birkaçıdır.
Çevre tarihçilerinin ortaya koydukları üçüncü kategorideki ça-
lışmalar -düşünce tarihinin de kapsamına giren- insanoğlunun 
doğa ile ilgili düşünceleri ve bu düşüncelerin hangi zaman ve ze-
minde belirli bir toplumsal/siyasal tutum şeklinde tezahür etti-
ği üzerinedir. İnsan doğayı, doğa da insanı kaçınılmaz şekilde et-
kiler. Bu etkileşimin ne tür bir siyasî vizyon, hukuk kuralı, ahlaki 
tavır, edebi bakış yahut kültürel/dinî unsur olarak ortaya çıktığı-
nı anlamaya çalışan araştırmacılar, birey ve toplumların doğayla 
olan entelektüel irtibatının tarihteki izini sürmektedirler.
“Doğa Bilimleri” ve “İnsan Bilimleri” olarak ikiye ayrılan araştır-
ma sahaları arasında zamanla bir uçurum meydana gelmiştir. 
Çevre tarihi, alanın duayenlerinden John R. McNeill’in ifadesiyle, 
entelektüel uğraşıların edinebileceği disiplinler arası yaklaşımın 
en iyi örneklerinden biridir ve söz konusu uçurumu kapatmaya 
yönelik çabaların en önemlilerindendir. Yukarıda zikrettiğimiz üç 
genel başlığın işaret ettiği üzere çevre tarihi kendi disiplininin sı-
nırlarını aşma cesareti gösteren ve özgün nitelikte eserler ortaya 
koymak isteyen araştırmacılar için yeni fırsatlar sunmaktadır.

MEHMET FATİH ÇALIŞIR

A “coalition” test for the 
European countries 
Germany’s efforts to form a government
The Christian Democrat 
parties in Germany 
(CDU/CSU) in the lead-
ership of Angela Merkel 
have won the general 
elections by gaining %33 
percent of the votes. 
The far right party Alternative 
for Germany (AfD) entered the 
Bundestag for the first time after the 
general elections held on September 
24, 2017. 
Christian Democrats (CDU/CSU), 
Free Democratic Party (FDP) and 
the Greens have started initial ne-
gotiations for forming a coalition 

government but their dif-
ferences did not let that 
happen as of yet. 
Christian Democrats 
have been stating that 
they are persistent-
ly in favour of halt-

ing Turkey’s accession negotiations 
with EU, but the Greens believe such 
a move would a be wrong signal to 
Turkey. 
The option of those parties form-
ing a coalition government is called 
“Jamaican Coalition” because the col-
ors of the parties evokes the Jamaican 
flag which is black, yellow and green. 

Coalition negotiations in Austria
The centre-right Austria’s 
People’s Party (VPÖ) led 
by Sebastian Kurz, has 
won the general elections 
by gaining %31,6 percent 
of the valid votes on 15th 
of October. 
Social Democratic Party (SPÖ) became 
second by %26,9 percent and by in-
creasing it’s support for more than 
%6, far right Austria Freedom Party 

(FPÖ) became third by 
%26 percent. 
Given the task of form-
ing a coalition Kurz has 
two options. 
Sebastian Kurz has an-
nounced that they 

will start negotiating with Austria 
Freedom Party for forming a coalition. 

Government formed after 209 days in Holland 
The government final-
ly has been formed in 
Holland, six months af-
ter the general elections 
that was held on March 
15, 2017. 
A coalition government 
consisting of four parties, Freedom 
and Democracy for People Party 
(VVD), Christian Democrats (CDA), 
Democrat 66 (D66) and Christian 
Union Party (CU) finally took the 

office. 
In Holland no party suc-
ceeded to form a ma-
jority government since 
the Second World War, 
a country with an aver-
age of 87 days to form a 

government. 
The negotiations have been the lon-
gest to form a government in modern 
Dutch history since the Second World 
War.
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Hubble teleskobu güneş koruyucusu 
yağdıran öte-gezegen keşfetti
Bilim insanları Güneş Sistemi dışındaki bir öte-gezegende ışığı 
absorbe eden titanyum oksit gazının kristalleştiğini keşfetti.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobunun 
Dünya’dan bin 730 ışık yılı uzaktaki Kepler-13A sistemindeki öte-gezegende, 
güneş koruyucu bakım ürünlerinde kullanılan titanyum oksit gazının kristal-
leşip kar olarak yağdığını tespit ettiğini 
bildirdi.
Kepler-13Ab verilen, gökbilimcilerin “sı-
cak Jüpiter” olarak kategorize ettiği dev 
gaz gezegeninde, atmosferin üst kısım-
larındaki titanyum oksidin güçlü hava 
akımlarıyla gezegenin sürekli karanlık-
ta olan soğuk yüzüne taşındığı ve burada 
oluşan kar kristallerinin yoğun kütle çe-
kimiyle atmosferin alt kısımlarında hap-
solduğu belirtildi.
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