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ÖNSÖZ
İnsanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetler olup; tarım, sanayi, ticaret,
madenler, enerji kaynakları, ulaşım ve turizm sektörleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Ekonomik coğrafya, doğal çevre ile dünyanın çeşitli bölgelerindeki ekonomik yaşamın
birbirleriyle ilişkilerini anlamaktır.
Ekonominin küreselleşmesi ve bu küreselleşmeyi sağlayan dünya ticareti gerek hacim gerekse
hız bakımından önceden tahmin edilmeyen bir değişim sürecindedir ve bu da ekonomik
coğrafyaya derinden etkilemektedir.
Bu çalışma ekonomik faaliyetlerde coğrafi faktörlerin etkisini belirtmek üzere hazırlanmıştır.
Bilindiği gibi çok çeşitli ekonomik faaliyetler vardır. Bu faaliyetlerin de birçok alt dalları
oluşmuştur. Yapılan tüm faaliyetler doğal ve beşeri faktörlerle etkilenmekte, yön kazanmakta
ve sonuçlanmaktadır. Giderek artan dünya nüfusu coğrafi unsurların etkisi altında sürdürülen
ekonomik faaliyetlerle yaşamlarını sürdürmektedirler.
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YAZAR NOTU
Ekonomik coğrafya kendi içinde çok farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler
insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Doğal ve beşeri koşullar ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi olanaklarla
belirlenmiştir.
Dünyada yapılan tüm faaliyetler coğrafi faktörlerin etkisi altında sürdürülmektedir. Bu
faaliyetler insanlar tarafın yapılır ve yine insanlar olmak üzere bütün canlılar olumlu/olumsuz
etkilenirler.
Dünya, artık yalnızca mallar bakımından değil, hizmetler, sermaye, teknoloji bakımından da
küresel bir pazar haline gelmiştir. Uluslar birbiri ardına, kendi ulusal ekonomik sorunlarına
devlet temelli çözümlerden çok, pazar tarafından güdülen bir çözüm arayışına girmişlerdir.
Meydana gelen değişimler o kadar hızlı ve güçlüdür ki, ekonomik coğrafya da kendisini bu
değişimlere

kendisini

aynı

hızla

uyarlamak

zorunda

kalmaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ekonomik Coğrafya Nedir?
1.2. Ekonomik Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi
1.3. 1960’lar Sonrası: Ekonomik Coğrafyaya Başka Yaklaşımlar
1.4. Çalışma Yaklaşımları
1.5. Ekonomi – Ekonomik Coğrafya – Kalkınma

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ekonomik coğrafya nedir?
Ekonomik coğrafyanın tarihsel gelişimi?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Ekonomik coğrafya

Coğrafyanın

ekonomiye Ekonomiyi coğrafya bilimi

etkisini kavrayabilmek.
Ekonomik
tarihsel gelişimi

coğrafyanın Ekonomik
tarihsel
saptayabilmek

içinde değerlendirmek

coğrafyanın Ekonomik
gelişimini tarihsel

coğrafyanın
gelişimini

irdeleyebilmek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomik Coğrafya
Taklaşımlar
Tarihsel Gelişme
Mekân
Nüfus
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Giriş
Ekonomik coğrafya kendi içinde çok farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler
insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Doğal ve beşeri koşullar ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi olanaklarla
belirlenmiştir. Günümüzde ekonomik coğrafyanın en önemli inceleme alanlarının başında
küreselleşme gelmektedir. Ekonominin küreselleşmesi ve bu küreselleşmeyi sağlayan dünya
ticareti, artık günlük yaşamda da izlendiği gibi, gerek hacim gerekse hız bakımından
muazzam bir büyüklüğe erişmiştir.
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EKONOMİK COĞRAFYAYA GİRİŞ
Giriş
Günümüzde ekonomik coğrafyanın en önemli inceleme alanlarının başında küreselleşme
gelmektedir. Ekonominin küreselleşmesi ve bu küreselleşmeyi sağlayan dünya ticareti, artık
günlük yaşamda da izlendiği gibi, gerek hacim gerekse hız bakımından muazzam bir
büyüklüğe erişmiştir. Dünya, artık

yalnızca mallar

bakımından

değil, hizmetler,

sermaye/finans ve teknoloji bakımından da küresel bir pazar haline gelmiştir. “Ekonomik
küreselleşme” olarak anılan bu olgu, doğal olarak, ekonomik coğrafya kapsamında ele alınır.
Buna karşılık, küreselleşmenin dünyada insanı ve mekânı çok etkileyen diğer çeşitleri siyasal
ve kültürel küreselleşme de yine ekonomik coğrafyayla yakından ilişkilidir. Bu bağlamda
yerküreyi bütünüyle saran ve birçok bakımdan da sarsan “küreselleşme”nin coğrafya içindeki
önemi arttığı gibi, konuyu inceleyen, bir mekân bilimi olarak coğrafyanın da bilimler
arasındaki önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi coğrafya, doğal güçler tarafından yaratılmış ve insan eylemiyle değiştirilmiş
Dünya’nın incelenmesiyle ilgilenen bilim dalıdır. Bu bakımdan, coğrafyanın iki inceleme
alanına ayrılması benimsenmiştir. Yeryüzünün fiziksel olarak çeşitli kısımlarının incelenmesi
“fiziki coğrafya”nın konusudur. Bu kısımların litosfer (karalar), hidrosfer (sular), atmosfer
(hava) ve biyosfer (bitki ve hayvan yaşamı) olarak ayrıldığı gözlenir. Coğrafyanın bununla
bağlantılı alt kolları ise fizyografi ya da jeomorfoloji, hidrografya, biyocoğrafya, klimatoloji
vb. gibi adlar altında uzmanlık alanları şeklinde gelişmişlerdir. Bu durumda da fiziki
coğrafyanın jeoloji, hidroloji, biyoloji ve meteoroloji gibi çeşitli başka fiziki bilimlerle ortak ilgi
alanları olduğu anlaşılır.

Beşeri coğrafya, insanlarla ilgili olguları ele almasıyla fiziki coğrafyadan ayrılır. Bu bağlamda
beşeri coğrafya; insanın yaptığı tüm faaliyetleri çevreleriyle ilişki içinde ve meydana
getirdikleri mekânsal örgütlenme biçimiyle değerlendirir. Yine beşeri coğrafya nüfus
değişimleri, tarımsal üretim ve gıda arzı, hastalıkların ekolojik bağlantısı, kaynakların
işletilmesi, çevre kirliliği, bölgesel planlama, yer ve mekânla bağlantılı diğer olay ve benzeri
türde olguları kapsar. Fiziki coğrafya gibi kendi içinde kollara ayrılan beşeri coğrafyada
“toplumsal coğrafya”, “ekonomik coğrafya” ve “siyasal coğrafya” olarak üçlü ayırımlara
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rastlanır (Tümertekin-Özgüç, 2017: 42). Sonuç olarak, beşeri coğrafyanın konularına şu
başlıklar altında bakabiliriz:
1-Tarihi Coğrafya
2-Siyasi Coğrafya
3-Sosyal Coğrafya (Kültür, Nüfus ve Yerleşme)
4-Ekonomik Coğrafya (Tarım, Sanayi, Ticaret, Turizm, Ulaşım-İletişim-Bilişim, Madencilik,
Enerji Kaynakları, Sağlık, Eğitim ve Finans)

Bu bölümde, ekonomik coğrafyayı alt disiplin olarak tanıtmak, çağdaş toplumları ve
ekonomileri analiz etmek için coğrafyanın önemini vurgulamak istenmektedir. Ekonomik
çevrelerin ve bilimlerin ekonomik coğrafyaya bakışına coğrafi bir yaklaşımla ortaya koymak
da amaçlar arasında yer almıştır.

Coğrafyacılar,

herhangi

bir

ekonominin

belirli

bir

mekânsal

çerçevenin

dışında

işleyemeyeceğini vurgular. Başka bir deyişle, “tüm ekonomiler yerinde (mekânda) meydana
gelmektedir”. Bu bakımdan, mekânsal çeşitliliğin var olması ve kendini şiddetle hissettirmesi,
aynı zamanda, ekonomik kuralların tüm yerlere eşit şekilde uygulanamayacağını da
kanıtlamaktadır. Bu da ekonomik coğrafyanın önemini ortaya koyar.

Ekonomik coğrafya, geçmişten beri önemini koruduğundan coğrafyanın çok önemli alt
dallarından biridir. Ekonomi çalışmalarında coğrafi bakış açısından kendine yer bulmuştur.
Ekonomik alanda öne çıkmış birçok bilim insanı ekonomik coğrafyayı yakından takip etmiş
ve kendi bilim alanları dışında başvurduğu kaynaklardan biri olmuştur.
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1.1.

Ekonomik Coğrafya Nedir?

Ekonomik coğrafya, coğrafyanın dikkat çeken, güncel, canlı ve heyecan verici bir dalıdır.
Ekonomik faaliyetlerin oluşmasında rol oynayan doğal ve beşeri olayları ele alan ekonomik
coğrafya, ekonomik faaliyetin dağılışına etki eden unsurları ve dağılışın sonuçlarını da
(önerilerde de bulunarak) ortaya koymaktadır. Ele aldığı konular itibariye adını “ekonomi” ve
“coğrafya” bilim dallarından almıştır. Bu nedenle başta coğrafyacılar olmak üzere
ekonomistler de bu adı sıklıkla kullanır ve çalışmalarını bu konu üzerinden sonuçlandırırlar.

Genel olarak “ekonomik coğrafya” ile “coğrafi ekonomi” arasında temel farklılıklar vardır.
Bunlar; ekonomistler, ekonomik süreçlerin coğrafi boyutuna daha az önem vermekte fakat
daha çok sonucunda ortaya çıkan maddi boyuta bakmaktadırlar. Ekonomik coğrafyacılar,
doğal olsun beşeri olsun coğrafi faktörlerin ekonomik faaliyetlere doğrudan etkisini ve
dağılışını ele almaktadır. Bu bakışlar nedeniyle farklı iki görüş ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan birincisinde, yani ekonomik coğrafyayı ekonomistlerden farklı bir bakışla ele alan
coğrafyacılar, ekonomik coğrafyayı ekonomik faaliyetlerin dağılışlarını, üretim, tüketim,
dağıtım ilişkilerini “mekânsal organizasyonlar” içinde ele alır ve değerlendirirler.

İkincisinde ise, ekonomik faaliyetleri doğal ve beşeri coğrafi faktörler çerçevesinde neden ve
sonuçlarıyla ele alan, değerlendiren ve yorumlayan bir ekonomik coğrafya söz konusudur.
Bu tür bir ekonomik coğrafya insanların geçimini temin etmek için gerçekleştirdikleri tarım,
sanayi, ticaret, turizm, ulaşım-iletişim-bilişim, madencilik, enerji kaynakları, sağlık, eğitim ve
finans gibi çok çeşitli sektörlerle de bağlantı kurarak inceler ve değerlendirir.

Olayları genelleştiren ve teorileştiren iktisatçıların tersine coğrafyacılar bir disiplin olarak
“Ekonomik Coğrafyayı” çok farklı mekânların birbirleriyle olan bağlantılarını açıklamak için
ele alırlar. Coğrafya, doğada sentetik olarak görülebilirken, süreçlerin ve objelerin ayrımı
9

yerine, ilişkilere odaklanır (Lee, 2002:333), iktisat ise analitiktir ve ekonomiyi sosyal ve
kültürel bağlamından ayırmaya çalışır.

Ekonomik coğrafya, farklı ekonomik disiplinler ve coğrafya arasında önem kazanmış ve çok
fazla ilgi çekmiş/çekmektedir. ”Ekonomik coğrafya veya diğer bir karşılığı olan İktisadi
coğrafya, yine kendi bütünlüğü içinde, değişik araştırma ve eğitim-öğretim bilim dallarına
bölünmüştür” (Doğanay ve diğerleri, 2012:4). Coğrafyacılar, ekonomik faaliyetlerin mekânda
dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörleri ele alırken, diğer bilim dalları ekonomik
faaliyetler incelenmesi sırasında ortaya çıkan maddi unsurların sonuçlarına yönelirler. Bu
bağlamda iktisatçılar ekonomik coğrafyayı “coğrafi ekonomi” veya “mekân ekonomisi”
olarak görmekte ve bu şekilde ele almaktadırlar.

1.2.

Ekonomik Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

Ekonomik coğrafya, birçok teoriden etkilenmiş olsa da ekonomi ve coğrafya bilim alanları
üzerinde yükselmiştir. Ekonomik eylemlerin mekânsal yönlerini inceleyen ilk izlerden
bazılarının tarihi M.Ö. 4 yüzyıla kadar uzanan Qin Eyaletin’in Yedi Çin haritalarında
görülmüştür. Antik yazılar yaklaşık 2000 yıl önce tanımlayan Yunan Coğrafyacı Strabon’a
dayanmaktadır. Kartografya biliminin gelişimiyle, coğrafyacılar bugün alanda kullanılan
birçok etkiyi açıklamışlar; haritaların hazırlanmasıyla batılı güçler Amerika, Asya ve
Afrika’da bulunan kaynakları yağmalamaya çalışmışlardır. İlk seyahat dergileri yerel
halkların tarifleri, iklim, yer şekilleri, çeşitli alanların verimliliğini içermiştir. Bu ilk hesaplar
kıtalararası iletişim ve etkilenmeyi desteklemiş ve gerek ticaret gerekse sömürge dönemlerini
başlatmıştır.

“Ekonomik coğrafya çeşitli tarihi dönemler içinde değişime uğramıştır. Modern ekonomik
coğrafyanın kökleri 1800’lere, yani ekonomik coğrafyanın ayrı bir inceleme alanı olarak
kabulüne kadar gitmektedir. Ekonomik coğrafyanın 1880-1900 arasında, modern toplumsal
bilimlerle birlikte, ticari coğrafyanın daha önceleri sağladığından daha açıklayıcı bir bilim dalı
halinde gelişme süreci içine girdiği söylenebilir. Ekonomik coğrafyada lokasyon analizlerinde
yeni kantitatif (niceliksel) teknikler yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve ortaya çıkan
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sonuç veya manzara ekonomik coğrafyanın bir fikirler ve yaklaşımlar kompleksi halinde bir
bilim dalı haline gelmeye başladığını göstermiştir. 1880-1900 döneminde ticaret coğrafyası,
Batı Avrupalı ulusların ticari ilişkilerini ve imparatorluklarını yerküreye yaymalarını ve gerek
tüccarların gerekse hükümetlerin bu yayılma için dünyanın kaynakları, bölgeleri ve nüfusuyla
ilgili iyi toplanmış bilgilere ihtiyaç duymalarıyla gelişmeye başlamıştır. Bu alanda ilk
kitaplardan “Descripto Regni Japoniae et Siam” modern coğrafyanın kurucularından biri
sayılan Bernhardus Varenius tarafından Amsterdamlı tüccarlara kullanabilecekleri ticari
bilgileri sağlamak üzere 17. yüzyılın ortalarında yazılmıştır. Önceleri dünyada Ekonomik
Coğrafya derslerini İşletme Fakültelerinde ekonomistler vermekteydi. Ticari coğrafyadan
ekonomik coğrafyaya geçiş, aslında Alman Coğrafyacı W. Götz’ün Ekonomik Coğrafyanın
Görevi (Die Aufgaben der Wirtschaftlichen Erkunde) adlı makalesinin yayınlanmasından
sonra olmuştur. Bu yazıyla ekonomik coğrafyacılar dünyanın gıda ve hammadde kaynakları
hakkında bilgi sağlamaya ve farklı ülkelerin ekonomik sorunlarının anlamaya çağrılıyorlardı.
Bu bağlamda ekonomik coğrafyanın özel (kendine özgü) katkısı, doğal çevre ile dünyanın
çeşitli bölgelerindeki ekonomik yaşamın birbirleriyle ilişkilerini anlamaktı” (TümertekinÖzgüç,2016:4-9).

Ekonomik coğrafyada çevre şartlarının tüm faaliyetlere etkisi çok fazladır; ekonomik
faaliyetler de şartlardan doğrudan etkilenir. Bu bağlamda çevresel determinizm dönemi
boyunca Ellsworth Huntington’ın “iklimsel determinizm” görüşü, sonraları çok eleştirilse de,
dikkate değer şekilde bu alanı etkilemiştir. Bu anlamda Johann Heinrich Von Thünen ve
Alfred Weber’in ekonomi teorileri ve daha sonra da coğrafyacı Walter Christaller’in merkez
ve çevre teorisi (merkezi yer teorisi) gibi önemli katkılar ortaya çıkmıştır.

II. Dünya Savaşı sonrasında dünyada barışın sağlanması ve siyasi düzenin oluşmasına bağlı
olarak kalkınma hamleleri başlamış ve ekonomik politikalar oluşturulmuştur. Böylelikle
coğrafya genel olarak daha fazla öne çıkmış ve ekonomik coğrafyanın daha da güçlendiği bir
dönem başlamıştır. Bu durum genel olarak coğrafi bilginin popülerliğine katkıda bulunmuş ve
savaş sonrası ekonomik yenilenme ve kalkınma ekonomik coğrafyanın neredeyse ayrı bir
disiplin haline gelmesini desteklemiştir.
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Bu dönemle de bağlantılı olarak, “ekonomik coğrafya 1930’lar-1960’larda dikkat çeker bir
biçimde farklılaşmaya başlamıştır. Odak noktasını küresel sistemin genel ticari ilişkilerinden
ayırıp dar sınırlar içinde özelliği olan “biricik” ya da “eşsiz” bölgelere, özellikle de yakın
bölgelere çevirmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle de ABD ekonomik coğrafyasında
ortaya çıkan sonuç “bölge”yi ve onun kendine has özelliklerini araştırmanın odak noktası
yapan “bölgesel bakış açı”ydı. Örneğin Clarence Fielden Jones’un Economic Geography
kitabı şöyle başlar; “Herkes yolculuk yapmaktan ve gezmekten hoşlanır. Çoğumuz da uzak
diyarlara gitmek isteriz”. Bu da farklı bölgelere ait olguları aynı tipolojik esasa, yani coğrafi
farklılıklara dayandırarak kıyaslanması demektir ve de açıkça gözlenmektedir”(TümertekinÖzgüç,2012:14).

“Alansal farklılıkların vurgulanması bu fikrin kendi ışığıyla parıldaması olmuştur. 1930’lu
depresyon yıllarında ve yeni dalga Amerikan coğrafyacıları arasından bazıları (örneğin daha
önce Huntington’ın fikirlerine yakınlık duyan fakat sonra görüşlerini değiştiren Russell Smith
gibi) kaynaklar ve çevre korunmasına, bazıları da uygulamalı coğrafya alanında (örneğin
Roosevelt’in Ulusal kaynaklar Planlama Kurumu ve bizim GAP için örnek aldığımız
Tennessee Vadisi Projesi gibi alanlarda) sorun çözücü rol oynamaya yönelmişlerdir. 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra çoğu coğrafyacı da çevresel determinist cevapları ister açık ister üstü
kapalı olsun son derece yetersiz bulmaya başlamışlardı. Böylece de 20-30 yıl sürecek (ve
halen de yaşanan) beşeri ve fiziki coğrafyacıların ikisini birden ilgilendiren bir başka felsefe
dönemi, pozitivizm (sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan bilim
anlayışı) benimsenme yoluna girmişti. Aslında bu da ampirizme (bilginin tek kaynağı deney
olarak kabul edilen) dayanan bir bakış açısıydı”(Tümertekin-Özgüç,2012:14-15).

1.3.

1960’lar Sonrası: Ekonomik Coğrafyaya Başka Yaklaşımlar

“1965’de Amerikan Ulusal Akademisi’nin hazırladığı bir raporda coğrafyanın geleneksel alt
dallarından bazılarının, örneğin ekonomik coğrafya, şehir ve ulaşım coğrafyasının gerektiği
kadar tartışılmadığı ve bu 3 bilim alt-dalında lokasyon teorisi incelemeleri olarak
adlandırılabilecek bir sorun oluştuğu iddia edilmiştir”(Tümertekin-Özgüç,2012:19).
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1990’lardan günümüze kadar olan dönemde ekonomik coğrafya büyük değişimler geçirmiş,
aşağıda değinilecek siyasal bakış açılarının da etkisiyle, değişik yollara yönelmiştir. II. Dünya
Savaşı’ndan sonraki, Soğuk Savaş dönemine rağmen, görece istikrarlı bir dönem geçiren
dünya ekonomisi 1990’lardan sonra çeşitli askeri, siyasal ve ekonomik istikrarsızlıkların
yaşandığı bir zaman dilimi haline gelmiştir. Demir Perde’nin çökmesi (1989), Çin’in büyük
bir güç halinde -kapılarını da açarak- ortaya çıkışı, “2007-2008 arasındaki gıda fiyatlarının
artışıyla meydana gelen kriz ve ardından 2008 yılından (bazılarına göre daha önce) başlayarak
dünyayı sarsan daha büyük yeni bir küresel ekonomik kriz dönemi (halen devam ettiği de
iddia

edilmektedir)

adeta

dünya

ekonomisinin

yeniden

yapılanmasını

dayatmaktadır”(Tümertekin-Özgüç,2012:32). Günümüzde Irak, Suriye gibi ülkelerdeki
gerçek uluslararası savaşlar, çeşitli Afrika ülkelerinde doğal kaynakların (petrol, madencilik
vb.) paylaşımına dayanan karışıklıklar yanında, büyük ülkeler arasında başlayan ticaret
savaşları bundan sonraki ekonomik düzenin artık eskisi gibi olmayacağını göstermektedir.

Ekonomik coğrafyacıların insanların geçimini sağlayan ekonomik faaliyetleri ele alınan
alanların ya da mekânların özelliklerine dayalı olarak incelediğine yukarıda değinmiştik.
Bunun yanında, ekonomik coğrafyacılar ana ekonomik faaliyetlerin incelenmesi dışında, alan
teorisi, mekân organizasyonu (coğrafi bilgi sistemleri sayesinde) piyasa araştırması, ulaşım,
emlak konumlanması (lokasyon seçimi), fiyat evrimi, bölgesel ve küresel kalkınma, planlama,
yenilikler ve teknolojik gelişmeler ile internet ve sosyal ağlar gibi alanlarda da uzmanlaşma
eğilimindedirler.

Ekonomik coğrafya araştırmalarında aşağıdaki beş sorunun cevabının aranması, yaklaşım ne
olursa olsun, bir ekonomik faaliyetin coğrafi açıdan her yönüyle değerlendirilmesini ve
geleceğe yönelik önerilerde de bulunabilmesini sağlar:

Ekonomik faaliyet nerede yer almıştır?
Ekonomik faaliyetin özellikleri nelerdir?
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Ekonomik faaliyet başka hangi olaylarla ilgilidir?
Ekonomik faaliyet niçin şimdiki yerindedir?
Ekonomik faaliyetin yeri uygun mudur? Daha verimli olabilmesi için nerede yer almalıdır?”
(Tümertekin-Özgüç, 2016:111-112)

1.4.

Çalışma Yaklaşımları

Ekonomik coğrafya, tanım ve inceleme koşulları açısından, çok geniş bir disiplin olması
nedeniyle zamanla değişime uğramıştır. Farklı yaklaşımlarla ekonomik coğrafyacılar
tarafından çalışmalaRda farklı yöntemler kullanılmıştır. Bunlar arasında şunları sayabiliriz:
Teorik Ekonomik Coğrafya: Mekânsal düzenlemeyle ilgili kuramlar geliştirmeye ve
ekonomik eylemlerin dağılımına odaklanmıştır; gerek bu konuda gerekse faaliyetler açısından
teoriler üretmeye çalışır.
Bölgesel Ekonomik Coğrafya: Belirli bölgelerin veya ülkelerin ekonomik durumlarını
incelerken, olguların ekonomik yapısıyla uğraşır ve buradan bir sonuca vararak daha iyi bir
ekonomik yapılaşma için önerilerde bulunur. Yani, belirli büyüklükte bir ünite halinde
mekânı ele alır.
Tarihi Ekonomik Coğrafya: Mekânın ekonomik yapılaşmasını tarihsel süreç içinde inceler.
Tarihi verileri kullanarak; ekonomik faaliyetlerin bulunduğu yerde nasıl geliştiğini ve nüfus
merkezlerini nasıl değiştirdiğini el alır.
Kritik Ekonomik Coğrafya: Yaklaşımını eleştirel coğrafya ve felsefesinden alır. Bu tür
yaklaşımın özünü, ekonomik yapının durumunun statik biçimde ele alarak analiz
edilmesinden çok eleştiri oluşturur.
Davranışsal Ekonomik Coğrafya: Mekânsal durumun oluşmasında rol oynayan nedenleri ve
bu bağlamda faaliyetlerin yer seçimlerinde ister bireysel isterse şirketler bazında olsun karar
vericilerin davranış kalıplarını inceler.

Ekonomik faaliyetlerin üretim, değişim –ürün ya da fikirlerin ya da finansın dağıtımı- ve
tüketimine odaklandığı artık bilinmektedir. Böylece, ekonomik coğrafyacı ekonomik sistemin
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farklı parçalarında bilgi, nüfus, materyal ve emtia akışlarını inceler ve bunu “zaman”la
bağlantılandırarak yapar. Doğal olarak, üretim ve akışı incelerken, endüstriyel bölge, kırsal ve
kentsel yerleşim bölgeleri, ulaşım akışları ve merkezleri, tarım, sanayi, madenler-enerji,
ticaret, sağlık, eğitim ve finans yerleşkeleri ve diğer ekonomik merkezler -ekonomik sistemde
birbiriyle artık tamamen bağlantılı olduğu için- her türlü ilişkiyi de bu incelemesinde kurmak
zorundadır.

Ekonomi – Ekonomik Coğrafya – Kalkınma
Beşeri coğrafya alanında ekonomi ve çevre ilişkisini inceleyen ekonomik coğrafya ülkelerin,
bölgelerin veya bir alanın ekonomik faaliyetlerini, yapısını ve bunun coğrafi mekânla
ilişkisini diğer bölgelerle karşılaştırarak bir analiz halinde sunmakta ve sonuçlara
varmaktadır. Bu bakımdan, en çok kullanılan kriterlerden birisi olan Gayri Safi Yurt İçi
Hâsıla (GDP) oranlarının karşılaştırması veya farklı ekonomik sonuçlar ekonomik
coğrafyanın inceleme alanına girer. Özellikle GDP, ülke ve bölgelerin coğrafi olanakları
kullanmaları veya şartların ekonomik kalkınmaya uygun olup olmadığının belirlenmesinde
yüksek bir öneme sahiptir. Bu da ülke, bölge ya da yerlerin gelişmişliklerini belirlemede
doğal ve beşeri coğrafya özelliklerinin buraların kaderlerini belirlemede nasıl bir rol
oynadıklarını açığa çıkaracaktır.

Tüm dünyada üretim, tüketim ve dağıtım gibi ekonominin temel unsurları hem ekonominin
hem de coğrafyanın müşterek ilgi alanlarını oluşturduğu bu yazıda zaten sürekli
vurgulanmaktadır. Günümüzde ucuz ya da becerili iş gücünün, hammaddenin, teknolojinin bir
araya gelerek nasıl bir mekânsal yapı meydana getirdiği birçok ülke ve bölgede izlenerek
başka ülke ya da bölgelerle kıyaslama yapılabilmektedir. Buna en iyi örneklerden birisi,
günümüzde dünyanın üretim motoru haline gelen Çin’dir. Sahip olduğu doğal ve beşeri
unsurları ekonomi alanında kullanarak muazzam bir beceri göstermiştir. Bu bağlamda, yakın
zamanlarda Doğrudan Yabancı Yatırımların (Foreign Direct Investment-FDI) ve şirket
bazında yabancı yatırımcıların yöneldiği bir ülke haline gelmiştir (ancak yakın yıllardaki
ticaret savaşlarının ülkeyi nasıl etkileyeceği henüz belli değildir).
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II. Dünya Savaşı’yla gündeme gelen jeostrateji ve jeopolitik kaynaklar ülkelerin
kalkınmalarında önemli bir yer bulmuştur. Başta coğrafyacılar olmak üzere birçok bilim
insanı bu alanda araştırmalar yapmaya başlamışlardır. Marksist, Komünist, Kapitalist iktisadi
görüşler ekonomi literatürüne giren önemli fikir akımlarından etkilenerek şekillenmiş ve
coğrafyaya da bakışı değiştirmiştir. Mekân burada sadece var olan kaynak değil, geleceğin de
şekillendiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fikirler ışığında mekânlar/bölgeler son
dönemde en fazla kapitalist akımlar eşliğinde şekillenerek son halini almıştır.

Ancak bu şekillenme geniş kapsamlı yanlış kullanıma götürerek çevre üzerinde bazen telafisi
olmayan zararlara yol açtığından, mekânın ekonomik ayağının sürdürülebilir bir anlayışla
birleştirilmesi gündeme gelmiş ve çeşitli anlaşma ve sözleşmeler (Kyoto, Cenevre vs.)
devreye girmiştir. Bu anlayış ve uygulamalar eşliğinde ekonomik coğrafya içinde farklı bakış
açılarına sahip alt konular ortaya çıkarmıştır. Bunların başında da çeşitli ekonomik sistemlerin
(kapitalist, sosyalist, karma ekonomi vb.) yaşam tarzları ve kalkınma/gelişme üzerindeki
etkilerini incelemek gelmektedir.

Coğrafyacılar uzun zamandır kaynakların eşitsiz dağılımı ve insanların bunlara erişmede
yaşadığı zorlukların farkında olarak “kalkınma” konusunda çalışmalarını arttırmışlardır. Bu
artışa ve incelemelerin çeşitliliğine rağmen, coğrafi eşitsizliği hesaba katmak için yapılan
girişimler tek bir büyük soru etrafında dönmeye devam etmektedir. Kapitalist ekonomik
süreçler (üretim, dağıtım-değişim ve tüketim) geçim olanaklarının coğrafi eşitsizliklerini
hafifletir mi? Bu durum, ekonomik coğrafyanın 100 yılı geçen kariyeri boyunca kapitalizmin
geçim imkânları üzerinde belirgin bir etkisi olması nedeniyle merkezi önem taşımaktadır.
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Uygulamalar
Coğrafya ekonomi ilişkisini inceleyiniz?

17

Uygulama Soruları
Ekonomik faaliyetler açısından öne çıkan ülkeler haritalardan ele alınmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik coğrafya nedir; İnsanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetler olup;
tarım, sanayi, ticaret, madenler, enerji kaynakları, ulaşım ve turizm sektörleri bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde çok çeşitli ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Bu
faaliyetlerin dünya üzerindeki dağılımı ve önem dereceleri belirtilmeye çalışılmıştır.
Ekonomik coğrafya kendi içinde çok farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler
insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Doğal ve beşeri koşullar ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi olanaklarla
belirlenmiştir. Önceleri toplayıcılık ve avcılıkla geçine insanoğlu zaman içinde tarımı
keşfetmiştir. Zaman içinde madenleri işlemeye ve eritmeye başlayınca silahlar ve koruma
aletleri yapmıştır. Bu aletlerle de tarımdan yararlanmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle
büyük bir değişime giren dünya, ekonomik olarak hızlı bir gelişme süreci yaşamıştır.
Ekonominin ana kollarından olan sanayi ile birlikte özellikle doğada bulunan hammaddeler
değerlenmeye ve şekillenmeye başlamış, sanayi yatırımları ve faaliyetleri artmış ve ortaya
çıkan gelişmeler beraberinde zamanla mesafe kavramını ortadan kaldırmış ve küreselleşmeyi
ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak dünyada hızla yayılan bir sanayi hamlesi görülmüştür.
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Bölüm Soruları
1. “Yeryüzünün fiziksel olarak çeşitli bölümlerinin incelenmesi beşeri coğrafyanın
konusunu oluşturmaktadır.” ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. Beşeri coğrafya; hidrosfer, litosfer, atmosfer ve biyosfer gibi alanların hepsini çalışma
konusu edinir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. “Ekonomik Coğrafya ile Coğrafi Ekonomi arasında temel farklılıklar vardır. Bunlar;
ekonomistler, ekonomik süreçlerin coğrafi boyutuna daha az önem vermekte fakat
daha çok sonucunda ortaya çıkan maddi boyuta bakmaktadırlar. Ekonomik
coğrafyacılar, doğal olsun beşeri olsun coğrafi faktörlerin ekonomik faaliyetlere
doğrudan etkisini ve dağılışını ele almaktadır. Bu bakışlar nedeniyle farklı iki görüş
ortaya çıkmaktadır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. Modern Ekonomik Coğrafyanın kökleri aşağıdaki yıllardan hangisine kadar
gitmektedir?
A. 1700’ler
B. 1750’ler
C. 1800’ler
D. 1850’ler
E. 1900’ler
5. “II. Dünya Savaşı’yla gündeme gelen jeostrateji ve jeopolitik kaynaklar ülkelerin
kalkınmalarında önemli bir yer bulmuştur. Başta coğrafyacılar olmak üzere birçok
bilim insanı bu alanda araştırma yapmaya başlamıştır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
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6. Günümüzde ucuz veya becerili iş gücünün, hammaddenin, teknolojinin bir araya
gelerek nasıl bir mekânsal yapı meydana getirdiği birçok ülke ve bölgede izlenerek
başka ülke ya da bölgelerle kıyaslama yapılabilmektedir. Buna en iyi örnek
aşağıdakilerden hangi ülkedir?
A. Kanada
B. Japonya
C. Çin
D. Rusya
E. İngiltere

7. Amerikan Ulusal Akademisi’nin hazırladığı bir raporda coğrafyanın geleneksel alt
dallarından bazılarının, örneğin ekonomik coğrafya, şehir ve ulaşım coğrafyasının
gerektiği kadar tartışılmadığı ve bu 3 bilim alt-dalında lokasyon teorisi incelemeleri
olarak adlandırılabilecek bir sorun oluştuğu hangi yılda iddia edilmiştir?

A. 1950
B. 1960
C. 1965
D. 1970
E. 1975
8. Aşağıdakilerden hangi bakış açısı I. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle de ABD
ekonomik coğrafyasında ortaya çıkan sonuç bölgeyi ve onun kendine has özelliklerini
araştırmanın odak noktası yapmıştır?
A. Determinizm
B. Bölgesel
C. Sistematik
D. Probabilizm
E. Düalizm
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9. Aşağıdaki hangi yıl aralığında ekonomik coğrafya dikkate değer bir biçimde
farklılaşmaya başlamıştır?
A. 1910-1940
B. 1930-1960
C. 1950-1980
D. 1980-1990
E. 1990-2000
10. Ekonomik eylemeleri mekânsal yönlerini inceleyen ilk izlerin tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. M.Ö. 2 Yüzyıl
B. M.Ö. 4 Yüzyıl
C. M.Ö. 6. Yüzyıl
D. M.Ö. 8 Yüzyıl
E. M.Ö. 10 Yüzyıl
Cevaplar.
1 b, 2 b, 3 a, 4 c, 5 a 6 c, 7 c, 8 b. 9 b, 10 b
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2. EKONOMİK COĞRAFYANIN TEMEL KAVRAMLARI: MEKÂN, YER VE
ÖLÇEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Mekân, Yer, Ölçek
2.2. Ekonomik Coğrafyada Temel Teorik Perspektifler
2.3. Ekonomik Coğrafyaya İlişkin Konular
2.4. Küreselleşmenin Başlangıcında Ekonomik Coğrafyanın Önemi
2.5. Küreselleşme ve Kalkınma
2.5.1. Küreselleşme ve Alanlar Arasındaki Bağlantılar
2.5.2. Dengesiz Gelişme
2.6. Mekânın Önemi

24

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ekonomik coğrafyada mekân, yer, ölçek hakkında neler biliyorsunuz?
Ekonomik coğrafyada temel teorik perspektifler nasıl ele alınmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Ekonomik

coğrafyada Ekonomik

mekân, yer, ölçek

mekân,

coğrafyada Ekonomik
yer,

coğrafyada

ölçek mekân, yer, ölçek

kavramlarını inceleyebilmek

ilişkisini düşünmek

Ekonomik coğrafyada temel Ekonomik coğrafyada temel Ekonomik coğrafyada temel
teorik perspektifler

teorik

perspektiflerinin teorik

içeriklerini inceleyebilmek.

perspektiflerini

düşünmek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomik Coğrafya
Mekân
Yer
Ölçek
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Giriş
Ekonomik coğrafyada insanın hayatını kazanmak ve sürdürmek için uğraştığı -üretim,
tüketim, mübadele ve hizmet faaliyetlerindeki fonksiyonel bakımdan ilişkilerle alanlar
arasındaki farklılık ve benzerlikler araştırılmaktadır.
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EKONOMİK COĞRAFYANIN TEMEL KAVRAMLARI: MEKÂN, YER VE ÖLÇEK

“Ekonomik coğrafyada insanın hayatını kazanmak ve sürdürmek için uğraştığı -üretim,
tüketim, mübadele ve hizmet faaliyetlerindeki fonksiyonel bakımdan ilişkilerle alanlar
arasındaki farklılık ve benzerlikler araştırılırken- coğrafyacı:
a) Ekonomik faaliyeti yaratan başlıca hususun; b) faaliyetin bulunduğu yerin faaliyet
üzerindeki etkisinin; c) faaliyetin gerek yerel gerekse bölgesel ya da küresel ilişkilerinin neler
olduğu üzerinde durur” (Tümertekin-Özgüç,2016:111). Ekonomik coğrafya yaklaşımında
mekân, yer ve ölçek temel kavramlardır. Bu kavramlar, coğrafyacılar arasında paylaşılan
ortak dilin bir parçasını oluşturur (Coe ve diğerleri, 2007:11). Bu kavramlar şu şekilde ele
alınmalıdır;
Mekân: Fiziksel uzaklık ve alanı ifade eden mekân kavramı belirli bir sürecin nerede olduğu
gibi basit sorular sormamızı sağlar. Mekân, genellikle ona anlam ve önem kazandıran “insan”
tarafından kullanılan belirli bir alanı ifade eder. Coğrafyacı Tim Craswell, mekân ve alan
arasındaki farkı tarif ederken yerel bir mobilya dükkânındaki “Alanı mekâna dönüştürme”
başlıklı bir reklama değinmiştir. İnsanların mobilyalarını ve iç dekorlarını kullanarak evlerini
nasıl anlamlaştırdığını, boş alanlardan kişiselleştirilmiş ve konforlu evlere, kimlik kazanan
“mekânlar”a dönüştürdüğü örneğini verir. Alanın belirli bir yer/mekân haline gelmesi belirli
bir yere dönüşmesi herkese tanıdık gelen bir şeydir (2004:8).

Mekân kavramının birbiriyle ilişkili dört öğesi vardır. Bunlar;
a) Bölge ve biçim (belirli bir ülkenin bölgesel biçimi)
b) Yer (belirli bir ülkenin bulunduğu yer)
c) Mekândaki akışlar (ülkeler/bölgelerarası ticaret akışı)
d) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı

Yer: Yeryüzündeki herhangi bir belirli bölgenin veya ülkenin sınırları içerisinde bulunan
kısmını ifade eder. Belirli yerlerin özgüllüğünü kavramayı amaçlar. “Yer kavramı sayesinde,
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coğrafyacılar her zaman çevresel, sosyal, kültürel ve kurumsal boyutta yerleşik belirli yerlerin
ve

ekonomik

süreçlerin

zenginliğini

ve

karmaşıklığını

keşfedebilirler”

(Coe

ve

diğerleri,2007:16-18). Saklı olma fikri çok önemlidir. Çünkü çevresel, sosyal, kültürel,
kurumsal ve politik bağlamlar ekonomik süreçleri etkilemekte ve bu süreçler de ekonomik
faaliyetlerden etkilenmektedir. Örneğin, her toplumun kültürleri farklıdır. Bu farklı kültür
ekonomilerin yapılandırılması ve uygulanması farklı yerlerde (Londra ya da Beijing gibi)
değişik olabilir.

Ölçek: Yerel düzeyden başlayarak bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte insan faaliyetinin farklı
coğrafi düzeylerine işaret etmektedir. Mekân tipolojisi aracılığıyla mekânları düzenlememize
yardımcı olur. Ekonomik coğrafyacılar tarafından sıkça kullanılan mekânsal boyutlar şu
ölçekleri içerir;
a) Global/küresel ölçek
b) Makro bölgesel ölçek (Güney-Doğu Asya, Avrupa veya Kuzey Amerika vb.)
c) Ulusal ölçek (ABD, İngiltere, Fransa, Nijer, Japonya vb.)
d) Bölgesel ölçek (California ya da İngiltere'nin Güney Doğu Bölgesi vb.)
e) Yerel ölçek (Silikon Vadisi, Manhattan ya da Londra Belediyesi vb.)
f) Yaşanılan yerler (işyerleri ve ev yerleşimleri) (Coe ve diğerleri, 2007:18-20).

2.1. Ekonomik Coğrafyada Temel Teorik Perspektifler

Son yıllarda coğrafyacılar, mutlak coğrafi alanı tanımlamak için mekân terimini kullanırken
ekonomik coğrafyanın, çeşitli yaklaşımlar ve kavramlardan oluşan canlı, dinamik ve sürekli
gelişen/değişen bir alt disiplinin olduğunu da bilmektedirler. Kavramlar, çağdaş ekonomik
coğrafyanın sunduğu temel yaklaşımlar hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir.

Ekonomik coğrafyada dört temel (tür) teorik bakış açısı olduğu kabul görmektedir:
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Neoklasik konum teorisi: 1950'li yılların başında başlamış 1960’lı yılların ortalarına kadar
çok fazla olgunlaşmıştır. Öncelikle bu teori mekândaki ekonomik faaliyetlerinin dağılımında
kalıplar

oluşturmuş

ve

bunları

açıklamakla

ilgilenmiştir.

Ekonomik

coğrafyanın

gelişmesindeki bu döneme “bölgesel bilim”, “coğrafi ekonomi” ve “mekânsal ekonomi”
temellerini sağlayan “niceliksel devrim” denir. Fakat ekonomik faaliyetlerle ilgilenen birçok
coğrafyacı ve ekonomist bu yaklaşımı benimsememiş ve alternatifleri keşfetmeye
başlamışlardır.
Davranışsal Yaklaşım: 1960'ların sonunda davranışsal bir yaklaşım 'Niceliksel Devrim’e
tepki olarak ortaya çıkmıştır. Basit bir neo-klasik ekonomik varsayımdan uzaklaşmış ve çeşitli
durumlarda beşeri aktörlerin ekonomik karar verme sürecini etkileyen daha geniş bir faktör
aralığını araştırmıştır. Bununla birlikte, bu yaklaşımdaki sorun, bireyler ve toplum arasındaki
ilişkileri tam olarak keşfetmede başarısız kalmış olmasıdır.
Yapısalcı yaklaşım / Marksist politik ekonomi: Marksist politik ekonomi yaklaşımı,
toplumsal ilişkileri ekonomik analizin merkezinde sınıf üzerine vurgu yaparak yerleştirmiştir.
1970'li yılların ilk yarısından itibaren Marksist görüş coğrafya bilimini etkilemeye başlamakla
beraber, halen de ekonomik coğrafya üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Daha da önemlisi,
Marksist politikadan esinlenen ekonomik coğrafya; mekânsal kalıplardan, yerel meselelerden,
toplumsal ilişkilerden ve kapitalist ekonomilerin ekonomik yapılarından söz ederek bu
konulardaki sorunlara dikkat çekmiştir.
Post-yapısalcı yaklaşımlar / Yeni ekonomik coğrafya / Kültürel dönüş: 1990'lı yılların
ortalarından itibaren post-yapısalcı fikirlerden yeni bir ekonomik coğrafya türü ortaya
çıkmaya başlamıştır. Paul Krugman Geography and Trade adlı çalışmasında “Yeni Ekonomik
Coğrafya” kavramını ilk defa kullanmıştır. Yeni Ekonomik Coğrafya teorisinde, üretim
faktörlerinin hareketliliği üzerinde durulur ve taşıma maliyetlerinin varlığı ortaya konulur.
Mükemmel piyasa koşulları yerini, eşitsiz kümülatif süreçler içinde gerçekleşen denge
mekanizmasına bırakmıştır. Bu tür bir incelemede bölgede kalkınma ön plana çıkarılır. Yeni
Ekonomik Coğrafyada artan ticari engellerin kaldırılarak, avantajın eşitlendiği bir model
benimsenir. Belirli bir bölge ya da kentsel alanda sektörel yoğunlaşmanın uzun vadede firma
gelirlerini artıracağı sanılmaktadır” (Arıbaş ve Deniz, 2010:183).

31

Yeni Ekonomik Coğrafyanın en önemli katkısı, ekonomik sürecin sosyal, kültürel ve siyasi
bağlamlardan ayrı olarak görülemeyeceğinde ısrarlı olmasıdır. Aslında yeni ekonomik
coğrafya, sosyal ve kültürel yönden kurumsal faktörlerin ve ekonominin/ekonomilerin
işleyişinde merkezde olduğunu savunmaktadır. Böylece sınıf kavramına yapılan vurgu
cinsiyet, ırk, yaş, din ve kültür gibi kategorilerdeki ilgiyle değiştirilmiştir. Bu vurgu
değişikliği genellikle “kültürel dönüş” olarak adlandırılır. Kültürel faktörlere yapılan bu
vurgu, coğrafyacılar tarafından kullanılan “Yeni Ekonomik Coğrafya” ile ekonomistler
tarafından kullanılan “yeni ekonomik coğrafya” kavramları arasındaki en önemli farklardan
biri olmuştur. Kültürel dönüş, yapısal (genel) özelliklerden toplulukların ve ekonomilerin
daha spesifik (mekâna özgü) özelliklere odaklanma değişikliğini getirmiştir.

Ekonomik coğrafyacılar, hangi yaklaşımın en iyi olduğu ve birlikte çalıştıkları kavramların
sürekli olarak sınanması ve tartışılması konusunda her zaman aynı fikirde değillerdir. Sonuç
olarak şunu söyleyebiliriz: teorik perspektiflerden hiçbiri mükemmel değildir, her birinin
güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ancak bütünüyle bakıldığında, toplumların ve ekonomilerin
çalışma biçimlerine eleştirel bir bakış açısı sağlamaktadır.

2.2. Ekonomik Coğrafyaya İlişkin Konular
Ekonomik coğrafya yaklaşımlarının çeşitliliği, ekonomik coğrafyacıların ekonomi ve toplum
hakkında çeşitli sorularla meşgul olmasına olanak tanır. Somut sorular çoğunlukla teorik bir
bakış açısına bağlıdır. “Mekândaki Konum” kitaplarında Lloyd ve Dicken (1990) şunu iddia
etmişlerdir: 'Temel olarak ekonomik coğrafyacı, ekonomik sistemlerin mekânsal düzeniyle
ilgilenir; yani ekonomik faaliyetlerin mekândan etkilenmelerini ve mekânı etkilemeleri
konuları coğrafi gözle ele alır ve değerlendirir” (Dicken ve Lloyd, 1990:7). Buna dayanarak,
ekonomik coğrafyacılarının birbiriyle bağlantılı üç soruyla ilgilendiğini iddia etmişlerdir:

Ekonomik faaliyetler hangi bakımdan yeryüzünde mekânsal olarak örgütlenir ve bu tür
mekânsal biçimler veya kalıplar zamanla nasıl değişir?
Ekonomik faaliyetler neden özel olarak mekânlarda organize edilir; yani altta yatan süreçler
nelerdir?
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Ekonomik faaliyetlerin mekânsal düzenlenmesi, ekonomik ve diğer sosyal süreçleri nasıl
etkiliyor?
Ekonomik coğrafya, bazen de insanların yaşamlarını sürdürmek için mücadele ettiği bir alan
olarak tanımlamıştır (Lee, 1994:147). İnsanlar yaşamlarını temin etmek ve sürdürmek için
çok farklı ekonomik faaliyetlerle uğraştığından, ekonomik coğrafya geniş ve kapsayıcı bir
özelliğe sahiptir. Kapsayıcı ekonomik coğrafyanın incelemesi gereken konuları şunlardır:
Toplumsal cinsiyet ve akrabalık ilişkileriyle ifade edilen, ekonomik faaliyetin kültürel ve
çevresel kökenleri ve belli bir toplumsal üretim ilişkileri setini kurma mücadelesi ve coğrafi
kapsamları
Doğanın kavramsallaştırılması
Değer hesaplama ve ölçme şekilleri
Bu tür ilişkiler ve değer sistemleri tarafından üretilen üretim ve tüketim süreçleri ve biçimleri
İş bölümü
Belirli bir toplumsal ilişkiler seti içindeki gelişim koşulları
Belirli sosyal ilişkilerde üretim ve tüketim süreçlerini destekleyen ve meşrulaştıran devlet ve
siyaset biçimleri
Belli bir değer sistemi içerisinde söylemin temelini oluşturan kültürel ve ideolojik formların
inşası
Farklı toplumsal ilişkiler setleri içinde ve arasında ilişkilerin yapılandırılması
Bir grup toplumsal üretim ilişkisinden diğerine geçiş koşulları.

2.3. Küreselleşmenin Başlangıcında Ekonomik Coğrafyanın Önemi

Aşırı küreselleşmeci yaklaşım (hiperglobalist) görüşlere rağmen, küreselleşen dünyada alan,
yer

ve

ölçek

rollerini

kaybetmez.

Gerçekten

de,

ekonomik

faaliyetler

giderek

uluslararasılaştıkça çeşitli yerler arasındaki bağlantılar artmakta, aralarındaki rekabet
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yoğunlaşmakta ve eşitsizlikler de daha çok yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle coğrafyada mekân
her zamankinden daha da önemli hale gelmektedir. Ekonomik coğrafya çağdaş ekonomileri
ve toplumları analiz etme ve anlama için güçlü araçlar sunmaktadır.

Örneğin ekonomik coğrafya, ekonomik küreselleşmenin yıllarca yatırım, üretim, ticaret ve
tüketim modelinin son derece düzensiz olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ekonomik
coğrafya, aynı zamanda çok uluslu şirketlerin (MNC'ler-Multi National Corporations) belirli
yerlerde toplanması, sosyo-politik, kurumsal ve kültürel bağlamlara "gömülü" olduğunu,
onlarla iç içe geçtiğini anlamamıza yardımcı olabilir. Ekonomik coğrafya, MNC'lerin ve diğer
ekonomik faaliyetlerin yerel ve bölgesel, ulusal, makro bölgesel ve küresel seviyelere kadar
çok çeşitli coğrafi ölçeklerde "yönetildiği" yolları aydınlatmaya yardımcı olur.

Ekonomik coğrafya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT') yaygın şekilde kullanılmasına
rağmen, küresel mali sermaye ticaret yerlerinin inatçı bir şekilde az sayıda küresel kentte yer
aldığını ve bu küresel kentlerin dünya çapında ekonomik süreçleri etkilediğini anlamamıza
yardımcı olmaktadır. Bu ve diğer anlayışlar sayesinde, ekonomik coğrafya, kentsel
alanlardaki yoksulluktan, küresel düzensiz gelişime kadar çeşitli coğrafi ölçeklerde
eşitsizliklerin anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

Günümüzün hızla değişen dünyasında ekonomik coğrafya dışında hiçbir disiplin bu kadar
geniş bir ilgi ve ilgi alanı içinde çalışma alanı bulamaz. Ekonomik coğrafya yaklaşımları,
kavramları ve teorileriyle çağdaş dünyaya uygulanabilirlik ve politika oluşturma konularında
sağlam temellere dayanmaktadır.

2.4. Küreselleşme ve Kalkınma
Dünyada ekonomik faaliyetleri şekillendiren küreselleşme çok fazla tartışılarak kilit güçlerden
biri olmuştur. Küreselleşme, farklı mekânlardaki şirketler ve insanlar arasında artan bağ ve
bağlantıları, ticari mal akışını, hizmetleri, parayı, bilgiyi ve farklı kıta ve ülkeler boyunca tüm
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insanları kapsayan bir olgu haline gelmiştir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra gündeme
oturmuş ve 2000’li yıllardan itibaren de her alanda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Bazı tanınmış yazar ve akademisyen küreselleşmenin “mekânın sonu” olabileceği konusunda
görüşlerini açıklarken bu konudaki dayanaklarını, gelişmiş bilgi teknolojisi ve iletişimin
mekân ve mesafeyi önemsizleştirmesi sonucunda işletmelerin her yerde üretim yapabilmesi,
tedarikçiler ve müşterilerle yakın temas sağlayabiliyor olmaları şeklinde ileri sürmüşlerdir.
Ayrıca yeni teknolojilerin ve hizmet istihdamının, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan
ülkelere kaydırılmasında açıkça görüldüğü gibi, bazı faaliyetlerin çok çeşitli yerlere
taşınabileceği ve bu bağlamda düz bir dünyanın yaratıldığı savunulmaktadır.

Yeni bilgi teknolojileri kuşkusuz hizmet istihdamının alacağı yönlerin belirlenmesini
mümkün kılmaktadır. Maliyetlerin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere örneğin çağrı
merkezlerinin taşınması bu konuya örnek olmaktadır. Ancak bu eğilim daha çok gelişmekte
olan ülkeler ölçeğinin daha gelişmiş ucunda yer alan Hindistan, Çin, Endonezya ve Brezilya
gibi ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktır. Bunun yanında küreselleşme farklı bölgelerde farklı
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Küresel ekonomik bağlantıların hızı ve yoğunluğu çok fazla artarken farklı üretim biçimleri
halen belirli bölgelerle bağlantılı durumdadır. Aslında, Kaliforniya’da Silikon Vadisi, Londra,
güney Almanya’daki Baden-Württemberg gibi dinamik büyüme bölgelerinden gelen kanıtlara
göre, küresel ekonomideki rekabetçi avantajlar, sık sık yerel üretim kültürlerine ve başka
yerlere aktarımı zor olan uzmanlıklara ve becerilerine bağlı olmaktadır (Storper, 1997). Başka
bir ifadeyle, küresel bir sistemde bölgeler veya yerler önemini korumakta ve belirli yerlerle
küreselleşen süreçler arasındaki etkileşimi incelememiz gerekmektedir. Bu etkileşim sürecini
değerlendirirken, küresel süreçlere ve yerel özellikteki faktörlere eşit derecede önem
verilmelidir (Johnston, 1984). Yeni ve büyük bir yeni yatırımın kararı, örneğin dokuma-tekstil
fabrikası, araba fabrikası veya bir çağrı merkezi belirli bir bölgede sadece küresel ekonomik
zorunlulukların bir ürünü değildir; aynı zamanda yerel koşullar ve faktörler tarafından
şekillendirilir (piyasa konumu, ücret oranları, beceri, saha mevcudiyeti ve devlet
kurumlarından maddi teşvikler).
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Benzer şekilde firmaların, hükümetlerin ve belirli yerlerdeki işçilerin eylemleri kapitalist
üretimin temel baskılarıyla yapılandırılmıştır. Ayrıca firmaların kâr sağlamalarını şart
koşuyor, işçilerin yaşamlarını kazanmaları ve hükümetleri büyümeyi teşvik etmek için
yapılandırılmış olsa da, yerel olarak da özgül değerler ve inançlarla bilgilendirilmeye
eğilimlidirler. Örneğin ABD'nin güney eyaletlerinin muhafazakâr kültürü, ticaret ve devlet
yetkilileri arasında sendika karşıtı tutum ve uygulamalarla bağlantılıdır. Bu durum, güçlü
geleneksel birliğin aksine, kuzeydoğu ve orta batıdaki 1970'lerden itibaren geleneksel sanayi
temelinin çoğunu kaybetmiş olan üretim merkezlerinden farklıdır.

2.4. Küreselleşme ve Alanlar Arasındaki Bağlantılar

Ekonomik coğrafyada farklı ekonomik faaliyetlerin ticari mal, bilgi, para, insan akışı gibi
bağlantıları söz konusudur. Bu bağlantılar çok eskiye dayanmaktadır. Uzak mekânlar insanlar
arasında mal değiştirmeye dayalı ticari ilişkiler insanlık tarihinin büyük bir kısmında da var
olmuştur. Ancak küreselleşme kavramı, bu küresel akışın, hacminin ve kapsamın son yıllarda
önemli ölçüde arttığını vurgulamaktadır. Uzak yerler arasındaki artan ticaret ve ekonomik
etkileşim, ulaşım kolaylığı ve alanlar arasındaki iletişim açısından teknolojiye bağlıdır. Buna
bağlı olarak alan, iki nokta arasındaki mesafe ve bunların birinden diğerine hareket için
gerekli zamanı teşkil eder. 1960’lardan itibaren mekânsal hareket ve etkileşim hacmi
genişlemiş yeni bir dizi ulaşım, iletişim ve bilişim teknolojileri de ortaya çıkmıştır.

1960’lardan günümüze jet uçaklarının gelişimi iş gezilerinin büyümesine zemin hazırlamış,
idarecilerin denetimini ve farklı ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin koordinasyonunu
kolaylaştırmıştır. Dünyada havayolları firma sayıları artarken kısa zaman içinde çok
büyümüştür. Bunun sonucunda taşımacılık çok hızlı şekilde artmış ve ulaşım ve turizm
faaliyetleri daha geniş bölgelere yayılmıştır. Dünya ticaretinin yaklaşık %90'ını oluşturan bir
başka önemli gelişme konteyner taşımacılığıyla zaman ve maliyetin azalması olmuştur.

Aynı zamanda internet, e-mail ve cep telefonları gibi yeni bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT),
birçok işletme ve insanın onlara muhtaç olmasına bağlı olarak çok hızlı şekilde yayılmıştır.
Bu teknolojiler fiber optik kablolar ve ağlardan oluşan kritik, fakat çoğu zaman görülmeyen
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bir donanım kütlesine dayanmaktadır. 1998’de dünya çapında 150 milyon olan internet
kullanıcı sayısı 2002’de 600 milyon ve 2017’de de 3,81 milyara yükselmiştir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri yerler arasındaki mesafeyi etkili bir şekilde küçültmüştür. Para
ve bilgiyi alanlar arasında taşımak çok daha kolay ve daha ucuz hale gelmiş, bu da “alanzaman sıkışması” sonucunu doğurmuştur. Bu sürecinin ekonomik gelişmeye dayandığını,
yeni pazar, hammadde ve iş gücü arayışlarının coğrafi genişlemeyi gerektirdiğini savunan
Harvey (1989) tarafından ortaya atılmıştır.

Mesafe ve alan, taşımacılık ve iletişim altyapısına yatırım yapılması sonucunda aşılmıştır.
Şirketler, bilgi, para ve ticari ürünlerin mekânlar arasında iletiminin kolaylaştırılması ve
ucuzlaşmasıyla mesafenin etkilerini azaltmıştır. Bu bütünüyle yeni bir süreç değildir; 19.
yüzyılda alan-zaman sıkışmasının bir önceki halkası demiryolları, buharlı gemiler, telgraf
ve telefon gibi malların, bilginin ve paranın çok daha hızlı taşınmasına imkân veren buluşlar
ortaya çıkmıştı.

Bölgeler/alanlar arası bağlantıların bir diğer önemli bileşimi, ticari ürün akışlarından sağlanır
bu da ticarete konu olarak satılan ürünler ve hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Modern
ekonomi, çok fazla malın üretimi ve tüketimini içerir. İPod’dan tatil paketlerine kadar her
şeyi kapsar. Ekonominin temel işleyişini oluşturan ticari ürünler Karl Marx tarafından ünlü
eseri Kapital’de, ticari ürünleri inceleyerek başlamış ve kapitalizmin “ekonomik hücre
biçimi” olarak nitelendirmiştir.

Ticari mal zincirleri hammadde üretimini ve arzını, bu materyallerin işlenmesini, bileşenlerin
üretimini, bitmiş ürünlerin montajını ve bu ürünlerin dağıtımını, satışı ve tüketimini birbirine
bağlar: Örneğin çiftçiler, madencilik veya plantasyon şirketleri, parça tedarikçileri,
imalatçılar, taşeronlar, nakliyeciler, distribütörler, perakendeciler ve tüketiciler gibi.
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“Mal zincirleri, farklı yerlerde gerçekleştirilen farklı üretim aşamalarını birbirine bağlayan
farklı bir mekâna sahiptir” (Watts, 2005:537-538). Üretim sürecinin bazı bölümleri daha fazla
değer veya kâr sağlayarak katma değeri yakalayanlarla farklı pay sahipleri arasında gerginlik
yaratır. Çok uluslu şirketlerin, ulusal sınırlar boyunca üretim ve dağıtım süreçlerinin
kontrolündeki rolleri son yıllarda özel olarak incelenmeye konu olmuştur (Gereffi, 1994).
Çok uluslu şirketler belli malların üretim ve tüketimi üzerinde odaklanırlar. Sonrasında
mekânlar arasındaki ekonomik bağlantıları gözlemler ve ortaya çıkarılmasına yardımcı
olurken, farklı yerleri küresel ticaret ağının bir zincirine eklerler.

2.5. Dengesiz Gelişme

Dünya farklı coğrafi özellikler taşıyan parçalardan oluşmaktadır. Doğal ve beşeri olanaklar
ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğundan, ülkeler sahip oldukları özelliklere göre
yatırımlarını yaparlar. Ancak bu tüm ülkeler için geçerli değildir. Siyasi, askeri ve ekonomik
baskılar yaşayan bazı ülkeler dengesiz ve düzensiz gelişmeye sahne olmuşlardır. Bu nedenle
dünyada ekonomik gelişme sürecinin temel özelliği, coğrafi dağılımdaki düzensizlik şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Düzensiz/dengesiz gelişme, büyüme eğilimini ve yatırımın belirli yerlerde
yoğunlaşmasını yansıtan kapitalist ekonominin özünde bulunan bir özelliğidir. Bu alanlar,
coğrafi konum, kaynak tabanı, sermayenin bulunabilirliği veya iş gücünün becerileri ve
yetenekleri gibi belirli avantajlara sahip olabilirler. Belli bir alanda büyüme başlarsa,
çevresinden kaynak ve iş gücü yatırımlarını kendine çeker. Ayrıca sermaye bu yolla bölgeye
girerken iş fırsatları ve farklı ücretlerle işçileri de kendine çeker. Çevre bölgeler ise sıklıkla
geri kalırlar; büyüme alanına kaynak ve emek sağlayan alt bir role indirgenirler.
Düzensiz/dengesiz ekonomik kalkınma sürecinin temel bir yönü de, farklı coğrafi ölçeklerde
gerçekleşmesidir. Bu durum 3 önemli faaliyet ölçeğine göre ele alınabilir;
Küresel
Bölgesel
Yerel
Küresel seviyede Kuzey Amerika, Japonya ve Batı Avrupa'daki “çekirdek saha” ile Latin
Amerika, Afrika ve Asya arasında belirgin bir ayrışma vardır. Bu durum koloniciliğin
mirasını yansıtmaktadır. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki çekirdek ülkeler yüksek değerli
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ürünleri üretirken, eski kolonilerde ise tarımsal ürünler ve değeri düşük ürünler
üretilmektedir. Asya ülkelerinden Çin, Güney Kore, Singapur, Tayvan ve Hong Kong son 2540 yılda koloniciliğin etkisini hızlı büyüme ve zenginleşmeyle üzerinden atarken, bazı
ülkelerde özellikle Sahra-altı Afrika ülkeleri, sömürgecilik durumları epey zaman önce sona
erse de, geri kalmışlık ve yoksulluk içindelerdir.

Ülkelerin kendi içinde de, bölgeleri arasında çok fazla eşitsizlik yaşanmaktadır. Örneğin
1970’li yılların sonundan itibaren Çin’de yaşanan hızlı ekonomik kalkınma sonucunda,
ülkenin güney ve doğusundaki kıyı arazileriyle iç bölgelerdeki yoksul ve gelişmemiş alanlar
arasında hızla büyüyen bir zıtlık ortaya çıkmıştır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde de bölgesel
eşitsizlikler görülürken 1930’lardan günümüze kadar Britanya’da ekonomik coğrafya
alanındaki ekonomik faaliyetlerde kuzey-güney ayrılığında da açıkça görülmektedir.

Bir şehrin içindeki yerel kademelerde; dengesiz gelişme, zengin orta sınıf mahallelerle yoksul
şehir içi alanlar ve toplu konut projeleri arasında toplumsal kutuplaşma biçiminde görülebilir.
Nitekim Londra ve Paris’te işgücünün dörtte birinin işsiz olduğu görülürken diğer taraftan da
şehir merkezinden sadece birkaç kilometre uzaktaki bazı bölgelerde yeryüzündeki en yüksek
maaşlarını alanlara ve emlak fiyatlarına rastlamak mümkündür.

Ekonomik kalkınma süreçleri doğası itibariyle yeni teknolojinin gelişmesine, müşterilerin
isteklerine, talepler ve iş uygulamalarının değişimine bağlı olarak oldukça dinamiktir. Zaman
içinde eşit olmayan gelişme modelleri periyodik olarak yeniden yapılandırılır. Çünkü sermaye
farklı konumlar arasında hareket eder ve kazanmak için yatırıma yönlendirilir. Sonuçta
kurulmuş olan ekonomik bölgeler doygunlaşıp önemini yitirirken, yeni büyüme bölgeleri
ortaya çıkar. Daha geniş piyasa koşulları ve teknolojileri değiştikçe, zenginleşmiş bölgelerin
uzmanlaşmış ekonomik tabanı, talep azalması, yükselen maliyetler, rekabet, yeni ürünlerin ve
üretim yöntemlerinin keşfiyle zayıf düşebilir. Küresel ölçekte dengesiz gelişmede en dramatik
değişiklik son 30 yılda Doğu Asya Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde
kömür, çelik ve gemi inşaatı gibi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oluşan sanayi
bölgeleri bazı ülkelerde düşüş yaşarken, güney Almanya, kuzeydoğu İtalya ve ABD'nin
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güneyi ve doğusu gibi bölgelerde, Rusya, Çin, Japonya gibi ülkelerde de yeni büyüme
merkezleri ortaya çıkmıştır.

2.6. Mekânın Önemi

Ekonomik faaliyetlerin şekillenmesinde yer seçiminin rolü oldukça önemlidir. Dengesiz
coğrafi gelişim süreci belirli bölgelerde ayırıcı formlar ortaya çıkarmıştır. 18. yüzyılın ikinci
yarısından sonra Batı ve kuzeybatı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da son derece uzmanlaşmış
sanayi bölgeleri belirmiştir. Bu durum farklı yerlerde işgücünün fonksiyonel ve sektörel
farklılıklarıyla ilişkilenmiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde

“Pittsburg çelik,

Lowell tekstil ve Detroit otomobil anlamına gelirken (Healey ve diğerleri, 1986:23), Birleşik
Krallık’ta “metal işçisi Midlands’ta, ofis uzmanları Londra’da, madenci Güney Galler’de,
akademisyen Oxford’da dikkat çekmiş/çekmektedir” (Storper ve Walker, 1989:156 ve
Peck,1996:14).
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Uygulamalar
Mekân ve yer kavramlarının özellikleri incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ekonomik coğrafyada perspektifler denilince ne anlıyoruz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son yıllarda coğrafyacılar, mutlak coğrafi alanı tanımlamak için mekân terimini kullanırken
ekonomik coğrafyanın, çeşitli yaklaşımlar ve kavramlardan oluşan canlı, dinamik ve sürekli
gelişen/değişen bir alt disiplinin olduğunu da bilmektedirler. Kavramlar, çağdaş ekonomik
coğrafyanın sunduğu temel yaklaşımlar hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir.
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Bölüm Soruları
1. “Aşırı küreselleşme yaklaşım (hiperglobalist) görüşlere rağmen, küreselleşen dünyada
alan, yer ve ölçek rollerini kaybetmez.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. Ekonomik coğrafya, Multi National Corporations (MNC)’lerin ve diğer ekonomik
faaliyetlerin yerel ve bölgesel, ulusal, makro bölgesel ve küresel seviyelere kadar çok
çeşitli coğrafi ölçeklerde “yönetildiği” yolları aydınlatmaya yardımcı olamamaktadır.
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. Ekonomik coğrafyada uzak yerler arasındaki artan ticaret ve ekonomik etkileşim,
ulaşım kolaylığı ve alanlar arasındaki iletişim açısından teknolojiye bağlıdır.” İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. “Bilgi ve iletişim teknolojileri yerler arasındaki mesafeyi etkili bir şekilde
küçültmüştür. Para ve bilgiyi alanlar arasında taşımak çok daha kolay ve daha ucuz
hale gelmiş, bu da süre-zaman sıkışması sonucunu doğurmuştur.” İfadesi doğru mu
yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

44

5. Fiber optik kablolar ve ağlardan oluşan kritik, fakat çoğu zaman görülmeyen bir
donanım kütlesine dayanmaktadır. 1998’de dünya çapında …………. olan internet
kullanıcı sayısı 2002’de ………. milyon ve 2017’de de …………… milyara
yükselmiştir. Yukarıda verilen internet kullanıcı sayısı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A. 130 milyon, 500 milyon, 3,75 Milyar
B. 150 milyon, 600 milyon, 3,81 Milyar
C. 160 milyon, 700 milyon 3,87 Milyar
D. 170 milyon, 800 milyon, 3,90 milyar
E. 180 milyon, 900 milyon, 3,95 milyar

6. Dünya ticaretinin yaklaşık olarak % kaçı konteyner taşımacılığıyla zaman ve maliyetin
azalmasına yarar sağlamıştır?
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
E. 90

7. Mekânsal hareket ve etkileşim hacmi genişlemiş yeni bir dizi ulaşım, iletişim ve
bilişim teknolojileri hangi yıl ortaya çıkmıştır?
A. 1940
B. 1950
C. 1960
D. 1970
E. 1980
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8. Aşağıdakilerden

hangisi

ekonomik

coğrafyada farklı ekonomik faaliyetlerin

bağlantıları arasında yer almaz?
A. Ticari mal
B. Bilgi
C. Para
D. İnsan
E. Doğa

9. Aşağıdakilerden hangisi bazı tanınmış yazar ve akademisyenlerin küreselleşme için
görüşlerini açıklarken kullandığı bir kavramdır?
A. Lokasyonun Başı
B. Mekânın Sonu
C. Yerin Sonu
D. Kamusal Düzenin Başı
E. Yerelin Sonu

10. Küreselleşme kavramı özellikle hangi yıllardan sonra gündeme oturmuş ve hangi
yıllardan sonra her alanda karşımıza çıkmaya başlamıştır?
A. 1980’lerde gündeme gelmiş 2000’li yıllarda her alanda karşımıza çıkmıştır.
B. 1970’lerde gündeme gelmiş 1990’lı yıllarda her alanda karşımıza çıkmıştır.
C. 1960’larda gündeme gelmiş 1980’li yıllarda her alanda karşımıza çıkmıştır.
D. 1950’lerde gündeme gelmiş 1970’li yıllarda her alanda karşımıza çıkmıştır.
E. 1940’larda gündeme gelmiş 1960’lı yıllarda her alanda karşımıza çıkmıştır.

Cevaplar:
1 a, 2 b, 3 a, 4 a, 5 b
6 e, 7 c, 8 e, 9 b, 10 a
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3. TİCARİ COĞRAFYADAN KÜLTÜREL DÖNÜŞ VE EKONOMİK COĞRAFYAYA
OLAN YAKLAŞIMLAR

47

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Geleneksel ekonomik coğrafya (1850-1950)
Mekânsal analiz (1950-1970)
Politik ekonomi (1970-1990
3.4.Kültürel ve kurumsal yapı (1990-...)
3.5.Marksist teorinin gelişimi
3.6.Ekonomi ve Kültür Bağlantıları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Geleneksel ekonomik coğrafya nasıl işledi?
Mekânsal analiz ne kadar önemli?
Ekonomi ve kültür bağlantıları nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Geleneksel

ekonomik Geleneksel

ekonomik Geleneksel

ekonomik

coğrafya

coğrafyayı kavrayabilmek.

Mekânsal analiz

Mekânsal analiz konusunu Mekânsal analiz
sorgulayabilmek.

Ekonomi
bağlantıları

ve

kültür Ekonomi

ve

coğrafyayı yorumlayabilmek

konusunu irdeleyebilmek
kültür Ekonomi

ve

bağlantılarının ilişkilerini

bağlantılarını

ortaya koymak.

değerlendirebilmek

kültür
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Anahtar Kavramlar
Geleneksel Ekonomi
Mekânsal Analiz
Ekonomi
Kültür
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Giriş
Ekonomik coğrafyada benimsenen ve öne çıkmış farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu
yaklaşımlar belli dönemlerde çeşitli bakış açıları ortaya koymuşlardır. Bunların dışında öne
çıkmış görüşler benimsenmiş ve ekonomik coğrafyada kendine yer bulmuşlardır.
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TİCARİ COĞRAFYADAN KÜLTÜREL DÖNÜŞ VE EKONOMİK COĞRAFYAYA
OLAN YAKLAŞIMLAR
Ekonomik coğrafyada benimsenen ve öne çıkmış farklı yaklaşımlar, egemen oldukları
dönemlerle birlikte, 4 başlıkta ele alınır. Bunlar:
Geleneksel ekonomik coğrafya (1850-1950)
Mekânsal analiz (1950-1970)
Politik ekonomi (1970-1990
Kültürel ve kurumsal yapı (1990-...)

3.1. Geleneksel ekonomik coğrafya (1850-1950):
Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlenmesine
odaklanmıştır. Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya, 1880'lerden 1930'lara kadar öne
çıkmıştır. Bu dönemde, coğrafya bilimi imparatorluklarda sömürgeci yöneticiler ve tüccarlar
için yararlı bilgiler sağlamıştır.

Coğrafya, Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın sömürge toprakları hakkında bilgi sağlamak,
temel kaynakları detaylandırmak ve orada yetiştirilebilecek bitki türlerini tanımlamakta çok
yararlı olmuştur. Ticari coğrafya, bu yüzden, dünyanın farklı bölgelerinin farklı ürünler
ürettiği ve küresel ticaret sistemini desteklediği “büyük coğrafi gerçeğine” dayanmaktadır
(Barnes, 2000:15). Chisholm’un Ticari Coğrafya El Kitabı (The Handbook of Commercial
Geography) soyut teori üzerine gerçek detayları oturtmuştur.

Chisholm, ticaretle ilgili ayrıntılı istatistikler sağlamış, çok çeşitli ürün ve kaynakların üretimi
ve değişimi hakkında bilgi toplamış ve ortaya koymuştur. Birçok harita, şekil ve tablolar
emperyalizmin somut bir ifadesini ekonomik bir sistem olarak sunmada önemli bir rol
oynamış, mal ve kaynakların karmaşık akışını daha görünür ve somut hale getirmiştir (Barnes,
2000:15). Ticari coğrafyanın gelişmesiyle coğrafyanın alt disiplini olan ekonomik coğrafyayı
öne çıkarmıştır.
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Bununla birlikte, 1930'lu yıllarda büyük güçlerin hakimiyetleri ortaya çıkmış, politika
tartışmalarında işsizlik ve yoksulluk odak noktası olmuştur. Ekonomik coğrafyanın odak
noktası ‘küresel bir sistemin genel ticari ilişkilerinden dar, sınırlanmış ve eşsiz bölgelere
kaymıştır. Bu dönemde “bölgesel farklılaşma” projesi olarak tanımlanan yer yüzünün
değişken karakterini tanımlayan, yorumlayan ve farklı bölgelerin saptanmasıyla uğraşan
bölgesel coğrafya canlılık kazanmıştır. Bu bölgeler bir alanın temel özelliklerini, fiziksel
peyzajdan başlayan, insan yerleşimi ve kültürüne doğru ilerleyen, sentez çalışmaları
aracılığıyla sınıflandırılmış ve tanımlanmıştır. Ekonomik coğrafya, bölgesel eşsizliği, bölgesel
tipolojilerin derlenmesini ve ilk elden arazi çalışmalarının gerekliliğini vurgulayan bu geniş
bölgesel girişim içinde büyük ölçüde yer almıştır.

3.2. Mekânsal analiz (1950-1970):
1950'lerin ortalarında geleneksel yaklaşım karşısında kayda değer bir memnuniyetsizlik söz
konusu olmuştu. Dönemin ekonomik coğrafyacıları, “bölgesel sentezin coğrafyanın uygun bir
hedefi olduğu” görüşü reddetmeye başlamış ve daha bilimsel bir yaklaşım geliştirmeyi
amaçlamışlardı. Coğrafyacıların genel teori, yer ve mekânsal organizasyon yasalarını
araştırmak için bilimsel yöntemler kullanmalarını öneren Fred K. Schaefer 1953 yılında
yayınladığı makalede bu durumu ortaya koymuştur (Scott, 2000:18).

Bu bağlamda ortaya çıkan argüman doğrudan pozitivist bilim felsefesine yönelik olmuştur.
Bu dönemde yeni coğrafyacılar endüstriyel konum, mesafe ve hareket problemlerini analiz
etmek için istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanmışlardır(Barnes, 2000:21-2).
Mekânsal analiz araştırma programı, endüstriyel konum ve arazi kullanım modelleri,
kentleşme ve merkezi konum teorisi, ulaşım ağları, ticaret ve sosyal etkileşimin coğrafi
dinamikleri konularına odaklanmıştır. Bu dönemde yeni bilimsel coğrafya Amerika Birleşik
Devletleri’nden başka alanlara yayılmıştır. Böyle bir ilerleme “coğrafyanın ruhunun ve
amacının kökten dönüşümü” olarak tanımlanırken, Burton 1963 yılında bunu “kantitatif
(nicel) devrim” olarak ifade etmiştir. Özellikle Kantitatif yöntemlerin uygulanmasına uygun
bir alan olarak görülen “ekonomik coğrafya” bu hareketin ön safında yer almıştır. Başta
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sanayi olmak üzere ekonomik faaliyetler nedeniyle 1950'li yıllardan itibaren gelişmiş
ülkelerdeki politikacılar ekonomik ve kentsel sorunlara odaklanmış, araştırmalar için fonlar
sağlanmış, akademik analiz ve tavsiye talebinde bulunmuşlardır. Özellikle geri kalmış
ülkelerin bazılarında bu dönemde sanayi hareketleri başlamıştır. Böylelikle ticaret faaliyetleri
de dünyanın değişik bölgelerinde ortaya çıkarak yayılmıştır.

Sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyle, dünyada bilim ve teknolojiye dayanan politikalar
dönemi gözlenmeye başlamıştır. Ekonomik coğrafya giderek öne çıkmış ve bunun sonucunda
ekonomik faaliyetler “yapılabilir” işleyişi içinde daha da gelişmeye başlamıştır. Sanayi ve göç
etkileşiminde beşeri coğrafya içinde ele alınan nüfus, yerleşme ve kültürel konular ön plana
çıkarılarak kentsel ve bölgesel planlama önem kazanmıştır. Böylece lokasyonun, başka
deyişle “yer seçimi”nin öneminin artmasıyla birlikte arazi kullanımı ve ulaşım sorunları da
ortaya çıkmıştır. Bu yöndeki sorunlar dikkat çekmeye ve çözüm konusunda yatırım ve
politikalar oluşturulmaya başlanmıştır.

Mekânsal analiz döneminde (1950-1970)

çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlardan

neoklasik iktisat teorisi, 1960'larda kantitatif ekonomik coğrafya için kavram kaynağı
sağlamıştır. Coğrafyacılar, varsayımları basitleştiren hipotezleri, modelleri, sayısal verileri ele
almış ve analiz tarzını uygulamaya çalışmışlardır. Kantitatif ekonomik coğrafyanın
öncülerinden biri olarak, Iowa Üniversitesi'nden Harold Mc Carty, “ekonomik coğrafya
kavramlarını büyük ölçüde iktisat alanından, yöntemlerini de coğrafya alanından çıkardığını
belirtmiştir” (McCarty, 1940:26 ve Barnes, 2000:22).

Alman konum teorisi, yeni ekonomik coğrafya ile örtüşen ve coğrafyaya uygulanabilen bir
ekonomik teori olarak kabul görmüştür. Arazi kullanım modellerini, sanayinin yer seçimini,
yerleşimlerin ve pazar alanları organizasyonunu açıklamak ve tahmin etmek için
kullanılmıştır. Von Thunen, Weber, Christaller ve Lösch gibi kuramcıların çalışmaları, 1960'lı
yıllarda Almanya dışında Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ın koşullarına da uygulanmıştır.
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Weber’in endüstriyel konum teorisi, bir lokasyonda hammadde kaynakları ve pazar alanıyla
ilgili olarak bir fabrikanın veya tesisin nerede bulunacağının belirlenmesinde taşıma
maliyetlerinin önemini vurgulamıştır. Bunu sanayi faaliyetlerinin ekonomik coğrafya içindeki
payının yüksek olduğu dönemde ortaya koymuştur.

Christaller'ın merkezi yer teorisi, ekonomik rasyonellik ve bir alandaki tek düze nüfus
dağılımı gibi belirli coğrafi koşulların varlığı varsayımına dayanmaktadır. Merkezi yer
teorisi, bir kentsel sistem içindeki yerleşimlerin büyüklüğü ve dağılımı hakkında bilgi
vermektedir. Dükkân sahiplerinin merkezi konumları seçme ihtiyacı, alt ve üst seviyeden
merkezlerin ayrı bir hiyerarşisi olarak düzenlenmiş altıgen bir merkezi yer ağı oluşturur.

Son zamanlarda Paul Krugman gibi ana akım ekonomistler tarafından mekânsal analizin yeni
bir versiyonu geliştirilmiştir. (daha önce değinilen, Krugman'ın “Yeni Ekonomik Coğrafya”
olarak adlandırdığı) bu yeni coğrafi iktisat, endüstriyel konum sorunlarını analiz etmek için
matematiksel modelleme tekniklerini uygulamaktadır.

“Kantitatif devrim” denilen olay, ekonomik coğrafyanın doğasını saha temelli, zanaatsal bir
sorgulama biçiminden, mekânların sık sık uzaktan analiz edildiği, masaya bağlı teknik bir
alana dönüşmüştür (Barnes, 2001:53). Bölgeleri doğrudan gözlemlemek ve haritalamak
yerine, ekonomik coğrafyacılar artık mekânsal organizasyon kalıplarını analiz etmek için
ikincil bilgi ve istatistiksel yöntemler kullanmaya yönlenmiştir. Ekonomik coğrafyanın tüm
uygulayıcıları yeni yöntemleri benimsemese de, 1960'ların sonlarından itibaren yeni kantitatif
coğrafyanın “ruhunu ve amacını” sorgulamaya başlayan coğrafyacıların sayısı giderek
artmıştır.

3.3. Politik ekonomi (1970-1990:
Mekânsal analiz döneminde ortaya çıkan “kantitatif (nicel) coğrafya” toplumsal ilgisizlik ve
umursamazlık nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Politik ekonomi “bir taraftan ekonomi
diğer taraftan da siyaset ilminin kurallarını inceleyen ve bu kuralları devletin ekonomik
rolünü belirlemek için bir araya getiren ekonomi modelidir. Oluşan ortak alan, gelişmiş
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ülkelerde küçük olduğu halde sanayileşmesini tamamlayamamış gelişmekte olan ülkelerde
daha büyüktür. Çünkü gelişmiş ekonomilerde sorunların çoğu, mevcut kurumsal ve yasal
çerçeve içinde ekonomik kurallara uygun olarak çözümlenir.

Ekonominin düzenli işleyebilmesi için ekonomik yapıda kurumsal ve yasal köklü
değişikliklerin hepsinin aynı anda gerçekleşmesi gerekir” (iktisatsozlugu.com.4 Haziran
2018). Yeni nesil genç coğrafyacılar coğrafya disiplininin kent ve bölge planlamasının teknik
konularına yeteri kadar odaklanmadığına kanaat getirmiştir. ABD şehirlerindeki ırksal
bölünmeler, Vietnam Savaşı (ABD dış politikasının emperyalizmini simgeleyen), cinsiyet
eşitsizlikleri ve şehir içi gettolarda yoksulluk ortaya çıkmıştır. Coğrafya bilimi mensupları, bu
duruma büyük ölçüde sessiz kaldığından Harvey, coğrafi düşüncede bir devrim çağrısı
yapmıştır: “Kantitatif devrim kendi rotasını yönetiyor ve azalan marjinal geri dönüşler açıkça
ortaya çıkıyor… Ortada ekolojik, kentsel ve uluslararası ticaret sorunu var ve henüz bunların
herhangi biriyle ilgili hakkaniyetli veya derin bir şey söyleyemiyoruz” (Harvey, 1973:128129) şeklinde durumu açıkça ortaya koymuştur.

Bu sosyal meselelere karşılık olarak, özellikle ABD'de bir grup coğrafyacı, “yeni radikal
coğrafya”yı Massachusetts'teki Clark Üniversitesinde biçimlendirmeye çalışmışlardır. Bu
kapsamda Richard Peet öncülüğünde 1969 yılında “Antipode” Radikal Coğrafya Dergisi’ni
çıkarmışlardır. Bu yeni radikal coğrafya, entelektüel temelleri için politik ekonomiye
yönlenmiştir. Özellikle Marx'ın çalışmaları, ileri kapitalizmin eleştirel analizi için bir çerçeve
sağlamıştır. Marksizm, sabit objelerden ziyade süreçleri ve ilişkileri vurgulamakta, karşıt
güçler arasındaki genellikle tez-antitez-sentez biçimindeki gerilimlerden kaynaklanan
değişimi gören diyalektik bir bakış açısı (akıl yürütme yoluyla araştırma ve doğrulara
ulaşma yöntemi) benimsemiştir.

3.4. Kültürel ve kurumsal yapı (1990-...):
1990'lı yıllardan itibaren ekonomik süreçlerin kurumsal ve kültürel temellerini vurgulayan
yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Buradaki ana bağlam, 1980'lerin sonlarından itibaren
beşeri coğrafyada ve sosyal bilimlerde yer alan ve “yeni bir kültürel coğrafya” yaratan
“kültürel dönüş”tür. Toplumdaki üst ve orta sınıf grupların bir parçası olarak geleneksel
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kültür görüşünden ziyade, “yeni kültürel coğrafya” geniş ve dinamik bir kültür kavramı
halinde gelişmiştir. “Bireylerin ve sosyal grupların dünyayı anlamlandırdığı ve sıklıkla
kimliklerini “milliyet”, “ırk”, “cinsiyet” ve “cinsellik” gibi kategorilere göre farklı kabul
edilen “diğer” gruplara karşı tanımladığı bir süreç olarak görülmektedir”. Sadece temeldeki
bir gerçeği yansıtmak yerine, aktif olarak yaratılan, farklı bilgi yapıları üreten söylemler ağı,
kavramlar, açıklamalar ve uygulamalar üzerinden dil aracılığıyla üretilmektedir. Kültürel
dönüş, postmodernizmin (modernizmden sonra gelen, onu eleştiren, onun özelliklerine karşı
gelen veya onu tamamlayan bir düşünce hareketi) yükselişiyle yakından bağlantılıdır.

3.5. Marksist teorinin gelişimi
Marx, kapitalizm hakkında fikirler ortaya koysa da, David Harvey gibi Marksist coğrafyacılar
Marksist bir coğrafi değişim analizini geliştirerek görüşlerini bunların üzerine inşa etmeye
çalıştılar. Bu dönemde ekonomi, sermaye ve işgücü arasındaki çatışma yüklü ilişki tarafından
şekillenmiş ve buna karşın neoklasik iktisat teorisinin (ekonomik coğrafya için kavram
kaynağı olan ve coğrafyacıların varsayımları basitleştiren hipotezleri, modelleri, sayısal
verileri ele ve analiz stilini uygulamaya aldığı teori)

ortaya koyduğu bölgesel dengenin

uyumluluğuna katı bir tezat oluşturmuştur. Marksist görüş iki aşamalı olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Marksist bakışın birinci aşaması, 1970'lerin ortalarından başlayarak, kapitalizmin belirli
coğrafi çevreleri nasıl etkilediğini ortaya koymaya odaklanmıştır. The Limits to Capital’de,
Harvey (1982), coğrafi değişmezlik ve sermayenin devinimi arasında merkezi bir çelişki
olduğunu tespit etmiştir. Bir yandan “sermayenin uzun süre için sabit bir yerde tutulması”,
üretimin gerçekleşmesini sağlamak için fabrikalar, ofisler, evler, ulaştırma altyapıları ve
iletişim ağları üzerine inşa edilmiş bir ortam yaratılmasına ihtiyaç duyurmaktadır. Diğer
yandan da bu tür bir sabitlik “sermayenin hareket halinde kalması gereği”yle karşı karşıya
kalırken, firmaların daha fazla kazanç getirecek yerler arayarak değişen ekonomik koşullara
cevap verebilmelerini sağlamıştır. Sermaye tamamen mobil değildir, ancak etkili bir şekilde
konuşlandırılacak belirli yerlere kök salmış olmalıdır. Her şeye rağmen göreceli hareketliliği
sermayeye, mekâna çok daha bağlı olan işgücüne göre önemli bir alan avantajı sağlamıştır.
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Marksist bakışın ikinci aşaması, 1980'li yılların başlarında belirli durum ve şartlara dair
Marksist analizler geliştirilmiştir. Batı ve kuzeybatı Avrupa’da zaman içinde çeşitli nedenlerle
sanayi alanları etkilenmiştir. Örneğin ABD ve İngiltere’de endüstri alanlarının bazılarına
gerekli teknolojik yatırımlar yapılmamış ve bazılarına da yer değiştirilerek yeni alanlarda
endüstri bölgeleri oluşturulmuştur. Bu yer değişimiyle birlikte “işgücünün alansal
bölümleri” kavramı ortaya çıkmıştır. Kaynakların, pazarların ve ulaşım maliyetlerinin
etkisini vurgulayan geleneksel konum teorisinin aksine işgücü, maliyet ve kullanım
becerileri Marksizmin çok önemli konum faktörüdür.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise iki birikim rejimi öne çıkmıştır. Bunlar:
1-Fordizm rejimi: Amerikan otomobil üreticisi Henry Ford'un adını alarak kitle üretim
tekniklerinin kullanılmasına öncülük etmiştir. 1920’li yılların başında uygulamaya konulan bu
yöntem, vasıfsız işçilerin bir üretim bandı oluşturduğu, kitle üretimi ve kitle tüketimi üzerine
kurulu bir sistemdir. Her bir işçi üretim bandında çok küçük ve vasıfsız bir işle
görevlendirilmiş olup, bütünün (yani ürünün) ne olduğu konusunda bilgisizdirler. Özellikle
Amerikan yaşam biçiminde daha fazla yaygın olmuştur. Fordizmin özellikleri:
1- Üretim standartlaşmış
2- Otomasyon yoluyla kitlesel üretim yapılmış
3- Sosyal refah devletinin düzenleyici ve kontrol edici rolü ortaya çıkmış
4- Üretimde merkezi örgütlenme ve Taylorist denilen sistem (hiyerarşik iş örgütlenmesiyle
üretimde verimin artması ve zaman kaybını önleme) gerçekleşmiş
5- Kalifiye düzeyi düşük işçilerin büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşması başlamıştır.

Bu yıllarda ABD hükümeti, devletin refah seviyesini yükseltip çok çeşitli sosyal hizmetler
sağlamıştır. Fordizm sistemi, 1970'lerin başından itibaren ise mekânsal ve ekonomik sorunlar
yaşamaya/yaşatmaya başlamıştır.
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2-Post-fordizm rejimi: 1980'lerde ortaya çıkan bu rejimde, esnek üretime dayalı birikim
unsurları öne çıkmıştır. Post-Fordizm teorileri, küçük firmaların gelişmiş bilgi ve iletişim
teknolojilerle daha çok parça temelli ve bireyselleştirilmiş tüketim biçimlerini savunmaktadır.

3.6. Ekonomi ve Kültür Bağlantıları
1960-1980 yıllarında beşeri coğrafyanın diğer alt dallarından biri olan sosyal coğrafyada şehir
ve nüfus konularının yanına kültürel coğrafya da eklenmiştir. Ekonomik coğrafya
faaliyetlerinin yapıldığı yerleşmelerden biri olan şehir ve şehirlerde yaşayan nüfusla birlikte
kültürel coğrafya da önemli alt bilim dalı olarak dikkat çekmiştir. Kültürel coğrafyanın etkisi
ekonomik faaliyetlerde farklı özelliklerle görülmektedir.

Bazı ekonomik coğrafyacılar farklılıklarını, kimliklerini ve dillerini araştırmalarına dahil
ederek kendi ilgilerini, yaklaşımlarını ve yöntemlerini ön plana çıkarmışlardır. Ekonomi ve
kültür arasındaki bağlar, birçok gözlemcinin kabul ettiği merkezi bir öneme sahiptir.
Ekonomi, eğlence, perakendecilik ve turizm gibi sektörlerde artan önemi açısından gittikçe
daha kültürel hale gelmiş, bunlar olurken kültür de pazarda alınıp satılan bir dizi mal olarak
görülmeye başlanmış ve giderek daha ekonomik hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ekonomik
coğrafyanın

tüm

faaliyetlerinde

kültürün

etkisi

maddi

olarak

hissedilmiştir.

Bu şekilde ekonomik eylemlerle sosyal ve kültürel uygulamalar arasındaki bağları farklı
yerlerde inceleyen “yeni” bir ekonomik coğrafya daha geniş alanlarda önemle ortaya
çıkmıştır.

Ekonomik coğrafyada kültürel araştırmalarda dört ana nokta tespit edildiği söylenebilir:
1- Alışveriş merkezleri, süpermarketler, ticari cadde ve meydanlar gibi belirli tüketim
alanlarının yaratılması ve deneyime odaklanan çalışmalara bağlı olan tüketimin ön plana
çıkmasıdır.

2- İş yeri ve işgücü piyasasında cinsiyet, performans ve kimlik ön plana çıkmaktadır. Bu
bakışta, işverenlerin genellikle kültürel ve cinsiyete dayalı normlarla bilinçlendirilen belirli
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rolleri ve işlerini nasıl gerçekleştirdikleri üzerine odaklanılmaktadır. Örnek, bankaların iş
kültürleri üzerine yaptığı çalışmalar ve araştırmalar.

3- Finansal ve ticari hizmetlerde kişisel iletişim ve yorumlama becerilerinin önemi de ön
plana çıkmaktadır. Burada iletişim ve etkileşimi destekleyen kültürel uygulamalar, sanal
ortamdaki durumlar ve finansal piyasalar hakkındaki anlayışın sonuçlarına odaklanılmıştır.
Örneğin New York, Paris. Londra ve Tokyo gibi finansal merkezler üzerinde yapılan
araştırmalar, düzenli olarak yüz yüze yapılan temaslar ve sosyal ağlar.

4- Kurumsal kültürler ve kimlikler ön plana çıkmaktadır. Yöneticilerin ve çalışanların belirli
söylemler ve günlük uygulamalar aracılığıyla farklı kurum kültürlerini nasıl yarattıklarına
odaklanılmıştır. Örnek: dünyadaki Apple ve Samsung vb.gibi küresel şirketler.

3.7. Kültürel ve Kurumsal “Dönüşler” in Değerlendirilmesi

Kültür, kuşkusuz ekonomik coğrafyayı zenginleştirmiş ve canlandırmıştır. Bunun yanında
yeni fikir ve kaygılar da ortaya çıkarmıştır. Ekonominin “apaçık ve kendine yeten bir varlık
olduğu” fikri istikrarsızlaştırılmış, potansiyel olarak şaşırtıcı bir dizi araştırma konusu ve soru
üretilmiştir. Bölgesel kalkınma, büyük şirketler ve işgücü piyasaları gibi “geleneksel” konular
üzerine araştırmalar; tüketim, kurumsal kültürler ve toplumsal cinsiyet ilişkileri gibi bir dizi
yeni ilgi alanının yanı sıra yeni perspektifler tarafından da donatılmıştır. “Son zamanlardaki
kültürel ve kurumsal çalışmaların sınırlaması, kapitalizm, sınıf ve devlet gibi bazı üst düzey
sosyal ilişkilerin ve yapıların ihmali sonucudur” (Peck, 2005:151). Düzensiz coğrafi
gelişmenin daha geniş kapsamlı süreçleri, “dinamik bölgesel ekonomilerde büyümeyi
destekleyen sosyal ve kurumsal koşulları değerlendiren çok sayıda çalışma tarafından ortadan
kaldırılmaya yüz tutmuştur. Bu tür meselelerin ihmal edilmesi, ekonomik coğrafyada ‘politik
ekonomi duygusunu yeniden keşfetme’ ihtiyacını vurgulamıştır” (Martin ve Sunley, 2001,
55).
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Sonuç itibariye ekonomik coğrafyaya hakim yaklaşımlar coğrafyadaki gelişmeyi daha geniş
bir biçimde yansıtarak zaman içinde önemli ölçüde değişime uğramıştır. Bölgesel
sınıflandırma ve tanımlamaya dayalı geleneksel çerçeve, 1950'li yılların sonu ve 1960'lı
yılların başlarında, mekânsal analizin kavram ve tekniklerinin geliştirilmesine dayanan daha
niceliksel bir yaklaşıma yol açmıştır. Bu, 1970'li ve 1980'li yıllarda ortaya çıkan “kültürel
dönüş”ün 1990'larda yeni kültürel ve kurumsal perspektiflerin ortaya çıkmasına yol
açmasından önce, Marksist politik ekonomi tarafından da değiştirilmiştir. Entelektüel
oryantasyondaki bu periyodik değişimler, mekânsal analiz ve politik ekonomi geleneklerinin
araştırılmasında önemli olan, toptan dönüşümlerden ziyade geniş bir odak ve istikamette
değişiklikler olarak görülmelidir.
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Uygulamalar
Çeşitli yaklaşımlar ekonomik coğrafyada ne gibi gelişmelere neden olmuştur. İnceleyiniz?
Ekonomik coğrafyada mekânsal analiz neden önemlidir?
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Uygulama Soruları
Mekânın ekonomik faaliyet üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya bölgelerinin kendi içinde kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında, hayata
geçirilmesinde ve bunun refaha dönüşmesinde yaklaşımlar ve mekânın önemi doğrultusunda
değerlendirilirler. Bazı ekonomik coğrafyacılar farklılıklarını, kimliklerini ve dillerini
araştırmalarına dahil ederek kendi ilgilerini, yaklaşımlarını ve yöntemlerini ön plana
çıkarmışlardır. Bu da ekonomi ve kültür arasındaki bağlar, birçok gözlemcinin kabul ettiği
merkezi bir öneme sahiptir. Kısaca bu bölümde, yaklaşımlar, mekân analizi, ekonomi ve
kültür vb. unsurlar ekonomik coğrafya kapsamında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Coğrafya geleneksel ekonomik coğrafya döneminde Afrika, Asya ve Latin
Amerika’nın sömürge toprakları hakkında bilgi sağlamak, temel kaynakları
detaylandırmak ve orada yetiştirilebilecek bitki türlerini tanımlamakta çok yararlı
olmuştur. ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. “Ekonomik coğrafyanın odak noktası küresel bir sistemin genel ticari ilişkilerinden
dar, sınırlanmış ve eşsiz bölgelere kaymıştır. Bu dönemde bölgesel farklılaşma projesi
olarak tanımlanan yeryüzünün değişken karakterini tanımlaya, yorumlayan ve farklı
bölgelerin saptanmasıyla uğraşan bölgesel coğrafya canlılık kazanmıştır.” İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. “Politik ekonomi bir taraftan ekonomi diğer taraftan da siyaset ilminin kurallarını
inceleyen ve bu kuralları devletin ekonomik rolünü belirlemek için bir araya getire
ekonomi modelidir. Oluşan ortak alan, gelişmiş ülkelerde daha büyük olduğu halde
sanayileşmesini tamamlayamamış gelişmekte olan ülkelerde daha küçüktür.” İfadesi
doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. Özellikle Marx'ın çalışmaları, ileri kapitalizmin eleştirel analizi için bir çerçeve
sağlamıştır. Marksizm, sabit objelerden ziyade süreçleri ve ilişkileri vurgulamakta,
karşıt güçler arasındaki genellikle tez-antitez-sentez biçimindeki gerilimlerden
kaynaklanan değişimi gören diyalektik bir bakış açısı (akıl yürütme yoluyla
araştırma ve doğrulara ulaşma yöntemi) benimsemiştir. İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
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5. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra birikim rejimleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki,
Fordizm rejimi iken, ikincisi ise Post-Modernizmdir. İfadesi Doğru mu Yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

6. “Kültür, kuşkusuz ekonomik coğrafyayı zenginleştirmiş ve canlandırmıştır. Bunun
yanında ayrıca yeni fikirler ve kaygılar da ortaya çıkarmıştır.” İfadesi doğru mu yanlış
mı?
A. Doğru
B. Yanlış

7. Christaller’in merkezi yer teorisi, ekonomik rasyonellik ve bir alandaki tek düze nüfus
dağılımı gibi belirli coğrafi koşulların varlığı varsayımına dayanmaktadır. Merkezi yer
teorisi, bir kentsel sistem içindeki yerleşimlerin büyüklüğü ve dağılımı hakkında bilgi
vermektedir. Dükkan sahiplerinin merkezi konumları seçme ihtiyacı, alt ve üst
seviyeden merkezlerin ayrı bir hiyerarşisi olarak düzenlenmiş yer ağı oluşturulur.
Oluşturulan bu ağ hangi geometrik şekildedir?
A. Üçgen
B. Dörtgen
C. Beşgen
D. Altıgen
E. Yedigen

8. Marksist bakışın ikinci aşaması hangi yılı kapsamaktadır?
A. 1950
B. 1960
C. 1970
D. 1980
E. 1990

67

9. Aşağıdakilerden hangisi Marksizmin çok önemli konum faktörleri arasında yer almaz?
A. İş gücü
B. Maliyet
C. Kullanım Becerileri
D. İş gücünün alansal bölümleri
E. Kaynaklar

10. Ekonomik coğrafyada Marksist görüş kaç aşamalı olarak karşımıza çıkar?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Cevaplar:

1 a, 2 a, 3 b, 4 a, 5 a
6 d, 7 d, 8 d, 9 e, 10 b
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4. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Birincil (Primer) Ekonomik Faaliyetler
İkincil (Sekonder) Ekonomik Faaliyetler
Üçüncül (Tersiyer-Hizmet) Ekonomik Faaliyetler
Dördüncül (Kuaterner) ekonomik faaliyetler
Beşincil (Kuiner) ekonomik faaliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Birincil (primer) ekonomik faaliyetler hakkında neler biliyorsunuz?
2.İkincil (sekonder) ekonomik faaliyetler hakkında neler biliyorsunuz?
3.Üçüncül (tersiyer-hizmet) ekonomik faaliyetler hakkında neler biliyorsunuz?
4.Dördüncül (kuaterner) ekonomik faaliyetler hakkında neler biliyorsunuz?
5.Beşincil (kuiner) ekonomik faaliyetler hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Birincil (primer) ekonomik Birincil (primer) ekonomik Birincil (primer) ekonomik
faaliyetler

faaliyetleri kavramak

faaliyetlerle

yaşamayı

anlayabilme
İkincil (sekonder) ekonomik İkincil (sekonder) ekonomik İkincil (sekonder) ekonomik
faaliyetler

faaliyetleri incelemek

faaliyetlerle

yaşamayı

anlayabilme

Üçüncül

(tersiyer-hizmet) Üçüncül

ekonomik faaliyetler

(tersiyer-hizmet) Üçüncül

ekonomik

faaliyetleri ekonomik

kavrayabilmek.

Dördüncül

(kuaterner) Dördüncül

ekonomik faaliyetler

ekonomik

(tersiyer-hizmet)
faaliyetlerle

yaşamayı anlayabilme

(kuaterner) Dördüncül

(kuaterner)

faaliyetleri ekonomik

faaliyetlerle

incelemek

yaşamayı anlayabilme

Beşincil (kuiner) ekonomik Beşincil (kuiner) ekonomik Beşincil (kuiner) ekonomik
faaliyetler

faaliyetleri kavrabilmek

faaliyetlerle

yaşamayı

anlayabilme
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Anahtar Kavramlar
Birincil (Primer)
İkincil (Sekonder)
Üçüncül (Tersiyer-Hizmet)
Dördüncül (Kuaterner)
Beşincil (Kuiner)
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Giriş
Coğrafi keşiflerle ulaşım ve iletişim önem kazanmış, daha önce bilinmeyen ve ihtiyaç
olmayan mallar keşfedilerek kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen tarım ve imalatla birlikte
kurulan atölyeler kendi ihtiyaçları dışında uzak mesafelerde yaşayan insanlarında ihtiyaçlarını
karşılamaya başlamış ve yeni ticaret bölgeleri oluşmuştur. Öncelikle Asya-Afrika-Avrupa
arasında ticaret faaliyetleri başlamıştır.
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EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
Çok geniş bir çeşitliliğe sahip faaliyetleri bünyesinde barındıran ekonomik coğrafyanın
başlıca şu alt konulara ayrılabileceği söylenebilir:
Tarım (Bitkisel üretim ve hayvancılık)
Balıkçılık
Kerestecilik ve Ormancılık
Madenler
Enerji Kaynakları
Sanayi
Ticaret
Turizm
Ulaşım-İletişim-Bilişim
Sağlık
Eğitim
Finans

Bu faaliyetler insanın yaşaması için büyük önem taşırlar ve gerek doğal gerekse beşeri
koşullardan doğrudan etkilenirler. Yukarıda sıralanan ekonomik faaliyetler, gruplar ya da
sektörler halinde daha değişik şekillerde değerlendirilmektedir. Bunlar:
Birincil (Primer) Ekonomik Faaliyetler
İkincil (Seconder) Ekonomik Faaliyetler
Üçüncül (Tersiyer-Hizmet) Ekonomik Faaliyetler
Dördüncül (Kuaterner) Ekonomik Faaliyetler
Beşincil (Kuiner) Ekonomik Faaliyetler

4.1. Birincil (Primer) Ekonomik Faaliyetler:
Birincil (Primer) sektör olarak da anılan bu faaliyetler grubu, insanın yaşamını devam
ettirebilmesi için gerekli olan temel besin maddelerinin sağlanması ve nüfusun belirli bir
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kısmı için istihdam ve geçim kaynağı olması nedeniyle oldukça önemlidir. İşlenmemiş veya
temel mal üretimini, kısaca ham olarak yapılan üretimi ifade etmek için kullanılan terim
“primer sektör” olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle, temel maddeleri doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak doğal çevreden almaya dayanan üretim şeklidir. Topraktan, denizden ve
hayvandan elde edilen ürünler birincil ekonomik faaliyetler grubundadır. Tarım (bitkisel
üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji
kaynakları, gibi ekonomik faaliyetler bu gruptadır. İnsanların en eski geçim kaynağı olan
avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri de bu grupta yer alır.

Tarım sektörü insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan temel besin
maddelerinin sağlanması ve nüfusun belirli bir kısmı için iş imkânı ve geçim kaynağı olması
nedeniyle ülke ekonomileri için son derece önemlidir. Coğrafi koşullar ve kültürel farklılıklar
beslenme alışkanlıklarında önemli ayrıcalıklar oluşturur. Bu durum, ülkeleri besin
ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılamak ve verimliliği artırmak amacıyla devletin desteği ve
koruması altında geniş kapsamlı ‘tarım politikaları’ oluşturmaya zorlamıştır.
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Harita 1: Dünyada Bitkisel Üretimde Öne Çıkan Ülkeler, 2016 (Buğday, Şekerpancarı, Mısır,
Kayısı ve Nohut)1*

1

FAO verilerinden düzenlenmiştir: http://www.fao.org/faostat/en/#data (Son erişim: 11.06.2018)
* Türkiye; dünya buğday yetiştiriciliğinde 7, şekerpancarı 5, mısır 19, kayısı 1 ve nohutta 5. sıradadır.
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Harita 2: Dünyada Hayvan Yetiştiriciliğinde Öne Çıkan Ülkeler, 2016 (Sığır, Koyun, At,
Manda ve Domuz)2 **

Tarım sektörü, nüfusun belli bir kısmını bünyesinde barındırarak ve istihdam olanağı
sağlayarak yaşam için zorunlu olan gıda maddelerini üreten sektör olması, üretilen ürünlerin
ulusal gelir ve dış satımda değişen oranlarda yer tutması nedeniyle, her ülkede zaten belirli bir
öneme sahiptir.

2

FAO verilerinden düzenlenmiştir: http://www.fao.org/faostat/en/#data (Son erişim: 11.06.2018)
** Türkiye; dünya sığır, koyun, at yetiştiriciliğinde 8 ve mandada 9. sıradadır.
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Harita 3: Dünyada Maden Üretiminde Öne Çıkan Ülkeler, 2016 (Pik Demir, Bakır, Krom,
Gümüş ve Uranyum)3 ***

3

Brown, T.J., N.E. Idoine, E.R. Raycraft, R.A. Shaw, S.F. Hobbs, P. Everett, E.A. Deady, T. Bide, (2018).
World Mineral Production 2012 – 2016, British Geological Survey, pp. 87, Nottingham.
*** Türkiye; dünya pik demir üretiminde 10, bakır 21, krom 2 ve gümüşde 6. sıradadır.
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Harita 4: Dünyada Enerji Üretiminde Öne Çıkan Ülkeler, 2016 (Ham petrol, Doğalgaz,
Kömür, Nükleer ve Hidroelektrik) 4****

Bu faaliyetlerden (birincil) elde edilen ürünler genellikle sanayide (ikincil ekonomik faaliyet)
hammadde olarak kullanılır. Birincil ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir diğer

4

IEA (International Energy Agency), (2018). Key World Energy Statistics, IEA Publications, pp. 95, Paris.

**** Türkiye, toplam HES kapasitesinde dünya genelinde 9. sırada (26 GW) yer almaktadır (IEA, 2018).
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ekonomik faaliyetlere göre daha az olduğundan, çalışan nüfusunun çoğunluğunun bu
faaliyette yer aldığı ülkelerin çoğu genellikle gelişmemiş ülkelerdir: Afganistan, Pakistan,
Suriye, Nijerya vb. gibi.

4.2. İkincil (Sekonder) Ekonomik Faaliyetler:
Hammaddenin veya yarı işlenmiş maddelerin işlenip yeni ürünlere ve insanların
kullanabileceği şekle dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Kısacası sanayi faaliyetleri ikincil
ekonomik faaliyetler grubundadır. Sanayi faaliyetlerinin ev tipi ((hammadde el işçiliğiyle
üretilir), atölye tipi (ev tipinin gelişmiş şekli) ve çağdaş-fabrika sanayi tipi ((hammaddenin
modern şekliyle makineler tarafından işlenmesi) olmak üzere üç ayrı tipi vardır.

Harita 5: Dünyada Sanayi Ülkeleri (2018) 5 *****

5

***** Turuncu renkle gösterilen ülkeler ana bölgeleri yeşil renkle gösterilenler de ara bölgeleri ifade etmektedir.
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Harita 6: Dünya Ticaretinde İthalat ve İhracatta Önde Gelen Ülkeler, 2016 6 ******

İkincil ekonomik faaliyetler kendi içinde gruplara ayrılır:
İmalata dayalı sanayi kolları; otomotiv, elektrikli eşya, elektronik eşya, beyaz eşya ve
makine sanayi vs.
Kimya sanayisi; boya, ilaç, gübre, deterjan, petro-kimya vs.
Tarıma dayalı sanayi kolları; gıda, dokuma, orman, tekstil, deri, kâğıt, içki ve sigara
sanayi vb.
Taşa toprağa dayalı sanayi; çimento, cam, seramik ve porselen vb. gibi.

Sanayi faaliyetlerini üretimin özelliğine göre de iki başlık altında incelemek mümkündür;
Hafif Sanayi; Az miktarda hammaddenin küçük makinelerle çok büyük olmayan
üretim alanlarında yapılan üretim şeklidir. Giyim, dokuma, gıda, küçük alet ve gereçler
vb.dir. Hafif sanayinin öne çıktığı ülkeler genellikle gelişmemiş veya gelişmekte olan
ülkelerdir. Daha çok ev tipi ve atölye tipi sanayi faaliyetleri içerisinde yer alır.

6

ITC, https://www.trademap.org/27.06.2018

****** Dünyada,

Türkiye ithalatta 21 ve ihracatta 32. sıradadır.
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Ağır sanayi; çok fazla miktarlarda hammaddenin teknolojik donanımlı makinelerle büyük
fabrika tesislerinde işlenme şeklidir. Uçak, uzay araçları, gemi yapımları, demir çelik,
otomotiv, petrol işleme, beyaz eşya ve savunma sanayisinin öne çıktığı ülkeler gelişmiş
ülkeler grubundadır. Çağdaş (fabrika) sanayi tipi içerisinde yer alan sanayi faaliyetidir.
Bu grubun içine yalnızca imalat sanayisi değil, aynı zamanda inşaat sektörü de girer. Bu
bakımdan iki büyük grup sekonder üretim tarzının temelini oluştururlar.

4.3. Üçüncül (Tersiyer-Hizmet) Ekonomik Faaliyetler:
Bu faaliyetler mallardan çok hizmetlerin ticari yönünü içine alır. İçinde üretimin
bulunmadığı ve insan emeğine dayalı iş kollarıdır. “Sanayi malları ve tarımsal maddeler
dışında bankacılık, sigortacılık, taşımacılık da küresel pazarlarda sürekli bir büyüme içine
girmiştir” (Tümertekin-Özgüç, 2016:71). Bu tür işler bilgiye ve kısmen uzmanlaşmaya
dayanır.

Eğitim (öğretmen ve kütüphaneci), sağlık (doktor ve hemşire),

yargı (hakim, savcı ve

avukat), ulaşım, ticaret (dükkân ve pazar ), turizm, basın-yayın, güvenlik (polis ve asker),
iletişim, bankacılık, muhasebe, sigortacılık, pazarlama (finans), yönetici (şirket, holding ve
fabrika) vb. gibi insanlara hizmet eden sektörler üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer
alırlar.
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Harita 7: Dünyada Demiryolu Uzunluğu (km) ve Dünyada Öne Çıkan Ülkelerin Navlun,
Konteyner, Havayolu ve Demiryolu Yük Taşımacılığı Miktarı, 2016 (milyon ton)
7

*******

7

https://knoema.com/atlas/topics/Transportation,

https://data.oecd.org/transport/freight-transport.htm. Son erişim: 11.06.2018
******* Türkiye, demiryolu uzunluğu bakımından dünyada 12. Navlun yük taşımacılığında 11, Konteyner 7,
Havayolu 13 ve Demiryolunda 15. sıradadır.
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Harita 8: Dünya Turizminde En Fazla Turist Alan Ülkeler 8********

Hizmet sektörünün gelişmiş olması yaşam koşullarının geliştiğini gösterir. Bu yüzden
gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun çoğunluğu üçüncül (hizmet) sektörde çalışmaktadır. Bu
ülkelere örnek olarak Almanya, Japonya, ABD, Kanada ve İngiltere gösterilebilir.
8

https://ourworldindata.org/tourism

******** Türkiye, turist alan ülkeler içinde 1990 yılında 24, 1995’de 16, 2000’de 15, 2010 ve 2016’da da 6.
sıradadır.
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Sağlık sektörü bir taraftan hizmet sektörü olarak da gelişme gösterirken diğer taraftan çok
önemli ekonomik faaliyettir. Sağlık alanında büyük küresel şirketler ekonomik faaliyetler
içinde çok önemli istihdam merkezleri olmuşlardır. Yer seçimi ve nüfus ilişkisi bakımından
sağlık sektörü son derece seçicidir. Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri ve Kuzey Amerika sağlık
alanında öne çıkarken son yıllarda uluslararası alanda ülkemiz de özellikle saç ekimi ve göz
hastalıkları konusunda çok fazla hizmet vermeye başlamıştır.

Eğitim sektörü de diğer ekonomik faaliyetler gibi oldukça önemlidir. Sosyal devlet ilkeleri
içinde yer alan eğitim, son yarım asırda dünyada çok önemli ekonomik faaliyet haline
gelmiştir. California ve Massachusetts Teknoloji Enstitüleri Oxford, Harvard, Stanford,
Chicago, ETH Zürih, Cambridge ve Princetor vb. gibi üniversiteler bu konuda öne
çıkmışlardır.

Finans sektörü, yatırımları ele alır ve değerlendirir. Diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi
yatırımın yapıldığı yer çok önemlidir. Herhangi bir sektörde kullanılmak üzere alınan araç ve
gereçler, türlü yatırım malları içinde yer alan menkul değerler (konutlar, ofis, arsa vs), yatırım
yapmak için alınan krediler, para kazanmak için alınan hisse senedi, tahvil ve bonolar
ekonomik faaliyet olarak finans içinde ele alınır ve değerlendirilir.

Günümüzde gelişen teknoloji, bilişim, iletişim ve eğitim düzeyi ekonomik faaliyetlere
dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetleri de eklemiştir.

4.4. Dördüncül (Kuaterner) ekonomik faaliyetler:
Bilgisayar ve uydu bilgi aktarma sistemlerinin gelişmesiyle ortaya çıkan bilgi toplama,
işleme, değiştirme, yayma işlemleri ve coğrafi bilgi sistemleriyle uğraşan kesimin çalıştığı
faaliyetlerdir. Örneğin üçüncül faaliyetlerde teknolojik bakımdan ileri ülkelerde sayıları
gittikçe artan birçok insan bilgi toplama, işleme, değiştirme ve yayma işiyle uğraşmaları
dördüncül (kuaterner) faaliyetler olarak bir grubun ayrılmasına neden olmuştur.
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4.5. Beşincil (Kuiner) ekonomik faaliyetler:
Dördüncül ekonomik faaliyetlerden akan bilginin temeline dayanan karar verme faaliyetleri
olarak tanımlanabilir (Tümertekin-Özgüç, 2016:118). Çok daha sınırlı sayıda bir çalışanı fakat
ekonomi üzerinde, şirketlerin yer seçiminde çok etkili olan bir kitleyi içeren faaliyet
sektörüdür.

Gelişmiş ekonomiler tarım sektörü, sürekli olarak imalat sektörünü, genişleyen hizmet
sektörünü ve daha yakın zamanda kuaterner ve kuiner sektöleriyle büyümüştür. Bu sektörlerin
büyümesi, gelişmiş ekonomilerin aslında bilgi tabanlı ekonominin daha üst bir aşamasına
girdiğine ilişkin görüşleri desteklemektedir.
4.6. Ekonomik Faaliyetlerin Karşılaştırılması
Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına dağılımı ülkelerin sosyo-ekonomik yapısı
hakkında önemli bilgiler verir. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun çoğunluğu üçüncül ve
ikincil ekonomik faaliyetlerde çalışır. Gelişmemiş ülkelerde ise çalışan nüfusun çoğunluğu
birincil ekonomik faaliyetlerde yer alır. Bu ekonomik faaliyetler getirileri nedeniyle ülkelerin
bu şekilde kalkınmışlıklarına göre ayrılmalarına neden olurlar.

Birincil ekonomik faaliyetlerin getirisi düşüktür. Bu yüzden ekonomisinin çoğunluğu bu
faaliyetlere dayanan ülkeler gelişmemiş veya az gelişmiş ülkeler kategorisine girer. İkincil ve
üçüncül faaliyetler ise birincil ekonomik faaliyetlere göre getiri bakımından daha avantajlıdır
çünkü hammadde halindeki birincil faaliyetlerden elde edilen ürünlere “katma değer”
ekleyecek şekilde imalata ve sonrasında da bunların dağıtımına yönelmişlerdir. Bu
faaliyetlerle uğraşan ülkeler ise gelişmiş kategorisine yerleşmiştir. Dördüncül (Kuaterner) ve
beşincil (Kuiner) ekonomik faaliyetlerde yine gelişmiş ülkelerde öne çıkmıştır.

Gerçekten de, yeri gelmişken ülkelerin faal nüfusunun gittikçe daha fazla kısmının üçüncül
veya başka ifadeyle hizmetler sektöründe yer aldığını ve bu da gelişmişlik düzeyinin ne
olduğuna işaret ettiğini belirtmek gerekir. Genelde faal nüfusun %16’dan azının çalıştığı
ülkeler gelişmiş/sanayileşmiş ülkeleri temsil ederler. Bunlar arasında Avrupa Birliği üyesi
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olarak en yüksek orana sahip ülke %13 ile Yunanistan’dır; onu Portekiz (%8) izler. Dünyanın
önemli buğday dışsatım ülkeleri arasında yer alan ve tarım faaliyetlerinin büyük bir önem
taşıdığı Fransa’da bu oran %2’ye, Almanya’da %1’e inmiştir. Buna karşılık imalat
sanayisinde çalışan nüfus da gelişmiş ülkelerde bile ancak %24’e kadar yükselir (daha sonra
işçilerin yerini robotlar alır); bunun ötesinde artık hizmetlerde çalışan çok daha büyük bir
nüfus kitlesi yer alır.

Diğer taraftan, ekonomik coğrafyanın nüfus ve yerleşmeyle olan ilişkisi üzerinde önemle
durulması gerekir. Tüm ekonomik faaliyetlerin temelinde insan yer almaktadır. Faaliyetleri
yöneten de ve bu faaliyetlerden beslenen ve etkilenen de yine insandır. Yerleşik (sedanter)
hayata geçen insanoğlu ekonomik faaliyetlerin çok farklı kollarını da zaman içinde etkin hale
getirmiştir. Örnek; Ruhr bölgesi, Cannes ve Las Vegas gibi, artık dünyadaki sayıları korkunç
bir şekilde artan yerleşmeler farklı ekonomik faaliyetlerle öne çıkmıştır.
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Uygulamalar
Tüm ekonomik faaliyetler gelecek açısından incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ekonomik faaliyetlerin dünya üzerindeki dağılışı hakkında düşününüz ve coğrafi perspektif
açıdan değerlendiriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk önceleri değiş tokuş yoluyla ticaretin başlamasının ardından zaman içinde para devreye
girerek ticaret yakın çevrede gelişmeye başlamıştır. Zaman içinde ulaşım olanakları geliştikçe
küçük üretimler (evsel imalat ve daha sonra küçük atölyeler) başlayarak sanayinin temelleri
atılmış olmuştur.
Sanayi devrimiyle büyük bir değişime giren dünya, ekonomik olarak hızlı bir gelişme süreci
yaşamıştır. Ekonominin ana kollarından olan sanayi ile birlikte özellikle doğada bulunan
hammaddeler değerlenmeye ve şekillenmeye başlamış, sanayi yatırımları ve faaliyetleri
artmış ve ortaya çıkan gelişmeler beraberinde zamanla mesafe kavramını ortadan kaldırmış ve
küreselleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak dünyada hızla yayılan bir sanayi hamlesi
görülmüştür.
Coğrafi keşiflerle ulaşım ve iletişim önem kazanmış, daha önce bilinmeyen ve ihtiyaç
olmayan mallar keşfedilerek kullanılmaya başlanmıştır. Gelişen tarım ve imalatla birlikte
kurulan atölyeler kendi ihtiyaçları dışında uzak mesafelerde yaşayan insanlarında ihtiyaçlarını
karşılamaya başlamış ve yeni ticaret bölgeleri oluşmuştur. Öncelikle Asya-Afrika-Avrupa
arasında ticaret faaliyetleri başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de başlayan/başlatılan sanayi
faaliyetlerinin, bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak beşeri ve iktisadi hayat üzerinde
meydana getirdiği değişimler ve gelişmeler ele alınmıştır.
Böylece ekonomik faaliyetler ayrıntılı olarak bu bölümde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında havayolu yük taşımacılığı bakımından dünyada öne
çıkan ülkeler arasında yer almaz?
A. Çin
B. Birleşik Arap Emirlikleri
C. Japonya
D. Türkiye
E. ABD

2.Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında demiryolu uzunluğu bakımından dünyada öne çıkan
ülkeler arasında yer almaz?
A. Rusya
B. Çin
C. Arjantin
D. Almanya
E. ABD

3.Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2016 yılında ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer almaz?
A. Avustralya
B. Çin
C. ABD
D. Hollanda
E. Almanya
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4.Aşağıdaki ülkelerden hangisi ana sanayi bölgelerinden biridir?
A. Ukrayna
B. Arjantin
C. Hindistan
D. Meksika
E. Endonezya

5.Aşağıdakilerden hangisi hammaddenin veya yarı işlenmiş maddelerin işlenip yeni ürünlere
ve insanların kullanabileceği şekle dönüştürüldüğü faaliyetleri kapsamaktadır?

A. Primer Ekonomik Faaliyetler
B. Sekonder Ekonomik Faaliyetler
C. Tersiyer Ekonomik Faaliyetler
D. Kuavter Ekonomik Faaliyetler
E. Kuiner Ekonomik Faaliyetler

6Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında hidroelektrik üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler
arasında yer almaz?
A. Rusya
B. Çin
C. Brezilya
D. ABD
E. Güney Afrika Cumhuriyeti
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7.Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında kömür üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında
yer almaz?
A. Endonezya
B. Avustralya
C. Çin
D. Türkiye
E. ABD

8.Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında doğalgaz üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler
arasında yer almaz?
A. ABD
B. Kanada
C. İran
D. Irak
E. Çin

9Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında gümüş üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında
yer almaz?
A. Hindistan
B. Rusya
C. Çin
D. Polonya
E. Meksika

94

10.Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında krom üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında
yer almaz?
A. Kazakistan
B. Özbekistan
C. Güney Afrika Cumhuriyeti
D. Brezilya
E. Finlandiya

Cevaplar:

1 d, 2 e, 3 a, 4 a, 5 b
6 e, 7 d, 8 d, 9 a, 10 b
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5. COĞRAFYA-EKONOMİ VE YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Coğrafya-Ekonomi ve Yaklaşımlar
Politik Ekonomi
Kültürel Dönüş
Feminist Yaklaşımlar
Coğrafi Ekonomistler
Dayanıklılık sayesinde Farklılık
Teori Yorumlamaya Karşı
Coğrafya Ekonomiye Karşı
İletişim Mekânları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Feminist yaklaşımlar hakkıında ne düşünüyorsunuz?
Coğrafya ekonomiye karşı konusunda ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Feminist yaklaşımlar

Coğrafya ekonomiye karşı

Feminist yaklaşımlar

Feminist yaklaşımlar

ilişkisinin anlaşılması

ilişkisini anlama

Coğrafya ekonomiye karşı

Coğrafya ekonomiye karşı

öneminin ortaya konulması

öneminin görülmesi
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Anahtar Kavramlar
Coğrafya
Ekonomi
Feminist
Politik
Kültür
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Giriş
Bir bölgenin gelişmesinde ulaşım ve lojistik olanaklar büyük önem taşımaktadır. Ulaşım ve
lojistik imkânların geliştirilmesi hem ulusal, hem de uluslararası pazarlara açılabilmeyi
sağlamaktadır. Böylece dünya bölgelerinin bir kısmı ulaşım ve ekonomi aralığında öne
çıktıkları görülmektedir. Özellikle dünyanın gelişmiş ülkeleri karayolu, havayolu, denizyolu,
demiryolu, raylı sistem, boru hatları, iletişim ve teknoloji açısından çok gelişmişlerdir.
Gelişmiş ülkelerin sağladıkları uluslararası ulaşım olanaklarıyla bölge ve kıtalar birbirine
bağlanmaktadır.
Bugüne kadar öngörülen çeşitli üretim biçimlerini, maddi olarak toplumu sağlama alma gibi
kullanılan yöntemlerin uzun yaşamasını, mahalleden küresel ölçeğe kadar olan alanda kalıcı
modelleri önemli biçimde gösterdiği bilinmektedir. İnsanoğlu zamanla, geçim olanaklarının
bir ölçüsü olarak, gelirin yeterliliği konusunda daha temkinli olmaya başlamıştır.
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COĞRAFYA-EKONOMİ VE YAKLAŞIMLAR
Bugüne kadar öngörülen çeşitli üretim biçimlerini, maddi olarak toplumu sağlama alma gibi
kullanılan yöntemlerin uzun yaşamasını, mahalleden küresel ölçeğe kadar olan alanda kalıcı
modelleri önemli biçimde gösterdiği bilinmektedir. İnsanoğlu zamanla, geçim olanaklarının
bir ölçüsü olarak, gelirin yeterliliği konusunda daha temkinli olmaya başlamıştır.

Almanya’da 1933-1945 yılları arasında “Führer” ünvanlı hükümet döneminde, kusursuz
rekabet kuralları altındaki piyasa mekanizmaları, gevşek hiyerarşik düzen olarak organize
edilmiştir. Eşit olmayan kurallarla yürütülen ekonomik hayatta mekanda dağılmış rasyonel
tüketicilere düşük fiyatlarla (en düşük karlarla) hammaddeler ve ürünler vermek en önemli
kriterlerden biri olmuştur.

Alman yer teorisyenlerinin ilk kuşağından daha fazlası, Amerikalı ve İngiliz ekonomistler,
coğrafyacılar ve bölgesel bilim adamları mallarıın doğrudan tüketicilere teslim edecek şekilde
organize edilmesini savunmuşlardır. Bu vizyonda, ekonomik coğrafyadaki “ekonomik”,
ekonominin mikro-ekonomik ve daha sonra da makro-ekonomik kanunları öne çıkmıştır.
Örneğin; arz ve talep eğrileri, tam bilgiye dayalı rasyonel seçim gibi, kapitalizm sadece pazar
değişimi anlamına geliyordu. Ekonomik teoride bu temelin sağlanmasına rağmen, Lösch,
coğrafyanın iki yönüyle de önemli olduğunu göstermiştir. Birincisi farklılaşma; yani farklı
mekanlarda farklı ekonomilerin oluşması. İkincisi; mekanın ekonomi teorisini ilerletmesidir.
Yani tek alanda tam rekabet mümkün değildir; daha doğrusu kusurlu rekabet hakimdir.
Kapitalistlerin (standart mikro ekonomi teorisinin sıfır kârından farklı olarak) sıfır kâr
etmemesi ve tüketici refahının azaltılması anlamına gelmektedir.

Lösch (1954: 4)’ün belirttiği gibi: “en iyi yerin sorusu asıl yerin konusundan çok daha
onurludur”. Burada tüketici refahı açısından tanımlanan geçim sağlama şansındaki
eşitsizlikler, piyasada akla uygunluğunun yaygınlaşması yoluyla azaltılabilir; devlet, kamu
mallarının mekânsal niteliklerinden ötürü piyasa başarısızlıklarına müdahale eder. Felsefi
olarak, bu yaklaşım kendisini pozitivizmin kurallarıyla, mantıksal kesinlik ve matematiksel
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hassasiyet konusunda ısrarcı olmayla ve teorinin bağımsız hakem (söz sahibi) olarak gözlemi
üzerine uyumlu hale getirmiştir.

5.1. Politik Ekonomi
1970'lerde, genel ekonomide tercih edilen Milton Friedman Okulu yerine Marx’ın düşünceleri
siyasi ekonomik bakış açısı yani derinlemesine inceleme yeteneği ortaya çıkmıştır. Siyasi yani
politik ekonominin ilk destekçileri konum teorisini terk edenlerdir.
Yeni nesil ekonomik coğrafyacılarından Lösch, nazizmin kötülüklerini gidermek için
kapitalist piyasaya yönelmiş, Harvey (1982) kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için
sosyalizme dönmüştür.

Kapitalist düzen içindeki ülkeler üretim ve satışta eşit olmayan bir düzende mekanları ve
parayı kullanmaktadır. Ekonomik coğrafyanın tüm faaliyetlerinde de bunu görmek
mümkündür. Dünya, 1990'lı yıllarda siyasi ekonomi regülasyon (ayarlama) teorisinin
egemenliği altına girmiştir. Kapitalizmin direncini anlamak isteyen coğrafyacılar,
Fordizm'den post-Fordizm'e ve neoliberalizme geçiş sürecini anlamaya çalışmışlardır.

Bunula birlikte toprağa bağlı yapılan ekonomik faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde geliştirileceği
üzerinde durulmuştur. Bunun dışında Ford’un ortaya çıkardığı sistemle ulusal ve uluslararası
üretim sonuçları dikkat çekmiş ve sanayi alanında üretim üst seviyeye gelmiş ve yeni bir çığır
açmıştır. Ekonomik faaliyetler üretim ve elde edilen başarılı sonuçlar bir odaklanmayla
beraber ekonomik, sosyal ve kültürel koşulların ekonomik başarı için çok önemli olduğunu da
ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşım, iyileştirilmiş kapitalizm umutları hakkında biraz daha
iyimser olmuştur. Metodolojik olarak, politik ekonomideki deneysel çalışma (bazı istisnalar
hariç), diyalektik düşünme yerine nicel ve istatistiksel yöntemleri konum teorisine ve tümden
gelme ile ilişkilendirmek, yoğun vaka incelemesi araştırmalarına göre ayrıcalıklı olmuştur.
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5.2. Kültürel Dönüş
1990'lı yılların siyasi ekonomisi gibi kültürel dönüşümü de, çağdaş siyasi ve felsefi (sırasıyla
sosyalizmin

sınırları

ve

yapısalcılık

hakkında)

tartışmalardan

kaynaklanan

hayal

kırıklıklarıyla ve atalarının kısıtlamalarıyla birleştirilmiştir (Barnes 1996; Lee ve Wills 1997;
Thrift 1996). Başlangıçta kültürel dönüş, pazarın işlevselliği için hayati önem taşıyan (özel
mülkiyet için yasal yaptırım sağlanması, ekonomik birimlerin birbirlerine güvenmesi, yasadışı
davranışlara karşı ahlaki yaptırımlar verilmesi, vb.) ve yakın analiz gerektiren sosyal ve içinde
pazar mekanizmaları olan kültürel bağlamların tanınmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bununla
birlikte, şartlardan çok daha fazlası tehlikeye girmiş, ekonomik süreçlerin belirli türden
eylemleri normal ve diğerlerini garip kılan anlayışlar tarafından şekillendirildiği de iddia
edilmiştir. Örneğin, çeşitli sağ kanat düşünce kuruluşlarının toplumun kalbi ve zihni için
savaş kazanma yeteneği olmaksızın, neoliberal küreselleşme fikirleri baskın hale gelmiştir.
Ayrıca ekonominin kapitalist ekonomik süreçlerden daha fazlasını içerdiğinin farkına
varılmıştır; ev işçiliği, geçimlik üretim, kayıt dışı ekonomi ve işçi kooperatifleri gibi farklı
yerlerde üstlenilir ve genellikle kapitalizmin merkezinde kendine yer bulmuştur.

Kültürel

dönüşümle

birlikte,

iyi

yaşam,

zenginlik,

birikim

ve gelişme

giderek

kavramsallaştırılmıştır. Ekonomik aktörlerin amaçları ve davranışları ekonomik mantığa
indirgenmeden destekçiler, politik ekonominin kapitalizm eleştirisini paylaşmış; kapitalist
üretimin ve alışverişin, toplumsal ve coğrafi olarak eşit olmayan geçim olanaklarını
azaltmaktan ziyade kolaylaştırıcı olarak görülmüştür. Bununla birlikte, siyasi ekonominin
ekonomik mekanizmaları ve siyasi sonuçlarının çok fazlaca vurguladığı da öne çıkmıştır..

Burada coğrafyanın iki yönü olan mekân ve ağlar da önemli görülmüştür. Toplumsal olarak
inşa edilmiş mekâna dayalı uygulamalar durum ve kültürel standartları şekillendirirken,
bazıları yerel kökenlerinin ötesine geçerek hakim hale gelmiştir.

Aktör-ağ teorisi altında, aktörleri birbirine bağlayan ağlar, ölçek ve göreceli konumun gittikçe
önemsenen bir koşulu olarak görülmüş ve ekonomik coğrafya daha geniş anlamda yayılış
alanı bulmuştur. Dünyada eşit olmayan geçim olanakların siyasi yönetimlerle birlikte
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tamamen coğrafi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkması sonuçları daha iyi anlaşılır hale
gelmiştir.

5.3. Feminist Yaklaşımlar
Kültürel dönüşle birlikte ekonomik coğrafya içinde feminist yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır.
Feminist ekonomi coğrafyacıları, genel ekonominin görünmez hale getirdiği feminist
eleştirilerden başlayarak; kadınların topluma kazandırdıkları, piyasada satılmayan veya satın
alınmayan geniş kapsamlı ekonomik katkılardan ( gayri safi yurt içi hasılanın %50 si), aynı
zamanda politik ekonominin analiz ve hedeflerine de sempati duyuyorlarken, bunların bu
sınıfın geçim olanaklarının başlıca göstergesi olmadığını savunmuşlardır.

Günlük iş yaşamlarından başka ev içinde de kadınlar genellikle erkeklerden çok farklı rolleri
ve günlük olanaklarıyla karşı karşıya gelirler. Bununla birlikte kapitalizm altında aldığı
biçimler belirgin olsa da ataerkillik kapitalizmden önce gelmektedir. Feminist teori gelişse de,
coğrafi geçim olanaklarının dışında ortaya çıkan sonuçta diğer sosyal göstergelerin (ırk, yaş,
ustalık, cinsellik ve yer gibi) önemi de ortaya çıkmıştır.

Ekonomik coğrafyada iş ilişkileri; işyeri uygulamaları, tüketim ve konut seçimi gibi
geleneksel temaları etkilediğinden, bu belirtilenlerin kesiştiği yerde kimliklerin ve bireylerin
ekonomik eylemlerini anlamak için hayati öneme sahip olduğu tartışılmaktadır (Hanson and
Pratt 1995; McDowell 1997). Gibson-Graham (1996), ana akım ekonomi teorisinin feminist
eleştirisini, kapitalizm ve kapitalist olmayan üretimin çeşitli biçimlerini tanımaktaki politik
ekonominin çok kapsamlı bir eleştirisine kadar genişletmiştir.

Çeşitli ölçeklerde mekanın önemi, feminist ekonomik coğrafyada da merkezi bir tema
olmuştur. Eşit olmayan geçim olanaklarının teşhisi, eşit olmayan geçim olanaklarının belirgin
bir göstergesi olarak kimliğe ve cinsiyete daha fazla odaklanmış olsa da, kültürel dönüşün
benzeridir. Metodolojiler aynı zamanda yoğun vaka incelemelerine odaklanmıştır, araştırmacı
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ve araştırmacı arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırmak ve düzleştirmek konusuna dikkat
çekilerek, katılımcı araştırma tasarımlarıyla araştırılmıştır.

5.4. Coğrafi Ekonomistler
Ekonomik coğrafya alanında yetişmiş coğrafyacı ekonomistler, kültürel dönüş ve feminist
yaklaşımlarla eş zamanlı olarak 1990'lı yıllarda ortaya çıkmışlardır. Özellikle iktisat
biliminden gelen katalizör görevi üstlenen Paul Krugman modelinde; her biri farklı
ekonomik sektörü temsil eden ölçek ekonomisine sahip şirketler, birbirleriyle tekelci rekabet
içinde bulunmaktadırlar. Her biri sabit getiri altında yiyecek üreten iki bölge vardır ve
firmalar en kârlı yeri seçerler. En büyük bulgu taşıma maliyetlerine ve diğer parametrelere
bağlı olarak, üç farklı mekansal dengenin (bir veya diğer bölgede topaklanma veya dağınık
üretim) mümkün olmasıdır. Mekan teorisiyle birçok benzerlik vardır.

Mekân ve ulaşım maliyetlerindeki değişimlerin hangi mekansal kalıp ortaya çıkaracağını
belirleme ve temel istihdam çerçevesinde ekonomik coğrafya modelleri oluşturmak için
yeniden canlanan bir ilgi de dahil olmak üzere, bu iskelet başlangıç noktasının geniş bir
şekilde ayrıntılandırılması yapılmıştır (Henderson ve Thisse 2004). Endüstrilerin toplandığı
"stilize edilmiş olguyu" açıklamak üzerine odaklanma, politikanın mekân ilgi alanını
güçlendirmiştir. Küreselleşen bir ekonomide mekânın hâlâ önemli olduğu ve yeryüzünün
rekabet gücünün dinamik ekonomik sektörlerin birleşimi olarak güçlendirilmesinin hem yerel
hem de ulusal ekonomik refahın anahtarı olduğu savunulmaktadır. .Ekonomik coğrafya
kapsamında ortaya çıkan bölgelerin ekonomik servetlerinin kapitalist rekabet altında birleşip
bileşmeyeceği mevzusu son zamanlarda sürekli olarak tartışılmaktadır.

Fiziki coğrafya koşullarının bir mekânda oluşan ekonomik faaliyetlere etkisi son derece
önemlidir. Jeffrey Sachs, ekonomik refahla hem tropikal hem de seyir edilebilir suyollarının
uzaklığı arasındaki korelasyonları göstermesi açısından fiziki coğrafyanın önemini
vurgulayan, piyasa mekanizmalarının geçim olanaklarını eşitleme kabiliyetine engel teşkil
eden bir araştırma yapmıştır. Bu durum, fiziksel olarak dezavantajlı konumların özel coğrafi
zorluklarının çözülmesine daha fazla küresel çabanın gösterilmesi gerektiği anlamına gelir.
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Mekân temelli politika sonuçları, yapısal uyum gibi politikaları desteklemektedir. Sachs'un
çalışması, coğrafyanın (Krugman benzeri modellerde varsaydığı) düz bir oyun alanını
imkansız kıldığını gösteriyor. Metodolojik olarak, coğrafi faktörleri dikkate alan
ekonomistler, tutarlı denge modelleri üreten matematiksel modellerin oluşturulmasının
üzerinde durmaktadır (örneğin endüstriyel yığılma, sıra büyüklüğü kuralı, küresel ekonomik
eşitsizlikler).

5.5. Dayanıklılık Sayesinde Farklılık
Ekonomik coğrafyanın çeşitlendirilmesi, birtakım geniş kapsamlı felsefi yaklaşımlarla
sonuçlanmış ve eşit derecede tanımlar, sorular ve araştırma yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Bunları görünüşte karşıtlık gösteren bir dizi “öğreti”ye indirgeme eğilimi, hem birbirlerinden
nasıl yararlandıklarını (olumlu ve olumsuz yollarla) hem de her bir yaklaşımın heterojenik
yapısını yanıtlamaktadır.

5.6. Teori Yorumlamaya Karşı
Feminist ve post-yapısal felsefelerden etkilenen hem kültürel dönüş hem de feminizmin
savunucuları, ekonomik coğrafyayı hem ekonomi hem de Marksist politik ekonomisi altında
oldukça eleştirel şekilde kendilerini göstermişlerdir. Bu yaklaşımlar, kapitalist alan
ekonomisinin çoğunu açıklamak için bir teori geliştirebilen asılsız olasılıklara inanma hatası
yapmaktadır. Teori ve yorumlamanın derin farklılıklarından bağımsız olarak, her iki
yaklaşımda da bu teorilerin inşa edilebileceği kusursuz bir yöntem öngörülmektedir. Buna ek
olarak, her ikisi de fazlaca ekonomik olup, sosyal süreçleri üretim, dağıtım, değişim ve
tüketimin ekonomik süreçlerine indirgemektedir. Buna karşın, coğrafi bakışla iktisatçılar ve
politik iktisatçılar, kültürel dönüş ve feminist yaklaşımlarına uzak durmuşlardır.

5.7. Coğrafya Ekonomiye Karşı
Mekân teorisi eleştirel ekonomik coğrafya lehine biçim olarak ortaya çıktığında, coğrafyacılar
ve ekonomistler ekonomik coğrafyaya çok farklı yaklaşımlar getirmiştir (örneğin Clark ve
diğerleri 2000'deki makaleleri karşılaştırılması). Coğrafi bakış içindeki ekonomistler için,
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mekânsal ekonomik yapılar, bireysel insan etmenleri tarafından yapılan akılcı seçilimleri
denge sonuçları olarak teorileştirirler.

Mikro ekonomik teori çok önemlidir; ekonomik değer (marjinal fayda veya verimlilik) piyasa
fiyatlarıyla belirlenir; üretim, girdilerin anlık olarak dönüştürülmesidir; geçim olanakları gelir
ve servetle eşitlenir;

coğrafya biliminin ele aldığı mekânsal yapı ve doğal çevre; piyasa

mekanizmalarında alan ekonomisini sosyal açıdan faydalı bir şekilde eğilimsel (piyasa
başarısızlığının varlığı için gerekli müdahale ile) olarak organize eder. Epistemolojik olarak
kuramlar, belirli gözlem grubu ve mantıksal (Aristo) titizliği için hesap yeteneği temelinde
değerlendirilir. Ekonomik coğrafyacılar için, kapitalist ekonomi sürekli bir dengesizlik ve
çatışma halindedir. Bireysel eylemler, yapılar ve temsilcilerin sınıfı, toplumsal cinsiyetleri ve
diğer sosyal konumlarıyla sınırlandırılmıştır; kapitalist ekonomik süreçler; toplumsal, siyasi
ve kültürel bağlamdan ayrılamaz ve içine dahil edilemez ve şekillendirilemez; geçim
imkanları ekonomik önlemlere indirgenemez; zira fark (iyi hayatın yerel görüşleri) dikkate
alınmalıdır (ve tercih işlevlerine indirgenemez); mekân ve doğa biçimlerinin yanı sıra
toplumsal süreçlerle şekillenir; ve kapitalist rekabet coğrafi olarak ve toplumsal olarak eşit
olmayan geçim olanaklarını eğilimini güçlendirir (pazarlar uyum değil, toplumsal bir
gerginlik kaynağıdır).

Epistemolojik olarak, gözlemlerin teori yüklü olduğu düşünülür ve bu nedenle
bir teorinin geçerliliğinin bağımsız bir ölçüsü olarak kullanılamaz. Aynı şekilde, Aristocu
(matematiksel olarak tümdengelimli) mantık diyalektik mekanizmaları veya farklılığı
kapsamayacağı için teori inşası için çok dar bir çerçevedir. Coğrafi bakışlı iktisatçılar,
sezgilerini politika önerileri sunmak için kullanmaya çalışırken, kapitalizmin paydaşları da
piyasa başarısızlığının olumsuz etkilerini azaltabilir, Ekonomik coğrafyacılar, aynı zamanda
kısa vadeli politika tavsiyeleri sunarken ayrıca daha özgürleştirici potansiyelli alternatif
ekonomik sistemleri öngörürler ve yeryüzünde böyle alternatifleri gerçekleştirmek için sivil
toplumun marjinal üyeleriyle çalışırlar.

108

Bu farklılıklar nedeniyle karşılıklı eleştirilere yol açmış ekonomik coğrafyacılar, coğrafi
ekonomiyi ve genel olarak çoğunlukla da ekonomiyi, fazlaca basit, piyasa yanlısı, fazlaca dar
ve her şeyi ekonomik süreçlere indirgendiği gibi bırakmamışlardır. Bu nedenle Amin ve
Thrift (2000: 5), ekonomik coğrafyacıların “ana resmi” "ekonomiyi terk etmeleri ve ekonomi
dışında ekonomik bilgi peşinde koşanlarla ilgilenmeleri gerektiğini savunmuşlardır". Coğrafi
bakışla olaylara bakan iktisatçılar, ekonomik coğrafyacıların kapitalizm konusunda çok
olumsuz olduğunu, teorik ve deneysel araştırmalarında zorluk çektiğini ve büyük teorik
konuları ekonomiye bıraktığını iddia etmektedirler. Böylece Overman (2004: 513),
coğrafyacıların ekonomik coğrafya öğreniminin bölünmesinde en faydalı rolü “iyi dikkatli
vaka incelemelerine” katkıda bulunmayı önermektedir.

5.8. İletişim Mekânları
“Ticaret bölgesinde, sınıflandırma, önemlilik ve gösteri standartlarındaki farklılıklara rağmen,
iki grup işbirliği yapabilir” diye belirtmiştir”(Galison,1997: 803). Bunlar iletişim kurma ve
teşviklerdir. Bu iki grup hem ticaretin oluşmasına sebep olurken hem de ticaretin
gerçekleşebileceği yerler olarak karşımıza çıkarlar.
Teori ve yorumlama ayrılığı ile ilgili olarak (ikilikçilik), dünyayı anlamada iki olası felsefi
yaklaşım bulunduğuna dair paylaşılan bir inançla güçlendirilmiştir: kusursuz bir yöntem veya
görecelik. Her biri bir grup tarafından ve diğerlerinden daha üstün olduğu yönünde savunulur,
tutum ve/veya tutumlar da oluşturur. Bununla birlikte, filozoflar ve bilim sosyologları,
giderek artan bir şekilde, bu ikiliğin nispeten mümkün olmadığını kabul ederek, göreceliğe
dönüşmeden çoğulcu olan değişim imkânını tanımaktadır(Galison, 1997; Longino 2002;
Bourdieu, 2004). Ekonomik coğrafyanın, indirgemeci olmayan ancak kritik değişimlerin
koşulları altındaki yerleri yaratması gerekiyor; karşılıklı öğrenme, bu zıtlık içeren bilgi
kuramlarıyla gerçekleşebilir (ikilik içinde ve arasında), böylece bilgi üretimini güçlendirir.

İletişim mekânlarının öne çıktığı dönemde Coğrafya / Ekonomi ile ilgili olarak, her iki taraf
da ana akım ekonomi olarak tanımlanan ekonominin coğrafyasından tamamen farklı olduğu
görüşü paylaşılmıştır. Bununla birlikte, ekonomi, coğrafyacıların çokça ortak noktaları olan
kurumsal, politik ekonomik, feminist, ekolojik ve post-yapısal stratejilerle de ilgilidir. Burada,
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değişimin önündeki engeller hem ekonomi hem de coğrafya arasında aşırı güç hiyerarşileriyle
daha da güçlenmiştir.

Ekonomik coğrafyada bilgi üretiminin süregelen evrimi, mutlaka, ekonomik değişimle
birlikte daha eşit bir temel oluşturacak olursa, ekonomik coğrafyacıların bilincinde olmaları
gereken bir disiplin olan ekonomiyle olan ilişkisiyle biçimlenmeye devam edecektir.

Ekonomik coğrafyanın paylaşılan projesi; kapitalizmin mekansal dinamiklerinin zengin ve
karmaşık bir analizi, eşitsiz geçim imkanları ve olumsuz sonuçları iyileştirmenin ve
kapitalizmin kendisini aşmanın yollarını sunmaktadır. Bu potansiyel herhangi bir yaklaşım
içinde değil, aralarındaki ticaret bölgelerinde de bulunabilir.

Çok merkezli ve göreceli olmayan bir ekonomik coğrafyada ekonomik faaliyetlerin sonucunu
elde etmek, sürdürülebilir olmak için kritik önemimizi korumak ve “ekonomik” analizlere
kalıcı katkı yapmak coğrafyacıların bir özelliğidir.
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Uygulamalar
İletişim Mekânları incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Konuları coğrafi bakışla ele alan uzmanlar başarılı olur mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişen teknoloji ve ortaya çıkan değişmeler ekonomik faaliyetlerde çok büyük ilerlemeler
yaratmıştır. Bu bölümde; coğrafya-ekonomi ve yaklaşımlar, politik ekonomi, kültürel dönüş,
feminist

yaklaşımlar,

coğrafi

ekonomistler,

dayanıklılık

sayesinde

farklılık,

teori

yorumlamaya karşı, coğrafya ekonomiye karşı ve iletişim mekânları ayrıntılı olarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.“Almanya’da 1933-1945 yılları arasında “Führer” unvanlı hükümet döneminde, kusursuz
rekabet kuralları altındaki piyasa mekanizmaları, gevşek hiyerarşik düzen olarak organize
edilmiştir. Eşit olmayan kurallarla yürütülen ekonomik hayatta mekânda dağılmış rasyonel
tüketicilere düşük fiyatlarla (en düşük karlarla) hammaddeler ve ürünler vermek en önemli
kriterlerden biri olmuştur.” ifadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2.Kapitalizmin direncini anlamak isteyen coğrafyacılar, Fordizm’den neoliberalizme ve postFordizme geçiş sürecini anlamaya çalışmışlardır. İfadesi Doğru mu Yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3.“Günlük iş yaşamlarından başka ev içinde de kadınlar genellikle erkeklerden çok farklı
rolleri ve günlük olanaklarıyla karşı karşıya gelirler. Bununla birlikte kapitalizm altında aldığı
biçimler belirgin olsa da kapitalizm ataerkillikten önce gelmektedir. Feminist teori gelişse de,
coğrafi geçim olanaklarının dışında ortaya çıkan sonuçta diğer sosyal göstergelerin (ırk, yaş,
ustalık, cinsellik ve yer gibi) önemi de ortaya çıkmıştır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a. Doğru
B. Yanlış

4.“Metodolojik olarak, coğrafi faktörleri dikkate alan ekonomistler, tutarlı denge modelleri
üreten matematiksel modellerin oluşturulmasının üzerinde durmaktadır (örneğin endüstriyel
yığılma, sıra büyüklüğü kuralı, küresel ekonomik eşitsizlikler).” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
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5.“Feminist ve post-yapısal felsefelerden etkilenen hem kültürel dönüş hem de feminizmin
savunucuları, ekonomik coğrafyayı hem ekonomi hem de kapitalist politik ekonomisi altında
oldukça eleştirel şekilde kendilerini göstermişlerdir. Bu yaklaşımlar, kapitalist alan
ekonomisinin çoğunu açıklamak için bir teori geliştirebilen asılsız olasılıklara inanma hatası
yapmaktadır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

6.“Ekonomik aktörlerin amaçları ve davranışları ekonomik mantığa indirgenmeden
destekçiler, politik ekonominin kapitalizm eleştirisini paylaşmış; kapitalist üretimin ve
alışverişin, toplumsal ve coğrafi olarak eşit olmayan geçim olanaklarını azaltmaktan ziyade
kolaylaştırıcı

olarak

görülmüştür.

Bununla

birlikte,

siyasi

ekonominin

ekonomik

mekanizmaları ve siyasi sonuçlarının çok fazlaca vurguladığı da öne çıkmıştır. Burada
coğrafyanın iki yönü olan mekân ve ağlar da önemli görülmüştür. Toplumsal olarak inşa
edilmiş mekâna dayalı uygulamalar durum ve kültürel standartları şekillendirirken, bazıları
yerel kökenlerinin ötesine geçerek hakim hale gelmiştir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

7.“Fiziki coğrafya koşullarının bir mekânda oluşan ekonomik faaliyetlere etkisi oldukça
azdır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

8.“Ekonomik coğrafyanın paylaşılan projesi; kapitalizmin mekansal dinamiklerinin zengin ve
karmaşık bir analizi, eşitsiz geçim imkanları ve olumsuz sonuçları iyileştirmenin ve
kapitalizmin kendisini aşmanın yollarını sunmaktadır. Bu potansiyel herhangi bir yaklaşım
içinde değil, aralarındaki ticaret bölgelerinde de bulunabilir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış
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9.“İletişim mekânlarının öne çıktığı dönemde Coğrafya / Ekonomi ile ilgili olarak, her iki
taraf da ana akım ekonomi olarak tanımlanan ekonominin coğrafyasından tamamen farklı
olduğu görüşü paylaşılmıştır. Bununla birlikte, ekonomi, coğrafyacıların çokça ortak noktaları
olan kurumsal, politik ekonomik, feminist, ekolojik ve post-yapısal stratejilerle de ilgilidir.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

10.“Lösch coğrafyanın iki yönüyle de önemli olduğunu göstermiştir. Birincisi farklılaşma;
yani farklı mekânlarda farklı ekonomilerin oluşması. İkincisi; mekânın ekonomi teorisini
ilerletmesidir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

Cevaplar:
1 a, 2 a, 3 b, 4 a, 5 a
6 a, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a
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6. EKONOMİK-COĞRAFİK PERSPEKTİF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.Ekonomik-Coğrafik Perspektif
6.1.Küreselleşmenin Yaşı: Coğrafyanın Sonu Mu?
6.2. Ekonomik Coğrafyadaki Temel Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Coğrafya ve küreselleşme ilişki hakkında ne biliyorsunuz?
Ekonomik coğrafyada temel yaklaşımlar neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Ekonomik-Coğrafik

Ekonomik-coğrafik

Ekonomik-coğrafik

Perspektif

perspektif bakışını

perspektif ilişkisini anlama

ortaya koyabilmek.
Küreselleşmenin
Coğrafyanın Sonu Mu?

Yaşı: Küreselleşme ve coğrafya Küreselleşme ve coğrafyanın
ilişkisini açıklayabilmek.

ekonomiye

katkısını

görebilme
Ekonomik

Coğrafyadaki Ekonomik

Temel Yaklaşımlar

coğrafyadaki Ekonomik

temel yaklaşımları

coğrafyadaki

temel yaklaşımları anlama

kavramak

120

Anahtar Kavramlar
Ekonomik
Coğrafik
Perspektif
Temel Yaklaşımlar
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Giriş
Yeni Ekonomik Coğrafya (NEG nin aksine, coğrafyacılar tarafından 'kültürel dönüşüm'
kapsamında tanımlanan 'yeni ekonomik coğrafya' tek bir teori ile temsil edilmemektedir.
Tersine, çok çeşitli yaklaşımlar dizisi ele alınmaktadır.
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EKONOMİK-COĞRAFİK PERSPEKTİF
Küreselleşme çağında ekonomik süreçlerin hem pazarın içinde hem de dışında olan biçim
çeşitliliği, birçok ekonomik coğrafyacının “ekonomiden” (tekil) değil, "ekonomilerden"
bahsettiği anlamına gelir. Son yıllarda, “çeşitli” veya “alternatif” ekonomi kavramları,
coğrafyacılar arasında büyük ilgi çekmiştir. (e.g. Lee and Wills, 1997; Lee, 2002b; Leyshon et
al., 2003; Peck and Theodore, 2007). “Çeşitli ekonomiler” kavramı, ekonomik ortodoksluğun
evrenselciliğini daha da kötüye kullanırlar ve ekonominin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını
alternatif olarak açıklamaya yol açar. Bu nedenle, genel olarak coğrafyacılar ve özellikle
ekonomik coğrafyacılar, çağdaş küresel ekonomiyi daha zengin ve belki de daha doğru bir
hale getirmeye yardımcı olurlar. Coe ve meslektaşları şu önerileri ileri sürmüşlerdir; “belirli
yaklaşımlar ekonomik coğrafya alanı en iyi modern ekonomik dünyayı bütün karmaşıklığıyla
takdir etmemize ve anlamamıza yardımcı olmak için yerleştirilmiştir” (Coe et al., 2007,
Preface, p.xviii).

Bununla birlikte, bir sonraki bölüme geçmeden önce, coğrafyacılar tarafından tanımlanan
'yeni ekonomik coğrafya' ile ekonomistler tarafından tanımlanan 'Yeni Ekonomik Coğrafya'
(NEG) arasındaki farkı ekonomik coğrafyanın ne olduğu konusunda temel bir anlayış
farklılığını yansıtıyor. NEG'in kilit savunucusu Paul Krugman'a göre, “ekonomik coğrafya,
'uzaydaki üretim yeri' ile ilgilidir; başka bir deyişle, nerede bir şey olup olmadığı konusunda
endişelenen bir 'ekonomi dalıdır "(Krugman,1991:1).

Yeni Ekonomik Coğrafya (NEG nin aksine, coğrafyacılar tarafından 'kültürel dönüşüm'
kapsamında tanımlanan 'yeni ekonomik coğrafya' tek bir teori ile temsil edilmemektedir.
Tersine, çok çeşitli yaklaşımlar dizisi ele alınmaktadır. Daha da önemlisi, kültürel dönüşün
yeni ekonomik coğrafyası, ekonomiler ve coğrafyaları açısından çarpıcı biçimde farklı bir
görünümü temsil etmektedir Coğrafyacılar ve ekonomistler arasında (örneğin, Journal of
Economic Coğrafya veya Clark ve diğerleri, 2003 gibi düzenlenmiş ciltler vasıtasıyla) bir
diyalog geliştirmeye yönelik girişimler sürdüğü halde, iki yeni ekonomik coğrafyanın türleri
arasındaki boşluğun çok fazla olduğu görülür.
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Küreselleşmenin Yaşı: Coğrafyanın Sonu Mu?
Genel olarak küreselleşmenin etkileri ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
devriminin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri hakkında güçlü argümanlar öne
sürülmüştür. Bazı gözlemciler, elektronik haberleşmelerin "uzay-daralan" etkilere sahip
olduğu ve "mesafe ölümü" ve dolayısıyla sonuçta "coğrafyanın sonu" yani yer ve mekânın
sonunun geleceğine inanmışlardır.

Ekonomik coğrafyada “Mesafe Öldürme” tezi Cairncross tarafından şu şekilde ifade
edilmiştir: “Mesafe artık elektronik ortamda iletişim maliyetini belirleyecek değildir.
Şirketler, dünyanın üç ana zaman dilimine göre üç vardiya halinde belirli çalışma türlerini
organize edecektir. Amerika, Doğu Asya / Avustralya ve Avrupa’da... Artık yer, iş
kararlarının çoğunun anahtarı olmayacaktır. “Şirketler, ekran tabanlı etkinlikleri yeryüzünün
her yerinde, nerede becerilerin ve üretkenliğin en iyi pazarlık bulabildikleri her yerde
bulacaklardır”(Cairncross, 1997, Martin, 1999, s.15'te belirtilmiştir).
Bu konuda benzer bir tartışma O'Brien tarafından ortaya atılmıştır. OBrien, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin paranın dünya genelinde kısıtlamalar olmaksızın taşınmasına "coğrafyanın
sonu" nu yazmasına izin vereceğini savunmuştur.
“Coğrafyanın sonu”, uluslararası finansal ilişkilere uygulanan bir kavram olarak, coğrafi
konumun artık önemli olmadığı veya şimdiye kadar ki kadar önemli olmadığı bir ekonomik
gelişme durumunu ifade eder. Bu durumda, finansal piyasa düzenleyicileri artık düzenleyici
alanı üzerinde etkisi kalmamaktadır; Bu, artık uluslararası devlet veya diğer tipik düzenleyici
/ yargı alanı gibi belirli coğrafi çerçeveler için geçerli olmayan kurallardır. Finansal firmalar
için bu, coğrafi konum seçiminin büyük oranda genişletilebileceği anlamına geliyor...

6.1. EKONOMİK COĞRAFYADAKİ TEMEL YAKLAŞIMLAR

Ekonomik coğrafi yaklaşım ekonomiden çok farklıdır. Ekonomistler ekonomik faaliyetler
sonucu ortaya çıkan parasal olgulara bakarken, ekonomik coğrafyacılar ekonomik
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faaliyetlerin dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri mekân, yer ve ölçek prizması
aracılığıyla ele alarak incelerler.
Bu bölümde ekonomi ile ilgili üç geniş perspektif ele alınacaktır:
1. Ana akım ekonomik perspektif
2. Marksist bakış açısı.
3. Alternatif yaklaşımlar.
Bu üç perspektif, ekonominin nasıl çalıştığına ve ekonomik coğrafyalara yaklaşma yollarının
farklı tahliflerini sunmaktadır. Ama önce ekonominin ne olduğu sorusunu araştıralım.

Ekonomi Nedir?

Günümüzde “ekonomi” kavramı belki de en yaygın olarak bir ülkenin ekonomik süreçlerinin
tanımlamak için kullanılmaktadır (ancak diğer coğrafi ölçeklerle, örneğin; “Yerel Ekonomi”
ya da “Küresel Ekonomi” olarak da kullanılabilir). Özlü Oxford İngilizce Sözlüğü, ekonomiyi
“malların ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve para arzı açısından bir ülke veya devleti” olarak
tanımlar (The Concise Oxford English Dictionary, Soanes ve Stevenson, 2006).

Ana Akım Ekonomik Görüşler
İskoç ekonomisti ve klasik ekonomi ekonomisinin kurucusu Adam Smith tarafından ortaya
atılan temellere dayanıyordu. 18. yüzyılda Smith, bugünkü özelliklerini koruyan ekonomik bir
teori geliştirmiştir. Bu teori, akılcı kendi çıkarları ve piyasanın 'görünmez eli' kavramlarını,
çağdaş ana akım ekonomik düşüncenin çoğunu destekleyen kavramları içerir.

Zenginliklerin nasıl yaratıldığını belirlemeye çalışan Adam Smith, refahın temel sebebinin
emeğin bölünmesi olduğunu savunmuştur. Smith, tartışmalarını, 1776'da yayınlanan Uluslar
Servetinin Naturel ve Sebepleriyle İlgili Bir Soruşturma başlıklı ünlü eserinde ifade etmiştir.
Smith, işbölümünün gücünü ve bundan elde edilebilecek verimliliği açıklayan bir fabrika
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örneği kullanmıştır. Tek bir işçinin bir günde üreteceği iğne sayısının herhangi bir fabrikada
görev dağılımıyla üretilecek iğne sayısının kişi başına artacağını savunmuştur. Buna göre bir
iğne yapım fabrikasında 10 işçi, aralarında iğne yapma konusunda görevler edinmişlerdir.
(Şekil)

Şekil: Adam Smith'in Uluslar Servetinin Naturel ve Sebepleriyle İlgili Bir Soruşturmasında
anlatılan iğne yapım fabrikasında emeğin bölünmesi
(Kaynak: www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article617514.ece)

Smith aralarında yapılan çalışmayı böylelikle bölerek, 10 işçi günde yaklaşık 48.000 iğne
üretebilir. Bu da kişi başına günde 4.800 iğne olup, iş bölümsüz olmadan elde edilebilecek
çıktıya kıyasla büyük bir verimlilik artışı sunmaktadır. Adam Smith'in döneminden itibaren
iktisat teorisi çok gelişti, ancak tanıttığı kilit ilkeler halen Marksist ve diğer alternatif
yaklaşımlar tarafından sorgulanmaktadır.

Marksist yaklaşım
Marksist ekonomi perspektifi, 19. yüzyılın sonlarında iki Alman filozofu olan Karl Marx ve
Friedrich Engels'in eserlerinden türemiştir. Adam Smith gibi Karl Marx, zenginliğin
ekonomide nasıl yaratıldığı ve servetin toplum üyeleri arasında nasıl dağıldığı sorusuyla
ilgilenmiştir. Bununla birlikte, Smith'in belirttiği kazan-kazan durumunun tam aksine, Marx
zenginliklerin giderek azınlığın elinde yoğunlaştıracağını belirtmiştir. Nasıl yani? Bu soruyu
cevaplamak için Marx emek değer teorisini tasarlamıştır. İşçiler, diğer taraftan, üretim
araçlarına sahip değildir ve kendilerini ayakta tutmanın tek yolu kendi eserlerini (veya
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Marksistlerin emek gücünü çağırdığı gibi) kapitalistlere satmaktır. Böylece, kapitalist piyasa
ekonomisinde, emek kendisi bir emtia haline gelir - emek gücü başka herhangi bir emtia gibi
satın alınabilir ve satılabilir. Dolayısıyla, işçiler emeklerini satarlar ve emeklerini karşılığında
ücret alırlar.

Marksist analizin kritik noktası, tüm değerlerin insan emeğinden geldiğinin ve bir kapitalistin
kâr elde etmenin tek yolunun artı değer/değerleri sağlamak olduğunu kabul etmektir. Artı
değer, fabrika sahibi işçilere emek için ödenen ücretler ile bu işçilerin fabrikada kendileri için
ürettiği değerler arasındaki farktır. Farklılaştırmak için işçiler emeğini uygulayarak ürettikleri
emtialara değer katarlar ve bu değer, ücret biçimindeki çabaları karşılığında aldıkları ödülden
daha büyüktür. Bu, kapitalist ekonomide sömürünün temelini oluşturmaktadır.

Marx, uzun vadede kapitalist sistemin sürdürülemez olduğunu da ileri sürmüştür. Çünkü artan
çelişkiler nedeniyle sistemin sonunda çökeceğini savunmuştur. Marx'a göre bu durumun,
emek ve sermaye arasındaki çelişkilerin en fazla olduğu gelişmiş kapitalist ülkelerde
gerçekleşeceğini ileri sürmüştür.
Kapitalizmin çöküşü, yeni bir sosyal ve ekonomik düzene (komünizm) yönelik bir yol
açacaktır (işçi sınıfının öncülük ettiği bir sosyalist devrim vasıtasıyla). Bununla birlikte, bir
sistemin istismardan kurtulabilmesi için gerek mülkiyet gerekse mülkiyet haklarına dayanan
sınıf ilişkileri ortadan kaldırılmalıdır.

Marksizm, ekonominin çalışma biçimini güçlü bir şekilde analiz ederken, bir takım önemli
konularda da çözümler bulamamıştır.
Gerçekten de, ekonomi her zaman Marx'ın öngördüğü şekilde çalışmamış ve şimdiye kadar da
sosyalist devrim gelişmiş kapitalist ülkelerde gerçekleşememiştir. Kapitalist sistemin
çelişkilerine rağmen ayakta kalmayı başarabildiğini nasıl hesaba katabiliriz? sorusuna
ekonomik coğrafyacılar önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Marksist ekonomi politikasının önemi ve değeri
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Marksizim, 1980'lerin sonlarında post modern düşüncenin ortaya çıkmasıyla birlikte
eleştirilere maruz kalmıştır. Ekonomik yapı ABD ve İngiltere neoliberal “en klasik şekliyle
ekonomi işlerinin devletten ayrılması ve piyasayı serbest ekonominin, daha ötesi özel
teşebbüs ekonomisinin yönetmesi gerektiğini savunur” (eksisozluk.com,3 Haziran 2018).
Fikirlerin egemenliğiyle belirgin bir şekilde temas kurmuştur. Sol kanat siyaseti uygulayan
ülkelerde de, odak noktası; iş, ücret ve refah konulu “dağıtım siyasetinden”, kadınlar, etnik
azınlık, eşcinsel bireyler gibi çeşitli grupların tanınması ve onlara karşı adaletli olmayı
savunmaya yönelik, “kimlik siyasetine” doğru kaymıştır. Bu tür iddialar geleneksel işgücü
hareketinden ziyade daha geniş toplumsal hareketlerle kanalize edilmiştir.

Ekonomik coğrafya alanında Marksizmin, üç ana eleştirisi olmuştur.
1-Bireylere yetersiz bir bakış açısı ve insan özerkliği ile yaratıcılığını tanımadaki başarısızlığı
ve insan unsurunun açık bir şekilde ihmal edilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Nitekim
Marksistler, toplumsal sınıf gibi daha geniş sosyal güçleri ayrıcalık haline getirme
eğilimindedirler. İnsanları sınıfsal güçlerin ve kimliklerin taşıyıcısı olarak görürler ve bu
davranışların ışığında eşsiz bireyler olarak görmezler.

2- Marksist üretim kavramı, ekonominin geleneksel kavramlarından çok daha geniş olsa da,
Marksistler, ekonomik güçleri vurgulamanın rolü nedeniyle eleştirilmiştir. Kültür ve fikirler
genellikle bu ekonomik tablonun ürünleri olarak görülür.

3- Sınıf üzerine ezici bir vurgu yapılmasıyla cinsiyet ve ırk gibi diğer toplumsal kategoriler
ihmal edilmiştir. Harvey gibi önde gelen Marksistler, 1990'lı yılların başında feminist
coğrafyacıların toplumsal cinsiyet meselelerini ihmal ettikleri için onları sınıf-tabanlı
Marksist’i bir analize dahil etmekten suçlamışlar ve bu nedenle önemli eleştiriler ortaya
çıkmıştır.
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Ekonomi alan üzerinde nasıl çalışır?
Ekonominin (veya ekonomilerin) uzayda, ölçekler arasında ve belirli yerlerde nasıl çalıştığı
konusu ekonomik coğrafyanın ana meselesidir.
Ekonomik süreçler mekâna son derece eşitsiz bir şekilde sarılmakta ve çeşitli mekânsal
ölçeklerde eşitsizliklerin üretilmesi ve yeniden üretilmesiyle uğraşmaktadırlar. “ekonomi”
üzerine farklı perspektifler, ekonomik coğrafyaların teorik olarak kavramsallaştırılması için
derin etkilere sahip olmuştur.

Marksistten esinlenen yaklaşımlar ve düzensiz gelişme
Ekonomik coğrafyada Marksistten esinlenen yaklaşımlar, mekânsal denge hakkındaki
neoklasik düşünceye de meydan okurken, tamamen farklı bir perspektiften gelmektedir.
Marksist teori, kapitalizmi, emeğin sömürülmesine dayanan bir sistem olarak görür. Kâr
zorunluluğu, böyle bir sistemi inanılmaz derecede dinamik hale getirir, ancak aynı zamanda
doğal olarak eşitsiz ve krize yatkındır. İç çelişkiler, böyle bir sistemde aşırı birikim krizlerinin
kaçınılmaz olduğu anlamına gelir. Devalüasyon birikim sürecini tekrardan başlatmak için
tekrarlanmalıdır. Marksist ekonomik coğrafyacılar, kapitalizmin bu sistemik özelliklerine
dayanarak uzaydaki eşitsizliklerin piyasa güçlerinin işleyişiyle kaybolduğunu görmezler.
Bunun yerine, düzensiz gelişimi, kapitalist piyasa ekonomisinin kalıcı, kaçınılmaz ve aslında
gerekli bir özelliği olarak görüyorlar. Nitekim Marksistten esinlenen yaklaşımlarda, eşitsiz
gelişme, kapitalist ekonomik büyümenin hem önkoşul hem de kaçınılmaz sonucu olarak
görülmüştür.

Coğrafi alan, kapitalist ekonominin işleyişinde; krizleri içerir, absorbe eder veya erteler. Bu,
kapitalist sistemin mekânsal ufuklarının genişletilmesini, örneğin yeni (daha fazla kâr) üretim
alanları veya yeni bölgesel pazarlar biçimini içermektedir. Böyle bir uzaysal genişleme (veya
mekânsal düzeltme), belki de kapitalist sistemin Marx'ın öngördüğü çöküşü erteleme
yollarından biridir. Bu görüşte, coğrafi alan kapitalist sistemin işleyişinde çok önemli bir rol
oynamaktadır. Kapitalist ekonominin alan üzerindeki işleyişini yakalamaya çalışan başka bir
kavram da alansal işbölümleridir. Diğer taraftan kapitalizm, belirli bölgelere ayrı ekonomik
işlevler atar ve mekânsal yapıları oluşturur.
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Evrimsel / kurumsalcı yaklaşımlar ve yeni ekonomik coğrafya
Heterodoks ekonomiden ve evrimsel / kurumsalcı perspektiften gelen ekonomik coğrafya
yaklaşımları, çeşitli ve gelişen bir grubu temsil etmektedir Bununla birlikte, bazı ortak
özellikler de fark edilmiştir. Aynı zamanda sosyal, kültürel ve kurumsal faktörlerin önemini
vurgular. Bu, hem neo-klasik görüşlere (bu tür faktörleri önemsemeyen) hem de Marksist
yaklaşımın (bu faktörlerin ekonominin belirleyicilerinden ziyade belirlendiğini varsayan)
aksine görülür.

Ekonomik Coğrafya’da Temel Kavram Ve Kuramlar
Temel kavram ve kuramlar dünyada mekân üzerinde ekonomik faaliyetleri anlamak,
eşitsizliği ve düzensiz gelişmeyi aşmak için politika seçeneklerini ortaya koymak açısından
önem taşımaktadır. Bu arada, alternatif yaklaşımlar ekonomik gelişimin eşit olmayan
modellerini açıklamak için kurumsal ve kültürel faktörlere odaklanmaktadır.

Neden işletmeler merkezi yerlerde bulunmak istiyorlar?
Merkezi yer teorisi, firmaların sadece "pazar" lara sahip olmadıklarını ve "pazar alanlarına"
da sahip olduklarını vurgular. Nihai ürünlerin (diğer bir ifadeyle iğneler, ayakkabılar veya
sosisler) müşterilere teslim edilmesiyle ilgili nakliye masrafları bulunduğu için mekân,
piyasanın işleyişinde bir faktördür. Teslimat mesafesi bir firmanın hayatta kalabilmesi için
pazar alanına ihtiyacı vardır. Örneğin iğne yapım fabrikasının yaşayabilmesi için belirli bir
minimum pazar alanına ihtiyacı vardır. Bu minimum pazar alanı, ürünlerinde (pimler) yeterli
bir talep yaratacak yeterli sayıda potansiyel müşteri içermelidir. Bu minimum pazar bölgesi
eşik olarak adlandırılır. Elbette, her fabrikanın menfaati ve amacı, pazar alanını eşiğin çok
ötesine uzanmaktır. Bununla birlikte, ulaşım maliyetleri nedeniyle bir pazar alanı sonsuz
büyük olamaz. Nitekim fabrikadan her mil veya kilometre uzaklığıyla bir ürünün son fiyatı
(örneğin bir iğne kutusu) artacaktır. Neo-klasik arz ve talepte akıl yürütmesinin ardından, her
fiyat artışıyla, ürün için ödeme yapmak isteyen müşterilerin sayısında azalma olacaktır.
İğnelerin kutu fiyatı mesafeyle birlikte artacaktır. Bu, merkezi yer teorisinde bir pazar alanı
aralığı olarak adlandırılır. Bir şirketin kârlı olabilmesi için, pazar alanı aralığı eşikten daha
büyük olmalıdır. Genel olarak, pazar alanı ne kadar büyükse o kadar iyi olur.
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Bununla birlikte, merkez yer teorisi haklı olarak, farklı ürünlerin (ve hizmetlerin) farklı
boyutlardaki pazar alanlarına sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Aslında, her biri farklı
piyasa alanlarına sahip olan ve bu nedenle sağlayıcıları için uzayda farklı bir yer açmaya
zorlayan bir mal ve hizmet hiyerarşisi düşünebilir. Mesela; basit bir sıralama, yüksek sipariş,
orta sipariş ve daha düşük sipariş mal ve hizmetleri içerebilir. Yüksek siparişli ürünler, seyrek
olarak satın alınan yüksek değerli öğeleri (ör. arabalar) içerebilir. Düşük sipariş malları,
müşterilerin sık talep ettiği en ucuz ürünleri (ör. süt) içerecektir. Bu mantığa göre, kasaplar,
fırıncılar, pim üreticileri, ayakkabı yapımcıları, otomobil üreticileri ilgili düzenin merkezi
yerlerine yerleştireceklerdir, çünkü bu yerler piyasaya hizmet etmek için en iyi fırsatı
sunmaktadır.

Merkezi mekân teorisi modelinin önemli bir örneği, merkezi yerlerin hiyerarşisinin bir kent
hiyerarşisine dönüştürülebileceğidir. Yüksek mertebeden merkezi yerler yüksek sıralı kentsel
merkezler haline gelirken, düşük sıralı merkezi yerler daha düşük sipariş yerleşimlerine
karşılık gelir.

Döngüsü teorileri: ürünler ve kazançlar
Çevrim kuramları da ekonomik evrim süreciyle ilgilidir. Bununla birlikte, bireysel ürünlerin
veya endüstrilerin gelişim aşamalarına (yaşam döngüleri) odaklanırlar. En basit haliyle, ürün
ömrü döngüsü teorisi, ürünlerin geliştirilmesinin çeşitli aşamalarında - bir ürünün
tanıtımından, büyümeye, olgunluğa, doygunluğa ve çöküşe doğru ilerlediğini gösterir. (Pike
ve ark., 2006, s.79-80; ayrıca bkz. Dicken, 2003, sf. 104-5; Dicken, 2007, sayfa 93-4).
Bununla birlikte, muhtemelen, yeni ürünleri tanıtan yenilikçi firmaların, anahtar tedarikçi ve
AR-GE tesisleri (genellikle çekirdek bölgelerde bulunur) yakınında yer alması muhtemeldir.
Ancak ürün olgunlaştıkça ve pazarları genişledikçe, seri üretimde daha ucuz işgücünün
bulunduğu az gelişmiş bölgelere taşınması için bir alan aranır. Ürün yaşam döngüsü teorisinin
daha sofistike bir versiyonu, ürünün kâr etapları ve ilişkili konum desenlerine odaklanan bir
kâr döngüsü teorisidir.
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Uygulamalar
Ekonomik-coğrafik perspektif bakış açısı ayrıntılı değerlendirilmelidir.
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Uygulama Soruları
Coğrafi bakış perspektifinde coğrafi faktörlerin ekonomiye etkisi nasıl olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; ekonomik coğrafya, alt disiplin dallarıyla farklı bakış açısıyla anlatmaya, çağdaş
toplumları ve ekonomileri analiz etmek için coğrafyanın önemini vurgulanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları

1. “Ekonomik coğrafi yaklaşım ekonomiden çok farklıdır. Ekonomistler ekonomik
faaliyetler sonucu ortaya çıkan parasal olgulara bakarken, ekonomik coğrafyacılar
ekonomik faaliyetlerin dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri mekân, yer ve ölçek
prizması aracılığıyla ele alarak incelerler.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

2. “Ekonominin (veya ekonomilerin) uzayda, ölçekler arasında ve belirli yerlerde nasıl
çalıştığı konusu ekonomik coğrafyanın ana meselesidir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

3. “Coğrafi alan, kapitalist ekonominin işleyişinde; krizleri içerir, absorbe eder veya
erteler. Bu, kapitalist sistemin mekânsal ufuklarının genişletilmesini, örneğin yeni
(daha fazla kâr) üretim alanları veya yeni bölgesel pazarlar biçimini içermektedir.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

4. “Ulaşım maliyetleri nedeniyle bir pazar alanı sonsuz büyüklüktedir. Nitekim
fabrikadan her mil veya kilometre uzaklığıyla bir ürünün son fiyatı (örneğin bir iğne
kutusu) artacaktır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

135

5. “Basit bir sıralama ile yüksek sipariş, orta sipariş ve daha düşük sipariş mal ve
hizmetler bulunmaktadır. Yüksek siparişli ürünler, sık olarak satın alınan öğeleri
içerir. Düşük sipariş ürünler ise, müşterilerin daha seyrek talep ettiği öğeleri içerir.”
İfadesi doğru mu yanlış mı?
A. Doğru
B. Yanlış

6. En basit haliyle ürün ömrü döngüsü teorisinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A. Tanıtım-Büyümeye-Doygunluğa-Olgunluğa-Çöküşe
B. Tanıtım-Doygunluğa-Büyümeye-Olgunluğa-Çöküşe
C. Tanıtım-Olgunluğa-Büyümeye-Doygunluğa-Çöküşe
D. Tanıtım-Olgunluğa-Doygunluğa-Büyümeye-Çöküşe
E. Tanıtım-Büyümeye-Olgunluğa-Doygunluğa-Çöküşe

7. Minimum pazar bölgesi ne olarak adlandırılır?
A. Tavan
B. Seviye
C. Taban
D. Eşik
E. Limit

8. Marksizim post modern düşüncenin ortaya çıkmasıyla birlikte eleştirilere hangi yıl
maruz kalmıştır?
A. 1950
B. 1960
C. 1970
D. 1980
E. 1990
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9. Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in eserlerinden biridir?
A. Almagest
B. Geographika
C. Uluslar Servetinin Naturel ve Sebepleriyle İlgili Bir Soruşturma
D. İnsan Tarihi ve Doğayla İlişkisi Açısından Coğrafya
E. Evrensel Coğrafya

10. İskoç ekonomist ve klasik ekonomi ekonomisinin kurucusu Adam Smith tarafından
ortaya atılan ekonomik bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Marksist
B. Ana akım
C. Alternatif Yaklaşımlar
D. Yerel ekonomi
E. Küresel ekonomi

Cevaplar:
1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 5 b
6 e, 7 d, 8 d, 9 c, 10 b
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7. EKONOMİK COĞRAFYA ORMAN VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.Ekonomik Coğrafya Orman ve Çevre İlişkisi
Orman Varlığının Önemi ve Kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Orman nedir?
Orman çevre ilişkisi nasıl olur?
Orman çevre ilişkisinin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Ormanın önemi

Ormanın

önemini

kavrayabilmek.
Orman çevre ilişkisi

Orman

çevre

Araştırarak ve okuyarak
ilişkisini

saptayabilmek
Ormanı korumak

Araştırarak ve okuyarak

Ormanı korumanın önemini
açıklayabilmek

Araştırarak ve okuyarak

141

Anahtar Kavramlar
Orman
Çevre
İnsan
Canlı
Ekonomi
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Giriş
Orman ve çevre bilincini yaşatmak ve ormanın önemi üzerinde durmak amacıyla bu konu
hazırlanmıştır. Doğal zenginlik olan ormanın korunmasıyla ekonomik katkıların olacağı da
bilinmelidir.
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7.Ekonomik Coğrafya Orman ve Çevre İlişkisi
Geçmişte büyük bir deniz ormanı olan dünyamız zaman içinde bu özelliğini kaybetmeye
başlamıştır. Gerçekleştirilen faaliyetler ormanlara zarar vermiştir. Artan dünya nüfusuyla
tahribat çok hızla artmaya başlamıştır. Korunmaya başlayan ormanlar yeterli ölçüde başarı
sağlanamamıştır.
Ekonomik coğrafya içinde kendine yer bulmuş bir diğer sektör de ormancılıktır. Ormancılığın
herhangi bir bölgede iktisadi faaliyet olarak sürdürülmesi için öncelikle fiziki koşullarının
orman yetişmesine uygun olması gerekir.
Ormancılığın ana hedefi doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak
sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Ormancılığın ana problemi, toplumun
ormanlardan karşılanan ihtiyaçlarının teminini sağlarken aynı zamanda orman kaynağının ve
ormandan etkilenen diğer doğal kaynakların sağlıklı bir şekilde devamının sağlanabilmesidir.
Ormancılığın en fazla etkileşim içinde olduğu sektör sanayi, tarım ve turizmdir. Modern
ormancılığın ilgi alanı olarak; ahşap sanayi için odun hammaddesi üretimi, kimya, gıda ve
ilaç sanayi için sığla yağı, defne yaprağı, ıhlamur, keçiboynuzu, mantar vb. tali ürünler
üretimi, yaban hayatı, kaliteli içme suyu temini, doğal peyzajın korunması, rekreasyon,
biyolojik çeşitlilik yönetimi, havza amenajmanı, erozyon kontrolü ve atmosferik
karbondioksidin depolanması gibi konular sayılabilir.
Bitki örtüsünün insanın beşeri ve ekonomik faaliyetlerinde etkisi büyüktür. Birçok sanayi
kolunun hammaddesi olarak insanın ihtiyaçlarını karşılamada önemli yer tutar. Ayrıca doğal
hayatın düzenini, dengesini sağlar, yaşamın önemli bir varlığı olan toprağı ve suyu muhafaza
ederek korur ve insanın barınması için malzeme oluşturur. Alternatif kaynaklara rağmen
halen önemli bir yakacak maddesidir.
7.1.Orman Varlığının Önemi ve Kullanımı
Dünyada bugün 1,5 milyarı balta girmemiş olmak üzere, 4 milyar hektar orman
bulunmaktadır. Çeşitli sebeplerle 1950 - 2012 yılları arasında, mevcut ormanların yarısı
yok olmuştur.
Tropikal (yağmur) ormanlarının en fazla ekosistem için büyük önemi vardır. Tropikal
ormanların kapladığı alan dünya yüzeyinin % 7,5'idir. Ancak yeryüzündeki bitki ve
hayvan türlerinin % 80 'i bu bölgelerde yaşamaktadır.
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Ormancılık sektörünün dünya ülkelerinin ekonomisine olan katkılarını para ile
ölçülebilen ve para ile ölçülemeyen katkılar olarak ikiye ayırmak gerekir.
Odun kökenli orman ürünleri üretimi, orman tali ürünleri üretimi, işlendirmeye katkısı,
bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi, ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi,
mineral nitelikli katkıları, sanayi, tarım, hayvancılık ve turizme olan katkıları para ile
ölçülebilen katkılardır.
İklim, toprak ve su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgar ve kumul
hareketlerine karşı önleyici perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer üstü
su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmayı önlemesi, erozyonu önlemesi
dolayısıyla tarım alanları ile barajların ekonomik ömrünü uzatması, çığ ve sel baskınlarını
önlemesi, Kısaca ekosistemin korunması, halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan
sağlığını olumlu yönde etkilemesi ve iş verimliliğini artırması ise para ile ölçülemeyen
katkılardır.
İklim ve toprak şartlarının etkisiyle yeryüzünün farklı bölgelerinde biyoçeşitliliği barındıran
ormanlar gelişmiştir. Doğal bitki örtüsünün tür, miktar ve biçim yönünden dağılışı iklimin
kontrolü altındadır. Antropojen etkilerle değişikliğe uğratılan ormanlık alanlardan esas orman
ürünleri olarak öncelikle odun hammaddesi olarak yararlanılmaktadır. Ağaç türlerine göre
de reçine, sakız, tanen, mantar, çeşitli yağlar, ilaç maddeleri yapımı gibi birçok alanda
faydalanılmaktadır. Beşeri etkilerle bu yararlanmanın dışında ormanların kendi
varlıklarıyla diğer doğal kaynaklara etkisi bütün canlı yaşamı için vazgeçilmez faydalar
sunmaktadır.
Ormanlar, insanlığa gıda, yakıt, barınak, temiz hava ve su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam,
dinlenme, peyzaj gibi maddi-manevi birçok ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel
faydalar sunan doğal bir kaynaktır.
Gerek barındırdıkları yaban hayvanları, doğal güzellikleri, insana huzur veren kendine has
özellikleri ile her zaman çok önemli olan bir ekosistemdir. Çok ince bağlarla birbirine bağlı
olan muazzam bir sistem ormanlarda görülebilir. Bir göl yakınındaki orman o yere ayrı bir
güzellik, sakinlik katmaktadır. Bu amaçla da özellikle dinlenmek isteyen turistler için gerekli
ortamı ve rekreasyon olanakları sağlamaktadır. Belli şartlarda kendini yenileyebilen kaynaklar
olsa da günümüzde orman kavramı neredeyse ağaca indirgenmektedir.
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Öncelikle küresel ısınma ve ormanları tehdit eden unsurlar arttıkça, Biyoçeşitlilikte tür
çeşitliliği azalabilecektir. Sıcaklık artışlarıyla birlikte artan yangınlar sebebiyle mahsul oranı
azalabilir.

Erozyon, toprağın bozulmasını hızlanmaktadır.

Yeryüzünün doğal yapısının

değiştirilmesinden dolayı da hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türü
yok olabilir.

Kaynak: (https://www.ogm.gov.tr)
Ormanların ana fonksiyonlarına göre dağılımında ekolojik fonksiyonun en fazla paya sahip
olması doğal yaşam döngüsünde dengeyi sağlama konusunda da önemini göstermektedir.
Bu denge ve ekolojik işlevi bütün canlılar için yaşamsal düzeyde önemlidir. Dünya üzerindeki
yalnız Tropikal Ormanların dünya iklimini düzenleme yoluyla ürettiği ekolojik işlevsel
değerinin 3.7 trilyon Amerikan Doları olduğu hesaplanmıştır.
Bu işlevlerden bazıları arasında, fotosentez ile oksijen üretimi, karbondioksit tüketimi,
erozyon ve sel afetlerini engelleme, iklimi düzenleme, küresel ısınmayı önleme, yağışları
artırma, rüzgâr ve gürültü şiddetini azaltma, insanların dinlenmesini ve sağlığını
kazanmasını sağlama, kirli havayı süzme sayılabilir.
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Kentsel mekanlarda insan sağlığını olumsuz etkileyen, kalabalık, gürültü, hava kirliliği gibi
olumsuz koşullar

nedeniyle kent

insanı,

kent

dışındaki

rekreasyon

kaynaklarına

yönelmektedir. Bu durumda ormanlık alanlar tercih edilen alanlardan biridir. Özellikle sahip
olduğu doğal, kültürel ve görsel değerler nedeniyle ormanlık alanlar en çok tercih edilen
rekreasyon kaynakların başında gelmektedir.
Ormanların nasıl verimli kullanılacağı ve faydalarının

(biyolojik, ekonomik, sosyal) ne

zaman nasıl değerlendireceği üzerine yapılan amenajman planlarının birçok farklı bölgede
yapılması bu anlamda verimli olacaktır. Türkiye'de ilk orman amenajmanı planının 1917
yılında Adapazarı Hendek'te yapıldığı bilinmektedir.
Ülkemizde, “İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki step alanları bir tarafa
bırakıldığında, ülkemiz arazisinin en az yarısının (% 60 kadarı) ormanların yetişmesine
uygun olacağı rahatlıkla söylenebilir. Şöyle ki, ülkemizde orman, çayır, otlak olarak
kullanılmaya uygun V.,
civarındadır.

VI.,

ve VII., sınıf arazi toplamı 46.5 milyon hektar

Ülkemizde aşağı yukarı 1 milyon hektar orman arazisi, I-IV. Sınıf

arazilerde 511.265 ha tutarında çalı veya fundalık alan yine I.-IV. sınıf araziler üzerinde
bulunmaktadır. Buna karşılık, orman ve otlak olarak kullanılmaya elverişli 611.176 hektar
arazide ise tarım yapılmaktadır. Ülkemiz yüzölçümünün onda birine yaklaşan alan, başta
orman ve otlakların tahrip edilmesi ile tarım arazisi haline dönüştürülmüştür” (Atalay,
1994:256) Ülkemizdeki orman dağılışı ve niteliği hakkında verilen bu bilgi ormanlık alanların
artırılabileceği potansiyelini de ortaya koymaktadır.
İnsanın bitki örtüsü ve doğal olarak ormanlar üzerindeki etkisi tarım alanları açmak için
ormanların tahribi, aşırı otlatma, maden ve taş ocakları açma odun kömürü yapma gibi
nedenlerle olmaktadır.
Ayrıca, “Odun kömürünü diğer enerji kaynaklarından ayıran en önemli üstünlüğü, sahip
olduğu yüksek kalori değerinin yanı sıra, hemen hemen dumansız yanmasıdır. Odun
kömürünün güçlü bir enerji kaynağı olmasına bağlı olarak, Demir çağı ve Tunç Çağı gibi
maden devirlerinin yaşanması mümkün olmuştur” (Akova, 2016:23).
Geçmişten günümüze yerleşim yeri açmak ve yakacak olarak orman kullanımı için de orman
katı tahrip edilmiştir. Örneğin, “bir köy nüfus artışıyla yakınındaki ormanı veya boş araziyi
tarıma açar ve burayı devletten kiralar. Böylece ortaya tarım alanları ve hatta küçük yerleşim
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alanları ortaya çıkar ki bu gibi topraklar da mezra adıyla anılır. Bu mezralar üzerinde geçici
yerleşmeler, birkaç haneden ibaret devamlı yerleşimler haline gelebilir”(Tuncel,1996:81).
Ormanların sanayiye hammadde sağlaması ve kendi doğal varlıklarıyla insanların rekreasyon
faaliyetlerinde önemli yere sahip olması ayrı öneme sahiptir. Doğal çevrenin bir parçası
olarak diğer doğal kaynakların varlığı ve sürdürülebilir kullanımı üzerindeki olumlu etkisi
esas yararını oluşturmaktadır.
Ayrıca dünyadaki doğal ortamın giderek bozulmasının yavaşlatılmasında orman varlığına
önem verilmektedir. “Küresel ısınmanın gittikçe artan etkisini yavaşlatabilmek için öncelikle,
yenilenebilir enerji konusunda hükümetlerin etkin olabilmesi gerekmektedir. Ulaşım, sanayi
gibi karbon ayak izi yüksek sektörlerde düşük karbonlu tercihlere doğru bir dönüşümün
gerçekleşmesi için çaba sarf edilmelidir. Örneğin yeni iklim anlaşmasında ülkeler, yağmur
ormanlarında tarla açılmasına son verilmesi ve ağaç kesimlerinin durdurulması
üzerinde fikir birliğine varmışlardır.
İnsan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, hava kirliliğini azaltma, temiz su kaynakları sağlama
gibi doğrudan veya serinlik, görünüm gibi estetik değerleriyle ayrıca önemlidir.
Ormanların toprağı koruma, su ve hava kirliliğini önleme biyolojik çeşitliliğin ve yaban
hayatı zenginliğinin devamını sağlama ve bu işlevlerin uluslararası bağlamda kabul görmesi
ormancılık kapsamına önemli ölçüde değişikliğe uğratmıştır
Yani Ormancılık sadece odun ve benzeri maddeleri üretmek değil sağlıklı yaşama
ortamlarının oluşturulması ve korunması konusunda çok önemli işlevler üstlenmiştir
Doğal kaynakların kullanma konusunda en eski ve geniş birikime sahip olan ormancılık çevre
korumada önce olmuştur
“Hızlı büyüyen türler için oluşan pazar fiyatım karşılayabilecek güçteki orman ürünleri
endüstri dallan bir yana bırakılırsa, tropik ormanlarının niteliklerini taşıyacak ve elverişli
ekolojik koşullar altında hızlı büyüyen türlerle kurulacak enerji ormanlarının klasik
baltalıklarla eş kavram içine oturtulması zordur ve herhalde klasik yakacak odunu üretilmesi
işi ile enerji ormanı konusu, özünde birbirinden farklı olgulardır. Anladığımız kadarı ile adına
ister politika, ister ilke densin, orman enerji plantasyonlarının kurulması eylemi veya
eğiliminin amacı, ormancılığımıza yeni baltalıklar katmak olarak düşünülemez. Herhalde
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böyle olduğu için öncü ve örnek çalışmalar önerilmiş, ekonomik ve sosyal etütlere olanak
sağlayacak ortam yaratılmak istenmiştir” (İstanbullu,1980:88).
Orman- Çevre İlişkisi
Orman, doğal çevrenin bir parçası olarak toprak örtüsü, su kaynakları, temiz hava
sağlaması ve hayvan varlığı, biyolojik çeşitlilik açısından incelenebilir.
Toprak ve tarım
Farklı toprak tiplerinin oluşumunda ormanların büyük rolü bulunmaktadır. Ormanlık sahaların
gittikçe yok edilmesiyle tarım alanları veya yerleşime açık alanlar oluşturulmuştur. Orman
katında bulunan bir sahada öbekler halinde ağaç toplulukları görülüyorsa burada zaman içinde
ağaç kesimi yapıldığı söylenebilir. Türkiye, farklı iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları
varlığı, kayaç yapısı, denize göre konum gibi birçok etkenle ağaç türü bakımından
zenginlik göstermektedir.
“Bitki örtüsünün çeşidi, sıklığı, nöbetleşmedeki yeri ve zamanı erozyona etkili olan
faktörlerdir.

Erozyona

karşı

en

iyi

korunma

çayır

ve

orman

örtüsünde

olmaktadır”(Türkiye Çevre Atlası,111) Geniş orman toplulukları yaprakları, gövde ve
kökleriyle yağışı tutarak sel ve taşkın oluşmasını önlemede yardımcı olur. Ormansız
alanlarda yağışın % 56'sı yüzeysel akışa gider, % 44'ü toprağa sızar. Ormanlık bir
alanda ise yüzeysel akış % 18'dir. Kalan % 82 oranındaki su toprağa sızarak yeraltı
sularını zenginleştirir
Su, rüzgâr, sulama, doğal bitki örtüsünün kalkması, ormanların yakılması, tarıma açılması
gibi birçok olumsuzluk, Avrupa ülkelerinde 20 yılda görülen erozyon değerlerinin
ülkemizde l yılda gerçekleştiğini göstermektedir.
Eğimli bir arazi yapısına sahip yerlerde yol yapımı, toprağın tedirgin edilmesine çoğunlukla
diğer ormancılık faaliyetlerinden daha fazla neden olur. Orman ürünlerinin taşınması
amacıyla ormanlık alanlarda yol şebekelerine gereksinme vardır. Bu yolların yapımı için
geniş alanlarda koruyucu bitki örtüsü temizlendiği ve organik tabakalar ortadan kaldırıldığı
için buraları yüzeysel erozyona açık kalmakta, ayrıca fazla miktarda toprak ve kayanın
kazılarak arazinin tedirgin edilmesi sonucunda çoğu durumlarda yamaçlar stabilitelerini
kaybederek kütle halinde toprak hareketlerine maruz kalmaktadır(Görcelioğlu, 1984:57).
“Toprak, su, bitki örtüsü arasındaki çok hassas üçlü dengenin bozulması ile aşınma ortaya
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çıkar. Toprağın bitkilere mekân olan üst katı- vejetatif kat- ortadan kalktıktan sonra yerli kaya
–litosol- açığa çıkar. Artık, orada kültür bitkileri yetiştirme olanağı yoktur“(Güney, 2002:69).
“Orman yangınları, toprağı erozyona karşı koruyan vejetasyonu ve organik tabakaları
tahrip eder. Orman yangınları genellikle atmosferik ve vejetatif koşulların yanma olayı için
optimumda bulunduğu durumlarda çıkmakta, dolayısıyla toprak yüzeyi üzerindeki organik
materyalin de büyük bir kısmının yanması ile sonuçlanmaktadır. Böylece korunmasız kalan
toprak ya yağmurla derelere taşınmakta, ya da dik eğimli alanlarda kuru toprak, yerçekimi
etkisinde derelere ulaşmaktadır”(Görcelioğlu,1984:62).
Sular ve yağışlar:
“Brezilya-Amazon ormanlarında yapılan araştırmalara göre, orman ekosistemine giren
yağışın 3/4'ü yüzeyden akıp gitmeden ve yeraltı suyuna karışmadan atmosfere geri
dönmektedir. Bu ise, yağışın 1/4'ünün toprakta depolanması ve dere akışına dönüşmesi
demektir. Söz konusu araştırmalara göre ormanla kaplı bir bölgeden atmosfere geri
yükselen su buharının miktarı, otluk-çalılık bölgeden çıkanın 2 katı, çıplak bir bölgeden
çıkanın 10 katıdır. Bu bitki örtüsü kesildiği zaman yüzeysel akış olmakta, bitki besin
maddeleri ve toprak sistemden çıkmakta ve böylece denge bozularak ekosistemin verim gücü
ve taşıma kapasitesi azalmaktadır”(Kalay,1992).
“Ormanlık havzalarda, yağış tutulup dereye ulaşması geciktirilmekte, bir kısmı
evapotranspirasyonla (buharlaşma ve terleme) harcanmakta, dolayısıyla derelerde suyun ani
yükselmesi yerine uzun zamana yayılması durumu ortaya çıkmakta ve akış rejimi düzenli
olmaktadır”(Kalay ve Karagül,1992:25).
Orman toplulukları kökleri ile toprağı tutarak yağışların ve akarsuların toprağı
taşımasını önler. Ormanlar yağışlar ile birlikte gelen suyu yapraklardan başlamak üzere
gövdeden köklere ve oradan da toprağa sakin bir şekilde ulaştırır.

Su rejiminin

düzenlenmesinde de ormanların rolü büyüktür. Su buharını yoğunlaştırarak yağmurun
oluşmasına katkı sağlar.
“Su temizliği, orman ilişkisine gelince: Bilindiği gibi, birçok hastalık sular vasıtası ile taşınıp
insanlara, hayvanlara geçer. Hastalıklara neden olan mikroplar, yüzeysel akışla, şehir su
rezervlerini besleyen derelere, çaylara ulaşır. İşte bu derelerin, çayların ormandan gelmeleri
ile. Çıplak alandan (açıktan) gelmeleri çok büyük önemi haizdir. Zira ormandan gelen sular
genellikle temiz, açıktan gelenler temiz değildirler. Her ne kadar, nereden gelirse gelsin, şehir
150

suları filtre ediliyorsa da, açıktan gelen sular hiçbir zaman orman içi derelerden gelen suların
işlem sonrası nihai temizliğine ulaşamazlar”(Atay,1990).
“Ormanda ağaçların normal olarak üretim amacıyla kesilmesinin su kalitesi üzerine
etkileri konusunda eldeki veriler oldukça azdır. Bu konudaki araştırmalar, kesim yapılan
ve özellikle tıraşlanan havzalardan bitki besin maddeleri niteliğindeki kimyasal maddelerin
kaybının hızla arttığını göstermektedir. Dolayısıyla, orman ekosisteminin iyi amenaje
edilmesi, dere suyundaki çözünmüş N, Ca, Mg, Na ve K gibi kimyasal maddelerin miktarını
azaltabilir. Sulardan içme ve kullanma amacıyla yararlanılan havzalarda ormanlık alan oranını
önemli

derecede

değiştirecek

ormancılık

uygulamalarından

kaçınılmalıdır”

(Görcelioğlu,1984:62).
İklim elemanları ve hava koşulları
Ormanın arıtıcı etkisi ile karbon dioksit ile havanın oksijeni arasında bir denge
sağlamada ormanlar önemlidir. Ormanlar rüzgârın hızına doğal engel oluşturarak rüzgârın
taşıdığı kirli havanın başka alanlara geçişini engeller. “Dünya ormanları üç grupta
toplanmıştır. Bunlardan en önemlisi, yıl boyunca yeşil kalan yağmur ormanlarıdır. Bu
ormanlar, daha ziyade ekvatoral ve tropikal bölgede yer alırlar. Bu orman alanlarında
ağaçların sıklığından, güneş ışınları, orman alt katına ulaşamaz”(Özey,2005:126).
Yerleşim alanları çevresindeki ormanların burada oluşan hava kirliliğini ve gürültüyü
önlemesi ile insanların beden ve ruh sağlığı bakımından büyük önemi vardır.
“Orman katliamı ve benzeri eylemlerle, dünyanın kendi kendini temizleme kapasitesi sürekli
azaltılmaktadır. Örneğin; ormanların atmosfere atılan CO2 yi bağlama kapasitesinin,
orman katliamından önceki kapasitesine ulaşabilmesi için, yani kaybedilen ağaçların
yeniden yetiştirilmesi için; kişi başına 5000 ağaç dikilmesi gerekir… Dünyanın toplam
ormanlık alanı yaklaşık dört milyar hektar (ha) olup, toplam karasal alanın %31’ini
oluşturmaktadır. Mevcut ormanların yaklaşık % 95’i doğal ormanlardan, %5’i ise
plantasyonlardan oluşmaktadır. En fazla orman alanına sahip kıtalar ve toplam dünya
orman alanına oranları itibariyle; Avrupa % 46, Kuzey ve Orta Amerika % 25,7 ve
Afrika %21,8’dir. Orman bakımından dünyanın en zengin beş ülkesi olan Rusya
Federasyonu, Brezilya, Kanada, ABD, Çin, dünya toplam ormanlık alanlarının yarısına
sahiptir”( Orman ve Orman Ürünleri Sektör Raporu, 2012).
İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
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Yaşanılan çağın getirdiği yaşam şeklinin insan sağlığını tehdit edici özellikleri vardır. Bunun
etkilerini azaltmak için sağlık, spor, dinlenme amaçları ile ormanlardan çok fonksiyonlu
faydalanma söz konusu olmuştur.
“Bir ülkenin ekonomisinin düzenli, insanlarının sağlıklı olması için, genel arazinin %
30’unun ormanlarla kaplı olması gerekmektedir. Ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde
orman bir sigortadır” (Güney,2002:57).

Orman çevresinde meydana gelen gürültünün

azaltılmasını sağlar.
“İnsanlığın ortak sorunlarından biri olan kaynak savurganlığının azaltılması ve çevre
kirlenmesinin önlenmesi konularında uluslararasında işbirliği sağlanması gereği, en son
anlatımını, Bruntdland Raporu diye bilinen, Ortak Geleceğimiz adlı raporda bulunuyor. Bu
rapordaki başlıca sav, “sürekli ve dengeli” gelişme savıdır. Buna göre, Zengin uluslar,
yeryüzünün

çevrebilimsel

olanakları

elverdiği

ölçüde

yeni

bir

yaşam

biçimi

benimsemelidirler”(Keleş,1997:12).
Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Orman ekosistemi farklı ağaç toplulukları ile birlikte, diğer bitkiler, hayvanlar,
mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel
çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler ile canlı ve cansız bütün
varlıklar için bir mekân oluşturur. Ülkemiz yaban hayatı ve hayvan türleri açısından
zengin potansiyele sahiptir ve av turizmi ve zooloji bilimi açışından önemlidir.
Biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği olmak üzere 3
kategoriye ayrılır.
“Ekosistemler yabani türlerin varlıklarını sürdürmesi, evrimleşmesi, çeşitlenmesi ve yeni
genetik özellikler kazanması için canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ve kendi içlerinde
etkileşimleri sonucu, çevresel şartlara da bağlı olarak karmaşık ve her biri diğerinden farklı
yapılar ve işlevler kazanmıştır. Gıda ve tarım için önem taşıyan ve giderek azalan canlı
kaynaklar, bu gün bir ülkenin sahip olabileceği önemli avantajlar arasında sayılmaktadır.
Dünyanın tarım yapılabilecek nitelikteki alanları ve su kaynakları hızla kirlenmekte ve yok
olmaktadır. Bilim adamları yakın gelecekte insanların ciddi bir gıda sorunu ile karşı karşıya
kalacağı görüşündedir”
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Ormanlar, hayvan türlerinin barınağı ve yaşama alanıdır. Ormanların toprak üstünde
humus oluşturmasıyla çeşitli türde toprak canlılarının yaşamasını sağlar. Yaban hayatı
geliştirme sahaları olarak belirlenen orman sahaları da vardır.

Biyoloji açısından

"yaşam ortaklığı" olarak görülebilir.
“Biyolojik çeşitliliği korumak için exsitu (doğal yaşam alanı dışında koruma ya da yapay
koruma) ve in-situ koruma (doğal yaşam alanında koruma ya da yerinde koruma)
yaklaşımları izlenmektedir. Her iki yaklaşımda kendine özgü uygulamaları olan kabul
edilmiş programlardır. Ex-situ koruma; gen bankaları, tohum bankaları, hayvanat
bahçeleri, botanik bahçeleri vb. kuruluşlarla gerçekleştirilir. Ancak, ex-situ korumada
türler ile çevre arasındaki etkileşim devam etmediğinden evrimleşme süreci durmaktadır.
Diğer taraftan in-situ koruma alanlarında önlenmesi mümkün olmayan doğal süreçler
sonucu olabilecek zararlar, türlerin bu alanlar dışında da korunması ihtiyacını
doğurmaktadır. Bu nedenle ex-situ ve in-situ koruma çalışmaları birbirini tamamlayıcı
programlar olarak yürütülmektedir.”
İnsan var oluşundan bu yana doğayla etkileşim içinde bulunmuş, insan toplumlarının
toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynakların kullanılmasına bağlı olarak
gelişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğal kaynakların kullanımı modern yaşamın vazgeçilmez bir unsuru ve yarattığı etkiler nedeniyle hem ekonomik boyutu olan hem de toplumsal boyutu olan bir olgu durumuna
gelmiştir.
İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı ve ikili ilişki toplumların sosyo-kültürel ve organizasyonel
yapısı tarafından belirlenmektedir.
Toplum içinde yer alan her toplumsal grup da kendi sosyo-ekonomik konumuna uygun bir
çevre-toplum ilişkileri kurgusu oluşturmaz.
1970'lerden sonra çevre sorunlarının büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte, sosyolojinin bir alt
dalı olarak "çevre sosyolojisi" adıyla yeni bir sosyal bilim disiplini ortaya çıkmıştır.
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Uygulamalar
Ormanı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Çevrenizde orman alanı var mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ormanları dünyanın önemli yaşam alanlarından biridir. Orman çevre ilişkisi doğal ve canlı
hayatı için çok önemlidir. Orman alanlarının azalması gelecek için son derece olumsuz
sonuçlar doğuracaktır. Bu bilgiler ölçeğinde orman ve çevre ilişkisi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. İnsan var oluşundan bu yana ……….. ile etkileşim içinde bulunmuş, insan toplumlarının
toplumsal ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde doğal kaynakların kullanılmasına bağlı olarak
gelişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Futbol
B) Tenis
C) Plastik
D) Doğa
E) Demir
2.Doğal kaynakların kullanımı modern yaşamın vazgeçilmez bir unsuru ve yarattığı etkiler
nedeniyle hem ekonomik boyutu olan hem de toplumsal boyutu olan bir olgu durumuna
gelmiştir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı ve ikili ilişki toplumların sosyo-kültürel ve organizasyonel
yapısı tarafından belirlenmektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
Toplum içinde yer alan her toplumsal grup da kendi sosyo-ekonomik konumuna uygun bir
çevre-toplum ilişkileri kurgusu oluşturmaz. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
5.

1970'lerden sonra çevre sorunlarının büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte, sosyolojinin

bir alt dalı olarak "………. sosyolojisi" adıyla yeni bir sosyal bilim disiplini ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
157

A) Sanayi
B) Tarım
C) Devlet
D) Bloklaşma
E) Çevre
6) Aşağıdakilerden hangisi Ormanların insanlara sağladığı faydalardan değildir?
A) Gıda, yakıt, barınak
B) Temiz hava ve su, ilaç
C) Gelir kaynağı, istihdam, dinlenme,
D) Uzay Bilimi, Astronomik Faydalar
E) Peyzaj gibi maddi-manevi birçok ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel faydalar
7) Aşağıdakilerden hangisi Ormanların ekolojik işlevleri arasındadır?
A) Fotosentez ile oksijen üretimi
B) Karbondioksit tüketimi
C) Erozyon ve sel afetlerini engelleme
D) İklimi düzenleme
E) Hepsi
8) “……………………, toprağı erozyona karşı koruyan vejetasyonu ve organik tabakaları
tahrip eder.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Orman Çoğalımı
B) Orman Dikimi
C) Orman Yangınları
D) Orman Fazlalığı
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E) Orman Çeşitliliği
9) Ormanlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyanın toplam ormanlık alanı yaklaşık dört milyar hektardır
B) Ormanlar toplam karasal alanın %62’sini oluşturur
C) Ormanlar toplam karasal alanın %31’ini oluşturmaktadır
D) Mevcut ormanların yaklaşık % 95’i doğal ormanlardan oluşur
E) Mevcut ormanların %5’i ise plantasyonlardan oluşmaktadır
10) Aşağıdakilerden hangisi orman bakımından dünyanın en zengin ilk beş ülkeleri
arasındadır?
A) Çin
B) İtalya
C) Güney Kore
D) Meksika
E) Fransa
Cevaplar
1-D. 2-A. 3-A. 4-B. 5-E. 6-D. 7-E. 8-C. 9-B. 10-A
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8.GELİŞEN DEĞİŞEN DÜNYADA EKONOMİK COĞRAFYA AÇISINDAN ÇEVRE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Gelişen ve Değişen Dünyada Küresel Çevre Problemi
8.2.Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Dünyada fiziksel değişimler nelerdir?
Dünyada beşeri değişimler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Dünyada

değişim

ve Dünyada değişim ve gelişme Araştırarak ve okuyarak

gelişmeler
Dünyada yaşanan fiziki ve
beşeri olaylar

sürecini kavrayabilmek.
Dünyada yaşanan fiziki ve Araştırarak ve okuyarak
beşeri

olayları

saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Dünya
Değişim
Gelişim
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Giriş
Dünya çok hızlı bir şekilde değişim ve gelişme göstermektedir. Özellikle batılı ülkelerde bu
açık şekilde görülmektedir. Gelişmekte olan ve özellikle de geri kalmış ülkelerde batının her
türlü etkisi her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu konuda ortaya çıkan önemli konuları
açıklamaktır
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8.GELİŞEN DEĞİŞEN DÜNYADA EKONOMİK COĞRAFYA AÇISINDAN ÇEVRE

8.1.Gelişen ve Değişen Dünyada Küresel Çevre Problemi
Modernleşme adına güçlü ülkeler her alanda hem kendi sorunlarını gittikleri ülkelere
taşıdıkları gibi hem de o ülkelerde farklı sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında bu
toplumlara çok fazla da olumlu katkıları olmuştur. Bu bağlamda gelişmiş batı toplumu aynı
zamanda bir uygarlık ortamı da yaratmışlardır.
Bilindiği gibi, modernleşme ve modernleşmenin sonuçları pozitivist felsefeden
kaynaklanmaktadır. Bu süreç tamamıyla insanı merkez almaktadır. Her aşamasında
insan söz konusudur. İnsanın üstün gücü modernleşme ve pozitivist felsefe aksında etkin
olarak görülmektedir. İşte insanın akla dayalı üstün gücü bir yandan dünyada her türlü
gelişme ve değişime sağlarken diğer yandan da çok çeşitli faktörlerle çevreye zarar vermekte
ve küresel çevre problemi yaratmaktadır. Bu açıdan çevrenin tahrip edilmesi, bozulması ve
kirletilmesi önem taşımayan bir olgudur.
Batılı ve diğer gelişmiş ülkeler modernleşme ve ilerleme adına izleyecekleri yollarda
farklılıklar gösterirler. Ancak bu farklılıkların sonucunda benzer yaklaşımlar göstererek her
türlü menfaat için aynı adımları attıklarını görürüz. Ülkelerin yönetim şekilleri ve felsefeleri
ne kadar da değişik de olsa sömürmeye bağlı olarak doğal çevreye bakışları hep aynı
olmuştur. Doğal çevrenin bozulması sömürgeciler için hiç de önemli değildir. Önemli
olan bu ülkelerden kendi hayat sahalarından uzak alanlarda en son dereceye kadar
faydalanmaktadır.
Gelişme ve değişme kavramının akışında yaşamını sürdüren batı toplumları dünyada her
alanda çalışma yapmaktadırlar. Bu çalışmalar doğal ortam içinde yine doğal hayatın
etkilenmesi ölçüsünde devam etmektedirler. Çevre ve doğal kaynaklar insan için önem
taşır ve yine bunlar insanın her alanda kullanacağı en değerli kaynak olarak görülür.
Dünyanın doğal ve beşeri kaynaklarını elinde tutan gelişmiş toplumlar diğer taraftan da
çevreyi tamamen kontrolleri altına almışlardır. Hiç kuşku yok ki, bu kontrol tamamen
kendi çıkarları ölçeğinde gerçekleşmektedir. Özellikle sömürge altında tuttukları
bölgelerde çevre onlar için tamamen maddi kazanç olarak görülmektedir. Çünkü kendi
halkları o bölgede yaşamadıkları için çevrenin korunması ve yaşanabilir ortamın oluşması
onlar için çok önemli değildir. Ortam içindeki ormanlar, doğal kaynaklar, tarım
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yaptıkları/yapmadıkları verimli alanlar (plantasyon dışındaki alanlar) tamamen
gelişmiş toplumların maddi çıkarları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bu düşünce
onların menfaatleri için vazgeçilmez bir hareket olarak görülmektedir.
Batılı ve sanayileşmiş ülkeler atıklarını da üretim yaptığı Asya ve Afrika ülkelerinin
topraklarında bırakması, gömmesi ve yine bu topraklarda nükleer denemeler yapması
çevre katliamına neden olmaktadır. “BM Çevre Programı (UNEP) 5 yıl önceki raporuna
göre, “Televizyon ve cep telefonu gibi elektronik cihaz atıklarındaki artış alarm veriyor.
Amerika Birleşik Devletleri 3 milyon ton, Çin 2,3 milyon ton atıkla çevreye en çok zarar
veren ülkelerin başında geliyor. Cep telefonu atığının Çin’de 2007’ye göre 2020’de 7 kat,
Hindistan’da ise 18 kat artacağı belirtiliyor. Çin’de, atıkların parçalanması işleminde
de, radyasyon tehlikesini hiçe sayarak çocuklar çalıştırılıyor. UNEP, bazı atıkların, az
gelişmiş

ülkelerden

gelişmiş

ülkelere

gönderilmesinin

yerinde

olacağını

bildirmiştir”(NTV,Şubat 2010). Bu işlemler işlenebilir toprağı, yeraltı yer üstü sularını,
denizleri ve okyanusları dolayısıyla doğal hayatı kirletmektedirler.
Gelişmiş ülkeler ekonomilerini güçlendirme ve büyüme uğruna uyguladıkları sömürge
politikalarıyla doğayı olumsuz etkileyecek ilkeler doğrultusunda ilerledikleri açıktır.
Günümüzde kapitalist düşünce sistemi bunun en açık örneğidir. Geçmişten günümüze kadar
dünya siyasi ve ekonomik düzeninde kapitalist projeler hep başarı göstermiş ve her zaman da
ağır basmıştır. Sömüren devletler, kapitalist sistemde çok uzak mesafedeki ülkelerde de
başarılı şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler. Bugün bu modeli en güzel olarak
uygulayan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler dikkat
çekmektedir. Kapitalist sistemin gücü çok fazladır. Kilometre sınırı yoktur. Çok uzak
mesafedeki ülkelerde de özellikle ekonomik başlığı altında devreye girmekte daha sonra
siyasi, askeri, sosyal ve kültürel olarak etki sahasını genişletmektedir.
Kapitalist düzenden sonra etkili olan diğer bir sistem ise sosyalist düzendir. Bu düzen
adına bakılarak kabul edilir gibi görülse de, aslında kapitalist düzenden sömürü etkisi
bakımından çok farklı değildir. Temelde yatan ekonomik unsurlar adı altında toplanan her
türlü etki hem toplumu sömürmekte hem de çevreye olan zararı göz ardı edilmemektedir.
Görüldüğü gibi, bu her iki sistemde de ekonomik anlamda ve var olma sürecinde doğal
kaynaklar öne çıkmakta ve çevre unsuru dikkate alınmayarak çıkar politikaları ön plana
çıkmaktadır. Her iki sistemde de toplum huzursuz ve mutsuzdur. Toplumun beklentileri
karşılanmamakta ve yaşanan çevre bozulmaktadır. Batılı devletlerin yarattığı modern
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uygulamalar başlığı altındaki gelişmeler tamamen toplumun ve çevrenin bozulması, ve
istikametini değiştirmesi anlamına gelmektedir.
Etki altında olan diğer bir deyişle sömürülen ülkelerde meydana gelen değişimler doğal
kaynakları yok etmekte ve çevreyi bozmaktadır. Bunun yanında toplum geçen zamanla
birlikte bir modernleşme sistemi içine de çekilmektedir. Gerek batılı ve gerekse gelişmiş
diğer devletler sundukları yaşam faaliyetleriyle zaman içinde sömürülen toplumu da değişime
zorlamaktadır. Bu değişim bir anda gelişen bir olgu olmayıp zamanla kendiliğinden ortaya
çıkan bir süreç olarak görülmektedir. Değişim toplumun her tabakasında hızları farklı da olsa
süzülerek ve hazmedilerek kendini göstermektedir. Böylelikle toplumun her türlü sömürge
faaliyetlerine alıştığı görülmektedir. Toplumun bazı katmanları artık sömürgeci devletler gibi
düşünmekte ve uygulamalara girmektedir. Daha önceden karşı çıktığı modern yaşama ve
korumacı çevre anlayışına son vermekte ve doğal kaynakları da umursamadan
kullanmaktadırlar. Böylece bu toplumların da çevre bilincinin zayıflayarak kaybolduğunu ve
modern yaşamın gerekliliğini yerine getirdiği görülmektedir.
Bu düzen devam ederken toplum içinde çevreye duyarlı farklı statülerde itirazlar da ortaya
çıkmaktadır. Gelişmenin öneminden bahseden toplumun bir başka katmanı, her şeye rağmen
çevrenin bozulmadan ekonomik gelişmenin olması gerektiğini de dile getirmeye
başlamışlardır. Ekonomik gelişmenin çevreyi yok etmesine karşın, her türlü gelişmeyle
birlikte çevrenin korunmasına daha da önem verileceği üzerinde durmaktadırlar.
Modernleşmenin, gelişmenin öncüsü olan ekonomik kalkınmışlığın ve doğal hayatın
sunduğu olanaklarla sağlandığı görüşü savunulmaktadır. Bu gerçek ve kabul edilir bir
görüştür.
Sanayileşme sürecinin başladığı yıllardan itibaren doğal kaynaklar verimli olarak
kullanılamamış ve çevre konusu çok dikkate alınmamıştır. Ulaşım koşullarının iyileşmesiyle
uzak mesafelerdeki sömürge faaliyetleriyle de çevre tam anlamıyla zarar görmeye başlamıştır.
Diğer taraftan çevreyi koruyarak ekonomik gelişmenin sağlanmasının daha önemli olacağını
savunanların sesinin daha gür ve etkili çıkmasıyla beraber çevre konusu ve doğal hayat daha
da önem kazanmaya başlamıştır. Gerek kapitalist gerekse sosyalist sistem ülkeleri bunu
çok geç fark etse de çevrenin gücünün korunması gerektiği sağlanmıştır. Özellikle
kapitalist ülkeler öncelikle kendi ülkelerindeki doğal kaynaklar ve çevre meselesini ele
almaya başlamışlardır. Himayesindeki sömürge ülkelerinde bu tutum çok geç devreye girmiş
ve gayri ciddi bir koruma güdüsü şeklinde uygulanmaya başlamıştır. Kapitalist sistem içinde
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ekonomik faaliyetlerini sürdüren ülkeler zaman içinde çevreye karşı hassas olmuşlardır.
Sanayileşme ve ekonomik gelişme uğruna doğal hayata ve çevreye verdikleri zarar gelen
tepkilerle telafi edilmeye başlanmıştır. Sanayileşme sonucu elde ettikleri ekonomik güç ile
maddi olanaklarını çevreyi koruma çalışmalarına da harcamaya başlamışlardır.
Böylelikle çevreyi koruyan bir ekonomik felsefe de gelişmeye başlamış ve son yıllarda da
başarı sağlanmıştır. Batılı ülkeler ve Japonya bu anlamda büyük başarı yakalamıştır.
Dünya üzerinde kurulmuş siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik birlikler çevre
konusunda çok çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Bu birlikler özellikle kendi üyeleri
içinde çevreye zarar veren üyelerine ağır cezalar vermektedirler. Böylelikle ekonomik
faaliyetler çevreci diğer bir isimle ekolojik gelişme adıyla yürütülmeye başlanmıştır.
Sanayileşmenin ilk dönemlerinde çevre konusu tamamen dışarıda bırakılmıştır. Oysa “çevre
koruma ve sanayileşme arasında belli ölçüde bir eşdeğerlik bulunduğu, bunlardan sadece
birinin tamamen tercih edilip, diğerinden mutlaka vazgeçmenin söz konusu olmadığı
durumlarda, makul bir noktada uzlaşma da özel bir öneme sahiptir”(Toprak,1993:35) İlkesi
ilk zamanlar geçerli olmamıştır. Ancak sanayi ile birlikte gelişen ülkeler zaman içinde kendi
ülkelerinde çevre korumanın ve sanayileşmenin eş değer olduklarını anlamak zorunda
kalmışlardır.
Uzun zaman sonra olsa da günümüzde çevreyi koruyan ve doğal kaynakları daha verimli
kullanmaya başlayan batılı ve diğer gelişmiş ülkeler dünyanın yaşam sahasını daha
yaşanabilir bir hale getirmeye çalışmaktadırlar. Yapılan her çalışmaya çevre bilincini katan
ülkeler, çevreye küresel bir boyut kazandırmışlardır.
Günümüzde batılı devletlerin sömürgesinden kurtulan ülkeler henüz çevre bilinci
dışındadırlar. Bu ülkelerinde ekonomik gelişmelerini tamamlamadan çevre bilinci zincirine
katılacağı öngörülmemektedir. Çevre bilinci bu ülkelerde ön plana çıkar ve diğer gelişmemiş
ülkeler de buna destek verirse ancak çevrenin küresel boyuttaki önemi sağlanmış olur.
Gelişmiş ülkeler her alanda çok çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bilimsel çalışmalar
toplumların gelişmesi için hızla devam etmektedir. Bilim geliştikçe uygulamalar çok farklı
boyut kazanmakta ve toplumların hizmetine sunulmaktadır. “Günümüz dünya sorunlarının
başında gelen doğal afetler, sadece tabiat şartlarından ortaya çıkmamaktadır. Bu
afetlerin meydana gelişinde insanın rolü çok büyüktür”(Özey,2011:4). Dünyada doğup
büyüdüğü alanı kaygısızca bozan tek canlı insandır. İnsanoğlu her düşüncesini çevre bilinci
ölçeğinde uygulamak zorundadır. “Bilindiği gibi, nükleer santrallerin olumsuz etkilediği
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alan oldukça geniştir. Bu sebeple nükleer santrallerin yapımı özellikle komşu ülkeler
tarafından yakından takip edilmektedir. Çünkü bu santrallerde meydana gelebilecek
olumsuz

koşullar

ve

sonuçlar

çevre

ülkelere

olan

zararı

hissedilir

derecededir”(Doğan,2011:46). Dolayısıyla olumsuz sonuçlar doğurabilecek gelişmeler,
denemeler ve uygulamalar kontrol mekanizması içinde yürütülmelidir. Özellikle nükleer
denemeler hem insana hem de çevreye zarar vermektedir. Bu gibi çalışmaların olumsuz
etkileri son derece yıkıcı, tahrip edici ve yok edicidir.
Dolayısıyla teknolojik gelişmeler toplumlarının geleceğini belirlemektedir. Çevresel
felaketlere neden olabilecek çalışma ve denemeler toplumlara telafisi güç sonuçlar doğuracak
sıkıntılar yaratabilmektedir. İnsanoğlu bir taraftan gelişme ve değişme için çalışmalar
yaparken diğer taraftan da dünyadaki beşeri faaliyetlere (sanayi, tarım, ulaşım, turizm) bağlı
olarak dengeler bozulmaktadır.
Dünya iklimi değişikliğe uğramakta, atmosfer zarar görmekte, doğal su kaynakları yok
olmakta veya buzullar erimekte, eriyen buzullar sellere neden olmakta, diğer taraftan
kuraklık olmakta, doğal bitki örtüsü tahrip edilmekte, doğada yaşayan canlılar yok
olarak türler kaybolmakta, insan sağlığı büyük tehlike altına girmekte, tarım alanları
azalmakta ve buna bağlı olarak beslenme sorunu ortaya çıkmaktadır. Hiç kuşku yok ki
bunların altında yatan temel faktör “küresel iklim değişikliği”dir. “Atmosfer
kirleticilerinden gerek gaz halindeki ve gerekse partikül halindeki pollütantlar, başta insan
sağlığı

olmak

üzere,

bitkilere,

hayvanlara,

iklime

ve

cansız

ortama

zarar

vermektedirler”(Garipağaoğlu,2011:19). Hava kirleticilerinin olumsuz etkisi yadsınamaz
ölçüye gelmektedir.
Yapılan beşeri faaliyetler doğal dengeye zarar vermeye devam etmektedir. Buna bağlı olarak
küresel iklim değişikliğiyle beraber ozon kirliliği oluşmakta ve ozon tabakası incelmektedir.
Bu problem uzun yıllardır bilinmekte ve sürekli olarak gündemde tutulmaktadır. Klor veya
brom içeren kimyasalların stratosfere ulaşması ve reaksiyon oluşturmasıyla ozon
tabakası zarar görmektedir.
Ozon tabakasının incelmesiyle ultra viole ışınları dünya üzerine tehlike saçarak ulaşır.
Ayrıca yapılan faaliyetlerle motorlarda fosil yakıt kullanımı sonucu atmosfere salınan
hidro karbon gazları da dünyaya zarar vermektedir. Bunlar;
Tarımsal üretim azalmakta
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Hayvanlar ve özellikle denizlerdeki balık çeşitleri etkilenmekte
Cilt hastalıkları yayılmakta
Işınlardan özellikle gözlerimiz zarar görmekte
Cilt yanıkları meydana gelmekte
Bağışıklık sistemimiz zarar görmekte
Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına
alınmasını sağlamak amacıyla Kanada’da 16 Eylül 1987’de Ozon Tabakasını İncelten
Maddeler İlişkin Montreal Protokolü kabul edilmiştir. Bu zararların bilincine varan
dünyanın 150’den fazla ülkesi zaman içinde ozon tabakasını korumak için anlaşmaya taraf
olmuşlardır. Türkiye’de 19 Aralık 1991 tarihinde bu protokolü imzalamıştır.

8.2. Değerlendirme
Görüldüğü üzere, çevrenin bozulması, kirlenmesi ve canlıların yok olmasında insan
faktörü çok önemlidir. Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak insanların ve
diğer canlıların beslenme sorunuyla karşı karşıya gelmesi çok yakındır. Atmosferin yapısı
giderek zarar görmektedir. Dünyada meydana gelen aşırı kirlenme ve iklim değişikliği
dünyanın temel eksenin de insan için gerekli ihtiyaçları karşılayamaz hale gelebilir. Bu
bağlamda insan faaliyetleri çevrenin etkilenmeyeceği ölçüde belirlenmeli, ele alınmalı,
değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.
Ekonomik faaliyetler ekolojik perspektif ölçeğinde ele alınmalıdır. Yenilik olarak
görülen modernleşme, aynı zamanda gelişmiş batılı ve diğer önde gelen ülkelerin
politikalarında yıpratmayan, koruyan, bozmayan, telafi edilebilir, geleceği düşünen ve
samimiyet ölçeğinde olmalıdır.
Daha öz düşünüldüğünde politika- ekonomi ve çevre aksında çalışmalar sürdürülebilir ölçekte
ele alınmalı ve yürütülmelidir.
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Uygulamalar
Dünyadaki değişim ve gelişmeleri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Dünyadaki gelişim ve değişimlerin fayda ve zararlarını düşününüz?

173

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişme ve değişme kavramının akışında yaşamını sürdüren batı toplumları dünyada her
alanda çalışma yapmaktadırlar. Bu çalışmalar doğal ortam içinde yine doğal hayatın
etkilenmesi ölçüsünde devam etmektedirler. Bu bağlamda değişim ve gelişimin yarattığı her
türlü sonuç dikkate alınmış ve gerekli unsurlar açıklanmıştır
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Bölüm Soruları
1) Gelişen ve değişen dünyada küresel çevre problemleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Modernleşme adına güçlü ülkeler her alanda hem kendi sorunlarını gittikleri ülkelere
taşıdıkları gibi hem de o ülkelerde farklı sorunları da ortaya çıkarmaktadır
B) Gelişmiş batı toplumu aynı zamanda bir uygarlık ortamı da yaratmışlardır
C) İnsanın üstün gücü modernleşme ve pozitivist felsefe aksında etkin olarak
görülmemektedir.
D) Modernleşme ve modernleşmenin sonuçları pozitivist felsefeden kaynaklanmaktadır
E) İnsanın akla dayalı üstün gücü bir yandan dünyada her türlü gelişme ve değişime sağlar
2)

Aşağıdakilerden

hangisi

gelişmiş

toplumların

maddi

çıkarları

doğrultusunda

değerlendirilen etmenlerden değildir?
A) Ormanlar
B) Doğal Kaynaklar
C) Tarım yaptıkları alanlar
D) İnsanlar
E) Tarım yapmadıkları verimli alanlar
3) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinden doğrudan etkilenmez?
A) Atmosfer
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B) İşlenebilir Toprak
C) Yeraltı ve Yerüstü Suları
D) Denizler
E) Okyanuslar
4) Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin özelliklerinden değildir?
A) Kilometre sınırı yoktur
B) Çok uzak mesafedeki ülkelerde de özellikle ekonomik başlığı altında devreye girer
C) Siyasi ve askeri olarak etki sahasını genişletir
D) Çevreye zararlı etkileri bulunmaz
E) Sosyal ve Kültürel olarak etki sahasını genişletir
5) Aşağıdakilerden hangisi Kapitalist ve Sosyalist sistemlerin ortak özellikleri arasındadır?
A) Her iki sistemde de toplum huzursuz ve mutsuzdur.
B) Toplumun beklentileri karşılanmamakta
C) Yaşanan çevre bozulmakta
D) Ekonomik anlamda ve var olma sürecinde doğal kaynaklar öne çıkmakta ve çevre unsuru
dikkate alınmaz
E) Hepsi
6) “………………. sistem içinde ekonomik faaliyetlerini sürdüren ülkeler zaman içinde
çevreye karşı hassas olmuşlardır.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Sosyalist
B) Komünist
C) Liberalist
D) Realist
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E) Kapitalist
7) Komşu ülkeler arasında yapımları dikkatle yakından takip edilen enerji üretim sahaları
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kömür Çıkarım Alanları
B) Nükleer Santraller
C) Termik Santraller
D) Barajlar
E) Petrol Rafineleri
8) Aşağıdakilerden hangisi Küresel Isınmanın olumsuz sonuçları arasında yer almaz?
A) Doğada yaşayan canlılar yok olarak türler kaybolmakta
B) İnsan sağlığı büyük tehlike altına girmekte
C) Tarım alanları azalmakta
D) Canlıların ömrü uzamaktadır.
E) Beslenme sorunu ortaya çıkmakta
9) Aşağıdakilerden hangisi hidro karbon gazlarının dünyaya verdiği zararlardan değildir?
A) Tarımsal üretim azalmakta
B) Hayvanlar ve özellikle denizlerdeki balık çeşitleri etkilenmekte
C) Işınlar gözlerimiz için lazer görevi görerek olumlu etkilemekte
D) Bağışıklık sistemimiz zarar görmekte
E) Cilt hastalıkları yayılmakta
10) Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını
sağlamak amacıyla Kanada’da 16 Eylül 1987’de Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin
kabul edilen protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montreal
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B) Kyoto
C) Londra
D) Paris
E) Berlin
Cevaplar
1-C. 2-D. 3-A. 4-D. 5-E. 6-E. 7-B. 8-D. 9-C. 10-A
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9.BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EKONOMİK COĞRAFYADAKİ YERİ

179

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Bazı Gelişmiş Ülkelerin Ekonomik Coğrafyadaki Yeri
9.1. Fransa
9.2. Almanya
9.3. İngiltere
9.4.Japonya
9.5.Amerika Birleşik Devletleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bazı gelişmiş ülkelerin ekonomik coğrafyadaki yeri nedir?
Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik, para ve
ticari özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği

veya

geliştirileceği
Bazı gelişmiş ülkeler

Bazı

gelişmiş

ülkelerin

Bazı

gelişmiş

ülkelerin

ekonomik coğrafya ilişkisini ekonomik coğrafya ilişkisini
değerlendirebilmek.

ilişkisini yorumlamak

Fransa, Almanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İngiltere,
Japonya ve Amerika Birleşik Japonya ve Amerika Birleşik Japonya ve Amerika Birleşik
Devletleri

Devletleri’nin

ekonomik Devletleri’nin

gücünü kavrayabilmek.

gücünün

ekonomik
önemini

görebilmek
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Anahtar Kavramlar
Fransa
Almanya
İngiltere
Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri

183

Giriş
Ekonomik faaliyetler insanoğlu ve dünya için son derece önemlidir. Fransa, Almanya,
İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler ekonomik faaliyetler
bakımından öne çıkmışlardır. Bu özellikleriyle ekonomik yapıları sağlamdır ve güçlerini diğer
dünya ülkeleri üzerinde hissettirmektedirler.
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9. Bazı Gelişmiş Ülkelerin Ekonomik Coğrafyadaki Yeri
II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok batılı ülkede gerçek bir endişe vardı. Düşmanlıkların sona
ermesinden sonra, 1930’lu yıllardaki duruma geri dönülemeyeceği korkusu yaşanıyordu.
Ancak bu kuşkular yersizdi. Çünkü 1940’lı yılların ikinci yarısından (2. Dünya Savaşı
sonrası) sonra geçen dönemde batı ülkelerinde çok hızlı bir ekonomik büyüme gözlendi.
9.1.Fransa
A. YENİ COLBERTİZM DÖNEMİ
Fransa’da devlet müdahalesi eski bir gelenektir. Ekonomiye müdahale Fransa’da XIV.
Louis’in bakanı olan Colbert’e kadar uzanır. Colbert, Fransa’da lüks endüstriyel ürün
üretimine öncelik vererek hem ulusal üretimin hem de ihracatın artırılmasına gayret
göstermiştir. Bir bakıma 1944’te Fransa’nın başına geçen yeni iktidar bu ulusal eğilimi
yeniden canlandırmıştır.
İ. Charles de Gaulle ve Maurice Thorez Dönemi:
Biri milliyetçi (İ. Charles de Gaulle) diğeri komünist (Maurice Thorez) olan bu iki devlet
adamı geçici olarak iş birliği yapmışlar ve 1945 sonrası bu iki yıl içinde Fransa’da bir yandan
millileştirmeler, diğer yandan sosyal güvenlik sistemi ve planlama yürürlüğü konmuştur.
1946’da De Gaulle, 1947’de komünistler iktidarı terk etmişlerdir.
İİ. Pierre Mendes-France ve Antoine Pinay Dönemi:
Pierre Mendes-France ve Antoine Pinay Fransa’da sıkı para ve finans politikalarını
yürürlüğe koymuşlardır. 1948 yılında Mayer planı’yla Frank % 80 oranında devalüe
edilmişti ve piyasadan 5000 franklar toplatılmıştı. Ancak 1950 yılında Kore Savaşı
nedeniyle yeni bir enflasyon dalgası ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Mart 1952’de A. Pinay
sıkı para ve maliye politikasını yürürlüğe koydu. Ekonomideki likiditeyi azaltmak için
ünlü altın teminatlı borç senetlerini ihraç etti. Eylül 1952’de de ücretler donduruldu.
Ancak 1950’li yılların ortasında Cezayir Savaşı nedeniyle enflasyon yeniden ortaya çıktı.
1958 aralığında A. Pinay yeniden sıkı para ve maliye politikasını yürürlüğe koydu.
İİİ. Jean Monnet Dönemi:
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Jean Monnet’in ismi hem Avrupa’nın inşasıyla birlikte hem de Fransa’da yürürlüğe
konan ilk planlarla birlikte anılır. Fransa’da 1947’den 1961 yılına kadar üç plan
yürürlüğe konmuştur.
B. 1960’LI YILLARDAKİ GELİŞMELER
1958 yılı, Fransa ekonomi tarihinin dönüm noktasıdır. Mayıs 1958’de General De Gaulle
iktidara yeniden geldi. Fransa ortak pazara girdi. Böylece ticari dengesizliklerin, bütçe
açıklarının ya da enflasyonun olmadığı bir ekonomik büyüme 1960’lı yılların sonlarına kadar
sürdü.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa’da uygulanan ekonomik politikalar ulusal ekonomik
planlama ile demokratik, kapitalist toplumun etkin ve uyumlu bir bileşimi olmuştur. Fransa
ekonomisi 1949-1969 yılları arasında yıllık ortalama % 4.7 büyümüş, devlet ekonomik
yaşamda düzenleyici bir rol oynamış, devlet müdahalesinin belirgin özelliği ise “ yol
gösterici planlama” olmuştur.
C. FRANSA’NIN ALMAN MODELİNİ BENİMSEMESİ
Fransa

1980’li

yılların

başında

Mauray

hükümetinin

Keynesci

reçetelerinin

başarısızlığa uğramasından sonra zımnen Alman modelini benimsemiştir.
Mayıs ve Haziran 1981 seçimlerini sosyalistler kazanınca, komünistlerle birlikte
hükümet kurdular. Yeni hükümet bazı yapısal reformlara girişti. Bu bağlamda
millileştirmeler ve Auroux Yasaları gündeme geldi ve bir konjonktürel genişletici politika
benimsendi. Bu politikaların içeriğini kamu harcamalarının, ücret ve maaşların artırılması
oluşturuyordu. Nitekim ücretler % 10, maaşlar % 4 ve aile yardımları % 50 arttırılmıştır. Bu
politikalar izlenirken ABD’nin durumunun empoze ettiği doğrultuda faiz oranları
arttırılmıştır. Bu politikanın sonuçları ne iyi ne kötü olarak nitelenebilir. Ekonomik
faaliyetlerdeki artış zayıf kalmıştır ve ekonomik büyüme yıllık % 2’yi aşmamıştır. Buna
karşılık dış açıklar endişe verici düzeye ulaşmıştır. Bu koşullarda Haziran 1982’de ekonomi
politikasına yeniden düzen vermek gerekmiştir. Böylece kamu harcamaları azaltılmış, ücret
ve fiyatlara blokaj getirilmiştir. Mart 1983’te 18 ay içinde Frank’ın üçüncü kez devalüe
edildiğine tanık oluyoruz. Bu devalüasyonu çok sıkı para ve maliye politikaları izlemiş
ve ücretlerde endekslemeye son verilmiştir. Bir diğer deyişle, insanların satın alma gücü
düşürülmüştür. Bu sırada özel kişilerin yurt dışına döviz çıkarmalarına da bir sınır
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getirilmiştir. Kamu bütçesi 1970’lerdeki Raymond BARRE hükümetinin bütçesine
benzetilmeye çalışılmıştır. Böylece bir sol Barrizm’inden söz edilmeye başlanmıştır.
Öte yandan Alman modelinden esinlenilerek güçlü frank politikası benimsenmiştir.
Böylece önce enflasyonla mücadele yolu benimsenmiş, daha sonra endüstriyel imalatta
uzmanlaşmada değişiklik gündeme gelmiştir. Enflasyon oranı Almanya düzeyine inince,
Frank’ın değer kaybına neden olan faktörlerden biri ortadan kalmıştır. Satın alma gücünde
düşüş olmuştur. Bu stratejinin başarı koşulu olarak ön plana işletmelerin prodüktiviteleri
çıkmıştır. Böylece Fransız firmaları da Alman firmaları gibi üretim maliyetlerini düşürmeye
ve fiyatlara az duyarlı mal üretmeye yönelmişlerdir.
9.2.Almanya
1945 yılında Almanya’da tam bir felaket yaşanıyordu. Ancak aradan geçen 15 yıl (1945-1960
arası) içinde Almanya’nın

Avrupa’da ilk sıraya geçmesi bir mucize olarak

nitelenmektedir.
ALMAN FEDERAL CUMHURİYETİNİN ADIM ADIM GERÇEKLEŞMESİ
Alman Federal Cumhuriyeti’nin kurumları resmen 1949 yılında ortaya çıkmıştır.
Aradan geçen zamanda Almanya’yı müttefikler yönetmiştir. 1946 yılında ABD başkan
danışmanı

M.

Morgenthau,

Almanya’nın

münhasıran

bir

tarım

ülkesine

dönüştürülmesini önermiştir. Nitekim müttefikler ancak Nisan 1950’de ağır endüstrinin
kurulmasına izin vermişler ve Mart 1949’a kadar Alman fabrikalarını sökmekle
uğraşmışlardır. Bu dönemde yeni alman parası D. Mark Avrupa’nın en zayıf parasıydı ve
Eylül 1949’da % 29’dan daha fazla devalüe edilmişti.
B. YENİ BİR PARA OLARAK D. MARK
F. Almanya’da 1948’de önce aniden bir parasal reform yapıldı ve piyasadaki para stoku
birdenbire çok önemli bir oranda azaldı. Bu durum fiyatlarda birdenbire önemli düşüşlere
neden oldu. Bu sonuca ulaşmak için bir para ikamesi organize edilerek Reich Marklar
Deuthche Marklarla değiştirildi. Marklık bir tavan sınırı içinde eski markla yeni markın
birebir değiştirilmesine izin verildi. Bu durum bu miktarı aşan bütün likit varlıklarda yoğun
bir sterilizasyon meydana getirdi. Ayrıca bir servet vergisi konuldu.
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1957 yılında Alman Merkez Bankası, Bundesbank ya da kısaca “BuBa” yeni bir stratejiye
kavuştu. Bankaya politik iktidardan bağımsızlaştırılarak D. Markın paritesini savunma görevi
verildi. Böylece Rhin ötesinde enflasyon yapısal olarak en düşük düzeye indi.
C.SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ MODELİ
Almanya’da II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan politikalar iki açıdan önem
taşımaktadır.
-Savaş sonrasında Almanya gerçekleştirdiği ekonomik gelişme ile Avrupa kıtasının ekonomik
lideri olmuştur.
-İkinci olarak kendilerinin sosyal piyasa ekonomisi olarak adlandırdıkları bu model, serbest
piyasa ile önemli boyutlarda devlet müdahalesinin birlikteliğine dayanmaktadır.
Bu uygulamanın özü, piyasanın kaynak dağılımını sağlayacı temel mekanizma olması ve
devletin rekabetçi piyasa sisteminin işleyişini güvence altına almak için müdahale etme
gereğidir. Müdahaleler piyasa mekanizmasının işleyişini bozucu değil, onunla uyumlu
olmalıdır.
Almanya’da uygulanan ve Sosyal Piyasa Ekonomisi olarak adlandırılan model, büyük
ölçüde neoliberal düşüncenin Almanya’ya özgü biçimi olan Ordo-Liberalizm anlayışına
dayanmaktadır. Almanya, Batı Avrupa ülkeleri içinde 1950’lere dek liberal gelenekleri
en az olan ülkedir. Buna karşılık toplumsal refah amaçlı devlet müdahaleciliğinin ilk
örneklerinden biri Bismarck Almanya’sında yaşanmıştır. Nasyonal sosyalist deney ise,
güdümlü düzenleyici kapitalizmin tipik bir örneğini oluşturur. Kısaca, Alman tarihi, ülkenin
sanayileşmesinde devletin sürekli olarak önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle Almanya’da Neo-Liberalizmin değil, liberaslizmin doğuşu ve oluşmasında
söz edilmesi daha doğru olabilir. Bir başka anlatımla vahşi kapitalizmin ıslah edilmesi
düşüncesine dayanan Neo-Liberalizm (ya da Almanya’daki biçimi ile Ordo-Liberalizm)
aslında Almanya’nın ilk liberalizmidir.
Almanya’nın Ordo-Liberalizmi, Walter Eucken’in kurucusu olduğu Frieburg Okulu tarafında,
Wilhelm Röpke, Alexandre Rustow gibi düşünürler tarafında geliştirilmiştir. Eucken, serbest
piyasa ekonomisi içinde tam rekabetin bir ordro-naturel (doğal düzen) olarak
kendiliğinden var olmayıp bir ordro-social (sosyal-düzen) olarak devlet tarafından
organize edilmesi ve yasal önlemlerle korunması gereken bir düzen olduğunu
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savunmuştur. Bu anlamdaki teorik tartışmalar, piyasa ekonomisi için pratik değeri olan
sosyal piyasa ekonomisi modelinin gelişmesini sağlamıştır.
Sosyal Piyasa Ekonomisi iki temel tezden oluşmaktadır.
İ. Çalışma ve başarı rekabeti(fonksiyonel rekabet)
İİ. Sosyal dengeleme
Alman Sosyal Piyasa Ekonomisi, ekonomik sağlanmasında bilinen en etkin sürecin rekabet
olduğu anlayışına dayanır. Diğer yandan etkin bir ekonomik başarı, tatminkar bir sosyal
politikanın ön koşulu olarak görülmektedir. Rekabetin kendi kendini sürdürebilen ve
dolayısıyla kendi haline bırakılabilecek bir süreç olmadığı düşünülmektedir. Piyasa işleyişini
belirleyen bir süreç olarak olarak rekabetin, devlet tarafından korunup yönlendirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca piyasa güçlerinin toplumsal adalet açısından arzu edilmeyen sonuçlar
yaratma eğilimi karşısında bir takım telafi mekanizmaları geliştirilmiştir. Başlıca toplumsal
düzenlemeler, istihdam güvenliği, çalışanların korunması ve gelir dağılımı alanlarındadır.
Sosyal Piyasa Ekonomisi modelinde ekonomik büyüme yalnızca ekonomik bir hedef
olmayıp, herkese daha yüksek gelir düzeylerinin sağlanabilmesi ve etkin bir sosyal
güvenlik sisteminin sürdürülebilmesi bakımından önemli bir sosyal unsur olarak
görülür.
Hızlı ekonomik büyüme yanında temel sosyal amaç, büyümenin nimetlerinden tüm
toplum kesimlerinin adil biçimde yararlanmasıdır. Bu amaçla artan oranlı bir vergi sistemi
kullanılır. Öte yandan fırsat eşitliği bakımından çok büyük önem verilen eğitim tamamen
devletin elinde olup, hem orta hem de üniversite eğitimi ücretsizdir.
Modelde özellikle üzerinde durulan unsurlardan biri de, tüketicinin korunması ve
rekabetin düzenlenmesidir. Bu amaçla haksız rekabetin ve piyasa gücünün kötüye
kullanılmasının önlenmesi için uygun yasal-kurumsal çerçevenin oluşturulması devletin
sorumluluğundadır.
Çoğu sanayileşmiş ülkede uygulanan istihdam güvenliği, kaza sigortası, özellikle küçük
yaştaki işçilerin çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi uygulamaların Almanya’da 19.
yy da Birmarck’a kadar uzanan bir geçmişi vardır. Gelir dağılımının iyileştirilmesi
alanında yalnızca artan oranlı gelir vergilerine değil, doğrudan transfer ödemelerine de
başvurulur. Ayrıca işçilerin çalıştıkları işletmeden kar payı almalarına ilişkin düzenlemeler
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getirilmiştir. Çalışanların temsilcilerinin kararlara katılımını sağlayan endüstriyel demokrasi,
önceleri belirli sanayi kollarında uygulanmış, 1976’da ise 2000 ya da daha fazla işçi
çalıştıran iş yerlerini

kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Devletin düşük gelir

gruplarına yönelik bir diğer faaliyeti, konut yapım alanındadır.
1960’lı yılların ortalarından itibaren sosyal demokratların iktidara gelmesiyle, ekonomi
bakanı SChiller, rasyonel sosyal piyasa ekonomisini savunmuştur. Fransa’daki planlama
yaklaşımının da etkisiyle bu görüş, “mümkün olduğu kadar rekabet, gerekli olduğu kadar
planlama” biçiminde formüle edilmiştir. Böylelikle Almanya’da gelenekleşmiş olan
ekonomik düzen düşüncesi ve rekabet politikası ile Keynesyen makro ekonomi politikasının
bir sentezi oluşturulmuştur. Bir başka anlatımla, ekonomi politikası ile makro süreç
yönlendirilirken mikro yönlendirme piyasalara bırakılmaktadır.
D. MARKIN VE FEDERAL ALMANYA’NIN GÜCÜNDE ARTIŞ DÖNEMİ
Almanya, 1960’lı yıllarda konjonktürel alanda olduğu gibi yapısal politika alanında da
Kıta Avrupası ülkelerine hangi yolu izleyeceklerini göstermiştir. 1960’lı yıllarda DM sürekli
olarak güçlenmiştir. Güçlü paranın fazilet döngüsü Almanya’nın gerçek bir para gücüne
dönüşmesine neden olmuştur. Bu fazilet döngüsünün parasal boyutunun nedeni, Federal
Almanya’da enflasyon oranının düşüklüğüdür.
Markın gücünün reel boyutu, Almanya’nın imalat sektöründe uzmanlaşmasına neden
olmuştur. Almanya bazı sektörlere yönelirken bazılarını da terk etmiştir. Böylece Almanya
sistematik olarak talebin fiyat esnekliği az olan malların üretimine yönelmiştir. Bu malların
arasında lüks otomobilleri, ileri teknoloji makinaları, kimyasal ürünleri sayabiliriz. Böylece
Almanya, fiyat koyucu ülke olmuştur.
E. BATI VE DOĞU ALMANYA’NIN BİRLEŞMESİNİN YARATTIĞI SIKINTILAR
1989-90 yıllarında Almanya’nın birleşmesi büyük bir sürpriz yarattı. Bu durum
Almanya ekonomisinin tamamını altüst etti.
1980’li yıllar boyunca Alman Markı sürekli olarak revalüe edilmekteydi. Bunun
sonucu olarak Avrupa Para Sistemine “mark” bölgesi adı verilmeye başlanmıştı. Ancak
iki Almanya’nın 1 Temmuz 1990’da birleşmesiyle bazı tereddütler başladı. Bu operasyon
sonucu dolaşımdaki para arzı artarken doğu bölgesinde üretimde bir çöküş yaşanıyordu. Bu
koşullarda markın zayıflamasını önlemek için para otoriteleri faiz oranlarını yükselttiler.
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1980’li yıllarda Almanya’da maliye politikası genişletici bir görünüm kazandı.
1982’ye kadar sosyal demokratlar sistematik olarak bütçe açıklarına göz yummuşlardır. Oysa
Hristiyan-demokratlar hem vergileri, hem bütçe açıklarını düşürmeye çalışmışlardır. İki
Almanya’nın birleşmesinin her şeyi altüst etmesinden az önce bu hedefe ulaşmıştı. Ancak iki
Almanya’nın birleşmesiyle doğu bölgesine emeklilerin finansmanı, makine ve teçhizatın
yenilenmesi ve işsizlere yardım amacıyla çok büyük fon transferleri yapılmıştır. Bu sırada bir
yandan vergi oranları arttırılırken, öte yandan bütçe açıklarının artmasına izin verilmiştir.
9.3. İngiltere
Sanayi Devrimi 18. yüzyılın sonunda İngiltere’de başlamıştı. Daha 17. yüzyıldan
itibaren, ticari kapitalizm dönemindeki fetihler yoluyla geniş bir coğrafi alana yayılan
imparatorluk, ucuz hammadde kaynaklarına, ucuz işgücüne ve gıda maddelerine ulaşma
olanaklarına sahipti. Sanayi Devrimini başlatan ülke olma avantajlarının da eklenmesiyle
İngiltere, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarına dek en önemli dünya devleti
durumundaydı.
Bu dönemde İngiltere serbest ticareti savunurken, Almanya ve ABD de F. List, J.
Carey gibi iktisatçılar serbest ticarete karşı çıkıyor ve sanayileşebilmek için gümrük
vergilerinin önemini vurguluyorlardı. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Almanya ve
ABD’nin yükselişi İngiltere’nin gücünü sınırlayabilmişti. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ise, bu savaştan en az zarar en fazla yarar ile çıkan ABD, dünya gücünü
devralıyordu.
Ekonomik liberalizmin anayurdu İngiltere’de 1945 Temmuzunda Clement Attlee
liderliğindeki İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi sürpriz bir gelişme idi.
YENİ SOSYO-EKONOMİK YAPININ OLUŞMASI: BUTSKELLİZM
İngiltere’de

1945-51

İşçi

Partisi

Hükümeti’nin

ardından

1952-55

arasında

muhafazakarlar iktidara geldiler. Bu iki partinin birbirlerinden farklı tercih ve önceliklere
sahip olmalarına ve İngiltere’de siyasal iktidarın sık sık bu iki parti arasında el değiştirmesine
karşın ekonomi politikalarında belli bir süreklilik söz konusu olmuştur. İngiltere sosyoekonomik yapısı üzerindeki bu konsensusa butskellizm denilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ulusallaştırmalar, devletin ekonomik yaşama
müdahalesinin yaygın ve geniş kabul gören bir yöntemiydi. İngiliz İşçi Partisi de 1945’te
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iktidara geldiğinde öncelikle sağlık hizmetlerini devletleştirdi (bu konuda William Beveridge
1942’de hükümete bir rapor sunmuştu).
Böylelikle bütün doktorlar, hemşireler ve sağlık elemanları devlet memuru
olurken sağlık hizmetleri bedava verilmeye başlandı. William Beveridge 1944’te
hükümete “serbest bir toplumda tam istihdam” adlı bir rapor daha sundu. Beveridge’in bu
ikinci raporu da ekonomik büyümeyi garanti etmek için ekonomiye devlet müdahalesini
öngörüyordu. Bu doğrultuda madenler, merkez bankası, elektrik, hava, kara, demiryolları ve
denizcilik şirketleri ulusallaştırıldı. Muhafazakarların iktidarda olduğu 1953 yılında bile kara
taşıma şirketlerinin ulusallaştırılmalarına tanık olundu.
Öte yandan bireysel özgürlük geleneğinin güçlü olduğu İngiltere’de devletin
ekonomiye müdahalesi daha çok kamu mülkiyeti, bazı temel kamusal hizmetlerin sağlanması,
(sağlık, eğitim, iş güvenliği ve işsizlik sigortası gibi) ve maliye politikası araçları ile (gelirin
yeniden dağıtımı için vergileme politikası gibi) gerçekleştirilmiş, örneğin planlama
mekanizması Fransa’daki kadar etkin bir biçimde kullanılmamıştır.
B.STERLİN SORUNU
Bretton Woods Para Sisteminde sterlin rezerv para olarak kullanılmaya devam edilecekti.
1960 yılında İngiliz parası merkez bankalarının döviz rezervlerinin hala üçte ikisini
oluşturuyordu. Gerçekten de dolar açığı ellerinde ABD doları bulunduran ülkeleri dolarlarını
ABD’den mal satın almaya yöneltmekteydi. Tersine, İngiliz parası sterlin ankeslerinin
sağladığı faiz garantisi de hesaba katıldığında geleneksel plasman parası olmaya devam
ediyordu.
Ancak bu durum Büyük Britanya açısından somut olarak çok önemli bir finansal yük
oluşturuyordu. Bu nedenle, sterlin devalüe edildi. Ancak, yine de ellerinde sterlin ankesi
bulunduranlara bir getiri vermek gerekti ve bu faiz oranı uluslararası diğer plasman
şekillerinin getirisinin üzerindeydi. Bu durum İngiltere’deki faiz oranlarının diğer gelişmiş
ülke faiz oranlarının üzerinde olduğunu vurgulamaktadır ve hiç kuşkusuz ki, İngiltere’de
yatırımlar üzerinde fren etkisi yaratmıştır. Böylece 1945-60 yılları arasında İngiltere’de
yatırımlar GSYH’ya oranı sürekli olarak % 20’nin altında kalmıştır. Oysa aynı dönemde
Fransa ve Japonya’da yatırımların GSYH’ya oranı %30’ları aşmaktaydı.
Öte yandan “stop and go” olgusu nedeniyle de İngiltere’de ekonomik büyüme
konjonktürel blokajlarla da karşı karşıya kalmıştır. Gerçekten de her ne zaman döviz
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piyasalarında spekülatif baskılar oluştuğunda, İngiliz sıkı para politikası izlemek zorunda
kalmıştır. 1947,1949,1951,1955ve 1960 yıllarında bu tür politikaların izlendiğine tanık
oluyoruz. Bütün bunların ötesinde söz konusu dönemde İngiltere ekonomisinin bir önemli
sorunu da endüstrisinin yaşlılığı ve prodüktivite alanında geri kalması olmuştur. Buna en
güzel kanıt savaş yıllarında gıda maddelerine getirilen kısıtlamaların ancak 1954 yılında
kaldırılabilmiş olmasıdır. Oysa Fransa’da bu tür kısıtlamalar 1949’da sona erdirilmişti.
C.STERLİN Mİ? ENDÜSTRİ Mİ?
1980 yılında İngiltere dünya nihai makine ve teçhizat ihracatının yalnızca
%7.4’ünü

gerçekleştirmiştir.

Bu

rakam

Fransa’nınkiyle

aynı,

Federal

Almanya’nınkinin ise yarısıdır. 1980 yılında dünya ihracatında ABD’nin payı %13,3,
Almanya’nın payı %14,7, Japonya’nın payı % 11,2 idi. Bu rakamlar İngiltere için gerçek
bir gerilemeyi ifade ediyordu. 1960-1980 yılları arasında İngiltere’nin dünya ihracatı
içindeki payı yarı yarıya azalmıştır. Bu, İngiltere ekonomisindeki yapısal bir zayıflığın
işaretiydi. Bunda özellikle İngiliz endüstrisinin orta düzeyde uzmanlaşmasının rolü büyük
olmuştur. Uzun dönemde İngiltere ne zayıf endüstri ve güçlü para seçimi ne de tam tersi bir
yandan güçlü para, öte yandan zayıf endüstri zayıf para seçimi yapmıştır. 1960-1979 yılları
arasında sterlin, dolar karşısında %20, mark ve yen karşısında da %50’den fazla değer
yitirmiştir. Bu arada İngiliz endüstrisi batılı rakipler karşısında rekabet gücünü giderek
yitirmiştir.
D. THATCHERİSM: MUHAFAZAKAR DEVRİM
1979 ilkbaharında iktidara gelen Margaret Thatcher özelleştirmeyi, en yüksek
vergi oranlarının düşürülmesini, sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesini ve sıkı para ve
bütçe politikasını içeren ultra liberal bir programı yürürlüğe koydu. Bu, arz yanlı liberal
bir monetarizmdi.
9.4. Japonya
Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası gösterdiği gelişme kuşkusuz olağanüstü
boyutlardadır. Özellikle 1953-1973 arasındaki yirmi yıllık süre içinde Japonya, bir tarım
ekonomisinden dünyanın en büyük çelik ve otomobil ihracatçısına dönüşmüş, yaşam
standartları önemli ölçüde yükselmiştir. Aslında Japonya bundan yüz yıl kadar önce de
Batı’yı kendisine felaket getirecek bir biçimde- askeri ve emperyalist yönleriyle taklit
eden ilk Asya ülkesi olarak zaten sivrilmiştir. İkinci Dünya Savaşında ise büyük zararlara
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uğramış ve geleneksel pazarları ile kendisini besleyen ülkelerden kopmuştu ama onarılabilir
bir sınai alt yapısı, yetenekli, iyi eğitim görmüş bir nüfusu vardı.
A.YAPILAN REFORMLAR
1945’i izleyen birkaç yıl boyunca Japonya, bitkin, işgal altında bir ülkeydi ve
Amerikan yardımına bağımlı durumdaydı. Dolayısıyla 1946 yılında ABD’nin etkisiyle çok
partili parlamenter sisteme geçilmiş, 1947 seçimlerinde liberal parti üstünlük sağlamıştır.
Almanya’da olduğu gibi savaş nedeniyle ortaya çıkan enflasyonist baskıları gidermeye
yönelik bir para reformu yapılmıştır.
Tarım sektöründe 1946’da bir tarım reformu yapılmıştır. İstihdamının artırılması
için tarım reformuyla tarla büyüklükleri küçültülmüştür. Böylece 1947 yılından itibaren
gıdada kendi kendine yeterlilik sağlanmıştır. Bunun yanısıra nüfus patlamasına engel
olmak için doğum kontrollerine ağırlık verilmiştir.
Endüstri sektöründe, Amerikalılar “Zaibatsu”ları dağıtma gayreti içine girmişleridir.
Bu çok büyük kümelenmelerde her türlü faaliyet (endüstri, bankacılık, ticaret…), faaliyeti
yapan aile (Mitsui, Mitsubishi ya da Sumutomo) etrafında toplanmıştı. Ancak ABD bunda
çok fazla başarılı olamamış ve Japonya ekonomisinde çok büyük grupların varlığı sürmüştür.
Aynı zamanda Japonya ekonomisindeki küçük ölçekli firmalar da faaliyet gösteriyordu. Bu
nedenle Japon ekonomisindeki düalizmden söz ediliyordu.
Para alanında, 1948’de bir reform yapılmıştır. O zamana kadar enflasyon yıllık
yaklaşık % 100 düzeyinde seyrederken birdenbire düşürülmüştür. Ancak enflasyon oranı
1950’li yıllar boyunca diğer endüstrileşmiş ülkelerin üzerinde seyretmiştir. Bu sırada yenin
dolara göre paritesi 1 dolar=360 yen olarak belirlenmiştir.
B.JAPON MUCİZESİNE DOĞRU
Kore Savaşı, bir başka biçimde Japon mucizesi üzerinde dolaylı etkiler
yaratmıştır. ABD’nin savunma harcamalarının büyük ölçüde artışı Japonya’nın ihracata
yönelik şirketlerine güç katmıştır. Örneğin Toyota iflas tehlikesi yaşarken ABD Savunma
Bakanlığının yaptığı ilk kamyon siparişi sayesinde kurtulmuştur. Benzer gelişmeler pek çok
Japon şirketi için söz konusu olmuştur. Yine, Kore Savaşı sırasında Japonya’da üstlenen
Amerikan askerlerinin yaptıkları harcamalar da ekonominin canlanmasında etken olmuştu.
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Elbette “Japon Mucizesi” olarak da nitelendirilen bu gelişmenin ardında Amerika’nın
Kore ve daha sonra Vietnam savaşında yaptığı harcamaların itici gücünün çok ötesinde
etkenler vardır. Bunlar arasında Batı’nın yönetim ve üretim tekniklerini ödünç alırken bunları
geliştirerek uygulamaları, eğitime verilen önem, çok çalışma ve işyerine bağlılık, işçi-işveren
anlaşmazlıklarını uzlaşma ve boyun eğme yollarını birlikte kullanarak çözmekten yana bir
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harcamalarının düşük olduğu bir ülke olması vb. sayılabilir. Bütün bunların yanında kültürel
ve sosyolojik etkenlere ağırlık veren açıklamalar da vardır.
Hangi etkenlere ağırlık verilirse verilsin, sonuçların olağanüstü olduğu tartışılmazdır.
Japonya’da 1950-1973 arasında GSHiH yıllık ortalama %10.5 oranında artmıştır.
Bütün 1950’li yıllar boyunca Japonya’nın ihracatı ekonomik gelişmelerin en önemli
faktörlerinden birisi olmuştur. İhracat, sistematik olarak GSYH’dan daha hızlı artmıştır (yıllık
ortalama %15 civarında. Bu oran zaman zaman % 30’lara yükselmiştir).
Düşünülenlerin aksine, Japonya ekonomik büyümesinde iç talep sürükleyici rol
oynamıştır. Çünkü her şeye rağmen GSYH içinde ihracatın oranı Avrupa ülkelerinin altında
kalmıştır.
Hızlı ekonomik büyümenin en önemli nedenini, yatırımlarda aramak gerekir. Özellikle
Japon halkının yüksek tasarruf eğilimi (GSYH’nın %30’undan fazla) nedeniyle yapılan
yatırımlar, ekonomik boom dönemlerinin yaşanmasına olanak vermiştir. Ayrıca yapılan
yatırımların etkinliğinin de yüksek olması, ekonomik büyüme oranının yüksek olmasına
neden olmuştur.
C.DEVLETİN DESTEĞİYLE JAPONYA’NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GÜÇ OLMASI
1968 yılında Japonya, ABD ve Sovyetler Birliği’nden hemen sonra dünyanın
üçüncü gücü oldu. Japonya ekonomisinin büyüme hızının yüksekliği Japonya’nın Avrupa
ülkelerini yakalayıp geçmesine olanak vermiştir. Kuşkusuz Japon ekonomisi liberal bir
ekonomiydi. Piyasalarda rekabet söz konusuydu ve serbest girişim geçerliydi. Ancak bütün
bunlar kamunun bir kılavuzluk işlevi yapmasını engellemiyordu.
Korumacılık kamu müdahalesinin birinci biçimiydi. Japonya, kendi iç piyasasını
çok sıkı bir şekilde korumuştur. Böylece örneğin pirinç ithalatı yasaklanmıştır, yurt içi
otomobil fiyatları dünya fiyatlarının üzerinde olabilmiştir. Ancak bu korumacılık bir otarşik
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durum yaratmaktan çok F. List’in dediği gibi öğretici korumacılıktı. Nitekim bir süre sonra
Japonlar uzmanlaştıkları dallarda dünya fiyatlarının altında üretim yapmaya başladılar.
D.JAPONYA’NIN DAHA ÖNCE KÜRESELLEŞME AŞAMASINA ULAŞMASI
Japon himayeciliği ve her ne pahasına olursa olsun piyasaların fethedilmesi stratejisi,
Japonya’ya rakip endüstriyel ülkelerde endişelere neden olmuştur. Öte yandan, Japonya’nın
ödemeler dengesi fazlaları, onu alacaklı ülke yaptı. Japonya’da tasarrufların yatırımlardan
fazla olması onu yurtdışında fonlarını plase etmeye yöneltti. Böylece Japonya yurtdışında
çeşitli sektörlerde firma satın alımlarında bulundu. Bu olgu çok uluslu şirketlerin varoluş
mantığına da uygundu. Böylece Japonya, diğer ülkelere göre daha önce küreselleşme
aşamasına ulaşmıştır. Japonya yurtdışı yatırımlarıyla dünya çapında entegre üretim
kümesine ulaşmıştır. Bunun için Japonya üretim faaliyetlerinin yerini değiştirmede hiçbir
şekilde tereddüt etmemiştir. Böylece ABD’nin Japonya’dan araba ithalatı azalırken, Nippon
fabrikalarının ABD’de kurulması nedeniyle ABD otomobil parkında Japon otomobillerinin
oranında artış olmuştur.
Japonya dünyadaki iki büyük küme olan ABD ve Batı Avrupa piyasalarında önemli bir
hisse elde ederek bir ekonomik dev oldu. Ayrıca Japonya giderek daha iyi bir şekilde bazı
uç teknolojileri de (elektronik ve yeni aletler) geliştirerek bu alanda da söz sahibi olmaya
başladı. Bununla birlikte Japonya’nın GSYH’nin, ABD ve AB’nin yarısından daha az
olduğunun da unutulmaması gerekir.
1973 petrol krizi sonrasında tüm gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi Japonya’da da büyüme
hızı düşmekle birlikte, diğerlerinin üzerinde seyretmeye devam ediyordu. Örneğin 1974-80
arasında AT (12), ABD ve Japonya için ortalama yıllık GSYİH artış oranları sırasıyla %2.4,
%2.2 ve %3.6, 1980-83 arasında ise yine aynı sırayla %0.9, %0.7 ve %3.3 olmuştu. Aynı
durum işsizlik ve enflasyon rakamlarında da gözleniyordu. 1974-80 döneminden 1980-83’e
AT ve ABD’de işsizlik oranları sırasıyla %4.8’den %8.2’ye ve %6.8’den %8.5’eyükselirken
Japonya’da yalnızca %2.0’dan %2.3’ çıkmıştı. AT’da çift haneli rakamlara, ABD’de %7.8’e
ulaşan enflasyon Japonya’da 80’lerin başında %2.9’du. Bu gelişmeler, gelişmiş merkez
ülkeler arasında güç dengesini bozar bir nitelikteydi ve 1980’lerin başlarından itibaren
ABD’nin büyüyen bütçe ve dış ticaret açıklarına karşılık Japonya sürekli dış ticaret fazlası
veriyordu.
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90’lı yıllara gelindiğinde dünya ticareti bir yanda Japonya’nın ticaret fazlaları, diğer yanda
ABD’nin ticaret açıklarının yer aldığı bir fay hattı görünümündeydi. 1994 yılına gelindiğinde
ABD’nin bütçe açığı 145 milyar dolar, Japonya’nın bütçe fazlası 130 milyar dolar, iki ülke
arasındaki karşılıklı dış ticaret fazlası ve açığı ise, 6.6 milyar dolardı. ABD’nin Japonya
karşısındaki bu büyük ticaret açığını ancak dünyanın geri kalan ülkeleri ile eşit büyüklükte dış
ticaret fazlası vererek finanse etmesi mümkündü. Bunun gerçekleşmesi içi ise, diğer ülkelerin
Japonya’ya dış ticaret fazlasına sahip olmaları gerekirdi. Oysa, birkaç hammadde üretici ya da
Japonya’dan ithalatını kısıtlayanlar dışında hemen bütün ülkeler Japonya ile dış ticaret açığına
sahipti.
ABD’nin bu kadar yüksek bir bütçe ve dış ticaret açığını sonsuza dek sürdürmesi mümkün
olmadığına göre Japon dış ticaret fazlasının da sürdürülebilmesi mümkün değildi.
Nitekim 1990’ların başlarından bu yana Japonya ekonomisinde şiddetli bir durgunluk
yaşanmaktadır. 1992 yılından beri ekonomik büyüme durgun bir seyir izlemektedir, işsizlik %
4.4 gibi rekor bir düzeye yükselmiştir. Hatta Poul Krugman’a göre işsizlik rakamları,
Japonya’daki ölçüm sistemi nedeniyle, bunun daha üzerinde muhtemelen ABD standartlarına
göre %10’a yakın bir düzeydedir. (Japonya’da ise, en son alınıp en önce çıkarılan ve iş
bulamayan kadın ya da yaşlı işçilerin genellikle işsiz sayılmaması nedeniyle).
Burada ilginç olan bir nokta da, bir zamanlar Japonya’nın (ve genel olarak Asya’nın)
başarısının nedenleri arasında gösterilen kimi unsurların bu kez sorunun nedeni olarak
sunulmasıdır: Japon sisteminin üstünlüklerinden birinin hükümetin yönlendiriciliği olduğu
düşünülüyordu. Gerek Sanayi Bakanlığı (MITI) gerekse Maliye Bakanlığı ekonomiye yön
vermekte çok güçlün bir rol oynuyordu. Japon ekonomik yapısının bir diğer unsuru da önemli
şirketlerin kısa vadeli finansal baskılardan uzak kalmalarıydı. Bir ana banka etrafında
örgütlenen bir grup müttefik şirket (keiretsu) birbirlerinin hisselerinin önemli miktarlarını
satın alıyorlar, yönetimlerine büyük ölçüde yabancı ortak almıyorlardı. Japon şirketleri
finansman gereksinimlerini büyük ölçüde hisse senedi ya da tahvil ihracı ile değil, ana
bankadan ödünç alarak sağlıyorlardı. Mevduat sahipleri ise hükümetin tasarruflarının kaybına
izin vermeyeceğini düşündüklerinden, bu konuda bir baskı unsuru oluşturmuyorlardı.
Ancak Japon sisteminin bu farklı özellikleri (hükümetle iş dünyasının yakın ilişkisi, devlet
garantili bankalardan biriyle çok yakın ilişki kurmuş şirketlere kolay kredi tahsisi), 90’lı
yılarda yaşanan durgunlukla birlikte ahbap çavuş kapitalizmi olarak nitelendirilerek ekonomik
zaafiyetin nedeni olarak görülmeye başlanmıştır.
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durgunlaşmasında başka etkenler de vardır. Bunlardan biri yeni sanayileşen ülkeler
(YSÜ) olarak da adlandırılan Güney Kore, Singapur, Tayvan, Tayland gibi Güney Doğu
Asya ekonomilerinin Japonya’ya benzeme çabalarıdır. Bu ülkelerin tümünde emek
maliyeti Japonya’dan çok daha düşüktür (Japon firmalarının bile buralarda fabrika kurmaları
bu nedenledir ) ve bu ülkeler Japonya’nın artık kesin üstünlük sahibi olmadığı tekstil,
oyuncak, ev eşyası, gemi yapımı, çok daha az bir ölçüde olsa da çelik ve otomobil gibi
alanlarda rakip duruma gelmişlerdir.
Bir diğer etken ise yukarıda değindiğimiz, Japonya’nın dış ticaret fazlalarının Avrupa ülkeleri
ve ABD’de yarattığı rahatsızlık ve tepkidir.
9.5.Amerika Birleşik Devletleri
Savaşı kazandıktan sonra ABD, 1945-1950 yıllarını bir şekilde barışın tesisine yönelik
çalışmalarla geçirmiştir.
A.İKİ KUTUPLU DÜNYA EKONOMİSİNDE SÜPER GÜÇ,
İkinci Dünya Savaşı’ndan en kazançlı ve güçlenerek çıkan ülke kuşkusuz ABD
olmuştur. 1930’lu yılların sonunda dahi tam olarak atlatılamamış olan 1929 bunalımının
etkileri, savaşın silah sanayiinden her türlü tüketim yatırım malı sanayiine ihracat artışı
yoluyla verdiği ivme sayesinde atlatıldı. Avrupa’daki faşist rejimlerden Musevi kökenli
olduğu ya da rejimlerin ideolojisiyle bağdaşmayacağı için kaçan Einstein, Oppenheimer, Von
Braun gibi bilim adamları, buluşların gerektirdiği beyin kaynaklarını sağladı. Savaşın
baskısıyla ortaya çıkan pek çok buluş (atom atom çekirdeğinin parçalanmasından sentetiklerin
yapımına, tarımda melez mısır tohumundan harekat programlama tekniklerine kadar pek çok
yenilik) ABD’den kaynaklandı. Savaş, ABD’yi bütün dünyanın başlıca besin
sağlayıcısına da dönüştürmüştü. Bir başka unsur, savaşa katılan Avrupa ve diğer
bölgelerdeki müttefik ülkelerin altın stoklarının ithalatı finanse edebilmek için ABD’ye
kaymış olmasıydı.
Bütün bunların ötesinde ABD, savaş sonrası dünyasının düzenini kuracak yeni
örgütlerin kurulmasında öncülük ediyordu. Dolar ise, Bretton Woods sisteminin
altın/dolar sistemi ile tek anahtar para durumuna yükselmişti.
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Ancak ABD bu dönemde, İngiltere’nin Sanayi Devrimi sonrasında sahip olduğu tüm
koşullara sahip olmakla birlikte, Soğuk Savaş’ın iki kutuplu dünyası serbest piyasanın
kendisine sağlayabileceği avantajlardan yararlanmasını engelliyordu. Komünizm tehdidi,
merkezi planlı ekonomilerin bu dönemde sağladığı başarılar, yıkılan Avrupa’da başta Fransa
ve İtalya’da komünist partilerin güçlenmesi, sömürgelikten yeni kurtulan bir dizi az gelişmiş
ülkenin kapitalizm karşısında farklı bir sistem arayışına girmeleri gibi boyutlarıyla soğuk
savaş serbest piyasanın önündeki başlıca engeli oluşturuyordu.
B.ABD’DE “STOP AND GO” POLİTİKASI
ABD’de savaş yıllarındaki ekonomik büyümenin büyük ölçüde savaş malzemeleri
üretimi artışına dayanan yapay bir özelliği de vardı. Bu durum, bir tür planlama anlayışı
çerçevesinde ve 1940’lı yıllarda bir ölçüde tüketim malları kıtlığına yol açarak gerçekleşmişti.
1940’ların ikinci yarısından sonra yeniden piyasa ekonomisi önceliklerine geri dönülürken
kontrol edilen fiyatlar serbest bırakılmıştır. Bu durum, enflasyon üzerinde güçlü baskıların
oluşmasına neden olduğundan zorunlu olarak sıkı para ve maliye politikaları devreye
sokulmuştur. Sıkı para ve maliye politikası, savaşın büyük ölçüde krediyle finanse edilmesi ve
federal, borcun GSYİH’nin %114’üne kadar yükselmesi nedeniyle de bir zorunluluk
olmuştur. Bunun anlamı, hükümetin borçlarını vergilerle finanse etmesi demekti. Krediler
hızlı ekonomik büyümenin temel faktörü iken şimdi vergilerin iç borçların ödenmesine tahsis
edilmesi ekonomik büyümenin yavaşlamasının temel nedeni haline dönüşmüştür. Böylece
federal borç 1952’de GSYİH’nin %63’üne, 1962’de % 44’üne çekilebilmiştir. ABD’nin
büyümesindeki bu yavaşlama, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya’da yaşam düzeyinin ABD’ye
yaklaşmasına izin vermiştir.
Harry Truman’ın başkanlık döneminde (1945-1952 sonu), Demokratlar 1948 yılı sonundan
itibaren tipik Keynesçi genişleme politikaları izlediler. Bu bağlamda tüketici kredileri teşvik
edildi, gazilere yaklaşık üç milyar dolar prim verildi. Kore Savaşı sırasında ekonomi hızla
canlandı ve 1950-51 yıllarında ortalama % 7’lik büyüme oranlarına ulaşıldı. Dwight
Eisenhower döneminde (1953-60) ise,çok düşük bir ekonomik büyüme yaşanmıştır. Kore
Savaşı’ndan sonra yeni yönetimin iktidara gelmesiyle bütçe açıklarını giderici, para arzını
kontrol edici önlemlerle konjonktürel istikrarın sağlanması çabasına girişildi. Böylece,
ekonominin ısınma aşamasında bütçe fazlası, yavaşlama dönemlerinde de bütçe açıkları
gündeme gelmiş, bu yöntemin sistematik olarak uygulanması, ekonominin canlanma
dönemlerini kısaltıcı, toparlanma dönemlerini uzatıcı etki yapmıştır.
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C.KEYNESCİLİĞİN ALTIN DÖNEMİ
1960’lı yılların başında ABD’de Kennedy döneminde yeni bir ekonomi politikası
başlatıldı. Buna “new economics” denilmektedir.
1961’e kadar ABD’de genişlemek eksiksiz olarak sürdü. Bu ABD’nin o zamana kadar
tanıdığı en uzun süreydi. Ekonomik büyüme yıllık % 5’e yaklaştı. İşsizlik geriledi. Bu sırada
fiyatlar da fazla yükselmedi. Acaba böyle bir sonuca nasıl ulaşıldı? Birinci olarak, doğrudan
vergiler azaltıldı. Böylece harcamaları, artırmak yerine hane halkının geliri artırıldı. Öte
yandan, uzun vadeli faiz oranları düşürüldü. Bunun sonucu olarak, reel faiz oranları da
düştüğünden yatırımlar teşvik edildi. Bu nedenle söz konusu döneme “Keynesçiliğin altın
dönemi” denilmektedir.
D. ENFLASYONİST BASKILARIN ORTAYA ÇIKMASI
1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren ABD ekonomisinde büyüme yavaşlarken sosyal ve
askeri harcamalar artmaya devam etti. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, 1964’te başlan
Lyndon Johnson’un ortaya attığı büyük toplum (Big Society) fikriydi. Öte yandan, Vietnam
Savaşı’nın da ekonomi üzerindeki maliyeti ağır basmaya başlamıştı.
1970’li yıllarda zayıf dolar stratejisi izlenmiştir. Böylece ABD parasal damping yoluyla
bazı piyasaları yeniden ele geçirmek istemiştir. Ancak elde edilen sonuçlar mütevazi
olmaktan ileri gidememiştir. 1970’li yılların başlarında cari işlemler bakiyesi pozitifken
1977,1978,1979 yıllarında başkan Carter’in yüksek bütçe açıklarına toleransla bakan
politikaları sonucu bozulmuştur.
E.REAGANOMICS, ABD-JAPONYA İLİŞKİLERİ VE ABD’NİN SENET İHRACI
1980’li yıllarda ABD’nin ticaret açığı Japonya karşısında çok büyük boyutlara ulaşmıştı.
Böylece ABD, Japonya karşısında stratejisini yeniden tanımlamak zorunluluğu hissetmiştir.
ABD’nin yeni başkanı Ronald Reagan olmuştu ve Reagan döneminde ABD’de adına
“Reaganomıcs” denilen bir arz yanlı ekonomi politikası izlenmeye başladı.
İkiz açık kavramı, ABD ekonomisinin konjonktürel güçlüklerinin altını çiziyordu. 1980’li
yıllarda iki açık birbirine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bir yandan ABD bütçesi, diğer yandan
ödemeler bilançosu açık veriyordu. Çoğu kez birincinin ikinciyi yarattığı ileri sürülmekteydi.
ABD harcamalarının gelirlerinden fazla olması ithalatı teşvik ediyordu. Böylece, ABD’de iç
tasarruf açığının, borçlanma kapasitesi ile giderilebileceği tartışılmaya başlandı. Uygulamada
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bir yandan ABD Hazine bonosu ihraç edip borçlanırken, öte yandan yabancı sermaye yalnızca
ABD borçlanma aletlerine yönelmedi, aynı zamanda Amerikan firmalarının hisse senetleri de
yöneldi.
Bu şekilde finansal aktif ihracatı, ABD’yi dünyanın en borçlu ülkelerinden birsi yaptı.
F.CLINTON DÖNEMİNDEKİ ARZ YANLI POLİTİKALAR
Clinton döneminin ilk ekonomik raporunda açıkça yatırımlar ve ekonominin üretim
kapasitesinin arttırılması üzerinde durulmuştur. Öte yandan Reagan, orta sınıfların ve
çalışan yoksulların aleyhine varlıklıların lehine bir ekonomi politikası izlemeye başlamıştı.
Böyle bir ekonomi politikasının sonuçları üzerinde iktisatçılar tereddütlüydü. Bazı insanlara
ayrıcalık tanınırken, milyonlarca Amerikalının aşırı şekilde çalışmasının nasıl sonuçlar
vereceği üzerinde iktisatçılar arasında ihtilaflar vardı. Ekonomide borçlar kanatlanmış
giderken bireyler girişimciler ve hükümet olanaklarının ötesinde yaşıyorlardı. Gelecekteki
yatırım taahhütleri ve yakın gelecekte çocuklara bırakılacak miras inandırıcı gelmiyordu.
Bu koşullarda federal politikada köklü değişiklikler gerekiyordu. Clinton yönetiminin
ekonomik planının en çarpıcı yönü en geniş anlamda kamu ve özel yatırımların
arttırılmasıydı. Daha prodüktif olmanın, daha yüksek ücret elde etmenin ve insanların
kendilerine ve çocuklarına daha fazla ekonomik fırsat yaratmasının yolu, ülke kaynaklarının
daha büyük bir bölümünün fabrikalara ve teçhizatın yenilenmesine, becerilerin attırılmasına
ve teknolojik ilerlemenin hızlandırılmasına tahsisinden geçiyordu. Bu nedenle gelecekteki
büyümeye yönelik olarak kamu bütçesine yatırımların kayması için teşvikler gerekiyordu.
Yatırım ihtiyacı Clinton’un ekonomik planında şu üç unsurun yer almasına neden
olmuştur: Teşvikler, yatırım ve bütçe açıklarının azaltılması;
-Teşvikler paketi, uzun vadeli yatırımlarda vergi indirimini içeriyordu.
-Yatırım paketinde, ABD’nin ekonomi kapasitesini attırıcı unsurlar yer alıyordu. Bu
bağlamda; otoyolların ve diğer alt yapıların yapılması ve hızla tamamlanması, gelecekteki
çalışanların fırsat ve becerilerinin arttırılması, sağlık hizmetlerinin ondan yararlanamayanlara
yaygınlaştırılması, kalkınmanın hızlandırılması, üretimde bilim ve teknoloji kullanımının
arttırılması, verimli emeğe daha fazla çalışma teşviklerinin vb. sağlanmasını içeriyordu.
-Bütçe açıklarının azaltılması: Açıkların kapatılma planı halkın yaşam standardının
yükselmesine, yatırımların artmasına ve yapısal federal bütçe açıklarının tedricen
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azaltılmasına çok önemli katkılar yapmıştır. Bütçe açıklarının azaltılması, Federal Hükümetin
ulusal tasarruflar üzerindeki baskısını azalttığından faiz oranlarının düşmesine, böylece özel
yatırımların artmasına katkı yapmıştır.
1990’lı yıllara damgasını vuran Clinton’un uyguladığı, Reagan’ın izlediği arz yanlı
politikaların tam tersi olan, bu politikalar ABD ekonomisinin prodüktivitesini, dinamizmini
ve büyümesini arttırarak 2000’li yıllara ABD ekonomisinin tartışılmaz üstünlüğü ile
girilmesine neden olmuştur. Öte yandan ABD ekonomisinin gösterdiği bu performans,
1997’de dünyada finans krizi olarak nitelenen krizin belki de reel nedenini oluşturmaktadır.
G.BUSH DÖNEMİ VE YENİ EKONOMİ
ABD’de ekonomik performans 1990’lı yılların ikinci yarısında ne iyimser öngörülerin
bile bir hayli üzerinde gelmiştir. 1996’dan 2000 yılına kadar geçen dönemde tarım dışındaki
iş alanının prodüktivitesi yılda ortalama %3’ten daha fazla olmuştur.
Oysa 1986-95 yılları arasında ortalama prodüktivite artışı yılda %1.4 idi. 1990’lı yılların
sonlarına bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişme ve internette ticaret, damgasını vurmuştur.
Böylece ABD’de reel çıktı 1996-2000 yılları arasında yılda ortalama yaklaşık %1.9 oranında
artmıştır. ABD’deki bu gelişmeye hiç kuşkusuz teknolojik gelişmeler damgasını vurmuştur.
Bu dönemde ABD’deki para politikalarında en önemli etkiyi John Taylor’un 1993’te
yazdığı nominal –faiz bazlı para politikası kuralı adlı makalesi yapmıştır. Bu kuralı
ABD Federal Reserv Başkanı Alan Greenspan başarıyla uygulamıştır. 2001 yılında ABD
ekonomisinde hafif bir resesyon gözlenmiş ve Federal Reserv buna faiz oranlarını aralıklı
olarak % 6.5 düzeyinden % 2,5 oranını düşürerek yanıt vermiştir.
ABD para politikası kuralının ana fikrini veren John Taylor Başkan Bush’un ekonomi
danışmanıdır. Bu nedenle Bush döneminde de nominal faiz bazlı para politikası kuralı
uygulanmaya devam etmiştir.
H.OBAMA DÖNEMİ EKONOMİSİ
Obama, genel olarak istihdam artışı, finansal düzenlemeler ve temiz enerji politikalarına
yönelik taahhütlerinde başarı sağladı. Ekonomik büyüme, ticaret politikaları ve sağlık reformu
açısından tartışmaya açık bir tablo çizen Obama'nın başarısız olduğu alanlar ise gelir
eşitsizliğiyle

mücadele,

vergi

reformu

ve

rekor

seviyedeki

kamu

borcudur.

Obama, Kasım 2008'de başkan seçildiğinde ABD, tarihin en büyük finansal krizlerinden
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birini yaşıyordu. Aralarında Lehmann Brothers, Washington Mutual ve BankUnited gibi
finans devlerinin bulunduğu onlarca şirketin ardı ardına iflas etmesiyle binlerce kişi işsiz ve
evsiz kalmıştı.
ABD ekonomisi, finansal krizin etkisiyle Obama'nın ilk başkanlık yılında yüzde 2,8 küçülerek
2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en kötü performansını gösterdi. Obama yönetimi, resesyona
çare olması için yaklaşık 800 milyar dolarlık "Ekonomiyi Canlandırma Programı"nı hayata
geçirdi. Aynı zamanda, ABD Merkez Bankası Fed, finansal krizin etkilerini gidermek
amacıyla politika faizini sıfıra indirdi ve 600 milyar dolarlık varlık alım programını başlattı.
Genişlemeci mali ve parasal politikalarla toparlanmaya başlayan ülke ekonomisi, Obama'nın
2009-2016 arasındaki sekiz yıllık başkanlık dönemi boyunca yılda ortalama yüzde 1,5
büyüdü. Bu performans, ABD ekonomisini resesyondan çıkarmaya yetse de önceki durgunluk
dönemlerini takip eden yüksek büyüme oranlarının altında kaldı.
Yeni başkan Trump, bu nedenle seçim kampanyası boyunca Obama'yı, ABD'ye "tarihinin en
zayıf iyileşme dönemini" yaşattığı için sık sık eleştirmişti.
Bununla birlikte, yavaş büyümenin Obama'nın politikalarından değil yaşanan finansal krizin
şiddetinden, küresel ekonominin zayıflığından ve yapısal değişimlerden kaynaklandığını
düşünenler de mevcuttur.
ABD ekonomisi, Obama döneminde 80 aydan fazla süren en uzun istihdam artışıyla yaklaşık
15,5 milyon kişiye iş imkanı yaratmıştır.
Finansal kriz nedeniyle 2009 ortalarında yüzde 10,3 ile 26 yılın en yüksek seviyesine çıkan
işsizlik oranı, yavaş yavaş azalarak 2016 ortalarında yüzde 5 ile kriz öncesi seviyelere
geriledi. İstihdamdaki bu "tarihi" artış, Obama'nın ortalama sayılabilecek ekonomi
karnesindeki en büyük başarılardan birini oluşturmuştur.
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Uygulamalar
Gelişmiş ülkeler incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi dünya devletleri her
açıdan araştırılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde ekonomik faaliyetler büyük rol oynamaktadır. Fransa,
Almanya, İngiltere, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik faaliyetleri, ticari
ve siyasi özelliklerinin bazı özellikleri ve buna bağlı para politikaları bu bölümde ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Fransa’da XIV. Louis döneminde lüks endüstriyel ürün üretimine öncelik vererek hem
ulusal üretimin hem de ihracatın artırılmasına gayret gösteren bakan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Colbert
B) Napolyon
C) Ferdinand
D) Macron
E) Sarkozy
2) 1950’li yılların ortasında Fransa’da enflasyonun yükselmesine neden olan savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nepal
B) Cezayir
C) Avustralya
D) Norveç
E) Türkiye
3) Fransa hangi general döneminde ortak pazara girmiştir?
A) Jack
B) Porter
C) De Gaulle
D) De Guiza
E) De Trezege
4) Avrupa’da 1945 sonrası ilk 15 yılda mucize gösteren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polonya
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B) Macaristan
C) Portekiz
D) Almanya
E) İsveç
5) Almanya’da uygulanan ve Sosyal Piyasa Ekonomisi olarak adlandırılan model, büyük
ölçüde neoliberal düşüncenin Almanya’ya özgü biçimi olan …………

anlayışına

dayanmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ark Liberalizm
B) Doro Liberalizm
C) Deno Liberalizm
D) Arkaik Liberalizm
E) Ordo-Liberalizm
6) Sosyal Piyasa Ekonomisi kaç temel tezden oluşmaktadır.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
7) 1989-1990 yıllarında Avrupa’nın iki ülkesi birleşerek tek ülke şeklinde günümüzde
varlığını sürdüren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İsviçre
C) Bulgaristan
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D) Almanya
E) İtalya
8) 1979 ilkbaharında iktidara gelen Margaret Thatcher aşağıdaki hangi programı yürürlüğe
koymamıştır?
A) Vergilerin yükseltilmesini
B) Özelleştirmeyi
C) En yüksek vergi oranlarının düşürülmesini
D) Sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesini
E) Sıkı para ve bütçe politikasını içeren ultra liberal bir programı
9) Japonya 1946 yılında aşağıdaki hangi ülkenin etkisiyle çok partili parlamenter sisteme
geçilmiştir?
A) Fransa
B) Kanada
C) Çin
D) Belçika
E) ABD
10) ABD para politikası kuralının ana fikrini veren John Taylor Başkan Bush’un hangi
alandaki danışmanıdır?
A) Ekonomi
B) Askeri
C) Bilim
D) Sosyal
E) Turizm
1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-B, 7-D, 8-A, 9-E, 10-A
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10. KÜRESELLEŞMEDEN KITASALLAŞMAYA

210

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.Küreselleşmeden Kıtasallaşmaya

211

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küreselleşme nasıl gelişti?
Küreselleşmeden kıtasallaşmaya giden yol nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Küreselleşme olgusu

Küreselleşme

olgusu Küreselleşme

olgusunu

kavrayabilmek.

değerlendirmek

Küreselleşmeden

Küreselleşmeden

Küreselleşmeden

Kıtasallaşmaya

Kıtasallaşmaya giden yolu Kıtasallaşmaya giden yolu
saptayabilmek

irdeleyebilmek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomi
Küreselleşme
Kıtasal Güçler
Birlikler
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Giriş
Ekonomik coğrafya kendi içinde çok farklı faaliyetleri barındırmaktadır. Bu faaliyetler
insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Doğal ve beşeri koşullar ekonomik
faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi olanaklarla
belirlenmiştir. Teknolojik, bilişim ve ulaşımda meydana gelen değişim ve gelişmeler her
alanda hızlı hareket etme gücü ortaya çıkarmıştır. Güç birlikteliği oluşturmak için ülkeler bir
araya gelmiştir. Bu birliktelikler kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi kimi zaman da
askeri anlamda gerçekleştirilmiştir. Böylelikle kıtasal güçler ortaya çıkmıştır.
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10.Küreselleşmeden Kıtasallaşmaya
“Kıtasallaşma” terimini ilk kez Paris yakınlarındaki kırsal bölgede, gözlerden uzak bir
oteldeki küçük bir toplantıda 2008 yılında ortaya çıkmıştır. Küresel ekonominin lojistik
trafiğinin çoğunu temsil eden başlıca posta şirketleri, küresel ekonominin geleceğine dair
anlam ve yön aradıkları bir toplantıdaydı.
Kıtasallaşmanın ortaya çıktığı toplantıda belirsizlik ve kaygı vardı. Küresel krizin etkileri
ortaya çıkmıştı. İş dünyasında birinci kural nakliyattaki düşüşün ekonomik ufuklarda
fırtına bulutlarının yaklaştığı anlamına geldiğidir. Küresel nakliyat durmak üzereydi.
CEO’ların hayatları boyunca görmediği bir şeydi bu. Alım gücü dünyada dibi vurmuştu,
fabrika envanterleri depolarda, limanlarda istiflenmiş bekliyordu. Küresel ekonominin tüm
ekonomik motoru durmakta gibiydi.
Bilgi, internette nasıl serbest dolaşmayı severse, dağıtılmış yenilebilir enerjide ulusal sınırlar
arasında engelsizce akmak ister. Milyonlarca kişi evlerinde, fabrikalarında, bürolarında kendi
enerjilerini üretip, mahalleden mahalleye, bölgeden bölgeye paylaşınca, herkes kıtalar
boyunca yanal ölçeklenen hudutsuz yeşil enerjinin odağı olmuş olacak. Birinci Sanayi Çağı
1750 yıllarında başlayıp 1870 yıllarına kadar süren dönem olup makineleşme çağı
olarak da bilinir. İkinci Sanayi Devrimi 1870 sonrası başlayıp 1980’lere kadar olan
süreyi kapsamaktadır. Kömür ve demirin yanında çelik, elektrik ve petrokimya devreye
girmiştir. Yeşil Enerji ile çalışan Üçüncü Sanayi Devriminde (ÜSD) 1980 sonrası
bilgisayar ve teknoloji devreye girmiştir. Kıtalar ekonomik alanın yeni oyun alanı,
Avrupa Birliği gibi kıtasal siyasi birlikler ise, yeni yönetim modeli olmuştur.
TNT’nin CEO’su Peter Bakker 2008 yılında “Küreselleşme ölüyor” tezini savunmaya
başlamış onun görüşüne göre, dünya pazarında petrol bedelinin dramatik artışı, yükleri
okyanus üzerinden havayolu ile göndermeyi oldukça güçleştiriyor ve de CO2 yayılımlarını
vergilendiren hükümet baskısı da bu lojistik maliyetlerin üzerine biniyor. Dediğine göre
ekonomik akıntı, küreselleşmeden kıtasallaşmaya doğru yön değiştiriyor. Ticaretteki artışın
kıtasal pazarlara doğru git gide çekildiğini savunuyordu. “Lojistik işi, odağının çoğunu kıtasal
bir dünyaya yöneltiyor” demiştir.
Eğer Bakker haklıysa, ticaretin, kıtasal karalarda ÜSD lojistiğinin kablosuz bağlantı alanı
(Wi-fi) gibi yayılması eşliğinde, böyle kısmen yeniden konumlandırılması muhtemelen kıtasal
ekonomilerin ve siyasi birliklerin oluşumunu hızlandıracaktır.
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Pangaea’ya (Süper Kıta) dönüş;
Üçüncü Sanayi Devriminin kıtasal pazarları, kıtasal siyasal birlikleri, kıtalar arası bağlantıları
sevdiğinden bahsetsem de bu geniş uzamsal unsurlar, ancak kısa bir süre önce anlam kazandı.

Süper Kıta (Pangea) nedir?
Pangea, Dünya'da yaşam başladığında bütün kıtaların bir ada gibi birbirine birleşik
haline verilen addır. Pangea sonradan ikiye bölünmüş, bu bölünmeden sonra güney de
kalan kısmına Gondvana, kuzeyde kalan kısmına Lavrasya adı verilmiştir. Gondvana
sonradan Antarktika, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika Kıtaları olarak ayrılmıştır.
Lavrasya ise Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Kıtaları olarak ayrılmıştır.
Pangea şu anki haline gelene kadar belli evreler geçirmiştir. Evreler;
Permiyen 225 milyon yıl önce
Trias 200 milyon yıl önce
Jura 135 milyon yıl önce
Kretase 65 milyon yıl önce
Zamanla Pangea'dan kopan parçaların bazıları birbirinden uzaklaşmıştır. Bunlar; Kuzey
Amerika, Güney Amerika, Avrasya (Asya ve Avrupa), Afrika, Antarktika (O zamanlar
"Okyanusya Kıtası" bu kıtanın bir parçasıydı). Kopan parçalardan bazıları da birbiriyle
birleşmiştir; Hindistan - Avrasya, Kuzey Amerika-Güney Amerika, Avrasya-Afrika.
Dakar, kıtasal Afrika’nın en batı noktasındaydı ve sonuç olarak esirleri kuzey ve güney
Amerika’ya nakletmek için bir yükleme noktası olmuştu. Ülkesinin Batı Afrika’nın diğer
ülkelerine örnek olup, Üçüncü Sanayi Devrimi ekonomik kalkınma planı öncülüğü yapma
olasılığı gün geçtikçe artmaktadır. Dakar açıklarında Goree adası sürekli-kölecilik ve
sömürgeciliğin, Afrika kıtası ve halklarına ödettiği korkunç bedeli daima hatırlatan bir
simgedir.
Bir noktada konu Batı Afrika kıyısının özgün nitelikleri önemlidir. Afrika kıyısının, coğrafi
kıvrımlarının tıpkı bir yapboz gibi, Güney Amerika’nın doğu kıyısına neredeyse birebir
uymaktadır.
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Bilim insanları uzunca bir süredir, Dünya tarihinin erken dönemlerinde bu iki kıtanın aslında
tek bir kara olduğunu ve zamanla coğrafi bir süreç sonucu birbirinden ayrıldığından
şüphelenmiştir. 1960’larda jeologlar, tektonik kotanın değişimleri ve kıtasal kaymalardan
bahsediyordu. Yavaş yavaş hemfikir oldukları teoriye göre 200 milyon yıl önce, mezozoik
çağda, kıtalar tek bir büyük karada birleşti; jeologlar buna PANGAEA dedi. Bilim
insanlarına göre dünyanın tektonik katmanlarındaki değişim Pangaea’nın şu anki kıtalara
parçalanmasına sebep oldu. Ve şimdi ilk kez, kıtaları tek bir küresel karada Pangaea’ya dönüş
imkanı var. Nasıl mı? Açıklayalım.
ÜSD altyapısı, yeni oluşan kıtasal pazarlar ve kıtasal üretim birliklerine paralel bir şekilde
yeni yeni kıtalara yayılmaya başlıyor. AB, ÜSD’ye geçişe başlayan ilk kıtasal ekonomi ve
siyasi birlik. Kıtasal Birlikler kısa süre önce Asya’da Kıtasal birlikler kısa süre önce
Asya’da (ASEAN Birliği), Afrika’da Afrika Birliği ve Güney Amerika’da (Güney
Amerika Uluslararası Birliği) oluşmaya başladı. Kuzey Amerika’da Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kıtasal bir birlikteliğin habercisi. Yerel bölgeler ve
ulusal hükümetler önümüzdeki yüzyılda ortadan kalkmayacaksa da –hatta güçleneceklerkıtasal birlikler bütünleşmiş kıtasal pazarlar için kapsayıcı bir siyasi yasama oluşturacak.
Karşılığında da yeni kıtasal birlikler, karalarını fiziksel olarak bağdaştırıp, 21. yüzyılda
küresel ticaret yürütmek için pürüzsüz bir coğrafi durum oluşturuyor. Bunun etkisiyle,
kıtalaşma, tek bir küresel kıtaya-bu kez insan eliyle tasarlanmış ikinci bir Pangaea'ya- dönüş
başlıyor.
Avrupa Birliği, kısa süre önce, Afrika Birliği ile iki kıtaya sonuçta birleştirecek Üçüncü
Sanayi Devrimi alt yapısını kurmak üzere DESERTEC adlı bir ortaklığa girdi.
Desertec olarak adlandırılan Akdeniz Ülkeleri Ötesi Yenilenebilir Enerji İşbirliği adlı
milyarlarca dolarlık bir proje için planlar hazırlanıyor; bu proje ara bağlantı kabloları yoluyla,
Sahra çölünden Avrupa'ya, rüzgar ve güneş teknolojileriyle üretilmiş enerji getirerek,
2050'lerde Avrupa Birliği'nin toplam enerji ihtiyaçlarının %15'ten fazlasını sağlamış olacak.
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Şekil: Desertec Projesi

Desertec Projesi

Desertec Projesi
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Aynı dönemde İspanya ve Fas, Cebelitarık Boğazı'nın altında Avrupa ve Afrika'yı
birbirine bağlayarak bir taşıma tüneli inşası için görüşmeler yapmıştır. Birleşik Krallığı,
Avrupa'ya bağlayan kanal tüneli gibi bu yeni tünel de, Avrupa ile Afrika arasında yolcu ve
yük taşıyacak iki kıtayı tek bir lojistik şebekede bir araya getirecektir. Rusya ile ABD
arasında da, Bering Boğazı'nın altında, 64 millik bir tünel inşa edip, tahmini 10 ile 12 milyar
dolar arası bir maliyete Sibirya ve Alaska'yı birbirine bağlama konusunda görüşmeler var.
Bu tünel, Avrasya ve Amerikaları, ticaret ve turizm amacıyla, yüksek hızlı bir ray sistemi
kurarak birbirine bağlayacak. Ve Londra'dan New York'a, dünyanın dörtte üçünü kat eden
kara temelli, bağdaşık bir lojistik ağı oluşturmuş olacak. Bu tünel Sibirya ile Alaska'daki
büyük miktarda yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği her iki kıtanın da paylaşmasını
sağlayacak.
Avrupa, Afrika, Asya ve Amerikalar arasındaki yeşil elektrik takasını sağlayacak sualtı
yüksek voltaj kablolarının döşenmesi, işin mühendislik yönü bakımından, derin okyanus
tünelleri inşa etmekten daha kolay, o yüzden muhtemelen gelecekte gerçekleşecek. Tünel
bağlantıları, uygulama analizcilerini, bu projenin tamamlanmasına 20 yıldan fazla bir süre
biçtiği düşünülürse daha da uzun sürecek.
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Kıtaların birleştirilmesi olasılığını zor bulanlara, Süveyş ve Panama kanallarıma dair
söylentiler ilk ortaya çıktığında bunların nasıl geniş çapta şüpheyle karşılanmıştır. Teknik ve
mühendislik zorluklara ve tabii ki mevcut maliyetler bunların uygulanabilirliğine dair şüphe
uyandırsa da, ticari avantajları, göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Her iki kanalı da rekor
sürede inşa etmenin yöntemleri o dönemde dahi bulunmuştur.
Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Mısır'ı kesen Süveyş kanalı, Afrika Boynuzu'na
kadar gitmeye gerek bırakmayacak, Avrupa ve Asya arasında yapay bir su yolu açmıştır. Bu
101 millik kanal, 1859'da inşa edilmeye başlamış ve on yılda tamamlanmıştır. Bu projede
1,5 milyon kişi istihdam edilmiş ve binlerce kişi bu yolda hayatını kaybetmiştir.
Panama kanalına ilk kez 1880'lerde Fransızlar başlamış ama sonra durmuşlardır;
sonrasında proje ABD tarafından sürdürülüp tamamlanmıştır. Kanal, orta Amerika'yı
keserek Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlıyor ve böylece güney Amerika'nın
en güneydeki ucu olan Macellan boğazından dolanma gereğini ortadan kaldırıyordu.
Panama kanalına 1904'te başlanmış ve 5609 cana mal olarak sadece 10 yılda
tamamlanmıştır.
Dünyanın en büyük kıtasal karalarını birleştirmenim mühendislik zorlukları göz korkutucu
olsa da ticari imkanlar çok büyüktür. Tam kesin olamasa da dünya kıtaları, yüzyılı
yarılamadan, belki bir Üçüncü Sanayi Devrimi alt yapısında buluşacak ve Pangaea'ya dönüş
yolu hazırlanmış olacaktır. İnternetin insan ırkını tek, dağıtılmış, işbirliğine dayalı bir sanal
uzayda birleştirmesi gibi, Üçüncü Sanayi Devrimi de insan ırkını paralel bir Pangaea'lı siyasi
uzamda birleştirecektir. Peki, bu siyasi uzam neye benzeyecek? Kıtasal pazarlar ve kıtasal
yönetimin merkezi olan ÜSD alt yapısı yanal ölçeklendiği ve dağıtılmış, işbirliğine dayalı ve
ağlı olduğu için, kıtasal ve küresel yönetim de muhtemelen öyle olacaktır. Merkezi Dünya
yönetimi düşüncesi, alt yapısı yanal olarak ölçeklenen ve örgütü hiyerarşik ve merkezi olan
İkinci Sanayi Devrimi için mantıklı bir seçim olabilir, ama enerji iletişim altyapısını bağımsız,
düz ve odak noktalara sahip olduğu bir dünya için, yersiz ve uyumsuzdur. Gezegenimizin dört
yanında ağ sistemli iletişim, enerji ve ticaret yayılımı mutlaka, küresel ve kıtasal seviyelerde
ağ sistemli idari yönetime imkan verecektir.
Birbiriyle bağlantılı, kıtalar arası bir yaşam alanının mühendislik tasarımı yeni bir uzamsal
yönelim yaratır. Gittikçe bütünleşen küresel toplumda, insanlar birbirlerini bölünme bir
gezegensel organizma olarak görmeye başlar.
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Dünyanın İlk Kıtasal Birliği Avrupa Birliği;
Ortaçağ düşünürleri, ulus kavramını, yani ulusal bir yükümlülükle değil de vatandaşlık rızası
ile hükmeden, laik bir yönetici iktidarı hayal bile edemezdi.
Bugün de AB hariç dünyadaki çoğu kişi, kıtasal bir birliğin vatandaşı olmayı ve bir okyanus
kıyısından diğerine uzanan geniş bir siyasi ailenin parçası olmayı hayal edemez. Her kıtanın
siyasi bir birlik tarafından yönetileceği düşüncesi garip. Yine de bazı kestirilemez durumları
saymazsak, toplum işte bu yöne doğru ilerlemekte.
Siyasi analizcilerin ve gazetecilerin türlü yeni siyasi oluşumlar – G20, G8, G2, BRIC- üzerine
fikir yürütüp, kıtasal yönetim biçiminde dünyada beliren daha temel bir siyasi yeniden
oluşumdan bahsetmesi ilginç.
ÜSD, sadece dağılmış ve işbirliğine dayalı düşünen yeni nesil liderler getirmekle kalmaz, aynı
şekilde dağıtılmış ve işbirliğine dayalı olan yeni yönetici kurullar da getirir. AB, ilk kıtasal
birliktir. İki yıkıcı dünya savaşı ardından doğmuş ve her egemen devletin öz çıkarlarını
korumak için hem pazarda hem savaş meydanında rekabete girdiği ve geleneksel
jeopolitikanın, kısmen de olsa, ulusların dayanışma yaparak karşılıklı güvenlik ve ekonomik
çıkarlarını geliştirdiği yeni bir kıtasal siyasete geçit vermesi fikriyle yaratılmıştır. Ulusal
özçıkarlar Avrupa Birliği’nin yaratılmasıyla ortadan kalkmadıysa da, her yeni nesil Avrupalı
kendini git gide Avrupalı olarak tanımlıyor.
Avrupa Birliği, başta enerji paylaşımı üzerine oluştu. 1951’deki Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (ECSC), çoğu Avrupalının Avrupa Birliği’nin babası ve yaratıcısı olarak
gördüğü Jean Monnet’nin fikri idi.
Jean Monnet, 1888–1979 yılları arasında yaşamış bir Fransız iktisatçı ve maliyecidir.
Fransız iş dünyasının gözde isimlerindendir. 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren Avrupa’da
birliğin sağlanması için çaba gösterdi. Savaş yıllarında Fransa ve İngiltere arasında birliğin
sağlanması konusundaki çabaları dikkate alınarak 1919 yılında Milletler Cemiyeti Genel
Sekreter Yardımcılığı’na atandı.
Monnet’ye göre Almanya ve Fransa arasındaki eski ekonomik rekabeti azaltmanın yolu,
onların, özellikle de Ruhr ve Saar ırmakları arasındaki sanayi koridorundaki kömür
kaynaklarını ve çelik üretimlerini birleştirmekti. ECSC Paris Antlaşması; Fransa, Almanya,
İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg tarafından imzalandı. 1957’de altı üye ülke Roma
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Antlaşmasını imzalayarak, bu iş birliği düşüncesini Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun
yaratılmasını da kapsayacak şekilde genişletti. Bu ülkeler ayrıca, ayrı bir anlaşmaya girerek
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (Euratom) kurdu; bu, kendi bölgelerinde nükleer
enerji geliştirmek için ortak bir girişimdi.
Bugün AB, İrlanda Denizi’nden Rusya’ya kadar uzanan bir bölgede, 500 milyon tüketicisi ve
ayrıca Akdeniz’den Kuzey Afrika’ya kadar uzanan bölgelerindeki ilgili ortaklıklarında
mevcut yine bir 500 milyon tüketici olarak potansiyel olarak dünyanın en büyük pazarı olsa
da, henüz bütünleşmiş bir iç pazar yaratamamıştır.
ÜSD (Üçüncü Sanayi Devrimi), pürüzsüz bir ekonomik alan yaratacak dağıtılmış bir kıtasal
enerji ve iletişim alt yapısının kuruluşunu mümkün kılmaktadır; böylece AB bölgesinin
milyon küsur insanı kolaylık, verim ve düşük karbon yayılımı ile ticaret yapabilir ve 2050’de
Avrupa’nın en büyük bütünleşmiş tek pazarı haline gelebilir. Bu AB’nin bitmemiş önemli
meselesidir.
Asyalı, Afrikalı ve Güney Amerikalı uluslar da tek, bütünleşmiş bir Pazar yaratma hedefi ile,
kendi kıtasal birliklerini kurarak AB’yi takip etmektedir. Ve AB gibi onlar da kıta çapında
ticaret için

taşıma sistemi, telekomünikasyon ağı ve tam bütünleşmiş güç şebekesi

bulundurabilecek bir Üçüncü Sanayi alt yapısı yaratmak için, dağıtılmış iletim medyasını
dağıtılmış yenilenebilir enerji ile bir araya getirmektedir. Kıtalara yayılmış bir dağıtılmış ve
işbirliğine dayalı enerji/iletişim alt yapısı, kıtasal yönetim biçimlerinin olgunlaşmasını da
hızlandıracaktır.
ASEAN Birliği
Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Brunei, Darüsselam, Myanmar,
Wietnam, Laos ve Kamboçya gibi on Güneydoğu Asya ulusunun Güneydoğu Asya Ulusları
Birliği ASEAN’ı oluşturduğu Asya’da süreç gayet yolunda ilerlemektedir. Diğer üç ülke –
Çin, Japonya ve Kore Cumhuriyeti- ASEAN ile işbirliği yaparak ASEAN Artı Üç’ü,
yani APT’yi oluşturmuştur.
ASEAN, 1967’de “Ortak girişimlerle bölgede sosyal ilerleme, kültürel gelişim ve
ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmak” üzere kurulmuştu.
Ama üye ülkeler AB’ye benzer bir ittifakla ASEAN topluluğunu ancak 2003’te
oluşturdu. 2007’de üye ülkeler Filipinler’in Cebu adasında toplanıp dev bir adım atarak,
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2015’ten önce ASEAN topluluğunun kuruluşunun hızlandırılması deklarasyonunu
imzaladılar.
ASEAN topluluğu üç ayaktan oluşur. ASEAN Siyasi-Güvenlik Topluluğu, ASEAN
Ekonomik Topluluğu ve ASEAN Sosyal Kültürel Topluluk.
ASEAN tüzüğü 2008’de kabul edildi ve üye ülkelerin ortak hukukin çerçeve içinde hareket
etmesini ve birbirine bağlı bir kıtasal topluluk kurmalarını sağlayacak resmi organların
yaratılmasını sağladı.
2007’deki Cebu Filipinler Doğu Asya Zirvesi’nde, ASEAN üye devletleri ikinci bir antlaşma
imzaladı; bu, Asya kıtasal uzamında ÜSD ekonomisinin temelini döşeyecek ve kıtasal enerji
alt

yapısının

yaratılmasına

zemin

hazırlayacak

Doğu

Asya

Enerji

Güvenliği

Deklarasyonu’ydu. Bu enerji anlaşması, ASEAN’ın bölge ortaklarından ikisi de Güneydoğu
Asya’da olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan Cumuhriyeti ile Japonya ve Kuzey Kore
Cumhuriyeti gibi Pasifik ülkeleri tarafından da imzalanmıştı.
İmza atan taraflar “Fosil enerjisinin sınırlı küresel rezervini, petrol yakıtının istikrarsız dünya
fiyatını, çevre ve sağlıktaki kötüye giden sorunları ve küresel ısınma ile iklim değişikliği
sorunlarıyla acilen ilgilenme ihtiyacını” tanıyor ve kabul ediyordu. Bu kısıtlamaları
düşününce ASEAN’daki ülkelerin karşısına çıkan soru, çevreyi tehlikeye atmadan ve
küresel ısınmaya katkıda bulunmadan ekonomilerini yüksek hızda kalkındırmaya nasıl
devam edecekleridir. Ekonomik kalkınmalarını yürütmek için büyük ölçüde temiz enerjiye
ihtiyaç duyacaklardır ve bu da kıtaya ve Pasifik Hattı’na yenilenebilir unsurları çabucak
erişime açık hale getirmek üzere toplu bir bağlanma gerektirecektir.
Bu yüzden taraflar, “Geleneksel yakıtlara bağımlılığı azaltmak ama yenilikçi finans planları
ile yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının maliyetini azaltıp, kapasitelerini artırmak”
ve “ASEAN güç şebekesi gibi bölgesel enerji alt yapılarına yatırım yaparak istikrarlı enerji
arzının varlığını garantilemek,” konularında anlaşmışlar.
Cebu Deklarasyonundaki bu son nokta –ASEAN güç şebekesinin yaratılması- ÜSD kıtasal
ekonomisine geçişi ve ASEAN kıtasal yönetim uzamının hayata geçirilmesi bakımından çok
önemlidir. Diğer adı “On Ulus Tek Topluluk” olan ASEAN, kıta için kapsamlı uzun vadeli
bir enerji planı hazırladı ve ASEAN Enerji İşbirliği (2010-2015) Hareket Planını (APAEC)
hazırlayarak ilk beş yıllık planını oluşturdu. Bu planın can damarı, ASEAN güç şebekesi –
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bu, 2004’te ASEAN devlet başkanları tarafından açılışı yapılan bir ana program. Amaç ise
“toptan bütünleşmiş bir Güneydoğu Asya güç şebekesi”.
Güneydoğu Asya kıtası boyunca ortak bir elektrik güç şebekesi kurmak, bütünleşmiş tek bir
pazarın ve kıtasal siyasi birliğin yaratılması için gerekli sinir sistemini sağlar. Şuanda
hazırlanan 4 ana bağlantı güç şebekesi projesi vardır ve 5.9 milyar dolarlık tahmini bir
maliyet ile 11 tanesi daha planlama aşamasındadır.
ASEAN ülkelerinin bütünleşmiş tek bir Pazar ve kıtasal siyasi bir birlik yaratma hızı sonuçta
onların bölgeyi bağdaştıracak akıllı şebekeyi kurma hızına bağlı olacaktır. ASEAN topluluğu,
vizyondan siyasi gerçekliğe hızla geçiyorsa da kıtasal birlik yaratma çabalarını
engelleyebilecek ucu açık bir dizi soru mevcut. İlki, Çin’in heybetli varlığı. 1.3 milyarlık
nüfusu ve Asya’nın lokomotifliği konusunda Japonya’yı gölgede bırakan ekonomisi ile Çin,
Asya arenasının bilinmeyen büyük unsuru. Özellikle de ASEAN’ın tek bir siyasi topluluk
olması durumunda, Çin, ilgili bölgesel ortak olarak bir kenarda mı duracak? 605 milyon
Güneydoğu Asyalıdan oluşan bir siyasi birlik, Çin nüfusunun yarısı etse de azımsanmayacak
bir güç oluşturacaktır. Eğer Japonya, Kore Cumhuriyeti, Avustralya ve Filipinler ortak
statüsünden ASEAN topluluğunun resmi üyeliğine geçerse bu işin içine ek bir ekonomik güç
ve neredeyse 300 milyon kişilik bir takviye getirerek, birliği bölgede Çin’in karşısına güçlü
bir rakip olarak çıkarır.
Dünyanın diğer en hızlı büyüyen devi olan, 1.2 milyarlık Hindistan, ASEAN topluluğunun
üyesi olursa bu ülke de diğer ülkelerin güç dengesini bozup siyasi oyunu hakimiyet
altına alabilir.
AB’nin tek bir kıtasal siyasi uzam yaratma çabalarının başarılı olma sebebi, ülkelerden tek
olarak hiçbirinin siyasi angajman kurallarını tümden dikte edememesidir. Almanya
ekonomik lokomotif ve birliktelikteki en güçlü oyuncu olsa da gücü, sürünün geri kalan
üyelerini gölgede bırakmamaktır.
AB topluluğu Rusya’nın kapısında durur. Rusya, Asya kadar Avrupa’nın da bir parçasıdır
aslında ve AB’ye dahil edilmelidir. Ama şu ana dek sadece özel ortaklık statüsünde
faydalanmıştır ve birkaç gözlemciye göre bu durum yakın gelecekte muhtemelen değişecektir.
Avrupa Birliği’ne üyelik konusunu, bir seferinde Mihail Gorbaçov’a sorulduğunda ülkesinin
AB odasına sığamayacak kadar büyük olduğunu ve onun yerine Rusya’nın birlik ile daimi
yakın üyelik statüsünde kalacağını ve hatta bütünleşmiş bir kıtasal elektrik, iletişim ve ulaşım
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şebekesi ile bağdaşarak tek bir siyasi uzanım değilse de tek bir pazarın parçası olacağını
söyledi. Bunun aynısı Çin ve Hindistan bakımından Asya’da da olabilir. Çin hükümetinin
merkezi komuta ve kontrol alt yapısı, Çin’in Hisdistan’a kıyasla kıtasal birlik siyasetinin esas
özelliği olan dağılmış ve iş birliğine dayalı ilişkilere girme ihtimalini azaltıyor. Öte yandan
Hindistan merkezi olmayan ve demokratik güç yapısı ile ASEAN birliğinde yakın ortaklık
bağı kurmak ve hatta olası üyelik konusunda daha başarılı olabilir. Tüm bunlar bu noktada
tamamen varsayım.
Çin’de yetişkinliğe erişen genç nesil, ekonomik, sosyal ve siyasi örgütlenmeye dair dağıtılmış
ve işbirliğine dayalı yaklaşıma daha yakın ve onlar, işin dinamiğini değiştirip, kıtalaşmanın bu
erken aşamalarında kestirmesi güç sonuçlar yaratabilir.
Her bir kıtada kıtasal birlikteliklerin yaratılması bağlamında önemli olan son bir noktada yerel
ve bölgesel yönetimlerce uygulanan güç artışının artık ulusal sınırlarca kısıtlanmaması.
Siyasi güçteki bu değişim AB ilk kez yola çıktığında tahmin edilmemişti. O zamanlar tek
tartışma Avrupa Birliği’nin ortak bir Pazar mı yoksa merkezi federal bir devlet mi
olacağıydı. İngilizler bunlardan ilkini tercih ederek büyük, bütünleşmiş bir pazarın
parçası olup, bir yandan da ulusal egemenliklerini muhafaza etmeyi umuyordu.
Fransızlar ise, ulusal egemenlikten fazla bir şey yitirmeden yönetebilecekleri ya da en
azından etki edebilecekleri daha merkezi bir mimari peşindeydi. Sonuçta AB, bambaşka
bir çizgide gelişti ve ortak pazardan daha fazla ve merkezi federal devletten daha az olan bir
öge haline geldi. AB deneyiminin gösterdiği şudur: Ulus-devletler, bütünleşmiş pazarlar ve
açık sınırlara sahip ortak siyasi topluluk yaratma amacıyla bir araya gelince, siyasi ve ticari
ilişkiler düzelip eski ulusal sınırların ötesine taşarak, merkezileşme ve hiyerarşik yapılanma
yerine çok odaklı ve dağıtılmış yeni bir güç tertibatı oluşturuyor. AB yönetimi hiçbir bireysel
gücün birliğin yönünü belirlemediği, siyasi unsurları ortak hedeflere ulaşmak için zorlamadığı
bir ulus-devlet, bölge ve belediye ağına benzer.
Kıtasal pazarın ve açık sınırlarla kıtasal yönetimin yaratılması sayesinde ayrıca bölgeler kendi
ulusal hükümetlerine gerek kalmadan diğer bölgelerle ticari ilişkiler oluşturacak, bu bölgeler
bazen hemen sınırın diğer yakasındaki bitişik diğer ülkeye bezen de uzak bir coğrafyadaki bir
yere ait olacak. Bitişik sınırlar arası AB bölgeleri, her tür ticari ortaklıkla hayli aşina ve her
bölge birbiri ile kendi hükümetleriyle olduğundan daha yakın ticari bağlara sahip.
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Yanal yönetimden ötürü ÜSD paradigması sınırsız açık uzamlarda yayılır. Bunun anlamı
şudur: ASEAN birliği hayata geçirildikçe, açık sınırlar, bitişik bölgelerin birbiriyle
bağdaşmasına ve birlikte ÜSD’nin beş ayaklı yapısını kurmalarını sağlar; tıpkı kablosuz
bağlantı alanı iletişimin mahalleler arasında yayılıp oradan da, bitişik karaları kapsayan
devasa birbiriyle bağdaşık ağlara dönüşmesi gibi.
Cebu Enerji Deklarasyonunu imzalayan Çin ve Hindistan’ın ikisi de sınırlarını açıp, komşu
bölgelerle paylaşımlı ÜSD alt yapısının kurulmasına izin verirse; yayılan ağ sistemi,
hükümetlerin kendi ülkelerinde faydalandığı elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımını yontabilir.
Bu, iktidarın siyasi tertibatını temelden değiştirecektir, tıpkı şuan Avrupa kıtasında yaptığı
gibi.
Eğer 21. yy dünya ekonomisinde etkin kalmak istiyorlarsa Çin ve Hindistan, herhangi bir
kıtasal birliğe katılmaktan başka çareleri olmadığını görebilirler. Şuanda iki ülke de çeşitli
ÜSD teknolojilerini çarçabuk geliştirmek üzere hızla hareket ediyor. Özellikle Çin, bazı kilit
teknoloji unsurların geliştirme ve pazarlanmasında Avrupa Birliği’ne yetişmek üzere. Ama
Çin bu teknolojik ayaklara sanki tek başına olan unsurlarmış gibi yaklaşıyor. Dolayısıyla Çin,
hızla yenilenebilir enerji konusunda lider oluyor ve sıfır-yayılımlı, pozitif enerji binaları inşa
ediyor. Hidrojen ve diğer depolama teknolojilerini geliştiriyor, akıllı enerji şebekeleri
yaratıyor ve elektrik ile yakıt hücreleri üretiyorsa da, bu ilerlemelerin tek bir etkileşimli
sistemde bağdaştığı zaman yaratacağı sosyal etkiyi henüz tam anlayamıyor. Bunlar birlikte
düz, açık ve paylaşımlı bir kıtasal siyasi uzam olduğu zaman gelişip, ölçek kazanıp, ekonomik
potansiyellerini tam optimize edecekler. Kaderin bir cilvesi olarak, Çin belki de kendi şu anki
yönetim biçimini yıkacak program ve donanımları bizzat geliştirecek olabilir. Ve
Marksistlerin de dediği gibi işte buna “çelişki” denir.
Afrika Birliği (AU)
2002’de 1 milyardan fazla nüfuslu 54 Afrika kıtası ülkesinin başkanları “kıtanın siyasi
ve sosyo-ekonomik bütünleşmesini” hızlandırmak amacıyla Afrika Birliği’ni başlattı.
AU’yu hayata geçirmenin mekanik tarafı, çeşitli bürokratik ertelemeler yüzünden 2008’e
sarktı. Yine 2008’de Afrika Birliği ve Avrupa Birliği, Afrika-Avrupa Enerji Ortaklığına
girdi.
Bu ortaklığın amacı yenilenebilir enerji gelişimini yayıp, Afrika için bir elektrik ana planı
yaratarak, bir milyar nüfusu tüm kıtayı dolaşacak bütünleşmiş bir şebekede bağdaştırmaktır.
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Afrika dünyada en az gelişmiş elektrik alt yapısına sahip kıta. Sahraaltı Afrika
bölgesinde her on insandan yedisi elektriksiz, geriye kalanlarınsa elektriğe erişimi düzensiz
ve sorunlu. Afrika’nın ikinci sanayi devrimi alt yapısına bile sahip olmaması aslında olumlu
bir katkı olabilir. Bazı siyasi analizcilere göre, Afrika, can çekişen İkinci Sanayi
Devrimi’nden geçişin sancısını azaltıp, masraflarını hafifletme gibi dikenli bir mesele ile hiç
uğraşmadan, doğrudan Üçüncü Sanayi Devrimi’ne sıçrayabilir. Bunu düşünerek Avrupa
Birliği, çoğu şebeke genişletme ve yenilenebilir enerji kaynaklar promosyonuna ayrılmak
üzere 376 milyon Euro tahsis etti; henüz tasarlanmamış, ilerideki projeler için de ek bir 588
milyon Euro ayırdı.
AEEP önüne özel iki kısa dönem hedefi koydu: Birincisi en az ek yüz milyon Afrikalıya
çağdaş yenilenebilir hizmetleri getirmek; ikincisi ise 10.000 megavatlık yeni hidrogüç
tesisleri, 5000 megavatlık rüzgar gücü inşa edip, diğer yenilenebilir enerjiyi 500 megavat
artırmaktır.
ASEAN’daki gibi burada da dağıtılmış ve iş birliğine dayalı bir yenilenebilir enerji rejiminin
kaçınılmaz şekilde ağlı, kıtasal yönetim uzamının oluşumuyla paralel gelişeceğinin fark
edilişi söz konusu.
Yenilenebilir enerji ve sanayi atılımında Afrika’nın önünde önemli birinci büyük bir
engel paradır. İkinci Sanayi Devrimi, Afrika’nın çoğunda gerçekleşmediğinden, bu işi
halledecek sanayilerin geliştirilmesini desteklemek için gerekli ikinci büyük engel
profesyonel ve teknik uzmanlık ile mesleki yeteneklere dair bir eksiklik var. Bu yüzden
AB/AU ortaklığı, sermaye harcaması ve teknoloji aktarımı ile ilgili olduğu kadar bilgi ve
teknik uzmanlık paylaşımıyla da ilgili. Amaç Afrika’nın ticaretini geliştirip, ÜSD alt yapısını
inşa edip yönetebilecek yetenekli bir iş gücü oluşturmak. Umut edilen ise, “ortak enerji
girişimlerinin Afrika kıtasında, Afrika ve Avrupa arasında sanayi ticareti ve işbirliği
alanlarında önemli alanlar” açacağı.
AB/AU ortaklığı dünyada takdir ile karşılandı. ÜSD savunucuları sadece belli yerlerde
bulunan ve koruma altına almak için büyük askeri yatırımlar ve jeopolitik yönlendirmeler
gerektiren (ki bunlar hep daha güçlü ulusların işine yaramıştır) seçkin fosil yakıtı enerjilerine
güvenen Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri aksine, yenilenebilir enerjilerin her yerde
bulunduğunu söylüyor. Ama özellikle de ekvatorun altındaki, kalkınmakta olan bölgelerde
bolca mevcutlar. Yenilenebilir enerji geniş çaplı dağılıma sahip olduğundan, Üçüncü Sanayi
Devrimi kalkınmış ülkelerde olduğu kadar kalkınmakta olan ülkelerde de rayına oturacaktır.
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Özellikle Afrika yenilenebilir enerji potansiyelini yeni yeni kullanmaya başlamıştır. Enerji
analizcilerine göre güneş, rüzgar, hidro, jeotermal ve biokütle kaynakları her kıtanın enerji
ihtiyacını rahatça karşılar. Burada önemli nokta kalkınmakta olan noktalara elverişli bir saha,
yani ekonomik yardım, teknoloji aktarımı ve AB/AU ortaklığındaki gibi eğitim programları
sağlamaktır. Ne var ki, bu çabalar enerji-çevre konusunda şimdiden soru işaretleri
uyandırıyor. Büyük şüpheler oluşmaktadır. En büyük şüphe “çevreci-sömürgecilik”
oluşturacağından kuşkulanıyor. Bunun olası bir öncüsü olarak, tartışma uyandıran Sahra’daki
Desertec Sanayi Girişimi’ne işaret ediyorlar.
Enerji üretimlerini ihraç için merkezileştirmeyi savunanlar ile elektriği, yerel yenilenebilir
enerjiden üretip, dağılmış, akıllı şebekelerle bölgede paylaşmayı savunanlar arasında yoğun
tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışma rüzgar ve güneş enerjisi üretimini merkezileştirip, elektriği
süper yüksek voltajlı enerji nakil hatları ile doğudaki eyaletlere taşımayı savunanlar ile
elektriği yerel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretip, dağılmış ulusal, akıllı bir
şebeke ile paylaşmayı yeğleyenler arasında ABD’de süren tartışmalara benziyor.
Desertec Sanayi Girşimi destekçilerine göre, Kuzey Afrika’da büyük ölçekli girişimlerle güç
üretimi ve nakli mümkün kılınırsa, bu, otomotikman yerel sanayiye, teknoloji ve bilgi
aktarımını da mümkün kılacaktır. Bazı Afrikalı yetkililer buna katılıyor. Afrika Birliği
Komisyonu Enerji ve Alt Yapı Müdürü Ebubekir Baba Musa, Desrtec projesinin hem AB
hem de Afrika için iki tarafın da kazanacağı bir durum olduğunu söylüyor. “Afrika’da güneş
enerjisi radyasyonu da toprak da bolca var. Avrupalılarda bu kaynaklar yok.” Baba Musa bu
tür projelerin, Güney Afrika’daki Kalahari çölü ve Doğu Afrika’daki Ogadan çölü için de
başlatılacağını umuyor. Eleştiren taraflara ise şunu soruyor: “Kaç yüz bin istihdam oluşur ve
ne kadar çok enerji üretilir bir düşünün”.
Başkaları ise bu konuda temkinli. Bu potansiyel istihdamın geçişi vasıfsız işçi yönünde
olacağından ve esas eğitimli iş gücünün tesisleri kurmak ve yürütmek üzere Avrupa’dan
getirileceğinden kuşkulanıyorlar. Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi Başkanı ve Alman
Parlamentosu üyesi merhum Hermann Scheer, güneş enerjisini büyük mesafelerden
taşımanın etkisiz ve para israfı olduğunu, Afrika’nın çabalarını, yerinde yenilenebilir enerji
üretimine yoğunlaştırmamız gerektiğini söylemiştir. Greenpeace, bu tartışmanın ortasında
devreye giriyor.
Greenpeace’nin uluslararası yenilenebilir enerji müdürü Sven Teske, DEsertec’i destekliyor
ama kıta boyunca yerel yenilenebilir enerji üretimleri girişimleri ile baş başa getirilmesi
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şartıyla. Yenilenebilir enerji için, merkezi mi yoksa dağıtılmış mı tartışması dünyada
yoğunlaşıyor. İşin aslı şu ki, yenilenebilir enerjiler, yapıları gereği evrensel olarak
dağıtılmıştır ve yeni dağıtılmış iletişim teknolojileri bu enerjileri yerel olarak depolayıp
kıtalara yayılan akıllı kullanım ağları ile birbirine bağlamayı mümkün kılmaktadır.
Dağıtılmış enerjiyi daha verimli ve ucuz üretme potansiyeli, bu enerji kaynaklarını kontrol
etme amaçlı geleneksel merkezi yaklaşımdan çok daha iyidir.
Yanal güç, kalkınmakta olan dünyayı dönüştürmeye başladı bile. Elektrik önceden merkezi
güç şebekesine hiç ulaşamamış, Afrika’nın uzak bölgelerine gelmeye başladı. Doğal olarak
cep telefonlarının gelişi, yeni doğan ÜSD yapısına yaramış oldu.
Neredeyse bir gecede milyonlarca Afrikalının kırsal evinde, hayvan satışı ya da ekin
fazlasından bulup buluşturulan parayla cep telefonları satın alındı. Telefonlar hem kişisel
iletişim hem de ticari faaliyet yürütmek için kullanılıyor. Kentsel bankacılık faaliyetlerinden
çok uzak, kırsal bölgelerde insanlar para aktarımı için artan bir sayıda cep telefonuna
başvuruyor. Mesele şu: Elektrik erişimi olmadan cep telefonu kullanıcıları genelde yaya
olarak elektrik kullanan bir kasabaya gidip orada telefonlarını şarj ediyorlar.
New York Times yazarı Elizabeth Rosenthal, 30 sentlik bedel karşılığı telefonunun
bataryasını şarj etmek için haftada bir kez iki mil yürüyüp, motosiklet, taksi tutup 3 saatlik yol
çeken Kenya kırsalından bir kadının öyküsünü aktarmıştır. Kısa süre önce bu kadının ailesi 80
dolarlık güneş enerjisi sistemi için biraz çiftlik hayvanı satmış. Kulübesinin çatısına takılmış
tek bir güneş enerjisi paneli, artık sadece cep telefonu değil, dört elektrik ampulü aydınlatması
için de enerji sağlamıştır. İstatistikler kesin değilse de, Afrika’daki aileler güneş panelleri
takıyor ve analizcilerin tahminince milyonlarca benzer uygulama ile benzer ölçek kazanılarak
ÜSD’ne doğru bir adım atacaklar. Afrika’da olan elektrik öncesi çağdan doğrudan ÜSD
çağına sıçrayan ailelerin başlattığı bir tarihsel dönüşüm.
Güneş enerjisinin yanı sıra inek gübresinden elektrik ve yakıt üreten küçük biyogaz
odacıkları, pirinç kabuğundan elektrik üreten küçük güç santralleri ve yerel ırmaklardan güç
üreten küçük hidroelektrik santralleri. Burada halen eksik olan ise, bu tekli mikro-üreticilerin,
nice bölgede elektrik paylaşmasına imkan verecek akıllı, dağıtılmış güç şebekesi. Milyonlarca
aile kendi elektriğini yerinde, yenilenebilir enerjilerden üretmeye başladıkça bu muhtemelen
olacak. Bu süreç dünyanın en fakir toplumlarında, enerjinin demokratikleşmesini temsil
ediyor.
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Güney Amerika Birliği, kıtalaşmaya sonradan katılan bir unsur. Önceki iki bölgesel
birleşim olan, 1969'da Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador ve Peru tarafından kurulan
And Milletler Topluluğu ve de 1991'de Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Arjantin'in
oluşturduğu Mercosur, ortak bir serbest ticaret alanı yaratmak üzere tasarlanmıştı. Mayıs
2008'de 12 Güney Amerikalı ulusu temsil eden devlet başkanları,bir araya gelerek Güney
Amerika Uluslar Topluluğu'nu(UNASUR)kurdu.
Mercosur ve And Topluluğu gibi iki mevcut gümrük birliğini bünyesine katıp, Guyana,
Surinam ve Venezuela'yı da kapsayan bu Birlik, 6.845.000 mil karelik, 388 milyon insanlı ve
4 trilyonluk bir gayri safi milli hasılaya sahip bir bölgeye yayılmıştır. Yeni filizlenen bu
Güney Amerika birliği ortak devlet başkanı Nestor Kirchner, bu göreve 2010'da atanmış,
ancak bundan kısa süre sonra vefat etmişti.
Birliği yaratan antlaşma, enerjiyi gündemin en üst noktasına koyarak, üye ülkelerin enerji ve
elektrik paylaşımı kurulumuna odaklanmalarını sağlıyor. 12 devlet başkanı tarafından Nisan
2007'de kurulan Güney Amerika Enerji Konseyi'nin resmi bir parçası haline getirilmiş ve bir
Güney Amerika Enerji Stratejisi geliştirme görevi üstlenmiş durumda. Konsey, kıtanın bol
miktarda mevcut yenilenebilir enerjisini geliştirmeye önem vermiştir, çünkü "Bu, birincil
enerji matrisinin, enerji güvenliğinin, enerjiye evrensel erişim yaygınlaştırılmasının ve çevre
korumasının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır."
İşin pratiğinde, çoğu Güney Amerika ulusu, kendilerini, fosil yakıtlardan ayırma konusunda
pek de hızlı hareket etmemektedir. Güney Amerika’nın ekonomik devi olan Brezilya, bu
konuda istisnadır. Elektriğinin yüzde 84'ünü yenilenebilir hidroelektrik gücünden üretir
ve taşımacılıkta kullandığı petrolün litresinin yüzde 20 ya da 25'i yerel etanoldan oluşur.
Hidroelektrik ve bitki tabanlı etanol kullanımı, Brezilya'yı dünyanın en ileri, yenilenebilir
enerji ekonomilerinden biri yapıyor.
Yine de, Brezilya'nın yenilenebilir enerji ile olan bu yakın ilişkisi değişebilir de. Kıyıdan uzak
derin sulardaki geniş petrol yataklarının keşfi, Brezilya'yı dünyanın önde gelen petrol
üreticileri arasına yükseltmiş; artık dünyada 12.sırada. Brezilya'nın iç ve dış enerji
politikalarının, Üçüncü Sanayi Devrimi yönünde mi, yoksa geri adım atarak eski petrol
kültürü ile mi şekilleneceği sorusunu ortaya atılmıştır.
Brezilya'ya dair bilinmeyen, ülkenin gelecekteki hidroelektrik kapasitesi. Su, yenilenebilir bir
kaynak olsa da, küresel ısınma, gezegenin hidrolojik döngüsünde ciddi bir değişikliği
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zorlayarak, daha şiddetli seller ve daha uzun kuraklık dönemleri yaratıyor. Hidroelektrik
gücün temel kaynağı olan Amazon, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklıktan hali
hazırda etkilenmekte olan bölgelerden. Brezilya da 2001'de rekor düzeyde kuraklık
yaşayarak, hidroelektrik kapasitesini önemli ölçüde azaltmış oldu. Sonuç, ülkenin aktarım
şebekesinde akım azalması ve kesintiler yaşaması oldu.
Gelecekteki daha ciddi kuraklıklar şeker kamışı getirilerini azaltıp, etanol fiyatlarını
arttırabilir. Ancak Brezilya'nın bolca güneş enerjisi var ve bu kontrol altına alınabilirse,
dengeyi sağlayabilir.
Venezuela da bir diğer ilginç unsur. Bu ülke, dünyanın 9.en büyük petrol ihracatçısı olarak
ağır petrol içinde resmen yüzüyor. Hugo Chavez, petrol gelirlerini jeopolitik arenada stratejik
olarak kullanarak kendi ideolojik hedeflerini sürdürmüştür, yurt içinde ise bunu kendine özgü
popülist sosyalizmi için kullanmıştır. Ülkenin toplam gayrisafi milli hasılasının yüzde 30'unu
petrol gelirleri oluşturduğundan, Chavez'in yenilenebilir enerji ve Üçüncü Sanayi Devrimi'ne
geçişi savunması pek beklenecek şey değil.
Ama belirsizliğin norm haline geldiği bir dünyada, siyasi davranış ve politik seçimlerde bir o
kadar öngörülemez hale geldi.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika çölleri, dünyanın tüm diğer bölgelerinden daha fazla bir şekilde,
inç kare başına potansiyel güneş enerjisine daha çok sahip; hatta kendi kum tepelerinin
altındaki derinliklerden bugüne dek çıkarılmışlardan da çok. Dünyanın en büyük 5. petrol
üretici gücü olan Birleşik Arap Emirlikleri, şimdiden petrol sonrası çağa hazırlanıyor. Abu
Dabi, çölden yükselen yeni bir kentin inşaatına milyarlarca dolar döküyor. Şehrin adı Masdar,
burası sadece güneş, rüzgar ve benzer yenilenebilir enerji türleri ile işleyecek bir karbonsonrası çağı kenti. Burası bir ÜSD kentsel uzamı, her kıtaya yayılmış, dağıtılmış ağda odak
noktası olacak binlerce tür kentin ilkidir.
1979’da, ikinci petrol krizinin karanlık günlerinde İran Devrimi’nden ötürü İran petrol
kuyuları neredeyse tümden kapanmışken petrol kesintisi yüzünden, ABD’de, tıpkı 1973’teki
ilk petrol krizinde olduğu gibi, benzin istasyonlarında mahalleler boyunca kuyruk halinde
sıraya girmiş arabalar birikmişti. Amerikalılar öfkeliydi ve denetimleri dışında gelişen bu
duruma çözüm arıyorlardı.

Ülkenin havasını sezen başkan Carter, o zamanlar iyi

karşılanmayıp bugün bile alay konusu edilse de, başkanlığının en iyi konuşmasını yapmıştı.
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Beyaz Saray, bu konuşmaya “Güven Krizi” derken, popüler basın bunu “Rahatsızlık
Konuşması” diye adlandırmıştır. 30 yıldan sonra bugün okuyunca, söylenenlerin ne kadar
kehanet dolu olduğunu görüyoruz. Carter Amerikalıların dış petrole ne kadar bağımlı
olduğunu ve enerji bedelinin muhtemelen artacağını fark etmişti. Dediğine göre, petrol krizi,
25 yılda Amerikan halkının daha iyi yarınlara olan inancını –yani Amerikan Rüyası’nın
birinci özelliğini- 25 yılda eriten bir dizi olayın doğru olduğunu söylemişti. Başkan Kenedy,
onun kardeşi Robert Kenedy ve Martin Luther King Jr. suikastları; Amerika’yı bölen uzun,
ıstıraplı Vietnam Savaşı, artan enflasyon ve işsizlik ve de maaşlardaki azalma, Amerikalıların
içini kemirecek bir güven krizi oluşuyordu. Benzin istasyonlarındaki uzun kuyruklar, gazolin
ve diğer petrol türevli ürün ve hizmetlerdeki artan maliyet güven krizini daha da kötüleştiriyor
ve Amerika’yı bir güven ulusundan, umutsuzluk ulusuna çeviriyordu. Başkan, Amerikalı
kardeşlerinden enerji bağımsızlıklarını geri kazanacakları, Amerika’yı tekrar rayına
oturtacakları ve geleceğe dair güveni tekrar oluşturacakları bu sefere birlikte çıkmalarını
istedi: “Ulus olarak birleşme sınavımızın ilkini enerji konusunda vereceğiz ve bu ayrıca
altında toplanacağımız sancak olacak. Enerji savaşı meydanında, ulusumuza yeni bir güven
kazandırabilir, ortak kaderimizi tekrar elimizde tutabiliriz.”
Başkan Carter, ABD’de ilk güneş enerjisi panelini Beyaz Saray çatısına, tahta yakıtlı bir
ocağı da kendi dairesine kurdurdu. Ertesi 10 yıl içinde dış petrol bağımlılığını yarıya
indirecek, enerji koruması sağlayacak ve alternatif yakıtlar geliştirecek cesur yeni girişimler
başlattı. ABD’nin “2000 yılında güneş enerjisinin % 20 gibi önemli bir miktarını kazanmasını
sağlayacak bir güneş enerjisi bankası için yasamalar önerdi. Amerikalılardan termostatlarını
kapatıp, ortak araba havuzları ve kamu taşımacılığı kullanmalarını istedi. Enerji bağımsızlığı
savaşını kazanmak için, İkinci Dünya Savaşı’ndaki Savaş Üretim Kurulu’na benzer bir enerji
kurulu istedi”.
Dünya pazarında petrol fiyatı düşmeye başlayınca Amerikan iş dünyası ve halk bu büyük
enerji seferberliğine ilgisini yitirdi. Carter’ın halefi Ronald Reagan, Beyaz Saray
çatısındaki güneş panellerini söktürüp, kişisel dairesindeki tahta yakıtlı ocağı çıkarttırdı.
Amerika günlük işlerine döndü, eskisinden bile fazla miktarda gazla çalışan araba satın alıp,
israf dolu, tüketici merkezli bir yaşamı sürdürmek üzere daha bile yoğun hacimli enerji
kullanmaya başladı.
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Carter’ın uyarıları sonraki 10 yılda halkın aklından çıktıysa da, küresel ekonomide büyük
değişimler, Kuzey Amerika kıtalaşmasına doğru ilk geçici atılımların zeminini hazırlıyordu
ve bir kez daha enerji önemli bir rol oynayacaktı.
Bir Arka Kapı: Kuzey Amerika Birliği
1990-1991 gerilemesi ülkenin dikkatini, ekonomik büyümeyi düzeltmeye odakladı.
Washington’da hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar küreselleşmeyi, ticari sınırların
kaldırılmasını ve pazarın deregülasyonunu, iç ekonomiyi düzeltip Amerikalılara tekrar
istihdam sağlamak için en uygun yol olarak görüyordu. Örnek teşkil etmek isteyen George H.
W. Bush, kanada ve Meksika ile Kuzey Amerikan Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAU)
başarıyla imzaladı.
Bazı siyasi gözlemciler bunun bir Kuzey Amerika siyasi birliğinin öncüsü olup olmadığını
irdeleseler de başkan Bush, AB gibi politik bir birlik oluşturmanın, söz konusu üç ülkenin de
amacı olmadığını kesin bir şekilde belirtti. Enerji siyaseti, NAU’nun (Kuzey Amerikan
Serbest Ticaret Anlaşması) başından beri kilit unsurdu. Ancak odak, ABD açısından haklı
sebeplerle kömür, petrol, doğalgaz ve uranyum gibi geleneksel enerjilerdeydi. 1990’lı yılların
başında Kuzeydeki Kanada dünyanın en büyük 6. güneydeki Meksika ise, artık 7. en
büyük petrol üreticisidir. Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden ikisinin arasına
sıkışmış AND, doğal olarak NAU’yu kendi enerji güvenliğini geliştirecek bir araç olarak
kullanmaya hevesliydi.
Tüm ABD petrol ithallerinin % 21’ini temsil eden Kanada’nın ABD’nin petrol ve rafine
petrol ürünlerde en büyük arzcısı olduğunu pek az Amerikalı bilir. Kanada ayrıca Suudi
Arabistan’dan sonra dünyanın 2. en büyük petrol rezervlerine sahiptir. Buna ek olarak
Kanada, tüm ABD doğalgaz ithallerinin de % 90’ını sağar ve ABD tüketiminin %15’ini
temsil eder. Ayrıca dünyanın en büyük yüksek oranlı uranyum depozitlerine sahiptir ve
2008’de, toplam küresel üretimin % 20’sini sağlayarak dünyanın önde gelen uranyum
üreticisi olmuştur. ABD nükleer santrallerinde kullanılan uranyumun üçte biri
Kanada’da çıkarılır.
Kanada ve ABD ayrıca bütünleşmiş bir elektrik şebekesi paylaşır; tüm bunlar ABD’nin kuzey
komşusunu, en önemli ortak ve ABD’nin ekonomik selameti için vazgeçilmez kılar.
Ama artan sayıda Kanadalı, NAU’nun ülkelerini değerli bir ortak mı yoksa bir ABD uzantısı
mı kıldığını merak ediyor. Pek çok Kanadalı, NAU’yu güçlendirmeye şiddetle karşı ve bunlar
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Kanada’nın şimdiden büyük ABD ekonomisi tarafından sindirildiğini ve bu süreçte siyasi
egemenliğini kaybediyor olduğunu şiddetle savunuyor.
Kanadalılar ayrıca NAU’dan ötürü, baskın Amerikan ideolojisine uymak zorunda
kalacaklarını ve bunun da Kanada’nın köklü kültürel ve sosyal değerlerine genelde aykırı
olacağını düşünüyor. “Kıtalaşma” kelimesinin aslında 49. paraleldeki sınırının silinmesi
anlamına geleceğinden korkuyorlar. Kısacası NAU’nun aslında 21. yüzyıla uygun, yüksek
teknolojili Amerikan sömürgeciliği paravanı olmasından ve Kanada’nın zengin kaynaklarını
zapt edip, vatandaşlarını Amerikan arzusu doğrultusunda şekillendireceğinden korkuyorlar.
Kıtalaşmanın “tek hap herkese yeter” yaklaşımına karşı olanlar, ayrıca Kanada’nın ABD’ye
ihraç vermesine fazla bağımlı olup sonuçta ABD’nin dayatmayı yeğleyeceği ticari ve siyasi
şartları kabul etmek zorunda kalacağından çekiniyor. Bu yüzden Kanada’nın NAU
eleştiricileri daha sağlıklı bir iç Pazar büyümesini ve deniz aşırı ticaret büyümesini, Kanada
sanayilerini ABD korumacılığından esirgeyen reformları ve ABD-Kanada arasındaki şu anki
ticari dengesizliği düzeltme tedbirlerini teşvik eden ticari, yardımcı ve mali politikalarda ısrar
ediyor.
Kamunun dikkati NAU’nun avantaj ve dezavantajlarına yönelmişken, bir diğer kıtasal politik
birliktelik 20 yıldır sessizce hız kazanmaktaydı ve bu Kuzey Amerika’nın siyasi haritasını
yeniden çizecek potansiyele sahipti.
Yakın ticari bağlar, daha bile yakın siyasi bağlar doğuruyor. ABD valileri ve Kanadalı bölge
başkanlarından oluşan bölgesel birlikler, karşılıklı ticari ve çevresel hedefleri birleştirmek için
kıyıdan kıyıya görev yapıyor. Hatta ABD’nin Kuzeydoğu-Yukarı Orta-Batı ve Pasifik kıyısı
eyaletlerinin Kanada bölgeleri ile siyasi bütünleşmesi nice bakımdan bu iki ülkenin de kendi
içlerinde, siyasi yasama ile olan geleneksel bağlarını gölgede bırakır olmuştur.
New England Valileri ve Doğu Kanada Bölge Başkanları Konferansı (NEG/ECP),
1973’te kurulmuş ve istikrarlı bir şekilde bölgesel, ulusarüstü bir yaklaşıma doğru
ilerlemiştir. NEG/ECP 6 eyalet ve 5 Kanada bölgesinden oluşur. Bunlar; Connecticut,
Maie, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Rhode Island, Quebec, Newfoundland
Labrador, Nova Scotia, New Brnswick ve Prens Edward Adası. Valiler ve bölge
başkanları yılda bir kez buluşup ortak menfaat konularını konuşurlar. Bu zirveler arasında
NEG/ECP siyasetleri yürütmek, çalıştaylar düzenlemek ve bölgese etki konularında
çalışmalar ve raporlar hazırlamak için devlet ve bölge başkanları arasında toplantılar düzenler.
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NEG/ECP, ölçeğine yakın bir diğer uluslarüstü siyasi bölge, Pasifik Kuzeybatıda, Britanya
Kolumbiyası, Alberta, Yukon Bölgesi, Washington, Oregon, Idaho, Montana ve
Alaska’dan oluşmaktadır. 1991’de kurulan ve Pasifik Kuzeybatı Ekonomik Bölgesi’nin
(PNWER) görevi, bölgedeki ekonomik selameti ve vatandaşların yaşam kalitesini
artırmaktır.
En az doğudaki benzeri kadar aktif olan PNWER, grubu tarım, çevre teknolojisi, orman
üretimi, hükümet alımı, geri-kazanım, telekomünikasyon, turizm, ticaret ve finans ve
taşımacılık alanlarındaki yaklaşımlarını uyumlulaştırmaya çalışıyor. PNWER alt komiteleri
bölgesel enerji stratejisini hedefleyip, sürdürülebilir kalkınma, ayrıca yükselen sağlık
hedeflerine karşı eyalet ve bölgelerde yöntem keşfi, sınır güvenlik konularını artırma, işgücü
yeteneklerini güncelleyecek bilgi paylaşımı ve dış yatırımı genişletme noktalarına
yoğunlaşıyor. Bu, ulusötesi siyasi gruplaşmalar, Kuzey Amerika yönetiminde hem Kanada
bölgelerinin hem Amerikan eyaletlerinin bu Kanada’nın geniş, yenilenebilir enerji rezervleri
ulusötesi siyasi bölgeleri yarı bağımsız kılmak için gerekli enerji emniyetini sağlar. Kanada
ayrıca oldukça eğitimli bir iş gücü ve görece düşük maliyet bedelleri imkanı taşır. Örneğin
Kanada’da işçiler ulusal sağlık sigortası ile korunduğu için Amerikalı işverenler, üretim
tesislerini Kanada’ya taşımak ya da Kanada firmalarına dış kaynak kullanımı yoluyla
sağlık sigortası tasarrufu yapmaktadır.
Sınır eyaletler ise, buna karşılık dünyadaki en iyi üniversiteler ve araştırma tesislerine
sahip olup, yeni filizlenen kıta içi ortaklığa en avantajlı ticari kalkınma konusunda, dünyanın
başka yerleri için de bir zemin sağlar.
Kuzey Amerika’da sınır ötesi bölgesel ortaklıkların yaratılması, ulus-devletlerin ticarete
getirilmiş gümrük kısıtlamalarını azaltması ve büyük ticari bölgeler, hatta tam oluşmuş kıtasal
siyasi birlikler oluştuğu bir zamanda Avrupa Birliği veya her kıtada doğacak birliklere benzer.
Bahsedildiği gibi; kıtalaşma, ulusal egemenliği dümdüz ettiği gibi bölgelerin ulusal sınırlar
ötesinde yepyeni biçimlerde kaynaşarak sadece yeni ekonomik fırsat değil, yeni kültürel ve
siyasi kimlikler de yarattıracaktır.
Kıtalaşmanın evriliyor olmasına şaşmamalı; bölgeler ÜSD çevre dostu alt yapısını yaratmak
için kaynaşıyor. Nasıl ki, elit fosil yakıt enerjileri merkezi olarak kontrol altına alınıp
hiyerarşik olarak dağıtılıyorsa, yenilenebilir enerjiler de çoğunlukla yerel olarak kontrol altına
alınıp, bitişik bölgelere yanal olarak dağıtılır.
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Pasifik Kuzeybatı Ekonomik Bölgesi'nde Kaliforniya Pasifik Gaz ve Elektronik Şirketi
(PG&RE), British Columbia Aktarım Şirketi (BCTC) ve Avista Enerji Şirketi birlikte hareket
ederek, Güneydoğu Britanya Kolumbiyası'ndan Kuzey Kaliforniya'ya 1.000 mil uzunluğunda
olup, yerel elde edilmiş ve aktarım hattı menzilince şebekeye yüklenmiş yenilenebilir
enerjiden 3.000 megavatlık ulaştırma kapasitesine sahip bir enerji hattı dikme imkanını
yokluyor.
Elektriğin çoğu, Britanya Kolumbiyası'ndaki rüzgar, biyokütle, küçük hidro ve jeotermal
enerjiden gelecek. Pasifik Kuzeybatı'yı bir tür siyasi uzam olarak düşünmek hiç de o kadar
abartı değil. İşin aslı şu ki, bu bölge, ulusal sınırların ötesine dayansa da orada yaşayan halkın
zihninde hala canlı kalan bir ortak tarih paylaşır. Kuzey Amerika'nın kuzeybatı bölgesinde
yaşayan insanların, kendilerini Alaska, Yukon, Britanya Kolumbiyasi, Alberta, Washington,
Oregon, Montana ve İdaho'dan oluşan Cascadia adlı yarı kurgusal bir yerin vatandaşı olarak
görmesi pek de tuhaf değil. Bölge topografi ile birbirine bağlı ve ortak ekosistemler, yerel
nüfusların göç yolları ve Avrupalıların yerleşmesi gibi unsurlar içeren ortak bir geçmişi
paylaşıyor. Louisiana alımının batısında kalan bölgeye Thomas Jefferson, potansiyel ayrı bir
ülke gözüyle bakıyordu.
Cascadia fikri, ütopyacı vizyon sahiplerinin aklından çıkmamış ve çok uzun süredir popüler
folklorun bir parçası olmuştur. Eğer Kaliforniya da dahil edilirse -ki nice Kuzey Kaliforniyalı
kendini Cascadia'nın bir parçası sayar- bölgenin 60 milyonluk sakinleri iki trilyon dolarlık bir
GMH elde edecek ve Çin ekonomisi ile yarışabilecek düzeye gelecektir.
Pasifik Kuzeybatı Ekonomik Bölgesi, şimdiden, Cascadia bölgesinin çoğunu kapsar; bu nokta
bölgenin siyasi liderlerinin dikkatinden kaçmamıştır. 2007'de Britanya Kolumbiyası Bölge
Başkanı Gordon Campbell, bölgenin müthiş ekonomik ve sosyal potansiyelini tartışırken şunu
bile söylemiştir: "Bence Cascadia denen bölgenin çok güçlü bir doğal çekimi var". Bölge
nüfusu Kuzey Amerika'nın çevreye en hassas nüfusu olduğu için, Campbell'e göre, sınırlar
arası siyasi yasamalar, bir araya gelip, iklim değişikliğini çözmek üzere ortak bir karbon
ticaret pazarı yaratmalıdır. O sene Britanya Kolumbiyası ve Manitoba, Kaliforniya Valisi
Schwarzenegger ve diğer eyaletlerle buluşarak bir bölgesel geliştirme ve ticaret programı
geliştirmek üzere Batı İklim Girişimi'ni imzaladı. New England Valileri ve Doğu Kanadalı
Bölge Başkanları da bir o kadar yakın çalışıp, bölgede üretilmiş yenilenebilir enerjiyi bir ağ
üzerinde dağıtılmış akıllı şebeke ile paylaşacak ortak bir plan yasamalarını birleştirmeye
çalışıyor. Yönetici organlar Üçüncü Sanayi Devrimi altyapısının çeşitli ayaklarını hızla
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yerleştiriyor. Bu da tamamlanınca, bölge sakinleri enerjiden fazlasını paylaşarak karbon
sonrası şirketler ve işgüçleri ile bağdaşmış bölgesel bir biyosferin parçası olacaklar.
Bir o kadar önemli bir diğer unsur da onların, fiilen kendi kıta içi birliklerini yaratarak,
genişlemiş bir toplulukta, ortam yaşam kalitesini paylaşacak olmalarıdır.
Maine Valisi John Baldacci, yasama organının kendiliğinden üstlendiği görevin tarihi
doğasını, 2008'deki bir valiler ve bölge başkanları toplantısında dile getirdi. Masada, New
Brunswick'teki Lepreau noktasından Maine sınırına kadar yeni inşa edilmiş bir nakil hattını,
ortadan Kuzey Maine'e kadar uzatacak 345.000 voltluk bir nakil hattı inşa etme önerisi vardı.
Bu yeni yüksek voltajlı hat, Kanada'da yerel olarak elde edilmiş yenilenebilir enerjiden
üretilen elektrik akışını kabul edip bunu New England güç şebekesine gönderebilecekti.
Projenin lehine konuşan vali, Kanadalı ve Amerikalı dostlarına şöyle demiştir:
New England ve Kanada, muazzam rüzgar, hidro, biyoyakıt ve dalga enerjisinden
faydalanarak, elektrik ihtiyacımızı karşılayabileceği, benzersiz bir konumdadır. Ama bir
başımıza hareket edersek potansiyelimize asla ulaşamayız. Hem New England'daki üretim
projelerine hizmet eden hem de yeşil enerjiyi Kanada’dan ABD’ye taşıma kapasitesini
geliştiren yeni bir nakil kapasitesi geliştirmeliyiz.
Şüphesiz yeni bir kıta içi siyasi yeniden tertiplenme, açıkça bahsedilmese de, bölgeler
ekonomilerini Üçüncü Sanayi Devrimi’ne geçirdikçe gerçekleşiyor. Massachutes Valisi Deval
Patrick’in, 2010 New England valileri ve Doğu Kanada bölge başkanlarına şunları
hatırlatmıştır: “(Kuzey Amerika’da) Sanayi Devrimi’ni başlatan bölge olarak Kuzeydoğu,
dünyayı temiz enerji devrimine taşıyan bölge de olabilir”. Bir araya gelip hevesle bölgesel
enerji verimi hedeflerini duyurarak ve yenilenebilir enerjiyi artırarak, temiz enerji işleri
yaratıp, enerji gübenliğimizi artırıp, soluduğumuz havayı temizleyeceğimize eminim.
Kast ettiği “biz” bölgesel, uluslarötesi ve kıta içi bir siyasi yeniden tertiplenmedir. Bu ilham
verici hesabı esasında Washington temsilcileri salonda yoktu ama valinin aklında vardı tabii.
Aynı gün vali Patrick ve Orta Atlantik’ten New England’lı 11 vali, Senato’daki çoğunluk
lideri Harry Reid ve Kongre’ye mektup yollayıp, batıda merkezi güneş ve rüzgar enerjisi
parkları yaratıp, bunu yüksek voltaj hatları ile Doğu’ya yollama planına karşı çıkıp, bunun
Doğu yakasında yerel üretimli yenilenebilir enerji oluşturma potansiyelini engelleyip,
bölgenin ekonomik imkanlarını boğacağını belirtmiştir.
Sonuç olarak;
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Bu ulusötesi bölgesel ittifaklar gösteriyor ki, eğer kıtasal birlik Kuzey Amerika' ya gelirse,
Washington tarafından dayatılmaktan ziyade, sınır ötesi ÜSD alt yapısına eşlik eden bölgesel
yeniden siyasi tertiplenmeden doğacağıdır.
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Uygulamalar
Dünyadaki büyük birlikleri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Dünyadaki büyük birlikler haritalar üzerinde ele alınmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik faaliyetlerin dağılımı coğrafi olanaklarla belirlenmiştir. Önceleri toplayıcılık ve
avcılıkla geçine insanoğlu zaman içinde tarımı keşfetmiştir. Zaman içinde madenleri işlemeye
ve eritmeye başlayınca silahlar ve koruma aletleri yapmıştır. Bu aletlerle de tarımdan
yararlanmaya başlamıştır. Sanayi devrimiyle büyük bir değişime giren dünya, ekonomik
olarak hızlı bir gelişme süreci yaşamıştır. Ekonominin ana kollarından olan sanayi ile birlikte
ülkeler daha da güçlenmeye başlanmıştır.
Yine sanayiyle birlikte özellikle doğada bulunan hammaddeler değerlenmeye ve şekillenmeye
başlamış, sanayi yatırımları ve faaliyetleri artmış ve ortaya çıkan gelişmeler beraberinde
zamanla mesafe kavramını ortadan kaldırmış ve küreselleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Yaşanan
olaylar ve güç üstünlüğü oluşturma nedeniyle devletler bir araya gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “Birinci Sanayi Çağı 1750 yıllarında başlayıp 1870 yıllarına kadar süren dönem olup
…………………… çağı olarak da bilinir.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Robotlaşma
B) Bilgisayarlaşma
C) Modernleşme
D) Çağdaşlaşma
E) Makineleşme
2) Aşağıdakilerden hangisi Pangea kıtasından kopup daha sonra birleşen parçalardandır?
A) Avrasya-Avrupa
B) Avrupa-Afrika
C) Afrika-Avustralya
D) Kuzey Amerika-Güney Amerika
E) Orta Amerika-Avrasya
3) Aşağıdakilerden hangisi kıtasal birliklere örnek olarak gösterilemez?
A) ASEAN Birliği
B) Afrika Birliği
C) Güney Amerika Uluslararası Birliği
D) NAFTA
E) ASELSAN
4) “Avrupa Birliği, kısa süre önce, Afrika Birliği ile iki kıtaya sonuçta birleştirecek Üçüncü
Sanayi Devrimi alt yapısını kurmak üzere ………………….. adlı bir ortaklığa girdi.” Boş
bırakılan yeri tamamlayınız?
A) SCERTEC
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B) LUKARTEC
C) MUKARTEC
D) DESERTEC
E) HESERTEC
5) İlk kıtasal birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAFTA
B) ŞANGAY BEŞLİSİ
C) ASEAN
D) AB
E) NATO
6) ECSC Paris Antlaşmasını 6 ülke imzalamıştır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bunlardan
değildir?
A) Fransa
B) Almanya
C) İngiltere
D) İtalya
E) Hollanda
7) Aşağıdaki ülkelerden hangisi ASEAN birliğine üye ülkelerden değildir?
A) Endonezya
B) Malezya
C) Filipin
D) Güney Kore
E) Vietnam
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8) Afrika birliği ne zaman ve kaç ülkenin birleşmesi ile kuruldu?
A) 2000-51 ülke
B) 2001-52 ülke
C) 2002-53 ülke
D) 2002-54 ülke
E) 2003-55 ülke
9) Yenilenebilir enerji ve sanayi atılımında Afrika’nın önünde önemli birinci büyük bir engel
nedir?
A) Para
B) İnsangücü
C) Teknoloji
D) Enerji
E) Ulaşım
10) Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın 2. en büyük petrol rezervlerine sahip ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanada
B) Venezuela
C) Kolombiya
D) ABD
E) Irak
Cevaplar
1-E. 2-D. 3-E. 4-D. 5-D. 6-C. 7-D. 8-D. 9-A. 10-A
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11. KUZEY AMERİKA’DA BÜTÜNLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Kuzey Amerika’da Bütünleşme
11.1. Nafta Öncesi
11.2. Nafta: Ortaya Çıkışı, Özellikleri ve Kapsamı
11.3. Nafta’nın Etkileri Ve Geleceği
11.4. Bloklaşma Tartışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kuzey Amerika’da bütünleşme olgusu nedir?
Nafta’nın ortaya çıkışı, özellikleri ve kapsamı nasıl ve nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği

nasıl

elde
veya

geliştirileceği
Kuzey Amerika

Kuzey
kavrayabilmek.

NAFTA

NAFTA’nın

Amerika’yı Kuzey

Amerika’yı

değerlendirmek
önemini NAFTA’yı irdeleyebilmek

saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomik Coğrafya
Kuzey Amerika
NAFTA
Bütünleşme
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Giriş
Ekonomik coğrafyanın genel özellikleri ve alt dalları Kuzey Amerika’da oldukça önemlidir.
Bu faaliyetler insanın yaşaması için oldukça önem taşımaktadır. Kuzey Amerika’nın doğal ve
beşeri koşulları ekonomik faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Ekonomik faaliyetlerin
dağılımı coğrafi olanaklarla belirlenmiştir. Kuzey Amerika’nın potansiyelini ortaya koymak
amacıyla NAFTA oluşturulmuştur.
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11.Kuzey Amerika’da Bütünleşme
Dünyada ilk kuşak iktisadi bütünleşme Avrupa’da gerçekleşmiştir. Bu tür birleşme
denemelerinin Avrupa dışında pek başarıya ulaşamadığını, hatta bir kısmının sonra
dağıldığını; yine dünyada 1989’lerde ortaya çıkan ikinci bölgeselleşme dalgasının, ilk
dalgadan farklı olarak, ABD’nin, bölgeselcilik içinde aktif olarak yer alması, gelişmekte olan
ülkelerin, artık sadece birbirleriyle değil, gelişmiş ülkelerle de ortaklık peşinde olmaları, vb
birtakım özellikler taşımaktadır. NAFTA, bu saptamaları doğrulayan en açık örnektir.
İkinci bütünleşme dalgası ile bir yandan önemli birtakım bölgesel ticaret düzenlemeleri ortaya
çıkarken, dünyanın hemen her bölgesinde çok sayıda örnekle yükselen bölgeselleşme eğilimi,
AB’nde tek Pazar ve parasal birliği, uzak doğuda yakınlaşmayı ve Kuzey Amerika’da
bütünleşmeyi içeren, dünya ekonomisinde üç kutuplulaşma görüntüsünü ortaya
çıkarmıştır.
Bu bölüm’de, ABD, Kanada ve Meksika arasında 1990’ların ortalarında yürürlüğe giren
Kuzey Amerika Serbest Ticaret

Anlaşması ile şekillendirilen oluşumun gelişimi, temel

nitelikleri ve yansımaları ele alınacaktır.
11.1. Nafta Öncesi
Coğrafi, tarihi ve kültürel yakınlığın doğal bir sonucu olarak yakın ekonomik ilişki içinde
olan ABD ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşmalarının tarihi, XIX. yüzyıl
ortalarına kadar uzanır. 1854 tarihli Karşılıklı Ticaret Anlaşması sonrasında bu iki ülke
arasında serbest ticaret bölgesi oluşturma fikri hep gündemde olmuştur. Kanada ve ABD
1960’larda, özel bir ticari anlaşmazlığı konu alan müzakereler, otomobil sektöründe iki
taraflı serbest ticareti gerçekleştirmek üzere, GATT çerçevesinde, iki ülke arasındaki ilk
büyük sektörel anlaşma olarak (Auto pact,1965) ortaya çıkarmıştır.
ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan serbest ticaret görüşmeleri yapma konusunda tam
yetkilendirilmiş gümrük tarifeleri ve ticarete ilişkin 1984 yasasına dayalı ilk icraat,
İsrail’le imzalanan serbest ticaret anlaşmasıdır. Daha sonra Kanada ile başlatılan
görüşmeler, 1989’da yürürlüğe giren ve iki ülkenin de bazı sanayi ürünleri için tarifeleri on
yıl içinde kaldırmasını öngören; ayrıca, tarımsal mallar, otomobil ve anti-damping
politikalarına ilişkin bölümler içeren Kanada-ABD Serbest Ticaret Anlaşması (CUSFTA)
ile 2. icraat gerçekleşmiştir. sonuçlanmıştır. Mal ve hizmet akımlarını etkileyen engellerin
eliminasyonu ile bir serbest ticaret bölgesi hedefleyen bu anlaşmada, mali akımların
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serbestleştirilmesi, yatırımları kolaylaştıracak standartların geliştirilmesi, kamu ihalelerinin
düzenlenmesi, vb konulara da yer verilmiştir.
11.2. Nafta: Ortaya Çıkışı, Özellikleri ve Kapsamı
CUSFTA, Kanada-ABD ticaretini önemli ölçüde artırmıştır. Diğer yandan, 1980’lerdeki
liberalleşme çabaları ile birlikte, Meksika da ABD ile ticari ilişkilerini geliştirmiş;
Meksika’nın GAAT üyeliğini izleyen dönemde, yatırımlar ve ticaretin serbestleştirilmesi
amacıyla başlatılan görüşmeler 1990 öncesinde tamamlanmıştır.
Batı yarı-küresinde, ticari ilişkilerini daha önceleri ikili anlaşmalarla sürdüren ABD, Kanada
ve Meksika, temeli 1965’te ABD ile Kanada arasında varılan “Auto Pact“ anlaşmasıyla atılan,
Kanada- ABD Serbest Ticaret Anlaşması (CUSTA-1989) ile güçlendirilen Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA), Ağustos 1992’de imzalamışlardır. Anlaşma
metni 8 kısımdan oluşmaktadır.
-Birinci kısım, iki bölümle amaçlar ve genel tanımları;
-3 ila 8. bölümlerin yer aldığı ikinci kısım, mallar için piyasa erişimi, orijin kuralları, gümrük
prosedürleri, enerji-petrokimya, tarım ve acil eylem düzenlemelerini;
-Üçüncü kısım, tek bölümle standart- ilintili konuları;
-Tek bölümlü dördüncü kısım, hükümet uygulamalarını;
-11 ila 16. bölümleri içeren beşinci kısım, yatırım, sınır-ötesi hizmet ticareti,
telekomünikasyon, finansal hizmetler, rekabet politikası ve işadamlarının geçici seyahatlerini;
-Bir bölümle altıncı kısım, entelektüel mülkiyeti;
-Üç bölümlü yedinci kısım, kanunların yayımı ve yönetimi, antidampingde inceleme ve
uyuşmazlık çözümü ile kurumsal düzenlemeleri;
-21 ve 22. bölümlerden oluşan son kısım olan sekizinci kısım ise, istisnalarla diğer hükümleri
içermektedir.
Üye ülkeler arasında ticareti ve yatırımları sınırlayıcı bütün engellerin GATT
çerçevesinde ve belli bir geçiş süreci dahilinde ortadan kaldırarak bölgede bir serbest ticaret
alanı oluşturulmasını öngören NAFTA, taraf ülkelerin onayıyla Ocak 1994’te yürürlüğe
girmiştir. “Bölge-içi sanayi malları ticaretindeki her tür kısıtlamanın 2009’da
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kaldırılmasını öngören bu anlaşma ile 370 milyon nüfusu ve 1994 rakamlarıyla 7.5 trilyon
dolarlık satınalma gücü olan dünyanın en önemli ticaret bloklarından biri ortaya
çıkmıştır”(Karluk,2002: 521).
Bir blok olarak AB ile karşılaştırıldığında NAFTA birtakım farklılıklar arz etmektedir.
Bir kere NAFTA, bir gümrük birliği veya ortak Pazar olmadığı gibi, Kuzey Amerika
para sistemi veya ortak tarım politikası gibi planlara henüz sahip değildir. Daha dışa
açık AB ülkeleri, gelişme düzeyleri bakımından da birbirine daha yakındır. Halbuki, gelişmiş
ve gelişmekte olan ekonomilerin taraf olduğu ilk bütünleşme örneği olan NAFTA içinde,
Kanada ve ABD’nin fert başına geliri Meksika’ya göre çok daha yüksektir. Bu yüzden, ABiçi ticaret, benzerliklere dayanan endüstri-içi karekterli iken NAFTA- içi ticaret, farklılıklara
dayanır, faktör donatımı ve ürün devresi ile açıklanabilir.
NAFTA, Kuzey Amerika’nın üç ülkesi arasında var olan ve artma eğilimi gösteren
karşılıklı bağımlılığı formelleştirmiştir. Meksika bakımından otomobil ve ilaç sektörü
için lisans, Kanada ve ABD açısından ise, tekstil için kota ve uygulandığında ortalama
%5-10 düzeyinde tutulan tarifeler gibi istisnalar dışında, bu ülkeler arasındaki ticaret, NAFTA
öncesinde de büyük ölçüde “serbest“ idi.
Kanada ile Meksika arasındaki ticaret hacmi düşük olduğundan NAFTA’nın Kanada için
anlamı, CUSFTA ile elde ettiği avantajları korumak olmuştur (Walther, 1997:358). Bu itibarla
NAFTA, birçok bakımdan CUSFTA’nın genişletilmiş biçimidir.
ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticarette gümrük tarifelerinin on, ithalata duyarlı bazı
mallar için on beş yıl içinde aşamalı olarak kaldırılmasını öngören NAFTA, iki ayrı
müzakere ile şekillenmiştir.
İlk olarak, ABD-Meksika tarımsal ürün ticareti, yan-anlaşmalarla başlangıçta dışarıda
bırakılan ABD turunçgiller üretiminin önemli bir kısmı dışında onbeş yıl geçiş dönemi ile
serbestleştirilmiştir.
İkinci olarak, NAFTA, bir ürünün gümrüksüz statüsü kazanabilmesi için karşılanması
gereken orijin kuralları koşulu içermekle birlikte, tekstil ve hazır giyimde serbest ticaret
bölgesi oluşturmuştur.
Böylece, ABD ve Kanada, tekstil ve hazır giyim sektörlerini, ilk defa bu düzeyde bir
serbestlikle bir gelişmekte olan ülkeye açmışlardır. Dış tarife belirlenmemiş olmakla
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birlikte, Meksika NAFTA, gümrük birliği oluşturmadığından, ortak gümrük vergilerinin,
tedricen Kanada ve ABD’nde geçerli olan en-çok- kayrılan-ülke tarife düzeyine çekilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu adımla Meksika, 1980’lerde başlattığı serbest ticaret politikasını nihai
noktaya taşımış olacaktı. “Enerji, otomotiv, tekstil-giyim, tarım, finansal hizmetler, ulaşım,
haberleşme, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları, çevre, emek faktörüne ilişkin düzenlemeler gibi
temel alanlardaki sözleşmelere ilaveten birçok tamamlayıcı konuda anlaşma kapsamına
alınmıştır”(İncekara, 1995:119-137).
Acil önlemler, rekabet politikası ve tekeller, teknik standartlar, anti-damping ve fark giderici
vergi incelemesi, devlet alımları ve sübvansiyonlar, orijin kuralları ile sınır ticareti ve
işadamlarının geçici seyahatlerinin düzenlenmesi, kurumsal düzenlemeler ve anlaşmazlıkların
çözüm mekanizmaları, yasaların yönlendirilmesi, bu bağlamda anılabilecek konulardır.
NAFTA Anlaşması, öncelikle sanayi ve tarım ürünleri ticaretini kapsamaktadır. Para, üç
ülke arasındaki tarifeler ve tarife-dışı engellerin, ilke olarak kaldırılması şeklinde
öngörülmüştür. Meksika’nın ABD kaynaklı ithalatının yarısı için hemen, tarım
ürünlerini de kapsayan kalanı için ise, onbeş yıl içinde kademeli olarak tarifeler
sıfırlanacaktır. Yine Meksika’nın, kara nakil araçlarına uyguladığı tarifelerin onda biri
hemen, kalanı on yıl içinde tetricen kaldırılacaktır. Kanada tarım ürünleri ve Meksika petrol
ürünleri dışında mal ve hizmet ticareti, kamu ihaleleri ve fikri mülkiyet hakları, düzenleme
kapsamına alınmıştır.
NAFTA, sınır-ötesi yatırımları da serbestleştirilmiştir. Ülke yatırımcıları artık,
üretimlerinin belli oranını ihraç etme mükellefiyeti olan ihraç performans koşullarına veya
yerel kaynaklardan girdi satın almaya zorlandıkları yerel katkı kurallarına tabi olmayacaklar;
çoğu sektörde serbestçe yatırım yapabileceklerdir. Petro-kimya ve finansal hizmetler dahil,
Meksika’nın daha önce sınırlamalar koyduğu alanlarda yatırım fırsatları ortaya çıkmış; içsel
enerji konusu bunun dışında tutulmuştur.
NAFTA’da, taraflar arasında ticaret anlaşmazlıklarını çözmek üzere, küçük sorunların
büyük ticaret savaşlarına yol açmasını önleme beklentisiyle, birçok bağımsız hakem
kurulu oluşmuştur. Geri-adım (snap-back) kuralı, ithalat baskısına maruz kalan endüstriler
için, bu baskıyı dengelemek üzere, üç ila dört yıl için NAFTA-öncesi tarife düzeyine dönüş
imkanı sağlamaktadır.
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NAFTA’nın en sınırlayıcı boyutlarından biri, bir ürünün tercihli ticaret imkanı bulması
için uyması gereken katı orijin kurallarıdır. Tercih imkanı için malların önemli
dönüşüm geçirmesini zorunlu kılan NAFTA, bölgesel katma değer düzeyini yüksek
(mesela otomobiller için % 62.5 düzeyinde) belirlemiştir.
NAFTA orijin kurallarının etkisi, Japon yatırımcıları, yatırım ve satın alma kararlarını
önemli ölçüde değiştirmeye zorlamak olmuştur. Çok spesifik bir etki, Amerikan
piyasasına girmek üzere Meksika’yı bir imalat platformu gibi kullanmayı amaçlayan
Japon firmalar için zorlaştırmaktır. Bu yüzden Japon firmaları ve Japon Otomobil
Üreticileri Birliği (JAMA), bu kuralların, şirket-içi girdi kullanma kararlarına etkilerine
şiddetle karşı çıkmışlardır. NAFTA’nın sonuçlarından memnun olan Amerikalı üreticiler,
bu ticaret anlaşmasını “North American Friendly Three Agreement (Kuzey Amerikalı
üç ahbap anlaşması)“ şeklinde nitelemişlerdir.
NAFTA, üç ülke tarafından onaylandığında, işlemeye başlayacak 15 yıllık bir geçiş dönemi
programlanmıştır. Ve 15 yılın bitimi olan 2007’de süreç tamamlanmıştır. Vergi indirimleri
ve diğer önlemler için bu uzun geçiş dönemi, uyum sağlaması için tasarlanmıştır. Serbest
Ticaret Anlaşması, nihayetinde, tarım dahil bütün sektörleri kapsayacağından, koruma
peşindeki sektörler, daha kısıtlayıcı orijin kuralları veya sıfır tarife için daha uzun geçiş
dönemi yönünde baskı yapmışlardır.
Bazı yönleriyle NAFTA, “geleneksel“ serbest ticaret anlaşmalarının ötesindedir.
Karşılıklı taşıma hakları, tarımsal inceleme standartları, meslek sahipleri ve finansal
kurumların diğer piyasalara erişim ve faaliyetini düzenlemek gibi konuları kapsamakta ve
çoğunlukla büyük ölçüde serbestleştirme içermektedir.
11.3. Nafta’nın Etkileri ve Geleceği
Ticaret akımlarının değişim seyrini inceleyen Krueger, NAFTA ülkeleri arasındaki ticaret
ilişkilerinin 1990’larda önemli boyutta yoğunlaştığına dikkat çekmektedir. Bununla birlikte,
Krueger, NAFTA-içi ticaret artarken dünyanın geri kalanından yapılan ithalatın azaldığına
(ticaret saptırma etkisine) ilişkin fazla kanıt bulamamıştır.

Ekonomik bütünleşme, taraf ülkelere fayda sağlarken, bütünleşen ülkeler dışsal tarife
oranlarını yükseltmeseler bile, dünyanın geri kalanı için refahı düşürebilmektedir yani GATT
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Madde xxıv, üçüncü ülkelerin refah kaybını önleyememektedir. “İlk bütünleşmenin yol açtığı
refah kaybını telafi etmek üzere üçüncü ülkeler de mukabil serbest ticaret alanı oluşturma
düşüncesi gelişmektedir”(Goto and Hamada,1998:1).
Krugman’ın (1996:165) vurguladığı gibi, Meksika için NAFTA, Bölgesel ekonomik
bütünleşme sürecini başlatmanın bir önkoşulu olan ekonomik reform sürecine yardım
sağlamanın bir yöntemini temsil etmektedir. Meksika ekonomisinin, sadece Massachusetts
ekonomisine denk olduğu gerçeği göz önüne alınınca, “ekonomi bilimi“nin (geniş piyasa,
ölçek ekonomileri istihdam, büyüme, vb) bu bütünleşmede birincil rol oynamadığı aşikar
olmaktadır. ABD, güney sınırında istikrara büyük önem vermektedir. Bu yüzden NAFTA,
dost Meksika hükümetine reform ve kalkınma sürecinde destek sağlama aracı olarak
görülmelidir (Günümüzde her ne kadar Amerikan yönetimi sınıra duvar örme isteğinde
bulunsa da yıllardır süregelen bir ilişkinin olduğu da açıktır ve ticari faaliyetler de sürecektir).
NAFTA’nın belirgin niteliği fert başına gelir bakımından önemli farklılıklar gösteren ülkeleri
bir araya getiren bir düzenleme olmasıdır. Bu nedenle Meksika’ya, gümrük vergilerini
kaldırması için yedi yıl (CUSFTA’da olduğundan daha uzun bir süre) verilmiştir. NAFTA,
başlangıç etkileri büyük olmamakla birlikte, gelecekte daha derin nitelikte bütünleşme için
zemin sağlamaktadır.
Üye ülkelerin açıklamalarına göre, NAFTA, Batı yarı- küre serbest ticaret bölgesi olacak
şekilde genişleyecektir. Detayları belirlenmemiş olsa da, APEC üyeleri, gelişmiş ülkeler için
2010, gelişmekte olan ülkeler için 2020 öncesinde serbest ticarete geçileceğini açıklamışlardır
(Krueger, 1997: 170). Bazı ülkelerle ticari anlaşmalar gerçekleşirken bazılarıyla bu
gerçekleşmemiştir. Bu gelişmeler, bir yanda çok- taraflı ticaret sistemi ile en çok kayırılan
ülke uygulaması; diğer tarafta, ABD gibi ülkelerin birden fazlasına taraf olduğu bölgesel
serbest ticaret düzenlemeleri arasındaki ilişkilerde odaklanan çeşitli konuları gündeme
taşımıştır.
Orta Amerika ülkeleri, 1990’larda, ilgilerini, NAFTA üyesi komşularıyla, özellikle Meksika
ve ABD ile serbest ticaret anlaşmaları geliştirme konusuna yeniden yöneltmişlerdir. Avrupa,
Asya ve Batı yarı- küresinin geri kalanındaki diğer potansiyel bütünleşme alanlarıyla
kıyaslandığında, “Daha Geniş Kuzey Amerika“ bölgesi (NAFTA, CACM-Orta Amerika
Ortak Pazarı ve CARICOM-Karaip Topluluğu-) Karmaşık engeller setine sahiptir. Dünyanın
coğrafi bütünlük arz eden başka hiçbir yöresinde, bu ölçüde bir ülkeler arası görülmektedir.
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Daha Geniş Kuzey Amerika’daki asimetrik karşılıklı bağımlılık bağlamında NAFTA,
bölgesel ve global ticaret sisteminde, en yoksul ülkeler üzerinde ticaret ve yatırım sapması
etkileri ile ilgili birtakım önemli kaygılara yol açmaktadır (Hinojasa-Ojedaa,et.al., 1999:236).
Orta Amerika ve Karaip ülkeleri ABD ile hayli bütünleşmiş ve Meksika’yla, benzer ihracat
profili ve yatırım teşviklerine sahip olduklarından, NAFTA sonucu olarak rekabet
bozulmasıyla doğrudan karşılaşacaklardır.
NAFTA’nın firmalara, üretimi ABD, Kanada ve Meksika arasında rasyonelleştirme ve ülkesel
stratejiden bölgesel stratejiye kayma fırsatı sunduğu görülmektedir. Maguila endüstrisi de
NAFTA sonrasında önemli ölçüde büyümüştür. Nitekim, Maguila firmalarında istihdam,1993
sonunda 546.588 iken Ocak 2001 itibariyle 1.310.171 (Sargent ant Matthews,2001:1743).
2015’de 2.725.026 olmuştur.
NAFTA ülkeleri için pozitif üretim ve büyüme etkileri önerilmekte; bununla birlikte, bir
uzlaşma etkisinin ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Buna göre, ABD ar-ge’de
uzmanlaşırken bütünleşme süreci, Meksika’ da nispeten daha fazla beşeri sermaye
kullanımına yol açmıştır.
Meksika-Kanada arasındaki doğrudan ekonomik ilişkiler, tarihleri boyunca bu iki ülkenin
ABD ile olan ilişkilerine göre çok daha sınırlı olmuştur. NAFTA içinde Meksika-Kanada
ilişkileri en az olanıdır.

“Meksika-ABD ilişkileri, Meksikalı göçmen işçilerin hasat

zamanı mevsimlik girişlerini teşvik eden Bracero Programı ve sınır boyunca yayılan
Maguila montaj fabrikaları ile gelişmiştir. Maguila programı, Meksika montajlı ürünlerin
Amerikan piyasasına ucuz erişim imkanı ve Meksika işçilerinin Amerikan işgücü piyasasına
akışını azaltmanın bir yolu olarak iki-yönlü etki sağlamıştır”(Atkinson,1998:164). Buradan
kolayca şu sonuca varılabilir: Politikacılar, ülkelerinde kaldıkları sürece, Meksikalıların
Amerikan işçileriyle rekabetinde sorun görmemektedirler. Amerikan sermayesi, mülkiyet
hakkının tanınması ve güvenliğinin sağlanması koşuluyla, yine bir piyasanın avantajlarını
kullanmaya oldukça istekli davranmıştır. Sadece Meksika kanunlarının garantisinden ziyade,
bir serbest ticaret anlaşmasını sağlayacağı koruma güvencesi daha makbul görülmüştür.
Serbest ticaretin, bölgesel bütünleşmeden ayıran iki önemli nitelik vardır:
Birincisi; insanlar, yabancı malların ülkelerine akışı ile emek ve sermaye akımlarına farklı
tepki vermektedirler. Politika yapıcılar, sermaye akımlarını yararlı görürken emek akımlarını
zararlı bulmaktadırlar. İktisat teorisi, bu farklı tepkileri açıklayamaz.
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Meksikalılar, California’ya sürekli yerleşmeden evvel birçok defa taşınıp geri dönmekte; bu
da Meksika’da hoşgörü ve demokratikleşmeyi geliştirmektedir. Bu durum, emeğin, ticareti
yapılan herhangi bir mal olmadığını gösterir. Aksine bu tür nüfus hareketleri, vatandaşların
algılayışlarını etkilemektedir. Bu arada, California, Meksikalı göçmenleri siyasal katılımdan
dışladıkça, ABD’nde demokratik kurumları zayıflatmaktadır.
“ABD, GATT’a ilave program oluşturmak için bölgesel anlaşmaları tercih etmektedir.
NAFTA, global anlaşmalarda yer verilmesi zor olan tarım, hizmetler ve yatırım konuları
yanında, ulusal kanunların uygulanışı ve damping düzenlemelerini gözetleyecek çok-uluslu
kurullar içermektedir. Çevre koruma ve işgücü standartlarına ilişkin iki anlaşma da bölge
ülkelerinin egemenliğini sınırlamıştır. Sağlık, sosyal güvenlik ve çevre sorunlarına ilişkin
anlaşmazlıklar, ulusal egemenliği daha da daraltacak bölgesel kurumların teşkilini
gerektirecektir”(Atkinson,1998:165). Katılımcılar bu yolda isteksiz kalırsa, oluşum EFTA’ya
(1960 yılında dönemim Avrupa Ekonomik Topluluğu’na rakip olarak Avrupa’da
kurulan ve İngiltere, Norveç, Danimarka, Avusturya, Portekiz, İzlanda ve İsviçre’den
oluşan bir birlik). benzeyecek; politika uyumlaştırma yolunu seçmeleri durumunda ise,
kurumsal gelişim, ulusal bağımsızlıktan vazgeçme pahasına bölgesel otorite oluşturma
yönünde devam edecektir.
NAFTA “çerçevesinde, sermaye ve çevre haklarının emekten daha etkin biçimde oluşturduğu
görülmektedir. Mülkiyet hakları üst, çevre hakları orta düzeyde korunurken işçiler düşük
koruma düzeyinde bırakılmışlardır”(Atkinson,1998:167). Global serbest ticaret yerine
bölgesel blok oluşturmanın bir nedeni, bölgesel düzeyde kural NAFTA, potansiyeline
erişebilmiş değildir.
Dünyadaki en büyük piyasa olan NAFTA, Karayipler’deki küçük ekonomiler için büyük
cazibe taşımaktadır. Gerçekte, NAFTA ve üyelerinin ticaret politikalarını ihmal ederek
1990’larda, Orta Amerika’daki bölgesel bütünleşme dinamiklerini anlamak mümkün değildir.
NAFTA, en geniş serbest ticaret alanını oluşturmuş olmasının yanında, ortaya çıkmış en
yeşil anlaşma olmuştur. Nitekim NAFTA, çevreye ilişkin anlaşmanın ayrıca müzakere
edilmesi yoluydu ve serbest ticaretin çevresel etkilerini özel olarak ele almış ilk
uluslararası ticaret anlaşmasıdır.
Kanada’da, ABD’ye ihracat, bölgelerarası ihracatı aşmıştır. Avrupa Birliği’nde bölgeiçi ticaret, ortalama % 63 düzeyinde iken Kanada ihracatının % 82’si ABD’nedir.
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Kanada-ABD ticari bütünleşmesi, AB üyeleri arasında ticari bütünleşmeden daha
fazladır. Bundan hareketle bir kısım araştırmacılar, Kanada açısından, düşünülen ve hep
gündemde olan Kuzey Amerika Parasal Birliği’nin (NAMU) mantıklı olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Ya da Amerika Parasal Birimi (AMU) şeklinde parasal birlik önemlidir.
1950 ve 1960’lardaki bölgesel ekonomik bütünleşme dalgasında, oluşum, ekonomik benzerlik
taşıyan ülkeler arasında, gerçekleşirken, 1980'lerden itibaren şekillenen bütünleşme çabaları,
özellikle NAFTA ve APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) örneklerinin yansıttığı gibi,
farklı ekonomik statüdeki ülkeler arasında ortaya çıkmaktadır. Kökeni itibariyle ABD-Kanada
arasındaki yakın ekonomik ilişkilere dayalı olarak 1990’ların ilk yarısında yürürlüğe giren
Kuzey Amerika Serbest Anlaşması ile dünya üretimi, ticareti ve coğrafi büyüklüğü itibariyle
çok önemli bir serbest ticaret bölgesi ortaya çıkmıştır.
NAFTA, bir bütünleşme girişimidir. Dünya deneyimi bakımından en sık rastlanan serbest
ticaret bölgesi ve gümrük birliği formatlarından birincisini ortaya çıkarmış olmakla beraber,
zamanla hem genişleme ve hem de ikinci bütünleşme biçimine doğru evrilme potansiyeli
içermektedir.
Çok sayıda düzenleme ve anlaşmaların bütünü olarak algılanması gereken NAFTA ile ticaret
saptırma, çevre ve istihdam sorunları gibi konularda bölgesel ve global etkilere ilişkin kabarık
bir literatür de ortaya çıkmıştır.
Türkiye-NAFTA ticaretinin, Türkiye toplam ticareti içindeki payı % 11 civarında
seyretmekte ve ticaretin çok büyük bir kısmı sadece ABD ile yapılmaktadır.
Meksika’nın, gelişmekte olan ülke olarak, NAFTA ile kazandığı imtiyazlı konumun, diğer
gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’yi de etkileme potansiyeli vardır.
11.4. Bloklaşma Tartışmaları
“Dünya ölçeğindeki bütünleşmeye dikkat! Bir Alman profösörün, Roma İmparatorluğu’nun
çöküşünü açıklarken anlattığı bir hikaye vardır. Buna göre,İmparatorluk büyümüş, büyümüş,
sonunda bilinen bütün dünyayı kapsamış ve bu yüzden dış ticareti sıfıra inmiştir”. Viner’in,
kitabına kendi el yazısıyla, muhtemelen sınav sorusu niteliğinde düştüğü notun bir kısmı.
(Aktaran, Machlup,1976,80).
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2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası ekonomik ilişkilerin yansıttığı temel eğilimlerden
ikisi küreselleşme ve bölgeselleşmedir. Bu iki temel trendi, coğrafi çerçeve bağlamında
farklılaşan ekonomik bütünleşme olguları şeklinde yorumluyoruz.
Uluslararası iktisat literatüründe, küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerinden hangisinin
belirleyici olacağına dair devam eden tartışma, önemli bir yer işgal etmektedir. Hiç kuşku yok
ki

küresel

bloklaşma coğrafi konuma, zamana, faktörlere ve etkilere göre

yapılmaktadır. Bugünkü bloklaşmalar geleceğe yönelik değişim ve gelişmelere de açık
olacak yeni bloklaşmalar da yaşanacaktır.
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Uygulamalar
Kuzey Amerika’nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Kuzey Amerika’nın enerji potansiyeli yapılmış haritalardan ele alınmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanların geçimini temin etmek için yaptıkları faaliyetlere ekonomik coğrafya denir. Tarım,
sanayi, ticaret, madenler, enerji kaynakları, ulaşım ve turizm sektörleri bu kapsamda Kuzey
Amerika’da önemli faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal ve beşeri koşullar Kuzey
Amerika’da ekonomik faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Böylelikle Kuzey Amerika’da bir
potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları daha faydalı hale getirmek ve güç birliği
oluşturmak için Nafta kurulmuştur.

Kısaca bu bölüm’de, ABD, Kanada ve Meksika arasında 1990’ların ortalarında yürürlüğe
giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ile şekillendirilen oluşumun gelişimi, temel
nitelikleri ve yansımaları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Dünyada ilk kuşak iktisadi bütünleşme hangi kıtada gerçekleşmiştir?
A) Asya
B) Kuzey Amerika
C) Avrupa
D) Afrika
E) Güney Amerika
Kolay
2) Kanada-ABD Serbest Ticaret Anlaşması (CUSFTA) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Mal ve hizmet akımlarını etkileyen engellerin eliminasyonu
B) Bir serbest ticaret bölgesi
C) Sınırların tamamen kaldırılması
D) Mali akımların serbestleştirilmesi
E) Yatırımları kolaylaştıracak standartların geliştirilmesi
3) Meksika’nın GAAT üyeliğini izleyen dönemde, yatırımlar ve ticaretin serbestleştirilmesi
amacıyla başlatılan görüşmeler hangi tarihten önce sonuçlanmıştır?
A) 1986
B) 1987
C) 1988
D) 1989
E) 1990
4) NAFTA’nın 3 ila 8. bölümlerin yer aldığı ikinci kısım hangi konuları öngörür?
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A) Mallar için piyasa erişimi
B) Orijin kuralları
C) Gümrük Prosedürleri
D) Enerji-petrokimya
E) Çevresel Düzenlemeler
5) Üye ülkeler arasında ticareti ve yatırımları sınırlayıcı bütün engellerin GATT çerçevesinde
ve belli bir geçiş süreci dahilinde ortadan kaldırarak bölgede bir serbest ticaret alanı
oluşturulmasını öngören birlik hangisidir?
A) NAFTA
B) AB
C) ASEAN
D) NATO
E) G20
6) “ABD ve Kanada, tekstil ve hazır giyim sektörlerini, ilk defa yüksek düzeyde bir
serbestlikle bir gelişmekte olan ülkeye açmışlardır.” Sözü edilen ülke hangisidir?
A) Venezuela
B) Meksika
C) Arjantin
D) Brezilya
E) Küba
7) “NAFTA orijin kurallarının etkisi, ………….. yatırımcıları, yatırım ve satın alma
kararlarını önemli ölçüde değiştirmeye zorlamak olmuştur.” Boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Çinli
B) Meksikalı
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C) Japon
D) Kanadalı
E) Koreli
8) Bazı yönleriyle NAFTA, “geleneksel“ serbest ticaret anlaşmalarının ötesindedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönlerden biri değildir?
A) Sanayii ve Teknolojik Sınırlandırma
B) Karşılıklı taşıma hakları
C) Tarımsal inceleme standartları
D) Meslek sahipleri ve finansal kurumların diğer piyasalara erişim ve faaliyetini düzenlemek
E) Büyük ölçüde serbestleştirme içermektedir
9) ” …………………………..Meksika montajlı ürünlerin Amerikan piyasasına ucuz erişim
imkanı ve Meksika işçilerinin Amerikan işgücü piyasasına akışını azaltmanın bir yolu olarak
iki-yönlü etki sağlamıştır.” Boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Maguila programı
B) Money programı
C) Factory programı
D)Tecnology programı
E) Victoria programı
10) “Dünyadaki en büyük piyasa olan NAFTA, küçük ekonomiler için büyük cazibe
taşımaktadır.” Sözü edilen küçük ekonomiler nerede bulunmaktadır?
A) Maldivler
B) Korsika
C) San Marino
D) Antartika
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E) Karayipler

Cevaplar
1-C. 2-C. 3-E. 4-E. 5-A. 6-B. 7-C. 8-A. 9-A. 10-E
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12. ULUSLARARASI TİCARET ve İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gatt’tan Dünya Ticaret Örgütüne
12.2. Gatt’ın Yapısı ve İşleyişi
12.3. Gatt’ın Temel İlkeleri
12.4. Ticaret Görüşmeleri
12.5. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
12.6. Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen Arayışları
12.7. Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen ve Temel Prensipleri
12.8. Unctad Konferansları ve Varılan Sonuçlar
12.9. Uluslararası Sektörel Ekonomik Örgütler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gatt ve Dünya Ticaret Örgütü nedir?
Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen Arayışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Gatt

ve

Dünya

Örgütü

Ticaret Gatt

ve

dünya

örgütünün

ticaret

Gatt

ve

Dünya

ekonomiyle Örgütünün

ilişkisini

ilişkisini

Ticaret

ekonomiyle
yorumlamak

değerlendirebilmek.
Uluslararası yeni ekonomik Uluslararası yeni ekonomik
düzen arayışları

düzen
kavrayabilmek.

Uluslararası

yeni

arayışlarını ekonomik düzen Arayışlarını
görebilmek
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Anahtar Kavramlar
GATT
Dünya Ticaret Örgütü
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Giriş
Uluslararası ticaretin geçmişi çok eskiye inmektedir. Uluslararası ticaretin düzenlenmesi
gereksinimi ticaretin yoğun olduğu her dönemde duyulmuştur. Coğrafi özelliklere bağlı
olarak ekonomik faaliyetler şekillenir. Yapılan ekonomik faaliyetler sonunda ticaret gelişir.
Küreselleşmeyle

beraber

ticari

faaliyetler

yer,

mesafe,

mekan

ve

zaman

tanımamaktadır.
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12. ULUSLARARASI TİCARET ve İLİŞKİLER
12.1. Gatt’tan Dünya Ticaret Örgütüne
1. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan ekonomik durgunluk (1929 bunalımı ve
sonrası) serbest ticaretten vazgeçilerek ithalat serbestliği ve sermaye çıkışlarını önleyici
koruma önlemleri alınması gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Alınan önlemler önce tarifeleri
kapsamış 1930-33 yıllarında birçok ülke tarifeleri yükseltmişleridir. Ancak durgunluğun
neden olduğu fiyat düşüşleri kısa sürede bu gümrük artırımlarını etkisiz kılmış, miktar
kısıtlamaları korumanın tek aracı biçimine dönüşmüştür.
2. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı ekonomik genişleme ve ABD’nin savaştan en güçlü
devlet olarak çıkması ile birlikte uluslararası ticaretin yeniden düzenlenmesi arayışları
hızlanmıştır. Bu dönemde temel amaç iki dünya savaşı arasında dar piyasalara bölünmüş
dünya piyasalarının uluslararası ekonomik kuruluşlar çerçevesinde yapılacak iş birliği sonucu
serbest ticaret düzeni ile genişletilmesi olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir grup, dünya ticaretini
düzenlemek amacıyla Uluslararası Ticaret Örgütü (İnternational Trade OrganizationITO) adlı bir kurumsal düzenlemeye geçmeyi planladılar. Uluslararası

Ticaret

Örgütü’nün kurulmasına ilişkin tasarı Birleşmiş Milletler Ticaret ve İstihdam konferansının
1947 yılı Kasım ayından 1948 yılı Mart ayına kadar Havana’da yapılan toplantısına kadar ele
alınmıştır. Havana Konferansı sonunda Havana Sözleşmesi metninde Uluslararası
Ticaret Örgütü’nün kurulması öngörülerek imza sahibi ülkeler arasındaki değişmeleri ve
ticari ilişkileri yöneten bir prensip bildirgesi kabul edildi. Bu bildirgede uluslararası ticaretin
serbestleştirilmesi, gümrük vergilerinin azaltılması, miktar kısıtlamalarının kaldırılması ve
ülkeler arasında ayrımcılık yapılmaması üzerinde duruluyordu.
12.2. Gatt’ın Yapısı Ve İşleyişi
GATT yalnızca mevcut durumu düzenlemeyi değil, aynı zamanda dünya ticaret
sistemini giderek serbestleştirme görevini de üstlenmiştir. Bu nedenle “Akid Taraflar”ın
anlaşmanın amaçlarına ulaşabilmesi için zaman zaman bir araya gelerek ortak kararlar
almaları ve bu kararları eyleme dönüştürmeleri gerekmektedir. GATT, 1993 Aralık’ında
sonuçlanan Uruguay Turu görüşmeleri ile yerini Dünya Ticaret Örgütü’ne bırakıncaya
kadar merkezi Cenevre’de bulunan ve 400 dolayında personelden oluşan bir genel
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müdürlük şeklinde örgütlenmiştir. En önemli organı yılda bir kez toplanan ve anlaşmanın
öngördüğü alanlarda kararlar alan “Akid Taraftarlar Kurulu” idi.

Ancak karar alma yetkisinin Akid Taraflara ait olması Akid Tarafların ise ancak belirli
zamanlarda toplanabilmesi, özellikle ödemeler dengesi gibi gecikmesi sakıncalı olan
konuların çözümlenememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle 1949 yılında geçici
komite ile bazı ödemeler dengesi konularını görüşmek üzere bir “Seçilmiş Komite”
oluşturuldu. Ancak bu geçici ve kısmi düzenlemeler de yeterli olmadığı ve sürekliliği olan
bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği için 1951’de, yetkisi o dönem ile sınırlı bir “Devre
arası Komite” (Intersessional Committe) kuruldu.
1955 yılında komitenin daha da güçlendirilmesi amacıyla “Ticari İşbirliği Örgütü”
kurulması düşünüldü. Ancak böyle bir örgütün gerçekleştirilmesi mümkün olmayınca,
1960 yılında Devre arası Komite’nin yerine geçmek üzere “Temsilciler Konseyi “
kuruldu. Bunun dışında kalkınma, tekstil, hazır giyim, antidamping gibi konularda çalışmalar
yapmak üzere “Komite”ler, GATT’a katılma, anlaşmaların uygulanması gibi konular için
“Çalışma Grupları” oluşturulmuştu. Uruguay Raund’un sonuçlandığı Aralık 1993 tarihi
itibariyle GATT’a 114 ülke taraf olmuştur.
12.3.Gatt’ın Temel İlkeleri
GATT’ın temel ilkesi, ülkeler arası ticari işlemlerde eşitliktir. Rekabet, gümrük
vergilerinin indirilmesi, sınırların açılması bir genel ekonomik gelişmenin garantileridir.
1. Ayrımcılık Yapılmaması İlkesi
a. Kural
Üye ülkeler arasında dış ticaretin ayrımcı olmayan temelde yapılması benimsenmiştir. Buna
göre, tüm imza sahibi ülkeler ithalat-ihracat vergi ve resimlerinde herhangi bir ülkeye
tanıdıkları ayrıcalığı bütün ülkelere tanımak zorundadır. Bu prensip çerçevesinde GATT üyesi
ülkeler birbirine karşı gümrük tarifelerini ayrımcı bir şekilde uygulayamayacaklardır. Bu
prensip GATT’ın birinci maddesinde yer alan ve kuruluşun özünü oluşturan en çok
kayırılan ülke kuralına (the moust favoured nation treatment principle) dayanmaktadır. En
çok kayırılan ülke kuralı ile ihracatçı ülkelerin çıkarları korunmaya çalışılmıştır. Çünkü
GATT’a üye bir ülke ihracatçı ülkelere rakip başka ülkeye gümrük kolaylığı sağladığında
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aynı indirimlerden diğer ihracatçı ülkeler de otomatik bir şekilde yararlanacaklardır. Bu
nedenle bu prensiple belli bir ülkeye üstünlük sağlanamamakta, anlaşmaya taraf bütün ülkeler
eşit işleme tabi tutulmakta, böylece uluslararası piyasalarda ihracatçılar eşit gümrük
vergi yükü ile karşılaşmaktadır.
b. İstisnalar
GATT’ın yaratılması sırasında birçok istisnalar öngörülmüştür. Gümrük birlikleri ve serbest
ticaret bölgeleri gibi bölgesel ekonomik birleşmeler yaratmaya yönelik anlaşmalar, bu temel
ilkenin uygulama alanı dışında bırakılmıştır. Buna bir grup ülke kendi aralarında bu biçimde
bir ekonomik birleşmeye gitmeye karar vermiş ve Anlaşmada öngörülen koşulları yerine
getirmişse, gümrük indirimleri ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması yalnızca birleşmeye
katılan ülkeler için geçerli olacaktır. Ayrıca koloniyel birlikteliklerdeki ilişkilerde de tercihli
ilişkiler söz konusudur. Bu durum en çok kayırılan ülke prensibine ters bir olgudur.
2. Değişimlerin Liberalizasyonu
Değişimlerin

liberalizasyonu,

gümrük

tarifelerinin

düşürülmesini,

miktar

kısıtlamalarının kaldırılmasını ve dampingin reddedilmesini içermektedir.
a.Gümrük Tarifelerinin Düşürülmesi ve Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılması
Ulusal endüstriler yalnızca gümrük tarifeleriyle korunacaktır. Bu amaçla diğer önlemlere
başvurulmayacaktır. Böylece ithal kotalarının, yerli endüstrinin korunması amacıyla
kullanılması yasaklanmıştır. Miktar kısıtlamalarının istisnai olarak hangi koşullarda ve kimler
tarafından kullanılabileceği ayrıca belirtilmiştir. Genel Anlaşmaya göre, geçici ödemeler
dengesi sorunu yaşayan ülkelerin bir süre için ithalatlarını kısıtlamaları mümkündür.
b.Damping ve İhracat Sübvansiyonları
GATT, dampingi mahkum etmektedir. GATT’ı imzalayan taraflar dampinge konu olan
bütün mallar üzerinde anti-damping vergisi koyabilirler. Anti-damping vergisinin
tutarının söz konusu malı etkileyen damping marjından daha yüksek olmayacağı hükme
bağlanmıştır.
c.Uluslararası Yatırımlar
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Çok uluslu firmaların varlığı ülkeleri söz konusu şirketlerin yatırımlarının olumsuz
etkilerini ortadan kaldırmak için düzenlemeler yapmaya yöneltmiştir. Ancak bu tarz bir
korumacılık belirsizlik taşımaktadır ve ülkeleri çelişkili konumlara yöneltmektedir.
d.GATT’ın Danışma ve Bilgilenme Organı olması
Üyeler arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda GATT, arabuluculuk görevi
üstlenmektedir. Uluslararası ticari çıkarı zedeleyen her ülkeye, kendisi herhangi bir önlem
almadan önce GATT kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla örgüte başvurabilmektedir.
3.Karşılıklılık (Reciprocity)
Bu ilkelerin yaşama geçirilmesi konusunda Genel Anlaşma’nın başlangıç bölümünde bir
“karşılıklılık ilkesi’nden söz edilmektedir. Her ne kadar karşılıklılığın ne olduğu
tanımlanamamışsa da, bir ülkenin diğer bir ülkenin ihracatına uyguladığı tarifelerini
düşürmesi, diğer ticari engelleri kaldırması ya da azaltması durumunda, bundan yararlanan
ülkeden de benzer uygulamaları yapmasını istemek biçiminde yorumlanabilir.
Her ne kadar bu ilke (Karşılıklılık-Reciprocity), en çok kayrılan ülke kuralı ile çelişir
gözükmekte ise de, tüm ticaret müzakerelerinde öncelikle taviz pazarlıklarının yapıldığı ve
bu pazarlığın sonuçlanmasından sonra en çok kayırılan ülke kuralının uygulandığı dikkate
alındığında bu ilkenin diğer ilkelerin uygulanmasını sağlayıcı bir ortam yarattığı söylenebilir.
12.4.Ticaret Görüşmeleri
Liberalizasyon ve Dünya Ticaret Krizi ( 1947-1986)
2. Dünya Savaşı’ndan beri uluslararası ticaretin liberalizasyonuna doğru bir gidiş olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte, 1980’li yıllar ödemeler bilançosu açık verenlerle fazla
verenlerin kutuplaştığı yıllar olmuştur. ABD, 1000 milyar dolarlık bir ticaret açığıyla
karşılaşmıştır. (bunun % 40’ı Japonya ile olan ticaretine bağlıdır). Japonya ve Almanya’nın
ödemeler bilançosu fazla vermiştir. Bu nedenle Uruguay Turu görüşmeleri çatışmalı bir
karaktere bürünmüştür.
a.Çok Yanlı Görüşmeler (1947-1986)
Değişmelerin temel engelleyicilerinde bir azaltma arayışları, GATT bünyesinde birçok
görüşmenin yapılmasına neden olmuştur. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi amacıyla
GATT çerçevesinde yapılan toplantılarda geniş kapsamlı pazarlıklar yürütülmüş ve
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önemli tarife indirimleri gerçekleştirilmiştir. Genel anlaşmanın yürürlüğe girmesini
sağlayan 1974 Cenevre görüşmelerinden sonra altı uzun görüşme yapılmıştır. Bunlar;
1949 Anncy (Fransa), 1951 Torguay (B.Britanya), 1956 Cenevre-Kennedy ve 1973-1979
Tokyo Turu görüşmeleridir. Pillon ve Kennedy turlarında gümrük tarifeleri ortalama
% 7-% 36 oranında azaltılmıştır. Kennedy Turu henüz sona ermeden, ABD bir diğer
ticari müzakere önerisinde (Tokyo turu) bulunmuştur. Özellikle ABD ticaret
bilançosundaki sürekli gerilemeyi sorgulamakta ve ekonomik gücündeki düşüşten endişe
etmekteydi. Böylece ABD Avrupa Ekonomik Topluluğu (ortak tarım politikası, tercihli
anlaşmalar şebekesi ve ithalata getirilen sektörel kısıtlamalar nedeniyle dünya ticaretini
azalttığı şeklinde suçlanıyordu) ve Japonya (ihracata tarife ve tarife dışı engellerin mimarı
olarak düşünülmekteydi) nin doğru olmayan bir davranış içinde olduğunu düşünüyordu.
Kennedy görüşmelerinin sonunda;
i.Dünya ticaretinin yaklaşık % 75’ini oluşturan maddelere tarife indirimi kabul
edilmiştir.
ii.Önde gelen gelişmiş ülkeler tahıl, et ve süt ürünleri dışındaki ürünlerde % 70’e yakın
tarife indirimine gitmişlerdir.
iii.Gelişmekte olan ülkelerin temel ihraç ürünlerinin % 80’ini kapsayan bir bölümü
tarife indirimlerine konu olmuştur.
Kennedy görüşmeleri gelişmekte olan ülkeleri tatmin etmemiş, GATT’ın zenginler
kulübü olarak nitelenmesine neden olmuştur.
1973 yılı sonunda petrol fiyatlarının dört kat artmasıyla ortaya çıkan dünya ekonomik krizi ve
Breton Woods para sisteminin çökmesinin temel serbest ticaretin etkinlik alanının
daralmasına neden olması, 1973 yılı Eylül ayında başlayan 1979’a kadar süren Tokyo Turu
görüşmelerinin başlatılmasına neden olmuştur. Görüşmeler sonunda;
i.1980-1987 yıllık eşit oranlar şeklinde toplam ortalama % 30 civarında tarife indirimleri
gerçekleştirilmesi karara bağlanmış.
ii.Tarife dışı engellere ilişkin altı kod imzalanmıştır.
b.Dengesiz Bir Uluslararası Ticaretin Ortaya Çıkması
Uluslararası ticarette 1980’lerin ortalarında şu sorunlar ortaya çıkmıştır.
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i.Uluslararası ticari dengesizliklerin uzun süre sürdürülmesinin imkansızlığı ortaya çıkmıştır.
Bir yönden gelişmiş ülkelerin bünyesinde nispeten homojenlik taşıyan bir durumdan, bir
baskılar durumuna geçilmişti. Diğer yandan gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler
arasında ticari gerginlikler artmıştı.
ii.GATT’ın tarım, hizmet, tekstil gibi evrensel olmayan bir sektörel tarafı ABD tarafından
giderek daha az benimsenmeye başladı.
2. Uruguay Turu Görüşmeleri
15 Eylül 1986’da Uruguay’ın Punta del Este kentinde başlayan ve Dört yıl sürmesi
(1986-90) öngörülen GATT görüşmeleri ancak 1993 sonunda tamamlanabildi. Bu tur
sonunda GATT Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) dönüştü. Bu durum bir bakıma İkinci
Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomisi koşularına göre düzenlenmiş olan ticaret sisteminin
(GATT-Bretton Woods sistemi) yeni koşullara uygun olmadığının bir göstergesi/sonucuydu.
GATT 1947’de geçici bir forum olarak kurulduğunda uluslararası ticaretin giderek
serbestleşmesi hedefleniyordu. Ancak bir yandan savaşın getirdiği yıkım, bir yandan Sovyet
tehdidi ABD’yi bu konuda hoşgörülü davranmaya zorluyordu. Bu nedenle tarım ve hizmetler
kapsam dışı bırakılmış, serbestleşme sınai mamulleri hedeflemişti. Bu alanda, gümrük
vergilerine dayalı ithalat korumacılığı görüşmeler sürecinde giderek azaltılmış ancak 1970’li
yıllardan itibaren tarife- dışı engeller dışında yeni bir korumacılık devreye girmişti.
Hizmetlerin ticari ilişkilerdeki payı düzenlenmeden yoksun kalıyordu. Tarım alanında ise
ABD bir yandan AT, bir yandan da Uzak Doğu ile çekişmekteydi.
Küreselleşme giderek üç kutuplu (AT-NAFTA-Uzak Doğu) bir eksene kayması En Çok
Kayrılan Ülke kuralının istisnalarının yaygınlaşarak adeta kural haline gelmesine yol
açıyordu. Örneğin Almanya’nın ABD ile Fransa’ya sağladığı koşullarla ticaret yapması
mümkün değildir. Fransa Ortak Pazar üyesidir. ABD ise değildir. Benzer şekilde ABD,
Brezilya’ya Meksika’ya sağladığı koşulları sağlayamaz.
Kurallar açısından bakıldığında, AB’nin GATT kuralları ile uyumlu olduğu ancak
NAFTA’nın uyumlu olmadığı söylenebilir. NAFTA politik birlik gibi bir hedefi olmayan
bir serbest ticaret anlaşmasıdır.
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Dolayısıyla bu yeni ortamda yeni bir ticari kurallar sistemi geliştirilmesi gerekiyordu. Artık
kaldırılması gereken çok fazla tarife ve kota kalmamıştı. Ama bilgisel bloklar arasında
ticaretin kurallarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu.
Uruguay Roundu müzakereleri GATT tarihinde en kapsamlı ve amaçları bakımından da en
çetin ve iddialı müzakereler olmuştur. Özellikle tarım alanındaki uyuşmazlıklar nedeni ile
öngörülen sürede sonuçlandırılamamıştır. Nihai senedin kabulü Aralık 1993’ kalmıştır. Bu
anlaşma ile getirilenlere kısaca göz atacak olursak:
-Tarımsal ürünlerde ihracata verilen mali desteklerin % 36, mali destekle yapılan
ihracat miktarının % 21 oranında azaltılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede iç pazarda
da üretime verilen destekler indirilecektir. Tarım pazarları ithalata açılacak, ithal yasakları,
gönüllü ihracat kotaları, değişken gümrük vergileri gibi tarife- dışı engeller gümrük
vergilerine dönüştürülecektir.
-Dokuma ve giyim alanında da kotalar kaldırılacak, gümrük vergileri azaltılacak.
-Diğer sanayi mamullerinde de gümrük vergileri büyük ölçüde düşürülecek.
-Fikri mülkiyet haklarının (patent ve telif hakları) korunması.
Bu düzenleme gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli bir handikap olarak
değerlendirilebilir. Son GATT anlaşmasına dek gelişmekte olan ülkelerin yeni teknoloji
malları ile uluslararası piyasaya çıkabilmeleri büyük ölçüde taklit ve teknoloji transferi süreci
ile gerçekleşiyordu. Yeni düzenlemeye göre ise, bilgisayar programları elli yıl, patent ve
teknoloji hakları 10-30 yıl arasında korunuyor. Teknolojiyi yaratanların gelişmiş ülkeler
olduğu düşünüldüğünde, bu kadar uzun süreler, gelişmekte olan ekonomiler için taklit yoluyla
bir atılım yapılabilmesini çok gerçekleştirmektedir.
Dolayısıyla tarım ve tekstil alanında serbest ticaretten yarar sağlaması umulan gelişmekte
olan ülkelerin fikri mülkiyet hakları yoluyla bu kazanımlardan çok daha fazlasını
kaybedecekleri söylenebilir.
12.5.Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Bir örgüt değil anlaşma olan ve bir sekreteryasından başka kurumsal yapısı
bulunmayan GATTA Uruguay Raund görüşmeleri sonunda yerini Dünya Ticaret
Örgütü’ne bırakmıştır. Dünya Ticaret Örgütü, Eylül 1986’da başlayan ve 15 Aralık
1993’te tamamlanan Uruguay Round müzakereleri sonucunda 15 Nisan 1994’e
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Marakeş’de imzalanan ve 1 Ocak 1995’de yürürlüğe giren Nihai senet içerisinde yer
alan “Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması” ile kurulmuştur.
Üretim ve ticaretin yaygınlaşmasıyla üye ülkelerde gelir ve yaşam standartlarının yükselmesi,
dünya kaynaklarının optimal kullanımı WTO’nun kuruluş amaçları arasında yer almaktadır.
Dünya ticareti artarken bundan gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin ekonomik
kalkınma gereksinimleri ile orantılı bir pay alabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması ve
çevrenin korunması da hedefler arasındadır.
WTO, Uruguay Round sonucu ortaya çıkan anlaşmaların uygulanmasının sağlanması,
müzakereler için forum olması, uyuşmazlıkların çözülmesi ve ticaret politikalarının gözden
geçirilmesi mekanizmaların yönetilmesi ile görevlendirilmiştir. WTO ayrıca küresel ekonomi
politikalarının oluşturulmasında daha fazla tutarlılık sağlanması amacıyla İMF ve Dünya
Bankası ile ve bağlı kuruluşlarıyla dünya ekonomi politikalarının yaklaştırılmasında
işbirliğine girme görevlerini de üstlenmiştir.
Her ne kadar WTO ile dünya ticaret sistemini yönlendirmek üzere kapsamlı düzenlemelere
gidilmişse de, WTO’nun temelinde GATT yükümlülükleri yer almaktadır. Ayrıca GATT’ın
gözetiminde yapılmış bulunan müzakereler sonucu ortaya çıkan düzenlemeler de uyulması
zorunlu kurallar olarak yürürlükte kalacaklardır.
WTO/DTÖ, üyesi olan ülkeler veya devletler tarafından yönetilmekte olan bir uluslararası
kuruluştur. WTO/DTÖ'deki kararların önemli bir çoğunluğu; üye ülkelerin tümünün
katılımıyla, en az iki yılda bir toplanan Bakanlar Konferansı’nda veya üyelerin
Cenevre'de bulunan misyonlarında görevli olan ve düzenli olarak Genel Konsey adı
altında bir araya gelen Daimi Temsilcileri/Büyükelçileri tarafından "konsensüs" esasına
göre alınmaktadır.
Bugüne kadar yedi Bakanlar Konferansı yapılmıştır. Sonuncu Konferans, 30 Kasım-2
Aralık 2009 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilmiştir. Örgüt'ün şu andaki üye sayısı
160 olup, yaklaşık 30 ülkenin üyelik görüşmeleri devam etmektedir. 24 adet de gözlemci
ülke bulunmaktadır.
WTO’nun uluslararası ticarette yerleştirmeyi amaçladığı düzenin önündeki önemli bir engel
de dünya ekonomisindeki bölgeselleşme eğiliminin gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak
şekilde artarak devam etmesidir. Bugün dünyada esas olarak üç blok bulunmaktadır.
Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden oluşan
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Avrupa, NAFTA ve bazı Latin Amerika ülkelerinden oluşan Amerika ve ASEAN ve
APEC’ten oluşan Asya kıtalarındaki bloklar, WTO’nun getirmeye çalıştığı uluslararası
serbest ticarete dayalı küreselleşmenin kavramı ile çelişen bir durumu ortaya koymaktadır.
Günümüzdeki uluslararası ticari ilişkilere bakıldığında, ticari engellerin varlıklarını
sürdürmekte, korumacılık önlemlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde benzer şekilde
alınmakta ve ticari uyuşmazlıkların artmakta olduğu görülmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaşmanın ekinde yer alan anlaşmalardan biri de Hizmet
Ticareti Genel Anlaşması (GATS) dır. Hizmet ticaretinin dünya ticareti içindeki payı ve
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemi giderek artmaktadır. Tüm dünyada yaşanan
hızlı kentleşme, tüketici hizmetlerinde ve diğer sektörlerde girdi olarak kullanılan ara
hizmetlere olan talebin artması bu gelişmeyi açıklayan faktörler arasında sayılabilir. Ülkelerin
yerli hizmet alt yapısına sahip olmaları ekonominin tüm sektörlerindeki üretkenlik ve rekabet
gücü için önemli hale gelmektedir.

15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş’te imzalanan Uruguay Round Sonuç Belgesi (Nihai senet)
kapsamında yer alan GATS uluslararası hizmet ticaretine ilişkin temel kavram, kural ve
ilkeleri ortaya koyan ilk çok taraflı anlaşmadır. Uruguay görüşmeleri sonucunda hizmetler
ticareti ilk kez küresel bir ticaret anlaşmasına konu olmuştur. Türkiye’de kurucu üye olarak
bu anlaşmaya katılmıştır. GATS ile GATT da mal ticareti hakkında belirlenmiş olan
hükümlerle karşılaştırılabilecek düzeyde geniş ve çok taraflı bir kurallar çerçevesi çizilmiştir.
GATS üyesi devletler Dünya Ticaret Örgütü’nün oluşturduğu, GATT’a oranla güçlendirilmiş
(ve bağlayıcı) uyuşmazlıkların çözümü mekanizmalar ile uygulamaya konan taahhütlerde
bulunan üye devlet taahhüdünü geri çekmek istediğinde, diğer üyelerin zararını tazmin etmek
durumunda kalacaktır. Ancak bir ülkenin GATS üyesi olması onu tüm sektörler için
piyasalarını açma konusunda bir yükümlülük olmasını gerektirmeyecektir. Taahhütlerin
genişliği WTO üyeleri arasında farklılık gösterebilir. Söz konusu ülkeler daha fazla
liberalizsyon ve piyasaya giriş olanağı sağlayan “en çok kayrılan ülke” ilkesine sadık kalmak
durumundadırlar. Üye devletler liberalizasyon seviyelerinde negatif yönde bir değişiklik
yapmama konusunda taahhütte bulunmuşlardır.
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12.6. Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen Arayışları
1961 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oy birliği ile Birleşmiş Milletler Genel
sekreterinden

özellikle

bazı

ürünlerle

ilgili

olarak

uluslararası

ticaretin

yeniden

yapılandırılması için ticaret ve kalkınma üzerine bir konferans düzenlenmesi girişiminde
bulunmasını talep etti. Bunun üzerine Mayıs-Haziran 1964’te Konferans Cenevre’de toplandı.
Gelişmekte olan ülkelerin ortak deklarasyonu yeni uluslararası ekonomik düzen hakkında ip
uçları taşımaktaydı. Şöyle ki:
-Siyasal bağımsızlık kalkınmanın temel bir koşuluydu,
-Doğal kaynaklar, üretici ülkelerin kalkınmasına hizmet etmeliydi,
-Yoksul ülkelerin endüstrileşme süreci için teknik ve finansal yardım gereklidir; ancak bu
yardım borçlular için katlanılmaz boyutlarda olmamalıydı,
-GATT ayrım yapmama yalnızca eşitler arasında geçerli olmalıydı,
-Bütün ülkelerin ekonomik kalkınmaları, barışın temel koşullarından biriydi.
30 Aralık 1964’te (XIX) sayılı kararla Birleşmiş Milletler organı olarak Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) oluşturuldu.
A.UNCTAD (Birleşmiş Milletler organı olarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma
Konferansı)
UNCTAD genelde ekonomik kalkınmanın sağlanması için gerekli önlemlerin görüşüldüğü,
formülleştirilerek uygulanmaya çalışıldığı bir uluslararası forum işlevi görmektedir.
UNCTAD’ın yapısı ve yönetimi diğer uluslararası kuruluşlardan biraz farklıdır. Bunun nedeni
UNCTAD’ın temelde konferans şeklinde faaliyet göstermesidir. UNCTAD konferansında
kararlar üçte iki çoğunlukla alınmaktadır.
Birleşmiş Milletler organı olarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının
sürekli organı, Ticaret ve Kalkınma Konseyidir. Konsey üyeleri her konferansta coğrafi
terime göre ancak önemli ticaret grupları göz önüne alınarak seçilmektedir. Yılda iki
kez toplanmaktadır.
Konseyin 6 temel komitesi vardır. Bunlar şunlardır:
i.Mamul Maddeler Komitesi (101 üyesi vardır)
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ii. Deniz taşımacılığı Komitesi (103 üyesi vardır)
iii. Teknoloji transferi Komitesi (99 üyesi vardır)
iv. Gelişmekte Olan Ülkelerarası Ekonomik İş Birliği Komitesi (110 üyesi vardır)
v. Ticaret İlişkili Finansman ve Görünmeyen İşlemler Komitesi (102 üyesi vardır)
vi. Temel Maddeler Komitesi (197 üyesi vardır)
Bunlara ek olarak gelişmekte olan ülkelere sağlanan tercihlerle ilgili Özel Komite-Tunsten
Komitesi, çeşitli çalışma grupları ve Hükümetler arası Uzmanlar Grupları vardır. Temel
komitelere arzulayan bütün ülkeler katılabilmektedir.
Sekizinci UNCTAD Konferansı’ndan sonra daimi temsilcilerden oluşan ve periyodik
olarak toplanan Ticaret ve Kalkınma Konseyi Yürütme Komitesi adı altında yeni bir
komite kurulmuştur. Bu komite, UNCTAD’ın çalışma programını yönlendirmekle
görevlendirilmiştir. Sekizinci konferansta yukarıda sayılan grupların ve komitelerin birçoğu
kaldırılarak bunların yerine, mallar, yoksulluğu azaltması gelişmekte olan ülkeler arası
işbirliği ve hizmetler konusunda dört yeni komite oluşturulmuştur.
UNCTAD konferanslarında gelişmekte olan ülkeler Yetmişyediler Grubu adı altında bir
araya gelmektedir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce, UNCTAD konferanslarında üye ülkeler 4
gruba ayrılmıştı.
A Grubu: Asya (Japonya dışında), Afrika ülkeleri ve Yugoslavya yer almaktaydı.
B Grubu: Gelişmiş piyasa ekonomisine sahip ülkeler yer almaktaydı. Bunlar OECD ülkeler
(Türkiye dahil) ve Avrupa’nın çok küçük ülkeleri (Monaco gibi) yer almaktaydı.
C Grubu: Latin Amerika ve Antil ülkelerinden oluşmaktaydı.
D Grubu: Sovyetler Birliği ve ona yakın ülkeler yer almaktaydı.
UNCTAD’ın girişimleri genelleştirilmiş tercihler sisteminin oluşturulması ve bazı ürünler
üzerine olmuştur. Ayrıca UNCTAD ekonomik görüşmeler açısından Kuzey-Güney
diyaloğunun temel kuruluşu haline gelmeyi, siyasal açıdan gelişmekte olan ülkeler arasında
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bilinçli bir dayanışma yaratmayı ve Kuzey-Güney diyaloğu ile ilgili olarak uluslararası
kamuoyu yaratmayı amaçlamıştır.
12.7. Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen ve Temel Prensipleri
UNCTAD’ın 1964 yılındaki ilk konferansından itibaren Yetmişyediler Grubu Yeni
Uluslararası Ekonomik düzen kavramını ortaya atmıştır. Birleşmiş Milletlerin 6. Genel
Kurulunda kabul edilmiştir.
Yeni Uluslararası ekonomik düzen, UNCTAD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulları ve KuzeyGüney konferanslarında görüşülmektedir.
12.8. Unctad Konferansları ve Varılan Sonuçlar
Genellikle 4 yılda bir UNCTAD Konferansları toplanmaktadır. Nitekim 1. UNCTAD
konferansı, Cenevre’de Mart-Haziran 1964’te toplanmıştır. Bunu Şubat-Mart 1968 Yeni
Delhi, Nisan-Mayıs 1972 Santiago, Mayıs 1976 Nairobi, Mayıs-Haziran 1979 Manila,
Haziran-Temmuz 1983 Belgrad, Temmuz-Ağustos 1987 Cenevre, Ocak 1992 Cartegana,
Nisan-Mayıs 1996 Johannesburg konferansları izlemiştir. 2000 yılında 10.’su Bankok’ta,
2004’de 11.’si Sao Paulo’da, 2008’de 12.’si Gana’nın başkenti Akra’da yapılmıştır.
UNCTAD 13. Konferansı 21-26 Nisan 2012 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da
gerçekleştirilmiştir. UNCTAD 14. Son konferansı ise, 17-22 Temmuz 2016 tarihlerinde
Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenmiştir.
Bugüne kadar yapılan UNCTAD toplantılarında alınan sonuçlar bekleneni vermemiştir.
Bunlar içinde en önemlisi 1968 Yeni Delhi konferansında kabul edilen gelişmekte olan
ülkelerin ihraç edecekleri bazı endüstri ürünlerine gelişmiş ülke piyasalarında düşük
gümrük tarifesi uygulanmasıyla ilgili Genel Referanslar Sistemidir. Yeni Delhi’de alınan
ve gelişmiş ülkelerin GSYH’larının %1’inin gelişmekte olan ülkelere yardım olarak verilmesi
kararı ‰7 olarak değiştirilmiştir. Nairobi Konferansında Birleşik Program ve Ortak Fon
oluşturulması kabul edilmiştir.
UNCTAD’ın yeterli ölçüde etkinlik kazanmamasının nedeni olarak örgütte oy verme şekli
gösterilmektedir. Bu konuda üye ülkelerce benimsenen onaylama prensibidir. Böylece
UNCTAD kararları onaylamayan ülkeler açısından bağlayıcı olmamaktadır.
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12.9. Uluslararası Sektörel Ekonomik Örgütler
Ekonominin özel sektörünü düzenlemek ve incelemek için birçok uluslararası ekonomik örgüt
kurulmuştur.
I. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Uluslararası Çalışma Örgütü düşüncesi yeni değildir. Daha 1988’de Neeker, çalışma
koşullarının yeksenaklaştırılmasını, uluslararası rekabet sonucu ücretlerde meydana gelen
büyük sapmaları gidermeye yönelik öneriler sunmuştur.
Batı ülkelerinin endüstrileşmesi, çalışanların giderek yoksullaşmasına neden olurken,
uluslararası rekabet, sosyal reformların yapılmasını engellemiştir. 1990’da toplanan Paris
Konferansı’nda çalışanların çalışanların yasal olarak korunması için bir uluslararası birlik
oluşturulmuştur. 1919’da imzalanan Varsailles Anlaşması içinde Uluslararası Çalışma Örgütü
(İnternational Labor Organization ILO), 19 Aralık 1946 tarihinde Birleşmiş Milletler ile İLO
arasında bağlantı yaratan anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ILO, Birleşmiş Milletler
sistemi içinde ilk uzman kuruluş olmuştur.
ILO’nun amacı, çalışan insanlara dünyanın her yerinden sosyal adaletin sağlanması için
çalışmalarda bulunmak olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmaların kapsamına, çalışma ve
yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası politikalar ve programlar hazırlamak, bu
politikaların hayata geçirilmesinde ülke yetkililerine gösterge olarak uluslararası emek
standartları oluşturmak, söz konusu politikalara uygulamada etkinlik kazandırmak için
hükümetlere yardımcı olmak üzere teknik iş birliği programları yürütmek, çabalarında
ilerlemesini sağlamak için eğitim, öğrenim ve araştırma faaliyetlerinde bulunması
gerekmektedir.
Iı. Tarım ve Gıda Örgütleri: FAO, İFAD,CAM ve PAM
A. Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (Fao)
FAO, 1905’te Roma’da kurulan Uluslararası Tarım Enstitüsü’nün devamıdır. Bu
enstitünün amacı, hükümetler arası işbirliği ile tarımla uğraşanların kaderlerini
iyileştirmekti. FAO, 1945 yılında Kanada’da toplanan konferansta Birleşmiş Milletler
üyesi 42 ülke tarafından kurulmuştur.
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Örgütün merkezi 1961 yılına kadar Washington daha sonra Roma olmuştur. Örgütün
amacı, dünya nüfusunun önemli bir bölümünü ilgilendiren beslenme yetersizliği, açlık
ve yoksulluğa karşı mücadele olarak tanımlanmıştır.
FAO’nun bütçesi, üye ülkelerin ulusal gelirlerine göre belirlenen katılma paylarından
oluşmaktadır. FAO’nun organları Konferans, Konsey ve Sekreteryadan oluşur. Konferansta
örgüte üye ülkelerin temsilcileri bulunmaktadır.
FAO,

çeşitli

koşullarda

uluslararası

konferanslar

düzenleyerek

bilim

adamlarını,

planlamacıları ve ekonomistleri bir araya getirmektedir. Bu konferanslar denizlerin
kirlenmesini, doğal kaynakların uydular aracılığıyla belirlenmesini, hayvan hastalıkları,
ağaçlandırma vb. konularda olmaktadır.
B. Diğer Tarım ve Gıda Örgütleri
Tarımsal gıda konusunda uluslararası toplumlar tarafından, birçok girişimde bulunulmuştur.
Bunlar;
1. Dünya Gıda Programı (WFD)
Dünya Gıda Programı, 1962’de Birleşmiş Milletler ve FAO tarafından gelişmekte olan
ülkelere gıda fazlalarının, ondan yoksun bölgelere dağıtımını sağlamak amacıyla çok yanlı bir
yardım şeklinde kurulmuştur.
2. Dünya Gıda Konseyi (WFC)
1974 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları çerçevesinde gıda
konusundaki gerekli siyasal kararları organize etmektedir.
3. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
IFAD’ın kurulması yönündeki çalışmalar, 1974 yılında toplanan Dünya Gıda konferansında
başlatılmıştır. IFAD (İnternational Fund for Agricultural Development) sözleşmesi üye
ülkelerce onaylanarak, 11 Aralık 1977’de yürürlüğe girmiştir. IFAD’ın amacı, gelişmekte
olan ülkelere tarımsal kalkınma için ek mali kaynak sağlamaktır.
C. Uluslararası Enerji Kuruluşları
Enerji araştırması, endüstrileşmiş ülkeler açısından bir gerekliliktir.
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1. Petrol
a. OPEC (Petrol ihraç eden ülkeler örgütü)
Uluslararası petrol karteli (Achnacarry Anlaşması), o zamanki iş hacmi bazında piyasa
paylaşımını sağlamak amacıyla üç büyük petrol şirketi tarafından 1928’de yaratılmıştır. Bu
anlaşma da ABD piyasası Sherman Anti- Trust Anlaşma nedeniyle hariç tutulmuştur ve petrol
fiyatları orijinine bakılmaksızın Meksika Körfezi petrol fiyatı referans olarak belirlenmiştir.
Aradan geçen zaman içinde birçok anlaşma imzalanmış ve diğer petrol grupları kartele
girmiştir.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü (Organisation of Petrolum Exporting Contries: OPEC) 14
Eylül 1960’da İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela kurucu devletler olarak
çok uluslu petrol şirketlerinin Ağustos 1960’da petrol fiyatlarının düşmesi üzerine Bağdat’ta
kurulmuştur. 1960 ve 1970’li yıllarda OPEC’e Katar (1961), Endonezya (1962), Libya
(1962), Abu Dabi (1962), Cezayir (1969), Nijerya (1971), Ekvator (1973) ve Gabon (1975)
yılında katılmışlardır.
OPEC’in amaçları; dünya petrol fiyatlarını yükseltmek, özel petrol şirketlerinden daha fazla
gelir sağlamak ve ülkeler arasında üretim kotaları belirlemektir. Prensip olarak bütün kararlar
oy birliği ile alınmaktadır. Yeni üye kabulünde oy birliği aranmamaktadır.
b. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
Uluslararası Enerji Ajansı, Kasım 1974’te ülkemiz de dahil 16 petrol ithal eden OECD üyesi
tarafından, OECD Konseyi’nin aldığı bir kararla kurulmuştur. Günümüzde Fransa,
Finlandiya ve İzlanda dışında bütün OECD ülkeleri IEA’ya katılmıştır.
Kasım 1974’te İEA’nın Guvenorler Kurulu Uluslararası Enerji Programı adı altında enerji
alanında üyeler arasında işbirliğini öngören bir program kabul etmiştir. Programın amaçları;
üye ülkelerin petrol sağlanmasında asgari düzeyde kendi kendilerine yeterli duruma
gelebilmelerini sağlamak, ihtiyaç anında elde hazır bir petrol stoku bulundurmak,
gerektiğinde bu stokun etkin şekilde tahsisini sağlamak, uluslararası petrol piyasaları
hakkında bilgi sağlamak, uluslararası petrol şirketleriyle görüşme yapmak, ithal petrole uzun
dönemde bağımlılığı azaltan işbirliği programları geliştirerek, uygulamaya koymaktır.
Guvenorler Kurulu Yönetim Komitesi ve İcra Direktörü olmak üzere ajansın üç ana
organı vardır.
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c. Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC)
Arap ülkeleri arasında daha sıkı işbirliği yaratmak için 1967 İsrail-Mısır savaşından
sonra Ocak 1968’de kurulmuştur. OAPEC’in amaçları; üye ülkeler arasında bir tanker
filosu oluşturarak bunu işletmek, petrolü gerektiğinde bir silah olarak kullanmak, enerji
araştırmalarını finanse etmek, teknik ve bilgi akışı hizmetlerini hızlandırmak ve ekonomik
kalkınmayı desteklemektir.
2. Nükleer Enerji
Nükleer enerji, Three Mil Adası ve özellikle Çernobil Kazasından sonra krize girmiş ve
1970’li yıllarda öngörülen gelişme çizgisinden uzaklaşmıştır. Nükleer santral arzının
karşısında, ona karşılık gelen bir talep olmadığı için kriz yaşamaktadır.
a. Nükleer Enerji Ajansı (NEA)
Nükleer Enerji Ajansı (Nuclear Energy Agency) 1956’da OECD içinde kurulmuş ve
Şubat 1958’de faaliyete geçmiş bağımsız bir kuruluştur. Ajansın amaçları, nükleer
enerjinin üretim ve kullanımında üyeler arasında işbirliğinin artırılması, ülke düzeyinde alınan
önlemlerin uyumlaştırılması, nükleer enerji türünün barışçı amaçlar için kullanılmasını
sağlamaktır.
b. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEJ)
Bu ajans, Birleşmiş Milletler bünyesinde International Atomic Energy Agency (IAEJ) adı
altında 1957’de faaliyete başlamıştır. Birleşmiş Milletlerin bir uzman kuruluşu değil,
sistem içinde yer alan bağımsız hükümetler arası bir kuruluştur. Merkezi Viyana’dır.
Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna karşı sorumludur. Amacı, atom enerjisinin dünyada
barışın korunması ve refahın artması için kullanılmasıdır.
3. Dünya Enerji Konferansı
Dünya Enerji Konferansı ilk kez 1924’te Londra’da gerçekleştirilmiştir. Dünya Enerji
Konferansı, üye ülkelerin ulusal komitelerinin bir araya gelmesiyle toplanır. Konferansın
merkezi Londra’dır. Amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde enerji kaynaklarının
geliştirilmesini sağlamak ve bu kaynaklardan barışçıl amaçlarla yararlanılmasına çaba
göstermektir.
D. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (Wıpo)
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Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü, (World İntellectual Property Organizaion), 1967’de
Stokholm’de imzalanan bir sözleşmeyle kurulmuştur. Sözleşme 1970’te yürürlüğe girmiştir.
1974’te uzman kurum statüsünü kazanmıştır. Amacı, ülkeler arası ve uluslararası örgütler
arasında işbirliği yaparak, dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktır.
WIPO’nun merkezi Cenevre’dir.
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Uygulamalar
Ticaretin önemi incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Ticari faaliyetler bakımından öne çıkan dünya devletleri araştırılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin kalkınma ve gelişmesinde ticari faaliyetler büyük rol oynamaktadır. Ticari
faaliyetleri belli başlı ülkeleri ön plana çıkarmıştır. Özellikle küreselleşmeyle birlikte dünyada
büyük değişme ve gelişme olmuştur. Bu bölümde ticari faaliyetler ve Dünya Ticaret Örgütü
ve diğer kurum ve kuruluşlar üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Küreselleşmeyle beraber ticari faaliyetler sınır tanımamaktadır. Hangisi bu durumun
dışında kalır?
A) Yer
B) Mesafe
C) Fakirlik
D) Mekan
E) Zaman
2) Uruguay Raund’un sonuçlandığı Aralık 1993 tarihi itibariyle GATT’a kaç ülke taraf
olmuştur?
A) 110
B) 111
C) 112
D) 113
E) 114
3) “……………yıllar ödemeler bilançosu açık verenlerle fazla verenlerin kutuplaştığı yıllar
olmuştur.” Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1985’li
B) 1980’li
C) 1990’l
D) 1995’li
E) 2000’li
4) “1980’li yıllarda iki ülkenin ödemeler bilançosu fazla vermiştir. Bu nedenle Uruguay Turu
görüşmeleri çatışmalı bir karaktere bürünmüştür. “ bu iki ülke hangisidir?
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A) ABD-Kanada
B) Kanada-Almanya
C) ABD-Japonya
D) Almanya-Japonya
E) ABD-Çin
5) Tokyo Turu görüşmeleri hangi yıllar arasında yapılmıştır
A) 1974-1979
B) 1973-1979
C) 1975-1979
D) 1976-1979
E) 1977-1979
6) Hangi tur sonunda GATT Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) dönüştü?
A) Paraguay
B) Salvador
C) Seul
D) Uruguay
E) Miammar
7) Dünya Ticaret örgütü nihai olarak ne zaman kurulmuştur?
A) 1 Ocak 1992
B) 1 Ocak 1993
C) 1 Ocak 1994
D) 1 Ocak 1995
E) 1 Ocak 1996
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8) WTO/DTÖ’nun mevcut üye sayısı kaçtır?
A) 145
B) 155
C) 156
D) 159
E) 160
9) “UNCTAD konferanslarında gelişmekte olan ülkeler ………………..Grubu adı altında bir
araya gelmektedir.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Yetmişyediler
B) Altmışyediler
C) Altmışsekizler
D) Yetmişdokuzlar
E) Seksenler
10) UNCTAD Konferansları genellikle kaç yılda bir toplanmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Cevaplar
1-C. 2-E. 3-B. 4-D. 5-B. 6-D. 7-D. 8-E. 9-A. 10-D
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13. EKONOMİK FAALİYETLERDE KULLANILAN FOSİL YAKITLAR VE ÇEVRE
İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.Ekonomik Faaliyetlerde Kullanılan Fosil Yakıtlar ve Çevre İlişkisi
13.1. Kömür
13.2. Petrol
13.3. Kaya Gazı
13.4.Doğalgaz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Fosil yakıtlar nedir?
Enerji ekonomi ilişkisi neden önemlidir?

300

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Fosil yakıtlar

Fosil

yakıtları Araştırarak ve okuyarak

kavrayabilmek.
Ekonomik

faaliyetlerin Ekonomik

enerjiye olan ihtiyacı

enerjiye

faaliyetlerin Araştırarak ve okuyarak
olan

ihtiyacını

saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Ekonomik Faaliyetler
Enerji
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji
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Giriş
Bilindiği gibi enerji, insanoğlunun günlük yaşamı için son derece önemlidir. Ekonomik
faaliyetler enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji kalkınmanın temel taşlarından biridir. Enerjinin
yerinde kullanılması dünyamız için önem taşımaktadır.
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13.Ekonomik Faaliyetlerde Kullanılan Fosil Yakıtlar ve Çevre İlişkisi
Yeryüzünde katı, sıvı ve gaz halinde bulunan fosil kaynaklar, çeşitli reaksiyonlar
sonucunda bünyelerinde bulundurdukları enerjiyi dışarı verirler. Bu tür enerjiler, hayvansal ve
bitkisel kökenli kalıntıların milyonlarca yıl toprak altındaki basınca ve yer kürenin içinden
gelen yüksek sıcaklıklara maruz kalarak fosilleşmesinden oluşmaktadır. Enerji kaynağının
bulunması, çıkarılması, taşınması,

üretilmesi, kullanılması ve sonrasında çevreye birçok

yönden etkisi olmaktadır.
“İnsan, hayvan ve fosil yakıt enerjisini güneş enerjisine ilave ederek, zirai verim, dolayısıyla
üretim artışını gerçekleştirebilmiştir.

Fakat bu halde de yan tesirler, enerji kayıpları ve

ekosistemin aşırı şekilde basitleşmesi şeklinde kendini göstermiştir. Modern ziraat,
makineleşmeye, sulamaya, gübrelemeye ve zirai mücadeleye dayanmaktadır. Sadece fosil
yakıt enerjisinden faydalanmaktadır. Bir başka ifade ile modern ziraat teknolojisi enerji
kanunlarına göre, fosil yakıt enerjisini gıda enerjisi haline dönüştürmektedir”(Muslu,
2000:123).
Enerjiye olan talep artışının nedenleri arasında;
Nüfus artışı
Şehirleşme
Sanayileşme
Ülkelerin fazlalığı olarak başta gelenleridir.
Şehir nüfusunun artması, nüfusun daha fazla ulaşıma dâhil olması, dolayısıyla daha fazla
enerji tüketimi demektir. Günümüzde de dünya birincil enerji üretiminde fosil yakıtlar en
büyük orana sahiptir. “ Küresel ölçekte her yıl kömür 8 milyar tona yakın, petrol 4
milyar ton düzeyinde ve doğalgaz 3.3. trilyon m3 civarında tüketilmektedir”(Akova,
2016: 12). Dünyada en çok petrol üreten ilk on ülke Rusya, Suudi Arabistan, A.B.D,
İran, Çin, Kanada, Meksika, B.A.E, Venezuela, Kuveyt’tir. Dünyada en çok petrol
tüketen ülkeler ise sırasıyla, A.B.D, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan,
Brezilya, Almanya, Kore, Kanada’dır. “Gelişmiş dünyada rahat bir yaşam şeklini
insanlarına daha az kaynak kullanarak sağlamakta iyi olan ülkeler, kaynaklarını kullanmakta
müsrif olan ülkelere göre daha başarılı olmaktadırlar.
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Elektrik üretiminde çevre kirliliğine neden olan kömür ve türevlerinin kullanılması ve petrol
gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılarak, fosil yakıtların saldığı kirliliğin çok daha düşük
oranda olduğu doğalgazın payının artırılması, bu kaynağın az olduğu ülkeleri ithalatçı
ülkelere bağımlı kılmaktadır. Bu durum, kaynağın bulunduğu bölgeler, aktarıldığı ülkeler ve
her iki bölge arasında boru hatlarının geçtiği ülkeler arasında iş birliğini gerektirmektedir.
Doğal kaynaklar arasında gıda, enerji ve su çok önemlidir. Çünkü eğer yanlış politikalar
uygulanırsa toplu açlık ve büyük çevre kirlenmesi tehditleri taşımaktadırlar”(Mc
Rae,1997:130-131, akt.: Özcan, S. 2015:231).
Hidrokarbon ve

yüksek

oranlarda karbon içeren kömür, petrol ve doğal

gaz gibi

doğal enerji kaynaklarıdır. Çevre kirliliğinde en çok pay fosil yakıtlara aittir. Hava kirliliği
kaynaklarını, doğal ve yapay kaynaklar olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Doğal
kaynaklar, volkan faaliyetleri, orman yangınları açık arazide hayvan ve bitki ölümlerinin
bozulmasını kapsar. “Çevresel kirlenme; insanların başta endüstri olmak üzere çeşitli
etkinlikleri sonucu oluşan kirletici katı, sıvı ve gaz atıkların toprağa, suya ve havaya
bırakılması, radyoaktif maddelerin yayılması ve havadaki titreşimin meydana getirdiği gürültü
ile doğadaki mevcut ekolojik dengenin bozulması sonucu insanların ve diğer canlıların zarar
görmesidir”(Karabulut,2000:167). “Çevre sorunlarının karmaşıklığı, çok yönlülüğü, herkesi
etkilemesi ve bu sorunların ortaya çıkışında herkesin payının varlığının yanı sıra çevresel
varlıkların herkese ait olması, çevre sorunlarıyla mücadelede başvurulacak tedbirlerin
herkesin menfaatini ilgilendirmesi ve bu tedbirlerin etkili şekilde belirlenip uygulanmasının
herkesin katkısına bağlı olması gibi birçok husus, çevresel sorunlarla mücadelede katılımı
çevre hukukunun en önemli unsurlarından biri haline getirmiştir”(Turgut,2009:153).
Türkiye’ de fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonu 1990 yılında
127.1 (MtCO2) iken, 2013 e kadar % 123 artarak 283.8 (MtCO2) olmuştur. 2016 yılında
ise, 292 (MtCO2) olmuştur. 2007 yılı itibarıyla küresel enerji ihtiyacının %35,6’sını petrol,
%23,8’ini doğalgaz karşılamaktadır. Dünya'da elektrik üretiminin yaklaşık olarak % 40'ı
kömürden sağlanmaktadır (ETKB, 2014).
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Şekil: Türlerine göre fosil yakıt rezervlerinin kalan ömürleri (ETKB, 2015).
“Petrol ve doğalgaz, Orta Doğu ülkeleri ile Rusya’nın dünya ham petrol rezervlerinin
%70’ini, doğalgaz rezervlerinin ise 2/3’ünü kontrol etmeleri ile coğrafi bakımdan
sınırlanmış bulunmaktadır. Tedarikçi bölgeleri niteleyen politik istikrarsızlıklarla birlikte,
başlıca piyasalara olan uzak mesafeler arzın çeşitli nedenlerle kesintilere açık olmasına yol
açabilecektir. Öte yandan OECD ülkeleri, dünyadaki uranyumunun yaklaşık %55’ini
üretmekte ve % 7 lik petrol, % 12 lik doğal gaz ve %40’lık kömür rezervleri ile
karşılaştırıldığında bilinen rezervlerin % 40’ına sahip durumdadır. OECD ülkeleri
ayrıca, doğal uranyumun nükleer yakıta dönüştürülmesinde kullanılan başlıca teknolojiler
yönünden kendi kendine yeterlidir.
13.1. Kömür
“Kömür ile demirin ahenkli iş birliği sonucu gerçekleşen endüstri devrimi, dağınık ve
ağır tempoyla çalışan atölyeler devrine son vermiş ve yeni bir dönem başlatmıştır”(
Karabulut,1999:11). “Isı elde etme alanında enerji kaynağı olarak kömürün kullanılmaya
başlamasıyla birlikte demir cevherinin yüksek fırınlarda ergitilerek dökme demir elde
edilmesi,

kömürün

asıl

önemini

kazanmasına

neden

olmuştur”(Akova,

2016:32).

“Türkiye’de Taşkömürü, Batı Karadeniz Bölümünde bulunmaktadır. Bu bolüm, sahip
olduğu 1,3 milyar tonluk rezerviyle ülkemizin tek ve en önemli taşkömürü üretim sahasıdır”
(Akova,2005:35). “Kömür üretimi (istihracı: çıkarınım) tam anlamı ile bir madencilik
faaliyetidir. Yüzey, galeri, kuyu madenciliği veya üstteki malzemeyi kaldırarak (strip mining)
yapılan türlü kömür üretim işlemlerinde büyük ölçülerde taş, toprak gibi işe yaramayan
malzemenin madenden dışarı taşınması gereklidir. Kömür üretiminin büyüklüğüyle bir
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bakıma orantılı olan bu malzemenin ocaklar çevresinde yığılmasının görünümü bozma, işe
yarar alanların elden çıkması yanı sıra, çevredeki ekolojik dengeyi de bir ölçüde
etkilemektedir”(Demir, A. 1993:40).
2005-2012 yılları arasında tespit edilen rezervler (Mt: milyon ton)

Kaynak: (ETKB, 2015)
“Türkiye’nin ilk termik santrali İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla
1913'te işletmeye açılan Silâhtar Ağa santralidir. Bunu 2.‘si olarak 1948 yılında hizmete
giren Çatalağzı termik elektrik santrali takip etmiştir. Çatalağzı santralinin üretime
geçmesiyle 1950 yılında Türkiye'nin termik kaynaklı elektrik enerjisi üretimi 759.4 GWh'e
yükselmiştir. Ancak esas gelişme, hidrolik kaynaklı elektrik üretiminde olduğu gibi 1950 den
sonra olmuştur”(Karabulut,2004:64). Yatağan Termik Santrali’nde günde 15 bin ton kömür
kullanılmaktadır. Çevreye her gün 50 ton baca külü, 600 ton kükürtdioksit, gazı saçmakta
ve 5000 ton atık kül çıkartmaktadır. Kirlilik sonucunda başta çam ormanları olmak üzere
ormanlar kurumaktadır. Asit yağmurları oluşmakta; kültür bitkileri hastalanmakta ve ölmekte;
tarımdan geçim sağlayan insanlar zarar görmektedir.
Fosil yakıt kullanımı sonucu çevreye bırakılan, zehirli gazlar, is, duman, kül vb. nin
neden olduğu kirlilik şekillerini hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü
kirliliği, radyoaktif kirlilik olarak sınıflandırılabilir.
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Kaynak: http://www.taek.gov.tr
2014 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 467,6 milyon ton (Mt)
olarak hesaplandı. 2014 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %72,5
ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %13,4 ile endüstriyel işlemler ve
ürün kullanımı, %10,6 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti9 Sera etkisine
sebep olan gazların, toksik atıkların azaltılması amacıyla doğal gazın daha fazla kullanılması
ve kömür gibi çevre kirliliğine neden olan yakıtlarda azalışa gidilmesi önerilmektedir. “Yeşil
ekonomi kapsamında çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan akıllı binaların yapılması,
organik tarımın yaygınlaştırılması, kimyasal kullanımının azaltılması, zararlı atık yaratmayan
enerji

kaynaklarının

kullanılması,

ekonomik

etkinliklerin

çevresel

sürdürülebilirlik

değerlerine odaklanılarak yapılması önem arz etmektedir”(Sezer,2015:244).

Kömür, yakılmasından kaynaklanan ağır hava kirliliği, asit yağmurları ve küresel ısınmada
önemli bir rol oynaması, pahalı filtre sistemleri ve kapsamlı bir taşımacılık ağı gerektirmesi
gibi olumsuz yönleri de olan bir enerji kaynağıdır. Çevre Koruma Ajansı'nın analizine göre
1000 MW elektrik üreten kömür santralinde 5.2 ton uranyum 12.8 ton toryum ve

9

Tüik online veri tabanı
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yaklaşık 0.33 ton radyoaktif potasyum açığa çıkmaktadır. Yakılan kömürün külündeki
radyoaktif maddeler rüzgârla besinlere ve yeraltı suyuna karışmaktadır.
“Büyük oranlarda kömür ve petrol yakan santraller yakıt taşımacılığındaki kolaylıklar
nedeniyle ve dolaşımlarında soğutma amacıyla kullandıkları yüksek ölçüdeki suyu elde etmek
için deniz kıyılarına ya da büyük akarsu kenarlarına kurulurlar…Suyu iç soğutmasında
kullanıp ortalama 8-12 ºC ısınmış olarak geri verdiklerinden geniş bir sahil kesiminde balık
yatakları ve deniz ve akarsu doğal ortamını bozucu ekolojik ve ekonomik kayıplara yol
açarlar”(Uğurlu,2006:473).
13.2. Petrol
“ Petrol, iktisadi yükselişini, enerji kaynağı, muharrik kuvvet olarak büyük iktisadi ve
siyasi önemini 1900 den sonraki buluşlara borçludur. Bu buluşlar, icatlar sayesinde petrol,
yeni yeni tüketim sahaları bulmuş ve bazı sahalarda eşsiz bir enerji kaynağı olarak ortaya
çıkmıştır”(Tanoğlu,1971:254) “1. Dünya savaşından önce Meksika, Venezüella ve Orta
Doğu’nun ilk büyük petrol rezervleri İran’da Mescid-i Süleyman şehrinde keşfedildi.
Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Basra Körfezinde yer alan
Damman ve Ghawar

gibi büyük ve önemli petrol rezervleri ise 1920-1960 yılları

arasında keşfedilmiştir”(Akova,2016:38) “Bugün dünya petrol rezervleri, 400- 500 Gt
olarak hesaplanmakta, fakat şimdilik bunun, ancak 100 Gt kadarının işletilebileceği kabul
edilmektedir” (Doğanay ve Altaş,2015:53) “Petrolün kömüre göre en önemli avantajı;
taşınması sırasında ağırlık kaybının sıfır olmasıdır. Yani, petrol sahasından taşınan petrol
kullanım alanlarında ağırlık kaybı olmaksızın aynı ağırlıkta petrol türevlerine ayrılır. Bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de, enerji tüketimi artan nüfus ve buna bağlı olarak,
nüfusun artan ihtiyaçlarını karşılamak için, önce kömürle sonra petrolle, yakın yıllarda
da doğal gaz ile karşılamaya başlanmıştır”(Engin,2010:234).
Petrol çıkarma işlemleri sürecinde kimyasal katkı maddeleri bulunduran sıvıların sondaj
esnasında

yeraltındaki

tatlı

su

kaynaklarına

karışması

nedeniyle

su

rezervleri

kirletilebilmektedir. Yeni teknolojiler, işletme ve örgütlenme açısından ilerlemeler sağlamaya
çalışsa da yüksek miktarda petrolün depolanması, yüklenmesi ve taşınması her zaman bir
kaza riskini bulunduracaktır. Örneğin, Dünya ve ABD tarihinde en büyük petrol kazası 20
Nisan 2010 tarihinde yaşanmış ve Meksika Körfezi'nde meydana gelen kazadan
Mississippi Nehri Deltası’da etkilenmiştir. Lisansı BP'ye ait olan Meksika Körfezi’ndeki
Transocean şirketine ait Deepwater Horizon platformunda meydana gelen patlama ve
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yangının ardından, platformun batması sonucu oluşan petrol sızıntısı, 15 Temmuz 2010
tarihinde durdurulmuştur. Meksika Körfezi’ndeki sızıntıyı durdurma, önleme ve temizleme
çalışmalarına yaklaşık 48 bin kişi katılmış ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yapılan
çalışmalara toplam 17.7 milyar dolar harcandığı belirtilmiştir.

D
Şekil: Horizon petrol sızıntısı
2010 yılı 17 Mayıs'ta NASA'nın TERRA uydusundan görüntüsü10.
13.3. Kaya Gazı
“Petrol ve doğalgaz, oluştuğu ana kayayı terk ederek farklı kayaçlar içerisine yerleşir. Ancak
bu yer değişimi sırasında petrol veya doğalgazın bir bölümü ana kayada kalır. Sözü edilen
kaya gazı, ana kayayı terk edemeyen ve kayacın gözeneklerinde sıkışıp kalmış olan
doğalgazdan oluşmaktadır”(Karslı,2015:27).
Kaya gazı yataklarının belirlenmesinde Türkiye’de çalışmalar sondajlı ön araştırma
aşamasındadır. “Fransa’da hidrolik çatlatma yöntemi tamamen yasaklanmış olup aynı
doğrultuda bir karar yakın geçmişte Bulgaristan tarafından da alınmıştır, buna sebep olarak da
kullanılan çatlatma yönteminde içinde toksik bir takım kimyasalların bulunduğu suyun çok
yüksek basınçla toprağın derinliklerine verilmesinin içme suyu kaynaklarını kirletme
ihtimalinin gösterilmesidir11”

10

https://tr.wikipedia.org/wiki/BP_Deepwater_Horizon_petrol_s%C4%B1z%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1

11

http://www.turkarabnews.com/tr/2013/01
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Şekil: Dünya’daki Kaya gazı rezervlerinin dağılımı

Kaynak: http://www.turkarabnews.com/tr/2013/01 (Kabar, A.)
“Türkiye’de kaya gazı üretimini düzenleyen mevzuatın kaynağı, 6326 sayılı Petrol
Kanunu olup kaya gazı üretimine ilişkin hidrolik çatlatma ve atık yönetimi ile ilgili konular
da tamim ve genelgelerle düzenlenmiş durumdadır. Türkiye’deki kaya gazı potansiyelinin
değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar TPAO öncülüğünde başlatılmıştır. Bu kapsamda
2010 yılında ABD menşeli Transatlantic Petroleum firması ile 2011 yılında ise Shell ile
arama ve üretim anlaşmaları yapılmıştır. Yakın zamanda TPAO ile anlaştığı açıklanan
Exxon Mobil ile Çalık Grubu (Kanada Menşeli Anatolia Energy ile ortaklık halinde) kaya
gazı arama faaliyetlerine başlayan diğer kuruluşlardır”(Karslı,2015:30).
TPAO’nun yapmış olduğu araştırmalara göre, Diyarbakır, Erzurum ve Trakya’daki üç
alanda kaya gazı-petrol sahalarının varlığı tespit edilmiştir (TPAO, 2015).
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Şekil: Türkiye’de Kaya gazının tespit edildiği sahalar.

Kaynak: (Karslı,2015)
“Kaya gazının kökeni kömür, gaz ve petrol gibi bütün hidrokarbonlarınkiyle aynıdır.
Bu gaz, kaynak kaya içinde; okyanusların ve göllerin dibinde biriken, organik madde
açısından zengin tortulların dönüşümü sonucu oluşmaktadır. Tarihsel süreç içinde bu tortullar
daha derine gömülürler ve yer altında sıcaklık ve basınç toplayarak, ihtiva ettikleri
hidrokarbonları organik maddeye dönüştürürler. Bu şekilde oluşan hidrokarbonların çoğu
zaman içinde kaynak kayadan dışarı atılır ve yüzeye doğru yol alırlar. Ancak, bazı
durumlarda, yüzeye çıkan bu hidrokarbonlar sızdırmaz bir kaya bariyer tarafından engellenir.
Bunun sonucunda, hidrokarbonlar bu kayanın altında birikir ve nihayetinde kaynak kayada
kalan hidrokarbonlar gaz ve petrol rezervi oluşturur (Total, 2012). Sofuoğlu,2014).
Motorin, ham petrol, uçak benzini, jet yakıtı, fuel-oil ve denizcilik yakıtı gibi tüm petrol
ürünlerini ithal ettiğimiz ülkeler ve toplamdaki payı aşağıdaki gibidir:
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Kaynak: http://www.enerjiatlasi.com/
13.4.Doğalgaz
“İlk kez ülkemizde 1976 yılında Hamitabat’ta doğalgazdan enerji kaynağı olarak
yararlanılmaya başlamıştır. Ülkenin kalan üretilebilir gaz rezervleri yaklaşık 8 milyar
metreküp olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla yaklaşık 980 milyon
metreküp gaz üretilmiş ve 27 milyar metreküp gaz tüketilmiştir. Diğer bir ifadeyle
doğalgazın % 97,3’unu ithal edilmiştir.
Bunun 18 milyar metreküpü (% 67) 2 ayrı boru hattı ile Rusya Federasyonundan
alınmıştır. Geriye kalanı Cezayir, Nijerya ve İran’dan karşılanmıştır. Cezayir ve
Nijerya’dan yapılan ithalat, sıvılaştırılmış gaz biçiminde olmuştur. Tüketilen gazın 15,4
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milyar metreküpü (% 57), elektrik üretimi için kullanılmıştır (Pamir,2006:398,Akt. Akbulut,
2008).

Doğalgaz rezervlerinin 76 trilyon metreküpü (% 41) Ortadoğu ülkelerinde, 59 trilyon
metreküpü (% 33) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde, 31 trilyon
metreküpü (% 17) Afrika/Asya Pasifik ülkelerinde bulunmaktadır12 Türkiye doğalgaz
ihtiyacını sağladığı ülkeler, Rusya Federasyonu, İran, Nijerya, Cezayir, Azerbaycan,
Türkmenistan’dır. Türkiye halen 17 elektrik santrali 47 organize sanayi bölgesi doğal
gaz kullanmaktadır13 Türkiye’de doğalgaz talebinin yarısı elektrik üretimi için, dörtte
biri sanayi, dörtte biri de konut ve ticarethanelerde kullanılmaktadır
“Fosil kaynaklı bir yakıt olan doğalgaz geçmişte bilinmesine rağmen yararsız olduğu
düşünüldüğünden kullanılmamıştır. Ancak enerji kaynağı ihtiyacı sebebiyle günümüzde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada doğalgaz üretimi yaygın olmasına rağmen belli
ülkeler (ABD, İran, Kafkas ülkeleri, Kanada, vb.) ön plana çıkmaktadır”(Doğan,2011:42).
“İlk doğalgaz sızıntılarının M.Ö. 6000-2000 yılları arasında İran’da belirlendiği,
kullanımına ise M.Ö. 900–1100 tarihlerinde kuyular açılarak bambu kamışlarla taşınması
yöntemi geliştirildiği ileri sürülmektedir. İlk doğalgaz şirketi olan The Fredonia Gas, Light
Water Works 1858 yılında ABD’de kurulmuş, 1878’de ise dünyada doğalgaz ile çalışan
ilk mutfak sobaları ortaya çıkmaya başlamıştır”(Uğurlu,2006).

12
13

. http://www.etkb.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Gaz
http://www.unienerji.com/arsivler/category/gunes-enerjisi-2
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Uygulamalar
Çevrenizde fosil yakıt çıkaran tesis varsa inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Çevrenizde yapılan ekonomik faaliyetler ne kadar fosil yakıta ihtiyaç duymaktadır?

316

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya nüfusu arttıkça ekonomik faaliyetler hem artmakta hem de çeşitlenmektedir. Buna
bağlı olarak da fosil ve diğer alternatif enerji tüketimi de çok fazla yapılmaktadır. Bu bölümde
fosil yakıtların ekonomik faaliyetlerde kullanılması üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Enerjiye olan talep artışının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Nüfus artışı
B) Şehirleşme
C) Tarımsal Üretim
D) Sanayileşme
E) Ülkelerin fazlalığı
2) Aşağıdakilerden hangisi dünyada en çok petrol tüketen ilk dokuz ülke arasındadır?
A) Irak
B) İran
C) Kuveyt
D) Hollanda
E) Çin
3) Aşağıdakilerden hangisi çevresel kirlenme sonuçları arasında değildir?
A) insanların başta endüstri olmak üzere çeşitli etkinlikleri sonucu oluşan kirletici katı, sıvı ve
gaz atıkların toprağa, suya ve havaya bırakılması
B) Çevre kirliliği en çok Okyanusya kıtasında yayılmıştır
C) Radyoaktif maddelerin yayılması
D) Havadaki titreşimin meydana getirdiği gürültü
E) Doğadaki mevcut ekolojik dengenin bozulması sonucu insanların ve diğer canlıların zarar
görmesi
4) Petrol ve doğalgaz, Orta Doğu ülkeleri ile Rusya’nın dünya ham petrol rezervlerinin yüzde
kaçına sahiptir?
A) %70
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B) %75
C) %76
D) %77
E) %78
5) Türkiye’de Taşkömürü, hangi bölümde bulunmaktadır?
A) Doğu Karadeniz Bölümü
B) Orta Fırat Bölümü
C) Yukarı Fırat Bölümü
D) Batı Karadeniz Bölümü
E) Orta Karadeniz Bölümü
6) Aşağıdakilerden hangisi Fosil yakıt kullanımı sonucu çevreye bırakılan, zehirli gazlar, is,
duman, kül vb. nin neden olduğu kirlilik şekillerinden biri değildir?
A) Hava Kirliliği
B) Su Kirliliği
C) Toprak Kirliliği
D) Radyoaktif Kirlilik
E) Yeşil Kirlilik
7) “Petrol, iktisadi yükselişini, enerji kaynağı, muharrik kuvvet olarak büyük iktisadi ve siyasi
önemini …………..sonraki buluşlara borçludur.” Boşluğa hangi tarih gelmelidir?
A) 1900
B) 1875
C) 1850
D) 1825
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E) 1800
8) 1920-1960 yılları arasında büyük petrol rezervi keşfedilen yerler arasında aşağıdakilerden
hangisi vardır?
A) Irak
B) İran
C) Venezuela
D) Birleşik Arap Emirlikleri
E) Norveç
9) Türkiye’deki kaya gazı potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar hangi kurum
öncülüğünde başlatılmıştır?
A) Shell
B) OPET
C) KADOİL
D) TPAO
E) LUKOİL
10) “İlk kez ülkemizde 1976 yılında ………………………doğalgazdan enerji kaynağı olarak
yararlanılmaya başlamıştır.” Boşluğu dolduunuz?
A) Raman
B) Hamitabat
C) Garzan
D) Akkuyu
E) Kömürlü
Cevaplar
1-C. 2-E. 3-B. 4-A. 5-D. 6-E. 7-A. 8-D. 9-D. 10-B
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14. EKONOMİ ve ÇEVRE İLİŞKİSİ

321

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.Ekonomi ve Çevre İlişkisi

322

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ekonomi ve çevre ilişkisi nedir ?
Ekonomi çevreden etkilenir mi?
Çevre ekonomiden etkilenir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Ekonomi ve çevre ilişkisi

Ekonomi ve çevre ilişkisini Araştırarak ve okuyarak
kavrayabilmek.

Çevrenin ekonomiye etkisi

Çevrenin ekonomiye etkisini Araştırarak ve okuyarak
saptayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Ekonomi
Çevre
Sürdürülebilir Dünya
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Giriş
Ekonomik faaliyetler ve çevre ilişkisi son derece birbirine bağlıdır. Birbirlerini doğrudan
etkilemektedir. Doğal çevreden ekonomiye geçiş süreci bu bağlamda canlanmıştır.
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14.Ekonomi ve Çevre İlişkisi
Çevre ve ekonomi arasındaki karşılıklı ve birbirine bağlı ilişkiler nüfus artışının da
etkisiyle tüketim ve enerji ihtiyacının artması ile doğal kaynakların kullanımı, üretim
faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bu sürecin sonuçları arasında da çevre kirliliği ve
yenilenemeyen doğal kaynakların azalmasından doğar. Gelişmekte olan ülkeler ile
gelişmiş ülkeler doğal çevreyi farklı şekillerde kullanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler
ekonomik kalkınmaları için doğal kaynakları daha fazla tüketmektedir. Bu ülkelerde
birincil ekonomik faaliyetler daha fazla oranda yer alabilmekte ve nüfuslarının büyük
bölümü tarım sektöründe çalışmaktadır. Ekonomik kalkınma düzeyi artan ülkelerin doğal
çevreye verdikleri zararlar da artmaktadır.
Sanayi devriminden sonra özellikle 20. ve 21. yüzyıldan itibaren doğa ekonomik büyüme
için önemli bir üretim kaynağı olarak görülmüştür. Yaşam standartlarının yükselmesiyle
de nüfus miktarında artışlar olmuştur. İnsanın sürekli olarak doğadan hammadde elde etmesi,
belli bir sınıra kadar ondan faydalanmayı sürdürmüş ve sonrasında toprak, su ve havanın
doğal yapısının bozulması gibi faktörler kendi varlığını tehdit eder duruma gelmiştir.
Günümüz dünyasının koşulları doğal kaynakların her birinin önemini daha da artırmakla
birlikte doğal kaynakların koruma ve kullanımının planlanmasını gerekli kılmıştır.
Çevre sorunlarının uluslararası boyut kazanmasına yol açan etkenleri ekolojik,
ekonomik ve siyasal olarak üç ana grupta incelemek mümkündür.
Ekonomik faaliyetlerin kaynağını aldığı ya da beşeri faaliyetlerle değişen yeryüzünü doğal ve
beşeri çevre özelliği kazanır. “En geniş anlamıyla çevre, coğrafi yeryüzüdür. Düşey ve
yatay boyutları içinde, insanın ekonomik amaçlarla bağ kurduğu taşkürenin yerkabuğu,
sukürenin belli derinlikleri ve havakürenin hiç olmazsa troposfer katmanı bulunmaktadır.
Coğrafi yeryüzünün, insan müdahalesi ile değiştirilmiş olan, sınırları teorik (
varsayılmış) bölgelerine de beşeri çevre denir”(Doğanay ve Altaş,2015:354).
“Tarihsel süreçte insan-doğa ilişkilerinin içeriğini belirleyen ağırlıklı olgu, bugün olduğu gibi
geçim şekli/ ekonomi olagelmiştir. Toplayıcılık- avcılık kültürü, insanların toprağı işleyerek
tarıma başlamasıyla değişmiştir. Sanayi devrimiyle, diğer iki ekonomi hem düşünsel hem de
uygulama olarak köklü değişikliğe uğramıştır. Bu dönemde, üretimde özellikle inorganik
enerji kullanılmaya başlanınca, insan faaliyetleri doğa üzerinde tahrip edici etkiler yaratmaya
başlamıştır”(Mutlu,2014:38).
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“Ekonomik büyüme ve çevre ilişkisi 1980’lerden sonra sürdürülebilir kalkınma
perspektifi üzerinden analiz edilmektedir. Ekonomik büyüme ve çevre arasında yer alan
çelişki sürdürülebilir kalkınma kavramı ile uzlaştırılmak amacındadır. “sürdürülebilir”
sözcüğü ile ifade edilmek istenen kalkınmanın gelecekte de devam ettirilmesidir. Ancak,
kalkınmanın sürdürülebilirliğinin ön koşulu başta doğal kaynaklar olmak üzere çevrenin
korunmasıdır.

Kalkınmada kullanılan kaynakların sınırlı oluşu, bunların akılcı

kullanılmasını zorunlu kılmıştır”(Turgut,2009:95, akt. Sezer,2015:232).
Özellikle son birkaç on yıldır çevre ve ekonomiler konusunda birçok kuruluş oluşturulmuş ve
alınabilecek önlemler konusunda dikkat çekmişlerdir. Bunlardan en önemlisi de 1972 yılında
Stockholm’de (İsveç) gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı,
küresel ekonominin çevresel olarak sürdürülebilir kılınması konusunda bir dönüm noktası
olmuştur.
Sürdürülebilir kalkınma bütün doğal kaynakların verimli kullanılarak ekonomik
gelişmenin sağlanması amacını taşıyorsa da ekonomide gelişmiş ve büyümüş olmanın
nitelikleri

ülkelerin

tam

anlamıyla

sürdürülebilir

politikalar

uygulamasını

güçleştirmektedir. En açık ve net tanımıyla sürdürülebilir kalkınma, “çevre değerlerinin ve
doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve
gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden
özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevresel dünya
görüşü”(Keleş,1998:112) olarak tanımlanmaktadır.
“Özellikle küreselleşmenin liderliğini yapan ABD, AB ülkeleri ve Japonya gibi ülkeler
artan nüfuslarının sosyal gelişme düzeyini korumak, ekonomik ve teknolojik gelişiminin
sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla dünya enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda
savaşım vermekte, Irak örneğinde olduğu gibi 138 milyar ton dünya petrolünün % 65’ten
biraz fazlasına sahip olan Orta Doğu ülkelerini hegemonyaları altına almak yönünde
büyük bir mücadele vermektedir”(Özey,1999:251). Ekonomik büyüme doğal kaynakların
varlığı ve verimli şekilde işletilebilmesiyle sınırlıdır. Gelişmişliğin birçok göstergesi vardır;
kişi başına düşen milli gelir, enerji tüketimi, ülkelerin ithalat ve ihracat oranları, eğitim,
sosyal yapı vb. “Enerji tüketiminin endüstrileşmeyle olan ilişkisi, tarım ekonomisine
sahip ülkelerde enerji tüketiminin çok daha önemsiz kalması ve herhangi bir ülkenin
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gelişmişlik düzeyinin saptanmasında enerji tüketim miktarlarının bir kıstas olarak
kullanılmasına neden olmuştur”(Akova,2016:71).
“Kalkınma sürecinin, ulusal gelir ve genel üretim düzeyinin artırılması amaçlarının yanında,
bir ülkedeki birçok sosyal ve ekonomik yapının ve kurumların yeniden düzenlenmesini
içerecek şekilde daha geniş olarak ele alınması gerekmektedir”(Keleş, vd.,2005:46).
Ekonomik kalkınmanın göstergelerinden biri olarak GSYH da sayılmaktadır. Fakat,
“hangi biçimde olursa olsun GSMH’yi arttırmaya çalışmak, genellikle olumsuz sonuçlar
yaratabilmektedir. Bu nedenle GSMH’nin çevre kalitesi ve doğal kaynakları kapsayacak
biçimde hesaplanması, gerçekteki ve görüntüdeki ekonomik kazançlar arasında oluşan açığın
kapatılmasının

ilk

koşuludur.

GSMH’nin

ekonomik

büyümenin ana

göstergesi

alınmasından kaynaklanan aksaklıklar çevreci ekonomistleri bu konuda yeni bir ölçü
aramaya yöneltmiştir. Nitekim 1990’lı yıllarda ekonomi gündemine yerleşen Beşeri
Kalkınma Endeksi (Human Development Index) ve Sürdürülebilir Ekonomik Refah
Endeksi (Index of Sustainable Economic Welfare), söz konusu yeni ölçüleri geliştirme
yaklaşımının ürünleridir”(Altunkasa,2009:7).
İnsanların ihtiyaçları ile doğal yapı arasındaki ilişkinin ortaya koyduğu sonuç olarak
farklı ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Her birinin doğal çevre üzerindeki etkisi farklı
olmaktadır. Bu konuda da uluslararası kuruluşlar, ülke politikaları farklı yaklaşımlar ortaya
koymuşlardır. “Kalkınma, insanların potansiyel güçlerini tanımaları ve kendi geleceklerinin
yönetimini kendi ellerine almalarını mümkün kılan bir değişim sürecidir. Buna bağlı olarak
başta da belirtildiği gibi; çevre-kalkınma-ekonomi-yönetim ilişkilerinin yeniden
sorgulanmaya başlanmasıyla bir takım temel ölçütler ya da çevrenin geleceği üzerine
bazı yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Bunlar:
- Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı
- Derin Ekoloji Yaklaşımı
-Kaynak yaratma yaklaşımı
- Yetinme Seviyesi Yaklaşım” örnek verilebilir.
Küreselleşme ile birlikte yeryüzünde meydana gelen olaylar farklı kıtalardaki ülkelerin
ekonomilerini, uluslararası ilişkilerini etkilemektedir. Dolayısıyla bütün canlıların ihtiyacı
olan kaynakların kullanımı veya bu kaynaklara verilecek zarar konusunda bütün ülkelerin iş
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birliği önem arz etmektedir. Ekonomik faaliyetler ve nüfus artışından kaynaklanan çevre
sorunlarına neden olan faktörleri;
Sanayileşme,
Hammadde çıkarımı,
Kentleşme
Nüfus artışı
başlıkları altında toplamak mümkündür.
Dünya nüfusunun artışı, doğal kaynakların kullanımı arasındaki oran aşağıdaki tabloda
görülmektedir. Nüfus oranı arttıkça milyonluk şehirlerin sayısı da artmış, su, orman, toprak
kullanım oranları artmasının yanında gelişen teknolojinin bir yönü de hava, toprak, su
kirliliğine neden olmuştur.
Tablo:1. Nüfus, seçilmiş doğal kaynaklar ve çevre kirleticilerinin üç döneme göre
gelişimi

Kaynak: Karaer, F., & Gürlük, S. (2011)
Nüfusun gereksinim ve talepleri için gittikçe daha fazla madde ve enerji kullanımı sonucu
çevre bozulmaları kaçınılmaz olmaktadır.
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Kaynak: (Daniels ve Ward, 2000, Akt: Altunkasa M.F, Çevre ve Ekonomi, 2009).
Ekonomik faaliyetler sınıflandırmasında ikincil faaliyetlerin içinde yer alan enerji
üretimi, seramik sanayi, maden sanayi, otomotiv, petro - kimya sanayi, demir - çelik
sanayi ile madencilik ve enerji yatırımları doğal çevre yapısı üzerinde en çok bozucu
etkiye sahip alanlardır.
Başlıca ekonomik faaliyet alanlarının her birinin farklı doğal kaynaklara yönelmesi, farklı ve
çeşitli çevresel etkilere neden olacaktır.
Sanayi: Özellikle sanayileşmenin artmasıyla birlikte çevrenin zarar görmesi ekonomi
temelli bir konudur. Sınırlı olan doğal kaynakların verimli kullanılabilmesi ve temel
ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
öngörülmektedir. Sanayi üretiminden ve termik santrallerden kaynaklanan zararlı atıkların
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sulara karışarak önce buradaki ekosistemi sonra da kirli suların ulaştığı tarım arazilerinin
niteliğinin bozulması uzun yıllar içinde görülebilmektedir.

“Sanayileşme arzu edilen gelişmiş bir yapay çevrenin oluşturulması için gerekli olan sosyoekonomik gelişmenin bir ön koşuludur. Bu oluşumun plansız ve düzensiz gelişmesi çevre
sorunlarının oluşmasına ortam hazırlamaktadır. Sanayileşme, çevrenin doğal enerji akımını ve
madde döngülerini bozarak, doğal ortamda biyolojik süreç içinde ayrışmayan ve yeniden
değerlenemeyen atıkların çoğalması yoluyla kirliliğe sebep olmaktadır”(Ertürk,1998:82).
“Fosil yakıtların yanması, madencilik sektöründe cıva içeren kayaçların kırılması, cıva
üretimi esnasında ve katı atık depo sahalarının sızma, atık pillerin rastgele atılması, diş
hekimliğinde kullanılan amalgam dolgular ve evde kullanılan cıva içeren aletlerin
kırılması sonucunda içerdikleri civanın ortalığa yayılması civanın insan faaliyetleri
sonucunda havada ve suda ki oranlarının yükselmesine neden olmaktadır”(Güven,Kahvecioğlu,-Kartal,-Timur,2004:64). Her türlü ağır metaller, su kaynaklarına, endüstriyel
atıklar veya asit yağmurlarının toprağı ve bileşimde bulunan ağır metalleri çözmesi ve
çözünen ağır metallerin ırmak, göl, ve yeraltı sularına ulaşmasıyla geçerler. Bu durum sucul
ekosistemleri bozduğundan canlı türlerinin yok olmasına sebebiyet vererek bu kaynaklardan
yararlanmayı kısıtlamaktadır.
Ağır metallerin çevreye yayılımında etken olan en önemli endüstriyel faaliyetler çimento
üretimi, çelik sanayi, termik santraller, cam üretimi sayılabilir. Uygun atık depo
sahalarının oluşturulması, her türlü sanayi kolları için arıtım tesislerinin kurulması en basit
örnekle kullanılmış pillerin doğaya atılmaması gibi önlemler alınabilir.
Tarım:

“En güvenilir ve istikrarlı doğal kaynaklardan olan tarım toprakları, tarımsal

üretim, metalik ve metal dışı doğal kaynaklarla enerji kaynakları ise, bütün sanayi dallarının
varlığının esas nedeni ve sonucudur. Görülüyor ki dünya ekonomisi ya da bir ülkenin
ekonomisi, temelde doğal kaynaklar ekonomisi demektir. Bütün üretim teknik ve
yöntemleri, hatta çağımızın gelişen baş döndürücü uygarlıkları, bu tür kaynakları, daha
radikal, daha rasyonel, ve daha rantabl işletme çabalarının ve yarışının eseridir (Doğanay ve
Altaş,2015:38). “Gelişmekte olan ülkeler, çevre kalitesi açısından zararlı olabilecek girdilere,
örneğin, kimyasallara ve mekanikleşmeye gelişmiş ülkelerden daha geç ulaştıkları için
oransal olarak şanslı olabilmektedir. Bu noktada organik tarım üretiminin özendirilmesi
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oldukça hızlı ve verimli olabilecektir. Gelişmekte olan ülkelerde tarım ve çevre
politikalarının uyumlu hale getirilmesinin başlangıçta yüksek maliyet getireceği
düşünülse de, daha sonraki yıllarda sağlayacağı getiriler göz ardı edilmemelidir.
Özellikle gübre, kimyasal, su ve arazi kullanımı politikaları uzun dönemde birim
alandan sağlanan verimi ve dolayısıyla tarımsal gelirleri olumlu etkileyecektir”(Karaer
ve Gürlük,2011:197-2016).
Geniş alanlarda tarım yapılması bitki üretimi ve doğal yaşam gibi sebeplerle olumlu
özellikleri olabilir. Entansif tarımın yoğun olarak yapıldığı alanlarda, nitrat kirliliği,
pestisid kirliliği görülebilmektedir. Sulama şeklindeki yanlışlıklar nedeniyle de toprakta
tuzlanma oluşmaktadır. Bütün bunlar çevredeki canlı çeşitliliğini etkilemektedir. Toprağın
yapısının zamanla bozulması nedeniyle alınan verim de düşebilmektedir.
Verimli tarım arazilerinin tarım dışı kullanımları;
Hızlı nüfus artışı
Çarpık kentleşme
Sanayileşme
Turizm yatırımları
arazi kullanımınınım yanlış değerlendirilmesine yol açabilmektedir.
Toprak ve tarım alanlarının korunması ve potansiyellerine uygun değerlendirilmesi için,
planlı ve dengeli bir şekilde kullanılıp geliştirilmesi gerekmektedir.
Enerji yatırımları veya tarım sahası açmak için ülkemizdeki vadilerin yollarla parçalandığı
düşünüldüğünde, toprak kayması olaylarının yoğun yaşanmasının nedeni de kolaylıkla
anlaşılabilmektedir. Tarım faaliyetlerinde arazi kullanımındaki yanlışlıklar, verimli
arazilerin inşaat alanına dönüşmesi tarım, ekonomi ve çevre arasında zarar verici
sonuçların oluşmasına neden olacaktır. Örneğin Rize’nin Pazar havzasında kızılağaç
baltalıklarının tahrip edilerek çay plantasyonlarına dönüştürülmesi sonucu toprağın daha fazla
suya doygun olması heyelan olaylarını artırmıştır.
Ormancılık:
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Belirli şartlar altında kendini yenileme gücü olmasına rağmen kullanım alanlarının geniş
olması sebebiyle de gittikçe artan bir orman tahribi söz konusudur. “Azalma miktarı, doğal
olarak, ülkeden ülkeye ve zaman içinde farklılık gösterir. Önceleri Brezilya gibi orman kaybı
bakımından önde gelen ülkeler, bu kaybı yavaşlatmaya başlarken, yeni kaynaklar arayışındaki
odun

şirketlerinin

yöneldiği

ya

da

enerji

sıkıntısı

içindeki

ülkeler

daha

öne

geçmişlerdir”(Tümertekin ve Özgüç,1998:252).
Türkiye’de ormanlık alanın ülke genel alanına oranı % 28,6’dır. Ormanların kendi doğal
varlıklarından dolaylı doğrudan hammaddeye dayalı olarak da ekonomiye katkıları büyük
olmaktadır.
Sanayi ve inşaat sektörlerinde kullanılan ahşap, kaynağı yenilenebilen tek yapı malzemesi
durumundadır. Üretimi ve işlenmesi için daha az enerji harcanmasına rağmen yok olan orman
örtüsü yenilense bile tam olarak eski niteliğine ulaşamamaktadır.
Madencilik:
Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen Demir-Çelik, enerji ve tarım
ürünleri üretimindeki devamlılık büyük ölçüde madencilik ürünleri ile sağlanmaktadır.
“Maden işletmeciliği dinamik bir yapıya sahiptir. İşletme faaliyetleri sırasında gerek
yeraltında ve gerekse yerüstünde işletmenin boyutuyla bağlantılı olarak belli bir zaman dilimi
içinde onlarca-milyarlarca metre küp malzeme yer değiştirmektedir”(www.jmo.org.tr).
Madencilikte, cevher hazırlama sırasında ortaya çıkan atık sıvıların yüzey sularına
karışmasıyla çevre kirliliği oluşmakta canlı sağlığı tehlikeye girmektedir. “Ticaret
anlayışında giderek artan hammadde ihtiyacı ve buna ek olarak madencilik sektöründeki
teknolojik gelişmeler, madencilik faaliyetleri ile ilişkili alanların giderek genişlemesine ve
dolayısı ile düşük tenöre (maden cevheri içindeki saf metal oranı) sahip maden yataklarının
da işletilmesini zorunlu hale getirmektedir. Ortaya çıkan bu durum çevre üzerindeki etkilerini
de arttırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. Madenciliğin çevre üzerindeki doğrudan etkisi,
toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir”14
Enerji Yatırımları:
Çevre ve doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisinin sıkı bağını uzun vadeli yatırımlarda görmek
mümkündür: “GAP Bölgesi’nin sulu tarıma açılması sonucunda özellikle pamuk ekim alanları

14

http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sdugeo/article/viewFile/3140/2735
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ve dolayısıyla üretiminin artması ile beraber sanayide önemli gelişmeler meydana gelmiştir.
Şanlıurfa ilindeki mevcut sanayi tesislerinin çok büyük bir kısmı GAP dönemine tekabül
etmektedir. Nitekim, GAP süreci ile birlikte Şanlıurfa ilinde üretilen tarımsal hammaddelere
bağlı olarak kurulan sanayi tesislerinin % 91’i 1995’ten sonra kurulmuştur” (Benek,S.,
2005:139).
“Enerji yatırım projeleri, çekim gücü yüksek olan doğal ve beşeri turizm kaynaklarını
da olumsuz etkileyecektir. Çoruh vadisi ve diğer vadilerdeki mevcut tarihi, mimari ve
kültürel değerlerin bir kısmı su altında kalacaktır. Rafting ve dağ yürüyüşü gibi doğa sporları
için, ender rastlanan parkurların bir bölümü de kullanılamaz hale gelecektir. Böylece, Çoruh
Kanyonu ve rafting parkuru yok olunca, bölgede giderek gelişen turizm aktivitesi de zarar
görecektir”(Sever,2010:71). Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan
barajların çevre ve nüfus yapısına etkisine bir örnek olarak Deriner barajı verilebilir.

Şekil: Deriner Barajı
Kaynak: www.dsi.gov.tr
Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile
Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın 6. yüksek barajıdır. Deriner Barajı ve HES, Doğu
Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merkezine
bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köprünün 5 km menbasındadır. TBMM’nin 75. Yıl
Muratlı ile Borçka barajlarından sonra Çoruh Nehri’nin üçüncü gerdanlığı olan Deriner
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Barajı, ülkemizde üretilen hidroelektriğin % 6’sını karşılayacaktır. 1 milyar 400 milyon
Amerikan Dolarına mal olan barajda 1 milyar 970 milyon m3 su depolanacaktır.

Deriner Barajı
Kaynak: www.dsi.gov.tr

Büyük baraj projelerinin hedefleri içerisinde bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmak, yeni
iş olanakları sağlamak, göçü önlemek gibi olumlu özelliklerden bahsedilmektedir. Ancak
baraj kentlerinin coğrafi özellikleri bu amaçları sınırlamakta ya da gerçekleşmesine imkân
vermektedir. Örneğin GAP projeleri ile artan tarımsal üretim sanayinin gelişmesini daha da
artırarak göçün yönü bölge lehine çevrilirken Çoruh Havzası’nda mevcut nüfusundan göç
verilmiştir.
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Uygulamalar
Ekonomik faaliyetleri çevre ölçeğinde inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Çevrenizdeki ekonomik faaliyetler doğal koşullardan ne ölçüde etkilenmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ekonomik faaliyetlerin doğal çevreden etkilenme ve doğal çevreyi etkileme
konusu üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Doğanın ekonomik büyüme için önemli bir üretim kaynağı olarak görüldüğü yüzyıllar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19. ve 20.
B) 18. ve 19.
C) 19. ve 21.
D) 20. ve 21.
E) 21.ve 22.
2) Coğrafi yeryüzünün, insan müdahalesi ile değiştirilmiş olan, sınırları teorik ( varsayılmış)
bölgelerine ne denir?
A) Doğal Çevre
B) Ekolojik Çevre
C) Coğrafik Çevre
D) Beşeri Çevre
E) Ekonomik Çevre
3) Sürdürülebilirliğinin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre Koruması
B) Sanayi
C) Ticaret
D) Turizm
E) Tarım
4) Gelişmişliğin birçok göstergesi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Kişi başına düşen milli gelir
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B) Ülkelerin ithalat ve ihracat oranları
C) Enerji Tüketimi
D) Eğitim, sosyal yapı
E) Maden Rezervleri
5) Ekonomik faaliyetler ve nüfus artışından kaynaklanan çevre sorunlarına neden olan
faktörler arasında hangisi yoktur?
A) Sanayileşme
B) Ham madde Çıkarımı
C) Kentleşme
D) Nüfus Artışı
E) Tarım
6) Özellikle ……………………… artmasıyla birlikte çevrenin zarar görmesi ekonomi temelli
bir konudur. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Şehirleşmenin
B) Sanayileşmenin
C) Kentleşmenin
D) Tarımın
E) Turizmin
7) Tarım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En güvenilir ve istikrarlı doğal kaynaklardan olan tarım toprakları tarımsal üretim kaynağı
B) Bu noktada organik tarım üretiminin özendirilmesi oldukça hızlı ve verimli olabilecektir
C) Tarımsal gelişim, sanayi gelişiminin temel koşullarındandır
D) Gelişmekte olan ülkelerde tarım ve çevre politikalarının uyumlu hale getirilmesinin
başlangıçta yüksek maliyet getireceği düşünülmekteydi
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E) Gübre, kimyasal, su ve arazi kullanımı politikaları uzun dönemde birim alandan sağlanan
verimi
8) ” ……………….gibi orman kaybı bakımından önde gelen ülkeler, bu kaybı yavaşlatmaya
başlamışlardır.” Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Kanada
B) Türkiye
C) Brezilya
D) Belarus
E) Suriye
9) GAP süreci ile birlikte Şanlıurfa ilinde üretilen tarımsal hammaddelere bağlı olarak kurulan
sanayi tesislerinin % 91’i hangi tarihte kurulmuştur?
A) 1993
B) 1994
C) 1995
D) 1996
E) 1997
10)

“Enerji

yatırım

projeleri,

çekim

gücü

yüksek

olan

doğal

ve

beşeri

………………kaynaklarını da olumsuz etkileyecektir.” Hangisi gelmelidir?
A) Sanayi
B) Turizm
C) Tarım
D) Ticaret
E) Hayvancılık
Kolay
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Cevaplar
1-D. 2-D. 3-A. 4-E. 5-E. 6-B. 7-C. 8-C. 9-C. 10-B
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