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Geçmiş yıllarda Coğrafya, kıtasal Avrupa ülkelerinin çoğunda
hâlâ görüldüğü gibi, sadece onu yüksek sınıflardaki okul çocuklarına
genel bilgi çerçevesinde öğretecek öğretmenler yetiştirmek amacına
yönelik bir yüksek öğrenim konusu olarak değerlendirilmiştir. Bazı
ülkelerde ise konu, uzun süre, sadece gözlemleri tanımlayan, bazı belir
gin sonuçları özetleyen ve çok göze çarpan bazı ilişkileri anlatan küçük
ölçekli bir öğretim disiplini olarak kalmıştır. Bazı durumlarda ise,
coğrafya alışılagelenden farklı birşeyler yapm ak isteyen, yada sadece
yüksek öğrenim sınırları içinde kalmak'istemeyen ve üniversite eği
timine yönelmek için inandırıcı nedenler arayanlara bir basamak oluş
turmuştur. Ingilterede de coğrafya bir zamanlar sadece amatörlerin
uğraştığı, yada zamanlarının çoğunu sporla geçiren ve az bir çabayla
coğrafyada bir derece almayı düşünen sportmenlerin ilgilendiği bir
konu olmuştu, ve hatta Ingilterenin tanınmış bir üniversitesi bu yö
nüyle ünsalmıştı.
Son yıllarda ise, özellikle İngiltere ve kısmen K uzey Amerikada
bu durum büyük ölçüde değişmiştir. K onu ş;mdi, daha geniş kapsamlı
mesleki ve ticari konulara yaklaşım sağlayan ciddi ve aranan bir öğ
renim dalı haline gelmiştir. Bugün, bir gerçektir ki, Ingilteredeki böl
ge ve kent plancılarının % 4o’ı coğrafya öğrenimi görmüştür. Bu d eğişi , min önemli bir bölümü İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan yeni
konular; bazı askeri deneylerin ortaya koyduğu sorunlar; yada coğrafi
bilgilerin uygalam a alanındaki yararlarının giderek daha iyi an
laşılması sonucu olarak gerçekleşmiştir. Örneğin, Afrika ve Güney
Asyada Ingilizlerin mahsul verimini artırma çabaları arttıkça coğrafi
konuların esaslı olarak bilinmesi gereği; sulama, tarım, elektrik ener
jisi sağlanması yada havacılık gibi etkinlikleri çok yakından, hatta
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günü gününe denetimi altında tutan iklim ve hava koşullarım iyi
anlamanın önemi de belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, önceleri
radyo sonra da televizyon yayınları nedeniyle yabancı ülkelere karşı
duyulan ilgi giderek artmıştır. Bütün bunların sonucu olarak, İngilterede coğrafya okullarda ençok ilgi çeken üçüncü konu olmuş, üni
versitelerde uzmanlık konusu seçiminde 6. sırayı almıştır. Bugün
İngiliz üniversitelerinde, öğrencilerin uzmanlık için seçtikleri M ühen
dislik, M atematik, T ıp, İngilizce ve Hukuktan sonra 6. yeri coğraf
yanın almış olması gerçekten ilginçtir. Durham Üniveısitesinde bu
ilgi daha da ileri gitmiştir ve üniversitesinin toplam 4500 öğrencisinden
470 i, yani öğrencilerin % 10 u tüm yada seçmeli olarak coğrafya ko
nularına yönelmiştir. Ingilteredeki bu durum nasıl ortaya çıkmış,
coğrafya bugün Ingilterede niçin böyle ilgi çeken bir tonu haline
gelmiştir? sorusu şöyle yanıtlanabilir: ( ı) K o r u güncel gerçeklerle
oldukça doğrudan ilişkilidir; günlük olaylar, modern toplumun sos
yal yönleriyle ve kent ve bölge planlamasıyla yakından ilgilenir,
inşaat konularında eğitilmiş mimarlar, bazan sosyal konuların değer
lendirilmesinde yetersiz kalabilir ve planlamadaki bu önemli gerek
sinimi rahatça karşılayabilecek kişi coğrafyacıdır. (2) Coğrafya bilimsel
sonuçlarındaki belirsizliklerin doğurduğu güçlüklerin giderilmesinde;
daha önemlisi, nükleer patlamalar, biyolojik ve genetik mühendislik,
kirlenme , yada kaynakların aşırı kullanılması gibi pozitif bilimin son
gelişmelerinin neden olduğu manevi (moral) zorluklardan fazla
etkilenmez. (3) Coğrafya, Fransa ve Alm anyadaki hukuk öğrenimi gibi,
genel kültürü geliştirici bir eğitim sağlar. Bu ise bugünün koşullarına
daha uygundur. Çünkü günümüzde toplumun hızla değişen koşul
ve gereksinimlerini tıpatıp karşılayabilecek meslek insanlarını, önce
den kestirilmiş programlarla yetiştirmek olanağı herzaman mevcut
değildir. Gerçekten, geniş temelli bir coğrafya öğretimi modern top
lumun gereksinim duyduğu yeni tip meslekler ve öğrenim konularına
giderek uyum sağlayabilecek bir kaynak oluşturacak durumdadır. (4)
Bütün bu nedenler coğrafyacıların iş olanaklarının, enazından îngilterede, büyük ölçüde iyileşmesini sağlamıştır. Aynı nedenlerle, bizler
iş olanaklarını yakından izlemekte ve tngiliz Üniversitelerinin küçük
tutulan ölçüleri sayesinde, mezunlerımızın iş durumlarını yakından
denetleme olanağını bulmaktayız, istatistikler, coğrafyacıların eğitim
ve öğretimle ilgisi olmayan çevrelerde iş bulma olanaklarının belirigin
ölçüde arttığını göstermektedir. Benim Durham ’daki bölümümde
1978 yılında coğrafya öğrenimi yapmış 100 kadar mezunumuzdan,
mezuniyetlerini izleyen ilk 6 ayın sonunda işsiz kalan yoktur. M ezun
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lardan önemli bir bölümü ilginç ölçüde çeşitli işler bulmuştur ve bölü
mümüz broşüründe, bölümümüz öğretim üyelerinden birinin geçen
yıl Londrayı ziyareti nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü bir durumdan
sözedilmiştir. Sözkonusu öğretim üyesi, tren yolculuğu sırasında önce
İngiliz Demiryolları bölge müdürüyle; sonra Londranm en büyük
satış mağazalarından birinin pazarlama araştırma direktörüyle;
daha sonra imparatorluk sekreterliğinin bir memuruyla; son olarak
dönüşte de, önemli bir mali müşavirlik (accountancy) firmasının genç
mezunlar aramak için Durham ’a gelmekte olan bir üyesiyle karşı
laşmıştır, ve bütün bu kişiler Durham coğrafya bölümü mezunlarıdır.
Bir öğünme payı çıkarmaktan kaçınılsa da, coğrafyacıların eğitim
ve öğretim dışında görev almış olması, yine de cesaret vericidir. Milli
iş kurum lan, coğrafyacıların görev aldığı çeşitli alanları şöyle belir
lemiştir: öğretim % 35, planlama % 5-10, mali müşavirlik % 5-10,
memuriyet (içişleri, dışişleri, askerlik) % 15, iş ve ticaret % 30-35,
hukuk % 2-4. Bunlardan mali müşavirlik ve hukuk alanındaki görev
leri açıklamak yerinde olıır. Büyük mali müşavirlik firm aları genel
likle “ cadetship” denilen bir staj dönemi öngörürler ve bu bir yıllık
eğitim döneminden sonra adaylar çoklukla yurtdışmda bir göreve
atanırlar. İşte bu görevler şimdi coğrafyacılar tarafından üstlenmek
tedir. Gerçekten birkaç yıl önce Ingilterenin tüm yerel idare mali
müşavirleri denetim organı başına bir coğrafyacı atanmıştır. Arazi iş
lerinin giderek artan karmaşıklığı nedeniyle, coğrafyacılar belirli bir
hukuk eğitiminden sonra, arazi kullanım ve vergilendirilmesi konu
larında ihtisas sahibi olmaktadır. İngiliz donanması, ordusu ve hava
kuvvetlerindeki subaylardan bazıları üç yıllık bir olanakla mezunu
olabilmektedir.
Coğrafyanın uygulanmasındaki bu ilginç gelişmeler yanında,
şimdi de konu içindeki değişmeleri açıklayalım. Bu bakımdan, İngiliz
coğrafya bölümlerinin çoğu, mevcut yerlerinin 10-15 katı kadar
giriş isteği ile karşılaşmaktadır. Gerçekten benim kendi bölümüme,
coğrafya öğretimi için mevcut yerlerin 12 katı aday başvurmuştur.
1930-1950 yılları arasında “ eski coğrafya” egemendi. Bu yöntem
esasta genelleyici idi; ve gözlenen olayın alanda ve zamanda üç
boyutlu olarak incelenmesini öngörmekte ve olay-yer-zaman arasındaki
üçlü denge ve karşılıklı ilişkilerin vurgulanması amaçlanmaktaydı.
Bu genelleyici sistem içinde fiziki, ekonomik ve kültürel öğelere ağırlık
verilmişti. Yöntem, çalışmanın tümünü oluşturan öğelerin ayrıntılı
analizleri ile konuya sistematik yaklaşma esasına dayanır; ve birçok
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sistematik öğenin enyüksek ölçüde sentezi ve bu sentezin alana uygu
lanması ile sonunda büyük bir yerel senteze ulaşmak amaçlanırdı.
Bu nedenle, bu asrın başlarında yaşamış De la Blache, Demangeot,
Musset ve Blanchard gibi büyük Fransız yazarlarının ortaya koyduğu
bu tip ülkeler coğrafyası sentezleri coğrafyanın özü haline gelmişti.
Böylece, hemen heryerde teorik bütünlüğü belirleme olasılığı vardır
ve üniversite öğretimi bu yerel sentezleri geliştirme çabasına dayan
dırılmıştır. Bu yaklaşımı güçlendirmek amaciyle, belirli ölçüde ista
tistik analizlere, pratik incelemeler ve arazi çalışmalarına dayandırı
lan bir teori geliştirilmiştir. Bu nedenle, çok yönlü insan-çevre ilişkileri
nin analiz ve sentezlerini yapabilecek, bunları geçerli yerel tanımlar
haline getirebilecek bilimciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Böyle bir
eğitim olağanüstü öğretmenler, iyi düzenleyici ve yöneticiler ve kusur
suz plancılar yetiştirebilirdi ve gerçekten, sayıları biraz az da olsa,
bu program, sözünü ettiğim dönem için, başarıya da erişmişti. Ancak,
sözkonusu yaklaşımda önemli noksanlar da vardı: ( i) Yaklaşım derine
inen yöntemlere dayanmaksızın, önemli ölçüde deneye yönelik olduğu
için, çok zaman kendine özgü bir katılığı olan yüzeysel bazı sonuçlar
vermekte ve hatta işi uzatan, geciktiren bir özellik kazanmakta idi. (2)
Ccğrafyacılarca kullanılan bazı köklü bilimler yöntemler bulunsa
bile, bunlar çoklukla tam uygulanamadığı için, bilimsel görüşlerin
gerçek kullanımının sağladığı güçten yoksun kalmaktaydı. Ayrıca
bu noksanlık, coğrafya kuramcılarının (theorists), içinde bulunduğu
muz yüzyılın temel bilim (pure Science) çilerinin geliştirdiği genel
kuramlara katılabilmesini de engellemekteydi. (3) Bilimsel buluşların
belirlediği kesin sonuçlara uyulacağı yerde, teorik dengeler üzerinde
gereğinden fazla tartışma ve arayışa yönelmişti. (4) Bütün bu olumsuz
nedenler yüksek dereceli bir mesleki deneyimin gelişmesini ve coğrafya
cılarla onların çalışmalarının geniş bir çevrede kabul edilmesini engel
lemişti Bu nedenle coğrafyacılarda giderek artan bir aşağılık duygusu
ve başarısızlık ortaya çıkmıştı. Bizler elimizden geleni yapıyor, görüş
lerimizi geliştiriyor, ancak başka disiplinlerde hatta genel olarak her
hangi bir konuda olduğu gibi, coğrafyacılara da güven sağlayabilecek
fazla bir olanak da bulamıyorduk.
1939-1945 savaşı bu durumu birdenbire ve kesinlikle değiştirdi.
Koşullar birçok küçük ve bağımsız bölümler oluşmasına neden oldu.
Örneğin nüfusbilim (demografi) ve yakın zamana kadar bilinmeyen
uzaktan algılama konularında yeni teknikler gelişti. Daha iyi ulaşım
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olanakları dünyanın daha iyi tanınmasını sağladı ve onun çeşitli
bölümleri arasında önemli ekonomik ve sosyal farkılıklar bulunduğu
ortaya çıktı. Bunun sonucu “üçüncü dünya” fikrinin gelişmesi olarak
özetlenebilir. Bu koşullar altında geleneksel coğrafya çok genel ve
gerçekçi olmayan bir görünüm kazanmış, ve onun uygulayıcıları
değişmenin gerekliliğine inanmışlardır. Y ani yaklaşımlar hakkındaki
tartışma ve gereksinimler; askeri güçlerin ve ekonomik merkezlerin
planlanması ve yerseçimi ile ilgili savunma konuları; ekonomik bol
lerin organizasyonu ve endüstrinin dağılışı; Ingilterede Dudley
Stam p’ın geliştirdiği araziden yararlanma (land use) haritaları
gibi konularda coğrafyacıların, savaş sırasındaki etkili çabalarının
doğal sonucudur. Bu gelişmeler, başlangıçta merak nedeniyle yapılmış
kişisel çabalar olarak değerlendirilmiştir. Ancak Ingiltere için savaş
sırasında tarımsal üretimi artırma gereği, bu yönden Stamp’m arazi
kullanım araştırmasının tek kaynak olduğa ve üretim ve benzeri
konularında çabalara dayanak oluşturduğunu ve bu da hiç değilse
Ingiltere için, yeni bir kavramın geliştirilmesi gereksinimini ortaya
çıkarmıştır.
Coğrafyanın üç geleneksel boyutuna (olay, yer ve zaman değer
lendirilmesine) bugün başka boyutların da belirlenip eklenmesi gerek
tiği anlaşılmaktadır. Örneğin, nüfusun kendi coğrafi çevresini nasıl
bulduğunun açıklanabilmesi çok önemli bir konudur; güzellik (este
tik), ortamdaki uyumluluğun korunması, doğal kaynakların dengeli
kullanımı hep yeni konulardır ve örneğin İngiltere ve Fransada “ye
şil örtü” yü korumayı amaçlayan politik partiler ortaya çıkmıştır.
Bugünkü coğrafyanın dikkati çeken yanlarından biri de “ör
nek durum” (unic case) kavramının yerine “ alansal düzenlilik”
(spatial regularity) kavramının almasıdır. Sonuç olarak alansal fark
lılaşma önem kazanmıştır. Bugün şunu anlamalıyız ki, son 15 yılda
coğrafyada gelişmiş olan genelleştirilmiş modeller sade, yalın yaklaşım
lardır ve bunlar kendi içinde bir bütün oluşturan yalın (secular)
teorinin temelini meydana getirir. Örneğin bir coğrafyacı bir model
tasarlar, İkincisi onu uygular, üçüncüsü ise bu işlemin geçerliliği
üzerinde durur. Ayrıca bizler “ bilimsel yöntemler” sözcüğünün
neden olduğu çekingenlik üzerinde de dikkatle durmalıyız. Çünkü, bu
sözcük, günümüzde sübjektif ve toplumca koşullandırılmış olarak
bilinmektedir. Örneğin, bazı yazarlara göre günümüzde, ayrı ayrı
Rom a katolik bilimi, kapitalist bilimi yada komünist bilimi vardır.
Ayrıca seçilen amaçlar da bir sorun oluşturur. Diğerleri bir “ uygun
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koşul” (optimum) kavramından söz ederken, marksistler “halkın
mutluluğu” ndan söz ederler. Şimdi artık giderek fark ediyoruz ki,
gerekçeleri ve mantığı ile bir arayış içinde olan bilim henüz geleceğe
kesin bir yön verebilecek ölçüde tam, kusursuz ve son noktasına eriş
miş değildir. Gerçekten millet, bölge, komşuluk ve ülke kavramlarında
yeni değişmeler vardır. Bütün dünyada şimdi bu kavramları yeni gö
rüşlerle tartışmak isteyen insan toplulukları vardır. Nitekim, kenar
mahalle (slum) m ne olduğu sorulabilir. Oraları, bazı gayrisıhhi ve
yetersiz koşullarına rağmen, sosyal açıdan sempatik, içiçe gelişmiş
ama kendine özgü uygun koşullu yerler değilmidir? Gecekondu
nedir? bu yukarıdaki tanıma ne derecede uyar? Teknik bakımdan
pratik, ama yaşam yönünden olumsuz, toplumsal yönden kusurlu
yeni bir kent tipimidir? Bu ve benzeri, belirli konularda uzmanlaşmış
kişiler yetiştirirken; özellikle bir genelleme yönünde çalışan başka
disiplinlerle işbirliği yaparken, coğrafyada da genelleme (holist approuch) yönünde yeni çabalar göstermemiz gerekecektir. Öteyandan,
durumları tanımlamakla yetinen tarafsız geleneksel coğrafyacılar
ile “ dengesizlikleri vurguladıktan sonra, bu sosyal olumsuzlukları
değiştirmek için eyleme geçilmelidir” diyen daha eylemci (radical)
coğrafyacılar arasında bir denge kurma yönünde dikkatle düşünme
liyiz. Bu konu Amerikan ve Ingiliz coğrafyacılarını önemli ölçüde meş
gul eden bir tartışma haline gelmiştir. Harvey, Peet ve Bunge bu
konuda sözü edilmesi gereken en önemli isimlerden birkaçıdır.
Başka bir konu daha vardır. Coğrafyanın bazı kollarının, öteki
lere oranla daha etkin olması nedeniyle, şimdi belirli Ingiliz coğrafya
cıları, bu hızlı gelişen kolların tümüyle bağımsız disiplinler halini
akması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bu, özellikle jeomorfoloji için
sözkonusudur ve jeomorfolojinin, kendisinin ilerlemesini engellemekte
olduğu için coğrafyadan bağımsız olması ve jeoloji, jeofizik gibi öteki yerbilimleri ile bağlantı kurması gerektiğini savunanlar tarafın
dan tartışılmaktadır. Bu önemli bir tartışmadır ve jeomorfologların
başka bir bölümü de coğrafyadan kopmanın sakıncalı olacağını savu
nur. Bu değişikliklerden yana, yada karşı olan kanıtları şimdi ayrın
tıları ile tartışma olanağı yoktur; ancak bu konunun, başka bilimlerle
yakın ilişkiler kurulması gerektiği; ve özellikle coğrafyanın birliği
konusunun gözden geçirilmesi gereğini savunanlar çoğaldığı zaman
ele alınacağı da anlaşılmaktadır.
Coğrafya içindeki modern görünümü inceleyen oldukça çok sayıda
kimse, ayrıntılı durum incelemesine yönelen projelerin sadece coğ
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rafyanın çeşitli konuları arasında ilişkilerin belirgin sonuçlarını yan
sıtmadığını; aynı zamanda hükümetçe de ilgi duyulan ve belirli
sorunlara yönelik realist projeler üzerindeki çalışmalara da ilgisini
çektiğini düşünmektedir. İngiliz üniversitelerine mali kaynak bulma
zorlukları belirince, birçok İngiliz coğrafya bölümü, üniversite
dışındaki belirli projeler üzerinde çalışma olanakları kullanma yoluna
gitmişlerdir. Bu şekildeki birçok büyük projeden söz edilebilir: Örne
ğin, Bahreyn çevresel planlaması Londra Üniversitesi; İngilteredeki
turizmin incelenmesi Edinburg Üniversitesi; Umman gelişme projesi
Durham Üniversitesi tarafından üstlenilmiştir. 1-2 milyon dolara varan
bu büyük projeler yanında, başka birçok küçük etkinlikler vardır. Daha
kesin bilgi vermek için, Durham ’da Umman projesi ile birlikte, yurt
dışı ve yurtiçi projelerin tümü için 1 milyon dolara yakın para olduğu
söylenebilir. Bu şüphesiz yalnız araştırma için değil, öğretim için de
büyük olanaktır.
Şüphesiz önemli sorunlar ve güçlükler de vardır. Hernekadar
son 10-20 yılda İngiltere ve Amerikada üniversitelerde coğrafya
yönünden durum büyük ölçüde düzelmiş ise de, konumuzu fazla an
laşılır olmayan, ve şimdi birhayli azalmış bulunan genel teknikleri
tümüyle teorik, dağınık, katı ve ayrıntılı ölçmelere, bilgisayar işlem
lerine boğmadan işlememiz ve gelecek için çok dikkatli olmamız
gerekir. Bununla birlikte, başka disiplinlerdeki rakiplerimize, daha
değeri olan şeyler söyleyebilmek için, daha doğru ve kesin olmamız
da gerekir. Aynı nedenle, insan ve çevre ilişkileri üzerinde şimdiye
kadar geliştirdiklerimizden daha fazla durmamız
gerekecektir.
Bunlar çok önemli sorunlardır, fakat bunların çoğunu çözümleyebileceğimize inanıyorum. Çünkü ölçüye dayanan sitemlerin patlama
evresi şimdi geçirilmiş ve yöntemin değerlendirilmesi normal ölçülere
inmiştir.
Sonuç olarak, İngilterede beliren bir sorunu açıklayarak bir
örnek vermek istiyorum. Yüksek kalitede çelik üretebilmek için İngiltereye krom, manganez, vanadiyum ve titanyum ithal etmek zo
rundayız. Bunlar için en önemli satıcı ülkeler Güney Afrika, Rodezya,
SSCB, Çin ve K ore’dir. Bunlara ek olarak, kömür, hem de İngil
terede üretilenden 10 Pound (20 dolar) daha ucuza, Avusturalya ve
A B D den ithal edilebilmektedir. Şimdi, kendimiz kömür üretirken,
dışarıdan kömür getirme ve bu yönden dış ülkelerle ilişkilerin nasıl
olması konusunda coğrafyacıların görüşleri nedir? Coğrafyacı hangi
noktada ve nasıl görüşlerini ortaya koyacaktır? Bazılarına göre bu
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konu tümüyle akadem iktir; fakat ben inanıyorum ki birçok coğrafyacı
bu konunun incelenmesinde şimdiki hükümete yardımcı olma isteğindedir. Eğer biz kendimizi bu sorunlara ve benzeri birçoğuna doğru
çözüm bulacak güçte göremiyor isek disiplinimiz gerileyecektir;
ve eğer öyle bir gelişme olursa, bazıları bizim bunu hakettiğimizi
söyleyecektir.
E k: Durham iversitesinde coğrafya
yılında seçebilecekleri ders konuları:

öğrencilerinin 1979-1980

Uygulamalı jeomorfoloji

Nufus coğrafyası *

Klimatoloji

K uateıner incelemeleri

Avrupa ekonomik işbirliği
programı

Bölge gelişimi
Pedoloji *

Tarihi coğrafya *

Araştırma yöntemleri

Tropiklerdeki yenilikler

Su, insan, çevre ilişkileri

Arazi kullanımı ve gelişme

Latin Amerikada gelişmeler

Sosyal coğrafya

Biyocoğrafya

Çevresel algılama

Uzaktan algılama

Afrikadaki gelişmeler

Çevresel sistemler

Ulaşım coğrafyası

Politik coğrafya

Güneydoğu Asya

Harp sonrasında İngiltere *

Kentsel çevre

Jeomorfolojide bilgisayar

Gelişen ülkeler demografisi

yöntemleri

Çevre düzenleme

* Bir yada ikişer yıllık programlar.

