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Özet- Günümüzde hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşmedeki yoğunlukla beraber çevresel sorunlar artış 

göstermiştir.  İnsanın doğa üzerindeki baskılarının giderek artıyor olması ve bunun sonucunda ekolojik dengenin 

bozulmaya başlaması, önemli bir sorun olarak kendisini hissettirmektedir. Bunun sonucunda insanın doğayla 

bütüncül bir yaşam sürdüğü dünyada doğaya zarar vermesinin aslında kendisine zarar vermesi olduğunu farketmesi 

uzun sürmemiştir. 

  

İnsan kendi türüyle sosyal ilişki kurmaya ihtiyacı olduğu kadar doğa ile iç içe olmaya da ihtiyaç duyar. Evcil bir 

hayvan beslemek, çiçek yetiştirmek, toprakla zaman harcamak insanı mutlu eden, rahatlatan eylemlerdir. 

''Ekopsikoloji'' kavramı çevrenin insan psikoloji üzerindeki etkilerini gösteren bir kavramdır. Ekopsikoloji 

kavramında psikolojiyle ekoloji birleştirilmekte ve doğadan kendisini soyutlayan insanın ruhsal olarak mutsuz 

olduğu,sonuç olarak ta kendisinin zarar gördüğü savunulmaktadır.Ekopsikoloji yaklaşımında dünyanın ve kişinin 

iyiliği arasında "sinerjik" bir etkileşim vardır. Bu yüzden insanın ihtiyaçları dünyanın da ihtiyaçlarıdır. 

  

Yapılan bu çalışmada ekolojik sorunların nedeninin insan kaynaklı olduğu ve bunun olumsuz yansımalarının yine 

insanı etkilediğini anlatan Ekopsikoloji kavramı irdelenmeye çalışılmıştır.   
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The Concept of Eco-Psychology in Environment – Human Interaction  
 

Abstract- Together with rapid growth in population, industrialization and urbanization, environmental problems are 

also growing. Increasing human pressure on environment and resultant ecological destructions then come to the 

front as significant problems. At the end, it hasn’t taken much time for humans to notice that they were damaging 

themselves while harming the nature they live integrated with.  

 

Mankind is in need of interactions with the nature as much as their interactions with their own kinds. Keeping a pet, 

growing flowers, spending time with the soil all make mankind happy and relaxed. The concept ''Eco-psychology'' 

indicates the impacts of environment on human psychology.In this concept, psychology and ecology are 

compounded together and it is supported that the individuals isolating themselves from the nature are emotionally 

unhappy and damaged themselvesin deed. In eco-psychology approach, there is a “synergic” interaction between 

the wellness of world and the wellness of the individual. Therefore, the needs of the world are envisaged as the 

needs of mankind. 

 

In this study, the concept of eco-psychology indicating that ecological problems were human-originated problems 

and negative reflections of such problems influenced again humans was assessed.   
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