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ÖNSÖZ
Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.
Kültür dinamik bir olgudur. Her nesil, miras olarak devraldığı kültürü değişime uğratır
ve ona yeni öğeler ekler. Kültürel Coğrafya, insanların içinde yaşadıkları fiziki çevreden
çok, insanın var ettiği kültürlerinin vurgulandığı bir anlam içerir. Kültürel Coğrafya da,
böylece, kültür gruplarını ve toplumun mekânsal işleyişi bakımından mekânsal
çeşitliliklerini inceler; dil, din, ekonomi, yönetim ve diğer kültürel olguların bir yerden
diğerine değişme veya aynı kalma yollarının tasvir ve analizi üzerinde durur. Bunun
yanında coğrafyacıları kültürü inceleyen diğer bilim insanlarından ayıracak odak
noktası; kültürel coğrafyacıların, kültürün ve toplumların mekânsal farklılıkları ve
fonksiyonlarıyla olan ilgisidir. Coğrafyacılar, kültürlerdeki farklılık veya benzerliklerin
karmaşık pek çok faktörün işleyişi sonucu oluştuğunu kabul ederler. Coğrafyacılar
ayrıca kültürdeki mekânsal kalıpların ortaya çıkardığı soruları açıklığa kavuşturmaya
çalışırlar. Tüm bunların ışığında “KÜLTÜREL COĞRAFYA: İNSAN-KÜLTÜRMEKAN” ders notunun öğrencilere faydalı olmasını dilerim.
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1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN BİLEŞENLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kültür nedir?
1.2. Kültürün bileşenleri nelerdir?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür deyince ne anlıyorsunuz?
2) Kültür deyince aklınızda oluşan ilk kavramlar nelerdir?
3) Kültürün bileşenleri sizce neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kültür nedir?

Kültürün
bileşenleri
nelerdir?

Kazanım
Kültürün ne olduğu
öğrenilecek ve bu konuda daha
önce edinilmiş bilgiler yeniden
hatırlanacaltır.
Kültürün bileşenleri neler
olduğu öğrenilecek veya
yeniden hatırlanacaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültür ile ilgili geçmişte edinilen
bilgilerin yeniden açığa
çıkarılması, hatırlanması ve
öğrenilmesi.
Kültürün bileşenlerinin ne
olduğu ile ilgili geçmişte
edinilen bilgilerin yeniden açığa
çıkarılması, hatırlanması ve
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültürün bileşenleri

5

Giriş
Sosyal bilimciler, bazıları dar bazıları geniş anlamda birçok kültür tanımı ileri
sürmüşlerdir. Bunların dışında, kültürün tanımıyla ilgili olarak, bilim dallarında bile
araştırıcıların hepsi fikir birliği içinde değillerdir. Örneğin, toplumbilimcilerden yani
sosyologlardan bazıları tarafından kültür; “belirli bir toplumun üyeleri tarafından
paylaşılan ve birbirine aktarılan bilgi, tavır ve davranış kalıplarının hepsinin toplamı”,
bazıları tarafından ise “çevrenin insan tarafından meydana getirilen kısmı” olarak
tanımlanmıştır. Coğrafyacı Harris, kültürü “bir nüfus topluluğunun veya toplumun
öğrenilmiş düşünce ve davranış özellikleri” ve Ann E. Larimore ise, benzer şekilde, “bir
grubun üyelerinin öğrenip, yaşadıkları ve gelecek nesillere aktardıkları bir hayat tarzı”
olarak tanımlamışlardırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

6

1.1.

Kültür nedir?

Kültürün “bir grup insanın ortak hayat tarzı” şeklindeki tanımı en sık
rastlanandır -burada, söz konusu grubu veya toplumu özelleştiren onların “hayat tarzı”
olmaktadır. Başka insanların bazı şeyleri onlardan farklı bir şekilde yaptıkları gerçeği,
işte bir grubun veya toplumun farklı olma nedenidir. Bunların hepsi bir ve aynı kültürün
içinde doğmuşlar ve büyüyüp olgunlaştıkça bu kültürü öğrenmişlerdir. Bu yüzden
kültürün “belirli bir zamanda belirli bir yerde yaşayan belirli bir grup insanın
karakteristik hayat tarzı” olarak tanımlanması belki de en doğrusu olacaktır. Gerçekten
de, öğrenilen bir davranış olan “kültür”, kültürel normlar yoluyla şaşırtıcı bir bütünlükle
nesilden nesile aktarılır. Konuşma, davranış, ideoloji, geçinme yolları, teknoloji, değer
sistemleri ve toplumdaki öğrenilmiş bilgilerdeki benzerlikler insanları bir kültür içinde
birbirine bağlar ve onların içinde yaşadıkları dünyayı tanımalarına ve
biçimlendirmelerine yardımcı olur.
Kültür, farklı anlamları olan bir terimdir. İnsana ilişkin bir kavram olarak
kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Kültür, bir grup insanın
bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları
inançlar ve adetler sistemidir. Türk Dil Kurumu‘na göre ise, kültür kavramının tanımı
şu şekildedir: “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın
doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.”
Kültür sözcüğünün Latincede “ekip ürün almak, üretmek” anlamına gelen
“cultura” sözcüğünden geldiğini ve birçok dünya dilinde aynı sözcüğün kullanıldığını
duymuşsunuzdur. Arapçada kullanılan ve Türkçemizde de rastladığımız “hars” sözcüğü
de “toprağın işlenmesi” anlamına gelir. Yine Türkçe’de kullanılan “ekin” sözcüğü de
“kültür” sözcüğüyle eş anlamlıdır.
Üretim, insanlık tarihinde sadece tarımsal açıdan değil, düşüncelerin evrimi,
teknik ve teknolojinin gelişimi düzeyinde de gerçekleşen bir olgudur ve bu tür
değişimlerin hayat tarzlarından düşünme biçimlerine ve inançlara dek etkili olmaması
olanaksızdır. Tarihsel bilgiler bize kültürün tüm toplumlarda mutlaka bir birikime
dayandığını göstermektedir. Bu birikim, kültür tarihçilerine göre işleme (avcılık ve
balıkçılık, tarım, madencilik, metalürji ve enerjiyi elde etme, hep işlemeyle gelişmiştir),
zanaat (tüketim eşyalarını ve bununla ilgili teknik sorunların çözümüne yardımcı olacak
mekanik nesneleri üretme), dönüştürme (maddeyi fiziksel, kimyasal, teknolojik
olanaklarla başka bir nesneye dönüştürme, örneğin sentetik nesneler gibi) ve nihayet
yaşam alanını yani mekânı değiştirme (inşaat, mimari, ulaşım için yollar, çevre
düzenlemesi) eylemleriyle oluşur.
Sosyologlar, kültürü, bir toplumun genel yaşam biçimi olarak da ifade ederler.
Dünyaya gelen her canlı zamanla kültürleşmektedir. Kültür, bir toplumun üyesi olarak
insanın kazandığı bilgi, sanat, gelenek-göreneklerle, beceri ve alışkanlıkları içeren
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karmaşık bir bütündür. Yaşadığı ortamı, doğayı olduğu gibi, kabul etmek yerine onu,
kendi varlığını anlamlandırma yönünde dönüştürme arzusu, sadece insana özgüdür. Bu
dönüştürme etkinliklerinde biriken bilginin ve ürünlerin ortak adı ise kültürdür. Kültür,
toplumda yaşayan insanların bütün öğrendikleri ve paylaştıklarını kapsayan bir
kavramdır. Davranış bilimlerinin incelediği hemen her şey, kültür tarafından
biçimlendirilmiştir. Her ne kadar kültürün üretimi ve birikimi, yazının ortaya çıkışı ve
insanların daha çok şehirlerde yaşamaya başlamalarıyla daha belirgin hale gelmişse de
kültür kavramının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İnsanın tarih sahnesine çıkışıyla
kültür olgusu arasında doğrudan bir ilişki vardır; çünkü insanı diğer biyolojik türlerden
ayıran temel özellik onun, kültür adını verdiğimiz doğayı dönüştürme çabasına
yönelmesidir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 1: Türk kültüründen örnekler
İnsanlar hayatta bazı değer, inanç ve sosyal ilişkileri öğrenerek toplumsal bir
varlık haline gelmekte, bunlar da hep birlikte kültürü oluşturmaktadırlar. Kültürün
koyduğu kurallar bizim parçamız haline gelir. Kültür aynı zamanda, bir toplumda;
ilerlemenin, üretimin, eğitimin, bilimin, güzel sanatların, insan ve toplum anlayışının
gelişim düzeyini de gösterir.
Kültür sözcüğü birçok dilde gerçek anlamında kullanılmaz ve bu yüzden de
bazen karmaşıklığa yol açar. Örneğin “kültürlü” bir insandan söz edilir, müzik ve sanatta
en yüksek zevklere sahip, iyi okumuş, iyi eğitim görmüş içinde bulunduğu toplumda “en
iyi” davranışların ne olduğunu bilen birisi kastedilir. Fakat toplumbilimciler arasında
kültür deyiminin bir toplumun yalnızca müzik, edebiyat ve sanatını değil, aynı zamanda
onun hayat tarzının tüm yanlarını giyim ve kuşamı, günlük yaşama alışkanlıkları, gıda
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tercihleri, evlerinin mimarisi, çiftlik ve tarlalarının şekilleri, eğitim, yönetim ve yasal
sistemlerini de ifade ettiği kabul edilmektedir. Böylece, kültür, bir halkın yalnızca
yaşam biçimi mozaiğini yansıtan değil, aynı zamanda egemen değer ve inançlarını da
ayırt eden ve bunların tümünü kapsayan bir kavramdır (Tümertekin ve Özgüç, 2002)
(Fotoğraf 1).
Kültürün Oluşum Süreçleri
Birinci süreçte insan pasif ve alıcı konumdadır. İnsan bir coğrafi çevrede yaşıyor,
beslenme ve barınma ihtiyaçlarını orada gideriyordur. Doğayla kurulan bu ilk ilişki, yani
ihtiyaçları doğrultusunda edindiği bilgi, dili, davranışları ve maddi üretim ve tüketim
aletleri kültürün yaratılmasında birinci aşama olarak karşımıza çıkar. İkinci süreçte ise
insan alıcı konumdan çıkar ve üretmeye başlar. Yaşadığı çevreye etkin ve aktif bir güç
olarak katılır. Bu süreç ilk aletlerin yaratılmasıyla sınırlı olarak başlayıp Neolitik Çağ’la
birlikte hız kazanmıştır. Kültür, birikimle birlikte ivmesi artan bir toplumsal yapı
bileşenidir. Giderek her nesil, miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve
onu kendinden sonrakilere miras bırakır.
Kültür dinamiktir. Kuşaklar ve anlayışlar değiştikçe o da değişir. Farklı kültürel
özellikler gösterdiği gibi, bir kültür de zaman içerisinde farklılaşır ve yeniden üretilir.
Kültürün yeniden üretimi ile bireyin kimlik inşası birbirinden bağımsız değildir.
Karşılıklı olarak birbirlerini şekillendirir ve yeniden üretirler. Kültür ve kültürel bağlam
bireyin kimlik inşası için malzeme ve bağlam sunarken, birey kendi özgünlüğü ve
farklılıkları ile kültürü edinir ve yorumlayarak, onu yaşamının bir parçası kılar.
Kültürel Üretim: Birey kültürü aynı şekilde yeni kuşağa transfer etmez. Birey,
zamanın ve mekânın bağlamı içerisinde kültürü yeniden üretir, farklılaştırarak sonraki
kuşağa aktarır. Temel ton aynı kalsa da kültür yeniden üretilerek değişir ve aktarılır.
Kültürel değişim ve aktarım çoğu zaman planlı bir programın ürünü değildir. Gündelik
yaşamın olağan akışı içerisinde rutinlerle üretilir.

1.2.

Kültürün bileşenleri nelerdir?

Kültür farklı bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler, hem işlevsel hem de tarihsel
bağlarla birbirine bağlanmıştır. Kültürün özünde varoluşla ilgili sorular vardır. Bu
sorular, insanın varlık ve evreni anlama çabasına dönüktür. Bu nedenle, varlık ve evren
konularındaki açıklama şemalarının yanında onları oluşturan inançları anlamak kritik bir
değere sahiptir. İnançlar, toplumsal alışkanlıkları ve sorun çözme tarzlarını şekillendiren
değerleri oluştururlar. Değerler ise bir toplumun işleyişi açısından büyük bir önem taşır.
Toplumsal düzenin sağlanması, değerlerin yaptırım gücü kazanmalarına bağlıdır.
Değerlerin yaptırım gücü kazanması ise o değerlerin norm haline gelmesiyle
mümkündür.
Yukarıda değinildiği gibi, kültür, iç içe geçmiş, birbirlerine işlevsel ve tarihsel
bağlarla bağlanmış bileşenlerden oluşur. Bunlar; dil, din ve inançlar, değerler, norm ve
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kurallar, örf ve adetler, tutumlar, simgeler, teknoloji, yasalar ve ahlak kurallarıdır.
Kültürün temelinde bir toplumun varlık ve evren konularındaki açıklama şemalarını
oluşturan inançlar da vardır. Bu inançlar, belli toplumsal alışkanlıkları, sorun çözme
yordamlarını biçimleyerek değerleri oluştururlar. Toplum düzeninin sağlanması,
değerlerin yaptırım gücü kazanmaları, norm haline gelmeleriyle olur. Doğayı
dönüştürme etkinlikleri, insanın bu amaçla ürettiği bilgi ve gereçlerle mümkün olur;
buna teknoloji adını veriyoruz. Bütün bu etkinlik ve ifadeler, sonuçta kendilerinin soyut
temsilleri olan simgeleri oluştururlar. Kültür, aynı zamanda ortak bir dilin paylaşımını da
getirir. Kültür, bunların tümünün bileşimidir.
Dil: Dil, kültürün belli bir toplumsal düzeyde varlığını koruyabilmesi için
vazgeçilmez önemde bir simge sistemidir. Dil, belli bir büyüklükteki bir toplumda,
iletişimi, simge alış-verişini mümkün kılar. Ancak dil, sadece işlevsel olarak çalışan bir
olgu değildir; aynı zamanda iletişimsel süreçte yeni anlamlar üretilmesini, mevcut
kavram ve ifadelerin, hatta kimi zaman kuralların değişkenlik kazanmasına yola açan
etkileşimlerin oluşmasını sağlayan bir düşünsel zemindir.
Din ve inançlar: Her toplum, kendi örgütlenme biçiminin cinsinden bir inanç
sistemi geliştirir. Bu sistem, insanın temel varoluş sorularına doyurucu yanıtlar vermek
zorundadır. İnsanın bu sorularına, tatmin edici yanıtları en başarılı şekilde veren inanç
sistemi, en fazla kurumsallaşmayı sağlar. Doğayı dönüştürme ve oradan anlamlar
biriktirme etkinliği olan kültür, bu bakımdan, öncelikle inançlar üzerine kuruludur.
Değerler: Kültürün temelini oluşturan inanç düzlemi, tek başına bir toplum
düzeni oluşturmak için fazla soyut bir anlatıdır. İnsan eylemleri, iyi-kötü, doğru-yanlış,
âdil olan olmayan, hakkaniyet-haksızlık gibi ölçüler ekseninde somutlaşırlar. Köklerini
inançlardan alan değerler, bu somutlaşma eğiliminin bir sonucudurlar. Toplu yaşam, ister
tanıdıklardan oluşan küçük grup düzeyinde (aile, arkadaş, meslektaş grupları) olsun,
ister karmaşık örgütlü yapılar olsun (sanayi toplumu, küresel toplum), var kalmak ve
düzen içinde varlığını sürdürebilmek için, daima doğruyu, iyiyi, güzeli tanımlayan
değerlere yaslanmak zorundadır. Bireylerarası ilişkiler, toplumsal değerlere göre işler.
Bireyler bu değerlere dayanarak, doğrudan iletişime ihtiyaç duymadan eylemlerinin
anlamlarını üretebilir, algılayabilir, paylaşabilir ve yeniden inşa edebilirler. Değerler
sadece sabit olanı değil, aynı zamanda değişeni veya değişmesi gerekeni de harekete
geçirir. Örneğin küçüklerin büyüklere saygı duyması değerinin yaşaması, o değerin
toplumda bir karşılık bulmasına bağlıdır. Arkadaşlık, aile ve iş ilişkilerinden, daha geniş
bağlamdaki ulusal ve küresel ilişkilere kadar hepsi bir değer sistemine dayanır. Tarım
toplumunun, sanayi toplumunun ve bilgi toplumunun kendine göre bir değer sistemi
vardır. İnsanların geliştirdiği küçük yerel bağlardan, ulusal ve uluslararası bağlara kadar
bütün ilişkilerini geliştirdikleri değerlere göre yaşarlar. Toplu yaşam temelde iyiye,
doğruya ve güzele dayanan değerlere bağlıdır. Bunlar, var olmak ve düzen içinde
kalmanın temel koşullarıdır. İki bireyin özel ilişkisinde bile, belli kurucu değerlere
ihtiyaç vardır. Bireylerarası ilişkiler, toplumsal değerlere göre işler. Bireyler bu değerlere
dayanarak, doğrudan iletişime ihtiyaç duymadan eylemlerinin anlamlarını üretebilir,
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algılayabilir, paylaşabilir ve yeniden inşa edebilirler. Değerler, sadece sabit olanı değil,
aynı zamanda değişeni veya değişmesi gerekeni de harekete geçirir. Örneğin küçüklerin
büyüklere saygı duyması değerinin yaşaması, o değerin toplumda bir karşılık bulmasına
bağlıdır.
Değişen bir toplumda, kaçınılmaz olarak değerler de değişir. Bayramlar önemli
bir toplumsal gelenek olabilir. Bir kısım anmaları ve değerleri yaşatmayı amaçlayabilir.
Ancak gerek dini gerekse ulusal bayramlar zaman içerisinde anlam değişikliğine
uğrayabilir. Giderek kapitalistleşen ve bireyselleşen bir toplumda, bayramlara orijinal
anlamı dışında anlamlar yüklenebilir. Örneğin bayram, dinlenmenin ve tatil yapmanın
bir aracı haline gelebilir. Bu o geleneği başlatanların değer sisteminden farklı bir değer
sisteminin inşa edildiğini gösterir.

Fotoğraf 2: Türk kültüründen örnekler
Norm ve kurallar: Değerler, kültürün önemli taşıyıcıları olmakla birlikte,
toplumsal düzeni tam anlamıyla kurmak için gerekli olan dayatma gücünden
yoksundurlar. Her ne kadar geleneğin egemen olduğu toplumlarda, geleneklerle taşınan
değerler, toplum yaşamını ayrıntılarıyla düzenleme ve bireylere kendini güçlü bir şekilde
dayatma özelliğine sahiplerse de toplumsal düzen, ancak kurumsallaşmış kurallarla
ayakta durabilir. Bireyselliğin ön planda olduğu modern toplumlarda, değerler ve
gelenekler, tek başlarına baskı unsuru olamazlar. Modern yaşamda gelenekler, çoğu
zaman uyulması tercihe bağlı seçenekler veya alışkanlıklar olarak yaşanır. Değer ve
geleneklerin somut kurallara dönüşmesi, normların belirginleşmesiyle olur. Norm, en
basit tanımıyla yaptırımı olan toplumsal kuraldır. Adalet ve ahlâk, bu normların
şekillenmesinde rol oynayan değerlerin, kurumsal anlamda izdüşümleridir. Normlar,
yazılı olmak zorunda değildirler. Bir kuralın norm sayılabilmesi için, toplumsal düzeyde
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bir baskı unsuru olabilmesi, ona uyulmadığı takdirde de olumsuz bir karşılığının olması
gerekmektedir.
Normlar, aynı zamanda adalet ve ahlaka dair ölçütlerin kurumsallaşmış halidir ve
yaptırım güçleri yüksektir. Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi, onu bir arada
tutan normlara bağlıdır. Gelenekler toplumsal yaşamda büyük önem taşısa da, toplumsal
işleyiş ve düzen ancak kurumlaşmış normlarla (kurallarla) mümkündür. Kurumsallaşmış
toplumsal normlar, bireylerin güçlü bir şekilde kendini dayatmasına izin vermez ve
sınırlar çizer. Bu nedenle, giderek karmaşıklaşan modern toplumlarda,
kurumsallaşmamış değerler ve gelenekler tek başlarına düzeni sağlayamazlar. Değer ve
geleneklerin yaptırım gücü ancak kurumlaşması ve belirgin normlara dönüşmesi ile
mümkündür. Kurumsallaşmış normlar dışında kalan değer ve gelenekler, toplumda
etkinliğini devam ettirebilir. Kurumsallaşmamış değerlere ve geleneklere uymak, daha
çok tercihlere bağlıdır. Normlar yaptırımı olan toplumsal kurallardır. Adalet ve ahlak
kuralları gibi normlar yazılı olabildiği gibi yazısız da olabilir. Bir normun güçlülüğü
yazılı olmasından kaynaklanmaz. Onun toplumdaki kabulüne, kurumsallaşmasına ve
yaptırım gücüne bağlıdır. Yaptırım gücü ise uymayanların karşılaşacağı olumsuzluklara
ve tepkilere bağlıdır.
Simge: Kültür bir simge ve anlam üretme etkinliğidir. İnsan düşünme becerisi ile
simgeler üretmekte ve yeni anlamlar inşa etmektedir. İnsanın doğa üzerindeki
etkinliğinin temelinde kültür vardır. İnsan doğayı olduğu gibi kabul etmez ve kendi
varlığını anlamlandırmak için sürekli dönüştürür. Bu nitelik sadece insanda vardır.
Doğayı dönüştüren insanın her etkinliği, ürettiği bilgi, deneyim, anlam ve simgeler
kültürel üretimin parçalarıdır. İnsan kültürü üreterek ve yeniden üreterek, sonraki
kuşaklara aktarır ve böylece gelişmesini devam ettirir.
Örf ve adetler: Örf ve adetler, insanlar arasında tekrar tekrar yapılarak yerleşmiş
olan davranışlar ve kurallardır. Örf kelimesi “tanıma, bilme, tanınan, bilinen”
anlamlarına gelir. Adet ise, itiyat, yani alışkanlık demektir. Örf, işle ve sözle; adet yalnız
işle ilgilidir. Adete teamül de denir. Örf ve adete; anane, gelenek ve görenek de
denilmektedir. Örf ve adetler, devletin herhangi bir müdahalesi olmaksızın, ortak
ihtiyaçların baskısı altında, belli sosyal ilişkileri düzenlemek için gerekli olup,
kendiliğinden meydana gelmektedirler. Örf ve adet, içinde bulunulan toplumun
şartlarıyla çok yakından ilgilidir. Bu sebeple toplumdan topluma, milletten millete, hatta
bölgeden bölgeye farklılık arz ederler. Kabul edilmeleri ve değişmeleri zaman içinde
kendiliğinden olur. Örf ve adetler, genellikle toplumun ahlaki değerlerini ve inançlarını
aksettirirler. Bir bireyin hayatının belli başlı dönemlerine tekabül eden; doğum,
çocukluk çağı, erkek çocuklar için sünnet, askerlik, evlenme ve en son olarak da ölüm
gibi hayatın geçiş dönemlerinde, toplumda var olan örf ve adetlerin izleri çok açık bir
biçimde ortaya çıkmaktadır.
Teknoloji: Teknoloji insanın doğa üzerindeki hâkimiyetini ifade eder. Teknoloji,
doğayı dönüştürme aracı, yordamı ve birikimidir. Doğa bir simge üretme kaynağıdır. Bu
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nedenle insan, doğa üzerinde etkinliğini teknolojiyle artırır ve simgeler üretir. Ancak
doğayı dönüştürecek; bilgi, beceri ve gereçlerin varlığını gerektirir. İnsan bilgi ve
becerilerine bağlı olarak teknolojiyi geliştirerek ve kullanarak, maddi koşulları değiştirir.
Daha önce de temas edildiği gibi, teknoloji sadece alet edevat üretiminden ibaret
değildir. Teknoloji, insanların doğayı, toplumu ve yaşamı algılama biçimini
şekillendirir. Hem fırsatlar üretir, hem de kısıtlar. Çağdaş bilgi toplumunda neredeyse
teknik nesnelere indirgenmiş olan teknoloji kavramı, aslında, araç-gereçten ziyade,
onları ortaya çıkaran; bilgi, algı, tasavvur, üretim, değerler bağlamının tamamıdır.
Yazı insanlık tarihinin en önemli icatlarındandır. Sümerlerin icat ettiği yazı,
Mezopotamya’da kil tabletlere yapılan metal ve ahşap baskılarla elde edilmiştir. Aynı
dönemde Mısır’da ise bitkilerden elde edilen çeşitli mürekkeplerle papirüs kâğıdı
üzerine yazılar yazılmıştır. Sümerler ve Mısırlıların farklı teknikleri kullanması ve
geliştirdikleri kültür, parçası oldukları coğrafyanın ürünüdür. Kültürün maddi koşulları
ile teknoloji gelişimi arasında sıkı bir bağ vardır. Ancak her şey maddi koşullara bağlı
değildir. Toplumun inanç ve değerleri de teknolojinin mecrasını, nesnelerini ve
uygulamalarını biçimlendirir. Kültür üretimi, doğadan bağımsız düşünülemez. Kültür
üretimi, insanın bilgi, birikim, yordam ve araçlar kullanarak doğayı dönüştürmesidir.
İnsan teknolojiyi kullanarak somut kültür ürünlerini ortaya koyar. Bunu da sahip olduğu
bilgi, beceri ve yordamla yapar.
Bulunduğumuz yüzyıl, sıkça Bilgi Çağı olarak ifade edilir. Bunun İngilizcedeki
karşılığı ise “Age of Information” kavramıdır. Ancak information kavramı, tam olarak
bilgi kavramına karşılık gelmez. Enformasyon eski dilde malumat anlamındadır. Bilgi,
insanın öznelliğinin süzgecinden geçerek, kendine ait kıldığı bir özel bilme durumudur.
Malumat, herkese aynı şekilde ulaşan bir çeşit ham ve seyreltilmiş bilgi veya veridir.
Sonuç olarak, teknolojinin yaşam biçimlerimizi şekillendirmekte olduğunu ve toplumsal
gerçekliğin inşasında büyük bir rol oynadığını söylemek mümkündür.
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Uygulamalar
İçinde yaşadığınız toplumun kültürel yapısının nasıl olduğunu irdeleyiniz. Bu
toplumda hangi kültür bileşenlerinin etkin olduğunu anlamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) İçinde yaşadığınız toplumun kültürel yapısının nasıldır? İrdeleyiniz.
2) İçinde yaşadığınız toplumda hangi kültür bileşenlerinin etkindir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültür kavramının ne olduğunu, kültür sözcüğünün hangi sözcükten
türediğini, kültürün oluşum süreçlerini ve kültürün bileşenlerinin neler olduğunu
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) ………………………. belirli bir zamanda, belirli bir yerde yaşayan belirli
bir grup insanın karakteristik hayat tarzıdır.
2) İnsanların bazı şeyleri diğer insanlardan farklı bir şekilde yapmaları, bu
grubun veya toplumun farklı olma nedenidir. Yani söz konusu grubu veya toplumu
özelleştiren onların ………...... ………….. olmaktadır.
3) Aşağıdakilerden hangisi, insanları bir kültür içinde birbirine bağlayan ve
onların içinde yaşadıkları dünyayı tanımalarına ve biçimlendirmelerine yardımcı olan bir
unsur değildir?
a) Konuşma
b) Cinsiyet
c) Geçinme yolları
d) Değer sistemleri
e) Öğrenilmiş bilgilerdeki benzerlikler
4) Kültür sözcüğü, Latincede “ekip ürün almak, üretmek” anlamına gelen
………………………... sözcüğünden gelmekte ve birçok dünya dilinde aynı sözcük
kullanılmaktadır.
5) Tarihsel bilgiler bize kültürün tüm toplumlarda mutlaka bir birikime
dayandığını göstermektedir. Bu birikim, kültür tarihçilerine göre aşağıdaki eylemlerden
hangisiyle oluşmaz?
a) İşleme
b) Zanaat
c) Dönüştürme
d) Tüketim
e) Mekânı değiştirme
6) Yaşadığı ortamı, doğayı olduğu gibi, kabul etmek yerine onu, kendi varlığını
anlamlandırma yönünde dönüştürme arzusu sadece ………………… özgüdür. Bu
dönüştürme etkinliklerinde biriken bilginin ve ürünlerin ortak adı ise kültürdür.
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7) Aşağıdakilerden hangisi kültürün oluşum süreçlerinden bir tanesi olan
birinci süreçte meydana gelmez?
a) İnsan pasif konumdadır
b) İnsan alıcı konumdadır
c) İnsan yaşadığı coğrafi çevreden beslenme ihtiyaçlarını giderir
d) İnsan yaşadığı coğrafi çevreden barınma ihtiyaçlarını giderir
e) İnsan üretmeye ve doğayı dönüştürmeye başlar
8) Aşağıdakilerden hangisi kültürün oluşum süreçlerinden bir tanesi olan ikinci
süreçte meydana gelir?
a) İnsan alıcı konumdadır
b) İnsan pasif konumdadır
c) İnsan yaşadığı çevreye etkin ve aktif bir güç olarak katılır
d) İnsan yaşadığı coğrafi çevreden barınma ihtiyaçlarını giderir
e) İnsan yaşadığı coğrafi çevreden beslenme ihtiyaçlarını giderir
9) Kültür, …………………… birlikte ivmesi artan bir toplumsal yapı
bileşenidir. Giderek her nesil, miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve
onu kendinden sonrakilere miras bırakır.
10) Kültür, iç içe geçmiş, birbirlerine işlevsel ve tarihsel bağlarla bağlanmış
bileşenlerden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan bileşenlerden bir tanesi
değildir?
a) Dil
b) Tüketim
c) Din ve inançlar
d) Norm ve kurallar
e) Örf ve adetler

Cevaplar
1) Kültür, 2) hayat tarzı, 3) b, 4) cultura, 5) d, 6) insana , 7) e, 8) c, 9)
birikimle, 10) b
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2. KÜLTÜREL COĞRAFYA, KÜLTÜREL COĞRAFYA’NIN
KONULARI, YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Kültürel Coğrafya nedir?
2.2. Kültürel Coğrafya’nın Konuları nelerdir?
2.3. Kültürel Coğrafya’daki Yaklaşımlar hangileridir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültürel Coğrafya deyince ne anlıyorsunuz?
2) Kültürel Coğrafya hangi konuları inceliyor olabilir?
3) Kültürel Coğrafya, Fiziki Coğrafya’nın mı yoksa Beşeri Coğrafya’nın mı bir
alt koludur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültürel Coğrafya nedir?

Kültürel Coğrafya’nın ne
olduğu öğrenilecektir.

Kültürel Coğrafya’nın
Konuları nelerdir?

Kültürel Coğrafya’nın
konularının neler olduğu
öğrenilecektir.

Kültürel Coğrafya’daki
Yaklaşımlar
hangileridir?

Kültürel Coğrafya’daki
yaklaşımların neler
olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel Coğrafya ile ilgili ders
notunda yer alan bilgiler
okunacaktır.
Kültürel Coğrafya’nın
konularının neler olduğu ile ilgili
ders notunda yer alan bilgiler
okunacaktır.
Kültürel Coğrafya’daki
yaklaşımların neler olduğuyla
ilgili ders notunda yer alan
bilgiler okunacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültürel Coğrafya

•

Yaklaşımlar
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Giriş
Genel olarak Coğrafya, “fiziki ve “beşeri” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Coğrafya’nın bu iki kolu da kendi içlerinde alt konulara ayrımaktadır. Beşeri
Coğrafya’nın uzmanlık alanlarından birisini “Toplumsal (Sosyal) Coğrafya” ile birlikte
“Kültürel Coğrafya” oluşturmaktadır. Şimdiye kadar öğrendiğiniz ve Coğrafya’da
kullanılan yöntemlerin (bölgesel, sistematik vb.), kavramların (bölge, ekosistem vb.),
görüş ve akımların (çevreci determinizm, possibilizm vb.) Kültürel Coğrafya’daki
uygulanma şekline, Kültürel Coğrafya’nın özelliklerine ve ilişkilerine daha yakından
bakmak yararlı olacaktır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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2.1.Kültürel Coğrafya nedir?
Kültür Coğrafyası veya Kültürel Coğrafya, insanların içinde yaşadıkları fiziki
çevreden çok, insan kültürlerinin vurgulandığı bir anlam içerir. Daha önce de temas
edildiği gibi kültür dinamiktir ve her nesil, miras olarak devraldığı kültürü değişime
uğratır ve ona yeni öğeler ekler. Kültür Coğrafyası da, böylece, kültür gruplarını ve
toplumun mekânsal işleyişi bakımından mekânsal çeşitliliklerini inceler; dil, din,
ekonomi, yönetim ve diğer kültürel olguların bir yerden diğerine değişme veya aynı
kalma yollarının tasvir ve analizi üzerinde durur. Kültürler, insan grupları tarafından
yaratılıp biçimlendirildiğinden, Kültürel Coğrafyacılar da zorunlu olarak insanlarla bir
bütün halinde ilgilenmek durumundadırlar. Bununla birlikte, birey olarak insanın
kültürel bakımdan önemsiz ve güçsüz olduğu yanlışına da düşmemek gerekir. Bir kültür,
her şeyden önce, kendi üyelerini belirli şekillerde davranmaya zorlayan, karşı
konulamaz bir güç değildir. En temel düzeyde kültür, birbirleri ile temas halindeki
insanlar, yani halk demektir; birey de, bu nedenle, diğerleriyle paylaştığı kültürü
potansiyel olarak değiştirme gücüne sahiptır. Kısmen bu yüzden değişim her zaman
var olan önemli bir kültürel olgu olagelmiştir.
Kültürün, coğrafyacılar için olan çekiciliğini antropologlar, tarihçiler ve
sosyologlar da paylaşırlar. Coğrafyacıların, kültüre olan bakış açıları zaman zaman
başka sosyal ve beşeri bilimcilerinkiyle üst üste binebilir. Bu durumda bile
coğrafyacıları kültürü inceleyen diğer bilim alanlarında çalışanlardan ayıracak bir odak
noktası ortaya koymak mümkündür. Bu odak noktası da, kültürel coğrafyacıların,
kültürün ve toplumların mekânsal farklılıkları ve fonksiyonlarıyla olan ilgisidir.
Coğrafyacılar gerek beşeri gerekse çevresel her tür mekânsal kalıbı gözlemlemek üzere
eğitilirler. Bu yüzden de kültürdeki mekânsal çeşitlilikleri tasvir etme ve yorumlamada
özellikle yeterlidirler. Coğrafyacılar, kültürlerdeki farklılık veya benzerliklerin karmaşık
güçlerin işleyişi sonucu oluştuğunu kabul ettikleri için de, kültürdeki mekânsal
kalıpların ortaya çıkardığı soruları açıklığa kavuşturmanın kolay olmadığını bilirler
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kültürü etkileyen güçlerin karmaşıklığı tarım coğrafyasından alınan bir örnekle
canlandırılabilir. Dünya’da buğday tarımının dağılışını gösteren bir haritaya
bakıldığında, Avustralya’da önemli buğday üretim alanları görülürken, Afrika’da
görülmez; A.B.D.’nde geniş buğday kuşakları varken, Venezuela’da bu kuşak daha
dardır; Çin’de varken, Güneydoğu Asya’da yoktur. Bu mekânsal kalıbın nedeni nedir?
Bunun nedeni kısmen; iklim, yerşeklleri ve toprak gibi çevresel faktörlerdir. Bazı
bölgeler, buğday tarımı için fazla kurak, diğer bazıları da çok eğimli veya verimsiz
kalmaktadır. Gerçekten de, buğday tarımı ile orta kuşak iklim koşulları, düz arazi ve iyi
toprak arasında güçlü bir bağıntı olduğu zaten bilinmektedir. Günümüzde ise bu doğal
çevre faktörleri çok fazla belirleyici değildir. Artık insanlar sulama, ısıtma veya seralar
yoluyla veya yeni, dayanıklı buğday türleri geliştirerek iklimin etkilerini ortadan
kaldırabilmekte veya değiştirebilmektedirler. Taraçalar yaparak dik yamaçları da
kullanabildikleri gibi, gübreleme yoluyla verimsiz toprakları verimli kılabilmektedirler.
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Örneğin, Akdeniz bölgesinde dağlık kesimlerde çiftçiler taş duvarlar örme yoluyla
toprağı tutarak, oluşturdukları taraçalarda incecik toprak tabakasından yüksek verimler
alabilmektedirler. Dünyanın en büyük buğday üreticisi ülkelerinden birisi olan
A.B.D.’nde bile en büyük buğday üretiminin, buğday için daha uygun iklim koşullarının
bulunduğu Ohio ve Illinois eyaletlerinden biraz daha uzakta, Büyük Ovalar’da,
toplanmış olduğu gerçeğini tek başına çevre faktörleriyle açıklamak mümkün değildir
(Tümertekin ve Özgüç, 2002) .

Şekil 1: Dünya’da buğday yetiştiriciliğinin dağılışı
Beşeri coğrafyacı, buğdayın varlığını sürdürebilmesinin fiziki çevre kadar
kültürel çevreyle de ilgili olduğunu bilir. Tarımsal kalıplar yalnızca arazi ve iklim
özellikleriyle açıklanamaz. Buğdayın dağılışını, aralarında zevkler, arzular ve
geleneklerin de yer aldığı, çeşitli faktörler tayin eder. Gıda tercihleri ve tabular, çoğu kez
dinsel inançlarla da desteklenerek, yetiştirilecek bitkinin seçimi üzerinde fazlasıyla etkili
olurlar. Bazı kültür grupları, örneğin Polonyalılar çavdar unundan yapılan kara ekmeği
tercih ederler; başka bazıları, örneğin Amerikan yerlileri (Kızılderililer) mısırdan yapılan
ekmek yerler. Açıkça görüleceği gibi, bu tür kültür ortamlarında buğday pek o kadar
parlak bir yer bulmaz. Fakat, buğday ekmeğinin tercih edildiği yerlerde ise insanlar
uygun olmayan fiziki koşulları yenmek için bütün güçleriyle çalışırlar. Hatta, yeni
buğday türleri geliştirerek, çevrenin buğday dağılışı üzerindeki etkisini iyice
azaltmışlardır. İşin içine ekonomi de girdiğinde, buğday tarımı gümrük tarifeleriyle
arttırılabilir veya azaltılabilir; kendilerinden daha yeterli durumdaki Amerikan ve
Kanadalı üreticilerle rekabet edebilmek için Almanya ve öteki Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin buğday çiftçilerini korumak üzere koydukları gümrük duvarları gibi. Ayrıca,
buğday tarımı, mandıracılık veya hayvan besiciliğine göre de daha az kârlı bir iştir. Bu
nedenle de buğday bazen, örneğin Amerika’nın Ortabatısı gibi, en uygun bölgelerde bile
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yetiştirilmez. Yukarıda sıralananlar, hiçbir şekilde, buğday yetiştirmeyi etkileyen
güçlerin tamamı değildir. Fakat, bir buğday dağılış haritası itici ve çekici birçok faktörü
açıkça yansıtabilecektir. Yalnızca buğdayın dağılışı değil, bütün kültürel elemanların
dağılışı çekici ve itici faktörlerin karşılıklı sürekli etkileşimlerinin bir sonucudur
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).

2.2. Kültürel Coğrafya’nın konuları nelerdir?
Kültür fikrinin coğrafi sorunlara uygulanması hususunun çekirdeğini, birbiriyle
ilişkili ana konular oluşturmaktadır. Bunlar; (1) kültür, (2) kültür alanı, (3) kültürel
coğrafi görünüm veya kültürel mekan, (4) kültür tarihi ve (5) kültürel ekolojidir.
Oldukça benimsenen bu bakış açısına uygun olarak, Kültürel Coğrafya’ya aşağıda
belirtilen kavramlar veya konu başlıkları altında yaklaşılacaktır. Bunlar; kültürel
yayılma, kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel coğrafi görünüm, kültürel
coğrafi geçmiş ve kültür bölgeleridir. Bunlar, kültüre, Coğrafya’daki birçok bakış
açısından yalnızca birisini temsil etmektedirler. Ancak, bunların aynı zamanda Kültürel
Coğrafya’nın anlaşılmasında yararlı bir bakış açısı oluşturduklarını da söylemek
mümkündür.
Bir kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı, yani kültür ocağı denir.
Tarih boyunca, giyim-kuşam, beslenme, dil, müzik ve mimari gibi kültürün çeşitli
özellikleri bu ocak alanlarından çıkıp yayılmış ve başkaları tarafından da
benimsenmiştir. Bu olguya kültürel yayılma denirken, bir başka kültürün bazı yanlarını
benimseme olgusu da kültür edinmedir. Bir grubun başka bir kültürden çok fazla
etkilenerek artık ondan ayırt edilemez hale gelmesi olayı ise asimilasyon olarak
adlandılır. Bir kültürün egemen olduğu bütün bir alan veya bölge ise, bu bölümün
sonunda küresel ölçekte ele alınacak olan, kültür alemi diğer adıyla kültür bölgesidir.
Kültürler üzerinde başka birçok kültürün dışarıdan baskısı vardır. Coğrafyacılar
fikirlerin, tekniklerin, aletlerin, başka değişim ajanları ve unsurlarının bir kültür
ocağından (yeniliğin meydana geldiği yer) başka alanlara nasıl yayıldığıyla ilgilenirler.
Başka sözcüklerle, coğrafyacılar insanların daha önce tanıdık olmadıkları fikir ve
nesneleri benimsemeleri (belki de değiştirerek) ve kullanmaları olan fikir veya
nesnelerin “mekânsal yayılma süreci” ile uğraşırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Uygulamalar
Kültürel Coğrafya’nın konularının neler olabileceği hakkında beyin fırtınası
yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Kültürel Coğrafya’nın konuları neler olabilir?
2) Kültürel yayılma kavramını daha önce duydunuz mu? Yaşadığınız toplumda
kültürel yayılmanın izlerini fark ediyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Kültürel Coğrafya’nın ne olduğunu, Kültürel Coğrafya’nın
incelediği konuların neler olduğunu, Külturel Coğrafya’daki beş ana konu başlığının
neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Genel olarak Coğrafya, “fiziki ve “beşeri” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Coğrafya’nın bu iki kolu kendi içlerinde de alt konulara ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi Beşeri Coğrafya’nın uzmanlık alanlarından birisini oluşturmaktadır?
a) Toprak Coğrafyası
b) Jeomorfoloji
c) Klimatoloji
d) Kültürel Coğrafya

e) Hidrografya
2) ……………………. ……………………….., kültür gruplarını ve toplumun mekânsal işleyişi
bakımından mekânsal çeşitliliklerini inceler; dil, din, ekonomi, yönetim ve diğer kültürel
olguların bir yerden diğerine değişme veya aynı kalma yollarının tasvir ve analizi
üzerinde durur.
3) Coğrafyacıları kültürü inceleyen diğer bilim alanlarındaki çalışanlardan
ayıracak bir odak noktası ortaya koymak gerekmektedir. Bu odak noktası da, kültürel
coğrafyacıların,
kültürün
ve
toplumların
………………..
………………
ve…………………………..olan ilgisidir.
4) Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Coğrafya’nın konu başlıklarından bir tanesi
değildir?
a) Kültürel yayılma
b) Kültürel ekoloji
c) Bir bireyin kültürü
d) Kültürel bütünleşme
e) Kültürel coğrafi görünüm
5) Aşağıdakilerden hangisi bir kültürün ilk olarak doğduğu yere verilen isimdir?
a) Kültür bölgesi
b) Kültür ocağı
c) Kültür alemi
d) Kültürel yayılma
e) Kültür edinme
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6) Aşağıdakilerden hangisi, tarih boyunca, giyim-kuşam, beslenme, dil, müzik ve
mimari gibi kültürün çeşitli özelliklerinin kültür ocağından çıkıp yayılmasını ve
başkaları tarafından da benimsenmesini anlatmak için kullanılan bir terimdir?
a) Kültür edinme
b) Asimilasyon
c) Kültürel coğrafi görünüm
d) Kültür bölgesi
e) Kültürel yayılma
7) Aşağıdakilerden hangisi, bir başka kültürün bazı yanlarını benimseme
olgusunu anlatmak için kullanılan terimdir?
a) Kültürel yayılma
b) Kültür edinme
c) Kültürel bütünleşme
d) Asimilasyon
e) Kültür ocağı
8) Aşağıdakilerden hangisi, bir grubun başka bir kültürden çok fazla etkilenerek
artık ondan ayırt edilemez hale gelmesi olayına verilen isimdir?
a) Asimilasyon
b) Kültürel yayılma
c) Kültür edinme
d) Kültür bölgesi
e) Kültürel coğrafi görünüm
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9) Aşağıdakilerden hangisi, bir kültürün egemen olduğu bütün bir alanı veya
bölgeyi ifade etmek için kullanılan terimdir?
a) Kültürel yayılma
b) Kültür edinme
c) Kültürel coğrafi görünüm
d) Kültür ocağı
e) Kültür bölgesi
10) Coğrafyacılar insanların daha önce tanıdık olmadıkları fikir ve nesneleri
benimsemeleri ve kullanmaları olan fikir veya nesnelerin ……………. ………………
süreciyle uğraşırlar.

Cevaplar
1)d, 2) Kültürel Coğrafya , 3) mekânsal farklılıkları ve fonksiyonlarıyla, 4) c, 5)
b, 6) e, 7) b, 8) a, 9) e, 10) mekânsal yayılma
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3. KÜLTÜREL YAYILMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Kültürel Yayılma nedir?

3.2.

Kültürel Yayılmanın Türleri

35

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültürel yayılma kavramından ne anlıyorsunuz?
2. Kültürel yayılmanın türleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültürel yayılma

Kültürel yayılmanın ne
olduğu öğrenilecektir.

Kültürel yayılmanın
türleri

Kültürel yayılma türlerinin ne
olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel yayılmayla ilgili ders
notu okunarak ve özellikle
görsellere dikkat edilerek.
Kültürel yayılma türleriyle ilgili
ders notu okunarak ve özellikle
görsellere dikkat edilerek.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültürel Yayılma

•

Kültürel Yayılma Türleri
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Giriş
Bir önceki dersimizde Kültürel Coğrafya’nın altı ana kavramı veya altı ana konu
başlığının olduğunu öğrenmiştik. Bunları yeniden tekrarlayalım; kültürel yayılma,
kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel coğrafi görünüm, kültürel coğrafi geçmiş
ve kültür bölgeleridir. Bunlardan dersimizin üçüncü konusunu oluşturan “Kültürel
Yayılma” kavramı aşağıda ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

39

3.1. Kültürel Yayılma
Türü veya sınırlandırma yöntemi ne olursa olsun, dünyanın kültür bölgeleri,
insanlar arasındaki temasın ve iletişimin sonucunda ortaya çıkmışlardır. Başka
sözcüklerle, bunlar kültürel yayılmanın -yani, fikirler, yenilikler ve davranışlarınmekânsal genişlemesinin ürünüdürler. Şekil 2’nin de gösterdiği gibi, her bir kültür
elemanı bir veya daha çok yerden çıkar ve etrafa yayılırlar. Bazı yenilik dalgaları
yalnızca bir kez vuku bulur; bu yüzden de coğrafyacılar bir kültür elemanını tek bir çıkış
noktasına (kültür ocağına) kadar izlemek durumundadırlar. Başka bazı durumlarda
bağımsız icatlar meydana gelebilir. Aynı veya birbirine benzer yenilikler başka başka
yerlerde başka başka insanlar tarafından birbirinden habersiz geliştirilmiş olabilir. Bir
alanda, fikirlerin ve yeniliklerin ortaya çıkması ve buradan yayılması anlamına gelen
“kültürel yayılma”, Kültürel Coğrafya açısından çok önemli bir konudur. Yayılmanın
incelenmesiyle, coğrafyacı, kültürün mekânsal kalıplarının nasıl bir gelişme izlediğini
anlayabilir. Coğrafyacı Carl Sauer kültürel yayılma konusunu çalışmalarında ayrıntılı
olarak işlemiştir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Şekil 2: Kültürel yayılma şekilleri (Kaynak: Tümertekin ve Özgüç, 2002)
Herhangi bir kültür, çıkış noktasından yayılarak, geniş bir alanı kaplayan hemen
hemen sonsuz sayıdaki keşif veya yeniliğin ürünüdür. Bu yeniliklerden bazıları binlerce
yıl önce meydana gelmişken, bazıları da çok yakın zamanlara aittir; bazıları çok
yayılmışken, bazıları yalnızca çıkış noktasında kalmıştır. Yeniliklerin yayılmasına Ralph
Linton’dan (1964) yapılan aşağıdaki alıntı çok güzel bir örnek oluşturmaktadır:
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“Kültürel Yayılma: Yüzde Yüz Amerikalı”
“Bizim saf Amerikan yurttaşımız, Ortadoğu’dan çıkmış fakat Amerika’ya gelmeden önce
Kuzey Avrupa’da değişime uğratılmış bir yatakta uyanır. Hindistan’da yetiştirilmeye başlanan
pamuktan, Ortadoğu’da geliştirilmiş ketenden veya kullanımı Çin’de keşfedilmiş ipekten
yapılmış yorganını üstünden atar. Ülkenin doğusundaki Kızılderililerin icadı olan mokasenlerini
ayağına geçirir, yakın zamanlardaki Avrupa ve Amerikan icatlarının bir karışımı halindeki
banyosuna gider. Hindistan’da keşfedilen bir giysi olan pijamalarını çıkarır ve eski Gauller
tarafından bulunmuş sabunuyla yıkanır. Ya Sümerler veya eski Mısırlılar tarafından bulunduğu
sanılan, mazoşist bir eylem olan, traşını olur. Kahvaltısını yapmaya giderken, eski Lidyalıların
bir icadı olan madeni parayla gazete satın almak için duraklar. Restaurantta, bir dizi ödünç
alınmış unsurla karşı karşıya kalır: tabağı Çin’de keşfedilen bir tür porselenden yapılmıştır;
çelikten yapılan bıçağı ilk kez güney Hindistan’da geliştirilmiş bir bileşimdir; çatalı bir
Ortaçağ İtalyan keşfi ve kaşığı da Roma kökenlidir. Dostumuz yemeğini bitirdiğinde, Çin’de
keşfedilmiş malzeme üzerine, eski Samiler tarafından bulunmuş bir karaktere uygun olarak
Almanya’da icat edilmiş bir işlemle basılmış gazeteden günün haberlerini okur. Dış
sorunları hazmettikçe, eğer iyi bir yurttaşsa, Hint-Avrupa ailesinden bir dilde, bir tanrıya,
yüzde 100 Amerikalı olduğu için, şükreder” (Tümertekin ve Özgüç, 2002’den R.Linton, The
Study of Man, Englewood Cliffs, 1964’a göre).

3.2. Kültürel Yayılmanın Türleri
Kültürel yayılma olayı, insanların, malların ve fikirlerin bir yerden başka bir
yere taşınması yoluyla vuku bulur. Sauer (1925; 1963) bu süreç üzerinde, özellikle
tarımsal gelişmeyi ve değişimlerin kökenleri ile yayılmasını ele alarak, çok
ayrıntılı olarak durmuştur. Hemen hemen aynı tarihlerde Coğrafyacı Torsten
Hagerstrand’ın istatistik tekniklere ve modellere dayanan çalışmaları (1962) ise
yeniliklerin yayılması konusundaki araştırmalara öncülük etmiştir. Hagerstrand, çeşitli
kültürel yayılma türleri olduğunu kabul etmektedir. Bunlardan başlıca iki tanesi ise
(1)”genişleme yayılması”, ve (2)”yeniden yerleşim şeklinde yayılma” veya “sıçrama
şeklinde yayılma”dır.
Genişleme Yayılması: Bu tür kültürel yayılmada, bir yerden doğrudan komşu
alana yayılma söz konusudur. Bu tür yayılmada fikirler, bir nüfusa, bir alandan diğer bir
alana, fikirleri bilenlerin toplam sayısı ve yayılma alanı iyice genişleyene kadar kartopu
şeklinde yayılır. Genişleme yayılması kendi içinde de alt bölümlere ayrılabilir:
a)uyarıcı yayılma, b) kesintisiz (bitişik) yayılma ve c) hiyerarşik yayılma gibi. Bütün
fikirlerin çeşitli nedenlerle herkes tarafından hemen benimsenmesi mümkün değildir.
Ancak bu da onların etkisiz oldukları anlamına gelmez. Bu yüzden de fikirler önemli bir
kişiden bir diğerine, bir şehirsel merkezden bir diğerine, zaman zaman aradaki diğer
kişiler veya kırsal alanları atlayarak, yayılırlar; buna uyarıcı yayılma denir. Örneğin,
sanayileşme fikri ilk başta sanayi-öncesi toplumlara hemen aktarılamamış fakat yerel
imalat faaliyetlerindeki makineleşme girişimlerini teşvik etmiş ve uyarmıştı. Bunun
tersine, kesintisiz yayılmada ise hiyerarşi olmaksızın, bir alan veya nüfus içinde
fikirlerin, hemen en yakın alandan başlayarak, dalgalar halinde genel olarak yayılması
söz konusudur; aynen hastalıkların yayılması gibi. Bazen özel bir durum reddedilebilir,
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fakat ana fikir benimsenmiştir. Hiyerarşik yayılmanın örnekleri ise her gün gözümüzün
önündedir; yeni bir saç veya elbise modelinin, yeni şarkıların, hatta telefonların,
bilgisayarların, internet ve başka teknolojik gelişmelerin, bunların merkezi olan
dünyanın büyük şehirlerinden başlayıp, diğer ülkelerdeki daha küçük şehirlere ve diğer
yerleşmelere yayılması gibi. Bu tür yayılma dünyanın her tarafının günümüzde birbirine
nasıl bağlandığını ortaya koymaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bir fikrin yenilik merkezinden çıkıp, yayılması bir su havuzuna taş atmaya
benzetilebilir; sudaki birbirini izleyen halkalar fikri veya uygulamayı zaman içinde
benimseyen birbirini izleyen alanları temsil ederler. Bu benzetmeden hareketle, bir
havuza atılan taşın düştüğü noktadan itibaren halkaların giderek zayıflayan bir şekilde
etrafa yayıldığı görülür. Aynı şekilde, kültürel yeniliklerin benimsenmesinde de
mesafeyle birlikte azalma izlenir. Bir yenilik, en çok, çıkış noktasına en yakın olan yerde
kabul görecektir. Bu kavrama “mesafenin bozucu etkisi” denir. Zamanın bozucu etkisi
gerçekten de yayılmada bir diğer faktördür. Yeniliklerin etrafa yayılması gittikçe daha
uzun zaman alır. Benimsenmenin mesafeyle birlikte azalması kadar zamanla da
azalması söz konusudur; buna da coğrafyacılar “zaman-mesafe bozulması” derler.

Fotoğraf 3: Berlin’de Türk mahallesinde bir kebapçı: “Sıçrama şeklindeki kültürel
yayılmaya” bir örnektir
Bir yeniliğin zaman ve mesafeye bağlı “doğal” olarak zayıflama veya
bozulmasına ek olarak, yayılmayı geciktirici engeller de vardır. Bu engeller çevresel,
kültürel, toplumsal engeller veya idari tabular ile kısıtlamalar şeklinde olabilirler.
Çevresel engeller dışarıya doğru yayılmaya düzenli olarak müdahale edebilir, en
azından yayılma hızını yavaşlatabilirler. Doğal ortamla ilgili olarak, büyük bir çöl, bir
okyanus veya büyük bir dağ sistemi bir engel olarak işlev görebilir.
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Eskimolara buz satma şakasındaki satıcının yeteneği, yeniliklerle çatışma halinde
olan çevresel engelleri kırmaktır. Keza, yeni bir fikrin veya aletin ortaya çıktığı alana
bitişik alanda yaşayan kültür grubu, en basitinden, bunu kabul etmeyi reddedebilir.
Onların bu yeni fikri veya teknolojiyi, sebep ne olursa olsun reddetmeleri, çıkış
noktasından çok daha uzakta olan grupların kabul edip etmemeyi düşünme şanslarını
bile ortadan kaldırmakta veya geciktirmektedir. Bu yolla, bir kültür grubu yeni bir şeyin
yayılmasına karşı bir sınır görevi görmüş olur. Herhangi bir kültür grubu da yeni bir
fikirle ilgilenmiyor olabilir veya kendi isteğiyle, yalnızca “yabancı” olduğu için de
bunu reddedebilir. Doğru veya yanlış, bu yenilikte kendi toplum yapısını temelinden
değiştirme olasılığı görebilir. Bu konuda bir örnek olarak, Almanya veya diğer Avrupa
ülkelerinde çalışan Türk işçileri de verilebilir. Bu örnekte söz konusu ülkelerin kültürleri
sıçrama yaparak Türkiye’ye gelmemiş özellikle Anadolu’dan çok sayıda Türk, “sıçrama
yaparak” başka kültürlerin içine gitmişlerdir (Foto 3). İstanbul’u bile görmeden veya
büyük bir şehir kültürüne belli bir yakınlık sağlamadan, popüler kültürün en gelişmiş
olduğu alanlara giden bu insanların çoğu, içinde yaşadıkları kültüre direnmişler ve
kendilerinin tamamen değiştirmesine izin vermemişlerdir.
Emici engeller ise, daha fazla ilerlemesine meydan vermeden, kültürel
yayılmayı tamamen durdururlar. Örneğin, hükümet reddettiği için, “apartheid” (ırk
ayrımı) döneminde televizyonun yıllarca Güney Afrika Cumhuriyeti’ne girmesi
engellenmişti. Ülkenin sınırları, bu nedenle emici bir engel görevi yapmıştı. Daha sık
rastlanan durum, engellerin geçirimli olmasıdır. Yenilik dalgasının kısmen içeri
geçmesine izin verilir fakat etkisini zayıflatmaya ve sürekli yayılışını geciktirmeye
çalışılır. Fransız hükümetinin yapımı konusunda yasaklayıcı bir tavır almadığı, Paris
yakınlarında inşa edilen eğlence merkezi EuroDisneyland (şimdi adı Disneyland Paris)
de buna bir örnek olarak verilebilir. Fransız entelektüellerinin olumsuz kültürel etkiler
yapacağı kaygısı taşıdıkları, zamanın Fransız Kültür Bakanı’nın açılışına katılmadığı,
EuroDisneyland bir “kültürel Çernobil” olarak nitelendiği halde, hem inşaatı
gerçekleşmiş hem de ayakta kalmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002) (Foto 4 ve Foto 5).
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Fotoğraf 4: Eurodisneyland Paris

Fotoğraf 5: Eurodisneyland Paris
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Bir toplumun komşularından tam anlamıyla yalıtılmış olamayacağı
varsayımından yola çıkıldığunda, farklı kültürlerden gelen yeniliklere (ister tümüyle
benimseyerek, isterse değiştirilerek) bir dereceye kadar açık olma olasılığının her zaman
var olduğu görülür. Bu tür kültürel değişimler, oldukça küçük ve önemsiz değişiklikler
şeklinde başlayıp, farklı bir kültür tarafından tamamen özümsenmeye kadar varan çok
çeşitli ölçeklerde meydana gelebilirler. Bu iki uç arasındaki orta ölçekli değişimlere ise
kültürel bozulma veya yozlaşma denir. Burada, biri teknolojik olarak daha geri
durumda bulunan iki farklı kültür arasında, daha iyi durumdakine uyum sağlamanın ağır
bastığı, bir karşılıklı etkilenme söz konusudur. İki kültür arasındaki bazı bakımlardan
eşit olmayan bu etkileşme, çoğu kez, değişim veya uyum sağlama sürecinde olan grubun
geleneksel kültürünün parçalanmasına yol açabilir. Buna örnek olarak, Eskimo Taş
Devri kültürünün 21. yüzyıl başlarında Batılı sanayi toplumu kültürüyle karşı karşıya
gelmesi gösterilmektedir. Teknolojik bakımdan az gelişmiş, çetin doğal çevre
koşullarına iyi uyum sağlamış Eskimo kültürü, bu kültür edinme süreciyle, kaçınılmaz
ve sürekli bir şekilde değişime uğramıştı. Gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleştirilen,
Alaska’nın kuzeyindeki petrol çıkarımının da yerli Eskimo kültürü üzerindeki etkisi
daha da çok değiştirici olmuştu (Tümertekin ve Özgüç, 2002) (Foto 6, Foto 7, Foto 8 ve
Foto 9).

Fotoğraf 6: Alaska’da Eskimoların eskiden yaşadıkları buzdan yapılma konutları
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Fotoğraf 7: Alaska’da Eskimoların günümüzdeki yerleşmeleri

Fotoğraf 8: Eski dönemlerde Alaska’da Eskimoların geleneksel hayatının nasıl
olduğunu gösteren bir fotoğraf.
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Fotoğraf 9: Günümüzde Alaska’da yaşayan Eskimo çocukları ve arka planda onların
yaşadıkları evleri.
Mekândaki herhangi bir noktada yeniliklerin benimsenmesi, üç ayrı aşaması
olan, S-şeklinde bir eğriye benzetilebilir. Birinci aşama, yeniliğin ruhu henüz
kavranamadığı, kazançları iyice anlatılamadığı veya unsurları fiziki olarak elde
edilemediği için, benimseme sürecinin istikrarlı fakat yavaş seyrettiği devredir. Fakat
ikinci aşamada hızlı bir gelişme izlenir -bir moda tarzı veya dans akımı gibi; unsurlar
geniş çapta yayılır. Yayılma, çoğu kez, mikro ölçekte komşuluk etkisi denilen, basit bir
anlatımla, “benimsemenin en hızlı bir şekilde ilk uygulayıcının etrafındaki küçük bir
küme tarafından olacağı” anlamına gelen durumu sergiler. Örneğin bir moda akımının
bir günde komşularda görülmesiyle, birkaç gün içinde bütün mahallede aynı şeyin
yapıldığı izlenebilir. Bir yenilikle doğrudan karşı karşıya gelmek en iyi reklamdır.
Üçüncü aşama ise ikincisinden daha yavaş bir büyüme gösterir. Çünkü moda
geçmektedir veya moda akımına maruz kalan alan artık doymuştur. Günümüzde
kültürel yayılma, tüketim malları yoluyla dünyayı kasıp kavurmaktadır. Tüketim
mallarının imali ve dağıtımında en ucuz yolun, bunların büyük miktarlara erişmesini
sağlamak olması, birçok kültür alemini tek bir ürünün sarmasını gerektirmektedir. Tek
tek kültürlerin direnmesini ortadan kaldırmak için de tüketim malları için uygulanan
kültürleraşırı reklam ve pazarlama yolları çok ilginç Kültürel Coğrafya sorularını da
ortaya çıkarmaktadır. Bazı ürünler coğrafi bakımdan bazı pazarlarla sınırlı kalırken,
bazıları neden dünya çapında tanınır hale gelmektedirler? Kültürel farklılıklar kırılabilir
mi? Coca Cola, Apple, Sony, Levi’s gibi bazı küresel markaların ürünleri küresel
yayılmayı başarmış durumdadırlar (Fotoğraf 10, Fotoğtaf 11, Fotoğraf 12). Bu yayılma
kültürel kimlikten feragatle gerçekleşmektedir. Ancak tüketim mallarının yayılması
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kültürün yalnızca bir yanıdır ve her zaman bir başka kültürü tamamen benimseme
anlamına da gelmez. Örneğin, dünyanın bazı yerlerinde insanlar blue jeans’i A.B.D.’ni
protesto etmek amacıyla giyerler. Büyük bir çoğunluk da blue jeans’den hoşlanır fakat
bu büyük çoğunluğun A.B.D. kültüründeki her şeyden hoşlandıkları anlamına gelmez
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 10: Coca Cola, dünya genelinde kültürleraşırı reklamın ve pazarlama
yollarının en yoğun olarak kullanıldığı ürünlerin başında gelmektedir.

Fotoğraf 11: Kültürel yayılma, kültürleraşırı reklamlar ve pazarlama yollarının kullanılmasıyla
daha da etkin bir hale gelmektedir. Coca Cola’nın A.B.D.’de Atlanta şehrindeki genel merkezi.
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Fotoğraf 12: Apple firmasının teknoloji ürünlerinin satışlarını arttırmak için de tüm dünya
genelinde kültürleraşırı reklamlar yapılmakta ve pazarlama stratejileri geliştirilmektedir.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız toplumda başka kültürlere ait olan bir kültürel yayılmanın etkili
olup olmadığını gözlemleyiniz ve bu konuyu sorgulayınız.
2) Küresel markaları kullanıp kullanmadığınız sorgulayınız.
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Uygulama Soruları
1) Sizce, yaşadığınız toplumda başka kültürlere ait olan bir kültürel yayılma
etkili midir?
2) Tüm dünya genelinde tüketimi yaygın olan küresel markaların ürünlerini
kullanıyor musunuz?

51

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültürel yayılmanın ne olduğunu, kültürel yayılma türlerinin neler
olduğunu öğrendik.

52

Bölüm Soruları
1) Kültürel Coğrafya açısından çok önemli bir konu olan ……………….
…………….. bir alanda, fikirlerin ve yeniliklerin ortaya çıkması ve buradan yayılması
anlamına gelir.
2) Başlıca kültürel yayılma türleri iki tanedir. Bunlar; ….………….
……………… ve …………………. ………………. ………………..dır.
3) Aşağıdaki coğrafyacılardan hangisi kültürel yayılma konusunu çalışmalarında
ayrıntılı olarak işlemiştir?
a) Carl Sauer
b) Vidal de la Blache
c) Carl Ritter
d) Alexander von Humboldt
e) Ellen Churchil Semple
4) ……………………… ……………………….. bir yerden doğrudan komşu
alana yayılma söz konusudur. Ayrıca bu tür yayılmada fikirler, bir nüfusa, bir alandan
diğer bir alana, fikirleri bilenlerin toplam sayısı ve yayılma alanı iyice genişleyene kadar
kartopu şeklinde yayılır.
5) Aşağıdakilerden hangisi genişleme yayılmasının alt bölümlerinden bir tanesi
değildir?
a) Uyarıcı yayılma
b) Kesintisiz yayılma
c) Hiyerarşik yayılma
d) Bitişik yayılma
e) Sıçrama şeklinde yayılma
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6) Bütün fikirlerin çeşitli nedenlerle herkes tarafından hemen benimsenmesi
mümkün değildir. Ancak bu da onların etkisiz oldukları anlamına gelmez. Bu yüzden de
fikirler önemli bir kişiden bir diğerine, bir şehirsel merkezden bir diğerine, zaman zaman
aradaki diğer kişiler veya kırsal alanları atlayarak yayılırlar. Buna göre yukarıda
tanımlanan yayılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıçrama şeklinde yayılma
b) Uyarıcı yayılma
c) Kesintisiz yayılma
d) Hiyerarşik yayılma
e) Bitişik yayılma
7) Bu yayılmada hiyerarşi olmaksızın, bir alanda veya bir nüfus grubu içinde
fikirlerin, hemen en yakın alandan başlayarak, dalgalar halinde genel olarak yayılması
söz konusudur. Buna göre, yukarıda tanımlanan kültürel yayılma şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kesintisiz yayılma
b) Sıçrama şeklinde yayılma
c) Uyarıcı yayılma
d) Hiyerarşik yayılma
e) Yeniden yerleşim şeklinde yayılma
8) Bu tür yayılma tipi, dünyanın her tarafının günümüzde birbirine nasıl
bağlandığını ortaya koymaktadır. Örneğin yeni bir saç veya elbise modelinin, yeni
şarkıların, hatta teknolojik gelişmelerin, bunların merkezi olan dünyanın büyük
şehirlerinden başlayıp, diğer ülkelerdeki daha küçük şehirlere ve diğer yerleşmelere
yayılması gibi. Yukarıda tanımlanan kültürel yayılma tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesintisiz yayılma
b) Sıçrama şeklinde yayılma
c) Uyarıcı yayılma
d) Hiyerarşik yayılma
e) Yeniden yerleşim şeklinde yayılma
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9) Bir yenilik en çok, çıkış noktasına en yakın olan yerde kabul görmektedir.
Kültürel yeniliklerin benimsenmesinde mesafeyle birlikte azalma izlenir. Bu kavrama
…………………. …………………. ……………… denir.
10) Türkiye’den Almanya veya diğer Avrupa ülkelerine çalışmak üzere giden
işçiler yabancı kültürlerin içine gitmişlerdir. Bu örnekteki kültürel yayılma şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bitişik yayılma

b) Sıçrama şeklinde yayılma
c) Hiyerarşik yayılma
d) Uyarıcı yayılma
e) Kesintisiz yayılma

Cevaplar
1) kültürel yayılma, 2) genişleme yayılması ve sıçrama şeklinde yayılma, 3) a, 4)
Genişleme yayılmasında, 5) e , 6) b, 7) a, 8) d, 9) mesafenin bozucu etkisi 10) b
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4. KÜLTÜREL EKOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kültürel Ekoloji nedir?
4.2. Kültür Ekolojisinin Fikir Akımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sizce insanların yaşadığı çevre onların kültürü etkileyebilir mi?
2. Kültürel Ekoloji kavramından ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kültürel Ekoloji

Kültürel ekolojinin ne
olduğu öğrenilecektir.

Kültürel ekolojisiyle ilgili ders
notu okunarak öğrenilecektir.

Kültür Ekolojisini
incelerken hangi fikir
akımlarının kullanıldığı
öğrenilecektir.

Kültür Ekolojisinin fikir
akımlarıyla ilgili ders notunun
belirli kısmından öğrenilecekti.

Kültür Ekolojisinin Fikir
Akımları
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Anahtar Kavramlar
•

Kültürel Ekoloji

•

Akımlar

•

Çevreci determinizm

•

Possibilizm

•

Çevresel algı ve Dünyayı değiştiren insan
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Giriş
Beşeri coğrafyacılara göre insan ve doğa birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Her
bir kültür grubu ve bunların geliştirdikleri yaşam biçimleri, fiziksel dünyanın bir
parçasını işgal ettiklerinden, kültürler de bekleneceği gibi, doğal çevreyle etkileşim
halindedirler. Buna göre coğrafyacılar da kültürdeki çeşitlilikleri anlamak için bu
etkileşimi incelemek zorundadırlar.
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4.1. Kültürel Ekoloji Nedir?
Kültürler, çevreyle etkileşim halindedirler. Coğrafyacılar da kültürdeki
çeşitlilikleri anlamak için bu etkileşimi incelemektedirler. Böyle bir inceleme, de
kültürel ekoloji adını alır. Ekoloji sözcüğü, bilindiği gibi, organizma ile fiziki çevresi
arasındaki iki yönlü ilişkiyi ifade etmektedir. Ekoloji, Yunanca iki ayrı sözcükten
türemiştir. Bunlar oikos “ev” veya “ortam”, logia da “sözcükler’’ veya “öğretiler”
demektir. Buna göre, oikologia da “ortam öğretisi” olarak ele alınabilir. Kültürel ekoloji
de kültürler ile fiziki çevre arasındaki neden ve etki ilişkisinin incelenmesi olmaktadır.
Fiziki çevreden de, bilindiği gibi, iklim, yeryüzü şekilleri, toprak, doğal bitki örtüsü,
yaban hayatı gibi doğal çevrenin tüm unsurları anlaşılmaktadır.
Bunlarla yakından ilişkili bir terim de beşeri ekolojidir. Bu terimin kültürel
ekolojiyle temel farklılığı ise kültürel ekolojinin “fiziki çevre ile kültür sahibi bir canlı
olarak insan arasındaki etkileşimin incelenmesi” olması; beşeri ekolojinin ise “insan
nüfusunun kendi fiziki çevresi içinde kültür sahibi olmayan hayvanlar gibi, diğer
canlılarla aynı yoldan, aynı şekilde incelenmesi” olmasıdır. Bazıları beşeri ekolojiyi
çevreyi değiştirmede bir araç olarak insanın incelenmesine daha çok yönelmiş kabul
ederler. Aslında, her iki terim de coğrafyacılar tarafından birbirinin yerini tutacak
şekilde, hemen hemen eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Sık sık kullanılan bir başka
terim de, ekosistemdir. Bununla da, içinde biyolojik ve kültürel homo sapiens’in yani
insanın yaşadığı ve fiziki çevreyle etkileştiği işlevsel bir ekolojik sistem
kastedilmektedir. Özet olarak kültürel ekoloji; (1)çevrenin kültür üzerindeki etkisi ve
(2)insanın, kültür yoluyla, ekosistem üzerindeki etkisi olarak tanımlanabilir. Böylece
de, kültürel ekoloji, insan ve çevrenin birbirleri üzerinde etki kurduğu bir “çift-yönlü
sokak” olmaktadır.
Kültürel ekoloji konusu beşeri ve fiziki coğrafyacıların buluşma alanıdır ve
geleneksel olarak coğrafyanın akademik yanının da odak noktasını oluşturmaktadır.
Aslında, bazı coğrafyacılar Coğrafya’nın kültürel ekoloji olduğunu da ileri sürmüşlerdir.
Onlara göre, yalnızca insanla fiziki çevresi arasındaki karmaşık ilişkilerin incelenmesi
bile ayrı bir bilim dalı oluşturmaktadır. Çok az kişi Coğrafya’nın bu dar tanımını kabul
ediyorsa da, çokları da karmaşık insan ve çevre ilişkisinin, değerinin iyice
anlaşılmasının, çağımızın aydın insanı için gerekli bir bilgilenme olduğunu
düşünmektedirler (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Beşeri coğrafyacılar uzun yıllar boyunca insanla yer arasındaki mekânsal
etkileşim üzerine çeşitli bakış açıları geliştirmişlerdir. Yani bu konuda zaman içerisinde
çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır. Bu fikir akımları, kültürle ilgili olarak, şu başlıklar
altında ele alınabilir: Çevreci determinizm, possibilizm, çevresel algı ve dünyayı
değiştiren insan akımlarıdır. Bunlara kültürel ekolojinin fikir akımları denilebilir.
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4.2. Kültürel Ekolojinin Fikir Akımları
4.2.1. Çevreci Determinizm
Çevreci determinizim: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, İngilizce konuşan birçok
coğrafyacı çevreci determinizm doktrinine hayranlık duymuştu. Bu coğrafyacılar fiziki
çevrenin -özellikle iklim ve yerşeklinin- kültürlerin biçimlenmesinde faal bir güç
olduğuna, insanın ise aslında fiziki çevrede pasif bir varlık olduğuna inanıyorlardı.
Determinist mantığa göre, insanlar doğanın yoğurduğu çamurdu. Bu görüşe göre benzer
fiziki çevreler büyük bir olasılıkla birbirine benzer kültürler üretirlerdi. Bunun yanında
da, çevreci deterministler, diğerlerinin tersine, kültürel ekolojiyi ‘tek yönlü sokak’’
olarak görüyorlardı.
Determinist inanışla ilgili olarak Kültürel Coğrafya’da da çok sayıda örnek
vardır. Deterministler dağ insanlarının basit, geri, tutucu, hayal gücünden yoksun olma
kaderlerinin, arızalı yeryüzü şekilleri tarafından çizildiğine inanıyorlardı. Çöl insanları
da tek tanrıya inanacaklar fakat zalimlerin yönetimi altında yaşamaya mahkum
olacaklardı. İklim, insanın karakter ve davranışlarını etkilediği gibi, bazılarına göre
insanların renk ve şekil gibi farklılıklarının da temel nedeniydi. Hatta Coğrafya’da
determinizmin en ateşli savunucularından birisi olan Huntington‘a (1924) göre iklimin
“kalıtım” üzerinde bile etkisi vardı. Orta kuşak iklim koşulları insana; keşif gücü,
çalışkanlık ve demokrasi kazandırırken, fiyortlu deniz kıyılarından büyük denizciler ve
balıkçılar çıkacaktı. Çevreci deterministler o zamanki İngiltere’nin dünyadaki seçkin
konumuna da bir gerekçe bulmuşlardı. Buna göre, ülkeyi çevreleyen denizler denizciliği
gerekli kılmış, en uygun iklim koşulları da parlak bir yönetim ve çalışma ahlakı
yaratmıştı. 20. yüzyılın son çeyreğinden bakıldığında, çevreci deterministlerin insanla
ilgili konularda çevrenin rolünü aşırı abarttıkları görülmektedir. Bu doğal olarak,
çevresel etkinin önemsiz olduğu veya beşeri coğrafyacıların bu etkiyi göz ardı edeceği
anlamına gelmez. Sonuç olarak, fiziki çevrenin insan kültürünü etkileyen birçok güçten
yalnızca birisi olduğu ve insan davranışları ile inancının tek belirleyicisi olmadığını
ortaya konmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2002) .

4.2.2. Possibilizm
Possibilizm: Bu akım çok daha önceden (önemli coğrafyacılardan bir tanesi olan
Fransız Vidal de la Blache’la) başlamakla birlikte l930’lardan sonra yayılmıştır. Çevreci
determinizm beşeri coğrafyacılar arasındaki taraftarlarını kaybetmiş, onun yerini ise
olasıcılık yani possibilizm almıştır. Possibilistler, fiziki çevrenin etkisini ihmal etmezler
hatta doğanın damgasını birçok kültüre vurduğu gerçeğini kabul ederler. Bununla
birlikte, possibilistler kültürel mirasın insan davranışını etkilemede en az fiziki çevre
kadar önemli olduğunu da vurgularlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Possibilistlere göre çevreden çok, insan, kültürün mimarıdır. Possibilistler,
herhangi bir fiziki çevrenin bir kültürü geliştirmek için çok sayıda olanak sunduğunu da
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iddia ederler. İnsanların bir alana nasıl yerleşeceği ve onu nasıl kullanacağı çevrenin
kendisine sunduğu olanaklar arasından yapacağı tercihe bağlıdır. Bu tercihlere de
kültürel miras yol gösterir. Fiziki çevre hem olanaklar hem de sınırlamalar getirir. İnsan
kendi ihtiyacına göre bunlar arasından tercihini yapar. Kısacası, kültürün ve ekonominin
yerel özellikleri, çevrenin sunduğu olanaklar çerçevesinde verilen kültürel kararların bir
ürünüdürler. Kültürün teknolojik düzeyi ne kadar yüksekse fiziki çevrenin olanakları da
o kadar fazla olacak, sınırlamaları ise o kadar zayıf kalacaktır. Bu possibilist görüş, en
güzel bir şekilde kültürel uyarlanma (adaptasyon) kavramıyla açıklanmaktadır.
İnsanların kendi kültürleri yoluyla, fiziki çevreye ve çevredeki değişimlere uzun
dönemde uyum sağlamalarına kültürel uyarlanma denildiği bilinmektedir. Uyum
sağlama ise mekânsal kalıplar yaratmada kültürün öneminin altını çizerek, bir kültürden
diğerine değişiklik gösterecektir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

4.2.3. Çevresel Algı
Her insanın fiziki çevre hakkında zihinsel imajları vardır ve belirli bir kültür
grubu içinde de algılanmış bu imajlar geniş ölçüde paylaşılır. Bu tür zihinsel imajları
tasvir etmek üzere coğrafyacıların çevresel algı terimini kullandıkları bilinmektedir.
Nasıl ki possibilistler belirli bir fiziki ortamda insanların farklı olanaklar arasında seçim
yapma şansına sahip olduklarını düşürüyorlarsa, çevresel algı üzerinde duranlar da
insanların yapacakları tercihlerin çevrenin gerçek karakterinden çok, algılanma
şekline dayanacağı iddiasındadırlar. Buna karşılık, algılama, kültür öğretisiyle
renklenir. Çevresel algılamacılar, insanların çevrelerini kesin bir doğrulukla
algılayamayacaklarını ve bu yüzden de verilecek kararların çarpıtılmış gerçeğe
dayandırılacağını da ileri sürmektedirler. Bir kültür grubunun kendi fiziki ortamında
neden o şekilde geliştiğini anlamak için, coğrafyacılar yalnızca çevrenin nasıl olduğunu
değil, aynı zamanda da o kültürün üyelerinin çevreyi neden öyle düşündüğünü de bilmek
zorundadırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Çevresel algı konusunda çalışanların en verimli araştırmalarından bazıları, seller
ve kuraklıklar gibi doğal afetler konusunda yapılmış olanlardır. Farklı kültür grupları
aynı afetlere değişik tepki göstermektedirler. Bazıları doğal afetlere doğaüstü güçlerin
işi olduğunu gerekçe gösterirken, bazıları tanrıları dışarıda bırakarak, çevresel
felaketlerin zararının nasıl azaltılacağını araştırmakta, diğerleri ise afetlerden kendilerini
koruma konusunda sorumluluğu hükümete yıkmaktadırlar. Batı kültürlerinde, insanlar
afet ve felaketleri, başa çıkabilecekleri ve teknoloji yoluyla kontrol edebilecekleri doğal
olaylar olarak kabul ederler.
Algılamacıların fikirleri, göçlere uygulandığında daha da çarpıcı sonuçlar
çıkmaktadır. Bunlara göre, bir yerden bir başka yere göç eden insanlar eski ve yeni
yurtlarının çevresel bakımdan, gerçekte olduğundan daha fazla benzer olduğunu
düşünürler. Örneğin, A.B.D.’nin nemli doğu bölgelerinden yarı kurak Büyük Ovalara
göç eden Amerikan çiftçileri yeni yurtlarındaki yağış miktarını ısrarlı bir şekilde fazla
tahmin etmişlerdi. Nesiller boyunca nemli iklimde yaşamaya ve tarım yapmaya
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alıştıklarından, başlangıçta yeni ortamlarının iklim koşullarını algılayamamışlardı.
Kararlarını eski deneyimlerine dayanarak vermişler ve Büyük Ovaların iklim şartlarının
düşündükleri gibi olmadığını üst üste hatalar yaparak öğrenmişlerdi.
Farklı kültürler, etraflarındaki doğal kaynaklara oldukça farklı davranırlar. Bir
kültür grubu için önemli olan bir kaynak bir başkası için tümüyle değersiz olabilmekte;
hatta bir başkası için baş ağrısı bile sayılabilmektedir. Batı Avrupa kültür mirasına sahip
Amerikalıları yine örnek olarak alırsak, bunlar Aşağı Mississippi Vadisi’nin fiziki
çevresine ilk geldiklerinde iyi drene olmuş, hafif kıvrımlı tepelerden oldukça
etkilenmişlerdi. Doğal çevreyi yeniden şekillendirmek için orta derecede işgücü ve
sermaye yatırımıyla bu arazilerde arzu ettikleri ürünler olan mısır ve pamuğu
yetiştirebileceklerini kıyı ovalarındaki daha önceki tarımsal deneyimleri sayesinde, zaten
biliyorlardı. İlk yerleşilen yerler olan bu topraklar, hem arzulanan ve hem de değeri
yüksek olan arazilerdi. Bataklıklar ise nispeten doğal durumunda bırakılıp, avcılık ve
rekreasyon amacıyla kullanılıyordu. Gıda ve ürün tercihleri, tarım teknolojisi ve tarım
teknikleri bakımından daha önceden bir bilgi birikimine sahip oldukları için üstün
durumda olan Amerikan kültür değerleri, drenajı iyi topraklara verilen önemi daha da
arttırmıştır. Buna karşılık, hemen hemen aynı fiziki çevrede yaşayan ve buradan hayatını
kazanmak zorunda olan bir Güney Asya halkı ise bu araziye kesinlikle farklı bir değerler
alışkanlıklar ve bilgiler süzgeciyle bakacaktır. Bunlar da iyi drene olmuş toprakları
yerleşmeye açıp, kullanacaklardı ve hatta belki de aynı bazı ürünleri ekeceklerdi. Fakat
kesinlikle de bataklık kesimleri ihmal etmeyeceklerdi. Güney veya Doğu Asyalılar için
subtropikal iklimde (uzun bir yetişme devresi ile) kötü drenajı olan (suyun üzerinde
kaldığı) arazi çok farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar, bataklıkları potansiyel bir
pirinç tarlası olarak görmektedirler. Bir pirinç tarlası ise ilk Amerikalılara kültürel
davranışları ve kültürel tercihleri yüzünden,
bir çözüm olarak görünmemişti
(Tümertekin ve Özgüç, 2002) .

4.2.4. Yeryüzünü Değiştirici Olarak İnsan
İnsanların fiziki çevrelerinde yarattıkları değişiklikleri gözlemleyen bazı beşeri
coğrafyacılar, insanı yeryüzünün değiştiricisi olarak incelemeyi tercih etmektedirler. Bu
da kültürel ekolojinin bir başka fikir akımını ortaya çıkarmaktadır. Bir bakıma
“değiştirici olarak insan” konusu çevreci determinizmin tam karşıtı olmaktadır.
Deterministler doğanın insanları yoğurduğunu iddia ediyorlarsa, insanın yer üzerindeki
etkisini inceleyen beşeri coğrafyacılar da insanın doğayı yoğurduğu iddiasındadırlar.
Eski zamanlarda bile insanın kendi çevresini etkilediği algılanmıştı ve bu konuya Batı
dünyasındaki literatürde sık sık rastlanmaktadır. Örneğin Plato, M.Ö.400 dolaylarında
Atina yakınlarındaki toprak erozyonunu yorumlarken, bir zamanlar verimli olan yörenin
toprağının üst tabakasının sıyrılmasıyla “geriye hasta bir adamın iskeletinin kalmış gibi
olduğu, şişman ve yumuşak toprağın heba olup gittiği ve yalnızca çıplak bir çerçevenin
bırakıldığını” vurguluyordu (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Uygulamalar
Kültürel ekolojinin fikir akımlarından seçtiğiniz bir tanesi hakkında ayrıntılı
araştırma yaparak, bu konudaki bilginizi arttırın.
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Uygulama Soruları
1)
Kültürel ekolojinin hangi fikir akımı, insan ve doğal çevre arasındaki
etkileşimi açıklamada sizin aklınıza daha yatkın gelmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kültürel Ekoloj’nin ne olduğunu ve Kültürel Ekoloji’nin
incelenmesinde zaman içerisinde ortaya çıkan fikir akımlarının neler olduğunu öğrendik.
Bu fikir akımlarının; çevreci determinizm, possibilizm, çevresel algı ve dünyayı
değiştiren insan gibi akımlar olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Beşeri coğrafyacılara göre insan ve doğa birbirleriyle etkileşim içerisindedir.
Her bir kültür grubu ve bunların geliştirdikleri yaşam biçimleri, fiziksel dünyanın bir
parçasını işgal ettiklerinden, kültürler de doğal çevreyle etkileşim halindedirler.
Coğrafyacılar da kültürdeki çeşitlilikleri anlamak için bu etkileşimi incelemektedirler.
Böyle bir inceleme ………………… ……………………..adını alır.
2) Beşeri coğrafyacılar uzun yıllar boyunca insanla yer arasındaki mekânsal
etkileşim üzerine çeşitli bakış açıları yani fikir akımları geliştirmişlerdir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi kültürel ekolojinin fikir akımlarından bir tanesi değildir?
a) Çevreci determinizm akımı
b) Possibilizm akımı
c) Kültürel coğrafi görünüm akımı
d) Çevresel algı akımı
e) Dünyayı değiştiren insan akımı
3) Çevreci determinizmi savunan coğrafyacılar fiziki çevrenin bazı unsurlarının,
özellikle ………………….ve ……………………….. kültürlerin biçimlenmesinde faal
bir güç olduğuna buna karşılık, insanın ise fiziki çevrede pasif bir varlık olduğuna
inanıyorlardı.
4) …………………… …………………. savunan coğrafyacılar fiziki çevrenin
bazı unsurlarının, özellikle iklimin ve yerşeklinin kültürlerin biçimlenmesinde faal bir
güç olduğuna buna karşılık, insanın ise fiziki çevrede pasif bir varlık olduğuna
inanıyorlardı.
5) ………………………. akımı çok daha önceden (önemli coğrafyacılardan bir
tanesi olan Fransız Vidal de la Blache’la) başlamakla birlikte l930’lardan sonra
yayılmıştır. Bu akım çevreci determinizm akımı beşeri coğrafyacılar arasındaki
taraftarlarını kaybedince onun yerini almıştır.
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6) Aşağıdaki akımlardan hangisini savunan beşeri coğrafyacılar, kültürel mirasın
insan davranışını etkilemede en az fiziki çevre kadar önemli olduğunu da vurgularlar ve
fiziki çevrenin etkisini ihmal etmezler hatta doğanın damgasını birçok kültüre vurduğu
gerçeğini kabul ederler?
a) Dünyayı değiştiren insan akımı
b) Çevreci determinizm akımı
c) Çevresel algı akımı
d) Possibilizm akımı
e) Kültürel coğrafi görünüm akımı
7) Kültürel ekolojinin fikir akımlarından bir tanesi olan possibilizm yani
………………………….. kültürel mirasın insan davranışını etkilemede en az fiziki
çevre kadar önemli olduğunu da vurgulamaktadır.
8) Aşağıdakilerden hangisi, insanların kendi kültürleri yoluyla, fiziki çevreye ve
çevredeki değişimlere uzun dönemde uyum sağlamalarını ifade eden terimdir?
a) Kültürel uyarlanma
b) Kültürel coğrafi geçmiş
c) Kültürel coğrafi peyzaj
d) Kültürel yayılma
e) Kültür edinme
9) Her insanın fiziki çevre hakkında zihinsel imajları vardır. Belirli bir kültür
grubu içinde de algılanmış bu imajlar geniş ölçüde paylaşılır. Bu tür zihinsel imajları
tasvir etmek üzere coğrafyacıların kullandıkları terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kültürel coğrafi peyzaj
b) Çevresel algı
c) Kültürel yayılma
d) Kültür edinme
e) Kültürel coğrafi görünüm
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10) Çevreci deterministler, doğanın insanları yoğurduğunu iddia etmekte iken, bu
akımın temsilcileri insanın doğayı yoğurduğu iddiasındadırlar. Yani bu fikir akımı,
çevreci determinizmin tam karşıtı olmaktadır. Buna göre kültürel ekolojinin yukarıda
tanımlanan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Possibilizm akımı
b) Çevreci determinizm akımı
c) Dünyayı değiştiren insan akımı
d) Kültürel coğrafi görünüm
e) Çevresel algı akımı

Cevaplar
1) kültürel ekoloji, 2) c, 3) iklimin ve yerşeklinin, 4) Çevreci determinizmi, 5)
Possibilizm , 6) d, 7) olasıcılık, 8) a, 9) b, 10) c

71

5. KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kültürel Bütünleşme Nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültürel bütünleşme’den ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültürel Bütünleşme
kavramı ne demektir?

Kültürel Bütünleşme
kavramının ne olduğu
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel bütünleşme ile ilgili
ders notunun ilgili kısmı
okunarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültürel Bütünleşme
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Giriş
Kültürel ekolojinin konusu olan insanla, yer arasındaki ilişki geleneksel
Coğrafya’nın kalbinde yatmaktadır. Bununla birlikte, beşeri mekânsal çeşitliliklerin
açıklanması, bir dizi kültürel faktörün de göz önüne alınmasını gerektirir. Bunlardan bir
tanesi de bu dersimizde inceleyeceğimiz kültürel bütünleşme konusudur.
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5.1. Kültürel Bütünleşme Nedir?
Kültürel coğrafyacı, kültürün her yönünün mekânsal bakımdan birbiriyle
bağlantılı yani -bütünleşmiş- olduğunu kabul eder. Kısacası kültürler, ilişkisiz özellikler
dizisi olmaktan çok, karmaşık bütünler -tüm parçalarının nedensel olarak birbirine
uyduğu bütünleşmiş- birimlerdir. Kültürün bir yönünün dağılışını diğer yönlerindeki
mekânsal çeşitlilikleri incelemeden anlamak olanaksızdır. Örneğin, dinsel inancın, bir
grubun yeme-içmesini, alışveriş kalıplarını, işini ve toplumsal durumunu etkileme
potansiyeli vardır. Hindistan’daki en büyük din olan geleneksel Hinduizm, insanları kast
denilen toplumsal sınıflara ayırmış ve her biri için uygun yaşama şekilleri belirlemiştir.
Hıristiyanlığın bazı kolları, alkollü içecekler, tütün ve belirli bazı yiyeceklerin
tüketimini yasaklayarak üyelerinin yeme-içme ve alışveriş kalıplarını etkilemektedir.
Aynı şey, haram olması sebebiyle domuz eti yenmesini yasaklayan İslamiyet ve
Musevilik ile kafeinli içecek içmeyen -dolayısıyla da evrensel içecek olan Coca Cola
içmeyi reddeden Mormonlar (A.B.D.’de Utah’da yaşarlar) için de geçerlidir. Kültürün
bir yanının diğer yanlarını etkileme yollarına sayısız örnek vardır. Kültürel bütünleşme,
coğrafyacının kültür içi güçlerin, mekânsal çeşitlilikleri belirlemede nasıl yardımcı
olduklarını görmesini sağlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Gerçekten de, coğrafyacılar kültürün mekânsal çeşitliliklerini açıklamaya
yardımcı olacak teorileri geliştirmeyi kültürel bütünleşme konusu yoluyla
sağlamışlardır. Nedensel faktörleri ayırarak, kültürün bütünleşme yollarını ve neden o
tarzda bütünleştiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Coğrafyacılar gerçek dünyada
karışıklığa yol açacak kadar çok sayıda faktörün belirli bir sorunda iç içe geçtiğinden de
haberdardırlar. Bu yüzden de bir kültürün nasıl işlediğini anlamak, denemek üzere daha
basit bir yol kullanmışlardır. Bu da model oluşturmadır. Fizik bilimcilerinin tersine,
kültürü inceleyen bilim adamları, belirli nedensel faktörleri kendilerini çevreleyen diğer
güçlerden ayırt edebilecekleri laboratuar koşullarına sahip değillerdir. Bir laboratuarı
taklit etmek üzere, sosyal bilimciler belirli bazı faktörleri gözlemleyebilecekleri model
durumlar kurarlar. Örneğin 19. yüzyıl bilim adamı Jöhann Heinrich von Thünen’in
yarattığı, bütün diğer ülkelerin yalıtılarak, tek bir ülkede geçtiği varsayılan “üretim yeri
(üretim lokasyonu) ile tarımsal üretim” arasında kurulan ilişkiyi irdeleyen model gibi
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Model oluşturma ve teori geliştirme, modern Beşeri Coğrafya’da, 1950’li
yıllardan sonra, birçok konuda bir dizi model uygulamalarıyla daha da artmıştır. Daha
önce ele alınan, Hagerstrand’ın yayılma kavramı da modellere bir diğer örneği
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, kültürel bütünleşme ve model oluşturmada saklı olan
bir tehlike, coğrafyacıyı kültürel determinizme götürme olasılığıdır. Bu görüşün
taraftarları kültürel bütünleşmenin mekânsal çeşitliliklere tüm cevapları sağladığını,
insan ve kültürün aktif güçler, doğanın ise pasif ve kolay fethedilebilir olduğunu ileri
sürmektedirler. Yani, çevreci determinizmin doğurduğu sakıncaları kültürel determinizm
de taşımaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Kültürü inceleme şekli dışında, kültür ve bütünleşme ile ilgili bir diğer kavram
da toplumdaki kültürel bütünleşme konusudur. Bir toplumda kültürel bütünleşme, farklı
kültürlere sahip bireylerden oluşan grupların birbiriyle ilk elden ve sürekli bir biçimde
temas etmesiyle, gruplardan birinin veya her ikisinin kültürel örüntülerinde değişimlerin
meydana gelmesidir. Kültürel bütünleşme, iki veya daha fazla kültürel grubun ve bu
gruba dahil bireylerin birbiriyle temas etmesi sonucunda oluşan karşılıklı kültürel ve
psikolojik değişimlerin yaşandığı bir süreç olarak da tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma
göre ise kültürel bütünleşmenin, farklı kültürel arka planlara sahip birey veya grupların
birbiriyle temas etmesi sonucunda ortaya çıkan değişimlerin tümünü içerdiğini ifade
edilmektedir. Kültürel bütünleşme sonucunda ortaya çıkan değişimler beş kategori
altında toplanmışlardır. İlki fiziksel değişimlerdir; yaşanacak yeni bir yer, artan nüfus
yoğunluğu gibi değişimler ortak olarak yaşanan değişimlerdir. İkincisi biyolojik
değişimlerdir; yeni hastalıklar, yeni beslenme alışkanlıkları gibi. Üçüncüsü ise kültürel
değişimlerdir; var olan politik, ekonomik, teknik, dilsel, dini ve sosyal kurumlar
değişmektedir. Dördüncüsü yeni sosyal ilişkiler ağıdır; iç grup dış grup aidiyetleri ile
baskın olan grup örüntüleri yeniden kurulmaktadır. Son yani beşinci değişim ise bireyin
davranışsal ve zihinsel düzeylerde yaşadığı psikolojik değişimlerdir.
Kültürel bütünleşme, hem bireyler hem de gruplar açısından çeşitli biçimlerde
yaşanabilmektedir. Grup düzeyinde veya sosyo-kültürel düzeydeki bu stratejiler iki
temel boyutun kesişiminden doğmaktadır. Bunların ilki miras kültür ile kimliğin
sürdürülmesine yönelik tercihler ve ikincisi baskın toplum ile diğer etnokültürel
gruplarla ilişki kurmaya yönelik tercihlerdir.
Bireyler, kendi kültürel kimliklerini sürdürme yanlısı olmayıp, diğer kültürlerle
etkileşime girmeye istekli oldukları durumda asimilasyon stratejisini kullanmaktadırlar.
Separasyon yani ayrılma stratejisi, bireylerin kendi kültürel kimliklerini korumaya
önem verirken, diğerleriyle etkileşimden kaçındıkları durumları ifade etmektedir.
Entegrasyon yani bütünleşme stratejisi, bireylerin hem kendi kültürel kimliklerini
sürdürmeye hem de diğerleriyle günlük etkileşime önem verdikleri durumu ifade
etmektedir. Marjinalleşme ise, kültürel sürekliliği sağlamaya yönelik düşük düzeyde
çaba ve isteğin olduğu ve diğerleriyle etkileşime çok az önem verildiği durumu ifade
etmektedir.
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Uygulamalar
Ülkemize gelen 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacının toplumuzla kültürel
bütünleşme içinde olup olmadıklarını sorgulayın ve bu konuda değerlendirmeler yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Sizce ülkemize gelen Suriyeli sığınmacılar, toplumumuzla kültürel
bütünleşmeyi sağlayabildiler mi?
2) 1960’larda ülkemizden Almanya’ya çalışmak üzere giden işçiler, Alman
toplumuyla kültürel bütünleşmeyi sağlayabildiler mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültürel bütünleşmenin ne olduğu öğrendik. Ayrıca kültürel
bütünleşme stratejilerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) “Kültürel coğrafyacı, kültürün her yönünün mekânsal bakımdan birbiriyle
bağlantılı yani -bütünleşmiş- olduğunu kabul eder. Kısacası kültürler, ilişkisiz özellikler
dizisi olmaktan çok, tüm parçalarının nedensel olarak birbirine uyduğu bütünleşmiş
karmaşık bütünler birimlerdir. Kültürün bir yönünün dağılışını diğer yönlerindeki
mekânsal çeşitlilikleri incelemeden anlamak olanaksızdır. “
Yukarıdaki paragrafta kültürün hangi özelliği açıklanmıştır?
a) Kültürel yayılma
b) Kültür edinme
c) Kültür bölgesi
d) Kültürel bütünleşme
e) Kültürel coğrafi geçmiş
2) Coğrafyacılar kültürün mekânsal çeşitlilikleri açıklamaya yardımcı olacak
teorileri geliştirmeyi aşağıdakilerden hangisiyle sağlamışlardır?
a) Kültürel bütünleşme
b) Kültürel yayılma
c) Kültürel coğrafi peyzaj
d) Kültür edinme
e) Kültürel bölgesi
3) Coğrafyacılar, nedensel faktörleri ayırarak, kültürün bütünleşme yollarını ve
neden o tarzda bütünleştiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Coğrafyacılar gerçek
dünyada karışıklığa yol açacak kadar çok sayıda faktörün belirli bir sorunda iç içe
geçtiğinden de haberdardırlar. Bu yüzden de bir kültürün nasıl işlediğini anlamak,
denemek üzere daha basit bir yol kullanmışlardır. Bu da ………………………..
oluşturmadır.
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4) Modern Beşeri Coğrafya’da, model oluşturma, teori geliştirme ve birçok
konuda bir dizi model uygulamaların kullanılması hangi yıllardan sonra başlamış ve
zamanla daha da artmıştır?
a) 1950’li yıllardan sonra
b) 1960’lı yıllardan sonra
c) 1970’li yıllardan sonra
d) 1980’li yıllardan sonra
e) 1990’lı yıllardan sonra
5) Kültürel bütünleşme ve model oluşturmada saklı olan bir tehlike, coğrafyacıyı
………………………. ……………………… götürme olasılığıdır.
6) Bir toplumda, farklı kültürlere sahip bireylerden oluşan grupların birbiriyle ilk
elden ve sürekli bir biçimde temas etmesiyle, gruplardan birinin veya her ikisinin
kültürel örüntülerinde değişimlerin meydana gelmesini aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilmektedir?
a) Kültürel coğrafi geçmiş
b) Kültürel bütünleşme
c) Kültür edinme
d) Kültürel yayılma
e) Kültürel coğrafi peyzaj
7) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdaki kültürel bütünleşme sonucunda ortaya
çıkan değişimlerden bir tanesi değildir?
a) Fiziksel değişimler
b) Biyolojik değişimler
c) Kültürel değişimler
d) Psikolojik değişimler
e) Siyasal değişimler
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8) Kültürel bütünleşme, hem bireyler hem de gruplar açısından çeşitli biçimlerde
yaşanabilmektedir. Bireyler, kendi kültürel kimliklerini sürdürme yanlısı olmayıp, diğer
kültürlerle etkileşime girmeye istekli oldukları durumda aşağıdaki stratejilerden
hangisini kullanmış olmaktadırlar?
a) Separasyon
b) Asimilasyon
c) Entegrasyon
d) Marjinalleşme
e) Çokkültürlülük
9) Bir toplumda bireylerin hem kendi kültürel kimliklerini sürdürmeye hem de
diğerleriyle günlük etkileşime önem verdikleri durumu ifade strateji aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Marjinalleşme
b) Separasyon
c) Entegrasyon
d) Asimilasyon
e) Çokkültürlülük
10) Aşağıdaki stratejilerden hangisi bir toplumda bireylerin kültürel sürekliliği
sağlamaya yönelik düşük düzeyde çaba ve istek içinde olduğu ve diğerleriyle etkileşime
çok az önem verdiği durumu ifade etmektedir?
a) Asimilasyon
b) Entegrasyon
c) Çokkültürlülük
d) Marjinalleşme
e) Separasyon

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) model, 4) a, 5) kültürel determinizme, 6) b, 7) e, 8) b, 9) c, 10) d
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6. KÜLTÜREL COGRAFİ GÖRÜNÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Kültürel coğrafi görünüm nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültürel coğrafi görünüm kavramı size neyi çağrıştırıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kültürel coğrafi
görünüm kavramı
nedir?

Kazanım

Kültürel coğrafi görünüm
kavramının ne olduğu
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel coğrafi görünümle ilgili
ders notunun belirli kısmı
okunarak.
Ayrıca yaşanılan ortamın
kültürel coğrafi görünümü
gözlemlenmeye çalışarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültürel coğrafi görünüm

•

Landscape
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Giriş
Kültürel coğrafi görünümün yani İngilizce karşılığı olan landscape’in
incelenmesi, Coğrafya’nın belli başlı geleneklerinden birisidir. Coğrafya’da, aynen
mekân gibi, “coğrafi görünüm” de en çok tartışılan kavramlardan birisi olmuştur ve
kavramın kendisi bile kesin bir tanıma kavuşturulamamıştır.
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6.1. Kültürel Coğrafi Görünüm
Kültürel coğrafi görünümün; “gözlenebilir ve görsel manzaranın genelleştirilmiş
veya bileşik durumundan” (keşif ve seyahatlerden kalma topografik tasvir) başlayan
tanımı, “yerleşilmiş arazi parçası ve halen mevcut görüntüsü’’ (Anglo-Saksonların
verdiği anlam) şeklindeki tanıma kadar uzanan çeşitliliktedir. Kültürel coğrafi görünüm;
görünüm, manzara, peyzaj gibi anlamlar taşıması yanında, çevre, bölge, yer, habitat ve
İngilizlerin Fransızlardan değiştirerek aldıkları “local” (Fr.”locale”) gibi kavramlarla da
iç içedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kültürel coğrafi görünüm kısaca, kültür gruplarının yeryüzüne yerleşirken
yarattıkları yapay görünümdür şeklinde tanımlanabilir. Kültürler kendi coğrafi
görünümlerini dünyanın kendilerine sağladıkları hammaddelerle biçimlendirirler.
Yerleşilen her alanın bir kültürel görünümü vardır ve bunlar kendilerini yaratan kültürü
yansıtırlar. Yeryüzünde insanın bu damgası, 1920’lerde Coğrafya’da kullanılmaya
başlanan ve genel kabul gören bir terim olan kültürel coğrafi görünüm ile ifade
edilmektedir. Daha önce, Carl Sauer’in bu kavram çevresinde odaklanan bir Kültürel
Coğrafya Ekolü (Landscape School) geliştirdiği belirtilmişti. Sauer, kültürel coğrafi
görünümün “fiziksel coğrafi görünüm üzerine insan faaliyetleri tarafından empoze
edilmiş şekiller” olduğunu ileri sürmüş ve “The Morphology of Landscape” adlı
makalesinde kesin olarak şu tanımı getirmişti:
“Kültürel coğrafi görünüm, nihai anlamındaki coğrafi alandır....Üzerindeki şekillerin
hepsi, coğrafi görünüme özelliğini kazandıran insanın çalışmalarıdır... Kültürel coğrafi görünüm,
doğal coğrafi görünümün bir kültür grubu tarafından şekillendirilmesidir. Kültür, bir ajan, doğal
alan bir aracı, kültürel coğrafi görünüm de sonuçtur.”

Sauer, bu tür biçimlerin uzun bir zaman boyunca süregelen ve birbirini izleyen
nesiller boyunca biriken etkilerle, iç içe olan kültürel süreçlerin (kültürel kalıpları
şekillendiren nedensel güçler) işlemesi sonucu ortaya çıktığını da vurgulamıştır. Bazen
bu birbirini izleyen gruplar (nesiller) aynı kültürden olmayabilirler. Örneğin A.B.D.’de
bir yüzyıl önce Avrupalı sömürgeciler tarafından kurulan yerleşmelerde şimdi tümüyle
Afrikalılar yaşamaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002). Bazı Doğu Avrupa şehirlerinde
Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişteki egemenlik döneminin delili olan minareler
yükselir. Örneğin Bosna-Hersek’de Saraybosna ve Mostar şehirlerindeki gibi (Fotoğraf
13 ve Fotoğraf 14).
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Fotoğraf 13: Saraybosna’daki Başçarşı’dan bir görünüm

Fotoğraf 14: Bosna-Hersek’te yer alan Mostar’dan bir görünüm
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Coğrafyacılar, kültürün incelenmesine belirli noktalardan yaklaşırken, bunlardan
biri olan “kültürel coğrafi görünümün analizi” şeklindeki yöntemleri, aynı zamanda
bölgesel bakış açısının da esasını oluşturur. Bu bakımdan, coğrafi görünüm (Fransızca
paysage), Bölgesel Coğrafya’nın kurucularından Fransız coğrafyacı Vidal de la Blache
tarafından “Geographie Humain’de, onun “toplum ve doğanın birliği” fikrine uygun
olarak, toplumlarla belirli ortamlarda bölgelerin karakterlerini şekillendiren çevreler
arasındaki simbiyotik ilişki olarak açıklanmaktadır. 1920’ler ve 1930’larda coğrafyacılar
landscape’e büyük bir ilgi göstermişler ve bir metodoloji de geliştirmeye çalışmışlardır.
Günümüzde coğrafyacılar landscape çalışmalarıyla bu dönem kadar yoğun bir
şekilde uğraşmıyorlarsa da, landscape incelemelerinin alt alanı olan kültürel
landscape’in coğrafi araştırmanın önemli bir parçası olduğunda temel bir fikir birliği
vardır ve bu konuda çok sayıda yayın yapılmıştır. Hatta, 1952’den beri yayınlanan
Landscape dergisi de gerek Coğrafya gerekse başka bilim dallarında yapılan
araştırmaları yayınlayarak, bu bakış açısının önemini korumasına yardımcı olmaktadır
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 15: Landscape Dergisinin 2015 sayısının kapağı
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Landscape sözcüğü eski İngilizce’de (landscipe) bir ağanın (yani lordun) sahibi
olduğu veya belirli bir grup halkın yerleştiği sınırları belli bir alanı ifade etmede
kullanılan, şekilsel anlamı ağır basan bir sözcüktü. Modern kullanımının kökleri ise
(landskip, landscape) 16. veya 17. yüzyıllara gitmektedir. Hollandalı landscape
ressamlarının bir manzarayı, özellikle de kırsal manzarayı ifade etmek üzere sözcüğü
yeniden geliştirmeleriyle yayılmış, daha sonra da genelde ve özelde bir manzarayı,
görünümü ifade etmede kullanılmaya başlanmıştır. İsveççe’de landskap, Fransızca’da
peysaj (paysage), İtalyanca’da paesaggio ve İspanyolca’da da yine Fransızca’dakine
benzer paisage olarak ifade edilen coğrafi görünüm veya landscape’in bölgesel kavramla
bağlantısı Almanya’da özellikle güçlü olmuştur. Gerçekten de bu ülkede kullanılan
Landschaft kavramı çok daha karmaşıktır ve “coğrafi görünüm”den daha geniş bir
anlamı vardır. Schlüter ve Passarge gibi 20. yüzyılın başlarındaki Alman bilim adamları
Landschaft incelemelerini hem geliştirmiş hem de süreklilik kazandırmışlardır ve bunu
da, özellikle de “coğrafi alan” , “bölge”, “perspektif içinde görülen bir vizyon alanı”,
“bir toprak parçasının betonlaşmış maddi nesneleri, duyusal olarak algılanan bütün
özellikleri” ve “ birbiriyle bağlantılı parçaların uyumluluğu” gibi farklı kavram ve
elemanları da işin içine katarak yapmışlardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Almanların Landschaft kavramını Ruslar da Landshaftovedeniye (yetersiz bir
şekilde “coğrafi görünüm incelemesi” olarak tercüme ediliyor) olarak benimsemişler ve
bu yüzden de kavramın “bölge”ye yaklaşan anlamını korumuşlardır. Ancak, Avrupa’nın
büyük kısmında rastlanan küçük ölçekli çeşitliliğin tersine, Rusya coğrafi görünümünün
türdeş, tekdüze ve çok geniş olması yüzünden, Rus ve Sovyet bilim adamlarının elinde
coğrafi görünüm incelemeleri güçlü bir çevresel (biyoklimatik açıdan) içerik
sergilemişlerdir. Bunlar, birbirine bağımlı olarak işlev gören doğal sistemler şeklinde
aldıkları coğrafi görünümü insanın yaratamayacağı, yalnızca değiştirebileceğine
inandıkları için kültürel coğrafi görünüm incelemeleri yapan coğrafyacıları: “Ne yazık ki
bazı coğrafyacılar bir mekân parçasındaki arazi kullanılışının veya gelişmenin tarihsel
izlerini sürerken coğrafi görünümün dinamiklerini incelediklerine inanmaktadırlar”
(Isachenko, 1975) diyerek eleştirmişlerdi.
Kültürel coğrafi görünüm kavramının Coğrafya’da bugüne kadar gösterdiği
dayanıklılığın, sarsılmaz yerinin, çağdaş bilim adamı J.B.Jackson’un 1984’de yaptığı
tanımlamayla altı yeniden çizilmiştir. Jackson’ın kültürel coğrafi görünüm tanımı
Sauer’inkiyle tam bir paralellik içindedir: “Kollektif olarak varoluşumuza, bir altyapı
veya temel olarak hizmet etmek üzere, insan-yapısı veya insanın-değiştirdiği mekanların
bir kompozisyon” şeklindedir. Böylece, kültürel coğrafi görünüm; binalar, yollar ve
tarlalar ve daha birçoklarından oluşurken, aynı zamanda da, algılaması çoğu kez çok
kolay fakat tanımlaması henüz çok güç olan elle tutulamaz bir nitelik, bir atmosfer veya
tat, bir yer duygusu da taşımaktadır. Örneğin geleneksel bir Afrika pazarının kokusu,
manzarası, sesleri açıkça bellidir fakat bu nitelikler ne harita üzerinde gösterilebilir ne de
bir başka nesnel yoldan başka yerlerle kıyaslanmaya çalışılabilir (Tümertekin ve Özgüç,
2002) .
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Coğrafyacılar kültürel coğrafi görünümün, bütün bir bölgesel kimliğin ortaya
çıkarılmasında son derece önemli olan, daha az elle tutulabilir özellikleriyle ilgili bu
sorunuyla uzun zamandan beri başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Fransız-İngiliz coğrafyacı
Jean Gottmann (1969) bunu Avrupa Coğrafyası adlı kitabında şu şekilde ortaya
koymaktadır:
“Çevresinden farklı olmak için bir bölgenin bir dağ veya bir vadiden, belirli bir dil veya
belirli becerilerden daha fazlasına sahip olması gerekir; temelde bazı dini akidelere dayanan
güçlü bir inanca, bazı toplumsal görüşlere veya belirli bir siyasal olaylar kalıbına ve çoğu kez de
bunların üçünün birden yer aldığı bir kombinasyona ihtiyacı vardır. Bu yüzden de, bölgeselcilik,
kurulduğu zaman verilen adıyla ikonografi olarak da anılabilmektedir. Her bir toplum kendisine,
komşularınınkinden biraz daha farklı bir ikon bulmakta veya bu ona verilmektedir. Yüzyıllarca
bu ikona bakılmış, toplumda bulunabilecek zenginlikler ve mücevherlerle donatılmıştır.”

Gottmann (1969), burada, bir bölgenin kültürel coğrafi görünümünü meydana
getirmeye kadar varan bazı soyut, elle tutulamaz nitelikleri tanımlamaya
çalışmaktadır. Her tür bina, köprü, yollar, vb.’nin kültürel coğrafi görünümün egemen
parçaları olduğu bilinir, ancak bunlar tek elemanları da değildir. Yapılar, bölgesel
kültürü tanımlayan gözle görünür özellikler bütünlüğünü, bir biçimler kompozisyonunu
yaratırlar. Bununla birlikte, kültürel coğrafi görünüm gözde olduğu kadar zihindedir de.
Elle tutulur olmayan nitelikler, fotoğrafta veya haritada yer almayacak şeyleri
biçimlendirirler. Örneğin, bir Arap veya Afrika veya Güneydoğu Asya kasabasına
girildiğinde, müziğin sesiyle ve pişen yemeklerin kokusuyla, satıcıların sesleri ve
insanların birbirine çarpmaları ile karşılanırsınız. Bunların tümü sizin bu kültürlerle ilgili
algılarınızın temel parçaları olarak kalacaktır. Bu yüzden de kültür coğrafyacıları,
kültürel coğrafi görünümde yollar, tarlalar ve insan faaliyetinin gözle görünür delilleri
olan unsurları maddi kültür; ve bir yerin sesleri, kokusu gibi gözle görülmeyen ama
ona karakterini veren özelliklerini de maddi olmayan kültür olarak ayırmayı yararlı
bulmaktadırlar. Aradaki fark açık olarak görünmekle birlikte bu ayırımı yapmak o kadar
da kolay değildir. Örneğin maddi olmayan bir unsur olan müzik ve müziksel anlatım
yalnızca şarkı halindeyken maddi değildir; fakat onu yaratan enstrümanlar maddi kültürü
temsil etmektedirler ve bu yüzden de bu grup içinde değerlendirileceklerdir. Maddi
olmayan kültür genellikle müziğe ek olarak, tiyatro ve dans, edebiyat, gösteri, sanat
(resim), gıda alışkanlıkları ve tercihleri, yasal ve hukuki sistemler, dil, din olarak ele
alınırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002) .
Daha betonlaşmış maddi kültür özellikleri daha kolay gözlemlenmekte ve
kaydedilebilmektedir. Örneğin, kültürel coğrafi görünümdeki en egemen elemanlardan
birisi olan şehirsel görünüm (townscape) ele alınarak, A.B.D.’ ndeki bir büyük şehir
ile Japonya’daki bir diğeri birbirleriyle karşılaştırılabilir. Bu iki metropolitenin
görünümleri farklılıkları, kendini hemen ortaya koyacaktır. Doğal olarak bu iki şehirsel
alanın haritaları da farklı olacaktır. Dikdörtgen halindeki merkezi iş alanı (CBD-Central
Business District) ve geniş bir alana yayılmış banliyösüyle Amerikan şehri; kümeleşmiş,
mekanı koruyan Japon şehriyle tam bir zıtlık oluşturur. Kırsaldan bir örnek verilirse,
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Amerikan çiftliklerinin mekânsal ve mülkiyet bakımından düzenli bölünmüş kalıbı;
düzensiz, çoğu kez köyün etrafındaki küçük arazi parçaları halindeki geleneksel Afrika
kırlarındakinden çok farklı gözükür. Kültürel coğrafi görünümün tümü, bir harita veya
fotoğraf üzerinde yakalanamaz; çünkü bir bölgenin kimliği egemen mekânsal
düzeninden çok daha fazlasını kapsar. Görsel özellikleri, gürültü-patırtısı ve kokusu,
sakinlerinin paylaştıkları değerler ve hatta yaşayışları bile göz önüne alınmalıdır
(Tümertekin ve Özgüç, 2002) .
Coğrafi görünüm kültürün aynasıdır. Kültür coğrafyacısı da coğrafi görünümü
dikkatle gözlemleyerek bir insan grubu hakkında çok şey öğrenebilir. Gerçekten de,
kültürlerin bu şekildeki görsel kayıtları o kadar önemlidir ki, bazı kültür coğrafyacıları
coğrafi görünümün incelenmesini Coğrafya’nın esas ilgi alanı, coğrafi ilginin odak
noktası olarak kabul ederler. “Kültürel coğrafi görünüme bu kadar önem verilmesinin
nedeni nedir?” sorusuna cevap, belki de, insanlığın temel unsurlarının -barınma,
beslenme, giyinme ve eğlenme- görsel olarak burada yansıdığı olacaktır.
Estetik, tüm kültürlerde önemli bir rol oynar. Çoğu kez bir resim veya
fotoğraftaki tek bir manzara bu görüntünün dünyanın neresine ait olduğunu açığa
çıkarabilir. Mimari, giyim-kuşam, ulaşım araçları ve belki de bunlarla taşınan mallar iyi
bir tahmin yapılmasına yeterlidir. Kültürel coğrafi görünüm, aynı zamanda, yeryüzünün
insan tarafından değiştirilmesiyle ilgili farklı davranışları da yansıtırken, buna ek olarak,
kültürlerin kökeni, yayılması ve gelişmesi hakkındaki değerli kanıtları da kendisinde
saklamaktadır. Gözle görünür bu kanıtlar, bugünkü kültür hakkında olduğu kadar, o
mekanın şimdiki sakinlerinin unuttuğu uzak geçmiş hakkında daha önce verilen kararlar
ve insanların yaptığı değişimler hakkında da gözlemciyi bilgilendirir. Her ne kadar
günlük yaşamımızda dikkat etmiyorsak da kültürel coğrafi görünüm de zamana ve
mekana göre sürekli bir değişim içindedir.
Kültürel coğrafi görünümün içeriği hem çeşitlidir hem de karmaşıktır. Kültürel
coğrafi görünüm, bir bölgeye görünür karakterini vererek çeşitli şekillerde açığa çıkar.
Coğrafi incelemelerin çoğu kültürel coğrafi görünümün belli başlı üç yönü üzerinde
toplanmıştır. Bunlar; yerleşme kalıpları, arazi bölünüm kalıpları ve mimari
biçimlerdir.
Yerleşme kalıplarının incelenmesinde kültürel coğrafyacılar bir alanın
yerleşilmesi sırasında insanların yaptıkları binalar, yollar ve diğer özelliklerin düzenine
göre mekânsal çeşitlilikleri tasvir etmeye ve açıklamaya çalışırlar.
Arazi bölünüm kalıpları, insanların ekonomik ve toplumsal kullanışlar için
araziyi nasıl bölüştürdüğünü ortaya koymaya çalışır. Bu tür kalıplar da bir yerden
diğerine büyük ölçüde değişir. Yine, bunlar, şirketlerin plantasyonlar gibi dev çiftlik
komplekslerinden başlayıp, küçücük tarlalardan oluşmuş ufak aile işletmesi çiftliklere,
banliyölerdeki etrafı çevrilmiş özel evlerin üzerinde bulunduğu parsellerden şehirdeki
kamu meydanlarına kadar çeşit çeşittir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Mimari Biçimler: Kültürel coğrafi görünümün belki de hiçbir yönü, mekân
üzerinde, kültürün yarattığı mimari tarzı kadar kolaylıkla görülemez. Maddi kültürel
coğrafi görünüme egemen olan binalar; en basit konuttan en gösterişli anıtlara kadar
değişik şekillerdedir. Anıtsal yapılarda da kültürel mirasın önemli bir bölümü yansır.
Bunların biçimleri toplumun zaferleri, estetiği, değerleri ve önceliklerine işaret eder. En
mütevazı konut bile bir kültür ve onun değerleri hakkında çok şeyler anlatabilir.
Örneğin, Kuzey Amerikan kültüründe birbirine zıt bina tarzları göze çarpar: New
England’ın mütevazı beyaz kiliseleri ile dev şehir katedralleri, el yapımı barakalarıyla
jeodezik kubbeleri; New York şehrinin, kalkınma doktrinine anıt olarak dikilen roket
şeklindeki Empire State binası (Fotoğraf 16); küçük kırmızı okul binalarının geçmişten
arta kalan sonuncuları ile şehirsel alanların penceresiz yeni okul binaları. Bu mimari
özellikler, içinde yaşayanların kültürlerinin canlı bir kaydıdır. Bu nedenle de, geleneksel
olarak beşeri coğrafyacılar, bütün dünyada böyle yapılara çeşitli bakış açılarıyla büyük
dikkat harcamışlardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 16: A.B.D.’de New York şehrindeki Empire State binası
Mimari başarılar bir kültürün kimlik ve yeterliliğinin en övünülen anlatımları
arasında başta gelir. Eski Mısırlıların liderlerinin ölümünü yüceltmek için yaptıkları dev
piramitler, dünyanın her tarafından milyonlarca insanı çekerek Mısır kültürünün simgesi
halinde ayakta durmaktadırlar. İslam’ın en büyük maddi başarılarından birisi camilerinin
mimarisinde yatmaktadır ve dünyanın her tarafına bu mimari değişik adlar altında
(Akdeniz veya “İspanyol” tarzı gibi) yayılmıştır. Nihayet, çağdaş Batı kültürünün
teknolojik gücü; çelik ve cam gökdelenlerinde, dev stadyumlarında, büyük mekanlar
kaplayan modern hava limanları, kapalı alışveriş merkezleri gibi yapılarında
yansımaktadır.
Mimari bir kültür sistemini çeşitli yollarla temsil eder. Birçok kültürde dinsel
mimari en açıklayıcı olanıdır; dinsel motifler içeren diğer yapılar da cami, pagoda veya
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kiliseden etkilenmişlerdir. Yönetim binalarının mimarisi ikinci şekildir ve bu tür
genellikle otorite ve gücü sembolize etmek üzere tasarlanmış, çoğu kez buyurucu tarzda
bir mimaridir. Hükümetler başkentlerine özel bir atmosfer sağlamak istediklerinde, bunu
bazen ultramodern binaların inşası yoluyla, bazen de eski Roma veya Yunan’da olduğu
gibi, büyük kolonlu yapılar yoluyla yapmışlardır. Endüstriyel ve ticari mimari, modern
sanayileşme çağını, ticaret, ulaşım ve para çağını sembolize eder. Amerikan şehirlerinin
büyük gökdelenleri, ortaçağ Avrupa’sı katedrallerinin en yüksek kulelerini bile cüce
kılan bir ufuk çizgisi (skyline) yaratmasıyla bu mimari tarzını temsil etmektedir. Kamu
mimarisinin yapıları arasında üniversiteler, kitaplıklar, hastaneler, spor sahaları
sayılabilir. Büyük şehirlerin kenarlarındaki modern spor komplekslerinin de bulunduğu
rekreasyonla ilgili yapılar bunların alt grubunu oluştururlar. Son olarak, insanların
evlerinin mimarisi olan yerel mimarinin de herhangi bir bölgenin kültürel coğrafi
görünümünde bir anahtar eleman oluşturduğunu vurgulamak gerekir. Sıradan insanların
evleri, normal olarak, bir mimar tarafından yaratıcı biçimde tasarlanmaz; fakat yerleşik
kalıplar mimari ve mühendislik deneyimleri sonucunda oluşurlar.
Mimari, bir kültürü çok özel bir yoldan temsil edebilir. Coğrafi açıdan
değerlendirildiğinde, mimari tarzların dört mekânsal ölçekte gözlendiği söylenebilir.
Birincisi, mimarların bireysel tarzlarıdır; bir mimar o mekândaki yaygın tarzlara uymuş
da olabilir, diğerlerinden farklı veya yenilikçi bir tarza da sahip olabilir. Zamanla, belirli
tarzları temsil eden mimari çalışmaların bir yerde yığılması bir kültür sistemini ve
dolayısıyla da bir kültür bölgesine karakterini veren bir bölgesel tarz ortaya çıkarabilir.
Bunların daha üstünde bir ölçekte, ülkeler de egemen bir mimari tarza sahip olabilirler.
Örneğin Brezilya’nın ayrı bir ulusal mimari tarzı vardır. Daha büyük ölçekte, daha
büyük coğrafi alemlerin de benimsedikleri belirli bir bütünlüğe sahip mimari tarzlar
olabilir. Güney Asya, Çin, Avrupa veya Kuzey Amerika mimarisi kendisini meydana
getiren ulusal kültürlerin hepsini içine alan bir coğrafi alem mimarisidir.
Mekân-zaman bakış açısından da mimari kalıplar irdelenebilir. Belirli bir
medeniyet ve çevresiyle (eski Mayalar gibi), bir zaman devresi ve yaşandığı yer
(İtalya’da Rönesans; Fransa’da Rokoko) veya bir dinsel kaynakla (Budizm ve
pagodaları, İslamiyet ve camileri gibi) ilgili tarzlar değerlendirilebilir. Mimari kavram
ve fikirler bir kültürden diğerine yayılmış ve mimari tarzlar kültür grupları içinde de
önemli ölçüde değişikliğe uğramışlardır. Mısırlı mimarlar 5000 yıl kadar önce kolonlu
tapınaklarla birlikte masif piramitleri de tasarlamış ve inşa etmişlerdi. Babil ve Asur’da
yine 5000 yıl kadar önce mimarlar ve inşaatçılar inşaat malzemesi azlığına (çok az odun
veya taş elde edilebiliyordu), ağır kil ve benzeri topraktan güneşte kurutulmuş briket
yapmasını öğrenerek, kendilerini uyarlamışlardı (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kültürel coğrafi görünümün oluşmasında rol oynayan mimari biçimler, aynı
zamanda, toplumun gerek doğal çevreye, gerekse toplumsal çevreye olan tepkilerini de
yansıtırlar. Kültürel mekân üzerinde iki temel mimari türü ayırt etmek mümkündür.
Bunlar; halk mimarisi ve profesyonel mimaridir. Halk mimarisi işi, profesyonel katkı
olmaksızın yapılan bütün binaları içine alır. Bunların inşa tarz ve yöntemleri, mimarlık
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okullarından değil, halk kültüründen türetilmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan yapılar
geleneksel beceri ve uygulamaların birer anıtıdırlar. Bunlar belki de binlerce yıldır aynı
tarzda yapılan konutların birer kopyalarıdırlar. Yerel mimari bize geçmişteki ve
bugünkü bölgesel koşullar hakkında çok şey anlatır. Örneğin Nil Nehri boyunca
Mısır’dan Uganda’ya doğru yapılacak bir yolculukla düz damlı Arap evlerinden koni
biçimli çatısı olan Afrika evlerine geçişe tanık olunacaktır. Benzer bir geçiş yağışsız
kurak Sahra’dan nemli Doğu Afrika’ya yapıldığında aynı zamanda da bir kültürel geçişe
tanık olunacaktır.
Profesyonel mimar veya ustaların yaptıkları binalar da, farklı bir
teknolojik düzeyde de olsa, onların kültürünü yansıtır. Profesyonel olarak tasarlanmış
gökdelenler veya kitlesel halde üretilen evler Amerikan maddi kültürünün bir yansıması
olurken, Brezilya yerlilerinin dal ve yapraklardan yaptıkları kulübeler de onların
kültürünün bir yansımasıdır. Toplumsal anlamda ticari gökdelenin artık şehirsel
görüntüdeki en yüksek yapı olan dini binaların, örneğin kilise kulelerinin yerini
tamamen aldığını belirtmeye bile gerek yoktur. Mimari, toplumsal gerçeklerin bir
yansımasıdır. Ancak, mimari dışında da kültürel coğrafi görünümde birçok farklı unsur
vardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 17: Afrika’nın batısında yer alan Senegal’de bir pazar yeri ve wolof
halkından geleneksel giysiler içindeki kadınlar
Giyim-Kuşam: Bir kültür bölgesinin karakteri giyim tarzıyla da tanımlanır;
çünkü bu husus o bölgenin kültürünü dünyaya tanıtan imajın önemli bir kısmını
oluşturur. Kıyafet, bir kültürel, hatta siyasal ifade halinde olabilir ve kültürel coğrafi
görünümün değerlendirilmesine katkıda bulunur. Örneğin Dakar’ın Fransız etkisindeki
binalarının arasında, dalgalanan uzun etekleriyle gözlenen Wolof halkı burasının
Akdeniz kıyısı değil, Batı Afrika olduğunu anlatmaktadır (Fotoğraf 17). Fiji adalılarının
100

geleneksel giysisi sulu bir giysiden de ötedir, çoğulcu bir toplumda kültürel kimlik
oluşturur. Hindistan’da Hindu erkekleri kısa ceketler giyerken, kadınlar uzun kumaş
parçaları halindeki sari’ye sarınırlar (Fotoğraf 18). Batı tarzı giyim; ceket-gömlekpantolondan oluşurken, kravat ise Batılılaşmayla tamamen özdeşleşmiştir (Tümertekin
ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 18: Hindistan’da kadınlar geleneksel giysileri olan sari’yi giymektedirler
Giyim-kuşam, kültürel coğrafi görünümde bir özellik olmakla birlikte, maddi
kültürün önemli yanlarından birisidir ve coğrafi görünümü biçimlendirici elemanlardan
birisi olduğu da kesindir. Uygun olmayan çevre koşullarına karşı insanlar giyinme
ihtiyacı duymuşlarsa da, giyinme konusunda tek güdü korunma olmamıştır. İlk olarak
yapraktan başlayıp, deri parçalarına ve sonra da başka eklentileriyle birlikte karmaşık
hale gelen giyinme, bir sınıf farklılaşmasına, güzellik ve statü kazanma kaygısına
dönüşmüştür. Bu dönüşümde dünyanın farklı kesimlerinde farklı kumaşlar, farklı tarzlar
ortaya çıkmıştır. Doğu Asya’da Çinliler ipeği geliştirip kullanırken, Güney Asya
toplumları jütü kullanmışlardı. Güneybatı Asya’da, Doğu ve Güneydoğu Afrika’da
pamuğun bazı çeşitleri yetiştirilirken, Orta Amerika’da da daha çok sisal (bir çeşit
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kenevir) kullanılıyordu. İnuitler (Eskimolar) geyik veya karibu derilerinden parçalar
keserek çeşitli giyim eşyaları yapıyorlardı (Tümertekin ve Özgüç, 2002) .
Giyim-kuşam şimdi de dünya bölgelerinin kültürel coğrafi görünümünde etkili
bir şekilde kendini belli etmektedir. Hala milyonlarca Hintli kadın sari, Hintli erkek doti
giymeye devam etmekte, İslam’ın giyim-kuşam üzerindeki etkisi Müslüman
toplumlarda bariz bir şekilde hissedilmekte, Japonya’da Batı tarzı giyim çok yaygın bir
şekilde benimsendiği halde, kimono bir ulusal kültür unsuru olarak sürekliliğini
korumaktadır. Batı Afrika’da geleneksel parlak renkli giysiler, moda Avrupa tarzı
giysiler yanında hala giyilmektedirler. Coğrafi alemler içindeki bölgesel çeşitlilikler de
korunmaktadır çok yerde Hindistan’da Zoroastriyan kadınlar sari’yi diğerleri gibi sol
omuzlarına değil, sağ omuzlarına giymekte ve bu onların Bombay ve çevresinde
toplandıklarına işaret etmektedir. İslam’ın Hindistan’daki etkisi kuzeyde, güneyle
kıyaslandığında, elbise kodlarında yansımaktadır. Her ne kadar törensel bir öneme
sahipse de, İskoçya’da erkekler hala eteklik giymektedirler (Fotoğraf 19).

Fotoğraf 19: İskoçya’da etek erkeklerin geleneksel giysisinin bir parçasını
oluşturmaktadır
Dünyada yüz milyonlarca insan ayağına bir şey giymez. Çetin çevre koşulları
ayağa bir şey giyilmesini zorunlu kılıyorsa da, daha sıcak iklim koşullarında bu bir
gereklilik değildir; diğer baskılar varsa, bunların yanında bir lükstür de. Ayağa giyilen
şeyler de bölgesel farklılık göstermekte ve uzun bir gelişme evrimine sahip
bulunmaktadırlar. Eskimolar (İnuitler) ağır botlar yapmışlar, Amerikan yerlileri
mokaseni geliştirmişler, Akdeniz’den Güney Asya’ya kadar olan alanda ılıman iklim
sandaletin gelişmesini sağlamıştır. Deri ayakkabı ise Avrupa tarzı giyimin bir aksesuarı
olarak dünyanın her tarafına yayılmış; fakat birçok yerde zenginliğin sembolü haline
gelirken, kara Afrika’da şehirsel bir olgu olmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Yukarıda giyimle ilgili olarak bahsedilenler gibi, şapka vb. aksesuarlar ile bazı
kişisel tercihler de kültürün yansıması olabilmektedir. Örneğin saç veya sakal (veya ikisi
birden) uzatılması, dövme (Pasifik’te yaygın gelenek; fakat şimdi dünyanın diğer
kesimlerinde de moda haline geldi), kadınların ve giderek de erkeklerin kulak deldirip
küpe takması, Afrika ve Uzakdoğu’da kadınların boyunlarına halkalar takması ve
Afrika’nın bazı bölgelerinde kadınların, daha güzel görünmek için dudaklarına tahta
diskler koyması bunlar arasında sayılabilir (Fotoğraf 20 ve Fotoğraf 21).
Yaşam tarzı da haritalarda gösterilebilecek bir şey değildir fakat kültürel coğrafi
görünümün önemli yanlarından birisidir. Her zaman referans olarak verildiği gibi,
İngilizlerin bir otobüs beklerken, bir para ödeneceği zaman sıraya girmeleri imaj yaratan
bir gelenek olarak tanınmıştır ama mimari tarz gibi, sokak kalıbı gibi arazi üzerinde
sürekli bir kalıp halinde belirmemiştir. Bunun gibi, cadde ve sokaklarda halkın tavır ve
davranışları kültürel coğrafi görünümde önemli birer imaj yaratıcılarıdır (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).

Fotoğraf 20: Kuzey Tayland’da yaşayan Padaung’lu kadınlar boyunlarına halka
takmaktadırlar
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Fotoğraf 21: Daha güzel görünmek için dudağına halka takan Afrikalı kadın
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız toplumun kültürünün mimari biçimlere yansıyıp yansımadığını
sorgulayıp, değerlendiriniz.
2) İçinde yaşadığınız toplumda, coğrafi bölgelere göre insanların kıyafetlerinin
değişip değişmediğini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) İçinde yaşadığınız toplumun kültürü, mimari biçimlere yansımış mıdır?
2) İçinde yaşadığınız toplumda, coğrafi bölgelere göre insanların kıyafetlerinin
değişime uğramakta mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kültürel coğrafi görünümün diğer adıyla landscape’in ne olduğunu
öğrendik. Kültürel coğrafi görünümün konu olarak, çok uzun yıllardır Coğrafya’da
önemini koruduğunu, bilim insanı Carl Sauer’in bu konuda bir ekol kurduğunu da
öğrendik. Ayrıca dünya genelinde çok farklı kültürlerin bulunması sebebiyle, bu
durumun hem mimariye hem de insanların kıyafetlerine yansıyarak, çok farklı kültürel
coğrafi görünümlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) İnsanların oluşturduğu kültür gruplarının yeryüzüne yerleşirken yarattıkları
yapay görünüme …………………… ………………. ……………….. denir.
2) Kültürel coğrafi görünümün, fiziksel coğrafi görünüm üzerine insan
faaliyetleri tarafından empoze edilmiş şekiller olduğunu ileri süren ve Kültürel Coğrafya
Ekolünün kurucusu olan bilim insanı………………... ……………………. dir.
3) Yerleşilen her alanın bir kültürel görünümü vardır ve bunlar kendilerini
yaratan kültürü yansıtırlar. Yeryüzünde insanın bu damgası, kültürel coğrafi görünüm
terimi ile ifade edilmiştir. Bu terim Coğrafya’da hangi yıllarda genl kabul görmüş ve
sonrasında kullanılmaya başlanmıştır?
a) 1920’lerde
b) 1940’larda
c) 1950’lerde
d) 1960’larda
e) 1970’lerde
4) Kültür coğrafyacıları, kültürel coğrafi görünümde yollar, tarlalar ve insan
faaliyetinin gözle görünür delilleri olan unsurları ………………….. kültür; ve bir yerin
sesleri, kokusu gibi gözle görülmeyen ama ona karakterini veren özelliklerini de
……………. ……………………. kültür olarak ayırmaktadırlar.
5) Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan kültürün unsurlarından bir tanesi
değildir?
a) Müzik
b) Tiyatro
c) Dil
d) Gıda alışkanlıkları ve tercihleri
e) Binalar
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6) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün unsurlarından bir tanesidir?
a) Müzik
b) Yollar
c) Tiyatro ve Dans
d) Edebiyat
e) Din
7) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün unsurlarından bir tanesi değildir?
a) Sanat
b) Yollar
c) Binalar
d) Tarlalar
e) Fabrikalar
8) Coğrafi incelemelerin çoğu kültürel coğrafi görünümün belli başlı üç yönü
üzerinde
toplanmıştır.
Bunlar;
…………………………………,
………………………………… ve ……………………………………..dir.
9) Kültürel coğrafi görünümün oluşmasında rol oynayan mimari biçimler aynı
zamanda, toplumun gerek doğal çevreye, gerekse toplumsal çevreye olan tepkilerini de
yansıtırlar. Kültürel mekân üzerinde iki temel mimari türü bulunmaktadır. Bunlar;
………………………………………. ve ……………………………………………..dir.
10) Aşağıdakilerden hangisi kültürel coğrafi görünümü oluşturan unsurlardan bir
tanesi değildir?
a) Yerleşme kalıpları
b) Arazi bölünüm kalıpları
c) Mimari biçimler
d) Giyim ve kuşam
e) Siyasi görüş
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Cevaplar
1) Kültürel coğrafi görünüm, 2) Carl Sauer , 3) a, 4) maddi- maddi olmayan, 5) e,
6) b, 7) a, 8) yerleşme kalıpları, arazi bölünüm kalıpları ve mimari biçimler, 9) halk
mimarisi ve profesyonel mimari 10) e

110

7. KÜLTÜREL COĞRAFİ GEÇMİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kültürel Coğrafi Geçmiş nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültürel cografi geçmiş dendiğinde ne anlıyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültürel coğrafi geçmişin
Kültürel coğrafi geçmiş ne demek olduğu
nedir?
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel coğrafi geçmişle ilgili
ders notunun ilgili kısmı
okunarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültürel coğrafi geçmiş
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Giriş
Kültürel özelliklerin mekânsal dağılımı zaman içinde meydana gelen
değişimlerin bir sonucudur. Bu yüzden de coğrafyacılar alansal kalıpların zaman içinde
gelişmesiyle de ilgilenmektedirler.
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7.1. Kültürel Coğrafi Geçmiş
Kültürel coğrafi görünümler, çoğu kez yüzyıllardır süren insan faaliyetinin
ürünüdürler. İnsanlar tarafından verilen ekolojik kararlar onların çevreyle olan
geçmişteki etkileşimlerinden doğmaktadır. Kültürel yayılma da, yapısı gereği, zamanın
akışına bağlı olmaktadır. Kısacası, eğer coğrafyacı kültürdeki mekânsal benzerlik ve
çeşitlilikleri anlamak ve açıklamak istiyorsa, bir tarihi perspektif benimsemeli ve
cevapları bulmak için de geçmişe dalmalıdır. Gerçekten de kültür, zamana
koşullanmıştır ve zaman boyutu olmaksızın tam anlamıyla incelenemez.

Fotoğraf 22: 20. yüzyılın başında New York şehrindeki Müzik Akademisi
Kültürel coğrafi görünümde göze çarpanlar, geçmişte yaşananlardan, çoğu artık
yitirilmiş olan güçlerden ve durumlardan kaynaklanmıştır. Bunu görmek için de, Eski
Dünya da dediğimiz Asya ve Avrupa kıtalarındaki şehirlere göre, dünyadaki en yeni
şehir örneklerini oluşturan, büyük bir Amerikan şehrinde bile bir gezinti yapmak
yeterlidir. Aynen binlerce yıl içinde birbirlerinin üzerine inşa edilmiş eski şehirler gibi
(örneğin ülkemizdeki antik Truva şehri), arkeologlar bazen Amerikan şehirlerinde de
“şehir içinde şehir içinde şehir” şeklinde gerçek zaman tabakaları keşfederler.
A.B.D.’de olduğu gibi, dünya genelindeki büyük şehirlerde geçmişteki büro binalarının
yerini artık yeni cam ve çelik devleri yani gökdelenler almıştır. Bu dev gökdelenlerin
yakınındaki binalardan bazıları halâ ayakta duruyorlarsa da, artık göze fazla
çarpmamaktadırlar. Bu büyük şehirlerde binaların kullanılışı bile zamanla değişime
uğramıştır. Örneğin, New York şehrinin Müzik Akademisi 1890’larda yüksek
sosyetenin şık bir buluşma yeriydi (Fotoğraf 22). Bugün bu bina hala duruyor fakat
artık çevresinde oturan Porto Rikolu göçmenlere İspanyolca film gösterimi yapılan bir
yer olarak (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Dünyanın başka bazı yerlerinde de kültürel coğrafi görünümü açıklamak için
coğrafyacıların binlerce yıl geriye uzanmaları gerekebilir. Kültür coğrafyacıları, kültürel
unsurların, uygulamaların ve inançların ne zaman fakat özellikle de nerede ortaya
çıktığının belirlenmesiyle uğraşırlar. Eğer kültürel coğrafyacılar mekânsal kalıpları
zaman içinde inceleyeceklerse, neden tarihçi değil de coğrafyacı olurlar? şeklinde zaman
zaman sorulan sorunun cevabı daima mekanla olan ilişkilerden dolayıdır. Kültürel
coğrafyacılar, zaman içindeki kültürel değişimleri incelerler çünkü bu inceleme onların
mekânsal kalıpları anlamalarını sağlar.
Görüldüğü gibi, kültürel coğrafyacıların ilgi alanları oldukça değişiktir ve çoğu
zaman Beşeri Coğrafya’nın diğer alanlarındaki bakış açılarıyla da üst üste geçmektedir.
Gerçekten de, burada anlatılan çeşitli konular bakış açıları ve metodolojilerle karşı
karşıya kalındığında, kültürel coğrafyacıların her yöne koştukları, bir amaç birliğinden
yoksun oldukları gibi bir görüşe kapılabilirsiniz. Halk mimarisini inceleyen bir
coğrafyacının, dünyanın biçimlenmesinde insanın rolünü inceleyen meslektaşıyla ortak
noktası nedir? Çevresel algıcı bireyle kültürel yayılmayı inceleyen biri hangi ilgi alanını
paylaşırlar? Birbirinden bu kadar farklı ilgi alanları olan araştırıcılar nasıl olur da aynı
akademik disipline ait olurlar? Neden bunların hepsi coğrafyacıdır? Buna cevap, kültürel
coğrafyacının incelediği kendi konusu ne olursa olsun, yukarıda belirtilen beş konunun
hepsine veya bazılarına değinmek zorunda olduğudur. Bu konuların hepsi bir bütünün
birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili parçalarıdır. Kültürdeki mekânsal kalıplar, kültür
bölgelerini gösteren haritaların da ortaya koyduğu gibi, kültürel ekolojik yoruma ihtiyaç
duyurarak, kültürel yayılmayı ve kültürel bütünleşmeyi göstererek, kültürel coğrafi
görünümde yansımıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kültürel coğrafyanın çeşitli konularının nasıl üst üste bindiği ve birbirine
karıştığına güzel bir örnek olarak, Jordan ve Rowntree (1982), halk mimarisinden bir
seçim yapmaktadırlar: Bu örnek Amerikan kütük evi’dir. Bir zamanlar Amerikan
sınırlarında yaygın olan kütük evler şimdi Amerika’nın Güney ve Batı’sındaki dağlarda
hala bir miktar bulunmaktadır (Fotoğraf 23). Kültürel coğrafi görünümün birer parçası
olan bu evlerin mekânsal dağılışları haritalandığında bir “şekilsel kültür bölgesi”
oluşturdukları görülür. Buna ek olarak, bu tür evleri inceleyen coğrafyacılar, olayı tam
olarak kavrayabilmek için, kültür coğrafyasının diğer konularına da yer vermek
zorundadırlar. Bu tekniklerin ne zaman ve ne yolla yayıldığını, yayılmalarını hangi
engellerin geciktirdiğini anlamak için kültürel yayılma kavramı kullanılabilir. Bu
durumda, coğrafyacı, orta ve kuzey Avrupa’daki Neolitik devreye ve daha sonra
Delaware Vadisi’ndeki ilk İsveç ve Alman kolonilerine kadar gerilere gitmelidir.
Bundan başka, coğrafyacı, kütük evlerin ekolojik yorumunu yapma ihtiyacını da
duyacaktır. Çevre, kütük evini nasıl etkilemiştir? Evin şekli ağaç türleriyle ilgili midir?
Çamdan yapılan kütük evler meşeden yapılandan ne kadar değişiktir? Ormanlar ortadan
kaldırıldıkça evlerin yapımında kütük kullanımı azalmış mıdır? Kütük evler bir iklim
bölgesinden diğerine değişiklik gösterirler mi? Son olarak da, coğrafyacı kütük ev
kullanımının kültürün diğer yönleriyle bütünleşmesinin nasıl olduğunu da bilmek ister.
Halkın kütük evleri terk etmesine ekonomideki ve yaşam standartlarındaki değişimler
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mi yol açmıştır? İnsanları daha rahat evlere teknolojideki değişimler mi sevk etmiştir?
Amerikan siyasal imajı kütük evlerle bağlantılı mıdır? Böylece, halk mimarisiyle
ilgilenen coğrafyacı kültürel coğrafyanın bütün dokusuyla sıkı bir şekilde örülmüş
olmakta, kütük ev gibi belirli konuları coğrafi bütünden ayrı tutmasının mümkün
olmadığını görmektedir. Gerçekten de bu şekilde, kültür bölgesi, kültürel coğrafi
görünüm, kültürel bütünleşme, kültürel ekoloji ve kültürel yayılma birbirleriyle
örülmüştür. Coğrafyacının, birbiriyle ilişkili bu konularla birlikte, mekânsal kalıp
üzerinde odaklaşması kültürel coğrafyacıyı kültürü inceleyen diğer araştırmacılardan
farklılaştırır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 23: A.B.D.’de güneyindeki ve batısındaki dağlık sahalarda yayılış gösteren
Amerikan tarzı kütük evine bir örnek
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Uygulamalar
1)

Yaşadığınız yerin kültürel coğrafi görünümünü irdeleyiniz.

2)
Tarih boyunca ülkemizin kültürel coğrafi görünümünün değişip
değişmediğini sorgulayınız.

120

Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız yerin kültürel coğrafi görünümü değişikliğe uğramış mıdır?
Sorgulayınız.
2) Tarih boyunca ülkemizin kültürel coğrafi görünümü değişikliğe uğramış
mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kültürel coğrafi geçmişin ne demek olduğunu öğrendik. Coğrafyacıların neden
kültürel coğrafi geçmişi incelediğini öğrendik. Bunu yaparken tarihçilerle hangi noktada
ayrıldığımız öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Coğrafyacılar kültürdeki mekânsal benzerlik ile çeşitlilikleri anlamak ve
açıklamak için tarihi bir perspektif benimsemekte ve cevapları bulmak için de geçmişe
yönelik incelemeler yapmaktadırlar. Buna göre kültürü, …………….. boyutu
olmaksızın tam olarak anlamak mümkün değildir.
2) Kültür coğrafyacıları, kültürel unsurların, uygulamaların ve inançların
……………. fakat özellikle de ……………………. ortaya çıktığının belirlenmesiyle
uğraşırlar.
3) Kültürel coğrafyacılar mekânsal kalıpları zaman içinde inceleyeceklerse,
neden tarihçi değil de coğrafyacı olurlar? şeklinde zaman zaman sorulan sorunun cevabı
daima aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
a) Mekânla ilgilidir
b) Kültürle ilgilidir
c) Tarihle ilgilidir
d) Coğrafya ile ilgilidir
e) Mimariyle ilgilidir
4) Coğrafyacının; kültür bölgesi, kültürel coğrafi görünüm, kültürel bütünleşme,
kültürel ekoloji ve kültürel yayılma gibi birbirleriyle örülmüş, birbiriyle ilişkili bu
konularla birlikte, ……………… ……………… üzerinde odaklaşması kültürel
coğrafyacıyı kültürü inceleyen diğer araştırmacılardan farklılaştırır.
5) İnsanlar tarafından verilen hangi kararlar onların çevreyle olan geçmişteki
etkileşimlerinden doğmaktadır?
a) Siyasi kararlar
b) Kültürel kararlar
c) Ekonomik kararlar
d) Sosyal kararlar
e) Ekolojik kararlar
6) Kültürel coğrafi görünümler, çoğu kez ……………………… süren insan
faaliyetinin ürünüdürler.
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7) Kültürel coğrafi geçmişle ilgili bir araştırma yapmak istendiğinde, bu
araştırma Eski Dünya’da yapılacaksa, Eski Dünya dendiğine hangi iki kıta kastedilmiş
olmaktadır?
a) Asya ve Kuzey Amerika
b) Kuzey Amerika ve Güney Amerika
c) Avrupa ve Kuzey Amerika
d) Asya ile Avrupa
e) Avrupa ile Güney Amerika
8) Dünyadaki en yeni şehir örneklerinde kültürel coğrafi geçmişle ilgili bir
araştırma yapılması planlandığında, hangi kıtada araştırma yapılacağı anlaşılmaktadır?
a) Asya
b) Avrupa
c) Afrika
d) Kuzey Amerika
e) Avustralya
9) Kültürel coğrafyacının incelediği konu ne olursa olsun, Kültürel Coğrafya’nın
birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili olan ana konularına temas etmek zorundadır.
Aşağıdakilerden hangisi Kültürel Coğrafya’nın ana konularından bir tanesi değildir?
a) Kültür ekoloji
b) Kültürel bozulma
c) Kültürel yayılma
d) Kültürel bütünleşme
e) Kültürel coğrafi görünüm
10) Kültürel özelliklerin mekânsal dağılımı zaman içinde meydana gelen
……………………… bir sonucudur. Bu yüzden de coğrafyacılar alansal kalıpların
zaman içinde gelişmesiyle de ilgilenmektedirler.
Cevaplar
1) zaman, 2) ne zaman- nerede, 3) a, 4) mekânsal kalıp, 5) e, 6) yüzyıllardır, 7)
d, 8) d, 9) b, 10) değişimlerin
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8. GELENEKSEL KÜLTÜR VE POPÜLER KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Geleneksel Kültür (Halk Kültürü) nedir?
8.2. Popüler Kültür nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geleneksel (Halk) Kültürü deyince aklınıza ilk olarak gelen kavramlar ve
simgeler nelerdir?
2) Popüler kültür sizce toplumumuzda etkili midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Geleneksel Kültür (Halk
kültürü)

Geleneksel kültürün
(halk kültürünün) ne
olduğu öğrenilecektir.

Popüler kültür

Popüler kültürün ne
olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Geleneksel kültürle (Halk
kültürüyle) ilgili olan ders
nonutunun belirli kısmı
okunarak ve içinde yaşanılan
toplumun geleneksel kültürü
irdelenerek.
Popüler kültürle ilgili ders
notunun belirli kısmı okunarak
ve içinde yaşanılan toplumun
popüler kültürün etkisinde olup
olmadığını sorgulayarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Geleneksel kültürü (Halk kültürü)

•

Popüler kültür
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Giriş
Kültürün kendisi maddi değildir. Kültür, entelektüel ve soyut olduğu için
maddileştirilemez. Ama, madde kültürel olabilir; görülebilir ve dokunulabilir olan
şeyler, kullanımları, şekilleri, dokuları, maddeleri, renkleriyle kültüreldir.
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8.1. Maddi ve maddi olmayan kültür unsurları
Maddi kültür denilen kültürün içine, yalnızca onlarla sınırlı olmadığı
unutulmaksızın; binalar, anıtlar, giysiler, mobilyalar, mezar taşları, taşıma araçları,
müzik aletleri, oyuncaklar, yemek yeme ve pişirme araçları, kozmetikler, silahlar,
tapınaklar, çitler, çiftlik planları, yerleşme kalıpları ve dekoratif eşyalar gibi çok çeşitli
şeyler girer. Maddi kültür, kültürün yüksek derecedeki anlatımıdır. Maddi kültür
birikimi, kalkınmada sürekliliğin temelini oluşturur. Eğer her nesil kendi toplumsal
sermayesini kendisi yaratmak, kendi aletlerini kendisi üretmek zorunda kalsaydı,
toplumsal ve teknolojik birikim olmayacak, yaşam standartlarımız çok daha düşük
düzeyde kalmaya mahkûm olacaktı.
Maddi kültürün incelenmesi coğrafyacıya çok çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bir
halkın, bir bölgenin veya ülkenin karakteristik maddi kültürü ancak fiziksel ve kültürel
çevrelerin karşılıklı etkileşimi bakımından teşhis edilebilir ve incelenebilir. Farklı
insanlar veya farklı kültürler arasındaki temaslar kültür transferi veya kültür
uyarlanması yoluyla açığa çıkar. Örneğin, belirli bir tekne dizaynının yaygınlaşması
veya binalarda bir kemer tekniğinin kullanılışı gibi. Maddi kültür sürekli olarak
değişime uğratılabilir veya başka kültürlerden uyarlamalar yapabilir veya yeni teknoloji
ile yeni dizaynlarla yer değiştirebilir. Tüm çağdaş ve eski medeniyetler başka halklardan
veya başka zamanlardan değiştirilerek alınmış veya uyarlanmış (çalınmış veya taşınmış)
maddi kültür unsurları içerirler. Maddi kültürün bu son derece yüksek hareketliliği,
bireysel kültürler ve medeniyetlerin ortaya çıkması ile gelişmesinde önemli ipuçları
sağlamaktadır.
Son olarak; kültürün tek dayanıklı, sayısallaştırılabilir dışa vuran özelliği olan
maddi kültür, başka bir şekilde iletişim kuramayacağımız insanların kültürünü
anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, Mısır, Bizans veya Roma medeniyetleri hakkında
çok şey biliyoruz; çünkü o medeniyetlerden elimizde o kadar çok maddi kültür kalmış
bulunuyor ki! Tapınaklar, anıtlar, mezarlar -hayatın çeşitli yönlerinin resimleri, ev
modelleri, ev eşyaları, tekneler, aletler ve her tür yazılı kayıtlar- hepsi bizim bu eski
maddi kültürlere ayrıntılı bir şekilde bakmamızı sağlamakta ve bunları yaratan
kültürlerin ipuçlarını vermektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Coğrafyacılar, maddi kültür unsurlarının mekânsal kalıplarını kültürel coğrafya
çalışmalarında temel olarak kullanmışlardır. Daha yakın zamanlarda ise maddi kültür
içinden seçilmiş zengin bir çeşitliliğe sahip unsurlara, maddi olmayan kültür unsurları
(yani bunların haritalanabilir olanları) da eklenmiştir. Folklor da dahil, maddi olmayan
kültürler; halk şarkıları, peri masalları, inançlar ve batıl inançlar, alışkanlıklar, dille
ilgili özellikler (aksanlar, olağan olmayan terminoloji vb.) gibi büyük bir çeşitliliğe
sahip unsurlardır ve -yazılı veya sözlü olarak- geleneğin bir parçası halinde nesilden
nesle geçerler. Yine, bunların da bir coğrafi dağılımı vardır ve bunlar da coğrafyacılar
tarafından incelenirler.
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Kültür coğrafyacıları, her ne kadar ağırlıklı olarak kültürün maddi yönlerine,
özellikle de halk mimarisine, önem vermişlerse de, halk gruplarıyla ilgili çalışmalarında
gittikçe daha çok halk yaşantısını bir yaklaşım olarak benimsemektedirler. Kültür
coğrafyacısı Eugene Wilhelm tarafından ortaya atılan “halk coğrafyası”da “halk
yaşantısının mekânsal kalıplarının incelenmesi” olmaktadır (Tümertekin ve Özgüç,
2002).
Kültürel özellikler ister maddi kültür gibi dokunulabilir şekilde olsun, isterse
kültürün yalnızca bir ifade şekli olsun, iki büyük kültür grubu içinde ele alınmaktadırlar:
(1)
kültürü)

Geleneklerini sürdüren halkların oluşturduğu geleneksel kültür (halk

(2)
Sürekli bir değişim içinde bulunan normlara uyum sağlamaya ve onları
uygulamaya çalışan büyük halk kitlelerinin oluşturduğu popüler kültür.

8.2. Geleneksel Kültür (Halk kültürü)
Geleneksel kültür yani halk kültürü, Sanayi Devrimi, modern teknoloji ve şehre
göçten çok az etkilenmiş, daha basit, köye özgü hayat tarzı içinde yaşayan kırsal
insanları ifade eder. Bir halk topluluğu, bir gelenek çerçevesinde yaşayan, küçük, izole,
tutucu, hemen hemen kendisine yeterli, türdeş, güçlü aile veya klan yapısındaki bir
topluluktur. Burada da gelenekler bir evrim ve değişim içindedir fakat bu
algılanamayacak kadar yavaş olur. Halk kültürü; yeni fikirler, tasarılar veya teknolojiyi
alabilirlik, kabul edebilirlik bakımından oldukça yalıtılmış durumdadır. Bu
yalıtılmışlığın fiziki anlamda olması gerekmediği gibi, halk topluluğunun üyeleri de
kendi kültür gruplarının ötesindeki daha büyük dünya hakkındaki bilgileri bakımından
oldukça gelişmiş durumda olabilirler. Halk kültürüyle yaşayanlar, geleneklerini
sürdürmeyi seçerler, maddi ve maddi olmayan kültürel özellikleri yaşamlarının önemli
bir parçası olmaya devam eder. Sanayi Devriminden önce aslında herkes bir geleneksel
veya kırsal halk kültürü içinde yaşıyorken, şimdi gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi,
gelişmiş ülkelerde de bu kültür, ayakta kalma mücadelesi vermektedirler. A.B.D. gibi
yüksek teknoloji toplumlarında halk kültürleri oldukça küçük gruplar halinde
kalmışlardır ve bunlar kendi ayrı kültürlerini sürdürmeye yardımcı olacak farklı dini
gruplar oluşturmuşlardır. Örneğin, ulaşım aracı olarak halâ atların çektiği arabaları
kullanan, Sanayi Devrimi’nin sağladığı kolaylıkları reddedip, çiftçilikle hayatını
kazanan ve eski hayat tarzını sürdüren Alman kökenli Amish’ler gibi (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
Eğer, uzun süren geleneklerin tasarım ve teknoloji ölçütlerine göre üretilmiş olan
el yapısı İran, Türk, Orta Asya halıları veya Navajo kilimleri maddi halk kültürünün
birer parçasıysa; bunların, makineyle dokunmuş, kitlesel üretilmiş, yapay elyaflı
kopyaları da popüler kültürün parçaları olacaktır. Bununla birlikte, “halk” kültürü
nerede biter “popüler” kültür nerede başlar? sorusunun cevabı el örgüsü ve makine
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yapısı kadar kolay değildir. El sanatları ürünü, reklamı böyle yapılsa bile, otomatik
olarak “halk”tan sayılmaz. Sanayileşmenin ilk günlerinde ilk otomobiller, fotoğraf
makineleri, oyuncaklar veya silahlar gibi mamul maddeler bile geniş ölçüde elde
yapılıyorlardı, fakat bunlar halk kültürü olarak nitelenemezlerdi.
Kural olarak, halk yaşantısının unsurları yerden yere büyük değişimler, zaman
içinde ise küçük değişimler sergilerken, popüler toplum bölgeden bölgeye daha az
değişim gösterir fakat zaman içinde çok çabuk değişime uğrar. Halk yaşantısının
bölünümleri mekânsal, yani coğrafidir. Bu yüzden de kültürel bölge konusu halk
yaşantısının incelenmesine çok uygun düşmektedir. Kuzey Amerika’da Fransız ve
İngiliz-İskoç-İrlanda kökenlilerin yarattıkları kültürel farklılıklar, bu bölgede, gerek
maddi kültür unsurları gerekse halk şarkıları vb. gibi maddi olmayan kültürel unsurlar
da, doğal olarak, daha çok kırsal alanlarda yansımaktadırlar. Gelişmiş bir ülke olmakla
birlikte, özellikle İsviçre gibi çoklu etnik yapıya (Alman, Fransız, İtalyan ve Romen
kökenliler) sahip ülkelerde de halk kültürü açısından zengin bölge örnekleriyle
karşılaşılabilmektedir. Dünyada çeşitli halkların ve kültürlerin büyük bir farklılık
yaratarak bir arada bulunduğu, çok sayıda ülke örneği vardır.
Geri kalmış ülkelerin çoğunda halk topluluğu, gerek tarımsal faaliyetler yoluyla
gerekse yabani türlerin toplayıcılık ve avcılığı yoluyla elde edilen doğal gıda
maddelerini tüketmektedirler. Bu tür toplumlardaki halkın büyük çoğunluğu gıda
maddeleri üretimiyle de doğrudan ilgilidirler. Dolayısıyla da toprakla sıkı bir ilişki
halindedir. Her bir halk grubunun gıda maddeleri arasında kendi seçimini yapma
(geleneksel olanlarda taze, modern toplumlarda giderek paketlenmiş, donmuş olanlar) ve
yiyecekleri kendi hazırlama yöntemleri vardır. Bu nedenle de halk coğrafyasında
kültürel ekoloji büyük önem taşımaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Halk kültürü ile çevre arasındaki sıkı ilişkiye, birçokları yanında, verilebilecek
bir başka örnek de bitkisel ilaçlar, halk dilindeki adıyla “kocakarı” ilaçlarıdır. Dünyanın
hemen her yerinde yaygın olan bu uygulama, halk kültür bölgelerinde özellikle daha da
şiddetle kendini hissettirmektedir. Çevre hakkında özel bilgiler, böylece, halk
topluluklarına veya kültürlerine gıda ve ilaç sağlamaktadır. Çevreye bu kadar bağlı olan
bu tür toplumların üyeleri, doğal olarak, göç etmek durumunda kaldıklarında da
arkalarında bıraktıkları yerlere benzer mekanları aramaktadırlar.
Kültür bölgeleri, yayılma ve kültürel ekoloji tartışmalarına bakıldığında, kırsal
halk gruplarının tamamen kendilerine yeterli ve popüler kültürden tamamen ayrılmış
olduğu, dolayısıyla da kültürel bütünleşmeden söz edilemeyeceği, gibi bir izlenim
edinilebilir. Bu, ender olarak doğrudur. Çok az halk topluluğu, daha büyük dünya ile
etkileşimden tamamen kaçacak şekilde izole ve uzak kalmıştır. Halk kültürü ile popüler
kültür arasında canlı bir değiş-tokuş sürekli yaşanmaktadır. Bunun belki de en sık
rastlananı, halkın popüler kültürden süzülerek gelen fikirleri özümsemesidir; fakat arada
sırada da halk kültürü popüler kültür toplumuna sızar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Her halk topluluğu, kendi ayırt edici kültürel coğrafi görünümünü yaratabilir
ve bunun da en açık ve gözle görülebilir şekillerinden birisi, yukarıda da değinilen,
mimaridir. Halk mimarisinin ürünleri profesyonel mimarların çizimlerinden değil,
geleneksel bir halkın kolektif anılarından çıkmıştır. Bu binalar, ister konut isterse
tapınak, değirmen, ağıl veya han olsunlar, ozalitlere değil, bir nesilden bir diğerine çok
az değişime uğrayan zihinsel imajlara dayanırlar. Bu bakımdan, “mimarsız mimari”den
söz edilebilir. Daha çok kırsal binalar olan bu binalar bir halkın ve yaşadıkları bölgenin
uzantılarıdır. Geleneksel mimariyle inşa edilmiş binalar, bir yerin veya bölgenin esasını
veya başlıca özelliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olurlar ve insan mozaiğinin en gözle
görülür, elle tutulur yanını yansıtırlar. Kırsal konutlar, aynı zamanda da kültürel
yayılmanın anahtar unsurlarıdır. Çeşitli toplumlar göç ettikleri yerlerde kültürel
damgalarını mekâna en çok bu yapılar yoluyla vururlar. Halk mimarisine; muhteşem,
sanatsal dehaya sahip veya devrim yaratan bir tasarım gibi nitelemelerle bakmamak
gerekir. Bunun yerine onu, geleneksel, muhafazakâr ve işlevsel olarak görmek daha
doğru olacaktır. Bu mimariden, basit bir güzellik, fiziki çevreyle uyum, kırsal halk
kültürünün görsel bir anlatımını beklemek gerekir.
Ev veya konut, kültür dikkate alınmasa bile, insan tarafından yaratılan en temel
yapıdır. Halk kültürlerinin hemen hepsinde insanların çoğu için bir ev, hayatlarında
yaptıkları en önemli tek iştir. Geleneksel halk kültürleri, bir kural olarak, kırsaldır ve bu
kültürün hakim olduğu sahada tarımsal faaliyetlerle uğraşılır. Bu nedenlerle de, kültürel
coğrafi görünüm incelenirken, geleneksel çiftlik mimarisi, özellikle de kır evi üzerinde
durulur. Kır evleri ve çiftliklerinin inşası sırasında kullanılan malzeme türü çok
önemlidir. Çiftlik konutları masif taştan yapılmış evlerden başlayıp, insanların bir
yapıya sağlayabilecekleri kadar dayanıklılık sağladıkları çalılardan, dal ve yapraklardan
yaptıkları kulübelere kadar değişiklik gösterirler. Kırsal mimaride kullanılan geleneksel
malzemeler dünyanın çeşitli kesimlerinde çok farklılık göstermektedirler (Tümertekin ve
Özgüç, 2002). Doğal çevre koşulları, özellikle de iklim, bitki örtüsü ve yerel olarak elde
edilebilen malzeme inşaat malzemesi seçimini fazlasıyla etkilerler. Örneğin ülkemizde
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki geleneksel mimariyle inşa edilen ahşap ve taş karışımı
evler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kerpiçten yapılan konik evler gibi (Fotoğraf
24 ve Fotoğraf 25).
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Fotoğraf 24: Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesinde geleneksel (halk) mimarisine
örnek oluşturan ahşap ve taş malzeme kullanılarak inşa edilen evler

Fotoğraf 25: Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Harran Ovası ve çevresinde,
yerel malzeme kullanılarak yapılan, yörenin iklimiyle uyumlu bir yaşam ortamı sunan
geleneksel mimarinin örneklerinden birini oluşturan konik evler
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Tropikal yağmur ormanlarındaki yer değiştirmeli tarım alanlarında evler dal ve
yapraklardan yapılırken, bunların yakınındaki yüksek alanlarda ve Asya’nın çöl
bölgelerindeki vahalar ve nehir vadilerinde sedanter (yerleşik) tarımla uğraşanlar daha
çok toprak, güneşte kurutulmuş tuğla veya ufalanmış toprak şeklinde malzeme
kullanırlar. Daha zengin bazı bölgelerde fırınlanmış tuğla elde edilebilmektedir.
Özellikle Afrika’da, yarı kurak bölge, tropikal savan alanlarının çiftçi ve hayvancıları
evlerini çalılar ve otlarla kulübeler halinde inşa ederler. Akdeniz bölgesinde, çoğu
ormanların ortadan kalktığı, engebeli alanlarda yaşayan çiftçiler, aynen Güney
Amerika’da And Dağları’nda, Hindistan’ın iç kesimlerinde oturan bazı kırsal alan
sakinleri gibi, evlerinin inşasında esas olarak taş malzeme kullanırlar. Coğrafi
görüntüde, duvarlar, çatılar, taraçalar, yollar ve çitler de dahil, taş malzemenin egemen
olması bu tür bölgelere kültürel coğrafi görünüm açısından bir devamlılık havası
kazandırmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Orta ve yüksek enlemlerde, odun malzemenin bol bulunduğu yerlerde, kır evleri
geleneksel olarak, kereste veya işlenmemiş kütükten yapılır. Rusya’nın büyük kısmında,
Kuzey Avrupa’ daki kır evleri, A.B.D.’ ndeki kütük evler (log cabin/log house) bunlar
arasındadır (Fotoğraf 23). Ormanların ortadan kalkmış olduğu, Orta Avrupa’dan Çin’in
bazı kesimlerine kadar birbirinden çok farklı ülkelerde yer alan bazı orta iklim
bölgelerinde kır sakinleri bir zamanlar, ahşap bir karkas halinde yükselen yapının
boşluklarını başka türde bir malzeme ile doldurmak yoluyla, yarı-ahşap evler
yapıyorlardı. Samanla karıştırılmış topraktan yapılmış olanlar ise, Rusya steplerinde ve
ilk yerleşme sırasında A.B.D.’nin Büyük Ovalar’ında yapılanlar gibi, preri ve
tundraların tipik evleridir. Göçebe hayvancılıkla uğraşanlar da, Türkiye dahil
Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Orta Asya ve dünyanın başka birçok yerinde kendi çevre
koşullarına uygun olarak, deriden veya yünden dokunmuş kumaş veya kilimden
yapılmış taşınabilir çadırlarda yaşarlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002) (Fotoğraf 26).

Fotoğraf 26: Ülkemizde eskiden çok daha fazla kullanılan ve göçebe hayvancılıkla
uğraşan yörüklerin yaşadığı yer olan kır çadırdan bir yapay görünüm
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Geleneksel çiftlik veya köy evlerinde, planlar da kültürden kültüre değişiklik
gösterir. Bunlardan birisi, insanların, çiftlik hayvanları ve depolama kolaylıklarının tek
bir yapıda, bir çatı altında toplandığı çiftlik birimi veya “birim halinde çiftlik”tir. En
basit haliyle bu tür evler dikdörtgen ve tek katlıdır. İnsanlar ve hayvanlar yapının iki zıt
ucunu işgal ederler. Çoğu kez de insanların ve hayvanların yaşadıkları kesimleri
ayıracak bir duvar bile yoktur. Daha karmaşık çitliklerde konut çok katlı olur ve hayvan
ve insanları ayrı katlarda yaşayacakları şekilde düzenlenmiştir. Her iki türdeki çiftlik
veya köy evine de, ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, gelişmiş
bölgelerde de, örneğin Avrupa’nın her yerinde rastlanmaktadır (Tümertekin ve Özgüç,
2002).
Daha fazla rastlanan çiftlik binası türü ise evin, hayvan ağılının ve makine
teçhizatın ayrı ayrı yapıları işgal ettikleri türdür. Avlulu çiftlik bu kategorideki en sık
rastlanan çiftlik türüdür. Bu tür çiftlikte çeşitli binalar kaplı bir avlu etrafında
toplanmışlardır. Yine bu tür çiftlikler, And Dağlarında İnka yerleşmeleri, orta
Almanya’nın tepelik kesimleri ve doğu Çin gibi, birbiriyle ilişkisiz kültür bölgelerinde
bile görülebilmektedir. Gerek mahremiyet gerekse korunma sağladıkları için de daha
geniş bir yayılma alanı bulmuşlardır. Alman kökenli Avrupalıların göç ettikleri ve
yerleştikleri Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil, çoğu ülkede böyle
yaygın bir yerleşme kalıbına sahip çiftlikler egemen durumdadır. Bir avlu etrafında
birbirine bağlı bir şekilde olmak yerine, çiftlik binaları belirli bir kalıba bağlı olmaksızın
birbirlerinden aralıklı olarak yerleştirilmişlerdir. Yaygın bir plana sahip çiftliklere,
özellikle yangın tehlikesinin çok büyük olduğu ahşap inşaat alanlarında daha sık
rastlanır. Binaların birbirinden aralıklı olarak yerleştirilmesi yangının bir binadan
diğerine yayılma tehlikesini azaltmaktadır. Malzeme bileşimi, bina ve çiftlik planları
gibi, kırsal mimarinin hepsi de önemli olan unsurları yanında, konutların ve çiftliklerin
sayısız başka özellikleri de vardır. Çatının şekli veya biçimi, ocak yerini tutacak
donanımlar ve hatta kapı ile pencerelerin yer seçimi ve sayıları gibi ayrıntı sayılabilecek
özellikler bile önemli birer özellik olarak kabul edilmektedir (Tümertekin ve Özgüç,
2002).

8.3. Popüler Kültür
Şehir kültürü de denilebilecek olan popüler kültür ise, halk kültürünün
(geleneksel kültürün) tersine, geleneklere bağlı değildir. Çoğu kez de geleneklere bilinçli
bir muhalif gibidir ve aslında bir miktar mevcut olsa da, geleneklerle herhangi bir
bağlantı sürekli reddedilir. Geleneksel usullerle yapılan nesneler halk toplulukları
dışında var oldukları zaman bile halk kültürünü temsil ederken ve iki-üç nesillik bir
gelenek içinde üretilirken, popüler kültür sürekli bir değişim içindedir. Popüler kültür
gelenekselden çok alışılmışın dışında olan, halk topluluğu içinde kullanım veya zevk
için üretilen el sanatlarından çok, kitlesel üretime ve kitlesel pazarlamaya önem verir.
Popüler kültür, çoğu kez, yarının yenilikleriyle hemencecik yer değiştiren kısa ömürlü
bir kültürdür. Bu da popüler maddi kültürün bir kitlesel üretim koleksiyonu olduğu
demek değildir. Bir unsur veya tarzın kitlesel üretilmesi için ilk önce çıktığı noktadan
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itibaren yayılmasıyla talebin artması gerekir. Modern kitlesel üretim her zaman erken
davranmaz, fakat daha çok hızla değişen kitlesel zevklerin oturmasını bekler
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Popüler ve halk kültürlerinin birbirleriyle çelişen kültürel alternatifler olduğu
daha önce belirtilmişti. Popüler kültür durmadan değişen, esas olarak da şehirsel
alanlarda yaşayan büyük, türdeş olmayan nüfus gruplarına dayanan bir kültür türüdür.
Bu tür kültürde fabrikalarda makineler tarafından kitlesel üretim yapılırken, para
ekonomisi de egemen durumdadır. Bireyler arasındaki ilişkiler halk
toplumlarındakilerden daha fazla sayıda fakat daha az kişisel olurken, bireyler arasındali
ilişkiler de daha zayıftır. İnsanlar daha hareketli, çevreye ve yere daha az bağlıdır. İş
bölünümünde farklılaşma, son derece uzmanlaşmış “meslekler” ve “işler” bu tür
toplumun hayatını kazanma yollarını oluşturmaktadır. Polis, ordu ve mahkemeler gibi
güvenlik denetleme kurumları düzenin sağlanmasında ailenin ve dini kurumların yerini
almaktadır. Popüler kültürün en önemli ayırt edici özelliği değişimdir. Değişim o kadar
güçlü bir faktördür ki, bazı kimselerin ona uyum sağlaması mümkün olamaz ve bunlar
değişimi daha çok “gelecek korkusu” terimiyle açıklanan bir güvensizlik olarak
algılarlar.
Batı Avrupa, A.B.D., Kanada ve başka gelişmiş kabul edilen bölge ve ülkelerde
halkın büyük çoğunluğu halk kültürüne değil, popüler kültüre mensuptur. Sanayileşme,
şehirleşme, zorunlu eğitimin artması ve işten arta kalan zamanı geçirme popüler
kültürün yayılmasına, halk kültürünün de gerilemesine hep birlikte katkıda
bulunmuşlardır. Yeni nesiller muhafazakâr; güvenli, istikrarlı geleneksel halk kültürünü
terk ederek, popüler kültürün sunduğu özgür, açık, dinamik yaşam tarzına heyecanla
kucak açarlar. Gelenekselden, bir bakıma modern denilebilecek olan popüler kültüre
geçişten maddi olarak kazanç sağlandıysa da, bu, popüler kültürün halk kültüründen
üstün olduğu anlamına gelmez. Aslında, her ikisini de iki kültürel ekstrem (uç nokta)
olarak almak ve popüler kültürün benimsenmesinin bazı dezavantajları da beraberinde
getirdiğini unutmamak gerekir. Gerçekten de, zayıflayan aile bağları ve kişisel ilişkiler
bunlar arasındadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Popüler kültür elemanları da bir yerden bir yere göre değişiklik gösterirler. Bu
değişiklik halk kültürlerindeki gibi mekânda hemen kısa mesafeler dahilinde olmamakla
birlikte, yerel ölçekte bile, bölgesel kalıplar ortaya konulabilmektedir. Örneğin, popüler
kültürün kaynağı sayılan Kuzey Amerika’da bile, örneğin, New England’ın popüler
kültürü; Kaliforniya, batı Kanada veya A.B.D.’nin güneyindekinden birçok bakımdan
farklıdır. Coğrafyacı bu mekânsal farklılıkları ve nedenlerini bilmek istemekle birlikte,
aynı derecede de kültürün halk tarafından benimsenmesindeki mekânsal benzerliklerle
de ilgilidir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kültürel yayılma olgusu, popüler kültürde de aynen işlemekte ve popüler kültür
unsurlarının yayılmasını sağlamaktadır. Fakat bu kez, halk kültürünün tersine,
yayılmanın hızı çok fazla olmaktadır. Geçmiş zamanlarda yeniliklerin kendi alansal
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yayılmalarını tamamlamaları için binlerce yıl gerekliydi. Hatta 19. yüzyıl başları gibi
daha yakın dönemlerde bile normal bir zaman aralığı on yıllarla ölçülüyordu. Popüler
kültürde, modern ulaşım ve iletişim ağları, kültürel yayılmanın haftalar hatta günler
içinde gerçekleşmesini sağlarken, artık “internet” vb. ağlarla bu yayılma yalnızca
saniyeler almaktadır. “Değişime yatkın olmak” popüler kültür için yayılmayı özellikle
önemli kılan bir husustur. Hızlı yayılmayı sağlayan donanımların “elde
edilebilirliği”nin popüler kültür değişimlerindeki belli başlı nedenlerden birisi olduğu da
bir gerçektir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 27: Popüler kültürün önemli unsurlarından birisi olan McDonald’s
Japonya’da.
Geleneksel halk toplulukları arasında bile kültürel yayılma, uluslararası
sınırlara aldırmamıştır. Fakat popüler kültürde yenilikler, ülkeler ve kıtalar arasında jet
uçakları ve uydu antenli televizyon yayınları kadar hızlı yayılmaktadır. Sonuç olarak da
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa popüler kültürleri oldukça birbirine benzer hale gelmiş,
birbiriyle sürekli temasa geçmişler ve tüm dünya genelinde yayılma göstermişlerdir. Kot
pantolonlu gençler dünyanın birçok yerinde en küçük kasabalarda bile Hollywood
yapımı Amerikan filmlerine gitmekte, Moskova’da, Pekin’de, Japonya’da hatta artık
dünyanın giderek daha çok sayıdaki gelişmekte olan ülkesinde, insanlar Amerikan icadı
“fast food”ların en büyüğü olan McDonald’s’lar önünde kuyruklar oluşturmaktadır
(Fotoğraf 27, Fotoğraf 28, Fotoğraf 29). Medyanın etkisiyle ve küresel markaların
pazarları ele geçirmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerde zamanla Batı’nın popüler
kültürü daha çok benimsenmeye başlanmıştır. Popüler kültürün uluslararası yayılışı o
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kadar başarılı olmuştur ki birçok insan artık aynı “küresel (global) bir kültürün”
özelliklerini paylaşmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 28: Moskova’daki McDonald’s önünde müşteriler uzun kuyruklar
oluşturmuşlar

Fotoğraf 29: Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki McDonald’s
Kitle iletişim araçları, çok geniş alanlarda gerçekleşen kültürel yayılmanın
hemen hemen sürekli olmasını sağlarken, bu yayılış, eğer iletişim araçları tarafından
reddederse, çok büyük ölçüde geciktirilebilmektedir. Küreselleşmeyle birlikte neredeyse
ortadan kalkmaya başlamakla birlikte, geçmişte, radyo ve TV istasyonlarını kontrol
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altında tutmak, popüler kültürün yayılma yollarını da bir anlamda kontrol altında tutmak
oluyordu.
Popüler kültürün çevre üzerinde etkisi: Popüler kültürün ekolojisi ise hiç de
geleneksel halk kültürününkinden az değildir. Popüler kültür içinde işlev gören insanlar
da hem fiziki çevrelerini etkilerler hem de ondan etkilenirler. Popüler kültür, büyük
ölçüde sanayileşme ve teknolojik gelişmenin ürünü olduğu için, çevreyle bağları halk
kültüründen daha az sıkıdır. Fakat, makineleri ve iletişim araçlarıyla, teknoloji doğayla
sıkı temastan bizi alıkoymuş ve de çevresel felaketleri azaltmışsa da, fiziki çevre hala
popüler kültür üzerinde etkili olabilmektedir. Örneğin, A.B.D.’nde basketbol belki de
soğuk hava yüzünden geleneksel bir kapalı salon sporu haline gelmiştir. Aynı şey,
bowling ve buz hokeyi için de söylenebilir. Buna rağmen, iklimin etkisi giderek iyice
azalmaktadır. Üzerleri kapalı dev stadyumlar artık futbol ve beysbolu içeride de
oynanabilir kılmıştır. Örneğin yapay dalga yapma makineleri su kayağının Arizona
Çölü’nde, hatta alışveriş merkezlerinde (örneğin Kanada’da Edmonton Shopping
Mall) bile yapılmasını sağlamıştır. Diğer bir örnek de Birleşik Arab Emirlikleri’nin
Dubai şehrindeki kapalı yapay kayak pistidir (Fotoğraf 30). Fakat bu örneklerin de
gösterdiği gibi, popüler yaşam tarzı bir yüksek-enerji kullanım kültürü haline gelmiştir.
Popüler kültürde yayma veya yayılma donanımları bile büyük miktarlarda elektrik ve
benzine ihtiyaç duyurmakta, işgücünden tasarruf sağlayan sayısız makine zaten
azalmakta olan fosil yakıtlara ve de diğer enerji kaynaklarına olan talebi arttırmaktadır
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Fotoğraf 30: Dubai şehrindeki kapalı yapay kayak pisti
Popüler kültürün de fiziki çevreden bazı ağır talepleri vardır. Artık boş zamanın
büyük bir kısmı, doğal ortamlarda ve şehirlerin dışında yer alan bazı mekânlarda
geçirilmektedir. İnsan eli değmemiş, doğal alanlara son çeyrek yüzyılda talep çok
artmıştır ve bu artış sona erecek gibi de görünmemektedir.
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Yürüyüşçüler, kampçılar, avcılar, balık tutanlar, bisikletçiler, kar arabası
meraklıları, sörfçüler, dağcılar, mağaracılar, tekneciler, manzara izleyicileri, piknikçiler,
hafta sonu tatilcileri ve diğerleri kırsal alanlardan tahmin edilemeyecek kadar çok mekan
talep etmektedirler. İnsanların kitleler halinde açık alanlardaki varlıkları, doğal çevrenin
tahrip olmasını da beraberinde getirmektedir. Aynen şehirlerdeki gibi, ulusal parklar
artık trafik tıkanıklığı, kalabalıklık, çöp ve gürültü kirliliğinin sıkıntısını çekmektedirler.
Rekreasyon faaliyetlerinin daha yoğun olduğu gelişmiş ülkelerde, daha az kalabalık
doğal alanlarda, ayda birkaç yüz yürüyüşçü bile bitki örtüsünün tahribine, erozyon
artışına ve doğal hayatın ortadan kalkmasına varacak kadar yürüyüş güzergâhları
üzerinde baskı yapabilmektedir. Hatta, iyi niyetli, en korumacı fikirli ziyaretçiler bile
(örneğin ekoturistler) bir miktar bozulmaya yol açabilmektedirler. Modern çağ ve
popüler kültürün paradokslarından birisi de nüfus ne kadar çok şehirlerde yığılıyorsa
açık alanlar üzerindeki baskının da o kadar çok arttığıdır. İnsanlar bu tür bölgelerde tatil
geçirmeye giderken, popüler kültürlerini de yanlarında taşımaktadırlar.
Bazı ülkeler turist patlamasına sırf doğal alanları her zamankinden daha
erişilebilir, daha kalabalık ve daha fazla tahrip edilmiş kıldıkları için tepki
göstermektedirler. A.B.D. gibi bazıları da ulusal park turizmi ile vahşi doğal alanlar
turizmi arasında artık bir ayırım gözetmeye başlamıştır. Rekreasyon faaliyetlerinin
getirebileceği tahribattan kurtarabilme umuduyla birçok vahşi doğal alana erişim
sınırlandırılmıştır. Bazı ulusal parklarda da özel otomobil ve kamp araçlarıyla giriş
kısıtlanmıştır. Fakat yine de bunlar dışında kalan alanlarda, çevre üzerindeki
rekreasyonel saldırı sürmektedir.
İletişim araçlarının yarattığı etki, popüler kültürdeki bütünleşmeye en güzel
örneği oluşturmaktadır. Aslında aynı zamanda iletişim ağı, yeni alt-kültürler
yaratılmasına ve bazı geleneksel olanların da ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır.
Bunların benzer geçmişe, benzer ilgi alanlarına, benzer tercihlere veya benzer inançlara
sahip kişileri birbirleriyle daha sık temasa geçirerek bilinçliliğin ve hatta etnik ve ırksal
çizgilerde militanlığın artmasına yardımcı olduklarına da inanılmaktadır. Gerçekten de
medya, mekânsal olarak farklı popüler kültürler yaratılmasında da etkili olmaktadır
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Uygulamalar
Yaşadığınız yerde, geleneksek kültürün mü yoksa popüler kültürün mü etkili
olduğunu irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız yerde, geleneksek kültür mü yoksa popüler kültür mü etkilidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geleneksel (halk) kültürü ile popüler kültürü ayrıntılarıyla öğrendik.
Her iki kültürün de doğal çevreyi değişime uğrattığını yine benzer şekilde doğal
çevrenin de her iki kültürü etkilediğini öğrendik. Ayrıca popüler kültürün, küreselleşme
ve medya aracılıyla tüm dünya genelinde bir yayılma halinde olduğunu da öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün unsurlarından değildir?
a) Binalar
b) Anıtlar
c) Giysiler
d) Folklor
e) Mezar Taşları
2) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün unsurlarından bir tanesidir?
a) Halk şarkıları
b) Peri masalları
c) Yerleşme kalıpları
d) Batıl inançlar
e) Alışkanlıklar
3) Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan kültürün unsurlarından bir tanesidir?
a) Dil aksanları
b) Tapınaklar
c) Çiftlik planları
d) Dekoratif eşyalar
e) Taşıma araçları
4) Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan kültürün unsurlarından bir tanesi
değildir?
a) Folklor
b) Halk şarkıları
c) Batıl inançlar
d) Alışkanlıklar
e) Yemek yeme ve pişirme araçları
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5) Farklı insanlar veya farklı kültürler arasındaki temaslar ……………….
…………………… veya …………………. ………………… yoluyla açığa çıkar.
6) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültürün özelliklerinden bir tanesi değildir?
a) Maddi kültür hareketli değildir.
b) Maddi kültür, kültürün yüksek derecedeki anlatımıdır.
c) Maddi kültür birikimi, kalkınmada sürekliliğin temelini oluşturur.
d) Maddi kültür sürekli olarak değişime uğratılabilir.
e) Maddi kültür kültürün tek dayanıklı, sayısallaştırılabilir dışa vuran
özelliğidir.
7) Kültürel özellikler ister maddi kültür gibi dokunulabilir şekilde olsun, isterse
kültürün yalnızca bir ifade şekli olsun, iki büyük kültür grubu içinde ele alınmaktadırlar.
Bunlar;
……………………………………………..
ve
………………………………….. dür.
8) Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün özelliklerinden bir tanesi değildir?
a) Popüler kültür geleneklere bağlı değildir.
b) Popüler kültür kısa ömürlü bir kültürdür.
c) Popüler kültürün en önemli ayırt edici özelliği durağan olmasıdır.
d) Popüler kültür çoğu kez geleneklere bilinçli bir muhalif gibidir.
e) Popüler kültür kitlesel üretime ve kitlesel pazarlamaya önem verir.
9) Popüler kültürün en önemli ayırt edici özelliği …………………………..dir.
10) Popüler kültürün uluslararası yayılışı o kadar başarılı olmuştur ki birçok
insan artık aynı kültürün yani ……………………………. …………………………….
özelliklerini paylaşmaktadır.

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) kültür transferi veya kültür uyarlanması, 6) a, 7)
geleneksel kültür (halk kültürü) ve popüler kültür, 8) c, 9) değişim, 10) küresel (global)
bir kültürün
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9. KÜLTÜR BÖLGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kültür Bölgeleri
9.1.1. Avrupa (Batı) Kültür Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür Bölgeleri kavramından ne anlıyorsunuz?
2) Siz dünya genelinde yayılış gösteren hangi kültür bölgesinde yaşıyorsunuz?
3) Avrupa (Batı) Kültür bölgesiyle ilgili ne biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültür Bölgeleri

Dünya genelinde yayılış
gösteren kültür
bölgelerinin neler
olduğunu ve nerelerde
yayılış gösterdiği
öğrenilecektir.

Avrupa (Batı) Kültür
Bölgesi

Avrupa (Batı) Kültür
Bölgesinin özellikleri
ayrıntılarıyla
öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kültür bölgeleriyle ilgili ders
notunun belirli kısmının
okunmasıyla.

Avrupa (Batı) Kültür Bölgesiyle
ilgili ders notunun okunmasıyla.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültür Bölgeleri

•

Avrupa Kültür Bölgesi
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Giriş
Herhangi bir kültür özelliğinin veya özelliklerinin incelenmesi veya tek bir
özelliğin oluşturduğu kültür bölgelerinin haritada gösterilebilmesi için önce ele alınacak
kültür elemanlarının neler olduğunun belirlenmesi gerekir. Yerleşmenin çeşitli
özellikleri, arazi kullanılış türü ve maddi kültür, bu tür elemanların mekân üzerinde
hemen yansıyanlarıdır. Bunun yanında, dil, kültürel önceliklerin sözel yansıması ve
kültür içi iletişim aracıdır. Din, kültürel değer sistemlerinin anahtarı olurken, zaman
zaman da toplumsal zorlamalara karşı bir sübap oluşturur. Irk, coğrafyacılar için
yalnızca kültürel bağlamda ve toplumsal sınıf ile diğer toplumsal olgularla ilişkili olarak
bir anlam ifade eden bir dizi fiziksel davranış olarak tanımlanır. Nüfus dağılışı ve nüfus
toplanma alanları toplumun çeşitli yönlerinde yansır ve bu yönleri yansıtır. Nüfusun
kültürle ilgili elemanları arasında yalnızca dağılışı yoktur, aynı zamanda, cinsiyet oranı,
büyüme kalıbı, sağlık yapısı ve hareketliliği (göçler) de vardır. Bu unsurlar bir toplumu
ve onun kültürünü özellikle etkilerler. Siyasal örgütlenme de bir diğer elemandır; bir
toplumu neyin ve kimin yönettiği, yönetimin şekli ve yapısı, siyasal kurumlar ve güç
merkezinin yer seçimi bu hususla ilgilidir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Daha önce de üzerinde durulduğu gibi, maddi kültürün içine ise fiziksel olarak
binalar, işlevsel yapılar, hatta kültürün el ve süsleme sanatları bakımından gelenekleri
girer. Maddi kültür, hayat tarzını yansıtır ve mekânın örgütlenmesini bile etkileyebilir.
Ekonomik kalkınma düzeyi de genellikle bir kültürün teknolojisini yansıtır. Bir
kültürde hayatını kazanma yolları, yaşam standardını belirleyen ve yansıtan değişkenler,
diğer bütün faktörler kadar kültürün bir parçasıdırlar. Konutların türü ve dağılışı ile
toplumun meslek yapısını, ekonomik faaliyetlerini, arazi mülkiyeti ve kullanılışını da
içine alan, mekânın örgütlenmesi (yani bir bütün halinde yerleşme) kültürün diğer
bütün elemanlarıyla çok sıkı bir şekilde ilişkilidir.
Bütün kültür unsurlarının belirli bir dağılış kalıbı vardır. Her bir eleman diğer
bir kültür elemanını etkiler ve onlardan etkilenir. Kültürün fiziksel çevresiyle
etkileşiminden ortaya çıkan sonuç da, daha önce ele alınan, kültürel coğrafi
görünümdür. Kültürel coğrafi görünümün bir bütün olarak veya “kültür bölgeleri”
şeklinde parça parça incelenmesi Beşeri Coğrafya’nın ana konularından birisini
oluşturmaktadır.
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9.1. Kültür Bölgeleri
Her bir kültür bölgesi kendine özgüdür; tek bir kültürel olgunun dağılışı bir
başkasınınkiyle çok ender olarak denk düşer. Kültür bölgelerinin incelenmesinde de,
Beşeri Coğrafya’daki diğer bölge incelemelerinde olduğu gibi, genellikle, iki tür bölge
ayırımı söz konusudur. Bunlar; şekilsel (formal) bölgeler ve işlevsel (fonksiyonel)
bölgeler vardır. Ancak bunlara sık sık bir de vernaküler kültür bölgesi veya halk
kültürü bölgesi denilen üçüncü bir bölge türü daha eklenmektedir (Tümertekin ve
Özgüç, 2002)
Şekilsel kültür bölgeleri: Bir şekilsel (formal) kültür bölgesi, bir veya daha çok
kültür özelliğini paylaşan insanların yerleşmiş oldukları alan olarak tanımlanabilir. Bir
örnek verilir ise, Kenya’da Masai kabilesi kendilerine özgü ritüel (dinsel) danslar
geliştirmişlerdir ve hala bu kültürel özelliklerini korumaktadırlar. Kültürle uğraşan
coğrafyacı bu özel tür dansın icra edildiği Afrika köylerini harita üzerine işaretleyerek
tek özellikli bir formal (şekilsel) kültür bölgesini ortaya çıkarabilir. Doğal olarak, sokağa
çıkıp da hemen bir şekilsel kültür bölgesi bulmak mümkün değildir.
Coğrafyacılar şekilsel kültür bölgesinin benzer kültür özelliklerine sahip
insanları gruplandırmada yararlı olduğu, yine bu tür bir bölgenin kültürdeki mekânsal
farklılıkları tasvir etmede kullanılabilecek bir araç olduğu kanısındadırlar. Örneğin,
dillerin dağılışını gösteren bir harita üzerinde çizilen bir Alman dil bölgesi, Almanca
konuşulan alanı gösterecektir. Diğer bir örnek de buğday tarımı yapılan kültür bölgesi
dünyanın en önemli ürün olarak buğdayın yetiştirildiği alanlarını tasvir edecektir.
Almanca konuşma ve buğday yetiştirme şekilsel bölge kavramını en basit düzeyinde ele
almaktır. Çünkü her ikisi de tek bir kültürel unsura dayandırılmıştır. Daha sık
rastlanan kültür bölgeleri birbiriyle ilişkili çoklu özelliklere sahip olanlardır. Örneğin,
herhangi bir Ortadoğu ülkesindeki pazar yeri ürünleri, pazarlama şekli, mimari ve
giyim-kuşam, hepsi birlikte bir bölgesel kimlik oluşturarak, çok özellikli şekilsel bir
kültür bölgesini açıkça yansıtacaktır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Şekilsel kültür bölgeleri bir ölçüde coğrafyacının kendi arzusuyla yarattıklarıdır.
Hiçbir zaman iki kültürel özellik aynı dağılış kalıbına sahip değildir. Bu yüzden de bir
kültür bölgesinin arazi bakımından uzantısını belirlemek için bölgeyi tanımlamada
kullanılan özelliklerin neler olduğuna bakmak gerekir.
Kültür coğrafyacıları sık sık kültür bölgelerini bir kültürün ortaya koyduğu
özellikler toplamına göre sınırlandırmaya çalışırlar. Antropolojiden türemiş kültür alanı
terimi bazen bu tür bölgeler için kullanılır. Göz önüne alınan özelliklerin çok karmaşık
olması yüzünden, kültür alanları daha az özelliğe dayandırılan şekilsel bölgelerden daha
keyfi bir şekilde sınırlandırılırlar.
Şekilsel bir kültür bölgesini ayırt etmeye çalışan bir coğrafyacının kültürel
sınırlar üzerinde durması gerekir. Bölgesel sınırların belirlenmesi sorunu kültürel
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bölgelerde de açıkça ortaya çıkmaktadır. Kültürler akışkan olduğundan, tek bir kültür
özelliğinin haritalanması durumunda bile bu tür sınırlar çok ender olarak keskin bir
şekilde belirmektedir. Bu nedenle de coğrafyacılar, daha evvel de belirtildiği gibi,
kültürel sınır çizgilerinden çok, sınır zonlarından veya geçiş halindeki sınırlardan söz
ederler. Herhangi iki özelliğin hiçbir zaman aynı mekansal dağılışa sahip olamayacağı
zaten bilindiğinden, doğal olarak bu zonlar da, inceleme sırasında ele alınan kültürel
özelliğe eklenen başka her bir kültürel özellikle birlikte, genişleme göstereceklerdir
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Çoğu şekilsel kültür bölgesinin, ele alınan özelliğin kendisini en şiddetle
gösterdiği, bir merkezi alanı vardır. Bu merkezden uzaklaştıkça, temel özellik zayıflar
ve kaybolur. Keskin bir şekilde ortaya çıkmış sınırların bulunduğu yerlerde, genellikle,
farklı kültür gruplarını ayıran fiziki engeller veya kapalı siyasal sınırlar söz konusudur.
Fakat birçok durumda da kültürler sınır zonları vasıtasıyla yavaş yavaş birbirleriyle
harman olurlar. İster zon isterse çizgi olsun, kültürel sınırlar, Orta Avrupa’da olduğu
gibi, çoğu kez kendilerini yaratan güçler ortadan kalktıktan çok sonra bile ayakta
kalmaya devam ederler. Gerçekten de, çeşitli devreleri bir arada gösteren bir Orta
Avrupa ülkeler haritasına bakıldığında, doğu-batı doğrultulu kültürel bölünmenin
Romalılar zamanından beri aşağı yukarı aynı kaldığı anlaşılacaktır. Bu eski kültürel
bölünüş siyasal, yasal, dinsel, toplumsal, ekonomik olarak ve yer adları açısından birçok
şekle girmiş; Almanlar’ın Orta Avrupa’yı tek bir ülke haline getirme çabalarına rağmen,
Orta Avrupa kültürü ayakta kalmakta direnmiştir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
İşlevsel kültür bölgeleri: Bir işlevsel (fonksiyonel) kültür bölgesi bir şekilsel
kültür bölgesinden oldukça farklıdır. Şekilsel bölgenin en önemli özelliği kültürel
türdeşliktir. Ayrıca, şekilsel kültür bölgesi somut olmaktan çok, soyuttur. Bunun
tersine, işlevsel kültür bölgesi ise kültürel bakımdan genellikle türdeş değildir; bunun
yerine, siyasal, ekonomik ve toplumsal işlev görecek şekilde örgütlenmiş bir alandır.
Bir şehir, bağımsız bir devlet, bir ticaret alanı, bir çiftlik, kilise veya cami gibi bir
dini kurumun etki alanı, bir bankanın etki alanı hepsi işlevsel bölgeye örneklerdir.
İşlevsel kültür bölgelerinin de, eşgüdümün sağlandığı ve yönlendirildiği nod’ları veya
düğüm noktaları vardır. Bu tür nod’lara örnek olarak, şehir belediye binaları, ulusal
başkentler, oy kullanma yerleri, dini kurumlar, fabrikalar, çiftlikler ve bankalar vb.
verilebilir. Bu yüzden, işlevsel bölgelere “nodal” (çekirdeksel) bölgeler de denir.
İşlevsel bölgenin etki alanı çekirdekten kenarlara doğru zayıflar. Ancak bu etki
alanı bölgenin büyüklüğüyle orantılıdır. Örneğin, mamul maddelerin satış alanları
bölgenin büyüklüğüyle ilgili sınır sorununu yansıtır. Ne zaman bir şişe (veya kutu)
içecek alsak, dinamik bir işlevsel kültür bölgesinin parçasıyız demektir. Seçtiğimiz şişe
bulunduğumuz bölgeye bağlıdır. Alanımız ülke çapında mı, bölgesel mi veya yalnızca
yerel işlevsel bir ağ mı? Bazı markaların yalnızca yerel talebi karşılaması yüzünden
merkezi noktaları yalnızca üretim tesisleri olurken, bazı markalar ise artık çeşitli
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ülkelerde ve ülkelerin çeşitli yerlerinde tesislerini kurarak pazar alanlarını, dolayısıyla
işlevsel kültür bölgelerinin sınırlarını genişletmişlerdir.
Geleneksel halk kültürü bölgeleri (Vernaküler kültür bölgeler): Bazı
coğrafyacılar vernaküler (yerel halk özelliğine ait) veya algılanan olarak anılan üçüncü
bir tür kültür bölgesi daha kabul etmektedirler. Bu, şekilsel veya işlevsel bir durum
olmadığı halde, yaygın kabul gören ve bölgesel adının kullanımının da kanıtladığı gibi,
içinde yaşayanlar arasında varlığı kabul edilmiş bir bölgedir. Bu tür bazı bölgeler fiziki
çevre özelliklerine dayanırken, diğer bazıları ekonomik, siyasal, tarihsel vb.
özellikleriyle ortaya çıkarlar. Diğer kültür bölgeleri gibi, geleneksel halk kültürü
bölgeleri de kesin sınırlardan yoksundurlar; şekil dışı oldukları için de ayırt edilmeleri
çok güçtür. Herkes yaklaşık olarak bölgenin nerede olduğunu bilir fakat sınırlarını kesin
olarak tanımlayamaz. Yine, bu tür algılanan bölgeler, toplum duygusunun fazlasıyla
hissedildiği, çıkarların paylaşılmasının önemli olduğu bölgelerdir. Bu tür bölgeler
herhangi bir zamanda kitle haberleşme ağıyla, kampanyalarla da yaratılabilirler
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Algılanan kültür bölgeleri, işlevsel veya şekilsel türlerden oldukça farklıdır.
Çoğu kez tek bir şehirsel düğüm noktasına (nod) sahip oldukları halde, işlevsel
bölgeler için gerekli olan örgütlenmeden yoksun bulunurken, şekilsel bölgelere
özelliğini veren kültürel türdeşliği de pek göstermezler. Popüler veya halk kültürüne kök
salmış, kendilerine özgü bir bölge tipi oluştururlar. Bu tür bölgelere coğrafyacıların
ilgisi giderek artmaktadır.
Tek tek halk grupları kendi kültürlerine göre sınıflandırılmalarını mümkün kılan
karakteristik bir özellikler bütünlüğüne sahiptirler. Fakat, gerek özelliklerin yapısı
gerekse bu özelliklerin çok sayıda kombinasyonunun mümkün olması nedeniyle bir
sınıflandırmaya gitmek son derece güçtür. Bu bakımdan sınıflandırmanın, diğer
özelliklere de rehber oluşturacak sınırlı sayıda anahtar kültür elemanlarının seçimine
dayandırılması gerekmektedir. Din ve dil bu tür anahtar elemanlara birer örnektir.
Bununla birlikte, bu elemanlar bir kültürde iyi bir gösterge olurken, diğer bir kültürde o
kültüre özelliğini kazandıran eleman olarak ortaya çıkmamalarından dolayı kültür
alanlarının sınıflandırılmalarında güçlükler vardır. Ayrıca, din gibi, haritalanması
oldukça güç olan tek tek kültürel unsurların bu tür alanların sınırlandırılmasında belirli
bazı elemanlarla birlikte kullanılması işi daha da güçleştirmektedir. Böylece, kültür
alemleri, hatta kültür bölgeleri ancak çok büyük genellemelere gidilerek
belirlenebilmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Güçlüklere rağmen, belirli bir ortak geleneksel kültürle bütünleştikleri kabul
edilerek, dünya ölçeğinde geniş yer tutan bölge veya alanlar “kültür alemleri” (bazen
de “kültür bölgeleri”) olarak anılırlar (Şekil 3).
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Şekil 3: Dünyanın belli başlı kültür bölgeleri
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Birçok Beşeri Coğrafya ders kitabında, dünyadaki belli başlı kültürler “dünya
kültür alemleri” şeklinde ele alınmaya çalışılırken, alan ne kadar büyükse ayrıntıya
girmenin de o kadar güç olduğu, dolayısıyla genelleştirmelerden kaçınılamayacağı da
daima vurgulanır. Daha çok “kültür alemleri” olarak anılan bu tür bölge ayırımında
özellikle ağır basan bölgesel elemanlar esas alınsa da (örneğin “Arap Dünyası” , “İslam
Dünyası” veya “Latin Amerika” gibi), bu bölgelerde, bölgeyi tanımlamada kullanılan
unsurlar dışında başka unsurların da bulunduğu unutulmamalıdır. Örneğin, Arap
Dünyası olarak ayrılan bölgede Arap olmayanların veya İslam Dünyasında Müslüman
(Lübnanlı Hıristiyanlar) olmayanların da bulunması gibi. Coğrafyacı Harm de Blij
(1977) “Dünya Kültür Alemleri” başlıklı haritasında genelleştirilmiş 12 büyük kültür
bölgesi sıralamıştı. Bunlar; (1) Güneybatı Asya-Kuzey Afrika, (2) Avrupa, (3) Hindistan
ve çevresi, (4) Çin Dünyası, (5) Güneydoğu Asya, (6) Afrika, (7) Orta ve Güney
Amerika, (8) Kuzey Amerika, (9) Avustralya, (10) Sovyetler Birliği, (11) Japonya, (12)
Pasifik Dünyası idi. Ayrıca, tarihsel, fızyografık ve kültürel faktörler göz önüne
alınarak alt bölümler de ayrılmıştı. Örneğin, Güneybatı Asya-Kuzey Afrika’da
“Araplar”, “Arap olmayanlar” gibi. De Blij ve Muller, Sovyetler Birliği’ni Rusya olarak
değiştirip, 1997’de de bu 12 bölgeyi kullanmayı sürdürmüşlerdir. Kültürel coğrafya
incelemelerinde, kendine özgü özellikleri olan binlerce kültür grubu var olduğu için,
hem bu kadar genelleştirmelere gidilemez hem de bundan doğru bir sonuç çıkarılamaz.
Fakat, buna rağmen, genelleştirmelere ihtiyaç duyulduğu da ortadadır (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
Birçok coğrafyacı da Eski Dünya’nın bölgelerini esas almaktadırlar. Genel
olarak bunlar Avrupa, Şark (Oryantal), İslam ve Afrika kültür bölgeleridir. Bazı bilim
adamları bunlara Pasifik’i de eklerken; bazıları ise aynı bölünümü esas almakla
birlikte, “kültür alemi” yerine “kültür bölgesi” terimini tercih etmektedirler. Avrupa
kültür bölgesinin alt bölgeleri olan Slav-Rus, Latin Amerika, Anglo-Amerika,
Avustralya-Yeni Zelanda ve Pasifik kültür bölgelerini, Avrupa etkisinin büyük ölçüde
olması ve en azından 15. yüzyıldan beri yerel kültürleri büyük ölçüde değişime
uğratması (hatta yer yer ortadan kaldırması) nedeniyle, ayrıca almaktadırlar (Şekil 3).
Aşağıda bu alemlere, kültürel değişim ve gelişme çizgilerine de değinerek, ayrıntılı
olarak incelenecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, en önemli kültür unsurları olan “diller
ve dinler” gibi, kültürün etkilediği “nüfus özellikleri”, “göçler” ve kültürün mekanda
yansıması olan “yerleşmeler” konuları da kültür bölgelerinin tamamlayıcısıdırlar.

9.1.1. Avrupa (Batı) Kültür Alemi
Avrupa kültür alemi, geçmişten beri, kapsadığı alan bakımından kültür alemleri
içinde en büyük olanıdır ve dünya nüfusunun üçte birini ilgilendirmektedir. Bu kültür
alemi, Orta Çağ’da yalnızca Avrupa’yı kaplarken, daha sonra Kuzey ve Güney
Amerikalara, Kuzey Asya’ya, Okyanusya’veya sıçramıştır. Avrupa’daki kaynak alan
üç kısma ayrılır; fakat her birinin daha sonraki kendi uzantılarıyla bağlantıları vardır:
Akdeniz Avrupası, Latin Amerika ile; kuzeybatı Avrupa, Kuzey Amerika ve
Avustralya-Yeni Zelanda ile; ve doğu Avrupa kuzey Asya ile. Bu bağlantılar eski ve
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yeni alanlar arasındaki güçlü kültürel benzerlikleri gösterirlerse de yerleşme tarihlerinin
farklılıklarından doğan ve daha sonra artan zıtlıklar da açıkça gözlenmektedir.
Avrupa kültür aleminin çekirdek alanı olan Avrupa kültür bölgesi küçük olmakla
birlikte, karmaşık ve dinamiktir. 2000 yıldan fazla bir süredir Avrupa teknolojik
yenilikler, toplumsal ilerlemeler ve insanlığın aydınlanmasıyla ilgili başka birçok
gelişmenin ocağı olmuştur.
Avrupa kültür gelişmesinin geçmişi, Nil Vadisi ve güneybatı Asya’ya kadar
uzanır. M.Ö.5000 yılında Neolitik insan, tarım uygulamalarını da beraberinde getirerek,
Asya’dan batıya doğru göçe başlamıştı. Birkaç bin yıl içinde yerleşik hale geçerek
“medenileşmiş yaşam” kavramını ortaya çıkaran bu insanlar Avrupa’nın her yerine
yayıldılar ve Avrupalı hayat tarzını da yaydılar. Bu arada Yunan medeniyetiyle de
bağlantılı olmuştu bu gelişmeler. Daha sonra Roma İmparatorluğu egemen kültürel güç
haline geldi ve M.S. 4. yüzyıl sonlarına doğru Roma’nın etkisi, bütün Akdeniz alanına
yayıldı ve kuzeyde İngiltere’ye kadar uzandı. Askeri fetihlerle şehirler inşa ederek ve
iletişimi kolaylaştıracak bir karayolları ağı oluşturarak. Roma, bütün imparatorluk
boyunca süren bir kültürel iz bırakmıştı. Önemli katkıları arasında Latin dili, Hıristiyan
dini, hukuk ve siyasetle ilgili kavramlar, tarımsal ve teknolojik uygulamalar ve sayısız
şehrin kuruluşu vardır. Daha sonra meydana gelen karışıklıklarla, Avrupa kültürü
Karanlık Çağ denilen bir devire girmişti.
Ticaret ve sömürgecilik faaliyetleri yoluyla Avrupalılar kendi kültürlerinin
elemanlarını yakın yüzyıllarda dünyanın her tarafına yaymışlar. Ancak bunu yaparken
yerli toplumlar üzerinde çok ağır etkiler bırakmışlardır. 15. yüzyılın keşifler ve icatlar
çağının başlamasıyla birlikte güç ve etkinin odak noktası İber Yarımadası’na ve yavaş
yavaş da Atlas Okyanusu’na bakan diğer ülkelere kaymıştı. Önce Portekiz ve İspanya
tarafından başlatılan daha sonra İngiltere, Fransa ve Hollanda’nın bu iki ülkeyi
izlediği keşifler sömürge imparatorluklarının kurulmasına ve milyonlarca Avrupalının
da Yeni Dünya’ya göç etmesine yol açmıştı. Sömürgelerdeki çevre ve insan
kaynaklarının işletilmesinin Avrupa’da belli başlı ekonomik ve siyasal güçlerin
gelişmesine katkısı büyük olmuştur. Bununla birlikte, birçok kültürel özelliğin
yayılmasında rol oynayan Avrupalılar, Keşifler Çağıyla birlikte yalnızca kendi
bildiklerini dünyanın başka yerlerine kabul ettirmeye çalışmamışlar, “bilgi güçtür”
(Francis Bacon) inancıyla başkalarından da çok şey öğrenmişler ve benimsedikleri
fikirleri dünyanın başka yerlerine taşımışlardı. Bu çağ boyunca bütün medeniyetlerle
temasa geçen yalnızca Avrupalılar olduğu için de dünyada bilgi ve ürünlerin “yıkanma”
yeri de Avrupa olmuştu. Böylece hiyerarşik yayılma şeklinde kültürel yayılmayla,
küresel bilgi Avrupa’dan dünyanın diğer kısımlarına aktarılmaya başlandı (Tümertekin
ve Özgüç, 2002).
Avrupalılar Asya’dan aldıkları şeker kamışını Karayip bölgesine taşımışlar,
Güneydoğu Asya’daki muzu Güney Amerika’ya, kakaoyu Meksika’dan Afrika’ya,
kahveyi Arabistan’dan Güney Amerika’ya getirip ekmişlerdir. İlginç olan husus da daha
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sonra bu ürünlerin getirildikleri ülkelerin en önemli tarımsal faaliyetleri haline
gelmesidir. Avrupalılar birçok maddenin üretiminin yerini değiştirmekle kalmamış,
birçok maddeyi de dünyanın her tarafındaki pazarlarda satılmak üzere, dünya ticaretine
sokmuşlar; yeni pazarlar yaratmışlar, üretim, taşıma, pazarlama ve tüketimde her
aşamanın kontrolünü ellerinde tutmuşlardır. Hint mallarının Çin’e, Güney Amerika
mallarını Afrika ve Asya’ya tanıtırken, bir İngiliz Çin’den çaldığı çay bitkisini
Kalküta’da yetiştirerek Hindistan ve Seylan’da (Sri Lanka) çay yetiştirme faaliyetinin
gelişmesine yol açmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Avrupalıların mal, insan ve fikirlerin dağılışını etkilemeleri ve bölgesel kültürleri
bir harman haline getirmelerine değişik bir örnek olarak dünyada tüketilen en ünlü
içecek olan Coca-Cola’nın hikayesi verilebilir. Bu popüler içecek A.B.D.’de Atlanta’da
(Georgia) formüle edilmiştir ve günümüzde, Batılılaşmayı o kadar güçlü bir şekilde
temsil etmektedir ki Batılı ürünlerin Batılı olmayan dünyaya büyük ölçekli sızması,
sömürgecilikten -kolonizasyon- esinlenerek, sık sık “dünyanın Koka-kolonizasyonu”
(Coca-colonization) olarak ifade edilmektedir. Coca-Cola’yı oluşturan iki maddeden
birisi, yaprakları uyarıcı bir etki yaratan Güney Amerika’nın Quechua-koka bitkisi ile
Batı Afrika kabuklu yemişi ve yine uyarıcı maddeye sahip Mandingo, yani kola’dır.
Batılılar bu iki maddeyle ilgili bilgiyi çok uzak kültür bölgelerinden almışlar, ikisini
birleştirmişler ve dünya çapında içecek olarak pazarlamışlardır.
18. yüzyılın ikinci yarısında dünyayı etkileyen iki büyük devrim -Sanayi Devrimi
ve Demokrasi Devrimi- de Batı Avrupa’da başlatılmıştı. Buharın makineye
uygulanmasının hızlandırdığı Sanayi Devrimi, mamul maddeler üretiminde ve de doğal
kaynakların tüketiminde büyük artışlara yol açarken, ticaret ağlarını genişletmiş ve
sanayi şehirlerinin hızla büyümelerini sağlamıştı. Avrupa dünyanın ilk sanayi ve şehir
toplumunun gelişme merkezi ve -yerini 20. yüzyıl başlarında A.B.D.’ne bırakıncaya
kadar- dünyanın egemen gücü haline gelmişti. Demokratsi Devrimi ise aristokratların
yönetimine ve çoğu fabrika işçisinin olumsuz toplumsal ve ekonomik koşullarına karşı
bir tepki olarak ortaya çıkmıştı. “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” (“Liberty, equality,
fraternity”) kavramı bireysel insan hakları için bir rehber olarak, geniş bir kabul
görmüştü. Yönetilen halk yönetim siyasetlerinin belirlenmesinde kendi seslerinin de
çıkmasını hakları olarak talep etmişlerdi. Avrupa’dan çıkan bu devrimler, eşit olarak
değilse de, büyük ölçüde dünyaya yayıldı. Günümüzde dünyadaki çatışmaların çoğunun
nedeninin insan hakları konusundaki görüş farklılıklarına ve toplumların
sanayileşmelerindeki düzey farklılıklarına gittiği görülmektedir (Tümertekin ve Özgüç,
2002).
Yüzyıllarca süren çatışma ve iki dünya savaşının trajedilerini yaşadıktan sonra,
son elli-altmış yılda, Avrupalı devletler dayanışma yoluyla daha fazla ekonomik ve
siyasal güç arama eğilimi sergilemişlerdir. Kıtanın siyasal parçalanmışlığıyla bağlantılı,
daha önce mevcut, dezavantajlar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra aşama aşama geliştirilen Avrupa Topluluğu (günümüzdeki Avrupa
Birliği), ulusal ekonomi ve ulusal yönetimlerin bütünleşmesi için esas birlik olarak
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ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası dönemin büyük kısmında Avrupa’nın bütünleşmesinde
en önemli engel, Doğu Avrupa’nın komünist ülkelerini izole etmek için inşa edilen
“Demir Perde” olmuştu. 1989’dan sonra, komünizmin çöküşüyle, Batı Avrupa
devletlerinin Doğu Avrupa’daki komşularına erişme ve kıtanın birleşme sürecini
ilerletme imkânları yeniden doğmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Avrupa, modern zamanlarda, Amerikalara, Avustralya’ya ve başka denizaşırı
alemlere yerleştirmek üzere milyonlarca nüfusunu göndermişti. Yerel toplumlara üstün
geldikleri yerlerde Avrupa’dan gelen beyaz yerleşmeciler yeni topluluklar yaratmışlardı.
Yeni vatanları olan Güney Afrika ve Cezayir gibi azınlıkta kaldıkları yerlerde bile
temelden büyük değişikliklere yol açmışlardı. Şimdi ise Avrupa kendisi bir göçmen
dalgasıyla karşı karşıya bulunmaktadır. II.Dünya Savaşı sonundan beri çok sayıda
göçmen Avrupa’ya, fakat özellikle de Batı Avrupa’ya gelmiştir. Ancak Avrupa bu
göçü önlemek için sert önlemlere başvurmaktadır.
1990 yılına doğru Batı Avrupa’da, bölge nüfusunun yüzde 8’den fazlasını
oluşturan 13 milyon göçmen yaşamaya başlamıştır. l960’1ar ve l970’lerde Avrupa’daki
sanayi patlaması sırasında ortaya çıkan iş olanaklarından yararlanmak üzere gelenlerin
hemen hemen tümü, birçoğu nispeten yakın ülkelerden (Türkiye ve Cezayir gibi) olmak
üzere; Üçüncü Dünya’dandı. Diğerleri de, sömürge döneminden dolayı kendi haklarını
kullanarak, Endonezya, Angola ve Surinam gibi daha uzakta kalan, bir zamanların
sömürgelerinden gelmişlerdi. Kökenleri ne olursa olsun, büyük bir çoğunluk, iş
olanaklarının ve diğer kolaylıkların yer aldığı Avrupa’nın büyük şehirlerine yerleştiler.
Avrupa’daki kalkınma patlaması sırasında bu göçmenler kendilerine iş bulmuşlar ve
genellikle hoş karşılanmışlardı. Fakat Batı Avrupa ekonomisi 1980’1erde
yavaşladığında, yeni gelenler de artık hoş karşılanmamaya başlandı. Daha fazla
göçmene karşı muhalefet arttı, azalan işlerle ilgili olarak göçmenlerle Avrupalılar
arasındaki rekabet de arttı. Şehirlerdeki toplumsal sorunlar da buna paralel olarak
yoğunlaştı. Üçüncü Dünya göçmenleri için Avrupa, Avrupalıların Amerika’da
buldukları erime potası ortamı olamıyordu. Avrupalı hükümetlere karşı ayırımcılık
suçlamaları yöneltilirken, etnik mahallelere sahip birçok Avrupa şehri de daha önce
hazırlıklı olmadıkları sorunların içinde buldular kendilerini.
Paris ve Amsterdam da dahil, belli başlı Avrupa şehirlerinin çoğunda
göçmenlerin kendi kültürlerinin bazı yanlarını ektikleri geniş mahalleler bulunmaktadır
artık. Fransa’nın önde gelen şehirlerinin (yalnızca Paris değil Lyon ve Marsilya)
İslam’ın hüküm sürdüğü, sokak işaretlerinin Arapça ve atmosferin Fas, Tunus veya
Cezayir şehrindeki gibi olduğu banliyöleri vardır. Batı Alman şehirlerinde Türklerin
damgası da aynı şekilde güçlüdür. Amsterdam’da 300.000’in üzerindeki Surinamlı
göçmen şehrin çehresini değiştirmektedir -eski sömürge nüfusunun yaklaşık yarısı şimdi
Hollanda’da yaşamaktadır. Günümüzde Amsterdam’daki şehir içi okullardaki çocukların
yarısı Hollandalı değildir ve şehrin toplumsal coğrafyası beyaz sakinleri dış banliyölere
taşındıkça, daha da hızla değişmektedir. Esas olarak Surinamlıların oluşturduğu
siyahların şehir içindeki sayıları gittikçe artmaktadır ve yakında şehrin toplam
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nüfusunun üçte birini aşması beklenmektedir. Bu tür değişimler, doğal olarak kolaylıkla
meydana gelmez. Amsterdam gibi birçok Avrupa şehri de gittikçe artan suç oranları ve
bağlantılı sorunların sıkıntısını çekerek bunun bedelini ödemektedir. Böylece, bir yamalı
toplum ve gelenekler haline gelen Batı Avrupa’nın kendisi de yeni uyum sağlama
ihtiyacı ve yeni bir toplumsal harita gerçeği ile karşı karşıyadır. Avrupa, “en uluslararası
alem” olarak tanımlanmıştır hep, şimdi de yaşlanan nüfus yeni yeni göçmen akımlarına
yol açtıkça, “en kültürlerarası alem” haline gelecektir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Uygulamalar
Kültür bölgesi kavramını öğrendikten sonra sizin yaşadığınız kültür bölgesinin
özelliklerinin neler olduğunu belirtiniz.
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Uygulama Soruları
1) Sizin yaşadığınız kültür bölgesinin özelliklerinin neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültür bölgesi, kültür alemi kavramlarının ne demek olduğu
öğrendik. Kültür bölgesini oluşturan kültür elemanlarının neler olabileceğini öğrendik.
Avrupa (Batı) Kültür bölgesinin özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kültürün aşağıdaki unsurlarından hangisi mekân üzerine hemen yansımaz?
a) Yerleşmenin çeşitli özellikleri
b) Arazi kullanılış türü
c) Giyim – kuşam
d) Mimari
e) Dil
2) ……… kültürel önceliklerin sözel yansıması ve kültür içi iletişim aracıdır.
3) Kültür bölgelerinin incelenmesinde, Beşeri Coğrafya’daki diğer bölge
incelemelerinde olduğu gibi, genellikle, iki tür bölge ayırımı söz konusudur. Bunlar;
………………………………………………….. ve ………………………….............dır.
4) ……………………………………………………….., bir veya daha çok
kültür özelliğini paylaşan insanların yerleşmiş oldukları alan olarak tanımlanabilir.
5) Aşağıdakilerden hangisi işlevsel kültür bölgelerinin özelliklerinden bir tanesi
değildir?
a) İşlevsel kültür bölgesi somuttur
b) İşlevsel kültür bölgesi kültürel bakımdan genellikle türdeş değildir
c) İşlevsel kültür bölgeleri için bazen kültür alanı terimi de kullanılır
d) İşlevsel kültür bölgesi siyasal, ekonomik ve toplumsal işlev görecek şekilde
örgütlenmiş bir alandır
e) İşlevsel kültür bölgesinde eşgüdümün sağlandığı ve yönlendirildiği düğüm
noktaları vardır
6) Kültür bölgeleri coğrafyacılar tarafından incelenirken aşağıdakilerden hangisi
Eski Dünya’nın bölgelerinde bir tanesi olarak ele alınmaz?
a) Avrupa kültür bölgesi
b) Şark (Oryantal) kültür bölgesi
c) İslam kültür bölgesi
d) Afrika kültür bölgesi kültür bölgesi
e) Kuzey Amerika kültür bölgesi
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7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kültür bölgesinin alt bölgelerinden bir tanesi
değildir?
a) Slav-Rus kültür alt bölgelesi
b) Ortadoğu kültür alt bölgesi
c) Latin Amerika kültür alt bölgelesi
d) Anglo-Amerika kültür alt bölgelesi
e) Avustralya-Yeni Zelanda kültür alt bölgelesi
8) ……………………………………………….., geçmişten beri, kapsadığı
alan bakımından kültür alemleri içinde en büyük olanıdır ve dünya nüfusunun üçte birini
ilgilendirmektedir.
9) Avrupa kültür bölgesindeki kaynak alan üç kısma ayrılır ve her birinin daha
sonraki kendi uzantılarıyla bağlantıları bulunmaktadır. Bu üç kaynak alan;
………………………………………….., ……………………………………….. ve
…………………………….dır.
10) Avrupa kültür bölgesindeki kaynak alanların her birinin daha sonraki kendi
uzantılarıyla bağlantıları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde bu bağlantı yanlış
verilmiştir?
a) Akdeniz Avrupası, Latin Amerika ile
b) Akdeniz Avrupası, Kuzey Amerika ile
c) Kuzeybatı Avrupa, Kuzey Amerika ile
d) Kuzeybatı Avrupa, Avustralya-Yeni Zelanda ile
e) Doğu Avrupa, Kuzey Asya ile

Cevaplar
1) e, 2) Dil, 3) Şekilsel (formal) bölgeler ve işlevsel (fonksiyonel) bölgeler,
4) Şekilsel (formal) kültür bölgesi, 5) c , 6) e, 7) b, 8) Avrupa kültür alemi, 9)
Akdeniz Avrupası, kuzeybatı Avrupa ve doğu Avrupa 10) b
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10. DÜNYA GENELİNDE KÜLTÜR BÖLGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: Latin Amerika Kültür Bölgesi
10.2. Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: Slav-Rus Kültür Bölgesi
10.3. Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: İslam Kültür Bölgesi
10.4. Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: Afrika Kültür Bölgesi
10.5. Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: Şark (Doğu) Kültür Bölgesi
10.6. Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: Pasifik Kültür Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya genelinde yayılış gösteren
yaşamaktasınız?

kültür bölgelerinden hangisinde

2) Yaşadığınız kültür bölgesi haricinde Dünya genelinde yayılış gösteren diğer
kültür bölgelerinden her hangi birinde daha önce hiç bulundunuz mu? Hangisini
gözlemleme şansınız oldu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dünya Genelinde Kültür
Dünya Genelinde Kültür Bölgeleri: Latin Amerika
Bölgeleri: Latin Amerika Kültür Bölgesinin
Kültür Bölgesi
özellikleri öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Latin Amerika Kültür
Bölgesiyle ilgili ders notunun
belirli kısmını okuyarak.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Slav-Rus
Kültür Bölgesi

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Slav-Rus
Kültür Bölgesinin
özellikleri öğrenilecektir.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Slav-Rus Kültür
Bölgesiyle ilgili ders notunun
belirli kısmını okuyarak.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: İslam Kültür
Bölgesi

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: İslam Kültür
Bölgesinin özellikleri
öğrenilecektir.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: İslam Kültür
Bölgesiyle ilgili ders notunun
belirli kısmını okuyarak.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Afrika Kültür
Bölgesi

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Afrika Kültür
Bölgesinin özellikleri
öğrenilecektir.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Afrika Kültür
Bölgesiyle ilgili ders notunun
belirli kısmını okuyarak.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Şark (Doğu)
Kültür Bölgesi

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Şark (Doğu)
Kültür Bölgesinin
özellikleri öğrenilecektir.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Şark (Doğu) Kültür
Bölgesiyle ilgili ders notunun
belirli kısmını okuyarak.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Pasifik Kültür
Bölgesi

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Pasifik Kültür
Bölgesinin özellikleri
öğrenilecektir.

Dünya Genelinde Kültür
Bölgeleri: Pasifik Kültür
Bölgesiyle ilgili ders notunun
belirli kısmını okuyarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Dünya

•

Kültür Bölgeleri
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Giriş
9. Bölümde ayrıntılı olarak incelemeyi başladığımız Dünya genelindeki kültür
bölgelerini, 10. Bölümde de incelemeye devam ediyoruz.
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10.1. Latin Amerika Kültür Bölgesi
Amerika kıtasının A.B.D.’nin güneyinde kalan kısmının tamamını oluşturan bu
alem veya bölge. 32 bağımsız ülke ile Hollanda, Fransa, İngiltere ve A.B.D.’ ne bağımlı
veya “territory” durumundaki birkaç Karayip adasından oluşmaktadır. Bölgeye dahil
olan Fransız Guyanası, Latin Amerika’da bağımsız olmayan tek ülkedir (Fransız
Polinezyası gibi Fransa’nın bir denizaşırı ili -departement’dır-). Haiti, Honduras ve
Guyana gibi bazıları dünyanın en yoksulları arasında yer alan ülkeler yanında, Meksika,
Brezilya ve Arjantin gibi gelişmekte olan ve yakın zamanlarda önemli ekonomik
farklılaşmayı gerçekleştirmiş ülkeler de vardır. Bazı ülkeler çok büyük -Brezilya,
A.B.D. kadar büyüktür- ve kaynak bakımından iyi durumdayken diğer bazıları ise
özellikle de Karayipler’dekiler, küçük ve çok az kaynağa sahip ülkelerdir.
Latin Amerika’daki kültürel damga birkaç istisna dışında İber Yarımadası’nın
İspanya ve Portekiz’in damgasıdır. İber Yarımadası’nın dil, din ve kurumları Latin
Amerika’ya taşınmıştır. Bu nedenle kültürel bakımdan Latin Amerika bazen ayrı bir
“alem” bazen de Avrupa’nın uzantısı olan bir “bölge” şeklinde ele alınmaktadır.
İspanyolların Yeni Dünya’ya yalnızca devamlı yerleşme amacıyla değil aynı zamanda
“zafer, Tanrı ve
altın” aramak için de geldikleri söylenir. Portekizliler ise
anavatanlarının çıkarı için geniş arazi parçalarını kolonize etmeye gelmişlerdi. Batı
Avrupalıların (özellikle İngilizlerin) Anglo-Amerika’da ve İbero-Avrupalıların da Latin
Amerika’da kolonizasyonun ilk devrelerindeki farklı davranış ve farklı amaçlarının bu
iki kültür bölgesinde gelişen ekonomik, toplumsal, siyasal ve yerleşme kalıpları
üzerinde büyük bir etkisi olduğu kesindir.
İberliler yani İspanyol ve Portekizliler, Latin Amerika’ya çağdaş nüfus üzerinde
bile güçlü etkisini sürdüren Katolik dinini getirmişlerdi. Gelenler kısa zamanda yerli
dillerinin çoğunun yerini alan İspanyolca ve Portekizce’yi getirdiler. Yine İberliler
Avrupalı arazi mülkiyet sistemini ve veraseti tanıttılar. İber Yarımadası’nın mimarisi,
sanatı, gelenekleri, tavırları ve algılamaları da Latin Amerika’ya yayılmıştır. Avrupalı
bitkilerin ve hayvanların bölgeye sokulması ise yeni yeme-içme alışkanlıkları ve yeni iş
alışkanlıklarını mümkün kılmıştır. Latin Amerika’ya sokulanlar arasında bazı
olumsuzluklar da vardır. Avrupa’dan getirilenlerin en kötüsü, milyonlarca yerlinin
ölmesine yol açan hastalıklardır. Bu durumda bile, Latin Amerika’nın çeşitli
kesimlerinde yerli nüfus ve kültürü Anglo-Amerika’dan daha fazla korunmaktadır.
Yerliler (İndian) ve mestizolar (Yerli ve Avrupalı ataları karışmış olanlar) kuzey ve
merkezi And ülkelerinde olduğu kadar Orta Amerika ‘nın büyük kısmında da egemen
durumdadırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Sömürge döneminden günümüze kadar arazi mülkiyeti, Latin Amerika’da en
büyük ekonomik ve toplumsal öneme sahip ölçü olmuştur. Minifundia (küçük
mülkiyet) arazi sahipliğinin en büyük kısmını oluştururken, latifundiyaya (büyük
mülkiyet) ancak çok az kişi sahip olabilmiştir. Son yirmi-otuz yılda hükümetlerin
uyguladığı toprak reformlarına rağmen küçük çiftçilerin sayısı daha da artmıştır.
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Sanayide çalışan nüfus da ancak dış yatırımlarla desteklenen Arjantin, Brezilya ve
Meksika’da önemli bir orana erişebilmekte diğer Latin Amerika ülkelerinde hem sanayi
sektörü hem de hizmet sektörü (yönetim hariç) gelişmemiş bulunmaktadır.
Günümüzde, sanayileşme ve demokratik ideolojinin eşiğine gelinmesiyle
geleneksel kurumların çökmesi olgusu sonucu olarak değişen yaşam tarzları ve değişen
davranışlar Latin Amerika’da açıkça izlenebilmektedir. Bunlara karşı tepkiler de çoğu
zaman şiddeti doğurmaktadır. Öteden beri en güçlü toplumsal kurum olan Katolik
Kilisesi yakın zamanlarda toplumsal reformlarda faal bir rol oynamaya başlamıştır.
Sanayileşmeyle birlikte küçük fakat sesli toplumsal, ekonomik ve siyasal uygulamalara
meydan okuyabilen bir orta sınıf da doğmuştur. Ölüm oranları son otuz yılda iyice
düşürülmüş fakat hızlı nüfus artışı ciddi bir sorun halini almıştır.
Aynı dönem boyunca okur-yazar olmayanların oranında da önemli bir azalma
olmuştur. Henüz ekonomik büyüme demografik eğilimlere ayak uydurmaktan uzak
kaldığından, refah, sağlık, fırsatlar ve bireysel kalkınma bakımından ülkeler arasında ve
ülkelerin içlerinde büyük eşitsizlikler yaşanmaktadır, işsizlik, yoksulluk ve kötü
beslenme özellikle kırsal alanlarda en önemli sorunlar olmayı sürdürmektedir. Latin
Amerika’nın büyük kısmında 1990’lardan sonrası dönem için, yükselen umutlar,
sabırsızlık ve değişen kurumlara kültürel uyum sağlama dönemi olduğu ileri
sürülmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

10.2. Slav-Rus Kültür Bölgesi
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, Slav-Rus kültürünün ocağı, çağdaş Ukrayna’nın
başkenti Kiev yakınlarında şekillenmeye başlamıştı. Bu alanda, şimdi Rusya’da olduğu
kadar Doğu Avrupa’nın büyük kısmında da yaygın olan Slav dili de ortaya çıkmıştı. Dış
kültürel etkiler ise Kievli Rusların, Ortaçağ’da bir ticaret ağıyla bağlı oldukları
İskandinavya’dan
ve
Bizans
İmparatorluğu’nun
başkenti
o
zamanki
Konstantinopolis’ten (İstanbul) gelmişti. O zamanki Konstantinopolis’ten özellikle
edindikleri kültürel unsurların en önemlisi Ortodoks Hristiyan inancıydı. Bu inanç, Kiev
tarafından 10. yüzyılda benimsenmiş ve Rus yaşamında merkezi bir unsur olarak
zamanımıza kadar gelmiştir. Bir başka kültürel katkı da Orta Asya’dan bir göçebe halk
grubu olan, güney Rusya stepleri yoluyla batıya doğru sürülen ve onbeşinci yüzyıla
kadar o alanda kontrolü elde tutan Tatarlar olmuştur. O zamanda Rus kültürünün
merkezi, kuzeyde Volga Nehri’nin kaynağına yakın bir mevkiide yer alan Moskova’ya
kaymıştı (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, bir dizi çarın yönetimi altında Moskova çok
geniş bir alanda fetih ve sömürü yoluyla kontrolünü genişletmiş ve böylece de Rus
İmparatorluğunu yaratmıştı. İmparatorluk Doğu Avrupa’dan Pasifik Okyanusu’na kadar
uzanıyor, geçici olarak Kuzey Amerika’da Alaska’yı da içine alıyordu. Toprak
bakımından bu yayılma ile Slav-Rus kültürü de Moskova’dan etrafa yayılıyor ve
imparatorluğun büyük kısmında egemen hale geliyordu. Bununla birlikte,
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imparatorluğun esaslı parçaları oldukça güçlü olan başka etnik gruplar tarafından
yerleşilmişti (özellikle güney kenar boyunca uzanan Müslüman halklar gibi). Bu etnik
gruplar arasında Ruslar kendi kültürlerini yaygınlaştırmada ancak sınırlı bir başarı elde
edebilmişlerdi.
Rus İmparatorluğu’nun kültürel makyajı, önemli sayılabilecek bir dereceye
kadar, dev Avrasya kara kütlesi içinde yarımada benzeri pozisyonundan etkilenmiştir.
Etrafındaki medeniyetlerden büyük mesafeler ve çevresel engellerle yalıtılmış olduğu
için, İmparatorluk, egemenlik alanlarından büyük miktarda kazanç sağlamada pek
başarılı olamamıştı. Çin, Hindistan ve Akdeniz Avrupası’ndan doğan fikirler de Ruslara
ender olarak ulaşabi1iyordu. Hatta, Batı Avrupa’daki gelişmelerden etkilenen çar Deli
Petro (1672-1725) bile Batı teknolojisini ülkesine getirdiği halde Rusya’daki geleneksel
hayat tarzları içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar Batı’daki fikirlerden gerçek anlamda
etkilenmemişti. Demokratik bir yönetimi ve bireysel hakları savunan fikirler, önce çarlık
rejimi, 1917’den sonra da komünist yönetim tarafından reddedilmişti (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
1917’deki Bolşevik Devrimi’nden sonra imparatorluğun toprak ve kültür
kalıpları Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (S.S.C.B.) dönüştürüldü. Yeni
komünist yönetim, her biri belli başlı etnik grupların adlarını taşıyan, belirli Sovyet
Cumhuriyetlerini kurdu. S.S.C.B.’nin II. Dünya Savaşı sırasında Baltık cumhuriyetlerini
de egemenliği altına almasıyla bu cumhuriyetlerin sayısı 15 oldu. Çok çeşitli etnik
yapıya, kültürel farklılıklara sahip bu ülkeyi birleştiren bu ideoloji ise dinin baskı altında
tutulması, tarımsal alanların kolektifleştirilmesi ve özel mülkiyetin ekonomik üretimle
ilgili her tür varlık ve kolaylıktan kaldırılması idi.
Sovyetler Birliği’nde ekonomik planlamanın ve tüm faaliyetlerin her yönü
şiddetli bir merkezi kontrol uygulayan komünist bürokratlar tarafından
yönlendiriliyordu. Bu sistem altında tarım gerek arazilerinin kolektifleştirilmesini
istemeyen çiftçilerin direnmesi, gerekse yönetimin sanayinin gelişmesini desteklemek
için tarımı kullanma siyaseti gütmesinden çok büyük ölçüde zarar görmüştü. Özellikle
güçlü bir ordu için teçhizat sanayisini yani silah sanayisini geliştirme amacına bağlı
olarak ülkede birinci derecede ağır sanayi üzerinde durulmuş, tüketim malları imalatı
genellikle ihmal edilmişti (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Sovyet sisteminin işlememesi 1980’1erde Mihail Gorbaçov’un yeniden
yapılanma (Perestroyka) sürecini başlatmasına götürdü. Ülke içindeki ekonomik ve
toplumsal demokratikleşmenin başlatılmasına ek olarak da Sovyetlerin, Doğu
Avrupa’daki uydu devletlerde kendiliğinden meydana gelen komünizmden uzaklaşma
sürecine askeri müdahalede bulunulmaması uygulamasına da geçildi. Kurulu düzende
meydana getirilen bu değişiklikler Gorbaçov’a desteği azaltırken, eski komünizm
yanlılarının direnişleri sırasındaki belirsiz ortamdan yararlanarak Baltık Cumhuriyetleri
bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kısa süre içinde de diğer cumhuriyetler benzeri harekete
giriştiler ve
1991 sonunda S.S.C.B. artık tamamen çözülmüştü. Eski Birlik
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cumhuriyetleri arasında bir tür bağlantıyı sağlamak üzere Birleşik Devletler
Topluluğu’nun kuruluşuna gidildiyse de, bu hareket eski cumhuriyetler arasında pek bir
heyecan uyandıramamıştır.
Siyasal sistemlerindeki bu parçalanmayla eski Sovyetler Birliği’nin yalnızca
kültürel özelliklerle birbirine bağlı parçaları Slav-Rus kültür bölgesı içinde kaldı. Bu
yüzden de Slav-Rus kültür bölgesi de genellikle Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya (eski
Belorusya, şimdi Belarus) topraklarını içine almaktadır. Diğer eski Sovyet
cumhuriyetleri büyük kültürel yakınlık olan mücavir bölgelere dahil edildiler; böylece
egemen bir şekilde Müslüman nüfusun bulunduğu yerler artık İslam kültür bölgesinin
bir elemanı olurlarken, Baltık devletlerı -Latviya (Lettonya), Litvanya ve Estonya- ile
Moldava (eski Moldavya ) da Avrupa kültür bölgesine dahil edildiler. Trans-Kafkasya
alanındakı küçük devletlerin (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) karmaşık kültürel
mozaikleri yüzünden birinci derece kültür bölgelerinin geçiş zonu olarak alınmaları
eğilimi vardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

10.3. İslam Kültür Bölgesi
İslam dini, büyük fakat genelde az nüfuslanmış bu alem için bir birlik ve kültürel
farklılık ölçüsü olmaktadır. Bu alem Ortadoğu’daki çekirdek alanından, batıya Kuzey
Afrika’ya ve kuzeydoğuda da Orta Asya’ya doğru uzanır. İklim bakımından daha çok
kurak olan ve dünyanın en geniş çöllerınden bazılarını da içeren bu alan binlerce yıl
kültürel yeniliklerin kültürel yayılmanın ve kültürel gelişmenin meydana geldiği bir yer
olmuştur. Yaklaşık on bin yıl önce daha önce toplayıcılık ve avcılıkla uğraşan bir grup
göçebe halk, yerleşik yaşam tarzına geçerek bitkilerin kültüre alınmasını ve bitkisel
tarımın gelişmesini mümkün kılmışlardı. Birkaç bin yıl içinde de hayvanların
ehlileştirilmesi ek bir ekonomik güvence ile yeni bir güç kaynağı ve hareketlilik
kazandırmıştı. Kültürel gelişme, üç kıtanın kavşak noktasında olmanın sağladığı
üstünlükle daha da teşvik edilmişti.
Kökleri burada olan bazı medeniyetler, kültürel etkilerini bölgenin coğrafi
sınırlarının çok ötesine kadar uzatmışlardır. Fırat ve Dicle Nehirleri arasında yer alan
Mezopotamya (Mümbit Hilal) ve Mısır’ın Nil Vadisi insanlığın ilk kültür ocakları
arasındadırlar. Daha sonra ortaya çıkan kültür ocakları da bu bölgededirler. Bunlar;
Akdeniz’in doğusunda Finike, Pers (İran), Filistin ve Arabistan gibi kültür
ocaklarıdır. Bu kültür ocaklarındaki ilk gelişmeler arasında özellikle sulamayla ilgili
birçok tarım tekniği, su, rüzgar ve hayvan gücünün kullanımı, tekerlek ve sabanın
kullanımı ile metaluıjideki ilerlemelerdir. Maddi olmayan kültürel unsurlar arasında ise
alfabeye dayalı yazı şekilleri, matematik, astronomi, toplumsal ve kültürel ideolojiler ve
üç büyük din (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet) buradan çıkmıştır. Bilinen ilk sabit
yerleşmeler -köyler, kasabalar ve şehirler- de bu alanda kurulmuştur (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
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Bir dizi fetihler ve yayılma yollarıyla İslami dini daha sonra Arap
Yarımadası’ndan bölgenin diğer kısımlarına taşındı. Aslında İslamiyet, İslami kültür
alemi veya bölgesi olarak çizilen ve daha çok Araplarla özdeşleşen sınırların çok ötesine
yayılmıştır. Dünyadaki Müslüman nüfusun büyük bir kısmı Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’nın çekirdeğini oluşturduğu İslam kültür bölgesi dışında kalan, çok sayıda ülkede
yaşamaktadır. Arap olmayan nüfusun yaşadığı Türkiye, Ortadoğu ile Avrupa arasında
geçiş bölgesinde yer alırken, Müslüman nüfus ezici bir çoğunluktadır. Ortadoğu’nun
kenarlarına doğru yer alan İran ve Afganistan da Arap olmayan Müslüman nüfusun
çoğunlukta olduğu ülkelerdir. Bölgenin dışında ve iyice uzağında kalan İslam kültür
aleminin birer parçası duruımındaki ülkelerden bazılarında Müslüman nüfus daha büyük
gruplar içinde azınlık oluştururken (Çin gibi), Bangladeş, Endonezya ve Malezya’da ise
çoğunluktadır.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da geleneksel ekonomik faaliyetler üç türlüdür.
Bunlar; suyun elde edilebildiği yerlerde sedanter vaha tarımı, göçebe hayvancılık ve
malların suyoluyla veya kervanlarla taşınmasına dayanan ticaret. Tarih boyunca göçebe
hayvancılık ve ticaretle uğraşan bireylerin toplamı, nüfus içinde çok küçük bir yer
tutmuşlar, büyük çoğunluk ise vahalarda tarım yapan çiftçilerden oluşmuştu.
Mezopotamya ve özellikle Nil Vadisi binlerce yıl büyük çiftçi topluluklarını
desteklemişlerdir. Yakın zamanlarda ise göçebelik çok büyük ölçüde azalmıştır. Şehir ve
kasabalardaki alternatif işler artık sık sık hayvanları bir otlaktan çöldeki bir diğerine
taşımaktan çok daha çekici hale gelmiştir. Ayrıca hükümetler göçebeleri sürekli
yerleşme konusunda teşvik etmekte veya zorlamaktadırlar (Tümertekin ve Özgüç,
2002).
1908’de Basra Körfezi’nde daha sonra da diğer yerlerde petrol bulunmasıyla
bölgenin ekonomik ve siyasal önemi arttı. Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisinin
burada beşte birinin ise yalnızca Suudi Arabistan’da yer aldığı tahmin edilmektedir.
Petrol yataklarının geliştirilmesi yeni iş alanları açmış, küçük bir orta sınıf yaratmış ve
şehirsel büyümeye katkıda bulunmuş, fakat ne ekonomik gelişmede çeşitlenme
yaratmış ne de zenginle yoksul arasındaki uçurumu ortadan kaldırabilmiştir. Petrol
zenginliğinin büyük kısmı askeri araç-gereçlerin sağlanmasına ve seçkin tabakanın özel
hesaplarına kanalize edilmiştir. Keza bölge ülkelerinin çok küçük bir kısmı önemli
sayılabilecek büyüklükte petrol yataklarına da sahip değildir ve bunların çoğu doğal
kaynak yetersizliğinin sıkıntısını çekmektedirler.
Çatışmalar ve savaşlar, tarihinin büyük kısmı boyunca bu bölgenin değişmeyen
bir özelliği haline gelmiştir. Bu çatışmaların bir kısmı imparatorluklar kurulması,
Avrupalıların sömürge yönetimleri, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, siyasal
bağımsızlık için mücadeleler ve siyasal devrimlerle birlikte ortaya çıkmıştır. İkinci
Dünya Savaşı’ndan beri de en çetin mücadele, 1948’de Arapların egemenliğindeki
Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulması ve komşu ülkelerle arasında
doğan, hem bölge hem de dünya için önem taşıyan çatışmadır. Halâ süregelen bu
huzursuzluktan başka, eski Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali ve çok sonra
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çekilmesine rağmen, bu kez de iç karışıklıkların ülkeyi sarması, İran ile Irak arasında
1980’1i yılların büyük bir kısmı boyunca devanı eden savaş, 1990’da Irak’ın Kuveyt’i
işgali ve birkaç ay sonra baskılarla geri çekilmesinden sonra Irak’a uygulanan
ambargoların bu ülke üzerindeki olumsuz etkileri, Irak’ın istikrarsızlaştırılması ve 2010
yılından beri Suriye’de başlayan iç savaş ile sığınmacı sorunları bölgede istikrarı
sağlamanın ne kadar güç olduğunu göstermektedir.

10.4. Afrika Kültür Bölgesi
Sahra’nın güneyindeki Afrika’ya her ne kadar dış kültürel etkiler nüfuz etmişse
de, bu alan 19. yüzyıla kadar büyük ölçüde izole kalmıştır. Birçok fiziksel engel -kurak
Sahra, kıyılara yakın dağlar ve diklikler, iç kesimlere giden akarsular üzerindeki
şelaleler ve alçak enlemlerdeki kıyılar boyunca uzanan yoğun tropikal bitki örtüsüdışarıdan başkalarının bölgeye girmesini uzun süre engellemiştir. Afrika kültürü ancak
yakın zamanlarda dış dünya tarafından tanınır hale gelmiştir. Yabancıların özellikle
Avrupalılar ve Arapların Afrika ile temasları, milyonlarca Afrikalının başka ülkelerde,
en çok da Amerikalarda, köle olmasına yol açan esir ticaretini başlatmıştı (Tümertekin
ve Özgüç, 2002).
Afrika kültür aleminin ayırt edici veya birleştirici özellikleri negroid (siyahi)
nüfusun egemenliği, sanayi öncesi geçim ekonomilerinin geçerli olması, Avrupalı
sömürge dönemi kontrol mekanizmasının daha da güçlendirdiği, kolay kolay ortadan
kaldırılamayan sorunlar ve aynı zamanda son derece karmaşık olan etnik yapılar
(2000’den fazla) ve dil (1000’in üzerinde) bakımından çeşitliliklerdir. Bölgenin büyük
kısmında Avrupalı sömürgecilerin kontrol mekanizmaları geleneksel kültürel
uygulamaları çok az değişime uğratabilmiştir. Aslında çağdaş sorunların önemli bir
bölümünden, sömürge dönemi sırasında Afrika’nın mevcut kültürel kalıplarını göz
önüne almadan -veya çok az alarak- Afrika’yı aralarında bölen Avrupalı güçler sorumlu
tutulmaktadır. Avrupalılar Afrika halklarını ne demokratik yönetim süreçlerine katmışlar
ne de onları kendi kendilerini yönetme ve 20. yüzyılın sanayi ve ticaret ekonomisine faal
olarak katılmada eğitmişlerdir. Özellikle 17 ülkenin birden bağımsızlığını kazandığı
1960 yılını izleyen sömürge sonrası dönemde birdenbire kendi kendisini yönetme
sorumluluğuyla karşı karşıya kalan birçok Afrika ülkesi, kendisini demokratik yollarla
yönetemeyecek veya kaynaklarını kullanamayacak durumda ve zaten birbirleriyle de
çatışma halinde olan kabileler arasında bölünmüştü.
Halen Afrikalıların çoğu düşük gelir getiren ekonomik faaliyetlerle
uğraşmaktadır. Kongo Havzası’nın Pigmeleri ve Kalahari Çölü’nün Bushmenleri gibi
avcı ve toplayıcılar aynen atalarının binlerce yıl önce yaptıkları gibi, ancak “oruç veya
kıtlık” düzeyinde beslenmektedirler. Doğu ve güneybatı Afrika’ nın bazı kesimlerinde
ise hayvancılılıkta son derece uzmanlaşmış topluluklar (örneğin Hottentot, Masai ve
Watusi) da gelişmiştir. Kıtanın nemli tropikal kesimlerinde ise hayvancılık, öldürücü
nagana hastalığını hayvanlara taşıyan çeçe sineği yüzünden, kesintiye uğramıştır.
Burada alet olarak yalnızca saban, yeri kazmak için sopa ve yöresel uzun bıçak
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(machete) kullanarak tarım yapan insanlar, çeşitli kök bitkileri (manyok/tapyoka, yam,
tatlı patates) ve tahıllar (darı, mısır) yetiştirmektedirler. Ticari ürünler (pamuk, fıstık,
kahve, kakao, palmiye yağı) yetiştirmekle uğraşan çiftçiler arasında çok azı zengin
olabilmiştir. Modern teknolojinin bu alana girmesi Afrika’da henüz büyük ölçekli
tarımsal değişikliklere yol açamamıştır. Toprak erozyonu, toprağın sıkılaşması ve
sürekli kuraklık tarımdaki ilerlemeyi engelleyen sorunlardır. Çok az iyileşme gösteren
veya hiç iyileşme göstermeyen yalnızca tarım değildir. Birçok Afrika ülkesinde kişi
başına gıda üretimi ve Afrika’nın en önemli yakıt kaynağı olan odun miktarı da yakın
yıllarda azalmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bundan başka, Afrika ülkeleri sanayi teknolojisinin, fosil yakıtların ve sermaye
yatırımlarının bulunmaması ve ulaşım sisteminin yetersizliği nedeniyle en düşük
düzeyde sanayileşebilmişlerdir. Bu yüzden de Afrika nüfusu büyük bir çoğunlukla
kırsaldır. Fakat, tarım yapılamamasına sebep olan l970’lerden beri normalin attındaki
yağışların yarattığı kuraklıkla birlikte gerek doğal gerekse insanın yol açtığı çevre
sorunları yüzünden binlerce insan açlık içinde yaşamayı göze alarak, zaten
kalabalıklaşmış büyük şehirlerde toplanmaktadırlar (Moritanya’nın başkenti Nouakchott
ve Sudan’nın başkenti Hartum gibi). Hemen hemen tüm Afrika ülkeleri ağır borç yükü
altındadır ve ekonomik sorunları dünyanın en yüksek nüfus artış oranlarından biriyle
daha da ağırlaşmaktadır. Birçok Afrikalı büyük bir yoksulluk içinde yaşamakta ve
ölmekte, kötü eğitim görmekte ve yetersiz sağlık hizmetleriyle karşı karşıya
bulunmaktadır. Afrika ülkelerinde yetersiz beslenme yaygındır, tropikal hastalıklar
başka hastalıkları yaratmakta ve HIV (AIDS) salgın halini alarak, önemli bir sağlık
sorunu haline gelmiş bulunmaktadır.
Birçok Afrika ülkesinde insanlar otoriter yöneticilerin kurbanı olurken, ülkeler
arasında ve ülkelerin kendi içlerinde ciddi siyasal istikrarsızlıklar yaşanmakta, darbeler,
kabile içi ayrılıklar ve uluslararası çatışmalar olağan hale gelmiş bulunmaktadır. Halen
Afrikalıların büyük çoğunluğu kalkınma yolunda yürümekten çok hayatta kalma
mücadelesi vermektedir. Bu yüzden de küresel medyada Afrika sık sık “krizdeki kıta”,
“uçurumun kenarında”, “ızdırap çeken” gibi duygusal deyimlerle anılmaktadır. Bu
sorunlar, geleneksel yaşam tarzlarına sırtını dönmüş ve ülkelerinin modernleştiğini
görmek isteyen birçok Afrikalının hızla yükselen umutları ve gittikçe yaygınlaşan
sabırsızlıkları ile birleşmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

10.5. Şark (Doğu) Kültür Bölgesi
İnsanlığın nüfus olarak yarısı güney, doğu ve güneydoğu Asya’dan meydana
gelen Şark yani Doğu aleminde yaşamaktadır. Eski bir medeniyet tarihine, yoğun ve
hızla büyüyen bir nüfusa, temelde geleneksel ve kırsal olan bir topluma ve oldukça
düşük bir ekonomik kalkınma düzeyine sahip olan bu alemde kalkınma düzeyi
bakımından yalnızca Japonya istisnayı oluşturmaktadır Son yıllarda Japonya’ya Güney
Kore ve Çin gibi başka bazı ülkeler de eklenmektedir. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası
bu alemde yaşamaktadır. Yalnızca Çin ve Hindistan artık 2 milyarı aşan toplam
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nüfuslarıyla dünya nüfusunun %40’ını oluştururken, bölgedeki nispeten küçük
sayılabilecek bazı ülkeler bile 100 milyonu aşan nüfusa sahip bulunmaktadırlar. Bununla
birlikte çok kurak ve çok arızalı bir yapıya sahip olmaları yüzünden çok az tarımsal
potansiyeli olan geniş alanlarda önemli nüfus toplulukları da yoktur. Nüfus yoğunlukları
bakımından “Şark” çarpıcı zıtlıklar göstermektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Asyalı halkların hayat tarzları yüzyıllarca Batılılar için bilinmez olmuştur.
Yalnızca dünyanın geri kalan nüfus alanlarından; su kütleleri, yüksek dağlar, çöller ve
büyük mesafelerle fiziksel olarak ayrılmış olması değil, bazı Asyalı kültürlerin
izolasyondan yana bir siyaset uygulamaları da bunda rol oynamıştır. Dış kültür
özelliklerinin Şark’a yani Uzakdoğu’nun büyük kısmına sızması hem geç hem de seçici
olmuştur. Bununla birlikte, dış toplumlarla temasların artması, yakın zamanlı nesiller
arasında kültürel değişimi büyük ölçüde hızlandırmıştır.
Sanayileşme dışında, Uzakdoğu’daki kültürel evrim, Batı medeniyetiyle birçok
paralellikler sergilemektedir. Bitki ve hayvanların on bin yıl kadar önceki
ehlileştirilmesi Hindistan’dan Kuzey Çin’e kadar değişik yerlerdeki birkaç merkezde
kültürel gelişmenin ilk temellerinin atılmasını sağlamıştı. Sanat, teknoloji, matematik,
astronomi ve tıptaki ilk ilerlemeler de belirli zaman dilimlerinde Batı’dakiyle aynı hızda
olmuştur. Daha 13. yüzyılda, Venedikli seyyah Marco Polo (yaklaşık 1254-1324)
Çin’den Akdeniz’e geri döndüğünde, Çin’deki teknik ve kültürel gelişmelerle ilgili
olarak anlattığı hikayelerle herkesi şaşırtmıştı. Bu gelişmeler arasında maden
kömürünün, barutun, pusulanın, kağıdın, tahta baskının ve kağıt paranın kullanılışı
bulunuyordu (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Şark kültür bölgesi içinde oldukça önemli kültürel farklılıklar vardır. Burada da
en az üç alt bölüm ayırt edilebilir; İndik, Çin ve Güneydoğu Asya. Hindistan ve
Güneydoğu Asya’ya Hindiçini kültür alemi olarak bakıldığına da sık rastlanmaktadır.
İndik kültürel alanında toplumu yönlendiren başlıca güç Hinduizm’dir. Doğu Asya’nın
Senitik ya da Çin medeniyet alanında dinden çok beşeri ilişkiler ağır basarken,
Güneydoğu Asya herhangi bir yerli kültürün birlik oluşturmasından çok dış kültürel
unsurların ve siyasal parçalanmanın bir karışımı halinde olduğu bir geçiş alanıdır.
Uzakdoğu’da geçim tarımıyla ve el imalatıyla uğraşanların desteklediği tarımsal
köyler sık rastlanan yerleşmelerdir. Tarımsal alanlara düşen nüfus oranı, muazzam
miktarda emek gücü, taraçalar yapma, gübre olarak insan ve hayvan atıklarının yaygın
kullanımı ve yaygın sulama gibi entansif tarım yöntemlerini gerekli kılmaktadır. Arazi
de genellikle birden çok kez kullanılmaktadır. Örneğin, tahıl (özellikle pirinç), sebzeler,
balık ve ördek aynı tarlada yetiştirilir. Pirinç üretimi çevresel koşulların elverdiği ölçüde
yaygındır ve pirinç ekilen araziler en değerli tarımsal alanlardır. Genellikle sellerin ve
kurak devrelerin yol açtığı uzun bir geçmişi olan yiyecek sıkıntısı ve kıtlıklar yakın
yıllarda tarımda modernleşme yolundaki bazı başarılarla azaltılmıştır. Gerçekleştirilen
iyileştirmeler arasında suyu kontrol etmek ve sulama yapmak için baraj inşası bazı
alanlarda modern teknolojinin tanıtılması vardır. Aslında makineleşme ve tarımda
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kimyasal gübre kullanımı olmadan da Uzakdoğu’nun bazı kesimleri dünyanın en verimli
tarımsal alanlarına sahiptir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Uzakdoğu’nun ekonomisi eskiden ezici bir şekilde tarımsal iken bu durum son
yıllarda değişmeye başlamıştır. Çin’de sanayi üretimi ve uluslararası ticaret de
gelişmeye başlamıştır. Bu durum, Uzakdoğu’nun Pasifik kıyısında gittikçe büyüyen bazı
metropoliten şehirlerin kurulmasını sağlamıştır. Birer sanayi ve ticari merkezleri olarak
parlayan Hong Kong ve Singapur bunların başında gelir. Ancak bu metropoliten
şehirlerin ilk gelişmeleri ve bazı durumlarda kökenleri bile Batılı tüccarların ve
Avrupalıların sömürge faaliyetlerine dayanmaktadır. Sanayileşme ve teknolojik gelişme
halen bölgenin çoğu ülkesinde en azından sınırlı bir ölçekteyken Japonya ve Güney
Kore, Batılı güçlerle aynı düzeyde birer sanayi, ticaret ve teknoloji devleri olarak ortaya
çıkmıştır.
Aşırı nüfuslanma, açlık, yoksulluk, cehalet ve genel olarak iyi olmayan koşullar
ve bireysel özgürlükten yoksunluk, bölgenin, bazıları nesillerden beri süregelen en ciddi
sorunları arasındadır. Uzun zamandır zorluklara ve belirsizliklere maruz kalmalarına
rağmen birçok Uzakdoğu halkı geleneklere katı bağlılık nedeniyle geçmişe güvenle
bakmıştır. Çinlilerin Konfüçyüs’ün öğretilerine ve Mao Zedung’dan yapılan alıntılara
itaatleri, Hintlilerin insanın yaşam boyu toplumsal statüsünü, istihdamını ve fırsatlarını
dikte eden Hindu kast sistemine bağlılıkları gibi, bu insanlar hep bir toplumsal uyum
çizgisi izlemişlerdir. Bazı gruplar da acı gerçeklerden kurtuluşa (yani nirvana’ya) veya
ölümden sonra hayata inanarak (yani, karma veya reinkarnasyon) transandantalizme
bağlı kalmışlardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bu alemdeki halkların çoğu kaderci bir bakış açısı sergilerler ve güçlüklere,
şanssızlıklara ve kurumsal değişimlere tepkilerini belli etmeksizin uyum gösterirler.
Hindistan, İngiliz sömürgesi sırasında demokratik bir yönetim biçimini benimsemiş.
Çin, Mao Zedung’un 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’ni kurmasından sonra komünist
ideoloji ve disiplini kabul etmiş. Japonya sanayileşmeyle bağlantılı kavram ve
teknolojileri benimsediğinden beri, devrim sayılabilecek kültürel dönüşümler geçirmiş.
Hindiçini ise, tekrarlayan kültürel istila ve askeri karışıklıklara tepki olarak hemen
hemen sessiz bir kabullenme geliştirmiş gibi görünmektedir.

10.6. Pasifik Kültür Bölgesi
Güney Pasifik adalarının bulunduğu Melanezya-Mikronezya dünyası, çok küçük
olmakla birlikte, ayrı bir kültür alemi olarak kabul edilecek şekilde dış etkilerden uzak
kalabilmiştir. Adalar hem Şark’dan hem de Avustralya ve Yeni Zelanda’dan toplumsal
bakımdan tamamen ayrıdırlar. Ekonomileri ise büyük ölçüde geçim türündedir.
Otuz bin yıl önce Pasifik Adaları’nda kimse yaşamıyordu. İlk yerleşme, birkaç
bin yıl sonra Endonezya ve Asya anakarasından gelenlerin bu adalardan bazılarına
yerleşmeleriyle başladı. İlk göçmenler çok çeşitli ırklardan idiler ve adadan adaya 80
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km’lik yolculuklarla taşınmışlardı. Pleistosen sonrasında denizin yükselerek 10,000 yıl
kadar önce bugünkü seviyesine gelmesi, Pasifik’in yerli nüfusunun Avrupalıların
Keşifler Çağı’na kadar dünyanın geri kalan kısmından izole kalması yol açmıştı. İki
veya üç bin yıl önce denizcilikte ustalaşmış Aborijin denilen bu halklar daha küçük daha
uzak adaları iskân etmeye başlamışlardı. Bu adalılar insanların o zamana kadar
yaptıkları en uzun yolculukları yapmışlar ve daha sonra da bunları sürdürmüşlerdi
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
10.000’den fazla adanın yer aldığı Pasifik Okyanusu yerkürenin %40’dan
fazlasını kaplamaktadır. Japonya, Filipinler, Taiwan ve Endonezya, Asya anakarasıyla
sıkı sıkıya bağlantılı olduklarından, Avustralya ile Yeni Zelanda ise birlikte (Avrupa
kökenli) kabul edildiklerinden, Pasifik kültür bölgesi veya aleminden ayrı tutulurlar.
Keza, Aleut ve Sahalin gibi yüksek enlemlerde yer alan adalar da başka ulusların
tamamlayıcı parçaları olduklarından, yine dışarıda tutulurlar. Avrupalıların gelişinden
önce Avustralya ve Yeni Zelanda bu gruba katılabilirlerdi; çünkü Avustralya’nın yerli
Aborijin nüfusu ve Yeni Zelanda’nın Maorileri Pasifik adalarına yakınlıkları olan
nüfusu oluşturuyorlardı. Fakat bu toplumlar Avrupalıların gelmesiyle beyaz nüfus içinde
erimişler ve her iki ülkenin de bölgesel coğrafyası günümüzde egemen bir şekilde
Pasifik değil, Batılı olmuştur. Yalnızca Yeni Gine adasında Pasifik halkları egemen
kültürel unsur halinde kalabilmişlerdir.
Her ne kadar parçalanmış, dağılmış ve uzak bulunsa da, üç büyük tropikal ada
grubu esas Pasifik alemini temsil ederler. Bunlar; (1)bölgenin güneybatısında
Melanezya; (2) daha çok Ekvator’un kuzeyinde Pasifiğin batı ve orta kısmında uzanan
Mikronezya ve (3) daha çok Ekvator’un güneyinde, Pasifiğin güneydoğu kısmındaki
Polinezya. Bunların çoğu küçük adalardır. Hepsi birlikte dünyanın en az nüfuslu kültür
bölgesini oluştururlar; nüfusları dünya nüfusunun yüzde yarımı kadar bile tutmaz
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Pasifik’in yerli halkları ırk ve kültür bakımından parçalanmıştır. Melanezya’da
(melas siyah demektir) çok koyu renk derileri ve koyu renk saçları olan halk avcılıkbalıkçılık ve ilkel geçim tarımıyla uğraşır. Daha açık tenli insanların yaşadığı
Mikronezya’da (mikro-küçük anlamında) ve Polinezya’da (poli-çok anlamında) esas
olarak geçim tarımıyla uğraşan halkın beslenme rejimi tatlı patates ve taro ile balıkçılık
ve domuz yetiştiriciliğine dayanmaktadır. Pasifik alemindeki kültürlerin hiçbirisi yazılı
bir dile sahip olma ve maden kullanımı bakımından gelişmemişlerdir. Bununla birlikte
tahta-taş oymacılığı kumaşla ilgili uğraşlarda oldukça beceri kazanmış ve birçok
bakımdan son derece karmaşık toplumsal sistemler geliştirmişlerdir.
Pasifik kültür aleminde yönetim sistemleri büyük değişiklik gösterir. Daha önce
İngiliz sömürgesi olan sekiz ada veya ada grubu şimdi bağımsızdır. Az olan nüfusları ve
kaynakları göz önüne alındığında bu ülkelerden bazılarının varoluşlara epey zordur.
Diğer adalar ise “territory” halinde veya bağımlı durumdadırlar. Avrupalıların keşfinden
beri Pasifik adaları halkları büyük kültürel dönüşümler geçirmişlerdir. Yabancıların
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sahip olduğu şirketler adalardan bazılarında hindistan cevizi ve şeker kamışı
plantasyonları kurmuşlar ve bunun sonucunda halkın çoğu da işçi ücretleri karşılığında
geçim tarımını terk etmiştir. Yine de adaların çoğu o kadar uzak ve taşınma maliyetleri
o kadar yüksektir ki plantasyon tarımının gelecekte önemli ölçüde yayılması mümkün
görülmemektedir. Adaların madenden yoksun jeolojik yapıları birçok durumda
madencilik faaliyetlerinin de gelişemeyeceği anlamına gelmektedir. Yalnızca, nüfusu
10.000’den de az ada-ülke Nauru, dünyanın en zengin fosfat yataklarına sahip olduğu
için ekonomisini madenciliğe dayandırmıştır. Tropikal doğal güzelliklerine yatırım
yapan Fiji, Tahiti ve Samoa ise turizm faaliyetlerine yönelmişlerdir. Yolcu gemileri
taşıdıkları yabancıları buralardaki lüks otellere getirirler. Turizm diğer adalara da
yayılıyorsa da, bu adaların çoğu bu faaliyetten de önemli bir pay alamayacak kadar
uzakta kalmaktadırlar. Turizm ise geliştiği yerlerde bile karmaşık duygularla
karşılanmaktadır. “Yerel kültürlerin Batı etkisiyle zehirlenmesi” olarak nitelenen turizm,
geleneksel hayat tarzlarının terk edilmesine yol açmakta ve bu da kendi kültürel
mirasını korumaya çalışanlarda büyük bir kaygı doğurmaktadır (Tümertekin ve Özgüç,
2002).
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Uygulamalar
Dünya kültür bölgelerinden en çok ilgi duyduğunuz bir tanesiyle ilgili
internetteki akademik yayınlardan da yararlanarak bir araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Dünya kültür bölgeleri sizce dünya genelinde kültürün yayılışını tam olarak
ifade edebiliyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Dünya kültür bölgelerinden olan Latin Amerika Kültür Bölgesi,
Slav-Rus Kültür Bölgesi, İslam Kültür Bölgesi, Afrika Kültür Bölgesi, Şark (Doğu)
Kültür Bölgesi, Pasifik Kültür Bölgesiyle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler ile bu kültür
bölgelerinin özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Latin Amerika kültür bölgesinde yer almaz?
a) Haiti
b) Meksika
c) Brezilya
d) Arjantin
e) Portekiz
2) Coğrafi keşifler ve sömürgecilik sayesinde İber Yarımadası’nın dil, din ve
kurumları Latin Amerika’ya taşınmıştır. Aşağıdaki ülke gruplarından hangisi Latin
Amerika’ya kültürel damgasını vurmuştur?
a) İspanya ve İngiltere
b) İspanya ve Portekiz
c) Portekiz ve İngiltere
d) İngiltere ve Hollanda
e) İngiltere ve Fransa
3) İspanyollar ve Portekizliler, aşağıdakilerden hangisini Latin Amerika’ya
getirmemişlerdir?
a) Göçmenleri
b) Dillerini
c) Hastalıkları
d) Arazi mükiyet sistemini
e) Ortodoks Hristiyan inancını
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4) 10. yüzyıldan sonra Rus-Slav kültür bölgesinin merkezi hangi şehre doğru
kaymıştır?
a) Kiev
b) St. Petersburg
c) Moskova
d) Yekaterinburg
e) Krasnodar
5) İslam kültür bölgesinin içerisinde kalan sahada insanlığı ilk kültür ocakları ile
sonradan ortaya çıkan bazı kültür ocakları yer almaktadır. Aşağıdaki gelişmelerden
hangisi bu kültür ocaklarından ortaya çıkmamıştır?
a) Sulamayla ilgili birçok tarım teknikleri
b) Su, rüzgar ve hayvan gücünün kullanımı
c) Tekerlek ve sabanın kullanımı
d) Üç büyük semavi dinin burada ortaya çıkması
e) Sanayi Devrimi
6) Aşağıdaki kültür ocaklarından hangisi İslam kültür bölgesinde ortaya
çıkmamıştır?
a) Finike
b) Pers (İran)
c) Filistin
d) Hindiçin
e) Arabistan
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7) Aşağıdakilerden hangisi Afrika kültür bölgesinin ayırt edici veya birleştirici
özelliklerinden bir tanesi değildir?
a) siyahi nüfusun egemenliği
b) sanayi öncesi geçim ekonomilerinin geçerli olması
c) eğitim seviyesinin yüksek olması
d) son derece karmaşık olan etnik yapıların varlığı
e) dil bakımından çeşitlilik göstermesi
8) Şark (Uzakdoğu) kültür bölgesi içindeki kültürel alt bölümler;
………………………..., …………………… ve ………………………………….dır.
9) Pasifik kültür bölgesinin alt kültürel bölümleri; …………………….,
……………………………. ve ………………………… dır.
10) Pasifik kültür bölgesinin bazı alanlarında, son yıllardan gelişen bir ekonomik
faaliyet olan …………………. aynı zamanda kültürel bir değişime de sebep olacağı
endişesiyle karşılanmaktadır.

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) e, 4) c, 5) e, 6) d, 7) c, 8) İndik, Çin ve Güneydoğu Asya, 9)
Melanezya, Mikronezya ve Polinezya, 10) turizm
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11. KÜLTÜREL FARKLILIK: DİLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

Kültürel Farklılık: Diller

11.2.

Dil Aileleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sizce dünya genelinde kullanılan kaç tane dil vardır?
2) Dünya genelinde en geniş dağılış alanına sahip olan dil, sizce hangisidir?
3) Sizin konuştuğunuz dil hangi dil ailesine girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kültürel Farklılık: Diller

Dil Aileleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kültürel Farklılık:
Diller hakkında bilgi
edinilecektir.

Kültürel Farklılık: Diller
bölümünün ders notlarından
okunmasıyla.

Dil Aileleleri hakkında
bilgi edinilecektir.

Dil Aileleleri bölümünün ders
notlarından okunmasıyla.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültürel Farklılık

•

Diller

•

Dil Aileleri
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Giriş
Dünya genelinde insanların sahip oldukları kültürlerde çok büyük bir çeşitlilik
vardır. Yalnızca birkaç kültürel eleman göz önüne alındığında bile bu durum açıkça
ortaya çıkar. Görüldüğü gibi, kültür alemleri de ancak çok geniş kapsamlı
genelleştirmeleri temsil edebilir, iç farklılıkları yansıtamazlar. Örneğin Batı alemi
A.B.D., Peru, Rusya ve Fransa gibi farklı ülkelerde egemen birbirinden farklı kültürleri
içine alır.
Ülkelerin içlerinde ise nüfus grupları ve bölgeler arasında önemli kültürel
farklılıklar olabilir. Bir ülke veya bölgede kendilerini diğerlerinden ayırt eden nispeten
türdeş bir kültüre sahip halk gruplarına etnik gruplar denilmektedir. Azınlık
durumundaki bir etnik grup bir toplam nüfus içinde dağılmış olabilir fakat daha büyük
olasılıkla bölgesel bir toplanma alanına sahip olabilir. Aynen Kuzey İskandinavya’da
Lapplar, Quebec’de Fransız Kanadalılar ve Kaliforniya ile Teksas’daki Meksikalı
Amerikalılar örneklerindeki gibi. Bir toplumda iki veya daha çok kültür grubunun ağır
bastığı durumlara pluralizm denir. Örneğin Malezya, esas olarak Malay, Çinli ve
Avrupalılardan oluşmuş bir çoğulcu toplumdur. Bir kültür grubunun diğerlerine egemen
olduğu durum ise kültürel dualizmdir. Bu Güney Afrika’da olduğu gibi, güçlü bir
yabancı etkinin yerel kültür kalıbı üzerine süperempoze olmasıyla (yerleşmesiyle) ortaya
çıkan bir durumdur (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kültürdeki farklılıklar hem ülke içinde hem de ülkeler arasındaki sürtüşmelerin
ve savaş durumlarının temelini oluşturabilmektedir. Bu tür çatışmalar genelde yanlış
olarak “ırk” çatışmaları şeklinde nitelendiriliyorsa da, böyle bir durumda insanlar
derilerinin renginden veya kafalarının biçiminden dolayı değil, farklı yaşam tarzlarından
ortaya çıkan güçlüklerden dolayı savaşmaktadırlar. Bazen sıkıntının temelini tek bir
kültürel unsurun oluşturduğu düşünülürse de, çatışma genellikle bir etkiler karışımından
doğmaktadır. Kuzey İrlanda’daki çatışma dünya tarafından çoğu kez bir dinsel sorun
gibi yorumlanır; fakat dinsel olmak yanında, aynı zamanda da siyasal, ekonomik ve
toplumsal etkilerin birlikte rol oynadığı bir çatışmadır bu. Fransız Kanada’nın
durumunda da benzer unsurlar vardır. İsrail ile komşuları arasındaki düşmanlık
Müslümanlık ile Museviliğin bir çatışmasından ibaret değildir. Belçika’nın “dil
çatışması” Flamanlarla Walonlar arasındaki dinsel ve siyasal farklılıklarla daha da
şiddetlendirilmektedir. Bir ülke içindeki bu tür kültürel tansiyon yüksekliği ise sonuçta
onun ekonomik ve toplumsal ilerlemesini zayıflatmakta ve engellemektedir.
Kültür, insanları hem birleştirir hem de ayırır. Ortak bir kültürün paylaşılması bir
grubu birleştirirken, aynı zamanda bir başka grubu da farklı yaşam tarzları olan
diğerlerinden ayırır. Aslında, kültürel farklılık olmasaydı dünya daha az renkli, daha az
ilginç ve yaşanması daha güç bir yer olacaktı. Bazen Coğrafya da böyle tanımlanır.
Gottmann (1969)’a göre de ‘‘mekânsal farklılık olmasaydı eğer dünyanın bir beysbol
topu gibi her tarafı aynı olsaydı Coğrafya diye bir bilim dalı da olmayacaktı”. Kültürün
türdeşliği, aynılığı aranmamalıdır. Her bir kültürün oynayacağı bir rol vardır ve hiçbir
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toplumun kendi yaşam tarzını başkalarına kabul ettirmeye hakkı yoktur. Nerede önyargı,
hoşgörüsüzlük, korku ve güç mücadelesi kültürel ilişkilere karışırsa, sonucu çatışma
olacaktır. İnsanlar, kültürel farklılıkla birlikte uyum içinde yaşamasını öğrenmelidir.
Coğrafyacıların kültür grupları arasında anlayış ve dostluğu geliştirmede oynayacakları
önemli rolleri vardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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11.1. Kültürel Farklılık: Diller
Dil ve din, insan kültürlerini tanımlayan ve birbirine bağlayan en önemli iki
güçtür hatta kültürlerin temel taşlarıdır. Birçok insan bunları bir ayrıcalık olarak kabul
eder ve ne kendi ne de başkalarının yaşamları üzerindeki etkilerini objektif olarak
gözlemleyemez. Dil, bir kültür içinde fikirlerin, düşüncelerin, inançların ve yaşantıların
paylaşıldığı ve aktarıldığı başlıca araçtır. Kültürün ekonomik, siyasal ve toplumsal
kurumlarını sürdürme, kültürel mirasın bir nesilden diğerine başlıca aktarılma yoludur.
Kültürel coğrafyacı Carl Sauer’e göre “hangisi olursa olsun, bir dil, onu konuşanların
kültürlerinin çimentosudur”. Dil, insanın fikir veya duygularını anlatabileceği ve
başkalarıyla iletişim (konuşma veya mimik, kod, duman, davul vuruşu-tam tam gibi
işaretler yoluyla) kurabileceği yol demektir. Kültürlerinin bir tehditle karşı karşıya
olduğunu hisseden toplumlar hayatta kalabilmek için zor kullanarak da olsa, önce hemen
dillerini korumaya kalkarlar. Ancak, dil bir kültürün pasif bir anahtarı olmaktan daha
fazla bir şeydir. Dil, edinilen bilgilerin, geliştirilen kurumların ve kültür grubunun
üyelerinin tarih boyunca paylaştıkları yaşantılarının doğrudan ifadesidir. Dil ve kültür
birbirinin yansımasıdır. Kültür ne kadar zenginse dil de o kadar zengindir; dil ne kadar
zenginse kültürel tarih ve gelişme potansiyeli de o kadar zengindir.
Dünyadaki dillerin sayısını tam olarak belirlemek mümkün değilse de, 1992
yılına göre 6,528 dil konuşulduğu hesaplanmıştır. 200 yıl öncesinden yaklaşık 6000
dolayında bir azalma olduğu düşünülmektedir. Dillerin bazıları ancak birkaç kişi
(Hindistan’da o dili bilen sayısının tek bir kişiye kadar indiği diller bile var) tarafından
konuşulabilirken, bazıları da milyonlarca insanın konuşma dili olabilmektedir. Fakat
okur-yazarlık öncesi toplumlar (konuşulan fakat yazılamayan diller) dillerini sürdürme
bakımdan dezavantajlıdırlar. Özellikle azınlık veya kabile dilleri, aynen doğada
korunması gereken türler gibi kaybolma tehlikesi altındadırlar. “Dillerin Yükseliş ve
Düşüşü” adlı yazısında Asher (1995) halen var olan dillerin %45’inin tehdit altında
olduğunu ve önümüzdeki 75-100 yıl içinde dünya dillerinin yarısının yok olacağını
vurgulamaktadır. Gerek azalmalar gerekse aşağıda değinilecek olan çeşitli nedenlerle
dünya dil mozaiği sürekli bir değişim içindedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Dünyada halen binlerce dil olmakla birlikte, insanların yaklaşık %80’i sayıları
otuzdan az dili konuşmaktadır -bir başka hesapla da en az 30 dilin her biri 20
milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Dünya nüfusunun %60 kadarı ise
belli başlı 12 dilden birini konuşmatadır. En çok konuşulan dil Mandarin Çincesidir
(Guoyo-8 lehçesi var) ve 850 milyon dolayında kişi tarafından konuşulmaktadır. Ancak
bu dili Çin dışında çok az kişi bilmektedir. Buna karşılık, yaklaşık 450 milyon kişinin
birinci dili olan İngilizce dünya çapındaki ikinci dildir ve 50 kadar ülkenin de ya resmi
dili veya resmi dillerinden birisi durumundadır. İngilizce, yüz milyonlarca insanın da
ikinci dilidir ve böylece de dünyanın uluslararası ilişkilerde egemen ikinci dili, yani
günümüzün lingua franca’sıdır.
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İngilizce’nin günümüzdeki küresel yayılışı meydana gelmeden çok önce,
birbirinden farklı dilleri olan insanlar ticaret yaparken, malları tartarken, ölçerken,
numaralarken birbirleriyle anlaşma yolları aramışlardı. Uzun süreli ticaret yolları böyle
bir karşılıklı etkilenmeyi de uzun süreli kıldığından, sonuçta ortaya lingua franca çıktı.
Haçlı Seferleri’nden sonra, güney Fransa’dan tüccarların doğu Akdeniz limanlarıyla
ticareti sırasında kendi dillerini anlamayan yerli halkla ilişkileri İtalyanca, Yunanca,
Arapça, İspanyolca sözcüklerin karışımı halindeki bir dille oluyordu ve Akdeniz
ticaretinin ortak dili haline gelen bu dile de lingua franca (frenk dili) denildi. Geçmişte,
Batı uygarlığında, uzun süre bu hizmeti Latince görmüştü.
Günümüzde ise orijinal lingua franca artık yoktur; fakat aynı terim farklı
konuşma tarzları olan insanlar tarafından konuşulan ortak diller için kullanılmaktadır.
İslam’ın yayılması sırasında Arapça’nın, sömürgeciliğin yayılması sırasında
İngilizce’nin olduğu gibi. En modern örneklerinden birisi Doğu Afrika’nın lingua
francası olan Swahili’dir. Afrika’daki diğer iki lingua franca ise özellikle şehirlerden
doğan, kuzey Nijerya’dan batıda Senegal’e kadar uzanan zonda konuşulan Hausa ile
körfezin kuzeyindeki ülkelerin kıyıları boyunca konuşulan Wes Kos’dur (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
Yüzyıllarca süren temas ve karşılıklı etkilenme sonucunda, Swahili, Afrika’nın
Bantu dilleri ile Arapça ve Farsça’dan gelişmiştir. Tanzanya’da ilk ve orta öğretimde
kullanılan dil Swahilidir ve ülkenin kurucusu Julius Nyerere, Shakespeare’in bazı
kitaplarını Swahili diline bizzat kendisi çevirmiştir. Güney Somali’den kuzey
Mozambik’e, Tanzanya ve Kenya’nın kıyı kesiminden Uganda, Rwanda, Burundi ve
Doğu Afrika Göller Bölgesine kadar geniş bir bölgenin bir tür “Esperanto”su
olmuştur artık. Hatta doğu Zaire’de (şimdi Kongo Cumhuriyeti oldu) bile bu dil
kullanımdadır.
Kültürdeki “sıçrama şeklinde yayılma” bir dili konuşanları ülkelerinden uzağa
yaydıkça, bu dil gramer bakımından değilse de telaffuz, ritm ve hız bakımından
değişime uğrar. Diğer dillerle de temas ettikçe de basitleşerek ve değişerek
dilbilimcilerin picin (pidgin) dedikleri durum meydana gelmektir. Karayipler’de
İngilizce konuşanlarla Afrika dillerini konuşanların temasından bir picin İngilizce ortaya
çıkmış; bu dil Güney Amerika’ya yalnızca İngilizce konuşan Guyana’ya değil, Hollanda
Guyanası Surinam’a bile yayılmıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bir picin dil bir ulusun esas dilinin unutulmasıyla ilk dili haline gelebilir.
Karayipler’deki Afrika dilleri böyle bir süreç geçirmişlerdir. Bu, dil değiştirmenin
önemli bir şeklidir ve dilin kreolize olması olarak anılır. Burada picin dil bir tür lingua
franca şeklini almıştır ve bu durumda artık kreol (creol) dil olarak anılır. Böyle bir süreç
batı Pasifik bölgesinde de meydana gelmiştir. Melanezya picin dili, İngilizce’ye dayanan
fakat oldukça değişik bir bölgesel kreol haline gelmiştir. Batı Afrika’da bir picin dil olan
Wes Kos gelişmeye devam etmektedir. Picin ve kreol diller linguistik olarak bölünmüş
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bir dünyada birleştirici güçler olarak büyük önem taşımaktadırlar. Halen dünyada 150200 milyon kişinin 61 çeşit picin dil konuştuğu sanılmaktadır.
Çin’de ve başka yerlerde biçimlenmiş bir picin İngilizce (İngilizlerle Çinliler
arasında konuşulan, Çin gramer usullerine uydurulmuş İngilizce) ticaret dili olan Bazaar
Malay, Myanmar’dan (Burma) Endonezya’ya, Filipinlerden Malezya’ya kadar
Güneydoğu Asya’nın kıyı kesimlerinin lingua francası olmuştur. Ancak, bir lehçe
(diyalekt) ile bir picin veya kreol dil arasındaki farklılıklar bazen çok
karmaşıklaşmaktadır. Örneğin Quebec Fransızcası bazı dil bilimcilerce bir lehçe olarak
kabul edilirken, diğer bazıları da bunun Fransızca’dan ayrı bir dil olduğunu ileri
sürmektedirler. Güney Afrika’daki Afrikaaner dili de Hollandaca’nın (Dutch) bir lehçesi
iken şimdi Dutch, Fransız ve hatta Malay karışımı ayrı bir dil olarak alınmaktadır
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Standart Dil
Bir dilin çeşitlilik bakımından bazı düzeyleri vardır. Kompleks kültürlerde, dilin
niteliğinin bir kültürel kimlik konusu, bir ulusal kaygı olması bakımından standart bir
dilin olması gereklidir. Bu dili sürdürmek devletin sorumluluğundadır ve standart da
belirli bir temele dayandırılır. Örneğin İngiltere’deki “Kralın İngilizcesi” buna örnektir.
Londra ve çevresinde iyi eğitim görmüş kişilerin konuştuğu dil standart kabul edilmiştir.
Buna kimin karar verdiği ülkeye göre değişir. Fransa’da 16. yüzyılda Paris ve
çevresinde konuşulan dil esas alınırken (Akademie Français tarafından), Çin’de standart
Çince, başkent Beijing ve çevresinde işitilen Kuzey Mandarin Çince’sidir. Bu her ne
kadar Çin’in resmi standart diliyse de lingüistik bakımdan Çince’nin birçok çeşidi
vardır. Standart dil ile başka versiyonlar arasındaki farklılık yalnızca Çince’yle de sınırlı
değildir ve en küçük topluluklarda bile rastlanan bir durumdur. Örneğin Sicilya’da
konuşulan İtalyanca ile Venedik’de konuşulan birbirinden farklıyken, Roma çevresinde
(Latyum) konuşulan ikisinden de farklıdır. Türkçe’de de İstanbul Türkçesi denen ve
eskiden İstanbul’da daha egemen bir şekilde kullanılan bir Türkçe vardı.
Standart dildeki bu tür çeşitlilikler lehçe olarak anılır. Ülkelerin lehçe
bakımından farklı kesimlerini belirlemek ve haritalamak bazen mümkün olmaktadır.
Örneğin İngiltere’de yirmiden çok İngilizce lehçe vardır ve bunlar haritalanmıştır.
Lehçelerin kelime haznesi, kullanılışı ve telaffuzu o kadar değişik olabilir ki bir lehçe
aynı dili konuşan diğer kimselere hemen tümüyle anlaşılmaz gelebilir. Böylece dili
oluşturan unsurlar da sınıflandırmada bir sorun olarak ortaya çıkar. Bundan başka, dilde
aksanda da farklılıklar vardır. İngilizce konuşanlar, bu yüzden İskoç, İrlandalı,
Amerikalı (güneyli-kuzeyli), Avustralyalı ve diğer aksanlı olarak adlandırılırlar.
Aksanlar, bölgeler, şehirsel-kırsal kesimler ve toplumsal-ekonomik sınıflar arasında da
değişebilir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Resmi Dil
Bir ülkenin resmi dili, devlet işlerinin yürütüldüğü, resmi kayıtlarının tutulduğu
ve benzeri işlemlerinin yapıldığı dildir. Bazı ülkelerde bir tek dilin egemenliği zaten
kabul edildiğinden (A.B.D.’nde İngilizce gibi), herhangi bir dil resmi dil ilan
edilmemiştir. Ancak, dil bakımından çok büyük bir çeşitlilik, hatta karmaşanın yaşandığı
yerlerde bir birlik sağlanması amacıyla resmi bir dilin ilanı büyük önem taşımaktadır.
Kaldı ki resmi dilini ilan etmemiş en gelişmiş ülkelerde bile bazı sorunlar baş
göstermeye başlamıştır. Örneğin, özellikle eski Afrika sömürgelerinden gelenlerin
konuştukları çeşitli diller ve İngilizce’nin yaygın kullanımı nedeniyle Fransa, 1992
yılında Fransızca’yı resmi dil olarak ilan etmek zorunda kalmıştır.
A.B.D.’nde de, yakın yıllarda İspanyol kökenli göçmenlerin güney eyaletlerinde
kültürel kompozisyonu değiştirmeye, hatta artık en büyük azınlık grup olarak zencilerin
yerini almaya başlamalarıyla, 1990’larda resmi di1 tartışmaları hızlanmıştır. A.B.D.
şimdiye kadar hiçbir zaman resmi bir dil (İngilizce) ilanına girişilmediyse de, 1970 ve
1980’1erde Teksas, Kaliforniya ve Florida ile birlikte New Mexico ve Kolorado’da da
çift-dilli iletişime resmen olanaklar tanınmasıyla yeni grupların asimilasyonunun tek
dille sağlanamaması yolundaki kaygılar artmıştır. 1986’da ilk olarak 7, 1994’e kadar da
17 eyalet İngilizce’yi “resmi” eyalet dili olarak ilan etmişti; 7 başka eyalet de bunları
izlemek üzereyken Kongre’de de Ağustos 1996’da bu yolda bir yasa tasarısı kabul
edilmişti (ancak Başkan bunu veto etmiştir). 1990 yılı Sayımı’na göre A.B.D.’nde
nüfusun yüzde 38’i için İngilizce bir yabancı dildir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Eski sömürge ülkelerinin bazıları ise, hangi yerel dilin resmi dil olacağı
konusundaki tartışmalardan kaçınmak için, eski yöneticilerinin dilini resmi dil olarak
sürdürmeye karar vermişlerdir. Birçok Afrika ülkesi, bu yüzden, “şemsiye” dil olarak
İngilizce veya Fransızca’da karar kılmışlardır. Angola resmi dil olarak Portekizce’yi,
Fildişi Sahili Fransızca’yı, Gana İngilizce’yi almıştır. Bu ülkelerde resmi dil
değişiklikleriyle ilgili herhangi bir girişim karışıklıklarla sonuçlanmaktadır. Örneğin,
Cezayir’de hükümet resmi dili Fransızca’dan Arapça’ya çevirmeye kalkınca, azınlıktaki
Berberiler şiddet gösterileri yapmışlardı. Nijerya’da 250’nin üzerinde dil
konuşulmaktadır ve resmi dil konusunda üç büyük yerel dil olan Hausa, Yoruba veya
İbo’dan hangisinde karar kılınacağı belli olmadığından, nüfusun yalnızca yüzde 20’sinin
konuştuğu ve çok daha az sayıda kişinin birinci dili olan İngilizce resmi dil olarak
seçilmiştir. Avrupa dillerinin resmi dil olarak sürdürülmesindeki bir diğer neden de
hükümetlerin herhangi bir yerel dili okullarda öğretecek güçleri olmamasıdır.
En az dört dil ailesinin olduğu, belli başlı 15 ve daha küçük 1600 dilin
konuşulduğu Hindistan’da da dille ilgili tartışmalar, nüfusun çok küçük bir bölümü
tarafından konuşulduğu halde, İngilizce’nin resmi dil olarak kullanımının adeta zorunlu
kılmıştır. Hintli liderler bağımsızlık hareketinin hemen ardından, en az 400 milyon
Hintli tarafından konuşulan, Hindi dilini resmi dil olarak kabul etmek niyetindeydiler.
Ancak, daha çok kuzeyde toplanmış olan bu dili konuşan grubun egemenliğini
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istemeyen güneydeki Hindiler buna tepki gösterdiler ve şiddet olayları meydana geldi.
Halen Hindistan’da İngilizce 16 resmi dilden birisi ve toplumun üst tabakasının tercih
ettiği dildir. 700’den fazla dilin konuşulduğu Endonezya ise bir azınlık dilini -Malay
(Bahasa Endonezya)- kendisine resmi dil olarak seçmiştir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bazen de sömürge ülke sömürgeci ülkenin dilini değişikliğe uğratıp daha sonra
da ona kabul ettirebilmektedir. Portekizce’de de böyle olmuştur. Eski Portekiz
sömürgeleri olan Brezilya, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gine-Bissau ve Cape
Verde 1990’daki bir konferansta, 180 milyon konuşanı olan Portekizce’nin Brezilya
versiyonunu standart dil olarak kabul ettiler. Portekizce’den daha basit olan Brezilya
Portekizcesi birçok Amerikan yerli, Afrika ve hatta Amerikanca sözcüğü de içeriyordu.
Bundan hoşlanmayan Portekizliler ne yapacaklarını düşünürken, Portekiz’de mantar gibi
biten Brezilya yatırımları bu ülkenin kendi kültürünü bile tehdit etmeye başlamıştır.
Brezilya nüfusu Portekiz’den 15 kez, ekonomisi ise 8 kez daha büyüktür.
Çok-dillilik ve Çok-dilli Devletler
Bazı ülkelerde devletin, tüm ülkede yaygın bir şekilde konuşulan tek bir resmi
dili vardır. Çok az sayıdaki bu ülkeler arasında Asya’da Japonya, Güney Amerika’da
Uruguay ve Venezuela, Avrupa’da Almanya ve Polonya ve Afrika’da da Lesotho yer
alır. Bu ülkelerde bile az sayılarda başka diller konuşulur. Örneğin, Japonya’da yarım
milyondan fazla Koreli vardır ve kendi dillerini konuşurlar. İngilizce konuşulan
Avustralya’da 180.000’nin üzerinde Aborigin (ve de bunların daha önceleri 300
dolayında olan dilleri) vardır; Portekizce’nin egemen olduğu Brezilya’da 1.5 milyon
Amerikan yerlisi kendi dillerini konuşmaktadırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bütün dünya ülkelerinde diller açısından egemen durum çok dilliliktir. Gerçekten
tek dilli olan ülke artık çağımızda kalmamıştır. Tek dilin konuşulduğu ülkeler çok küçük
birkaç ülkeden ibarettir. Bunlar; Lichtenstein (Almanca), Niue (Niuence), Palau
(Palauca) ile Barbados ve Bermuda (İngilizce). Resmi dil olarak tek bir dilin seçildiği,
veya tek bir dilin egemen olduğu ülkelerde de konuşulan dillerin sayısı çok fazladır.
Hatta bu durum ülke büyüklüğüyle de orantılı değildir. Örneğin küçük bir ülke olduğu
halde, diller bakımından dünyada en fazla çeşitlilik görülen Papua Yeni Gine’de
(egemen diller İngilizce, Tok Pisin ve Hiri Motu) tam 862 dil konuşulurken çok daha
büyük bir ülke ve tek dilin egemen olduğu (Rusça) Rusya’da 100 kadar dil
konuşulmaktadır. Küçük ülkelerden Vanuatu (Bislama, İngilizce, Fransızca en çok
olmakla birlikte) ile tek dilin (Nepali) egemen olduğu Nepal’de 100’den fazla,
Malezya’da da l50’ye yakın dil konuşulurken, dünyada en çok dilin konuşulduğu
üçüncü ülke (Papua Yeni Gine ve Endonezya’dan sonra) olan Nijerya’da ise 450’nin
üzerinde dil vardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bazı ülkeler iki veya daha fazla dile birden yasal eşitlik tanıyabilmektedirler.
Örneğin İsviçre; Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Latince’yi tanımaktadır. Eğer farklı
bölgelerde farklı diller egemense devlet her bir dili egemen olduğu bölgede resmi dil
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olarak kabul edebilir. Belçika hatta başkenti Brüksel yasal olarak Fransız ve Flaman
zonlarına ayrılmıştır. Brüksel’in merkezinde bütün işaretler iki dildedir. Kanada da
resmi olarak çok dillidir; bu ülkede dil Anglofon (İngilizce konuşan) çoğunlukla
Frankofon (Fransızca konuşan) azınlık arasında bir ayrılık kaynağı yaratmaktadır. Bir
ülkede farklı dil grupları yalnızca coğrafi bakımdan, yani bölgeye göre ayrılmaz fakat
bazen sınıfsal olarak da ayrılık gösterebilir. Örneğin Filipin Adaları’nın yerli halkının
dili Tagalog’dur; fakat, önce İspanya sonra A.B.D. tarafından sömürgeleştirilen bu
ülkede İngilizce ve İspanyolca toplumun üst tabakalarının dilleri olmuştur. Aynı şekilde
Dutch (Hollanda dili) bir zamanlar sömürgesi olan Endonezya’nın lingua
francası’dır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bazı eski sömürge ülkelerinde sömürgeci yönetimin dilinin resmi dil olarak
kullanıldığını belirtmiştik. Bunlardan bazılarında bir veya daha çok yerel dil de bu resmi
dile eklenebilmektedir. Örneğin Tanzanya’da İngilizce ve Swahili; Moritanya’da
Fransızca ve Arapça; Peru’da İspanyolca ve yerli Amerikan (Amerindian) dili
Queclıuan; Filipinler’de İngilizce ve ülkenin kreolize İspanyolca dili olan Filipino resmi
dillerdir. Küçücük şehir-devlet Singapur’un dört resmi dili vardır: İngilizce, Çince,
Malay ve Hindistan dillerinden Tami. İngilizce ve Afrikaaner’in en büyük iki grubu
oluşturduğu çok sayıda da daha küçük dil gruplarının bulunduğu Güney Afrika ise en
çok resmi dili olan ülkedir: Tam 11 adet. Bu ülkede, ayrıca, çok dillilik bölgesel
olmaktan çok daha geniş kapsamlıdır. Afrikaaner kırsal kesimlerde, İngilizce de
Natal’de ve özellikle Durban’da egemense de bunlar hem birbirlerini dışlamazlar hem
de Kanada’daki gibi bölgeselcilik göstermezler -her iki dil de her yerde konuşulur.

11.2. Dil Aileleri
Yeryüzündeki dilleri, aileler halinde sınıflandırmak hem muazzam bir iştir hem
de çok güçtür. Bununla birlikte, bir protodilden çıkmış diller artık birbirinden uzak
kalmış olsalar da, büyük gruplar halinde bir dil ailesi olarak gruplandırılırlar. Ortak
yanların daha belirgin olduğu diller bu aile içinde alt-aile olarak alınırken, alt-ailenin
içindeki tek tek dillerin birbirleriyle bağlantılı olanları da dil grupları olarak bölünürler.
Her bir aile grubunun 40 milyondan fazla konuşanı olan dilleri alındığında 6 milyar
dünya nüfusunun üçte ikisinin ya Hint-Avrupa veya Sino-Tibet ailelerinin dillerini
konuştukları görülecektir. İlginç olan bir husus da Hint-Avrupa ailesine ait dillerin
dünyanın nüfuslanmış her kıtasında konuşulurken, Sino-Tibet ailesininkilerin yalnızca
doğu ve güney Asya’daki büyük nüfus kitleleri tarafından konuşulmakta olmasıdır.
Gerçekten de eğer resmi dillerin dağılışına bakılırsa, altı tane uluslararası dilin
(İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusça) yerküreyi kapladığı
fakat dünya nüfusunun %20 kadarının bunlardan birisini konuştuğu görülecektir
(Tümertekin ve Özgüç, 2002) (Şekil 4).
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Hint-Avrupa Dil Ailesi
En çok incelenen dil ailesi olan (Hititlerden kalma tabletlerden en azından 3700
yıllık geçmişi biliniyor) Hint-Avrupa dil ailesinin kökleri 5000-6000 yıl önce doğu
Avrupa’dan bugünkü Türkiye’nin bulunduğu alana kadar uzanan bir kuşakta yaşadığı
tahmin edilen eski kabile gruplarına kadar gitmektedir. Bu insanlar daha sonra başka
yerlere göç ettiklerinden, dillerini de birlikte güneye ve doğuya doğru İran Platosu
boyunca Hindistan’a ve batıya doğru da Avrupa’nın büyük kısmına taşınmıştır. Büyük
mesafelerle birbirlerinden ayrılarak yeni topraklara yerleştikçe de konuşma dilleri ayrı
ayrı dilleri biçimlendirmek üzere farklı yollardan evrim geçirmişlerdir. Hint-Avrupa
ailesinin alt-aileleri; İngilizce, Almanca, İsveççe, Norveçce Danimarkaca ve
Hollandalıların konuştuğu Dutch’cayı içine alan Cermenik; İspanyolca, Fransızca,
Portekizce ve İtalyanca’nın temsil ettiği Latin (Romans ya da İtalik); Breton,
Gaelik (İrlanda ve İskoç Gaelik’i ve Galli dillerinin temsil ettiği Kelt; Hintçe
(Hindi), Bengali, Urdu, Puncabi ve Marathi dillerinin temsil ettiği İndik; ve Rusça,
Çekçe, Ukraynaca, Slovakça, Sırp-Hırvat, Bulgarca vb.’nin temsil ettiği Slav dilleri
alt-aileleridir. Ancak Avrupa’da dil grupları daha çok kümeler olarak ifade edilir.
İskandinav dilleri, İberya dilleri ve Slav dilleri gibi. Ayrıca ülkeler düzeyinde
bakıldığında dünyanın her yerinde olduğu gibi, Avrupa’da da Lichtennstein hariç hiçbir
ülkede tek dillilik yoktur. Romanya’da Macarca (Ural dili), Macaristan’da Almanca,
Yunanistan’da Romence konuşanlar. Bulgaristan’da Türkçe (Altaik dil) konuşan
Bulgaristan Türkleri vardır. Hindistan’ın orta-kuzeyini kaplayan büyük kısmında HintAvrupa ailesi dillerinden Hindi dili yaklaşık 250 milyon konuşanıyla egemen
durumdadır. Fakat Hindistan’da mevcut yüzlerce dilin yarattığı çok-dillilikten dolayı, bu
çekirdek alanda da başka dillerin egemen olduğu yerler vardır. Örneğin Orissa’da
Oriya, Bihar’da Bihari, Batı Bengal’de Bengali, Pencab’da Puncabi, Maharaştra’da
Marati gibi (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Ural Dil Ailesi
Ural dilleriyle ilgili 13. yüzyıldan önceye ait yazılı bir belge yoksa da, Ural
Dağları’nın kuzeyindeki bölgede 7000 yıl kadar önce bir proto-Uralik dil olduğuna
inanılmaktadır. Bu dil ailesinin en çok konuşulan (yaklaşık 15 milyon kişinin) dili
günümüzde Macarca’dır. Kökenleri Asyalı göçebe topluluklar olan bu insanların Macar
Ovaları’na yerleşmeleri sıçrama yayılmasına tipik bir örnek oluşturmaktadır. Bu durum
Hint-Avrupa dil ailesinin ortasında ayırımcılık sonucunu doğurmuştur. Örneğin yüzlerce
yıl Habsburg İmparatorluğu’nu paylaştıkları Avusturyalılar, Budapeşte’ye giden anayolu
kastederek “Asya, Mariahilferstrasse’de başlar” diye Macarları küçümsemişlerdi.
Finliler ve Estonyalılar da ulusal resmi dilleri Ural kökenli olan halklardır.
Macarlar, Finliler ve Estonyalılar Ural ailesinin Finno-Urgik grubuna girerler. Diğer alt
grup ise Samoyed’lerdir ve bunların dili kuzey Rusya’da dağılmış ancak birkaç bin kişi
tarafından konuşulur (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Kafkas Dil Ailesi
Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki küçük bölge çok sayıda dili
barındırmaktadır. Arızalı yapıdaki Kafkasya bölgesinde, şimdi çeşitli bağımsız ülkeler
oluşmuşsa da, köyden köye bile halkların, dillerin, lehçelerin ve dinlerin çeşitliliği o
kadar fazladır ki ne konuşulan diller ne de konuşanların sayısı bakımından bir tahminde
bulunulabilmektedir. Yalnızca tek bir Kafkas dil ailesinde 40 dolayında dil ve 5 milyon
da bu dilleri konuşan olduğu sanılmaktadır. Burada tek önemli yazılı biçimi olan dil,
geçmişi V. yüzyıla giden Gürcistan’ın resmi dili Gürcücedir ve 3 milyon kişi tarafından
konuşulmaktadır. S.S.C.B. zamanında Ruslar çok az sayıdaki azınlık dilini Kiril
alfabesine geçirebilmişlerdi. Günümüzde ise Rusça’nın kendisi burada bir lingua franca
olmuştur. Kafkaslar’da Ermenistan’ın, resmi dili Ermenice Kafkas ailesinden değildir,
Hint-Avrupa ailesine girmektedir. Aynı şekilde, Azerice de Altaik dillerden birisidir.
Stefanos Yerasimos, “Kafkasların Yetmiş İki Ulusu” adlı bir yazısında, bir
zamanlar “halkların hapishanesi” denilen eski S.S.C.B.’nin bugün “halkların müzesi”
olduğunun anlaşıldığını vurgulamaktadır. Kafkaslar’da yalnızca Dağıstan’da 32 dil
konuşan 32 ulus yaşadığı anlaşılmaktadır. Avarlar, Didolar, Andiler, Botlihler, Tindiler,
Bagulal, Ahvah vb. gibi büyük grupların alt grupları ise çok daha ilginçtir. Bunlar;
Kaytaklar, Kabaçiler, Lezgiler, Tabasarn, Rutul vb. gibi. Konuşulan dllerin mensupları
ise Kuzey Azerbaycan’da yaşayan “Cek”ler (1926’da 590 kişi), “Haput”lar (1926’da
1.100 kişi) ve “Hinalug”lar gibi ancak bir tek köyün halkından (1926’da 100 kişi),
Gürcistan’daki
“Mengrelyalı”lar
(1926’da
285,000
kişi),
Azerbaycan’ın
güneydoğusundaki İran kökenli “Taliş”lere (1989’da 22,000 kişi), Kura ile Arpaçay
arasında yaşayan “Karapapak”lara (1.926’da 6,300 kişi) kadar çok değişik özellik ve
sayılardadır. Yalnızca bir iki örnek verdiğimiz (hepsi Kafkas dil ailesinden olmayan) 72
ulus ve bunların belki de yüzlerle ifade edilebilecek alt-grupları, tüm baskılara karşın
dillerini korumuşlardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Altaik Diller Ailesi
Altaik diller adlarını Orta Asya’daki Altay Dağları’ndan alırlar; fakat günümüzde
bu aileye giren dilleri konuşanlar Balkanlar’dan Kuzeydoğu Asya’ya kadar geniş bir
alana yayılmışlardır. En büyük alt grubunu da Türkçe kökenli diller oluşturur. 80
milyonun üzerinde nüfusa sahip Türkiye’den başka, S.S.C.B.’nin çöküşünden sonra
siyasal bağımsızlıklarını kazanan bazı Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin halk grupları
da Türkçe kökenli diller konuşmaktadırlar. Bunlar arasında Azeri Türkü (15 milyon
dolayında), Türkmen (3 milyon), Özbek (13 milyon), Kırgız (5 milyon) ve Kazaklar (7
milyon) vardır. Ayrıca, Türkçe konuşan, sayıları bir-iki milyon dolayında başka Türki
gruplar da henüz bağımsızlıklarını kazanma mücadelesi içindedirler. Bunlar arasında da
Rusya ve Kazakistan Tatarları ve Çeçenler ile esas olarak Rusya’daki Başkırlar, Orta
Volga bölgesinin Çuvaşları ve Sibirya’nın Yakut bölgesinin Yakutları sayılabilir. 10
milyon kadar Uygur da Orta Asya boyunca Batı Çin’e doğru dağılmışlardır ve Çin,
Türki gruplar arasındaki kültürel gurur ve milliyetçiliğin Uygurların siyasal bağımsızlık
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taleplerini körükleyeceğinden korkmaktadır. Bütün bu grupların siyasal bir yakınlığı
paylaşıp paylaşmadıkları veya bu grupların günümüzün Türkiye’sine duydukları
yakınlığın ne olduğu uluslararası bir merak konusu haline gelmiştir (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
Altaik dil ailesinin ikinci büyük grubu Moğolistan’da ve Çin’in İç Moğolistan
denilen bölgesinde konuşulan Moğolca’dır. Moğolistan bağımsız bir ülkeyken, İç
Moğolistan Çin yönetimi altındadır. Beijing’deki yönetim Uygurlar için duyduğu
kaygıyı Moğollar için de duymakta ve bağımsızlık talep ederek Moğolistan’a
katılacaklarından korkmaktadır.
Mançu ise Altaik ailenin üçüncü ayrı dilidir ve 20 milyon dolayında kişi
tarafından konuşulmaktadır. Mançu’nun anavatanı kuzeydoğu Çin olmakla birlikte
Mançu halkı 200 yıldan beri Çinliler tarafından asimile edilmeye çalışılmaktadır. Çin’in
son hanedanı da Çinli değil, Mançuydu. II.Dünya Savaşı sırasında Japonlar Mançurya’yı
Çin’den ayırarak bağımsız bir devlet kurdular fakat bu bir kukla devlet oldu. Çin’in bir
parçası olan Mançurya’ya günümüzde o kadar çok Çinli yerleşmiştir ki Mançu halkı
artık kendi vatanlarında azınlık haline gelmişlerdir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Sino-Tibet Dil Ailesi
Mandarin, Kantonez, Wu, Min gibi, her biri ayrı ayrı diller olarak sınıflandırılan
birçok lehçeden, hatta dilden oluşmuş bu ailede yalnızca Çince yaklaşık 1 milyara yakın
insan tarafından konuşulur. Bu gruptaki lehçelerden ülkenin kuzeydoğusundan çıkmış
olan Mandarin veya Han Çincesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi dili olmuştur. Şu veya
bu şekilde Çincenin Çin nüfusunun çokluğu yüzünden, dünyada en fazla konuşulan dil
olma ya uzun süre devam edeceği açıkça görülmektedir.
Çincenin sayısal egemenliğine rağmen, Sino-Tibet dil ailesi coğrafi bakımdan
dünya çapında geniş bir yayılma alanı göstermez. Bunun nedeni de Çin halkının
tarihiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Çinli yöneticilerin güç ve etkilerini Orta Asya üzerinde
yaymaya çalıştıkları zamanlar olmuşsa da, Çin kültürü esas olarak kırsal, tarımsal ve
sedanter bir hayat tarzı olarak süregelmiştir. Çinliler denizaşırı koloniler kuramamışlar,
bu yüzden de dillerini yayamamışlardır, Bunun yanında, Sino-Tibet dillerinin çekirdek
alanı da geniş ölçüde dünyanın geri kalan kısımlarından dağlar, çöller ile batıda ve
kuzeyde savaşçı kabilelerle ayrılmış, doğu ve güneyde de aynı ölçüde bağımsız
kültürlerden uzak kalmıştır. Çin kültür ve dil özellikleri yalnızca komşu Tibet’e ve
güneydoğu Asya yarımadasının engebeli kara köprüsü boyunca önemli ölçüde sızma
gösterebilmiştir. Sonuç olarak, Myanmar (Burma) ve Tayland’da büyük akarsu
vadilerinin geniş taşkın ovalarında Sino-Tibet ailesinin bölgesel dilleri Çin diline benzer
çevre koşullarında gelişme imkânı bulmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
700 milyon kişinin konuştuğu Mandarin Çincesi’nden sonra gelen Wu Çincesi
100 milyon, üçüncü Kantonez ise 70 milyon kişi tarafından konuşulur ve bu üç Çince dil
birbirlerinden yabancı diller kadar farklıdırlar. Bu aileye giren fakat çok az kişi
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tarafından konuşulan diğer diller arasında ise Tibet dilleri (yalnızca Tibet’de
konuşuluyorlar). Burma grubu (Myanmar’da) ve güney Çin’in kuzey Laos’ un,
Tayland’ın ve Vietnam’ın bir kısmında konuşulan Miao Yao vardır (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
Korece ve Japonca
Japon, Kore ve Vietnam dilleri bir dil ailesi meydana getirmezler. Fakat her biri
önemli miktarda insan tarafından konuşulur. Bazı otoritelerin coğrafi bakımdan SinoTibet ailesi içine katmak istedikleri bu diller, linguistik olarak ne birbirlerine ne de
herhangi bir dil grubuna benzerler. Japonca, yüzyıllarca önce Çin alfabesini (kanji)
kullanmaya başlamasına rağmen, tamamen bağımsız bir dildir. Aynı şekilde Kore ve
Vietnamlıların dilleri de. Günümüzde Güney ve Kuzey Kore’de yaklaşık 75 milyon
insanın konuştuğu Kore dilini, bazı benzerlikler nedeniyle Altaik diller ailesine sokanlar
da vardır aynı şekilde, Japonya, Brezilya ve A.B.D.’nde 130 milyon insan tarafından
konuşulan Japoncayı da. Her kültürün kendi dil özelliklerini neden geliştirdiğinin
açıklanması, iletişimin önündeki engeller ve kültürel izolasyonla ilgilidir. Aslında, gerek
Kore gerekse Japon halkları uzun tarih dönemleri boyunca kendilerini dış dünyadan
izole tutmuşlar. Vietnam ise günümüze kadar komşu Çin kültürünün egemenliğine
bilinçli bir direnme göstermiştir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Dravidyen Dil Ailesi
Dravidyen ailesinin dilleri Hindistan Yarımadasının güney kısmında
konuşulmaktadır -ülkenin orta kısımlarından itibaren en kuzeye kadar Hint-Avrupa
dilleri konuşulur. Bunların yaklaşık M.Ö.4000 yıllarında kuzey Hindistan’da
yaşadıkları, fakat sonra günümüzde Afganistan olan bölgeden güneye doğru HintAvrupa ailesi tarafından sürüldükleri sanılmaktadır. Orta-kuzey Pakistan’daki Dravidyen
kökenli Brahui’nin de o zamandan kaldığı düşünülmektedir.
1950’lerde Hindistan hükümeti belli başlı Dravidyen dillerinin her biri için vatan
olabilecek eyaletleri bir bir ayırmıştı. O zamanlar siyasal ayrılıkçı akımları teşvik
edeceği sanılan bu hareket Hindistan için birleştirici olmuştur. Buna göre, 60 milyon
konuşanı olan Telegu diline Andra Pradeş eyaleti ayrılmıştı. Tamil dilinin 60 milyon
konuşanına Tamil Nadu, 35 milyon konuşanı olan Malayalam’a Kerala ve 30 milyon
konuşanı olan Kannada veya Mysore ayrılmıştı. Bunlardan Tamil dili en geniş coğrafi
yayılma alanına sahiptir. Sri Lanka’daki birkaç milyon konuşanına ek olarak Malezya,
Endonezya, Vietnam ile doğu ve güney Asya’nın bazı kısımlarında da konuşulmaktadır.
Afrika Dil Aileleri
Afrika’daki yerli dillerin olağanüstü zenginliği ve çoğu yazılı hale gelmemiş
1000’den fazla dilin varlığı, Afrika’nın kültürel geçm işiyle ilgili önemli ipuçları
vermektedir. Dillerin sayısının fazlalığı, Avrupalıların fetihlerinden önce Afrika’nın
birçok yerli halkının temaslarının en alt düzeyde kaldığını göstermektedir. Çoğu Afrika
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dilinin yazı geleneği yoktur ve ancak 40 tanesi 1 milyon ve daha fazla kişi tarafından
konuşulmaktadır
Nijer-Kongo Ailesi: Afrika dilleri esas olarak dört aile halindedir. Bunların en
büyüğü de Batı Afrika’dan başlayıp bütün orta kesimi kaplayarak güneye uzanan NijerKongo ailesidir ve altı alt-aileye bölünmüştür. Ekvator’un çevresinde ve güneyinde
yaşayanlar tarafından konuşulan Bantu alt-ailesi bunların en önemlilerinden birisidir.
Batı Afrika’ daki Atlantik, Voltaik, Gine ve Hausa dilleri de bu grup içinde diğer önemli
alt-aileler halinde yer alırlar.
Birbirlerine diğer gruplardakinden çok daha sıkı bağlı olan diller Bantu dilleridir
-esası BaNtu’dur; burada Ba, çoğul anlamına gelen bir örnektir - Ntu da “insanlık”.
Örnekler bazen kullanılır bazen kullanılmaz. Örneğin Watusi bazen Tusi bazen de Tutsi
olarak çağrılır. Uganda’nın güneydoğusundaki halk bazen BaGanda, bazen de
Ganda’dır. Güney Afrika’ nın Zulu’ları da aslında Ama-Zulu’dur. Görüldüğü gibi Ba,
Ma, Wa ve Ama linguistik bakımdan birbirlerinden çok farklı değillerdir ve Uganda’dan
Zululand’e kadar büyük bir alanda yayılmış olan diller arasındaki sıkı bağlantıyı
kanıtlamaktadırlar. Bantu dilleri arasında, yaklaşık 100 milyon kişi tarafından konuşulan
Swahili, Kongo, Ruanda ve Zulu en önemliler olarak sayılabilir.
Nijer-Kongo alanında yer alan 100 milyonu aşkın nüfusu olan Nijerya’da değişik
aileler içine girebilecek en az bir düzine dil 1 ila 5 milyon kişi tarafından konuşulmakta,
daha küçük 230 dil de yerleşik bulunmaktadır. En önemli üç bölgesel dil Hausa (kuzey
in en eski lingua franca’sı, şimdi 35 milyon kuzeyli tarafından konuşulmaktadır),
Yoruba (güneybatının önemli dili, 24 milyon konuşanı var) ve İbo veya İgbo
(güneydoğunun anadilidir ve 20 milyon kişi tarafındaiı konuşulur) bölgesel kültürlerle
çok güçlü bağlantılara sahiptirler, bu yüzden de ulusal dil olamamışlardır.
Nilo-Sahra Ailesi: Nilo-Sahra dilleri iki küme halindeki nüfus toplulukları
tarafından konuşulur: Birincisi, günümüzün Sudan’ında yukarı Nil Nehri boyunca yer
alır (Nilotik grubu) ve ikincisi de günümüzün Çad’ ında yukarı Çari Nehri boyunca yer
alır (Kanuri). Kültür ocakları egemen gruplar tarafından işgal edilen bu dillerin çoğu,
çok az kişi tarafından konuşulduklarından kalıntı diller olarak da anılmaktadırlar.
Hoisan Ailesi: Kara Afrika’nın en eski dilleri Hoisan dilleridir - bunlarda bazı
sesler ortaktır. Namibya’da günümüzde bu dilleri konuşan yerli Bushmen ve Hotento’lar
hızla başka kültürler tarafından değişime uğratılmaktadırlar. Bu halkların hem dilleri
hem de kendileri kaybolmaya yüz tutmuşlardır. Güneybatı Afrika’ da birkaç bin kişi
tarafından hala konuşulan San dili de bu ailedendir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Afro-Asyatik veya Hamito-Semitik Dil Ailesi
Bu dillerin, güneybatı Asya’da kayıtlı tarihten daha önceki dönemde ortaya
çıktıkları sanılmaktadır. Aslında, Semitik alt grubun ilk dillerinden birisi olan Asur
dilinin yazılı şekle bürünen ilk dillerden birisi olduğu bilinmektedir. Eski Babiller ve
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Fenikeliler de bu dilleri konuşuyorlardı. Mısır’da Hıristiyanlar tarafından kullanılan
Koptik dil bu ailedeki geçmişten kalan dillerden birinin değişmiş bir şeklidir.
Günümüzde Semitik diller kurak Kuzey Afrika’nın büyük kısmında,
Ortadoğu’nun İran’ın batısında kalan kısmında, Arap dili ve İslam diniyle olan
bağlantılardan dolayı, egemen durumdadırlar. İslam’ın kutsal kitabı Kuran’ın Arapça
yazılmış olması, bu dinin Arap Yarımadası’ndan dışarı doğru yayılışı sırasında Arapça
dilinin de yayılmasına yol açmıştır. Arapça’nın farklı lehçeleri olmakla birlikte, yazılı
şekli standarttır. Halen dünyada yaklaşık 200 milyon kişinin Arapça konuştuğu
sanılmaktadır.
Buna karşılık, diğer Semitik diller (Sami dilleri) ve Hamitik (Hami dilleri)
dillerin tümü daha küçük sayıdaki halklar tarafından konuşulurlar. Semitik olanlar
arasında İsrail’in, 4 milyon kişinin konuştuğu resmi dili İbranice ve Etiyopya’nın resmi
dili Amharik (20 milyon kişi tarafından konuşulu yor) vardır. Hamitik dillerin kalıntıları
ise, esas olarak, kuzeybatı Afrika’nın göçebe Berberi kabileleri ve Sahra’nın Tuaregleri
ile doğu Afrika’nın en çok da Kenya, Etiyopya ve Somali’nin belirli bazı halklarıyla
sınırlıdır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Avustronezya veya Malayo-Polinezya Dil Ailesi
Yalnızca konuşanlarının sayıca çokluğu bakımından değil, coğrafi olarak Pasifik
ve Atlas Okyanusları boyunca yayıldıkları geniş alan bakımından da en dikkat çekici dil
ailelerinden birisidir. Günümüzde yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulan
Malayo-Polinezya dilleri güney Pasifık’teki Paskalya Adaları’ndan, batıda Afrika
açıklarında Madagaskar Adası’na güneyde Yeni Zelanda’ya ve kuzeyde de Çin
açıklarında Taiwan’a kadar uzanan bir alanda konuşulmaktadır.
Bu dilleri ilk konuşanların güney Asya’nın yarımada topraklarında yaşayanlar
oldukları sanılmaktadır. Günümüzde bu topraklardaki eski dillerin yerini Sino-Tibet
ailesininkiler almıştır. 4000 yıldan fazla bir zaman önce Malay Yarımadası’ndan ve
Endonezya Adaları’ndan insanlar güneye doğru göç etmeye başlamışlardı. Pasifik ve
Hint okyanusları boyunca, kanodan biraz büyük teknelerle açık denizlerde cereyan eden
ve başarıyla sonuçlanan bu göçler insanlık tarihinin en büyük serüvenlerinden birisi
olarak kabul edilmektedir. Böylece yayılan Pasifik dillerinin bu geniş alandaki en büyük
ailesi Tai’dir. Dünyada en çok kişinin (150 milyon) konuştuğu dillerden birisi olan
Malay-Endonezya; Filipin adalarının Pilipino veya Tagalog denilen dilleri, kuzeybatı
Borneo’nun Dayak’ı yanında. Papua ve Hint-Pasifik gibi gruplara giren yüzlerce dil bu
bölgede konuşulmaktadır. Ayrıca ticaret bağlantılarıyla gelişen yeni ligua francalar da
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
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Şekil 4: Dünya genelinde yayılış gösteren dil aileleri
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Uygulamalar
Sizin konuştuğunuz dilin hangi dil ailesine girdiğini öğrendikten sonra bu dil
ailesinde diğer hangi dillerin yer aldığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Sizin konuştuğunuz dilin lehçeleri ve ağızları var mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültürel farklılıklardan bir tanesi olan dilin özelliklerini, dil
ailelerini ayrıntılı bir şekilde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bir toplumda iki veya daha çok kültür grubunun ağır bastığı durumlara
………………………….. denir
2) Bir kültür grubunun diğerlerine
……………………. ………………….. denir.

egemen

olduğu

durum

ise

3) ……….., insanın fikir veya duygularını anlatabileceği ve başkalarıyla iletişim
(konuşma veya mimik, kod, duman, davul vuruşu-tam tam gibi işaretler yoluyla)
kurabileceği yol demektir.
4) Dünya genelinde en çok konuşulan dil aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngilizce
b) Mandarin Çincesi
c) Fransızca
d) Almanca
e) İspanyolca
5) Dünya’da yaklaşık 450 milyon kişinin birinci dili olan ve en çok konuşulan
ikinci dil olan ve aynı zamanda 50 kadar ülkenin de resmi dili veya resmi dillerinden
birisi durumunda olan dil aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransızca
b) Almanca
c) İngilizce
d) İspanyolca
e) İtalyanca
6) Haçlı Seferleri’nden sonra, güney Fransa’dan tüccarların doğu Akdeniz
limanlarıyla ticareti sırasında kendi dillerini anlamayan yerli halkla ilişkileri İtalyanca,
Yunanca, Arapça, İspanyolca sözcüklerin karışımı halindeki bir dille oluyordu ve
Akdeniz
ticaretinin
ortak
dili
haline
gelen
bu
dile
de
………………………………………….. denildi.
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7) Kültürdeki “sıçrama şeklinde yayılma” bir dili konuşanları ülkelerinden uzağa
yaydıkça, bu dil gramer bakımından değilse de telaffuz, ritm ve hız bakımından
değişime uğrar. Bu dil, diğer dillerle de temas ettikçe basitleşerek ve değişerek
dilbilimcilerin ……………………….. dedikleri durum meydana gelmektir.
8) Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dil ailesinin alt-ailelerinden bir tanesi
değildir?
a) Cermenik
b) Latin
c) İndik
d) Macarca
e) Slav
9) En büyük alt grubunu da Türk kökenli dillerin oluşturduğu dil ailesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hint-Avrupa dil ailesi
b) Altaik dil ailesi
c) Sino-Tibet dil ailesi
d) Ural dil ailesi
e) Kafkas dil ailesi
10) Arapça’nın dahil olduğu dil ailesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hamito-Semitik dil ailesi
b) Hint-Avrupa dile ailesi
c) Dravidyen dil ailesi
d) Kafkas dil ailesi
e) Altaik dil ailesi
Cevaplar
1) plüralizm, 2) kültürel düalizm, 3) Dil, 4) b, 5) c, 6) lingua franca (frenk dili),
7) picin (pidgin), 8) d, 9) b, 10) a
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12. KÜLTÜREL FARKLILIK: DİNLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kültürel Farklılık: Dinler
12.2. Dünya Genelindeki Belli Başlı Dinler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya genelindeki büyük semavi dinlerin özelliklerini biliyor musunuz?
2) Büyük semavi dinlerin dünya genelindeki dağılışlarını biliyor musunuz?

218

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültürel Farklılık: Dinler
Kültürel Farklılık: Dinler konusu öğrenilecektir.

Dünya Genelindeki Belli
Başlı Dinleri

Dünya Genelindeki Belli
Başlı Dinlerin hangileri
olduğu ve bunların
dağılışları öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Kültürel Farklılık: Dinler konusu
ders notlarından okunarak.
Dünya Genelindeki Belli Başlı
Dinlerle ilgili ders notunun
belirli kısmı okunarak.
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Kültürel Farklılık

•

Dinler
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Giriş
Dil ve din kültürün iki temel taşıdır. Dil gibi dinin de çok eski derinlere inen
kökleri vardır. Çok geniş alanlara yayılan büyük dinler yanında diğer küçük dinlerin de
bir mekânsal boyutu olması ve bu boyutun büyük çeşitlilikler göstermesi dinleri de
coğrafyacılar için çok çekici kılmaktadır. Bu sebeple bu bölümde kültürel farklılık
olarak dinler konusu ayrıntılı olarak incelenecektir.
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12.1. Kültürel Farklılık: Dinler
Din, insanların yiyecek aramak ve kendilerini doğanın güçlerinden korunmak
üzere ilk kez birbirlerine bağlandıkları zamandan beri kültürün bir parçası olmuştur.
Belirli bazı doğal olaylar -doğum, ölüm, güneşin, ayın ve yıldızların günlük
hareketleri ile felaket sayılabilecek derecedeki çevre değişimleri- insan anlayışına
sığmayan, esrarlı ve bilinmeyen evrenin parçasıdırlar. Bu olaylara yaşamlarında uyum
sağlamak için kültür grupları bilinmeyeni açıklamaya yardımcı olacak ve sık sık tehdit
edici olan doğal çevreden korunmalarına hizmet edecek inanç ve uygulama sistemleri
geliştirdiler. Böylece de geleneksel veya kabile dinleri başlamış oluyordu.
Geleneksel dinler, nerede gelişmiş olurlarsa olsunlar ortak birçok şeye
sahiptirler. Çoğunda çeşitli doğa elemanlarının doğa olaylarını kontrol etme gücüne
sahip ruhlar tarafından işgal edildikleri inancı vardır. Hayvanlara veya dağlar,
mağaralar, taşlar ve ağaçlar gibi doğal özelliklere tapmak, onlarda da bir ruh olduğuna
inanmak şeklindeki animistik denilen bu ilkel dinlerde, genellikle herkesin ruhlarla
iletişim kurmasının mümkün olduğu düşünülür; ancak çoğunda da ruhlar dünyasını
etkileyebilecek gücü olan bazı aracı bireyler de (bir tıp adamı veya şaman) yer alır.
Günümüzde de sürdürülen dini törenler veya bayramlar çoğu kez bu ilk dinlerle
bağlantılı olarak ortaya çıkmışlardır. Sihir güçleri de sık sık belirli bireylerle belirli
nesnelerle veya lokasyonlarla bağlantılıydı ve ruhların etkilenebileceğine dikkatle
tasarlanmış ayinleri yöneterek ve belirli özel davranış kalıpları izlenerek
kaçınılabileceğine inanılıyordu.
Günümüzde kültür tarihçileri modern dinlerin geçmişin geleneksel dinlerinin
evrimiyle ortaya çıktığı fikrindedirler. Gerçekten de hala bazı dinlerde örneğin nehirlere
büyük saygı gösterilir (Hindular Ganj’a, Hıristiyanlar Ürdün (Şeria) Nehri’ne); bazı
dinler de yüksek yerlere (Şintolar Fuji Dağı’na; Musevi ve Hristiyanlar Ağrı Dağı’na)
büyük saygı duyarlar. Meşe ağacı, Alman folkloru, milliyetçiliği ve asker ruhuyla sıkı
sıkıya bağlantılıdır. Kuzey Avrupa’da meşe, güney Avrupa’daki klasik dinlerde tanrı
Apollo’ya yakıştırılan defne yaprağından taçla eş anlamlıdır. Ne olursa olsun, modern
dinler hala bilinmeyene -yani bilim tarafından açıklanamayan veya teknoloji tarafından
kontrol edilemeyen şeylere- bir açıklama getirmeye çalışmaktadırlar. Yine dinler hala
ayinler ve törenleri, önerilmiş ahlaki kodlar veya davranış kalıplarını, ruhani liderleri ve
organize bir ilkeler ve inançlar bütününü içermektedirler (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Bazı modern dinler, Musevilik gibi, etnik dinlerdir -yani ortak bir kültürel
mirası paylaşan ve dini geleneklere ek olarak başka ortak özelliklere de sahip olan belirli
bir grup insanla bağlantılı dinlerdir. Bu özellikler arasında aynı dile, aynı atalara, aynı
ulusal kökene ve belirli fiziki niteliklere sahip olmak vardır. Diğer bazı dinler ise her tür
etnik ve kültürel geçmişten kimseleri hemen içine alabilen, misyoner faaliyetleri ve yeni
katılımcılar (din değiştirerek) yoluyla inancını yaymaya çalışan evrensel (semavi)
dinlerdir. Bu dinler arasında da Hıristiyanlık ve İslamiyet yer alır.
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Modern dinler arasında da önemli farklılıklar vardır. Bazılarında tek bir tanrıya
inanılırken (monoteizm), bazılarının da çok sayıda tanrısı (politeizm) bulunur. Her ne
kadar din, kültürel değişimin önündeki belli başlı engellerden biri ise de, bazı dinler,
özellikle gelişmiş dünyadakiler, diğerlerine göre daha kolay adapte olabilmekte ve
toplumun dinamik yapısına da yer ayırabilmektedirler. Belirli bazı dinlerin dünya
meseleleri üzerinde yakın zamanlarda gittikçe artan bir etki kazanmalarına karşılık,
bazılarının etkisi gittikçe azalmaktadır.
Bu farklılıklara rağmen -ve de bu farklılıklar yüzünden- din, günümüzde dünya
halklarının büyük çoğunluğunun yaşamlarında büyük önemi olan bir kültürel özellik
olarak kalmaktadır. Din, dünyanın belli başlı kültürlerinin bütün özelliklerini geniş
ölçüde etkiler ve geçirimli kılar. Bazı kimselerin yaşamlarının günlük, haftalık ve yıllık
planını din çizer; ne tür yiyecekler yiyecektir, ne zaman yiyecektir, hangi tür giysiler
giyecektir gibi. Yahudiler ve Müslümanlar domuz eti, Hindular sığır eti yemezler;
Müslümanlar alkollü, Mormonlar kafeinli içecek içemezler gibi. Kültürün değer
sistemleri üzerindeki etkisi yoluyla da din bir grubun ekonomik faaliyetlerini
(Hıristiyanların üzüm bağlarını, Yahudilerin turunçgil üretimini, Müslümanların zeytin
üretimini yayması gibi), kaynakları algılamasını ve fiziki çevreye karşı tutumunu
etkileyebilir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Belki de en önemlisi, dinsel farklılıklar hem kültürler içindeki hem de kültürler
arasındaki çatışmalarda büyük bir rol oynamaktadırlar. Ortadoğu’da Yahudilerle
Müslümanlar karşı karşıyadır; Hıristiyan ve Müslüman gruplar birbirlerine karşı ve
kendi içlerinde Beyrut’da (Lübnan) savaşmışlardır. Kuzey İrlanda’da, Belfast’da İrlanda
Katolikleri ile İrlanda Protestanları karşı karşıya gelmişlerdir. Din, Müslüman Pakistan
ile Hindu Hindistan’ı ayırmada en önemli rolü oynamıştır.
Beşeri coğrafyacılar, dini, kültürel farklılıktaki başlıca faktör ve kültürel
yayılmada da önemli bir eleman olduğu için incelerler. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde
Coğrafya’da din üzerine yayınlanmış çok sayıda kitap, yüzlerce makale ve tez coğrafi
ilginin mekânın dinsel açıdan nasıl örgütlendiğinden (kozmolojik model oluşturma)
başlayıp, hacıların kutsal yerlere akışı ve bu konuda gelecekle ilgili tahminlere kadar
uzanan çeşitli konularda toplandığını göstermektedir. Mekânın dinsel açıdan
örgütlenmesiyle ilgili modellerde, coğrafyacılar kilise veya camilere gidiş-gelişte
mesafenin rolü, kutsal yerlerin büyüklük ve biçimi ile dinsel örgütlerin coğrafi yayılma
ve dolayısıyla da etki alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Haritalar ve istatistik teknikleri
kullanılarak dinsel açıdan merkezi yerler ortaya çıkarılırken, çeşitli dinlerin yarattığı
coğrafi görünüm de incelemelere konu olmuştur. Örneğin A.B.D.’nde önemli bir din
olan Mormon dininin yarattığı landscape veya Hindu manzaraları tüm özellikleriyle
ortaya konulmuştur (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Kutsal yerleri ziyaret de din tarihi ve antropolojiye paralel bir eğilimle dinlerin
coğrafyasının özünü oluşturacak bir duruma gelmiştir. Mekke’ye olan hac ziyaretleri
(Isaac, 1973) yanında, çeşitli kültür ortamlarında -Almanya, Hindistan, İran, Sri Lanka,
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Meksika, İtalya, Avrupa’da Katolik hac yerlerine (örneğin İspanya’da Santiago de
Compostela vb.- kutsal yerlere ziyaretler de coğrafi incelemeye konu olmuştur.
Coğrafyacılar tüm bu olgulara bazen ideolojik eğilimlerine göre de bakmışlardır.
Örneğin Harvey’in (1979) Paris’teki en belirgin dinsel anıt olan Sacre-Coeur de
Montmartre’ı toplumsal eşitsizlik açısından değerlendiren ve bir tarihsel baskı unsuru
olarak ele aldığı yazısı gibi. Ayrıca, dinlerin birbirleriyle çelişen ekolojik etkileri de
örneğin Hindistan’da ahinisa denilen, faunanın (başta inekler olmak üzere) çok büyük
ölçekli korunma olayı gibi- coğrafyacılar tarafından ele alınmıştır.
Dinlerin coğrafyasının, Isaac’in (1965) de vurguladığı gibi, “dinsel coğrafya”yla
karıştırılmaması gerektiğini de bu arada vurgulamak gerekir. Dinsel coğrafya, bilindiği
gibi, dünyanın yorumunun din yoluyla yapılmasıyla ilgilidir. Dinlerin Coğrafyası ise
belli başlı dinlerin kökeni, gelişmesi ve bugünkü dağılışları ise insan ile işgal ettiği çevre
arasındaki dinamik ilişkinin en belirgin örneklerini oluşturmakta ve dolayısıyla da
Coğrafya’da temel bir öneme sahip bulunmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

12.2. Dünya Genelindeki Belli Başlı Dinleri
Dünyada dinlerin dağılışı belki de dillerinkinden bile daha karmaşık bir mozaik
sergilemektedir. Dünyanın en uzak köşelerindeki geleneksel veya animistik dinlerin
yaşayan örnekleri hariç tutulursa, önemli miktarda mensubunun faaliyetlerini, tavırlarını
ve inançlarını yapılandıran ve başka sayısız insanın da yaşamını dolaylı olarak etkileyen
dünyada beş önemli din vardır. Bunlar, çıkış sırasına göre Musevilik, Hıristiyanlık ve
İslamiyet ile, daha çok doğu dinleri diye bilinen Hinduizm ve Budizm’dir (Şekil 5 ve
Şekil 6). Her birinin kökeni, gelişmesi ve yapısı daha önceki dinlerle veya animistik
ibadetlerle bağlantılıdır ve belli başlı dünya dinlerinin tümü digerlerinin birinden veya
tümünden az veya çok etkilenmişlerdir. Dinler arasında geniş ilişkiler varolduğu halde,
Beşeri Coğrafya bakış açısından daha önemli olanı aralarındaki farklılıklardır. Din,
kültürel ayrılığa önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır ve kültürler aynı temel dini
paylaştıklarında bile, aynı din içindeki bölünmeler inanç ve ibadetlerde keskin
farklılıklara, hatta kültür grupları arasında çatışmalara yol açabilmektedir.
Dinlerin dünyada dağılışına bakıldığında, aynen dillerde olduğu gibi, yalnızca
tek bir dinin var olduğu bir ülkeye, çok küçük olanlar hariç, rastlamak pek mümkün
değildir; ancak bir dinin diğerlerine göre egemenliği söz konusu olabilmektedir. Bu tür
ülkeler tümüyle -aşağıda ele alınacak olan- bir dini kültür alemi içinde kalırlar. Buna
karşılık bazı ülkeler de belli başlı dinler arasında kaldıklarından, inançlar arası sınırlara
sahip kabul edilirler. Bu tür ülkeler kültürel ayırımın güçlü etkilerine maruzdurlar.
Afrika’daki birkaç ülke, en çok nüfuslu devlet olan Nijerya da bu durumdadır. Nijerya,
100 milyonu aşan nüfusuyla Afrika’nın devidir fakat aynı zamanda da, daha önce
belirtildiği gibi, çok dilli bir ülkedir. Bu dil çeşitliliğinin üzerine bir de dini bölgeselcilik
oturmuştur ki bu durum ülkeyi kuzeyde bir Müslüman zonu, güneyde de yerel dinlerle
birlikte Hıristiyanlığın egemen olduğu bir bölünüşe götürmüştür. Aynı zamanda bu
kuzey-güney bölünüşü etnik bir gruplaşmayı da sergilemektedir. Kuzeydeki ana etnik
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grup olan Hausa - Fulani Müslüman kesimde kalırken, güneyin iki ana kültür çekirdeği,
güneybatıdaki Yoruba ve güneydoğudaki İbo Hıristiyan-animist alanda kalmıştır. Bazen
Müslüman Hausa, Yoruba’nın tanrısız ve kültürsüz olduğunu söylemekte, bazen de İbo,
Hausayı geri kalmış ve eğitimsiz olarak nitelerken, yine Hausaya göre İbolar her şeyin
bir bedeli olduğunu düşünen para delisi tüccarlardır. Bununla birlikte, bu iki din
bölgesinin kesin bir şekilde birbirinden ayrılmadığını, her iki bölgede de karşıt din
gruplarının bulunduğunu hemen eklemek gerekir. Fakat Nijerya’daki dil ve din
çeşitliliğinin, ülkenin geri kalmışlığı da eklendiğinde zaman zaman önemli sorunlar
ortaya çıkardığı da bilinmektedir. Bu tür geçiş zonu halindeki konum yalnızca
Nijerya’ya özgü değildir. Çad, Sudan ve Etiyopya da inançlar arası sınırda bulunan
ülkelerdendir. Sudan’da da Müslüman kuzey ile Hıristiyan-geleneksel güney, ülkenin
hemen hemen bağımsızlığını kazanmasından beri her an savaşabilir durumdadırlar
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Etiyopya’nın din dağılış haritası Nijerya’dan da Sudan’dan da daha karmaşıktır.
Güney Asya’daki (Hindistan ve Sri Lanka) din grupları arasındaki çekişmelere,
Afrika’da olduğu gibi, etnik yapı da ayrıca ek bir etki daha yapmaktadır. İnançlar veya
dinler arası sınır durumu güneydoğu Asya’da Katolik egemen-Müslüman azınlık ülke
Filipinlerde de siyasal kargaşaya dönüşebilmektedir. Aynı sorun eski Sovyet
cumhuriyetlerinden bazılarında da yaşanmaktadır. Örneğin Azerbaycan’daki Dağlık
Karabağ sorunu (hem dini hem ele etnik) gibi. Kazakistan’da da nüfusun %17’sini
oluşturan Hristiyanlar kuzeyde, nüfusun %47’i kadarını oluşturan hemen hemen tüm
Müslümanlar da güneyde yaşamaktadırlar; henüz Kafkaslar’daki gibi bir sorun ortaya
çıkmadıysa da dinler arası bu sınır belki de yakın bir gelecekte siyasal sınır haline
gelebilecektir. Ancak yakın zamanlarda dünya kamuoyunu en fazla meşgul eden örnek
İsrail’dedir. Gaza’da Yahudiler öteden beri az sayıdaydılar fakat Batı Şeria’da kurulan
büyük bir Yahudi yerleşmesi İsrail ile Ürdün arasındaki inançlar arası sınırı kana buladı.
İsrail’in Gaza, Batı Şeria ve Golan Tepeleri üzerindeki kontrolü, bu sınırın manevi
anlamda, kilometrelerce genişlemesine yol açtı. Bir Filistin devleti kurulması yolundaki
adımlara “özerklik” verilerek başlanması da dünyanın bu kesimini henüz istikrara
kavuşturamadı.
Ancak, inançlar arası sınırın derin etkilerine Yugoslavya’ya da değinmeden
geçmemek gerekir. Yugoslavya’nın daha önceki kültürel haritasının ayrıntılarına girmek
bile mümkün değildir Müslüman-Hıristiyan ayırımı yanında. Hıristiyanların iç ayırımları
da buradaki iç savaşta önem taşımıştır. Yugoslavya’nın siyasal sistemi çöktüğünde,
Müslümanlar kendilerini Hıristiyanların saldırısı karşısında buldular. “Etnik temizlik”
deyiminin kullanıma girmesine yol açan bu savaşta, Sırplar ve Hırvatlar Müslümanları
yerlerinden yurtlarından ayırmaya çalışırken, aynı zamanda da Sırplar ve Hırvatlar
birbirlerinin topraklarını da “temizleme”ye girişmişler, fakat en büyük zararı
Müslümanlar görmüşlerdir. Daha önce de değinildiği gibi, aslında buradaki, kesin bir
şekilde “etnik” olarak nitelenebilecek bir çatışma değildir. Çünkü bütün toplum Slav
kökenlidir ve onları ayırt eden de ırk değil, kültürdür -yani dindir (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
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Şekil 5: Dünya genelindeki belli başlı dinlerin dağılışı
İnançlar arası sınır gibi bir kavram da inanç içi sınırlardır. Aslında bu kavramın
daha az sorunlu olduğu düşünülebilir. Örneğin İsviçre’de Hıristiyanlığın birçok kolunun
bölgesel anlatımı açıkça görülmektedir. Diğer Batı Avrupa ülkelerinde de Hıristiyanlığın
değişik mezhepleri bir arada yaşama alışkanlığını edinmişlerdir. Fakat Kuzey
İrlanda’daki Protestan çoğunluk ile Katolik azınlık arasındaki trajik savaş aslında
dinsel gibi görünse de bunun çok ötesinde olanaklara erişme, medeni haklar ve
siyasal etki üzerine sürdürülen bir çatışmadır. İnanç içi veya din içi çatışma İslamiyet’de
de görülmektedir. Lübnan’daki Sünni-Şii çatışması, 1980’1i yıllarda Sünni Irak ile Şii
İran arasındaki savaş bunlara örnek gösterilebilirse de İrlanda’nın durumunda olduğu
gibi, bunları da yalnızca dini çatışmalar şeklinde görmek mümkün değildir (Tümertekin
ve Özgüç, 2002).
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İslamiyet
Büyük dinler arasında en genci olan İslamiyet’in de kökeni, aynen Musevilik ve
Hıristiyanlıkta da olduğu gibi, güneybatı Asya’nın kurak bölgelerindedir. Aslında
Müslümanlar, bilindiği gibi, Hz.İsa, Hz.Musa, Hz.İbrahim ve Hz.Nuh’u da diğer
peygamberler arasında sayar ve Hz. Muhammet’i de İslamî düşüncenin en son ve en
önemli peygamberi olarak kabul ederler. M.S.570’de Mekke’de doğmuş ve İslamiyet’i
kurmadan önce de bir din öğrencisi olan Hz. Muhammet, Hıristiyanlık ve Museviliğin
tek tanrılılığını incelemişti. Orta yaşlarına geldiğinde, kurduğu tek tanrılı dini, o
zamanlar zaten karışıklık içinde olan Arap dünyasındaki animistik dinlerle bir çatışma
içine girdiğinden, kendisi ülkenin kuzeyine doğru hicret ederek, daha içerdeki bir şehir
olan Medine’de bir güç merkezi kurmuş ve İslamiyet’i yaymaya başlamıştı. Hz.
Muhammet’in ölümünden önce Mekke de Müslümanların eline geçmiş ve tüm
Arabistan Yarımadası’nda İslamiyet artık yayılmıştı. İslamiyet, Arap dünyasına ve
sonrasında daha geniş bir alanda yalnızca birleştirici dini bir inanç değil, aynı zamanda
da yeni bir değerler bütünü, yeni bir yaşam tarzı, yeni bir bireysel ve kolektif düşünce
getirmişti.
M.S.632’de Hz. Muhammet’in vefatından sonra İslamiyet’in yayılması devam
etti. Yedinci yüzyılda ve sekizinci yüzyıl başlarında İslamiyet, kuzeye ve doğuya doğru;
Filistin, Suriye, günümüz Türkiyesi (Osmanlılar henüz Anadolu’ya girmemişlerdi) ve
Orta Asya’nın güneyine doğru ilerledi. Sekizinci yüzyıl ortasında da önce Mısır’a ve
Kuzey Afrika’ya, daha sonra da İspanya ve Portekiz’e yayıldı. Fetihler ve ticaret
bağlarının güçlenmesi yoluyla da İslamiyet, Pers ülkesine (İran), Afganistan’a ve İndus
Vadisi boyunca da şimdiki Pakistan’a girdi. Daha önce Çinlilere yakınlığı olan Orta
Asya Türklerinin çoğu Müslümanlığa kucak açtılar. 751’de Araplar’ın Çinlilerle Talas
Nehri Vadisi’nde, günümüzün Kırgızistan’ında yaptıkları Talas Savaşı’nda Çin gücünün
batı sınırı belirlenmiş oldu. Arap gücünün zirvede olduğu dönemde İslamiyet’in etkisi
artık Hindistan, Çin, Endonezya ve Filipinler’e erişmişti.
Ancak Hıristiyanlığın güçlenmesi ve Avrupalıların ticarette etkilerinin artmasıyla
Arap İmparatorluğu yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlamıştı. Sekizinci yüzyılda
Halifelik, Arap Yarımadası’ndan Bağdat’a kaydı. Onbirinci ve onüçüncü yüzyıllar
arasında Haçlılar Filistin’in kontrolünü ellerine geçirdiler ve bir müddet sonra da
İslam’ın gücü ve Halifelik, bir Arap ülkesi olmayan Osmanlı İmparatorluğu’na geçmişti.
Çin’den Fransa’ya kadar uzanan geniş alem içinde Arapların güçlerini yavaş yavaş Arap
olmayan halklar (Persler ve Türkler gibi) lehine kaybetmeye başlamalarından sonraki
birkaç yüzyıl içinde İslam kültür alemi, uzantı, güç ve zenginlik bakımından Hıristiyan
kültür alemini büyük ölçüde geçmişti. Onyedinci yüzyılda İslam’ın etkisi zirvesine
varmıştı fakat I. Dünya Savaşı’na kadar süren Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflama
döneminde dinin yayılışı da durdu.

İslamiyet, Kuzey Afrika’dan Sahra Çölü’nü geçerek, Kara Afrika’nın bazı
kesimlerine de erişmiştir. Sahel’de ve başka yerlerde, daha önce Avrupalılar
tarafından kıyılardan sızdırılmış Hıristiyanlıkla rekabet etmektedir. Senegal’den
Kongo’ya kadar kıyı kesimi Hıristiyan iken, iç kesimler Müslüman’dır; burasının her
ikisi de kıtanın yerlisi olmayan bu iki dinin kültürel savaş alanı haline gelmesinden bazı
Afrikalılar kaygı duymaktadırlar. Bununla birlikte İslamiyet, Afrika’da “İslamiyetin
büyük bulvarı” denilen Nijer Nehri boyunca ve özellikle de eski sömürge ülkeleri
arasında kısmen sömürgecilere bir tepki olarak yayılmıştır.
Avrupa’da ise İslamiyet, uzun süre Osmanlı Devleti’nin yönetiminde kaldığı
için Arnavutluk’ta egemen din haline gelmiştir. Bosna-Hersek, aynı şekilde ağırlıklı
olarak Müslüman nüfusa sahiptir ve bu sebeple de Yugoslavya’daki iç savaşın da başlıca
hedefi olmuştur. Sırbistan’ın kendisi de Müslüman Arnavut bir azınlık nüfusa sahiptir.
İslamiyet de Hıristiyanlık gibi bölünmüş bir dindir. İlk bölünme, Hz.
Muhammet’in vefatından hemen sonra olmuştu. Büyük çoğunluğun Sünni, azınlığın da
Şii olarak ayrımından sonra, onaltıncı yüzyıl başlarında Pers İmparatorluğu’nun resmi
mezhep olarak Şiiliği seçmesiyle bu grup da genişleme olanağı buldu. Günümüzde tüm
Müslümanların yüzde 13’ünün 160 milyon dolayında kişinin, Şii olduğu sanılmaktadır.
Ülkemizde de toplumun %90’dan fazlasının inancını İslamiyet oluşturmaktadır.
Müslümanlık günümüzde en hızla yaygınlaşan evrensel dindir. Fas’dan
Endonezya’ya kadar olan alanda yayılan İslamiyet, kuzeyde Sibirya’yla ve güneyde de
Zanzibar’la sınırlanmaktadır. Birçok yerde de öncü noktalara sahiptir. Hatta günümüzde
Roma şehrinde bile yeni bir büyük caminin yapımı desteklenmektedir.
Dünyadaki en büyük Müslüman ülkeler, Müslüman sayısına göre Endonezya,
Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dır. Endonezyalıların %90’ı kimlik kartlarına
“Müslüman” sözcüğünü yazdırarak, tüm dünya Müslümanlarının yaklaşık %20’sini
oluşturduklarını göstermeye çalışmaktadırlar (ancak bu, Endonezya’da dinsiz olmanın
yasak olduğu anlamını da taşımaktadır). Malezya’da “Malay” olmak Müslüman olmak
demektir. Bu bakımdan, Müslümanların en çok Asya’da toplandıkları söylenebilir yaklaşık 520 milyon. İkinci olarak Güneybatı Asya-Kuzey Afrika gelir -400 milyon;
Sahra’nın güneyindeki Müslümanların sayısı yaklaşık 170 milyon dolayındayken, eski
Sovyetler Birliği’nden ayrılan Orta Asya Cumhuriyetleri’ndekilerin sayısının da 40
milyondan hiraz fazla olduğu hesaplanmaktadır. Avrupa’da 14 milyon, Amerikalar’da
da 6 milyon kadar Müslüman yaşamaktadır. Her ne kadar ilk cami l 929’da yapıldıysa
da, İslamiyet Amerikalılar arasında da günümüzde o kadar hızla yayılmaktadır ki, kısa
bir süre sonra Müslümanların sayıca Yahudileri geçeceği sanılmaktadır. İslamiyet’in
bütün dünyada modern bir yeniden doğuşu yaşadığı ve yayılışının daha da süreceği
beklenmektedir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Musevilik
Musevilik hiç bir zaman 20 milyondan fazla mensuba sahip olmamışsa da,
tarihte ortaya çıkmış tek tanrılı dinlerin (monoteist) ilki olma özelliğini taşımaktadır.
Museviliğin geçmişi, güneybatı Asya’da 4000 yıldan fazla bir zaman önce yaşamış
Semitik (Sami) kabilelere kadar gitmektedir. Muzeviler, M.Ö. 2000 yıllarında
Mezopotamya’nın Ur şehrinde yaşayan Hz.İbrahim’in öğretilerini benimsemiştir.
Aslında hem Müslümanlar hem de Yahudiler Hz.İbrahim’den geldikleri fikrindedirler.
Yahudiler, oğlu İsak’dan, Müslümanlar da diğer oğlu İsmail’den. İlk gelişme devresinde
Museviliğin, göçebe kavimlerin hayvan kurban etme ve taş idollere tapınmayı da içine
alan diğer dinlere büyük bir benzerliği vardı. Bazılarına göre Museviliğin kökeni aynı
bölgede daha önce varolan Zoroastrianizm’e kadar gitmekteir.
Tarihi boyunca Musevilik, göçlerle
karakterize olan bir din olmuştur.
Museviliğin modern tek tanrılı din halini alması, Musa’nın İsrailleri (Musevi kabileler
Yakup’un torunlarıdır fakat aynı zamanda İsrail olarak da bilinirler) Mısır’daki esaretten
teslim aldığı zaman olan exodus’dan sonradır. M.Ö. l000 dolayında İsrailler nesiller
önce göç ettikleri Filistin topraklarına döner ve dinin egemen olduğu bir krallık kurarlar.
Babiller Kudüs’ü istila edip (M.Ö.586’dan sonra) Yahudileri göçe zorlayıncaya kadar
sürer bu imparatorluk. Bir kısım Yahudi, elli yıl kadar sonra geri dönebildiyse de, diğer
Yahudiler bütün Akdeniz bölgesine, çiftçi ve tüccar olarak yayıldılar. Bu sürgün
döneminde Musevilik universalist idi (yani evrenseldi) –din değiştirmeleri kabul
ediyordu- ve Yahudi olmayanların Museviliği kabul etmesiyle yayılma sürecine
girmişti (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Yahudi halkının bir sonraki kitlesel göçü Romalılarla olan çatışmalardan
sonradır. M.S.70’de Romalıların Kudüs’ü tahribini izleyen yıllarda siyasal ve dinsel
baskılar, dağılma veya diaspora denilen olaya yol açmıştı. Diaspora, şimdi de, bir dinin
mensuplarının azınlık toplumlar halinde dağılmış olma durumunu anlatmada kullanılan
bir terimdir. Roma İmparatorluğu resmi din olarak Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra
Yahudilere yapılan baskılar, Avrupa’da yerleştikleri yerlerde de devam etti. Böylece,
Musevilik, mensuplarının yaşamlarını ve kültürlerini içe dönük yapan ve onları
komşularından ayıran bir etnik din haline dönüştü. Ortaçağlar’da ise Yahudilerin
alışılmamış gelenekleri ve uzlaşmaya yanaşmayan inançları kendi toplulukları
dışındakilerde onlara karşı olan kuşku ve korkuyu besledi. Avrupalı Hıristiyan
yöneticiler bunları ya idam veya sınır dışı ettiler. Örneğin, Kral Ferdinand ve karısı
İzabella 1492’de Yahudileri sınır dışı ettiğinde, bunların önemli bir bölümü Osmanlı
İmparatorluğu tarafından kabul edildiler. On yedi ve onsekizinci yüzyıllarda bazı
Yahudiler Batı Avrupa’ya geri döndülerse de isteyerek veya yerel otoritelerin
zorlamasıyla, Yahudiler birçok Avrupa şehrinde belirli mahallelerde veya gettolarda
yerleştiler (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Kuzey Afrikalı Müslümanların on ile onüçüncü yüzyıllar arasında İspanya’yı
kontrol altına almalarıyla birçok Yahudi de buraya göç etti. Çünkü Müslümanlar Yahudi
kültürünü çok daha iyi tanıyorlardı ve onların dini inançlarına Hıristiyanlardan daha
yakındılar. Ortaçağ boyunca, çok sayıda Yahudi batı ve güney Avrupa’dan sürüldüğü
veya öldürüldüğü halde, Musevilik yayılışını sürdürdü. Sonuçta da Musevilik ve Yahudi
kültürü, Yahudilerin güneydoğuda Türkiye ve Suriye’ye, doğuda da Polonya ve
Rusya’ya göçleriyle birlikte yayıldı.
Museviliğin günümüzdeki dağılışı Ortaçağlar’dakinden oldukça farklıdır.
Ondokuzuncu yüzyıl sonları yirminci yüzyıl başlarında Amerikalara olan göçler,
A.B.D.’nin doğusundaki ve Latin Amerika’daki büyük şehirlere yerleşen çok sayıda
Yahudi halkını da kapsıyordu. Halen dünya Yahudi nüfusunun %40 kadarı (1990’da
4.3 milyon) A.B.D.’nde yaşamaktadır. Kanada, Arjantin ve Brezilya’da da aşağı yukarı
birbirine yakın miktarlardadırlar. Fransa ve İngiltere’de de önemli sayılabilecek
büyüklükte Yahudi nüfusu yaşamakla birlikte, Avrupa’nın diğer ülkelerinde sayıları,
II.Dünya Savaşı sırasındaki Soykırım (Holocaust) yüzünden çok azalmıştır. Halen bu
ülkelerdeki Yahudiler büyük şehirlerde toplanmış olmakla birlikte, her tarafa
yayılmışlardır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Avrupa ülkelerinden A.B.D.’ne ve Filistin’e göç eden Yahudiler 1948’de yarım
milyon Yahudi nüfusuyla İsrail devletini (ondokuzuncu yüzyılda kabul ettikleri “bir
vatanları olması gerektiği” inancını ifade eden Siyonizm’e uygun olarak) kurmuşlardı.
Günümüzde bu ülkenin nüfusu 3 milyondan biraz fazladır. Dünyada 18 milyon
dolayında oldukları hesaplanan Yahudilerin önemli bir toplanma alanı da Sovyetler
Birliği’ydi ve bu ülkede 3 milyon dolayında Yahudi komünist rejimin kısıtlamalarıyla
karşı karşıya idiler. Fakat 1991’de Sovyetler Birliği’ nin dağılmasından sonra binlerce
Yahudi’nin İsrail’e göç etmesine izin verildi. İsrail’de uygulanan “Geri Dönüş Yasası”
her Yahudi’nin bir yurttaş olarak orada yaşama hakkı olduğunu kabul ediyorsa da, bu
ülkede de dini bölünmeler yüzünden “Yahudi” tanımı da tartışılmaktadır. Günümüzde
çok çeşitli alt bölünümleri (mezhepleri) olan Musevilik, esas olarak, Köktendinci
(Ortodoks) ve Reformcu şeklinde iki büyük bölünme göstermektedir. Fakat İsrail’in
Hindistan’dan bazı grupları, Doğu Afrika’dan zenci Yahudiler olan binlerce Falaşalar’ı
getirmesi, halen Etiyopya ve Somali’den de onbinlercesinin İsrail’e gelme hakkı talep
etmeleri, bu ülkede tartışmalara yol açmıştır. Doğu Avrupa ve Rusya’dan gelenleri bile
daha tamamen özümseyemeyen İsrail’deki Yahudi toplumu Falaşaların Yahudiliklerini
de tartışmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Hıristiyanlık
Musevilik en az sayıda inananı olan “dünya dini” iken, Hıristiyanlık da en çok
sayıda inananı olan dünya dinidir. Hıristiyanlığı kuran Hz. İsa peygamber de bir

Yahudi olduğu için Yahudi inanışının birçok yanları da İncil’e dahil edilmiştir. Daha
başlangıcından itibaren Hıristiyanlık güçlü misyoner unsuru da olan bir semavi din
olmuştur.
Hıristiyanlık, ilk olarak Akdeniz dünyasında yayılmıştı. Hz.İsa’nın
havarilerinden St.Paul’ün Suriye, bugünkü Türkiye ve Yunanistan’daki gezileri bu
yayılmada etkili olmuştu. Ancak ilk yayılma aşamasında Roma İmparatorluğu’nda
önemli engellemelerle karşılaşan Hıristiyanlık daha sonra 4. yüzyılda, İmparator
Konstantin tarafından resmi devlet dini olarak ilan edildikten sonra yayılmaya başladı.
Romalıların etki alanlarının genişliği Hıristiyanlığın da İtalya’ya ve oradan da Batı
Avrupa’ya, İngiltere’ye, İspanya’ya ve Kuzey Afrika’ya yayılışına yardımcı oldu.
Yahudiler arasındaki yayılışından sonra Yahudi olmayanlar arasında, ilk olarak M.S. 41
yılında Mısır’da Mısır Hıristiyan Kilisesi’nin (Koptik Kilise) kurulmasından sonra
günümüzün Etiyopya’sı’na doğru ilerledi. Hindistan’da daha 2. yüzyılda birkaç
Hıristiyan kilisesinin kurulmuş olduğu sanılmaktadır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Roma İmparatorluğu, Romalı batı ile Helenistik doğu arasında bir denge
gözetmeye çalışmış ve ilk günlerden itibaren Hıristiyanlık bu ayrılığa uygun olarak ikiye
bölünmüştü. Batıdaki Roma Katolik Kilisesi ile doğudaki Ortodoks kiliseleri arasında,
Roma’nın otorite kurma çabalarına rağmen önemli farklılıklar ortaya çıkmıştı. 1054’de
iki kilise birbirinden koptu. Konstantinopolis’in (şimdiki İstanbul) 1453’de Osmanlıların
eline geçmesiyle de Hıristiyanlık Ortadoğu’da önemli bir engelle karşılaşıyordu ki bu
durum Doğu Ortodoks kiliselerinin daha da fazla bölünme geçirmesine yol açmıştı.
Günümüzde Doğu Avrupa’da Ortodoks Hıristiyanlık; Yunanistan, Romanya,
Yugoslavya’nın bazı kısımları, Bulgaristan ve eski Sovyetler Birliği’nde çeşitli gruplar
arasında, temelde etnik kiliseler olarak, temsil edilmektedir.
Ortaçağ boyunca Hıristiyanlık Avrupa’da güç kazanmayı ve topluma egemen
olmayı sürdürmüştür. Roma Katolik Kilisesi liderleri büyük arazi sahipleriyle gücü
paylaşmışlardı. Katolik dini düzenler kurulmuş katedral ve manastırlar inşa edilmiş ve
kilise yerel ekonomileri istikrara kavuşturmak eğitim sağlamak, bilgiyi korumak, hasta
ve yaşlıları gözetmek gibi amaçlarla hizmet vermişti. Bununla birlikte, matbaanın keşfi
ve basılı malzemenin nispeten daha ucuza elde edilebilir hale gelmesiyle birlikte, farklı
düşünceler ve yeni fikirler hızla yayılma olanağına kavuşmuşlardı. 16. yüzyıl başlarında
Martin Luther ve John Calvin gibi Hıristiyan liderler Roma Katolik Kilisesi’ne açıkça
meydan okumaya başladılar ve böylece de Protestanlık doğmuş oluyordu. Dini
farklılıkların Hıristiyanlar arası savaşa yol açması, batı Avrupa’yı da Katolik ve
Protestan olarak ikiye ayırdı (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Avrupalıların Coğrafi Keşifleri ve araştırmaları ile sonra da yeni bulunan yerlere
yerleşmeleriyle Hıristiyanlık bir başka yayılma dönemi geçirmeye başlıyordu. İspanyol,

Portekiz ve Fransız Katolikler Yeni Dünya’da yerleştikleri her yerde yerli halka kendi
dinlerini tanıtıyorlar ve onlara din değiştirtiyorlarken, İngiltere ve Hollanda’dan gelen
Protestanlar da aynı yolu izlemeye başladılar. Hıristiyanlığın günümüzde görülen geniş
ölçekli dağılışı bu yayılmanın sonucudur.
Roma Katolik Kilisesi, Güney ve Orta Amerika ile Karayipler’in büyük
kısmında egemendir. Aynı zamanda güneybatı Amerika Birleşik Devletleri’nin, güney
Kaliforniya, Louisiana, bazı New England eyaletleri (ondokuzuncu yüzyılda İrlanda ve
güney Avrupalıların göçü nedeniyle), Kanada’nın Quebec eyaleti ve çok uzaktaki
Filipinler’de de en önemli dindir. A.B.D. ve Kanada’nın geriye kalan kısımlarıyla
Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya ve Yeni Zelanda ise Protestandır. Kara
Afrika’da da misyoner faaliyetleri sonucu Zaire, Angola ve Mozambik’de Katoliklik
ilerlemiş, İspanyol işgali sonucunda da bu din Filipinler’de büyük bir yoğunluk
kazanmıştı. Dünyada mevcut olduğu hesaplanan 1.8 milyar dolayındaki Hıristiyanın
yaklaşık %40’ı Kuzey ve Güney Amerika’da yaşadığı sanılmaktadır. Geri kalanların
büyük kısmı ise eski Sovyetler Birliği’nin batı kesimi dahil Avrupa’dadır. Avrupa,
kuzeyde Protestan, doğuda Ortodoks ve güneyde de Roma Katolik Kiliseleri olarak
bölünmüştür (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Günümüzde Hıristiyanlığın en yaygın kolu veya mezhebi Katolikliktir. Onlara
göre gerçek Hıristiyan kilisesi Vatikan’da Papa’nın başı olduğu kilisedir. Çok katı
kuralları olan bu mezhepte, bir insanın Katolik olarak vaftiz edildikten sonra, din veya
mezhep değiştirse bile, hep Katolik kalacağı vurgulanır. Birçok Protestan mezhebi ise
Roma Katolik Kilisesi’ne karşı yapılan protestolara göre adlarını almışlardır; Lüterciler,
Anglikanlar, Baptistler, Metodistler vb. gibi. Hıristiyanlığın diğer kolları arasında
Gregoryen (Gürcü), Ermeni, Habeş ve Koptik kiliseleri vardır. Ortodoks Hıristiyanlar
ise diğer bir grup kiliseyi oluştururlar. Bunlar da İstanbul’daki Patriğin ruhani liderliğini
tanırlar; fakat Sırp, Yunan, Bulgar, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rus Ortodoks kiliseleri
halinde bölünmüşlerdir. Kuzey Amerika’daki Ortodokslar ise, geleneksel kurallara bağlı
olmakla birlikte, ulusal kilise oluşturmamışlardır.
Katolikler, güney Avrupa’da, Orta ve Güney Amerika’da, Kanada’da Quebec’de
ve Akdeniz halkının yerleştiği her yerde, örneğin eski Fransız veya Portekiz
sömürgelerinde, Filipinler’de ve Vietnam’da egemendir. Fakat özellikle Güney
Amerika’da Hıristiyanlığı yaymak için yerlilerin kültürel ve dini geleneklerinden de
“kilisenin geleneksel disiplinini bozmadan’“ yararlanılması, bu alanda Katolikliğin
farklılaşmasına yol açmıştır. Protestanlık ise Kuzey Avrupa’yla adeta özdeşleşmiştir ve
Kuzey Avrupalıların yerleştikleri her yerde egemendir; Kuzey Amerika, Avustralya,
Yeni Zelanda ve Afrika’nın ya İngiliz (genellikle Anglikan) veya Alman (Lüterci)
sömürgesi olan kesimlerinde (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Ortodoks Hıristiyanlık ise Doğu Avrupa’da yaygındır; sebebi de buralarda
yaşayan halklara o zamanki Konstantinopolis’den (şimdiki İstanbul) gelen misyonerler
tarafından din değiştirtilmesidir. İlk din değiştiren Ukraynalılardır; onüçüncü yüzyılda
Moğollar tahrip edinceye kadar Kiev de Hıristiyan medeniyetinin başkenti olmuştu.
Ukrayna Kilisesi halen, Doğu din kurallarını izleyip, Kiril alfabesini kullanarak, fakat
Papa’nın bazı ruhani otoritelerini de tanıyarak, Doğu-Batı uçurumuna bir köprü görevi
görmektedir.
Günümüzde Hıristiyanlığın dünya haritası, bu dinin içindeki iki mücadeleden
dolayı, yeniden çizilmektedir. Bu mücadeleler yüzeyde teolojiktir ve sonuçları dünya
kültürel coğrafyasını, siyasetini, nüfus coğrafyasını ve demografyasını, ekonomisini
değiştirebilecek gibi görünmektedir. Birinci mücadele Evangelik Protestanlıkla
Katoliklik arasındaki savaş ve ikincisi de Roma Kilisesi’nin kendi içindeki daha fazla
bağımsızlık yani liberasyon teolojisi çekişmeleridir. Evangelik Protestanlık dünyada
hem yeni ilerlemeler kaydetmekte ve hem de birçok yerde Katolikliğin yerini
almaktadır. Bunun yanında, Hıristiyanlığın ağırlık merkezinin Avrupa dışına kayması da
uygulama ve teolojideki değişiklikleri hareketlendirmiş bulunmaktadır –örneğin Kuzey
Amerika’ki Katolikler, Vatikan’dan bağımsızlıklarını neredeyse ilan etmişlerdir.
Örneğin bir Namibyalı piskoposun sözleri bu değişimin açınılmazlığını vurguluyor:
“Afrikalı halkımız İsa’yı kabul etti, ama bu İsa onların arasında Avrupalı giysileriyle
biraz fazla dolaşıyor!” Hıristiyanlığa karşı çoğu coğrafi önem taşıyan, meydan okumalar
şu şekilde sıralanmaktadır:
(a)Avrupalı Hıristiyanlar kutsama töreni için şarap ve ekmek sağlamak üzere,
üzüm ve buğdayın yetişmesını yaygınlaştırmışlardı. Günümüzde ise dünyanın her
tarafındaki yerel kiliseler bu kutsal tören için artık kendi yerel ürünlerini benimsemişler
ve kullanmaktadırlar; tarım üzerindeki dini etki böylece azalmıştır.
(b)1990’da Katolik piskoposlar toplantısında, Avrupalı olmayan piskoposlar
“Kilise’nin tipik Avrupa yaşantısının kültürel özelliklerine bağlı olmaması gerektiğini
ileri sürmüşlerdi ki bu devrim sayılabılecek bir çıkıştı. Bu çıkış, Hıristiyanlığın temel
farklılığını terk etmeksizin, Hıristiyan inancının çok farklı kültürler anlamlı gelecek bır
şekilde nasıl açıklanabileceği sorusunun altını çızmektedır.
(c) Hindistan’da Hindu ve Hıristiyanlık öncesi kültürel kavramların Katolik
uygulamalarla birleştirilmesi yolunda çaba harcanmaktadır. Hristiyanlık ancak
geleneksel dinlerle bağlantı kurulduğunda ilerleme olanağı bulabilmektedir; Brezilya’ da
Cadomble ve Umbanda, Vietnam’da Cao Dai ve Kore’de Çondo-Kyo’da oldugu gibi
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Hinduizm

Hinduizm, kronolojik olarak, dünyadaki büyük dinlerin en eskisidir. Bu
yüzden de birçok bakımdan Hinduizm kendisinin içinden çıktığı çeşitli animistik
dinlerden veya Hindistan’daki ana vatanından Orta Afrika’ya kadar olan alanda o
zaman tapınılan kabile dinlerinden pek farklı değildir. Hinduizmin ayırt edici karakteri
çeşitliliğidir. M.Ö.4000 yıllarında ortaya çıktığı İndus Nehri boyunca, günümüzde
Pakistan olarak bilinen Hindu çekırdek alanına giren her bir istilacı veya yenilik dalgası
kendi inançlarını da birlikte getirmişti. İlk uygulama şekilleri arasında bazıları insan
bedeni ve hayvan kafasına sahip çok tanrıya tapınma, ölümden sonra dirilişe inanma ve
her tür hayvan yaşamına saygı gösterme bulunuyordu. Bununla birlikte, Hindular bir tek
Yüce Bilinçliliğe, Brahman’a inanırlar. Brahman’ın özellikleri de üç tanrı halinde
gerçekleşir: Brahma, yaratıcı; Vişnu, koruyucu; ve Siva, yıkıcı (Tümertekin ve Özgüç,
2002).
Açık renk tenli Aryanlar M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan Yarımadası’nı kuzeybatıdan
istila etmeye başladıklarında o zamanlar alt kıtanın büyük kısmını kaplamış olan koyu
renk tenli Dravidyenlerin animizmine birçok şey katmışlar –çok tanrılılığı teşvik
etmişler ve kendi dini geleneklerini, yenı tören ve ayinleri tanıtmışlardı. En önemlisi de
beraberlerinde, dini uygulamaları destekleyecek kolektif bilgiyi içeren Hindu yazılı
metinleri Vedas’ı getirmeleriydi. Vedas, Hindu dininin gelişmesine önemli bir temel
oluşturmuştur. Aryanların Hindistan alt kıtasını işgal etmeleri ve Dravidyenleri güneye
sürmeleriyle, Hinduizm iyice genişleme olanağı bulmuştu.
Hindu toplumu, esas olarak, meslek ve toplumsal-ekonomik temele dayanan ve
kast sistemi denilen son derece tabakalaşmış bir ayrıma tabidir. En üst düzeyde Hindu
rahipleri veya Brahmanlar kastı vardır; onun bir altında Brahmanları koruyan savaşçılar
ve asiller kastı olan Kşatriya yer alır; üçüncü seviyede tüccarlar ve büyük toprak
sahipleri kastı olan Vaisya gelir; en alt düzeyde de tarlalarda zahmet çeken ve malları
elleriyle üreten Sudra kastı yer alır. Ayrıca, bunların her biri de, genellikle yapılan işlere
göre yüzlerce kasta ayrılır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Hindular bir kastta doğduklarını ve ömür boyu o kastta yaşayacakları inancını
hep korurlar, bununla birlikte sistem dışında kalan ve bu yüzden de “kast dışı” olarak
kabul edilen çok sayıda insan vardır. “Dokunulmazlar” olarak nitelenen bu insanların
Hindu törenlerine katılmaları yasaktır ve yaşamları en kötü yoksulluk koşullarında
geçmektedır. Britanya sömürge otoriteleri ve 1950’de de Hint Anayasası’nın kast
ayırımcılığını yasaklamasından beri de Hindistan hükümeti kastları ortadan kaldırmaya
çabaladılarsa da (ünlü lider Mahatma Gandi kastları gevşetmek ve toplumsal engelleri
kaldırmak çabasıyla yaklaşık 80 milyon dokunulmazın durumunu düzeltmişti). Hindu
kültür tarihinin yaklaşık 3000 yıldır süregelen bu toplumsal ve ekonomik yanının etkisi
kaybolacak gibi görünmemektedir.

Hintliler’in çok büyük çoğunluğunun kaderleri hala doğdukları anda
belirlenmektedir. Dinin temeli karma’ya, yani ruhun taşınabileceği kavramına
dayandığından, bir ruhun, kişinin mevcut yaşamındaki davranışlarına göre, daha sonraki
yaşamında daha yukarı bir kasta çıkacağına veya daha aşağıdaki bir kasta ineceğine
inanılır. Hindistan’da toplam nüfusun yalnızca %20’si en üst üç kasta aittir –yaklaşık
yarısı Sudra ve yaklaşık %20’si de dokunulmazdır. Nüfusun geri kalan kesimi ‘‘kabile’’
denilen ilkel halklar ve kast sistemi dışında kalan Hindu olmayanlardır (Tümertekin ve
Özgüç, 2002).
Hinduizm Hindistan’da yaşayan yaklaşık 700 milyon kişinin dinidir ve komşusu
Nepal ele nüfusun çoğunluğunun Hindu olduğu diğer tek ülkeyi oluşturmaktadır.
Evrensel veya küresel denilebilecek bir din olmayan, ancak bir inanç olarak nitelenen
Hinduizm, her zaman bir etnik din sayılmasa da, bu dinin inananları bazen başka
dinlerin ortasında Hindu adacıkları halinde yaşamaktadırlar. Örneğin İslamiyet’in
egemen olduğu Endonezya’nın Bali Adası’nda Hindu egemen dindir. Pasifik
Adaları’nda (özellikle Fiji’de) de önemli miktarda Hindu yaşamaktadır. Hinduizm
günümüzde başka yerlere genişleme şeklinde yayılmamış ve esas olarak Güney
Asya’nın kültürel dini olmuştur. Fakat Hintlilere “sıçrama şeklinde yayılma”yla göç
edip yerleştikleri her yerde rastlanmaktadır: Afrika’da birbuçuk milyon, Kuzey
Amerika’ da yaklaşık bir milyon, Avrupa’da ve Latin Amerika’da ise yarımşar milyon
dolayındadırlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Çoğu Hindu’nun yaşamında dinin etkisi çok güçlüdür. Tanrılara adadıkları,
milyonlarca kişinin bir arada katıldığı festivalleri çok sık yapılmaktadır; oldukça pahalı
olan evlilik törenleri birkaç gün sürmektedir; kutsal Ganj Nehri’nde banyo yapmak
üzere Benares’e bir hac ziyareti birçok Hindu’nun en büyük amacıdır; fakat bunların
tümü belirli tarifelere göre yapılmaktadır.
Hinduizmi, bir inançtan çok bir yaşam tarzıdır. Hindistan’da yeme içme
alışkanlıkları bölgeden bölgeye değişiklik gösterirse de, hayvan yaşamına saygı ve
ölümden sonra dirilişe inanma Hinduizm’de et yenilmesini kısıtlamaktadır. Aslında
farklı dinler, bitki ve hayvan yaşamlarıyla ilgili konularda farklı öğretilere sahiptirler.
Bu yüzden de dinlerin coğrafyası tarımsal uygulamalar ve beslenme coğrafyasını da
etkiler. Örneğin Budistler genellikle vejeteryendirler. Hinduizmin hayvanların
öldürülmesini yasaklaması, bunların yenilmesini engeller. Hindular ölümden sonra
ruhlarının bir inek bedeninde yeniden dünyaya gelebileceğine (reinkarnasyon)
inandıklarından bu hayvanları kutsal kabul ederler. Bir ineğin sütü sağılabilir ve
tarlada gücünden yararlanılabilir fakat kesilemez. Hint toplumundaki en alt kast olan
dokunulmazlar inek eti yedikleri halde, küçümsendikleri için yakın zamanlarda bundan
vazgeçmeye başlamışlardır.

Hindistan, dini yasaklar yüzünden dünyanın en büyük sığır ülkesi durumuna
gelmiştir. Dünya toplamının dörtte biri tutan 200 milyon sığır bu ülkede yaşamaktadır ve
2000 yılında iki misli olacakları tahmin edilmektedir. Diğer kutsal hayvanlar, ülkede on
milyonlarcası bulunan manda ile nispeten az sayıdaki yak ve mithandır. Sığır ve manda
ülkenin süt ihtiyacını karşılamaktadır. Yalnızca manda bile ülke süt üretiminin yarısını
verir. Kutsal hayvanların süt dışında ekonomik katkıları hem gübre hem de yakıt olarak
kullanılan tezektir. Bunlar, kırsal alanda, hatta kasaba ve şehirlerde serbestçe dolaşırlar.
Yaşlanıp verimsiz hale geldiklerinde de insanların bu ülkede zaten sınırlı olan
yiyeceklerine ortak olurlar (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Budizm
Hinduizm gittikçe daha kısıtlayıcı hale geldikçe ve kast sistemi geliştikçe daha
çok yönetici sınıfı içinde yer alan karizmatik liderler dini reform hareketlerine
girişmişlerdi. Hıristiyanlığın Musevilikten büyümesi gibi, Budizm de M.Ö.500
yıllarında Hinduizm’den gelişti. Hindistan-Nepal sınırındaki bir köyde doğan bir Hindu
prensin (Siddhartha Gautama, M.Ö. 563-483) meditasyon yoluyla Buda (“Aydınlanmış
Kişi”) statüsüne yükselmesı ve bu sıfatı almasıyla başlamıştır. Buda bir tanrı değil fakat
Dört Onurlu Gerçegi öğreten kimse idi. Bunlar; (1)yaşamın sıkıntıları vardır;
(2)sıkıntıların nedeni arzudur; (3)arzuların ortadan kaldırılması sıkıntılara son verir; ve
(4)arzu doğru düşünme ve davranmayla ortadan kalkar. Böylece ortaya çıkan kaçış ve
sıkıntıdan kurtulma durumuna, hırs, kin ve nefretten arınma anlamına gelen “nirvana”
denir (Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Gautama veya bilinen adıyla Buda, M.Ö. 3. yüzyılda misyonerleri vasıtasıyla
öğretilerini önemli ölçüde yaymıştı. Kuzey Hindistan kralının da bu dini desteklemesiyle
daha ilk döneminde Budacılık batıda Mısır ve kuzey Afrika’ya güneyde de Seylan’a (Sri
Lanka) kadar yayılmıştı. Yüzyıllar sonra da Seylan’dan doğuya Burma (Myanmar),
Siam (Tayland) ve Hindiçini Yarımadası’na yayıldı. Günümüzde Budizm, Hıristiyanlık
ve Müslümanlıkla birlikte üçüncü evrensel dindir (Hinduizm daha çok Hindistan’la
sınırlı olduğu için bölgesel kabul edilmektedir).
Budizm’in yayılmasıyla birlikte mezhep ve ekoller de ortaya çıkmıştı. Güneye
yayılmış olan Budizmin “Büyüklerin Doktrini” denilen ve yalnızca birkaç kişinin
nirvana’ya erebileceğine inanılan Theravada Budizmi günümüzde Tayland ve Sri
Lanka’nın resmi dinleridir. Buna karşılık daha çok insanın nirvana’ya ulaştırdığına
inanılan ve bu yüzden “Büyük Vasıla” da denilen, daha çok taraftarı olan Mahuyana
Budizmi’nin manastırları şimdiki Afganistan’da ortaya çıkmış ve çöl ve dağları aşan
Orta Asya ticaret yollarıyla yavaş yavaş Tibet, Moğolistan ve kuzey Çin’e ve Siyam
yoluyla da güney Çin’e yayılmıştır. Çin’den de daha sonraları Kore ve Japonya’ ya
sıçramıştır (Tümertekin ve Özgüç, 2002).

Budizm bin yıl boyunca Hindistan’da çok taraftara sahip olmuşsa da, dokuzuncu
yüzyılda Hinduizm’e ve İslamiyet’e yenik düştü. Fakat daha sonra, Çin’de ve Kore
Yarıınadası’nda Taoculuk ve Konfüçyüsçülük gibi bölgesel dinlerle ve Japonya’da da
Şintoculukla sıkı bağlar kurarak ayakta kalmayı başardı. Bhutan, Tibet ve Moğolistan’da
Budizm, incelikle işlenmiş ayinleri ve karmaşık rahip hiyerarşisiyle tanınan Lamaizm
denilen özel bir biçim geliştirmiştir. Çinli Budistler ise Ç’an dedikleri, yeni bir
kendiliğinden aydınlanma teorisi geliştirmişlerdir; Japonya’ya bu Zen olarak yayılmıştır.
Tanımlama sorunları gerçek sayıların bilinmesini güçleştiriyorsa da günümüzde
Budizm’in birkaç yüz milyon taraftarı olduğu sanılmaktadır. Ancak Budist felsefe
çağdaş Batı Dünyası’nda son zamanlarda dikkat çeker biçimde etkili olmaya başlamıştır.
Yeni Çağ Felsefesi denilen akımın önemli bir kısmı Budizm’den türemiştir (Tümertekin
ve Özgüç, 2002).
Asya’daki Diğer Dinler
Konfüçyüsçülük, K’ung Fu-çu’nun (yaklaşık M.Ö.551-479) öğretilerine dayanan
bir felsefe sistemidir. M.Ö. l36’dan M.S.1911’e kadar Çin’in devlet dini olmuştu. Bu
dinin mensuplarına göre, insanlar bilgi, sabır, samimiyet ve itaatin öğretilmesi,
ebeveynlerle çocuklar, yönetenlerle yönetilenler arasındaki görevlerin yerine
getirilmesiyle uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Konfliçyüsçülük, Aydınlanma çağında
Batı felsefesini ve siyasal teorisini etkilemiştir. Birçok Batılı, bu görüşü Plato’nun
filozoflar tarafından yönetilen devlet idealinin gerçekleşmesi olarak görmüşlerdi. Bu
din, ilki 1912’de ikincisi de 1949’da olmak üzere yönetimden ciddi darbeler yediyse de,
iki bin yıllık bir felsefeyi birkaç on yılda silip atmak o kadar kolay olamayacağından,
Çin’de daha yıllarca fiziksel ve zihinsel mekandaki izlerinin süreceği kesindi
(Tümertekin ve Özgüç, 2002).
Taoculuk ise Çin filozofu Lao-çe’nin bir efsaneye atfedilen Tao-te Çing adlı bir
kitabından (M.Ö. 4. yüzyıl) türemiştir; doğayla uyumlu bir yaşamı savunur. Şinto da
Japonya’nın eski yerli dinidir; özellikle milliyetçidir ve geleneksel olarak imparatoru
kutsal (Tanrı) kabul eder. İmparator Hirohito, II. Dünya Savaşı’ndaki Japon
yenilgisinden sonra (1946) bu tanrısallıktan vazgeçmişti.
Animizm ve Şamanizm
Animizm, ruhların ve ruhsal güçlerin her nesnede, her yerde her zaman
bulunduğu inancıdır. Animistik dinler temelde tek tanrılı olabilirler veya Tanrı’ya
yardımcı olan hiyerarşik tanrısal güçleri tanıyabilirler. Animist inançlar belirli tek bir
din halinde yayılmamışlarsa da, milyonlarca Afrikalı animizme inanmaktadır; animistler
Amazon Havzası’nda, Borneo ve Yeni Gine’ nin iç kesimindeki dağlarda yaşayan yerli
halklar arasında da bulunmaktadır.

Animizme sık sık şamanizm de katılmaktadır. Bir şaman, otohipnotik trans
(kendi kendine hipnoz yoluyla) değişime uğrayarak, ruhlar dünyasıyla bağlantı
kurabilen kimse demektir. Bu inanç da Sibirya’da, bazı Amerikan yerlileri arasında,
Güneydoğu Asya ve Doğu Hint Adaları’nda bulunmaktadır. Gerek animizm gerekse
şamanizm hemen her yerde din değiştirme yoluyla ya Müslümanlığa veya Hıristiyanlığa
dönüşmektedir. Fakat dünya bilim insanları ve ilaç şirketleri şamanların bitki bilgilerini,
bu bilgiler kaybolmadan önce ele geçirmeye çalışmaktadırlar (Tümertekin ve Özgüç,
2002).

Uygulamalar
Yaşadığınız toplumda farklı dinlere mensup kişiler yaşamakta mıdır? İrdeleyiniz.

Uygulama Soruları
1)

Yaşadığınız ülkede farklı dinlere ait dini mabetler var mıdır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültürel farklılık olarak dinleri, dünya genelinde yayılış gösteren
dinlerin doğdukları yerleri, dağılışlarını ve diğer özelliklerini ayrıntılı olarak öğrendik.

Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki dinlerden hangisi etnik dinlere- yani ortak bir kültürel mirası
paylaşan ve dini geleneklere ek olarak başka ortak özelliklere de sahip olan belirli bir
grup insanla bağlantılı dinlere- bir örnektir?
a) Müslümanlık
b) Hıristiyanlık
c) Musevilik
d) Hinduizm
e) Budizm
2) Her tür etnik ve kültürel geçmişten kimseleri hemen içine alabilen, misyoner
faaliyetleri ve yeni katılımcılar (din değiştirerek) yoluyla inancını yaymaya çalışan
dinler ………………………… ……………………………dir.
3) Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde dağılış gösteren belli başlı dinlerden
bir tanesi değildir?
a) Musevilik
b) Hıristiyanlık
c) İslamiyet
d) Hinduizm
e) Konfiçyusçuluk
4)
Günümüzde
en
hızla
yaygınlaşan
evrensel
din
olan
………………………………, Fas’dan Endonezya’ya kadar olan alanda yayılan bir
dindir ve kuzeyde Sibirya ile güneyde de Zanzibar’la sınırlanmaktadır.
5) Bir dinin mensuplarının azınlık toplumlar halinde dağılmış olma durumunu
anlatmada kullanılan bir terim ……………………………dır.

6) Halen dünyadaki Yahudi nüfusunun %40 kadarının yaşadığı ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a) A.B.D.
b) Kanada
c) Arjantin
d) Fransa
e) İngiltere
7) En çok sayıda inananı olan dünya dini aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musevilik
b) Hıristiyanlık
c) Müslümanlık
d) Hinduizm
e) Budizm
8) 16. yüzyıl başlarında dini farklılıkların Hıristiyanlar arası savaşa yol açması,
batı Avrupa’yı da …………………….. ve …………………………….. olarak iki
mezhebe ayırdı.
9) Kronolojik olarak, dünyadaki büyük dinlerin en eskisi olan din
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hinduizm
b) Budizm
c) Musevilik
d) Müslümanlık

e) Hıristiyanlık

10) Meslekî, toplumsal ve ekonomik temele dayanan son derece tabakalaşmış bir
ayrım sistem olan kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde bulunmaktadır?
a) Budizm
b) Hinduizm
c) Musevilik
d) Taoculuk

e) Konfiçyusçuluk

Cevaplar
1) c, 2) evrensel (semavi) dinler, 3) e, 4) Müslümanlık, 5) Diaspora, 6) a, 7) b,
8) Katolik ve Protestan, 9) a, 10) b

13. KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.

Küreselleşme ve Kültür

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küreselleşme sizce kültürü etkilemekte midir? Yoksa kültür hep aynı mı
kalmaktadır?
2) Küreselleşme sizin yaşadığınız toplumu da ekilemekte midir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Küreselleşme ve kültür

Kazanım
Küreselleşmenin ve
kültürün arasındaki
etkileşim öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Küreselleşme ve kültürle ilgili
ders notunun belirli kısmı
okunarak ve günlük hayattan
gözlemler yaparak.

Anahtar Kavramlar
•

Küreselleşme

•

Kültür

Giriş
Küreselleşme son dönemlerde sosyal bilimler literatüründe sıklıkla kullanılan,
ancak belirsizliklerle dolu, net bir biçimde tanımlanamamış kavramlardan biridir.
Küresel sözcüğünün yaklaşık 400 yılı aşan bir tarihi olmasına karşılık küreselleşme
kavramı 1960’larda kullanılmaya başlanmıştır. 1980’li yıllardan itibaren de kullanımı
sıklaşmıştır.
Küreselleşme kavramı bir yandan dünya toplumlarının birbirine benzeme, buna
bağlı olarak da tek bir küresel kültürün ortaya çıkma süreci, diğer yandan da
toplulukların, toplumların kendi farklılıklarını tanımlama, ifade etme süreci olarak
kullanılmaktadır. Bu iki nitelik aslında toplumsal yaşam açısından yeni bir durumu ifade
eden küreselleşme sürecinin kendisidir. Küreselleşme ile yerelleşme süreçlerinin
birbirleriyle etkileşimi toplumsal yaşamda kendisini hissettirmektedir. Dolayısıyla
küreselleşme, evrensellikle yerelliğin karşıtlığı olarak değil, eş zamanlı ve birlikte bir
hareket tarzını nitelemektedir.
Modernitede, “ulusal” ayrıcalıklı bir konumdayken, küreselleşme içerisinde bu
konumunu kaybetmiş görünmektedir. Ulusal zaman ve mekan içerisinde yer alan
toplumsal ilişkiler artık farklılıkların vurgulandığı zaman ve mekanlara taşınmıştır.
Küreselleşme son zamanlarda yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümleri dünyanın
değişen niteliğini anlamlı kılmaya yönelik bir kavram olarak kullanılmaktadır.
Toplumsal yaşam içinde birbirine karşıt görünen olguların eş zamanlı varoluşlarının
yanı sıra, geleceği güvensiz, riskli bir yaşam hissini de içermektedir. Küreselleşme
sadece ekonomik, kültürel, siyasal, sosyal ilişkileri değiştirmekle kalmayıp,
kullandığımız kavramlara yeni boyutlar da eklemektedir. Ülkeler arasında sınırları aşan
ekonomik, toplumsal, siyasi bağlar insanları önemli ölçüde etkilerken, dünyadaki
toplumlar arasında giderek artan bir karşılıklı bağımlılık ortaya çıkmıştır. Küreselleşme
bir yandan dünya genelinde; mal, para, bilgi ve insan hareketliliğinin artışı, diğer yandan
da kültürel süreçte ortaya çıkan hızlı bir değişme ve farklılaşmayı ifade etmektedir.
Küreselleşme kavramının daha iyi anlaşılması için Berger (2003)
küreselleşmenin dört görünümünden bahsetmektedir. Birinci sırada, küreselleşmenin
ekonomik temelli bir sürecin kültürel yüzü olduğu yer almaktadır. Berger “Davos
kültürü” olarak tanımladığı bu ilk görünümde, kendini “yuppie” hayat tarzı olarak
gösteren bir elit kültürüne değinmektedir. İkinci görünümde, küreselleşme, vakıflar,
akademik haberleşme ağları, sivil toplum kuruluşları, çokuluslu örgütler gibi
oluşumların unsuru olan bir kültür biçiminde yer almaktadır. Bu küreselleşmeyi Berger
“Faculty Club Culture” olarak isimlendirmekte, çevreciliği ve feminizmi buna örnek
olarak göstermektedir. Küreselleşmenin üçüncü görünümünü Benjamin Barber’den
ödünç aldığı bir deyimle “Mc World Culture” olarak isimlendirmektedir. Amerikan

üniversitelerinin sembol ve sloganlarını taşıyan jean, tişort giymek, Amerikan TV
dizileri ve filmleri seyretmek, Amerikan fast foodları tüketmekle kendini gösteren
Amerikan damgalı popüler kültür kendini göstermektedir. Dördüncü görünüm olarak
da çoğulculuk, pazar ekonomisi ve demokrasi yanlısı bir söylemi başta Latin Amerika
ülkeleri olmak üzere Doğu Asya ülkeleri, Filipinler, Güney Pasifik, Afrika ve Doğu
Avrupa ülkelerine yaygın bir biçimde empoze etme yer almaktadır.
Küreselleşme yalnızca siyasal ve ekonomik alanları değil aynı zamanda kültürel
alanı da fazlasıyla etkileyen bir süreçtir. Dünya, siyasal ve ekonomik alanlarının yanı
sıra kültürel anlam sistemleri ve simgesel biçimlerin geniş ölçekli aktarımından dolayı
da küresel bir bütünleşme içine girmektedir. Bu sebeple aşağıda kültürel küreselleşme
konusundaki yaklaşımlar incelenecektir.

13.1. Küreselleşme ve Kültür
Kültürel Küreselleşme Tartışmalarında Temel Yaklaşımlar
Küreselleşmenin kültürel boyutu ile ilgilenen teorisyenlerin ve uygulamacıların
desteklediği iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde, küreselleşme
başlangıcı ve nihai hedefi belli homojen bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
İkincisinde ise küreselleşme heterojen bir süreç yani kültürler arası bir süreç olarak
değerlendirilmektedir.
Küreselleşmeyi homojen bir süreç olarak değerlendiren yaklaşıma örnek olarak
Giddens’ın fikirlerini (1998) verebiliriz. Giddens, küreselleşmeyi zaman ve mekandaki
dönüşümlerle ilgili görmektedir. 18. yüzyılda mekanik saatin kullanımının
yaygınlaşmaya başlamasıyla zaman belirli bölgelere özgü bir olgu olmaktan çıkmış,
evrenselleşmiştir. Evrensel zamanın temel alınmasıyla toplumsal hayat küresel sistem
içinde yeniden örgütlenmiştir. Küresel haritalar, mekanın da evrensel boyutlarda
algılanmasını sağlamaktadır. Zamanın mekandan bağımsız kalışı modernleştirici bir
süreçtir. Giddens’a göre, küreselleşmenin ön koşulu zamanın mekandan bağımsız
kılınmasıdır. Bu sayede toplumsal ilişkiler mekana bağımlı olmaktan kurtulmuş
uzaktaki yerlerle etkileşim içine girilmiştir. Giddens küreselleşmeyi doğrudan
modernleşmenin sonucu olarak görmektedir. Modernizasyon, toplumsal ilişkileri
yaygınlaştırmakta, toplumlar arasında küresel ilişki ağları kurulmaktadır. Yerel
faaliyetler ile uzak mesafeler arası ilişkiler gelişmektedir. Giddens’ın bu yaklaşımına
ilişkin olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmıştır. Zaman ve mekanın ayrılmasını konu
etmesi olumlu bulunurken, küreselleşmeyi Batı modernitesinin sonucunda gerçekleşen
bir olgu olarak değerlendirmesi ve kültürel süreçleri yeterince ele almaması olumsuz
eleştiriler almıştır.
Küreselleşmeye ilişkin ikinci yaklaşımda; küreselleşmenin kültürler arası
etkileşim sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Küreselleşmeyi heterojen bir süreç
olarak değerlendirenler bilim insanları küreselleşmeyi yalnızca Batı modernitesinin bir
sonucu olarak görmenin Batı dışında kalanları edilgin ve Batı’ya bağlı olarak düşünme
yanlışına yol açacağına işaret etmektedirler. Keyman ve Sarıbay (1998) da moderngeleneksel, batı-batı olmayan, garp-şark gibi ikili tipolojiler yardımıyla modern olmayan
toplumlar arasındaki farklılıkların geleneksele indirgendiğini ve geleneksel olanın da
modern olandan türetilerek, varoluşunun moderne göre belirlendiğini ifade etmektedir.
Kültürel çeşitliliğin yalnızca kültürün küreselleşme kuramına eklenmesi yoluyla
çözülecek bir sorun olmadığını, kültürel çeşitliliğin tanınması ve kabul edilmesinin
modernin dışında diğer coğrafyalardaki kültürlerin farklılığının tanınmasıyla mümkün
olabileceğini belirtmektedir. Üçüncü dünya ülkelerinin pek çoğu Batı toplumlarının
gerisinde kalmış olmakla birlikte, kimi ülkeler başarıyla sanayileşme sürecini

başlatmışlardır. En başarılı örneklerden biri olan Tayvan’da ekonomik büyüme oranları
Batı ekonomilerinin birkaç katıdır. 1990’lardan itibaren yeni sanayileşen bu ülkeler
kalıcı bir ekonomik refah düzeyini sağlamıştır ve bu toplumlardaki yaşam biçimi de
hızla değişmektedir. Bu bağlamda, Batı dışındaki yeni sanayileşen bazı ülkeler güç elde
etmişlerdir ve küresel gücün giderek Batı dışına (Japonya, Tayvan gibi) kayması
nedeniyle artık Batı dünyası dışında kalanların da dinlenmek zorunda kalınacağını
belirtilmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle hareketliliğin artması çok sayıda insanın
Batıya ulaşmasını da kolaylaştırmıştır.
Genelde kabul gören bir diğer görüş de küreselleşmenin temel özelliğinin
evrenselcilik ile yerellik arasındaki gerilim olduğudur. Bir yanda sermayenin
küreselleşmesiyle liberal piyasa ideolojisinin evrenselleştiği inancının bir sonucu olarak
Fukuyama (eserleri: Tarihin Sonu ve Son İnsan) isimli düşünür; çalışmasında,
farklılığın aynılık haline gelerek çözülmesinin yani kültürel homojenleşmenin ortaya
çıktığını belirtmektedir. Ancak diğer yanda küresel politik pratiklerle ulusal, etnik, yerel
çatışmalar kültürel hetorejenliğe işaret etmektedir. Bu bağlamda, bugünün küresel
etkileşimlerinin merkezindeki sorun; kültürel homojenizasyon ile kültürel
heterojenizasyon arasındaki gerilim olduğunu belirtmektedir.
Postmodern söyleme göre ise tarihsel ilerlemenin Batı modernitesine paralel
olacağı görüşüne karşı çıkılmakta, zaman içinde farklı tarihler ve farklı modernlikler
olabileceğini ileri sürülmektedir. Batı dışındakilerin giderek güçlenmesi, modernitenin
ekonomik, siyasal ve kültürel alanlardaki düzenlemelerini engelleyici bir durum
yaratmakta, farklı mekanlar, farklı tarihlere işaret etmektedir. Bu durumda Batı dışında
kalan diğerlerinin de yer aldığı küresel bir alanın kabul edilmesi gerekmektedir. Bu
alanda Batı modernitesi ile Batı dışında yükselen yeni güç odaklarının bilgileri ve
bunların dışında kalanların cevapları çeşitli süreçlerde akmaktadır.
Kültürel akışlar, görüntüler, semboller aracılığıyla hızlı bir biçimde
gerçekleşmektedir. Ancak tek bir kültür biçiminde değil, farklı kültürler içinde
gerçekleşmektedir. Yeni iletişim ağları, bilgi ve görüntü akışları, küreselleşme sürecinin
belirleyicileridir. Gelişmiş iletişim olanakları farklı kültürlerin karşılaşmasına ve yan
yana görüntülenmesine olanak sağlamaktadır. Medya, imaj ve simgeler için oldukça
etkin bir dağıtım şebekesi oluşturmaktadır. Yeni iletişim ağları, bilgi ve görüntü
akışları küreselleşme sürecinin belirleyicilerindendir.
Dünya üzerindeki ülkelerde yaşayan toplumlar yaşamsal alanda diğerlerine
bağımlı hale gelmişlerdir. Meta üretimi parçalara ayrılıp, her bir parçası belirli bir yerde
üretilmektedir. En gelişmiş ülkelerde bile insanlar dışarıdan getirilen mallara bağımlı
durumdadır ve buna göre de yaşam biçimleri hızla değişmektedir. Örneğin araba üreten
ülkeler, araba yapımında kullanılan parçaların bir kısmını diğer ülkelerden satın

almaktadırlar. Üretilen ürünlerin hacim ve hızına bağlı olarak tüketimin hızının da
arttırılması zorunlu hale gelmiştir. Tüketim hızının arttırılması bir dizi metanın ihtiyaç
kategorisi içine sokulması ve bu üretilen meta ve hizmetlerin yeni mekanlarda satışa
sunulmasını gerekli kılmıştır. Üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşması için de tüketim
mekanlarının (örneğin AVM’lerin) çoğaltılması yoluna gidilmiştir.
Küreselleşme tüm dünyada bir örnek bir tüketim kültürü oluşturmaktadır.
Dünyadaki tüm insanlar din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın, aynı marka pantolonları
(Örneğin Levi’s ve Docker’s gibi) giymeye, aynı marka spor ayakkabıları (Örneğin
Nike, Adidas gibi) kullanmaya aynı gazozu (Coca Cola veya Pepsi) içmeye
koşullandırılmaktadır. Bu oluşum hem uluslararası sermayenin gücüyle, hem de kitle
iletişim araçları yardımıyla gerçekleşmektedir.
Ekonomik küreselleşmeye verilecek örneklerden bir diğeri de McDonalds
işletmeleridir. Ritzer (1996), Weber’in akılcılaştırma kuramını McDonaldlaştırma
bağlamında modern dünyayla ilişkilendirmiş, toplumsal hayata, insan ilişkilerine olan
etkisini ele almıştır. Küresel tüketim kültürünün belirlenebilmesi için çokuluslu
şirketlerin yayılması, küresel kapitalizmin yaygınlaşması, küresel tüketiciliğin
yaygınlaşması ve küresel tüketimin homojenleşmesi bağlantılı bir biçimde ele
alınmaktadır.
Küresel kitle kültürü, kültürel üretimin modern araçlarının yani medya, görüntü,
görsel ve grafik sanatlar, televizyon ve sinema ile reklamların egemenliğindedir. Bu tür
bir küresel kültür bir yandan Batı merkezlidir ve dili de İngilizce’dir. Batının dışında
yaşayanlar için merkezdekiyle özdeşim kurmayı sağlar. Tüketim aracılığıyla Batı türü
bir yaşantının, hayat tarzının etkilerinin duyulmasını sağlar. Diğer yandan kendine özgü
türdeşleştirmeler yapar. Farklılıkları özümser, her şeyi kapsayan bir Batı tarzı içine
yerleştirir. Ancak yerelliği ihmal edemeyeceğini bildiği için de yerel siyasal ve
ekonomik seçkinlerle işbirliği yoluna giderek, onlar aracılığıyla işler. Bu durumda
küresel kültürel süreç, çokuluslu merkezsiz bir karakter sergilemektedir ki bu süreç
kültürü heterojen bir süreç olarak ele alan yaklaşımlarda belirtildiği gibi Batı ile yarış
halinde olan merkezlerin etkisini de gündeme getirir. Örneğin Japonya, küresel anlamda
giderek öne çıkan bir ülkedir. Japonya’nın etkisi, Amerikan kültürünün yayılmasında
olduğu gibi, hayat tarzının içinde yayılmaz ancak küresel olanla yerel olanın ilişkisi
biçiminde ortaya çıkar.
Robertson’un (1998) küre-yerelleşme (glokalleşme) kavramı bu duruma ilişkin
bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavram küreselleşmeyi “yerelliğin yaratılması,
sonra da içerilmesi” biçiminde küresel ile yerel olanın ilişkisini anlatmak üzere
kullanılmıştır. Bu ilişki kavramın mekansal göreliliği de işaret etme avantajından
yararlanarak yerelliklerin evrenselleşmesi, evrenselliklerin yerelleşmesinin çok farklı

biçimler alabileceğini belirtmektedir. Küresel ile yerel olanın ilişkisi küre-yerelleşme
kavramının yanı sıra kreolizasyon, hibritleşme, melezleşme, eklemlenme gibi
kavramlarla da açıklanmaya çalışılmaktadır.
Kültürel küreselleşme, sermayenin küreselleşmesiyle yakından bağlantılı
ideolojik bir olgudur. Kültürel küreselleşme, sermayenin küreselleşmesinden bağımsız
(ideolojik yanından sıyrılmış) olsa dünya kültürü için artı bir yön taşıyabilecektir. Oysa
günümüzde, kültürel küreselleşmenin, sermayenin küreselleşmesine en çok yardımı
dokunan amaçlı bir etkinlik halini aldığı ileri sürülmektedir.
Modern (medeni) dünyanın parçası olduğu düşünülen Batı dışındaki ülkelerin,
gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerin daha önceden geçtiği aşamalardan geçerek, modernliğe
ulaşabilecekleri düşüncesi modernleşme teorisinin hareket noktasıdır. Modernleşme
teorisinde Batı modernitesinin kalkınma ve ilerleme düşüncesinin bütün toplumları
etkileyerek, toplumların aşamadan aşamaya geçme yoluyla modernleştirilmeleri
öngörülmektedir. Merkez çevre kuramı ise Batı modernitesinin ilerleme düşüncesine
azgelişmiş ülke açısından bakmakta ve modernleşmenin azgelişmiş ülkelerde Batı’dan
farklı geçtiğini belirtmektedirler. Çevre ülkelerin tüm yapı ve kurumları aynı anda
modernleşemez. Geleneksele ait yapı ve kurumların bir kısmı toplumsal bütünü bir
arada tutmak üzere tampon kurum haline dönüşür. Tampon kurumlar eski ile yeni
arasında farklılaşmaların, heterojen süreçlerin yaşandığı dönemlerde toplumsal
sürekliliği, bütünlüğü koruyucu bir işlev yüklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin
metropollerinde oluşan melez kültür de küreselleşme sürecine katılarak küresel kültür
içinde akmaya başlamaktadır. Gökdelenlerin yanında görülen gecekondular bunun en
başta gelen örneklerinden biridir.

Uygulamalar
Yaşadığınız toplumda küreselleşmenin izlerini bulmaya ve kültüre olan etkilerini
gözlemlemeye çalışınız.

Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız toplumda küreselleşmenin kültüre olan etkilerini nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşme ile kültür arasındaki karşılıklı etkileşim ve kültürel
küreselleşme tartışmalarında etkili olan temel yaklaşımlar öğrenilmiştir.

Bölüm Soruları
1) Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında sınırları aşan ekonomik, toplumsal,
siyasi bağlar insanları önemli ölçüde etkilerken, dünyadaki toplumlar arasında giderek
artan bir …………………… …………………… ortaya çıkmıştır.
2) …………………………. dünya genelinde; mal, para, bilgi ve insan
hareketliliğinin artışı ile kültürel süreçte ortaya çıkan hızlı bir değişme ve farklılaşmayı
ifade etmektedir.
3) Küreselleşme’yi inceleyen bu söyleme göre; tarihsel ilerlemenin Batı
modernitesine paralel olacağı görüşüne karşı çıkılmakta, zaman içinde farklı tarihler ve
farklı modernlikler olabileceğini ileri sürülmektedir. Buna göre bu söylem
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Postmodern söylem
b) Heterojen süreç
c) Homojen süreç
d) Yerellik
e) Evrenselcilik
4) Günümüzde, din, dil ve ırk ayrımı olmaksızın dünyadaki tüm insanlar, aynı
marka pantolonları giymeye, aynı marka spor ayakkabıları kullanmaya ve aynı gazozu
içmeye koşullandırılmaktadır. Buna göre Küreselleşme’yle birlikte, tüm dünyada bir
örnek bir ……………………. …………………….. oluşturulmaktadır.
5) Ekonomik küreselleşmenin, dünya genelindeki yeme-içme kültürüne yaptığı
etkiye verilecek bir örnek de ………………………… işletmeleridir.
6) Küresel ile yerel olanın ilişkisini anlatmak üzere kullanılan, Küreselleşme ile
ilgili bir diğer kavram …………………………………………….. dir.
7) Aşağıdakilerden hangisi küresel olan ile yerel olanın ilişkisini anlatan bir
kavram değildir?
a) Kreolizasyon
b) Hibritleşme
c) Melezleşme

d) Eklemlenme
e) Postmodernizm
8) Aşağıdakilerden hangisinin hareket noktası, Batı dışındaki ülkelerin, gelişmiş,
sanayileşmiş ülkelerin daha önceden geçtiği aşamalardan geçerek, modernliğe
ulaşabilecekleri düşüncesidir?
a) Modernleşme teorisi
b) Merkez çevre kuramı
c) Melezleşme
d) Eklemlenme
e) Hibritleşme
9) Batı modernitesinin ilerleme düşüncesine azgelişmiş ülke açısından bakan ve
modernleşmenin azgelişmiş ülkelerde Batı’dan farklı geçtiğini belirten kuram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Modernleşme teorisi
b) Merkez çevre kuramı
c) Kreolizasyon
d) Melezleşme
e) Hibritleşme
10) Gelişmekte olan ülkelerin metropollerinde, gökdelenlerin hemen yanı
başında görülen gecekondular, …………………....... ……………………. en başta
gelen örneklerinden biridir.

Cevaplar
1) karşılıklı bağımlılık, 2) Küreselleşme, 3) a, 4) tüketim kültürü 5) McDonalds
6) küre-yerelleşme (glokalleşme), 7) e, 8) a, 9) b, 10) melez kültürün

14. KÜRESELLEŞME: KÜLTÜREL AYNILAŞMA, KÜLTÜREL
ÇATIŞMA, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Küreselleşme: Kültürel Aynılaşma, Kültürel Çatışma, Çokkültürlülük

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küreselleşmenin ortaya çıkardığı Kültürel Aynılaşma, Kültürel Çatışma,
Çokkültürlülük gibi kavramları daha önce duymuş muydunuz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Küreselleşme: Kültürel
Aynılaşma, Kültürel
Çatışma, Çokkültürlülük

Kazanım
Küreselleşme, Kültürel
Aynılaşma, Kültürel
Çatışma, Çokkültürlülük
gibi kavramların ne
olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Küreselleşme, Kültürel
Aynılaşma, Kültürel Çatışma,
Çokkültürlülük konusunun ders
notlarındaki kısmı okunarak ve
yaşadığı toplumu
gözlemleyerek.

Anahtar Kavramlar
•

Küreselleşme

•

Kültürel Aynılaşma

•

Kültürel Çatışma

•

Çokkültürlülük

Giriş
Günümüzde bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak iletişim,
enformasyon ve bilişim alanında gerçekleşen hızlı değişim, uluslar arasındaki sınırların
önemini ortadan kaldırmaktadır. Bu süreç dünyayı giderek küçültürken; “küreselleşme”
(globalisation) kavramını da tartışmaların odak noktasına yerleştirmektedir. Ulus-devlet
ve ideolojilerin egemenliğinde kutuplaşan dünya, Sovyetler’in çöküşü ve Soğuk Savaşın
sona ermesiyle yerini Yeni Dünya Düzeni olarak tartışılan küreselleşmeye bıraktı. İnsan
hakları, liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla dünyayı tamamen
etkisi altına alan bu süreç; siyasal boyutu ile gelişmiş birkaç ülkenin liderliğini,
ekonomik boyutuyla da çokuluslu sermayenin etkisini hissettirmektedir. Kültürel
ayağında ise, evrensellik ve yerellik aynı anda sunulurken, tek düze tüketim kültürünün
en önemli temsilcileri olan markaların egemenliği öne çıkmaktadır (Akdemir, 2004).
Bugün küreselleşme olgusu hem taraftarları, hem de karşıtlarının kendilerini
destekleyen önermeleri ile tartışılmaya devam etmektedir. Onu olumlu gelişme olarak
değerlendirenler; sekülerleşme, liberal demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve hukuk
devleti gibi konularda insanlık için kurtuluş olarak görürler ve bunun kaçınılmaz bir son
olduğunu da iddia ederler. Hatta, Francis Fukuyama liberal demokrasiyi ideal
toplum modeli haline getirirken “tarihin sonu” olarak gösterir. Karşıtları ise;
küreselleşmeyi uluslararası sermaye ve güç odaklarının yeryüzünü daha geniş ve yaygın
bir şekilde işgal etme çabasının süslü bir kamuflajı olarak sunarken, onu yeni bir
sömürgecilik olarak adlandırırlar. Bu olumsuz bakışta küreselleşme dünyayı
küçültürken, dünyada olup biten tüm gerginlik ve çatışmaları da iletişim ağıyla evlerin
içine kadar taşır. Ayrıca Soğuk Savaş döneminin ideolojik çatışmalarının yerini
günümüzde etnik, dini ve ulusal gruplar arasındaki çatışmalar almıştır (Akdemir, 2004).

14.1. Küreselleşme: Kültürel Aynılaşma, Kültürel Çatışma,
Çokkültürlülük
Küreselleşmenin kültürel boyutunda kimlik sorunu öne çıkan bir değerdir.
Çünkü bugün “dünyanın her köşesinde insanlar; etnik, dini ve ulusal kimliklerinin
bilincine giderek daha fazla varıyorlar, kimliklerinde daha ısrarcı oluyorlar ve kültürel
kimlikleri adına çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Kültür ve dillerinin korunmasını,
çocuklarını kendi anadillerinde eğitime hakkını, kendi özel gün ve sembollerinin ulusal
gün ve semboller olarak tanınmasını, içerisinde yaşadıkları toplumlara kültürel ve tarihi
katkılarının tanınmasını, grupların siyasal temsilini, siyasal özerklik ve hatta bazı
durumlarda bağımsızlıklarını talep ediyorlar. Bu talepler uzun süre ihmal edilmiş olan
kültürlere ilişkin konuları siyasetin kalbine yerleştirerek, siyasal yaşamı onlarca yıldır
yönetmiş olan anlayışların, ilkelerin ve varsayımların sorgulanmasına da neden oluyor.”
Bu ise, küreselleşmenin kültürel görüntülerinden biri olan çokkültürlü bir dünya
anlayışının sonucudur. O halde kültür ve kültürel kimliğin daha iyi ve tam olarak
anlaşılmasının gereği açıktır (Akdemir, 2004).
Küreselleşme olgusu içerisinde kültürel unsurlar, kimlik sorunu haline
dönüşürken, birbiriyle çelişir gibi görünen iki yaklaşım ortaya çıkar. Bunlardan birisi;
evrensellik ilkesini öne çıkaran kültürel homojenlik (türdeşlik) yani popüler kültür,
(kitle kültürü), diğeri ise farklılıkları korumayı gaye edinen çokkültürlülük yani
uyuşmayan ama makul kapsayıcı kültürlerin bir çoğulculuğudur. Küreselleşen kültürün
bir sonucu olan her iki yaklaşıma karşı genel küreselleşme kavramına bakışta olduğu
gibi, taraftar ve muhalif olanlar vardır. Küreselleşmenin öncüsü olan toplumlar küresel
kültüre kendilerinin kabul göreceği bir ortamı hazırladığı için olumlu yaklaşırlar. Asıl
sorun bunların dışında kalan toplumların kendini kabul ettirmek gayesiyle yeniden
kimlik arayışı içerisine girmeleriyle ortaya çıkar. Kültürel homojenlik, kültürel
aynılaşmayı da beraberinde getirmektedir.
Küreselleşme, kültürlerin hareket alanını genişletiyor ve ortak noktaların
güçlenmesini olanaklı hale getiriyor. Küreselleşme, yeryüzünün önemli bir kısmında
kültürleri birbirine yaklaştırıyor. Kültürel homojenliği sağlamak için kültür planlaması
yaparak değişimi bir çizgi haline dönüştürmek isteyenler kendilerinin kabullenilebilmesi
için homojen kültür oluşturma ihtiyacındadır. Bu çerçevede kültürel bir olgu olarak
küreselleşmeyi olumlu görenler; giyimden beslenme tarzına, televizyon dizilerinden
bilgisayar programlarına, kadın haklarından farklı özgürlüklere kadar dünya ölçeğinde
tek tip bir kültürü, Batı toplumlarının ortak değeri olarak sunmaktadır. Coca Cola,
Mc.Donalds, Levi’s blue jean, Nike, Adidas gibi markalar küreselleşirken bu örnekleri
tüketim kültürünün başlıca markaları olarak adlandırabiliriz. Bu ekonomik bir olaydan
ziyade sosyo-kültürel bir tutum ve yaklaşımı ifade eder. Kültürel kimlikler ise tüketim
kalıplarına ilişkin sembollere bakılarak belirlenir (Akdemir, 2004).

Kültürel saflaştırma diyebileceğimiz bu girişimde küresel kültür
İngilizceleştirilme çabasındadır da. Batı dışı toplumlarda bu tutumu onaylayanlar,
küresel kodları kendi kültürlerinin bir parçası olarak kabullenirken o şeylere yönelmede
bir aykırılık, gayr-i meşruluk görmezler. Küresel kimlik, küreselleşmenin bu
çerçevesinde Batı tipi serbest piyasa ekonomisi ve demokrasi tarzının şekillendirdiği
kültürün tüm dünyada egemen olan görüntüsü biçimindedir. Dolayısıyla küreselleşme
ile üretilen projeler, insanı yetiştiği ortamdan uzaklaştırırken, uyumu gerçekleştiremedi
ve onu umutsuzluk içinde kıvranan bir gezgine dönüştürmeye çalışmaktadır.
Küreselleşen kültürel kimlik, yerel motiflerde evrensel, bilimsel ve teknolojik
söylemlerle desteklenerek, ticaretleşen bir ürüne dönüşmüş oldu. Bu ise küresel kültürü
standartlaştırarak, ticari simge olarak ulusallığın çözülmesini, etnik, folk motiflerle bir
seri genelleştirilmiş insan değerleri haline getirmiştir.
Medya başta olmak üzere kitle iletişim araçları uzak mesafeleri yakınlaştırırken,
kültürel etkileşimi de kolaylaştırmıştır. Toplumsal yapıları dönüşüme uğratmış, buna
bağlı olarak da kitle kültürünü ortaya çıkarmıştır. Bu kültür her şeyi birbirine
karıştırarak homojen bir kültür yaratmıştır. Böylece kimlik olgusunun sahip olduğu
referans dayanaklarının yitirilmesi, zamanla küreselleşme sürecinde kim olduğumuzu
tanımlamayı güçleştirdi. Moda ve yaşam tarzındaki değişmeler insanların değerlerini
korumada zorluk yarattı. Kitle kültürü hiçbir şey arasında hiçbir şeye karşı bir ayrımcılık
yapmaz; kültür yapıtlarını “meta”ya dönüştürür. Kitle kültürünün işlevi eğlendirmek,
saptırmak ve bilinci top yekun edilgenlik noktasına indirgemektedir. Küreselleşen
dünyada egemen kültürler, Nietzsche’nin “... eğer insan köle istiyorsa, bu insanları
efendi olacak şekilde yetiştirmek aptallık olur.” ifadesinden hareket edercesine
geleneksel kültürleri uygarlaştırmak yerine, onları modern teknolojinin pratik
değerlerinin kölesi durumuna dönüştürmektir. Kitlesel standartlaşma, duyguları
zayıflatırken; reklam, şiddet içerikli filmler ve bilişim teknolojisiyle oluşan sanal dünya
insanın ruhunu yoksullaştırmıştır (Akdemir, 2004).
Kültürel bir kimlik olarak bireyin kendini koruma ve özenle olma öznesi bireyci
kültürün başarısı iken, küreselleşen kültürün homojenleştirici etkisi ile rasyonelleşerek,
bürokratikleşerek ve tüketici bir topluma dönüşerek gözden kaybolur. Çünkü
küreselleşmede kültürel kimlik kitleleşme eğilimindedir. Bu eğilimde ideal duyguların
yerini fiili olgular, amaçların yerini araçlar alır. Bireyler toplumsal değerlerden siyasi ve
kültürel katılımdan yabancılaşma olgusuna geçer. Bireyler çeşitli güç odakları tarafından
hazırlanan yönlendirmelerle; hazlara, tüketime ve eğlenceye yönelir. Kitap kültürünün
yerini imge, simge, moda, marka ve sanal görüntüler öneren kitle iletişim araçları alır.
Böylece kitleleşen insan, kendini karışık kültür pazarında bulur.
Küreselleşme ekonomik, siyasal ve kültürel bütünleşme çabasını karşılıklı
bağımlılıkla izah etmeye çalışırken, farklılıkların azaltılıp, ortak yönlerin artmasını

kültürel homojenlikle gerçekleştirmeye çalışır. Ancak bu çabada ulusal, etnik ve dini
kimliklerin önemi kaybolur. Onların yerini almaya çalışan küresel kimlik ise temelsiz ve
belirsizdir. Örneğin dinlerin birliği ve kardeşliği küresel değer olarak öne çıkarken, yeni
bir tarikat veya din olarak algılanmaktan öteye geçememiştir. Bununla birlikte
küreselleşme, kültürel bütünleşmeyle ulusal, etnik ve dini kimliklerin önemini ve bu
kimlikleri taşıyanların onlara bağlılığını azaltmamıştır. Kültürler değişmekte, kültürel
kimlikler yeniden yorumlanmaktadır. Kültürel kimlikler, günümüzde kitlesel
hareketlerin ve çatışmaların kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ayrıca iletişim
teknolojisinde meydana gelen ilerlemeler homojenleştirici etki yapmak yerine,
insanların etnik, dini ve ulusal kimliklerinin bilincine varmaları ve bu kimliklerle
özdeşleşmeleri sürecine hız kazandırmıştır (Akdemir, 2004).
Çokkültürlülük
Küreselleşmenin ön plana çıkardığı bir diğer yaklaşım ise homojenleştirmenin
tam karşıtı bir bakıştır. Burada kültürel farklılığa yönelme vardır. Özellikle Batı dışı
toplumların kültürel yaratıcılığını öne çıkarma arzusu vardır. Çünkü “küreselleşme yerel
kültür öğelerini öncü toplumların kültür kodlarıyla etkileşime sokarak, son tahlilde yeni
kültürel pratiklerin ve anlayışların da oluşmasına katkıda bulunmaktır.” Burada radikal
olarak değil, yalnızca marjinal olarak birbirinden farklı olan toplumsal grupların barışçı
bir şekilde bir arada yaşayabilecekleri çokkültürlü ortamlardan söz edilir.
Küreselleşmenin farklılıkları bir arada tutma iddiası her zaman desteklenmiş değildir.
Örneğin “Medeniyetler Çatışması” teziyle Amerikalı siyasal bilimci Samuel
Huntington küreselleşmenin kültürler arası farklılığı, parçalanmayı, kutuplaşmayı ve
hatta çatışmaları doğurduğunu ileri sürmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte asimilasyona tepki olarak çokkültürcülük söylemleri
uygulanmaya kondu. Farklı uluslardan kurulmuş olan A.B.D., Kanada, Avustralya gibi
ülkelerde yankılar bulan bu söylem daha sonra yoğun göç alan Almanya ve İngiltere gibi
Batı Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmıştır. Farklı kültürleri bünyesinde barındıran
toplumların uyumlu bir şekilde varlıklarını devam ettirmesi için önkoşul olarak
çokkültürlü politikalara yöneldiği söylenebilir. Farklı kültürel kimliklerin tanınması,
hoşgörüyle karşılanması ve saygı gösterilmesi gereği bu bakışta ortaya çıkmıştır. Kimlik
ve farklılık, çokkültürlülüğü tanımlamak için iki önemli kavramdır. Kültürel
kimliklerin tanınmasında ve hangi kültüre ait olduğunun tespit edilmesinde “Ben
kimim?” sorusuna verilen cevap çok önemlidir. Bu nedenle farklı kültürel değerlerin
kimlik ve “nelik”i çokkültürlülüğün kabul gördüğü bir ortamda hissedilebilir. Farklılık
burada çokkültürlülüğü oluşturan bir araçtır. Demokrasinin az geliştiği çoğu toplumda
demokrasiyi hızlandırıcı bir etki yaptığı da göz ardı edilmemelidir. Farklı dil, din, ırk,
cinsiyet vb. kimliklere sahip toplumların bireyleri çokkültürlülüğü yaşam biçimine
dönüştürdükleri zaman birbirlerine daha toleranslıdırlar. Kültürler arasındaki karşılıklı

ilişkilerin farklı kültürel kimliklerle zenginleştirilmesi çeşitli halkların birbirlerini daha
iyi anlamalarına da yardımcı olur (Akdemir, 2004).
Küreselleşme ile birlikte çokkültürlülüğün, insanlık tarihinin taşıyarak getirdiği
ötekine egemen olma arzusunun oluşturduğu karşıtlığı ve çatışmayı önleyeceği
iddialarına karşılık, muhalif olanlar küreselleşmeyi dünyadaki bütün toplumların
çıkarına olan ve onların sorunlarını çözen barışçıl, insancıl, eşitlikçi, birleştirici ve
bütünleştirici bir süreç olarak görmezler. Umberto Eco’nun dediği “dünya gayet büyük
bir krizle çalkalanıyor” sözleri onları destekler niteliktedir. Olumsuz yaklaşımı
destekleyecek farklı ve kendi içerisinde tutarlı örnekler de vardır. Bir kere küresel
dünyanın egemen güçleri ötekine üstünlük kurup, onları kontrol altına aldıktan sonra
farklılıklarını sürdürmelerine izin vermiştir. Bu ise farklı gruplar arasında ahenk ve
uyumdan ziyade kültürel çatışmaları doğurmuştur. Doğu-Batı çatışması buna örnek
gösterilebilir. Çünkü, kültürel kimliklerin tanımlanması açısından bakıldığı zaman
egemen kültür olan Batı, Doğu’yu efsanenin, dinin, geri kalmışlığın simgesi olarak
gösterir. Kendine göre Batı ise bilimin, ilerlemenin ve çağdaşlığın simgesidir.
Küreselleşme ve kültürel kimlik sorunu, genel bir değerlendirmeye tabi
tutulduğunda şu sonuçlara varılmaktadır. Öncelikle küreselleşme (globalisation)
kavramı ve bu kavrama bağlı olarak tartışılan konular, kavramın tanımlanmasındaki
belirsizlikler ve hareket alanının genişliği nedeniyle netliğe kavuşmamıştır. Farklı
düşünce ve yaklaşımları bünyesinde taşıdığı için tartışma devam etmektedir. Bu durumu
olumsuzluk olarak nitelemek doğru olmaz. Çünkü bu bir süreçtir ve sağlıklı olan da
küreselleşme kavramı etrafındaki tartışmaların devam etmesidir. Bu tartışmalara, aklın
ve mantığın ilkeleriyle yaklaşıldığı zaman şunu söylemek mümkündür; küreselleşme
dünyanın tek bir mekan gibi küçülmesi ve toplumlar arası ilişkilerin sıklaşması ve
sıkıştırılması anlamında tek bir mekana uygun homojen kültür oluşturma şeklinde
algılanmamalı. Şüphesiz küreselleşme bizzat kendisinin kabul göreceği bir homojen
kültür oluşturma ihtiyacındadır. Küreselleşme, kültürel kimlikleri Batılı öncü
toplumların kültürel kodları ile verilen homojenleşme ve farklılaşmayla tanımlar. Batı
dışı toplumların kendilerini bu kodlardan bağımsız tanımlama imkanı yoktur.
Küreselleşmenin evrensellik ilkesiyle öne çıkardığı kültürel homojenlik, yerellikle
çelişir gibi görünse de farklılıkları içinde barındıran kültürel çoğulculukla, birlik içinde
çokluğu olanaklı kılmaya çalışmıştır. Bu da gerçekten insaniyetçi bir dünya tasavvurdur.
Fakat bu durum sanıldığı gibi, bütün toplumları kapsayacak genişliğe ve derinliğe
henüz ulaşmamıştır. Beklenenin aksine daha çok toplumlardaki marjinal grupların, etnik
hareketler, feministler, çevreciler gibi küçük grupların işine yaramıştır (Akdemir, 2004).
Küreselleşmenin tezleri, yöntem bakımından tutarlılık açısından çelişkileri içinde
taşıdığı görülür. Örneğin bir yandan kültürlerin homojenleşerek evrenselliğinden,
markalaşmış kültürel kodlarda olduğu gibi, söz ederken, diğer yandan alt kültürleri,

yerelleşmeyi, geleneği, farklılıkları öne çıkarır. Ancak farklılıkların derinleşmesi
evrenselliği gerçekleştirmeyebilir. Çünkü bizim A.B.D’de açılan bir Çin lokantası, bir
Hint filmi ve bir Türk musikisi konseriyle, Amerikan kültürünün küreselleşen markaları
olan McDonald’s, Coca Cola, Nike ve yüzlerce sinema ve televizyon ürününü aynı
çerçeve içerisinde ele alınması gerekir. Burada dünya kültürleri küreselleşmiyor,
uluslararası sermayenin güçlü markaları küreselleşiyor. Bunun sonunda da kültürel
çoğulculuk değil, kültürel hegemonya veya bir tür kültür emperyalizmi ortaya
çıkarıyor (Akdemir, 2004).
Küreselleşme sürecinde değişmenin, farklılaşmanın kültürel kimlikleri yeniden
yapılandıracağı ve renklendireceği iddiası varken, liberal demokrasinin kaçınılmaz son
olarak sunulması ve medeniyetler çatışmasından söz edilmesi kendi içindeki çelişkilerin
bir başka yönüdür. Küreselleşme insanlığın tümünü kucaklayarak, evrensel değerlere
yönelmiş gibi görünse de, dünyadaki sermayenin merkezleşmesi Amerika ve Batı
dünyasının tekelinde toplanmasından dolayı bu süreç küreselleşme olarak değil de daha
çok Batılılaşma (Westernization) olarak kavranabilir.
Bunlara göre küreselleşme ve kültürel kimlik üzerine oluşan olumlu ve olumsuz
tutumların birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Eğer insanlığın gelecekte huzurlu ve
mutlu bir dünyada yaşamasını istiyorsak, ortak aklımızı, sağduyumuzu, vicdanımızı,
yerli yerinde kullanarak adaletli olma ve etik davranma sorumluluğunu da taşıyarak,
yeni yüzyılın kaçınılmaz ama içinde belirsizlikleri olan bu küreselleşme olgusunu
küresel felaketlere dönüşmesini önlemek için çalışmalıyız. Bu sadece Batılı ya da
Doğulu kimlikler için değil insanlık için yapılmalıdır (Akdemir, 2004).

Uygulamalar
Küreselleşme, Kültürel Aynılaşma, Kültürel Çatışma, Çokkültürlülük gibi kavramların
yaşadığınız toplumda etkili olup olmadığını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Küreselleşme, Kültürel Aynılaşma, Kültürel Çatışma, Çokkültürlülük gibi
kavramlar yaşadığınız toplumu etkileyen kavramlar mıdır? İrdeleyiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme, Kültürel Aynılaşma, Kültürel Çatışma, Çokkültürlülük gibi kavramların
ne olduğu ve birbirleri arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Günümüzde bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak iletişim,
enformasyon ve bilişim alanında gerçekleşen hızlı değişim, uluslar arasındaki sınırların
önemini
ortadan
kaldırmaktadır.
Bu
süreç
dünyayı
giderek
küçültürken,
……………………………………
kavramını
da
tartışmaların
odak
noktasına
yerleştirmektedir.
2)
Ulus-devlet
ve
ideolojilerin
egemenliğinde
kutuplaşan
dünya,
…………………………….. ve …………………………………. sona ermesiyle yerini Yeni
Dünya Düzeni olarak tartışılan küreselleşmeye bıraktı.
3) Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşme’nin etkilerinden bir tanesi değildir?
a) Evrenselliğin ve yerelliğin aynı anda sunulması
b) Tek düze tüketim kültürünün artması
c) Markaların egemenliği öne çıkması
d) Çokuluslu sermayenin etkisinin artması
e) Ulus-devletin güçlenmesi
4) Küreselleşme olgusunun kültürel unsurlara olan etkisi iki yaklaşımı ortaya
çıkartmıştır.
Bunlardan
birisi;
evrensellik
ilkesini
öne
çıkaran
…………………………………………….. diğeri ise farklılıkları korumayı gaye edinen
……………………………………….. tür.
5) “Medeniyetler Çatışması” teziyle küreselleşmenin kültürler arası farklılığı,
parçalanmayı, kutuplaşmayı ve hatta çatışmaları doğurduğunu ileri süren Amerikalı siyaset
bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samuel Huntington
b) Francis Fukuyama
c) Carl Sauer
d) Friedrich Nietzsche
e) Umberto Eco
6) …………. ve ………………, çokkültürlülüğü tanımlamak için iki önemli
kavramdır.
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7) Küresel dünyanın egemen güçleri ötekine üstünlük kurup, onları kontrol altına
aldıktan sonra farklılıklarını sürdürmelerine izin vermişlerdir. Bu durum ise çoğu zaman farklı
gruplar arasında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a) Kültürel uyumu
b) Kültürel ahengi
c) Kültürel aynılaşmayı
d) Kültürel çatışmaları
e) Kültürel saflaştırmayı
8) Küreselleşmeyle birlikte asimilasyona tepki olarak ortaya çıkan çokkültürcülük
söylemi aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulamaya konmamıştır?
a) A.B.D.
b) Kanada
c) Almanya
d) Avustralya
e) Avusturya
9) Günümüzde Amerikan kültürünün küreselleşen markaları olan McDonald’s, Coca
Cola, Nike gibi markalar yani uluslararası sermayenin güçlü markaları küreselleşmektedir.
Bunun soncunda da dünyada kültürel çoğulculuk değil, …………........ …………………
ortaya çıkmaktadır.
10) Küreselleşme insanlığın tümünü kucaklayarak, evrensel değerlere yönelmiş gibi
görünse de, dünyadaki sermayenin merkezleşmesi yani Amerika ve Batı dünyasının tekelinde
toplanmasından dolayı bu süreç küreselleşme olarak değil de daha çok
……………………………………. olarak kavranabilir.

Cevaplar
1) küreselleşme, 2) Sovyetler’in çöküşü ve Soğuk Savaşın, 3) e, 4) kültürel homojenlik
(türdeşlik) – çokkültürlülük, 5) a, 6) Kimlik ve farklılık 7) d, 8) e, 9) kültürel hegemonya
(kültür emperyalizmi) 10) Batılılaşma (Westernization)
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