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Özet
Ýnsanýn insanla ve tabiatla iliþkisi ego aracýlýðýyla kurulur. Saðlýklý ve karakterli ego
inþasý insan-insan iliþkilerinde önemli iken, ekolojik ego, insan-tabiat iliþkilerinin saðlýklý
olmasýnda kritik bileþendir. Ekolojik ego, düþünce, duygu ve davranýþ boyutlarýnda
doðaya zarar vermeyen, varlýklara saygý duyan stabil bir ego durumudur. Çevre
problemleri, temelde ego ve çevre arasýndaki saðlýksýz iliþkilerden kaynaklanýr. Egonun
bireyi koruma eksenli tutum ve davranýþlarý, çevre saðlýðýný birinci derecede
etkilediðinden, ego ekolojisinin anlaþýlmasý doðanýn ekolojisini analiz etmek kadar
önemlidir. Çevre bilimlerindeki araþtýrmalarýn birincil amacý, doðaya zarar verici insan
tutkularýnýn ve davranýþlarýnýn kontrol edilmesini hedeflemediðinden, çevrenin
korunmasýna çok az katký yapmaktadýr. Ekolojik farkýndalýk ve bilinçlilik düzeyi, ego
farkýndalýðýna baðlýdýr. Egonun ekolojisini çözümlemeden ve ekolojik ego'lar inþa
etmeden çevre problemlerini çözmek oldukça zordur. Düþünce-duygu ve davranýþlarý
içsel olarak düzenleyen egonun fonksiyonlarý, ekopsikolojinin etik deðerleriyle (zarar
vermemek, saygý duymak ve katký yapmak) kontrol edilebildiðinde, çevreye zararlý tutum
ve davranýþlarýn kontrol edilip yönetilebilmesi mümkün olacaktýr.
Anahtar Kelimeler: Çevre koruma, ekolojik ego, ekopsikoloji, saðlýklý ekosistem.
New Concept in Environmental Conservation: Ecological Ego
Abstract
The relation of human being with man and nature is built by ego. Ecological ego is
critical element in relations between man and nature, while healthy ego with good
character is more important in human relations. Ecological ego is thestabile state of ego
which gives mentally, emotionally and behaviourly no harm to nature, but also respectful
to all creatures. Environmental problems are mainly derived from ill-relations of ego and
environment. Understanding the ecology of ego is important as much as the
understanding of nature ecology since self survival based attitudes and behaviours of ego
affects primarily environmental health. The research data from environmental sciences
makes little contribution to environmental conservation, since the primary research
objective in environmental sciences are not targeted to controlling of human passions and
behaviours damaging to nature. The degree of ecological awareness and consciousness
are dependent on the awareness of ego. It is quite difficult to solve environmental
problems unless understanding of ecology of ego and building up ecological ego states. If
functions of ego regulating internally thinking, emotion and behaviour could be
controlled by ethical values of ecopsychology (not to give harm, to be respectful, to make
contribution to nature), then it would be possible to control and manage the attitudes and
behaviours harmful to environment.
Keywords: Ecological ego, ecopsychology, environmental conservation, healthy ecosystem.

GÝRÝÞ
Multidisipliner özellikleriyle karakteristik Ekoloji, biyolojinin bir dalý, baðýmsýz bilimler topluluðu, doðanýn korunmasýna yönelik araþtýrmalar
yapan bilim dalý, sistem-bilim açýsýndan dünyayý
algýlayan bir dünya görüþü, çevreyle uyum içinde
yaþama bilimi gibi taným açýlýmlarýna sahiptir
(Trudgill 2001). Ekosistem içinde aðýrlýklý olarak
doðal dengeyi bozan ve çevreyi kirleten, insanýn
üretim-tüketim faaliyetleri ve davranýþlarýdýr.
Ýnsanýn çevreye yaptýðý etkileri araþtýran ve çevreyi
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korumaya yönelik tedbirler geliþtiren bilim dallarý,
insan ekolojisi, ego ekolojisi veya insan ekosistem
ekolojisidir (Heemskerk 2003, Stepp 2003).
Bitki ve hayvanlar, ekolojik bir kap içinde
yaþamlarýný sürdürebiliyorsa, insanlar da, ego kafesi
içinden çevreleriyle etkileþirler. Eko, egonun geliþtiði, þekillendiði ortam ve çevreyi tanýmlar. Ekoloji
biliminin kavramlarý, çevresindeki nesnelerle iliþki
kurarak geliþen insana özgü ego yapýsýný anlamada
çok önemli bir temsili dürbündür. Canlýlar için ev,
ortam, barýnak anlamýna gelen "Eko" ile insanýn
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diðer bireylerle ve çevreyle etkileþimini düzenleyici
"Ego" arasýndaki çok boyutlu iliþkiler, geçen yüzyýlda
göz ardý edilmiþ ve insanýn iç uzayýndan daha çok dýþ
evreni çözümlemeye odaklanýlmýþtý. Ýnsaný þekillendiren tutum ve davranýþlarý yönlendiren
faktörlerin içsel deðil dýþ kaynaklý olduðuna inanýlmýþtý. Ancak çevre problemlerinin kök sorunlarý
konusunda son yirmi yýldýr yürütülen araþtýrmalar,
çevreye zarar veren insan davranýþlarýnýn hem iç
hem de dýþ faktörlerle kontrol edildiðini ortaya
çýkardý. Çevreye zararlý, nötr ve faydalý þeklinde
sýnýflandýrýlan insan davranýþlarýný güdüleyen içsel
faktörlerin özel bir örgütlenme biçimi olan egoyla,
kontrol edildiði gün ýþýðýna çýktý (Caro 1999, Abel
2003, Garner 2003).
Ego: Ýnsaný Koruyucu Kafes
Genler ve memler olarak iki miras üzerinde yaþamýný sürdüren insan, kompleks, akýþkan ve deðiþken
bir sistemdir (Bouchard 2001). Zihindeki gerçekliðin ve aktivitelerin temel birimleri olan mem,
beyin-zihin sisteminde ortaya çýkan semboller,
kavramlar ve inançlarý tanýmlar. Kavramsal bir icat
olan mem, genin kültürel analoðudur. Beyin-zihin
sisteminde oluþur, saklanýr, çeþitlenir, kopyalanarak
aktarýlýr (Feldman 1996, Aunger 2002). Ýnsanýn
deðiþkenliðini ve akýþkanlýðýný saðlayan stabil
algoritmalardan biri egodur. Bireyin kiþisel kontrol
arayüzü olan ego, parçada bulunmayan ancak sistem
oluþtuðunda ortaya çýkan (emergent) bir olgudur
(Palombo 1999). Çevreden gelen uyaranlarý filtre
edip, yapýlandýran iþlem mekanizmalarýna sahip ego,
gerçekliði algýlama filtresidir. Her egonun kendi
algoritmasýna göre ürettiði cevap, çevreyi kirletici,
nötr veya temizleyici olabilir.
Ekoloji, iletiþim, kültür ve toplum arasýndaki
kompleks iliþkileri anlamada yeni bir bakýþ açýsý
sunar. Ekolojik bakýþ açýsý, kültürel ekoloji ile
kültürel egolojinin (ego bilimi), birbiriyle baðlantýlý
olduðunu gösterir. Ego, çevresindeki insanlarla ve
varlýklarla etkileþerek, kültürü üretir. Ego
fonksiyonlarý olan kültürün ekolojisini, kültürel
ekoloji çalýþýr. Her ego geliþimini belli bir kültür
içinde tamamladýðýndan, kültürün özelliklerine göre
þekil alan ego, ya özgüveni ve saygýsý yüksek, kendi
ayaklarý üstünde durabilen, giriþimci özellikleriyle
karakteristik bireyi ortaya çýkarýr. Veya kendi
dýþýndaki egolara ait, deðerlerin, prensiplerin
karýþýmýndan oluþan bireyden ziyade kolektif
kimlikle karakteristik bireyi inþa eder. Yaþamayý ve
kendi dünyasýný yücelten narsist ego kültürü ile
birlikteliði ve yaþatmayý öne alan altrustik ego
kültürünün çevre korumasýna katkýlarý eþit deðildir
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(Naveh 1995, Pavao-Zuckerman 2000, Pandey
2003).
Ýnsan egosu, nefis, saðlýklý ve karakterli ego ve
ekolojik ego olarak tanýmlanan üç boyutlu bir alt
sisteme sahiptir. Ýnsanýn insanla ve insanýn tabiatla
iliþkisi, ego üzerinden gerçekleþtirilir. Saðlýklý ve
karakterli ego inþasý, insan-insan iliþkilerinde önemli
iken, ekolojik ego, insan-tabiat arasýndaki iliþkilerde
kritik faktördür. Ýnsanýn tabiatla iliþkilerini
düzenleyici ego bileþeni, ekolojik egodur. Egonun
çevreyle iliþkilerini düzenleyen ekolojik ego,
düþünce, duygu ve davranýþ boyutlarýnda doðaya
zarar vermeyen, doðadaki canlý-cansýz bütün
varlýklara saygý duyan stabil bir ego hâlidir. Bu
açýdan egonun þekillendiði çocukluk döneminde,
saðlýklý ve karakterli ego ile ekolojik ego inþasý, çevre
korumasýna yönelik aktivitelerde kritik öneme
sahiptir ( Hibbard 2003, Rowe 2003).
Çevre Korumasýnda Ekolojik Ego Kavramý
Çevreyi koruyabilmek için öncelikle belli bir
ekosistem içinde, varlýklarla iliþkiye girerek þekillenen ego'yu anlamak gerekir. Ýnsan ekosisteminin
temel yapýtaþlarý, bireyi korumaya yönelik olarak
otomatik modda çalýþan egolardýr. Ýnsan davranýþlarýnýn yüzde sekseni, ortama uyum saðlamaya
ve çevresindeki diðer insanlarýn onayýný aramaya
yöneliktir. Ýçden dýþa bakýlýrsa, insan davranýþlarý,
içgüdüleri ve tutkularý içeren egonun etkisi altýnda
þekillenir. Dýþdan içe bakýlýrsa, tutum ve davranýþlar,
fiziki ve sosyokültürel çevrelerin yönlendirmesi ve
baskýsýyla ortaya konur. Ýnsanýn içinde yaþadýðý
çevreye uyum kapasitesi, güç, onay ve ilham arama
üzerinden gerçekleþtiðinden, bu içsel güdülenmeler
kontrol altýna alýnýp etik olarak düzenlenmezse,
doðal kaynaklarý sömürmeye dönüþür. Kiþi, varlýðýný
sürdürebilmesinin devamlý ele geçirmeye baðlý
olduðuna inanmaya baþlar. Günümüzde çevre
kirliliðini hýzlandýran aþýrý tüketimin temel
tetikleyicisi, insanýn içsel güdülerinin, arzularýnýn
aþýrý uyarýlmasý ve doyurulmasýnýn zorunlu olduðu
yönünde koþullandýrýlmasýdýr. Bu açýdan çevre
bilimlerindeki araþtýrmalar ve ortaya konan tesbitler,
kirletici ve zarar verici insan davranýþlarýnýn ve
tutkularýnýn kontrol edilmesine yönelik olmadýðýndan çevrenin korunmasýna çok az etki
yapmaktadýr. Egonun bireyi koruma eksenli tutum
ve davranýþlarý, çevreyi birinci derecede etkilediðinden, ego ekolojisinin anlaþýlmasý doðanýn ekolojisini analiz etmek kadar önemlilik kazanmýþtýr. Bu
yüzden çevreyi koruyucu ekolojik farkýndalýk ve
bilinçlilik, ego farkýndalýðýndan geçer. Çevre
korumasý, bireyler içsel olarak düþünce-duygu ve
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davranýþlarýný düzenleyen ego yapýlarýný etik deðerlerin emrine verebilme becerisi kazandýklarýnda
mümkün hale gelir. Ego merkezli yaþam algýsýndan,
canlý merkezli, trans-ego öncelikli yaþama paradigmasýna geçmeden, kiþi ekosistemin hakimi deðil,
bir parçasýdýr þeklinde zihniyet devrimi yapmadan
veya bencil egolar, ekolojik egolara dönüþtürülmeden çevre problemlerine yol açan kök
sorunlar ortadan kaldýrýlamaz (Garner 2003, Rowe
2003, Trombulak 2004).
Ýç ve dýþ uzay, etkileþen dinamik bir bütün
olduðundan içimizde olan þey dýþa yansýr. Dýþda
olup biten þeyler, iç dünyamýza etki eder. Egonun
bileþenleri olan zihin, duygu ve davranýþ birlikte ele
alýnýp iyileþtirilmezse, bireyin hem kendi saðlýðýný
hem de çevrenin saðlýðýný sürdürülebilir kýlmasý çok
zordur. Günümüzdeki çevre problemlerinin büyük
bir kýsmý, yapýsal deðil, iliþkisel olduðundan ego
merkezli insan-çevre iliþkileri restorasyona girmeden, insanýn ve ait olduðu topluluklarýn bütüncül
saðlýðýna kavuþmasý zordur (Trudgill 2001). Kiþinin
içinde yaþadýðý çevrelerle iliþkisi ve etkileþimi,
saðlýklý ise birey saðlýklýdýr, saðlýksýz ise hastadýr.
Çevre korumasýnda ekolojik ego inþa edebilmek,
biyotik ve abiyotik faktörleri yönetebilmek kadar
önemlidir. Çevre-insan etkileþimiyle gerçekleþen
çevre korumasýnda, insan egosunun ötekiyle
iletiþiminin biçimi, son derece belirleyicidir. Niyetleri, bakýþ açýlarý ve bilinçaltý inanç sistemleriyle
karakteristik egolarýn çevreyle iliþki biçimlerine ait
bilgilerin, biyolojik ve abiyotik faktörler ile
bütünleþtirilmesinin zamaný gelmiþtir. Çünkü insan
davranýþlarýnýn çevreye zarar verip vermediði, ego
yapýlarýnýn ne ölçüde ekolojik ego özelliklerine sahip
olduðuyla doðrudan baðlantýlýdýr. Çevrenin etkin
korunmasýnda doðanýn ekolojisi deðil, insanýn ekolojisinin anlaþýlmasý önceliklidir (Pavao-Zuckerman
2000). Ýnsan ekosistem ekolojisinin çekirdek yapýsý
olan egolar, ekolojik ego sistemlerine dönüþtürülmedikçe, çevre problemleri çözülemez.
Ýnsan Ekosistem Ekolojisi
Her bir ego, baðýmsýz iþleyen yapý olmasýna karþýn, sosyal birliktelikler oluþturmaya ve belirli otoritelere tutunmaya ihtiyaç duyar. Deðiþik sayýlardaki
bireylerin örgütlenmesiyle meydana gelen, ailenin,
þirketlerin, iþletmelerin ve toplumun da bireysel ego
filtrelerinden oluþan kompoze ego filtreleri veya
editörleri vardýr. Ekosistemlerin üç temel bileþeni ve
döngüsü, madde, enerji ve bilgidir (Stepp 2003).
Ego, eko içinde bu üç bileþeni deðiþ tokuþ ederek
geliþtikten sonra, bu üç bileþenin çevreyle deðiþ
tokuþunu düzenleyici temel yapýya dönüþür. Birey,
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populasyon ve dünya ekosistemleri þeklinde üç
hiyerarþik örgütlenme, ego aktivitesiyle þekillenir.
Ýnsan ekosistemlerinin diðer ekosistemlerden farký,
bilgi ve inanç sistemlerini kullanarak anlam örgütlenmeleri oluþturmalarý, kültür içinde üretilen
bilginin tarihsel geliþimi ve bilgi aktarýcý örgütlenmelerin varlýðý, insana özgü madde, enerji ve
bilgi çeþitleri, bunlarýn akýþ döngülerinin çeþitlenmesidir (Stepp 2003).
Ekoloji triadý ile ego triadý (çekici, uzaklaþtýrýcý ve
düzenleyici kuvvetler) sürekli etkileþim halinde
olduðundan insaný bütüncül düzeyde anlamak,
"ego"sunu ve "eko"sunu birlikte çalýþmaya baðlýdýr.
Ýnsana ulaþan bilgileri algýlama, analiz ve deðerlendirme sistemi olan Ego'daki aþk ve arzular,
madde, enerji ve bilginin sisteme doðru akýþýný
saðlar. Öfke ise, insana zarar veren madde, enerji ve
bilginin sistemden uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. Akýl,
idrak ve zeka ise, zihindeki bunlarýn analizlerini
yaparak tercihler üretir.
Ekosistemden Egosistem Ekolojisine
Egolarýn etkileþimini çalýþan ego ekolojisinin
metaforu, ekosistem ekolojisidir. Ego yapýlarýnýn
çevreleriyle etkileþimi sonucunda insan ekosistemleri geliþir. Ýnsan ekosistem ekolojisi, üç temel
iliþki tarzýný ve aralarýndaki etkileþimleri araþtýrýr.
Birincisi, insan çeþitliliðini (etnik, kültürel, düþünsel, duygusal, davranýþsal) oluþturan bireyler arasýndaki iliþkiler, ikincisi, bireylerin bir araya gelerek
oluþturduklarý kommuniteler (gruplar) içinde
yürüttükleri organize faaliyetler. Üçüncüsü, bu
aktivitelerin çevrede meydana getirdiði deðiþim ve
etkileþimler (Pavao-Zuckerman 2000, Step 2003).
Bireye ait özgün yapýlar olan egolarýn, farkýndalýðý, algýlama seviyeleri, bilinç düzeyleri,
verileri iþleme kapasitesi, zihin-duygu-davranýþ
eksenli yetenekleri, kiþiden kiþiye farklýlaþýr. Her ego
sisteminin çevresini etkileme ve dönüþtürme
katsayýsý farklý olduðu için, insan ekosistemlerinde
belirleyici yapýlar, egolarý güçlü olan birey ve onlarýn
etrafýnda oluþan topluluklardýr. Egosistem
ekolojisini anlamada kullanýlan temel kavramlar,
komplekslilik, uyum saðlayýcýlýk (adaptif), dinamik,
organize edici, düzenleyici yapý, hiyerarþi, ölçek,
otokatalitik, tasarým, nonlineer, geridönüþümsüzlük, emergent, geliþim, tarihsellik, yönelim,
sürpriz, belirsizlik, kaotik ve sistem dinamiði
ilkeleridir. Bu kavramlar kullanýlarak egonun
mahiyeti ve iþleyiþi deþifre edilmekte ve ekolojik
egoya sahip bireylerin yetiþtirilmesini mümkün
kýlacak çevre tasarýmlarýnýn üretimi ve inþasý
hedeflenmektedir.
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Çevreyi Korumada Ekopsikoloji
Ýnsanýn çevresiyle iliþkilerini düzenleyici ekolojik ego, hem egolojinin(ego bilimi) hem de
ekopsikolojinin araþtýrma alanýdýr. Yaþam ve zihnin
kompleksliliði, fiziki, biyolojik zihinsel ve kültürel
sistemlerin hiyerarþik olarak kaotik etkileþiminden
kaynaklanýr. Bilinçaltý oluþmadan ne bilinç nede
düþünme mümkün olduðundan, zihin ekolojik
olarak inþa edilen bilinçaltý ile þekillenir. Sanayileþmiþ modern toplumlarda bireylerin ekolojik
bilinçaltý bastýrýlmýþ ve modern insan doðayý ele
geçirmeye odaklanmýþtý. Modern insanýn çevreyle
tekrar barýþmasý, ekolojik bilinçaltýnda saklý olan
doðaya zarar vermeme ve ötekine saygý güdülerini
aktif hale getirmesine baðlýdýr. Ekopsikolojinin
amaçlarýndan biri, ekolojik bilinçaltýnda potansiyel
olarak var olan çevreye duyarlýlýk, sadelik ve basitlik
hissini
yeniden
zihinlerde
uyandýrmaktýr.
Ekopsikoloji, kiþi ve doðal çevre arasýndaki yabancýlaþmayý anlamaya ve çözüm önerileri geliþtirmeye
çalýþýr ( Hibbard 2003). Geliþimin ve büyümenin en
kritik aþamasý, çocukluk dönemidir. Çocukluk
döneminde ekolojik bilinçaltý inkiþaf ettirilebilirse,
çevre problemleri temelden çözülme yoluna girer.
Çocuk yetiþtirme kültürümüz, çocuklardaki doða ve
çevre sevgisini bastýrma aðýrlýklýdýr. Ekopsikoloji,
yetiþkinlerde bu doða sevgisinin bilinçaltýný keþfederek, ekolojik ego inþa etmeyi hedefler. Ekolojik
ego'yu geliþtirmeye yönelik ekopsikoloji, hem diðer
insanlara hem de gezegendeki diðer canlý-cansýz
varlýklara karþý etik sorumluluðu olgunlaþtýrýr.
Sosyal iliþkiler aðý ile, politik kararlar arasýnda var
olan baðlantýnýn etik olarak yönetimini hedefler.
Ekopsikolojinin etik deðerleri, zarar vermemek,
saygý duymak ve katkýda bulunmaktýr. Ekopsikoloji,
bireyin biyopsikososyokültürel geliþimi esnasýnda
þekillenen tecrübi egonun saðlýklý inþasýnýn, hem
erkeksi hem de diþi unsurlarýn senteziyle mümkün
olduðu gerçeðinden yola çýkarak, ele geçirmeye
odaklý erkeksi yönetim yapýlarýnýn, þefkati ve
koruyuculuðu ifade eden diþisel özelliklerle dengelenmesi gerektiðini savunur. Gezegenin saðlýðý ile
bireyin saðlýðý arasýnda sinerjistik bir etkileþim
olduðuna inanan ekopsikoloji, gezegenin ihtiyaçlarýnýn ve haklarýnýn, bireyin ihtiyaçlarý ve haklarý
olduðuna inanýr (Hibbard 2003).
Ekolojik Egonun Tanýmlayýcý Özellikleri
Ekolojik egonun varlýðý, iliþkisel ve göreceli
olduðundan çevresindeki nesnelerle etkileþtiðinde
görünür hale gelir. Bireylerin ekolojik ego durumuna sahip olup olmadýklarý, yaþadýklarý çevredeki varlýklara ve nesnelere nasýl davrandýklarý analiz
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edilerek anlaþýlabilir. Ekolojik egosunu inþa
edebilmiþ bireyler, varoluþunu mümkün kýlan canlý
ve cansýz çevreye zarar vermez. Bu kiþilerde,
çevresindeki varlýklarý ele geçirme ve sahiplenme
duygusu, birlikte yaþama ve yaþatma duygusuna
dönüþmüþtür. Canlý ve cansýz çevreyi kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda kullanýrken, saygýlýlýk ve
adalet ilkelerine göre davranýr. Yaþamasý için gerekli
canlýlarý, sürdürülebilirlik ilkesine göre tüketir.
Tükettiði kadar üretmeyi veya ürettiði kadar
tüketmeyi, kullandýðý nesneleri tekrar kullanýlabilir
hale getirmeyi alýþkanlýk haline dönüþtürmeyi
hedefler. Ýçinde yaþadýðý çevrenin deðiþik katmanlarýna (coðrafik, biyolojik, sosyolojik, kültürel,
tarihi ve manevi çevreler) katkýda bulunur (Rowe
2003, Carr 2004, Trombulak 2004).
Ekolojik Ego ve Ekolojik Toplum Ýliþkisi
Ekolojik toplumu, ekolojik egoya sahip bireyler
inþa edebilir. Ýnsan topluluklarýný ekolojik deðerlere
göre yaþayan ekolojik topluma dönüþtürebilmek için
öncelikle bireyin çevreyle olan iliþkilerinin saðlýklý
bir zemine oturtulmasý gerekir. Ekolojik toplumu
þekillendiren beþ temel element vardýr. Birincisi,
tabiat (mahiyet, öz) fikridir. Her þeyin bir tabiatý
olduðu gibi, her þeyde bir tabii element ve süreç
vardýr. Tabiat kelimesi, fiziki, biyolojik boyutun
dýþýnda, zaman içinde geliþimin temel bileþenlerini,
kurallarýný ve süreçlerini ihtiva eder. Ekolojik
toplum perspektifinden bakýldýðýnda, yönetilemez
büyüklüklerdeki topluluklar, kendi tabiatlarýný
bozan kuvvetlerden daha çok muzdariptirler.
Çünkü doðal olarak sürdürülebilir etkin büyüklük
sýnýrý aþýlmýþtýr. Ýnsanlar, rüþvet ve bozulmadan uzak
topluluklar kurabilmesi için egolarýnýn tabiatýný
deþifre edip, hem saðlýklý ve karakterli hem de
ekolojik ego inþa etmeye öncelik vermelidirler.
Ekolojik ego inþa edilebilirse, ekolojik toplum da
kolayca oluþturulabilir. Ekolojik toplumun ikinci
bileþeni, yaþamýn að tabanlý iliþkiler ve etkileþimler
üzerinde devam ettiði gerçeðidir. Paylaþýma,
iþbirliðine açýk olma ve yardýmlaþma, üçüncü
elementtir. Dördüncüsü kendi kendini denetleyen
baðýmsýz bireyler, topluluklar, cemiyetler ve sivil
toplum örgütleridir. Beþincisi, yaþam tarzýnda
basitlik ve sadeliktir. Aþýrý kompleks örgütlenme ve
bürokrasi, kirlilik, verimsizlik üretmeye uygun
zemin hazýrladýðýndan, ekolojik toplum inþa
ederken, basitliði, sadeliði ve yönetilebilir, sürdürülebilir büyüklükleri esas almak gerekir (Trudgill
2001, Rowe 2003, Carr 2004, Trombulak 2004).
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kirleten faktörleri bilmek ve davranýþ kalýplarýnýn
deðiþimini baþlatmak gerekir. Çevre kirlenmesinin
ve korumasýnýn öznesi, her iki durumda insandýr.
Çevre kirliliðinin oluþmasýnda insanýn ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýna yönelik ego merkezli tutum ve
davranýþlarýn belirleyici rolü göz ardý edilmemelidir.
Çevreye zarar veren insan tutum ve davranýþlarýnýn
analizinde öncelik, bireydeki içsel güdüleyici ve
düzenleyici ego sistemini anlamaya verilmelidir.
Ekolojik egolarýn inþasý için gerekli þart, insanlarýn

Ekoloji
egolarýný, ekopsikolojinin etik deðerleri çerçevesinde yeniden yapýlandýrma kararlýlýðý göstererek
iradi tavýr ortaya koymalarýdýr. Ego çeþitliliðinin
analiziyle bu iradi kararlýlýk birleþtirildiðinde,
çevreye zarar vermeyen, yaþanabilir çevre oluþumuna katkýda bulunan ekolojik ego hali,
bireylerin iç dünyalarýnda inþa edilebilecektir.
Dolayýsýyla çevrenin aktif koruyucularý, ekolojik ego
durumunu stabil düzeyde iradeleriyle inþa edebilmiþ
bireylerdir.
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