Sem m el, Arno:

Geomorphologie der Bundesrepublik D eutschland Geog

raphische Z eitschrift. Beihefte, H eft 30 Franz Steiner V erlag, Wies

baden 1972.
Genel Jeom orfolojide tem el bilgi sâhibi olanlar ve jeomorfoloji
ile ilgilenenler için yazılmış olan bu eser yazarın bu alanda bir sömestrlik derslerini içerm ektedir.
Federal Alm anyayı ele alan ve özellikle M achatschek’in “R elief
der E rde” , G ellert’in “Grtm dzüge der physischen Geographie von
D eutschland” ve H aefke’nin “Physische G eographie von D eutsch
la n d ” adlı kitaplarının m evcutlarının tükenm esi ile Sem m el’in bilim 
sel araştırm ası ile öğrenci ve aıaştırcılar Federal A lm anvanın ilginç
yörelerinin jeomorfolojisi hakkında daha ayrıntılı bilgi sâhibi olacak
lardır.
A lm an sosyal coğrafyacısı Profesör D.Bartels’in coğrafyanın,
toplum a ve sosyal bünyeye ait çeşitli problem lerin çözüm ünde rol al
ması istem ine değinen Semmel, Jeom orfolojinin de bu sorunlarla ya
kından ilgilenmesi düşüncesindedir, ü lk e le r Coğrafyası sorunlarının
açıklanm ası yanında K ü ltü r C oğrafyacılarının, Jeologların, T oprak
bilim cilerinin, Ekologların ve başka Y erbilim cilerin jeom orfolojiden
yeterli derecede yararlanm aları zorunlu olduğu gibi,, bölge plânla
m aları da araştırm a küm elerinde fizikî coğrafyanın temsilcisi olarak
bir jeom orfolog bulunm asına sevineceklerini yazar özellikle belirt
m ektedir.
Bir önsözle başlayan eser yedi bölüm içinde İncelenm ektedir. İlk
olarak Federal A lm anyanın genel morfoloji bünyesi üzerinde d u ru la 
rak, üç ünite hâlinde: K uzey A lm anya alçak ovası, O rta D ağlar ve
Yüksek D ağlar olmak üzere inceleniyor. Bu üç bölgenin de yükseklik
bakım ından bir diğerinden ayrıldığı belirtiliyor. İncelem e bölgenin
jeolojisi ile devam ediyor. O rta Dağlık Bölgenin Jeolojisi açıklanıyor.
Bu arad a Varistik D ağlar, Perm , J u ra , K rctase, Tersiyer ve K uvaterner kayaçlaıı açıklanm aktadır. Kuzeybgtı A lm anya alçak alanlarının
jeolojisi. A lm an Alp ve Ö n Alp bölgesinin jeolojisi birbirini izliyor ve
bölgenin tektonik gelişmesi anlatılıyor. D ördüncü bölüm de tersiyer
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ve kuvaternerdeki iklim gelişme ve değişikliği anlatılarak bunun je o 
morfolojik etkileri belirtilm ektedir. Beşinci bölümde de seçilmiş yöre
lerin Jeomorfolojisi yakından İncelenm ektedir. Bunlar, 1, O rta Dağlık
Bölge, Şistli R en D ağları, K enar D ağlar, Y ukarı R en Alçak Ovası,
Pfaelzer W ald bölgesi, O denw ald, K araorm an dağları (Schwarzw ald),
Schwaebisch Alpleri, Schwaebisch-Fraenkisches Stufenland, Hessisc
hes Bergland, Fraenkisches G aeuland, R hön, Niedersaechisches Berg
land.
2. K uteybatı Alm anya alçak alanı, (Küstenregion, Ostseeküste,
Nordseeküste usw.)
3. Alm anya Alp ve ön Alp bölgesi.
150 sayfa içinde 60 şekille zenginleştirilm iş ve çok zengin bir bib
liyografyaya sâhip olan kitap özellikle A lm anyam n Jeomorfolojisini
inceleyen ve konuyla ilgilenenlerin okunm asında büyük yarar olaca
ğını belirtiriz.

Hambloch, Hermann:

Allgemeine Antrupogeographie Geographische Z e 

itschrift Beihefte, H eft 31 Franz Steiner V erlag, W iesbaden 1972.

A lm anyada

M ünster

Üniversitesi

Coğrafya

Profesörlerinden

H erm ann H A M B L O C H 1972 yılında “Geographische Zeitschrift”
in redaktörlüğünce özel olarak yayınlanan bu eser ile Antropocoğrafyanın an a çizgileri ve tem el ilkeleri, yazarın kendi deyimi ile “bir de
neme olarak” yayınlanm ıştır.
200 sayfa, 32 tablo ve 40 şekilden oluşan bu eserin birinci kısmın
d a coğrafya bilimi sistemi çerçevesinde A ntropocoğrafyam n yeri be
lirtilerek çeşitli ilke ve objeler üzerinde durulm uştur. İkinci bölüm
insan ve nüfus dinam iği, nüfus dağılışı gibi konulara ayrılmıştır, ü ç ü n 
cü bölüm de îskân coğrafyası ele alınmıştır. İskân sorunları, kent yer
leşmesi, yerleşme çeşitleri, kentlerin işlevi ve m erkezî yer sorunu, kent
lerin işlevlerine göre sınıflandırılm aları bu bölüm de işlenmektedir.
D ördüncü bölüm ise Ekonomik coğrafya sorunlarına ayrılmış, bu a ra
d a birincil üretim kesimi, tarım işletm eleri, tarım işletme sistemleri,
tarım ve hayvancılık, orm an ve bir ekonomik kaynak alanı olarak de
niz, dünya ekonomisindeki gelişmeler ele alınm aktadır. Buna ek olarak
beşinci kısımda Ulaşım Coğrafyasına yer ayrılmış, ulaşım ın işlevi ve
gücü, ulaşım ağlarının dağılışı, eşya taşınması ve telekomünikasyon
gibi konular ele alınmıştır. Son olarak Altıncı bölüm de D ünya K ül
tür Bölgelerinin dağılışı, çeşitli kültür bölgelerine göre ekonomi foı-

SEMMEL ARNO

103

masyonları, siyasal coğrafya açısından dünya devletlerindeki çeşitli
politik kümeleşmeler (O EC D , C O M E C O N , EG) ve bölge planlam a
sorunları İncelenm ektedir.
Antropocoğrafya alanında öğrenim yapanlar, bu alanda bilimsel
yöntem lerle çalışanlar için gerek ayrıntılı bilgiler vermesi bakım ından,
gerekse çok zengin tablo-resim ve örneklerle donatılm ış olması yönün
den başvurulması gereken bir eser niteliği taşıdığını özellikle belirtm ek
yerinde olur.

Cıpolla, M . Carlo:

Wirtschaftsgeschichte and Weltbevölkerung dtv w is

senschaftliche Reihe M ünchen, 1972.

Berkeley’deki K aliforniya Üniversitesi Ekonom i T arihi profesör
lerinden, tanınm ış Ekonomi Tarihçisi Cipolla, bu eserinde D ünyanın
Dem ografik ve Ekonomik gelişmesini ele alm aktadır.
Nüfus sorunları yanında E ndüstri ve T arım devrim i üzerine ay
rıntılı bilgi veren yazar geniş literatü r kaynaklarından yararlanarak
önce tarım devrim ini araştırıyor, sonra da du rm ad an genişleyen ti
careti ele alarak endüstri devrim inin tarihsel özelliği üzerine görüşle
rin i belirtiyor. Ayanca günüm üz teknolojisinde bilgi ve buluşlarla b u n 
ların zam anım ızdaki ekonomik gelişmelere uygulanm ası üzerinde
duruyor.
Y azara göre, bir bütün olarak ele alındığında zam anım ızda in
sanların yaşamı eskiye oranla kolaylaşmış görünm ektedir. Ancak her
kolaylık bir takım sorunları d a yanında getirm ektedir. Bununla bir
likte bunları çözümlem e olanağı artm aktadır. (Cipolla bu konuda bir
reçete verm ek niyetinde olm am akla birlikte, bu çalışması ile olayların
tarihsel perspektifini yaparak bilime hizm et etmiş oluyor.)
Altı bölüm den oluşan eserin birinci bölüm ünde tarım ve endüstri
devrim i, bu devrim lerle bir takım değişikliklerin kendiliğinden oluş
tuğu belirtilm ektedir. İkinci bölüm de enerji kaynakları, üçüncü bö
lüm de üretim ve tüketim , dördüncü bölüm de doğum lar ve ölüm olay
ları, beşinci bölüm de de D ünya nüfusu, nüfus artışı ve sorunları ele
alınm aktadır. Son olarak da altıncı bölüm de zam anım ızdaki ileri
eğitim ve tekniğini, ekonomik gelişmedeki rolünü belirtm ektedir.
Eser genel ve ekonomik coğrafya alanında çalışanlar için olduğu
kadar ekonomi tarihi ile uğraşanlara da tavsiye ederiz.
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Boesch. Hans:

W eltwirtschaftgeographie -Sonderausgabe für die wis

senschaftliche

Buchgesellschaft D arstadt-

Georg W esterm ann

V erlag 2. verbesserte A uflage 1969, Braunschweig.
İngilizce olarak “A G eography of W orld Econom y” /1 9 ^ 1 ) adı
altında yayınlanan Zürich üniversitesi Ekonomik Coğrafya Profesörü
H ans Boesch’in bu eseri Georg W esterm ann Yayınevi tarafından Alm ancaya tercümesi sağlanarak yayınlanm ıştır.
312 sayfalık eser geniş bir bibliyografyaya sahiptir. Y azarın daha
önce yayınladığı bilimsel kitaplarm - Die W irtschaftslandschaften der
Erde (1947) Z ürich, ve W irtschaftsgeographischer Atlas der W elt
(1951) Bern - yeniden gözden geçirilmesi ile oluşan bu eser önsöz ve
girişten sonra üç büyük K ültür coğrafyası inceleme alanm ’ kapsa
m aktadır.
Birinci bölüm de tarım , orm an ekonomisi, balıkçılık ele alınm akta
ve birincil, üretim kesim inden başlanarak, çeşitli tarım ürünleri, n ü 
fus ve nüfus sorunları, tarım alanları dağılış ve kullanılışı, hayvancılık
ve ekonomisi, uluslararası ticaret ve tarım sal üretim , en önemli tarım
ürünleri üretim i ve bunların çeşitli coğrafya yröntem leri ile araştırıl
m aları, coğrafî araştırm aların ana tem elleri-ilkeleri ve analizleri bu
bölüm de işlenm ektedir.
ikinci bölüm endüstrileşme ve ikinci derecede üretim kesimi.,
E ndüstri Coğrafyası araştırm a yöntem leri, enerji sorunu, enerji kay
nakları, enerji tüketim i ve önemli endüstri kolları, tüketim endüstrisi
konularını kapsam aktadır.
Ü çüncü bölümde ise genellikle bölgesel düzen ve ekonomi asıl
konuyu oluşturm aktadır. Bu çerçeve içerisinde üçüncül üretim kesimi
ve inceleme yöntem leri, kentleşme sorunları, kent coğrafyası, kentlerin
işlevsel sınıflandırılm aları, turizm ve dinlenm e, dünya ticareti, ulaşım,
dış ticaret konu alınarak dünya ekonomi yapısı İncelenm ektedir.
Üniversite ve yüksek okul Coğrafya öğrencilerine bir ders kitabı
olduğu kadar üst düzeyde bilimsel araştırm a yapanlar için de çok ya
rarlı nitelikler taşıyan bu eserin bütün m eslektaşlara ve sosyo-ekonomik, politik bilimlerle uğraşanlara tavsiye ederiz.
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