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Abstract 

Geography, socio-economic, physical, cultural in all its forms, in fact, have a say 
on politics and the economy. Transboundary each system until the creation of 
global political and economic transition strategy, in essence acted on the basis 
of geography, space-based element force-time. These three elements of 
strategy, policy and the economy of the intersection, and only has meaning on 
geography. Geographical factors correspond to the space. Human factors 
correspond to power in the neighborhood strategy. Which makes the values of 
both elements aqueous it is time. Whether the nation, whether the package or 
transnational trading firms; content are two important components that allow 
the formation of centers of power, regardless of whether: Human and 
resources. Power centers, qualified human resources and strategic takes place 
in accordance with the meeting geography. Economic behavior and the factors 
that determine the beginning of the country's geo-economic structure of 
income strategies. Geo-economy country specific elements of the focuses on the 
idea of obtaining economic and competitive advantages. As a result of 
globalization, the economy was increasingly complex, it becomes necessary for 
the development of human resources and competition is increasing today, 
national and regional interests of preservation and diversity of opportunity can 
be converted to the serious regional planning analysis of the results it becomes 
necessary to do it. This analysis, taking into account the relative advantages and 
drawbacks of the venues, the regional level of economic contribution and 
competition can power the higher the sectors / industries to be given priority, 
but also is expected to produce the solutions in parallel with national 
development objectives.  

 

 
 
 
 
 

Coğrafya Sosyoloji Ekonomi Arasındaki Diasporanın Praksisi 

Anahtar 
Kelimeler 
Coğrafya, 
Sosyoloji, 
Ekonomi, 

Jeostrateji, 
Jeopolitika, 

Jeoekonomi. 

Özet 
Coğrafya sosyo-ekonomik, fiziki, kültürel vb. bütün türleriyle aslında siyaset ve 

ekonomi üzerinde söz sahibidir. Sınırlar ötesi siyasi ve ekonomik stratejilerin 

oluşturulduğu küresel geçişe kadar her sistem özünde coğrafya temeline dayalı 

mekân-kuvvet-zaman unsurlarıyla hareket etmiştir. Bu üç unsur strateji, politika ve 

ekonominin kesişme noktasıdır ve ancak bir coğrafya üzerinde anlamlıdır. Coğrafi 

unsurlar mekâna, beşeri unsurlar stratejide güç komşuluğuna tekabül etmektedir. Her 

iki unsurun değerlerini akıcı kılan, zamandır. İster ulus, ister pakt ya da ulus-aşırı 

ticaret yapan firmalar; içeriği ne olursa olsun güç merkezlerinin oluşumunu sağlayan 

iki önemli unsur söz konusudur: İnsan ve kaynaklar. Güç merkezleri, nitelikli beşeri 

ve stratejik kaynağın, uygun coğrafyada buluşması ile gerçekleşir. Ekonomik tavır ve 

stratejileri belirleyen unsurların başında ülkenin jeoekonomik yapısı gelir. 

Jeoekonomi ülkeye özgü unsurlarından, iktisadi ve rekabet avantajları elde etme fikri 
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üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak, ekonomilerin 

giderek karmaşıklaştığı, insan kaynaklarının geliştirilmesinin zorunlu hale geldiği ve 

rekabetin artığı günümüzde, ulusal ve bölgesel çıkarların korunması ve farklılıkların 

fırsata dönüştürülmesi, sonuca yönelik ciddi bölgesel planlama analizlerinin 

yapılmasını zorunlu hale gelmektedir. Bu analizlerin, mekânların göreli üstünlük ve 

yetersizliklerini dikkate alarak, bölgesel düzeyde ekonomik katkısı ve rekabet 

edebilme gücü daha yüksek olan sektörlere/işkollarına öncelik verilmesi, aynı 

zamanda da ulusal kalkınma hedefleriyle paralellik gösteren çözümler üretmesi 

beklenir. 

1. Giriş 

Köklerini XX. yüzyıldan alan çağımızın yeni iktisadi üretim ve paylaşım modeli 
küresel ekonomi, ekonomik ilişkilerin dünyanın tüm bölgelerine coğrafi 
yayılmasını, böylece tüm ticari alt-faaliyet alanlarının ve örgütlenme biçiminin bu 
gelişmeye dâhil edildiğini açıklamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin 
yaygınlaşması, uluslararası firmaların sınır ötesi satış yapmak ve maliyetlerini 
düşürmek amacıyla, daha ucuz kaynak sağlama gayretleri küreselleşmeye ortam 
hazırlamıştır. Ticaretin ulusal kimliği, artık ulus-aşırı (transnational) bir tanımla 
yeniden şekillenmektedir. Buna paralel olarak ulusların dünya ekonomisindeki 
rolü giderek zayıflamakta; söz sahipliği, üretim ve ticari faaliyeti dünya 
coğrafyasına bölgelerin iktisadi yeteneklerine göre dağıtan ulus-aşırı firmaların 
tarafına geçmektedir. Yeni iktisadi ve yönetsel model, beraberinde coğrafi 
üstünlüklerin getireceği ekonomik ve rekabetçi avantajlar sorgusunu da 
getirmektedir.  

Tarih boyunca oluşan güç merkezlerinde nitelik bakımından insan faktörünün 
üstünlük gösterdiği görülmektedir. İnsanı değerlendiren eğitim ve kültür 
kaynakları, bunları değerlendiren teknolojidir. Teknolojiyi yaratan insandır. Güç 
merkezleri, nitelikli beşeri ve stratejik kaynağın, uygun coğrafyada buluşması ile 
gerçekleşir. Nitekim, küresel sistemin ulus-aşırı iktisadi hareketine konu olan 
uluslararası iş bölümü temelini bu mantıktan alır. Önemli olan, uygun ve nitelikli 
işgücünü uygun coğrafyada buluşturmaktır. Böylece, coğrafyayı saran bölgesel 
siyasi etkinin, hem ekonomi üzerindeki olası yıkıcı etkisi yok edilir, hem de bölge 
yapısı içindeki komşuluk ilişkileri ekonomik avantaj olarak kullanılır. Küresel 
sistemde coğrafya bu açıdan vazgeçilmezdir, çünkü tanımı ve kapsamı ne olursa 
olsun, oluşan güç merkezlerinin de bir coğrafyası vardır. Böylece stratejileri, 
politikaları ve hareket tarzlarını aslında coğrafi ve beşeri değerlere göre oluşan 
güçler ve bu güçlerin coğrafi konumundan kaynaklanan koşullar ve özellikler 
belirler. 

Ulusal ekonomik çıkar ve rekabet analizinde, ulusu tek başına incelemek, ulusun 
etkileşim içinde olduğu bölge ve dünya ekonomisini göz ardı etmek olur ki, küresel 
sistemin sınırların kalkması ilkesinden anlaşılan bu değildir. Ekonomi, 
jeoekonomiden ayrı düşünüldüğünde günümüz rekabet koşullarında anlamı yitirir. 
Ekonomik tavır ve stratejileri belirleyen unsurların başında ülkenin jeoekonomik 
yapısı gelir. Mevcut sistemde iktisadi güç, diğer tüm sosyal alt yapı kurumlarını 
şekillendirir ve yönetir, görüntüsündedir. Ancak, ekonomik iktidarın stratejik 
belirleyicisi makro anlamda siyasi hal ve manevralardır. Yaşlı dünyanın sosyal ve 
yönetsel evrimine hükmeden ekonomi, ekonomiye hükmeden jeoekonomik 
görüştür. 
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Jeoekonomi ülkeye özgü unsurlarından, iktisadi ve rekabet avantajları elde etme 
fikri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küresel ekonomi ticarette mal/hizmet ve 
enformasyonun serbest dolaşımını ortaya koysa da, uygun ürün-ulus bileşimi ve 
uluslararası iş bölümünün yanında ülkelere rekabet avantajı sağlayacak en önemli 
unsur, hâlâ ulusal ekonomik kimlik oluşturma ve ülkenin jeoekonomik yapısından 
kaynaklanan ulusal ekonomik avantajları, uluslar-aşırı platformda koz olarak 
kullanmaktır. 

Ekonomi bilimi sosyal bilimler içerisinde en gelişmiş ve sayısal bilimlere 
yakınlaşmış bir bilim olmakla beraber; ancak ekonomi bilimiyle ilgili açıklamalar 
sosyoloji ve coğrafya ilişkisi içinde kavranabilir. Bu yüzden, çalışmada öncelikle, 
ekonomi ve sosyoloji, ekonomi ve coğrafya ilişkisi tartışılarak, bu üç bilimin 
kesişme noktasında, inter disipliner bir çalışma olacaktır. 

2. Ekonomi-Coğrafya-Sosyoloji Arasındaki İlişki 

İnsanlık düşün tarihinde XIX. yüzyılın kendisinden sonraki dönemleri etkilemesi 
bakımından önemi büyüktür ve hatta denilebilir ki; XX. yüzyıl, XIX. yüzyıl kaynaklı 
düşünler, ideolojiler, oluşumlar, hareketler ve yapılanmaların diasporasının2 
praksisidir3.  

Sosyal bilimler XIX. yüzyılda öne çıkan kapitalist dünya ekonomisinin bir icadı 
olarak ortaya çıkmıştır. Eş deyişle, sosyal bilimler liberalizmin eklentisi ve 
ürünüdür. Sosyal bilimler, varoluşlarından bu yana, genel olarak kapitalizmin 
şekillendirdiği yapıları meşrulaştırmışlardır. Sosyal bilimler kapitalizmin 
ekseninden ya da burjuvazinin yörüngesinden çıkamamıştır. Sosyal bilimlerde, en 
başından beri muazzam bir uzmanlaşma eğilimi vardır. Sosyal bilimlerdeki 
uzmanlaşma ve ayrışma girişimleri tesadüf değildir. Kapitalist modernliği ya da 
sosyal dünyayı kavrama çabasında olduğunu iddia eden sosyal bilimler, 
varoluşlarından itibaren hem dünya egemenliğini ele geçiren Batı’nın toplumsal iç 
çelişkilerini örtbas etme, hem de Batı’nın, Batı-dışı toplumları tanıma işlevine 
dönük olarak burjuvazinin hizmetinde olmuşlardır. Özellikle, Batı’nın içsel açmaz 
ve çelişkilerini gizlemeye çalışan ve kapitalizmin ördüğü yapı ve kurumların 
olumluluğunu göstermeye soyunan sosyal bilimler, sosyal gerçekliğin holistik 
olarak kavranılması çabasına da koşulmuştur. Bu amaç doğrultusunda sosyal 
bilimlerde, sosyal gerçekliğin bir kısmı üzerinde yoğunlaşma, gitgide birbirinden 
farklılaşma ve uzmanlaşma eğilimleri belirginleşmiştir (Kızılçelik, 2001: 108). 
Tamamı toplum ya da sosyal gerçeklik ile ilişkili olan sosyal bilimlerin her biri 
sosyal gerçekliğin ancak bir kısmı ile bağlantılı olarak düşünülür. Sosyal bilimler 
arasındaki bölünmüşlük yetmezmiş gibi bir de, her biri kendi aralarında 
uzmanlaşmış alt birimlere ayrılmıştır. Sosyal bilimlerin hem kendi aralarında, hem 
de kendi içlerinde aşırı bölünmüşlük, sosyal gerçekliği açıklama, anlama ve 

                                                           
2 Diaspora: Bir halkın tüm dünyaya dağılışını anlatmaktadır. İlk kez Babil sürgününden sonra dağılan 

Yahudiler için kullanılan bu terim, modern dönemde önce Filistin’in, son olarak İsrail’in dışında 
yaşayan Yahudiler için kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında, Kapitalizmin Diasporası kavramıyla 
kapitalizmin tüm dünyaya yaygınlaştırılması ile küreselleşme arasında bağlantı kurmaktayız. 

3 Praksisi: 1) Herhangi bir işi yapma ya da uygulama 2) Önerilen amaca doğru hareketlerin normal uyumu 
(koordinasyon)  3) İnsan aktivitesinin, özellikle çalışmasının incelenmesi. 4) Dokunma agnozisine 
eşlik eden apraksi. 
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yorumlama konusunda bize yardımcı olmadığı gibi, bizatihi kendisi problematik 
olur ve çağımızdaki küresel güçlerin çıkarına işlevde bulunur. 

XIX. yüzyılda burjuvazinin sınıfsal çıkarları doğrultusunda şekillenen, birbirinden 
kopuk sözde-uzmanlaşmış idiografik4 ve nomotetik5 sosyal bilim disiplinleri, 
1945’lerden itibaren bölge araştırmaları çerçevesinde multidisiplinariter bir 
eğilime bürünmüşlerdir. Böylelikle söz konusu disiplinler arasındaki yapay 
ayrımlar büyük ölçüde giderilmiştir. Sosyal bilimlerdeki multidisiplinariter eğilim 
günümüzde de artarak sürmektedir. Ayrıca, sosyal bilimlerin meşruiyet zemini ve 
dayanağı konumundaki pozitivist/evrenselci/nomotetik ve realist epistemoloji, 
modernlik tartışmalarıyla ve/ya da postmodernite ve onunla koşutluk taşıyan 
küreselleşme söylemleriyle yeniden sorgulanmaya açıldı. Sosyal bilimlerin 
meşruiyet zeminlerinin tartışılması ve sorgulanması, hem farklı sosyal bilim dalları 
arasında sınırların, hem de sosyal bilim olan ile olmayan arasındaki duvarların 
delik deşik olması anlamına gelir. Sosyal bilimlerin konu ve metodolojik düzeyde 
aşırı bölünmüşlüklerini giderme noktasında, sosyal bilimlerin yeniden 
düşünülmesi, aralarındaki karşılıklı konuşmama kopukluğunun giderilerek, 
disiplinlerarası yeni bir bağ örülmesi ve sosyal bilimler kollukyumu inşa edilmesi, 
kısaca multidisiplinarite girişimlerine destek verilmesi gerekir (Kızılçelik, 
2001:106). 

Günümüzdeki çok disiplimli girişimlerinin en önemlisi hiç kuşkusuz ki, Gulbenkian 
Komisyonu’nun Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması alt başlıklı Sosyal Bilimleri 
Açın isimli rapordur. Bu rapor farklı kültürlere açılmayı, kültürel araştırmaları, 
karmaşık sistemlerin analizi/karmaşıklık çalışmalarını, kenarda bırakılmışları 
tarih yazımına geri döndürmeyi, yorumsamacılığa yeniden yönelimi ve öz itibariyle 
disiplinlerarası arayışları yeniden öne çıkarırken sosyal bilimlerin ötekilere 
eğilmesine ve bilginin merkezinde yer edinmesine katkıda bulunmuştur. Söz 
konusu rapor, sosyal bilimlerin giderek aşırı uzmanlaşma ve disiplinlere bölünme 
sürecine/eğilimine yöneldikleri disiplinlerarası diyalogun kesildiği ve hatta 
akılcılık karşıtı bir postmodern kuşkuculuğu hâkim olduğu bir entelektüel 
ortamda, sağduyulu bir çıkışı ifade ediyor. Sosyal bilimleri hem içsel, hem de kendi 
aralarındaki bölünmüşlükten arındırıp, multidisipliner bir epistemolojik ve 
metodolojik kavrayış kazandırılması ile birlikte, sosyal bilimciler inceledikleri 
görüngeleri tümlüklerin içine konumlandırabilirler (Gulbenkian, 2003: 74–91). 

Sosyal bilimleri oluşturan farklı disiplinler, sosyal gerçekliğin tanımlanmış sınırlı 
alanlarında yoğunlaşmış olmalarına rağmen, sosyal gerçekliliğin kendisi birbiriyle 
ilişkili dinamik bir bütündür. Çalışmanın bu ilk aşamasında, içinde yaşanan sosyal 
gerçekliliğin bilgisine ulaşmanın neden gerekli olduğu sorusunu sormak anlamlı 
olacaktır. Bilgilenme ihtiyacının temelinde, insanın kendisinin de içinde yer aldığı 
çevreyi anlamak/açıklamak kaygısı yatmaktadır. İnsanın yaşadığı çevreyi 
anlamasının, bir bakıma varoluş koşullarını daha güvenli kılma ya da daha az riskli 
bir yaşam çevresini kurmakla yakın ilişkisi vardır. Bu anlamda insanlık tarihinin, 
aynı zamanda insanların kendi yaşadıkları çevreyi anlama çabasının tarihi 
olduğunu rahatlıkla söylenebilir.  

                                                           
4 İdiografik: Her olayı kendi tekliği içinde betimleme özelliğine sahip. 
5 Nomotetik: Yasa koyma, yasalar oluşturma özelliğine sahip. 
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İnsanların anlama ve açıklama; böylece bilgi üretme süreci, insanı diğer canlı 
varlıklardan ayıran temel özelliğidir. Bu anlamda insanı diğer canlılardan farklı 
kılan unsur sadece yaşadığı çevreyi dönüştürmesi değil, çok daha önemlisi bu 
dönüştürme sürecinin bizzat kendisini anlamaya/açıklamaya çalışmasıdır. Böylece, 
insanların varoluşuna ilişkin temel etkinliklerinden biri olan bilme eylemliliği, 
sonuçta sistematik bir biçim almıştır. İşte, sosyal bilimleri oluşturan farklı 
disiplinler, bu bilinçli etkinliğin sonucunda gelişmiştir (Ercan, 2001: 20). Diğer 
yandan, insanın doğa ve diğer insanlarla girdiği ilişkiler sonucu varlığını 
sürdürmesi dinamik süreç olduğu ölçüde, sabit, donmuş bir dizi ilişki ve kurumdan 
bahsedilemeyen bir gerçekle karşılaşılır. Yani, toplumsal ilişkiler ve etkileşim 
süreci, verili toplumsal ortamın sürekli değişmesine neden olur. Verili ilişkilerin ve 
bu ilişkiler sonucu oluşan kuramsal yapıların sürekli değişmesi, aslında genel 
olarak bilimin, özelde ise, sosyal bilimleri oluşturan farklı disiplinlerin zorunlu 
olarak dinamik olmasına neden olur. Değişim ve değişim ile birlikte açığa çıkan 
yeni gerçekliği gündemine almayan/alamayan disiplinlerin bilgi üretme sürecinde 
başarılı olamayacağı gerçektir. Sosyal bilimlerin temel amacı; insan-insan ve insan-
doğa ilişkilerinin dinamik etkileşimi sonucunda açığa çıkan değişimleri ve bu 
değişimlere bağlı olarak farklılaşan kurum ve ilişkileri anlamaya ve açıklamaya 
çalışmaktadır.  

Sosyal bilimlerin araştırma nesnesi ile olan bütünsel olmayan ilişkisi, genellikle 
neden değil, sonuçtur. Sosyal bilimlerin gerçeklikle kurdukları ilişkilerde güç 
ilişkileri oldukça önemli bir değişkendir. Güç ilişkileri sosyal gerçekliği 
tanımlamada özel öneme sahip olurken, diğer yandan başlı başına toplumsal bir 
gerçeklik olan bilimsel faaliyetin yürütülmesi, kendine özgü bir dizi bilimsel 
çerçevenin gelişmesine yol açmıştır. T. Kuhn’un Disipline Özgü Matris (Disciplinary 
Matrix) olarak tanımladığı bu durumda, her disiplin belirli bir çerçevede içinde 
kendini tanımlar ve bu çerçeve karşılaşılan somut problemler için belirli örnek 
açıklama biçimleri ve tek tip çözümleri vardır. Disiplinleri belirli kurgular 
tanımladığı ölçüde, sosyal gerçekliğin çoğul ve zengin varoluşu disiplinler için 
tehlike arz etmektedir. Bu yüzden disiplinler aslında oldukça tutucu bir yapıya 
sahiptirler, her disiplin kendi varoluşunu tehlikeye atacak sosyal gerçekliliğe pek 
fazla yüz vermez (Ercan, 2001: 15). Sosyal bilim disiplinleri iç içedir; konu, alan, 
duruş, problem ve kaygıları benzerdir. Disiplinler genellikle sosyal gerçekliğin 
sadece, bir boyutu üzerinde yoğunlaşıyor, bu ise, sosyal gerçekliği anlamaya 
çalışanlar için yetersiz/eksik bilgiye neden oluyor. Sosyal disiplinleri oluşturan 
farklı disiplinler, sosyal gerçekliğin tanımlanmış sınırlı alanlarında yoğunlaşmış 
olmalarında rağmen, sosyal gerçekliğin kendisi birbirleriyle ilişkili dinamik bir 
bütündür (Ercan, 2001: 19). Sosyal bilimler, ortak bir sorunsal etrafında 
toplanabilecek ve benzer bağlamlar içinde hareket edebilecek bir kimliğe sahiptir. 
Disipliner duvarları yıkıp geçmek, dar uzmanlaşmayla hesaplaşmak, zorunluluktur, 
yoksa sosyal bilimler çöker ve yok olup giderler. Sosyal bilimlerin akıbeti pekiyi 
değildir. Dolayısıyla, sosyal bilimler ailesi içinde belli bir gücü, otoritesi ve 
saygınlığı olan sosyoloji, başta tarih ve coğrafya olmak üzere diğer sosyal bilim 
disiplinlerine yaslanmalı, aralarında gidiş-gelişler olmalıdır (Kızılçelik, 2006: 139). 
Sosyoloji her şeyden önce toplumun kendi sorunları ve kimliği üzerinde bir 
bilinçlenmedir. Bu bilinçlenme toplumun kendi tarihi ve coğrafyası üzerinde 
gerçekleşmektedir. Toplumlar ve toplumla ilgili bütün olaylar özellik ve 
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niteliklerini tarih içinde kazanmışlardır. Toplumların oluşumlarını, özelliklerini, 
kısaca kimliklerini açıklayabilmek için önce tarihe, tarih içindeki yer ve rollerine 
başvurmak gerekmektedir. Toplumların dünya içindeki yerleri ve koşulları 
ilişkilerini de kayıtlamaktadır. Toplum olayları zaman boyutu yanında ayrıca belli 
bir alan/mekân içinde gerçekleşmekte ve ilişkiler üzerinde etkili olmak, olayları 
yönlendirmek için alanın denetimi önemli olmaktadır. Sosyoloji bu açıdan 
toplumların kendi tarihleri ve coğrafyaları üzerinde bir bilinçlenmedir (Eğribel ve 
Özcan: 2006: 21).   

Sosyolojinin yakınlaşması icap eden sosyal bilimler arasında, toplumların kökü, 
dokusu, hücresi, damarı, toprağı, mekânı, varlığı, evi, yurdu, kimliği, iklimi ve özü 
olan, kısaca “toplumların kaderini çizen amillerden biri” durumundaki coğrafya 
önemli pozisyondadır. Coğrafya, sosyolojinin yakından ilişki kurabileceği ve 
organik bağ oluşturabileceği disiplinler arasında ayrıcalıklı yere sahiptir.  

Sosyolojinin dayanağı ve kaynağı, insan ve coğrafyadır. Onun kendisini 
coğrafyadan soyutlayarak toplum sorunlarına ve gerçeğine açıklama getirmesi 
güçtür. Toplumların yapısı, örgüsü, kültürü, ekonomisi, politik iklimi ve tarihsel 
dokusuna odaklaşan sosyoloji, bunları, üzerinde yeşerdiği coğrafyadan kopuk izah 
etmemelidir. Sosyal yapıları tüm yönleriyle incelemek noktasındaki sosyoloji için, 
“insanla dolu yeryüzünün incelenmesi” şeklinde tarif edilen coğrafya önemli bir 
duraktır. Toplumların biçimlenmesi ve gelişiminde coğrafyanın ilgi odağı olan 
etkenlerin rolü yadsınmamalıdır. Toplumu açıklama çabalarına coğrafi öğelerin 
ıskalamasıyla bir yere varmak kolay değildir. Sosyolojinin yoğunlaştığı sosyal 
gerçek alanın doğru tahlil etmenin yolu, onun kök saldığı, yeşerdiği ve filizlendiği 
coğrafi zeminden geçer. Coğrafi düzlemi ve bu düzlemi konu edinen coğrafya 
disiplini göz önünde bulundurmadan, açıklayıcı sosyolojik değerlendirmelere 
ulaşmak mümkün değildir (Kızılçelik, 2006: 140). Dünya üzerindeki yerlerin fiziki 
durumunu; her ortam üzerinde yaşayan canlıların yaşam tarzlarını, davranışlarını, 
yeteneklerini, gelenek ve göreneklerindeki değişkenliği inceleyen bir bilim olan 
coğrafya, yeryüzünü tasvir eder, analizde bulunur, gözlemlediklerini haritalara 
aktarır, geleceğe yönelik planlamalarda söz sahibi olur. Toplumsal yaşamın 
yeniden üretiminin maddi temelini oluşturan coğrafya, hem doğal hem de insan 
yapısı koşulların mekândaki dağılımını ve organizasyonunu inceler. Coğrafyanın 
inceleme alanı, mekân ve insandır. Başlangıçta, insanı yeryüzünde tamamen 
doğadan ve doğal olaylardan etkilenen pasif bir varlık olarak gören bu bilim, 
doğanın insan üzerinde belirleyici rolü olduğunu iddia etmiştir. Sonrasında 
insanın, yalnızca fiziki mekânla değil, diğer insanlarla da karşılıklı etkileşim 
halinde olduğu, toplumsal mekân veya çevreyle de ekonomik, toplumsal ve siyasal 
ilişkiler içinde yer aldığı kabul edilmiştir. Mekânların toplumlar ve toplumların 
mekânlar üzerinde yaptığı değişimler, devamında farklı ve benzer toplumsal 
ilişkilerin oluşturduğu neden-sonuç ilişkisi, coğrafyanın yeryüzüne bakış açısını ve 
kimliğini sürekli etkilemiştir. Özellikle de, Avrupa ülkelerinin deniz aşırı ülkelere 
ilgi duyması, sömürgeler edinmesi ya da varolan sömürgelerini değerlendirmede 
coğrafyacılar büyük katkı sağlamıştır. Lacoste’un dediği; coğrafya, savaşmak 
içindir. Savaşlarda askeri hareketlere yönelik hazırlanan bilginin kaynağıdır. 
Coğrafya, savaşta bilgi için bilginin dışında; üstünde güç kullandığı insanları daha 
iyi denetleyebilmek amacıyla, bölgeleri düzenlemeye yönelik stratejiler geliştirmiş 
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ve uygulamış bir bilimdir (Lacoste, 1998: 12). Coğrafyanın sömürgeci ülkelere 
dünya hakkında bilgi sunmada önemli bir bilim haline gelmesi ve en saygın 
üniversitelerde bile coğrafya bölümleri açılması, bir bakıma da Avrupalı ticari ve 
siyasi emellere bağlantı kurulması coğrafi düşünceyi de değişime uğratmıştır. Bu 
değişim bir yandan coğrafyanın kavramları, felsefesi ve metodolojisinde 
yaşanırken, bir yandan ele aldığı konularda meydana gelen değişimlere 
yansımıştır. Nitekim XIX. ve XX. yüzyıllarda yeryüzünün bütünüyle keşfinden 
sonra, insanların yeryüzündeki dağılışları, doğal olarak ortam koşullarından 
etkilenme biçimleri ve bu etkilenmeler karşısında gösterdikleri tepkiler ile 
gösterdikleri faaliyetlerin incelenmesi coğrafyanın konusunu oluşturmaya 
başlamıştır. Durum değerlendirmeden ibaret olan bu çalışmalar gelişmiş ülkelerde 
bir süre yeterli olduktan sonra, önemini kaybetmeye başlamış ve planlamaya 
doğru bir eğilim ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeryüzünde, yeraltında ve son 
yıllarda dünya dışındaki mekânlarda varolan kaynaklarının tespiti ve bu 
kaynaklara sahip olabilmenin anahtarı olarak görülen coğrafya, yeryüzünün doğal, 
beşeri ve ekonomik özelliklerini dağılış, neden-sonuç ve bağlantı ilkelerine göre 
inceleyen, uygulamalı bir bilim haline gelmiştir. Bu bilim dünya kaynaklarına 
egemen olabilmenin aracıdır. Eski tip haraççı imparatorluklardan modern 
sömürgeciliğe, çok uluslu şirketlerin doğal kaynakların ve emek gücünün 
envanterini çıkartmasından, tekil devletlerin turizm potansiyelini hesaplamaya 
kadar tüm siyasi ve ekonomik bilgiler coğrafyasız yapamaz. Çünkü coğrafya, 
stratejik ve uygulamaya yönelik bir bilimdir (Akbulut, 2006: 826). 

Sosyolojinin yakınlaşması gereken sosyal bilimler arasında, toplumları oluşturan 
bireylerin az bulunan kaynakları üretim için nasıl kullandıkları, bunları nasıl 
dağıttıkları ve tüketim için malları nasıl değiştirdiklerini inceleyen ekonomi de 
önemli pozisyondadır. Ekonomi, sosyolojinin yakından ilişki kurabileceği ve 
organik bağ oluşturabileceği disiplinler arasında ayrıcalıklı yere sahiptir. 
Ekonomik etkinlikler rasyonel girişimlerdir yani, mal ve hizmetlerin üretilmesi, 
teknik rasyonellik esaslarına uygun olmalıdır. Ancak, bazı ekonomik sistemler yani 
geleneksel sistemlerde; üretim şekilleri, örf ve adetler tarafından şekillenmekte ve 
teknik verimlilik çok az gerçekleşebilmektedir. İşte, ekonomi ile ilgisi bakımından 
sosyolojinin uğraştığı konulardan birisi de, ekonomik akılcılığın hangi ölçülerde 
geçerli olduğu ve hangi değerler tarafından sınırlandığıdır (Özkalp, 1993: 136). 
Gerçekten ekonomi bilimi başlangıçta ekonomik insan (homo-economicus) 
düşüncesiyle, ekonomik yaşamı sırf rasyonel temeller üzerinde oluşturmaya 
başlamış ve sadece kazanç amacı eğilimi olan bir insan tipi tasarlamıştır. 
Tasarlanan bu insan her zaman rasyonel hareket eder ve ekonomik bakımdan en 
uygun olanı yapar. Gerçekte böyle bir insan yoktur. Çünkü ekonomik 
rasyonellikten başka, çeşitli alışkanlıklar, eğilimler, adetler gibi çeşitli motifler de 
etkili olurlar. İşte sosyoloji böyle bir katılığı kabul etmemekte ve insana etki eden 
çeşitli içgüdüsel etkilerden, eğilim ve alışkanlıklara kadar her türlü motifi göz 
önüne almaktadır. Bu yönleriyle ekonomi tek yönlü bir bakış açısı sağlarken, 
Pareton’un da belirttiği gibi ekonomik sosyoloji, çok yönlü bir bakış açısıyla 
ekonomik olayları değerlendirmektedir. Ancak, sosyolojinin ekonomi gibi kesin 
olmadığı da bir gerçektir. Ekonomi bu yönüyle ciddi ve katı kanunlara ulaştığı 
halde, sosyoloji ihtimaller ve tam kesin olmayan göreceli birtakım sonuçlara 
ulaşmakta ve bu sonuçları çeşitli toplumsal bulgularla pekiştirmektedir. Bununla 
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beraber, sosyolojinin ampirik olması, gerçeklere bağlı kalması, subjektif bilgi ve 
görüşlerden uzak kalması, insanları ve olayları bu bakış açısından değerlendirmesi 
ekonomi ve sosyolojinin aynı amacı hedef aldığını bizlere göstermektedir (Özkalp, 
1993: 137). 

Ekonomi, toplumsal yapının alt sistemlerinden birisidir ve toplumun diğer alt 
sistemleri ile sıkı ilişki içindedir. Çünkü ekonomik olaylar toplumsal olayların 
bütünü içindedir. İşte bu nedenle sosyoloji, toplumsal nitelikli olayları incelerken 
aynı zamanda ekonomik faktörleri de incelemek zorunda kalmaktadır (Özkalp, 
1993: 135). Kendi gelişim süreci içinde sosyoloji bilimi, ekonomi biliminden 
bağımsız ve kendine özgü kavram, bakış açısı ve analiz yöntemleri geliştirerek 
konularını açıklama yoluna gitmiştir. Böylece ekonomik olaylarda, ekonomi 
biliminin analiz dışı bıraktığı, fakat sosyoloji biliminin de kendi öz alanı olmayan 
bir alan doğmuştur. İşte bu alanın bilimsel bakımdan analiz görevini ekonomi 
sosyolojisi üstlenmiştir. Ekonomi sosyolojisi, ekonomi bilimi ile sosyolojinin 
kesişim alanında ortaya çıkan yeni bir bilim dalıdır. Burada ekonomik olaylar, 
teorik ekonominin dışlayıp, veriler çemberine attığı sosyal boyut içinde ele alınır 
(Erkan, 2004: 1). 

Ekonomi sosyolojisi; toplumu, bir bütün sistem, ekonomiyi ise o bütünün ikinci 
derecede bir alt sistemi olarak gördüğü için, ekonomik olayları sosyal gerçekler 
arasında görür ve düşünür. Böyle olunca ekonomi sosyolojinin aynı olaya 
ekonomiden ayrı biçimde bakması doğaldır. Ekonomi, sosyolojinin konusu 
toplumsal gerçeklerden ayrılması mümkün olmayan olaylardır. Bunlar da, 
ekonomik durum ve etkinliklerden meydana gelir (Özkalp, 1993: 136). Ekonomik 
sosyoloji kesinlikle sadece rasyonel olan davranışları ele almaz, ekonomik aktörün 
aynı zamanda rasyonel olmayan davranışlarla örüntülü olarak hareket edeceğini 
savunur. Homo-economicus’a karşı homo-sociologicus insan tipini yani, toplumların 
farklı sosyal yapıları, kültürleri ve insanların bazen rasyonel davranmaktaki 
yetersizliklerini inceleyen, kısaca sosyal çevreden etkilenen, sosyal aktörü getirir 
(Baloğlu, 2002: 117). 

Toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlara coğrafi mekânda var oldukları şekilde 
inceleyerek yaklaşmak esas olandır. Nüfusun yeryüzünde dağılması, yoğunluğu, ırk 
farkı, ekonomik, politik ve sosyal organizasyonun karakteri, milletlerin ilerlemesi 
ya da çökmesi, dinsel inançların ve fikirlerin karakteri, aile ve evlenme biçimleri, 
sağlık ve doğurganlık, zekâ ve cinayetler, intiharlar ve kültür eserleri, uygarlık, 
ekonomik ve sosyal hayatın hareketi, kısaca hemen hemen bütün sosyal olaylar, 
coğrafi mekânın belirlediği özellikler ve topluklar arası ilişkilere bağlanmıştır 
(Akbulut, 2006: 828). Coğrafya bilimi, mekânı biçimlendiren faktörleri ve insan-
mekân arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek için, gittikçe daha çok birbirleriyle 
rekabet eden ekonomik gelenekler arasında gidip-gelmek ve onları anlamak 
zorundadır. Coğrafya ve ekonomi konuları iç içe geçmektedir. Bu nedenle 
gelişmeleri birlikte ve birbirlerini destekler biçimdedir. Coğrafi alan bilgisinin 
siyasi sonuçlarını, en azından eyleme dönüştürülebilir sonuçlarını, o da kuramsal 
ve soyut düzeyde çıkarılması işini ekonomi yüklenmektedir. Coğrafya daha somut 
bilgilere dayalı olmasına karşın gözetilen siyaset olması nedeniyle bu yönde bir 
çaba olma özelliği taşıyan ekonomi gözde ve temel bilim sayılmaktadır (Sezer, 
2006: 82).  
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Günümüzün gerçeklerine ve meydana gelen büyük değişimlere uygun olarak, 
ekonomi ve coğrafyanın kesiştiği nokta da, ekonomik faaliyetlerin nerede yer 
aldığının ve mekânsal ilişkilerinin neler olduğunun incelenmesine ek olarak, 
ekonomik sistemlerin gelişme ve mekânsal örgütlenmeleriyle, insanın yeryüzü 
kaynaklarının nasıl yararlandığı ve bunlara nasıl zarar verdiğini inceleyen bir bilim 
dalı olarak ekonomik coğrafya vurgulanmaktadır. Ekonomik coğrafya, kısaca 
insanların hayatlarını kazanma yolları ve hayatlarını kazanırlarken ürettikleri mal 
ve hizmetlerin mekânsal bakımdan nasıl bir düzen gösterdiği ve bu düzenin nasıl 
açıklandığının incelenmesi olarak tanımlanmıştır. Ekonomik coğrafyada insanın 
hayatını kazanmak ve sürdürmek için uğraştığı, üretim, tüketim, mübadele ve 
hizmet faaliyetlerindeki fonksiyonel bakımdan ilişkilerle alanlar arsındaki farklılık 
ve benzerlikler araştırılırken; (a) ekonomik faaliyeti yaratan başlıca hususun ne 
olduğu; (b) faaliyetin bulunduğu yerin faaliyet üzerindeki etkisinin ne olduğu; (c) 
faaliyetin gerek yerel, gerekse bölgesel ya da küresel ilişkilerinin neler olduğu 
üzerinde durulur (Tümertekin ve Özgüç, 1997: 121). 

Tek tek ele alındığında, ekonomi, sosyoloji, siyaset ya da coğrafya gibi sosyal 
bilimleri oluşturan alt disiplinleri, sosyal gerçekliği kendi araştırma nesnesine 
indirgeyerek inceler, böyle parçalı bir analizin ise sosyal gerçekliğin bütünsel 
kavranması üzerinde olumsuz etkileri olabilir.   

Sosyal gerçekliliği bir labirent olarak tanımlayacak olursak, bu labirent hakkında 
edinilecek en anlamlı bilgi, labirentin kendi içinde sürekli farklılaşan dehlizleri, 
açmazları olduğunu kabul etmektir. Bu söylenenler kesinlikle bilinmezci bir 
bakışın ürünü değil, tam tersine bilme bilincinin özgürleşmesi sonucunda, 
labirentin dehlizleri içinde özgürce hareket etme yeteneği kazanma anlamına 
geliyor. Disiplinlerin sınırlandırılmış yapısına karşılık, ele alınan sosyal gerçekliği 
ilişki içinde olduğu diğer değişkenlerle bağlantısını kurarak analiz etmek için bir 
çerçeve geliştirilmelidir. Burada vurgulanan disiplinler arası işbirliğine gitmek 
değil, amaçlanan verili disiplinlerin ötesine, yani sosyal bilimlerin araştırma 
nesnesi olan sosyal ilişkilerin tanımladığı gerçekliğe ulaşmaktır.  

Tüm bu vurgulardan sonra söylenecek söz, ekonomi bilimi sosyal bilimler 
içerisinde, en gelişmiş ve sayısal bilimlere yakınlaşmış bir bilim olmakla beraber; 
ancak, ekonomi bilimiyle ilgili açıklamaları sosyoloji ve coğrafya ile ilişkisi içinde 
kavranabilir. Bu yüzden çalışmada sosyal gerçekliğe ulaşabilmek için, sosyoloji, 
ekonomi ve coğrafyanın kesişme noktasında, interdisipliner bir çalışma olacaktır. 
Çalışmasının temel kavramlarından olan jeoekonominin bir kavram olarak tanımı 
yapılarak, jeopolitikten jeoekonomiye değişen süreçle birlikte bu yeni ilişkileri 
açıklamak için kullanılan yeni terim ve kavramlara değinilmekte ve bu yeni 
adlandırmalara karşın, jeoekonominin jeopolitiğin bir parçası olmaktan kurtulup, 
yeni bir bilim dalı olarak genel kabul görmesi üzerinde durulacaktır. 

3. Stratejiden Jeostratejiye; Jeostratejiden Jeoekonomiye Dönüşüm 

Jeoekonomi bilimi küreselleşme sürecindeki ekonomik ve politik dünyada, ulus 
devletlerin değişen koşullar altında kendilerini yeniden tanımlamalarına ve yeni 
düzende kendilerine yer kapma savaşımına rehberlik etmektedir.  

Jeoekonomi ulus devletlerin ortaya çıkmasından sonra, devletlerarası ilişkiler 
sistemini ve dış politika uygulamalarını yorumlamayı amaçlayan görüşler 
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evriminin şimdilik son halkasıdır. Yöntem olarak, politikadan çok ekonomiye, 
teknolojiye ve coğrafyaya önem vermektedir. Devletlerin yaşamsal çıkarları 
ekonomik temelde belirlenmekte ve stratejiler buna göre çizilmektedir. Politik 
yaklaşımlar veya kamplaşmalar yerini ekonomik birliklere veya çatışmalara 
bırakmakta, ortak ekonomik çıkarlar her şeyin üstünde tutulmakta ve Avrupa 
Birliği örneğinde olduğu gibi siyasal egemenlikler belli ölçülerde değerini 
kaybetmektedir. 

Bugün serbest piyasanın dünyada rakipsiz oluşu ve sermayenin küresel 
dolanımının önünde hiçbir engelin kalmaması, ülkelerin yatırım kararları 
almasında veya ticari ilişkiler kurması üzerinde sadece ekonomik çıkarın tam 
anlamıyla uygulanabilmesine olanak vermiştir. Devletlerin güvenlik sorunu artık 
daha çok ekonomik kalkınma ve küresel pazardan pay kapma savaşımına 
dönüşmüş ve politik-askeri güvenlik sorunu ikinci plana atılmıştır (İnan, 2004: 
440). 

Dünyadaki bu değişimler akademik çevrelerde, uluslararası ilişkilerin yeniden 
yorumlanmasını gerektirmiş ve sonuçta ekonominin, devletlerarası ilişkilerde 
temel faktör olduğu ve sistemin işleyişinin, yeni bir kavram olan jeoekonomi ile 
adlandırılması gerekli görülmüştür. 

Jeoekonomik yapı, bir ülke veya bölgenin doğal unsurlarının, ekonomik hayata, 
ekonomik yapı ve faaliyetlere, dolayısıyla ekonomik performansa etkisi olarak 
açıklanabilir (Taşer, 2006: 363). 

Bu bölümde, jeoekonominin gelişme sürecinde, strateji, jeostrateji ve jeopolitiğin 
tanımları, kapsamları ve unsurları ele alınarak, jeoekonominin önemi ve stratejileri 
açıklanmaya çalışılacaktır.  

3.1. Strateji Kavramı Ve Dayandığı Unsurlar 

Strateji, kelime anlamı itibariyle, “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve 
gütme” demektir. Strateji sözcüğünün kökeni, dil bilimi (etimolojik) açısından ele 
alındığında, eski Yunanca’da “generallik saltanatı” anlamına gelen strategos 
sözcüğüne bağlanmaktadır (Mütercimler, 2000: 25). Kelimenin eski Yunan 
generallerinden Strategos’un bilgi ve sanatına atfen kullanıldığı sanılmaktadır. Bazı 
kaynaklarda ise, stratejinin Latince yol, çizgi veya nehir yatağı anlamındaki 
“stragum”dan geldiği belirtilmektedir. Kelimenin kökeni konusunda ihtilaf 
olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla, her iki tanımlamanın da benzer anlamlar 
taşıdığı söylenebilir. Bu da yön göstermeyle ilgilidir.  

Strateji kavramına atfedilen anlamlar incelendiği zaman, kavramın tarihsel süreç 
içerisinde anlam/kapsam değişimi ve/veya genişleme yaşadığı görülecektir. Bu 
değişim, tarihsel süreç içerisinde dünyanın ekonomik, siyasal, sosyal ve teknolojik 
ilerlemeler sonucu yaşamış olduğu dönüşümün doğal bir sonucudur. Kavramın 
teorik ve pratik açıdan algılanma alanı ilkin askeri alanda olmuştur (Karabulut, 
2005: 6). 

Strateji kavramı, yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna 
göre strateji, bir savaşta sonuca gitmek için taraflardan birinin silahlı kuvvetlerini 
yerleştirmesi bilimi ve sanatıdır. Nitekim Türkiye’de de strateji karşılığı olarak 
kullanılan “Sevk-ül Ceyş”, doğrudan doğruya askeri bir hareketle ilgilidir ve “askeri 
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birlikleri en uygun tarzda yerleştirme ve gerektiğinde hareket ettirme sanatı” olarak 
tanımlanmıştır. Daha başka bir ifadeyle strateji; “düşmanın ne yapabileceğini veya 
yapamayacağını belirleyerek, buna göre genel bir plan yapmak, kendi güçlerini 
yerleştirerek gerektiğinde harekete geçirmek” demektir (Dinçer, 1997: 5).  

Strateji sözcüğün analizinde askeri yanının ağır bastığı ve anlam kazandığı 
görülebilir. Özellikle savaş ortamı doğduğunda, siyasi iktidarın, sonuca ulaşmak 
için askeri kuvvetleri kullanma sanatı olarak kabul edilen stratejinin, askeri alan 
dışında; örneğin, siyasal, ekonomik, kültürel ve benzeri alanlarda da kullanılmakta 
olması, bu terimin, bilinen anlamını da genişletmiştir. Böylece strateji, daha geniş 
anlamda düşünüldüğünde, bir ulusun ya da uluslararası topluluğun, olağanüstü 
hallerde hedefe ulaşmak için ekonomik, siyasal, askeri ve moral güçlerini 
birbirleriyle uyumlu olarak düzenlenmesi ve kullanması anlaşılmaktadır 
(Mütercimler, 2000: 25). 

Modern stratejinin tarihsel süreç içerisinde yaşamış olduğu dönüşümü incelemeye, 
hem temel oluşturması hem de çoğu akademisyen tarafından ilk stratejist olarak 
kabul edilmesi bakımından, ünlü Çinli düşünür Sun-Tzu’nun strateji kavramı 
hakkındaki düşüncelerine yer verilerek başlanabilir. Sun-Tzu stratejiyi geniş bir 
anlamda yorumlamış ve bu nedenle “Savaş Sanatı (The Art of War)” adlı eseri 
günümüze değin değerini koruyabilmiştir. Sun-Tzu, kavramı yalnızca askeri 
alandaki anlamıyla değil geniş bir perspektifte ele almıştır. Diplomasi gibi silahsız 
araçları silahlı savaşlardan üstün tutmakta ve stratejinin ilkin bu platformda 
ortaya konması gerektiğini belirtmektedir (Sun-Tzu, 1992: 12). 

Modern stratejinin kurucularından biri ve hatta en önemlisi olarak kabul edilen 
Carl Von Clausewitz ise, “Savaş Üzerine (On War)” adlı başyapıtıyla strateji 
kavramının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Clausewitz’e göre strateji, 
muhaberenin savaşın amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanılmasıdır. Strateji, 
askeri hareketler ile politik hedefleri birbirine bağlamaktadır. Clausewitz’e göre, 
askeri stratejinin temelini coğrafya oluşturur. Zira istihbarat toplama, lojistik, güç 
planlaması vb. faktörler askeri strateji oluşturulurken göz önünde bulundurulan 
unsurlardır. Fakat tüm bu unsurların merkezinde coğrafya vardır (Clausewitz, 
1997: 183). 

Yirminci yüzyılda, savaşların topyekûn hale gelmesi, teknolojideki gelişmeler ve 
devletlerarası artan bağımlılık strateji kavramının “yüksek strateji” ve/veya “büyük 
strateji” olarak adlandırılmasını da beraberinde getirmiştir (Karabulut, 2005: 15). 
Bu kavramların ortaya çıkışında en önemli katkıyı yapan, Amerikan askeri 
literatüründe “Yirminci Yüzyılın Clausewitz”i olarak nitelenen Liddell Hart, strateji 
ve yüksek strateji kavramlarının tanımını şu şekilde yapmaktadır. Strateji, siyasal 
amaçlara ulaşmak için, askeri imkânların dağıtımı ve uygulanması sanatıdır. 
Yüksek strateji ise, savaş hedefinin belirlenmesi gereken üst derecedeki temel 
politikadan farklı olarak, savaşın yönetimine esas olan siyasette hemen hemen aynı 
anlama geldiği gibi “uygulama halindeki siyaset” manası da taşır. Stratejinin ufku 
savaşla sınırlandığı halde, yüksek strateji, bakışlarını savaşın ötesine aşırarak harbi 
izleyecek barışa da yöneltir (Hart, 2002: 247–249). 

Strateji, sosyal bilimler içinde ekonomik alanda XX. Yüzyılın ilk yarısında yer 
almaya başlamıştır. Bu tarihe kadar bazı eserlerde strateji kavramına rastlanmışsa 
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da asıl ekonomik anlamıyla ilk defa hem iktisatçı hem de matematikçi olan iki bilim 
adamı, Neuman ve Morgenstern tarafından kullanılmıştır. Neuman ve 
Morgenstern, stratejiyi kişi ekonomisi açısından ele almış ve rakibine karşı 
üstünlük sağlamaya çalışan iki oyuncunun rasyonel davranışlarını sistematik bir 
şekilde açıklamaya çalışmışlardır. Burada oyuncuların, rakiplerinin alternatif 
davranış tarzlarını tam olarak bildiği ve kendi faydasını azamileştirecek kararları 
alabileceği varsayılmaktaydı. Yani oyun, tıpkı satrançta olduğu gibi, tam belirlilik 
koşulları altında oynanıyordu. Ekonomik ve sosyal olaylarda bu varsayım geçerli 
olmadığı halde, oyun teorisi, strateji kavramının sosyal bilimlerde yer alması ve 
temel oluşturması açısından önemli bir katkı sağlamıştır (Dinçer, 1997: 5).   

Strateji genel anlamı ile karar ve hedef faktörleri arasında belirli vasıtaların 
kullanılması suretiyle bağlantı kuruluşunu ifade eder. Bu anlamda, devamlı ve 
dinamik bir bağlantıdır. Devamlıdır, çünkü beklentiler devamlı olarak kararlarla 
ifade edilir ve devamlı olarak belirli amaçlar doğrultusunda vasıtaların sevk, idare 
ve düzenlenmesi ile bağlantılıdır. Dinamiktir, çünkü devamlı bir karar-vasıta-hedef 
bağlantıları içinde çok çeşitli değişkenleri göz önüne alır. Strateji, ileride 
gerçekleşmesi istenen durumların (amaçların) içinde bulunulan zaman ve mekân 
üzerinde alınan kararlara belirli vasıtalar yoluyla bağlanışını ifade eder.  

Stratejinin üç temel unsuru mekân, kuvvet, zamandır. Bu üç temel unsura bağlı 
olarak stratejinin dayandığı unsurlara bağlı olarak stratejinin dayandığı unsurları 
beş ana başlık altında toplanabilir. Bunlar ulusal çıkarlar, ulusal hedefler, ulusal 
siyaset, ulusal strateji ve ulusal güçtür (Mütercimler, 2000: 50–60). 

a) Ulusal Çıkar: Ulusun bağımsızlık ve özgürlüğünün sağlanması ve 
devamlılığını sağlama, politik, ekonomik sosyal ve askeri yönlerden kendine 
yeterli ve kudretli olabilme, değişen dünya koşullarının gerektirdiği çağdaş 
düzeye ulaşabilme anlayışından doğan çıkarlar, ulusal çıkarları belirtir. 
Ulusal çıkarlar, ulusal hedeflerin asli bünyesini oluşturur. 

b) Ulusal Hedef: Elde edilmesi halinde, ulusal çıkarların gerçekleşmesini 
sağlayan ve ulusça elde edilmesi arzu edilen maddesel, tinsel ve düşünce 
bazında planlama amaçlarıdır (Tarakçı, 2003: 217). 

c) Ulusal Siyaset: Ulusal çıkarlara dayanılarak ve ulusal güç dikkate alınarak, 
saptanmış ulusal hedeflere ulaşmak için, yurt içinde ve dışında uygulanan 
çaba ve eylemlerin dayandığı yönetim felsefesidir. 

d) Ulusal Strateji: Ulusal siyasetin gösterdiği yolda, ulusal hedeflerin elde 
edilmesi için, politik, ekonomik, sosyal ve askeri güçlerin savaşta ve barışta, 
en uygun bir biçimde kullanılmasını sağlayacak planlama eylemi ve 
yönetilmesi sanatıdır. 

e) Ulusal Güç: Bir milletin maddi (coğrafi koşullar, ekonomik ve demografik 
koşullar) ve manevi (kültürel etkenler, ulusal moral, diplomasi, propaganda, 
milliyetçilik) değerleriyle toplam potansiyel gücüdür. 

Stratejinin gelişim sürecini etkileyen, evrensel ölçekte yankı uyandıran ve strateji 
literatüre önemli katkıları olan görüşleri/tezleri ana hatlarıyla ortaya koyduktan 
sonra, jeostratejinin gelişimi, temel özellikleri ve unsurlarını incelemek yararlı 
olacaktır.  
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3.2. Jeostratejinin Tanımı, Kapsamı ve Unsurları 

Coğrafi unsurların stratejik açıdan incelenmesi ve stratejik sonuçlar çıkarılması, 
jeostratejinin konusunu teşkil eder. Jeostrateji, strateji ile coğrafi unsurlar 
arasındaki ilişkileri inceler. Jeopolitiğin statik unsurları (fiziki coğrafya unsurları), 
jeostratejinin temelini teşkil eder. Çünkü silahlar ve imkânların kullanılması 
üzerinde fiziki unsurların tesiri büyüktür. Silahlar ve imkânlar, coğrafi koşullara 
göre seçilir ve kullanılır (Karabulut, 2005: 21) 

Coğrafya, doğal çevreyi ve dağılımı tanımlayan ve bireylerle toplumların doğal 
çevre ile ilişkilerini ve doğal çevre üzerindeki davranış ve girişimlerini inceleyen 
bir bilimdir. Coğrafyanın statik ve dinamik olarak tanımlanan iki yönü vardır. 
Statik yön, insanların yaşadıkları doğal çevreyi incelemeleri, tanımaları ve 
tanımlamalarıdır. Elde edilen bilgilere ve sonuçlara göre, davranış ve girişimleri 
düzenlerler. Bu da dinamik, devrimsel ya da eylemsel bir nitelik taşır. Coğrafyanın 
dinamik yönü, çeşitli coğrafi değerlerin kendi ulusal amaç ve çıkarlara uygun 
biçimde elde edilmesi ya da kontrol altındaki bir duruma sokulmaları için 
harcanan çabalara ve yapılan uğraşlara yön vermektedir. 

Coğrafi bütünlüğü sağlamak ya da sınırları belli coğrafyayı dış etkenler ya da her 
tür müdahaleler ya da saldırılardan korumak için, eylem ve uygulama bakımından 
iki yol vardır. Bunlar siyasi girişimler ve askeri hareketlerdir. Bu girişimler ve 
hareketlerle ilgili konularda coğrafya arasındaki ilişkileri inceleyen ve onları, 
çıkardığı sonuçlar ve saptadığı kurallar ile düzenleyen üç bilim dalı vardır. Bunlara; 
(a) askeri coğrafya (taktik coğrafya), (b) jeostrateji (stratejik coğrafya), (c) 
jeopolitik (politik coğrafya) adları verilmiştir (Mütercimler,2000: 81). 

Jeostrateji, coğrafi etmenlerin ülkelerin askeri stratejileri üzerindeki etkilerinin 
incelenmesidir. Jeostrateji, savaş zamanı stratejisini tayin eden, barış zamanı 
stratejisi içinde yapılan ve muhtemel düşman tarzlarına etkili olan faaliyet ve 
tedbirlerdir. Jeostrateji, bir devlet, ülkesinin ve çevresinin üzerinde bulunduğu 
bölgenin coğrafi, hidrografik, meteorolojik ve iklim özellik ve olanaklarından 
askeri harekâtta stratejik kademelerin yararlanması bilimidir. Ayrıca, ulusal siyasi 
hedeflere ulaşmak için, büyük askeri kuvvetlerin nerede, nasıl ve ne zaman 
kullanılacağını düzenleme biçimidir. Jeostrateji, strateji ilkelerinin bölge ve dünya 
çapında düşünülüp, uygulanması bilimi ve sanatıdır. Jeostrateji, politika-strateji-
coğrafya faktörlerine dayanan çalışmaları birleştirme ve bu birleşmeden askeri 
stratejik harekâtta faydalanma bilim ve sanatıdır.  

Dar anlamda jeostrateji; herhangi bir ülkeye yönelen düşman tehdidi ve ona karşı 
koyacak ülke silahlı kuvvetlerinin uygulayacağı savunma veya saldırı plan 
esaslarıdır. En yeni ve geniş anlamda jeostrateji; ülke doğal kaynakları, beşeri 
kaynakları, nüfusu, sanayisi ve ordunun büyüklüğünü ifade eder. 

Jeostratejinin unsurları, konunun özelliğine göre jeopolitiğin unsurlarının 
aynısıdır. Araştırma ve inceleme konusuna göre unsurlardan bir kısmına ağırlık 
verilebilir, bir kısmı ihmal edilebilir. Jeopolitikte ise, bütün unsurlar aynı derecede 
dikkate almak zorunluluğu vardır. Jeopolitiğin unsurları, jeostratejinin temel 
taşlarıdır. Jeostratejinin unsurlarını; (a) ülke unsuru, (b) arazi unsuru, (c) nüfus 
unsuru, (d) sosyal unsur, (e) ekonomik unsur, (f) politik unsur, (g) stratejik unsur 
olarak sıralanabiliriz (Karabulut, 2005: 22).  
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Jeostratejinin tarihsel süreç içinde hangi aşamalardan geçerek olgunlaştığını ve 
kavramsal açıdan nasıl ortaya çıktığını ana hatlarıyla belirtildikten sonra, 
jeostrateji ile birlikte sıkça kullanılan, Soğuk Savaş döneminde kendinden çok söz 
edilen jeopolitiğin tanımı, kapsamı ve unsurları üzerinde durulacaktır.  

3.3. Jeopolitiğin Tanımı, Kapsamı ve Unsurları 

Jeopolitik kavramı dilbilim (etimolojik) açısından “geo” ve “politika” terimlerinin 
birleşmesinden gelmiştir. Geo; yer, arz veya dünya demektir. Türkçe’deki karşılığı 
“siyaset” olan “politika (politikos)” terimi, şehir devleti (site) anlamına gelen Grekçe 
kaynaklı “polis” kelimesinden türetilmiştir. Etimolojik (dilbilim) temelinden 
anlaşılacağı üzere jeopolitik kavramı, siyasi eylemlilik ile eylemliliğin gerçekleştiği 
topraksal çevre arasındaki özel ilişkiyi vurgulayan bir terimdir (Karabulut, 2005: 
27). 

Jeopolitiğin temelini, fiziki coğrafya ile bu coğrafyaya değer kazandıran insan 
oluşturmaktadır. Jeopolitik, coğrafyanın bütün değerlerini coğrafya üzerinde 
yaşayan insanların lehine en iyi şekilde kullanılmasıdır. Jeopolitik, coğrafya ve 
siyasetin birlikte oluşturduğu hem siyasi, hem de askeri alandır. Siyasi alanın 
korunması için, askeri alanın oluşturulması zorunludur. Jeopolitik, siyasi 
coğrafyanın beşeri değerlerle aktif hale gelmesidir. Kısaca jeopolitik, coğrafyanın 
politikaya verdiği yönü belirler. Coğrafya (beşeri, fiziki) politikanın bütün 
unsurları (sosyal, ekonomik, kültürel vs.) ve alt birimleri birlikte düşünülmelidir. 
Jeopolitik politika üretmez, politika üretenlere coğrafi tabana dayalı veriler 
hazırlar (Budak, 2006: 12). 

Jeopolitik kuramın doğasıyla ilgili olarak üç nokta en belirgin biçimde ortaya 
çıkıyor. Birincisi; bu doğanın dinamik yapısı; önemli ölçüde ulaşım ve silah 
teknolojisindeki değişimlere atfedilecek bir dinamizmdir ve ayrıca, jeopolitik 
kuramın oynayabileceği başlıca rollerin tanımlanmasıdır. Öncelikle, jeopolitik 
kuram açıklayıcı rolü oynayabilir. Kuram, bir uluslararası politika görüşü ve 
karaların ve denizlerin coğrafi düzeni ve belirli devletlerin politik gelişimiyle 
şekillenen stratejik tarih görüşü önerir. İkinci olarak jeopolitik, politika/siyaset 
bilimi işlevi görebilir. Amaçların korunması için belirli jeopolitik perspektifler 
dikkate alınmalıdır. Jeopolitik, güvenlik sorunlarının yapısını açıklamaya yardım 
edebilir. Üçüncüsü, jeopolitik politik mücadelede bir araç olabilir (Gray ve Sloan, 
2003: 14). 

Büyük ölçüde aynı kaynaktan yararlanmalarına rağmen siyasi coğrafya ile 
jeopolitiğin aynı şeyler olduğu söylenemez. Siyasi coğrafya, devletlerin coğrafi 
konumunu, şeklini, büyüklüğünü ve tabi kaynaklarını, hudutlarını, nüfus yapısını, 
halkın sosyal dayanışmasını, idare sistemini objektif ve tasviri olarak inceler 
(Günel, 2004: 14). Diğer bir deyişle siyasi coğrafya, yalnızca tasvir eder. Jeopolitik 
ise, geleceğe ait hükümler çıkarmak durumundadır. Jeopolitiğin amacına ulaşması 
için, coğrafyadan başka bilimlerden de yararlanması gerekir. Geleceğe ait 
hükümler çıkarılabilmesi için, güçlerin yararlanmaya hazır değerleri ile potansiyel 
değerlerinin incelenmesi, karşılıklı güç kıyaslamalarının yapılması ve bunların 
coğrafi kaçınılmazlıklar açısından değerlendirilmesi gerekir. Bütün bunlar siyasi 
coğrafyada görülmez. Ayrıca, jeopolitik daha ziyade bir devletin dış politikasının 
tayininde faydalanmayı hedefler. Diğer bir deyişle, jeopolitik faaliyetini daha dar ve 
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muayyen bir saha üzerinde toplamıştır. Siyasi coğrafyanın kapsamının bu 
bakımdan daha geniş olduğu söylenebilir (İlhan, 1989: 18–19). Jeopolitik, 
coğrafyanın sadece siyasi coğrafya bölümünden değil, fiziki coğrafya, biyolojik 
coğrafya, beşeri coğrafya bölümlerinden de yararlanır, zaman unsurunu kullanır, 
geleceğe ait hükümler çıkarır.  

Jeopolitiğin unsurlarını saymak hem riskli hem de iddialı bir yaklaşımdır. Çünkü bu 
unsurlardan yola çıkarak kavramın sınırlarını çizmek, kavramı olduğundan fazla 
gösterilmesine yol açabileceği gibi, kavramın değişen koşullara uyarlanmaması 
sonucu anlam/kapsam daralması yaşamasını da beraberinde getirebilir. Fakat 
kavramın anlamını ve sınırlarını fululuktan kurtarma anlamında, yüzde yüz 
belirleyici olmasa da, unsurlarını ortaya koymak yol gösterici olabilir. Stratejinin 
üç unsuru olan “mekân, kuvvet, zaman”ın jeopolitiğin unsurlarının başlıklarını 
oluşturduklarını belirttikten sonra, jeopolitiğin unsurları şu şekilde 
sınıflandırılabilir (İlhan, 1989: 21). 

a) Jeopolitiğin Coğrafi Unsurları (Değişmeyen Unsurlar) 

 Coğrafi Konum: Devletlerin takip edecekleri politikalar kendi 
coğrafyaları içinde saklıdır. Kuvvetin en önemli koşulu olan dış 
bağlantı, konuma bağlıdır.  

 Sınırlar ve Coğrafi Bütünlük: Alan (saha) güvenli sınırlarla (deniz, dağ, 
çöl, vb.) çevrili ve bunun sonucu olarak coğrafi bütünlüğe sahipse (ada 
devleti, kenar devlet veya kıta devleti) daha fazla jeopolitik doğa taşır 
(İlhan, 2002: 319-320). 

 Saha Genişliği ve Sahip Olunan Stratejik Kaynaklar: Bir devletin arazisi, 
politik bölünmesinin temel unsuru, fiziki yapısı, görünüşü ve nihayet 
jeopolitiğin özel önem verdiği durumu ile karakterize edilir (Tarakçı, 
2003: 38). Bu alan, stratejik kaynaklara da sahipse (petrol, su 
kaynakları, maden yatakları, tarımsal verimlilik vb.) evrensel değerde 
jeopolitik odak olmaya en azından adaydır. 

b) Jeopolitiğin Beşeri Unsurları (Değişken Unsurlar) 

 Sosyal Değerler: İnsan gücünün birey ve toplum olarak nitelik ve 
davranış şekli toplumsal yapıyı oluşturur. Eğitimin alt yapısı ve sağlık; 
bilgi üretme ve kullanma kapasitesi; yetişmiş insan potansiyeli, ileri 
teknolojiyi kullanma becerisi; duygu ve davranış alt yapısı toplumsal 
yapıyı oluşturur. 

 Ekonomik Değerler: Dış politikayı etkileyen ve politik güce doğrudan 
katkı sağlayan, stratejik seviyedeki hammaddeler, maden ve 
mineraller, enerji kaynakları ve ulaştırma gibi ana unsurları kapsar 
(Tarakçı, 2003: 48). 

 Politik Değerler: Bu unsur, politikanın somut ve faydalı şekliyle, onun 
gerçek etki alanını politik ve sosyal yapıları kapsar. Politika, sürekli bir 
şekilde bu yapılara bir yön vermeye, değiştirmeye, bağımsızlıklarını 
sağlamaya veya aksine olarak, daha geniş bir grupta toplamayı 
mümkün kılan benzerlikler bulmaya çalışır.  
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 Askeri Değerler: Takip edilecek dış politikayı desteklemek için yeterli 
bir askeri organizasyona sahip olmayı gerektirir. Böyle bir yetenek; 
teknoloji, liderlik ve silahlı kuvvetlerin kalite ve sayısı ile doğru 
orantılıdır (Tarakçı, 2003: 236). 

 Kültür Değerleri ve Kültür Çevresi: Jeopolitiğin değişen unsurlarının 
(ekonomik, sosyal, politik, askeri değerler) kaynağını kültür oluşturur. 
Kültür unsurlarındaki (dil, tarih, din, sanat, folklor, örf-adet-gelenek 
vb.) ortaklıkları kültür çevrelerini oluşturur. 

Jeopolitik görüşleri hepsi belirli bir ölçüde tarihsel determinizmin izlerini taşırlar. 
Darwin’den etkilenerek geliştirdiği “Devlet Evriminin Organik Teorisi” adlı teziyle 
siyasi coğrafyanın kurucusu kabul edilen Friedrich Ratzel (1844–1904), devleti 
yaşayan bir organizma olarak kabul etmiş ve her yaşayan organizma gibi devletin 
de beslenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek, devletin beslenmesinin ancak, yeni 
sahaların ilhakıyla söz konusu olabileceğini iddia etmiştir (Davutoğlu, 2001: 103).  

Jeopolitiğe isim babalığı yapan İsveçli coğrafyacı Rudolf Kjellen (1864–1922) 
yaptığı çalışmalarda jeopolitiğin temelini oluşturmuştur. Kjellen’in “Bir Organizma 
Olarak Devlet” başlıklı eserinde jeopolitiği, coğrafi organizmalar veya mekânda bir 
olgu olarak devletleri inceleyen bir bilim olarak tanımlamıştır. Kjellen, jeopolitiğin 
isim babası olmasının yanında, jeopolitiği karmaşık yapıdaki devlet araştırmasının 
bir parçası olarak telakki etmesiyle de önemlidir. Görüşleri büyük ölçüde Ratzel’in 
siyasi coğrafyasındaki devlet düşüncesine dayanmaktadır ve siyası olayların 
coğrafi verilere bağlı olduğu düşüncesini daha da geliştirmiştir. 1918 yılında 
ortaya attığı “Devlet Teorisi”, bir devletin siyasi ve mekânsal gelişimini; jeopolitik, 
kratopolitik (hükümet ve kurumlar politikası), demopolitik (nüfus yapısı), 
ekopolitik (ekonomik yapısı) ve sosyopolitikten oluşan beş alanı kapsamaktadır. 
Kjellen’in jeopolitik tasavvurları siyaset biliminde devletlerin araştırılmasına 
yönelik lineer bir sistem geliştirmeye yöneliktir. Jeopolitik devletin beş 
niteliğinden ilkidir ve devlet toprağının araştırılmasını kapsamaktadır. Jeopolitik, 
devlet kavramının iç politik hukuk öznesi olmaktan çıkarıp, öncelikle dış politik 
güç öznesi yapmasıyla, devletlerin hayatta kalma mücadelelerinde siyasetin 
yardımcı bilimidir (Karabulut, 2005: 44–46). 

Öte yandan jeopolitik, uygulama ile olan yakın ilgisi nedeniyle, Karl Haushofer 
(1896–1946) örneğinde olduğu gibi, bir devletin dış politika davranışlarının 
nedeni olmaktan çok bir gerekçesi olabilmektedir (Sönmezoğlu, 2000: 398–399). 
Haushofer, jeopolitiği bütün tabi ve insani bilimleri kapsayan bir bilim olarak 
tanımlamıştır. Böylece, bir yandan geliştirdiği lebensraum (hayat sahası) teorisi ile 
Nazi yayılmacılığını bilimsel bir meşrutiyet zeminine oturtmaya çalışmış, diğer 
yandan II. Dünya Savaşı öncesinde Alman jeostratejisinin taktik ve stratejik 
hedeflerini belirlemiştir (Davutoğlu, 2001: 104). 

Jeopolitiğin tarihsel süreç içinde hangi aşamalardan geçerek olgunlaştığını ve 
kavramsal açıdan nasıl ortaya çıktığını ana hatlarıyla belirtildikten sonra, jeopolitik 
teoriler incelenebilir. Bir disiplinin saf ve uygulamalı boyutları çok değişiktir. Her 
bir jeopolitik dünya görüşü ülkenin konumunu ulusal amaçlara göre 
değerlendirilmesi gerektiği varsaydığından çeşitli yorumlar arasında çok ortak 
nokta vardır. Güçlü inanç sistemlerinin yakın bağları ve dış ilişkilerdeki yüksek 
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belirsizlik atmosferi nedeniyle jeopolitik aşırı derecede ideolojik olma riskini 
sürdürmektedir. Bir başka yolla da açıklanabileceği gibi, jeopolitik ne azami olarak 
taban bulmuş, ne de kendisini değer yüklü varsayımlar karşısında koruyabilmiştir. 
Bu nedenle gerek Soğuk Savaş öncesi ve Soğuk Savaş dönemi, gerekse Soğuk Savaş 
sonrası jeopolitik teoriler belirli bir dünya görüşünü yansıtan ve ideolojik bir 
boyutu çoğunlukla bünyesinde barındıran, azami taban bulamaması nedeniyle de 
paradigma olma vasfı taşımayan teorilerdir. Bu ön kabulden sonra, Soğuk Savaş’ın 
bitiminden önceki teoriler iki başlık altında toplanabilir (Karabulut, 2005: 46–47): 

a) Fiziki Coğrafyaya Dayalı Teoriler 

 Kara Hâkimiyet Teorisi: Sir Halford Mackinder (1861–1917) tarafından 
ortaya konmuştur. 1904’te “Tarihin Coğrafi Esasları” adlı eserini 
yayımlamış, kara hâkimiyet teorisiyle ilgili görüşünü 1918 yılında 
açıklamıştır. Mackinder, Asya, Avrupa, Afrika bütününü Dünya Adası 
olarak adlandırır. Batıda Volga, doğuda Sibirya, güneyde Himalayalar, 
kuzeyde Buz Denizi arasındaki bölgeye “Heartland (Kalpgah)” olarak 
kabul etmiş, daha sonra da Avrupa Rusya’sının tamamını Heartland 
içine dâhil etmiştir. Kara Hâkimiyet Teorisi “Heartland’a kim 
hükmederse, Dünya Adasına da o hâkim olur. Dünya Adasına kim 
hükmediyorsa, Dünyaya da o hâkim olabilir” şeklinde özetlenebilir 
(İlhan, 1999: 21). 

 Kenar Kuşak Teorisi: Teori, ABD’li Nicholas J. Spykman’ındır (1893–
1943). Spykman, Dünya adasına hâkimiyeti merkez bölgesine çeviren, 
kaynak ve imkânları daha geniş kuşağa hâkimiyetle mümkün olur. Bu 
dış kuşak, Avrupa, Türkiye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, 
Çin, Kore ve Doğu Sibirya’dır. II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Nato-
Cento ve Seato antlaşmalarında bu görüşün etkileri görülür. 

b) Kuvvete Dayalı Teoriler 

 Deniz Hâkimiyet Teorisi: Teori, ABD’li Amiral Alferd Mahan (1840–
1914) tarafından geliştirilmiştir. Amiral Mahan, denizlere hâkimiyetin, 
dünya hâkimiyetinin anahtarı olduğu görüşündedir. “Deniz 
Kuvvetlerinin Tarihe Etkisi” adlı kitabı, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya 
ve Japonya’nın politikalarında etkili olmuştur. 

 Hava Hâkimiyet Teorisi: Teori, özellikle Alexander P. De Seversky 
(1894–1974) tarafından ortaya konmuştur. Bütün teorilerin 
gerçekleşmesinin hava hâkimiyeti ile mümkün olabileceğini 
savunmuştur (İlhan, 1999: 22).  

John Foster Dulles’ın ifadesiyle “tarafsızlığın gayri ahlaki” olduğuna inanılan iki 
kutuplu sistemin sona ermesiyle birlikte, XIX. yüzyılın ortalarında ortaya atılan ve 
XX. yüzyılda devletlerin dünya politikalarında hayat bulan jeopolitik teoriler, 
oluşan jeopolitik boşluğu doldurmak konusunda yeterli olmamıştır (Kuloğlu, 2002: 
7). Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, bazı düşünürler jeopolitiğin sonunun ilan eden 
çok sayıda uluslararası çevre tanımı ortaya çıkardı.  

Soğuk Savaş sonrası uluslararası çevrenin iyimser ama tam anlamıyla jeopolitiğin 
alanı içinde olmayan tanımlamalardan biri; Francis Fukuyama’nın Soğuk Savaş’ın 
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sonunun liberal demokrasinin, XX. yüzyıldaki ideolojik rakipleri olan faşizm ve 
komünizm karşısında nihai zaferini temsil ettiğini ileri sürdüğü “Tarihin Sonu 
Tezi”dir (Karabulut, 2005: 66). Dünya egemenliğinin koordinatlarını belirleyen 
jeopolitik teorilerden bir diğeri ise, Zbigniew Brzezinski’nin “Büyük Satranç 
Tahtası” isimli eserinde çok net ifade ettiği “Avrasya’ya egemen olan dünyaya 
egemen olur” savı gelmektedir. Bu dönemde jeopolitik tartışmalar arasında başta 
Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” isimli eserinin özünü oluşturan, 
“XXI. yüzyılda büyük çatışmaların farklı medeniyetler arasında meydana geleceği” 
savı olmak üzere birçok tartışma yapılmıştır (Kuloğlu, 2002: 8).  

Soğuk Savaş sonrası dönemde bazı yazarlar yarı coğrafi fakat tam anlamıyla 
jeopolitik sayılamayacak, kültürler ve uygarlıklar arasındaki farklılığı coğrafi 
bağlamda ele alan, gelecek görüşlerine sahiptirler. Bunlar arasında en ünlüleri; 
jeokültür ve jeoekonomidir. Immanuel Wallerstein, jeokültürü, kültür çevrelerini 
içeren kültür coğrafyasının tespiti ve yorumu olarak açıklamaktadır. Jeokültürün 
en önemli dayanağı ortak kültür unsurlarına sahip kültür çevreleridir. Jeokültür 
burada, jeopolitik düzeydeki güç odaklarının kültür farklarına göre teşkil edilmesi 
ve değerlendirilmesi olarak işlev üstlenmiştir (Wallerstein, 1993: 211–214). 

Jeoekonomi ise, uluslararası politikayı ekonomik bir temele dayandırır. Edward 
Lutwak, jeoekonomiyi; ticaret metotlarının, askeri olanların yerini aldığı 
konusunda uyarmaktadır. Uzamsal varlıklar olarak kendi topraklarını kıskançlıkla 
korumak üzerine yapılanmış devletler kaybolmayacak, fakat değişen jeopolitik 
rollerine uyum sağlamak için, kendilerini yeniden jeopolitik 
teşkilatlandıracaklardır ve jeoekonomik ortamda devletler düşmanlıklarını ticari 
gramerde ifade edeceklerdir (Karabulut, 2005: 68).  

Soğuk Savaş sonrası jeopolitiğin gelişim sürecini etkileyen, evrensel ölçekte yankı 
uyandıran ve jeopolitik literatüre önemli katkıları olan görüşleri/tezleri ana 
hatlarıyla ortaya koyduktan sonra, jeoekonomin gelişimi, temel özellikleri ve 
unsurlarını incelemek yararlı olacaktır.  

4. Jeoekonomi 

1970’li yıllardan bu yana ekonomik ve kültürel aygıtların ve etkinliklerin hızlı bir 
gelişmesine tanık olunmaktadır ve bunlar ulus devletlerin denetiminden gerçekten 
kaçmaktadırlar ve böylece ilişkilerinin geleneksel çerçevesinin de dışına 
çıkmaktadırlar. Öte yandan, küresel eğilimli yapıların (sivil toplum örgütleri, 
uluslararası örgütler) çoğalmasına ve güçlenmesine de tanık olunmaktadır ve 
bunlar uluslararası siyasal ilişkiler oyununu karmaşıklaştırmaktadır. Dolayısıyla, 
maddi ve manevi ilişkilerdeki bu küreselleşme ya da globalleşme hareketi “devletin 
artık egemenliğinin ve ona eşlik eden normalliğin tek merkezi olmadığı” anlamına 
gelir. Bu süreç yeni iletişim ve küresel denetim teknolojileriyle ve dünya ölçeğinde 
ortak yeni dil ve kültür normlarının (İngiliz-Amerikan) ortaya çıkmasıyla 
bölgelerin tarafsızlaştırılması inancı yaratabilirdi. Fakat ekonomik ve kültürel 
küreselleşme ulus devletlerin yanında birçok yeni aktörü iktidar rekabeti oyununa 
sokarak ve sadece ulusal olmayan, aynı zamanda bu rekabetlerin etkin oldukları 
uluslar-ötesi bölgelerin ortaya çıkışından esinlenerek jeopolitiği yok etmektedir. 
Bundan böyle, yeni ama çağdaş jeopolitiğin bütünleyici parçası gibi anlaşılan, 
jeoekonomiden söz edilmektedir (Defay, 2005: 62–63).  
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XX. yüzyıldaki güçler mücadelesini açıklayan jeopolitik yaklaşım, XXI. yüzyılda 
ekonomik ve politik olarak küreselleşme-bölgeselleşme denklemi arasına sıkışan 
dünyayı açıklamakta yeterli değildir. Bir zamanlar jeopolitiğin alt açılımı olan 
jeoekonomi, gittikçe bağımsızlaşarak ama jeopolitikle sürekli etkileşim içersindeki 
ülkeler, ülke grupları ve bölgeler arasındaki ilişkileri izah etmeye başlamıştır 
(Özdağ, 1999: 3). 

Küreselleşme ve bölgeselleşmenin, sosyal sermayeleri farklı şekilde içeren, 
dünyayı kendi avantajları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çabalayan 
jeoekonomiyi karakterize eden, ekonomik bir savaşa yol açtığı yönündedir. Üretim 
alanları, insanlar arasındaki ekonomik ilişkiler, ekonomik faaliyetlerin yayıldığı 
alanlar jeoekonominin inceleme alanı içindedir. İletişimin hızı, mal ve hizmet 
akımlarının genişlemesi ve hızlanması, sermayenin serbest dolaşımı, enformasyon 
akımıyla birlikte siyasal coğrafyanın sonu gelmiştir. Ekonomik hareketlerin 
yarattığı bir başka coğrafya belirlenmektedir. Yani, tüketim ve üretim alanları, 
devletleri yutan ekonomik birleşme coğrafyaları yeni ve gözlenmesi gereken 
ekonomik güç alanları yaratmıştır. Devletlerin karar vericileri, kararlarını bu yeni 
coğrafi alanlardaki gelişmelere göre vermek zorundadırlar. Dünya çeşitli 
çatışmalara gebe iken, kültürel, etnik ve bölgesel olarak güçlü olmanın ve var 
olmanın kriteri teknik-ekonomik rekabete uyum kapasitesinde yatmaktadır. 
Jeoekonomi bu kritere bağlı olarak ulusal hareketleri ve gelişmeleri ortaya 
koymaktadır (Köni, 2001: 81).  

Jeoekonominin işleyiş mantığı şu şekilde ortaya konulabilir: Pazarların fethi, 
ülkelerin fethini öncelemekte ve “egemen” ulusların tabi kılınmalarının aracı haline 
gelmektedir. Zaten ekonomiler bu tabiliği sağlamak için, gıda, teknoloji, maliye 
(borç) vb. alanlarında bağımlılık yaratmaktan ve böylece, “temiz” silahlarla iş 
görmekten çekinmemektedirler. Bu fetih, sermaye ihracı yoluyla yapılmaktadır. 
Bu, giderek üretken sermaye ihracı haline gelmekte, böylece egemen ekonominin 
üretken sisteminin kıtasal bir ekonomi-dünya ölçeğinde örgütlenmesine olanak 
vermektedir. Bu sermaye ihracı, enformasyon toplama ve kullanımında üstün bir 
etkinliğe dayanan bir rekabet avantajını gerektirmektedir. Demek ki sermaye, 
bilimsel devriminin sunduğu yeni potansiyelleri olabildiğince kullanabilmek üzere, 
örgütlenmesinde devrim yapmak zorundadır. Artık yalnızca finans alanında 
kalamaz, ticari sermaye ve/veya hizmet sermayesi, sermaye gruplarında anahtar 
rol oynamaktadır. Bu bütünleşme ekonomik casusluğa, çok sektörlü grupların 
temel direği olan internetli pazarlamaya olanak vermektedir (Gerbier, 2003: 112–
118).  

Bilişimsel rekabet çağına özgü ölçek etiketlerinden maksimum yararlanabilmek 
üzere, gruplar daha büyük ve daha çok faaliyet, ulus ve teknoloji kapsamak 
zorundadır. Araştırma-geliştirme bölümleri geliştirmek ve buradan çıkanların en 
çoğunu hayata geçirebilme durumunda olmalıdırlar. Öyleyse, bu kaynakların en 
çoğunun yakınında olmaları ve mümkün oldukça çok teknolojik ittifaka katılmaları 
gerekir.  Demek ki, yoğunlaşmak ve rekabetin coğrafi ve teknik genişlemesinden 
(yeni teknolojiler, üretim dallarını ve meslekleri yeniden tanımlamak) de 
kaynaklanan teknolojik değişimdeki bir hızlanmayla belirlenir. Jeoekonomi 
kavramı, bugün birçok kuramcı tarafından günümüzdeki ekonomik ilişkileri 
açıklamak için kullanılmaktadır. 
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4.1. Jeoekonomi Kavramı 

Jeoekonomi (geo-economics) kavramı, coğrafya (geography) ve ekonomi 
(economics) bilimi sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. “Jeo” öneki bir ülke 
veya bölgenin coğrafi konumu, topografyası, demografisi, iklimi, tarım-iklim 
ilişkisi, doğal kaynakları, denize veya okyanusa bağlantısı olup olmadığı vb. 
bağlamlarında o toprak parçasının yüzeyinin ve şeklinin analizini ifade eder. 
Jeoekonomi bilgi bilim (epistemolojik) açısından ise, ekonomi, coğrafya, tarih ve 
politikanın bir sentezidir.  

Jeoekonomi daha önceleri jeopolitiğin bir parçasıydı. XX. yüzyılın başından itibaren 
jeoekonomistler, iktisadi adam “homo-economicus” ve fiziksel ortam arasındaki 
ilişkileri incelemişlerdir. Fiziksel ortamdan kast edilenler; coğrafi konum, doğal 
kaynakların ve nüfusun dağılımı, üretim merkezinin konumu, demiryolu ve iletişim 
ağlarının yapısı ve durumu, kaynakların kullanım ve taşıma maliyeti gibi 
unsurlardır. Fiziksel ortamın üretim ve malların akışı üzerine etkileri ve ekonomik 
verimliliğin geliştirilmesi için, fiziksel ortamın kullanım olanakları bazında 
araştırma yapmaya başlamışlardır (Prohnitchi, 2006: 4–5). 

Bu araştırmalar sonucu fiziksel ortam ve üretim ilişkileri açısından doğrudan bir 
ilişki olduğu, ülkenin sahip olduğu koşulların bileşkesinin o ülkenin ekonomik 
potansiyeli üzerinde temel belirleyicilerden biri olduğu kanısına varılmıştır. 
Coğrafya ve tarihin de, tarihsel coğrafya adıyla ilişkilendirilmesi, bir ülkenin 
ekonomik yapısında ve dış ekonomik ilişkilerinin belirlenmesinde öncelikle 
coğrafik ve tarihsel determinizmin ağır bastığı düşünülmektedir. Jeoekonomi 
disiplinler arası bir bilim dalı olup, tarih, coğrafya, ekonomi ve politikayı bir araya 
getirip daha doğru analiz yapılmasını sağlar. 

Jeoekonomi biliminin öncülüğünü yapan ve geliştiren McKinley Conway, 
jeoekonomiyi daha çok doğal kaynakların kullanımıyla ilgili bir tanımlama 
yapmıştır. McKinley Conway’e göre jeoekonomi, “uluslar, devletler, şehirler ve 
şirketler için en yüksek gelişme düzeyini sağlamak üzere doğal kaynakların ve insan 
gücünün verimli bir şekilde bir araya getirildiği yeni bir bilimdir”. McKinley Conway, 
jeoekonomiyi daha iyi bir yaşam kalitesi güçlü ekonomilerin kurulmasında, 
planlama ve ekonomik gelişmenin birlikte düzenlenmesi olarak görür. “Geo-
Economics: The New Science” isimli kitabında, yeni jeoekonomik disiplinin, dünya 
çapında bütün toplumların yararına olan işlerin planlanmasının, kurulmasının, 
geliştirilmesinin ve uygulanmasının başarısında doğrudan sorumlu olduğunu 
belirtir ve jeoekonomiyi daha çok teknolojik yenilik anlamında düşünmektedir. 
Uluslararası ilişkiler bağlamında ise, Soğuk Savaş’ın jeoekonominin yardımıyla 
ABD lehine sonuçlandığını ve bunun teknolojik alanda yaratılan yenilikler ve 
üretimdeki verimlilik sayesinde gerçekleştiğini iddia etmektedir. 

Jeoekonomiyi devletlerarasındaki ekonomik güç savaşımı olarak gören Edward 
Luttwak’a göre ise, yaşadığımız çağ jeoekonomi çağıdır. Jeopolitiğin günümüzde 
gücünü kaybettiğini savaş konusunda hızın stratejik konumdan daha önemli bir 
hale geldiğini fakat daha yapısal ekonomik gücün askeri güçten daha çok önem 
kazandığını belirterek, jeoekonominin, devletlerin birbirleriyle daha fazla toprak 
veya bölgesel güç için değil, ekonomik güç için yarıştığı gerçeğini gözler önüne 
seren bir bilim olduğunu söylemektedir. Luttwak, devletlerarası rekabetin eski 
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versiyonunun şimdi jeoekonomi olarak adlandırılmakta olduğunu ve ülkelerin 
karlarını maksimize etmek isteyen firmalar gibi davrandıklarını ileri sürerek, bu 
rekabetin artık, devlet tarafından sanayiye sağlanan yatırım sermayesi, ürün 
geliştirme destekleri, gümrükler, kotalar vb. stratejik araçlarla yapıldığını ve 
devletin güçlü ve iyi örgütlenmiş olması gerektiğini, bu gelişmelerin üstesinden 
gelebilecek sanayiciler ve bürokratlar olmaksızın jeoekonomik politikaların 
başarılı olamayacağını iddia eder. Ayrıca, jeoekonomik politikaların ABD, Avrupa 
ülkeleri ve Japonya gibi sadece gelişmiş ülkelerce gerçekleştirilebileceğini, küçük 
ülkelerin şansları olmadığını da ekler (Luttwak, 2006: 1). 

Matthew Sparke jeoekonomiyi, küresel ekonomide şehirlerin, bölgelerin ve 
kıtaların kendi çıkarlarını genişletmek için, öne sürdükleri argümanları 
yerleştirmek için daha genelleşmiş bir yer kapma savaşımının bir adı olarak 
kullanır. Sparke, jeoekonomiyi diğer stratejik kullanımlar dışında, ulus devletlerin 
sonlarının geldiği varsayımları altında küreselleşme bağlamında, devlet merkezli 
olmayan, her geçen gün daha da liberalleşen ve ekonomileri daha çok ulus-ötesi 
nitelik kazanan bölgeleri tanımlamak için kullanmaktadır (Sparke, 2006: 2–3).  

Siyaset bilimci Pascal Lorot jeoekonomiyi, devletlerin özellikle uluslararası ticarete 
konu olan ekonomik stratejilerin analizi olarak tanımlamaktadır (Lorot, 2006. 7). 
Coğrafyacı Michel Foucher’e göre ise jeoekonomi, yeni bir dogmadır. Foucher 
vurgular ki, jeoekonomi devletlerarasında savaşın artık mantıklı olmadığından 
vurgulamaktadır. Valeriu Prohnitchi’e göre jeoekonomi, yurtdışındaki ulusal 
ekonomik çıkarlar ve jeoekonomik alandaki stratejik davranışların etkinliği için en 
avantajlı modeli tanımlamak, uygulamak ve ulusal ekonominin küresel dünyadaki 
ürün yaratımında ve küresel gelir dağılımında en uygun yere gelmesi amacıyla 
teknolojiye büyük önem verir (Prohnitchi, 2006: 6). Ümit Özdağ’a göre ise 
jeoekonomi, en kısa şekli ile uluslararası ekonomik, finansal ve teknolojik gelişimin 
uluslararası ilişkilerdeki güç kategorileri ile yorumlayan teorik açılımdır (Özdağ, 
1999: 5). 

Bütün bu açıklamalardan sonra, günümüz küresel sisteminde jeoekonomi iki farklı 
boyutta tanım bulmalıdır: 

 Ulusal jeopolitiğin ekonomik avantajları; mevcut jeopolitik durum ve ülke 
komşuluğunda yaşanan bölgesel ittifakların ekonomiye yansıması, 

 Küresel sistemde ulusal ve ülke içinde bölgesel ekonomi; ülkenin değişik 
coğrafi koşullarının küresel anlamda ekonomik ve rekabet avantajı 
yaratmada bir araç olarak kullanılmasıdır (Mckinley, 2000: 39). 

Ulusal ekonomik çıkar ve rekabet analizinde ulusu tek başına incelemek, ulusun 
etkileşim içinde olduğu bölge ve dünya ekonomisini göz ardı etmek olur ki, küresel 
sistemin “sınırların kalkması” prensibinden anlaşılan bu değildir. Ekonomi 
jeoekonomiden ayrı düşünüldüğünde günümüz rekabet koşullarında anlamını 
yitirir. Ekonomik tavır ve stratejileri belirleyen unsurların başında ülkenin politik 
coğrafyası gelir. Mevcut sistemde iktisadi güç, diğer tüm sosyal altyapı kurumlarını 
şekillendirir ve yönetir görüntüsündedir. Ancak, ekonomik iktidarın stratejik 
belirleyicisi makro anlamda siyasi hal ve manevralardır. Yaşlı dünyanın sosyal ve 
yönetsel evrimine hükmeden ekonomi, ekonomiye hükmeden jeoekonomik 
görüştür.  
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Jeoekonomi, coğrafyanın ülkeye özgü unsurlarından ekonomik ve rekabet 
avantajları elde etme fikri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Küresel ekonomi ticarette 
mal/hizmet ve enformasyonun serbest dolaşımını ortaya koysa da, uygun ürün-
ulus bileşimi ve uluslararası iş bölümünün yanında, ülkelere rekabet avantajı 
sağlayacak en önemli unsur, hala ulusal ekonomik kimlik oluşturma ve ülkenin 
coğrafya ekonomisinden kaynaklanan ulusal ekonomik avantajları uluslar aşırı 
platformda koz olarak kullanmaktır (Taşdemir, 2004: 471–472). 

Yüksek düzeyde birbirine bağımlı hale gelen küresel ekonomide, bir ulusun 
zenginliği önemli ölçüde küresel piyasalarda sahip olduğu rekabetçi pozisyona 
bağlıdır. Bu yapı içinde devletler için en önemli sorunun ekonomik güvenlik, pazar 
savaşımları ve genişlemeye yönelik dış politika perspektiflerinin incelenmesidir 
(Kotler, 2000: 371).   

4.2. Jeopolitik ve Jeoekonominin Karşılaştırılması 

XXI. yüzyıl için uluslararası ekonomik güvenlik, politika ve askeri güvenliğin 
ötesinde devletlerin birincil sorunu haline gelmiştir. Bu değişimler sonucunda 
artık istihbarat örgütleri dünya üzerinde düşman aramak yerine, ülke 
ekonomilerinin yararına olacak bilgileri toplayarak, yatırımcılara sunmalı ve 
yatırım riskleri üzerinde yoğun çalışmalar yapmak zorundadır. 

Jeopolitik dönemin temel özelliği hareketsizlikti. Süper güçler arasındaki rekabet 
küresel dünyada durgunluk etkisi yaratmıştı. Jeoekonomik dönemde ise, pazarlar, 
devletler ve teknolojiler arasındaki karşılıklı ilişki, bu dönemin temel özelliğini 
devingenlik olarak belirlemiştir. Jeopolitiğin temel düşünce yapısı, dünya 
çapındaki kapitalizm ve komünizm çatışması üzerineydi. Jeoekonomik düşünce 
tarzı ise, serbest piyasa kapitalizminin dünyayı kuşatan varlığıdır (Özdağ, 1999: 7). 

Jeopolitik dönemde dünya üç kamp (Batı, Doğu ve Bağlantısızlar) olarak 
görülüyordu. XXI. yüzyılda ise dünya homojenliğin, tüketim kültürünün, 
bireyciliğin ve Amerikancılığın yayıldığı bir dünya sistemi gözlenmektedir.  

Çizelge 1. Jeopolitik ve Jeoekonominin Karşılaştırılması 
JEOPOLİTİK JEOEKONOMİ 

Kökü imparatorluk çağının sonudur. Kökü Soğuk Savaşın sonudur 
Serbest ticaretin düştüğü, ulusal otarşinin 

yükseldiği dönemde gelişmiştir. 
Serbest ticaretin arttığı, ulusal otonominin gerilediği 

dönemde gelişmiştir. 
Dünya sistemi üzerinde bölgesel 

devletlerin hegemonya savaşımını 
yansıtır. 

ABD’nin hâkim olduğu fakat emperyal hâkimiyetin 
olmadığı, küresel hegemonik sistem içindeki savaşımı 

anlatır. 
Kuramsal olarak orduya bağlı yazarlar 

tarafından ileri sürülmüştür.  
Halford Mackinder 

Fredrich Ratzel 

Kuramsal olarak iş çevrelerine bağlı yazarlar 
tarafından ileri sürülmüştür.  

Edward Luttwak 
McKinley Conway. 

İçişlerini ve dışişlerini “egemenlik”, 
“müttefik” ve “düşman” diliyle ayırır. 

İç ve dış işleri ayrımını “egemenlik” ve “ortak riskler” 
diliyle bulanıklaştırır. 

Politika “güvenlik” için hâkimiyet ve 
müttefik edinmeye odaklanmıştır 

Politika, rekabet ve “ekonomik kaldıraç” görevini 
görebilecek ortaklara odaklanmıştır. 

Bölgesel oluşumlar, bloklar, ulus devletler 
ve “demir perde” gibi sınırlar etrafındadır 

Bölgesel oluşumlar, “bağlılık”, bölgesel birlikler ve 
internet gibi bağlar etrafındadır 

Sınırlarla bellidir. Sınırsızlıklarla ve iletişim ağlarıyla (web) belirlenir. 
Kaynak: SPARKE, Matthew ve Victoria LAWSON. Geo-economics: Entrepreneurial Geographies of 

the Global-Local Nexus. http://faculty.washington.edu/spake/EG.pdf  
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Jeopolitik serbest ticaretin düştüğü, ulusal otarşinin yükseldiği dönemde 
gelişmiştir. Dünya sistemi üzerinde bölgesel devletlerin hegemonya savaşımını 
yansıtır. Jeoekonomi ise, serbest ticaretin arttığı, ulusal otonominin gerilediği 
dönemde gelişmiştir. Ulusal ekonomik otonominin gerilemesi argümanı, rekabetin 
ve ihracatın genişlemesinin belirli sektörlerde sürekli dengesizliğe ve iş kaybına, 
ücret düşüşünün, bazı mesleklerin önemi yitirmesinin ve endüstri ilişkilerini 
erozyona uğratmasının, sektörler ve bölgeler arasındaki dengesizliği arttırdığına 
dayanır (Dulupçu, 2001: 34). ABD’nin hâkim olduğu fakat emperyal hâkimiyetin 
olmadığı, küresel hegemonik sistem içindeki savaşımı anlatır. Jeopolitik dönem 
Berlin Duvarı ile; jeoekonomi çağı ise internet araçları ile sembolleşmektedir. 

Jeoekonomik yaklaşımda orduların yerlerini ekonomik verimlilik ve üstün 
teknoloji ürünü mallar, ülkelerin yerlerini pazarlar almaktadır. Ekonomik etkileşim 
karşılıklı fayda boyutu ihmal edilmemekle birlikte, ekonomik ilişkiler barış içinde 
savaş çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Jeoekonomik yaklaşım ordulara da yayılmıştır. Silahlı kuvvetler, rakiplerin asker 
sayısı, zırhlı araç, uçak vb. sahip olduğu bilumum araçlarla olduğu kadar potansiyel 
ve aktüel rakiplerin kullandığı teknolojinin seviyesi ve arkasındaki ekonomik güçle 
sürekli ilgilenmişlerdir. Ancak, Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana birçok ülke 
silahlı kuvvetleri, ekonomik verileri diğer kuruluşlardan almak yerine, kendileri 
ekonomik veri toplamaya başlamışlardır.  

Bazı araştırmacılara göre küreselleşmeye giden yolda bir ara basamak, bazı 
araştırmacılara göre ise, küreselleşmenin karşıtı bir gelişmeyi temsil eden 
bölgeselleşmenin sonucu olan Avrupa Birliği, NAFTA gibi bölgesel ekonomik 
kuruluşların şekillenmesinin temelinde mümkün olduğunca geniş ve birbirine 
eklemlenmiş pazarı güvence altına alma kaygısı vardır ki, bu jeoekonomik bir 
yaklaşımdır. Anılan bölgesel ekonomik kuruluşların çekirdeğinde hep bir hegemon 
politik ve ekonomik gücün olması, ekonomik bölgelerin jeoekonomik karakterini 
gösteren diğer bir husustur. 

4.3. Jeoekonominin Temel Özellikleri  

Köklerini XX. yüzyıldan alan XXI. yüzyılın yeni iktisadi üretim ve paylaşım modeli 
jeoekonomi, ekonomik ilişkilerin dünyanın tüm bölgelerine coğrafi olarak 
yayılmasını, böylece tüm ticari faaliyet alanlarının ve örgütlenme biçiminin bu 
gelişmeye dâhil edildiğini açıklamaktadır. Yeni iktisadi ve yönetsel model olarak 
jeoekonomi beraberinde coğrafi üstünlüklerin getireceği ekonomik ve rekabetçi 
avantajlar sorgusunu da getirmektedir (Taşdemir, 2004: 463). Jeoekonomik çağın 
belirgin özelliklerini şöyle sıralanabilir: 

a) Devingen Ekonomik Ve Politik Sistem: Jeoekonomik dönemde pazarlar, 
devletler ve teknolojiler arasındaki karşılıklı ilişki, bu dönemin temel 
özelliğini belirlemiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin süratle 
geliştiği dünyada, ülkelerde birey ve firmalar arası ilişkiler yoğunlaşmakta, 
yeni boyutlara taşınmakta, kısaca dünya; siyaset, ekonomi, kültür ve toplum 
yapıları bakımından yoğun bir etkileşimin içinde son yılların yaygın 
deyişiyle “küresel bir köy” haline gelmektedir (Ayaydın, 2003: 95). 
Jeoekonomik süreçte, teknolojiye ve bilime egemen ülkeler, sanayi başta 
olmak üzere, bütün ekonomik etkinlik alanlarında üstünlük elde etmek 
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amacındadır. Kısaca teknoloji, gerek uluslar düzeyinde, gerekse mal ve 
hizmet üretiminde bulunan kuruluşlar düzeyinde olsun, rekabet 
üstünlüğünün tek anahtarı haline gelmiştir. Bir ulus, bilimsel ve teknolojik 
araştırmalar sonucu ortaya konan bulguları, jeoekonomik yapısına ve 
toplumsal bir faydaya, hızla dönüştürebilme becerisine sahipse, ancak o 
zaman, dünya pazarlarında rekabet üstünlüğüne sahip olabilmektedir 
(Aygün, 2003: 117). Standardize olmuş kitlesel üretim yerine, dünya 
pazarlarındaki farklı yerel özellikleri dikkate alan, ama küresel ilke ve 
normlara bağlı, ileri teknoloji ve post-fordist esnek üretim 
yapılabilmektedir. Üretim yapısındaki bu dönüşüme paralel olarak pazar 
yapıları da değişmektedir. Pazarın hacmi yerine niteliği, yani müşteri profili 
önem kazanmaktadır (Dulupçu, 2001: 30).  

b) Serbest Piyasa Rekabeti: Jeoekonomi, coğrafyanın ülkeye özgü 
unsurlarından ekonomik ve rekabet avantajları elde etme fikri üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Küresel ekonomi ticarette mal/hizmet ve 
enformasyonun serbest dolaşımını ortaya koysa da, uygun ürün-ulus 
bileşimi ve uluslararası iş bölümünün yanında, ülkelere rekabet avantajı 
sağlayacak en önemli unsur, hala ulusal ekonomik kimlik oluşturma ve 
ülkenin coğrafya ekonomisinden kaynaklanan ulusal ekonomik avantajları 
uluslar aşırı platformda koz olarak kullanmaktır. Karmaşıklaşan ticaret 
ilişkileri, bloklaşma ve entegrasyon, teknolojinin çevrim hızının yükselmesi, 
finansal deregülasyon, beşeri sermaye bağlı yaratıcılık ve entelektüel 
sermaye, sadece fiyata bağlı rekabeti dünya piyasalarından pay almak için 
yeterli koşul olmaktan çıkarır. Çünkü jeoekonomi ürünlerin serbest 
dolaşımı olmasının ötesinde enformasyon, insan ve sermayenin de serbest 
dolaşımını kapsar. Zaman ve mekân bilgisayar ağları birlikte yok olmuş, 
jeoekonomik süreç sürekli mübadeleye ve yirmidört saat çalışan piyasalara 
zemin hazırlamıştır.  

c) Bireyci, Homojen Dünya: Jeoekonomik çağda dünya homojenliğin, tüketim 
kültürünün, bireyciliğin ve Amerikancılığın yayıldığı bir dünya sistemi 
gözlenmektedir. Jeoekonomik sürecin nüvesini “enformasyon” ve dolayısıyla 
enformasyonu üreten “birey”in oluşturduğunu söyleyebilir. Birey toplumsal 
yapının ve işleyişin merkezinde yer almaktadır. Birey, bireyin zihinsel 
sermayesi ve üretkenliği, jeoekonomik çağla birlikte çok önemsenen 
konular arasına girmiş bulunmaktadır. Çünkü XXI. yüzyılın kapsamı ve 
boyutları genişleyen uluslararası ekonomik savaşın, yani jeoekonominin en 
görkemli silahı enformasyon olduğu savunulmaktadır. Enformasyonun 
üretim faktörleri içinde birincil önceliğe sahip olması ve enformasyon 
teknolojilerinin yardımıyla enformasyonun üretimindeki ve kullanımındaki 
artıştır (Öğüt, 2001: 34). Enformasyon üreten bireyin mutluluğunu 
sağlayan, jeoekonominin beraberinde getirdiği tüketim çılgınlığıdır. 
Jeoekonomi olgusu birey ve tüketim merkezli olması yanı sıra, dünya 
ölçeğinde ulusal kimliklerin, ekonomilerin ve sınırların çözüldüğü, sosyal 
hayatın büyük bir bölümünün küresel süreçler tarafından belirlendiği, 
dünyanın ekonomik bir bütün oluşturma, dünya toplumlarının birbirine 
benzeme, buna bağlı olarak tek küresel kültürün ortaya çıkmasını veya 
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toplumların kendi kimliklerini ve farklılıklarını ifade etme ve tanımlama, 
homojenleştirme biçimleri oluşturulan tahakküm ve iktidar süreçleri 
olduğunu, nihayet dünyanın sıkışması, küçülmesi, ulusal olan her şeyin 
anlamını yitirmesi ve dünyanın tek bir mekân ve süreç olarak 
algılanmasıdır (Wallerstein, 1993: 212–230).  

d) İnternet: Küresel ekonomide, ulusal ekonomik çıkarlar ve jeoekonomik 
alandaki stratejik davranışların etkinliği için, en avantajlı modeli 
tanımlamak, uygulamak ve ulusal ekonominin küresel dünyadaki ürün 
yaratımında ve küresel gelir dağılımında en uygun yere gelmesi amacıyla 
internete büyük önem verilmektedir. İnternet, ulusal ekonomiler arasında 
etkileşimi artırmış ve ulusal pazar paradigması yerini, küresel pazar 
paradigmasına bırakmıştır. Bu bağlamda, küresel pazar için, “sınırları 
olmayan pazar” kavramı kullanılmakta ve ulusal pazar olgusunun değişen 
yapısını vurgulamaktadır (Öğüt, 2001: 51). Pazar yapısında internetin diğer 
bir etkisi, bütünleştiriciliğidir. İnternet sayesinde satıcı-satıcı, satıcı-
müşteri, müşteri-müşteri ve müşteri satıcı arasında kurulan iletişim matrisi, 
pazar hâkimiyetinin sürdürülebilirliği üzerinde etkili olur. İnternet 
teknolojisi ulus ve firmaların pazardaki başarısının müşteri odaklılıkla 
birlikte belirlemektedir.  İnternet ekonomisini anlamak ve yeni rekabet 
paradigması bağlamında, jeoekonomik düzeni kavrama XXI. yüzyıl için 
başarının anahtarı sayılmaktadır (Dulupçu, 2001: 34). 

Jeoekonomi, kısaca devletlerin uluslararası arenadaki ekonomi politikası olarak da 
adlandırılabilir ve ekonominin büyük güç olduğu XXI. yüzyılda, uygulanacak 
ekonomi politikalarının ancak bu bilim sayesinde oluşturulabileceği göz önünde 
tutulmalıdır. Ekonomi stratejik olarak gerek ülke içinde ve gerekse uluslararası 
alanda kendi haline bırakılamayacak kadar önem kazanmakta ve ulusal devlet 
politikalarının oluşturulması gerekmektedir. 

Jeoekonomi bilim olarak her geçen gün daha da sistemli bir hale gelmekte ve 
uluslararası ekonomik ilişkilere yeni açılımlar sunmaktadır. Jeoekonomiyi 
uluslararası ilişkilerin veya jeopolitiğin bir dalı olarak görmek son derece hatalıdır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomilerin giderek karmaşıklaştığı ve 
rekabetin artığı yenidünya düzeninde, jeoekonomik dinamiklerin ekonomik 
kalkınma ve bölgesel gelişme sürecindeki artan önemi, kentsel ekonomilerin de 
küresel ekonomide birer aktör olarak yer almalarını sağlamıştır. Bu düzen 
içerisinde ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin rekabet edebilirliği, sahip olunan 
jeoekonomik kaynakların daha verimli ve etkin kullanan, inovasyon süreci ile 
desteklenen, internet ekonomisinin kullanımını sağlayan ve dolayısıyla da 
belirlenmiş hedeflere en etkin şekilde ulaşmayı destekleyen bölgesel planlama 
yaklaşımlarını gerektirmektedir. 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesinin zorunlu hale geldiği ve rekabetin artığı 
günümüzde, ulusal ve bölgesel çıkarların korunması ve farklılıkların fırsata 
dönüşmesi, sonuca yönelik ciddi bölgesel planlama analizlerinin yapılmasını 
zorunlu hale gelmektedir. Bu analizlerin, mekânların göreli üstünlük ve 
yetersizliklerini dikkate alarak, bölgesel düzeyde ekonomik katkısı ve rekabet 
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edebilme gücü daha yüksek olan sektörlere/işkollarına öncelik verilmesi, aynı 
zamanda da ulusal kalkınma hedefleriyle paralellik gösteren çözümler üretmesi 
beklenir. 

İçinde bulunduğumuz yenidünya düzeninde, jeoekonomik dinamikleri ekonomik 
kalkınma ve bölgesel gelişme sürecindeki artan önemi, kentsel ve yerel 
ekonomilerin de küresel ekonomide birer taraf olarak yer almasını sağlamıştır. 
Dünyada gözlenen yerel ekonomiler arasındaki rekabet, yerel ekonomilerin 
gelişme performansını da belirlemektedir. Yerel ekonomilerin küresel rekabet 
içersinde geliştirdiği strateji ve politikalar, bölgesel gelişme politikalarının temelini 
oluşturmaktadır. 

Küresel rekabet süreci, karşılaştırmalı üstünlükler temelinde, jeoekonomik 
uzmanlaşma sürecini hızlandırmaktadır. Yerel girişimcilik, jeoekonomik 
kaynakların harekete geçirilmesi, bilgi ve beceri birikimi ve diğer yerel 
potansiyellerle de bağımlı olarak, belirli sektörlerde uzmanlaşabilen bölgeler, 
dünya ekonomisi içersinde karşılaştırmalı üstünlük elde edebilmektedir.  

Ülkelerin rekabet gücünü belirleyen üç temel faktör vardır: Jeoekonomik yapıları, 
inovasyon güçleri ve internet ekonomisinin kalitesi. Bu faktörlerin her biri, 
ekonomik büyüme üzerinde ayrı pozitif etkiler yapmanın yanında, birbirleriyle de 
sıkı bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindedir. Küresel rekabet ortamında ulusal 
rekabet gücünü artırmak isteyen ülkelerin kaynak donanımına ve düşük maliyet 
avantajına dayalı alanlarda uzmanlaşmasını öngören statik karşılaştırmalı 
üstünlük anlayışından yüksek araştırma geliştirme yoğunluğuna, yüksek 
inovasyon becerisine, yüksek rekabet gücüne, yüksek katma-değer üretimine 
dayanan dinamik rekabet üstünlüğü anlayışına geçmeleri gerekmektedir. Bunun 
için hükümetlerin politik istikrarı ve makroekonomik dengeyi koruması ve 
geliştirmesi, üstün beceri kazandıracak düzeyde insan kaynaklarına yeterli 
yatırımı yapması, araştırma geliştirme harcamalarını doğrudan ve dolaylı olarak 
destekleyerek ekonominin bilgi ve teknolojik altyapısını güçlendirmesi, 
girişimciliği özendiren, firmaları yatırıma ve üretime odaklayan bir yatırım 
ortamını güvence altına alması gerekmektedir. 

 

Kaynakça  

Akbulut, G. (2006). II. Dünya Savaşı Sonrasında Uygulamalı Coğrafya ve 
Amerikan Etkisi. E. Eğribel, U. Özcan (Ed.), Sosyoloji Ve Coğrafya, İçinde. 
(825–837 ss.). Birinci Basım, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık. 

Ayaydın, A. (2003). Dünyada Yaşanan Globalleşmenin Türkiye’ye Etkileri, B. 
Karabulut (Ed.), Küreselleşme Ekseninde Türkiye İçin Stratejik 
Öngörüler, İçinde, İstanbul: Alfa Yayınları, 93–106 s. 

Aygün, S. (2003). Ekonomik Yönleriyle Küreselleşme Olgusu ve Türkiye, B. 
Karabulut (Ed.), Küreselleşme Ekseninde Türkiye İçin Stratejik 
Öngörüler, İçinde, İstanbul: Alfa Yayınları, 107–118 s. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2016, 6 (2), 107-136.  133 
 

Baloğlu, F. (2002) Ekonomik Olaylara Sosyolojik Yaklaşım, İktisadın Dama 
Taşları, Ekoller-İz Bırakanlar-Kavramlar, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mezunları 
Cemiyeti İktisat Dergisi, Eğitim Serisi–2, İstanbul, 116–130 s. 

Budak, Ö. (2006). Türkiye’nin Dünya Ülkeleri Açısından Jeopolitik Önemi ve 
Avrasya’daki Yeri, Ankara: Bilge Yayınları. 

Clausewitz, C. V. (1997). Savaş Üzerine. (Çev. Şiar Yalçın), İkinci Baskı, İstanbul: 
Spartaküs Yayınları. 

Davutoğlu, A. (2001). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, 
İstanbul: Küre Yayınları. 

Defay, A. (2005). Jeopolitik, (Çev. İsmail Yerguz), Ankara: Dost Kitapevi Yayınları. 

Dinçer, Ö. (1997). Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası. 4. Baskı, İstanbul: Beta 
Basım Yayım Dağıtım A.Ş.. 

Dulupçu, M. A. (2001). Küresel Rekabet Gücü, Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Eğribel, E. ve Özcan, U. (2006). Baykan Sezer Sosyolojisi Açısından Anadolu’nun 
Türkleşmesi ve Osmanlı’nın Batıcılaşması Olayı: Türk Toplum Tarihinin 
Birbiriyle Çelişkili/Uyumsuz İki Ekseni. E. Eğribel, U. Özcan (Ed.), 
Sosyoloji Ve Coğrafya, İçinde. (21–28 ss.). Birinci Basım, İstanbul: 
Kızılelma Yayıncılık. 

Ercan, F. (2001). Toplumlar Ve Ekonomiler, İkinci Basım, İstanbul: Bağlam 
Yayınları,  

Erkan, H. (2004) Ekonomi Sosyolojisi, 5. Baskı, İzmir: Barış Yayınları Fakülteler 
Kitapevi. 

Gerbier, B. (2003). Kapitalizmin Bugünkü Aşaması Olarak Jeoekonomik 
Emperyalizm. F. Başkaya (Ed.), Küreselleşme Mi? Emperyalizm Mi? 
Piyasa Efsanesinin Çöküşü, İçinde, (Çev: M. A. Kılıçbay), İkinci Baskı, 
Ankara: Ütopya Yayınları, 107–118 s. 

Gray, C. S. Ve G. Sloan. (2003). Neden Jeopolitik?, (Ed.), C. S. Gray-G. Sloan, 
Jeopolitik, Strateji Ve Coğrafya, İçinde, (Çev. Tuğrul Karabacak), Ankara: 
ASAM Yayınları. 

Gulbenkian Komisyonu. (2003). Sosyal Bilimleri Açın, Sosyal Bilimlerin Yeniden 
Yapılanması Üzerine Rapor. (Çev. Şirin Tekeli), Dördüncü Basım, 
İstanbul: Metis Yayınları. 

Günel, K. (2004). Coğrafyanın Siyasal Gücü, 4. Baskı, İstanbul: Çantay Kitapevi. 



134                  Gözgü, F. (2016). Diaspora's Praxis between Geography Sociology Economics 

İlhan, S. (1989). Jeopolitik Duyarlılık, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

İlhan, S. (1999). Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası, Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi Yayınları. 

İlhan, S. (2002). Jeopolitik Kavramı ve Unsurları. Avrasya Dosyası, Jeopolitik Özel. 
Cilt 8, Sayı 4, Kış 2002, 318–322 s. 

İnan, Ş. (2004). Yeni Bir Bilim Dalı Olarak Jeoekonomi. Uludağ Üniversitesi Genç 
Bilim Adamları Sempozyumu, Değişen Dünyada Türkiye’nin Önemi. Cilt II, 
6–7 Mayıs 2004, (439-461 ss.), Bursa:Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat 
Kurulu Yayınları No:7.  

Karabulut, B. (2005) Strateji, Jeostrateji, Jeopolitik. Uluslararası İlişkilerde 
Anahtar Kavramlar Serisi: 1, Birinci Baskı, İstanbul: Platin Yayıncılık. 

Kızılçelik, S. (2001). Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Ankara: Anı Yayıncılık. 

Kızılçelik, S. (2006). Sosyolojide Coğrafyacı Görüşler: İbni Haldun, Montesquieu 
ve Fernand Braudel Ekseninde Bir Değerlendirme. E. Eğribel, U. Özcan 
(Ed.), Sosyoloji Ve Coğrafya, İçinde. (138–155 ss.). Birinci Basım, 
İstanbul: Kızılelma Yayıncılık. 

Kotler, P., S. Jatusripitak, S. Maesincee. (2000). Ulusların Pazarlanması. (Çev. 
Ahmet Buğdaycı), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. 

Köni, H. (2001). Genel Sistem Kuramı Ve Uluslararası Siyasetteki Yeri. Jeopolitik-
Stratejik-Terör Dizisi: 4, Ankara: ASAM Yayınları. 

Kuloğlu, A. (2002) Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye. Avrasya Dosyası, 
Jeopolitik Özel. Cilt 8, Sayı 4, Kış 2002, 5–21 s. 

Lacoste, Y. (2004). Coğrafya Savaşmak İçindir, (Çev. Aylin Ertan), İstanbul: Doruk 
Yayınları. 

Lorot, P. (2006) La Geoeconomie, Nouvelle Grammaire Des Rivalites 
Internationales. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001147.pdf 

Luttwak, E. (2006) The Theory And Practice Of Geo-Economics. 
http://www.ias.berkeley.edu/lec/jaytate/peis101/day24_Luttwak.htm. 

Mütercimler, E. (2000). 21. Yüzyıl ve Türkiye, İkinci Basım, İstanbul: Güncel 
Yayıncılık. 

Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Özdağ, Ü. (1999). Jeopolitikten Jeoekonomiye. Jeoekonomi. Cilt 1, Sayı 1, Bahar, 
Ankara, 3–6 s. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2016, 6 (2), 107-136.  135 
 

Özkalp, E. (1993) Sosyolojiye Giriş, Geliştirilmiş 6. Baskı, Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Yayınları Yayın No:87. 

Prohnitchi, V. (2006) Integration Of The Republic Of Moldova Into The European 
Union: Geoeconomic Action and Implications. 
http://www.ipp.md/biblioteca1.php?l=en&id=45. 

Sezer, B. (2006). Sosyoloji Ve Coğrafya Ders Notları. E. Eğribel, U. Özcan (Ed.), 
Sosyoloji Ve Coğrafya, İçinde. (51–99 ss.). Birinci Basım, İstanbul: 
Kızılelma Yayıncılık. 

Sönmezoğlu, F. (2000) Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul: Der Yayınları. 

Sparke, M. ve V. Lawson. (2006) Geo-economics: Entrepreneurial Geographies of 
the Global-Local Nexus. http://faculty.washington.edu/spake/EG.pdf 

Sun-Tzu. (1992). Savaş Sanatı, (Çev. S. Özburun, Z. Ataman), İstanbul: Anahtar 
Kitaplar Yayınevi.  

Tarakçı, N. (2003). Devlet Adamı Bilimi: Jeopolitik Ve Jeostrateji, İstanbul: Çantay 
Kitapevi.  

Taşer, S. (2006). Anadolu’da Jeoekonomik Yapının Tarihsel Etkileri. Uludağ 
Üniversitesi II. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, “Doğumunun 
125. Yılında Türkiye’nin Önemi”. (363-380 ss.), Bursa: Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No:12. 

Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1997). Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve 
Kalkınma, İstanbul: Çantay Kitapevi. 

Wallersteın, I. (1993). Jeopolitik Ve Jeokültür. (Çev. Mustafa Özel), İstanbul: İz 
Yayıncılık. 

 

  



136                  Gözgü, F. (2016). Diaspora's Praxis between Geography Sociology Economics 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of Strategic 
Research Academy and its content may not be copied or emailed to multiple sites or 
posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, 
users may print, download, or email articles for individual use. 

 


