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ÖNSÖZ

Bilinen insanlık tarihinde doğal ortam, insanlar tarafından 
farklı şekillerde kullanıla gelmiştir. İnsan, giyecek, yiyecek ve barın-
ma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak, yaşamını sürdürebilmek için 
doğal ortamdan en iyi nasıl yararlanabileceğini sürekli planlamıştır. 
Bu bağlamda, hem kişisel anlamda hem de klan, şefl ik, devlet gibi 
örgütsel yapılanma anlamında, mekânı kullanmaya dayalı siyasetler 
geliştirmiştir. Bu siyasetler, zaman zaman doğal ortamın bir parçası 
olarak, yaşadığı mekânda yaşam mücadelesi, zaman zaman da top-
lumsal olarak çıkarlarını koruma ve paylaşma anlamında, mekânı 
sahiplenmeye dayalı olmuştur. 

Devlet aşamasına geçilmesi ise, mekânın kontrolü ve kullanı-
mının değişmesine neden olmuştur. Bu aşamadan itibaren mekânsal 
kullanım, devlet otoritesi tarafından belirlenen kurallar ve politika-
lar doğrultusunda şekillenir hale gelmiştir. Dolayısıyla, günümüz-
de ekonomik, siyasi, çevresel pek çok konunun anlaşılabilmesi için 
devletin oluşum, gelişim ve özelliklerinin bilinmesi gerekir. Küresel-
leşmeye bağlı mekâna dayalı değişiklikler ve devlet egemenliğinin 
tartışma konusu olması, yeni dünya düzeni senaryolarına bağlı je-
opolitik gelişmeler ve yeni siyasi oluşumlar gibi konular, bu kitabın 
ortaya çıkmasını teşvik etmiştir.  

Bir  eserin ortaya çıkmasında sadece yazarın değil, bir çok ki-
şinin emeğinin olduğu muhakkaktır. Öncelikle, hem sağlığıma kısa 
sürede kavuşmam, hem de bu süreçle eş zamanlı olarak kitabın ha-
zırlanmasını, eleştiri ve görüşleri ile sürekli teşvik eden, hayat arka-
daşım Gülin’e, teşekkürün yetersizliğini bilerek, her zaman pozitif 
enerjisine ihtiyaç duyduğumu belirtmeliyim. Aynı şekilde annem-
babam, kardeşlerim ve küçük olmasına rağmen fikirler veren kızım 
Ayşe İrem, maddi ve manevi olarak hep yanımda oldular. Onlar ol-
madan bir çok şeyi başaramazdım; sevgi ve şükranlarımla... 
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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

İnsanlık tarihinin mekânsal mücadelesi binlerce yıl sürmüş ve 
süreç her dönem farklı mekânsal kullanımları ön plana çıkarmış-
tır. Bu süreç aynı zamanda farklı bölgelerin zamanla konum ve dö-
nemlerinde değişimler meydana getirmiştir. Günümüzde gelinen 
seviye küremizin eş zamanlı olarak her yerinin mekânsal siyasetlere 
ve gelişmelere sahne olabilmesidir. Zaman açısından eş zamanlılığa 
rağmen, mekansal olarak küremiz sürekli mücadele sahnesi olarak 
jeopolitik güçlerin hakimiyet mücadelesine tanık olmaktadır. Günü-
müzün hızla gelişen teknolojik gelişmeleri mekânsal gelişmelerin de 
hızla yaşanmasını sağlamaktadır. Bu anlamda hızlı yaşanan jeopoli-
tik gelişmeler ve mekânsal yansımalarını değerlendirmeyi  amaçla-
yan bu kitapta hızlı değişimden nasibini alarak kısa sürede baskısı 
tükenmiştir. Eserde düşünülen yeni bölüm ve düzenlemeler kısa sü-
rede tamamlanamadığı için, bu baskı’da küçük bazı düzenlemelerle 
yetinilmiştir. Eserin baskısını gerçekleştiren Gazi Büro çalışanlarına 
ve değerli sahibi Suavi Sarı’ya teşekkür ederim. 

Saygılarımla.

Servet KARABAĞ 

Şubat 2006 /Ankara
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GİRİŞ

Coğrafya, doğal ve beşeri olayları anlamakta esaslı bir anah-
tardır. Çünkü toplumlar ve kurumlar coğrafi faktörlerin etkisiyle 
ortaya çıkmakta ve gelişmektedir1. Dünyanın değişik bölgelerinde 
yüzyıllardır farklı özellikler taşıyan yerler; üzerlerindeki etnik kom-
pozisyonu,  kültür alanlarını ve  ekonomik yapı gibi özellikleri etki-
leyerek, tarihin gidişini şekillendirmiştir. Bu nedenle doğal ortamla 
insan arasındaki etkileşimi dikkate almayan yaklaşımlar, toplumsal, 
 ekonomik,  siyasi ve benzeri özelliklerin açıklanmasında eksik kalır. 
 Mekân ve üzerindeki toplumsal yapılar yüzyılların sonucu, karşılıklı 
etkileşimle oluşmuştur.

İlk zamanlarda, insan tek veya gruplar halinde doğal ortamın bir 
parçası olarak yaşamıştır. Yerleşik hayata geçilmesi ve tarım kültürü-
nün ortaya çıkması ile  doğal ortam, yavaş yavaş insanlar tarafından 
parsellenmeye başlanmıştır. Ardından  Erken Devletler,  Uygarlıklar, 
 İmparatorluklar ve  Modern Devletler dönemlerinde ise yeryüzünün 
belirli bölgeleri bu devletler tarafından kontrol edilmiştir. Özellikle 
 modern devlet, yani  ulus-devlet dönemi, yeryüzünün oldukça faz-
la parsellendiği dönem olmuştur. İşte insanın  siyasi amaçlı, doğal 
ortamı parsellemesi ve buna bağlı çeşitli örgütsel yapılar oluşturma 
(devlet gibi) süreci, “mekânın siyasallaşması” olarak ifade edilebilir. 
Diğer bir anlatımla, mekânın siyasallaşması, yeryüzünün insanlar 
tarafından  siyasi olarak bölünmesi, kullanım amacının belirlen-
mesi ve sınırlandırılması anlamına gelir. İşte devlet, sınırları belir-
li bir alanda, mekânın  siyasi açıdan tek egemen gücü olduğundan, 
mekânsal  planlama ve kullanımlarda da temel belirleyici olmuştur.

1 Coğrafya, konuları yer ve insan ekseninde değerlendirir. Bu bağlamda, 
doğal ve beşeri unsurların araştırılması ve doğru değerlendirmeler yapı-
labilmesi için coğrafyadan yararlanılır. Coğrafya’nın anlam ve önemi ile 
ilgili olarak bakınız; N. Özgüç-E. Tümertekin, Coğrafya, Geçmiş-Kavram-
lar-Coğrafyacılar, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2000; H. Doğanay, Coğrafya-
ya Giriş, Çizgi Kitabevi yayınları, Konya, 1998; A. Özçağlar, Coğrafyaya 
Giriş, Ankara, 2000.
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Devlet, sınırları belli bir alanda belli bir ulusa, kendine özgü ku-
ral ve yaptırımlar uygulayabilen örgüttür. Bu tanımdan yola çıkarak, 
her devletin sınırları dahilinde doğal ortamı istediği gibi kullanma 
hakkının olduğunu söylemek mümkündür. İlk zamanlar, yeryü-
zü çok fazla parçalanmadan belirli güçler tarafından kullanılırken, 
günümüzde çok sayıda ulus-devlete bölünerek farklı   siyasi sınırlar 
içerisinde, değişik uygulamalar yapılmaktadır. Her devlet tarafından 
geliştirilen kullanım ve  planlama şekilleri, doğal ortamda değişim ve 
farklılıklar oluşturmuştur. 

Devlet yapısına kadar insanlar, doğal ortamdan istedikleri gibi 
faydalanmışlardır. Ancak, devletin ilk oluşmaya başladığı andan iti-
baren, yerleşme,   ekonomik faaliyetler,  kültürel gelişme gibi bir çok 
özellik, hem oluşum hem de gelişim bakımından devletlerin kont-
rolüyle olmuştur.  Sınırları kesinleşmiş topraklar üzerinde oluşan 
devletlerde, yani modern devlette, bu durum net olarak görülmek-
tedir. İşte yerkürenin, devletlerle  siyasi ünitelere bölünmesi, farklı 
 kültür, ekonomi, yerleşme tarzlarının oluşmasında da etkili olmuş-
tur. Devletlerin kendi toprakları üzerinde tek egemen güç olmaları, 
 mekânsal kullanım açısından da belirleyici olmalarını sağlamıştır. 
Ancak günümüzde küreselleşmeye bağlı olarak mekânsal kullanım-
larla ilgili olarak, devlet sorgulanmaktadır.

Devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte  çevre-insan ilişkilerinde 
de değişim yaşanmıştır. Çünkü, insanların yaşam tarzları da dahil 
olmak üzere hemen hemen bütün faaliyetleri devlet tarafından be-
lirlenen kurallara göre şekillenmiştir. İşte   çevre-insan etkileşimi de 
bu aşamadan sonra, bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle, devletin 
etkisine girmiştir. 

Mekâna bağlı bir örgütlenme olan devlet, farklı özellikleri 
dikkate alınarak bir çok siyaset bilimcisi tarafından araştırılmıştır. 
Araştırmalar daha çok devletin felsefi,  ekonomik, hukuki temelle-
ri ile devletin unsurları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, doğrudan 
mekânsal boyutuyla devlet incelenmemiştir. Bu bağlamda, devletin 
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ne zaman ve nerede ilk olarak ortaya çıktığı, doğal ve beşeri ortam 
şartları ile nasıl bir ilişki içerisinde geliştiği gibi soruların cevapları 
yeterince araştırılmamıştır. Aslında cevapları aranan bu sorular, di-
rek coğrafyada cevap bulabilecek sorulardır. Ne yazık ki,  Türkiye’de 
devlet konusu  siyasi coğrafyacılar tarafından, fazlaca dikkate alın-
mamış ve araştırmalar yapılmamıştır. Oysa  siyasi coğrafyada devlet 
öncelikle ele alınması gereken konulardandır. Dünyadaki  siyasi ge-
lişmeleri ve değişimleri, hatta kültürel,  ekonomik,  ekolojik bir çok 
konuyu anlayabilmek için devlet kavramından neyin anlaşıldığının 
bilinmesi gerekir. İşte, kitap bu boşluğu kısmen de olsa doldurmayı 
amaçlamaktadır.

Kitap,   siyasi coğrafya perspektifiyle kaleme alınmıştır. Siyasi 
coğrafyada konular,  siyasi faaliyetlerin mekânla olan ilişkilerini orta-
ya koyabilmek için, örgütler veya devletler düzeyinde, küresel ölçek-
te veya daha küçük birimler boyutunda araştırılır (Göney, 1993:2). 
O nedenle, devletler veya  siyasi organizasyonlar,   siyasi coğrafya 
çalışmalarının temel inceleme alanlarını oluşturur2. Bu bağlamda, 
dünya genelini kapsayacak şekilde  global ölçekte; ilişkiler, etkile-
şimler ve başka özellikler açısından değerlendirmeler yapılabileceği 
gibi, sadece tek devlet veya tek bir  siyasi organizasyon bakımından 
da yapılabilir. Çalışmada konular devletler açısından ele alınmıştır. 
Devlet nasıl ve nerelerde ilk olarak ortaya çıktı? nasıl gelişti? özellik-
leri nelerdir? devlet çeşitleri nelerdir? uluslararası ilişkilerdeki yeri 
ve etkisi nedir? devletle ilgili konuların coğrafi faktörlerle ilişkisi ne-
dir? küreselleşmeyle neyin ifade edildiği ve devleti nasıl etkilediği? 
gibi sorulara cevaplar aranmıştır. 

2 Siyasi coğrafyada devletin yeri ile ilgili olarak bakınız. M.I.  Glassner, Poli-
tical Geography, Second Edition, John Wiley&Sons, İnc., New York, 1996. 
P.J. Taylor, Political Geography (World-Economy, Nations-State and Lo-
cality), Th ird Edition, Longman Scientific&Technical, England, 1995. M. 
Muir, Political Geography, A New Introduction, Macmillan Press, Lon-
don, 1997. R. Paddison, Th e Fragmenteed State, Th e Political Geography 
of Power, St. Martin’s Press, New York, 1983. J.R. Short, An Introduction 
to Political Geography, Second Edition, Routledge, London, 1994.



5Giriş

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde devletle 
ilgili tanım ve görüşlere yer verilmiştir. Bir çok bilim alanının araş-
tırma konusu olan devlet, farklı açılardan ele alınmakta ve tanım-
lanmaktadır. Bu bağlamda,  mekân-insan ilişkisi temelinde araştırma 
yapan coğrafya açısından devlet tanımına ve içeriğinin ne olması ge-
rektiğine yer verilmiştir. 

İkinci bölümde ise devletlerin ortaya çıkmasında etkili olan, 
doğal, beşeri ve  teknolojik etkenler değerlendirilerek, devletin geli-
şimi ortaya konulmuştur. Devlet öncesi yapılar, geleneksel devletler 
ve modern devletler şeklinde bir sınıfl andırmayla, bu bölümde dev-
letin tarihi seyri ve zamanla almış olduğu özellikler üzerinde durul-
muştur.

Üçüncü bölümde, modern devletlerde olması gereken unsurlar 
ve devletin türleri ele alınarak, günümüz siyasal yapısı ortaya ko-
nulmuştur. Bu bölümde devletler farklı şekillerde sınıfl andırılmış 
ve açıklamalar yapılmıştır. Günümüzde  siyasi ve yönetim açısından 
devlet yapılarını ortaya koyabilmek için de üniter,  federal ve bölgeli 
devlet örgütlenmeleri hakkında bilgi verilmiştir. Bununla aynı za-
manda küresel  jeopolitik eğilimlerin yönü de ortaya konulmak is-
tenmiştir.

 Küreselleşme son yılların en çok tartışılan ve gelişmeleri et-
kileyen sürecidir. Özellikle  devlet egemenlikleri konusu, küresel 
süreçlerden etkilenmekte ve sorgulanmaktadır. Yani devletin yeni 
 egemenlik ve rolünün ne olacağı ve boyutları tartışılmaktadır. Bu 
bağlamda dördüncü bölümde  küreselleşme ile ilgili değerlendirme-
ler yapılarak, devletle olan ilişkisi ele alınmıştır. 


