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    GİRİŞ 

İnsanlar ve canlı varlıklar gereksinimlerini karşılamak için doğadaki kaynaklara ihtiyaç 

duyarlar. Gereksinimlerimiz besin, su ve barınak olarak özetlenebilir, insanın 

gereksinimlerini, yaşamını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını doğadan 

karşılamasından başka çaresi yoktur. Ancak gereksinimlerin ötesinde doğal kaynaklar 

zorlanmakta ve hızla tüketilmektedir. 

 

Koruma ve kullanma dengesi hızla bozulmakta ve taşıma kapasiteleri aşılmaktadır. 

İnsanın kaynakları sınırsız olduğunu düşünerek tüketmesi sonucunda en temel 

ihtiyaçlarını dahi karşılayamama durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumu önlemek 

için insan doğayla olan ilişkisini yeniden tanımlaması ve gözden geçirmesi 

gerekmektedir Çevreye karşı olan geleneksel tutumumuzun, uygulamalarımızın, bizleri 

birçok çevre sorunuyla karşı karşıya bıraktığı bazı zamanlarda en temel ihtiyaçlarımızı 

dahi karşılayamaz duruma getirdiği olmuştur. Çevreyle ilgili alışkanlıklarımız, 

geleneksel tutum ve davranışlarımızı yeni bir etik kod altında irdeleyip, 

değerlendirmeliyiz. 

 

Çevre etiğini veya çevreyi yeni bir etik yaklaşımla değerlendirmemiz, oluşmuş olan 

hayat standartlarımızı beklentilerimizi ve şahsi çıkarlarımızı yeniden gözden geçirmeli 

ve tarif etmeliyiz. Gereksinimlerimiz limitsiz olamaz. Gereksinimlerimizi karşılayacak 

olan doğal kaynaklarımızın taşıma kapasiteleri saptanıp, doğanın kendini 

yenileyebilmesine fırsat verilmelidir. Bozulan dengesini yeniden düzenlemesine 

yenilenmesine olanak tanınmalı ve korumaya çalıştığımız doğayı kullanırken 

dengesinin bozulmasını durduracak etik çalışmalara öncelik vermeliyiz. Koruma ve 

kullanma dengesi kriterleri çevre etiği ortamında irdelenmeli çevre etiğine temel olarak 

çevre felsefesi alınmalıdır. Tanım olarak çevre etiği dünyanın ekolojik bütünlüğünü 

devamını korumaya yarayan davranışlar ve değerler bütünüdür.  İnsan-doğa ilişkilerinin 

nasıl bir etik temele oturtulması gerektiğine ilişkin birçok teori ve yaklaşım vardır. Bu 

yaklaşımlar teoriler ve kuramlar yeryüzü etiği, derin ekoloji, insan merkezli, tekno 

merkezli olarak ortaya çıkmaktadır. Bu teorilerin birbirleriyle örtüştüğü veya çakıştığı 

alanlar veya savlar vardır. Bunların çevre etiği ortamında irdelenip, teorilerin veya 

kuramların ortak yanları oluşturulmalıdır. Bu ortak çevre felsefesi yaklaşımı taşıma 
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kapasitelerimizin belirlenmesindeki ana tema olmalıdır. Çevre etiği felsefesinin 

irdelenmesi ve neticelendirmesi rakamsal değerler standartlar oluşturmaz fakat taşıma 

kapasitesi kuramlarını veya tezleri belirler. 

 

Ekosistemin taşıma kapasitesi limitsiz değildir limitler konulara, yörelere ve uluslara 

göre değişir. Gelişmiş ülkelerin bireylerin gereksinimleri ile gelişmekte olan ülkelerin 

bireylerin gereksinimleri farklıdır. Bireylerin gereksinimleri doğadan karşılanacak 

olduğuna göre, gereksinimler taşıma kapasitesinin limitleri içinde olmalıdır. 

 

Taşıma kapasitenin küresel değerleri ve konuları ile yöresel değerleri arasında rakamlar 

azlık veya çokluk yönünden fark vardır. Fakat ana tema, fikirler ve limitler, ekosistemin 

taşıma kapasitesinin yönünden aynıdır. 

 
İnsanlar doğada yaşayan doğanın bir parçası olan canlılardır. Bizler yapay yada düşünce 

boyutunda varolan bir gerçeklik içerisinde yaşamamaktayız. Biz doğanın bir parçası 

olduğumuz gibi doğada bizim bir parçamızdır. Doğayla bu anlamlı ve zenginlik 

içerisindeki ilişkimizi anladığımızda olgunlaşmış, sorumluluk sahibi bireylerin bir 

özelliği olan hak ve sorumlulukları elde etmiş kişiler olarak dünyadaki yerimizi 

alabiliriz. 

 

İnsanlar yaşamak için doğaya doğal kaynaklara bağımlıdır, su, toprak, orman ürünleri 

insanların yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir insanın ihtiyacı ve varlığının bir 

parçası olarak doğayla girdiği ilişkinin temelini etik değerlerin oluşturması çok 

önemlidir. İnsanın bugünkü doğayla ilgili davranışlarının tavırlarının düşünce boyutu 

geleneksel değerler, düşünceler ve etik anlayışlardır. 

 

Bizlerin doğayla olan ilişkisini yorumlayan birçok etik anlayış vardır. Günümüzde 

birçok unsurun etkisiyle insan merkezli etiğin algılamalarımızda etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu görüşte doğa insan ihtiyaçlarını karşıladığı sürece değerlidir anlayışı 

vardır ve doğaya araçsal bir değer verilmektedir. Bu görüşe göre doğadaki her şeyin 

varlık sebebi insanların ondan maddi bir yarar sağlamasıdır, bu maddi yararların estetik 

ve ruhsal yararları da içermesi söz konusudur, Aslında bir şeyin değeri insan bilincine 

dayanmaktadır, yani insanlar değeri belirleyebilir veya bir değer atfedebilirler. Ancak 
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bizler bu değerleri fark ederiz, yaratmayız. Burada değeri insan belirler görüşüyle 

değerli olan insanlar ve onların çıkarlarıdır iddiası arasında bir ayrım yapmamız 

önemlidir. Bu ayrımı yaptığımız takdirde doğa karşı bir etik anlayış geliştirebiliriz  

 

Yeryüzü Etiği ise Bireyler arası bireyle toplum arasında olan etiksel anlayışın sınırlarını 

toprakları, suları, bitkileri, hayvanları tam anlamıyla tüm toprak topluluğunu 

kapsayacak şekilde genişletmiştir. İnsanı doğanın fatihi değil ekolojik topluluğun bir 

üyesi olarak görmüş doğaya içsel kendiliğinden bir değer vermiştir ve insan olmanın ne 

denek olduğunu neyin ahlaki saygınlığı hak ettiğini sorgulamış bir anlamda geleneksel 

ahlaki saygınlık anlayışına meydan okumuştur. (1) 

 

Derin Ekolojide doğaya kendiliğinden içsel bir değer vermiştir. Sistemi sorgulayarak 

ekonomik ve ideolojik yapılarda bir değişiklik yapılmasını önermiştir. aynı zamanda 

insanların her ne kadar eşsiz özelliklere sahip olsalar da diğer canlılarla aynı ekolojik 

kurallara bağımlı olduklarını söylemekte bu kuralların ise sınırlı doğal kaynaklara 

bağımlılık ve dünyanın taşıma kapasitesinin aşılmamasını öngörmektedir. (2) 

 

Taşıma kapasitesi bir alanın gelecekte de besleyebileceği nüfus büyüklüğünü 

azaltmaksızın şu anda besleyebileceği nüfus hacmi olarak tanımlanmaktadır, doğal 

kaynaklar ile sosyal kültürel ve ekonomik doğasını bozmadan besleyebileceği nüfus 

hacmi olarak da tanımlanmaktadır. (3) nüfus hacmi kadar tüketim kalıpları da önemlidir 

ihtiyacının çok üstünde tüketen küçük bir nüfusla ve temel ihtiyaçlarını dahi 

karşılayamayan büyük bir nüfusun tüketim oranı aynı olabilmektedir burada da bir 

denge ve etiksel anlayışa ihtiyaç vardır. İnsan yaşamının kaliteli bir şekilde devamı, bir 

parçası olduğumuz içinde yaşadığımız doğayla olan ilişkimizde etiksel bir anlayış 

gözetmeli yaşarken doğayı da yaşatmak bunun içinde kullanırken korumalıyız koruma 

kullanma dengesindeki etiksel anlayışın kriteri olarak taşıma kapasitesinin dengeyi 

sağlamak için en önemli unsurdur  

 
(1) ).  Warren,J.R. ‘The philosophical foundations of land ethic’. 
http://www.wilderness.org/AboutUs/LandEthicToolbox/Philosophical.cfm?Toplevel 
(2)
 Pepper, D. (1996). Modern environmentalism,(ss.17-26). NY:Routledge 

(3)
 Holden,A. (2000). Environment and tourism. (ss.138). NY:Routledge 
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1- ÇEVRE FELSEFELERİ 

 

1.A.  YERYÜZÜ ETİĞİ 

 

Odysseus, Truva savaşından geri döndüğünde, yokluğunda uygunsuz davrandıklarından 

şüphe duyduğu hane halkından olan bir düzine köle kızı tek bir ipte astı.  

 

Bu köle kızların asılması, bir uygun davranış meselesi değildi. Kızlar bir çeşit 

mülkiyetti. O dönemlerde, günümüzde de olduğu gibi, mülkiyetin kullanımı, doğru ya 

da yanlış meselesi değil, bir uygunluk kişisel, menfaat meselesiydi. 

 

Doğru ve yanlış kavramları, Odysseus’un hüküm sürdüğü Yunanistan toprakları 

üzerinde eksik olmuyordu: en sonunda siyah-burunlu kadırgaları eve dönmek için koyu 

denizlerden geçmeden önceki uzun yıllar boyunca karısının sadakatini kanıtlamaktadır. 

O dönemin ahlaksal yapısı kadınları koruyordu, fakat henüz köleleri de kapsamıyordu. 

Bu zamana kadar geçen üç bin yıl boyunca, ahlaksal kriterler, sadece kişisel çıkar ile 

değerlendirilen davranışlardaki benzer kayıplarla birçok davranış alanına yayılmıştır. 

 

A.1. Ahlaksal Düzen 

 

Bugüne kadar sadece felsefeciler tarafından incelenen bu etik açılımlar, aslında ekolojik 

evrim içindeki bir süreçtir.  Bu etik açılımlar düzeni felsefi terimlerle tanımlanabileceği 

gibi ekolojik terimlerle de tanımlanabilir etik, ekolojik olarak, varolma çabası içindeki 

özgürlük eylemi üzerindeki bir kısıtlamadır. Felsefi olarak etik, sosyal davranışın, 

sosyal olmayan davranıştan ayrımıdır. Bu ikisi tek bir şeyin tanımıdır. Bu şey, 

kaynağını birbirine bağlı olan bireylerin ya da grupların işbirliği tarzını geliştirme 

eğiliminden almaktadır. Ekolojistler buna ortak yaşama adını vermektedirler. Politika ve 

ekonomi, orijinal olarak herkese açık rekabetin yerini kısmi olarak etiksel içeriğe sahip 

olan ortak çalışma mekanizmalarının almış olduğu gelişmiş ortak yaşama alanlarıdır.  

Ortak çalışma mekanizmalarının karmaşıklığı, nüfus yoğunluğu ile birlikte artmıştır, 

örneğin mastodonlar çağında sopalar ve taşlar gibi anti-sosyal kullanımları belirlemek, 
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motor çağındaki kurşun ve ilan tahtaları gibi anti-sosyal kullanımları belirlemekten daha 

kolaydı.   

 

İlk etik bireyler arasındaki ilişkiyi ele almıştır; 10 Emir bunun bir örneğidir. Daha sonra 

etik, birey ve topluluk arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Altın Kural, bireyi, topluluk ve 

demokrasi ile sosyal kurumu ise bireyle bütünleştirmeye çalışmaktadır.  

 

Fakat insanın toprakla, hayvanlarla ve bitkilerle olan ilişkisini ele alan bir etik henüz 

yoktur. Odysseus’deki köle kızlar gibi toprak da hala bir mülkiyettir. Toprak ilişkisi, 

hala ayrıcalıklar gerektiren fakat zorunluluk gerektirmeyen bir şekilde ekonomiktir. 

 

Şayet kanıtı doğru okuduysam, etiğin insan çevresindeki bu üçüncü elemente yayılışı, 

evrimsel bir olasılık ve ekolojik bir gereksinimdir. Düzen içindeki üçüncü adımdır. İlk 

iki adım çoktan atılmıştır. Ezeikel ve Isaiah zamanından bu yana, bireysel düşünürler, 

toprak yağmacılığının sadece uygunsuz değil aynı zamanda yanlış olduğunu da ileri 

sürmektedirler. Ancak, toplum henüz onların bu inancını onaylamamıştır. Mevcut 

korumacılık hareketini, böyle bir onayın tohumu olarak kabul ediyorum. 

 

Bir etik, yeni ya da karmaşık ekolojik durumları karşılamak için, ya da sosyal 

menfaatçilik yolunun normal bireyler için fark edilebilir olmaması gibi sonraya 

bırakılmış tepkileri kapsamak için bir rehber tarzı olarak kabul edilebilir. Hayvan 

içgüdüleri, birey için bu durumların karşılanmasındaki rehber tarzlarıdır. Etik, 

gelişmekte olan bir topluluk içgüdüsü türüdür. 

 

A.2. Topluluk Kavramı 

 

Tüm etikler, bugüne kadar, bireyin birbirine bağlı olan parçalardan oluşan bir 

topluluğun üyesi olduğu tek bir önermesine dayalı olarak gelişmiştir. İnsanın içgüdüleri, 

insanı, bu topluluk içindeki yeri için rekabet etmeye teşvik etmektedir, fakat insanın etik 

anlayışı da, insanı aynı zamanda birlikte çalışmaya teşvik etmektedir (belki de rekabet 

edilecek bir yer olabileceği için). 
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Yeryüzü Etiği, basit bir şekilde, topluluğun sınırlarını, toprakları, suları, bitkileri, 

hayvanları tam anlamıyla toprağı da kapsayacak şekilde genişletmektedir.  

 

Bu kulağa basit gelmektedir: özgür olanın ülkesi ve cesur olanın evi için bir zorunluluk 

isteğimizi hala dile getirmedik mi? Evet, fakat neyi ve kimi seviyoruz? Kesinlikle 

gelişigüzel nehirden aşağı gönderdiğimiz toprağı değil. Kesinlikle çarkları döndürmesi, 

mavnaları yüzdürmesi ve pis suları taşıması dışında hiçbir fonksiyonu olmadığını 

düşündüğümüz suları değil. Kesinlikle göz kırpmadan tümünü yok ettiğimiz bitkileri 

değil. Kesinlikle, en geniş ve en güzel türlerinin birçoğunun soyunu tükettiğimiz 

hayvanları değil. Elbette ki, yeryüzü etiği, bu kaynakların değişimi, yönetimi ve 

kullanımını engelleyemez, fakat devam eden var olma haklarını ve en azından ara sıra 

doğal bir durum olarak devam eden varlıklarını onaylamaktadır. 

 

Kısacası, bir yeryüzü etiği, insanın toprak-topluluğun fatihi rolünü, toprak-topluluğun 

sadece bir üyesi ve tebaası rolü olarak değiştirmektedir. Bu yeryüzü etiği, topluluk 

üyelerine, bu sıfatla da topluluğa saygı göstermeyi vurgulamaktadır 

 

İnsan tarihinde, fatih rolünün eninde sonunda kendini koruma rolü olduğunu öğrendik 

(umarım). Neden? Çünkü böyle bir rol ile yetkili olarak fatihin, topluluk yaşamı içinde, 

topluluğun çalışmasını neyin sağladığını, neyin ve kimin değerli olduğunu ve neyin ve 

kimin değersiz olduğunu bilmesi katidir. Ve her zaman da bunun tam aksi 

gerçekleşmektedir, yani fatih bunların hiçbirini bilmez, fatihin fetihlerinin en sonunda 

kendi kendilerini yenmesinin nedeni de budur. 

 

Bugün, sıradan bir vatandaş, bilimin, neyin topluluğun çalışmasını sağladığını bildiğini 

farz etmektedir; bilim adamı ise eşit ölçüde bilmediğinden emindir. Biyotik 

mekanizmanın, işlevlerinin hiçbir zaman tamamen anlaşılamayabileceği kadar 

karmaşıktır. 

 

Aslında, biyotik bir takımın üyesi olan bu kişi, tarihin ekolojik bir yorumlaması ile 

görünmektedir. Şimdiye kadar sadece insan kurumu ile ilgili olarak açıklanan pek çok 

tarihi olay, aslında insan ve toprak arasındaki biyotik etkileşimlerdi. Toprak özellikleri, 
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üzerinde yaşayan insanların özellikleri kadar oldukça güçlü bir şekilde olguları da 

belirlemiştir.  

 

A.3. Ekolojik Ahlak Duygusu  

 

Korumacılık, insan ve toprak arasındaki bir uyum durumudur. Neredeyse bir yüzyıllık 

propagandaya rağmen, korumacılık hala kaplumbağa hızıyla ilerlemektedir. Hala, ileri 

atılan her bir adım için iki adım geri atmaktayız. 

 

Bu ikilemin alışılagelmiş yanıtı “daha fazla korumacılık eğitimidir”. Hiç kimse bunu 

tartışmayacaktır, fakat eğitim biriminde gereksinimlerin arttığı kesin midir? Aynı 

zamanda içerikte de bir şeyler eksik midir?  

 

Etik içinde hiçbir önemli değişim, zihinsel bağlılıklarımız, düşkünlüklerimiz ve 

inançlarımızda bir iç değişim olmadan başarıyla sonuçlanmamıştır. Korumacılığın, bu 

davranış temellerine henüz dokunmamış olduğu gerçeğinin kanıtı, felsefe ve dinin bu 

konudan henüz haberinin olmadığı gerçeğinde yatmaktadır. Korumacılığı kolaylaştırma 

çabamız içinde, onu önemsiz hale getirdik. 

 

A.4. Bir Yeryüzü Etiğinin Temsilcileri 

 

Tarih mantığı, bizden ekmek istediğinde ve ona bir taş attığımızda, taşın ekmeğe ne 

kadar benzediğini açıklamakta güçlük çekeriz. Şimdi, bir yeryüzü etiğinin yerine hizmet 

eden taşlardan bazılarını tanımlayacağım. 

 

Tamamen ekonomik nedenlere ve onun itici gücüne dayanan bir koruma sistemi 

içindeki bir temel zayıflık, toprak topluluğu üyelerinin birçoğunun hiçbir ekonomik 

değere sahip olmamasıdır. Yabangülleri ve ötücü kuşlar, Wisconsin’e özgü olan 22,000 

bitki ve hayvana bir örnektir. Bu bitki ve hayvanların yüzde 5’inden daha fazlasının 

satılıp satılmayacağı, beslenip beslenmeyeceği, yenip yenmeyeceği ya da başka bir 

şekilde ekonomik kullanıma konup konmayacağı şüphelidir. Fakat bu yaratıklar biyotik 
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topluluğun üyeleridirler ve süreklilikleri (inandığım kadarıyla) bütünlüklerine 

dayanıyorsa, süreklilik hakkına sahiptirler. 

 

Bu ekonomik olmayan kategorilerden biri tehdit altındadır ve şayet onu seversek, ona 

ekonomik önem vermek için bahaneler yaratırız. Yüzyılın başında, ötücü kuşların yok 

oldukları sanılıyordu. Kuş bilimciler, eğer kuşlar böcekleri kontrol edemezse, 

böceklerin bizi yiyecekleri gibi oldukça çürük olan bir kanıt ile kuşları kurtarmak için 

hemen harekete geçtiler. Kanıtın geçersiz olması için ekonomik olması gerekmekteydi. 

 

Bugün, bu dolambaçlı sözleri okumak acı vericidir. Henüz bir yeryüzü etiğine sahip 

değiliz, fakat en azından, bize olan yararlarının varlığına ya da yokluğuna bakmaksızın, 

kuşların bir biyotik hak, doğruluk meselesi olarak var olmaları gerektiğinin kabul 

edilme noktasına yaklaşmış durumdayız. 

 

Yırtıcı memeliler, yırtıcı kuşlar ve balık yiyen kuşlar açısından paralel bir durum söz 

konusudur. Zaman, biyologların bir şekilde, bu yaratıkların, zayıf olanları öldürerek, 

oyunun sağlıklı kurallarını muhafaza ettiklerini ya da çiftçinin yararına kemirgenleri 

kontrol ettikleri, ya da sadece “değersiz” türleri avladıkları kanıtı üzerinde fazla 

çalıştıkları bir zamandı. Yine, kanıtın geçerli olması için, ekonomik olması 

gerekmekteydi. Sadece son yıllarda, yırtıcıların topluluğun üyeleri olduğu ve hiçbir özel 

çıkarın, gerçek ya da hayal ürünü bir yarar uğruna onları yok etme hakkına sahip 

olmadığı düşüncesini duymaktayız. Ne yazık ki, bu aydınlatılmış görüş sadece 

yırtıcıların yok oluşu alanındaki konuşma aşamasında süregelmektedir: Kongre, 

Koruma Büroları ve birçok eyalet yasama meclisinin kararı ile ağaç kurtlarının yok 

olmaya yakın olduklarını kanıtlamaktadır. 

 

Bazı ağaç türleri, çok yavaş büyüdükleri için ya da ağaç ürünleri olarak kar getirmek 

amacıyla çok düşük bir satış değerine sahip oldukları için ekonomik fikirli ormancılar 

tarafından “grup dışında tutulmaktadırlar”: beyaz sedir, karaçam, servi, kayın ağacı ve 

ağıotu bu ağaçlara örnektir. Ormancılığın ekolojik olarak daha gelişmiş olduğu 

Avrupa’da, ticari olmayan ağaç türleri, korunmaları için yerli orman topluluğunun 

üyeleri olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, bazılarının (kayın ağacı gibi) toprak 
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verimliliğini artırmada önemli bir işleve sahip oldukları keşfedilmiştir. Ormanın ve onu 

oluşturan ağaç türlerinin birbirine olan bağlılığı doğal karşılanmaktadır. 

 

Ekonomik değerin eksikliği, çoğu zaman, sadece türlerin ya da grupların değil, aynı 

zamanda tüm biyotik topluluğun da bir özelliğidir: bataklıklar, kumullar ve “çöller” 

bunlara birer örnektir. Bu gibi durumlardaki formülümüz, korumalarını, barınaklar, 

anıtlar ve parklar olarak devlete göndermektir. Buradaki zorluk, bu toplulukların 

genellikle, daha değerli özel topraklarla oraya buraya dağılmış durumda olmalarıdır, bu 

durumda da devlet, bu dağınık halde bulunan arazileri kontrol altında tutamamaktadır. 

Kesin sonuç ise, bu topraklardan birçoğunu, geniş alanlar üzerinde en büyük yok olma 

noktasına göndermiş olmamızdır. Şayet, özel toprak sahibi, ekolojik olarak bu duruma 

önem vermiş olsaydı, kendi çiftliğine ve kendi topluluğuna çeşitlilik ve güzellik katan 

bu arazilerin makul bir bölümünden sorumlu olduğu için gurur duyardı. 

 

Bazı durumlarda, ancak birçoğu tamamen yok edildikten sonra,  bu “çorak” arazilerde 

varsayılan kar yetersizliğinin yanlış olduğu kanıtlanmıştır. .... 

 

Özetlemek gerekirse: sadece ekonomik çıkarlara dayanan bir koruma sistemi, 

umutsuzca tek tarafa eğilimlidir. Ticari değeri olmayan fakat (bildiğimiz kadarıyla) 

sağlıklı çalışması için son derece önemli olan toprak topluluğundaki birçok elementi 

göz ardı etme ve böylece de yok etme eğilimindedir. Bence yanlış şekilde, biyotik 

çarkın ekonomik parçalarının, ekonomik parçalar olmadan çalışabileceği 

düşünülmektedir. Devletin uygulayamayacağı kadar çok geniş, çok karmaşık, ya da çok 

yaygın şekilde dağılmış olan birçok işlevi devlete gönderme eğilimindedir. 

 

Özel toprak sahibinin tarafındaki bir ahlaksal zorunluluk, bu durumların gözle görülür 

tek çözümüdür. 

 

 

 

 

 



 12 

A.5. Yeryüzü Piramidi 

 

Bizler yalnızca görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, sevebildiğimiz ya da inandığımız 

şeylere karşı bir etiksel anlayışa sahip olabiliriz.  

 

Koruma eğitiminde yaygın olarak kullanılan imge “doğanın dengesi”dir. Burada detaylı 

bir şekilde anlatılamayacak kadar geniş çaplı bazı nedenlerden dolayı, bu söz sanatı 

toprak mekanizması hakkında sahip olduğumuz çok az bilgiyi tanımlayamaz.  

 

Daha doğru olan ve ekolojide de kullanılan imge ise “biyotik piramit”tir. Öncelikle 

piramidi toprağın sembolü olarak belirleyebilir ve daha sonra da toprağın kullanımına 

göre yeni anlamlar geliştirebilirim. 

Bitkiler enerjilerini güneşten alırlar. Bu enerji, katmanlardan oluşan bir piramit 

tarafından temsil edilebilecek olan “biota” adındaki devre yoluyla akar. En alttaki 

katman topraktır. Toprak üzerinde bitki katmanı, bitkiler üzerinde böcek katmanı, 

böcekler üzerinde kuş ve kemirgen katmanı bulunur ve çeşitli hayvan gruplarıyla daha 

geniş et oburlardan oluşan en üst katmana kadar bu düzenek devam eder.  

 

Bir katmanda bulunan türler nereden geldikleri veya neye benzedikleri bakımından 

değil, ne yedikleri bakımından birbirlerine benzerdirler. Birbirini takip eden her bir 

katman yiyecek ve genellikle bazı diğer hizmetler için kendinden bir altta bulunan 

katmana bağımlıdır ve buna karşılık olarak da her bir katman kendinden bir üstte 

bulunan türe yiyecek ve benzer hizmetleri sağlar. Yukarı doğru gidildikçe birbirini takip 

eden her bir katman sayısal bolluğu azaltır. Bu nedenle, her ot obur için avından 

yüzlerce, avlarından binlerce, milyonlarca böcek ve sayılamayacak kadar çok bitki 

vardır. Sistemin piramide uyarlanmış hali sayısal aşamaları en tepeden tabana kadar 

yansıtır. İnsanoğlu da hem et hem de sebze yiyen ayılar, rakunlar ve sincaplarla hemen 

hemen aynı seviyede bulunur.  

 

Yiyecek ve diğer hizmetlere bağımlılık halkalarına besin zincirleri adı verilir. 

Böylelikle, toprak-meşe-geyik-Kızılderili zinciri şimdilerde daha geniş olarak toprak-

buğday-inek-çiftçi zincirine dönüşmüştür. Bizler de dâhil olmak üzere, her bir tür birçok 
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zincirde birer halka konumundadır. Geyik, meşe dışında başka yüzlerce bitki yer ve 

tıpkı onun gibi inek de buğdaydan başka yüzlerce bitki yer. O halde her ikisi de yüzlerce 

zincirde birer halkadır. Piramit düzensiz görünen karmaşık bir zincirler grubudur fakat 

sistemin sürekliliği, bu sistemin nasıl iyi bir şekilde organize olmuş bir yapıya sahip 

olduğunun bir kanıtıdır. Bu sistemin işlev görmesi çeşitli bölümlerin arasındaki birlik ve 

rekabete bağlıdır. 

 

O halde toprak sadece toprak değil; toprak bitki ve hayvanlar yoluyla akan bir enerji 

fıskiyesidir. Besin zincirleri enerjiyi yukarıya taşıyan kanallardır; ölüm ve çürüme 

sonunda toprağa geri dönerler. Devre kapalı değildir; bir kısım enerji çürüme sırasında 

boşa harcanır, bir kısmı havadan alınır, bir kısmı toprakta ve çürümüş bitki köklerinde 

ve uzun ömürlü ormanlarda birikir; fakat bu devre tıpkı yavaş yavaş hızlanarak dönen 

bir yaşam sermayesi gibi kuvvetlenen bir devredir. Her zaman yokuş arazilerdeki 

akıntılardan kaynaklanan net bir kayıp vardır fakat bu genellikle kayaların çürümesine 

bağlı olarak küçük ve önemsiz bir kayıptır. Bu kayıp okyanusa boşaltılır ve jeolojik 

zaman içerisinde yeni toprak parçaları ve yeni piramitler oluşturulur. 

 

A.6. Toprak Sağlığı ve A-B Ayrımı 

 

 Bir yeryüzü etiği, ekolojik bilincin varlığını yansıtır ve bu da bireylerin toprak sağlığı 

konusundaki sorumluluklarının sağlamlığını yansıtır. Sağlık, toprağın yenilenmesi için 

sahip olduğu kapasitedir. Koruma ise bizlerin bu kapasiteyi anlama ve koruma 

çabamızdır. 

 

A.7. Genel Bakış Açısı 

 

Bana göre toprağa karşı etiksel bir anlayışın ona sevgi, saygı, hayranlık duymadan ve 

değerini gerçekten idrak etmeden varolması mümkün değildir. Değerle tabi ki ekonomik 

değerlerden daha geniş yelpazede bir takım şeyleri kastediyorum; felsefi bağlamdaki 

değerden bahsediyorum. 
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Yeryüzü etiğinin oluşumundaki belki de en önemli engel, eğitimsel ve ekonomik 

sistemimizin yoğun bir toprak bilinci oluşturmada ileriye gitmeyip bunu es geçtiği 

gerçeğidir. Doğru modern topraktan komisyoncular ve sayısız fiziksel alet aracılığıyla 

ayrılmıştır. Toprakla arasında hayati bir bağ yoktur; ona göre toprak üzerinden ürün 

elde ettiği bölümler arasındaki boş alanlardır. Eğer ürünler çiftçilik yoluyla değil de 

hidroponik yoluyla üretilebilseydi, bu onun işine gelirdi. Odun, deri, yün ve diğer doğal 

ürünlerin yerine geçebilecek olan sentetik maddeler olsaydı, ona göre bunlar 

orijinallerinden daha iyi olurdu. Kısaca toprak, onun önemsemediği bir şeydir. 

 

Yeryüzü etiğinin oluşmasında neredeyse eşit oranda önem taşıyan bir engel de toprağın 

kendisine göre onu bir köle misali alı koyan bir düşman veya bir angaryacı olduğunu 

benimsemiş olan çiftçilerin tutumudur. Teorik olarak, çiftçiliğin mekanizasyonu 

çiftçilerin zincirlerini koparmalıdır fakat bunu gerçekten yapıp yapmadığı belli değildir.  

Toprağın ekolojik anlayıştaki ihtiyaçlarından biri bir ekoloji anlayışıdır ve bu hiçbir 

şekilde ‘eğitim’le eşit oranda kapsamlı değildir; aslında daha yüksek öğrenimler 

ekolojik kavramlardan sakınmaktadır. Bir ekoloji anlayışı ekolojik etiketleri gösteren 

olaylar içerisinde varolmaz; coğrafya, botanik, toprakbilim, tarih veya ekonomide 

ortaya çıkması muhtemeldir. Olması gereken budur fakat etiket ne olursa olsun ekolojik 

eğitim nadir görülmektedir. 

 

Bir yeryüzü anlayışı duruşması ümitsiz görünebilir fakat bu modern akımlara karşı olan 

bir azınlık için bu geçerli değildir. 

 

Ahlak için evrimsel bir süreci başlatacak anahtar nokta şudur: toprak kullanımını 

yalnızca bir ekonomik problem olarak görmekten vazgeçin. Her bir soruyu, neyin 

ekonomik olarak en uygun olduğu kadar neyin etik ve neyin estetik olarak doğru 

olduğunu göz önünde bulundurarak açıklayın. Bir şey, biyotik topluluğun bütünlüğünü, 

durağanlığını ve güzelliğini koruduğu zaman doğrudur. Tam tersini yaptığında ise 

yanlıştır. 

 

Fakat tabi ki ekonomik fizibilite toprak için neyin yapılıp neyin yapılamayacağı 

konusunda limitler belirler. Şimdiye kadar bunu hep yapmıştır ve her zaman yapmaya 
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devam edecektir. Ekonomik deterministlerin bizleri saran ve artık bir yolunu bulup 

kurtulmak zorunda olduğumuz yanlış düşünceleri, toprak kullanımını ekonominin tayin 

ettiği inanışıdır. Bu doğru değildir, belki de tüm toprak ilişkilerini kapsayan sayısız 

eylem ve tutum sahibi, toprak sahiplerinin memnuniyet ve yakınlığından tatmin 

oldukları kadar onun cüzdanından tatmin olmazlar.  Toprak ilişkilerinin tamamı nakit 

yatırımlardan ziyade zaman, ileri görüş, başarı ve inanç yatırımları üzerine 

temellendirilmiştir. Toprağı kullanan kişi düşünür, o halde vardır. 

 

Yeryüzü etiğini sosyal evrimin bir ürünü olarak sundum çünkü ahlak kadar önemli olan 

başka hiçbir şey yazılmamıştır. Sadece çok yüzeysel bir tarih öğrencisi, Musa’nın On 

Emir’i yazdığını varsayar; bu aslında düşünen bir topluluğun kafasında ortaya çıkmıştır 

ve Musa bunun deneme mahiyetli bir özetini bir seminer için kaleme almıştır. Deneme 

mahiyetli diyorum çünkü evrim asla durmaz. 

Yeryüzü etiğinin evrimi, duygusal olduğu kadar entelektüel bir süreçtir aynı zamanda. 

 

Muhafaza, hem toprağı hem de toprağın ekonomik kullanımını anlamadan yoksun 

oldukları için sonraları nafile ve hatta tehlikeli olduğu açığa çıkan iyi amaçlarla 

yapılmıştır. Benim fikrim, ahlaki sınırların bireyden topluluğa geçen bir gerçeklik 

olduğu ve entelektüel içeriğinin de her zaman geliştiğidir.  

 

Operasyonun mekanizması her tür etik için aynıdır: doğru eylemler için sosyal onaylar: 

yanlış eylemler için de kınamalar. (4). 

 

A.8. Yeryüzü Etiğinin İrdelenmesi 

 

El Değmemiş Doğa Toplumu’nun kurucu üyesi ve muhtemelen Batı topraklarının 

gerçek anlamda ilk etik bilimcisi vahşi doğa çevrebilimcisi Aldo Leopold’a göre 

insanları daha  geniş bir ekolojik  toplumun  üyeleri  olarak  tanıyan  bir tarihin ekolojik         

 

 
 

(4).  Leopold,A. (1949). A sand county almanac.(ss.201-226)NY:Oxford University Press 
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yorumlanması yeryüzü etiğinin gelişiminin kilit noktasıdır. Leopold ayrıca şu ana kadar 

ki gelişmiş tüm etiklerin ‘bireyin birbirine bağlı kısımlardan oluşan bir topluluğun üyesi 

olduğu önermesine dayandığını ve yeryüzü etiğinin bu topluluğun sınırlarını toprakları,  

suları,  bitkileri,  hayvanları ya da tam anlamıyla tüm ‘toprağı’ kapsayacak genişlettiğini 

belirtir. Yeryüzü Etiği: İnsanın rolünü toprak topluluğunun fethedeni konumundan 

çıkarıp o topluluğun basit bir üyesi ve vatandaşı haline getirmiştir.  

 

Leopold’un Yeryüzü Etiği, Toprağı kendi içerisinde insanlara sağladığı araçsal, yararlı, 

faydalı, etkili değeri haricinde kendi hakları içerisinde değerli kılar Başka bir deyişle 

toprağın kendisi insanın ahlaki saygısını hak etmektedir. Bu da en azından o zamana 

göre basit ama temel radikal doğruları kabul etmekte mümkündür. 

 

İlk olarak İnsanlar ekolojik topluluğun ortak üyeleridir. Leopold:   

şu ana kadar ki gelişmiş tüm etiklerin ‘bireyin birbirine bağlı kısımlardan oluşan bir 

topluluğun üyesi olduğu önermesine dayandığını ve yeryüzü etiğinin bu topluluğun 

sınırlarını toprakları, suları, bitkileri, hayvanları ya da tam anlamıyla tüm toprağı 

kapsayacak şekilde genişletmiştir. Yeryüzü Etiği İnsanın rolünü toprak topluluğunun 

fethedeni konumundan çıkarıp o topluluğun basit bir üyesi ve vatandaşı haline 

getirmiştir. Topluluğun üyelerine ve topluluğa saygıyı vurgular. 

 

Bu hem insan tarihinin hem de insan etiğinin açık ekolojik yorumu Leopold’un Yeryüzü 

Etiği’nin belki de en önemli katkısıdır. Çünkü insanları yalnızca politika ve kültürün 

toplumsal alanıyla meşgul; mantıklı, kendi zevklerini ve tercihlerini düşünen bireyler 

olarak değil; ekolojik varlıklar olarak göz önüne almamızı gerektirir. İkinci olarak 

toprak ile olan etik ilgi Leopold’a göre hem zihin hem kalp yani hem mantıksal hem 

duygusal zeka gerektirir. Leopold ancak görebildiğimiz, hissedebildiğimiz, 

anlayabildiğimiz, sevebildiğimiz ya da belli bir bağlılığımızın olduğu şeylere karşı etik 

olabileceğimizi belirtir. Bu, kesinlikle bir yeryüzü etiğini benimseme konusundaki 

Leopold’un tanımlamasından daha önemli değildir. Yeryüzü etiğinin evrimi ussal 

olduğu kadar duygusal bir süreçtir ” ve Leopold’a göre sevgisiz, saygısız ve toprak 

hayranlığı olmaksızın var olan etik bir ilişki hayal bile edilemez.”  
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İkinci noktayla, yani Leopold’un ifade ettiği üç kilit anlayışla ilgili olarak toprak ile 

olan etik ilişki ekolojik bir bilincin gelişimi olmaksızın var olamaz. Leopold bu konuda; 

belli bir bilinç olmaksızın zorunlulukların hiçbir anlamı olmadığını ve karşılaştığımız 

esas sorunun insanlardan toprağa yönelik olan sosyal bir bilincin geliştirilmesi olduğunu 

ve ayrıca insanın ussal vurgusu, sadakati, şefkati ve mahkûmiyeti olmaksızın ahlaki 

anlamda hiçbir değişimin olmayacağını ifade etmiştir.” 

 

Ona göre bir yeryüzü etiğini beslemek insanların toprağa olan sevgi ve saygısının 

sadakatin, şefkatini ve mahkûmiyetini değiştirmeyle yakından ilgilidir.  

 

Son olarak Leopold kendisiyle ile sık sık ilişkilendirilen etik prensibini yani yeryüzü 

etiğini ahlaki kural olarak ifade etmiştir. Bu prensibe göre, bir eylem bütünlüğü 

çeşitliliği ve biyotik toplumun güzelliğini koruma amaçlı ise doğrudur. Aksi takdirde 

yanlıştır” . Öneme sahip durumuna rağmen bu ahlaki prensip basit anlamda çevresel bir 

sonuçsallık değildir. Leopold’un yeryüzü etiğini basit anlamda geleneksel sonuçsal 

kaygıları ekolojik bağlamlar olarak genişletmek olarak yorumlamanın bu etiğin 

mantığına ters düşmesinin iki temel nedeni vardır. İlk olarak Leopold’un yeryüzü etiği 

tüme dayalı bir eğilime sahiptir. Bu etik; nüfusları, toplumları, türleri ve ekosistemlerin 

ahlaki saygıyı hak ettiğini vurgular. Aslında Leopold bu ekolojik bütünlüklerin ahlaki 

açıdan saygıyı hak ettiğini belirten ilk bilim adamıdır. İkinci olarak, Leopold yeryüzü 

etiğinin esası olarak neyi eşit derecede baskın bir ahlaki prensip olarak aldığını açıklar: 

Herkes toprağı sevmeli ve ona saygı duymalıdır, hem kalp hem beyin yeryüzü etiğinin 

merkezidir.  

 

A.9. Yeryüzü Etiği ve On Temel Anlayış 

 

Aldo Leopold’un yeryüzü etiğinin mirası hala tam olarak keşfedilememiş, 

geliştirilememiş ve anlaşılamamıştır. Bu temel olarak Leopold’un yeryüzü etiğini 

beslemek için kalpte ve beyinde olan değişimin çok önemli olduğunu vurgulamasının 

hala çevresel bir uygulama ve felsefede tam olarak kabul edilememesindendir. Fakat bu 

konuda bazı kabul etme işaretleri görülmüştür: Leopold’un yeryüzü etiğinin yakın 
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derecede vahşi doğanın korunmasını içeren uygulama ve bakış açılarının farklı 

boyutlarını ciddi şekilde etkilediği gözle görülür kanıtları vardır.  

 

Bu denemenin geride bıraktıkları Leopold’un yeryüzü etiğinin mirasının on kilit 

noktasını vurgulamaktadır. Fakat bu vurgular Leopold’un fikirlerinin gücünün hakkını 

vermemektedir. Bunun için bir kişi Leopold’un kendisini okumalı ve The Sand County 

Almanac eserindeki Leopold’un basit anlamda yeryüzü etiği olarak adlandırdığı felsefi, 

duygusal ve ruhsal açıdan zengin etik pozisyonları tasvir eden harika hikâyelerin ve 

çizimlerin tadını çıkarmalıdır.  

 

İlk olarak Leopold’un Yeryüzü Etiği çevresel etik ya da daha genel olarak çevresel 

felsefe olarak bilinen alanın yaratılmasına yardım etmiştir. Bu felsefecilerin sadece 

çevreyi göz önüne alan bir etikten ziyade çevreyi ahlaki açıdan saygı duyulabilir yapan 

çevrenin kendisinin ettiği olarak adlandırdıkları şeydir. İlk söylediğimiz şey toprak ile 

ilgili insan düşüncelerini çevresel toprak verme ve uygulamaya yönelik hale getirir 

ancak toprağın kendisini insanın ahlaki saygısını hak edecek bir kavram olarak görmez. 

 

İkinci olarak Leopold’un yeryüzü etiği bir şeyin insanın ahlaki saygısının hak etmesinin 

ne anlama geldiğini yeniden düşünmemizi sağlar. Batı felsefe geleneğindeki ahlaki 

saygınlığın tarihsel açıdan uygunluk kriteri ahlaki saygınlığı (bazı) insanları yalnızca 

insanların sebep sonuç ilişkisi kurma, dili kullanma, hak sahibi olma, sorumluluk alma, 

menfaat sahibi olma konusunda yetkin olduğu ve yalnızca insanlara bir ruh bahşedilmiş 

olduğu kıstasları konusunda kısıtlar. Toprağın kendisini ahlaki olarak daha saygın 

göstererek, Leopold neyin ahlak saygınlığını hak ettiğini belirten Batının geleneksel 

ahlak saygınlığı anlayışlarına meydan okur. Ve Leopold’a göre yeryüzü ahlak 

saygınlığını hak eden şeylerin âlemine dâhil edilmişti. 

 

Üçüncü noktayla alakalı olarak, Leopold’un yeryüzü etiği insan olmanın ne demek 

olduğunu yeniden düşünmemiz için bizi davet etmektedir. Bir kez daha, Batı felsefe 

geleneğindeki tarihsel açıdan uygun konum, insanlar rekabetçi, bireyci, mantıklı,  kendi 

zevklerini ve eğlencelerini ya da gelişme tercihini düşünen varlıklar olduğu için insani 

olamayan canlılardan ve doğadan üstün ve farklı olmalarıdır. Bu aynı gelenek, doğaya 
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karşı kültür ve vücuda karşı akıl gibi ciddi değer ikiciliğini beraberinde getirir. 

Bazılarına göre insanlar, kültürel, mantıklı, aklını kullanan varlıklar olarak, bedensel ve 

fiziksel bakımdan, mantıksız olan insani olmayan canlılardan ve doğadan ahlaksal 

olarak üstün ve ayrıdır. Leopold’un yeryüzü etiği bu ayrıma meydan okur ve onu 

reddeder.  

 

Dördüncü olarak, insanları diğer hayvanlardan ve doğadan farklı olarak gören bilinen 

Batı bakış açısının yerine, Leopold esas olarak duygusal ve ilişkisel bakımdan, hem 

insan toplumunun hem de ekolojik toplumun bireyleri olan ekolojik kişilikler 

bağlamında insanoğlu kavramını yerleştirir. Bu sosyal ve ekolojik topluluklarda 

yerleştirilmiş insanoğlu kavramı insanlar ve doğanın geri kalanı arasındaki eskiden beri 

saygı duyulan farklılığa sonsuza dek meydan okumaktadır. Üstün insanlar ve ondan 

aşağı insani olmayan canlılar ve doğa arasındaki gerekli görülen farklılık ile doğa ve 

kültür arasında görülen farklılık gibi eskisi kadar açık değildir. 

 

Beşinci olarak, Leopold’un yeryüzü etiği etik bilim, etiksel olarak karar verme, çevresel 

politika ve felsefede neyin ahlaki olarak uygun değer sayılacağını yeniden düşünmemiz 

için meydan okur. Leopold’dan önce hiç kimse insanların birbirleriyle hayvanlar ve 

doğayla olan ilişkisinde ekosistem bütünlüğü, çeşitliliği ve güzelliğini ahlaki kriterler 

olarak göz önünde bulundurmayı karar vererek uygun değerlerdir düşüncesini 

savunmamıştır. Böyle yaparak Leopold geleneksel etik teorilerin, etik kişiliklerin ve 

etik değerlerin çok ilerisine gitmiştir. Ekolojik toplumların, toprağın sağlığı için (ya da 

toprağın kendini yenileme yeteneği için) gerekli olan gerekli gıda akımları ve enerji 

kaynaklarıyla birlikte bütünlük, çeşitlilik ve güzelliğini sağlamıştır. Bunların kendileri 

ahlaki açıdan uygun değerlerdir, bazen insanın alışılagelmiş çıkarcılığını, ferdi haklarını 

özgürlüğünü ve ekonomik verimliliğini koz olarak kullanan değerlerdir. 

 

Bu sonraki nokta daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Bazen Leopold yeryüzü hakkında 

farklı bireylerin karakteristiklerini tanımlayarak yazmaktadır. Mesela “A Sand County 

Almanac” adlı eserinde kazlar, kokarcalar, çalı bülbülleri, turnalar, lariks ağaçları, 

geyikler, tavşanlar, bozkır bitkileri, bataklıklar, ırmaklar, balıklar, meşe ağaçları ve daha 

niceleri hakkında yazdığında da durum bundan ibarettir. Ancak bazen Leopold 



 20 

“toprağı”, “bir enerji fıskiyesi”, “canlıların piramidi”, “besin zincirleri” olarak tasvir 

eder. Aynı şekilde Leopold’a göre: 

 

“O halde Toprak sadece topraktan ibaret değildir, o bir toprak, bitki ve hayvanlar 

devresinden akan bir enerji çeşmesi gibidir. Besin zincirleri enerjiyi yukarı doğru ileten 

yaşayan kanallardır, ölüm ve çürüme ise enerjiyi tekrar toprağa döndürür. Devre kapalı 

değildir; enerjinin bir kısmı çürüme esnasında dağılır, bir kısmı hava tarafından 

emilerek eklenir, diğer kısımları ise toprakta, yer kömüründe ve uzun süredir yaşamakta 

olan ormanlarda saklanır, bunun yerine devre dönerek yavaş yavaş büyüyen bir hayat 

kaynağı gibi süreklidir.” 

 

Leopold’a göre ekosistemler doğru olarak ve alternatif bir biçimde bireyler ve 

organizmalar veya enerji akışları ya da beslenme döngüleri olarak görülebilirler. 

Belirlenmiş bir kavram veya belirli bir analiz için hangi ekosistem görüşünden 

bahsederseniz bahsedin Leopold’un ana fikri eksiksiz olarak kalacaktır: “Bizim toprak-

bitki-hayvan-insan beslenme zincirine ve belirli bir alandaki hayvan ve bitki yaşamının 

kuruluş temellerine bağımlılığımızı bize hatırlatan her deneyim bir değer içermektedir.” 

 

Altıncı olarak, Leopold’un Yeryüzü Etiği insanları duygunun, özenin, sevginin ve 

empatinin rolünü sadece ahlak felsefesi, ahlaksal karar verme ve ahlak politikası 

anlamında değil aynı zamanda insanların birbirlerine ve toprağa bazı borçları olması 

anlamında yeniden düşünmeye itmektedir. Leopold’a göre Yeryüzü Etiğinin 

uygulanması için gerekli olan bir “ekolojik bilincin” gelişmesi duygusal, deneysel 

(birinci elden) ekolojik okur yazarlığın gelişimini gerektirir. Etkileşimsel veya duygusal 

zeka ile birlikte kullanılmayan ussal zeka açıkça ahlak, çevresel ahlak ve çevresel karar 

verme anlamında yetersizdir.  

 

Leopold “Bizim entelektüel ilgimiz, bağlılıklarımız, sevdiklerimiz ve kanaatlerimizde 

içsel bir değişiklik olmadan ahlak üzerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirilemez” 

diyerek psikologların günümüzde “mantıksal zekâ” ve “duygusal zekâ” adını verdikleri 

şeyler arasındaki bu bağlantıyı kurmaktadır. Bu bağlamda Leopold’un görüşü, birçok 

psikologun kişinin “duygusal zekâsını” “mantıksal zekâsı” ile uyum içerisinde 
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kullanmadan basitçe ahlaki muhakemeler yapamayacağı, ahlaki kararlar veremeyeceği 

ve ahlak uygulamalarını gerçekleştiremeyeceği şeklindeki çağdaş görüşü ile 

birleşmektedir.  

 

Leopold’un Yeryüzü Etiği’nin yedinci mirası de henüz anlaşılmamış ve takdir 

görmemiştir. Bu görüş bizi yaratımdaki ekolojik çeşitlilik ve kültürel çeşitlilik, insan ve 

toprak sağlığının bakımı ve devamlılığı arasındaki ilişkiyi anlamamız yönünde zorlar. 

Leopold “Vahşi doğa hiçbir zaman homojen bir ham madde olmamıştır. O çok çeşitlidir 

ve ondan kaynaklanan eserler de çok çeşitlidir. Son üründeki bu farklar kültürler olarak 

bilinirler. Dünya kültürleri arasındaki bu zengin çeşitlilik olgusu onlara hayat veren 

vahşi doğadaki ilişkili bir çeşitliliği yansıtmaktadır” derken kültürel çeşitlilik ile 

biyolojik çeşitlilik arasındaki bu bağlantıyı açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Bu anlamda Leopold olması yakın olan iki değişikliği tanımlamaktadır: “Bunlardan 

birincisi dünyanın daha yerleşmeye elverişli kısımlarında vahşiliğin tükenmesi ve diğeri 

de modern ulaşım ve sanayileşme karşısında kültürlerin dünya çapında 

melezleşmesidir.” Leopold hem ekolojik hem de kültürsel çeşitliliğin yıkımı olarak 

gördüğü için “vahşiliğin tükenmesi” ve “kültürlerin dünya çapında melezleşmesinin” 

yasını tutmaktadır. Leopold’a göre kültürleri “vahşi kökleri” ve bizim ekolojik 

mirasımızın önemi, tanınması ve korunması gereken insaniyetimizin ve insani kültürel 

mirasımızın bir parçasıdır. 

 

Leopold “ilkel insanların kültürü genellikle vahşi hayat üzerine kurulmuştur. Buna göre 

Kızılderililer sadece bizondan beslenmiyorlardı, bizon onların mimarisini, kıyafetlerini, 

sanatlarını ve dinlerini büyük ölçüde belirliyordu” diyerek biyolojik çeşitlilik ve 

kültürel çeşitliliğin korunması arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Leopold’a göre 

kültürel çeşitliliğin değeri ve kaybı biyolojik çeşitliliğin değeri ve kaybı ile yakın 

biçimde ilintilidir. “Toprak sağlığı” ise yoğun biçimde bu ikisi ile bağlantılıdır. 

 

Leopold’un yeryüzü Etiğinin dokuzuncu mirası ise vahşi doğanın korunması ile ilgili 

olarak hem ekolojik bilim adamları hem de sıradan bireyler tarafından oynanacak 

değerli rolleri görmesidir. Leopold ekolojik bilimin “ussal gözde bir değişiklik meydana 
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getirdiğini”, bize “bitki ve hayvan topluluklarındaki inanılmaz giriftliğini ” ve onun 

güzelliğini görmemize yardımcı olduğunu ileri sürmüştür. Ancak aynı zamanda bir 

ferdin vahşi doğanın değerini “görebilmek” için ekoloji alanında profesör olmak 

zorunda olmadığını da öne sürmektedir.  

 

Son olarak Leopold’un yeryüzü Etiği bize ekoloji, ahlak felsefesi ve ekonomi arasındaki 

ilişkiyi yeniden düşünmeye sevk eder. Her ikisi de ekolojik farkındalık ve ekolojik 

kavramlara duyarlılığı girişimlerinin merkezinde tutmadıkları için geleneksel müdahale 

etmemeye dayanan ekonomi ve ahlak kavramı ve uygulamasını reddetmektedir. 

 

 Düşüncelerini: 

 

“Aslında insan, tarihinin ekolojik bir yorumu tarafından gösterilen biotik bir takımın 

sadece üyesidir. Günümüze kadar sadece insan girişimi [ekonomik veya ahlaksal:  

anlamında açıklanan birçok tarihi olay aslında insan ve toprak arasındaki biotik 

etkileşimlerdir. Toprağın karakteristik özellikleri onun üzerinde yaşayan insanoğlunun 

karakteristiğini belirlediği gibi şartlarını da belirlemiştir.(5). 

 

1.B. DERİN EKOLOJİ 

 

Son birkaç yüzyıl içinde, endüstriyel toplum, dünyayı kuşatmış ve normal işlevi için, 

ekolojik süreçlerin büyük çaplı bozulmalarını gerektirdiği için, bu gezegen üzerindeki 

tüm yaşam formlarını tehdit etmektedir. Genişleyen sanayiciliğin hem kapitalist hem de  

Sosyalist değişkenleri rutin olarak türlerin ve ekosistemlerin yok olmasını 

gerektirmektedir. Sanayicilik, tüm biyosfer için temel olan atmosferik koşulları 

bozmakla tehdit etmektedir. Şayet, ekolojik sorunlar, köklerini sanayicilikten alıyorsa, 

 

 

 
(5).  Warren,J.R. ‘The philosophical foundations of land ethic’. 
http://www.wilderness.org/AboutUs/LandEthicToolbox/Philosophical.cfm?Toplevel  
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bu durumda, sanayiciliğin kendisini sorunların bir parçası olarak gören bir bakış açısına 

ihtiyaç duyulur.   

Sanayiciliğin şekil değişimi, inanıyorum ki, birkaç nesil üzerinde çok yüzlü bir 

mücadele gerektirecektir. Gerekli olan değişimler, tarım ve sanayi devrimlerinin 

büyüklüğüdür.  

 

Derin Ekoloji, bizi doğru yöne çağıran bir bakış açısıdır. Sadece yirmi yıl içinde, bir 

teori olarak, Derin Ekoloji, çevresel felsefe çeşitlerinin belirlenmesinde bir gösterge 

haline gelmiştir. 

 

Derin Ekolojinin kalbi, Derin Ekolojinin insanlar ve insanların doğanın geri kalanı ile 

ilişkileri konusunda bir dizi birbiri ile bağlantılı gerçek ve normatif iddialardan oluşan 

platformudur.  Platform, bir Derin Ekoloji sosyal hareketi tanımı olarak ve anti-insan 

merkeziyetçiliğinin önemini kabul eden ve bunun köklü sosyal değişim gerektirdiğini 

anlayanlar arasındaki geniş bir birlik için bir temel olarak tasarlanmıştır. 

 

Arne Naess ve George Sessions tarafından 1984 yılında Ölü Vadide kamp yaptıkları 

sırada geliştirilen bu platform, öyle umuluyor ki, etrafında, kendileri, toplum ve insan 

dışı doğa ile ilgili ayrı nihai fikirlere sahip insanların bir araya gelebildiği ilkelerin 

teknik olmayan bir ifadesidir. 

 

B.1. Derin Ekolojinin 8 Temel İlkesi 

 

Sığ fakat oldukça güçlü bir hareket ile derin fakat daha etkisiz bir hareket dikkatimizi 

çeker şekilde rekabet etmektedir. Sığ Ekoloji hareketi, gelişmiş ülkelerdeki insanların 

sağlık ve refahını destekleyerek, kirliliğe ve kaynak tüketimine karşı mücadele 

vermektedir. Derin Ekoloji hareketi ise, çevre içindeki insan imajını yansıtmakta ve tüm 

yaşam ve kültür çeşitliliği içindeki ilişkisel, bütünsel bir dünya görüşünü 

desteklemektedir. 

 

Platformun (tartışma) kendisi sekiz noktadan oluşmaktadır. Platform, başka 

gerekçelemeler gerektiren ve bunlara imkân veren şekilde ortaya konmaktadır. Daha 
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çok, Derin Ekolojinin destekleyicilerinin ortaklaşa sahip oldukları en genel görüş olma 

konusunda temel ilkedir. İnsanlar, bu platformu oldukça farklı yönlerden ve ayrı 

sebeplerle benimseyebilmektedirler. İnsan dışı doğa ile ilgili bir sorun ile başlayanlar, 

insan merkezciliğinin reddinden ve doğanın tümünün gelişmesi değerinin kabulünden 

ne ortaya çıkacağını yansıtarak Derin Ekoloji platformuna daha doğrudan ulaşmaları 

muhtemeldir. Bazı Derin Ekolojistler, insan merkezciliğinin bir reddine ulaşmak için 

doğanın tümüyle daha geniş bir özdeşleşmeye yönelik, kişinin kendi algılarını 

genişletme süreci üzerinde durmuşlardır, fakat bu tek yol değildir. Kabul, felsefi 

reddetmeye, dini inanca, kişisel deneyime, sezgilere, mistik deneyime, estetik anlayışa 

ya da bazı diğer temellere dayanabilir.  

 

1. Yeryüzünde insanların ve insan dışında kalan canlıların yaşamlarının gönenci ve 

gelişmesi kendi başına bir değer taşır. Bu değer, insan dışındaki dünyanın, insanlar için 

taşımakta olduğu dar nitelikli değerden bağımsızdır. 

Bu, biyosferik eşitçiliğin bir ilkesidir. Eşit yaşama ve gelişme hakkı sezgisel olarak açık 

ve belirgin bir değerdir. İnsanlara olan sınırlaması, insanların kendi yaşam kaliteleri 

üzerindeki zararlı etkileri ile bir insan merkezciliğidir. Yaşam kalitemiz, kısmi olarak 

diğer yaşam formları ile olan yakın ortaklıktan aldığımız derin hazza ve memnuniyete 

dayanmaktadır. Özgürlüğümüzü göz ardı etme ve efendi-köle rolü oluşturma girişimi, 

insanın kendisine olan yabancılaşmasına katkıda bulunmuştur. 

 

Bu, insan merkezciliğinin bir yadsımasıdır. Bu bir, insan ve insan dışı yaşam ile 

doğanın genel olarak gelişmesi gerektiği iddiasıdır. Bu bağlamda, örneğin, “yaşamın” 

ve “doğanın”, genel olarak, kendilerine ait bütün jeolojik, biyolojik ve jeokimyasal 

döngüleriyle beraber nehirleri, manzaraları ve ekosistemleri kapsadığı anlaşılmaktadır. 

 

Belki de, insan dışı doğadaki bazı değer türleri araştırması- asıl, kendine özgü ya da 

başka bir anti insan merkezci değer türüdür- gerekli görünmektedir, çünkü artık yeterli 

çevresel bir ahlakı bütünüyle hayal edemeyiz. Ancak, asıl, kendine özgü ya da hangi 

değer türüne olursa olsun sahip olup olmadığı ile hiçbir alakası olmayan nedenlerle 

doğanın geri kalanı ile ilgilenebiliriz. Bu ilgi, örneğin, hissedilen bir bağlılık (ilgililik 

duygusundan) doğanın geri kalanına ya da tüm bir varlık sevgisine bir hamle olabilir. 
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2. Yaşam biçimlerinin zenginliği ve türleri kendi başına bir değer olup yeryüzünde 

yaşamın zenginliğine ve çeşitliliğine katkıda bulunur. 

 

Bu, çeşitliliğin ve ortak yaşamanın bir ilkesidir. Çeşitlilik, yaşam potansiyelliğini, yeni 

yaşam türlerinin şansını, türlerin zenginliğini artırmaktadır. Bu nedenle, ekolojik olarak 

esinlenilen davranışlar, insanların yaşama şeklinin, kültürünün, mesleklerinin ve 

ekonomilerinin çeşitliliğini destekler. Askeri olduğu kadar ekonomik ve kültürel saldırı 

ve egemenliklere karşı mücadeleyi destekler ve insan kabilelerinin ve kültürlerinin yok 

olmasına karşı oldukları kadar fokların ve balinaların yok olmasına da karşıdırlar. 

 

Bu, ilk konunun yanında,  sıkça benimsenen evrim imajına karşı çıkmak için yüksek 

yaşam formları ile sonuçlanan şekilde tasarlanmıştır. Bu, evrimin “düşük” formlardan 

“yüksek” formlara bir gelişim olduğu anlayışını, yaşam formlarının çokluğunun 

olağanüstü bir ifadesi olduğu anlayışına dönüştürerek yaşamın ve evrimin yeniden 

gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Çeşitliliğe önem vermek, farklılıkların değerini 

artırmakta ve tek bir mükemmellik standardını reddetmektedir. 

 

Çeşitliliği değerlendirmek dünyanın geniş alanlarını, endüstriyel ekonomi ve kültür 

egemenliğinden bağımsızlaştırmak anlamına gelmektedir. Yabanı genişletin! Fakat bu 

emri yorumlarken “yabanın” bir grubun dışındaki bir kimsenin oluşturduğu bir yapı 

olduğu unutulmamalıdır. Endüstriyel insanlara yaban olarak gözükenlerin birçoğu 

çağlar boyunca devamlı olarak yerli halk tarafından işgal edilmiş ve üzerinden 

geçilmiştir. Böylece, bu alanları endüstriyel rejimlerden korumak, sadece yabanı 

korumak değil, aynı zamanda bazı durumlarda yerli halkı da korumak anlamına 

gelmektedir. Yabanı koruma mücadelesi, hem biyolojik hem de insan çeşitliliği içindir.  

 

3. Yaşamsal gereksinimlerini karşılamak dışında, insanların bu zenginlikleri ve 

çeşitliliği azaltmaya hakları yoktur. 

 

Bu iddiadaki anahtar nokta, “önemli” ve diğer ihtiyaçlar arasındaki kastedilen farktır. 

Bu görüşü kaybetmek, sonsuz bir şekilde tekrarlanan bir mahrumiyet döngüsü ve geçici 
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bir doygunluk içinde kapana kısılmaktır. Fark yaratmak, mutluluğa ve hazza daha 

dayanıklı türler olasılığını sağlamaktadır. 

 

4. İnsan yaşamının ve kültürlerinin gelişmesi çok daha az bir nüfus gerektiriyor. İnsan 

dışında kalan canlı yaşamın gelişmesinde böyle bir azalmayı gerekli kılmaktadır. 

 

Diğer yaşam türlerine bir kez onay verildiğinde, sonrasında, biz insanların zaten çok 

fazla olduğumuz açıkça görülmektedir. Varlık dışı birçok türün çoktan neslini tükettik 

ve yakın gelecek bu nesil tükenmesinin daha da artacağını vaat etmektedir. Birleşik 

Devletlerin son tasarıları, nüfus artışındaki mevcut eğilimlerin, mevcut doğa 

rezervlerinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmını insan kullanımına dönüştürmesini 

gerektirecektir Bu durum, çok büyük sayıdaki yaşam türlerinin yok olmasına yönelik 

alarma durumunda olan eğilimleri büyük oranda hızlandıracaktır. 

 

Toplu olarak, insan sayısındaki artışın, yaşamın geri kalanı şöyle dursun, insanların dahi 

en iyi çıkarları arasında değildir. Zorla annelik sorun, bir dereceye kadar tüm 

toplumlarda vardır, fakat nüfus artışının en hızlı olduğu daha fakir ülkelerde en fazladır. 

Kadınların, doğuracakları çocuk sayısını seçme hakları için dünya genelindeki 

mücadele, en azından insan nüfuslarının artmasını yavaşlatmaya yardım edecektir.  

 

5. İnsanların günümüzde insan dışındaki doğaya müdahalesi aşırı ölçülerdedir ve durum 

giderek kötüleşmektedir. 

 

Bahsedilmesi gereken bu müdahalelerin en az iki türü bulunmaktadır. Bir türü, eski 

büyüyen ormanlar gibi varolan yaban alanlarının yıkımıdır. Bu, herhangi bir makul 

zaman ölçüsü içinde onarılamaz ve yanlıştır. Aslında, temel ilke, bitkilerin ve 

hayvanların devamlı türemesine imkân veren yeterli derecede geniş yaban alanları 

yaratan biyolojik tarihin devamlılığı olmalıdır. Ekosistemler içinde, onları yok etmeden 

yaşam yolları bulan mahrum yerli halkını içermez. Diğer bir müdahale türü, özel 

teknoloji şekillerine dayanmaktadır. Bazı teknolojiler, doğal döngüleri gerektiğinden 

daha çok bozmaktadırlar. Örneğin, büyük çapta tek yönlü ürün almayı gerektiren 

tarımsal uygulamalar, gübre ve tarım ilaçları için genişleyen ihtiyaçlar yaratmaktadırlar. 
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Bitkilere zarar veren böcek, hayvan ve mantar gibi zararlıların idaresi ile bütünleşmiş 

çok yönlü ürün alma ve organik çiftçiliği teknikleri çeşitliliği doğal döngülere daha az 

müdahale etmekte ve toprağın verimini artırabilmektedir. 

 

6. Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için önemli değişiklikler yapılabilmesi, 

politikaların esaslı biçimde değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu politikalar temel 

ekonomik teknolojik ve ideolojik yapıları etkilemektedir. 

 

Burada, ekosistemler içinde görünen karmaşıklık ile kentsel ve endüstriyel 

toplumlardaki yaşam dağılmasında görülen karışıklık arasındaki farkı kabul etmekteyiz. 

Karışıklık anlamında olmayan bu karmaşıklık ilkesi, yalnızca tepkileri değil, bütün bir 

kişinin içinde aktif olduğu bütünleşmiş hareketleri desteklemektedir. Karmaşık 

ekonomileri, yaşam yöntemlerinin bütünleşmiş çeşitliliğini desteklemektedir. 

(Endüstriyel ve tarımsal etkinliğin, zihinsel ve elle yapılan işin, uzmanlaşmış ve 

uzmanlaşmamış uğraşların, kentsel ve kentsel olmayan etkinliğin, şehirde iş ve doğada 

eğlence ile şehirde eğlence ve doğada iş birleşimleri...) Devamlılığa ve canlı geleneklere 

karşı ve daha da önemlisi, cehalet durumumuza karşı daha fazla duyarlılık 

gerektirmektedir. 

 

Bu yüzyılda, ekolojik olarak güvenilir politikaların uygulanması, teknik becerilerin ve 

buluşların üstel bir artışını, fakat günümüzde ulus devletlerimizin araştırma politikası 

organları tarafından sürekli olarak ve liberal olarak desteklenmeyen yeni yöntemlerde 

gerektirmektedir. Teknik çözümler sadece yaşam biçimimize değil, köklü sosyal 

değişime de yerleşmektedir. İhtiyaç duyulan değişimlerin kapsamı çok geniştir. İnsan 

yaşamının kültürel çeşitliliğini içeren sayısız yaşam formunun çeşitliliği için aynı 

koşulları devam ettirmemiz gerekmektedir. 

 

Bu ilke, yerel özerklik ve merkezden birkaç yere yetki dağıtmayı desteklemektedir. Bir 

yaşam formunun hassaslığı, kabaca o formun ekolojik bir denge sağladığı yerel 

bölgenin dışından gelen etkilerin ağırlığına orantılıdır. Bu, yerel öz yönetim ile maddi 

ve zihinsel öz yeterliliği güçlendirme çabalarımıza destek vermektedir. Bu çabalar, 

merkezden birkaç yere yetki dağıtmaya yönelik bir enerjiyi önceden varsaymaktadır. 
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7. İdeolojideki değişme, esas olarak giderek yükselen bir yaşam kalitesinin (içsel değeri 

lan konularda saklı olan)değerlendirilmesine yönelmelidir. Yoksa yüksek bir yaşam 

standardına ulaşmaya değil Kocaman(big) ile Büyük(great) arasındaki farkın derinden 

bilincine varılacaktır. 

 

Bu nokta, eninde sonunda yetersiz tüketicilik içinde ağa düşen endüstriyel insanlar için 

özellikle önemlidir. Kalite üzerine odaklanarak, var olan iş ve tüketim modellerinin 

yeterli olmadığını, fakat daha çok kronik doyumsuzluk içerdiklerini görebilirler. Yaşam 

kalitesinin yükselmesine yönelik ilerleme, maddelerin miktarları yerine, mutlulukta, 

düşüşe değil, artışa yol açarlar. İnsanlar, gelişim olarak değişim yaşarlarken değişime 

daha fazla eğilimli olduklarından dolayı, zorunluluğa teslim olma nefretinden daha çok 

önemlidir. Çevrecilik sadece reddetme ve fedakârlık gerektirir gibi gözüktüğü sürece, 

siyasi etkinliği kısıtlandırılacaktır. Derin Ekoloji, yaşamanın daha memnun edici bir 

yolunu, canlılık ve keyif içinde bir artış aramaktadır. 

 

8. Derin Ekolojinin bu etik ilkelerini paylaşan herkesin gerekli değişikliklerin yaşama 

geçirilmesi konusunda doğrudan ya da dolaylı sorumlulukları vardır. 

 

Artık harekete geçmek zorunda olduğumuzu iddia etmek konusunda belirgin olmasına 

rağmen, belirli öncelikleri göstermemek konusunda belirsizdir. Bu noktada, tarih içinde, 

öncelikler daha belirgin hale getirilemezler. Artık hiçbir kimse hangi olumlu 

değişimlerin gerekli olduğunu bilmemektedir. Ekonomik büyüme ve tüketiciliğin 

boşluğu ile ilgili problemler yeterince belirgindir, fakat artık ne yapılması gerektiğini 

göstermezler. Derin Ekoloji platformunu kabul eden insanlar, şimdi neyin en acil 

olduğu konusunda fikir ayrılığına düşebilirler ve gerekli olan değişimleri uygulamak 

için birçok yol bulunmaktadır. Çeşitlilik değerinin ışığında, bu farklılıklara saygı 

duyulmalı, mezhep ve tarikat ile ilgili tartışmalara vesile olunmamalıdır. (6). 

 

 

 
(6). Mclaughin ,A. ‘The Heart Of Deep Ecology:Andrew Mclaughing Adapted’. 
http://www.uwmc.uwc.edu/geography/350/deep-ecology.htm 
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B.2. Derin Ekoloji ve Eleştirileri 

 

Derin ekoloji, 1970’li yılların erken dönemlerinde geliştirilen, ve köklerini, Norveçli 

akademik bir felsefeci olan Arne Naess’in çalışmasından alan bir bakış açısıdır-bazıları 

bir “felsefe” olarak adlandırırlar, diğerleri ise sadece bir hareket olarak adlandırırlar. 

Araştıran, sorgulayan, meydan okuyan bir ekoloji türü düşüncesini, derin ekolojinin 

canlı merkezci vizyonu (insanı tamamen biyosferin eşit bir katılımcısı olarak kabul 

eden) ile birçok uzman ekolojistin ve çevrecinin insan merkezci tutumu (kendini üstün 

kabul eden insan türlerinin, diğer türlerin ve kaynakların kendi kullanımları ve 

çoğalımları için varolduklarını sandıkları) arasında bir çizgi çizen daha geleneksel, 

siyasi olmayan bir ekoloji türü düşüncesinden ayırmak için “derin” terimini 

kullanmıştır. Naess, sığ ekolojinin üniversitelerde bulunan tür olduğunu söylemektedir, 

“belirli bir ekosistemi devam ettirmek için ne tür bir toplumun en iyisi olacağını 

sormayın-bu değer teorisi için, politikacılar için, ahlakçılar için bir soru olarak kabul 

edilmektedir.” Kısacası, derin ekolojistler için. 

 

İlk olarak 1984 yılında yayınlanan bu temel ilkeler, hareket için bir platformda 

bulunanları içermektedir. Özetle, üç noktayı vurgulamaktadırlar: 

 

Birincisi, tüm yaşamın, insan ve insan dışı olan kendiliğinden bir değeri vardır. Bu 

değer bu kaynakların insanın ihtiyaçlarını karşılamasından insanın amaçlarına hizmet 

etmesinden bağımsız oluşan bir değerdir. İnsanların, çok önemli ihtiyaçlarını karşılamak 

dışında,  bu zenginliği ve çeşitliliği azaltmaya hiçbir hakları yoktur. 

İkincisi, bugünkü insan nüfusu yaşayan dünya ve diğer yaşam formları ile ilgili olarak 

çok fazla ve zorlayıcıdır ve hem insan yaşamının hem de insan dışı yaşamın gelişmesine 

izin vermek için nüfus içinde “büyük bir düşüşe” ulaşmak zorundadır. 

Üçüncüsü, bu gerekli dengeyi elde etmek için, önemli ölçüde ekonomik, teknik ve 

ideolojik yapılarda değişiklik yapılmalıdır. Büyüklüğü, gelişmeyi ve daha yüksek yaşam 

standartlarını değil, yaşam kalitesini üzerinde duran (maddi olmayan) sürdürülebilir 

toplumları vurgulayan önemli değişimler olmalıdır. 
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Son birkaç yıl içinde, derin ekolojistler, bu özgün temel fikirlerden, genel tartışmanın 

etrafında geliştiği diğer bir anahtar kavramlar serisini açıklamışlardır: 

 

B.3. Vahşi Yaşamın Önceliği  

 

Vahşi Yaşam kendiliğinden bir değeri vardır bu değer sadece son derece önemli olan 

fakat uzun süredir göz ardı edilen, insanın psikolojik sağlığı için ihtiyacı olan “organik 

bütünlüğün sezgilerini” anlayabildiği bir yer olarak değil (Sessions ve meslektaşı Bill 

Devall’ın ileri sürdükleri gibi),  aynı zamanda diğer türlerin karmakarışık görkemli 

gösterilerinin, engellenmemiş ve birbirlerinden ayrı olarak kendileri için 

“yaşayabildikleri ve gelişebildikleri” bir yer olarak kendine özgü özel bir değere 

sahiptir. “İlk Önce Dünya!” editörü olan Dave Foreman sözlerinde şöyle der: “Vahşi 

yaşam gerçek dünyadır, vahşi yaşamın korunması ve doğal çeşitlilikte en önemli 

konudur”. 

 

B.4. Yer duygusu 

 

 İnsan refahının temeli onun kökleridir, dünyanın belirli bir bölümünü bir mesken 

(sığınak/ev) olarak tanıma duygusu diye varsayabileceğimiz durumdur. Kişi belirli bir 

yer bulmak ister ve o yerde yaşamayı öğrenir ve ekolojist Paul Shepard’ın Avustralyalı 

ab orijinlerle ilgili olarak söylediği gibi “bireyin, önemli noktalarla bağlantıyı 

yenileyerek, eş zamanlı olarak kendi kişisel ve kabileye ait geçmişi sayesinde geliştiği 

arşiv, kendi varoluşunun anlamını canlandıran zaman ve yer içine bir yolculuk” 

olmasına izin verir. 

 

B.5. Sanayi Toplumuna karşıtlık 

 

Endüstriyel medeniyetin gerçek temeli, hem devlet-kapitalist hem de ortak-kapitalist 

formlarında, doğal dünyadan ayrılma ve doğal dünyayı sömürmedir. Bu nedenle, derin 

ekoloji, endüstriyel sistem ile gelişim söylencelerine ve kendisini yöneten teknolojik 

egemenliğe karşıdır, uzman ve İlk Önce Dünya! üyesi olan Christopher Manes’in dediği 
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gibi “Dünyanın doğal döngülerinin daha geniş bir içeriğinde kendi mantıksızlığını açığa 

vuran Teknolojik Kültürün tümüne bir alternatif olarak” kendisini sunmaktadır. 

 

B.6. Kahyalık anlayışına karşıtlık 

 

Doğanın “bilge kâhyalık anlayışı insanın karar almasını, insan müdahalesini, insan 

kullanımı ve kontrolünü ifade etmektedir. Sessions’ın söylediği gibi, “Halen, dünyayı, 

özellikle insan kullanımı için doğal kaynakların bir bütünü olarak görmektedir.” 

 

B.7. İlkel insanlarla özdeşlik 

 

Genel olarak, derin ekoloji anlayışı, dünyanın doğaya dayalı insanlarının geleneklerinde 

bulunmaktadır-Amerikan yerlileri ve paleolitik geleneğin diğer temsilcileri gibi “ilkel” 

insanlarda ekolojik bilinçlilik için öğretiler ve örnekler bulunmaktadır. Tarihçi J. 

Donald Hughes’ın ileri sürdüğü gibi, “Amerikan yerlilerinin doğanın ruhani anlayışına 

göre sürdürülen dikkatli avcılığa ve tarıma dayalı kültürel örnekleri, gerçekten dünyayı 

ve dünya üzerindeki yaşamı korumuştur.” 

 

B.8. Ruhanilik 

Mantıklı düşünme yerini almıştır, fakat bir kişinin doğa anlayışının bir parçası da 

sezgiden, duygudan deneyimden ve insan dışı dünya ile ruhani bir bağlantıdan 

gelebilmektedir. Arne Naess şöyle yazmıştır: “Derin ekolojideki birçok insan, doğada 

çoğu zaman, fakat her zaman değil, kendi egolarından daha büyük bir şey ile bağlantıda 

oldukları hissine sahip olmuşlardır... Bu derin hislerin dini olabildikleri gibi, derin 

ekolojinin dini bir yönüde vardır, değerlere dayanan, bilgisayar gibi çalışmayan bir 

yaşama sahip olmaları için, her insanın geliştirmesi gereken temel sezgilerdir” 

 

B.9. Kendini gerçekleştirme 

 

Bireyin kendini doğru kavraması, daha geniş biyotik “kendi” ile kapalı ve açılmayan bir 

özdeşlik, ruhanilik ve düşünsellik içindedir; geniş olan ne kadar çeşitli ve karmaşık ise, 

küçük olan da o kadar zengin ve gelişmiştir. Arne Naess’in ileri sürdüğü gibi, “Evren ile 
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özdeşleşirken yaşadığımız kendini kavrama, bireylerin, toplumların ve hatta türlerin ve 

yaşam formlarının kendilerini kavradıkları yöntemlerin sayısındaki bir artışla 

arttırılmaktadır.” (7). 

 

B.10. Derin Ekolojinin Değerleri 

 

Eğer derin ekolojinin diğer özelliklerini sıralamaya devam edersek diyebiliriz ki; 

Derin ekolojide doğanın içsel bir değeri olduğu ve bu değerin doğanın insanlar için 

sağladığı değer ve faydadan bağımsız olduğunu söylemektedir. 

Derin ekolojistler temel soruları sormadan teknik konuları tartışmazlar, örnek olarak 

gezegenimizin kaynaklarına olan taleplerimizi azaltmayı amaçlayan bakış açısıyla bu 

kaynakları nasıl arz edeceğimiz sorusunu sormadan önce bu kadar kaynağa ihtiyacımız 

var mı sorusunu sorarlar. 

Ayrıca derin ekoloji insanların ikici görüşünü ret eder. Bu görüş insanın doğadan ayrı 

ve farklı olduğudur. İnsan doğa ikilemi gibi, insanları doğanın bir parçası olarak kabul 

eder. Bir bütün olarak ele alır.  

Doğal ritimlere uyma vardır  onlara karşı olmak yoktur 

İnsan merkezciliğe karşı çıkarlar. Özellikle insanın verdiği değerin tüm değerlerin 

kaynağı olduğu ve tüm değeri insanın verdiği gibi ya da insanın maddi ihtiyaçları için 

doğayı yönetmesi veya zarar vermesi gibi. 

Derin ekoloji; doğa için olan endişelerini toplumda bir değişim, dönüşüm isteyerek dile 

getirir. Ama bu toplumsal değişimi talep ederken tartışmadaki diğer tarafı ‘yanlış’ 

olarak görmekten ziyade bütün bakış açılarında bir değer olduğunu göz önünde 

bulundurup anlaşmanın tarafların görüşlerini, pozisyonlarını biraz daha değiştirerek 

mümkün olacağını söylemektedirler. Dünya görüşlerindeki çeşitliliği hoş görürler 

hinduizm paganizm Hıristiyanlık gibi. Doğru veya yanlış din yoktur görüşündedirler. 

Gezegendeki yaşam zenginliğinin en çok olması yaşam formlarındaki çeşitliliğin çok 

olmasına bağlı. 

Derin ekoloji sosyal değerler konusunda göreciyken onlara göre tüm kültürleri 

paylaşması gereken ekolojik kanunlarla belirlenmiş doğru davranış kurallarını göz  

 
(7). Kirkpatrick,S.(1988). ‘Deep Ecology And Its Critics’.The Nation,s.671-673.Ebsco Host 
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önünde bulundurmaktadır. Bu ‘İnsanların tür olarak eşsiz özelikleri olmasına rağmen 

diğer organizmalarla aynı ekolojik kanunlara bağlıdırlar.’ Örnek olarak sınırlı doğal 

kaynaklara bağımlılık ve dünyanın taşıma kapasitesine nüfusu kontrol ederek daha az 

baskı yapma ihtiyacı gibi bu radikal bir sosyal değişimi vurgular  

 

Derin ekoloji, sosyal değişim için insanların zihninin değişmesi gerekliliğini savunur. 

Bunun içinde insanların değer, tavır ve yaşam şekillerindeki değişiklik önemlidir.  

Derin ekolojistler ekolojik bilime sonuca varmak için tamamen başvurmazlar, duygusal 

ve içgüdüsel bilgiye de önem verirler, hiçbir şeyi kesin olarak bilemeyiz fakat içgüdü 

bize çevreye uzun sürede zarar verecek şeyi yapma diyebilir bu eco-erdem günlük 

yaşama uygulanması birlik felsefesi olarak ecosophy denebilir. 

Naess sığ ekolojiyi insan-merkezli, insanları doğanın dışında veya üstünde, bütün 

değerlerin kaynağı ve doğaya araçsal değer veren bir görüş olarak tanımlamıştır. 

 

B.11. Tümcülük,  Tekçilik  ve  Sahanın Bütün Olarak Görülmesi 

 

Her ne kadar ‘sığ’ ekolojistler insanların ve doğanın ayrı olduğunu varsaysalar da, derin 

ekolojistler herhangi bir ayrılığı reddederler. Onlar yaşayan her şeyin Gaia’ nın parçası 

olduğu “sahanın bütün olarak görülmesi” ve İçsel bir değeri olduğu iddiasını dile 

getirirler. Naess’in söylediği gibi “bütün organizmalar bioküresel bir ağın düğümleri 

veya içsel ilişkilerin bir tarlasıdır”, ve dünyanın birbiriyle bağlantısız ayrı ayrı şeylerden 

oluştuğu fikri reddedilmiştir.  

Bunun ne anlama geldiğini kavramak kolay değildir ama bu derin ekolojistler etkileyen 

Doğu mistisizmi ve çağdaş fiziğin bazı yorumlarıyla bağdaşmaktadır. Bu kâinatın bir 

tek ruhsal veya maddesel varlık veya “malzeme” den oluştuğunu ve farklı 

organizmaların veya doğa parçalarının bu varlık veya malzemenin farklı formları 

olduğunu ima etmektedir. Fox ‘ un tanımladığı gibi, ‘derin ekolojinin temel sezgisi 

şudur: Varlıklar alanında sabit bir ontolojik bölünme yoktur’. ‘Ontolojik’ varlıkların 

doğasıyla ilgili anlamına gelmekte bu da insanlar ve geriye kalan öteki varlıklar 

arasında temel bir fark olmadığı anlamına gelmektedir. Bundan dolayı bağımsız bir 

insan ve insan olmayan varlıklar arasında bir ayrılık yoktur. Dewall ve Sessions (1985) 
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derin ekolojinin batı felsefesinin baskın teması olan ikilikle değil birlikle başladığını 

söylemektedirler (8). 

 

B.12. Doğa Hakları ve Ahlaki Boyut 

 

Eğer insanlar temel olarak aynı ‘malzemeden’ oluşmuş bir toplam gerçekliğin bir 

parçasıysa, o zaman onlar biyotik toplulukta birçok gruplardan sadece bir tanesidir: 

hayat ağında tek bir tel.” İnsan doğanın üstünde veya dışında değildir, fakat sürekli 

yaratılışın bir parçasıdır” der Dewall ve Sessions (1985). Bu yüzden de doğada ki öteki 

yaratıkların veya şeylerin değeri insanlar tarafından biçilmeyecektir. 

Bu bütün yaratıkların aynı birleşik bütüne ait oldukları ve böylece de eşit önemi hak 

ettikleri anlamına gelen biyolojik eşitlikçiliktir. İnsanları bütün değerlerin kaynağı 

olarak gören ‘sığ ekoloji’ fikri bu yüzden kibirlidir. Hatta başka türlü ekolojik olarak 

sağlam olabilecek insani perspektifler insan merkezli oldukları için reddedilmelidirler 

 

B.13. Coğrafya ve Derin Ekoloji 

 

Derin ekoloji ekolojik bir toplumun coğrafyası hakkında çok şey söylemektedir. 

Merkezi olmayan, küçük boyutta, otonom, kendine güvenen bölgeleler ve topluluklara 

önem vermektedir. Yeniden iskan olmanın, yani bir yer duygusunu yeniden öğrenmenin 

– o yerin ve topluluğun bir parçası gibi hissetme, on ihtimam etme ve onun özgün 

kimlik duygusunu artırma ve takdir etme- üzerinde durmaktadır. Bütün bunlar “biyo 

bölgecilik” kavramı içinde vücut bulmuştur: Bu temel ekonomil-politik birimimiz 

olarak ulus-devleti bırakıp biyo bölgeleri kabul etmemiz gerektiğini savunur. Bunlar 

bazı ortak toprak, bitki örtüsü, hayvan çeşitleri, fizik coğrafya vs. gibi özellikleri 

paylaşan, sözde ‘doğal’ bölgelerdir (yani hidrolojik havzalar). Her bir biyo bölge 

aşılmaması gereken belli bir insan bulundurma kapasitesine sahiptir. Bu insanların 

sayısı temel ihtiyaçları çevreye gereksiz bir rahatsızlık vermeden bulunabilecek 

kaynaklarla karşılanabilinecek bir miktardan fazla olmamalıdır  

Yeşiller hareketi üzerindeki etkisine rağmen, derin ekoloji bu hareketin içinden ve 

dışından gelen eleştirilerden ciddi bir zorluklar görmüştür. En başta geleni derin 

ekolojinin en iyi durumda politik olarak toy olduğu ya da en kötüsü gerici olduğu 
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suçlamasıdır. Toyluk,  bireylerin değerlerindeki, tutumlarındaki ve hayat tarzlarındaki 

değişimin toplumsal değişimin motorunu oluşturduğu fikrine aşırı takıntıdan 

kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşım, devlet kurumları ve ticari kuruluşların sahip olduğu 

devasa gücün değişimi durdurmak üzere kullanılmasından kaynaklanan problemlere 

karşı koymada başarısızlığa yol açacağı sonucuna götürmektedir. Bu yüzden, Merkezi 

olmayan bir biyo bölgesel topluluğa nasıl ulaşılacağına dair gerçekçi politikalar, neden 

özel olarak kapitalizmin (genel olarak ‘endüstriyalizm’ in aksine) çevreye zarar 

verdiğinin analiziyle birlikte eksik kalmaktadır. 

İnsanları da içeren açığa vurulmuş bir türler eşitçiliğine rağmen yoksulluk, eşitsizlik, 

(pek çok kişinin ‘çevresi’ olan) varoşlar ve ırkçılık yeterli bir şekilde asla gündeme 

getirilmemiştir. Bununla beraber, benzer problemler ekolojik problemlere ayrılmaz bir 

şekilde bağlanmıştır, böylece bu problemlere hitab etmekteki başarısızlık ‘derin’ 

ekolojiyi gerçekte ‘sığlaştırmaktadır’  

Derin ekolojinin mesajının potansiyel gerici doğası kullandığı dilin bizatihi kendisinde 

görüne bilinir. ‘Bütünlük, denge, uyum’ ve ‘geleneksel yollar’, Coward’ın bize 

hatırlattığı gibi, topluma uygulandığı zaman geleneksel toplumun kokusunu ve onun 

değişime karşı şüphesini anlatan kavramlardır.(9). 

 

B.14. Sığ Ekoloji 

Doğal çeşitlilik bizim için bir kaynak olduğu için değerlidir 

İnsan türü için bir değer verilmeyen değerden bahsetmek anlamsızdır 

Bitki türleri tarım ve ilaç sanayisine yaptığı katkıdan dolayı korunmalıdır 

Kirlilik ekonomik büyümeyi tehdit ederse azaltılmalıdır 

Üçüncü dünya ülkelerinin nüfus büyümesi ekolojik dengeyi tehdit etmektedir 

Kaynak demek insanlar için kaynak demektir 

İnsanlar kendi yaşam standartlarındaki büyük düşmeye tolerans göstermeyeceklerdir. 

Doğa vahşi acımasızdır.(10). 

(8) 
Dewall,W. & Sessions,G. (1985).Deep ecology :living as if nature mattered.Utah:Gibbs 

(9).
 Pepper, D. (1996). Modern environmentalism,(ss.17-26). NY:Routledge 

 (10). Merchant,C.(1992). Radical ecology. (ss.85-87). NY:routledge 
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1.C. İNSAN MERKEZLİ GÖRÜŞ 

 
C.1. İnsan Merkezliliğin Kaçınılmazlığı 
 

Çevreyle ilgili değerleri düşünürken değeri kimin verdiği ve neye değer verildiğini 

birbirinden açıkça ayırmamız gerekmektedir. Bir şeyin değeri insan bilincine 

dayanmaktadır. Yani sadece insanlar değeri belirleyebilir veya bir değer atfedebilirler. 

İnsanlar olmasaydı bir değerde olmazdı. Ama bu demek değildir ki bir üzerinde 

düşünülmeyen bir nesne bir değer kaybına uğramıştır. Bazı şeylere henüz bir değer 

atfedilmiş olmayabilir ama bu da demek değildir ki bilinçli bir yapı tarafından değer 

verildiği zaman birden değersizlikten değerli olana dönüşecek. Değeri insanlar verir, bu 

bağlamda değer insan bilincinden doğar fakat değerlendirme yaparken biz bu değerlerin 

farkına varırız bu değerleri yaratmayız. Değerlerin keyfe bağlı olmadığını söyledikten 

sonra bir çakıl taşına,  kuştan,  çimene, ağaçtan daha fazla değer atfetmemize nasıl bir 

tepki vermeliyiz. Her değerin bir ölçüsü vardır. Bu genel görünümü kesin ve sabit olan, 

detayları tartışılabilecek ve yeniden gözden geçirilebilecek bir kavramdır. İnsan 

merkezcilik çoğu zaman, sadece insanların ahlaki niteliklere sahip oldukları ya da 

nihayetinde önemli olanın sadece insanların çıkarları olduğu kanısı olarak 

anlaşılmaktadır. Ancak, diğer varlıkların çıkarlarının dikkate alınması gerektiğinin 

kabul edildiği daha zayıf bir görüş de bulunmaktadır. Bunu belirtmek amacıyla, değer 

veren insanlardır iddiası ile değerli olan sadece insanlar ve onların çıkarlarıdır iddiası 

arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. Bu iddiaların birincisi ister istemez 

doğrudur; ikincisi ise bu konunun gerçek ekolojik yönüdür. Güçlü insan merkezcilik 

olarak anladıkları şeye karşılık veren çevresel etikçiler çoğu zaman, değerlendirme 

sürecinden ayrı olarak değerin doğanın kendisinde bulunduğunu iddia etmektedirler. 

Nesnel olarak adlandırılan içsel değeri bulunan böyle bir inanç, insan merkeziyetçi 

olmayan (insan dışı merkeziyetçi) olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir fikir mantıksız 

gelmektedir çünkü değerin kabul edilmesinde insan bilinçliliğinin gerekli olduğunu 

kabul etmemektedir. Bu durumda, insan merkezciliğin farklı formları arasındaki önemli 

ayrım şudur: güçlü ve zayıf. 

 

Değerin insanlar tarafından atfedilmesi ve farkına varılması değerlerin insanları doğanın 

üstüne koyacak insan merkezci değerler olması gerektiği anlamına gelmez. İnsanların 
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diğer varlıkların çıkarlarına değer vermesi veya insanların çıkarlarından önde 

tutmasında bir anormallik yoktur. Bu ayırmamız gereken önemli nokta soruları kim 

soruyor ve verilen cevaplardan kim fayda görüyordur. Sadece insanlar bu tür sorular 

sorarlar ve değerler bu bağlamda insan merkezcidir. Andrew Dobson’un dediği gibi 

‘’İnsanlar olmasaydı içsel değer gibi kavramlarda olmayacaktı bu anlamda herhangi bir 

insan anlayışı zayıf insan merkezcidir yeşil hareketinde kendisi dâhil olmak üzere.’’ 

Burada farkına varmamız gereken önemli nokta değeri verenin farkın varanın insan 

bilinci olmasına rağmen doğada bu değer zaten vardır. Biz bu değerlerin farkına varırız 

bunu yaratmayız. Bizim farkına varmamız ve değerlendirmemiz önemlidir. Ayrıca 

ayırımına varmamız gereken bir noktada şudur’ değer veren insanlardır ile değerli olan 

sadece insanlar ve onların çıkarlarıdır’.birincisi doğru ikincisi ise ekolojik bir 

tartışmadır. İnsan merkezcilik konunun bu yönünde değerli olan sadece insanlar ve 

diğer şeylerde insanlara faydalı olduğu sürece değerlidir demektedir. 

İnsan merkezcilik, dünyayı insan amaçları için araçsal bir değere sahip olarak 

görmektedir. ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğanın sömürülmesinin 

zarar verilmesinin yanlış olmadığını savunur tüm değerlerin insanlardan 

kaynaklandığını ve insan olmayan varlıkların ve nesnelerin sadece insanlarla bağlantılı 

olarak değer sahibi olduklarını söylemektedirler.(11). 

 

 Ayrıca; 

İnsan olmayan türler ve çevre, insan ihtiyaçlarını karşıladığı sürece değerlidir. 

İnsanlar ahlaki ilgi gösterilmesi gereken tek varlıktır. 

Çevre olayları insan menfaatlerine dokunduğu zaman önem kazanır, anlayışı 

bulunmaktadır. Güçlü insan merkezcilik, her ne kadar önemsiz olsalar da acil insan 

ihtiyaçlarının ve isteklerinin tatminine öncelik vermektedir, diğer yandan zayıf insan 

merkezcilik ise, tüm insan ihtiyaçlarının ve isteklerinin rasyonel olduğunu kabul 

etmekte ve böylece de oluşturulmuş değer sistemlerinin üzerinde durulması gerektiğini 

kabul etmektedir. İnsanlar genel olarak kendi içlerinde değerli ve kendilerine ait 

değerler olarak görülmektedirler... İnsan dışı dünya ise, insanlara ait değerler oldukları 

 

 
(11).  Connelly,J.,& Smith,G.(1993).Politics and the environment.(ss.19-20). London &NY:Routledge 
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sürece değerlidirler. Tüm insan dışı varlıkların sadece araçsal değere sahip oldukları 

kabul edilirken, insanların içsel değere sahip oldukları kabul edilmektedir.  

İnsan merkezciliğin tanımlamaya devam edersek diyebiliriz ki; 

Doğadaki insanlar dışındaki her şeyin varlık sebebi, insanların onlardan bir maddi yarar 

sağlamasıdır. 

Doğada insanlar dışındaki her şey, insanların yarar sağlaması için varolmuştur; fakat bu 

maddi yararlar kadar estetik ve ruhsal yararları da içermektedir. 

Doğa hakkındaki bütün geçerli kaygılar son noktada insanların çıkarlarına bağlı olarak 

insan hakları ve görevlerinden kaynaklanmaktadır.  

İnsan olmayan hayvanlara vahşi doğaya ve ekosistemlere karşılık beklemeksizin araçsal 

olmayan bir değer vermek bizim için iyidir; yani, bunu yapmak öteki canlılarım değil 

ama insanların bir faziletidir.  

 Bütün ahlaki yükümlülükler ve görevler, erdemler ve ahlaksızlıklar, ayıplanmaya ve 

övgüye değer şeyler kesinlikle ve tam olarak sadece insanlara özgü olarak 

değerlendirilir. 

Doğaya karşılıksız olarak araçsal olmayan bir değer vermemiz (“bunu ahlaken dikkate 

değer” olarak sayınız) gerektiğiyle ilgili nihai gerekçe sadece doğal dünya ve bizim 

onun içindeki yerimizle ilgili gerekçelere değil, ahlaki sebeplere de – yani, sonuçta 

insan mantığı, duyarlılığı, tecrübesi, diyalogu ve tefekkürüne dayalı bir sürece - hitap 

etmelidir. (12). 

 

İnsanın ötesinde çevreyi etkileme kapasitesi, aniden ortaya çıkan evrimsel bir 

gelişimdir, kendilerinin ötesinde çevreyi etkilemek için sınırlı yetenekleri olan diğer 

organizmalarla devam etmektedir. Bu kapasite, insanın çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre 

modifiye etmesine olanak sağlar, bu da hem biyolojik başarının ve hem de ekolojik 

sorunların temel sebebidir. Bu kapasite ayrıca insanın değerleri kendisinden öteye 

geliştirmesine olanak sağlar ve bu da, bu makalede açıklanan yeni insan merkezliliğin 

ana özelliğidir. 

 

 

 
(12). Hill,T,JR. ‘Finding Value İn Nature’.s.339 Ebsco Host 

 



 39 

C.2. Darwin Öncesi İnsan Merkezlilik  

 

Sokrat’ın Ötidemus ile yaptığı bir diyalogda, aşağıdakileri söylediği belirtilmektedir. 

Söyle bana Ötidemus, tanrıların, insanı, kendi ihtiyaçlarını karşılaması için donatırken 

gösterdiği dikkat hiç ilgini çekti mi? Şimdi, yiyeceğe ihtiyacımız olduğunu görüyorsun, 

tanrıların yiyeceği sağlamak için toprağa ne yaptıklarını düşün, sadece isteklerimizi 

değil eğlenmemizi de sağlamak için, bereket olacak şekilde  uygun mevsimler 

sağladıklarını göreceksin.  

 

Doğanın, insanın yararı için yaratıldığı fikri, Batı tarihinde popüler bir inanıştı ve 19. 

yüzyılda hala bu inanış canlılığını korumaktaydı. Karşılaştırmalı anatomi ve 

paleontolojinin “babası” sayılan Cuvier “Balıkların varlıkları için daha iyi bir sebep 

düşünemiyorum. İnsanlara yemek olmaktan başka” demiştir ve 19. yüzyılın önde gelen 

jeologlarından Lyell, gençlik yıllarında, evcil hayvanların, insanların kullanımı için 

tasarlandığına inanıyordu. Şöyle yazmıştı: 

At’a, köpeğe, öküze, koyuna, kediye ve pek çok evcil kuş türlerine, hemen her tür 

iklimde hayatta kalmaları için bahşedilen güç, bu hayvanların, dünyanın her yerinde 

insanları takip edebilmeleri ve insanlara hizmetlerini sunabilmeleri ve bizi korumaları 

için verilmiştir. 

 

C.3. Darwin’in İnsan Merkezliliği 

 

Charles Darwin, Türlerin Kökeni kitabında,  doğanın, insana hizmet için var olduğu 

fikrini nihayet ortadan kaldıran yeterli kanıt sağladı. Doğal teolojinin 18. yüzyıl 

temsilcilerinden olan Wiiliam Paley’e göre, çıngıraklı yılanın çıngırak sesi, açıkça 

yılanın avını uyarmak için tasarlanmıştı. Buna karşı Darwin, “doğal seleksiyonda, bir 

türün modifikasyonu başka bir türün iyiliği için yapılamaz” tezini savunur ve aşağıdaki 

açıklamayı yapar. 

Her hangi bir türün yapısının her hangi bir parçasının, sadece başka bir türün iyiliği için 

oluştuğu kanıtlanabilirse, bu benim teorimi çürütecektir, böyle bir şey doğal seleksiyon 

ile üretilemez  
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Türler, sonuçta kendileri için vardırlar. Başka her hangi bir türün yararı için mevcut 

değildirler. Biyolojik terimlerle, bir türün amacı, üremek için hayatta kalmaktır. Potter 

söyle der: “tüm başarılı yaşayan organizmalar, kendilerinin veya kendi türlerinin 

yaşaması için gereken şekilde davranırlar.” Böyle yapmayı başaramayan türlerin soyu 

tükenir. 

 

C.4. İnsan Merkezliliğe Modern Bir Bakış 

 

İnsan merkezli olmak, insan türünün doğadaki tüm diğer şeylerden daha üstün 

olduğunun, insan tarafından beyan edilmesidir. Aynı mantıkla, örümceklere göre de, 

örümcekler doğadaki tüm diğer şeylerden daha üstündürler. İnsanlar için buna insan 

merkezlilik, örümcekler için örümcek merkezlilik diyebiliriz. Bu, tüm diğer yaşayan 

şeyler için de geçerlidir. Simpson tarafından yapılan aşağıdaki ifadede, insan 

merkezliliğin modern versiyonu açıklanmaktadır: 

İnsan en büyük hayvandır. İnsanın kendi başına karar verebilme becerisi, bu kararın 

doğru olduğu kanıtının parçasıdır. İnsan en düşük hayvan olsa bile, insan merkezlilik 

bakış açısı ile nesnelerin şeması içinde kendi yerini belirlemeyi, hareketlerine karar 

vermeyi ve hareketlerini değerlendirmeyi başarabilecek tek uygun olandır. 

İnsan merkezlilik, “ekolojik kriz” ile ilgili yazılmış olan pek çok makalede küçük 

düşürücü bir şey olarak gösterilmektedir. Lynn White, hayli konuşulan “ekolojik 

krizimizin tarihi kökleri” isimli makalesinde, Hıristiyanlığın, dünyanın görebileceği en 

insan merkezli din olmak ile tekdir etmektedir: 

Hıristiyanlık, eski paganlık ve Asya dinlerine taban taban zıt bir şekilde, sadece akıl ve 

maddeyi oluşturmamış, ayrıca Allah’ın isteğinin, insanın doğayı kendi ihtiyaçları için 

kullanması olduğu konusunda ısrar etmiştir. 

White, doğanın bizim tarafımızdan sömürülmüş olmasının ne kadar trajik olduğunu 

hatırlatmakta haklıdır. Ancak, insanın doğayı “kendi ihtiyaçları” için kullanması yanlış 

olduğu çıkarsamasını yapmakta hatalıdır. Yaşayabilmek için doğayı kullanmamız 

gereklidir. Sorun, insan değerlerini ilerleten ve geliştiren “gerekli ihtiyaçlar” ile “insan 

değerlerini yozlaştıran ve yıkan “gereksiz ihtiyaçlar” arasındaki ayırımı yapmakta 

çektiğimiz güçlükte yatmaktadır.  
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İnsan merkezlilikten sakınan bir diğer anlayış, tüm yaşamın temel eşitliğine inanan 

“Fransiskan” inanışıdır. Bu açıdan bakıldığında, insan “Tanrı’nın tüm yaratıklarının 

demokrasisi”ni oluşturan milyonlarca değişik türden sadece bir tanesidir. Jordan der ki: 

“Medeni insanın, dünya üzerinde yaşayan tüm yaratıkların haklarının kendisininkiler 

kadar kutsal olduğunu anladığı bir zaman gelecektir.” Julian huxley de benzer bir fikri 

şöyle açıklar: “Etik anlamda, altın kural insanın doğa ile ilişkilerine uygulandığı kadar, 

insanlar arasındaki ilişkilerine de uygulanır.” 

Eğer tüm türlerin “eşit haklara” sahip olduklarını kabul edersek veya insanın haklarının, 

diğer türlerin haklarından daha üstün olmadığını kabul edersek, bu bizim doğaya karşı 

olan davranışımızı nasıl etkileyecektir? “kendine davranılmasını istediğin gibi 

karşındakine davran” altın kuralı, tüm canlılar arasında karşılılık ilkesi gerektiren ahlaki 

bir düsturdur. Karşılığını vermeyen bir hayat formuna, bu prensip nasıl uygulanır? 

Yaşamın duygusuzca, ahlaksızca yok edilmesi insan için kesinlikle gerekli bir ihtiyaç 

değildir, fakat sağlıklı kalabilmek içi patojenik bakterileri yok etmemize, beslenmek 

için bitki ve hayvan hayatını sona erdirmemize ne demeli? İnsanların, köpeklerin ve 

kedilerin, bitkilerden, böceklerden ve bakterilerden daha fazla haklara sahip olduğunu 

kabul etmek demek, türlerin eşit haklara sahip olmadıklarına inanmak demektir. Eğer, 

tüm türlerin eşit olduğuna inanıyorsak, bu türlerin hiç birisinin, bir diğerinin yararına 

öldürülmemesi veya genetik olarak manipüle edilmemesi gerekli olacaktır. 

Doğadaki şeylere, insanın yararı için değer yüklemek, onları, insanın yaşamını 

sürdürmesi veya daha iyi olması için kullanılan araçlar olarak görmek demektir. Bu 

insan merkezli bir bakış açısıdır. Doğaya bağımlı ilişkimiz hakkındaki bilgimiz 

gelişirken, daha fazla sayıda türe araçsal değer yüklemekteyiz. Okyanuslardaki 

planktonlar, bu organizmaların, dünyanın serbest oksijenini sağlamadaki rolünü 

anladığımız zaman bizim için değerli olmaya başlıyor. Devam eden bilgi gelişimi ile 

doğadaki tüm olayların, bizim de bir parçası olduğumuz doğanın bütünü üzerinde bir 

etki bıraktıkları bilincine varıyoruz, bu sebeple doğadaki tüm kalemlere değer 

vermeliyiz. Burada açıklanan insan merkezlilik tipi, bireyin varlığının, hem sosyal 

gruplara ve hem de ekolojik destek sistemine bağlı olduğunun anlaşılmasıdır.  

Birch, doğadaki şeyleri, değerlendirmemizin ne kadar aydınlanmış olduğuna 

bakmaksızın araçsal değerler içinde değerlendirmenin, bize “geçerli bir doğa etiği” 

sağlamayacağını iddia etmektedir. Şöyle der: Bir şeyleri koruma altına alma insanın 
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yanı sıra yaşayan diğer yaratıklara içsel değer veren bir görüşe dayanmadığı zaman, çok 

şüpheli temeller üzerinde kalacaktır. Hak ettikleri değer verilmediği sürece, insanın 

amaçlarına uygunluktan başka koruma için gerçek bir neden olmayacaktır, bu 

amaçlardan bir zamandan diğer bir zamana veya bir yerden bir diğerine değişiklik 

göstermektedirler.” Birch’e göre, “geçerli bir doğa etiğine” sahip olmak için, yaratılmış 

olan her bir kalemin içsel değerini” kabul etmeliyiz. 

Doğaya karşı gösterilen insan merkezli davranışta, insanın tüm değerlerin kaynağı 

olması gerekli değildir, ya da doğadaki şeylerin içsel değerine olan inanış da dışlanmaz. 

Laszlo’ya göre: “sistemlerin kendilerinin üstünlüğü açısından baktığımız zaman, 

değersiz olacak doğal sistemlerin tüm diyarlarında hiç bir şey yoktur. Whitehead şöyle 

der: “Değer, değerli olma, bir değeri olma, kendi içinde bir yerde olma, kendi yararı için 

bir şey olma elemanı, en katı gerçek bir şeymiş gibi, her hangi bir olayda ihmal 

edilmemelidir.”  

Her türün içsel bir değere sahip olduğunu kabul edebilirim, ancak kendi yaşamımı 

sürdürmek için gerektiği şekilde davranacağım ve benim türümün yaşamını sürdürmesi, 

diğer hayvanların veya bitkilerin yaşamlarını sürdürmelerinden daha önemli. Marul 

bitkisinin gerçek bir değer sahip olduğunu ileri sürebilirim, ancak marul kendisini 

çoğaltmadan önce onu yiyeceğim, çünkü kendi beslenmeme, marul bitkisinin yaşamını 

sürdürmesinden daha fazla değer veriyorum. Birch der ki: “İnsanoğlu bencilliği 

sayesinde sağ kaldı, ancak bu ekolojik anlamda yaşamı sürdürmek için yeterli 

motivasyonu sağlamayacaktır.” Bu ifade bile, insanoğlunun, şeylerin gerçek değerini 

tanıması gerektiği gibi eğitici bir şekilde yorumlanabilir; böyle yapmazsa, ekolojik 

anlamda yaşamı sürdürmek için yeterli motivasyona sahip olmayacak, ki burada, bana 

göre, bireysel insan yaşamının, bir tür olarak sürmesi düşünülmektedir. 

  

C.5.Doğada İnsanın Yeri 

 

Whitehead şöyle der: 

Tahammülü sınırlıdır, engelleyicidir, hoşgörüsüzdür, çevresini kendi halleri ile bozar. 

Fakat kendi kendine yeter. Diğer şeylerin durumları, onun doğasına girer. Kendi 

sınırlarını bilir, kendisini bulacağı daha büyük parçayı da çizebilir. Bunun tersine, 

kendisini bulduğu aynı çevreye durumlarını veren de sadece o’dur.  
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Ekolojistlerin bir sözü vardır: “Sadece bir tek şey yapamazsınız.” İnsan hayatının 

kalitesini arttırmak için bir istek duyarak, başladığımız hareketlerimizin pek çoğunun, 

beklenmedik sonuçları olur, çünkü tüm şeyler arasındaki ilişkileri anlamakta çok da 

başarılı olamamışızdır. “İnsanoğlunun algıladığı ilk şey, doğa ile benzer olmadığıydı” 

ifadesi evrimde en önemli aşamaydı diye yazar Bohm, “çünkü bu, düşünüşünde bir çeşit 

özerkliği mümkün kıldı, bu da insanoğlunun doğanın, önüne sürülmüş olan sınırlarının 

ötesine gitmesine olanak sağladı, önce hayallerinde ve daha sonra gerçek yaşamda.” 

Seçim özgürlüğümüz “tümün dinamik yapısı ile uyumlu olan sınırlara bağlıdır” ve 

evrimdeki bir diğer önemli aşama da “doğal sistem değerlerinin sınırları içinde 

kalmanın” anlaşılması oldu. “İnsanoğlu doğaya olan bağımlılığını kabul edinceye ve 

kendisini doğanın bir parçası yerine koyuncaya kadar” der Iltis “o zamana kadar, 

insanoğlu, insanı bire koyacaktır. Bu insan ekolojisinin en büyük paradoksudur.” 

Bir insan hem bir hiyerarşik sistemdir (organlar, hücreler ve enzim sistemlerinden 

oluşan) ve hem de üst- bireysel bileşen, hiyerarşik sistemidir (nüfus, türler, eko 

sistemler, kültürel sistemler). Bu nedenle, insanoğlu, setlerin hiyerarşik sistemi içinde 

bir settir. “hiyerarşilerde, verilen bir set tanımlanmalıdır, sadece kendisi için değil, aynı 

zamanda içinde ne olduğu ve neyin içinde olduğunu bilmesi için de.” Bugüne kadar 

bilim indirgeyici olduğu için, bedenlerimizi ve hücrelerimizi yapan sistemleri, bireysel 

hayatlarımızı aşan – “parçaları” olduğumuz evrimsel, ekolojik  ve sosyal “bütünlerden” 

daha iyi biliyoruz.  

Evrimsel anlamda, bizi canlı tutan hayat, 3 milyar yıl önce ilk kez görülen yaşamdan 

itibaren,  soyun kırılmamış hattında, sayısız çevrelere adapte olan sayısız şekillerde var 

olmuştur. Hayatın yanı sıra, soyumuz, moleküler değişikliklerin olduğu milyarlarca yıl 

geriye uzanır. Yaşam için gerekli olan elementler, evrende bulunan en basit ve en bol 

element olan hidrojenden oluşurlar. Ezeli hidrojenin arkasında, geçmiş zamanlara ait 

kökler, derin bir gizem içinde kayboldu – şeylerin başlangıcı, madde, enerji, uzay ve 

zamandan oluşan evrenin orijini. 

Ekolojik anlamda, varlığımız, dünyanın mevcut eko sistemini uygun işlemesine 

bağlıdır. Kozmik evrim aşamasında, maddenin ve enerjinin kuvvetleri, hayatı 

destekleyen uygun gezegeni üretti. Biyolojik evrim aşamasında, yaşayan şeylerin 

faaliyetleri, insan hayatını destekleyen uygun çevreyi üretti. “Yaşam destek 

sistemimizin” günlük bakımı, sayısız, bağımsız biyotik ve fizyo kimyasal faktörlerin 
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fonksiyonel etkileşimine bağlıdır. Okyanus akıntılarının hareketi ve toprak 

mikroplarının faaliyeti, varlığımız için, soluduğumuz oksijen kadar hayati önem taşır.  

Sosyal anlamda, genlerimiz kadar, kültürümüzün de bir ürünüyüz. “Sadece biz 

kendimiz değiliz.” Diye yazar Wells: “Biz aynı zamanda insan deneyiminin ve 

düşüncesinin bir parçasıyız.” Bizler, 30,000 yıl önce mağara duvarlarına canlı resimler 

çizen geçmişteki atalarımızdan daha büyük doğal akıla, artistik beceriye veya duygusal 

hislere sahip değiliz. Cro- Magnon insanından farklıyız, çünkü kültürel evrimin geliştiği 

binlerce yıl boyunca, insan türleri tarafından toplanan bilginin mirasçılarıyız. Daha 

geniş anlamda, kişiliklerimiz, katkıda bulunabildiğimiz ve kendi kendine gelişmeye 

devam eden kolektif bir bilinç tarafından belirlenmektedir. 

 

C.6. Kültür Bilgi Güç 

 

Evrimsel süreç bir kere, kültürlü bir tür ürettiği zaman, doğa bilgisinin artan hızda 

birikmesi kaçınılmazdı. Kültür, dünya hakkındaki bilginin edinilmesi, saklanması ve 

iletilmesi için benzersiz bir yöntem sunar. Bir jenerasyon tarafından edinilen bilgi, 

sosyal öğrenme yöntemi ile, gelecek nesillere iletilebilir. Her yeni doğan insan, bilgiyi 

yeniden öğreniyor olsa da, sosyal gruba hazır olan kültürel bilgi miktarı, kümülatif 

şekilde gelişme eğilimindedir. “Kültürler ölebilir” diye yazar Hawkins, “hücreler gibi; 

ancak ölüm içlerine işlemez, çok hücreli hayvanlar gibi. Ve kültürler boyunca, öğrenme 

artarak devam eder.”  

Atalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenen bir tür, potansiyel olarak, sürekli 

genişleyen temel üzerine yeni bilgiler inşa edebilir. Kümülatif bilgi insanoğluna, 

kültürel türlere, doğadan yararlanmak için artan bir güç verir ve sonuç olarak, insanoğlu 

büyük bir biyolojik başarıdır. İnsan türü, diğer tüm türlerden farklı olarak, çok büyük 

bir coğrafik alanda bulunan, çok çeşitli habitatları başarı ile doldurur. İnsanoğlu, evrim 

süreci boyunca ortaya çıkan baskın tipler dizisinde bulunan en son baskın tip olarak 

tanımlanır ve ilk defa bir tür, türlerin bir grubu olarak değil, dünyanın egemenliğini 

eline geçirmiştir. 

Şu anki egemen konumunu elde etmek için, insanoğlu doğanın yüzünü radikal olarak 

yeniden şekillendirmiştir. “Tüm kara parçaları, insan- egemen (ve kısmen insan- 

tarafından yaratılan) faunalar ve floralar ile doldurulmaktadır.” Dünya evriminde ilk 
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defa, bir tür, başka türleri, onların zararına ancak kendi yararına olacak şekilde genetik 

olarak manipüle edebilir konumdadır. Darwin der ki;  

Evcil ırklar içinde en dikkati çeken özellik, onların sağladığı adaptasyondur. Bu 

adaptasyon,  ne hayvanın ve ne de bitkinin kendi iyiliği için değildir, ancak 

insanoğlunun kullanımı veya merakını tatmin içindir. 

Mısır, prehistorik atalarımız tarafından bir eser şeklinde biçim verilen bir türdür. İnsanın 

müdahalesi olmadan doğada yaşamak mümkün değildir. Mısır, Yeni Dünya’nın büyük 

ön- Kolombiya medeniyetlerinin tarımsal temeliydi. Avrupa kolonicileri, bu tür ile, 

Amerika’nın hemen hemen her yerinde karşılaştılar, fakat onu sadece ekili olarak 

gördüler. Mısırın üreyen çiçekleri ve sapı, tarih öncesi insan tarafından, botanik bir 

canavarlık ile modifiye edildi. “Mısır tanelerinin koçandan ayrılması, dış yapraklardan 

kurtulup, yerlere saçılması için doğal bir yol yoktur.” Tüm sap yere düştüğü zaman, 

“filiz veren tohumları kapatır ve bunların yaşama şansları olmaz.” 

Doğayı kullanma konusunda insanoğlunun kabiliyeti, türlere sağlanan enerji miktarı ile 

sınırlandırılmıştır. İnsan tarihinde,  insan faaliyetleri için enerji, bitkilerin ve 

hayvanların tüketilmesinden elde edilir. “En eski kültür sistemleri, avlanmak, balıkçılık, 

tuzak kurma, toplama, bir araya getirme, vs. için teknikler geliştirdi, böylece doğanın 

bitki ve hayvan kaynaklarını kendi yararı için kullanmış oldu” .Kültür inşası için enerji 

kaynakları içindeki ilk dev adım, bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmeleri ile atılmış 

oldu. White, bu olaydan bir kaç bin yıl sonra “ilkçağın büyük medeniyetleri oluşmaya 

başladı” diye iddia eder. Enerjinin insanoğlunun kullanımına hazırlanması konusunda 

atılan ikinci dev adım, kömür, benzin ve doğal gaz fosil yakıtlarının çıkarılması oldu. 

“Yakıt devriminin sonuçları” diye yazar White “tarımsal devrimin sonuçlarına, genel 

olarak çok benziyordu: nüfus artışı, daha büyük politik birimler, daha büyük şehirler, 

refahın artması, bilim ve sanatta hızlı bir gelişme, kısacası, genel olarak tüm kültürün 

ileri gitmesi.” 

Chartres Katedralinin veya Bağımsızlık Deklarasyonunun yaratılması için, yapay eko 

sistemlere dayanan medeniyetlerin varlığı gerekliydi. Naturel eko sistemler, gerçek bir 

değere sahiptirler, ancak insan evriminde değin gerçekleşmesi, insanın uygun 

ihtiyaçlarının karşılanması, doğal eko sistemlerin, daha fazla enerji üreten yapay 

sistemler tarafından değiştirilmesine bağlıdır.   
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C.7. Kültürel Evrimde Kaçınılmaz Kriz 

 

Aristo, Metafizika isimli kitabına şöyle bir cümle ile başladı: “Her insan, doğası gereği, 

bilmeye istek duyar.” Tarih boyunca, “bilginin üzüntüyü arttıracağı” konusunda yapılan 

kehanet uyarılarına rağmen, insan türünün kullanımına hazır olan bilgi fonu 

genişlemeye devam etti. Bu bilgi birikimi süreci içinde, en önemli kilometre taşları, 

yazının icat edilmesi ve modern bilimin ortaya çıkışı oldu. 

Bilimsel bilgi, canavarca şeyleri yapmak için de, mucizevî şeyleri yapmak içinde bize 

güç vermiştir. Hastalıkları önleyebiliriz, organ transplantasyonu yapabiliriz, ayı 

keşfedebiliriz, fakat aynı zamanda dünyanın yaşam –destek sistemini zehirleyip, 

kimyasal, biyolojik veya nükleer savaşlar başlatabiliriz. On dokuzuncu yüzyılda 

yaşamış olan bilim adamları “arşa uzanan şaşmaz” bilimsel bilginin büyüyüşünü ve 

uygulamasını gördü, diye yazar Modod “ancak, bugün bizim açıldığını gördüğümüz 

şey, cehennemi bir karanlık.” 

Bilgi krizinin akut hale geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Mevcut bilgimiz “dağları 

yerinden oynatmamıza” yardım ediyor, ancak böyle yapmanın, hala bizim için en iyi 

şey mi olduğu konusunda cahiliz. Doğa hakkında bizde biriken bilgi, bizim 

bilgeliğimizi geliştiriyor ki bunu Potter şöyle tanımlamaktadır “insanoğlunun yaşamını 

sürdürmesi ve yaşam kalitesini geliştirmesi için bilgiyi nasıl kullanacağımız 

konusundaki bilgi”  

Hayal kırıklığına uğradığımız zamanlarda, bilimi ve teknolojiyi veya sorunlarımız için 

belli bir ideolojiyi suçlarız veya evrimin başka bir yöne doğru gitmiş olmasını dileriz. 

Ancak, eğer modern toplum yok olsaydı ve yontma taş devrindeki atalarımız ile yeniden 

başlamamız gerekseydi, gelişimin yolu ve zamanında değişiklikler olmasına rağmen 

kültürel evrim, kaçınılmaz olarak benzer bilgi krizlerine yol açacaktı. Bilgi krizi, 

evrende üzerinde yaşam olan her gezegende tüm kültürel türlerin, evrimlerinin bir 

noktasında üstesinden gelmeleri gereken bir şeydir, yoksa bu kültürel türlerin nesli 

tükenir. George Wald, bir keresinde bir dersinde, dünya gezegeninin 4,5 milyar yıl önce 

keşfedildiğini ve dünya gezegeninin 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu söylemiş ve 

eklemişti: “Şu an bu noktadayız daha almamız gereken çok yol var mı?” 
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C.8. İnsanoğlunun Hayatta Kalma Mücadelesine karşı kendi Tehdidi 

 

Whitehead şöyle yazar: 

Evrim mekanizmasının anahtarı, büyük süreklilik gösteren organizmalara dayanan her 

hangi özel bir tipin evrimi ile birlikte hareket eden daha iyi bir çevrenin evrimi için 

gerekliliktir. Kendi etkisi ile çevrenin bozulduğuna inanan her hangi fiziksel bir nesne, 

intihar eder  

Charles Darwin, Türlerin Kökeni kitabında der ki “her bir organik maddenin, kendi 

sayısını arttırmak için çok önemli uğraşlar verdiğini asla unutmayın” ve Bertrand Russel 

şöyle yazar: “Her yaşayan şey, çevresini olabildiğince kendisine ve kendi tohumlarına 

dönüştürmek için arayışlarda bulunan bir çeşit emperyalisttir.” İnsanoğlunun doğayı 

kullanmak için emsali mevcut gücü, kısmen insanın yaşam kalitesini arttırmak için de 

kullanılmıştır, ancak kısmen de çevrenin olabilecek en fazla şekilde insanlara 

dönüştürülmesi için de kullanılmıştır. Zamanımızda, sonraki süreç içinde öncekini 

zayıflatma tehdidi yer almaktadır. George Wald’a göre “insan, tüm bu gezegende 

yaşayan bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere, kendi üretken başarısı tarafından 

tehdit edilen ilk yaşayan türdür.    

Üretkenlik potansiyelindeki maksimizasyon, biyolojik bakış açısından, pek çok tür için 

en önemli konudur. Bu, insanoğlu içinde, tarihinin pek çoğunda doğruydu. Az sayıda 

insan nüfusunun, çevresel değişimlerin merhametine kaldığı, üzerinde yaşam olmayan 

engin alanların ve çıkarılmayan yer altı kaynaklarının çok olduğu bir dünyada, İncil’in 

“Bereketli olun ve çoğalın ve doğaya boyun eğdirin” öğüdü değer gördü ve türlerin en 

önem verdiği düstur oldu, ancak modern dünyada, bu tip bir öğüt tarih hatası olur. 

Çevreden alınan negatif geri bildirim, şeylerin birbirleri ile zorunlu ilişkileri konusunda, 

filozofların kehanet gibi olan vaazlarının yapabileceğinden çok daha fazla ikna edici 

olmuştur. Yeryüzünün sınırlı ekosistemi içindeki insan sayılarının ve insan 

faaliyetlerinin sınırsızca büyümesi, bizim ekolojik sorunlarımızın temel nedenidir. 

Dünya gezegeni, güneş enerjisinin sürekli girişi dışında, temel olarak kapalı bir 

sistemdir. Alan, hava, su ve diğer doğal kaynaklar kesinlikle sınırlıdır. Yayılan nüfus, 

kaynakların kıtlığı ve aşırı kalabalık, insanoğlunun kendi nişine adapte olmakta 

zorlanmasını gösteren işaretlerdir.       
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Sinnott şöyle yazmaktadır: “Organizmalar genellikle yaşam mücadeleleri yararına 

hareket etmekte başarısıdırlar.” Çevrenin daha fazla bozulması pahasına daha fazla 

insan biyo kütlesinin üretimi, tür için adaptasyonu engelleyici olduğundan, anti- insan- 

merkezlidir. Sinnott devam eder: “Doğal seleksiyon başarılı bir yaşam ve hayatta kalma 

için iletici olan “amaçlara” sahip olarak, doğru şeyleri “isteyerek” daha uygun şekilde 

karşılık verme eğiliminde olan bireyleri korur.” Aynı şey nüfus, tür ve kültürler için de 

söylenebilir.  

Bireyler ve tür olarak hayatta kalabilmek için, bizim “yaşam- destek sistemimizi 

koruyacak şeyleri yapmayı seçmeliyiz. Ancak, insan merkezli olmak, sadece biyolojik 

olarak hayatta kalmaya bakmak demek değildir. İnsanoğlu, sadece evrim geçiren 

biyolojik bir varlık değildir, fakat aynı zamanda evrim geçiren kültürel bir varlıktır. 

Eisenberg sormaktadır: “Yaşam kalitesini dikkate almadan, sadece türlerin idamesi, 

doğa için böyle olsa bile, insanoğlu için yeterli bir kriter midir?” Bizi bekleyen en 

büyük tehlike, insan türünün yok olmaya başlaması değildir, kaldı ki görülebilir bir 

gelecekte böyle bir şeyin olması kesinlikle mümkün değildir, fakat bizi insan yapan 

kültürel değerlerin yok olmasıdır.        

“Ekolojik kriz” temel olarak, insan evriminde olan bir krizdir. Modern insan, yol 

ayrımlarında durur. İnsan sayılarında devam eden geometrik artış, kaynakların 

tüketilmesi, çevre kirliliği, insan türünü azalan seçenekler yoluna itecektir. Bu yolun 

biraz aşağısında, neslin tükenmesine karşı tek alternatifin, bir hizaya sokulmuş karınca 

yığınları gibi olunan bir noktaya gelinecektir. Bu, daha yüksek şekilde, aniden ortaya 

çıkan değerlerin, biyolojik olarak yaşamı sürdürmenin temel değeri yararına olan 

evrimsel gerilemedir.  

Bizi benzersiz yapan faktörleri değerlendirmek, bu tip faktörleri korumaya çalışmak ve 

bu faktörleri geliştirmek ve insanı azaltmak veya yok etmek için tehdit eden insan 

karşıtı faktörlere karşı durmak insan merkezliliktir. İnsanoğlunun dışındaki doğa, insan 

değerlerini korumak üzere harekete geçmeyecektir: bu sadece bizim 

sorumluluğumuzdur.           

 

 

 

 



 49 

C.9. Kendi Evrimimize Katılma 

 

Eğer insanoğlunun hareketlerinin tümü belirlenseydi, evrimin yönünün kişisel 

bağımsızlığa ve insan değerlerine karşı olduğu sonucuna varsa bile, insan evriminin 

yönünü yapıcı olarak etkilemeyi bilinçli olarak umamazdı. Sadece, “onunla 

savaşmaktansa onu kabul ederek, süreci daha az acı verici yapmak için, sürecin yönünü 

anlamayı” umabilirdi” Bu görüşte, insanoğlu, değişimi, insan amaçlarına uygun şekilde 

yönlendiremeyeceği için, yapabileceği tek yardım, insan amaçlarını, amaçsız değişim ile 

uzlaşacak şekilde ayarlamaktır.  

Evrimsel drama da, pasif bir varlık olarak çizilen kederli insan portresinin tamimiyle 

çevrenin baskısı altında olması, evrimsel sürecin sadece bir tarafıdır. Evrim, varlıkların 

çevrelerince bir kalıba sokulmalarından daha önemli bir şeydir. İçinde ayrıca, varlıkların 

birbirleri ile etkileşim, adapte olma ve çevreyi yaratıcı, akılcı ve asil yollarla değiştirme 

becerisini de barındırır.  

İnsanoğlu, hayal etme ve hayal ettiğini yaratma gücü sebebi ile kendi evrimini, diğer 

tüm türlerden daha fazla etkileme potansiyeline sahiptir. Gelecek hakkında aklında 

doğan umutlardan, fantezilerden ve hayallerden, amaçlar üretme (hedef- fikirler)ve 

bunları gerçekleştirme yolunda çalışmaya başlama kapasitesine sahip olduğu bilinen tek 

türdür. Birch şöyle yazar: “Olasılıklar, görülmeyen gerçeklerdir. İnsan yaşamlarımız 

dikkate alındığında, yaşamlarımıza rehberlik eden ve yaşamlarımızın biçimini değiştiren 

güçlü nedenlerdir.” Bu nedenle, insanoğlunun benimsediği gelecek imajı, sadece bir 

illüzyon değildir, nedensellik zincirinde bir elemandır. 

Doğum, ölüm ve üreme tüm yaşam biçimlerinde ortaktır, ancak kendi hareketlerini 

planlama ve düşünme becerisine sahip olan insanoğlu doğaya, diğer organizmaların 

yaptığı şekilde, körlemesine yanıt vermez: önce doğayı hazmeder ve onu dönüştürür, 

ona bir anlam ve anlaşılır manevi bir değer yükler “İçgüdünün hayvani güvencesini 

yeniden ele geçiremeyiz diye yazar Teilhard de Chardin “çünkü insan olurken, geleceğe 

bakabilme ve şeylerin değerini değerlendirebilme gücünü edinmiştik. Hiçbir şey 

yapmamayı seçemeyiz, çünkü karar vermeyi reddetmenin kendisi bir karardır.” 
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ÖZET      

 

İnsan merkezlilik, insanoğlunun doğada kendi yerini benimsemesi için gerekli ve 

geçerli olan bir bakış açısıdır. Şu anki ekolojik sorunlarımız, bizatihi insan merkezli 

tavırlardan kaynaklanmıyor, fakat insan merkezliliğin dar anlamda kavranmasından 

kaynaklanıyor. İnsan merkezlilik, her şeyin birbiri ile zorunlu ilişkisini ve doğadaki tüm 

kalemlerin değerlerini kabul eden bir felsefe ile uyumludur, çünkü hiç bir olay, parçası 

olduğumuz bütünü etkilemeden gelişemez. Ekolojik krizin, insan evriminde kaçınılmaz 

olduğu görülmektedir. Bilgi, kültürler boyunca birikir. Doğayı kullanma gücümüzü 

belirleyen doğa hakkındaki bilgimiz, bilgiyi kendi hayatta kalma çabamız için ve yaşam 

kalitemizi geliştirmek için nasıl kullanacağımız bilgisini aştığında kriz oluşur. Değer, 

anlamsızlık ve insan fenomeninin yaratıcı potansiyeline insan merkezli bir inanışın, 

insan türünün ve onun kültürel değerlerinin gelecekte de var olması için ön koşul olan 

katılımcı evrimi motive etmek için gerekli olduğu düşünülmektedir. (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(13). Armstrong,S,J.,&Botzler,R,G.(1993). Environmental ethics:divergance and convergance.(ss.281-287) 
.NY:Mcgrawhill 
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C.10. İnsan Merkezli Değerler ve Çevre Merkezli Değerler Karşılaştırması 

 

İnsan merkezli değerler Çevre merkezli  değerler 

Doğayla ilgili 

1. İnsanlar doğadan ayrıdır. İnsanlar doğanın bir parçasıdır. 

2. Doğa insanların çıkarları için istismar 

edilebilir ve doğaya hükmedilebilir. 

Doğanın, bizim için olan değerlerinden 

bağımsız olarak, kendisine saygı 

göstermeliyiz ve doğayı korumalıyız, 

doğayla uyum içinde yaşamalıyız.  

3. Doğayı işletmek ve kullanmak için doğa 

kanunlarını (bilim kanunlarını) 

kullanabiliriz ve kullanırız.  

Doğa kanunlarına uymalıyız ( örneğin, 

Dünyanın kaldırabileceği insan sayısının 

sınırlı olduğu anlamına gelen taşıma 

kapasitesi kanunu)  

İnsanlarla ilgili 

1. İnsanlar doğaları gereği agresif ve 

rekabetçidirler.  

İnsanlar doğaları gereği işbirliğine 

sahiptirler (paylaşımcıdırlar)  

2. İnsan toplulukları doğal olarak 

hiyerarşik bir şekilde kendi kendilerini 

organize ederler ve bunu yapmalıdırlar.  

Sosyal hiyerarşiler doğal değildir, 

istenilmemektedir ve önlenilebilir.  

3. Bizim sosyal durumumuzu maddi 

varlıklarımızla ölçebilirsiniz. Toplum, 

temel olarak,  insanların kendileri için 

daha fazla mal edinmesiyle ve daha 

kompleks teknolojiler icat etmesiyle 

ilerler.   

Hayatın manevi değeri ve sevme ilişkileri 

maddi mallardan daha önemlidir. Biz 

ikincisini (maddi kaynakları) reddediyoruz 

ve basit yaşıyoruz.  

4. Mantıksal, rasyonel düşünceler daha 

geçerlidir ve hislerimizin ve sezgilerimizin 

bize söylediklerinden daha güvenilirdir. 

Sadece gerçeklere ve bilimsel kanıtlara 

inanmalısın.  

Hisler ve sezgiler en az diğer bilgi türleri 

kadar önemli ve geçerlidir. Burada 

objektif gerçekler olarak hiçbir şey yoktur.  

Bilim ve teknoloji ile ilgili 

1. Bilim ve teknoloji çevresel problemleri Bilim ve teknolojiye bel bağlanmamalıdır: 
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çözebilir, bu yüzden onları 

mükemmelleştirmeye devam edelim. 

çevre problemlerini çözmek için başka 

yollar bulmalıyız.  

2. Sosyal ve ekonomik değişiklikleri geniş 

ölçüde belirleyen teknolojinin ilerlemesidir 

ve burada bizim yapabileceğimiz fazla bir 

şey yoktur. 

Toplum ve ekonomiyi istediğimiz şekilde 

değiştirebiliriz: teknoloji hizmetçi 

olmalıdır usta değil. Bize zarar veren 

teknolojiye sahip olmak zorunda değiliz.  

3. Geniş ölçülü “yüksek” teknoloji 

(örneğin nükleer enerji) ilerlemenin bir 

işaretidir.  

Orta, uygun ve demokratik olarak sahip 

olunan teknoloji (örneğin yenilenebilir – 

güneş, rüzgar vb. ) ilerlemenin bir 

işaretidir.   

4. Problemleri bileşen parçalarına ayırarak 

analiz ederek çözersiniz.  

Problemleri bir bütün olarak ve 

birbirlerine bağlı tüm kısımlarını görerek 

sentez yoluyla çözersiniz.  

5. Temel bina bloklarını bilerek onları 

kontrol eden madde ve güçlerin doğasını 

anlarsınız.   

Holistik bakışla yaklaşmalısınız. Orada 

onun parçalarının toplamından daha çok 

doğa (ve toplum) vardır.  

Üretim ve ekonomi ile ilgili 

1. Üretilen mal ve hizmetlerin ana hedefi 

neticede herkesin yararlanacağı daha fazla 

mal ve hizmete yatırım yapmak için 

sermaye kazanmaktır. 

Mal ve hizmetleri, karlı olup 

olmadığından bağımsız olarak,  toplumun 

ihtiyaçlarına göre üretiriz. 

2. Mal ve hizmetler satış fiyatına kıyasla 

ne kadar düşük maliyetle üretilirse o kadar 

ekonomik olarak “etkili”üretim süreci olur.  

Ekonomik” verim” ne kadar (tamamlanan 

ve çevresel olarak tehlikesiz ) iş 

üretildiğiyle ve insanların ne kadar 

malzemeye (yiyecek, kıyafet, ulaşım, 

haberleşme ve aşırı tüketim yapmaksızın 

rahatları için) ihtiyacı olduğuyla 

ölçülebilir, ekonomik verim minimum 

tüketim kaynaklı yerine getirilebilir.  

3. Her türlü ekonomik gelişim iyidir ve 

sonsuza kadar devam etmelidir. Çevreye 

zarar vermez. 

Rasgele ekonomik gelişim kötüdür. 

Devam edemez çünkü sınırlı kaynakları 

tüketir ve kirlilik yaratır.  
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4. gelişimi maksimum yapmak için, geri 

dönüşümlü malzemeleri ve kirlilik 

kontrolünü sınırlayabildiğiniz kadar 

sınırlamalısınız – aksi halde endüstri 

rekabetsiz olacaktır. 

Tüm üretimler minimum malzeme 

kullanmalıdır ve onları geri 

dönüştürmelidir. Uzun süreç için bu daha 

etkilidir. Eğer biz lokal ekonomiye sahip 

olsaydık, rekabet konusunda daha az 

endişeli olacaktık.   

5. Ekonomik planlama, çoğunlukla 5-10 

yıl sonrasından daha fazla olmamalıdır, 

çünkü yatırımcılar bundan dolayı makul 

kazançları görmelidirler.  

Ekonomik planlama için zaman çizelgesi 

bir kaç yüzyıllık olmalıdır. 

6. Milletler ve bölgeler aralarında ticaret 

yaparak gelişir ve ilerlerler. 

Milletler ve bölgeler arasındaki ticari 

ilişkiler azaltılmalıdır: amaç kendi kendini 

besleyen bölgeler ve topluluklar olmalıdır.   

7. Merkezi kontrolle ve üretim hattı tekniği 

ile geniş ölçekte üretim yapmak daha iyi 

ve daha etkilidir.   

Bölgesel kontrolle ve ustalık üretimiyle 

küçük ölçekte üretim yapmak daha iyi ve 

daha etkilidir (yukarıdaki 2. maddeye 

bakınız)  

8. Üretimi makineleştirme ve 

otomatikleştirme daha iyi ve daha etkilidir: 

sıkıcı işleri ortadan kaldırır.   

İşe işçi desteği koymak daha iyi ve daha 

etkilidir ve onları daha az sıkar: bizim 

hepimizin çalışacak işe ihtiyacımız var.  

9. Tam hizmet idealdir.  Herkesin işe ihtiyacı vardır, fakat bu 

standart (geleneksel) iş zorunluluğu 

anlamına gelmemektedir.  

Politikalarla ilgili 

1. Ulusal devlet en önemli politik birimdir.  Mahalli topluluklar en önemlidir, fakat 

uluslararası bir topluluğun bir parçası 

olarak (küresel olarak düşününüz: mahalli 

olarak hareket ediniz)  

2. Sosyal -  ekonomik – politik sistemimizi 

değiştirmeden çevresel problemleri 

çözebiliriz: serbest piyasadaki sistem 

katılımı düzenleyerek.  

Çevresel problemleri çözmenin tek yolu 

toptan sosyal, ekonomik ve ekonomik – 

politik değişikliklerdir – endüstriyel hayat 

yolundan kurtulmalıyız.    
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3. Yeşiller bizi endüstri öncesi taş devrine 

ya da romantik kırsal vizyona geri 

götürmek istiyor.  

Yerel ekonomi ve sosyal ihtiyaçlar için 

küçük ölçekli üretim merkezli “sanayisiz” 

toplum yaratmak için ve doğaya daha 

fazla dokunabilmek için ileriye. 

4. Sonunda biz çevresel kararları en uygun 

olan uzmanlara bırakmalıyız: bilim 

adamları tarafından danışmanlık yapılan 

politikacılara 

Alabildiğimiz kadar çok karar almalıyız – 

“uzmanlar” bize tavsiye verebilir, fakat 

ekstra yetki ve gücü yönetemezler  

5. İlerlemenin yolu temsili demokrasi 

(parlamento) aracılığıyla olur.   

İlerleme direkt demokrasi aracılığıyla olur, 

oybirliği kararlarıyla ve delegelerde olur  

6. Güçlü bir merkezi devlet ulusal ve 

küresel ekonomi ve sosyal sistem 

çalışmaları yapma – hukuk sağlama ve 

demokrasiyi sağlama ihtiyacı duymaya 

devam edecektir.  

Devlet mümkün olduğunca az etkiye sahip 

olmalıdır: temel olarak lokal toplulukların 

yapmak istediklerini yapmalarına yardım 

etmek için fonksiyonu olacaktır. Yeşil 

toplumda insanlar kendi kendilerini 

istedikleri şekilde organize ederler, fakat 

burada çevreyi koruma kanunları iyi bir 

şekilde uygulanır.  

(14). 

1.D. TEKNOMERKEZLİ GÖRÜŞ 

 

Teknoloji etrafında bir sosyal oryantasyon durumu; insan teknolojisine merkezi önem 

veren felsefi bakış açısı (ekonomi, endüstri ve şehir yaşamı). Tekno-merkezcilik bizi 

doğadan orijinimizden uzaklaştıran modern durumun bir hatırlatıcısıdır.  

Tekno-merkezcilik diğer taraftan, çevreyi kontrol etme ve yönlendirme açısından 

insanoğluna imkân sağladığına inanılır her sorunun teknik bir çözümü olduğu inancı ve 

teknolojik güç, ekonomik nedenler üzerine bir odaklanma vardır. Karar verme 

mekanizmasında halk üzerine çok vurgu yapılmakta ve ilgili değerlere yönelik                   

 

 
(14). Pepper, D. (1996). Modern environmentalism,(ss.11-13). NY:Routledge 
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tartışmalarda daha az katılım isteği söz konusudur. Mevcut sosyal, ekonomik veya 

politik yapılara yapılacak radikal değişiklikleri desteklememektedirler. 

 

Emperyalistler gibi tekno-merkezciler, teknolojiye ve endüstriye inanılmaz derecede 

inanmaktadırlar aynı zamanda insanın doğaüstündeki kontrolüne de kesinlikle 

inanmaktadırlar. Tekno-merkezciler çevresel problemlerin varlığına inanmalarına 

rağmen, onlar bu problemlerin sanayileşmenin azaltılmasıyla halledilebilecek sorun 

olduklarına inanmamaktadırlar. Daha çok, çevresel problemlerin bilimsel yollarla 

çözülmesi görüşüne inanmaktadırlar. Aslında, tekno-merkezciler gelişmiş ve gelişen 

ülkeler için ortaya koyulan yol ve çözümler, ayrıca çevresel problemlerimizin 

çözümünde bilimsel ve teknolojik ilerlemenin olduğunu görmektedirler.     

 

Radikal tekno-merkezciler veya müdahaleciler önceden kaynak tükenmesinden ortaya 

çıkan sorunları pazarın çözeceğine ve bir kaynak tüketildiği zaman fiyat 

mekanizmasının araya girerek o kaynağa olan talebi düşüreceği ve alternatif kaynakları 

bulacağına inanmaktadırlar. Tükenme aksine eğer problem çevresel hasar ise, her zaman 

teknolojik bir çözümün bulunacağı inancı vardır. Elektrikli araçlar, kirliliği temizleyen 

operasyonlar, gelgit barajları ve ozon tabakasının yamanarak kapatılması gibi radikal 

fikirler bu kategoriye girmektedir.  

 

Ekonomik gelişim müdahalecilerin yaklaşımına göre teknolojik araştırma ve gelişmeye 

olanak sağlamaktadır. Mevcut kaynaklar için olan artan ve rekabetçi talepler, şahsi 

firmaların ve ekonomilerin büyümesi ayakta kalabilmeleri için gereklidir anlamına 

gelmektedir.  

 

Doğal dünyaya araçsal bir değer verilmektedir. Bunun kökleri modern bilim ve 

Hıristiyan teolojisi arasındaki ilişkide görülmüştür (15). Şöyle ki, çevre insanoğlunun 

kullanması ve yararlanması için vardır ve kendimizle ilişkilendirdiğimiz değer ve hak 

kavramlarıyla aynı değildir.  

 

(15)  White;l.(1967). ‘The historical roots of our ecological crisis’.Science 155:103-1207 , 

http://aeoe.org/resources/spiritual/rootsofcrisis.pdf 
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O’Riordan tarafından yerleşikler olarak tanımlana daha modern orta bir çizgi 

benimsenmiştir. Onlar teknik çözümün her soruna en iyi çözüm olmadığına inanırlar ve 

onun yerine sorunların ilk oluştuğu yerde oluşmasından kaçınmaktır. Buraya kadar, 

çevre yönetimi ve insanoğlu etkileşimi arasında kuvvetli bir bağ vardır. Düzenleyici 

yasalar, sübvansiyon ve vergi, eğitim ve promosyon gibi mücbir önlemlerin hepsi 

yerleşiklerin stratejisi arasında yer almaktadır.  

 

Bununa beraber aynı zamanda, değiş tokuş statüsünde radikal değişim ve müdahale için 

hiçbir istek yoktur. Serbest pazar, demokrasi, refah durumu ve diğerleri gibi mevcut 

kavramlar karşı konamaz halde kalmaktadırlar. Bu yüzden proses, değiş tokuş statüsünü 

devam ettirmekte olan ilgiye rağmen, rekabet eden talepler arasında denge 

değerlendirmesinden biridir, ekonomi genellikle çevre üzerinde hakimdir, Dominant 

paradigmayı bir çok batı dünyasında günümüzde sunan yerleşiklerdir. (16). 

 

D.1. Teknomerkezli Görüşle Çevre Merkezli Görüşün Karşılaştırılması 

 

çevre merkezcilik ve tekno merkezcilik (teknoloji odaklı değer) insan teknolojisine ve 

çevreyi etkileme, kontrol ve koruma yetisine yönelik durumları ilgilendiren iki zıt 

perspektiftir. “Derin yeşil” ekolojistler dâhil çevre merkezciler doğayı kontrol etmek 

değil de ona karşı sorumlu olarak görürler. Modern teknolojiden ve ona ilişkilendirilmiş 

bürokrasiden yoksundurlar.’’ Ekosentriklerin büyük çaplı modern teknolojiye, teknik ve 

bürokratik elite inançları yoktur, ve merkeziyetçilikten ve maddiyatçılıktan tiksinirler. 

Nüfus artışının, kaynakların tüketilmesinin ve doğanın ‘müştereklerine’ erişimin 

kısıtlanmasını isteyerek sınırların üzerinde dururlar. Ayrıca âdemi merkeziyetçi 

demokratik, küçük çaplı toplulukları vurgularlar.  

Teknoloji hakkındaki ekosentrik pozisyon karmaşıktır. Bu pozisyon anti-teknoloji 

olmamakla beraber Makine Düşmanları teknolojinin kendisine değil ama bir elit 

tarafından sahip olunmasına ve kontrol edilmesine karşı olmalarına bakarak ‘Makine  

Düşmanıdır’  denilebilir. Ekosentizm, kısmen çevresel olarak iyicil ve aynı zamanda da  

 

 
(16). Mellor,J.(1997). ‘The sustainable use of aggregates:myth or possibility’ 
http://www.joolz.demon.co.uk/campaigns/ashtonct/joolzmasters.html 
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potansiyel olarak ‘demokratik’ oldukları içim‘alternatif’ yani ‘yumuşak’ ‘aracı’ ve 

‘uygun’ teknoloji kullanımını savunur. Yani, Yüksek teknolojinin aksine bu teknoloji 

küçük ekonomik ve politikal gücü olan kişiler ve topluluklar tarafından da sahip olunur, 

anlaşılır ve bakım yapılabilinir. 

Teknosentrizm çevresel problemlerin farkına varır fakat  ya hiç çekinmeden şu anki 

toplumsal düzenin o problemleri daima çözeceğine ve sınırsız büyümeyi sağlayacağına 

inanır, ya da dikkatli ekonomik ve çevresel yönetimle bu problemlerin aşılabilineceğine 

inanırlar. Her iki durumda da klasik bilimin yararına, teknolojiye, geleneksel ekonomik 

mantığa (yani maliyet-yarar analizi), ve uygulayıcıların yeteneğine önemli bir inanç 

duyulmaktadır.  Karar verme sürecine halkın katılımı için çok az bir samimi arzu vardır,  

Açıkça, ana teknosentrizm görüşü, politik gücün radikal bir yeniden dağılımını 

gerektiren ecosentrizmle kıyaslandığında reformcudur. 

O’Riordan teknosentrizmin manipülasyoncu olduğunu söyler: İnsanlığın kaderini, 

doğanın ve insanın tabiatını geliştirmek üzere doğayı bir ‘düzenlenmiş bahçe’ yaratmak 

için manipule etmek ve değiştirmek olarak görür. ‘’ 

 

Çevre merkezciler doğal dünyaya saygıyı savunurlar ve doğanın teknoloji tarafından 

kontrolünden ziyade düşük etkili teknoloji ve özgüveni savunmaktadırlar. 

 

Teknomerkezciler çevremerkezcilerden çevresel konulara yaklaşım yönünden ve temel 

ideolojiler açısından farklıdırlar. Yeni-klasik okul üzerine dayalı bir ekonomik 

doğrusallığa kendiliğinden dönüşen şeffaf seyreltilmemiş rasyonel, bilimsel yaklaşımlar 

ile tanımlanmaktadırlar. “Objektif analizler” ve ekonomik “kanunlara” uzanan doğal 

otoriteler olan fiziksel bilim kanunlarına dayalı kaynak tarafından sorunların 

çözümünde yetenek ve etkinlik yönetimi inancı vardır. 

 

Bu yönetim çevre yönetimini içermektedir- çevremerkezciliğin aksine tekno 

merkezcilik karar-verme mekanizmasında ve çevresel konularda “uzman” görüşünden 

(bilimsel ve ekonomik) oluşan otoriteleri kabul edilen halkın katılımdan oluşmaktadır. 

Görünüşte bu durum bir rasyonel moda olmasına rağmen, bu gibi rasyonalizm görüş, 

bazen ham ve bazen rasyonel olmayan bir inanç ortaya çıkarmaktadır - böyle bir inanç 

eşit şekilde, madde ilerlemesi, “düşük” teknoloji üzerindeki “yüksek” üstünlük, 
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ekonomik gelişme devamlılığında ve kendisini devam ettirmek için ilerlemiş kapitalizm 

yeteneği şeklinde açıklanan bir ilerleme fikridir. 

Sık bir şekilde bu inançları ifade edenler kendi uygulamalarında materyal olarak 

kazanacakları çok şey vardır. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekçi olmayan yaklaşımlara 

karşı çıkmakta ve açık şekilde teknomerkezcilerin kendi terimlerini ihlal etmektedirler. 

Sonuç olarak “objektif” ve” uzman” odaklı gerçekçi az-maliyetli analizler Uyum 

projesine uyarlanabilecektir. (17). 

 

 

Çevremerkezcilik Teknomerkezcilik 

Doğa ile harmonize Doğa üzerine dominant 

Doğa ve biyosfere değer verir Doğal çevre bir kaynaktır 

Materyal olmayan hedefler/ ekolojik 

sürdürülebilirlik 

Materyal hedefler/ekonomik büyüme 

Sınırlı doğal rezervler Bol rezerv/mükemmel ikameler 

Uygun teknolojik çözümler İleri teknoloji/bilimsel çözümler 

Temel  ihtiyaçlar/geri dönüşüm Tüketim 

Merkez dışılık/küçük ölçek Merkeziyetçilik/büyük ölçek 

Katılımcı/demokratik yapılar Otorite/baskıcı yapılar 
 

(18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(17). ‘Ecocentrism versus technocentrism’, 

http://www.ace.mmu.uk/esd/Earth/Ecocentrism_and_Technocentrism.html 
(18)  ‘More on ecocentrism and technocentrism',  
http://sfrc.ufl.edu/class/fnr4660c/FNR-06-C1.pdf 
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D.2. Sert Teknoloji ve Yumuşak Teknoloji Toplumlarının Karşılaştırması    

 

“Sert” teknoloji toplumları “Yumuşak”teknoloji 

toplumları 

1 Ekolojik olarak duyulmamış Ekolojik olarak duyulmuş 

2 Geniş enerji girişi Az enerji girişi 

3 Yüksek kirlilik oranı Az veya olmayan kirlilik oranı 

4 Dönüştürülemeyen materyaller ve enerji 

kaynakları  

Dönüştürülen materyaller ve 

enerji kaynakları  

5 Sadece sınırlı zaman için fonksiyonel Her zaman için fonksiyonel 

6 Kitlesel  üretim Elişi  endüstrisi 

7 Yüksek uzmanlaşma Düşük uzmanlaşma 

8 Nükleer aile Halk birimleri 

9 Şehir önemi Kırsal önem 

10 Doğa yabancılaşma Doğa bütünleşmesi 

11 Konsensüs politikası  Demokratik politikalar 

12 Sağlık tarafından konulan teknik sınırlar Doğa tarafından konulan teknik 

sınırlar 

13 Dünya çapında ticaret Yerel takas 

14 Yerel kültürün yok olması Yerel kültür ile uyumlu 

15 Yanlış kullanıma bağlı teknoloji Yanlış kullanıma karşı güvenli 

16 Diğer türleri yok edici olması Diğer türlerin refahına dayalı 

17 Kar ve savaş ile düzenlenen yenilikler İhtiyaca bağlı yenilikler 

18 Büyüme odaklı ekonomi Düzgün-kararlı ekonomi 

19 Sermaye yoğun İş yoğun 

20 Genç ve yaşlıların yabancılaşması 

 

Genç ve yaşlıların bütünleşmesi 

21 Merkeziyetçilik  Merkeziyetçilik dışı  

22 Ebatla ile büyüyen genel verimlilik Küçülmeyle büyüyen genel 

verimlilik 

   



 60 

23 Sık ve ciddi teknolojik kazalar Az ve önemsiz teknolojik kazalar 

25 Teknik ve sosyal problemlere uygulanan tek 

çözümler 

Teknik ve sosyal problemlere 

uygulanan çeşitli çözümler 

26 Mono-kültüre dayalı tarım Çeşitliliğe dayalı tarım 

27 Yüksek değerli miktar kriterleri Yüksek değerli kalite kriterleri 

28 Endüstriye dayalı gıda üretimi Herkesçe paylaşılan gıda üretimi 

29 Gelir için alınan işler Tatmin için alınan işler 

30 Diğerlerine bağlı küçük birimler Kendisine yeterli küçük birimler 

31 Kültürden yoksun bilim ve teknoloji Kültürle bütünleşmiş bilim ve 

teknoloji 

32 Elit uzmanlar tarafından yapılan bilim ve 

teknoloji 

Herkes tarafından yapılan bilim 

ve teknoloji 

33 Sıkı iş/ rahat ayrım Zayıf veya olmayan iş/ rahat 

ayrım 

34 Yüksek işsizlik (kavram geçerli değildir) 

35 Geçici bir zaman için global olarak küçük bir 

paya sahip teknik hedefler 

‘herkes için tüm zamanlarda’ 

geçerli teknik hedefler 

(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(19).  Pepper, D. (1996). Modern environmentalism,(ss.94). NY:Routledge 
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2.A.  TAŞIMA KAPASİTESİ 

 

Taşıma kapasitesi tanımı: Bir alanın gelecekte de besleyebileceği nüfus büyüklüğünü 

azaltmaksızın şu anda besleyebileceği nüfus hacmi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca “ 

Taşıma kapasitesi, bir bölgenin mevcut doğal kaynaklar ile sosyal kültürel ve ekonomik 

doğasını bozmadan destekleyebileceği nüfus hacmi olarak da tanımlanabilir.  

 

Ekosistem sınırları içerisinde yaşam aşağıdaki üç faktöre bağlıdır:  

 

• Ekosistem içerisindeki mevcut kaynakların miktarı 

• Nüfus hacmi ve 

• Her bir bireyin tükettiği kaynakların miktarı  

 

Taşıma kapasitesine basit bir örnek, bir deniz kazasından sonra cankurtaran sandalı ile 

kurtulabilen insan sayısıdır. Onların kurtuluşu, sahip oldukları gıda ve su miktarına, 

günlük her bir kişinin ne kadar yiyecek ve içecek tükettiğine ve kaç gün su yüzünde 

kalacaklarına bağlıdır. Eğer cankurtaran bir ada olursa, insanların ne kadar uzun süre 

hayatta kalacakları adada sağlayacakları yiyecek ve suya ve bunları akıllıca 

kullanımlarına bağlıdır. Küçük bir ıssız ada, ürün yetiştirmek için bol su ve verimli 

topraklı geniş kara sahasından daha az insanı besler. 

 

Bu örnekte, yiyecek ve su adanın doğal sermayesidir. Taşıma kapasitesi içerisinde 

yaşamak, bu kaynaklar adanın doğası tarafından yenilenmeden onları daha hızlı 

kullanmamak anlamına gelir:. Bağlı olduğu ekosistemin niteliğini bozan ya da 

ekosistemi yok eden bir toplum, toplum sermayesini sarf eder ve yaşamını sürdüremez.  

 

Toplumsal yaşamın devamı sürdürülebilmesi toplumun insan sosyal yerleşik 

sermayesinin taşıma kapasitesine uygun yaşamasına bağlıdır. Taşıma kapasitesi bu 

sermaye türleri için daha büyük kriterdir, fakat, temel konsept aynıdır – sermayenin 

farklı türleri onların yenilenmesinden daha hızlı kullanılır mı? Örneğin:  
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• Çocuklarının kötü bir şekilde eğitilmesine, iyi beslenmemesine ve kötü bir 

şekilde barınmasına izin veren bir toplum, kendi insan sermayesini aşındırır.  

• Sosyal ilişkilerinin kalitesinin güvensizlik, saygısızlık ve tolerans eksikliği ile 

sapmasına izin veren bir toplum, sosyal sermayesini aşındırır.  

 

• Binalarının, yollarının, parklarının, enerji tesislerinin, su tesislerinin ve atık 

işleme kapasitesinin bozulmasına izin veren bir toplum, yerleşik sermayesini 

bozar. Ek olarak, sermayenin gelecekteki tedarikini düşünmeden yerleşik 

sermaye yaratan bir toplum er ya da geç kendisinin bozulmasını düzenlemiş 

olur. (20). 

 

 

 

Taşıma kapasitesi, mevcut altyapının desteklediği yaşam miktarını sürekli destekleyen 

nüfus seviyesidir. Eğer organizmanın miktarı çevrenin taşıma kapasitesinin altında ise, 

onun doğum oranı artacaktır. Eğer nüfus taşıma kapasitesini aşarsa, nüfus sayısı stabil 

olana kadar ölüm oranı artacaktır. Taşıma kapasitesi yeni kaynakların (metaller, petrol 

ya da verimli ıssız topraklar gibi) keşfi ve işletilmesi ile artırılabilir ve taşıma 

kapasitesini düşürme ise kaynakları tüketme, çöp yığma ile olabilir, örneğin, toprak 

verimliliğinin azalması ve su kirliliği gibi. 

 

Nüfus içerisindeki bireylerin sayısı taşıma kapasitesinin izin verdiğinden daha az olursa, 

o zaman nüfus sonsuza kadar hayatta kalabilir. Fakat eğer nüfus taşıma kapasitesinden 

daha fazla olursa ya da sistemin dengesini bozan bir şeyler olursa, o zaman kaynaklar 

tükenir ve nüfus zarar görür. Onlar sonunda kendilerini yok ederler. Bir ekosistemin 

taşıma kapasitesi aşıldığında çevresel bozulmayı takip eden bir popülasyon çöküşü 

olmaktadır. 

 

 

 

     (20). ‘Carrying capacity'’,     
     http://www.sustainablemeasures.com/Sustainability/KeyTermCarryingCap.html 
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Easter Island’da halkı’da, nüfus adanın taşıma kapasitesini aşınca benzer akıbetle zarar 

gördüler. Adaya Hollandalı denizci rooggrove tarafından ayak basıldığı zaman adanın 

nüfusu birkaç yüz kişiydi daha sonra adadaki nüfusun hızlı artışı kaynakların aşırı 

tüketimi ve savaş yaşandı, bunun sonucu olarak bir ekolojik felaket ve nüfusta hızlı bir 

düşüş yaşandı. Bunun nedenleri olarak kesin bir fikir birliği bulunmamakla birlikte 

adada taptıkları dev heykelleri hareket ettirmek için ve artan nüfusu beslemek için tarım 

yapmak amacıyla çok yüksek sayıda ağcın kesilmesi ve her iki durumunda sonucu 

olarak ormansızlaşma ve erozyon ve yiyecek kıtlığıyla sonuçlandı. Ve bu olayların 

savaşın çıkısı ve varolan dini sistemin çöküşüyle en son noktaya ulaştığı 

öngörülmüştür.(21). 

 

Tabiî ki, tüm dünya sınırlı kaynaklardan oluşmuş ve insan nüfusunun patlaması ile hızla 

tüketilen bir “ada” olarak da incelenebilir.  

 

Easter Island’daki (paskalya Adası) nüfus çöküşü, nüfus patlamasının tehlikeleri ile 

ilgili faydalı bir ders olma konusunda hizmet vermektedir. Ekonomist Thomas Malthus 

yaklaşık 200 yıl önce nüfus ve dünyanın doğal kaynakları arasında bağlantı kurmuştur. 

Malthus, nüfusun gıda üretiminden daha hızlı artma eğiliminde olduğunu söylemiştir. 

Sosyal planlama ya da hastalık ya da kıtlık benzeri felaketler ile büyüme 

yavaşlamadıkça dünya çapında açlık olacaktır demiştir. (22) Bugün, bilim adamları, 

dünyanın ne kadar insanı kaldırabileceğini tanımlamak için “taşıma kapasitesi” terimini 

kullanırlar. Çoğu bilim adamı dünyanın taşıma kapasitesinin bir yerde 7,7 ve 12 milyar 
(23).  

arasında olduğunu düşünmektedirler, bu rakam Birleşmiş Milletlerin 2050 yılı için 

dünyanın nüfusu tahminine yakındır. Araştırmacılar, insan nüfusu artmaya devam 

ederse er ya da geç oda kalmayacak şekilde sınırlanacağımızı işaretlemektedirler.  

Tüm canlılar dünyadaki kaynakların miktarının sınırlı olduğunu idrak ederek yaşaması 

gerekir. Doğa, bu kapalı sitemde bilerce hatta milyonlarca yıl hayatta kalmış yaşam 

devam etmiştir. Canlıların hayatta kalabilmeleri için gerekli olan kaynaklar azaldığında 

 
(21)  Montshire minute: easter island, http://www.montshire.org/minute/mm991011.html 

(22). Malthus,T. (1985). An essay on the principle of population.(ss.73-77).London:Penguin 
(23). Montshire minute: easter island, http://www.montshire.org/minute/mm991011.html 
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ya da sınırlandığında, bazı türlerin nüfusu mevcut kaynakların destekleyebileceği 

seviyeye düşer. Nüfus yoğunluğundaki bu düşüş, sonucunda zarar görmüş kaynağın 

yenilenmesi mümkün olacaktır. Bu da nüfusun bir kez daha artmaya başlamasına izin 

verecektir. Buna yaygın olarak bilinen ismiyle nüfus döngüsü denmektedir.  

 
A.1. TAŞIMA KAPASİTESİ KURAMI 
 

Nüfus arttığı zaman var olan kaynakları tüketme eğiliminde olurlar. Her bir kara 

parçasının belirli bir taşıma kapasitesi vardır. Taşıma kapasitesi bölgenin bozulmaya 

uğramadan sağlayabileceği kaynak oranıdır. Taşıma kapasitesi gübreleme, herbisit 

(yabancı zehirli ot), pestisit ( hastalık, salgın), sulama gibi yapay yöntemler kullanılarak 

arttırılabilir, yine de üst bir limiti geçemez. Nüfusun zamanla büyümesi insanların 

giderek artan tüketimleri ve daha büyük oranda çevreyi kirletmelerinden dolayı, çevreyi 

zorlamaktadır. Sonuç olarak, kaynakların artan bir hızla tüketilmesi çevre üzerinde 

büyük bir zorlama yaratarak olumsuz bir tepki oluşturmaktadır: Ne su küre kaybolan 

suyu, ne yeryüzü tüketilen bitkiyi, ne ormanlar kesilen ağaçları, ne ozon tabakası 

eksilen ozon moleküllerini tüketildiği hızda yerine koyabiliyor ve türler bozulan 

habitatlarında çevrede hayatta kalamıyorlar. Bu artan çevresel geri dönülmez bir ölüme 

sebep olan nüfus baskısına ‘over-shoot’ doz aşımı diyoruz. Bu şartlar altında, nüfusun 

kıtlık, salgın hastalık ve savaşla yüz yüze gelmesi kaçınılmaz oluyor. Eğer bu öngörüler 

gerçekleşirse, göçler olacak ve doğa daha düşük bir taşıma kapasitesiyle dengeye 

gelecek.  

 

Figür.  Taşıma kapasitesi fikrini göstermektedir. Şunu belirtmek gerekir ki bir çöküş 

yaşandıktan sonra ekosistemde bir gençleşme takip edecektir. Fakat meydana gelen 

hasar yüzünden yeni ekosistemin diğerine nazaran daha düşük taşıma kapasitesi (K) 

olacaktır. Ancak teorik ve gerçek taşıma kapasitesi arasındaki farkı anlamak gerekir. 

Teorik taşıma kapasitesi tüm kaynakların eşit olarak dağıldığını var sayar ki bu çok 

nadir gerçekleşir. Gerçek taşıma kapasitesi teorik olana oranlar daha düşüktür.    
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(24). 

 
 
 
A.2. KÜRESEL TAŞIMA KAPASİTESİ 

 

Dünya ne kadar insanı taşıyabilir? 2005 yılında dünya 6,4 milyar üzeri insan nüfusuna 

sahipti.  

Çevreye hasar vermeden müddetsiz olarak hayatta kalabilen kişilerin sayısı “Taşıma 

Kapasitesi” olarak adlandırılır. Dünyadaki kaynaklara – ne kadar su, yiyecek olduğuna 

baktıktan sonra bilim adamları Dünyanın 40 milyar insan kaldırabileceğini 

hesaplamışlardır. Diğer bazı bilim adamları ana rakamlara bakmışlar ve Dünyanın 

sadece 2 milyar insan taşıyabileceğini hesaplamışlardır.  

 

İnsanlar, hava, su, yiyecek ve barınağa ihtiyaç duyarlar. Ancak diğer her şey isteğe 

bağlıdır.   

 

Temel insani ihtiyaçları karşılamak için, bir insanın bir yıl yaşamını sürdürmesi için:  

• Çok kirli ya da tuzlu olmayan yaklaşık 400 kilogram (litre) su 

• Pirinç ya da ekmek gibi daha çok hububat olan yaklaşık 300 kilo gıda 

• Kışın donma noktasının üstündeki ısıyı sağlayan barınak 

 
(24). Pojman,P,P. (2000). Global environmental ethics.(ss.11).California:Mayfield 
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Fakat 21. yüzyılda modern hayat sitilini yaşamayı tercih eden insanlar için, “isteğe bağlı 

olarak”, birçok malzemeler içerir özellikle, elektrik türünde birçok enerji ve petrol 

ürünleri.  

Amerika Birleşik Devletleri, Rhoda Adası’nda tipik 2005 yaşam sitilinde yaşamak için, 

her yıl ortalama bir kişi için aşağıdakileri sağlamalıyız:  

 

• 100,000 kilogram (litre) oldukça temiz su,  

• Biraz et ve burada Rhoda adasında üretilemeyen portakal gibi egzotik gıdalar vb. 

dâhil olmak üzere 1000 kilogram gıda, 

• Ulaşım için 500-1000 kilogram ithal benzin 

• Elektrik üretimi için diğerine yakın 1000-2000 kilogram ithal benzin ya da ithal 

yakıttan yapılmış    

• Sülfürik asit, çelik, çimento, ticari paketleme, bakır tel, endüstriyel temizlik 

araçları, plastikler ve diğer reçineler, çimento, petrol bazlı boyalar, tutkallar ve 

kumaşlar vs. vs. benzeri tonlarca diğer endüstriyel ihtiyaçlar hemen hemen 

bunların hepsi Rhoda Adası dışından ithal edilmek zorundadır.  

• Tonlarca katı atık ve temiz ve geri dönüşümü olan çok fazla miktarda çöplük, 

eyalette her bir insan için hijyenik olmayan su işleyen tasfiye sistemleri.  

 

Bilim adamları Dünyanın taşıma kapasitesinin 2 milyar olduğunu söylediklerinde, 

dünyada zaten 6 milyar insan olduğunu unutmamışlardı. O şekilde söylediklerinde 

dünyadaki tüm kaynakları topladığında ve onları tipik Amerikan kullanım miktarına 

göre bölündüğünde, o zaman sadece 2 milyar insana yetecek kadardır demek 

istemişlerdir. Eğer 6 milyar insana sahipsek, yakıt, su, elektrik vb. miktarı herkese 

yetecek kadar değil. Bazı insanlar dâhil edilmeyecektir. Biz biliyoruz ki bu durumda 

sadece yaklaşık 1,2 milyar insan MDC’lerde yaşar diğer 4,8 milyar insan daha azı ile 

idare etmek zorundadır.  

 

Bazı bilim adamları Dünyanın taşıma kapasitesinin 40 milyar olduğunu söylediklerinde, 

onlar EĞER zengin insanlar arabalar, elektrik, eğitim, temiz su, et vb. lükslerinden 

vazgeçerlerse, o zaman daha çok sayıda insanın temel ihtiyaçlarının sağlanmasına 

olanak tanınır, demişlerdir. Gerçekte, bilim adamları, EĞER hiç kimse lüks modern 



 67 

yaşam sitilinde yaşamazsa, 2001’in Amerikalılarının ortalamasına benzer şekilde, o 

zaman 40 milyar insanın temel ihtiyaçlarını sağlayabiliriz.  (25). 

    

A.3. KÜRESEL DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI 

 

Başbakan Richard Nixon Birleşik Devletlerin,  dünyanın toplam mineral kaynağının % 

34’ünü, yenilenemez enerjisinin % 25’ini, tüm besinin % 30’unu tükettiğini toplam 

kirliliğin %33’den fazlasını ürettiğini söyledi, bu istatistiklerin yüksek bir yaşam 

standardı olduğunu ekledi ve bunda haklıydı. Amerikalılar kaliteli yaşamada birinci 

konumda. Ancak Eğer mineral ve enerji kaynaklarımız sınırlıysa ve kirlilik küreye zarar 

veriyor, tüm organizmaların hayatını zorlaştırıyorsa, bu durumda dünya nüfusunun % 

4.5’i yani Birleşik Devletler kendi paylarının çok daha fazlasını kullanmaktadırlar. 

Birleşik Devletlerin diğer birçok millete oranla çevresel anlamda daha bilinçli olmasına 

rağmen (özellikle katalitik çeviriciler, kurşunsuz benzin kullanımı verimli olmayan 

termal enerji santralleri hakkında çevre koruyucu yasalar) hala dünyadaki en büyük 

yenilenemez ve doğal kaynakların tüketicisi ve lider konumundaki çevre kirleticisidir. 

ABD dünyadaki SO2’nin % 15’inden, NO2’nin % 25inden ve üretilen CFC’nin en 

büyük sorumlusu durumunda. 1998 yılında ABD % 1,7 büyüme hızıyla 270 milyon 

insana ulaştı -yani 41 yılda ikiye katlanma hızı. Ki bu büyüme hızının birçok ülkenin 

büyüme hızından düşük olduğunu düşünürsek çevre üzerisinde nasıl bir zorlama 

yarattığımızı daha iyi anlarız. Ekolojistler bir ulusun ‘çevresel etkisini’ populasyon 

çarpı tek kişinin ortalama kaynak kullanımı çarpı kaynak başına oluşan kirlilik olarak 

tanımlıyorlar.  

Karşı bir çevresel etki oluşturmak için üç yol vardır. (1) nüfusun büyük bir hızla artması 

(NA), (2) tüketimin büyük bir hızla artması (TA) ve (3) nüfus ve tüketimin her ikisinin 

Populasyon x kişisel kaynak kullanımı x birim kaynak başına oluş kirlilik = Çevresel 

Etki büyük bir hızla artması. İnsan sayısının yüzölçümü ve olanaklarına göre fazla 

olması veya büyük bir hızla artması sonucu aşırı nüfuslanma olur ve bu kaynakların 

azalmasına yol açar. Tüketimin hızla artması eğer bir bölgede yaşayan insanlar 

yaşamaları için 

 
(25). MacConeghy,M. Carrying capacity, http://mmcconeghy.com/students/supcarryingcapacity.html 
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gerekli olandan çok daha fazla kaynak tüketmesi ve büyük oranda kirlenmeye yol 

açmasıdır. Günümüzde birçok nüfusbilimci, dünyanın nüfus taşıma kapasitesine 

ulaştığını ve birçok bölgede, özellikle Hindistan, Bangladeş, Çin ve Güney Afrika’da 

Sahel bölgesi, aşırı nüfuslanma görüldüğünü düşünmektedir. 

 

Aşağıdaki formülde A = Popülasyon, B = Kaynak başına yapılan tüketim, C = Kaynak 

başına popülasyon, E = Çevresel etki olsun. 

 

A * B * C * = E 

N.A 100 * 1 * 2 = 200 birim 

T.A 10 * 10 * 5 = 500 birim 

 

Günümüzde, doğumların %90’ı üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşmektedir, 

dolaysıyla bu ülkelerde batıda sanayileşmiş ülkeler ve Japonya’ya göre nüfus çok daha 

fazladır, fakat sanayileşmiş ülkelerde tüketim alışkanlıklarından dolayı çok daha büyük 

bir çevresel etki (E) görülmektedir.. 

 

Aşırı tüketim artışı, insanların yenilenemeyen ve sınırlı doğal kaynakları aşırı 

kullanması ve yüksek derecede çevre kirilliğine yol açması sonucu oluşan bir durumdur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan bir insanın çevreye olumsuz etkisi, Hindistan, 

Bangladeş veya Rwanda gibi üçüncü dünya ülkesinde yaşayan ortalama bir insana göre, 

otuz ve yüz kat arasındadır. Daha öncede belirtildiği gibi, Amerika dünya nüfusunun 

sadece %4,5’lik kısmı olarak, mineral kaynaklarının %34’ ünü, yiyecek kaynaklarının 

%30’unu ve yenilenemeyen enerjinin %25 ‘ini kullanmakta ve toplam kirliliğin 

%36’sını meydana getirmektedir. Bunların yanında dünyadaki kâğıtların %33’ünü 

kullanmakta ve bu kâğıtların üretimi için dünyada her gün yaklaşık 400 dönüm orman 

yok oluyor. Sadece New York Times’ın Pazar baskısı için yaklaşık 60 dönüm orman 

yok oluyor. 

 

Bu mantıkla, az gelişmiş ülkelerin yaşam standardını Amerikan tarzı yaşam standart’ına 

getirmek iyi olmayabilir. Seçkin gıda bilimci Jean Mayer’in deyişiyle: 
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Şu anda Çin’de 700 milyon fakir insan olması kötü bir durum olabilir fakat 700 milyon 

zengin Çinli bütün Çin’i anında harap ederlerdi. Günümüzde çevreyi harap eden, daha 

fazla alan işgal eden, doğal kaynakları daha çok tüketen, doğal dengeyi bozan, çevre 

güzelliğini bozan ve daha çok kirlilik yaratan zengin nüfustur. 

 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, her ne kadar son yıllılarda tarım üretiminde 

bir artış gözlense de, verimli toprak miktarının şu anda alarm seviyesinde olmasıdır. 

Kum fırtınaları, verimsiz toprak işleme metotları, erozyon ve böcek ilaçları ve yapay 

gübrelerin kullanımı verimli toprakların azalmasında başlıca etkenler arasındadır.  (26) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26). Pojman,P,P. (2000). Global environmental ethics.(ss.13-16).California:Mayfield 
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2.B. TURİZMDE TAŞIMA KAPASİTESİ 
 
Çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma esas alınarak, turizmde taşıma kapasitesi bir 

alanın kaynakları, toplumu, ekonomi ve kültürü üzerinde olumsuz etki yaratmadan, aynı 

zamanda ziyaretçi tatminini azaltmadan bir alanın maksimum kullanımı olarak Dünya 

Turizm Örgütü tarafından tanımlanmıştır. Taşıma kapasitesinin sınırlarını belirlemek 

bazen zor olsa da turizm ve rekreasyon planlaması için çok gereklidir. 

Benzer bir şekilde, Mathieson ve Wall’a göre “taşıma kapasitesi bir alanı kullanırken, o 

alanın fiziksel çevresini kabul edilemeyecek derecede değiştirmeyecek ve gelen 

ziyaretçilerin deneyimlerinin kalitesini kabul edilemez bir derecede düşüremeyecek o 

alanı kullanabilecek maksimum insan sayısıdır.” (27). 

 
Taşıma kapasitesini ölçmek: Farklı taşıma kapasitesi türleri vardır. Turizm taşıma 

kapasitesi dört ana grup parametreyi göz önüne alır. 

 

B.1. Fiziksel-Ekolojik Bileşenler 

B.2. Sosyo-Demografik Bileşenler 

B.3. Politik-Ekonomik Bileşenler 

B.4. Psikolojik Bileşenler 

 

B.1.FİZİKSEL EKOLOJİK BİLEŞEN 
 
Fiziksel ve çevresel parametreler doğal çevrenin bütün bileşenlerine ve aynı zamanda, 

altyapı sistemlerine atıfta bulunur. Bu bileşenler, ekolojik kapasite, doğal miras 

kapasitesi, kıyı şeridinin uzunluğu, iklim, doğal kaynaklar vb. dır. Bu bileşenler kolayca 

ölçülebildiğinden sayısal değerleri tanımlanmalıdır. Altyapı sistemlerinin elementlerinin 

kapasitesi; su mevcudu, kanalizasyon, elektrik ve gaz ağları, ulaşım ve aynı zamanda 

postane ve telekomünikasyon gibi kamu hizmetleri, sağlık, hukuk ve düzen, bankalar, 

dükkânlar vb. gibi, sadece yönelim olarak ölçülebilir. Bunların fiziksel kapasitesi, 

yatırımlar, vergi indirimi, sübvansiyon vb. gibi politik ve ekonomik kararlardan 

etkileniyorsa, esnek olabilir.  

 

 
 (27). Holden,A. (2000). Environment and tourism. (ss.138). NY:Routledge 
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Fiziksel-ekolojik bileşenin kapsamı, altyapıda olduğu gibi doğal ve kültürel çevrenin 

sabit ve değişken bileşenlerinden oluşmaktadır. Sabit bileşenler; doğal sistemlerin 

kapasitesi ile ilgilidir. Çoğunlukla Ekolojik kapasite ve özümleme kapasitesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bileşenler, insanoğlu tarafından kolayca değiştirilemez. Aslında 

sınırlar; tahmin edilmeli, dikkatlice gözlenmeli ve onlara uyulmalıdır. Değişen 

bileşenler; öncelikle su temini, kanalizasyon, elektrik, ulaşım posta ve iletişim 

hizmetleri, sağlık kurumları, mahkeme, bankalar, dükkânlar ve diğer hizmetler gibi alt 

yapı sistemleri ile ilgilidir. Altyapı bileşenlerini kapasite sınırları; altyapıdaki yatırımlar, 

vergiler ve taşıma kapasitesinin değerlendirilmesinde bir temel olarak kullanılamaz 

ancak, intibak sağlamak için bir yapı ve yönetim faaliyetlerindeki seçenekler üzerindeki 

kararlarda dikkate alınabilir. (28). 

Daha basit şekliyle ayrı ayrı tanımlamamız gerekirse,  Fiziksel kapasite: Fiziksel olarak 

ağırlanabilecek turist sayısı. Bir yerin fiziksel kapasitesine ulaştığını ve turizm aktivitesi 

için ayrılmış olan alana daha fazla insan sığdırılamayacağını söyleyebiliriz. Tiyatrolar 

ve futbol stadyumları birer pratik örnektir. Altyapı kapasitesi: kısaca bir mahallin 

altyapısının kaldırabileceği turist sayısıdır. Çevresel ya da ekolojik kapasite: çevreye 

zarar vermeden ağırlanabilecek turist sayısı diye de tanımlanmaktadır. (29). 

    

Fiziksel-ekolojik taşıma kapasitesini etkileyen kriterler 

 

(a)Fiziksel: 

    

  -alan büyüklüğü 

  -erişilebilir alan 

  -görsel etki 

  -iklim 

  -estetik 

  -konaklama yeri kalitesi 

 
(28). Trumbic,I.(2005).Tourism carrying capacity assesment in the mediteterranean coastal tourist 

destinations,http://www.csc.noaa.gov/cz/2005/CZ05_ProceedingsCD/pdf%20files/posters/TrumbicTCCA

.pdf 
(29). Swarbrooke, J. (1999).Sustainable tourism management. (ss.29) England:Cabi Publishing 
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  -etkinlikler 

  -ulaşım 

  -yer sağlanabilecek kişi sayısı 

  -diğerleri 

 

(b)Ekolojik:  

 

   -koruma ihtiyacı 

   -çevrenin hassasiyeti 

   -vahşi yaşam kaynakları 

   -topografya 

   -bitki örtüsü 

   -canlı soylarına karşı duyarlılık 

   -çeşitlilik 

  -canlı soylarının eşsizliği 

   -gizlilik 

  -canlı soylarının/ekosistemin esnekliği 

  -bölgede kullanım etkisi 

  -diğerleri 

 (f)Kaynak ve altyapı varlığı: 

   -kamusal hizmetler 

   -ulaşım faaliyetleri 

   -hastane gibi önemli faaliyetler 

   -su desteği 

   -katı ve sıvı atıkların elden çıkarılması 

-diğerleri  (30). 

 

 

 

 
 (30). FAO, Framework guidelines for assessing carrying capacity, 

http://www.fao.org/docrep/X5626E/x5626e0e.htm 
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B.2. SOSYO-DEMOGRAFİK BİLEŞEN 

Sosyodemografik parametreler, yerel topluluklara, turist nüfusuna ve bunların birbirleri 

arasındaki ilişkilere atıfta bulunur. Demografik parametreleri hesaplaması kolayken, 

sosyal olanları ölçmek daha zordur. Politik ve ekonomik kararlar, göç politikaları gibi 

sosyodemografik parametrelerin bazılarını etkileyebilir.  

Dünya çeşitli kültürlerle doludur ve seyahat deneyimi, turist olmanın getirdiği 

keyiflerden biridir. Yerel nüfusun ne kadar yabancı ziyaretçiyi kaldırabileceği, 

yabancılarla daha önce ne kadar deneyimi olduğuna ve yerelin turist aktivitelerinden ne 

kadar yararlandığına bağlıdır. Çoğu yerel ev sahibi nüfuslar, uzun zamandır, tatil 

merkezleri olan Bavyera, Avusturya, İsviçre ya da İtalya gibi, turizm ile yaşamayı (ve 

bundan zenginleşmeyi) öğrenmişlerdir, ancak Asya-Pasifik’teki birçok ülkede 

yabancılara karşı tolerans yeni gelişmektedir. Eğer, bir Kamboçyalı zanaatkâr yabancı 

müşterilerinin sosyal ve ekonomik geçmişlerini anlamayı öğrenmiş olsaydı, turistlerin 

niye böyle davrandıklarını daha iyi anlamış olurdu. Aynı zamanda, eğer turistler bir otel 

restoranında, bir havayolu bankosunda ya da bir hatıra eşya dükkânında karşılaştıkları 

kişilerin sosyal ve kültürel geçmişlerini bilselerdi, o kişilerin kendileri ile iletişimlerini 

daha iyi anlayacak duruma gelirlerdi. (31). 

 

Sosyo-demografik bileşenin kapsamı, yerel topluma göre önemli olan sosyal boyutlarla 

ilgilidir. Bunlar; mevcut iş gücü veya eğitilmiş personel gibi sosyal ve demografik 

konular, turizmin varlığı ve büyümesi ile bağlantılıdır. Ayrıca, yerel toplumun kimlik 

duygusu veya turist deneyimi gibi sosyo - kültürel konuları da içermektedir. Bunlardan 

bazıları ise, sayılarla açıklanabilir durumdadır. Ancak çoğu uygun sosyo - psikolojik 

araştırmalar gerektirmektedir. Oldukça önemli derecede değer yargılarına bağlı 

olmasından dolayı, fiziksel - ekolojik ve ekonomik olanlarının tam tersine sosyal 

kapasite eşitleri, belki de değerlendirilmesi en zor olan bir konu olmaktadır. Politik ve 

ekonomik kararlar, göç politikası gibi sosyo - demografik göstergelerden bazılarını 

etkileyebilmektedir. Sosyal nüfusun tolerans seviyesini de kapsayan genel bir terim 

olarak kullanılmaktadır. Socio culture carrying capacity ayrıca tanımamız gerekirse  

 
 

 (31).  Sustainable Tourism Resource Management ,A Report On The WTO/UNESCAP National Seminar 
On Sustainable Tourism Resource Management,2003,WTO,Spain s.115 
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Sosyo-Demografik Taşıma Kapasitesini Etkileyen Kriterler 

 

     (d) Kültürel: 

          

         -Hiçbir zararlı etkisi olmayan turizm hacmi 

         -kültürel çekicilikler 

         -zanaat ve gıda kalitesi 

         -yerel toplulukların katılımı 

         -diğerleri 

 

      (e) Sosyal:  

           

          -ziyaretçilerin tercihi 

          -ziyaretçilerin görüşleri 

          -ziyaretçilerin tutum ve davranışı 

          -beklentiler ve tercihler 

          -algısal ve davranışsal yanıt 

          -artan kullanma düzeylerine yanıt 

          -ziyaretçilerin faaliyetleri 

          -ziyaretçi memnuniyeti 

          -kabul edilebilir kalabalık düzeyi 

          -yerel toplulukların katılımı 

         -diğerleri 

 

B.3.POLİTİK-EKONOMİK BİLEŞEN 

Politik ve ekonomik parametreler, ilk olarak, turist gelişimini coşturmak için 

kullanılan muhtemel yatırımlara ve diğer ekonomik ölçülere atıfta bulunur. Bu 

parametreler, sosyodemografik ve fiziksel-çevresel olan parametrelere nazaran daha 

düzeltmeye yönelik olsa da, bazen onların taşıma kapasitesi üzerinde kati tesirleri 

olabilmektedir. Örneğin, eğer hükümet tarafından bir karar verilirse 

Politik-ekonomik bileşenin kapsamı diğer sektölerle rekabet eden yerel ekonomik 

yapı ve faaliyetler gibi turizm üzerinde etkilerle ilgilidir. Kurumsal konular burada 
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turizmin varlığını yönetecek olan yerel kapasitenin gerektirdiği derecede 

kapsanmaktadır. Politik-ekonomik göstergeler, turizm dikkate alındığında yerek 

toplumlardaki davranışları ve sapmaları açıklamak için ayrıca gerekli olabilir. 

 

Politik-Ekonomik Taşıma Kapasitesini Etkileyen Kriterler 

 

 (c) Ekonomik: 

    

      -yatırım 

       -turist hacmi 

      -tatil maliyeti 

      -sağlanan ekonomik fayda düzeyi 

      -o bölgenin sakinleri için     

      - memnuniyet düzeyi 

      -diğerleri 

  

(g) İdari ve Politik Faktörler:  

            

    -işletmenin uygulandığı düzey 

    -yasal sınırlamalar 

    -politika teşvikleri 

    -diğerleri 

 

Düşüncesiyle artık turistleri istemedikleri zaman veya turistik çekim yerinin doğal 

yapısının tamamen değiştiğinin algılanmasından sonra toplumsal taşıma kapasitesinin 

aşılacağı ifade edilmektedir.  

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere toplumsal taşıma kapasitesi, turistik çekim 

yerindeki yerel halkın turistik gelişmeye yönelik tutumları ile ilgili bir kavram olup, 

nesnel değil öznel içeriklidir. 
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B.4.PSİKOLOJİK BİLEŞEN 

 

Psikolojik taşıma kapasitesi, algısal taşıma kapasitesi olarak da ifade edilen ve çekim 

yerindeki turistik gelişme düzeyi ile turistler arasındaki ilişkileri kapsayan bir kapasite 

türüdür. (32).  

 

Yapılan bir tanımlamada psikolojik taşıma kapasitesi , bir çekim yerinin çekiciliğini 

kaybetmeye başlamadan önce turistlerin hoşgörüyle karşılayabilecekleri kalabalıklaşma 

düzeyi şeklinde ifade edilmiştir. (33). 

Bir başka tanımda ise, psikolojik taşıma kapasitesi, fiziksel taşıma kapasitesi ile ilişkili 

olarak turistlerin veya turistik ürünleri kullananların alternatif bölgeler ya da çekim 

yerleri aramaya başlamadan önce kabul etmeye hazır oldukları en düşük beğeni düzeyi 

olup, çevrenin maksimum kapasitesinin aşılmasına ve niteliğinin düşmesine insanın bio- 

fiziksel olarak göstereceği tepkinin davranışsal boyutu ile ilgili olarak deneyimsel 

tatminini yansıdır.(34).  
 

Turistlerin,  çekim yerindeki yerli halkın turistlere yönelik tutumlarının 

olumsuzlaştığını, çekim yerinin kalabalıklaştığını veya fiziki çevrenin bozulduğunu 

algıladıkları ve böylece  kendilerini rahat hissetmedikleri zaman psikolojik taşıma 

kapasitesinin aşılacağı varsayılır. (35). 

 

Psikolojik taşıma kapasitesi, turistlerin hem çekim yerinde bulunan başka ziyaretçilerin 

varlığına ve davranışlarına yönelik tutumlarına, hem çekim yerinin fiziki aşınmasına, 

bozulmasına ve kirlenmesine gösterdikleri hoşgörü düzeyine hem de yerli halkın 

kendilerine yönelik tutumlarını algılama biçimlerine bağlı olduğundan öznel bir yargı 

taşır. 

Bir çekim yerini ziyaret eden turistler, taşıma kapasitesinin aşılıp aşılmadığını ve kişisel 

 
(32). Boniface,B,G.,& Cooper,C. (1994).The geography of travel and tourism (2nd ed).Oxford:Butterworth 
Heinemann Ltd 
(33).  Holloway ,J,C. (1989). The business of tourism (3rd ed).London:Pitmann Publishing 
(34). O’Reilly,A,M.(1986). Tourism carrying capacity: concept and issues. tourism management .(ss.254-
258) 
(35). Martin,B,S.&Uysal,M. (1990).An Examination Of The RelationshipBetween Carrying Capacity And 
The Life Cycle:Management And Policy İmplications.Journal Of Environmental Management(31) ,s.327-
333 
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doyumun düzeyini, kazandıkları ziyaret deneyimine bağlı olarak yine kendileri 

belirleyebilirler. (36).  

 

Ayrıca, turistlerin beklentileri, algılamaları veya tutumları zaman içinde de değişiklik 

gösterebilir. Ziyaret deneyimine bağlı olarak turistlerin gösterecekleri hoşgörü düzeyleri 

zamanla artabilir. Daha önceki koşullara göre tatmin düzeyleri düşük olan turistler, 

koşulların değişmesi ya da ziyaret deneyimlerindeki değişmeye bağlı olarak gelecekte 

daha yüksek bir doyum düzeyine ulaşılabilir. Bu bakımdan, psikolojik taşıma kapasitesi 

sabit değildir. (37,38). 

 

2.C.TURİZMİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Çevre hem doğa hem de insan özelliklerinden oluşmaktadır. İnsanların yapılaşmaları 

turistler için daha çekici olan kırsal yerlerde kurulmuştur. Çoğu zaman doğal devre 

fiziki çevre olarak da ifade edilir. Doğal ya da fiziki çevre, manzara, nehirler, çıkıntı 

taşlar, sahiller ve de bitkiler ve hayvanlar ( ya da flora ve fauna) benzeri yerel özellikleri 

içerir.  

Çevre, turizmde kilit faktör olarak artan bir şekilde idrak edilmeye başlanmıştır. 

Yirminci yüzyılın son on yılında turizmin kesinlikle çevreye bağlı olduğu 

kaydedilmiştir, ana turist çekimi çevrenin kendisindedir ya da turizm faaliyetlerinin yer 

aldığı bağlamda çevreye bağlıdır. Ancak, turizm – çevre ilişkisi karmaşıktır. Burada 

ikisi arasında karşılıklı bağ vardır. bu ilişkiyi, turizm iyi kaliteli çevre içinde olmaktan 

faydalanır ve bu aynı çevre turistik kaynak olarak değerini korumada ve bakımını 

yapmada yardım tedbirlerinden faydalanabilir şeklinde açıklamıştır.  

İkinci Dünya Savaşından sonraki periyotta ve özellikle 1960 yıllarındaki kitle turizmi 

başlangıcından itibaren, turizm ve çevre arasındaki ilişkinin dengesiz olduğu netlik 

kazanmıştır. Turizm, son 50 yılda iyileştirme ve koruma güçlerinden çok çevre üzerine 
 

 (36). Watson,L. & Kopachevsky, J.P. (1996). ‘Tourist carrying capacity :A critical look at the discursive 
dimension’. Progress in Tourism and Hospitality Research 2,s.169-179 
(37). Hovinen,G.R. (1982). ‘Visitor Cycles:Outlook for tourism İn Lancester County’ .Annals Of Tourism 
Research, 9,s.565-583 
(38). Yüksel ,A. ve Hançer,M.(2004).Turizm ilkeler ve yönetim. s.41. Ankara: Turhan Kitabevi 

çevre hasarının ana nedeni olmuştur.  
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Şekil 6,1, Swarbrooke’a göre çevrenin beş görünümü olduğunu göstermektedir. Burada 

doğal çevre, vahşi yaşam, tarımsal işlenmiş çevre, kurulmuş çevre ve doğal kaynaklar 

vardır. Şekil 6,1 bu beş görünümün her birinin kısımlarını belirtmektedir. Bu beş 

görünümün ayrı varlıklar değil bağlantılı olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin, av 

kuşu, vahşi yaşamdan bir örnektir, dağlık alana yuva kurabilir (doğal çevre), kesinlikle 

su tüketecektir – doğal kaynak, canlı av ve yuva malzemesi aramak için kesinlikle ekili 

alanları ziyaret edecektir ve hatta leş aramak için şehre (inşa edilmiş çevre) gidebilir.  

 
 

 
 
 
 
 
 Çevresel etkiler hususunda aşağıdakiler bilhassa önemlidir: 
 

•        “Nerede olduğu” faktörü önemlidir. Bazı çevreler diğerlerine nazaran turizm 

etkilerine karşı daha hassastır. 

•        Turizm faaliyetinin türü 

•        Herhangi turizm altyapısının çeşidi de önemli olacaktır.  

•        Faaliyet yapıldığında, bilhassa mevsimsel varyasyonlar. 

 

Doğal Çevre: 
• •          Dağlık 

alanlar 
• •          

Denizler 
• •          Nehirler 

ve göller 
• •          

Mağaralar 
• •          Sahiller 

İşlenmiş (sürülü) çevre: 
• •          Tarım 

arazileri 
• •          İnsanın 

ürettiği 
ormanlar 

• •          Balık 
çiftlikleri  

Çevre İnşa edilmiş çevre: 
• •          İnsanların binaları ve 

yapıları 
• •          Köyler ve kasabalar 
• •          Ulaşım altyapıları, 

örneğin yollar ve 
havalimanları  

• •          Barajlar ve 
Doğal Kaynaklar: 

• •          Su 
• •          İklim 
• •          Hava 

Vahşi Yaşam: 
• •          Karada 

yaşayan 
memeliler ve 
sürüngenler 

• •          Flora  
• •          Kuşlar 
• •          Böcekler 
• •          Balıklar ve 

deniz memelileri  
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“Nerede olduğu” faktörü ile ilgili olarak, kentsel çevre kırsal çevre ile kıyasla tabiî ki 

daha farklı etkilenecektir. Daha geniş inşa edilmiş alan olan kentsel çevre, en kırsal 

çevrelerden daha yüksek seviyede ziyaretçi taşıyabilir. Bu sadece şehir örneğin, araba 

yolları ve diğer yollara sahip olduğu için değil, fakat planlama süreci olarak 

organizasyonel yapının doğal sonucudur. Ancak, turistler yamaçlar, kıyılar ve dağlar 

gibi tesadüfen hassas çevrelere özellikle sempati duyarlar  

Turistlerin aktivitelerinin türü bu çevrede nasıl bir etkisi olacağıyla yakından ilgilidir. 

Bazı aktiviteler çevre üzerinde minimum etkiye yol açar ve kaynakları tüketici değildir. 

Otobüsle yapılan şehir turu seyahat edilen gerçek çevreye çok az etkide bulunacaktır 

(otobüsün kirlilik ve trafik kalabalığı yaratmasına rağmen). Dağdaki ya da kumul 

çevredeki arazi araçları daha fazla direkt etkiye sahiptir. Avcılık ve balık tutma ile ilgili 

turizm, eğer dikkatli bir şekilde kontrol edilmezse, yoğun bir şekilde kaynakları tüketme 

eğilimindedir.  

Turizm için mevcut olan altyapı şekli etkiler hususunda önemlidir. Fransa ve 

İspanya’nın Akdeniz kıyısında yapılan kitle turizmine katılanların etkileri Himalaya 

Dağlarındaki küçük yürüyüş gruplarının yarattığı etkiden çok daha büyüktür. Ancak, 

eğer bu kitle turizminin şekli iyi planlanırsa ve gruplar kontrol edilirse, etki sınırı 

minimuma indirgenebilir. Mantığa aykırı olarak, turistler için çok az hazırlığı olan 

Nepal’in oldukça uzak bölgelerine yapılan küçük yürüyüş grubu ziyaretleri çevreye 

daha fazla etkide bulunabilir.  

Dünyanın birçok bölümünde, turizm mevsimsel bir aktivitedir. Bu şartlar altında, turizm 

sadece yılın belli kısımlarında çevreyi etkileyebilir. Yılın geri kalan kısmında çevre 

kendini yenileyebilir. Ancak, bazı bölgelerde sadece mevsimsel turizm çevreyi 

etkilemesine rağmen, bu etki çok ciddi olmaktadır ve yeniden düzelme şansı çok az 

olmaktadır. Örneğin, İsviçre Alplerinin bazı bölgeleri kayak turizmi için çok sert bir 

şekilde kullanılmıştır ve yaz sezonu boyunca tamamen yenilenememiştir. Uzun 

zamanda yamaçta yeterli yeşilliğin yeniden büyüyememesi, yamacın erozyona yatkın 

olduğu anlamını taşır.  (39). 

 

 

 
(39). Mason,P.(2003). Tourism impacts planning and management. (ss.52-54). Oxford: Elsevier 
Butterworth-Heinemann, 
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C.1.TURİZMİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 

 

Turizm iyi planlanmaz ve çevre sağlıksız bir şekilde yönetilirse turizm alanında çeşitli 

olumsuz çevreler etkilerin oluşması kaçınılmazdır. Bu olumsuz etkiler hem doğal hem 

de insan yapımı çevre kaynaklarını yok edebilir. 

 

Çevre tahribatının devam ettiği bir mekânda turizm üzün süre kalıcı olması beklenemez. 

Belki bir yerde çevrenin çekiciliği, turizm teşvik edici bir unsurdur. Ancak, turizmle 

birlikte o bölgede bir kirlenmenin başladığı da bir gerçektir. 

 

Belirli zamanlarda ki aşırı yoğunlaşmalar çevre kirliliği, gürültü, altyapı yetersizliği, 

kalabalıklaşma, hizmetlerin aksaması, çarpık yapılaşma, verimli arazilerin tahrik 

edilmesi, rant çevrelerinin artması ve kırsal alanları kentsel bir havaya bürünmesi gibi 

çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Turizm belirli bölgelerde kapasitelerini 

aşırı zorlaması sonucu, o bölgenin yerel halkından bazıları yaşadıkları yerleri terk etme 

eğilimi içine girmektedir. Çok katlı turistik yapılar, manzaraların kaybolmasına yol 

açmakta, taşıt ve inşaat gürültüleri, çöplerin görüntüsü ve kokusu hem yerel halk hem 

de turistler üzerinde olumsuz etki meydana getirmektedir.  

 

Turizmin yarattığı kirlenmenin başlıca edenleri arasında; turistik gelişmenin iyi kontrol 

edilememesi bu husustaki çalışmaların çoğunlukla bilinçsiz, sadece kar amacı güden 

kişilerin yetkisine terk edilmesi sayılabilir. Ayrıca çeşitli spekülatif amaçlı yaklaşımlar 

da doğal çevreyi ve mimari tarzı yok etmektedir.  

 

Turizm çevre üzerindeki başlıca potansiyel etkileri(ağırlık olarak olumsuz) şöyle 

özetlenebilir.   

    Doğal Çevre 

 

 

A-    Bitki ve Hayvan Türleri Yapısındaki Değişimler 

 

-         Soyların yok olması 
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-         Avlanma yoluyla hayvanların yok edilmesi 

-         Hediyelik eşya ticareti için hayvan türlerinin yok edilmesi 

-         Hayvan topluluğunun içeriye veya dışarıya göç etmesi 

-         Ağaç ve bitki topluluğunun toplanma yoluyla yok edilmesi 

-         Turistik donanımlara mekân sağlamak için temizleme veya bitkilendirme 

yoluyla mevcut bitki örtüsünün yapısının değişmesi  

-         Yaban hayatının tahrip olması 

 

A- B-    Kirlilik 

-         Pis suların ve petrol atıklarının boşaltılması ile su kirliliğinin oluşması  

-         Araçların meydana getirdiği hava kirliliği  

-         Turist taşımacılığından ve faaliyetlerinden kaynaklana gürültü kirliliği  

 

B- C-    Erozyon  

 

-         Toprağın yapısının değişimi ve erozyon 

-         Toprak kayması ve heyelan olma riskinin ortaya çıkması  

-         Doğal jeolojik oluşumların tahribata uğrama riski 

-         Nehir yataklarının zarar görmesi 

 

 

D- Doğal Kaynaklar 

 

-         Yerel altı ve yer üstü su kaynaklarının tükenmesi veya azalması 

-         Yangın riskinin artması 

 

C- D-    Görsel Etki 

 

-         Çarpık donanımların (binalar vb) meydana gelmesi 

- Çöp yığınları 
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Yapay Çevre 

 

A- A-    Görsel Etki 

 

-         İnşaat alanlarında büyüme  

-         Yeni mimari tarzlar 

-         İnsanlar ve eşyalar 

 

B- B-    Altyapı 

 

-         Altyapıya fazla yüklenilmesi (karayolları, demiryolları, araba parkları, elektrik 

şebekesi, haberleşme sistemleri, atık su tertibi ve içme suyu tedariki) 

-         Yeni altyapı tedariki ihtiyacı 

-         Turistik alanların turist kullanımı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi  

 

C- C-    Kentsel Oluşumlar  

 

-         Yerleşim yerleri ve arazi kullanımlarındaki değişiklikler  

-         Kentsel yapılardaki (Yollar, kaldırımlar) değişiklikler 

-         Turist Toplulukları için geliştirilen kentsel alanlar ile yerel halk için geliştirilen 

kentsel alanlar arasında zıtlıkların ortaya çıkması 

 

D- D-    Restorasyon  

  

-         Kullanılmayan binaların yeniden kullanıma sunulması 

-         Tarihi binaların ve mahallerin restorasyonu ve korunması 

-         Terkedilmiş binaların ikinci konut olarak restore edilmesi  

 

E- E-     Yeni çekim merkezlerinin ve turistik çekiciliklerin ortaya çıkması veya 

turistlerin alışkanlık ve tercihlerinde değişme olmasından dolayı mevcut turistik 

alanlara yönelik talepte olası düşüşler meydana gelmesi  
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Yukarıda bahsedilen bu çevresel etkiler turistik alanların özelliklerine göre 

genişletilebilir veya yeniden sınıflandırılabilir. 

Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesi ve gelişmesi turizm endüstrisinin gelişmesini iki 

açıdan olumsuz yönden etkileyebilir. Birincisi, en önemli seyahat nedenlerinden birisi 

bozulmamış bir doğal çevre olan turistler bu amaçlarını gerçekleştirebilecekleri ve 

nispeten daha temiz doğal çevreye sahip olan ülkeler yönünde tercihlerini 

kullanacaklardır. İkincisi, ziyaret edilen yöre halkı bozulan çevrenin esas sorumlulukları 

olarak turistleri görecekler ve onlara karşı olumsuz tutum ve davranışlar 

geliştireceklerdir. Bu da sonuçta o yöreye gelen turistler üzerinde olumsuz bir imaj 

meydana getirecektir. Ancak, yöre halkının turistlere karşı olan tutum ve davranışlarının 

olumsuz yönde değişmesinin derecesi, bozulan çevre olduğu kadar, özellikle turizmden 

sağlanan ekonomik faydalarla da ilişkili olacaktır. 

 

Diğer yandan turistlerin ziyaret ettikleri turistik mekânlarda takındıkları tutum ve 

davranışlar da çevre kirliliğinin ve tahribatının önlenmesi yolunda engel teşkil 

etmektedir. Turistler genellikle günlük monoton yaşamlarından uzaklaşmak için turistik 

yöreleri ziyaret ettiklerinden dolayı, bir araştırmacı duyarlılığı ile çevreye 

yaklaşmayabilir ve kendilerini günlük normal işlerle sınırlamayı tercih etmeyebilirler. 

Özellikle kitle turizmi yoluyla tatile çıkan turistler yöre halkının beklentilerine yeterli 

ölçüde ilgi ve özen gösteremeyebilirler. Bu durum hem yöre halkı hem de fiziksel 

çevresi üzerinde büyük bir baskı meydana getirmektedir.  

 

Turizm işletmeleri yatırımlarının olumlu sonuç verebilmesi de ancak, işletmelerin 

uygun alanlarda kurulması ve kuruluş yeri seçiminde ekonomik, sosyal, hukuki, doğal 

ve çevresel faktörlerin mevcut olmasına bağlıdır. Kıt olan doğal değerlerin tahribatı eko 

sistemin bozulmasına, dolayısıyla turistik alanların önemli ekonomik kayıplara 

uğramasına yol açacaktır. Tablo 3.1 de çevre sistemi içerisinde yatırımların etken ve 

etkinliği görülmektedir. 

Turizmden kaynaklanan çevre sorunlarının Türkiye açısından bakıldığında başta 

Kuşadası olmak üzere Bodrum, Marmaris, Çeşme ve Foça gibi turistik bölgelerde çevre 

sorunlarının önemli boyutlara ulaştığı görülebilir. Özellikle, Ege bölgesinde ikinci 

konutların ve pansiyonculuğun zeytinlikler üzerinde büyük baskı oluşturduğu bir 
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gerçektir. Bundan dolayı, yöre halkının temel geçim kaynağını oluşturan zeytin 

ağaçlarının yok edilmesi yöre halkının gelirlerini başka alanlardan kazanmaya 

zorlamaktadır. 

 

Turizm bölgelerinde ağırlıklı olarak iç turizme yönelik kullanılan yazlıklar, bu 

bölgelerde arsa spekülasyonlarına yol açmakta, gerçek turizm yatırımlarının maliyetini 

aşırı derecede yükseltmekte ve dolayısıyla yatırımcıyı yatırım yapmaktan vazgeçmeye 

zorlamaktadır.  

 

Türkiye’ ye gelen yatırımcıların %70 ‘inden fazlası tatil amacı ile gelmekte ve 

gelenlerin büyük çoğunluğu kıyıları tercih etmektedir. Turist faaliyetlerinin aşırı 

derecede kıyılarda yoğunlaşması bu alanlar için bir mekansal yoğunluk sorununu 

meydana getirmektedir. Bu gelişme ise zaman içerinde turistlerin buralardan 

uzaklaşmasına yol açabilecektir. 

 

Diğer yandan, tesislerin kıyılarda yoğunlaşması turizm sezonunda bu alanların 

nüfusunda aşırı bir artışa yol açmaktadır. Kıyı bölgelerindeki merkezlerin %81’nin ve iç 

bölgelerdeki merkezlerin %50’sinin nüfusunda yaz aylarında yoğun bir artış 

görülmektedir. Bunun sonucunda, yerleşik nüfusa göre mali destek alan belediye 

hizmetleri aksamaktadır. En önemli sorunlar; su sıkıntısı ( %60) , atık su tanzimi (%51), 

trafik sorunları (%26) ve haberleşme (%19) sorunlarıdır.  
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Sürdürülebilir Çevre Sistemindeki Yatırımlarının 

Etken ve Etkinliği 

 
  Etkenliklerin (Fonksiyonların)                                  Etkinliklerin   (Verimliliğe)   
 
                                                                                Etkileri 
                 Etkileri 
 
                                                              1. Genel Olarak yerel halkın sağlığının bozulması 
                                                              2. Turist sağlığının bozulması 
       Hava Kirliliği                                 3. Çevre Kirliliği  
                                                              4. Turistin Memnuniyetsizliği  
                                                              5. Çeşitli Maddi kayıplar  
 
                                                              1. İçme sularının çeşitli nedenlerle kirliliği 
                                                              2. Yer altı suların kirlenmesi, altyapı ve üstyapılar       
                                                                 sonucu  
 Su Kirliliği Etkisi                                    baskı gören alt suların yön değiştirerek kaybolması 
                                                              3. Halk ve turist sağlığının bozulması 
                                                              4. Eko-dengenin bozularak ekonomik kayıplara Sebep    
                                                                 olması 
 
                                                              1. Yerel halkta, erken yaşta işitme zorlukları,   
                                                                  zihinsel bozukluklar, uykusuzluklar 
   Gürültü etkisi                                     2. Turistler dinlenemediklerinden pazarda   
                                                                  potansiyel kayıplar verirler 
                                                              3. Ekonomik kayıplar, ödemeler dengesi açığı  
 
                                                              1. Florada (bitki topluluğu) görülen bozulmalar 
                                                              2. Faunada (hayvan topluluğu) görülen bozulmalar 
 Ekolojik Etkiler                                   3. Dağınık atıklar (Çöpler)  
                                                              4. Çirkin beton yapılaşma 
                                                              5. Eko-dengenin bozulması  
                                                              6. Turist kaybı  
 
                                                            1. Yüksek betonarme binaların alışılmış manzaraları   
                                                                 kapatması yerel halkı rahatsız eder 
                                                            2. Sosyal ve kültürel yapının bozulması 
  Estetik Faktörler                               3. Eko-dengenin bozulması 
                                                            4. Turistik arzların çeşitliliğinin azalması 
                                                            5. Ekonomik kayıplar  
(40) 

Türkiye’deki turistik yerleşim yerlerinin %40’ında turistik gelişmeden kaynaklanan  

Çevresel sorunlar yaşanmaktadır.  

 

  
(40). ). Avcıkurt,C.(2003).Turizm sosyolojisi.( s.38-39). Balıkesir: Detay Yayıncılık
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Turizmin ağırlıklı olarak deniz kıyılarında yoğunlaşması doğa ile entegre olmuş 

özellikle, Akdeniz mimarisini hızla bozmaktadır.Kimi bölgelerde kıyı boyunca uzanan 

yüksek binalar, bu kentlerin doğal ve mimari dokusuna ters düşmektedir. Turizm 

yatırım bölgesi ilan edilen kıyılarda “ikinci konut” ya da “yazlık konut” olarak inşa 

edilen konutlar ve kooperatifler de çarpık yapılaşma ve betonlaşmayı artırarak doğal 

çevreyi bozmaktadır. Kıyı turizminde en önemli göstergelerinden biri deniz suyunu 

temizliğidir. Turizmin getirdiği yapılaşma nedeniyle yaz dönemlerinde atık su 

miktarları büyük boyutlara ulaşmaktadır. ATAK (Balıkesir- İzmir- Aydın- Muğla- 

Antalya kıyı kesiminde yaklaşık 100 Belediyeyi kapsayan Akdeniz- Ege turizm 

altyapısı kıyı yönetimi projesi) proje durum saptama çalışmalarına göre söz konusu 

yerleşim yerlerinin %76’sında fosseptik çukurları yetersizdir.%13’ünde kanalizasyon 

şebekesi eskimiştir ve %11’inde ise yeni kanalizasyon şebekesi bulunmakla birlikte atıl 

sular arıtılmadan denize verilmektedir. 

Birçok araştırmanında ortaya çıkardığı gibi doğal yapısı bozulmuş ve çevresi kirlenmiş 

turistik mekânlarda turistik çekiciliğin azalacağı düşünülürse turizmde çevre faktörünün 

boyutu ve önemi daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır, bu nedenledir ki turizm 

alanlarında çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaşmaya başlaması hem turistler 

üzerinde olumsuz bir etki bırakırken hem de yerel halkın turizm ve turistlere bakış 

açısının olumsuz yönde etkilemektedir.  

 

C.2.TURİZMİN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ 

 

Turizm ve çevre iç içedir. Fiziksel(doğal ve insan yapımı) çevre ziyaretçilere birçok 

çekicilik sağlamaktadır. Turizmin gelişimi çevre üzerinde hem olumlu hem de olumsuz 

etkiler meydana getirebilir. Bu açıdan turizmin gelişmesinin ve yönetilmesinin çevreyle 

uyumlu olması gerekir. Doğal ve kültürel çevre, turizmin temel varlık nedenidir. Yani, 

turizmin  

mevcudiyeti ve gelişimi çevrenin varlığına bağlıdır. Bir bölgede turizmin gelişimi, 

çevrenin korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunabilir. Bunun yanı sıra, plansız ve 

sağlıksız bir turistik gelişme çevre ve çevre kalitesinin bozulmasına yol açarak çevreyi 

olumsuz yönde etkileyebilir. Turizm iyi planlandığında ve kontrol edildiğinde çeşitli 

şekillerde çevrenin devamı sağlayabilir ve iyileştirilebilir 
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C.1.1. Doğal Alanların Korunması 

 

Turizm, deniz yaşamı, ulusal ve bölgesel parkların geliştirilmesi dahil, önemli doğal 

alanların ve yaban hayatın korunmasına yardımcı olabilir. Turizm olmaksızın bu doğal 

alanlar başka kullanımlar için geliştirilebilir veya ekolojik açıdan kötüye gitmesine 

müsaade edilmiş olur. Bu da çevresel mirasın kaybına yol açabilir. Bu tür doğal alanlar 

ve varlıkların korunması özellikle sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde turizmin gelişimi 

ile birlikte teşvik edilmiş olur. 

 

 

C.1.2. Arkeolojik, Tarihi Mekanların ve Mimari Tarzın Korunması 

 

Turizm, turistler için çekicilik taşıyan arkeolojik ve tarihi yerlerin korunmasına yardım 

edebilir ve bu mekânlara ilgi uyanmasını sağlayabilir. Aksi halde, bu yerlerin ve 

mekânların kötü kullanımı veya kaybolması, böylece bölgelerin kültürel mirasının yol 

alması söz konusu olabilir. Avrupa ve Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok 

ülkedeki tarihi değerlerin korunmuş olması önemli turist çekiciliği sağlamaktadır 

 

C.1.3. Çevre Bilincinin ve Kalitesinin Artması 

 

Yerel halkın doğal çevreye fazla ilgi duymadığı ve korunması için fazla özen 

göstermediği yerlerde, turistlerin hem doğal (tabii) hem de yapay(insan yapımı) çevreye 

gösterdikleri ilgi yerel halkın, kamu yönetiminin ve turizm işletmelerinin çevre bilincini 

artırarak çevrenin önemine dikkatlerini çekebilir. Turizmin gelişmesiyle birlikte çevre 

bilinci ve çevreye ilgi ve özen artacaktır. 

 

Uygulanan politikaların, belirlenip uygulanması ve turizmin tarafları arasında turizm 

bilincinin oluşmuş olması halinde turizm temiz bir çevreyi teşvik edici etkendir. Hava, 

su, gürültü kirliliği, çöp ve diğer çevre sorunlarının kontrolü sayesinde, turizm genel 

olarak çevrenin temizlenmesini teşvik edebilir. Bunun yanı sıra, çevreye uygun mimari 

tasarım ve kontrollerle çevresel estetiğin iyileştirilmesi özendirilmiş olur. 
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C.1.4. Altyapının İyileştirilmesi 

 

Turizmin geliştirilmesi sayesinde ekonomik, aynı zamanda çevresel fayda olarak yollar, 

hava alanları, su temini, kanalizasyon ve iletişim imkânları gibi altyapı donanımları ve 

hizmetleri geliştirilir ve iyileştirilir. Çevresel kalitenin iyileştirilmesine yol açan bu 

imkân ve hizmetlerden yerel halk da faydalanmaktadır. 

 

Turist trafiğinin yoğunluğu nedeniyle bir bölgenin halkı kitle ulaştırma sistemlerinde 

yüksek standartlara, elektrik, su ve benzeri altyapı hizmetlerinde üstün bir düzeye ve bir 

başka türlü elde edemeyecekleri alışveriş ve eğlence olanaklarına kavuşurlar. (41).  

 

C.3. TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ 

 

Turizm yalnızca ekonomik bir olay olmayıp, ekolojik, siyasi, sosyal ve kültürel yönleri 

de olan toplum ve sosyal yapı üzerinde önemli rol oynayan uluslararası bir harekettir. 

Bu nedenle, turizmin etkileri değerlendirilirken sadece gelir getirici ve döviz kazandırıcı 

özellikleri gibi maddi ve ekonomik sonuçları değil, fakat sosyal ve kültürel yansımaları 

gibi ekonomik olmayan konuları irdelenmesi de büyük önem arz etmektedir. 

 

Turizmin toplumsal yapı üzerinde meydana getirdiği temel etkilerin anlaşılabilmesi için 

turizmin birey, sosyal yapı ve kültür üzerindeki etkilerinin bilinmesi gerekir.  

  

Belirtmek gerekir ki, turizm yoluyla gerçekleşen sosyo - kültürel etkileşim son derece 

geniş kapsamlı ve çok boyutludur. Turizm alanında böyle bir etkileşmenin sınırlarını 

çizmek güç olmaktadır.  

 

Turist kabul eden bir yöredeki toplumda şehirleşme düzeyi, toplumun kültürel ve sosyal 

normlarının gücü gibi faktörlerde turizmin etkileri üzerinde önemli rol 

 
 

 

(41). Avcıkurt,C.(2003).Turizm sosyolojisi.( s.33-40). Balıkesir: Detay Yayıncılık 
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oynamaktadır. Turizm, ev sahibi bölgelerin toplumu ve kültürü üzerine büyük zarar 

verici etkiler konusunda üne sahiptir. Turizm, tatil yerlerinde aşırı kalabalıklaşmaya 

neden olabilir. Bu aşırı kalabalıklaşma hem turistler hem de yerli halk için strese neden 

olabilir.  

 

Turizmin ana işveren olduğu yerde, çiftçilik gibi geleneksel aktiviteler azalabilir. Uç 

örneklerde, bölgeler aşırı derecede turizme bağlı hale gelebilir. Yerli halk çalışırken, 

farklı değerlere sahip olan ve boş vakit aktivitelerine katılan turistlerle bir arada olmakta 

zorlanabilirler. Bu problem, turizmin mevsimsel bir faaliyet olduğu yerlerde kötü olur 

ve yerli halk yılın bölümleri için hayatlarının yolunu değiştirmek zorundadırlar. Sert 

dini kuralları olan ülkelerde, turist istilasının sebep olduğu değiştirilmiş sosyal değerler 

milletçe hoş karşılanmayan olarak görülebilir.  

Turizmin önemli sosyokültürel etkilerinden biri “gösteriş” etkisi olarak adlandırılabilir. 

Bu, turistler ve yerli halk arasındaki gözle görülür farklılıkların olmasına bağlıdır. Bu 

durum birçok Gelişmekte olan ülkede ortaya çıkmaktadır. Gösteriş etkisinde, sadece 

turistleri gözlemleme sonucunda, yerli nüfusta davranış değişikliklerine neden 

olabileceği konusunda kuram oluşturulmuştur. Bu şartlar altında, yerli halk 

ziyaretçilerin yüksek maddi varlıklarına dikkat edeceklerdir ve bunlara özeneceklerdir. 

Bu durum, eğer yerli halkı daha üretken davranış örneğini kabul etme konusunda teşvik 

edebilirse olumlu etkiye sahip olabilir. Fakat daha sıklıkla, bölgenin halkı kızgın 

olduğunda bu durum yıkıcı olur, çünkü onların ziyaretçiler tarafından gösterilen malları 

ve hayat tarzını elde etmeleri olanaksızdır. Genç insanlar gösteriş etkisinden daha çabuk 

etkilenir. Turizm bu yüzden genç ve yaşlı bireyler arasında toplumsal bölünmeler 

konusunda sorumlu tutulur. Gösteriş etkisi, şehir bölgeleri ya da denizaşırı yerlerin 

“gösterilen” hayat sitilinin araştırılmasında kırsal bölgelerden toplumun daha genç 

bireylerinin göç etmesini teşvik edebilir.  

Gösteriş etkisi, yerli halk ve ziyaretçiler arasında derin olmayan ve kısa ömürlü temaslar 

olduğunda daha çok meydana çıkabilir. Yeni bir çevreye uyum sağlama olarak bilinen 

diğer süreç, temas daha uzun süreli ve daha derin olduğunda meydana çıkabilir.  
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Yeni bir çevreye uyum sağlama teorisi, iki kültürün uzun zaman sürecinde birbirleri ile  

temas içinde bulunduklarında, zaman içerisinde fikirlerin ve ürünlerin değişiminin 

olacağını, kültürler arasında çeşitli uyum seviyeleri üreteceğini, benzer olacaklarını 

ifade eder.   

  

Ancak, bu sürecin bir kültürün diğer kültürden daha güçlü olması gibi dengeli olup 

olmaması önemli olmayacaktır. Gösteriş etkisinde olduğu gibi, bu, sürecin daha çok 

meydana çıktığı yerdeki gelişmiş dünya / gelişmekte olan dünya ilişkileri içindedir.  

Nitekim Birleşmiş Milletler en güçlü kültürlerden birine sahiptir, bu genellikle herhangi 

kültür karşılaşmasında gelişmekte olan ülkeden biri üzerine hâkim olduğu Amerikan 

kültürüdür. Bu yeni bir çevreye uyum sağlamak için olan belirli süreç global kültürlerin 

“MacDonaldlaştırması” ya da “Coca-Colalaştırması” olarak adlandırılmıştır. Bu yeni bir 

çevreye uyum sağlama sürecinin idrak edilen olumsuz etkilerinden biri global 

kültürlerin çeşidinin azaltılmasıdır.  

1960 yıllarında kitle turizmi çağının başlangıcında, birkaç araştırmacının ve 

yorumcunun, potansiyel olarak olumlu olan şeklinde, gelişmiş dünyadan gelen turistler 

ve gelişmekte olan ülkelerin yerli halkı arasındaki ilişkileri inceleme olanakları vardı. 

Bu tür yazarlar turizmin uluslar arası anlayışın yükselmesini pozitif global güç olarak 

etkileyeceğini düşünmüşlerdir  

Yeni bir çevreye uyum sağlama yirminci yüzyılın sonuna doğru önemli bir süreç 

olmaya başlasa da, turistlerin farklı kültürler konusunda deneyim sahibi olma istekleri 

halen turist ziyaretleri için ana sebeptir. Motivasyon görmek ve deneyim amaçlıdır, ilk 

olarak, sanat, müzik, dans ve el sanatlarına dayanarak aktüel kültür ve onun sunumu. 
(42).  

 

 

 

 

 

 

 
(42). Mason ,P.(2003). Tourism impacts planning and management. (ss.44-45). Oxford: Elsevier 
Butterworth-Heinemann 
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C.4. TURİZMİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

İstihdam Etkisi 

İstihdam etkisi turizmin gelişmesine ve turizm talebinin yoğunluğuna bağlı olarak artar. 

Turizmin gelişmesine paralel olarak turistik tesis yatırımlarının artması, işgücü talebini 

artırdığı gibi ,turizmin mevsimlik özelliğinin bir sonucu olarak talebin yoğunlaştığı 

dönemlerde turistik işletmelerde işgücü talebi artar. 

Turizm genel olarak 3 tür istihdam yarattığı kabul edilmektedir. 

1) Doğrudan İstihdam: Konaklama yeme-içme işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, seyahat 

acentaları ve tur operatörleri gibi turizm işletmelerinde doğrudan çalışanalrın yaklaşık 

%75 ‘i doğrudan çalışan kapsamındadır. 

 2)Dolaylı İstihdam: turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri ve hizmetleri sağlayan 

sektörlerdeki ve turistlerin harcamalarından yararlanan faaliyetlerdeki işler dolaylı 

istihdamı oluşturur. Tarım ,balıkçılık,inşaat,el sanatları,bankalar ve imalat gibi 

sektörlerde turizmin gelişmesi ile birlikte sağlanan istihdam bu gruba dahil edilebilir. 

3)Uyarılmış İstihdam:doğrudan ve dolaylı istihdamla sağlanan gelirlerin harcanmasıyla 

ekonomide yaratılan ek istihdamdır. 

 

Yatırımları Teşvik Etkisi 

Yabancı turistlerin bir ülkeye gelmeye başlaması,önemli harcamalarda bulunması 

ziyaratler neticesinde ekonomik ve sosyal sonuçların ortaya çıkması ,devleti ve özel 

girişimcileri ülkeye veya turizm potansiyelinin bulunduğu bölgeye daha fazla yabancı 

turizst çekmek amacıyla turizm alanında yatırımlar yapmaya yöneltecektir. 

 

Gelir Etkisi  

Turizm sektörü taşıdığı özellikler dolayısıyla birçok sektörle yakından ilişkili 

olmaktadır. Bu yüzden turizm gelirleri diğer pek çok mal ve hizmetlerin ihracatından 

daha çok olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Meydana gelen gelir kilerin gelir ve rafah 

düzeyini yükseltmesi yanı sıra doviz geliri olamsı nedeniyle de turist kabul eden ülkenin 

dışalım gücünü ve dolayısıyla yeni yatırımlar yapabilme yeteneğini artırmaktadır. 



 92 

Turizmde yaratılan gelirin başta tarım, inşaat ,mobilya dekorasyon ,gıda endüstrisi ve 

benzeri birçok sektörü uyaracağı ,bu sektörlerde yeni talepler yaratacağı dolayısıyla 

ekonomide bir hareket yaratacağı ,dolayısıyla ekonomide bir hareket başlatılacağı 

belirtilebilir. 

 

     

Bölgelerarası Dengeli Kalkınmaya Etkisi  

Turizm ülkede yeni iş imkanları yaratılması suretiyle bölgelerarası gelir dağılımına 

olumlu etki yaparak ,bölgelerdeki dengeli kalkınmaya imkan sağlmaktadır. 

 

Diğer Ekonomik Sektörlere Etkisi 

Turizm taşıdığı özellikler nedeniyle diğer sektörlerle de yakı bir ilişki içinde 

bulunmaktadır. Turizm sektörü turistik ihtiyaçların karşılanmasında ekonominin bütün 

sektörlerinden faydalanmaktadır. Turkiyede turizm sektörü 33 alt sektörle ilişki 

içerisinde olduğu ve bu sektörlerin gelişmesinde doğrudan katkı sağladığı 

belirtilmektedir.bunun yanında,turizm sektörü bazı sanayi kollarını içine almakta 

bazılarını kendi ihtiyacına göre yeniden şekillendirmekte ve bir kısmınıda yeniden 

eydana getirmektedir. 

 

Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkisi, 

Turizm bir çok ülkenin dış ödemeler dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Turizm 

para akımları açısından, genellikle turist gönderen bölgede kazanılan ve tüketim dışı 

kalan ya da tasarruf edilen paranın gidilecek yörede harcanması olarak tanımlanır. 

Uluslar arası turizm hareketleri  nedeniyle elde edilen dövizler, daha çok döviz arzı ve 

talebi üzerinde etkili olmaktadır. Bu etki, dışarıya turist gönderen ülkenin döviz talebi, 

turist kabul eden ülkenin ise döviz arzını artırıcı rol oynamakta ve sonuçta ödemeler 

dengesi üzerindeki etki olarak belirginlik kazanmaktadır. Bunun Sonucunda turizm 

gelirleri ile turizm giderleri bir ülkenin dış turizm bilançosunu  oluşturmaktadır. 

 

 

.  
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BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNİN TAŞIMA KAPASİTESİ 

KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Belek bölgesi özel çevre koruma bölgesi olup Ö.Ç.K.K tarafından koruma altına alınmış 

ve kullanma kriterleri belirlenmiştir. Planlamanın amacı olarak da ekolojik değerlerinin 

araştırılması ve korunması için gerekli tedbirlerin alınması mevcut sorunların 

giderilmesi hem eğitim faaliyetlerinin hemde koruma kullanma dengesinin kurulmasını 

sağlayacak çevre düzeni planları ile yerleşim sahalarını sağlıklı bir şekilde oluşturmak 

amacıyla imar planlarının yürürlüğe konması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belek 

konumu Antalya il sınırları içerisinde olup toplam 135 kilometrekarelik alana sahip olan 

Serik ve Manavgat ilçelerinin bir bölümünü kapsamaktadır. 

 

İlk etapta bölgenin fiili durumunu saptamak için ;Genel Jeolojik, Tektonizma, 

hidrojeoloji, toprak, iklim, flora ve fauna, ormancılık,, tarım, sosyo –kültürel yapı ve 

tarihi özellikleri incelenmiştir. 

 

İkinci etapta çevre düzeni plan hükümlerinin hedefleri belirtilmiş ve yapılaşma kriterleri 

belirlenmiştir. Kirlenmenin önlenmesi için  endüstriyel atık su, evsel atık su ele alınmış 

turizm tesisi tanımı, sit alanı tanımı, deniz kaplumbağa bölgeleri tanımlanmıştır. 

Doğal karakteri korunacak alanlar olarak: makilikler, fundalıklar, sazlıklar ve bataklık 

alanlar olarak belirtilmiştir. Kontrollü hassas zonlar ise orman alanları, ağaçlandırma 

alanları, kamu kurumu alanları, kumsal alanlar ,kaplumbağa koruma bölgesi gibi 

alanlardır. 

Özel çevre koruma plan notlarından anlaşılacağı gibi bu alanı kullanacak olan turistlerin 

ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve nitelikte yapılaşmanın kriterleri ortaya konulmuş ve 

bu alanda korunacak araziler ve kaplumbağaların yerleri belirlenmiştir. 

Belek bölgesinin sahip olduğu doğal ekolojik kültürel ve tarihi değerlerin ,çevre 

kirlenmesi ve bozulmasına karşı korunması ,doğal değerlerin ve tarihsel değerlerin 

gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına alınması amacıyla 21/11/!990 tarihinde 

belek bölgesi ‘Belek özel çevre koruma bölgesi olarak’ tespit ve ilan edilmiştir.(43) 

 
(43). Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.(1990).Özel çevre koruma bölgesi belek. (ss:7) Ankara 
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 özel çevre koruma bölgelerinde  yürütülen faaliyetler ise hem ekolojik değerlerin 

araştırılması ve korunması için gerekli tedbirlerin alınması , mevcut çevre sorunlarının 

giderilmesi, hem eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi hem de koruma kullanma 

dengesinin kurulmasını sağlayacak çevre düzeni planları ile yerleşim sahalarında 

sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla yapılan imar planlarının yürürlüğe konulması 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. (44)  

Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci etapta belek bölgesinin fiili durumu 

belirlenmiştir.İkinci etapta ise 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan hükümleri ele 

alınmıştır. 

Birinci etapta  bölgenin konumu , genel Jeolojik, tektonizma ,hidrojeoloji toprak, iklim, 

flora ve fauna, ormancılık, tarım, sosyo –kültürel yapı gibi bölgenin özellikleri 

belirtilmiştir. İkinci etapta ise yapılaşma kriterleri ,olanak ,hedef, kapsam,tanımlar,genel 

hükümler ,özel hükümler, ,özel hükümler bölümünde :sit alanlar ,bağ-bahçe alanları, 

doğal karakteri korunacak alanlar, kontrollü hassas zon bölgeleri, orman alanları, 

ağaçlandırma alanları ,kumsal alanlar,su ürünleri ,maden ocakları,kaplumbağa koruma 

bölgesi,tampon bölge ele alınmıştır. 

 

Turizmde Taşıma Kapasitesi 

 

Turizmde taşıma kapasitesi bir alanın doğal kaynakları toplumu ekonomi ve kültürü 

üzerinde olumsuz etki yaratmadan aynı zamanda ziyaretçi tatminini azaltmadan bir 

alanın maksimum kullanımı olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda taşıma kapasitesi 

bir alanı kullanırken, o alanın fiziksel çevresini kabul edilmeyecek derecede 

değiştirmeyecek ve gelen ziyaretçilerin deneyimlerinin kalitesini kabul edilmez 

derecede düşürmeyecek o alanı kullanabilecek maksimum turist sayısıdır. 

 

 

 

 

 
 (44). Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı.(1990).Özel çevre koruma bölgesi belek. (ss:6) Ankara 
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Turizm taşıma kapasitesi dört ana grup parametreyi göz önüne alır. 

1)Fiziksel-Ekolojik Bileşen 

2)Sosyo-Demografik bileşen 

3)Politik-Ekonomik bileşen 

4)Psikolojik Bileşen 

 

Fiziksel-Ekolojik Bileşen 

Sabit ve değişken bileşenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sabit bileşenler 

çoğunlukla ekolojik kapasite olarak da tanımlanmaktadır. Bileşenler insanoğlu 

tarafından değiştirilemez. Aslında sınırlar tahmin edilmeli dikkatlice gözlenmeli ve 

onlara uyulmalıdır. Aynı zamanda doğanın kendini yenileyebileceği veya taşıyabileceği 

değer olarak ele alınmalıdır. Belek bölgesinde ekosistemi oluşturan bölümlerin bir kısmı 

belirlenmiştir. Fakat hava, su, arazi, flora ve faunanın kendini, çevrenin 

yapılaşmasından,dolayısıyla nüfusun artmasından doğacak ekosistemin tüketilmeden 

kirletilmeden doğal kaynakların kullanılması etkileşiminin limitleri belirtilmemiş başka 

bir deyişle ekosistemin taşıyabileceği kapasiteyi tarifleyen veriler ortaya konmamıştır. 

Değişken bileşenler: su temini, kanalizasyon (katı ve sıvı atıklar) ,enerji (elektrik 

doğalgaz);ulaşım, posta ve iletişim hizmetleri,sağlık kurumları gibi altyapı hizmetleri 

var olarak kabul edilmiştir. Fakat çevrenin kullanımından doğan etki ile yapılaşmanın 

ekosistemde oluşturacağı değişiklikler saptanmamıştır.  

Fiziksel –ekolojik taşıma kapasitesini etkileyen faktörler: 

Fiziksel: 

kullanılacak alanın büyüklüğü  

erişilebilir alan  

çevrede oluşturacağı görsel etki 

estetik 

 konaklama yerinde oluşturacağı kalite 

yer sağlanabilecek kişi sayısı 

 ulaşım gibi 
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Ekolojik : 

Koruma ihtiyacı  

Çevrenin hassasiyeti 

Vahşi yaşam 

Bitki örtüsü 

Canlı soylarına karşı duyarlılık 

Canlı soylarının eşsizliği 

Flora ve fauna gibi ekosistemi etkileyen birçok faktörlerden bir kısmı yüzeysel bilgilerle 

donatılmıştır. Flora ve fauna arazinin kapsamlı yöresel incelemeler isim olarak 

belirtilmiştir. 

 

 Sosyo- Demografik bileşenler 

Taşıma kapasitesini etkileyen sosyo-demorafik parametreler ;yerel topluluklarla ,turist 

nüfus sayısıyla  ve bunların birbirleriyle ilişkileriyle ilgilidir. Taşıma kapasitesini 

etkileyen demografik girdileri hesaplamak kolayken sosyal etkenleri ölçmek daha 

zordur. Yerel nüfusun ne kadar ziyaretçi kaldırabileceği ,yabancılarla daha önce ne 

kadar deneyimi olduğuna ve yerel nüfusun turizm aktivitelerinden ne kadar 

yararlandığına bağlıdır. 

Sosyo demografik bileşenlerin kapsamı ,yerel topluma göre önemli sosyal boyutlardır. 

Turizmin yaratacağı işgücü veya mevcut işgücü, eğitilmiş personel ,yerel toplumun 

kimlik duygusu ,gelecek turistlere karşı deneyimli olup olmamalarıdır. Belek bölgesinin 

sosyo-demografik bileşenleri olarak, tipik Akdeniz yerleşmeleri bahsedilmiş ve tarıma 

dayalı ekonominin son yıllarda turizme kaydığı belirtilmiştir. 

 

Politik-Ekonomik Bileşen 

Politik-Ekonomik parametreler ilk olarak turist ve turizm gelişimini ve planlamasını 

hızlandırmak için verilen teşvikler ve ekonomik yatırımları kapsamaktadır. Bu tip 

ekonomik kriterler turizmi hızlandırmasına rağmen taşıma kapasitesinin üzerine 

çıkabilmektedir. Politik ve ekonomik teşvikler kontrol edilebilir sayısal değerler 

olmasına rağmen aşan talep taşıma kapasitesinin aşılmasını ortaya çıkarmaktadır. 
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Psikolojik Bileşen 

Psikolojik taşıma kapasitesine algısal taşıma kapasiteside denmektedir. Bir çekim 

yerinin çekiciliğini kaybetmeye başlamadan önce turistlerin hoşgörüyle 

karşılayabilecekleri kalabalıklaşma düzeyi şeklinde ifade edilmektedir. 
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SONUÇ 

Günümüzde insanın-doğayla olan ilişkisini algılayışı birçok insan kaynaklı çevresel 

problemlere yol açmıştır. Bu görüş doğayı insan amaçları için araçsal bir değere sahip 

olarak gören, doğanın insanlara sağladığı fayda ölçüsünde değerli olduğunu, insan 

olmayan varlık ve nesnelerin sadece insanlarla bağlantılı olarak değer sahibi olduğunu 

söyleyen geleneksel bir görüştür. Doğada varolan her şeyin maddi bir yarar sağlaması 

için varolduğu, buna dâhil olarak estetik ve ruhsal yararları da sayabileceğimiz görüşü 

vardır. Çevre problemlerinin sadece insan menfaatlerine dokunduğu zaman önem 

kazanması söz konusudur. 

 

Tüm ahlaki yükümlülük insanlar arası ve insanlara özgü olarak görülmüş insanlar ahlaki 

ilgi gösterilmesi gereken tek varlık olarak ele alınmış. Diğer yandan çevre felsefesinin 

oluşmasına büyük katkıları bulunmuş leopold’a göre tüm ahlak bilimlerinin bireyin, 

birbirine bağlı kısımlardan oluşan bir topluluğun üyesi olduğu önermesine dayandığını 

ve yeryüzü etiğinin bu topluluğun sınırlarını, toprağı, suları, bitkileri, hayvanları ya da 

tüm toprağı kapsayacak şekilde genişlettiğini söylemektedir böylelikle insanın rolünü 

toprak topluluğunun fethedeni konumundan çıkarıp o topluluğun basit bir üyesi haline 

getirmiştir. Toprağı kendi içerisinde insanlara sağladığı araçsal, faydalı, etkili değeri 

haricinde kendi hakları içerisinde değerli kılar. Başka bir deyişle toprağın kendisi 

insanın ahlaki saygısını hak etmektedir. 

 

Yeryüzü etiğinde bunu savunan şöyle bir örnek vermiştir. Odysseus Truva savaşından 

geri döndüğünde yokluğunda davranışlarından şüphe duyduğu bir düzine köle kızı 

uygunsuz davranışlarından ötürü astırmıştı.(45) Kızların asılması o zaman için ahlaki bir 

sorun teşkil etmiyordu çünkü o zaman için onlar bir çeşit mülkiyetti doğru veya yanlış 

değerlendirilmelerine konu olacak değildi ama şimdi böyle bir şey söz konusu değil o 

zamandan beri ahlaki anlayış çok gelişti. Şimdi bizde toprağı bir mülkiyet gibi 

görüyoruz davranışlarımızda doğru yanlışı gözetmiyoruz. Oysa yeryüzü etiğinde toprak 

bir enerji çeşmesi olarak görülmekte ve bir gün ahlakın gelişerek toprağın bir mülkiyet 

mal olarak görünmekten çıkıp ona karşı doğruyu yanlışı ayırma çabasına gireceğimiz  

 
(45)
 Leopold,A. (1949). A sand county almanac.(ss.201-226)NY:Oxford University Press 
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öngörülmektedir. Bu aşamada yeryüzü etiği toprağı da ahlaki saygınlığı hak ettiğini 

söyler ve geleneksel anlayışlara meydan okuyarak insan olmanın ne demek olduğunu 

yeniden düşünmemizi sağlar. 

 

Derin ekolojide çevre merkezli görüşün bir diğer önemli görüşü olarak, doğanın 

insanlar için taşıdığı faydadan bağımsız olarak, doğadaki varlıkların varolmalarının ve 

gelişmelerinin kendi başına bir değer taşıdığını içsel bir değeri olduğunu savunur.. 

İnsanların çok önemli ihtiyaçlarını karşılamak dışında bu değerleri bu zenginliği ve 

çeşitliliği azaltmaya hakları olmadığını savunur. Bugünkü nüfusun çok fazla ve çevreyi 

zorlayıcı olmasından dolayı bir nüfus kontrolüne ve düşüşe ihtiyaç olduğunu söylerler. 

 

Yeryüzü Etiğinde olduğu gibi derin ekolojide de geleneksel kalıpları düşünce ve 

tavırları sorgulama değişim ve gelişim isteği vardır. Bunun için ekonomik teknik ve 

ideolojik yapılarda değişiklik yapılmak gerektiğini savunmakta ve buna bir başlangıç 

olarak insanları eğitmek bir bilinç değişikliği yaratarak çevresel bilinci oluşturma 

gerekliliği üzerinde dururlar. 

 

İnsanlar artık doğanın kanunlarına uymaktansa daha önce hiç olamadığı kadar teknoloji 

ve bilimsel buluşlarla doğanın sınırlarını değiştirmekte ve ortadan kaldırmaktadır. 

Bunun sonucu olarakta teknolojik değerler çevresinde bir odaklanma ortaya 

çıkmaktadır. Teknomerkezlilikte ise insanın doğa üzerindeki kontrolüne çevresel 

problemlerin çözümünde bilimsel ve teknolojik ilerlemeye, tüketime her şartta 

ekonomik büyümeye, materyalist hedeflere yönelirler doğaya araçsal bir değer verir 

sadece bir kaynak olarak görmektedir. 

  

Günümüz insan kaynaklı çevresel problemlerin insan yaşamının kalitesini 

sürdürebilirliğini varlığını tehdit etmesi bazı durumlarda insanın en temel ihtiyaçlarını 

dahi karşılayamaz şekle dönüştürmesi insanın doğayla olan ilişkisini geleneksel düşünce 

kalıplarını tutum ve davranışlarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur. 

 

Sistemimizi oluşturan ekonomik, teknik ve ideolojik yapıları sorgulamalı ve gerekli 

değişiklikleri yapmalıyız. 
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Bunun için her şeyden önce doğayı algılayışında bilincimizde sorgulama ve değişiklik 

yapmalıyız. İnsanı doğanın üstünde gören bir anlayış yerine insanla doğanın bir bütün 

olduğu bir olduğu bizim onun bir parçası, topluluğun bir üyesi olduğumuz anlayışını 

yerleştirmeli, aynı zamanda doğadaki tüm canlı cansız nesnelerin insanlar için sağladığı 

faydadan bağımsız olarak bir içsel değeri olduğu anlayışına gelmeliyiz. Burada değerin 

insan bilincine dayandığını yadsıyamayız. Sadece insanlar değeri belirleyebilir veya 

atfedebilirler. Değer insan bilincinden doğar. Ancak biz bu değerlerin farkına varırız, 

yaratmayız. Değerin insanlar tarafından atfedilmesi ve farkına varılması değerlerin 

insan merkezli değerler olması gerektiği anlamına gelmez. Değeri insan verir 

diyebiliriz. Ama değerli olan sadece insanlar ve onların çıkarlarıdır diyemeyiz. İnsanları 

doğanın üstüne koyacak insan merkezli değerleri insanın – doğayla olan ilişkilerinde 

esas ölçüt olarak alamayız. Doğanın insanlar için sağladığı faydadan bağımsız olarak 

içsel bir değeri vardır. 

 

İnsanlar her ne kadar eşsiz özellikleri sahip olsalar da doğada var olan diğer 

organizmalar geçerli olan ekolojik kanunlar insanlar içinde geçerlidir. Bu sınırlı olan 

doğal kaynaklara bağımlılık ve nüfusu kontrol ederek dünyanın taşıma kapasitesine 

daha az baskı yapma ihtiyacıdır. 

 

Populasyon büyüklüğü kirlilik ve kaynak tükenmesi gibi diğer çevresel konular 

üzerinde direk etkisi vardır. Nüfus arttığı zaman var olan kaynakları tüketme eğilimde 

olur. her kara parçasının belli bir taşıma kapasitesi vardır. Kaynakların kendini 

yenileyebilme hızından hızlı tüketilmesi sonucu nüfus da kıtlık, salgın hastalık veya 

savaş sonucu bir düşüş yaşanmakta ve doğa daha sonra  daha düşük bir taşıma 

kapasitesi ile tekrar dengeye gelmektedir.. 

 

Taşıma kapasitesi bir alanın gelecekte de besleyebileceği nüfus büyüklüğünü 

azaltmaksızın şu anda besleyebileceği nüfus hacmidir. Ayrıca taşıma kapasitesi bir 

bölgenin mevcut doğal kaynakları ile sosyal kültürel ekonomik doğasını bozmadan 

besleyebileceği nüfus hacmi olarak da tanımlanabilir. 
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Doğal kaynaklara baskı yapan nüfus olduğu kadar yaşam standardıdır. Bazı bilim 

adamları dünyanın taşıma kapasitesinin 2 milyar olduğunu söylerken bazıları da 40 

milyar demektedir. 40 milyar diyenler eğer gelişmiş zengin ülkeler, zengin insanlar 

daha büyük arabalar evler, tüketim toplumu olma gibi lükslerden vazgeçerlerse o zaman 

40 milyar insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söylemektedirler. 

  

Turizm sektörünün varlığı sürdürülebilirliği ve kalitesi çevreye dayanmaktadır. 

Dolayısıyla turizm çevre ekonomik ve sosyokültürel yapı üzerinde birçok etkiye 

sahiptir. Turizm sektörünün dünya ekonomisi içindeki yerinin onu birçok yönden 

vazgeçilmez kılmasından ötürü yarattığı olumsuz etkiler göz ardı edilmemelidir. 

 

Burada turizmle ilgili tutumlarımızda karalarımızda etkinliklerimizde çevresel 

problemleri nelerin oluşturduğunu doğru ve yanlışın ne olduğunu ayırt etmemiz bir 

turizm etiği oluşturmamız gereklidir. Bu etik, temellerini çevre felsefesinden çevre 

merkezli görüşten almalı ve ekolojik kanunlarla uyum içerisinde yaşamanın en önemli 

şartlardan biri olan taşıma kapasitesinin anahtar rol oynadığı bir anlayıştan 

kaynaklanmalıdır. 

 

Bir turistik yörenin nüfusu yüksek sezonda çok artmaktadır. Buna bağlı olarak doğal ve 

kültürel kaynaklara olan baskıda artmaktadır. Turizmde taşıma kapasitesi bir alanın 

kaynakları, toplumu, ekonomi ve kültürü üzerinde olumsuz etki yaratmadan aynı 

zamanda ziyaretçi tahminini azaltmadan oranın maksimum kullanımı olarak 

tanımlanmıştır. Taşıma kapasitesi turizm planlaması için önemlidir. 3 başlık altındaki 

kriterlerle ölçülür ve turizmde çevreyi koruma – kullanma dengesi için kritik noktadır. 

 

Bu başlıklar fiziksel – Ekolojik, Sosyo – Demografik ve Politik – Ekonomik 

Bileşenlerden oluşmaktadır.  
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