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ÖN SÖZ

Ülkemizde birçok alanda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen halen eğitim 
alanında bilgi kaynaklarına ulaşmada çeşitli zorluklar yaşanmaktadır.  Özellikle 
üniversitelerimizde ders kaynağı olarak kullanılacak eserlerin yetersizliği ve azlığı 
yükseköğretimdeki öğrencilerimiz için önemli sorunlardan biridir. 

Değişen, yeniden yapılandırılan veya yeni açılan lisans programlarında yer 
alan derslerde kullanılabilecek ve bu derslerde kaynak eser olarak yararlanılabile-
cek yayın konusunda ülkemizde önemli bir sıkıntı olduğu bilinmektedir. Özellikle 
2000’li yılların başında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde 
kurulan İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programlarında 
okutulan Genel Fiziki Coğrafya, Genel Beşeri Coğrafya, Türkiye Fiziki Coğrafyası 
ve Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası dersleri için uygun yayın bulmak 
oldukça zordur.  Bu derslerde ders kitabı olarak kullanılan kaynaklar genellikle 
coğrafya bölümleri veya coğrafya öğretmenliği programında öğrenim gören öğ-
rencilere yönelik olarak hazırlanmış eserlerden oluşmaktadır. Dolayısı ile yukarı-
da sıralanan coğrafya derslerinde kullanılabilecek ve derslerin takip edilebileceği 
kaynak eser temininde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  Elinizdeki bu eser böyle bir 
ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır.

Genel fiziki coğrafya konuları dikkate alınarak hazırlanmış olan bu eser; bu 
konulara meraklı olanların ihtiyacına cevap vereceği gibi, Coğrafya ve Sosyal Bil-
giler öğretmenliği programlarında yer alan Genel Fiziki Coğrafya dersi içeriği ile 
de uyumludur. Bu kitabın birinci bölümünü “Coğrafyanın Tanımı, Tarihi, Bazı 
Temel Kavramları, Öğretimi ile Coğrafya Araştırmaları ve Öğretiminde Ana Te-
malar” oluşturmaktadır. Coğrafya konusunda genel bir tanım ve bakış açısı kazan-
dırılması hedeflenerek, bu alanda şimdiye kadar kabul edilen çerçevenin dışına 
çıkılmaya gayret edilmiştir. Bu bölüme “Niçin Coğrafya Öğretimi, Niçin Fiziki 
Coğrafya ve Coğrafya Öğretimin Amaçları” gibi başlıklar ilave edilmiştir. İkin-
ci bölümde “Evren ve Evrenin Oluşumu” üzerinde durulmuştur. Güneş sistemi, 
Dünya ve Dünya’nın hareketleri ile Dünya’nın uydusu Ay ile ilgili genel bilgiler ve-
rilmiştir. Üçüncü bölümde “Harita bilgisi” başlığı altında küre ve haritaların niçin 
kullanıldıklarından bahsedilmiştir. Harita yapım teknikleri ve ölçekler tanıtılmış, 
mesafe hesaplamaları örneklerle açıklanarak haritalardan yararlanma konuları 
açıklanmıştır.  Dördüncü bölümde “Cbs ve Coğrafya” başlığı altında teknolojinin 
gelişmesi ile coğrafyaya yeni bir hareket alanı açan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili 
bazı temel kavramlar tanıtılırken CBS’nin gerekliliği ve metodolojisi anlatılmıştır. 
Beşinci bölümde Atmosfer ve İklimle ilgili temel kavramlar tanıtılarak, iklimin 
günlük hayat üzerindeki etkileri açıklanmıştır. Altıncı bölümde jeolojik geçmiş, 



yedinci bölümde yerşekillerinin oluşumu ve evrimini denetleyen etmenler üze-
rinde durulmuş, ana yerşekilleri sistematik olarak verilmiştir. Sekizinci bölümde 
toprak oluşum süreçleri ve toprakların oluşum ve dağılışında etkili olan faktörler-
den bahsedilmiş, dokuzuncu bölümde bitki coğrafyası ile ilgili genel kavramlar 
verilmiştir. Onuncu bölümde Fizikî coğrafyanın ana unsurlarından biri olan okya-
nuslar, denizler, göller ve akarsularla ilgili temel bilgiler ve kavramlar aktarılmıştır. 
Genel Fiziki Coğrafya kitabımızın içinde yer alan harita, fotoğraf, şekil, tablo gibi 
görsellere PPT dosyası olarak www.hamzaakengin.com üzerinden ulaşılabilinir.

Bu eserin ortaya çıkmasında en önemli paya sahip olanlar şüphesiz bölüm 
yazarlarıdır. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Genel Fizikî Coğrafya kitabı-
nın içeriğinin oluşturulmasında emek sarf eden yazarlar dışında kitabın görselliği 
üzerinde yoğun bir mesai sarf eden arka planda olan çok önemli isimler de var ki 
onlar yürekten bir teşekkürü fazlasıyla hak ediyorlar. Başta Pegem Akademi çalı-
şanları ve yayınevi sahibi Servet Sarıkaya olmak üzere özellikle bu eserin basıma 
hazırlık sürecindeki titiz çalışma ve takiplerinden dolayı Zeynep Güler’e ve kitabın 
yeni baskısı için dizgide yardımcı olan Tuğba Kaplan’a teşekkürü bir borç biliriz. 

İlişkilerin her geçen gün karmaşıklaştığı dünyamızda doğal olaylar ve ortamı 
anlama, yorumlama konusunda coğrafi bilgiye dayanan bir kültür kazandıracağı 
düşüncesi ile başta sosyal bilgiler öğretmeni adayları öğrencilerimiz olmak üzere, 
coğrafyaya ilgi duyan okuyuculara faydalı olması temennisi ile.

Hamza AKENGİN 
ORCID No: 0000-0002-0626-3819

İskender DÖLEK 
ORCID No: 0000-0002-5922-8515
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Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bu bölümü bitirdiğinizde;

• Coğrafyanın tanımını, ,ilkelerini ve diğer bilimlerden ayrılan yönlerini

• Coğrafyanın alt dallarını 

• Coğrafya biliminin tarihsel gelişimini

• Doğal ya da Beşeri olaylara Coğrafi yaklaşımın nasıl olacağını

• Coğrafi bakış açısını

• Coğrafya öğretiminin nasıl olması gerektiğini 

• Coğrafya araştırmaları ve öğretiminde ana temaların neler olduğunu öğreneceksiniz.

1. BÖLÜM

COĞRAFYANIN TANIMI,  
İLKELERİ, KONUSU, BAZI TEMEL 

KAVRAMLARI VE ÖĞRETİMİ



Coğrafya, Coğrafi Düşünce ve Coğrafyanın Alt Dalları

İnsanlar coğrafyanın yerlerle (mekân) ilgili olduğunu bilir. Yerlerin ni-
teliklerini bilmek önemlidir. Yerlerin niteliğini bilmek adeta okuma için alfabeyi, 
matematik için çarpım tablosunu bilmek gibidir. Hatta coğrafyada yerleri bilmek 
daha fazlasını içerir. Coğrafya yeryüzünde yerleri ve yerlerin birbiri ile ilişkisini 
araştırır. Coğrafya öğrenimi genellikle evde başlar ve kişinin tecrübeleri ile zen-
ginleşir. Böylece, coğrafya çocuklar için ev, okul ve bunların ötesinde bir öğrenme 
zinciri oluşturur. Coğrafyacılar insanların çevreleri ile nasıl etkileşim içinde ol-
duklarını ve bir yerden diğerine etkilenmelerini ve yaşadığımız kompleks dünya 
hakkında genellemeler oluşturmak için yeryüzünü bölgeler halinde sınıflandır-
mak içinde çalışır. Çünkü coğrafya insanların nerede ve nasıl yaşadıkları ile ilgili-
dir. Coğrafya uluslar arası ilişkileri anlamak, çok kültürlü ilişkiler ve çevre eğitimi 
bakımından zengin bir materyale entelektüel bir donanıma sahiptir. İnsanların bir 
yerden başka bir yere göçü, gelişmiş altyapının önemi, gelişmiş ve geri kalmış ül-
keler arasındaki farklar, iklimin günlük hayat üzerindeki etkisi, dünya dillerinin 
birbiriyle ilişkisi, petrol gibi doğal kaynaklar için verilen mücadeleler artık mo-
dern coğrafyanın birer parçası haline gelmiş konulardır.

Coğrafya latince geo: yer ve graphien: tasvir kelimelerinin birleşmesi ile 
oluşmuş ve genel olarak yeryüzünü tanıtan-tasvir eden bir bilim olarak tanımlan-
maktadır (Şekil 1). Ancak günümüzde insanın hemen hemen ayağını basmadığı 
bir yer, insan etkinliklerinin ulaşmadığı bir mekan kalmamış gibidir. Dolayısıy-
la coğrafyanın “dünyayı tanıtan tasvir” eden bir bilimdir şeklinde tanımlanması 
coğrafyanın değişen ve gelişen dünyada bilimsel fonksiyonunu yitirmesine sebep 
olacaktır. 

Şekil 1: Anaxsimender’in Pinax adı verilen dünya haritası (Şengör, 2000). 
Yeryüzünü tasvir etmeye çalışan ilk denemelerden biridir. 
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Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile dünyanın gidilmeyen bölgelerinin dahi en 
ince ayrıntısına kadar öğrenilmesini sağlayan gelişmelerin bir sonucu olarak, coğ-
rafyanın kelime anlamı yanında o anlama yüklenen misyonun da değişmesini ge-
rektirdi. Jeoloji, astronomi, fizik, biyoloji gibi tabi bilimlerdeki gelişmeler yanında, 
gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri bilimsel alan-
ların oluşması ve bunların araziye uygulanması, dünya ve dünya üzerinde yaşa-
yan insanlara tamamı ile farklı bir bakış açısıyla bakılmasına sebep oldu. Böylece 
coğrafyanın anlamı da değişmeye başladı (Blyth ve Krause 1995:2). Yukarıda ifade 
edilenlere bağlı olarak gerek coğrafyanın tanımı gerekse çalışma alanının yeniden 
belirlenmesi gerekmiştir. Çok sayıda coğrafyacının, coğrafyanın tanımını yeniden 
yaptığı görülmektedir. Coğrafya insanlar yerler ve bunlar arasındaki etkileşimi 
araştırır (Foley ve Janikoun, 1996). Coğrafya sadece yerlerin adlarını ve o yerlerin 
yeryüzünde bulunduğu pozisyonları hatırlama yeteneği değildir. Yerlerin isimle-
rini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek çok geniş ve çok daha ilginç araziyi öğ-
renmenin küçük bir parçasıdır. Coğrafya beşeri ve fiziki çevre arasındaki etkileşim 
ile ilgili kavram ve maharetleri bilme ve anlamadan ibarettir (Foley ve Janikoun, 
1996). Coğrafya daha iyi bir dünya yaratmak için önemli bir role sahiptir (Wie-
gand, 1997). Bazı coğrafyacıların yaptığı tanımlar coğrafyanın farklı yönlerini ön 
plana çıkartmaktadır. Erinç “Coğrafya yeryüzündeki mekanların özelliklerini or-
taya koyan ve gerek bu özelliklerin gerek muhtelif mekanlar arasındaki benzerlik 
ve ayrılıkların sebeplerini ve bunlara hükmeden kanunları araştıran ve açıklayan 
(1973)” bir bilim olarak tanımlarken, Tümertekin ve Özgüç “Bir beşeri bilim olan 
coğrafya insanın yaşadığı çalıştığı bir araya geldiği ve başta kendi yaşama ortamı 
olmak üzere değiştirmekte olduğu yeryüzünü (2011)” incelediğine vurgu yapmış-
tır.

Coğrafya, insan ile tabiat şartları arasındaki ilişkiyi araştıran ve izah eden 
bir bilim dalıdır. İnsansız coğrafya tasavvur edilemez. Bir memleketin yeryüzü 
şekilleri, iklimi, bitki örtüsü vb. konuları alt alta sıralamakla da coğrafya yapılmaz. 
Coğrafya çeşitli bölge veya ülkelerde yaşayan insanların hayat tarzlarını, bu hayat 
tarzlarını şekillendiren mekanın doğal ve beşeri şartlarını ortaya koyan bir sentez-
dir. Coğrafya bu sentezi geliştirebilmek için iktisat, kartoğrafya ve fiziki coğrafya-
dan hayat tarzlarını izaha yaradığı ölçüde faydalanır (M.E.B., 1997).

Coğrafya dersi genellikle öğretmen ve öğrenciler tarafından ülkelerin, şehir-
lerin, nehir ve dağ isimlerinin öğrenilmesi olarak algılanmaktadır. Bu yaklaşım 
öğrencilerin coğrafyadan zevk almalarını ve öğrenmelerini olumsuz yönden etki-
lemektedir. Hâlbuki coğrafya matematik, yerbilim, fizik, kimya, botanik, ekonomi, 
siyaset, sosyoloji, coğrafi bilgi sistemleri gibi pek çok bilimle ilgili olup, çok değişik 
doğal ve toplumsal olaya açıklık getirmektedir. 
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Coğrafya ülkenin potansiyel sorunlarının tanınmasından, doğal kaynakları-
nın korunmasına, nüfusunun dağılışından sanayinin dağılışına, bölgesel kalkın-
madan sürdürülebilir kalkınma planlarının yapılmasına varana kadar çok değişik 
alanlarda temel bilgiler vermektedir. Ülkemizde maalesef çağdaş anlayışta coğraf-
ya eğitimi gerçekleştirilememiş, sadece dağların yeri, yüksekliği gibi ansiklopedik 
bilgileri kapsayan bir öğretim haline dönüştürülmüştür (Atalay, 2003)

Basitçe söylemek gerekirse coğrafya, dünya yüzeyinin değişen karakterini ve 
organizasyonunu inceleyen bir alandır. İnsan ve doğal aktivitelerin nasıl, neden ve 
nerede meydana geldiğini ve bu aktivitelerin nasıl birbirleriyle ilişkili olduklarıyla 
ilgilidir. Başka bir ifade ile doğal ve beşerî olayları anlamak için bir anahtardır 
(Karabağ, 2006).

Coğrafya bilimi, yeri sadece fiziki ve beşerî özellikleri ile değil, bu özelliklerin 
birbirleri ile ve özellikle insan aktiviteleri üzerindeki etkileri ile ele almakta, so-
nuçta yaşanılan ortama zarar vermeden ondan en fazla faydalanılması için gerekli 
bilgiyi ve bakış açısını sağlamaktadır. Çünkü yeryüzünün tamamı aynı özeliklere 
sahip değildir. Bazı özellikler bakımından birbirine benzeyen yerler vardır. Fiziki 
özellikler bakımından benzerlik gösteren bölgeler olduğu gibi beşerî ve kültürel 
özellikler bakımından da benzerlik gösteren bölgeler vardır. Nüfusun kalabalık 
olduğu bölgeler olduğu gibi aynı iklim özelliklerine sahip bölgelerde bulunmakta-
dır. Coğrafya; bu benzer bölgeleri incelemesi yanında bölgelerin zaman içerisinde 
nasıl değiştiğini ve bu değişimde hangi faktörlerin etkili olduğunu da inceler. 

Coğrafi araştırmalar incelendiğinde genel olarak şu hususlar üzerinde durul-
duğu dikkati çekmektedir:

• İnsan hayatı üzerinde doğanın etkilerini araştırmak,

• Bölgeleri ve bu bölgelerin insanlarını araştırmak,

• Herhangi bir bölgede yaşayan insanların nasıl ve niçin buraya göç ettik-
lerini açıklamak için modeller oluşturmak,

• Farklı yerlerdeki insanlar arasındaki eşitsizlik ve problemleri araştırmak 
(Blyth and Krause 1995).

Coğrafyanın kullandığı araçlar yerleri anlamada bize yardım eder. Harita 
kullanımı coğrafya ile özdeşleşmiş gibidir. İstatistik bilgiler, fotoğraflar, çok çeşitli 
grafik ve çizimler ile çeşitli metotlarla toplanmış bilgiler coğrafi araştırmalarda 
kullanılır. Araştırmacıların kendi gözlemleri, tasviri coğrafi metinler, tarihi bilgi-
ler, günlükler ile gazeteler de coğrafyacılar tarafından kullanılmaktadır. 
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