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Son yıllarda sürekli gelişmeler gösteren bilim dalları arasına
İktisadî Coğrafyayı katmak mümkündür. Fakat Türkiye’de bu bilim
dalında modern alanda yazılmış az hemde oldukça az kitap ve makale
bulunmaktadır.
Prof. Tümertekin yukarıda adı geçen kitabı ile sistematik İkti
sadî Coğrafya alanında ilk derli toplu bir eser meydana getirmiş bu
lunmaktadır. M odern açıdan dedik; zira müellif in önsözde “yeni cere
yanlar doğrultusunda bir kaynak temin ettiğimiz düşüncesindeyiz”
ifadesi ile belirtiği gibi gerçekten modern açıdan ele alınarak istatistiki metodlardan faydalanılmış ve açıklamalar buna göre matemetiksel
ve kantitatif bir şekilde yapılmıştır.
İşte eserin bu üstün özelliği, Prof. Tüm ertekin’in eserin önsözünde
belirttiği gibi bazı konuların (Enerji K aynakları, Pazarlama Tüketim)
ve hiç bahsi edilmeyen (Çevre Sorunu) esere ithal edilemeyişi nede
niyle meydana gelen boşluğu önemli derecede doldurmaktadır.
Böylece başlıca özelliğini belirttiğimiz; eser coğrafyanın önemi,
coğrafyanın gayesi, coğrafyanın ana konuları, bölgesel kavram ve
İktisadî coğrafya hakkında bir girişi müteakip yedi bölüme ayırılmaktadır.
Coğrafyanın önemi üzerinde ısrarla durulmuş, günlük yaşantı
mızdan, milletler arası siyasi ve İktisadî meselelere kadar müşah
has örnekler verilerek coğrafyanın önemi güzel bir şekilde açık
lanmıştır. D aha sonra coğrafyanın gayesi, ana kavram ları (lokasyon,
ölçek, karşılıklı etkiler, mekani dağılış) Türkiye’den örnekler veri
lerek açıklandıktan sonra, bölgesel kavram üzerinde hassasiyetle
durulmuştur.
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Giriş bölümünün sonunda İktisadî Coğrafya ele alınarak
birçok tanınmış (yerli, yabancı) İktisadî Coğrafyacıların tanımları
verildikten sonra m üellif kendi tanımını yaparak, İktisat İlm i ile
İktisadî Coğrafya arasındaki farkları açık bir şekilde ortaya koymuş
tur.
“Balıkçılık, Orm anlardan faydalanm a” ayrı ayrı bölümlerde
incelenmesine rağmen eserin en geniş bölümü olan birinci bölümde
ziraat ele alınmıştır. Bu bölüm kısa bir girişten sonra; ziraat faa
liyetlerinin coğrafyacıyı ilgilendiren başlıca yönleri, ziraat sahalarınin
dağılış çehresi, ziraat sahalarının miktarları, ekili sahalar ve daimî
otlaklar, ziraat metodları, ara ziraat, hayvancılık, hayvan yetiştirme
sistemleri, ziraat sahaları ve hayvan miktarı, çiftlik veya tarla ebadı
ve adedi, çiftliklerin tanaların şekil ve yapıları, toplulaştırma gibi
konular gayet güzel bir şekilde izah edilmiş, dünyanın çeşitli ülkelerin
den verilen örnekler, resimler ve şekillerle başarılı bir şekilde açık
lanmıştır.
A yni bölümde daha sonra ziraat faaliyetlerinin beşerî şartlarla
ilişkileri ele alınmış nüfusun % 50 si çiftçi olan dünyada çiftçi nüfusu
nun coğrafî dağılışı incelenmiş, rekolte üzerinde önemli etkisi olan
kültür seviyesi, teknoloji, krediler, pazar, münakale ve pazarlam a
durumları açıklandıktan sonra mülkiyet üzerinde durulmuştur.
Ziraat faaliyetlerinin beşerî ve fiziki şartlarla ilişkileri incelen
miş olan bu bölümde ayrıca iklim elemanlarının (sıcaklık, yağış,
rüzgârlar, don, nem) toprağın, topoğrafik durumunun ziraatla ilişki
leri açıklanmıştır.
Ziraat bölgeleri bö'ümünde ise göçebe hayvancılık, ilkel geçim
ziraatı, ticari hayvancılık, entansif geçim ziraatı, plantasyon ve
çiftlikler, Akdeniz ziraatı, ticari hububat ziraatı, ziraat ve hayvancılık,
mandıracılık, bahçe ve meyva ziraatı şekilleri üzerinde durulmuştur.
Eserin girişten sonra birinci bölümünü teşkil eden ziraat bahsi
95 sahifede bol örnek, 13 şekil ve 16 resimle çok güzel bir şekilde
incelenmiştir.
İkinci bölümde Sanayii ele alınmıştır. Bu konudaki çalışmalarının
ilk meyvesini 1954 yılında veren müellifin tanıtmaya çalıştığımız
eserinin sanayi bölümünü incelediğimizde aradan geçen uzun zaman
parçası içerisinde Sanayi Coğrafyası konusunda büyük aşamalar
yaptığını görmek mümkün olmaktadır.
Tümertekin bu bölümde Sanayi coğrafyasının önemini ve tarihi
gelişimini belirten bir girişten sonra, sanayi bölgeleri ve coğrafya
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cı, sanayi tipleri (ev sanayi, atölye sanayi, modern sanayi) üzerinde
durmuş ve daha sonra da sanayiin kurulması ve gelişmesi için lüzum
lu olan hammadde, enerji, işçi, sermaye, münakale, pazar ve iklim
elemanları üzerinde oldukça detaya inmiştir.
Bu bölümün sonunda da sanayi bölgesinin gelişmesinde; hammad
denin, yakıt ve enerjinin, işçinin ulaşım ve pazarın önemlerini birer
birer ele alarak derinlemesine incelemiştir.
Üçüncü bölümde balıkçılık ele alınmış, bu bölümde balıkçılık faa
liyetlerinin lokasyon ilişkileri, balığın mevcudiyeti, balık sahalarından
azami faydayı sağlayabilme şartları üzerinde durulmuş daha sonra
da balık üretimine büyük pazarların yakınlığının ve uzaklığının etki
lediği ve yine son yıllarda deniz ürünlerinin beslenmeden başka saha
larda kullanılmasının balık üretimi üzerinde etkili olduğu belirtilmiş ve
bugün balık üretiminin ancak i /3 inin ticareti yapıldığı dünyada,
balık ticareti yapan ülkeler (İrlanda, Norveç, Kanada, Japonya)
olarak sıralanmıştır.
Bu bölümün son kısmında balıkçılık faaliyetlerinin coğrafî dağılışı
üzerinde durulmuştur. Eserin içindekilerini incelediğimiz zaman “Tatlı
Su Balıkçılığı” ve “ K ıyı Balıkçılığı” incelenip “A çık Deniz Balıkçılığı”
ihmal edilmiş gibi görünüyorsa da bahis incelendiğinde müellifin
bu konuyu da değindiği görülüyor.
Balık üreticiliği, tarihi gelişimi ve bugünkü durumu ile balık
çılık bölümü sonuçlanmaktadır.
Dördüncü bölümde çeşitli
ve bugün yeryüzünün % 15
edilen orman İncelenmektedir.
bu dağılışın coğrafî nedenleri,
ettiği alanlar belirtilmiştir.

yollarla varlığı hızlı bir şekilde azalan
i kadar bir sahayı kapladığı tahmin
Başlıca orman sahalarının dağılışı ve
ve insanın geniş çapta ormanı tahrip

Girişten sonra tropikal ormanlarda, ılıman ormanlarda ve suptropikal ormanlardaki toplayıcılık ele alınmış toplanan ürünler ayrı
ayrı incelenerek resimlerle çok özlü bilgiler verilmiştir.
Bu bölümün sonunda kerestecilik (Tropikal bölgede, K uzey
Am erika ılıman ormanlarında, A vrazya’nın Ilıman Ormanlarında)
üç grupta ele alınmış ve kerestecilikte önemli yeri olan ağaç türleri
üzerinde ayrı ayrı durulmuştur.
insanların çok eski devirlerden beri bildikleri madencilik konu
su; eserin altıncı bölümünde ele alınmış ve m üellif iktisadi Coğrafya
nın konusunun sınırlarını taşmamayı özellikle dikkat ederek, jeolojik
yapıdan, üretimin tüketici pazarlarına varıncaya kadar cereyan eden
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çeşitli hususları ve beşerî özelliklerle olan
olarak ortaya koymuştur.

ilişkilerini bir

bütün

Bu bölümde girişi müteakip jeolojik ilişkiler incelenmiş sonra
da beşerî ilişkiler ve başlıca özellikler açıklanarak madencilik fâa
liyetlerinin coğrafî dağılışları ve bu dağılışı etkileyen faktörler, işletme
şekilleri ve bunların ekonomik sonuçlarım ortaya koyduktan sonra,
başlıca madenler (demir cevheri, bakır, kalay, çinko, kurşun, alü
minyum, manganez, nikel, krom, tungsten, antimon, molibden, altın,
platin, gümüş, uranyum) teker teker ele alınarak, tabiatta bulunuş
ları, coğrafî dağılışları ve milletler arası ticareti örnekler, şekiller ve
resimlerle açıklanmıştır.
Altıncı bölüm ise münakaleye ait. Bu kısımda münakalenin mahi
yeti, gelişmesi, meseleleri, beşerî ve fiziki ilişkileri birçok batılı (Ö zel
likle Alman) müelliflerin görüşlerini eleştirilerek sonuçlara varılmakmaktadır.
M ünakale bölümünde ayrıca deniz münakalesi, demiryolları,
karayolları, hava yolları, p ip e-lin e ele alınarak tarihi gelişimleri,
önemli deniz yolları birer birer incelenmiş, bütün yol şebekelerinin
dağılışları ve yolların trafik durumlarına kadar verilmesi gereken
bilgiler bile ihmal edilmemiştir.
Eserin son kısmını teşkil eden yedinci bölümde istatistiki metodlardan faydalanılarak dış ticaret incelenmiştir.
Bu bölümde milletler arası ticaretin temelleri ve bazı şartlan
üzerinde incelemelerde bulunulmuş ve eser ihracatın yöneldiği yerler,
ihracat tipleri ve ithalât kaynaklan hakkında verilen bilgilerle sonuç
lanmıştır.
Eserin sonunda seçilmiş zengin bir bibliyografya listesi mevcut.
Bibliyografyadan sonra belli başlı maddelere ait istatistiki tablolar
yer alıyor. En sonunda da okuyanlara kolaylık sağlaması amaciyle
ayrıntılı bir indeks mevcut.
Eserin muhtelif kısımlarına ve m uhtelif konularla ilgili 42 adet
fotoğraf ve 28 adet şekil yerleştirilerek konuların anlamı kolaylaştı
rılmıştır.
Yukarıda ana hatları ile belirtmeye çalıştığımız eser işlediği
her konuya ait örneklerin güzelliği izahların açıklığı ile metodların
kavranılmasını o derece kolaylaştırmıştır.
Prof. Tümertekin coğrafyacılara olduğu kadar iktisatçılara da hiz
met edecek son derece başarılı bir sistematik İktisadî coğrafya yapıtı
meydana getirmiştir. Böyle mükemmel ve çok faydalı bir eseri bütün
coğrafyacılara hatta iktisatçılara tavsiye etmek zevkli bir vazifedir.
22 O cak 1973

