Y E N Î C O Ğ R A F Y A H A K K IN D A

Prof. Dr. Aydoğan K Ö K S A L
Günümüzde, bütün bilimlerde olduğu gibi Coğrafya da hızla
gelişmektedir.
Eski klâsik bilim çağında arzın tasviri anlamına gelen Coğrafya,
bugün olayların yeryüzünde dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini
araştırmakta, bir “ Y öre” ya da “ Bölge” deki coğrafî problemleri
ortaya koymakta ve bunları çözümlemektedir1.
Coğrafya’nın günümüzde bu kişiliğini kazanması “ Modern Coğrafya’nın başlıca kurucularına aittir. X IX . yüzyılda büyük öncüleri
A. V on Humboldt, Ratzel, Ritter, V idal de la Blache, E. de Martonne
coğrafyaya böyle bir yön vermişlerdir.
Bugün coğrafya, sosyal açıdan ele alınmakta ve İncelenmektedir,
îlk önce İsveç ve A.B.D . de ortaya çıkan bu hareket, giderek İngiltere’ye
oradan bütün Anglo-Sakson ülkelerine, Polonya’ya ve Doğu bloku
ülkelerine yayıldı. Sonraları Alm anya, Fransa ve İtalya’da bu tarz
çalışmalara yöneldi. Ekonominin yanı sıra sosyoloji, psikoloji ve etno
loji metodlarından yararlanarak coğrafya’ya uygulandı.
İsveç’te Torsten Hägerstrand, Alm anya’da W alter Christaller,
İngiltere’de Peter Haggett, Richard J. Chorley ve Peter Gould, Fran
sa’da Paul C laval ilk çalışan coğrafyacılar olarak belirlendiler.
İsveçli coğrafyacı H âgeıstrant tezini hazırlarken (1953’de) coğ
rafyacıların üstünde durm adıkları bir elayı, buluşların yayılması
olayını, açıklamağa çalıştı. O layı açıklamak için gözlemlerle sapta
nanlara benzer biçimleri hesap yolu ile bulma olanağı sağlayan bir
benzeşim yöntemi tasarladı. Coğrafyayı ve diğer sosyal bilimleri ben
zeşim sayesinde yarı deneysel bilimler haline getirmeye çauştı.
1

- A K Y O L : U m um i Coğrafya. I. Bölüm S a: 5-10. T an o ğ lu : Beşeri Coğrafya. Nüfus

ve Yerleşm e. Sa: 1-2.
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İngiliz coğrafyacılarından Peter Haggett, yazdığı eserlerde ni
cel yöntemlerinin ve kuramsal yaklaşımların etkinliliğini ortaya koydu.
R . Chorley ise, P. Haggett ile birlikte sürdürdüğü ilk çalışmala
rında (Network Analysis in Geography: an exploration in Spatial
Structure, 1969) gerek uygulama, gerek kuram açısından daha sade,
daha anlaşılan bir yönteme yöneldi. Ö te yandan Fiziki Coğrafya’da
bireşimsel (sentez) yaklaşımların etkisini kanıtladı (Atmosphere, W e
ather and Climate, 1968).
Bir diğer İngiliz coğrafyacısı Peter R. Gould, R . Abler ve J. Adams
ile birlikte 1971 yılında yayınladıkları (Spatial Organization: The
Geographer’s view of the World) isimli eserinde, yeni coğrafya’nın
amaçlarını, yöntemlerini ve kazançlarını eksiksiz olarak yansıttı.
Paul C laval ise (La Nouvelle Geographie, 1977) eserinde, “ Yeni
Coğrafya, daima var olan bir bilgi tipinin bilimsel temelini vermeyi
araştırır. Herkesin sahada belli bir deneyi, belli bir kavram tarzı,
belli bir pratik davranışında yararlanm a biçimi, belli bir düzenlemede
ve diğerleri tarafından kullanılabilir kavram ları kapsamada yeteneği
vardır. Bilimsel coğrafyanın amacı, yeryüzeyinde birbiri arkasından
gelen bir çok uygulamaları ile bütün düzenlemeleri mantıksal olarak
çözmektir” demektedir2.
Coğrafya, 20-30 yıl öncesine kadar bu konuyla uğraşanların çoğu
tarafından bir doğal bilim sayılmakta idi. X I X . yüzyıl başındaki
büyük öncüler, bilhassa A. von Humboldt, coğrafyaya böyle bir yön
vermişlerdi. O zamandan bu yana coğrafyanın alanını ve amaçlarını
belirlemek konusunda yeni görüşler benimsendi.
Coğrafya yazarlarının çoğu, insan ile çevrenin karşılıklı ilişki
lerini incelemeğe başladılar. Ratzel ve V . de la Blache’ın benimsediği
coğrafya anlayışı budur.
“ Çağdaş Coğrafya, artık X V I I I . yüzyıldaki bir doğa bilimi olarak
düşünülemez. Çağdaş Coğrafya, olayların yeryüzüne dağılışını, farklı
olgularının mekân yapıları yaratarak nasıl şartlandıklarını ve bu yapı
ların oluşumunu, evrimini ve dengesini incelemeğe çalışır” 3
Modern coğrafya araştırmalarında, geniş sahalar üzerinde çalış
mak için en klâsik yol, kartoğrafya’dır. Dağılışı etüd edinmek istenen
olaylar küçük ölçüde bir zemin üzerinde toplanır; yeryüzüşekilleri,
2 - C la v a l: L a

Noulvelle G eographie.

Sa:

ıo.

3 - C la v a l: M eydan-Larousse. C oğrafya maddesi. Ek cilt. S a: 173.
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bitki toplulukları, tarla sınırları, tarım tipleri, konut gruplan, ulaşım
yolları vb.
C laval’ın Yeni Coğrafya hakkında düşünceleri ve uyguladığı yön
temler ise, şöyledir: “ Yeni Coğrafya, dünya üzerinde bir farklı bakışa
yol açar, Anket tekniklerinin gelişmesi ölçüsünde yöre analizi ve etü
dün ayrıntılı, daha az sistematik olarak ayrıcalık verir ve verilen
analizinde ona en geniş sahaların bütün gerçeklerinin karmaşıklığını
incelemek olanağını sağlar.”
“ insan düşüncenin merkezindedir; yer değiştirir, doğurur ya da
pek çok artar ve bir takım bilgiler edinir. Sahayı görür ve onu diğer
lendirir” 4
“Araştırmada temel yöntem, prensipte çok basitti: Sosyologlar
tarzında, zaman-mekân bütçesini sağlamak, süresini ve sahadan fay
dalanmasını kullanan insanların davranışını saptamak söz konusu
dur.
Coğrafyacı her an insanın yerini belirtmesini saptar. Yer değiş
tirmesini, yerleşmesini, insanları ile kurduğu ilişkileri kaydeder”
demek suretiyle Beşeri Coğrafya olaylarını sosyoloji metodu ile in
celemeye çalışır.
“ T . Hägerstrand ise, yaptığı anketin sonucunu, müddeti ve sahayı
kullanma üzerine çizilmiş kartografik bir doküman şeklinde, mekâ
nın üç boyutunu kullanma tarzında ve zamanın akışı içinde açıklar.
insanlar yeryüzeyine etkendir: bu gözlemin yer aldığı bir plan
çapındadır. Birbirini izleyen hayatın kişisel gözlemlerini zorlayıcı
yöndeş planlarını da eklemek lâzımdır: insanın varlığı, devamlı ve
karışık bir yörünge şeklinde oluşturulan bir hacimde kaydedilir” 5.
(Şekil: i).
Şekilde, düşey parçalar duraklama bakımından değişmezlik
devrelerine; yatay ya da eğik parçalar yer değiştirme devrelerine
tekabül eder.
“ Yörünge, çeşitli zaman ölçülerine göre analiz edilebilir: kısa
devrede ve yerel bir çerçeve, uzun zamandan beri hareketsiz duran
kişiler enderdir Şevlerine, bürolarına, atölyelerine gider-gelirler; yakın
çevreye uyma problemleri ile ilgilenirse, bu hareketleri şüphesiz çöz
ümlenebilir6
4 — C la v a l: a.g.e. S a: 14.
5 - C la v a l: a.g.e. S a: 14.
6

C la v a l: a,g,e, S a: 15.
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Şekil: i - H agerstrand çizmiş olduğu yörünge şeklinde şunu ifade ediyor: Herkesin haya
tı bu m ekân-zam an hacm i içinde, 24 saati burada kaydedilm iş olan bir yörünge şeklinde
görülür: a,b,c. sıfır saatte kişiler evlerinde. 1. T ica ret merkezleri, 2. Iş m erkezleri (6). (Claval: L a N ouvelle G eograp hie’den alınm ıştır).

Günlük iş çapında, çalışmak için yer değiştirmeler, okul için, sa
tın almak için, dinlenme, eğlenmek için.., böylece sıra ile göç hareket
leri ortaya çıkar. Sene çapında, yer değiştirme tarihinde belli bir düzen
lilik bulunur, -büyük tatil için bir zaman vardır- fakat yapılış amaç
ları çoğunlukla daha değişiktir” 7
“ Kişiler tarafından izlenen yörüngeler üç tipe bağlıdır:
a - Yer değiştirmeler belli bir süre için, ulaşım araçları ve ulaşı
ma hasredilmiş zam an ile sınırlıdır; izlediğimiz bu hacimde sabahları
günlük çalışmada varılabilen yerini belirtmelerin tümünün saptan
dığı bir prizmadır (Şekil: 2).
b - Hayatın önemli bir kısmı başkası ile ilişkiyi (alış-veriş) kap
sayan bir yerde oturmaya tahsis edilebilir; öyle ki, kişisel yörüngeler
belli zamanlarda bir araya gelebilirler; takdim edilen bu hacimde,
ailelerin geçmişinde, evi veya çalışması, fabrikada ya da büroda, az
ya da çok uzun ve tabanı az çek geniş bir silindir gibi, bir çok kişilerin
ortak bir merkezi gibi görünür.
c - Yer değiştirme hürriyeti diğerlerine göre sınırlıdır: birleşme
noktaları, aynı işle ilgili kimseler arasında bir anlaşmayı kapsar;
belli bir düzen hepsine ya da uyulması zorunlu bir kısmına müsaade
eder; mekân erişebilir eşitlikte değildir; onların içinde durulabilen
ya da gidip gelinen alanlar vardır. Her kişi için varılabilen koşullar
7 - C lav a l: a.g.e. Sa: 16.
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Ş ek il: 2 - H agerstrand’ın hacm inde bir gün boyunca b ir yere varılır. H er sabah kişi varabil
diği bir m ekâna yerleşir; gün boyunca gider ve g e lir: bu rada iki koni ile sınırlandırılmış bir
hacim şeklinde görülüyor. (C la v al: L a N ouvelle G eographie’den alınm ıştır).

değişik sahalarda çeşitlidir; sosyal durum kazançlara bağlıdır; o halde
yörüngeler sosyal düzenlemenin niteliklerini belirli yerlerde ifade
eden sahalara uymuş olabilirler” 8
O bjektif gözlemin ötesinde yer değiştirmelerde ve gelişlerde, coğ
rafyacı mekânda insanların psikolojik davranışlarının görünüşü ile de
ilgilenir. Tasarlananlar üzerinde incelemede bulunur, sahaya önem
verir, kararlı çalışma biçimlerini ve aşamaları oluşturmaya çalışır9.
“ M ülâkat burada birinci planda rol oynar. Eskiden coğrafyacı
başka türlü varamadığı objektif verileri toplamak amacında idi:
kırsal kesimin güçlüklerini, günlük çalışmalarını, tarım toprağını
sürmesini ya da hayvancılığının durumunu söylemesini isterdi. Bu
ilişkilerde muhataplarını harekete geçirerek düşünsel dünya (çevre)
üzerine fikirler alırdı; fakat gelişme biçimi açıklanmazdı.
Günümüzde mülâkat iç düşüncelerine, çoğunlukla objektif
olarak içine nüfuz etmek için yapılır: davranışların etkinliğini araştırır,
gelecekteki bilgileri sınırlandırır ve mantıklı davranışları saptar.
Yöntem zordur10.
Sadece mülâkat yeterli değildir; Yeni Coğrafya’nın ihtiyacı ol
duğu bütün bilgileri sağlamak lâzımdır.
8 - C lav a l: a.g.e. S a: 17.
9 - C lav a l: a.g.e. Sa: 18.
10 - C lav a l: a.g.e. Sa: 18-19.
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Davranışları araştırmak için sebep olan söylenenleri doğrulamak
ya da tamamlamak için gözlem yapılmış belgelerin üzerinde düşün
mek icab eder. Güçlükler ve engeller pek çoktur; fakat bu vcl ile ilginç
sonuçlara varmak mümkündür” 11.
“ Coğrafya günden güne bir insan bilimi, bir sosyal bilim haline
geldi. Böyle bir tutumun benimsenmesi, coğrafyada doğal çevrenin
önemsenmediği anlamına gelir mi? Hayır, ama artık bu konular eski
doğacı anlayışla ele alınmıyor, insanların tutumlarını biçimlendiren
etken, nesnel dış dünya değil, insanların bu nesnel dış dünya hakkında
yarattıkları hayaldir. Demekki, modern Sosyal Coğrafya da çevreyle
ilgilenir, ama uzun süre ihmal edilmiş olan bir anlayışla, bozucu
etkilere bir ortam hayalinin yeniden canlandırılmasına, gerçeğin şu
veya bu yönüne değer veren ya da başka yönlerini unutturan zihni
haritalara ve kollektif yorumlara önem veren bir anlayışla ilgile
nir” 12.
İşte C laval’ın “ Yeni Coğrafya” hakkındaki fikirleri, genel hatla
rı ile, budur.
Yukarıda sözü geçen “Zihin H aritaları” son zamanlarda üzerinde
çalışılan konulardan biridir. P. Gould ve R. W hite’m “ M ental M aps”
kitabında “çevre” terimine “ yapay çevre” ile “sosyal çevre” yi de
kapsar bir şekilde katarak genişletmişlerdir13. İnsanlar, zihinlerinde
oluşturduğu bir takım hayallerin nasıl biçimlendirdiklerini anlamak
için coğrafyacılar, “zihin haritaları” nı değerlendirmekte ve yorum
lamaktadırlar.
Günümüzde coğrafya disiplinlerinden Sosyal Coğrafya da giderek
yaygınlaşmakta ve Batı Üniversiteleri ders programlarında yer al
maktadır.
Sosyal Coğrafya’nm tanımı C laval’a göre şöyledir: “ Modern Sos
yal Coğrafya, bireylerin ve toplulukların kararlarını ve bu kararların
sosyal mekanizmalaıınır işlemesiyle nasıl uzlaşabildiklerini inceler” 14.
“ Sosyal Coğrafyanın geleceği merak konusudur. Çeyrek asırdanberi
coğrafya araştırmalarının tümünde bu bölüm, bütünü tanımak için
gerekli görünür. Çoğu zaman tasvir yapmak için, mantığa uygun bir
yapı ve belirgin bir çerçeveyi canlandırmak için Sosyal Coğrafya’dan
ı ı - C lav a l: a.g.e. Sa: 19.
12 - C lav a l: M eydan-Larousse. Ek cilt. Sa:

174.

13 - Tüm ertekin: Beşeri C oğrafyaya G iriş. Sa: 30.
14 - C lav a l: M L C oğrafya M ad . Sa: 175.
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söz edilir. Sosyal Coğrafya düşünceleri coğrafyaya özgü dinamizim
nedeniyle ve sosyolojik düşüncenin gelişmesi ile evrim gösterdi” 15.
Görüldüğü gibi, yeni bir disiplin olan Sosyal Coğrafya giderek
yaygınlaşmakta ve bu konuda eserler de verilmektedir. Örneğin,
Gillmor “ A Socio-Economic G eography” isimli kitabında “ Bu kitabın
amacı sosyo-ekonomik coğrafyanın temelini göstermektir. Doğal
kaynakların, ekonomik faaliyetlerin ve sosyal karakterlerin mekâna
ait görüşlerinin kavranması, modern dünyanın doğru değerlendiril
mesi ve insanlığın geleceğinin refahı için zorunludur. Halkın günlük
yaşamını etkileyen konulara ayrılmıştır” 16; demekte ve böylece coğrafi
konuları sosyal açıdan incelemektedir.
Sonuçta, yukarıda aldığımız paragraflarda, görüldüğü gibi, yeni
bir yöntemin coğrafyaya uygulanması söz konusudur.
Hızlı bir gelişim sürecinde bulunan coğrafya, yeni yöntemlerle
yoluna devam etmektedir. Hemen hemen coğrafyanın tüm dalları
yeryüzünün bölgesel farklılaşması konusunda yapılan incelemeler
açısından çok özel bir önem kazanır.
Coğrafyacı, sahadaki gözlemleri, yer ve sosyal bilimlerin verile
rini uygulaması sonucunda, o yerin “Bölgesel Coğrafya” sim hazır
lamış olur.
Ne var ki günümüzde coğrafyacı doğal olarak uzmanlaşma zo
runluluğunu duydu. Böylece coğıafyacı artık bir jeomorfolog, bir
şehir coğrafyacısı, bir nüfus coğrafyacısı, bir turizm coğrafyacısı,
bir bölgesel coğrafyacı, bir sosyal coğrafyacı olmak yolundadır17.
Ancak, günümüzde coğrafya araştırmalarına yeni bir yön vere
rek bunu “ Yeni Coğrafya” olarak sunmak ne dereceye kadar doğru
olur?, Coğrafya sadece Beşeri Coğrafyam ıdır?
Coğrafyanın kendine özgü bir metodu vardır. Bir etüd hazırlapırken buna çok dikkat etmek gerekir. Çünkü coğrafya, kendine
komşu bazı bilim dallarının metodundan faydalanır. Örneğin, bir yer
yüzü şekli incelenirken jeolojinin, bir iklim konusunda meteorolojinin,
bir nüfus konusunda da istatistik verilerinden coğrafyacı geniş ölçüde
yararlanır. Fakat, burada sınıra çok dikkat etmek gerekir. Zira, jeo 
morfoloji incelenirken yakın bilim dalı jeolojiye, bitki coğrafyasında
botaniğe, beşeri coğrafya’da da sosyolojiye kayılabilir. Böylece coğrafya
15 - C lav a l: Principes de G eographie Sociale. Sa: 15.
16 - G illm or: A Socio-Econom ic G eography. S a: I.
17 - R obinson: A G eography o f Tourism . Sa I V .
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kişiliğini önemli ölçüde kavbe.miş olur. Günümüzde bu tarzda hazır
lanmış etüdlere rastlamak mümkün. Bilhassa sosyal coğrafya araştır
malarında, sosyoloji metodu uygulaması sonucunda, çoğunlukla bir
coğrafi etüdden ziyade bir sosyoloji araştırması hüviyeti taşıdığı iz
lemini veriyor. Nitekim, bazı jeomorfologların incelemelerinin de
jeoloji karakteri gösterdiği gibi.
O halde yapılacak şey, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, coğraf
yanın metoduna, hiçbir şekilde ödün vermeden, uymak gerekir.
Coğrafya’ya asıl kişilik kazandıran da, hiç süphesiz, “Bölgesel
Coğrafya” dır.
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