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Özet- Doğadaki dengenin bozulması olarak tanımlanan çevre sorunları günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biridir. 

İnsanın doğa üzerindeki baskısının giderek artıyor olması ekolojik dengenin bozulmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu 

durum çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de yeni yaklaşımlarla ele alınması gereğini ortaya çıkarmış 

ve çevre problemlerinin çözümü için çeşitli alternatif yaklaşımlar ortaya atılmıştır. ‘Derin Ekoloji’ ve’ Ekolojik Ayak İzi’ 

kavramları sürdürülebilir çevre için alternatif yaklaşımlardan ikisidir. Derin Ekoloji yaklaşımı çağdaş bir hareket olmasına 

rağmen, düşünsel kökleri 18. ve 19. yüzyıl Avrupa Romantizmi ve Amerikan Aşkıncılığına dayanan, yaşamda bütün canlı ve 

cansız yaşam formlarının insanlarla aynı öneme sahip olduğunu savunan, kendimiz dışındakileri de düşünmeyi ve ona göre 

davranmamız gerektiğini vurgulayan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Ekolojik Ayak İzi kavramı ise, sınırlı kaynaklardan 

oluşmakla birlikte belirli bir dayanma gücüne sahip olan doğanın, üzerindeki insan baskısının niceliğini ve bu baskının hangi 

etmenlerden kaynaklandığını ortaya koyarak, insanın doğa üzerindeki baskısını hesaplamaya yönelik bir kavramdır. 

Rekabetçiliğin hızla arttığı günümüz dünya düzeninde, asıl hedef mevcut var olan kaynakları kullanırken bir taraftan da bu 

kaynakları koruyarak yaşanabilir çevrenin devamlılığını sağlayabilmek olmalıdır. Yapılan bu çalışmada, insan ve doğa 

ilişkisinde doğanın sürdürülebilirliği açısından iki önemli kavram olan ‘Derin Ekoloji’ kavramı ve ‘Ekolojik Ayak İzi’ 

kavramlarının temel prensiplerinin irdelenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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Inter-relations between Deep Ecology and Ecological Foot Print in 

Environmentalist Approaches  

Abstract- Environmental problems, also defined as destruction of ecologic balance, are among the most significant problems of 

today’s world. Increasing mankind pressure on environment have made destructions of ecological balance evident. Such a case 

then emerged a need for not only national, but also international approaches for environmental problems and also emerged 

various alternative approaches to solve environmental problems. ‘Deep Ecology’and “Ecological Foot Print” are two basic 

approaches developed for sustainable environment. Although Deep Ecology approach is a modern movement, intellectual 

origins go back to European romanticand AmericanTranscendentalism of the 18th and 19th century and supports the idea of 

“all the living and non-living life forms have the same value with the humans, we should also think of the others and behave 

accordingly”. Ecological Foot Print concept puts forth the human pressure exerted on nature which is composed of limited 

sources and has a specific resistance power, the reasons of such pressure and provides methods to calculate the human pressure 

on natüre. In today’s world with ever-increasing competitiveness, the primary target is to preserved thesources and provide a 

sustainable environment while using already available natural resources. In this study, the basic principles of “Deep Ecology” 

and “Ecological Foot Print” concepts, two significant concepts for thesustainability of nature, were evaluated and the 

relationships between them were put forth.  
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