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            BİLGİLENDİRME 
 
Değerli arkadaşlar! Sosyalde soru sayısının 21’e yükselmesi, son sınavdaki soruların 
derinliği göz önüne alarak daha detaylı bir çalışma yaptık. Son sınavda şunu gördük: 
Akademik çalışmalardan ciddi anlamda soru gelmektedir. O yüzden konu derinliğini 
(Detay) artırdık ve konu sonlarına soru yerleştirdik. İşinizi kolaylaştırmak için elimizden 
geleni yapacağız. Bu çalışmada değerli Ahmet Çelen ve Salih Asef hocanın doğrudan katkısı 
olmuştur. Bu yüzden sizler adına bu değerli iki yazar coğrafyacıya tesekkür ederim.  
   
Birçok konuyu tek dergide birleştirdik. Bu çalışmları aralıklarla sizlere ulaştıracağız. Daha 
önce 2023 Jeomorfoloji (Tüm iç ve dış kuvvetler), Toprak ve Bitki Coğrafyasını paylaştım o 
çalışmaları indirmeyi unutmayınız. Ayrıca çıktı alıp çalışmanızı öneriyorum. Bunun için 
yazıda özellikle koyu renk seçtim.  
 
Ayrıca İbrahim Ulaş Baldemir’e, Melik Zengin’e, Ahmet Yiğit’e teşekkürlerimi borç bilirim. 
Bu çalışmaların sizlere faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar… 
 
 
 
 
 
 
Telegram: https://t.me/sosyalbilgilercografya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Coğrafyacı -Yazar 
                                                                                                             Kemal Arslan 
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SİYASİ COĞRAFYANIN ÖNEMİ  
Siyasî Coğrafya, özellikle 19.yüzyılın son yıllarında, Dünya ölçeğinde söz edilmeye başlanmış bir bilim 
dalıdır. 20.yüzyılın ilk çeyreğinin ve ikinci çeyreğinin sonlarında meydana gelen Dünya Savaşları’nın ortaya 
çıkışında, seyredişinde, sonuçlanmasında ve savaş sonrası dönemlerde uygulanan savaş stratejilerin ortaya 
konulmasında, büyük ölçüde Siyasî Coğrafyadan yararlanılmış ve Siyasî Coğrafyacıların düşüncelerine 
büyük ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç, gelişmeyi getirmiş ve böylece Siyasî Coğrafya bilimi üzerinde, teorik ve 
uygulamalı araştırmalara hız verilmiştir. 
 

JEOPOLITIK: Ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin saptanmasıdır. Devletlerin 
coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir. 
          Jeopolitik terimini ilk önce İsveçli siyasi coğrafyacı Rudolf Kjellen (Bir Organizma Olarak 
Devlet eserinde) kullanmıştır. 
Kjellen "Jeopolitik" teriminin kurucusu oldu. Kjellen de devleti yeteneklerini ve gücünü 
toprağından alan coğrafi bir organizma olarak gördü. Organizmayı, mekânda beliren bir hayat 
şekli olarak tanımlamış, politikayı da bu canlı varlığın mahiyetini kavramak, dayanıklı ve sürekli 
olmasını sağlamak için gerekli faaliyet ve icraatı göstermekle amaçlandırmıştı. 
 
           Jeopolitik kavramını modern anlamda ilk defa Politizche Geographie’de kullanan bilim 
adamı F. Ratzell’dir. Organik Devlet (Doğar, gelişir, yaşlanır, ölür) teorisine dikkat edelim. 
Friderich Ratzel, yerle insan toplulukları ilişkilerine değişik bir açıdan bakarak modern 
anlamdaki beşerî coğrafyanın kurucusu oldu. Ratzel 1882 yılında yayınlanan 
Anthropogeographie adlı eserinde, fiziki çevrenin insanı zorladığını ve bütün faaliyetlerine 
egemen olduğunu, belirtmişti. Beşeri coğrafyaya uyguladığı organik devlet teorisine göre, 
devletlerin de canlılar gibi doğmak, gelişmek, yaşlanmak ve ölmek aşamalarından geçtiklerini 
söyleyen Ratzel daha sonra yazdığı "Politische Geographie" adlı kitabında, canlı bir 
organizma gibi kabul ettiği devletin gelişmesinin yeni alanlar kazanmaya bağlı olduğunu, 
bunun için gerektiğinde kuvvete başvurulabileceğini, çünkü, devletler büyüyüp gelişirken 
mekanda yayılmalarının bu doğal kanunun bir gereği olduğunu, yaşamlarını sürdürebilmek 
için yeni alanlar elde etmenin biyolojik bir zaruretten doğduğunu, savunmuştu. Ratzel, kısaca 
özetlediğimiz bütün bu düşünce ve görüşleriyle Alman yayılmacılığını özellikle Nazi 
döneminin "Lebensraum" "Hayat Sahası" kavramına dayanan istilacı hareketini tam 
anlamıyla meşrulaştıran gerekçeyi hazırlamış oldu. 
 
MONROE DOKTİRİNİ  
Jeopolitik anlamdaki yayılma hareketleri 'ABD' de daha önceki yıllarda görülmektedir. Bir güç 
ve etki alanı oluşturma çabaları gerçekte 1823 yılında açıklanan Monroe Doktrini ile başlar. 
Buna göre, ABD Avrupa'daki olaylara karışmayacak ve Avrupalı güçlerin Amerika kıtasındaki 
varlığına saygı gösterecek, buna karşılık da Latin Amerika' da ortaya çıkan cumhuriyetler 
üzerinde Avrupalılar tarafından yeni bir sömürge politikası güdülmeyecekti. Böylece, Amerika 
Amerikalıların olacaktı.  
 
MANİFEST DESTİNY   
ABD'nin yayılma politikası Başkan Theodore Roosvelt döneminde kendisini iyice göstermiştir. 
1830-1860 yılları arası ABD'nin bütün Kuzey Amerika kıtasında yayılma ve denizaşırı topraklar 
elde etme politikasının başladığı bir dönem olmuştur. Özellikle 1845' den sonra ulusal 
yayılma fikrini ‘’Manifest Destiny" sloganıyla desteklendiğini görmekteyiz. Alman Jeopolitik 
okulunun "Hayat Sahası" kavramının, benzer bir karşılığı olarak alınabilecek "Manifest 
Destiny" sloganiyle ABD'nin, yayılmacı politikası başlamış oldu. 
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JEOPOLİTİĞİN ALT BİRİMLERİ  

Jeopolitiğin alt birimleri ise jeostrateji, jeoekonomi ve jeokültürdür.  
Jeostrateji, Coğrafî etmenlerin ülkelerin askerî stratejileri üzerindeki etkilerinin 
incelenmesidir. Diğer bir ifadeyle jeostrateji, yer stratejisidir.  
Jeoekonomi; yeryüzünde bulunan ülkelerin ekonomilerini inceleyen ve coğrafyası ile 
ekonomik gücü arasında bağlantı kuran bir bilimdir.  
Jeokültür; yeryüzünde bulunan kültür çevrelerinin oluşturduğu kültür coğrafyalarının 
değerlendirmelerini, kültür unsurları ve kültür çevrelerinin ilişkilerini araştırır. Jeopolitik ve 
alt birimlerinin tamamı, coğrafya tabanlıdır. 
 
Pasif Alan: Çöller ve ekvatoral ormanlarla kaplı alanlar da insanların yaşamalarına pek olanak 
vermemektedir. Siyasal coğrafyada Pasif Alan denilir. 
Siyasal nüve: İç kısımlarda ayrıca, savunmayı pekiştiren doğal engeller, diğer bölgelerle 
ulaşım kolaylığı ve mesafe gibi coğrafi şartlar bakımından değişik özellikler içeren bölümler 
de görülür. Bu bölümlere siyasal nüve adı verilmektedir. 
Ekonomik nüve: Geniş alanlı ülkelerin bazı yerlerinde tarım, madencilik, endüstri'nin ve 
ticaret alanlarında gelişmiş bölgeler de bulunmaktadır. Bu bölümlere ekonomik nüve denilir. 
Anklav: Tamamen başka bir siyasi ülkenin sınırları içinde yer alan siyasi bölgeye denir. 
Yabancı topraklarla çevrilmiş yerleşim bölgesi anlamına gelir. Güney Afrika'nın ortasında 
kalan Leshotto, İtalya sınırları içerisindeki bulunan San Marino ve Vatikan örnek 
gösterilebilir. 
Ekslav: Bağlı olduğu ülkeye coğrafi açıdan bağlı olmayan bu bölge ile arasında başka bir siyasi 
bölge bulunan alanlardır. Bir başka bir devlette bulunan toprak parçasıdır. ABD'nin Alaska, 
Rusya'nın Kaliningrad toprağı örnek verilebilir. 
 
FEODAL NİTELİKTEKİ DEVLETLER: Feodalite ise, toprağın ve toprak üzerindeki egemenliğin 
parçalandığı üretim ve yönetim sistemi olarak tanımlanır. Bu rejimde güçlü merkezi devletler 
ve siyasal birlik yoktur. Merkezi otorite zayıftır. İmparatorluk ve kraliyet devletleri 
güçlendikçe feodal devletler eriyip yok olmuşlardır. Fransa'nın güneyinde Akdeniz kıyısında 
Monako Prensliği, Avusturya ile İsviçre arasındaki Lihtenştayn ve Fransa ile İspanya arasında 
Pireneler'de yer alan Andorra ve İtalya'da San Marino Cumhuriyeti gerçekte feodal devlet 
kalıntıları olup halen Avrupa'da alan bakımından çok küçük bağımsız devletler biçiminde 
varlıklarını sürdürmektedirler. 
 
MİLLİ DEVLET: Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve 
görenek yani kültürel birlik olan insanların oluşturduğu topluluğa millet denir. Bu devletler 
aynı zamanda Üniter devletlerdir. Üniter devlete; tek devlet veya basit devlet de denir. 
Fransa, İngiltere, İrlanda, İsrail, İtalya, Hollanda, Japonya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, 
Türkiye gibi ülkeler birer üniter devlettir.  
▪ Orta Dereceli Milli Devletler; Baskın etnik grubun oranı %50’nin altındadır. Filipinler, 

Sudan ve Kazakistan bu tip devletlere örnektir.  
▪ İki Milletli Devletler; Nüfusun 2/3’sini, iki büyük etnik grubun oluşturduğu devlet tipidir. 

Belçika, Peru, Fiji. Belçika’yı, Fransız ve Hollanda kökenli, Peru’yu ise, İspanyol ve 
Yerlilerden oluşan iki büyük etnik grup meydana getirmiştir.  

▪ Çok Milletli Devletler; Bir etnik grubun öne çıkmadığı ve çok sayıda etnik grubun bir 
arada bulunduğu devlet tipidir. Hindistan, Endonezya, Malezya onlarca gruptan meydana 
gelen çok milletli devletlerdir.  
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ALAN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEVLETLER 
▪ Minitop Devletler: Çok küçük alanlı devlerlerdir. Malta, Barbados, Singapur  

▪ Mikrotop Devletler: Küçük alanlı devletlerdir. Lüksemburg, Kuveyt, Belçika  

▪ Mezotop Devletler: Orta alanlı devletlerdir. Türkiye, Romanya, Letonya 

▪ Makrotop Devletler: Büyük alanlı devletlerdir. Bolivya, Çad, Mısır  

▪ Subkontinental Devletler: Yarı kıtasal alanlı devletlerdir. Bunlara yan kara devleti 

denilmektedir. Hindistan, Çin, Brezilya 

▪ Transkontinental Devletler: Kıtasal devletlerdir. Kıtanın bir ucundan diğer ucuna kadar 

yayılan devletlerdir.  Rusya, Kanada, ABD, Avustralya  

 
 

En geniş alana sahip ilk 6 ülke sırasıyla; 
➢ Rusya,  
➢ Kanada,  
➢ Çin,  
➢ ABD,  
➢ Brezilya,  
➢ Avustralya’dır.                  
 
 

BİÇİMLERİNE GÖRE DEVLETLER  
Toplu (Daire) Alanlı Devletler: Daire biçimli devletlerdir. Fransa, Macaristan, 
Romanya 
Uzunlamasına Devletler: İnce, uzun alanlı devletlerdir. Şili, Norveç, İsveç Kuzey Güney 
yönlü iken Türkiye, Avusturya, Pakistan gibi ülkeler Doğu Batı yönlü uzanır.  
Koridor ve Uzantısı Olan Devletler: Ülke topraklarının bir kısmının, dar bir koridor 
bağlantısı ile başka ülke topraklarınca çevrelenmesidir. Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Gambia, Özbekistan, Tayland gibi ülkeler örnek verilebilir.  
Parçalı Devletler: Toprakları adalar üzerinde dağılan, kanal ve boğazlarla ayrılan ya da 
tamamen farklı bir ülkenin sınırları içinde kalan devletlerdir. Yunanistan, Azerbaycan, 
Endonezya örnek verilebilir. 
Gözenekli devlet: Sınırları içinde başka bir ülkeyi barındıran devletlerdir. Güney Afrika 
Cumhuriyeti; Lesotho’yu, İtalya; San Marino ve Vatikan’ı çevrelemektedir. 

 

AMFİBİ DEVLETLER  
Hem karada hem de denizde hareket özelliği olabilen, kara ve deniz ordusuna sahip 
devletler, Amfibi Devletler olarak adlandırılmaktadır. Yani hem kara hem de deniz sınırları 

olan devletlerdir. Türkiye örnek gösterilir. 

Takımadalar devleti: Japonya, Filipinler, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Endonezya… 

En çok ülke ile sınır komşusu olan ülkeler: Çin 14, Rusya 14  

Not: Bu konulara çalışırken mutlaka önünüzde bir Dünya siyasi haritası olmalı (Ülkelerin 
yerleri ve uzanış şekilleri önemli). Bunun için bir ilköğretim atlası yeterlidir. 
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HAKİMİYET TEORİLERİ 

Genel kabul gören jeopolitik teoriler;   

• Kara Hakimiyeti Teorisi   

• Kenar Kuşak Hakimiyeti Teorisi   

• Deniz Hakimiyeti Teorisi   

• Hava Hakimiyeti Teorisi  
 
KARA HAKİMİYETİ TEORİSİ  
Oxford Üniversitesi'nde coğrafya dersleri veren Mackinder (1861-1947), aynı zamanda İngiltere 
Kraliyet Coğrafya Enstitüsü üyesiydi. 1904 yılında en önemli eseri olan “Tarihin Coğrafi Mihveri" adlı 
eserini yayınladı. Mackinder, bu eserinde ünlü Dünyanın Kalbi (Heartland) teorisini işlemiştir. 1919'da 
siyasi görevli olarak Polonya ve Rusya'da bulunması, onun bölge hakkındaki bilgisini artırmıştır. 
Mackinder, deniz gücünün öneminin azaldığını ve kara gücünün daha önemli hale geldiğini iddia 
etmiştir. Bu düşünce ile şu tezi ileri sürmüştür: Kim Doğu Avrupa'ya hükmederse Dünyanın Kalbine 
hâkim olur; kim Dünyanın Kalbine hâkim olursa Dünya Adası'na hükmeder, kim Dünya Adası'na 
hükmederse Dünya'ya hâkim olur.  

                                
Mackinder, Akdeniz çevresinde ortaya çıkan bütün medeniyetlerin öncelikle karada güçlendiğini 
ardından da denizler vasıtasıyla genişlediğini; bu nedenle denizcilik teknolojileri ne kadar gelişirse 
gelişsin, gemiler üs ve limanlara ihtiyaç duydukları için karaya bağımlı olduklarını belirtmiştir.  
Mackinder’e göre; Heartland (Dünya’nın kalbi), yeryüzünün en büyük doğal kalesidir. Sibirya'da 
başlar, Orta Asya ve Volga Havzasını kapsar. Buranın en önemli özelliği; sert kara iklimine sahip olması 
ve sıcak denizlerden uzaklığı nedeniyle, deniz gücünün etki alanı dışında kalmasıdır.  
Mackinder'e göre Dünya Adası; Asya, Avrupa ve Afrika'yı kapsar. Diğer kıtalar, Dünya Adası'nın 
uyduları durumundadır. Buna göre; Dünyanın Kalbini ele geçiren bir kara gücü, deniz gücünü 
geliştirerek dünya adasına ve ardından dünyaya hâkim olacaktır.  
Mackinder'e göre, Birinci Dünya Savaşında Almanya hem Batı ve hem de Rusya ile iki cepheli bir savaş 
yapmıştır. Asıl tehlike, Almanya'nın, sadece Rusya'ya yönelik bir saldırısıdır. Böyle bir durumda, 
Almanya Doğu Avrupa'yı ve sonrasında Dünyanın Kalbini ele geçirecektir.  
Rusya'yı Alman saldırılarından korumak için iki devlet arasında tampon devletler kurulmasını 
desteklemiştir. II. Dünya Savaşı sırasında fikirlerini yeniden gözden geçirmiş ve 1943’te "Yerküresi ve 
Barışın Kazanılması" adlı eserini yayınlamıştır. Bu eserinde, Dünyanın Kalbinin büyük oranda Sovyetler 
Birliği hakimiyetinde olduğunu ifade ederek, savaşı Sovyetlerin kazanması ve Almanya'ya hâkim 
olması sonucunda, dünyanın en önemli bölgelerini kontrol eden dev bir kara gücüne dönüşeceğini 
vurgulamıştır.  
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KENAR KUŞAK HAKİMİYETİ TEORİSİ  
Nicholas Spykman (1893-1943), gazeteci ve uluslararası ilişkiler Profesörüdür. Dünya 
Siyasetinde Amerika'nın Stratejisi ve Barışın Coğrafyası adlı kitapları bulunmaktadır. 
Spykman, Mackinder'in Kara Hakimiyet Teorisini eleştirmektedir. Eğer eski Dünya'nın güç 
siyaseti için bir slogan gerekiyorsa bu, “Kim Kenar Kuşağa hükmederse Avrasya'ya hâkim 
olur; kim Avrasya'ya hâkim olursa dünyanın kaderini kontrol eder” olmalıdır.  
Spykman'e göre: "Kalpgah, Kuzey Buz Denizinden, güneye Karpat Dağları'na, Balkanlara, 
Anadolu, İran ve Afganistan'dan Altay Dağları'na kadar uzanan geniş sahayı kaplamaktadır. 
Mackinder'in teorisinde Heartland'ı kontrol etmek için Doğu Avrupa eksenli olarak, 
Heartland'dan dışarıya doğru bir gücün yayılması vurgulanırken, bu teoride Dünyanın 
Kalbinin (Heartland) kuşatılması öngörülmektedir. Spykman'e göre, kuzey yarımkürede yer 
alan ülkeler tarih boyunca dünya siyasetinde daha etkili olmuştur.  Ona göre, ABD çok önemli 
bir güçtür. Atlantik karşısında ise, en önemli merkez Avrasya’ya ait bir yarımada olan 
Avrupa'dır. Buna göre, ABD izolasyon siyasetini terk etmeli ve İngiltere ile yakın ilişki 
kurmalıdır. Bu, günümüzdeki ABD-İngiltere stratejik ortaklık ilişkisini de açıklamaktadır. AB 
bakımından düşünüldüğünde de İngiltere'nin, bu siyasi birliğe katılmasının ABD'ye zarar 
vereceğinden bahseder. Ona göre, Avrupa'nın bütünleşmiş bir devlet haline gelmesi ya da iki 
Avrupalı güç tarafından paylaşılması ABD çıkarlarına aykırıdır. ABD'nin çıkarına olan, 
Avrupa'da dengelere dayanan bir siyasi sistemdir.  Yine, I. ve II. Dünya Savaşları'nda 
görüldüğü gibi, ABD Avrupa'daki savaşa müdahale etmek durumunda kalmıştır. Bunun için, 
ABD Avrupa'da kalıcı askeri üsler kurarak bölgedeki dengeyi koruyan bir unsur haline 
gelmelidir.  Avrasya'yı yani Dünyanın Kalbini, kenar kuşak çevrelemektedir. Kenar Kuşak; 
Doğu Avrupa'nın sahil ülkelerini, Ortadoğu ülkelerini, Hindistan ve Çin'i kapsar. Bu ülkelerin 
önemli özelliği, kendilerini hem karada hem de denizde savunmak durumunda olmalarıdır. 
Spykman'in teorisi, II. Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne 
karşı izlenen siyasetin temelini oluşturmuştur. Bu bir, çevreleme siyasetidir.  

 
DENİZ HAKİMİYETİ TEORİSİ  
ABD'li Amiral Alfred Thayer MAHAN (1840-1914), Deniz Harp Akademisi Başkanlığı başta 
olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuş bir subaydır. Bu görevdeyken, en önemli eseri 
“Deniz Gücünün Tarihe Etkisi”, 1890 yılında yayınlanmıştır. Mahan, kitabının “Deniz 
Gücünün Unsurları” adlı bölümünde bir ülkenin deniz gücü oluşturmasını etkileyen faktörlere 
değinmektedir; MAHAN Bu faktörler, Bir devletin denizle olan coğrafi ilişkisi, denize olan 
coğrafi konumu, Devlet toprağının okyanuslarla ilişkisi, kıyı uzunluğu ile korunaklı 
limanlarının nitelikleri ve sayısı, Devlet toprağının genişlemesi ve genişleyen kısmın fiziki ve 
beşerî coğrafya koşulları ile ilişkisine dikkat çeker. Mahan, o dönemin en büyük sömürgeci 
güçlerinden olan ve deniz hâkimiyetini elinde bulunduran İngiltere'den etkilenmiştir. Onun 
"denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur" tezi, bu dönemde İngiliz donanmasının 
İngiltere'den çok uzak bölgelerdeki faaliyetlerinden ilham almıştır. İngiltere için donanma en 
temel unsurdu. Çünkü binlerce kilometre uzaklıktaki sömürgeleri koruyabilmesi, onların 
merkezi idareden kopmasını engellemesi ve ticaret yollarını koruyabilmesi için donanma 
hayati önemdeydi. Bunu gerçekleştirmesi için, güçlü bir donanmaya ve donanmanın ikmal 
yapabileceği deniz üslerine gereksinimi vardı. İngiltere, Cebelitarık, Malta ve Kıbrıs'ta önemli 
deniz üslerine sahipti. Bunun yanı sıra, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Güney Afrika gibi 
aynı zamanda deniz üssü olarak kullandığı sömürgelere sahipti. Mahan'ın fikirleri ABD'li karar 
vericileri özellikle de Theodore Roosevelt'i daha güçlü bir donanma ve deniz aşırı üslerin 
kurulması için teşvik etmiştir.   
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"Mahan, deniz gücü ile ilgili faktörleri inceledikçe, eskiden emperyalizme karşı iken, artık 
deniz gücü ile sömürgeler arasındaki bağın önemini kavramıştır. “Ülke, sömürgeler sayesinde 
yabancı bir diyarda toprak sahibi olur, satmak istediği mallar için daha büyük bir refah ve 
zenginlik arar.” ABD, II. Dünya Savaşı'nda, Pasifik konusunda Japonya ile mücadele etmiş, II. 
Dünya Savaşı'na 1941 yılında Pasifik Donanmasının merkezi olan Hawaii'ye gerçekleşen 
Japon saldırısından sonra girmiştir. Bu dönemde, uçak gemileri ABD deniz gücünün en önemli 
unsurlarından biri haline gelmiştir. ABD, günümüzde de dünyanın pek çok bölgesinde üs 
bulundurmakta ve sahip olduğu "yüzer üs" olarak nitelendirilen 15 civarında nükleer uçak 
gemisi ve 50 civarındaki nükleer denizaltı ile denizlerde önemli bir hakimiyet kurmuş ve bu 
üstünlüğünü I. ve II. Körfez Savaşları ile Afganistan Harekatı'nda başarılı bir şekilde 
kullanmıştır. 
 
Not: Gerek kenar kuşak gerekse kara hakimiyet teorilerine baktığımızda; konumu, yüzölçümü 
ve olanaklarıyla Rusya’nın her iki teoride de en ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Bunun 
yanında deniz hakimiyeti olmadan, dünya dengesinde cılız bir politika izlediğine tarihin tanık 
olduğu Rusya için sıcak denizlere inmek her şeydir. Bu nedenle Türkiye, bölgede önemli bir 
güç unsuru durumundadır.  

 

HAVA HAKİMİYETİ TEORİSİ  
Hava Kuvvetlerinin gösterdiği ilerlemeler bu güce dayanan yeni bir egemenlik kavramını 
ortaya çıkarmış, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, temelleri İtalyan ve Amerikalı havacılar 
tarafından (Scitaklian) atılmış, Alexander De SEVERSKY tarafından olgunlaştırılmış bir 
teoridir. De SEVERSKY'e göre, hava kuvvetlerinin bugün ulaştığı gelişim, tüm eski jeopolitik 
teorileri değersiz kılmıştır. Uçaklar ve füzeler coğrafi arızaları geçersiz kıldığı gibi, zaman ve 
mesafe kavramlarını da değiştirmiştir. Bu güçlere sahip olup, bunu sürdürebilme olanağına 
sahip olan bir devlet, dünya egemenliğine de ulaşabilir. Diğer taraftan RUNNER, Heartland'in 
önemini kaybettiğini ve hava vasıtalarının kıtalararası en kısa geçişinde odak durumunda 
bulunan Kuzey Kutup Bölgesi'nin yeni bir Heartland oluşturduğunu belirtmektedir. Buna 
göre; merkez bölgesine sahip olan Doğu Avrupa'yı da kontrol eder. Merkez bölgesine 
egemen olan eğer hava kuvvetleri ile durdurulamazsa dünya adasını kontrol eder. Dünya 
adasına hâkim olan dünyayı kontrol edebilir. Fakat bunun için hava kuvveti üstünlüğüne de 
sahip olması gerekir. Günümüzde, bu teorinin uzantısı olarak, uzay jeopolitiği de gündeme 
getirilmiştir. ABD’de üst düzey analizci olan John COLLINS, kara hakimiyet teorisi ile paralellik 
kurarak, 21.yy’ın ortalarında askeri hakimiyetin anahtarının, uzayda mümkün olabileceğini 
savunmuştur. Bu teze göre; Ay'a hükmeden, Dünyayı çevreleyen uzaya hükmeder, Uzaya 
hükmeden, Dünya gezegenine hükmeder, Hava boyutunun uzaya genişlemesi, son on yıllarda 
meydana gelen bir gelişmedir. Uzay, gözlem, haberleşme, istihbarat ve antibalistik 
sistemlerin yerleştirilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. ABD Başkanı George W. Bush'un 
2004'te "Uzayın Keşfi Vizyonu" adı altında açıkladığı "Ay'da üs kurma ve Mars'a insan 
gönderme" projesi bu kapsamda ele alınabilir. Teori ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün 
"İstikbal (gelecek) göklerdedir" sözüne dayanır.  
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Yeni Jeopolitik Teoriler  

TARİHİN SONU TEORİSİ  
Kurucusu, Francis Fukuyama’dır. SSCB’nin çöküşü ve Berlin Duvarı’nın yıkılışı, Romanya 
Devrimi’nin sonrasında, Dünya tek kutuplu bir sisteme dönüşmüştür. Söz konusu sistem, 
serbest piyasa mekanizmasına dayalı liberal, kapitalist Batı demokrasisidir. İnsanoğlu tarih 
boyunca aradığı bu ideal sistemi, Batı demokrasisinde bulmuştur. Bütün alternatif değer 
sistemleri ve medeniyet yapıları, tarihin bu son döneminde ortaya çıkan Batı demokrasisinin 
ve medeniyetinin değer yargılarına teslim olmuştur. İnsanoğlu, aradığı en ideal sistemi artık 
bulduğuna göre, tarih sona ermiştir. 
 
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEORİSİ   
Yeni dünyada mücadelenin esas kaynağı öncelikle ideolojik ve ekonomik olmayacaktır. 
İnsanlık arasındaki büyük bölünmeler ve hâkim mücadele kaynağı kültürel olacaktır. 
Medeniyetlerin Çatışması global politikaya hâkim olacak. Medeniyetler arasındaki fay hatları 
geleceğin savaş hatlarını teşkil edecektir. Medeniyet kimliği gelecekte önem kazanacak ve 
çatışmalar artacaktır. Kurucusu, Samuel Hungtington’dur. 

 

MEDENİYETLERİN BÜTÜNLEŞMESİ TEORİSİ  
Gelecekte medeniyetler çatışması olmayacak. Batı medeniyeti, medeniyetlerin birbirleriyle 
çatışması yerine birbirlerinin karışmasını sağlayacak. Çünkü Batı medeniyeti alternatifsiz 
olarak dünyaya hâkim olacak. Kurucuları, Barry Buzan, Gerald Segal’dir. 

 

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI TEORİSİ  
Mevcut küresel koşullarda, en az beş jeostratejik oyuncu ile beş jeopolitik mihver 
belirlenebilir. Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan büyük ve etkin oyunculardır. 
Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Türkiye ve İran kritik olarak önemli jeopolitik mihver 
rolünü üstlenirler.” Amerika şimdi Avrasya’nın hakemidir, hiçbir büyük Avrasya sorunu 
Amerika’nın katılımı olmaksızın, ya da Amerikan çıkarlarının tersine çözülemez.” Kurucusu, 
Zbigniev Brzezinski’dir. 

 

EKSEN ÜLKELER HAKİMİYET TEORİSİ 
Dünya üzerinde bulunan şu 9 ülke (Endonezya, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Mısır, Güney 
Afrika, Brezilya, Cezayir ve Meksika) eksen ülkedir.” ABD; dünya üzerindeki bölgesel güç 
oluşturabilecek eksen ülkelere karşı strateji geliştirmelidir.” Yeni Avrasyacılık Teorisi 
(Alexander Dugin) Neo-Avrasyacılık görüşü, esasta Rus İmparatorluğunun oluşumu için, bir 
araç olarak görülmektedir. Atlantik kültürü aleyhtarlığıyla, özellikle Türkiye, Azerbaycan, 
Gürcistan gibi ülkelerde yandaş bulma ve Avrasya birliği uğrunda devrim yapabilecek üst 
seviyeli yönetici taraftarlar edinmeye çalışmaktadır. Ona göre, bu ülkelerin yöneticileri 
Atlantik taraftarı olmakla birlikte, özellikle Türkiye gibi ülkelerde halktaki şiddetli ABD 
antipatisi, harekete geçirilmelidir. Dugin’e göre Avrasyacılık politikası dâhilinde Türkiye’ye 
biçilen rol Atlantik çizgisinden çıkıp Avrasya çizgisine yani Moskova’nın emrine girmesidir. 
Kurucuları, Robert Chase, Emil Hill, Paul Kennedy’dir. 
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YENİ AVRASYACILIK TEORİSİ 

Rus Stratejist Alexander Dugin'in Yeni Avrasyacılık Kuramı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından 
ardından kısa bir süre sendeleyen Rusya, 2000'li yılların başlarında yeniden önemli bir politik 
güç olarak oyun sahnesine dönmüştür. Ortadoğu gerek bölgesel gerekse küresel güçlerin 
mücadelesine sahne olan önemli bir coğrafyadır. Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu 
jeopolitiğinde yaşanan gelişmeleri ve bu süreçte Rusya'nın rolünü analiz etmektir. Sovyetler 
Birliği'nin dağılması tarihsel öneme sahip bir dönüm noktası olup, Rusya'nın hedef ve 
stratejilerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu araştırmada, Rusya Federasyonu'nun 
özellikle Devlet Başkanı Vlademir Putin'in iktidarı döneminde uygulamaya çalıştığı Ortadoğu 
politikası analiz edilmeye çalışılmaktadır. Alexander Dugin kuramını şekillendirirken 1920'li 
yıllarda Rus aydınların temelini attığı, ardından Lev N. Gumilev'in geliştirdiği klasik Avrasyacı 
görüşlerden esinlenmiştir. Kendisi, özü itibariyle merkezinde Rusya'nın bulunduğu, batıda 
Almanya'dan başlayıp, doğuda Japonya'ya kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyasında yeni ve 
büyük bir birlik önermektedir. Avrupa karşıtı klasik Avrasyacılardan farklı olarak, ABD'nin 
başını çektiği Atlantikçiliğe karşıdır. Kuramda Rusya, Doğu Avrupa, Türk dünyası, Balkanlar, 
Kafkaslar, Ortadoğu ve Türkiye'ye geniş yer verilmiştir. Temel bakış açısı Slav ve Ortodoks 
eksenlidir. İslamsız ve Ortadoğusuz bir Avrasya birliğinin imkânsızlığının farkında olan Dugin, 
İran'ın başını çektiği Şii İslam ülkeleri ile yeni bir ittifak önerir. O'na göre Ortadoğu, Moskova-
Tahran ekseninde şekillendirilmelidir. 

 

YENİ DOMİNO TAŞLARI TEORİSİ 
Komünizmin tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Soğuk Savaş'ın galipleri aşırı nüfus artışı, 
göçler, çevre sorunları, etnik çatışmalar, kökten dincilik ve ekonomik bunalımlar gibi yeni 
tehdit unsurları belirlediler. Bu teoride, büyük güçler; ABD, AB, Japonya, Rusya ve Çin olarak 
belirlenirken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu on ülke mihver ülke statüsüne konuldu. 
Bu teorinin hedefi büyük güçlerinin refah ve mutluluğudur. Kurucusu, Dwight 
Eisenhower’dır.  
 
Entrika çemberi teorisi 
Dünya, süper zenginleri olan on üyeli güç şebekesi tarafından yönetilmektedir. Bu güç 
şebekesinin temel amacı ise; başkenti Kudüs olan bir dünya devleti kurmaktır ve yenidünya 
düzenini sağlamaktır. Kurucusu, T. Marrs’dir. 
 
 
PAN BÖLGELERİ MODELİ TEORİSİ  
Devletin konum ve alanının en önemli güç unsuru olarak görmüş II. Dünya Savaşı'nda 
Hitler'in politikasında etkili olmuştur. Doğu Avrupa'ya hâkim olan dünyaya hakim olur 
görüşünü savunmuştur. Kurucusu, Ernst Haousfer’dir. 
 
MERKEZİ TÜRK HAKİMİYET TEORİSİ  
Merkezi Hakimiyet Teorisi adı verilen bu görüşe göre; Anadolu Yarımadası Heartland, burayı 
çevreleyen Balkan yarımadası, Kafkaslar, İran, Arabistan ve Kuzeydoğu Afrika; dünya kalesini 
çevreleyen iç çemberi oluşturmaktadır. Bunun dışındaki kara parçaları ise, dış çemberi ya da 
dünya adasını oluşturmaktadır. Bu görüşe göre; Dünya Kalesi’ni (Anadolu’yu) elinde 
bulunduran millet, iç çembere hükmeder. İç çembere hükmeden bir millet ise, dış çembere 
yani dünyaya hâkim olur. Kurucusu, Prof Dr Ramazan Üzey’dir. 
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COĞRAFYA BİLİMİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ  
Coğrafya, Latince geo (yer) ve graphein (tasvir etmek) kelimelerinin birleşmesiyle geographica 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Coğrafya kelimesi, ilk kez Erotesthenes (MÖ 275-195) tarafından 
kullanılmıştır.  

 
Erotesthenes: İlk Çağ’ın en önemli coğrafyacılarındandır. O dönemde bilinen dünyanın bir 

haritasını çizmiş ve bu bilime Geographika yani coğrafya adını vermiştir. Ne yazık ki eserleri 
günümüze ulaşamamıştır. Coğrafya sözcüğünün ilk kullanan kişidir.  

 
Amasyalı Strabon (M.Ö.63-M.S.23): Coğrafya ile ilgili yaptığı çalışmalarını, araştırmalarını 

17 ciltlik Geographika adlı eserinde yer vermiştir. Roma İmparatorluğu döneminde 
yaşamıştır. Amasya şehrinde doğmuştur. Kıyı ve ılıman bölgelerde yaşayan toplumların daha 
uygar, uysal, dağlık bölgelerde yaşayanların ise uygarlıkta daha geri ve sert mizaçlı olduklarını 
dile getirmiştir. 

 
İskenderiyeli Batlamyus: İlk Çağ’ın coğrafya alanında Geographica Syntaxis (Ceograpika 

Sentaksis) adlı eserinde küremsi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış, başta 
dünya haritası olmak üzere çeşitli haritalar çizmiştir. Eserinde 8.000 kadar yerin adını 
listelemiş, bunlardan 400 kadarının koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde göstermiştir. 
Meghale kitabı batı ilim dünyasında Almagest olarak ün yapmıştır. 

 
Harezmi: Özbekistan'ın Harezm şehrinde doğmuş ancak hayatının önemli bir kısmını 

Bağdat'ta geçirmiş ve burada ölmüştür. Coğrafyanın düzeltilmiş ve genişletilmiş bir çeviri olan 
yerin biçimi üzerine isimli çalışmayı kaleme almıştır. Bir meridyen yayının uzunluğunu 
hesaplamış, "Zic'ül Harezmi" adlı ilk astronomi kitabını hazırlamıştır. Cebir ilminin babası 
olarak bilinir, hesaplamalarda 0 sayısını ilk olarak kullanmaya başlayan kişidir. 
 

El-Biruni: Dünya’nın boyutları, yarıçapı, çevresi ve eksen eğikliği hakkında bilgi veren Kanun 

el Maksudi’yi yazmıştır.  

 
Muhammet İdrisi: Arapların Batlamyus’udur. Fas'ta Dünya'ya gelmiştir, kendisi Kuzey 

Afrika ülkelerini, İngiltere'yi, Fransa'yı, Mısır, Şam ve anadoluyu gezmiştir, Nijerya'yı 
keşfettikten sonra Dünya'nın yuvarlak olduğunu iddia eden El idrisi, Sicilya kralı Rugerro'nun 
daveti üzerine Sicilyaya yerleşmiş ve Kıtabu Ruger adlı kitabını yazmıştır. 

 
Mesudi: Çok çeşitli konularda kitaplar yazan Arap tarih ve coğrafyacısıdır. Hayatı hakkındaki 

bilgileri, kendi eserleri arasına serpiştirilmiş satırlardan bölük pörçük toplamak mümkündür. 
Mesudî’nin yirmi civarındaki eserinde ancak iki tanesi günümüze kadar yetip gelebilmiştir. En 
önemli eseri Muruc ez-Zeheb (Altın Bozkırlar) adlı çalışmasıdır.  

 
İbn Batuta: İslam dünyasının büyük kısmını ve Hindistan’ı gezmiş, 29 yıl süren seyahatleri 

boyunca edindiği bilgileri yazdığı seyahatnamesinde (İbni Batuta Seyahatnamesi) toplamıştır.  
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İbni Haldun: Tunus’ta doğmuştur. Mukaddime isimli eserindeki fikirlerinin etkileri günümüz 

bilim dünyasında da hala sürmektedir. Orta çağın siyasi coğrafyacısıdır. 

 
Marko Polo: 1271 Yılında 17 yaşında iken ticaret yapan babası ve amcası ile birlikte Uzak 

doğuya giden Venedikli gezgin sonrasında 17 yıl süren Uzakdoğu yolculuğuna başlamış, Çin, 
Hindistan, Bengal körfezi ve Güney Çin denizini dolaşmıştır. (Milion eseri) Cenevizlilere esir 
düştükten sonra arkadaşı olan yazar Rustichello da pisa'ya Dünya'nın hikayeleri adlı eserini 
yazdırmıştır.  

 
Piri Reis (1465-1554): Ünlü denizci Osmanlıda donanma komutanlığı yapmıştır. Çizdiği 

dünya haritası ve yazdığı Kitab-ı Bahriye isimli eserleriyle dünyaca tanınmıştır.  

 
Katîp Çelebi: Yazdığı Cihannüma (Dünya’nın Aynası) çağın en önemli coğrafya 

eserlerindendir.  

 
Evliya Çelebi: Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika’da birçok ülkeyi gezmiş, 

seyahatnamesinde gezdiği yerlerle ilgili bilgileri detaylı bir şekilde Seyahatname’de 
anlatmıştır. 
 

Merkator: 1544 de yayınlanan ve Avrupa haritası ve kendi adını taşıyan izdüşüm sistemi ile 

ün kazandı. Merkator izdüşüm sistemi düz çizgilerin kerteriz alınmasına olanak vererek 
denizcilikteki önemli bir sorunla çözüm getirdi. Usta bir harita ve küre yapımcısıdır. 

Von Humbolt: Latin Amerika’daki Humbolt soğuk su akıntısını bulmuştur. Coğrafyanın 

metodolojisini oluşturmuş, coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuş ve fiziki coğrafyanın 
öncüsü olmuştur. Çalışmalarını 4 ciltlik Cosmos isimli eserinde toplamıştır.  

Karl Ritter: Coğrafya İlminde Tarihi Esaslar ve Mukayeseli Genel Coğrafya adlı eserin 

sahibi, beşerî coğrafyanın esasları ortaya koyan ve öncüsü olmuştur. Beşerî coğrafyanın insan 
ile çevre arasındaki ilişkileri inceler tezini ortaya atmıştır. 

Fredrich Ratzel: İnsan coğrafyasının esaslarını Antropocoğrafya (Beşerî Coğrafya) eserinde 

belirtmiştir. Politische Geographie (Siyasi Coğrafya) Jeopolitiğin ve siyasi coğrafyanın çağdaş 
anlamda temellerini atmıştır. Bu yüzden siyasi coğrafyanın kurucusu olmuştur.  

P. Vidal de la Blache: İnsanın yeryüzüne şekil vermesi baskın güç olduğu, beşerî 

coğrafyanın yanında bölgesel coğrafya akımının öncüsü olmuştur. 
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                             DÜNYADAKİ KÜLTÜR BÖLGELERİ 
Kültür: Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları 
kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür.   
Maddi kültür denilen kültürün içinde; binalar, anıtlar, giysiler, mobilyalar, mezar taşları, 

taşıma araçları, müzik aletleri, oyuncaklar, yemek yeme ve pişirme araçları, kozmetikler, 

silahlar, tapınaklar, çitler, çiftlik planları, yerleşme kalıpları ve dekoratif eşyalar gibi çok çeşitli 

şeyler girer. Maddi kültür, kültürün yüksek derecedeki anlatımıdır. Maddi kültür birikimi, 

kalkınmada sürekliliğin temelini oluşturur.  

Maddi olmayan kültür unsurları Folklor da dahil, halk şarkıları, peri masalları, inançlar ve batıl 

inançlar, alışkanlıklar, dille ilgili unsurlardır. Yazılı veya sözlü olarak geleneğin bir parçası 

halinde nesilden nesle geçerler.  

Kültürel özellikler ister maddi kültür gibi dokunulabilir şekilde olsun, isterse kültürün yalnızca 

bir ifade şekli olsun, iki büyük kültür grubu içinde ele alınmaktadırlar:  

• Geleneklerini sürdüren halkların oluşturduğu geleneksel kültür: halk kültürü  

• Sürekli bir değişim içinde bulunan normlara uyum sağlamaya ve onları uygulamaya 

çalışan büyük halk kitlelerinin oluşturduğu popüler kültür 

 
Kültürü Oluşturan Unsurlar 

Maddi (Somut) Unsurlar Manevi (Soyut) Unsurlar 

• Coğrafi konum,  

• Toprak özellikleri,  

• Su özellikleri,  

• İklim özellikleri,  

• Yeryüzü şekilleri,  

• Simgeler  

• Anıt, saray, kıyafet gibi 

• Dil, Din ve inançlar,  

• Örf ve âdetler,  

• Hukuk kuralları,  

• Dünya görüşü,  

• Ahlak kuralları,  

• Komşu kültürler,  

• Siyasal örgütlenme 

 
                                 Kültür ile ilgili bazı kavramlar 
Kültürel Asimilasyon: Topluluğun egemen olan yapıyla ve kültürle kendi nitelikleri 
görünmeyecek biçimde bütünleşme ve erime sürecidir.  
Kültürel Bozulma: Bir kültürün zaman içinde aşınması, etkisini yitirmesi, temel kalıplarının, 
ilkelerinin, özelliklerinin deforme olmasıdır.  
Kültürel Değişme: Kültürel değişme, herhangi bir kültürde zaman içinde meydana gelen 
değişmeleri ve başkalaşmaları ifade eder. 
Kültür Yozlaşması: Kültürün kendi özelliklerini kaybetme durumudur. 
Kültür Çevresi: Farklı coğrafi bölgelerde yaşayan farklı kültürlerin bütün özelliklerini 
barındıran alandır.  
Kültür Çatışması: Farklı kültürlerin birbiriyle karşılaşması esnasında ortaya çıkan çatışmalı 
durumdur.  
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Kültürel Etkileşim: Kültürel etkileşim, kültürlerin birbirleriyle karşılaşmaları ve temas 
etmeleri neticesinde gerçekleşen yeni bir durumdur. 
Kültürel Gecikme: Maddi kültür unsurları ile manevi kültür unsurları arasındaki ilişkideki 
farklılıktır. Her iki kültür unsurundaki değişmelerin eş zamanlı olmaması, kültürel gecikmeye 
neden olmaktadır.  
Kültürleme: Kültürleme, toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma, 
kazandırma sürecidir. 
Kültürlenme: Kültürlenme, belli bir toplumda yaşayan bireylerin o toplumun kültürünü 
tanıma, benimseme ve edinme sürecidir. 
Kültürleşme: Kültürleşme, farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesi, kültürlerin bir birini 
etkilenmeleri sürecidir. 
Alt kültür: Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak çeşitli önemli noktalarda ayrılarak 

gelişen kültür olarak tanımlanır.  
Kültürel şok: Bir kültürden başka bir kültüre geçerken yeni kültüre ayak uyduramama 
durumudur. 
Karşıt kültür: Milli kültür ile bağlantısı olmayan ve buna zıt gösteren kültürlerdir.  
 

                                       DÜNYADAKİ KÜLTÜR BÖLGELERİ 

 
                                                                             Kültür Bölgeleri 
 
Avrupa (Batı) Kültür Alemi: Avrupa kültür alemi, geçmişten beri, kapsadığı alan bakımından 
kültür alemleri içinde en büyük olanıdır ve dünya nüfusunun üçte birini ilgilendirmektedir. Bu 
kültür alemi, Orta Çağ’da yalnızca Avrupa’yı kaplarken, daha sonra Kuzey ve Güney 
Amerikalara, Kuzey Asya’ya, Okyanusya’veya sıçramıştır. Avrupa, Kuzey Amerika (ABD, 
Kanada), Avustralya ve Yeni Zelanda’yı içine alır. 

Latin Amerika Kültür Bölgesi: Amerika kıtasının A.B.D.’nin güneyinde kalan kısmının 
tamamını oluşturan bu alem veya bölge. 32 bağımsız ülke ile Hollanda, Fransa, İngiltere ve 
A.B.D.’ ne bağımlı durumundaki birkaç Karayip adasından oluşmaktadır. Bölgeye dahil olan 
Fransız Guyanası, Latin Amerika’da bağımsız olmayan tek ülkedir. 
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Latin Amerika’daki kültürel damga birkaç istisna dışında İber Yarımadası’nın İspanya ve 
Portekiz’in damgasıdır. İber Yarımadası’nın dil, din ve kurumları Latin Amerika’ya taşınmıştır. 
Bu nedenle kültürel bakımdan Latin Amerika bazen ayrı bir “alem” bazen de Avrupa’nın 
uzantısı olan bir “bölge” şeklinde ele alınmaktadır. İspanyolların Yeni Dünya’ya yalnızca 
devamlı yerleşme amacıyla değil aynı zamanda “zafer, Tanrı ve altın” aramak için de 
geldikleri söylenir. Portekizliler ise anavatanlarının çıkarı için geniş arazi parçalarını kolonize 
etmeye gelmişlerdi.  

Slav-Rus Kültür Bölgesi: Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, Slav-Rus kültürünün merkezi, çağdaş 
Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında şekillenmeye başlamıştı. Bu alanda, şimdi Rusya’da 
olduğu kadar Doğu Avrupa’nın büyük kısmında da yaygın olan Slav dili de ortaya çıkmıştı. Bu 
kültür Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya (Belarus) topraklarını kapsar. 
 

İslam Kültür Bölgesi: İslam dini, büyük fakat genelde az nüfuslanmış bu alem için bir birlik ve 
kültürel farklılık ölçüsü olmaktadır. Bu alem Ortadoğu’daki çekirdek alanından, batıya Kuzey 
Afrika’ya ve kuzeydoğuda da Orta Asya’ya doğru uzanır.  
 
Sahra-altı Afrika Kültür Âlemi: Büyük Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkelerini kapsar.  
Afrika Kültür Bölgesi Sahra’nın güneyindeki Afrika’ya her ne kadar dış kültürel etkiler nüfuz 
etmişsede, bu alan 19. yüzyıla kadar büyük ölçüde izole kalmıştır. Birçok fiziksel engel -kurak 
Sahra, kıyılara yakın dağlar ve diklikler, iç kesimlere giden akarsular üzerindeki şelaleler ve 
alçak enlemlerdeki kıyılar boyunca uzanan yoğun tropikal bitki örtüsü dışarıdan başkalarının 
bölgeye girmesini uzun süre engellemiştir. Afrika kültürü ancak yakın zamanlarda dış dünya 
tarafından tanınır hale gelmiştir.  

Şark (Doğu) Kültür Bölgesi: İnsanlığın nüfus olarak yarısı güney, doğu ve güneydoğu 
Asya’dan meydana gelen Şark yani Doğu aleminde yaşamaktadır. Eski bir medeniyet tarihine, 
yoğun ve hızla büyüyen bir nüfusa, temelde geleneksel ve kırsal olan bir topluma ve oldukça 
düşük bir ekonomik kalkınma düzeyine sahip olan bu alemde kalkınma düzeyi bakımından 
yalnızca Japonya istisnayı oluşturmaktadır Son yıllarda Japonya’ya Güney Kore ve Çin gibi 
başka bazı ülkeler de eklenmektedir. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası bu alemde 
yaşamaktadır. Japonya, Çin, Hindistan, Tayvan, Tayland, Endonezya, Malezya, Kuzey ve 
Güney Kore’den oluşur. 

Pasifik Kültür Bölgesi: Güney Pasifik adalarının bulunduğu Melanezya-Mikronezya dünyası, 
çok küçük olmakla birlikte, ayrı bir kültür alemi olarak kabul edilecek şekilde dış etkilerden 
uzak kalabilmiştir. Adalar hem Şark’dan hem de Avustralya ve Yeni Zelanda’dan toplumsal 
bakımdan tamamen ayrıdırlar. Ekonomileri ise büyük ölçüde geçim türündedir.  
Bölgenin güneybatısında Melanezya; daha çok Ekvator’un kuzeyinde Pasifiğin batı ve orta 
kısmında uzanan Mikronezya ve daha çok Ekvator’un güneyinde, Pasifiğin güneydoğu 
kısmındaki Polinezya bu kültür bölgesini oluşturur. 
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                                                    DÜNYADAKİ DİNLER 

 
Musevilik: Musevilik fazla mensuba sahip olmamışsa da tarihte ortaya çıkmış tek tanrılı 
dinlerin (monoteist) ilki olma özelliğini taşımaktadır. Tarihi boyunca Musevilik, göçlerle 
karakterize olan bir din olmuştur. Musevilik Mısır'da Sina Dağı'nda ortaya çıkmıştır. (Hz. 
Musa) dünyada yaklaşık 18 milyon Musevi’nin (Yahudi) yaşadığı tahmin edilmektedir. 
Yahudilerin en fazla yaşadığı ülke ABD iken ikinci sırada İsrail yer alır. 

Hıristiyanlık: Hazreti İsa'ya Kudüs'te inmiştir. Dünyada 2 milyara yakın Hristiyan 
bulunmaktadır. Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa Kıtası'nda yaygındır. Hıristiyanların 
başı sayılan papa Vatikan’da bulunur. Katolikler, güney Avrupa’da, Orta ve Güney 
Amerika’da, Kanada’da Quebec’de ve Akdeniz halkının yerleştiği her yerde, örneğin eski 
Fransız veya Portekiz sömürgelerinde, Filipinler’de ve Vietnam’da egemendir. Protestanlık ise 
Kuzey Avrupa’yla adeta özdeşleşmiştir ve Kuzey Avrupalıların yerleştikleri her yerde 
egemendir. Ortodoks Hıristiyanlık ise Doğu Avrupa’da yaygındır. 
 
İslamiyet: Büyük dinler arasında en genci olan İslamiyet’in de kökeni, aynen Musevilik ve 
Hıristiyanlıkta da olduğu gibi, güneybatı Asya’nın kurak bölgelerindedir. Aslında 
Müslümanlar, bilindiği gibi, Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. İbrahim ve Hz. Nuh’u da diğer 
peygamberler arasında sayar ve Hz. Muhammet’i de İslamî düşüncenin en son ve en önemli 
peygamberi olarak kabul ederler. Arap Yarımadasından çevresine yayılmıştır. En yaygın 
olduğu yer Ortadoğu’dur. Dünyada 1,6 milyar nüfusuyla Hristiyanlıktan sonra nüfusun en 
fazla olduğu ikinci dindir. 
 

Hinduizm: Vedas, Hindu dininin gelişmesine önemli bir temel oluşturmuştur. Ilk olarak 
Hindistan'da ortaya çıkmıştır 1 milyar nüfusuyla dünyada 3. sırada yer alır. En fazla Hindistan 
ve Nepal'de yer alır. Kronolojik olarak, dünyadaki büyük dinlerin en eskisidir. Bu yüzden de 
birçok bakımdan Hinduizm kendisinin içinden çıktığı çeşitli animistik dinlerden veya 
Hindistan’daki ana vatanından Orta Afrika’ya kadar olan alanda o zaman tapınılan kabile 
dinlerinden pek farklı değildir.  
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Budizm: Hinduizm sonucu Hindistan’da ortaya çıkan dindir. Budacılık batıda Mısır ve kuzey 
Afrika’ya güneyde de Seylan’a (Sri Lanka) kadar yayılmıştı. Yüzyıllar sonra da Seylan’dan 
doğuya Burma (Myanmar), Siam (Tayland) ve Hindiçini Yarımadası’na yayıldı. Günümüzde 
Budizm, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkla birlikte üçüncü evrensel dindir (Hinduizm daha çok 
Hindistan’la sınırlı olduğu için bölgesel kabul edilmektedir). 
 
Konfüçyüs: Asya’daki Diğer Dinler Konfüçyüsçülük, K’ung Fu-çu’nun (yaklaşık M.Ö.551-479) 
öğretilerine dayanan bir felsefe sistemidir. M.Ö. l36’dan M.S.1911’e kadar Çin’in devlet dini 
olmuştu. Bu dinin mensuplarına göre, insanlar bilgi, sabır, samimiyet ve itaatin öğretilmesi, 
ebeveynlerle çocuklar, yönetenlerle yönetilenler arasındaki görevlerin yerine getirilmesiyle 
uyumlu bir şekilde yaşayabilirler.  

Taoculuk: Çin filozofu Lao-çe’nin bir efsaneye atfedilen Tao-te Çing adlı bir kitabından (M.Ö. 
4. yüzyıl) türemiştir; doğayla uyumlu bir yaşamı savunur.  

Şinto: Japonya’nın eski yerli dinidir; özellikle milliyetçidir ve geleneksel olarak imparatoru 
kutsal (Tanrı) kabul eder. İmparator Hirohito, II. Dünya Savaşı’ndaki Japon yenilgisinden 
sonra (1946) bu tanrısallıktan vazgeçmişti.  

Animizm ve Şamanizm Animizm: Ruhların ve ruhsal güçlerin her nesnede, her yerde her 
zaman bulunduğu inancıdır. Animistik dinler temelde tek tanrılı olabilirler veya Tanrı’ya 
yardımcı olan hiyerarşik tanrısal güçleri tanıyabilirler. Animist inançlar belirli tek bir din 
halinde yayılmamışlarsa da milyonlarca Afrikalı animizme inanmaktadır; animistler Amazon 
Havzası’nda, Borneo ve Yeni Gine’ nin iç kesimindeki dağlarda yaşayan yerli halklar arasında 
da bulunmaktadır. Animizme sık sık şamanizm de katılmaktadır. Bir şaman, otohipnotik trans 
(kendi kendine hipnoz yoluyla) değişime uğrayarak, ruhlar dünyasıyla bağlantı kurabilen 
kimse demektir. Bu inanç da Sibirya’da, bazı Amerikan yerlileri arasında, Güneydoğu Asya ve 
Doğu Hint Adaları’nda bulunmaktadır.  

 
KÖKEN BAKIMINDAN DÜNYA DİLLERİ 
1. Hint – Avrupa Dilleri Ailesi 
a. Asya Kolu: Hint-İran dilleridir. Hintçe, Urduca, Farsça, Peştuca, Tacikçe bu grupta yer alır. 
b. Avrupa kolu: 
* Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemekçe  
* Lati Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Romence, Yunanca, Arnavutça 
* Slav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe, Çekçe, Bulgarca, Hırvatça 
2. Hami-Sami Dilleri Ailesi: Arapça, İbranice, Habeşçe 
3. Bantu Dilleri Ailesi: Afrika Dilleri 
4. Çin Dilleri Ailesi: Çince ve Tibetçe 
5. Ural- Altay Dilleri Ailesi 
a. Ural Kolu: Fince, Macarca, Estonca 
b. Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca, Korece 
 
Not: Türkçe dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeli dil grubuna girer. Köken 
bakımından ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır.  
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JEOPOLİTİK VE ELEŞTİREL JEOPOLİTİK 

Devleti öncüleyen Avrupa merkezli, güç dengesine dayalı jeopolitik üzerine bir eleştiri getiren eleştirel 

jeopolitiğin amacı bu şekilde sınırlandırılan jeopolitiğin yerine akademik jeopolitiği akademik coğrafya 

bilimine yakınlaştırmaktır. Eleştirel jeopolitik yazarlarına göre klasik jeopolitik olarak adlandırılan 

Soğuk Savaş öncesi jeopolitik teorilerin doğuşu Avrupa’da emperyalizm ve milliyetçiliğin doğuşuyla 

birlikte kendiliğinden gelişmiştir. Eleştirel jeopolitik yazarlarına göre klasik jeopolitik siyasi ve güç odaklı 

bir söylemdir. Soğuk Savaş sonrasında kırk yıl boyunca süregelen jeopolitik anlayışı terk edilmeye 

başlandı. Ortaya çıkan eleştirel jeopolitik küresel politik hayatın karmaşıklarını çözme arayışı ve klasik 

jeopolitik tarafından saklanan ve jeopolitik hakkındaki bilgileri şekillendiren güç ilişkilerini ortaya 

koyma uğraşı olarak tanımlanmıştır.  

Geçmişte, coğrafya hep savaş ve fetihle ilişkilendirilmiş, neredeyse bir “askerlerin ihtiyacını karşılayan 

bilim” gibi görülmüştür. Günümüzdeyse, siyasi coğrafya artık çok daha geniş bir kapsam kazanmış ve 

yaygınlaşmıştır. Uluslararası sorunların coğrafi temellerini sunmada siyasal coğrafyadan 

yararlanılırken, beşerî ve ekonomik coğrafyanın çok çeşitli konularına hatta her konusuna da bir ölçüde 

siyasal bir bakış açısıyla yaklaşılabilmektedir. Nüfusun, tarımın, sanayinin siyasal coğrafyasından 

ticaretin siyasal coğrafyasına kadar birçok konuda bu yaklaşım karşımıza çıkarken, enerjinin siyasal 

coğrafyası daha da çok ilgi çekmektedir; şehirleşmede çekirdek alanlar, başkentler, şehir-devletler gibi 

konulara da siyasal coğrafya bakış açısından bakılabilmektedir. Jeopolitik, isim olarak bilinmemekle 

beraber, fikir boyutunun eski kavimlerde de bulunduğu anlaşılmaktadır. Toplum ile coğrafi mekân 

arasındaki ilişkiler, insanların daha o zamandan beri dikkatlerini çekmiştir.   

Jeopolitik kısaca bir ülkenin sahip olduğu coğrafi faktörlerden hareketle siyaset üretmesidir.  

Sanayi İnkılabı ile başlayan ve globalleşme ile devam eden tarihi süreçte coğrafya ve politika, anlam ve 

kapsam itibarıyla büyük oranda değişikliğe uğramıştır. Bu süre içerisinde ülkelerin maddi ve manevi 

yapılarında köklü değişiklikler meydana gelmiş, politik endişelerin ve tercihlerin ağırlık merkezini, 

ekonomik faktörler teşkil etmiştir. Politika, coğrafyanın ekonomik ve beşerî unsurlarımdan istifade 

etmekle yetinmemiş, doktrinlerini kurmak için coğrafyada yeni unsurlar aramaya başlamıştır. Bu 

düşünce hareketi, modern coğrafyanın doğmasını sağlamış ve modern coğrafyanın bilimsel bulgularına 

dayanarak insanlığa yön verme arzusu da jeopolitik biliminin gelişmesini sağlamıştır. Sonuç; olarak 

Heredot ve Aristo'dan Ratzel'e kadar çok sayıda bilim adamı tarafından ileri sürülen ve gelişen fikirler, 

19. Yüzyılın sonuna doğru teoriler halini almıştır.  

1970’li yıllarda coğrafyanın çok paradigmalı süreçleri deneyimlemesi siyasi coğrafya ve jeopolitikle 

ilişkili kuramsal tartışmaların yeniden tanımlanmasına ve farklı perspektiflerden konunun 

incelenmesine olanak tanımıştır. Kapitalizmin coğrafya ile olan tarihsel ilişkisi ve bunların yarattığı 

toplumsal eşitsizlikler siyasi, ekonomik ve sosyal düzlemde coğrafyacılar tarafından incelense de 

jeopolitiğin yeniden canlanması için birtakım siyasi dengelerin ve güç ilişkilerinin belirginleşmesini 

beklemek gerekecekti. 1990’lara değin jeopolitik teorilerde küresel, bölgesel ve/veya yerel gücün kimde 

olacağına dair birtakım coğrafi öngörüler öne sürülmekteydi. 1991’de Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte, ABD küresel güç olma yolunda önemli bir zafer kazanmıştı. İki kutuplu 

dünya, artık serbest piyasa koşullarının ve liberal yaşam anlayışının benimsendiği ABD’nin küresel 

gücüyle şekillenecekti. 1990’lı yıllarda ortaya çıkan The End of History (Tarihin Sonu, Francis Fukuyama, 

1992), Clash of Civilizations (Medeniyetler Çatışması, Samuel P. Huntington, 1996), The Grand 

Chessboard (Büyük Satranç Tahtası, Zbigniew Brzezinski, 1997) gibi kuramsal çalışmalar geleceğin 

küresel gücünü belirlemeye ya da gelecekteki çatışmaların ne gibi faktörlere bağlı olarak gelişeceğini 

tanımlamayı hedefliyordu. Gerard Toal, Simon Dalby, John Agnew gibi siyasi coğrafyacıların katkılarıyla 

gelişen eleştirel jeopolitik kuram ise; farklı bir düzlemden hareket ediyordu. Devletlerin teritoryal 

mücadelelerinin jeopolitik biliminin temeli olduğu anlayışı, eleştirel jeopolitik kuramın tanınmaya 
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başlamasıyla önemli sorular gündeme taşınmış ve tartışılmaya başlanmıştır. 1980’lerde yeni “eleştirel 

jeopolitik” siyasi coğrafyayı beşerî coğrafyadaki daha yakın dönem gelişmelerle ilişkilendirmiştir. 

Postmodernizmin geniş etkisi altında coğrafya manzaraları, medyanın ve gündelik davranışların yapı 

sökümüne uğratıldığı ve güç ilişkilerini açığa çıkarmak için okunduğu “kültürel bir dönüş” yaşamıştır. 

Jeopolitik bilimi I. Dünya savaşı ile çok daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Özellikle dünya hakimiyeti 

mücadelesi şeklinde gerçekleşen I. ve II. Dünya savaşlarının jeopolitik teorilerin çok fazla etkisinde 

kaldığını söyleyebilir. Soğuk Savaş Dönemi’nin bitmesiyle beraber jeopolitik kavramı 1990’lardan 

itibaren yeniden tanımlanmaya başlanmış ve Küresel Moda kavramı Yeni Jeopolitiğin tanımlanmasında 

kullanılmıştır. 

Eleştirel jeopolitiğin kurucularından Gearoid Tuathail ve Simon Dalby, 1998 yılında yayımlanan 

“Jeopolitiği Yeniden Düşünmek” adlı kitapta eleştirel jeopolitiğin dört varsayımını ortaya 

koymaktadır. Bunlar; 

1-Jeopolitik, klasik devletin sınırlarından daha geniş bir alana hakimdir.  

2-Eleştirel jeopolitik mekânın karşı konulamaz çoğulluğuna ve mekânın muhtemel politik yapılarının 

çeşitliliğine tanıklık eder.  

3-Eleştirel jeopolitik tekliği değil çoğulculuğu benimser, toplumlar boyunca yayılmış temsili 

uygulamaların çoğulcu bir uyumuna işaret eder.  

4- Eleştirel jeopolitik, jeopolitik çalışmaların politik anlamla nötr olabilirliğine karşı çıkar.  

 

Eleştirel jeopolitik dört ayırıcı bakış açısıyla araştırmalarda ele alınmaya başlanmıştır: 

→Jeopolitik pratikleri: Coğrafi ve politik akıl yürütmeyi ve dünya siyasetinin uygulamalarını nasıl 

dolaştırdığını ve şartlandırdığını anlamak  

→Jeopolitik gelenek: Coğrafya, politika ve strateji ile ilgili fikirlerin tarihsel ve coğrafi bağlamını gözden 

geçirmek  

→Jeopolitik ve popüler kültür: Dünya siyasetinin popüler temsilleri, imaj dolaşım ve tüketim ilişkisini 

açıklamak  

→Yapısal jeopolitik: Devletçilik uygulamalarının küreselleşme, bilgi ağları ve ekonomik dönüşümlerle 

ilişkilendirilmesi, ideoloji ve iktidar düalizminin mekânsal üretimini ele almak ve kimlik politikalarını güç 

ilişkileri ile açıklamak 

Bu yönleriyle incelenecek olursa eleştirel jeopolitik siyasi ve coğrafyanın geleneksel anlayışını 

sorgulayan siyasi coğrafyanın yeni formlarını uygular. Dahası eleştirel jeopolitiğin odağını farklılık ve 

çeşitlilikler oluşturmaya başlamıştır. Çünkü dünya artık ekonomik küreselleşme, küresel medya akışı, 

internet, uluslar ötesi suç ağları, bilginin aşırı gerçek evreni gibi faktörleri barındırmaktaydı ve eleştirel 

jeopolitik, klasik jeopolitiğin aksine bu alanları kapsayacak kadar genişletilmişti. Özetle eleştirel 

jeopolitik devlet merkezli, bilimsellikten uzaklaşmış jeopolitiği ilk ortaya çıktığı şekliyle bilimsel bir 

sistematiğe oturtmayı hedef alır ve buna uygun çalışmalar yapmaya özen gösterir. (Melik Zengin 

hocanın notlarından) 
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                COĞRAFİ KEŞİFLER 
Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan İpek ve 
Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk 
etti. Orta Çağ’ın sonuna kadar dünyanın pek çok yeri bilinmiyordu. İşte bu yeni yollar arama 
girişimleri sırasında pek çok yer ilk kez keşfedildi ve yeni ticaret yollan bulundu. Yeni Çağ’ın 
başlarında meydana gelen bu keşif olaylarına “Coğrafî Keşifler” adı verilir. 

 
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri: 
• Bilimsel, teknik alandaki ilerlemeler (Pusula, Gemicilik ve Coğrafya bilgisinde ilerleme) 

• Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,) 

• Cesur gemicilerin yetişmesi 

• Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları 

• Avrupalıların Hindistan’a ulaşmak için yeni yollar aramaları  

• Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri. 

 
Coğrafi Keşiflerin sonuçları 
• Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Ancak bazı bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması 

sonucunda Hıristiyanların dini inançları zayıflamış, Kiliseye güven sarsılmıştır. 

• Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitki türleri ile 
Avrupalılar ilk kez tanıştı. 

• Avrupalıların, keşfettikleri yerleri sömürgeleştirmesiyle Sömürgecilik Dönemi başladı. 

• Keşifler, ticaret yollarının değişmesine neden oldu. Akdeniz limanları ile Baharat ve İpek 
Yolu eski önemini kaybederken Hint Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. 

• Yeni keşfedilen ülkelerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenler 
Avrupa’ya getirildi. Avrupa’da ticaretle uğraşan kişiler (Burjuva sınıfı) zenginleşti.  
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Coğrafi Keşiflerin Gelişimi 
Bartelmi Dias: Portekizli, Afrika’nın güney ucuna ulaşarak 1487’de Ümit Burnu’nu buldu. 
Kristof Kolomb: İspanyol asıllı Kolomb, İspanya’dan hareket edip Atlas Okyanusu’nu aşarak 
Amerika Kıtası’nı buldu (1492). Ancak burasını Hindistan zannettiğinden batısındaki Bahama 
takımadalarına Batı Hint Adaları, halkına da Hintliler adını verdi. Daha sonraları Amerika 
Kıtası’na üç sefer daha yaparak kıtanın orta ve güney kesimlerini de keşfetti. Ancak yeni bir 
kıta keşfettiğini anlayamadan öldü. 
Vasko do Gama: Portekizli Ümit Burnu’nu dolaşarak Hindistan’a vardı. (1498) Bu keşif 
Avrupa ile Uzak Doğu arasındaki ticareti arttırmıştır. Bu tarihten itibaren Portekizliler Hint 
Okyanusu’na hâkim olmaya başladılar. Böylece Hindistan’dan gelerek Süveyş’te sona eren 
Baharat Yolu yön değiştirerek Ümit Burnu Yolu hâline geldi ve Portekiz egemenliğine girdi. Bu 
gelişme Hint sularında Osmanlı–Portekiz mücadelesini başlatmıştır. 
Ameriko Vespuçi: Kristof Kolomb’un ölümünden kısa bir süre sonra İtalyan gemici Vespuçi, 
Amerika’nın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilân etti ve kıtaya onun adı 
verildi. “Amerika” (1507) 
Del Kano: 1519′da Portekiz asıllı Macellan tarafından başlatılan batıya seyahat Del Kano 
tarafından tamamlanarak (1522) dünyanın yuvarlak olduğu ilk kez ispatlanmıştır. 
Not: Başlangıçta Portekizliler ve İspanyollar tarafından başlatılan Coğrafî Keşifler, özellikle 
İngilizler, Fransızlar ve Hollandalılar tarafından tamamlanmıştır. 
 

Bazı kâşifler ve buldukları yerler 

Edmund Hillary: 29 Mayıs 1953 tarihinde Yeni Zelandalı dağcı dünyanın en yüksek zirvesi 
olan Everest Tepesi’ne (8848 metre)tırmanmıştır. 
Jacques Piccard: 1960 yılında İsveçli denizci Mariana Çukuruna (-11521 metre) inmiştir. 
Abraham Ortelius: 1570 de ilk Dünya Atlasını yapan Abraham Ortelius’tur.  
Kzıl Erik: İzlanda'dan yola çıkarak Grönland'ı keşfetti buraya tekrar başkalarıyla dönebilmek 
için buzlarla kaplı olduğundan bahsetmedi ve oraların çok yeşil olduğunu söyledi. Bu yüzden 
"Yeşil Ada" anlamına gelen "Greenland" adı verildi. ☺ iyi kandırmış!  
Ferdinand Macellan: 1520 tarihinde Hindistana ulaşmak amacıyla yola çıkan Macellan, 
Amerika'nın güney ucuna ulaştı. Burası Macellan Boğazı olarak anılmaktadır. Guney 
Amerikanın güney burnunda yer alan Tierra del Fuega'ya ulaşan Avrupalıdır. Ayrıca Filipin 
adalarını keşfetti. 
Willem Janszoon: Hollanda'lı denizci Willem Janszoon Batı Afrika kıyıları ve Hint 
Okyanusundaki seyrine devam ederek Avustralya'yı keşfetmiştir. 
Abel Janszoon Tasman: Hollanda'lı denizci 1642 yılında Avustralya'nın etrafından dolaşarak 
Tasmanya ve Yeni Zelanda'yı keşfetmiştir. 
Mıkhael Gvozdev: Rus kâşif 1732 yılında kasif yolculuğuna çıkarak Alaska'yı keşfetmiştir. 
James Cook: 1774 tarihinde çıkmış olduğu Büyük Okyanus keşif yolculuğunda İngiliz denizci 
James Cook Yeni Zelanda'nın kuzeyi ile Avustralya'nın batısındaki Yeni Kaledonya'yı 
keşfetmiştir. 
Robert Edwin Peary: 1909 yılında Kuzey Kutup bölgesine ilk keşif seyahatini gerçekleştirdi 
Roald Amundsen: Norveç'li kâşif 1911 yılında Güney Kutbu’na ulaşmayı başarmıştır. Aynı 
yılda Britanyalı Robert Falcon Scott, Güney Kutbu’na ulaşan ilk insanlar olmak için yola 
çıkmışlardı. Amundsen hem amacına ulaşmayı hem de ekibindeki herkesi sağ salim geri 
döndürmeyi başardı. Scott ve dört arkadaşıysa kutba ulaştıktan sonra dönüş yolunda 
hayatlarını kaybetti. 
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                                İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ 
İlk medeniyetler, genellik uygun iklim özelliklerine sahip bölgelerle verimli topraklar ve su 
kaynakları çevresinde kurulmuştur. 

 İlk dönemlerdeki yerleşim alanı seçimlerinde göz önüne aldıkları özellikler:  

• Zengin tatlı su kaynaklarının varlığı  

• Korunaklı alanların olması  

• Av hayvanlarının varlığı  

• Tohum ve meyve bolluğu  

• İklim şartlarının elverişli olması  

• Verimli tarım arazisinin bulunması  
 

 
 
 
Mezopotamya Medeniyeti: Mezopotamya, Güneydoğu Toros Dağları’ndan başlayarak 
güneyde Basra Körfezi'ne kadar uzanan bu alan, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi 
kapsamaktadır. Sümerler (Yazıyı bulmuşlar), Asurlular, Babiller, Akadlar ve Elamlar 
Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerdir. Mezopotamya uygarlıklarının insanlığa bırakmış 
olduğu en önemli miras yazının bulunmasıdır. 
 
Mısır Medeniyeti: Mısır, Afrika’da Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. 
Kurulmasında Nil Nehri ve onun oluşturduğu verimli toprakları ve sıcak iklim koşulları etkili 
olmuştur. Etrafının çöl ve denizlerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle etkileşimini azaltarak 
kendine özgü ve uzun ömürlü bir medeniyet olmasını sağlamıştır. Nil Nehri'nin taşma 
zamanlarını hesaplamak amacıyla güneş takvimini geliştiren Mısırlılar, taşkın sonrası tarla 
sınırlarını yeniden düzenlemek matematik ve geometrinin gelişmesine katkı sunmuştur. 
Kendilerine özgü hiyeroglif adı verilen yazıyı kullanan Mısırlılar, tıp ve eczacılıkta da önemli 
gelişmeler kaydetmiştir. 
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Akdeniz Medeniyeti: Akdeniz Havzası çevresinde kurulmuş Fenike, İyonya, Lidya, Yunan ve 
Roma gibi medeniyetlerinden oluşmaktadır. Bu medeniyetlerin çoğu, tarım alanlarının az 
olmasından dolayı deniz ticaretine yönelmiş ve koloniler kurmuştur. Fenikelilerin dünya 
uygarlığına sunmuş olduğu en büyük katkı, Latin alfabesinin temelini oluşturan alfabeyi 
bulması olmuştur. 
 
İnka Medeniyeti: And Dağları üzerinde bugünkü Peru, Şili, Ekvador, Bolivya gibi ülkelerin 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Taş işçiliğinin gelişmiş olduğu bu medeniyete ait mimari 
eserlerde kusursuz bir şekilde yontulup parlatılmış büyük taş bloklar kullanılmıştır. Güneş'in 
hareketlerini izlemede uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmıştır. Machu Picchu bu 
medeniyete aittir. 
 
Aztek Medeniyeti: Aztekler, Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde medeniyet kurmuştur. 
Tarımda oldukça gelişmiş olan Aztekler, sulama ve bataklık kurutma yöntemleri sayesinde 
güçlü bir medeniyet hâline gelmiştir. Teotihuacan bu medeniyete aittir. 
 
Maya Medeniyeti: Meksika’nın Yukatan Yarımadası’nda kurulmuştur. Ekonomisi tarıma 
dayanan ve şehir kültürü gelişmiş olan bu medeniyet şehir devletlerinden oluşmaktaydı. İnşa 
ettikleri etkileyici tapınaklar, saraylar ve piramitlerden anlaşılacağı üzere Mayalar, mimari ve 
sanatta gelişmiş bir medeniyet kurmuştur. 
 
Hint Medeniyeti: İndus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuş olan bu medeniyetin en 
önemli ekonomik faaliyetin tarım olup aynı zamanda Baharat Yolu'nun başlangıcında 
bulunmaktaydı. Birçok dine ev sahipliği yapan bu medeniyette halk, "kast sistemi" adı verilen 
sınıflara ayrılmıştır.  
 
Çin Medeniyeti: Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirleri arasındaki verimli topraklarda kurulmuş 
olan bu medeniyet, dünyanın en eski uygarlıkları arasında yer almaktadır. Çin’de ipek 
böcekçiliği ve ipek üretimi, İpek Yolu'nun ortaya çıkmasına ve ticaretin gelişmesine katkı 
sağlamıştır. Ayrıca bu medeniyet; barut, matbaa, mürekkep, pusula, kâğıt gibi insanlık 
tarihine yön veren birçok buluşun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Heykelcilik, çinicilik, 
ipekli dokuma ve mimaride son derece gelişmiştir. 
 

 

 

 

 

Dergide yararlanılan kaynaklar  
MEB DERS KAYNAKLARI 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SİYASİ COĞRAFYASI  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ 
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1. "Jeopolitik" teriminin kurucusu oldu. Devleti 
yeteneklerini ve gücünü toprağından alan 
coğrafi bir organizma olarak gördü. 
Organizmayı, mekânda beliren bir hayat şekli 
olarak tanımlamış, politikayı da bu canlı 
varlığın mahiyetini kavramak, dayanıklı ve 
sürekli olmasını sağlamak için gerekli faaliyet 
ve icraatı göstermekle amaçlandırmıştı. 
Buna göre jeopolitik kavramını ilk 

kullanan bilim insanı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Ratzel  

B) Kjellen 

C) Houshofer  

D) Makinder  

E) Spykman 

 

 

 

 

2. Maddi kültür birikimi, kalkınmada 

sürekliliğin temelini oluşturur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi 

kültür unsurlarından biri değildir? 

A) Giysiler  

B) Mobilyalar   

C) Folklor  

D) Müzik aletleri 

E) Dekoratif eşyalar  

 

 

 

3. Transkontinental Devletler, Kıtanın bir 

ucundan diğer ucuna kadar yayılan 

devletlerdir.  

Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi 

böyle bir özelliğe sahip değildir?  

A) Rusya  

B) Kanada  

C) Moğolistan  

D) ABD 

E) Avustralya 

 

4. 1882 yılında yayınlanan 

Anthropogeographie adlı eserinde, fiziki 

çevrenin insanı zorladığını ve bütün 

faaliyetlerine egemen olduğunu, 

belirtmişti. Beşeri coğrafyaya uyguladığı 

organik devlet teorisine göre, devletlerin 

de canlılar gibi doğmak, gelişmek, 

yaşlanmak ve ölmek aşamalarından 

geçtiklerini söyleyen, daha sonra yazdığı 

"Politische Geographie" adlı kitabında, 

canlı bir organizma gibi kabul ettiği 

devletin gelişmesinin yeni alanlar 

kazanmaya bağlı olduğunu, bunun için 

gerektiğinde kuvvete başvurulabileceğini, 

çünkü, devletler büyüyüp gelişirken 

mekanda yayılmalarının bu doğal kanunun 

bir gereği olduğunu, yaşamlarını 

sürdürebilmek için yeni alanlar elde 

etmenin biyolojik bir zaruretten 

doğduğunu, savunmuştu. Kısaca 

özetlediğimiz bütün bu düşünce ve 

görüşleriyle Alman yayılmacılığını özellikle 

Nazi döneminin "Lebensraum" "Hayat 

Sahası" kavramına dayanan istilacı 

hareketini tam anlamıyla meşrulaştıran 

gerekçeyi hazırlamış oldu. 

Buna göre bazı özellikleri verilen bilim 

insanı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Ratzel  

B) Kjellen  

C) Houshofer  

D) Makinder  

E) Spykman 

 

5. Toplu Alanlı Devletler; Daire biçimli 
devletlerdir.  
Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi 

böyle bir özelliğe sahip değildir?  

A) Fransa 
B) Nijer 
C) Norveç  
D) Macaristan 
E) Romanya 
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6. ABD'nin yayılma politikası Başkan 
Theodore Roosvelt döneminde kendisini 
iyice göstermiştir. 1830-1860 yılları arası 
ABD'nin bütün Kuzey Amerika kıtasında 
yayılma ve denizaşırı topraklar elde etme 
politikasının başladığı bir dönem olmuştur. 
Özellikle 1845' den sonra ulusal yayılma 
fikrini bu sloganıyla desteklendiğini 
görmekteyiz. Alman Jeopolitik okulunun 
"Hayat Sahası" kavramının, benzer bir 
karşılığı olarak alınabilecek bu sloganıyle 
ABD'nin, yayılmacı politikası başlamış oldu. 
Yukarıda bazı özellikleri verilen politika 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Manifest Destiny  

B) Hayat alanı 

C) Monreo Doktrini 

D) Jeotarih  

E) Kara Perşembe 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hem denize, hem karaya sınırı olan 

devletlere "Amfibi Devlet" adı verilir.  

Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi 

böyle bir özelliğe sahiptir?  

A) Nepal  

B) Bolivya 

C) Nijer  

D) Angola  

E) Ermenistan 

 

 

 

 

 

8. Kara Hakimiyet teorisine göre dünyanın 

kalesi Rusya sınırları içerisinde 

kalmaktadır. Bu teoride Türkiye iç veya 

kenar hilal içerisinde yer almaktadır. 

Almanya bu teoriyi benimsemiş ve buna 

dayanarak alanını genişletme politikası 

uygulamıştır.  

Buna göre Kara Hakimiyet teorisi ortaya 

atan bilim adamı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Ratzel  

B) Mohan  

C) Houshofer  

D) Makinder  

E) Spykman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Latin Amerika’daki Humbolt soğuk su 

akıntısını bulmuştur. Coğrafyanın 

metodolojisini oluşturmuş, coğrafya 

biliminin ilkelerini ortaya koymuş ve fiziki 

coğrafyanın öncüsü olmuştur. 

Çalışmalarını 4 ciltlik Cosmos isimli 

eserinde toplamıştır. 

Buna göre özellikleri verilen bilim insanı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Humbolt  

B) Mahan  

C) Ritter 

D) Strabon  

E) Ratzel 
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                                                                  CEVAPLAR  

1.B    2.C   3.C   4.B   5.C   6.A   7.D   8.D   9.A 
 
                                                                    Daha fazla soru için 
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Not: 1. 2. ve 3. Dergi tamam. Sırada 4. Dergi var! Biraz sabır istiyorum! 

Sosyalcileri seviyorum    başarılar dilerim… 


