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ÖZ: Ernest Callenbach, dönemin toplumsal ve ekolojik sorunlarına karşı eleştirilerini ile alternatif 
bir toplum ve insan-doğa ilişkisi önerisini 1975’te yayınlanan Ekotopya romanıyla yansıtmıştır. Bu 
çalışmada Ekotopya romanı yönetim, ekonomi, teknoloji, topluluk yaşamı ve doğa başlıkları 
altında analiz edilmiştir. Buna göre “küçük güzeldir”, biyo-bölgeselcilik, geri dönüşüm, 
yenilenebilir enerji, çevre dostu teknolojiler, ekonomik büyümenin sınırlanması, nüfusun 
azaltılması, toplu ulaşımın yaygınlaşması, kırsal yaşama dönüş gibi ekolojik dönüşüm önerileri 
romanda yer almaktadır. Diğer yandan kadın-erkek eşitliği, geniş aileye dayalı komün yaşamı, 
özerk ve demokratik üniversite, yönetimin yerelleşmesi, sivil haklar, işçilerin işyerlerini kolektif 
olarak sahiplenip yönetmesi, karma ekonomi, önleyici tıp gibi çevre dışındaki toplumsal ve 
ekonomik konularda da radikal ve ütopik öneriler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ütopya, Çevrecilik, Çevre Sorunları, Çevresel İletişim, Çevre Sosyolojisi. 

 
The Utopia Of An Ecological Society Of The Environmental Movement: A 

Rewiev On Callenbach's Ecotopia Novel 

ABSTRACT: Ernest Callenbach reflected his criticisms of the social and ecological problems of the 
period and his proposal for an alternative society and human-nature relationship in his novel 
Ecotopia, published in 1975. In this study, Ecotopia novel is analyzed under the titles of 
management, economy, technology, community life and nature. Accordingly, ecological 
transformation proposals such as “small is beautiful”, bio-regionalism, recycling, renewable 
energy, environmentally friendly technologies, limitation of economic growth, reduction of 
population, widespread use of public transportation, and return to rural life are included in the 
novel. On the other hand, radical and utopian suggestions were put forward on social and 
economic issues outside the environment such as gender equality, communal life based on 
extended families, autonomous and democratic university, localization of administration, civil 
rights, collective ownership and management of workplaces by workers, mixed economy, 
preventive medicine.  

Keywords: Utopia, Environmentalism, Environmental Problems, Environmental Communication, 
Environmental Sociology. 

 
 
 
 
Makale Türü : Araştırma Makalesi  

Geliş Tarihi : 20.05.2021 
Kabul Tarihi : 22.06.2021 
  

 
 Doç. Dr, İzmir Bakırçay Üniversitesi, cagrideniz@gmail.com, ORCID:0000-0001-9972-9245 

mailto:cagrideniz@gmail.com


 
Çağrı Eryılmaz • Çevre Hareketinin Ekolojik Toplum Ütopyası: Callenbach’ın ‘‘Ekotopya’’ Romanı Üzerine Bir 

İnceleme 

 

156 

 

 

Giriş 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, başta sanayileşmiş Batı ülkelerinde üzere yaşanan hızlı 
ekonomik kalkınma ve nüfus artışı bir yandan refahı arttırırken diğer yandan ciddi çevre 
sorunlarına neden olmuştur. 1952’de Londra’da yaşanan hava kirliliği nedeniyle beş gün 
içinde 4000 kişinin hayatını kaybetmesi1 gibi çevre sorunlarının özellikle kentleri tehdit 
etmesi Batı toplumlarında çevre kaygısına ortaya çıkarmıştır. Rachel Carson’un Sessiz Bahar 
(1962/2011) adlı eseri başta olmak üzere bilimsel verilere dayalı yayınlar hava, su, toprak 
kirliliğini gündeme taşımıştır. 1960’ların protesto döngüsü ve 68 Hareketinin de etkisiyle, 
1950’lerden itibaren çevre sorunlarına dair artan bilgi ve kaygı sanayileşmiş Batı ülkelerinde 
çevre hareketini ortaya çıkarmıştır. 20 Nisan 1970’te kutlanan Dünya Günü ile başlayan 
modern çevre hareketi2 siyaset ve ekonomi alanında önemli değişimlere neden olurken çevre 
kaygıları ve çözüm önerileri edebi eserlere de konu olmuştur. Ernest Callenbach’ın 1975’te 
yayınladığı Ekotopya romanı dönemin çevre ve toplum sorunlarına dair sert eleştiriler ile 
alternatif ve radikal çözümler ortaya koyan çevre ütopyaları arasında yer almaktadır.  

Bu makalenin amacı Ekotopya romanını çevre hareketinin temel kavramları çerçevesinde 
incelemektedir. Makalenin devamında öncelikle Ekotopya ile ilgili diğer çalışmalar çevre 
hareketindeki öne çıkan temalar çerçevesinde özetlenmiştir. Sonra roman yönetim, ekonomi, 
teknoloji, topluluk yaşamı, doğa başlıkları altında incelenmiştir. Son bölümde ise çevrecilik 
çerçevesinde değerlendirmeler sunulmuştur. 

Ekotopya Üzerine Çalışmalar 

Ekolojik ütopyalar modern ütopyalardan dikey hiyerarşisinin reddinin yanı sıra devlete, 
bilime ve teknolojiye eleştirel yaklaşım ile siyaseti çatışma yerine iş birliği olarak tasarlama 
konularında farklıdır3. Ekotopya kavramını Callenbach’tan önce toplumsal ekoloji 
düşüncesinin kurucusu olan Bookchin, kendi ütopik-ekolojik toplum önerisini tanımlamak 
için kullanmıştır4. Rosa Luxemburg’dan esinlenerek “Ya ekolojik ilkelere dayanan bir 
ekotopya yaratacağız ya da bir tür silinip gideceğiz. Gerçekçi olmak ve imkansızı yapmak 
zorundayız-çünkü aksi halde düşünülemeyenle yüzleşeceğiz”5 derken Bookchin, çevre 
sorunlarının ekolojik kriz seviyesine geldiğini ve radikal, ütopik, ekolojik bir toplumsal 
dönüşüm ile çözülmek zorunda olduğunu vurgulamaktadır. Ekotopya kavramı hem 
Bookchin hem de Callenbach için mevcut sürdürülemez toplumsal düzene eleştiri getirme ve 
alternatifi sunma anlamında gelmektedir. 

Callenbach’ın Ekotopya romanı üzerine farklı çalışmalar yapılmıştır. Weigert’e göre6 
Ekotopya gibi ütopyalar dünyaya ve yaşamımıza başka gözlerle bakmamıza ve başka 
yaşamları düşünmemize yardımcı olmaktadır. Zira ütopya analizi yoluyla “alternatif 
çevresel dünya” tahayyül edilebilmektedir. Bu çerçevede Pak7 1960’lar ve 1970’lerde ortaya 
çıkan yeni dalga bilimkurgu romanlarında gezegenleştirmenin ve ekolojik kaygıların öne 

 
1 https://www.britannica.com/event/Great-Smog-of-London (13.06.2021). 
2 John Hannigan, Environmental Sociology, Londra: Routledge, 2006, s. 1. 
3 Arzu M. Erol ve Kemal Görmez, ‘‘Başka Bir Dünya: Ekotopya!’’, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
4 (2018), s. 491-505. 
4 Murray Bookchin, Ekolojik Bir Topluma Doğru, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996, s.70. 
5 Seladdin Ahmed, “The Ecological Crisis, Apocalypticism, and the Internalization of Unfreedom”, 
World Review of Political Economy, 1 (2020), s. 115-140. 
6 Andrew J. Weigert, “Pragmatic Thinking about Self, Society, and Natural Environment: Mead, 
Carson, and Beyond.”, Symbolic Interaction, 3 (2008), s. 235-258. 
7 Chris Pak, Terraforming–Ecological Transformations and Environmentalism in Science  Fiction, 
Liverpool University Press, 2016, s. 98, 134-136. 



   

 

2021, Sayı 21, Sayfa 155-169 

 

157 

 

çıktığına dikkat çekmektedir. Toplumda yükselen çevre kaygılarına ve 1960’ların karşı-
kültürüne cevaben yazılan bilimkurgu romanlarda, hâkim ekonomi-politik yapıya ve 
uygulamalara alternatif bir dünya önerilmektedir. 1960’ların ve 1970’lerin karşı-kültürünün 
özgürlükçü düşüncesi, yaşam tarzı ve değerleri temelinde yerinden yönetime dayalı, 
ekonominin ve devletin yeniden düzenlendiği ütopyalar kurgulanmıştır. Karşı-kültürün 
çevreci duyarlılığına bilim ve teknoloji entegre edilerek doğa ile kültürü sentezleyerek doğal 
dünyaya dönmeye çalışılmıştır. Tandaçgüneş’a göre de8  Ekotopya romanı dönemin feminist 
ve çevreci akımları ile teknolojik gelişmelerinin etkisinde yazılmıştır ve “Amerika’nın ters 
izdüşümü” olarak sunulmuştur. Hayatın anlamı olarak üretim ve tüketim yerine doğa ile 
uyumlu yaşamanın anlatıldığı romanda kır ile kent ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Ekonomik 
büyüme yerine istikrarın korunduğu Ekotopya’da tarım odaklı üretim yapılmaktadır. 
Sürdürülebilirlik için her eşya sonuna kadar kullanılıp tamir edilmekte ve sonra geri 
dönüşüme gönderilmektedir. Kadınların nüfus planlaması, çocuk yetiştirme gibi konularda 
öne çıktığı toplumda komün halinde yaşanmakta ve geniş gruplardan oluşan ailelerde 
çocuklara çok sayıda ebeveyn bakmaktadır. Yaşlılar toplumun dışına itilmeyip komünün 
parçası olarak aileleriyle birlikte yaşamaktadır. 1975’te yazılan Ekotopya’da önerilen 
toplumsal dönüşümler 68 hareketine, Yeni Sol’a ve karşı-kültüre dayanmaktadır. 

Ekotopya analizlerinde genel olarak ölçeğin küçüldüğü ve toplulukların kendi kendine 
yettiği biyo-bölgeselcilik öne çıkarılmaktadır. Taylor’a9 göre Ekotopya’da biyo-bölgeselcilik 
kelime olarak geçmese de ABD-Ekotopya ayrımı ve ekolojik bir toplum tasarımı dikkat 
çekicidir. Gökçen10 de Ekotopya’da küçük birimlerin kendi kendine yettiği ve kendi kendini 
katılımcı demokrasi ile yönettiği bir yapıyı öne çıkarmaktadır. Batı düşüncesindeki Altın 
Çağ’da anlatılan insan-doğa uyumu Ekotopya’da sağlanmaktadır. Batı’nın “ilerleme 
mitosuna” karşı geliştirilen sürdürülebilir bir üretim-tüketim döngüsü ile Ekotopya kendi 
kendine yetebilmektedir.  

Mekânın kullanımı ve mimari yapı insan-doğa uyumunu sağlamaya çalışan Ekotopya’da 
işlenen konular arasındadır. Ekotopya’yı mimarlık çerçevesinde inceleyen Uzaldı’ya11 göre 
doğayla uyumlu bir yaşam için güneş, rüzgâr, jeotermal, biokütle, deniz enerjisi 
kullanılırken yerleşimler de enerji üretim tesislerine yakın kurulmaktadır. Kentlerde araba, 
cadde, benzin istasyonu yerine parklar ve benzeri yeşil alanlar oluşturulurken kırsal 
alanlarda ve ormanlarda doğa ile birlikte yaşamak amacıyla kulübeler inşa edilmiştir. Eğitim 
ise nehir gibi doğal alanların yanında çiftlik benzeri ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Erol 
ve Görmez12 ise Ekotopya’da ütopya ile mekân ilişkisini incelemiştir. Buna göre ev, hastane, 
okul gibi mekânlar küçültülmüştür. Modernleşmeye ve sanayileşmeye karşı çıkılırken 
ulaşım, bisiklet ile sağlandığı için trafik ve kirlilik de ortadan kalkmıştır. Ürünlerde ve 
mekânlarda estetik kaygı aranmaması doğayla uyumlu üretimi ve tüketimi mümkün 
kılmaktadır. Güleryüz13 de ekoköyleri mimari ütopyalar çerçevesinden inceledikleri 
çalışmasında Ekotopya’nın toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik olarak ekolojik 

 
8 Nilnur Tandaçgüneş, “Pazarlama İletişiminde Sürüdürülebilir Tüketim Olgusuna Farklı Bir Bakış: 
Ernest Callenbach ve Ekotopya Yapıtı Üzerine Hermeneutik Okuma  Çalışması”, İletişim Fakültesi 
Dergisi, 41 (2011), s. 113-117. 
9 Bron Taylor, ‘‘Bioregionalism: An Ethics of Loyalty to Place’’, Landscape Journal, 1/2  (2000), s. 61. 
10 Nilsen Gökçen, ‘‘Kutsal Metinlerden Bugüne Ütopya’’, Ed., Özlem Duva ve Ezgi Ece Çelik, İzmir 
Felsefe Günleri Bildiri Kitabı, İzmir: Konak Belediye Yayınları, 2010, s. 93. 
11 Beril Uzaldı, Mimarlıkta Ekotopya Kavramı ve Ekolojik Ütopyalar (Basılmamış Yüksek  Lisans Tezi), 
İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020, s. 55-75. 
12 Erol ve Görmez, ‘‘Başka Bir Dünya: Ekotopya!’’. 
13 Merve Güleryüz, Bir Ütopya Hareketi Olarak Eko-Köyler: Türkiye’deki Örnekler Üzerine Bir İnceleme 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013, 
s. 57-58. 
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ilkelere göre düzenlediğini belirtmektedirler. Doğa ile uyumlu bir yaşam kurmak amacıyla 
büyüme ve tüketme dışında geri dönüşüm gibi sürdürülebilir uygulamalar öne çıkmaktadır.  

Literatürde sıklıkla çevre sorunlarının temel nedeni olarak gösterilen nüfus artışı konusu 
da Ekotopya romanının ana temaları içinde yer almaktadır. Fiskio’ya göre14 Ekotopya’nın 
refahının ve sağlığının korunması için nüfus azaltma stratejisi uygulanmaktadır. ABD’den 
savaş, yoksulluk ve çevre sorunları nedeniyle göç etmeye çalışan mülteciler gelecek 
nesillerin korunması amacıyla Ekotopya ’ya kabul edilmemektedir. Bu durum Hardin’in 
cankurtaran sandalı etiğini15 çağrıştırmaktadır. Meydan-Yıldız’a göre ise16 Ekotopya’da 
insan-doğa uyumunu sağlamak amacıyla “dengeli ve düzenli nüfus yapısı” korunmaktadır. 
Böylece çalışma, eğitim ve yaşam alanlarının iç içe olduğu barışçıl bir kent ortamı mümkün 
olabilmektedir.  

Ekotopya Romanında Çevre Temaları 

Bu bölümde Ekotopya romanı yönetim, ekonomi, teknoloji, topluluk yaşamı, doğa 
başlıkları altında incelenmiştir. Yönetim başlığı altında ABD’den ayrılma süreci, mevcut 
yönetim biçimi, sağlık ve suç konuları açıklanmıştır. Ekonomi başlığı altında ise 
Ekotopya’daki büyüme karşıtlığı, karma ekonomi, üretim, tüketim, gelir dağılımı konuları 
özetlenirken teknoloji başlığı altında da çevre kirliliğinin azaltılması, geri dönüşüm ve bilim 
konularındaki Callenbach’ın önerilerine yer verilmiştir. Topluluk yaşamı başlığı altında 
duyguların dışa vurumu, aile ve kadın konuları açıklanırken doğa başlığı altında 
vejetaryenlik, animizm ve korumacılık eğilimine dikkat çekilmiştir. 

Yönetim 

Callenbach’ın ütopik romanı ABD’den şiddetli bir mücadele ve nükleer savaş tehdidi ile 
ayrılan Ekotopya ülkesinde geçmektedir. Tarihteki büyük toplumsal ve siyasal dönüşümler 
ekonomik ve politik kriz zamanlarında yaşanmıştır. Fransız devrimi de ancak benzer kriz 
koşullarında mümkün olabilmiştir17. 1917 öncesinde de uzun yıllara yayılan ekonomik kriz 
ve savaş yılları Rus devriminin gerçekleşmesi için gereken ortamı hazırlamıştır. Callenbach 
da tarihteki devrimci dönüşümlerde olduğu gibi ekolojik bir ütopya tahayyülü olan 
Ekotopya’nın ABD’den ayrılma sürecini ekonomik ve politik kriz ortamına 
dayandırmaktadır. ABD’nin Vietnam savaşı gibi yurt dışındaki silahlı müdahaleleri 
sonucunda ordunun artan masrafları ekonomik kriz ve yoksulluk getirmiştir. Ekonomik 
krizin yanı sıra ortaya çıkan çevre kirliliği gibi ekolojik kriz de Ekotopya devrimi için halkı 
hazırlamıştır. Ekonomik ve politik kriz şartlarında kadınlar ABD’den ayrılma için öncü 
olmuşlar ve caydırıcı silahları ele geçirmişlerdir. Ayrılma sürecinde ABD ile silahlı çatışma 
yaşanmasına rağmen nükleer savaş tehdidi nedeniyle Ekotopya işgal edilmemiştir. Yine de 
ABD’nin her an saldırabileceği korkusu nedeniyle bir milis yapısı kurulmuştur ve erkekler 
her sene savaş talimi yapmaktadır18. Ekotopya’nın ayrılma süreci ABD’nin 1970’li yıllarda 
yaşadığı ekonomik, politik krize ve savaş koşullarına benzemektedir. Barışçıl ve ekolojik bir 
ütopya tahayyülü ancak bir kriz ortamında yapılabilen bir ekolojik ve toplumsal devrim ile 
mümkün görülmektedir. 

 
14 Janet Fiskio, ‘‘Apocalypse and Ecotopia: Narratives in Global Climate Change Discourse’’, Race 
Gender & Class, 1/2  (2012), s. 29. 
15 Ekolojist Garrett Hardin aşırı nüfus artışı nedeniyle tüm insanlığın “batmaması” için aç ve yoksul 
insanlara yardım edilmemesini savunur (Hardin 1996’dan akt. Des Jardins 2006: 452). 
16 Meydan Yıldız, Seçil Gül, “Ekolojik Ütopyalar”, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2017), s. 
1-15. 
17 Eric Hobsbawm, Devrim Çağı 1789-1848, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1998, s.64-73. 
18 Ernest Callenbach, Ekotopya, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2010, s. 4-5, 67-68, 91, 160, 170. 
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Callenbach ekolojik ütopya önerisinde yönetim yapısını, ABD’ye karşı bir biçimde dışa 
kapalı, yerelleşme odaklı ve kadınların hakimiyeti ilkelerine göre kurgulamıştır. Ekotopya 
bağımsız ve dışa kapalı bir ülke olmasına rağmen ABD dışındaki ülkelerle ticari ilişki 
kurmuş durumdadır. Ekotopya anayasası yönetim ölçeğini küçülterek eğitim, ekonomi, 
nüfus ve üretimi ülkeye yaymayı amaçlamıştır. Birlikteliğin sağlanması amacı ve “aile 
duygusu” ile yönetilmeye çalışan ülkede, eski düzene dönmeye çalışan ve erkeklerin 
hakimiyetinde bir muhalefet partisi ve CIA’den destek arayan darbeci bir grup da vardır. 
Siyahlar ise ayrı ve özerk bir “şehir devleti”ne sahiptir (139). Çoğulcu demokrasinin ve özerk 
yönetimin mümkün olduğu Ekotopya’nın yönetimi kadın başkanın ve kadınların hâkim 
olduğu iktidar partisinin kontrolündedir. Bireysellik gibi “yıkıcı erkek tutum”larını savunan 
muhalif partiye karşı iktidar partisi “iş birliği ve biyoloji yönelimli politikalar” ortaya 
koymaya çalışmaktadır19. Eski düzene ve politikadaki erkek egemenliğine karşı yönetim 
toplantıları bile değişmiş; yıkıcı ve bürokratik erkek tutumuna karşı empatiye ve duygulara 
dayalı kadın tutumuna göre düzenlenmiştir: 

“Toplantıların resmi gündemi yok; tersine, katılanların ‘kaygıları’nı ifade etmeleriyle 
başlanıyor. Ortaya atılan konular tartışılırken (genellikle ya dostça gülüşmelerle ya da tek 
tük öfke patlamalarıyla) genel sorunlar birer birer şekillenmeye başlıyor. Fakat iç tüzük 
kuralları yok, önerge yok, oylama yok. Bunun yerini, duyguların toplantının akışı içinde 
belli edilerek, bazı kişisel anlaşmazlıklarda ve bunların çareleri konusunda zamanla bir 
konsensüse varma çabası almış. Konsensüs bir kez sağlanınca, bu kez de konsensüse 
ulaşmak üzere taviz vermek zorunda kalan üyelerin duygularını yatıştırmaya büyük çaba 
harcanıyor. İşte ancak bu sağaltma sürecinin tamamlanmasından sonradır ki alınan kararlar 
resmen onaylanmış oluyor; üç-dört saat boyunca bizim bildiğimiz haliyle duyguların ya da 
olağan politik faaliyet etkili olduğu tek eylem bu”20. 

Romanda öne çıkan yönetimde kadınlar ile duygular egemenliği, siyahların kendi özerk 
bölgeleri ve çevre sorunlarının toplumsal çözümleri gerektirmesi temaları Ekotopya’nın 
yazıldığı dönemin Callenbach üzerindeki etkisini göstermektedir. 1960’ların protestolarının 
ve 68 hareketinin konsensüse dayanan karar alma süreçleri, savaş karşıtlığı, kadınların ve 
siyahların hak talepleri ve nihayet 1970 Dünya Günü’yle başlayan modern çevre hareketi21 
Callenbach’ın ideal toplum tasarımın temellerini oluşturmaktadır. 

Callenbach eğitim ve nüfus konularına toplumsal sorunların çözülmesi açısından özel bir 
önem vermiştir. Ekotopya’da eğitimde endüstriyel dünyanın gözde bilimi olan fizik yerine 
ekolojiye en yakın bilim olan biyoloji temel alınmaktadır. Çiftlik benzeri okullarda verilen 
temel eğitimin yanı sıra balıkçılık, avcılık gibi hayatta kalma eğitimlerinin yer aldığı 
müfredat uygulandığında çocuklar bitkilerin “ekolojik rolleri”ni öğrenmektedir. 
Ekotopya’da devrimden sonraki on beş yılda kürtaj serbestisi ve ekonomik sorunlar 
nedeniyle nüfus azalmıştır. Böylece doğal kaynaklar üzerindeki baskı azalırken refah 
artmıştır. Ayrıca genel yerelleşme politikası doğrultusunda nüfus kırlara dağıtılıp ve küçük 
şehirlere yerleşim teşvik edilmiştir22. Callenbach’ın nüfusun azaltılmasına yaptığı vurgu 
çevre hareketine dayanmaktadır. Zira 20. yüzyılın ikinci yarısında artan çevre sorunlarının 
en önemli kaynağı olarak nüfus artışı görülmektedir. Nüfus artışının doğal bir sınırı 
olduğuna dair görüş Malthus kuramına dayanmaktadır. Buna göre geometrik artan nüfusa 
karşı aritmetik artabilen gıda temini nedeniyle nüfus savaş, açlık, salgın gibi etkilerle ciddi 

 
19 A.g.e., s. 1, 90, 119, 133, 139. 
20 A.g.e., s. 121. 
21 Çağrı Eryılmaz, ‘‘68 Hareketi ve Yeni Toplumsal Hareketler: Modern Çevre Hareketinin 
Doğuşu",ed., Ayhan Bilgin, 68'e Bugünden Bakmak. Ankara: Ütopya Yayınevi, 2019, s. 230-258. 
22 Callenbach, Ekotopya, s. 51-52, 88-91, 163. 
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bir biçimde azalmak zorunda kalacaktır23. Çevre hareketindeki bu genel eğilimin aksine 
Bookchin, çevre sorunlarının kaynağı olarak nüfus artışı ve teknolojinin gösterilmesine karşı 
çıkmaktadır. Zira çevre sorunlarının semptomları değil toplumsal nedenlerine 
odaklanılmalıdır24. Sorun nüfus artışı olarak nitelendirildiğinde hem toplumsal nedenler 
gizlenmiş olmaktadır hem de endüstrileşmiş ve endüstrileşmemiş ülkelerin neden olduğunu 
çevre yıkımı arasındaki fark görmezden gelinmektedir.  

Callenbach ABD’deki paralı ve hastalık odaklı sağlık sisteminin alternatifini Ekotopya’da 
okuyucularına sunmaktadır. Herkesin hayat boyu sağlık sigortasına sahip olduğu 
Ekotopya’da aslen önleyici tedavi uygulanmaktadır. Zira hayat kalitesi yükseldikçe sağlık da 
düzelmektedir. Hastalıkların ilaçla iyileştirilmesi yerine sağlıklı yaşamın öne çıkarılmasına 
uygun olarak marihuana hariç olmak üzere sakinleştirici, uyuşturucu, soğuk algınlığı ilaçları 
yok edilmiştir. Hareketli ve sağlıklı yaşamın desteklendiği ülkede gündelik hayatta her yere 
yürüyüş ve bisikletle gidilmektedir. Boks, güreş, at yarışı ve rekabetçi sporlar dışındaki 
sporlar da yaygın bir biçimde yapılmaktadır. İnsanların yaşam süresi ise doğal süreçler 
dışında uzatılmamaktadır; yaşlılar ölüm zamanı gelince evde ölümü beklemekte ve öldükten 
sonra vücutları ekolojik yaklaşıma uygun olarak “yeniden değerlendir”ilmektedir. 
Hastaneler genel yerelleşme ve küçülme politikasına uygun olarak düzenlenerek yerel 
topluluklar tarafından yönetilmektedir. Tıp ABD’deki kadar ileri olmasa da hastalar 
hayattan koparılmayıp yüksek düzeyde kişisel ilgi görmektedirler. Değişen tıp anlayışı 
çerçevesinde bazı uzmanlık alanları kaldırılmıştır. Örneğin doğumlar artık evde yapıldığı 
için anne koğuşları ve çocuk doğum uzmanlar yoktur. Hastanelerde iş bölümü de 
azaltılmıştır; doktor, teknisyen ve hemşire benzer işler yapmaktadırlar25. Callenbach’ın 
Ekotopya’da sunduğu değişimler ABD’deki sağlık ve hastane sistemine ciddi eleştiriler 
içermektedir. Zira “Obamacare” adı verilen sosyal hizmetleri yasası 2010’da yürürlüğe 
girene26 kadar ABD’de hastalar sağlık masraflarını doğrudan hastaneye ödediği doğrudan 
ödeme sistemi uygulanmaktaydı. Ekotopya’da uygulanan ise hastanelerin ve doktorların 
çoğunluğunun devlete bağlı olduğu İsveç tipi “sosyalleştirilmiş tıp” sistemine 
benzemektedir. Semptomlardan ve hastalıktan çok tedaviye ve sağlığa odaklanan bütünsel 
tıp anlayışında bireyin toplumsal çevresi temel alınarak hastalıklar ortaya çıkmadan 
önlenmeye çalışılmaktadır. Böylece hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan çevre kirliliği 
ve yoksulluk gibi sorunlar bertaraf edilmeye çalışılırken tedavinin hastane yerine evde 
uygulanması tercih edilmektedir27. Callenbach da önleyici tıp anlayışı çerçevesinde 
Ekotopya’da hastalıkları ortaya çıkaran olumsuz toplumsal ve çevresel şartları 
azaltmaktadır. 

ABD’deki yaygın bireysel silahlanmaya ve şiddet kültürüne bir eleştiri olarak 
Ekotopya’da silah kullanımı yasaklanmıştır. Ancak biyolojik bir gerçeklik olarak kabul 
edilen fiziksel rekabetin şiddete ve savaşa dönüşmemesi amacıyla sadece erkeklerin katıldığı 
ve yarı gizli nitelikte savaş oyunları düzenlenmektedir. Hukuk sisteminde ise ancak doğaya 
ve kişilere zarar veren suçlara ceza verilmektedir. Bu çerçevede çevreyi kirletme, 
dolandırıcılık gibi suçlar ağır bir biçimde cezalandırılırken fahişelik ve kumar gibi 
“kurbansız” suçlar cezalandırılmamaktadır. Cezaevleri ise hükümlülerin ıslahı amacıyla 
küçültülerek otuz-kırk kişiyle sınırlandırılmıştır. ABD’deki gibi hükümlülerin cezaevinde 
suçu öğrenip daha ağır suçlara yönelmesi yerine topluma kazandırılması amacıyla; gündüz 

 
23 John J. Macionois, Sosyoloji, çev., Vildan Akan, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık,  2012, s. 572- 
573-592. 
24 Murray Bookchin, Toplumu Yeniden Kurmak, İstanbul: Metis Yayınları, 1999, s. 10, 37. 
25 Callenbach, Ekotopya, s. 12, 137, 196-201, 224. 
26 https://edition.cnn.com/2010/POLITICS/03/23/health.care.main/index.html (05.06.2021). 
27 Macionis, Sosyoloji, s. 553-555. 
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ücretli işlerde çalışmalarına, geceleri de aile ve yakınlarıyla birlikte cezaevinde kalmalarına 
izin verilmektedir28. Callenbach suçlu ile vatandaş, cezaevi ile toplum arasındaki ayrımı 
azaltarak suçluları topluma katmayı önermektedir. 

Ekonomi 

Callenbach kapitalizmin sürekli büyüme ve tüketim odaklı yapısına karşı küçülen ve 
yerelleşen bir ekonomik sistem geliştirilmiştir. Ekotopya’da ABD’nin ilerleme, sanayileşme 
ve ekonomi büyüme hedeflerine karşı yönetim, nüfus, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda da 
ölçek küçültülmüştür. Üretim altyapısı yerelleştirilirken büyük fabrika çiftlikleri, tarım, 
balıkçılık ve ormancılık işletmeleri yereldeki komünlere verilmiştir. Haftalık çalışma saati de 
yirmi saate indirilerek işsizlik azaltılmıştır29. Böylece hem ölçek hem çalışma saati açısında 
ekonomik faaliyetler küçültülüp yerele yayılabilmiştir. Ekotopya’nın ilerleme ve büyüme 
karşıtlığının temelinde yer alan “küçük güzeldir” yaklaşımını çevre hareketinin önde gelen 
isimlerinden Fritz Schumacher 1973 yılında ve Callenbach’ın ütopik romanından iki yıl önce 
yayınlanmıştır. Çevre hareketinin temel referanslarından “küçük güzeldir” yaklaşımının 
temelinde endüstriyel büyüme yerine insani ölçekli üretim, “orta yollu” teknolojiler ve 
Budizm’e dayanan bir ahlaki ve doğru yaşam felsefesi yer almaktadır30. 

Ekotopya’da ekolojik kaygıları temel alan ve sosyalizm ile kapitalizm yer alan karma 
ekonomi uygulanmaktadır. ABD’den ayrıldıktan sonra girişimcilerin bıraktığı işyerlerine, 
çiftliklere, fabrikalara ve mağazalara, 60’ların sonlarındaki Fransa’ya benzer bir biçimde 
çalışanlar el koymuştur. Ayrıca el koyulan mülkler da okul, hastane, müze ve su parkı 
yapılmıştır. Geçiş döneminde devlet ekonomiye müdahale ederek fiyat denetimi yapmış ve 
işsiz kalanları ekolojik restorasyon işlerinde çalıştırmıştır. Kapitalizm ile sosyalizm 
arasındaki bu karma ekonomide herkese asgari yiyecek, konut, sağlık hizmetleri 
sağlanmaktadır. Miras sadece kişisel eşyalarla sınırlandırılmış ve vergi toplama görevi yerel 
yönetimlere bırakılmıştır. Kapitalizmin rasyonel, hızlı ve kâr odaklı çalışma kültürü terk 
edilerek çalışma ile oyun arasındaki fark ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve iş yapılırken hız 
yerini oyuna bırakmıştır31. Örneğin ABD’den Ekotopya’ya gelen gazetecinin, kaldığı 
gazeteciler komünündeki bulaşık yıkama işini hızla yapıp bitirmeye çalışınca 
yadırganmaktadır: 

“İşin hemen bitmesini istemiyor musunuz? diye, kendimi savunurcasına cevapladım. 
“Yapacak bir işim olunca onu hemen bitirmek isterim. Biraz çalışkan olmanın ne zararı var?” 
Yavaş yap, uzun sürsün,” dedi Lorna da. “Bizim bakış açımız böyle: Bir iş yapılmaya 
değerse, zevk duyulabilecek şekilde yapılmalı. Aksi takdirde gerçekten yapılmaya değer 
olmaz.”…“Biz neşeyle yıkarız” dedi Bert: “Gözünü amaca değil, sürece dikersen hemen her 
iş böyle yapılabilir”32. 

Callenbach ABD’deki vahşi kapitalizmin neden olduğu gelir dağılımı uçurumuna karşı 
çözümlerini sunmaktadır. Buna göre karma ekonomiyi hayata geçiren Ekotopya’da 
meslekler arası gelir farklılığı azaltılmış ve işçilerinin çalıştıkları işyerlerini sahip olması 
teşvik edilmiştir. Zengin ve ayrıcalıklı bir sınıfı olmayan Ekotopya’da sanatçı, bilimci ve 
doktorlar gibi bazı mesleklerin gelirleri diğerlerine göre daha fazla olabilmektedir. Genel 
olarak sınıf farklılaşması engellenmektedir, örneğin entelektüeller fabrika ve tarlada 
çalışabilmektedir. Ayrıca bir işte para kazanan birinin başka bir iş kurması engellenmekte ve 

 
28 Callenbach, Ekotopya, s. 10, 53, 106, 122, 141. 
29 A.g.e., s. 7, 28, 90. 
30 Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, çev., Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnaç, 
Şeyma Akın ve Buğra Kalkan, Ankara: Liberte Yayın Grubu, 2011, s. 283. 
31 Callenbach, Ekotopya, s. 35, 52, 65, 127-133, 222. 
32 A.g.e., s. 97. 
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para bankalarda toplanmaktadır. Böylece 70’lerdeki Yugoslavya gibi bankalar ekonomiyi 
fonlamakta; birinin parası diğerinin yatırımına dönüşebilmektedir. Schumacher’in “küçük 
güzeldir” yaklaşımına uygun olarak işyerlerinin işçilerin ortak mülkiyetinde olması 
büyümeyi sınırlamaktadır. Rekabetin engellenmediği piyasada işletme çalışanları ve 
sahipleri olan işçilerin sayısı 300’ü geçmemekte ve işi büyütmek yerine çalışma koşullarını 
düzeltmektedirler (132). Diğer sektörler gibi medyada da tekelleşmeye ve merkezileşmeye 
karşın yerelleşme uygulanmıştır. Örneğin medya şirketleri sadece bir şehirde faaliyet 
gösterebilmektedir, böylece TV ve gazetelerin yerelleşmesi mümkün olmuştur. 
Kamulaştırma ile TV’lerde reklâmlar azalırken artık ABD’de olduğu gibi ekran başında 
zaman geçirilmemektedir. TV’de eğlence programlarından çok haberler ve izleyicilerin aktif 
bir biçimde katıldığı yönetimle ve meclisle ilgili haber ve tartışma programları yer 
almaktadır. Bu çerçevede “kamu hizmeti yayıncıları” ve amatör yayıncılar 
desteklenmektedir. Medya gibi diğer sektörlerde de yerelleşme ve işçilerin ortak sahipliği ile 
yönetimi uygulanmaktadır. Örneğin gazetecilerin yer aldığı basın komününde kırk kadar 
gazeteci, yazar, televizyoncu birlikte yaşamakta ve çalışmaktadır. ABD’deki kapitalist 
ekonomiye özgü bireysel çalışma ve rekabetçilik yerine “kardeş gibi” olarak tanımlanan 
birlikte çalışma kültürü hâkimdir33. Kapitalizme alternatif olarak sosyalizmi önermeyen 
Callenbach, üretim sürecini Marx gibi hayatın temeli ve doğaya hâkim olma süreci olarak 
görmemektedir. Aksine ekolojik bir yaklaşımla insanı doğanın bir parçası olarak 
anlatmaktadır: 

“Ekotopyalıların varsayımına göre, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inanıldığı gibi, insan, 
varlığının anlamını üretimde bulmuyor. Tersine insanlar, pürüzsüz, kalıcı canlı 
organizmalar ağında, bu ağı olabildiğince az rahatsız eden mütevazı bir yer kapmak için 
varlar. Bu da şimdiki tüketim kalıbından vazgeçilmesi demek olacaktı, ama bu gelecekteki 
hayatın kurtarılması (…) demekti. İnsanlar, yeryüzündeki diğer canlı varlıkları 
egemenlikleri altına aldıkları ölçüde değil, onlarla dengeli biçimde yan yana yaşadıkları 
ölçüde mutlu olacaklardı”34. 

Callenbach ABD’nin dev sanayi kapitalizmine karşın endüstrileşmenin basitleştirilip 
üretimin yerelde ve ekolojik olarak gerçekleştirilmesini önermektedir. Buna göre 
Ekotopya’da endüstriyel üretimde basit montaj hattı ile modüler parça üretimine yönelik 
otomasyona geçilmiştir. Kamulaştırılan tarımda ise üretim küçük çiftliklere yayılmıştır. 
Doğayla uyumlu organik tarımda artık gıdaların görünüşü yerine besleyiciliğe ve atıkların 
geri dönüşebilmesine önem verilmektedir. Bitkilerin fotosentezinden enerji elde edilerek 
“kalıcı bir denge” sağlanması ve böylece insanlar ile doğanın dengeli bir ekosistem içinde 
yaşayabilmesi hedeflenmektedir35. Ekotopya’daki sanayiye ve ekonomik büyümeye karşı 
mesafeli tavır, fantastik edebiyatın kurucusu sayılan ve 68 hareketinin ilham kaynakları 
arasında yer alan J. R. R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi adlı eserinde de görülmektedir. 
Tolkien’in üç ciltlik eserinin ilk ve son bölümlerinde barışçıl ve doğayla uyumlu bir kırsal 
yaşam anlatılır. İlk bölümde mutlu ve doğayla uyumlu olarak sunulan kırsal topluluk 
yaşamı Tönnies’in cemaat ve Durkheim’ın mekanik dayanışma tanımlarını 
çağrıştırmaktadır. Eserin son bölümünde ise endüstrileşmenin toplumsal düzeni, 
dayanışmayı ve uyumu bozması ise Tönnies’in cemiyet modeliyle tanımladığı toplumsal 
sorunlarla benzerlik göstermektedir. Sosyolojinin kurucu isimleri, 19. yüzyılda yaşanan hızlı 
endüstrileşme ve kentleşmenin toplumsal düzeni bozmasına tanık olmuşlardır. Buna karşı 
toplumsal düzenin yeniden sağlanmasına; toplumsal kurumların güçlenmesine ve birey-
toplum bütünleşmesinin artmasına odaklanmışlardır. Tolkien de toplumsal düzenin yanı 
sıra endüstrileşmenin ve kentleşmenin neden olduğu doğadaki yıkıma dikkat çekmektedir. 

 
33 A.g.e., s. 43, 56, 113, 130-132, 155-158, 221. 
34 A.g.e., s. 63. 
35 A.g.e., s. 14, 30, 38, 64, 136, 150. 
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İnsan-doğa uyumu endüstrileşme ve kentleşme yerine tarımsal üretim ve kırsal yaşam ile 
sağlanabilecektir36. Callenbach da benzer ekolojik ve toplumsal kaygı ile ve önerileri 
edebiyat alanında Ekotopya romanıyla göstermektedir. 

Ekotopya, ABD’de 1950’lerden itibaren büyüyen tüketim toplumuna, bireylerin tüketiciye 
dönüşmesine ve sanatın da profesyonel bir üretim ve tüketim alanına dönüşmesine karşı 
alternatif sunmaktadır. Buna göre “tüketici” kelimesinin artık kullanılmadığı Ekotopya’da 
doğaya zararlı ürünlerin üretiminden de kaçınılmaktadır. Kapitalizmdeki kadar mal 
çeşitliliği olmamasına rağmen standart üretim süreçlerinde, ihtiyaçlar için yeterli ürün 
üretilebilmektedir. Bozulan eşyalar tamir edilerek yeniden kullanılırken kişisel eşyalar da el 
emeği ile yüksek kalitede yapılmaktadır. Tüketimin temel olmadığı bu karma ekonomide 
reklamların da rolü azalmıştır. Caddelerde ve binalarda reklam panosu kullanılmazken 
mevcut reklamlar da ürünler hakkında bilgi verici niteliktedir. ABD’de sanatçıların 
profesyonelleşip sanat eserlerinin metalaşmasının aksine Ekotopya’da amatör ile profesyonel 
sanat arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Müzik başta olmak üzere insanlar arasında sanat 
faaliyetleri yaygın olmasına rağmen sadece sanattan geçinmek zor ve nadir bir seçenek 
olarak görülmektedir37.  

Teknoloji 

Çevre hareketi içinde çevre sorunlarının kaynağı olarak görülen teknolojinin toplumsal 
etkileri sosyoloji disiplinin ilgi alanına girmektedir. Eleştirel Okul’dan Marcuse teknolojinin 
totalitarizme yol açtığını, bireyselliği ve eleştirel düşünceyi bastırdığını vurgulasa da Marx’a 
katılmakta ve teknolojinin içsel olarak sorunlu görmemektedir. Buna göre teknoloji 
kapitalizm dışındaki bir toplumsal örgütlenmede kullanılabilir38. Eleştirel Okul’un çevre 
hareketindeki takipçisi toplumsal ekoloji de teknolojinin yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayanan insani ölçekteki uygulamalarını insan-doğa uyumu için faydalı ve gerekli 
görmektedir39. Callenbach da Eleştirel Okul ve Bookchin’e koşut olarak, ekolojik bir toplum 
tahayyülü olan Ekotopya’da teknoloji tamamen reddetmemektedir. Çevre dostu teknolojiler 
hem günlük kullanımda hem de çevre kirliliğinin azaltılmasında ön plandadır. Modern 
teknoloji ekolojiye zarar verdiği gerekçesiyle çoğunlukla reddedilmekle birlikte görüntülü 
telefon, elektronik araçlar, manyetizma ile çalışan trenler gibi ileri teknoloji ürünleri yaygın 
bir biçimde kullanılmaktadır. Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için alet ve makineler 
elektrikle ve sessiz bir biçimde çalıştırılmaktadır. Alınan önlemler sonucunda hava kirliliği 
ve kimyasal atıklardan ölümler ortadan kalkmıştır. Üretim süreci ve gündelik yaşam için 
gerekli enerji ise kirletici olmayan, güneş, dalga, rüzgâr ve benzeri yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanmaktadır. Enerji üretim tesisleri küçük ölçekte ve tüketim bölgelerine 
yakın yerlerde inşa edilmektedir. Çevre kirliliğinin azaltılması için benzinli arabalar 
zorunluluk dışında kullanılmamaktadır. Hava ve gürültü kirliliği nedeniyle kullanılmayan 
uçaklar hava sahasından bile geçirilmektedir. ABD’nin bireysel ve araba ile uçağa dayalı 
ulaşım sistemine alternatif olarak “toplumsal maliyeti” daha düşük olan tren, minibüs ve 
bisiklete dayalı çevre dostu ulaşım geliştirilmiştir. Şehirlerarası taşımacılık ise “yeraltı taşıma 
kayışı sistemi” ile yüzeyden uzaklaştırılmıştır. “Dünyayı otomobiller için emin, insanlar için 
dayanılmaz bir yere çevirme”ye ve arabanın sağladığı “hız ve özgürlük dürtüsüne” karşı 
çıkılarak ücretsiz otobüsler, elektrikli trenler ve sağlığı koruyan bisiklet kullanımı 
yaygınlaştırılmıştır. Arabalar ortadan kalkınca benzin istasyonları, yollar ve yollardaki 
reklam panoları, telefon kulübeleri de yok olmuştur. Böylece caddelerin altındaki dereler 

 
36 Çağrı Eryılmaz, ‘‘Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi Eserinin Çevreci Analizi: Yıkıcı  Endüstriye 
Karşı Kır Yaşamı’’, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/2  (2018), s.93-108. 
37 Callenbach, Ekotopya, 21, 57-59, 187. 
38 George Ritzer ve Jeffrey Stepnisky, Sosyoloji Kuramları, Ankara: De Ki, 2014, s. 289. 
39 Bookchin, Toplumu Yeniden Kurmak, s. 140, 191-194. 
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yeniden yüzeye çıkartılabilmiş; caddelerin yerini dereler, şelaleler ve ağaçlandırmalar 
alabilmiştir40. Böylece Callenbach teknolojinin tamamen reddedilmediği, çevre dostu 
teknolojiler kullanılarak insan ile doğa arasındaki mesafenin kapandığı uygulamaları 
sunmaktadır. 

Ekotopya’da geri dönüşüm anlayışı üretim-tüketim sürecinin merkezinde yer almaktadır. 
Biyoloji-merkezli ekolojik yaklaşım çerçevesinde cam, çömlek, ağaç ve biyoloji tabanlı plastik 
kullanılmakta ve geri dönüştürülmektedir. Yiyecek, plastik gibi kentsel atıklar derelere ve 
denizlere bırakılmak yerine geri dönüştürülüp tarımda gübre olarak kullanılmaktadır. 
Böylece sanayi-tarım döngüsü sağlanmakta ve evsel atıkların enerjiye ve gübreye dönüştüğü 
“entegre sistemler” hayata geçirilmektedir41. Ekotopya’da uygulanan kentsel atıkların 
tarımda kullanılması önerisini yüz yıl önce Marx42, kapitalizmin gelişmesi çerçevesinde 
tarımsal üretimi ve kentleşmeyi incelerken dile getirmiştir. Callenbach’ın romanında sık sık 
bahsettiği ve günümüzde de yaygınlaşan katı atıkların azaltmasına yönelik sürecin aslı 
“tamir et, azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür” aşamalarından oluşmaktadır. Ancak çevre 
sorunlarının temel nedeni olan ekonomik büyümeye aykırı bulunan ilk üç aşama göz ardı 
edilerek tüketimi azaltmayacak son aşamaya vurgu yapılmaktadır. Böylece hem tüketim 
sınırlanmamakta hem de şirketlere bedava hammadde kaynağı sağlanmaktadır. Bir yandan 
çevreye zararlı olan ekonomik büyüme ve aşırı doğal kaynak kullanımı artarak devam 
ederken diğer yandan da tüketim toplumunun bireyleri plastik, kâğıt, cam ve metal 
atıklarını geri dönüşüm kutusuna atarak çevreci kaygılarını giderebilmektedir. Sonuçta 
çevrecilik faaliyeti çevreye verilen zararı gizleyerek kâr ile büyüme odaklı kapitalist sisteme 
entegre olmaktadır. Bu çerçevede Ekotopya’da geri dönüşüm kadar tamir etme ve az 
kullanıma yapılan vurgu günümüz geri dönüşüm anlayışının ötesinde ekolojik bir kaygı 
içermektedir.  

Callenbach ABD’de bilimin ve üniversitesinin toplumdan kesin çizgilerle ayrılmasına 
karşı geliştirdiği alternatifleri sunmuştur. Buna göre Ekotopya’da profesyonel ve amatör 
bilim farklığı ortadan kaldırılmıştır. Bilim insanları devletlere, şirketlere veya onların 
çıkarlarına bağımlı olmayıp topluma hizmet verebilmektedirler. Bürokratik, kadrolu 
uzmanlara ile bilim insanlarına karşın “genç ve güvenilmeyen bilimciler” daha etkili 
görülmektedir. Siyaset bilimi, sosyoloji ve psikoloji gibi herkesi ilgilendiren alanlarda 
“bilimsel bir konum”a ve profesörlere gerek duyulmaması nedeniyle mevcut profesörler 
felsefeye, biyolojiye kaydırılmıştır. Tarih ve antropoloji ise “canlı” akademik alanlar olarak 
etkinliğini sürdürmektedir. Üniversite yönetimleri ise merkezi yönetimden özerkleşmiştir ve 
öğrencilerin oylarıyla yönetim kadrosu değişebilmektedir. Diğer yandan üniversitelerde 
öğrenci sayısı azalmıştır. Zira yeni karma ekonomide artık iş bulmak için diploma gerekli 
değildir ve üniversiteler de “diploma fabrikası” olarak görülmemektedir. Sadece ilgililerin 
entelektüel bir ortama katılmak için gittiği üniversitelerde en iyi profesörlerin dersleri video 
kasetlerle halka ulaştırılmaktadır43. Callenbach Paris’te bir üniversite isyanı olarak başlayan 
68 hareketinin üniversitenin demokratikleştirilmesi, özerkleştirilmesi ve topluma entegre 
olması taleplerini romanında yansıtmaktadır. Ekotopya’da bilim ile toplumun arasında 
duvarların aşılması gerektiği vurgusu da risk toplumu kuramını geliştiren Beck’in bilim 
eleştirisi ile koşuttur. Zira Beck, yeterliliği gittikçe azalan bilimin dayandığı bilimsel 
rasyonaliteye karşı, ilerleme düşüncesine eleştirel yaklaşan toplumsal rasyonaliteyi 
önermektedir. Düşünümsel modernite anlayışı çerçevesinde yer alan toplumsal 
rasyonaliteye göre “demokrasi laboratuvar kapısında bitmemektedir” ve ozon tabakası 

 
40 Callenbach, Ekotopya, 7-83, 115-124, 145. 
41 A.g.e., s. 12, 32, 110-172. 
42 Hannigan, Environmental Sociology, s. 9-10.  
43 Callenbach, Ekotopya, s. 29, 44, 183-187. 
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örneğinde olduğu gibi bilimsel karar alma süreçlerinin sadece uzmanlara bırakılmaması ve 
bilimcilerin topluma dayanması gereklidir44. 

Topluluk Yaşamı 

Ekotopya’da sanayi ve kent toplumunun bireysel ve duygusuz ortamına karşı canlı, 
duygusal bir topluluk yaşamı kurulmuştur. Rekabetçiliğin yaşanmadığı insanlar arası 
ilişkilere duygular ve cinsel özgürlük hâkimdir. Bedenleriyle barışık Ekotopyalılar “biyolojik 
varoluşlarına karşı” “rahat” davranmaktadırlar. Ekotopyalılar duygularını ifade etmekten ve 
ağlamaktan çekinmemektedirler45. Callenbach ABD’den gelen gazetecinin Ekotopya’daki 
tren yolculuğu deneyimi üzerinden ABD toplumundaki anonimlik duygusunu 
eleştirmektedir: 

“Tren yolculuğunun huzuru ara sıra bağrışlı çağrışlı tartışmalar ya da hareketlerle 
bozulmuştu; insanlarda genellikle dargınlıklara yol açan küstahça bir merak duygusu 
hâkim. Bizi kalabalık sayılar halinde bir arada yaşatan anonimlik duygusunu kaybetmişler 
sanki. Bu yüzden Ekotopyalı bir görevliyle bizdeki gibi bir ilişki kurma şansınız yok. Tren 
bileti bölmesindeki Ekotopyalı kendisiyle benim alıştığım tarzda konuşulmasına hoşgörüyle 
bakmıyor; bana kendisinin bilet dağıtan bir makine olduğunu sandığımı mı sordu. Canı 
istese onunla gerçek bir insan gibi diyalog kurana kadar size bilet vermez ve sorular sorarak, 
içten bir tepki beklediği sözler sarf ederek, tepki alamazsa bu sefer bağırarak sizinle 
ilgilenmekte ısrar eder”46.  

Callenbach’ın anomimlik duygusu ve kalabalık sayılar kavramlarıyla eleştirdiği kent 
toplumu sosyolojinin kurucu isimlerinden Simmel’in metropol yaşamı ve bıkkın tavır ile 
ilgili saptamalarına uymaktadır. Sosyoloji geleneği içinde bireyler arası etkileşimin önemine 
ilk kez dikkat çeken Simmel’e göre ikili gruptan üçlü gruba geçişte ortaya çıkan toplumsal 
özellikler belli bir sayıya kadar artmaktadır. Ancak kişi sayısı artıp birey kalabalıklar içinde 
kayboldukça toplumsal etkileşimin niteliği azalıp sadece alışverişe indirgenmekte ve sonuçta 
aktörler bireyselliklerini topluma yansıtamamaktadır. Sonuçta, milyonlarca insanla bir arada 
metropolde yaşayan bireyler diğerlerine karşı “bıkkın ve mesafeli bir tutum” takınıp 
anonimleşmektedir47. Callenbach da ABD’nin bıkkın, toplumdan izole ve bencil bireylerine 
karşı karşılıklı güven duygusunun ve komşuluk ilişkilerinin hâkim olduğu bir alternatif 
toplum sunmaktadır. Buna göre Ekotopyalılar, kendilerini güven duygusunun hâkim 
olduğu ailenin ve toplumun parçası olarak görmektedirler. Buna göre şehirlerde gece 
aydınlatması olmamasına rağmen güvenlik kaygısı yoktur ve kapılar kilitlenmemektedir. 
“İtimat ve güven duygusu” veren komşuluk, aile ve topluluk yaşamında bireyler “asla 
yalnız kalmamaktadırlar”48. 

“Bize burada ilişkileri çok sık yalnız kalamayacağımız şekilde ayarlamaya dikkat ediyoruz. 
Böylece bir sürü duygusal hata yapmaktan korunuyoruz. Bağlanmayı sizin kendi başınıza 
yönlendirdiğiniz, yalnız ikinizi ilgilendiren bir şey olarak düşünmüyoruz. Bağlanmanın bir 
yapısı, güvenle dayanabileceğiniz toplumsal bir ortamı olmalı. İnsanlar kabile halindeki 
hayvanlardır, bilirsiniz. İnsanın çoğul ilişkilere ihtiyacı vardır”49. 

Sosyolojinin kurucu isimlerinden Comte aileyi toplumun “temel kurum”u ve “gerçek 
toplumsal birim”i olarak değerlendirmektedir. Zira aile bireyin toplumsallaşmasında okul 
işlevi görmekte ve bireyin bencilliğine karşı özgeciliğinin gelişmesine katkıda 

 
44 Hannigan, Environmental Sociology, s. 23-24. 
45 Callenbach, Ekotopya, s. 33-87, 205. 
46 A.g.e., s. 16. 
47 Ritzer, Klasik Sosyoloji Kuramları, s. 275-281. 
48 Callenbach, Ekotopya, s. 19-23, 116, 179-201. 
49 A.g.e., s. 47. 
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bulunmaktadır50. Callenbach da ABD toplumundaki anonim bireylerin izole yaşamını, zayıf 
aile bağları ile dayanışma duygusunu eleştirmektedir. Buna karşı geniş aile grubunu ve 68 
hareketinin alternatif yaşam komünlerinin bakiyesi olan komün yaşamını önermektedir. 
Öncelikle Ekotopya’da komünal yaşama ve geniş aileye uygun olarak evler çok odalı inşa 
edilmektedir. Aileler beş ila yirmi kişiden oluşan “yaşama grupları”ndan oluşmaktadır. 
Bireylere güven ve emniyet duygusu sağlayan geniş ailede çocuklar annelerinin yokluğunda 
diğer ebeveynlerin varlığı nedeniyle yalnız hissetmemektedirler. Komünal aile gruplarını 
ekonomik zorunluluk ve çocuklar bir arada tutmaktadır. Buna karşın çocuksuz ailelerden 
oluşan gruplar gazeteci, müzisyen gibi meslek üyelerinden oluşmakta ve sık sık üye 
değişimi olmaktadır. İki kişi arasındaki ilişki ise özel hayat olarak görülmeyip grupla 
paylaşılmaktadır. Zira evlilik de “kişilerin hayatlarının odak noktası” olmayıp geniş aile 
yapısına entegre olmaktadır. Tek eşlilik zorunlu olmamakla birlikte yaygın olarak tercih 
edilmektedir. Kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı aile gruplarında ev işleri ve çocuk bakımı 
paylaşılmaktadır. Çocuk yapma kararı ve çocuklara dair diğer konularda son söz kadınlarda 
olmaktadır. Ekotopya’da makyaj yapmayan kadınlar ataerkil kültürdeki gibi erkeklerin 
kazandığı ve gösterdiği bir nesne değillerdir. Kadınların erkeklere tabi olmadığı toplumda 
kadın-erkek eşitliği sağlanmış durumdadır51. Callenbach 68 Hareketine dayanan feminist 
hareketin kadın hakları taleplerini Ekotopya’da gerçekleştirmektedir: 

“Ekotopya’da kadınlar bizde oynamaya eğilimli oldukları bağımlı rollerinden tamamen 
kurtulmuşlar. Ancak işte ve ilişkilerinde tıpkı erkekler gibi iktidar arıyorlar. Her şey bir 
yana, erkekleri alttan alta idare etmek zorunda değiller. Hayat Kavgası Partisi’nin 
öncülüğünde ve genel toplumsal gelişmeler sayesinde, toplum, kadınlarının nesnel 
durumunun erkeklerle eşit olduğu bir şekilde düzenlenmiş. Böylece insanlar, bizim 
cinsiyetlere atfettiğimiz simgeler olmadan, sadece birer insan olarak hayatlarını 
sürdürebiliyorlar”52. 

Doğa 

Callenbach ideal bir ekolojik yaşam kurgularken optimum iklim koşullarını tercih 
etmiştir, buna göre insanlar doğa ile mücadele etmeyip birlikte yaşayabilmektedirler. Sert 
kışların olmadığı Kaliforniya’da iklim ılımandır, doğada zaman geçirmek mümkündür. 
Ekotopyalılar sanayi toplumunun gürültüsünü ile tüketim kültürünün yanı sıra doğadan 
kopuk zaman düzenini geride bırakıp doğanın döngülerini takip etmeye başlamışlardır: 
“Zaman kendi yolunda gidiyor, biz de buna izin veriyoruz”. Yaşam hakkına saygı duyularak 
artık çiçek toplanmaktadır ve ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesildiğinde de “neredeyse 
dinsel denebilecek bir saygı” gösterilmektedir. Doğa ile duygusal bir bağ kuran Ekotopya 
sakinleri ağaçlarla konuşmaktadırlar. Diğer yandan avcılık ABD’den ayrıldıktan sonra da 
devam etmektedir. Ok ve yay kullanan çoğunluğu genç gruplar geyik avlayıp yemektedirler. 
Vejetaryenliğin zorunluluk olmadığı Ekotopya’da tonlarca karides üretilip tüketilmektedir. 
Kentler kadar doğal alanların da ağaçlandırıldığı ülkede ancak ağaçlandırılamayacak 
engebeli arazilere “vahşi doğa” statüsü verilmekte; ağaç kesmek ve ateş yakmak 
yasaklanmaktadır53. Callenbach’ın ekolojik ütopyasında ormanlara ve doğal alanlara insan 
çıkarı çerçevesinde bakılması dikkat çekicidir ve çevre hareketi içindeki kadim tartışmayı 
hatırlatmaktadır. Doğa insan çıkarı için mi korunmalıdır? Yoksa canlıların yaşama hakkı 
olduğu için mi korunmalıdır? Bu soruya cevap veren iki yaklaşım olan “yararcılık” 
(conservationism) ile “korumacılık” (preservationism) ayrımı modern çevre hareketinin 
öncesine; 19. yüzyılda ABD’nin milli park tartışmasına kadar uzanmaktadır. Ormanları 

 
50 Ritzer, Klasik Sosyoloji Kuramları, s. 115-116. 
51 Callenbach, Ekotopya, s. 36-49, 93-117, 152-229. 
52 A.g.e., s. 48. 
53 A.g.e., s. 12-67, 80-101, 249. 
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insanlara faydası olduğu için korumak “yararcılık” kapsamına girerken “korumacılık” 
ormanı ve barındırdığı canlıları yaşama hakları olduğu için korumayı önerir54. Buna göre 
Ekotopya’daki ağaçlandırma bakıldığında Callenbach, doğayı insanlara faydalı olduğu 
şekilde koruyan “yararcılık” yaklaşımına yakın durmaktadır. Buna rağmen Ekotopya’da 
insan ve doğa kavramları ABD ve Batı toplumlarındaki gibi birbirine karşıt ve ayrı 
kategoriler olarak tanımlanmayıp insan ve doğanın birlikte olduğu bir sistem anlayışı 
sunulmaktadır. Endüstri ve ilerleme karşıtı toplumsal düzenlerini biyolojik yaklaşıma ve 
doğaya benzer bir biçimde, ilerlemeyen ve istikrarlı bir sistem olarak tanımlamaktadırlar55. 

“Sizinki durmadan sarsıntılar geçirirken, bizim sistemimiz dolambaçlı da olsa kendi 
barışçı yolunda ilerliyor. Kendimizi güneşlik bir çayır gibi düşünüyorum. Pek çok değişiklik 
oluyor, bitkiler büyüyor, başka bitkiler kuruyup ölüyor, bakteriler onların çürümesine neden 
oluyor, fareler tohumları yiyor, atmacalar da fareleri yiyor, bazı ağaçlar iyice büyüyünce 
otları gölgelemeye başlıyor. Ne var ki çayır istikrarlı bir temelde kendisini koruyor. Tabi 
insanlar çıkıp bu durumu bozmadıkça.” 

Değerlendirme 

Bu makalenin amacı, Ekotopya romanını çevre hareketinin temel kavramları çerçevesinde 
incelemektedir. Bu çerçevede öncelikle literatürdeki Ekotopya analizleri özetlenmiştir. 
Devamında roman, çevre hareketinde öne çıkan yönetim, ekonomi, teknoloji, topluluk 
yaşamı ve doğa başlıkları altında analiz edilmiştir. 

Çevre sorunları, 1950 sonrasında yaşanan ekonomik kalkınma ve nüfus artışı döneminde 
sanayileşmiş Batı ülkelerini tehdit etmeye başlamıştır. Çevre sorunlarına dair bilgi birikimi 
ve kaygı arttıkça çözüm olarak, çevre korumanın büyümeye entegre edildiği sürdürülebilir 
kalkınma56 gibi ılımlı önerilerin yanında ekonomik büyümenin sınırlanması57 gibi ütopik 
öneriler de ortaya atılmıştır. Bu çerçevede çevre sorunlarının toplumsal nedenlerini ortaya 
koyarak alternatif ve ekolojik bir toplum öneren Bookchin ilk kez “ekotopya” kavramını 
kullanmıştır. 

Callenbach 1975’te yayınladığı Ekotopya romanında 1970’lerin ABD toplumunun 
“tersyüzünü”58 ortaya koymaya çalışmıştır. Zira 1950’lerden itibaren biriken çevre 
sorunlarına dair artan bilgi ve kaygı ile 1960’ların protesto döngüsü ve 68 Hareketi 
birleştiğinde, toplumu ve insan-doğa ilişkisini içeren radikal değişim talepleri gündeme 
gelmiştir. 68 Hareketinin alternatif bir dünya talebine cevap olarak yazılan Ekotopya59, karşı-
kültürün çok ebeveynli geniş aile gruplarına dayalı komün yaşamını, iş ile oyun arasındaki 
ayrımın azalmasını, özerk ve demokratik üniversite taleplerini içermektedir. Ayrıca 68 
Hareketinin devamı olan feminist hareketin kadın-erkek eşitliğini ve ekoloji hareketinin de 
insan-doğa uyumunun sağlandığı ekolojik bir toplum tahayyülünü yansıtmaktadır. 

Ekoloji hareketinin temel kavramlarından olan “küçük güzeldir” yaklaşımı60 romanın 
sunduğu alternatif toplumun yönetim, eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve diğer alanlarında 

 
54 J. R. Des Jardins, Çevre Etiği-Çevre Felsefesine Giriş, Ankara: İmge Kitabevi, 2006, s. 107-112. 
55 Callenbach, Ekotopya, s. 45-46. 
56 1987 yılında Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Ortak Geleceğimiz başlıklı raporda kullanılmıştır. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf 
(14.06.2021). 
57 1972 yılında Roma Kulübü tarafından yayınlanan Büyümenin Sınırları başlıklı raporda önerilmiştir. 
https://donellameadows.org/the-limits-to-growth-now-available-to-read-online/ (14.06.2021). 
58 Tandaçgüneş, “Pazarlama İletişiminde Sürüdürülebilir Tüketim Olgusuna  Farklı Bir Bakış: 
Ernest Callenbach ve Ekotopya Yapıtı Üzerine Hermeneutik Okuma  Çalışması”, 2011.  
59 Pak, Terraforming–Ecological Transformations and Environmentalism in Science Fiction, 2016. 
60 Heywood, Siyasi İdeolojiler, s. 283. 
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uygulanmaktadır. Ekotopya’nın ABD’den ayrı ve kendi kendine yeter halde varlığını 
sürdürmesi de “küçük güzeldir” kavramının biyo-bölgeselci versiyonuna61 örnek teşkil 
etmektedir. Callenbach’ın dayanışmacı ve duygusal kırsal topluluk önerisi Tönnies’in 
cemaat modeline benzerken anonimlik, makineleşme ve bireyler arası etkileşimin azalması 
eleştirisi de Simmel’in metropol yaşamındaki bıkkın ve mesafeli bireylerini işaret etmektedir. 
Roman boyunca sık sık ve detaylı bir biçimde anlatılan çevre dostu teknolojiler ise Marx ve 
Eleştirel Okul etkisindeki Bookchin’in teknolojinin toplumsal örgütlenmeye göre doğa ile 
uyumlu olabileceği önermesine uymaktadır. Sonuç olarak Callenbach, 1970’lerdeki ABD 
toplumunun toplumsal ve ekolojik sorunlarına karşı kendi önerisini, dönemin devrimci 
ruhuna ve Yeni Sol anlayışına uygun olarak ekolojik bir ütopya çerçevesinde okuyuculara 
sunmuştur. 

 

Etik kurul raporu: Bu çalışma için etik kurul raporu gerekliliği bulunmamaktadır. 

Katkı oranı beyanı: %100 

Çatışma beyanı: Makalede, herhangi bir kurum, kuruluş ve kişi ile mali çıkar çatışması 
yoktur ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. 
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