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TÜRKİ
YE'Nİ
N COĞRAFÎ BÖLGELERİ
COĞRAFÎ BÖLGELERE Gİ
Rİ
Ş
a. Türkiye'nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Önemi
Türkiye, Kuzey yarı
mkürede, "Eski Dünya Karaları
" adıverilen Asya, Avrupa ve Afrika
kı
taları
nı
n birbirine en çok yaklaş
tı
ğ
ıyerde bulunmaktadı
r. 36 ve 42 derece kuzey paralelleri
ile 26 ve 45 derece doğu meridyenleri arası
nda yer alı
r. Yüzölçümü 814 578 km2 dir.
Türkiye, Asya'da Sovyetler Birliği, İ
ran, Irak ve Suriye; Avrupa' da Bulgaristan ve
Yunanistan ile sı
nı
r komş
usudur. Yurdumuzun bu devletlerle olan sı
nı
rlarıdeğiş
ik
zamanlarda yapı
lan antlaş
malarla çizilmiş
tir. İ
ranla olan sı
nı
rı
mı
z esas olarak 1639 yı
lı
nda
imzalanan Kasr-ıŞirin Antlaş
ması
'na dayanı
r. Diğer komş
uları
mı
zla olan sı
nı
rları
mı
z ise,
Atatürk'ün önderliğ
inde baş
latı
lan Millî Mücadele sı
rası
nda ve sonrası
nda imzalanan
antlaş
malarla belirlenmiş
tir. Sovyetler Birliği ile olan sı
nı
rı
mı
z Gümrü (1920), Moskova (1921)
ve Kars (1921) Antlaş
maları
; Suriye ile olan sı
nı
rı
mı
z Ankara Antlaş
ması(1921); Yunanistan
ve Bulgaristanla olan sı
nı
rı
mı
z Lozan Barı
şAntlaş
ması(1923); Irak ile olan sı
nı
rı
mı
z ise
Ankara Antlaş
ması(1926) çerçevesinde belirlenmi ş
tir. Ancak, Suriye sı
nı
rı
mı
z bu günkü
ş
eklini, 1939 yı
lı
nda Hata y'ı
n Anav atan a katı
lmas ıile almı
ş
tı
r.
Üç tarafıdenizlerle çevrili olan yurdumuzun kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz,
batı
sı
nda Ege denizi yer alı
r. Toprakları
mı
zı
n kuzeybatıkı
smı
nı
n ortası
nda ise Marmara
denizi ve Boğ
azlar bulunur. Marmara denizi İ
stanbul ve Çanakkale Boğazları
, önemli deniz
yolları
mı
zdı
r. Karadeniz ve Akdeniz arası
ndaki bağlantıbu yollarla sağlanı
r. Karadeniz
çevresindeki ülkelerin limanları
ndan kalkan gemiler bu yollardan geçerek Akdeniz'e ve
okyanuslara açı
labilirler.
Yurdumuz, ekonomik yapıbakı
mdan dünyanı
n farklıbölgeleri arası
nda bulunur. Doğu
ve güneydoğusunda zengin petrol yatakları
na sahip Orta Doğu ülkeleri yer alı
r. Söz konusu
ülkeler, sahip olduklarıbu önemli yer altıkaynağı
na karş
ı
lı
k, ekonomik bakı
mdan fazla
geliş
ememiş
lerdir. Öte yandan,kuzeybatı
mı
zda yer alan Orta ve BatıAvrupa ülkeleri ise,
endüstri bakı
mı
ndan geliş
mişülkelerdir. İ
ş
te, ekonomileri böylesine farklıve birbirine muhtaç
bu ülkeler arası
ndaki bağlantı
yısağlayan en kı
sa kara ve demir yollarıülkemizden geçmektedir.
Ülkemiz ayrı
ca eski Asya Türk kültürünün Avrupa'ya, daha sonra da Avrupa'nı
n
ilerlemelerinin Asya'ya yayı
ldı
ğıbir geçit alanı
dı
r.
Türkiye, tabiî kaynakları
nı
n çeş
itliliği, elveriş
li iklimi ve sahip olduğu geniştarı
m
imkânlarısayesinde hı
zla geliş
en bir ülkedir. Ayrı
ca geliş
en endüstrisi, dinamik nüfusu, sağlı
k
ve eğitim alanları
nda olumlu yöndeki değiş
meleriyle sürekli bir kalkı
nma içerisindedir.
Bunları
n yanısı
ra, bulunduğu bölgede en sı
k kara ve demir yolu ağıile Orta Doğu ülkeleri
arası
nda her yönden güçlülüğ
ü ve geliş
miş
liği ile dikkatleri üstüne çeken bir ülkedir. Bu
geliş
mesinde, izlenen Atatürk İ
lke ve İ
nkı
lâpları
nı
nş
üphesiz önemli rolü vardı
r.

b. Bölge, Bölüm, Yöre Kavramları
Bölge
Karalar üzerinde yer ş
ekilleri, iklim, bitki örtüsü, nüfus dağı
lı
ş
ıve ekonomik yapı

Cografî bölgelere giriş

3

bakı
mı
ndan birbirinden farklıyerler vardı
r. Bazıyerler dağlarla, bazıyerler de düzlüklerle
kaplı
dı
r. Her zaman yağı
ş
lı
, sı
cak veya kurak iklimlerin etkili olduğu yerlerin yanısı
ra bitki
örtüsü bakı
mı
ndan sı
k orman ve bozkı
rlarla kaplıalanlar da vardı
r. Karalar üzerinde
ekonomik bakı
mdan tarı
m veya endüstri faaliyetlerinin ön plânda olduğu farklıyerler de
görülebilir. Buna dayalıolarak nüfus bazıyerlerde yoğ
un bazıyerlerde seyrektir. Bu yerlere
sahip olduklarıözelliklere göre dağlı
k bölge, endüstri bölgesi, çöl bölgesi, yoğun nüfuslu
bölge gibi isimler alı
rlar. Buna göre; tabiî, beş
eri veya ekonomik özellikleri ile diğer
alanlardan ayrı
lan, fakat kendi sı
nı
rlarıiçerisinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir.
Bölüm
Bir bölge, kendi sı
nı
rlarıiçinde tabiî, beş
erî ve ekonomik özellikleri bakı
mı
ndan
bütünüyle aynıdeğildir, yer yer bazıfarklı
lı
klar gösterir. İ
ş
te, kendi içinde benzer özellikleri
daha çok olan, bölgeden küçük bu alanlara bölüm denir. Karadeniz Bölgesi'nin "Doğu
Karadeniz Bölümü" gibi.
Bu bölüm, her mevsim yağı
ş
lıiklimi, gür bitki örtüsü, yoğ
un kı
r nüfusu ve çay ürünü ile
bölgenin diğer bölümlerinden ayrı
lmaktadı
r.
Yöre
Yöre, coğrafî özellikleri bakı
mı
ndan kendine özgü görünüş
ü olan, bölümden daha küçük
alanlara denir. Antalya Bölümü'nün "Göller Yöresi" gibi. Türkiye'nin 7 coğrafî bölgesinin her
birinin kendi içinde bölümle ri olduğu gibi çok sayı
da yöreleri de vardı
r.
Türkiye'nin idarî Bölümleri
Türkiye, idarî bakı
mdan da bazıbölümlere ayrı
lı
r. Buna göre yurdumuz merkezî idare
kuruluş
u bakı
mı
ndan, coğrafi durumuna, ekonomik ş
artları
na, kamu hizmetler inin
gereklerin e ve ulaş
ı
m durumuna bakı
larak illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara ayrı
lı
r.
Bunlara Mülkî İ
dare Bölümleri denir. İ
l sı
nı
rlarıçizilirken coğrafî bölgelerin belirlenmesinde
aranan ş
artlara tamamı
yla uyulmaz. Özellikle ilçe ve bucakları
n il merkezine yakı
nlı
ğı
,
yollarla olan bağ
lantı
sıgöz önüne alı
nı
r. Bu sebeple iller, birbirinden farklıcoğrafi bölgelerden
topr ak almı
şolabi lirl er. Çorum ve Tokat iller i gibi.

c. Türkiye'nin Coğ
rafî Bölgeleri
Coğrafî bölgeleri meydana getiren ş
artları
n sı
ralanı
ş
ı
nda bölgenin konumu, yer ş
ekilleri,
iklimi, bitki örtüsü ile nüfusu ve ekonomik özellikleri baş
ta gelir. Bütün bu özellikler göz
önünde bulundurularak 1941 yı
lı
nda yapı
lan Birinci Türk Coğrafya Kongresi'nde Türkiye
yedi coğrafî bölgeye ayrı
lmı
ş
tı
r. Bazıbölgelerimiz, yurdumuzun çevresindeki denizlerin
kı
yı
sı
nda bulunur ve bu denizlerin adı
nıalı
r. Bunlar; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz
Bölgeleridir. Diğer bölgelerimiz ise yurdumuzun iç kı
sı
mları
nda olup "Anadolu" adıile
anı
lı
rlar. Bunlar; İ
ç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir.
Bölgelerimizin kendi sı
nı
rlarıiçinde coğrafî özelliklerin bütünüyle aynıolmadı
ğı
nı
, az da
olsa bazıfarklı
lı
kları
n bulunduğunu, bunun da her bölge içinde ayrıbölümleri meydana
getirdiğini öğrenmiş
tik. Buna göre yurdumuzun bölge ve bölümleri ş
öyledir:
1. Karad eniz Bölge si
a) Doğu Karade niz Bölüm ü
b) Orta Kara deniz Bölüm ü
c) Bat ıKara deni z Bölüm ü
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2. Marma ra Bölge si
a) Yı
ld ı
z Da ğ
larıBölüm ü
b) Ergene Bölüm ü
c) Güney Marma ra Bölüm ü
ç) Çatalca -Kocaeli Bölümü
3. Ege Bölgesi
a) Ege Böl ümü
b) İ
ç Bat ıAnad olu Bölü mü
4. Akde niz Bölg esi
a) Adana Bölümü
b) Antaly a Bölüm ü
5. Güne ydo ğ
u Anado lu Bölge si
a) Dicle Bölümü
b) Ort a F ı
rat Bölü mü
6. Do ğu Ana dol u Böl ges i
a) Yuka rıFı
rat Bölü mü
b) Erzuru m-Kars Bölüm ü
c) YukarıMurat -Van Bölümü
ç) Hakk âri Bölü mü
7. İ
ç Ana dol u Böl ges i
a) Konya Bölümü
b) Yuka rıSaka rya Bölü mü
c) Orta Kı
zı
lı
rmak Bölüm ü
ç) Yuka rıKı
zı
lı
rmak Bölüm ü
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KARADENİ
Z BÖLGESİ
Bölgenin Genel Özellikleri
Karadeniz Bölgesi, Anadolu'nun kuzeyinde adı
nıaldı
ğıdeniz boyunca dar bir ş
erit
biçimindeuzan ı
r. Doğuda Türk-Sovyet sı
nı
rı
ndan baş
lar, batı
da AdapazarıOvasıile Bilecik'in
doğusuna kadar devam eder. Güney sı
nı
rı
, doğuda Çoruh ve Kelkit vadilerinin güneyinde
uzanan dağları
n dorukları
nıtakip eder. Orta kesimde Tokat ve Corum illerinin bir bölümünü,
bat ı
da da Sakarya Irmağı
'nı
n orta kesimini içine alı
r.
Karadeniz Bölgesi, kapladı
ğıalan bakı
mı
ndan üçüncü büyük bölgemizdir. Genellikle
dağlı
ktı
r. Dağsı
ralarıdoğuda yüksektir. Bu yükseklik batı
ya doğru azalarak Orta Karadeniz
Bölümü'nde 2000 m nin altı
na düş
er. BatıKaradeniz Bölümü'nde yeniden yükselir. Ancak
batı
daki bu dağlar da Doğu Karadeniz dağlarıkadar yüksek değildir. Bu dağlar arası
nda ve
kı
yış
eridinde verimli ovalar yer alı
r. İ
ç kesimlerden gelerek Orta Karadeniz Bölümü'nde
denize ulaş
an Kı
zı
lı
rmak ve Yeş
il ı
rmak ağı
zları
nda bir delta oluş
turmu ş
lard ı
r.
Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kı
yı
ya paralel uzanı
r. Bu yüzden bu kı
yı
ları
mı
z boyuna
kı
yıözelliğini taş
ı
r. Kı
yı
lar, Kı
zı
lı
rmak ve Yeş
ilı
rmak ağzı
nda meydana gelen deltalar dı
ş
ı
nda
çoğu yerde diktir. Küçük koylar hariç kı
yı
larda önemli girinti ve çı
kı
ntı
lar yoktur. Bu yüzden
bölge, Sinop dı
ş
ı
nda büyük gemileri barı
ndı
racak tabiî girintilerden yoksundur. Trabzon,
Giresun, Samsun, Zonguldak ve Ereğli Limanları
, bu kı
yı
ları
mı
zda dalgakı
ranlarla korunan
sunî limanlardı
r. Denizciliğin bölge halkı
nı
n yaş
ayı
ş
ı
ndaki önemi öteden beri büyüktür.
Balı
kçı
lı
k ve deniz ulaş
tı
rmacı
lı
ğıile hayatı
nıkazananları
n sayı
sıçoktur.
Karadeniz Bölgesi, genel olarak her mevsim yağı
ş
lı
dı
r. Mevsimler arası
ndaki sı
caklı
k
farkıazdı
r. Bunun sebebi, bölgenin deniz kenarı
nda oluş
u ve dağları
n kı
yı
nı
n hemen gerisinde
yükselmesidir. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri, dağları
n denize bakan
yamaçları
nda yükselerek yoğunlaş
ı
r ve her mevsimde yağı
ş
lara sebep olur. İ
klimin bu
karakteri sayesinde bölge, Türkiye'nin tabiî orman alanı
dı
r.
Karadeniz Bölgesi nüfusu çok olan bir bölgemizdir. Bölgenin tarı
m alanlarısı
nı
rlı
olması
na rağmen nüfusun büyük bir kı
smıyine de tarı
mla uğraş
ı
r. Son yı
llarda bölgede
endüstrinin geliş
mesi, özellikle doğuda çay, batı
da da demir-çelik endüstrilerinin kurulması
bu bölgeden baş
ka bölgelere olan göçleri kı
smen yavaş
latmı
ş
tı
r.
Karadeniz Bölgesi üç bölümde incelenir:
a. Doğu Karadeniz Bölümü
b. Orta Karadeniz Bölümü
c. BatıKaradeniz Bölümü
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a. Doğu Karadeniz Bölümü
Doğu Karadeniz Bölümü, doğuda Sovyetler Birliği sı
nı
rı
ndan baş
layı
p batı
da Ordu'nun
doğusunda Melet çayı
na kadar devam eder. Bölüm kı
yış
eridini ve bu kı
yı
nı
n gerisindeki
alanıiçine alı
r. Bölgenin en dağlı
k bölümü burası
dı
r. Dağlar, kı
yı
dan içeriye doğru iki sı
ra
oluş
turur. Birinci sı
rayıoluş
turan Giresun ve Rize Dağları
, kı
yı
nı
n hemen gerisinde doğuya
doğru yükselerek uzanı
r. Giresun Dağları
nda yükselti 3000 metreyi bulur. Rize Dağları
nda ise
3500 metreyi aş
ar, hatta 4000 metreye yaklaş
ı
r (Kaçkar Dağı3932 m). Bu sı
ra dağları
n
güneyinde dar ve uzun bir oluk biçimindeki Çoruh ve Kelkit vadileri yer alı
r. Yerkabuğundaki
kı
rı
klar boyunca uzanan bu vadiler yurdumuzun en çok sarsı
lan alanları
ndandı
r. Çoruh-Kelkit
oluğunun güneyinde, bölümün güney sı
nı
rı
nıoluş
turan Çimen, Kop, Mescit, Akdağve
Yalnı
zçam dağlarıyer alı
r. Bu dağları
n yükseklikleri de yer yer 3000 metreyi aş
ar.
Eğimin fazla, toprağı
n killi, yağı
ş
ları
n da bol olmasıbölümde toprak kaymaları
na
(heyelan) sebep olur. Buradaki Tortum gölü ve Sera gölü heyelan sonucunda meydana
gelmiş
tir.
Doğu Karadeniz Bölümü'nde dağlar kı
yı
nı
n hemen gerisinde yükselir. Bu yüzden
kı
yı
daki düzlükler çok dardı
r. Ayrı
ca kı
yıile iç kesimler arası
ndaki ulaş
ı
m da oldukça zordur.
Bağlantı
, ancak bazıgeçitlerle sağlanı
r. Bunlardan en iş
lek olanıTrabzon'un güneyindeki
"Zigana Geçidi"dir.
Kı
yıile iç kesimler arası
nda iklim ve bitki örtüsü de farklı
dı
r. Kı
yış
eridinde Türkiye'nin
tipik Karadeniz iklimi hüküm sürer. Her mevsim yağı
ş
lı
dı
r. Yaz kuraklı
ğıbelirsizdir. Rize'de
ortalama yı
llı
k yağı
ştutarı2500 mm yi bulur. Buna bağlıolarak bitki örtüsü, gür ve sı
k
ormanlardı
r. İ
ç kesimlere gidildikçe, iklim sertleş
ir, yerini kara iklimine bı
rakı
r. Kı
ş
ları
n uzun
ve karlıgeçtiği bu bölümlerde orman seyrekleş
ir, bazıkesimler bütünüyle çı
plaklaş
ı
r.
Karadeniz Bölgesi'nde kı
r nüfusunun en yoğun olduğu yerler, bu bölümün kı
yı
ş
eridindedir. Halkı
n çoğu köylerde yaş
ar. Bölümün baş
lı
ca ş
ehirleri de kı
yı
da sı
ralanmı
ş
tı
r.
Bunlar doğudan batı
ya Rize, Trabzon ve Giresun'dur. Bu ş
ehirlerin en büyüğü Trabzon'dur.
Çok eski bir ş
ehir olan Trabzon, tarihî İ
ran transit yolunun Erzurum
Yaylası
'ndan geçerek Zigana geçidi vası
tası
yla denize ulaş
tı
ğıyerde kurulmuş
tur. Bu gün
modern limanıile bir ticaret, Karadeniz Teknik Üniversitesiyle de bir eğitim ve kültür
merkezidir.
Bölümün kı
yış
eridi Türkiye'de de kı
r nüfusunun en yoğun olduğu yerdir. Ancak toplu
köyler azdı
r. Köy evleri, araziye tek tek serpilmiş
tir. Bazen 5-10 ev bir mahalle oluş
turacak
ş
ekilde kümelenmiş
tir. Köyler arası
nda kesin bir sı
nı
r yoktur. Bu türlü yerleş
menin baş
lı
ca
sebebi, ekilebilen arazinin küçük parçalar halinde yamaçlara dağı
lmı
şolması
dı
r. Buna karş
ı
lı
k
iç kesimlerde köyler daha topludur. Ancak buralarda nüfus yoğunluğu daha azdı
r. Bu kesimin
baş
lı
ca ş
ehirleri ise Gümüş
hane, Bayburt ve Artvin'dir. Bu ş
ehirler, kı
yı
dakilere göre daha
küçüktür.
Bölümün kı
yış
eridinde yağı
ş
ları
n her mevsime dağı
lmı
şolması
, buğdayı
n yerini mı
sı
rı
n
alması
na sebep olmuş
tur. Mı
sı
r, besin maddesi olmak yetiş
tirilen önemli bir tarı
m ürünüdür.
Yetiş
tirilen diğer ürünler tütün, patates, soya fasulyesi ve fasulyedir. Ayrı
ca elveriş
li
iklimi sayesinde Rize dolayları
nda turunçgiller (özellikle mandalina ve portakal) de
yetiş
tirilir. Ancak kı
yıkesiminin en önemli ürünü çay ve fı
ndı
ktı
r. Bol yağı
ş
lıiklimde ve fazla
yı
kanmı
şkireçsiz topraklarda iyi geliş
en çay, Giresun'dan Sovyetler Birliği sı
nı
rı
na kadar
uzanan kı
yış
eridinde yetiş
ir. Bu gün bu alanda önemli oranda mı
sı
r tarı
mı
nı
n yerini alan çay,
ekonomik değeri yüksek bir bitkidir. Halkı
n baş
lı
ca gelir kaynağı
dı
r. Yurdumuzun çay
ihtiyacı
nı
n tamamıburadan karş
ı
lanı
r. Bölümde çay iş
leyen ve pazarlamaya hazı
rlayan çok
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sayı
da fabrika ve atölye vardı
r. Çay Kurumunun (Çay Kur) merkezi Rize'dedir. Üretilen çayı
n
bir kı
smıihraç edilmektedir.
Bölümün diğer önemli ürünü fı
ndı
ktı
r. En iyi fı
ndı
klar Ordu ile Trabzon arası
ndaki
alanda yetiş
mektedir. Ilı
k, nemli bir ortamda ve humuslu, killi topraklarda iyi yetiş
en fı
ndı
k,
halkı
n baş
lı
ca gelir kaynağı
dı
r. Eskiden beri çeş
itli ülkelere ihraç edilen fı
ndı
ktan büyük
gelir sağlanmaktadı
r. Fı
ndı
k alı
m ve satı
m iş
lerini gerçekleş
tirmek üzere Giresun'da
Fı
ndı
kİ
stihsal Kooperatifleri Birliği (Fİ
SKO Bİ
RLİ
K) kurulmuş
tur.
Hı
zlınüfus artı
ş
ı
, arazinin çok parçalanmı
şolmasıve ekim sahaları
nı
n azlı
ğı
, bölümde
geçim problemleri doğurmuş
tur. Bu yüzden kı
yış
eridinde halkı
n bir kı
smıdenizciliğe
yönelerek geçimlerini balı
kçı
lı
k ve özellikle deniz ulaş
tı
rmacı
lı
ğı
yla sağlamaktadı
r. Halkı
n bir
kı
smıda baş
ka bölgelere göç etmektedir. Ancak son yı
llarda bölümde endüstri kuruluş
ları
nı
n
artmasıile göç edenlerin sayı
sı
nda bir azalma olmuş
tur.
İ
ç kesimlerde nüfus dağı
lı
ş
ı
nda olduğu gibi, tarı
m ürünlerinde de farklı
lı
klar
görülmektedir. Burada tarı
m ürünlerinin çeş
idinde bir azalma göze çarpar. En çok buğday ve
arpa yetiş
tirilir. Hayvancı
lı
k da yapı
lı
r.
Doğu Karadeniz Bölümü'nde iş
letilen en önemli yer altıkaynağıArtvin yakı
nları
ndaki
Göktaş(Murgul)'ta çı
kartı
lan bakı
r madenidir. Türkiye'de üretilen bakı
rı
n yarı
sıburadan elde
edilir. Göktaşyöresinden çı
kartı
lan bakı
rlar aynıyerdeki fabrikada ve Samsun Bakı
r
İ
ş
letmelerinde iş
lenmektedir.
Bu bölüm, gür ormanları
, yaylaları
, ş
ifalısularıile yurdumuzun cennet köş
elerinden
biridir. Trabzon'daki Atatürk Köş
kü, Maçka'daki Sümela Manastı
rıile Tortum Çağlayanıda
bölümün önemli turizm değerlerindendir.

b. Orta Karadeniz Bölümü
Karadeniz Bölgesi'nin bu bölümü, Melet çayı
ndan Sinop'un doğusuna kadar olan kı
yı
ları
ve bu kı
yı
ları
n gerisindeki genişalanıkaplar. Doğu Karadeniz Bölümü'ne göre güneye daha
fazla sokularak Tokat ve Çorum illerinin büyük bölümleri ile Amasya ilinin tamamı
nıiçine
alı
r. Yer ş
ekilleri bakı
mı
ndan Doğu Karadeniz Bölümü'ne göre daha sade görünümlüdür.
Burada yükseltiler azalmı
ş
, kı
yıile iç kesimler arası
nda ulaş
ı
m kolaylaş
mı
ş
tı
r. Orta
yükseklikteki Canik dağ
larıkı
yıboyunca uzanı
r. İ
ç kesimlerdeki dağlar ise batı
ya doğru
birbirinden ayrı
larak uzanı
rlar. Bu dağlar genişvadilerle parçalanmı
ş
tı
r. Burada tarı
ma
elveriş
li alanlar daha çoktur. Kı
zı
lı
rmak'ı
n aş
ağıkesimi ile Yeş
ilı
rmak ve büyük kolu olan
Kelkit'in aş
ağıkesimi bu bölümde yer alı
r. Kı
zı
lı
rmak ve Yeş
ilı
rmak, Karadeniz'e ulaş
tı
kları
yerde büyük birer delta oluş
turmuş
lardı
r. Yeş
ilı
rmak ağzı
nda Çarş
amba, Kı
zı
lı
rmak ağzı
nda
ise Bafra Ovalarımeydana gelmiş
tir. Bu bölümde yağı
ş
lar doğu bölümüne göre daha azdı
r.
Yı
llı
k yağı
ştutarı1000 mm nin altı
ndadı
r. Çünkü buradaki dağlar, doğudaki kadar yüksek
değildir. Denizin etkisi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir. Bu durum, kı
yıile iç kesimler
arası
ndaki iklim farkları
nı
n, Doğu Karadeniz Bölümü kadar belirgin olmaması
nısağlamı
ş
tı
r.
Bu bölümde ormanlar doğu bölümüne göre daha azdı
r. Yamaçlarda bozulmuşorman ve
fundalı
klar yer alı
r. Dağları
n fazla yüksek olmayı
ş
ı
, kı
yıile iç kesimler arası
ndaki ulaş
ı
mıda
kolaylaş
tı
rmı
ş
tı
r.
Bu bölüm de sı
k nüfusludur. Fakat yoğunluk Doğu Karadeniz Bölümü'nün kı
yı
ş
eridindeki kadar fazla değildir. Nüfus daha çok iç kesimlerdeki ovalarda, verimli tarı
m
alanları
nda toplanmı
ş
tı
r. Kı
yı
da kurulmuşen büyük ş
ehir Samsun'dur. Samsun, eski çağlardan
beri İ
ç Anadolu'nun Karadeniz'e açı
lan kapı
sı
dı
r. Karadeniz kı
yı
ları
nı
n en büyük ve en canlı
liman ş
ehri, büyük bir ticaret ve endüstri merkezi (sigara, bakı
r iş
leme, besin vb.) olan
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Samsun, 19 Mayı
s Üniversitesi' nin açı
lmasıile de bir kültür merkezi olmuş
tur.
Kı
yı
daki öteki ş
ehirler nispeten küçüktür. Baş
lı
calarıOrdu, Bafra ve Çarş
amba'dı
r.
Bölümün diğer ş
ehirleri iç kesimlerde olup orta büyüklüktedir. Tokat, Çorum, Amasya,
Merzifon, Turhal ve Zile baş
lı
caları
dı
r.
Samsun, Millî Mücadelemizde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Atatürk, yurdumuzu
iş
galcilerden kurtarı
p bağı
msı
z bir devlet kurma mücadelesini 19 Mayı
s 1919'da burada
baş
latmı
ş
tı
r. Mustafa Kemal, Samsun'dan sonra Havza'ya gelmiş
, Millî Mücadele
konusundaki kesin kararı
nıTürk milletine ilk defa burada açı
klamı
ş
tı
r. Hemen ardı
ndan
gittiği Amasya'da yayı
nladı
ğıgenelge ile de vatanı
n bütünlüğünün ve milletin bağı
msı
zlı
ğı
nı
n
tehlikede olduğunu belirterek, milletin bağı
msı
zlı
ğı
nı
n yine milletin azim ve kararı
yla
kurtarı
lacağı
nı söylemiş
tir. "Amasya Genelgesi" adı
yla anı
lan bu genelge,Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde yer alan çok önemli bir belgedir. Bu bakı
mdan Havza ve Amasya
ş
ehirleri Millî Mücadele tarihimizde ayrıbir yere sahiptir.
Orta Karadeniz Bölümü önemli bir tarı
m alanı
dı
r. İ
ki büyük delta ovasıile içteki çöküntü
ovalarıve vadi tabanlarıekime-dikime elveriş
li alanlarıoluş
tururlar. İ
klimin de tarı
ma
uygunluk göstermesi, burada çok çeş
itli ürünlerin yetiş
mesini ve bol ürün alı
nması
nı
sağlamı
ş
tı
r. Kı
yıkesiminde mı
sı
r ve fı
ndı
k, iç kesimlerde buğday ve ş
eker pancarıtarı
mı
önem kazanı
r. Hem kı
yı
da,hem içteki ovalarda önemli gelir kaynakları
ndan biri de tütündür.
Bölüm, yer altıkaynaklarıbakı
mı
ndan zengin değildir. Sadece Çeltek (Amasya ili)'te
linyit yataklarıvardı
r.
Her yı
l açı
lan Samsun Fuarıve kı
yış
eridindeki plajlar, bölgenin turizm değerleridir.

c. BatıKaradeniz Bölümü
Bu bölüm, Kı
zı
lı
rmak deltası
nı
n batıkenarı
ndan baş
layı
p Adapazarıve Bilecik'in
doğusuna kadar uzanı
r. Güneyde Ilgaz ve Köroğlu dağları
nıiçine alı
r. Bölüm genel olarak
dağlı
ktı
r. Bu dağlar kı
yı
dan içerilere doğru üç sı
ra halinde uzanı
r. Bunlar kuzeyde Küre
dağları
, Güneyde Bolu-Ilgaz dağları
, daha güneyde de Köroğlu dağları
dı
r. Bu dağlar arası
nda
yer yer geniş
leyen vadiler ve ovalar vardı
r. Düzce, Bolu, Kastamonu Ovalarıbunlardandı
r.
Genel olarak kı
yış
eridi bol yağı
şalı
r. Yı
llı
k yağı
ştutarı1000-1200 mm arası
ndadı
r. Kı
ş
sı
caklı
klarıdüş
ük, donlu günler fazla; yazlar serindir. Buna karş
ı
lı
k iç kesimler daha az
yağı
ş
lı
dı
r. Yaz kuraklı
ğıdaha belirgin olup kı
ş
lar soğuk ve kar yağı
ş
lıgeçer. Yenice (Kilyos)
ve Bartı
n Çayıbölümün önemli akarsuları
dı
r. Bartı
n Çayı
, denize döküldüğü yerden 7 km
içeriye kadar, üzerinde küçük gemilerin iş
leyebildiği yurdumuzun tek akarsuyudur.
BatıKaradeniz Bölümü Türkiye'nin sı
k nüfuslu alanları
ndandı
r. Kı
yıkesiminde,
özellikle Zonguldak yöresinde yoğunluk fazladı
r. İ
ç kesimlerde ise nüfus daha çok vadilerde
ve ovalarda toplanmı
ş
tı
r. Bölümün en büyük ş
ehri, kı
yı
da yer alan ve önemli bir liman ş
ehri
olan Zonguldak'tı
r. Zonguldak, demir yolu ile Anadolu'nun iç kesimlerine kadar bağlanmı
ş
tı
r.
Bu ş
ehir, maden kömürü yatakları
nı
n ortaya çı
kmasıile hı
zla geliş
miş
tir. Karadeniz
Ereğlisi'nden Amasra'ya kadar genişbir alana yayı
lmı
şbulunan maden kömürü yatakları
nda,
1 milyar ton civarı
nda kömür rezervinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu havza, Türkiye'nin
tek maden kömürü havzası
dı
r. Bu maden kömürü yatakları
, Sovyetler Birliği dı
ş
ı
nda hiç bir
komş
umuzda yoktur. Üretilen maden kömürleri demir yolu ile yurdumuzun her tarafı
na
gönderilmektedir.
Kı
yış
eridinin orta büyüklükteki baş
lı
ca diğer ş
ehirleri Sinop ve Ereğli'dir. Sinop Limanı
,
Karadeniz kı
yı
ları
nı
n tek tabiî limanıolması
na rağmen, güney kesiminin dağlı
k olması
, ard
ülkesi ile bağlantı
sı
nızorlaş
tı
rmı
şve limanı
n geliş
mesini engellemiş
tir. Ereğli, Türkiye'nin
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ikinci demir-çelik fabrikası
nı
n kurulduğu yerdir. İ
ç taraflarda yer alan ş
ehirler de orta
büyüklüktedir. Bunları
n baş
lı
caları
; Kastamonu, Bolu, Düzce, Tosya, Bartı
n ve Karabük'tür.
Karabük, demir-çelik endüstrisinin kurulmasıile büyük bir geliş
me göstermiş
tir. Türkiye'de
ilk demir-çelik fabrikasıburada kurulmuş
tur.
Kastamonu, Atatürk'ün 25 Ağustos 1925 tarihinde kı
yafet değiş
ikliğini baş
lattı
ğ
ış
ehir
olmasıbakı
mı
ndan da tarihî bir öneme sahiptir.
Bu bölümün diğer yer altızenginliği de Küre bakı
r yatakları
dı
r. Buradan çı
karı
lan bakı
r
cevheri Samsun Bakı
rİ
ş
letmeleri'nde iş
lenir.
BatıKaradeniz Bölümü'nün tarı
m ürünleri arası
nda mı
sı
r, buğday, pirinç, tütün, ş
eker
pancarıbaş
ta gelir. Fakat üretimleri az olup çok yerde yörenin ihtiyacı
nıancak karş
ı
lar. Düzce
dolayları
nda tütün tarı
mıönemlidir. Taş
köprü ve Kastamonu dolayları
nda ş
eker pancarıve
kenevir üretilir. Pirinç üretimi daha çok Devrez çayıvadisinde yapı
lı
r.
BatıKaradeniz bölümünde yağı
ş
ları
n bol olmasısebebiyle gür ormanlar genişyer tutar.
Ormancı
lı
k, önemli gelir kaynakları
ndandı
r. Ayancı
k, Cide, Kastamonu, Bolu, Bartı
n ve
Düzce'de kereste, Çaycuma ve Taş
köprü'de de kâğı
t fabrikalarıvardı
r.
Yurdumuz için ekonomik değeri büyük olan ormanlar, aynı zamanda toprak
sürüklenmesini (erozyon) önlemeleri bakı
mı
ndan da büyük önem taş
ı
rlar. Ormanlar devletin
malı
dı
r. Onlarıkoruma ve geliş
tirme iş
i, Tarı
m Orman ve Köy İ
ş
leri Bakanlı
ğı
na aittir.
Ancak, ormanları
n bakı
mıve korunmasıhepimizin millî görevleri içindedir. Ormana yakı
n
olan köylerde, tarla ve bahçe açmak için zamanla ağaçlar ortadan kaldı
rı
larak ormana zarar
verilmiş
tir. Bu arada yangı
nlar da ormanlara büyük zarar vermektedir. Orman köylerinde
tarı
ma elveriş
li alanlar oldukça azdı
r. Bu yüzden hayvancı
lı
kla uğraş
ı
rlar. Orman köylerinin
geçimi, su, yol ve ulaş
ı
m gibi ihtiyaçlarıgiderilmeye çalı
ş
ı
lmaktadı
r.
Bolu'daki Abant Gölü ve Yedi Göller Millî Parkı
, kaplı
calar, Düzce'de içmeceler,
kı
yı
daki plajlar, Türk sanat eserleri bakı
mı
ndan önem taş
ı
yan tarihî Safranbolu evleri, kı
ş
sporları
nı
n yapı
ldı
ğıBolu (Kartalkaya) ve Ilgaz dağlarıbölümün turistik değerleridir.
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MARMARA BÖLGESİ
Bölgenin Genel Özellikleri
Marmara Bölgesi, yurdumuzun kuzeybatı
sı
nda adı
nıaldı
ğıdenizin çevresinde yer alı
r.
Trakya yarı
madası
nı
n bütününü içine alarak, doğuda Adapazarıve Bilecik'in doğusuna kadar
uzanı
r. Bölge sı
nı
rı
, güneyde Uludağile Edremit Körfezi kenarı
ndaki Kazdağı
'nı
n kuzey
yamaçları
nıtakip eder. Bölge bu iki yükseklik arası
nda Susurluk Havzasıboyunca güneye
doğru sokularak Balı
kesir Ovası
'nıiçine alı
r. Gökçeada ve Bozcaada da bu bölgenin sı
nı
rlan
içindedir. Alan bakı
mı
ndan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra ikinci küçük
bölgemizdir. Doğuda Karadeniz Bölgesi ve İ
ç Anadolu, güneyde Ege Bölgesi, kuzeybatı
da
Yunanistan ve Bulgaristan ile komş
udur.
Bölgede yer alan Marmara denizi, İ
stanbul ve Çanakkale Boğazlarıyurdumuzun önemli
deniz yolları
dı
r. Bu yollar Karadeniz çevresindeki ülkeleri Akdeniz'e ve okyanuslara bağ
lar.
Birinci Dünya Savaş
ısonunda imzalanan Mondros Ateş
kes Antlaş
masıile Boğ
azları
mı
z
galip devletler tarafı
ndan iş
gal edilmiş
ti. Fakat KurtuluşSavaş
ısonunda imzalanan Lozan
Antlaş
masıile Boğazlar silâhsı
zlandı
rı
larak Türk Devleti'ne bı
rakı
ldı
. Daha sonra imzalanan
Montrö Antlaş
ması(1936) ile bütün sı
nı
rlamalar kaldı
rı
ldıve Türk Devleti Boğazlara
tamamen sahip oldu.

Marmara Bölgesi, bölgelerimiz arası
nda ortalama yükseltisi en az olanı
dı
r.Bölgede
kuvvetli engebelerin olmamasıyüzünden ulaş
ı
m kolay olmaktadı
r. Uludağ, bölgenin tek
yüksek dağkütlesidir (2543 m). Aş
ı
nmı
ştepelikler ve dalgalıarazi bu bölgemizde genişyer
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tutar. Kuzeyde Ergene havzası
, Trakya'nı
n büyük bir kı
smı
nıkaplar.
Bu bölgede denize dökülen akarsuları
mı
z Meriç, Sakarya ve Susurluk' tur. Anadolu
yakası
nda yer alan Sapanca, İ
znik, Ulubat, Kuş
gölü (Manyas) bölgenin baş
lı
ca gölleridir.
Marmara Bölgesi, komş
u bölgelerin farklıiklimleri arası
nda özellikle yağı
şrejimi
bakı
mı
ndan geçişalanı
dı
r. Burada genellikle Akdeniz ve Karadeniz iklim özellikleri görülür.
Bölgenin güney bölümü ile Marmara denizi kı
yı
larıAkdeniz ikliminin etkisi altı
ndadı
r.
Ancak, yaz süresi Akdeniz iklimindekinden kı
sadı
r. Yaz sı
caklı
klarıda yine Akdeniz ve Ege
Bölgelerindeki kadar değildir. Kı
şmevsimi de daha soğuk ve kar yağı
ş
lı
dı
r. Bölgenin
Karadeniz kı
yı
ları
nda Karadeniz ikliminin etkileri görülür. Ergene havzası
nda ise kara
ikliminin özellikleri belirir. Akdeniz ikliminin etkisi altı
nda kalan alanları
n, alçak
kesimlerinde maki, yüksek kesimlerinde ise ormanlar yer alı
r. Bölgenin Karadeniz
kı
yı
ları
ndaki ormanlarıbirçok yerde tahrip edilmişolması
na rağmen yine de genişyer tutar.
Kara ikliminin görüldüğü Ergene havzasıise kurakçı
l ot topluluklarıveya seyrek ağ
açlı
klarla
kaplı
dı
r.
Bölgede ekim-dikim alanlarıgeniş
tir. Tarı
m ürünleri de çok çeş
itlidir. Her türlü tahı
l,
endüstri bitkileri ve meyveler bölgede yetiş
tirilen baş
lı
ca tarı
m ürünleridir. Ancak elde edilen
ürünler, bölge nüfusunun kalabalı
k olması
ndan dolayıihtiyacıkarş
ı
layamamaktadı
r. Çalı
ş
an
nüfusun yarı
sıtarı
mla uğraş
ı
r.
Marmara Bölgesi, yurdumuzun endüstrileş
mesinde öncülük yapmı
ş
tı
r. Bölgenin önemli
gelir kaynakları
, endüstri, ticaret, sermaye, bankacı
lı
k, ulaş
tı
rma ve turizmdir. İ
ş
te bu elveriş
li
ekonomik durumuyla bölge, diğer bölgelerimizden farklı
dı
r. Ekonomik faaliyetlerin çeş
itliliği
Marmara Bölgesi'nin, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olması
nısağlamı
ş
tı
r. Buraya
yurdun her tarafı
ndan göç olmaktadı
r. Ancak bölgenin her yeri aynıyoğunlukta değildir.
Yı
ldı
z dağlan ve GüneybatıTrakya tenhadı
r. Bölgede ş
ehirleş
me oranıoldukça yüksektir.
Nüfusun yarı
dan çoğu ş
ehirlerde yaş
ar. İ
stanbul, bölge nüfusunun yarı
dan fazlası
nı
barı
ndı
rmaktadı
r.
Bu bölgemizde yüksek öğretim kurumları
yla okur-yazarları
n sayı
sıçoktur. Ayrı
ca
endüstri kuruluş
larıda yoğundur. Türkiye'de üretilen enerjinin büyük bir kı
smıbu bölgemizde
tüketilir. Bütün bu özellikleri ile Marmara Bölgesi, Türkiye'nin en zengin ve en geliş
miş
ekonomiye sahip bölgesidir. Bu yüzden yurdumuz millî gelirinin büyük bölümünü burası
sağlamaktadı
r.
Marmara Bölgesi'nin birbirinden farklıdört bölümü vardı
r:
a. Yı
ldı
z DağlarıBölümü
b. Ergene Bölümü
c. Güney Marmara Bölümü
ç. Çatalca-Kocaeli Bölümü

a. Yı
ldı
z DağlarıBölümü
Bu bölüm, Marmara Bölgesi'nin kuzeyini içine alı
r. Orta yükseklikteki Yı
ldı
z dağ
lan
Karadeniz kı
yı
sıboyunca uzanı
r. Bölümde iklim nemli, kı
ş
lar sert ve kar yağı
ş
lı
dı
r. Yı
ldı
z
dağları
nda, iyi korunmuşormanlar genişyer tutar. Halkı
n geçim kaynakları
nı
n baş
ı
nda
ormancı
lı
k ve orman ürünleri gelir. Yı
ldı
z dağlarıeteklerinde hayvan beslenir; mandı
racı
lı
k
yapı
lı
r. Tarı
m, bu dağları
n güney eteklerindeki düzlüklerde yapı
lı
r.
Bu bölüm bölgenin en tenha ve sapa bölümlerinden biridir. Bölümün baş
lı
ca ş
ehirleri;
Kı
rklareli, Vize ve Saray'dı
r.
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b. Ergene Bölümü
Bu bölüm, Ergene ı
rmağıhavzası
nıiçine alı
r. Kuzeyde Yı
ldı
z dağları
, güneyde Korudağ
ve Tekirdağile çevrilmiş
tir. Orta yükseklikteki bu dağlarla çevrili bir çanak durumunda olan
havza, batı
da Meriç ı
rmağı
na doğru geniş
ler. Buna karş
ı
lı
k doğuya doğru daralı
r. Büyük
bölümü yan yana sı
ralanmı
şsı
rtlar, bunlar arası
nda fazla derin olmayan vadiler ve
düzlüklerden meydana gelir. Meriç nehri boyunca taş
kı
n ovalarıuzanı
r.
Burası
, bölgenin en soğuk, en az yağı
şalan ve bitki örtüsü bakı
mı
ndan en fakir olan
bölümüdür. Kı
ş
lar ş
iddetli ve kar yağı
ş
lı
dı
r; yazlar kuraktı
r. Ancak yer ş
ekillerinin
elveriş
liliği, toprakları
nı
n verimli olmasıburanı
n önemli bir tarı
m alam olması
nısağlamı
ş
tı
r.
Ay çiçeği, buğday, ş
eker pancarı
, üzüm, kuşyemi ve taş
kı
n ovalarda yetiş
tirilen pirinç baş
ta
gelen tarı
m ürünleridir. Özellikle ay çiçeği üretimi, Türkiye üretiminin % 74'ünü oluş
turur.
Hayvancı
lı
k da geliş
miş
tir.
Avrupa'dan gelen kara yollan, Edirne'de birleş
ir, oradan da İ
stanbul' a ulaş
ı
r. Demir yolu
da aynıparalelde devam eder. Bu yollar, Edirne ve özellikle Çerkezköy çevresinde
endüstrinin geliş
mesine imkân hazı
rlamı
ş
tı
r. Bölümün önemli ş
ehirlerinden Edirne, Babaeski,
Lüleburgaz,
Alpullu ve Çorlu bu yol ş
eridi üzerinde, Tekirdağ ise Marmara denizi kı
yı
sı
nda
kurulmuş
tur. OsmanlıDevletine baş
kentlik yapan Edirne, Osmanlıdöneminden kalan anı
tlar,
camiler ve medreseler ile dolu tarihî bir ş
ehrimizdir. Türkiye'nin batı
ya açı
lan kapı
sı
durumundadı
r. Kapı
kule gümrük kapı
sıburadadı
r. Çevresinde ş
eker, dokuma endüstrisi ile
yeni kurulmuşpek çok endüstri kuruluş
u vardı
r.

c. Güney Marmara Bölümü
Bölgenin güneyinde yer alan bölüm, Gelibolu Yarı
madası
, Gökçeada ve Bozcaada'yı
içine alarak Bilecik'in doğusuna kadar uzanı
r. Bölgenin en geniş bölümüdür. Orta
yükseklikteki dağlar ve bunlar arası
nda yer alan verimli ovalar baş
lı
ca yer ş
ekillerini
oluş
turur. Uludağ, bölümün en yüksek yeridir. Baş
lı
ca ovaları
; Bursa, İ
negöl, Yeniş
ehir ve
Balı
kesir'dir. Ulubat, Manyas ve İ
znik Gölleri bu bölümdedir. Susurluk ise en önemli
akarsuyudur. Yer ş
ekillerinin elveriş
liliği sayesinde bölümde ulaş
ı
m kolay yapı
lı
r.
Bölümün kı
yıve kı
yı
ya yakı
n yerlerinde Akdeniz iklimi ve buna uyan bitki örtüsü (maki)
hâkimdir. İ
ç kesimlere gidildikçe kı
şsı
caklı
kları
nda belirgin bir düş
me görülür. Bölümün
önemli tarı
m ürünleri iklim ş
artları
na dayalıolarak değiş
iktir. Kı
yıboyları
nda zeytinlikler ve
bağlar yer kaplar. İ
çerideki ovalarda meyve, sebze, ş
eker pancarı
, ay çiçeği, tütün ve tahı
l
üretimi baş
ta gelir. Hayvancı
lı
k da geliş
miş
tir. Yurdumuzda ipek böcekçiliğinin ve
dokumacı
lı
ğı
nı
n en yaygı
n olduğu yer olan Bursa bu bölümdedir.
Bölüm, aynızamanda Türkiye'nin yoğun nüfuslu yerlerindendir. Ancak Gelibolu ve Biga
Yarı
madalarıile dağlı
k alanlarda nüfus seyrektir. Nüfusun çoğu verimli tarı
m alanları
nda
toplanmı
ş
tı
r. Türkiye'nin beş
inci büyük ş
ehri olan Bursa, bölümün de en büyük yerleş
im
birimi, aynızamanda endüstri ve turizm merkezidir. Özellikle yünlü ve ipekli dokuma ile oto
montaj endüstrisi Bursa'nı
n önemli endüstri kuruluş
ları
dı
r. UludağÜniversitesi'nin açı
lması
ile de bir yüksek öğretim merkezi haline gelmiş
tir. Bunun yanı
nda Türk sanat eserleri ile
doludur. Bölümün baş
lı
ca diğer yerleş
im birimleri, iç kesimlerde Balı
kesir, Bilecik, İ
negöl,
Mustafa Kemalpaş
a, Susurluk; kı
yı
da ise Çanakkale, Gelibolu, Erdek, Bandı
rma, Mudanya ve
Gemlik'tir. Çanakkale, seramikleri; Gemlik zeytini ve sunî ipek dokumacı
lı
ğıile ünlüdür.
OsmanlıDevleti, Bilecik'in Söğüt kasabası
nda kurulmuş
tur. Gelibolu Yarı
madasıile
Çanakkale'nin, Birinci Dünya Savaş
ı
'nda önemli bir yeri vardı
r. Buralarda yapı
lan savaş
larda
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Türk askerleri destanlaş
mı
ş
, Türk süngüsü, tarihe "Çanakkale geçilmez" sözünü yazdı
rmı
ş
tı
r.
Mudanya da, KurtuluşSavaş
ı
mı
zı
n sonunda ateş
kes antlaş
ması
nı
n imzalandı
ğıtarihî bir
ş
ehrimizdir.
Güney Marmara Bölümü'nün en önemli yer altıkaynağıSusurluk Havzası
'nda çı
karı
lan
bor mineralleridir.

ç. Çatalca-Kocaeli Bölümü
Bölüm, Karadeniz ile Marmara denizi arası
nda, İ
stanbul Boğazı
' nı
n iki yakası
nda yer
alı
r. Trakya'daki toprakları
na Çatalca, Anadolu' daki toprakları
na da Kocaeli Yarı
madası
denir. Trakya'da Ergene havzası
na kadar uzanı
r. Anadolu'da ise AdapazarıOvası
'nıiçine alı
r.
Üzerinde yer yer tepelerin bulunduğu alçak bir plato görünümünde olan bölüm,
Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arası
nda bir geçişalanı
dı
r. Kuzeyden gelen rüzgârları
n
etkisiyle kı
ş
lar soğ
uk ve kar yağı
ş
lı
dı
r. Yazlar sı
caktı
r. Çalı
lı
k ve yer yer ormanlardan oluş
an
tabiî bir bitki örtüsüne sahiptir. Çam, meş
e, gürgen ve kayı
ndan oluş
an
ormanlar daha çok kuzey kı
yı
ları
nda ve iç kesimlerde bulunur. Güneyde, İ
zmit Körfezi
kı
yı
ları
nda yer yer zeytinlikler vardı
r.
Sakarya ı
rmağı
, bölümün sı
nı
rlarıiçinde Karadeniz'e ulaş
ı
r. Büyük ve Küçük Çekmece
Gölleri ile Terkos gölü Çatalca Yarı
madası
'nda, Sapanca gölü ise Kocaeli Yarı
madası
'ndadı
r.
Sakarya'nı
n taş
ı
dı
ğıalüvyonlarla kaplıAdapazarıOvası
, bölümün en verimli tarı
m alanı
dı
r.
Bölümde yetiş
tirilen önemli tarı
m ürünleri mı
sı
r, ş
eker pancarı
, zeytin, patates, ay çiçeği,
tütün ve buğdaydı
r. Tarı
m ürünlerinin geliri, endüstri ürünlerinden sağlanan gelire göre çok
azdı
r. Ticaret, ulaş
tı
rma ve bankacı
lı
k bölümün diğer önemli gelir kaynakları
dı
r.
Bu bölüm, Marmara Bölgesi'nin en yoğun nüfuslu yeridir. Nüfus, daha çok İ
stanbul'un
batı
sı
ndan baş
layarak İ
zmit Körfezi'nin kuzey kı
yı
lan boyunca Sakarya'ya kadar uzanan kı
yı
ş
eridinde toplanmı
ş
tı
r. Bu kı
yış
eridinde büyüklü küçüklü çok sayı
da yerleş
me yeri ve
endüstri kuruluş
u, aralı
ksı
z olarak sı
ralanmı
ş
tı
r. Endüstri kuruluş
ları
nı
n yoğun olması
, iç
göçlerle bölümün nüfusunun devamlıartması
na sebep olmuş
tur. Bu durum, bazış
ehirlerin
daha çok büyüyerek birer endüstri merkezi durumuna gelmesini sağlamı
ş
tı
r. Burada yer alan
ve yurdumuzun olduğu gibi Balkanları
n da en büyük ş
ehri olan İ
stanbul' un nüfusu 5 milyonu
aş
mı
ş
tı
r (1985). Ulaş
ı
m bakı
mı
ndan elveriş
li bir konuma sahip olan İ
stanbul, Türkiye'nin
dünyaya açı
lan önemli bir kapı
sı
dı
r. İ
stanbul Boğazıüzerinde Boğaziçi Köprüsü ve Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü adı
yla anı
lan iki asma köprü kurulmuş
tur. Bu köprüler Türkiye
üzerinden yapı
lan Asya ve Avrupa arası
ndaki kara ulaş
ı
mı
nıçok kolaylaş
tı
rmı
ş
tı
r. İ
stanbul
eskiden beri hem ekonomi, hem de kültür ve turizm alanı
nda önem taş
ı
yan tarihî bir
ş
ehrimizdir. Doğu Roma ve Osmanlıİ
mparatorluğuna uzun süre baş
kentlik yapmı
ş
tı
r. Bu
bakı
mdan tarihî eserlerle doludur. İ
stanbul'un 1453 yı
lı
nda Fatih Sultan Mehmet tarafı
ndan
fethi Orta Çağ'ıkapatmı
ş
, Yeni Çağ'ıbaş
latmı
ş
tı
r. İ
stanbul, bu özelliklerinin yanı
nda
yurdumu-tun en büyük limanı
, en büyük endüstri, ticaret ve sermaye merkezidir. Burada
endüstrinin her kolu geliş
miş
tir (otomotiv, dokuma, besin, giyim, gübre, cam, seramik,
çimento, gemi yapı
mıvb.).
Bölümde endüstri faaliyetlerinin geliş
tirdiği baş
lı
ca diğer yerleş
me birimleri İ
zmit,
Adapazarı
, Gölcük ve Hereke'dir. İ
zmit'te kâğı
t,petro kimya, boru, dokuma, seramik, lâstik
endüstrisi; Adapazarı
'nda vagon, kereste, tarı
m âletleri, palet, ş
eker, besin endüstrisi;
Gölcük'te gemi yapı
mıve tamiri; Hereke'de ise yünlü dokuma ve halı
cı
lı
k önemlidir.
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EGE BÖLGESİ
Bölg enin Gene l Özel likl eri
Bölgen in batı
sı
, Edrem it Körfez i'nin kuzeyi nden baş
layara k güneyde Marmar is'in
doğusuna kadar Ege deniz iyle sı
nı
rlanmı
ş
tı
r. Marmaris'in doğusundan Sultan dağları
nı
n
kuzey ucuna doğru çekilen bir çizgi, bölgeyi Akdeniz Bölgesi'nden ayı
rı
r. Doğuda Afyon Yöresinde, İ
ç Anadolu'ya daralarak fazlaca sokulan Ege Bölgesi, kuzeyde Marma ra Bölges iyle
kom ş
udur.
Bölgenin en yüksek yerleri doğuda Afyon yöresindedir. Burada yüksekli kleri 2000 m yi
aş
an dağlar vardı
r. Batı
daki dağlar ise Ege denizi ne doğru, doğu-batıdoğrultus unda
uzanan orta yüksekl iktek i dağlard ı
r. Bu dağsı
ralarıarası
nda ovala r yer alı
r. Burasıyakı
n
jeoloj ik devirl erde büyük ölçüde yer kabuğu hareke tleri sonucu kı
rı
lmalar a uğramı
ş
,
yüksel en yerler da ğlan, çöken yerler de ovalarımeydan a getirm iş
tir. Bu çökünt ü
ovalar ı
nda bölgen in öneml i akarsu -lar ıyer alı
r. Kaynak ları
nıiç kesiml erdeki dağlı
k
yerler den alan bu akarsular Ege denizine dökülürler. Vadileri boyunca ve ağı
z kesimlerinde,
ta ş
ı
dı
klarıalüvyo nlarıbiriktire rek genişve verim li biriki nti ovaları
nıoluş
turmuş
lard ı
r.
Kı
yı
ya açı
lan bu ovalar , tabiî olarak kı
yıkesimiyle iç kesimler arası
ndaki ulaş
ı
mıçok
kolayla ş
tı
rmı
ş
tı
r.
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Bölgen in Ege denizi kı
yı
lar ı
, dağlar ı
n denize dik uzanma sı
ndan dolay ıçok girint ili
çı
kı
ntı
lı
dı
r. Yurdum uzun bu kı
yı
lar ıenine kı
yıtipind endir. Dağlar ı
n deniz e ula ş
tı
ğıyerde
burunl ar, çökünt ü ovala rı
nı
n önünde körfez ler oluş
muş
tur. Bu kı
yı
lar önünd e dizil miş
irili ufaklıpek çok ada yer alı
r. Bölge ye adı
nıveren Ege deniz i yakı
n bir dönemd e,
Anadol u ile Yunani stan arası
nda uzanan karanı
n sular altı
nda kalmas ı
yla .oluş
muş
tur. Bu
gün, Ege denizi ne serpil mişolan adalar, sular altı
nda kalmı
şbu kara kütles inin yüksek
kesiml eridir .
Ege Bölges i'nde kı
yı
ya yakı
n yerleri n iklimi Akdeni z iklimidir . Yazlar ıuzun, sı
cak
ve kurak, kı
ş
lar ıbol yağı
ş
lıve ı
lı
mandı
r. Don olayıve kar yağı
ş
ıçok nadir görülü r. Bu
iklim, ovalar boyun ca içeril ere kadar etkisi ni göster ir. Maki ve çam korulu klar ıbu
yerler in tabiî bitki örtüş
üdür. Bölgen in yüksek yerler inde, iç kesim lerde kara iklimi
hâkimd ir. Yazlar serin, kı
ş
lar soğuk ve kar yağı
ş
lıgeçer. Don olayl arı
na sı
k rastl anı
r.
Tabiî bitki örtüsü seyre k ağaçlı
klar ve otsu toplu luklar ile dağlarda orman lardan oluş
ur.
Ege Bölges i, kapladı
ğıalan bak ı
mı
ndan küçük bölgel erimiz den biridi r. Fakat nüfus
yoğunluğu bakı
mı
ndan önde gelen Marma ra ve Karade niz Bölgel erind en sonra üçünc ü
sı
radad ı
r. Daha çok bölge nin veriml i ovalar ı
nı
n çevres inde kurul muşş
ehirle rde topla nan
nüfus, içeril ere doğru seyrek leş
ir. Türki ye'nin üçüncü büyük ş
ehri olan İ
zmir, bu
bölgem izde yer al ı
r.
Ege Bölges i, Marmar a Bölges i'nden sonra yurdum uzun ekonom ik bakı
mdan geliş
miş
bölges idir. Endüst ri kurul uş
ları
, serma ye, banka cı
lı
k, ulaş
ı
m, yer alt ızengin likler i,
yetiş
tiril en çeş
itli tarı
m ürünle ri ve turizm gelirl eriyle yurdumu z ekonom isine önemli
katk ı
da bulunm aktadı
r.
Ege Bölges i tabiat ş
artlar ı
, nüfusu ve ekonom ik yapı
sıbakı
mı
ndan birbi rinden farkl ı
iki bölümd e incele nir:
a. Ege Bölümü
b. İ
ç BatıAnadol u Bölümü

a. Ege Bölü mü
Ege Bölümü , kuze yde Soma, güneyd e Denizl i'nin doğusund an geçiri len bir hatla İ
ç
Bat ıAnadol u Bölümü 'nden ayrı
lı
r. Bu bölüme "Kı
yıEge" veya "Ası
l Ege" de denir.
Bölümd e doğu-batıdoğrultu sunda uzanan orta yüksekl ikte Kaz dağı
, Madra dağı
,
Yund dağı
, Bozda ğlar ve Aydı
n Da ğlarıvard ı
r. Bu dağlar aras ı
nda kuzeyd en itibar en
Bakı
rçay, Gediz , Küçük Mender es, Büyük Mender es akarsu larıile bu akarsu ları
n
isiml erini taş
ı
yan çökünt ü ovalarıyer alı
r. Gediz , Küçük ve Büyük Mender es akarsu ları
,
ta ş
ı
dı
klarıalüvyo nlarla kı
yı
da birer büyük delta oluş
turmu ş
tur. Kı
sa süred e geli ş
tirdik leri
deltal arıile birkaç bin yı
l önce birer liman ş
ehri olan Efes ve Milet gibi yerleş
im
merkez lerini bu gün kilom etrele rce içerid e bı
rakmı
ş
lardı
r. Efes, Küçük Mende res'in ,
Milet ise Büyük Mender es'in deniz e dök üldüğü yerde kurulm uşbirer liman ş
ehriyd i.
Ayn ıtehli ke Gediz 'in taş
ı
dı
ğıalüvyo nlarla İ
zmir limanıiçin söz konusu olduğundan bir
süre önce Gediz 'in yata ğıkuzeye çevril erek tehli ke önlenm eye çalı
ş
ı
lmı
ş
tı
r.
Bölümü n güneyin deki Mente ş
e yöresin de yer ş
ekilleri daha değiş
iktir. Dağlar daha
geni şyer tutar. Bunlar arası
nda yer yer küçük ovalar ve karst çukurl uklarıvard ı
r. Ana
yollar dan uzak olmas ıyöreni n geliş
mesini engell emiş
tir. Fakat, son yı
llarda bu yörenin
kı
yı
ları
nda turist ik merkez lerin (Marm aris, Bodrum gibi) geliş
mesi yöreye canlı
lı
k
kazand ı
rmı
ş
tı
r.
Ege Bölümü 'nde Akden iz iklimi nin özelli kleri görülür . Yazlar ısı
cak ve kurak,
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kı
ş
lar ıı
lı
k ve yağı
ş
lı
dı
r. Don olayla rı
na sı
k rastl anmaz. Denizi n etkisi , denize açı
k olan
çökünt ü ovalar ı
ndan içeril ere kadar sokula bilmi ş
tir. Tabiî bitki örtüs ü, alçak yerlerd e
makile r ve yer yer seyre k çam korul arı
, yüksek yerler de ise ormandı
r.
Bölümü n kı
yıkesiml eri ve ovalar ıyoğun bir nüfusa sahipt ir. Bunun sebebi , burada
geni şve veriml i tarı
m alanla rı
nı
n yer almas ı
, tarı
m ürünl erinde ki çeş
itlil ik ve bolluk tur.
Endüst ri, ulaş
ı
m, ticar et ve turizm de bölge halkı
nı
n diğer önemli geçim kaynak ları
dı
r.
Öyle ki bunlar , bu gün bölged e tar ı
mdan daha fazla gelir getire n ekonom ik faali yetlerd ir.
Bölümd e nüfusu n çoğu, kı
yı
da ve ova kenarl arı
nda kurulm uşbüyükl ü küçükl ü ş
ehirle rde
yaş
ar. Buras ıTürki ye'de iç göçün fazla olduğu bölüml erden birid ir. Bu yüzden,
ş
ehirle ş
me oranıyüksekt ir. İ
zmir, Denizl i, Manis a, Ayd ı
n, Nazil li, Söke, Muğla, Akhisar,
Salihl i, Turgut lu, Ödemi ş
, Tire baş
lı
ca öneml i yerleş
im birim leri dir. Ayrı
ca Ayval ı
k,
Ku ş
adas ı
, Bodrum ve Marmar is, turiz min geliş
tirdiği diğer önemli yerle ş
im
merkez leridi r.
Bölgen in ve bölümü n en büyük ş
ehri İ
zmir’d ir. İ
zmir, İ
stanb ul ve Ankar a'dan sonra
Türki ye'nin üçüncü büyük ş
ehridir. Bu durum , konumu nun tabiî bir sonucu dur. Tabiî bir
liman ı
nı
n olmas ı
, iyi bir ulaş
ı
m ağıile çevres indek i üretim alanla rı
na kolay bağlanması
İ
zmir'i büyük bir ticar et, endüst ri ve kültür merkez i yapmı
ş
tı
r. İ
zmir ayrı
ca önemli ihraç
limanl arı
mı
zdand ı
r. Bunun sebebi , bölged e yetiş
en ürünle rin dı
şpazarl arda çok aranı
r
olmas ı
dı
r. Burada her yı
l yerli ve yabancımallar ı
n sergil endi ği millet lerara sıbir fuar
açı
lı
r.
İ
zmir'i n çevres inde birço k endüst ri kurul uş
u vardı
r. Baş
lı
calar ı
; oto monta j, madenî
eş
ya, petro kimya, dokum a, çiment o, sigara , zeytin yağıve Aliağa rafine risidi r. İ
zmir, Ege
ve Dokuz Eylül Üniver si teleri yle de öneml i bir eğitim ve kültür merke zidir.
Bölümü n diğer ş
ehirle ri de önemli tarı
m alanla rı
nı
n birer merke zidir. Bunları
n bir
kı
smıaynızaman da küçük endüst ri merkez leridi r. Edremi t ve Ayvalı
k, Türki ye'nin baş
ta
gelen zeytin üretim alan ıve pazarl ama yeridir . Burada çok sayı
da zeytin yağıfabrik ası
vard ı
r. Bak ı
rçay ovas ıve İ
zmir çevres i tütün , Gediz ve Küçü k Mender es ovaları
çekird eksiz üzüm, Büyük Mender es ovas ıincir üretim inde önde gelir. Bunları
n yanı
nda
pamuk, mı
sı
r, sebze ve meyve, meyan kökü, meş
e palamu du ile turun çgille r bölümd e
yetiş
en- ve önemli gelir sağlayan diğer tarı
m ürünle ridir. Burada hayvancı
lı
k da önemli
bir faali yettir. En çok küçük ba şhayvan yetiş
tiril ir.
Bölümü n önemli bir özell iği de tarı
m ürünl erini iş
leyen endüst ri kolları
nı
n eskid en
beri geli ş
mişolmas ı
dı
r. Zeytin yağı
, sabun, gı
da, giyim, pamukl u ve yünlü dokuma , halı
dokuma cı
lı
ğıgibi kurul uş
lar bunla rdand ı
r. Soma ve Yata ğan'dak i termi k santra ller diğer
önemli endüst ri kurul uş
lar ı
dı
r.
Kaz dağıetekle rinde yer alan Eymir 'de demir , Mente ş
e yöresin de krom, Ödemiş
'te
civa, Soma ve Yata ğan'da linyit , İ
zmir ve Muğla çevres inde zı
mpara taş
ı
, bölümü n en
önemli maden yatakla rı
dı
r. Ayrı
ca İ
zmir Çamal tıTuzlası
, Türki ye'nin tuz elde edilen en
büyük üretim merkez idir.
Tarihî yapı
lar ve Türk sanat eserle riyle dolu olan Ege Bölümü , yurdumu zun baş
ta
gelen turiz m alanla rı
ndandı
r. Tabiî güzell ikleri, Pamukk ale traver tenle ri ve kaplı
caları
,
bol güneş
li uzun yaz mevsim i ve plajla rı
, bölüm de turizm i bir endüst ri kolu haline
getirm iş
tir.

b. İ
ç Bat ıAnad olu Bölü mü
Bölüm, Ege Bölümü ile İ
ç Anadol u arası
nda yer alı
r. Burada , Ege Bölümü 'nde
oldu ğu gibi genişvadi tabanl arı
na pek rastla nmaz. Ortala ma yükselt isi 1000 m dolayı
nda
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olan platol ar geni şyer tutar. Bunlar üzerin de yüksekl ikleri 2000 m yi aş
an Murat,
Eğrigöz ve Emir da ğlarıyükseli r. Platol ar arası
nda Kütah ya ve Afyon Ovalarıyer alı
r.
Burada , Ege Bölümü 'nden farklıolarak kara iklim i özelli kleri etkisi ni göster ir. Buna
göre, kı
ş
ı
n sı
caklı
k Ege kı
yı
ları
ndan daha düş
üktür. Kı
ş
lar soğuk ve karlıgeçer. Don
olay ıdaha sı
k görülü r. İ
lk bahar yağı
ş
lar ıönem kazanı
r. Yaz kuraklı
ğıdaha az hisse dilir.
Bunla ra dayal ıolarak bitki örtüsü de Ege Bölümü 'nden farklı
dı
ı
. Platol arda otsu bitki
toplul uklar ıve seyrek ağaçlı
klar, dağlarda ise ormanl ar vard ı
r. İ
ç Anadol u'ya yakı
n
kesiml erde bozk ı
rlar genişyer tutar.
İ
ç Bat ıAnadol u Bölümü , kapladı
ğıalan bakı
mı
ndan Ege Bölümü ile hemen hemen
aynıolmas ı
na rağmen nüfusu onun yarı
sıkadar dı
r. Bu yüzden nüfus yoğunlu ğu da azdı
r.
Önemli yerleş
me merke zlerin den olan Kütah ya, Afyon, Uş
ak, bölümü n endüst ri ve ticare t
merkez leridi r. Ayrı
ca Bolvad in, Tavş
anl ı
, Sand ı
klı
, Kula, Simav, Gediz gibi daha küçük
yerle ş
im merkez leri de vardı
r.
Bu bölümd e yetiş
tiril en tarı
m ürünl eri Ege Bölümü 'ne göre daha az çeş
itlidi r. Tarı
m
alanla rıdard ı
r. Kı
ş
lar çok soğuk olduğundan, yüksek sı
caklı
k iste yen Ege Bölümü
ürünle rine pek rastla nmaz. Elde edilen tarı
m ürünle ri de daha çok bölümü n ihtiya cı
nı
karş
ı
lar. En çok buğday üretil ir. Haş
haşve ş
eker panca rıburada yetiş
tirile n öneml i
endüst ri bitkil eridir . Küçük başhayva ncı
lı
k da baş
ka bir gelir kayna ğı
dı
r. Hal ı
cı
lı
k,
bölümü n en önemli endüst ri faaliyet idir. Uş
ak, Gördes , Kula, Demir ci ve Simav 'da
dokuna n halı
lar dünyac a ünlüdü r. Kütah ya, gelene ksel sanat ı
mı
z olan çinici liği ile ün
yapm ı
ş
tı
r.
Uş
ak'ta Cumhu riyet dönemi nin ilk ş
eker fabri kasıkurulm uş
tur (1926 ). Afyon' da
ş
eker ve çiment o fabrik alar ıile maden suyu iş
letmes i, Gediz 'de iplik fabrik asıvardı
r.
İ
ç BatıAnadol u Bölümü 'nün öneml i yer alt ıkaynakl arı
ndan olan linyit Tavş
anlı
,
Tunçbi lek, Değirmisa z ve Seyitö mer civarı
ndaki yatakl ardan çı
kartı
lı
r. Bunlar dan
Tav ş
anlı
, Tunçbi lek ve Değirmisa z linyitle ri, kalori si yüksek olan iyi kalite linyit lerdir .
Seyitö mer linyit lerini n ise kalori si daha düş
üktür . Bu linyit lerden elekt rik üretim inde de
faydal an ı
lı
r. Bu amaçla Tunçbi lek ve Seyitö mer'd e termi k elektr ik santra lleri
kurulm uş
tur. Afyon' da zengin mermer ocakla rı
, Kütah ya çevres inde de krom yatakla rı
vard ı
r.
Bu bölüm, Millî Mücade lemizd e önemli bir yere sahip tir. Yunanl ı
lara karş
ıBirinci
ve İ
kinci İ
nönü Zaferi burad a kazanı
ldı
. Bu zaferd en sonra Yunanlı
lar kesinl ikle Türkle ri
yenmek üzere yeniden ha rekete geçtil er. Ancak Musta fa Kemal Paş
a'nı
n komuta sı
nda
yapı
lan ve 22 gün, 22 gece süren Sakar ya Meyda n Muhare besi (13 Eylül 1921), yeniden
Türk ordusu nun zaferi yle son buldu. Bu baş
arı
sı
ndan dolayıMeclis , Atatür k'e gazili k
unvan ı
nıverdi. O'nu Mare ş
allı
ğa yükselt ti. Sakar ya zaferi millet in yeni Türk Devlet ine
ve ordusu na olan güveni ni bir kat daha art ı
rdı
. Millî Hüküme t, bu zaferi n meyvel erini,
Moskov a Antla ş
masıparale linde Gürcü ve Ermeni lerle Kars't a; Frans ı
zlarla da Ankar a'da
yapt ı
ğıantlaş
malarl a toplad ı
. Böyle ce do ğu ve güney sı
nı
rları
mı
z belirl enmişoldu.
Düş
man ıtamam en yurttan atmak için 26 Ağustos 1922'd e baş
la yan Büyük Taarru z
ve 30 Ağustos 1922' de yapı
lan Baş
komut anlı
k Meydan Muhar ebesi, Malaz girt Zaferi 'nin
(1071) ikinci halkas ıoldu. Bundan sonra Atatü rk'ün "Ordul ar ilk hedefi niz Akdeni z'dir.
İ
leri! " emri yle ş
ahlana n Türk askeri , Afyon 'dan Ege ve Marmar a kı
yı
lar ı
na kadar uzand ı
.
2 Eylül 'de Eski ş
ehir, 8 Eylül' de Bursa ve 9 Eylül 'de İ
zmir kurtarı
ldı
. 18 Eylül 'e kadar
Anadol u'da bir tek düş
man bı
rakı
lmad ı
.
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AKDENİ
Z BÖLGESİ
Bölg enin Gene l Özel likl eri
Bölge, batı
da Marmaris'in doğusundan, doğuda Hatay'daki Akra dağıeteklerine kadar
Akdeniz boyunca uzanı
r. Marmaris'in doğusundan, Sultan dağları
nı
n kuzey eteklerine kadar,
güneybatı
-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan bir sı
nı
r çizgisi, bölgeyi Ege Bölgesi'nden ayı
rı
r.
Kuzey sı
nı
rı
, Torosları
n iç kesimlerini takip eder ve Konya Ovası
'nı
n güneyinde genişbir
yay meydana getirerek Doğu Anadolu'ya ulaş
ı
r. Bu sı
nı
r, bölgeyi İ
ç Anadolu'dan ayı
rı
r.
Akdeniz Bölgesi kuzeydoğuda Doğu Anadolu, doğuda Güneydoğu Anadolu, güneydoğuda
da Suriye ile komş
udur.
Akdeniz kı
yı
larıboyunca uzanan Orta ve BatıToroslar kı
yı
nı
n hemen gerisinde bir duvar
gibi yükselir. Bu yüzden iç kesimlerle kı
yıarası
ndaki bağlantıbazıgeçitlerle sağlanı
r.
Bunları
n en önemlisi Gülek Boğazı
'dı
r.
BatıToroslar, Antalya Körfezi'ni batı
dan ve doğ
udan çevreler. Bu dağlar yüksekliğ
i yer
yer 2500 metreyi aş
an sı
ralar halindedir. Körfezin kuzeyinde irili ufaklıbirtakı
m göller yer
almı
ş
tı
r. Buraya "Göller Yöresi" denir. Antalya Körfezi'nin batı
sı
nda yüksek dağlar ve
platoları
n genişyer tuttuğu alana da "Teke Yöresi" denir. BatıToroslarla Orta Toroslar
arası
nda, 2000 m yüksekliğindeki platolar alanı
na da "Taş
eli Platosu" adıverilir. Orta
Toroslar, Taş
eli Platosu ile baş
lar, kuzeydoğuya doğru uzanı
r. Dağetekleri ile kı
yıarası
nda
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taş
ı
dı
ğıalüvyonlarla oluş
an genişve verimli Çukurova yer
alı
r.
İ
skenderun Körfezi'nin doğusunda Amanos dağlarıuzanı
r. Bu dağ
ları
n doğusunda Amik
ovasıyer alı
r. Akdeniz Bölgesi'nde Çukurova ve Amik ovasıdı
ş
ı
nda pek genişovalar yoktur.
Ovaları
n çoğu çeş
itli derecelerde yüksekliklerle kuş
atı
lmı
şdaha küçük düzlükler halindedir.
Bölgede kalkerli kayalar genişyer tuttuğundan, iç kesimlerdeki ovaları
n bir kı
smıkarstlaş
ma
yoluyla oluş
muş
tur.
Bölgenin kı
yıkesiminde Akdeniz iklimi görülür. Kı
yı
nı
n hemen gerisinde yükselen
dağlar ve platolar, bu kı
yı
ları
mı
zıkı
ş
ı
n İ
ç Anadolu'dan gelen soğuk rüzgârlardan korurlar.
Yurdumuzda kı
ş
ları
n en ı
lı
k geçtiği yer, bu kı
yış
erididir. Yı
l boyunca sı
caklı
k, bitkilerin
yetiş
mesine yetecek kadar yüksektir. Bu sebeple tarı
m faaliyetleri yı
l boyunca devam eder.
Özellikle turfanda sebze yetiş
tiriciliği çok önemlidir. Kı
yı
dan uzaklaş
tı
kça ve yükseldikçe
sı
caklı
k azalı
r, yerini serin dağiklimine bı
rakı
r. Kı
yı
larda 500 — 600 m ye kadar makiler ve
yer yer çam koruları
, yükseklerde ormanlar, iç kesimlerde ise meş
e korularıve stepler yer alı
r.
Toros dağlarıorman bakı
mı
ndan yurdumuzun zengin alanları
ndandı
r. Ancak bu ormanlar
yüzyı
llardan beri tahrip edildiğinden, azalmaya yüz tutmuş
tur.
Akdeniz Bölgesi, diğer kı
yıbölgelerimize göre daha az nüfuslanmı
ş
tı
r. Çünkü bölgenin
büyük bölümü yüksek dağlar ve platolarla kaplı
dı
r. Nüfus yoğunluğunun en az olduğ
u yerler
Teke yöresi, Taş
eli platosu ile dağlı
k yerlerdir. Buna karş
ı
lı
k Çukurova, Mersin ve Antalya
Körfezi'nin çevresi yoğ
un nüfusludur.
Bölgede çalı
ş
an nüfusun çoğ
u tarı
mla uğraş
ı
r. Bu yüzden tarı
mdan elde edilen gelir
oldukça yüksektir. Fakat tarı
m gelirleri içinde tahı
lı
n payıazdı
r. Pamuk baş
ta olmak üzere en
çok susam, yer fı
stı
ğı
, baklagiller, turunçgiller, muz ve turfanda sebze yetiş
tirilir. Bölgede
hayvancı
lı
k da yapı
lı
r. Daha çok küçük başhayvan yetiş
tirilir. Özellikle dağlı
k alanlarda en
çok kı
l keçisi beslenir.
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Akdeniz Bölgesi, son zamanlarda tarı
m alanı
nda olduğ
u gibi, endüstri (demir-çelik,
gübre, dokuma, besin, petrol arı
tma, madencilik) ve turizm alanı
nda da büyük geliş
meler
göstermiş
tir.
Bölge, coğrafî özellikleri bakı
mı
ndan iki bölüme ayrı
lı
r:
a. Adana Bölümü
b. Antalya Bölümü

a. Adan a Bölü mü
Bölüm, Manavgat ı
rmağıağzıile Çarş
amba çayı
nı
n doğ
usundan geçen bir çizgi ile
Antalya Bölümü'nden ayrı
lı
r. Orta Toroslar burada genişyer tutar. Bolkar, Aladağ, Binboğa
ve Tahtalıdağlarıburadaki baş
lı
ca yüksekliklerdir. İ
skenderun Körfezi'nin doğusunda da
Amanos dağlarıyükselir.
Bölümün üçte ikisini kaplayan bu dağlardan artakalan kesim ise verimli ovalarla kaplı
dı
r.
Bunları
n baş
lı
calarıÇukurova, Amik ovası
, Dörtyol ve Silifke Ovaları
dı
r. Bölüm, İ
ç
Anadolu'yu Akdeniz kı
yı
ları
na, Güneydoğu Anadolu'ya, Ön Asya ülkelerine bağlayan yollar
üzerindedir. Bu durum, bölümün geliş
mesinde önemli rol oynamı
ş
tı
r. Burada yer alan
geçitler; İ
ç Anadolu ile Çukurova'yıbağlayan Gülek boğazı
, İ
ç Anadolu ile Silifke kı
yı
ları
arası
ndaki bağlantı
yısağlayan Sertavul geçidi ve Göksu vadisi, Amanoslar üzerinde yer alan
Belen geçididir.
Bölümün akarsularıAsi, Ceyhan, Seyhan ve Göksu'dur. Ceyhan ve Seyhan ı
rmakları
Türkiye'nin genişve verimli ovaları
ndan olan Çukurova'yıoluş
turmuş
tur. Kurak yaz
ayları
nda sulamanı
n yaygı
nlaş
tı
rı
lması
yla, bu bölümün ovaları
ndan yüksek verim
sağlanmaktadı
r. Pamuk, susam, yer fı
stı
ğ
ı
, turunçgiller, muz, pirinç, soya fasulyesi ve tahı
l
üretimi ile seracı
lı
k önemli tarı
m faaliyetleridir.
Bölge nüfusunun üçte ikisi bu bölümde yaş
ar. Özellikle ovaları
n çevresi sı
k nüfuslu
yerlerdir. Burasıhem endüstri hem de zengin bir tarı
m alanıolduğundan, İ
ç ve Doğu
Anadolu'dan iş
çi çeker. Özellikle pamuk tarı
mıiçin gelen mevsimlik iş
çilerin sayı
sıçoktur.
Bölümdeki endüstrileş
me ş
ehirleş
meyi hı
zlandı
rmaktadı
r. Bu bakı
mdan ş
ehirlerde
yaş
ayanları
n sayı
sıfazladı
r.
Adana, bölümün en büyük, Türkiye'nin de dördüncü büyük ş
ehridir. Son zamanlarda
burada birçok endüstri kollarıgeliş
miş
tir. Bu endüstri kollarıiçinde dokumacı
lı
k baş
ta gelir.
Bunu gı
da, kimya, çimento endüstrisi ve tarı
m makineleri yapı
mıtakip eder. Adana-Mersin
arası
, bölümün endüstri kuruluş
ları
nı
n yoğunlaş
tı
ğıyerlerdir. Ayrı
ca Çukurova Üniversitesi
ile de Adana, önemli bir eğitim ve kültür merkezi olmuş
tur.
Bölümün öteki ş
ehirleri de verimli ovaları
n çevresinde yer almı
ş
tı
r, ikinci büyük ş
ehri
olan Mersin, endüstri ve ticaret merkezidir. Modern bir limanıvardı
r. Türkiye'nin en büyük
petrol arı
tma tesislerinden olan Ataşrafinerisi Mersin'dedir. Yurdumuzun dı
şticaretini
geliş
tirmek için burada bir de "Serbest Bölge" açı
lmı
ş
tı
r (3 Ocak 1987). Mersin'de soda, cam,
gübre, yağ, yem ve metal endüstrisi ile petrol ham maddesine dayanan endüstriler de
geliş
miş
tir. İ
skenderun, Antakya, Kı
rı
khan, Reyhanlı
, Dörtyol, Osmaniye, Tarsus, Kahramanmaraşve Silifke diğer önemli yerleş
im birimleridir. İ
skenderun demir-çelik fabrikası
nı
n
kurulması
yla geliş
miş
tir.
Kahramanmaraş halkıKuvayıMilliye birlikleriyle bütünleş
erek, Kurtuluş Savaş
ı
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baş
langı
cı
nda Türk istiklâl ve hürriyeti için iş
galcilere karş
ıkoymuş
tur. Bunun için Türk Millî
Mücadelesinde önemli bir yeri vardı
r. Bu ş
ehrimize, baş
arı
sı
ndan dolayıTBMM tarafı
ndan
kı
rmı
zış
eritli "İ
stiklâl Madalyası
" verilmiş
tir.
Yeni Türk Devleti, KurtuluşSavaş
ı
'nda zafere ulaş
ı
p ülkenin bütünlüğünü ve tam
bağı
msı
zlı
ğı
nısağladı
ktan sonra kalkı
nması
nıbarı
şiçinde gerçekleş
tirmek istiyordu. Bu
amaçla çözülmesi gereken problemleri barı
şyoluyla sonuçlandı
rmaya çalı
ş
tı
. 1938'de
Fransı
zlar-la yapı
lan antlaş
ma ile Hatay'ı
n bağı
msı
zlı
ğı
na kavuş
masıyolunda olumlu bir adı
m
atı
ldı
. Bir yı
l sonra da (1939) Hatay Türk Devleti Meclisi, Anavatana dönmeyi oybirliğiyle
kabul etti. Böylece Atatürk' ün çok önem verdiği Hatay, artı
k Anavatana katı
lmı
şoldu.
Bu bölümün baş
lı
ca yer altıkaynakları
, Toroslar ve Amanoslar çevresinde krom, Kozan
ve Karaisalıçevresinde linyittir. Yakı
n bir tarihte Torosları
n Aladağmevkiinde (Karsantı
)
rezervi çok zengin olan yeni bir krom yatağıtespit edilmiş
tir.

b. Anta lya Bölü mü
Bu bölüm, Antalya Körfezi çevresi, Göller yöresi ve Teke yöresini içine alı
r. Bölüm,
hemen hemen Adana bölümü kadar genişyer kaplaması
na rağmen Adana Bölümü'nde olduğu
gibi, burada genişdelta düzlükleri yoktur. Bu yüzden tarı
ma elveriş
li topraklarıdaha azdı
r.
Antalya ve Manavgat düzlükleri, baş
lı
ca önemli kı
yıovaları
dı
r. İ
ç kesimlerdeki ovalar daha
çok karstik yapı
dadı
r. Bunlar Bozova, Elmalı
, Acı
payam, Tefenni ve Göller yöresindeki
ovalardı
r. Bölümde dağ
ları
n kapladı
ğıalan, Adana Bölümü'ne göre daha geniş
tir. En dağlı
k
yeri Teke yöresidir. Burada yükseklikleri 2500 m yi geçen dağlar uzanı
r. Bunlar; batı
da
Beydağları
, kuzeyde Sultan dağları
, doğuda da Geyik dağları
dı
r. Bu dağlar arası
nda Beyş
ehir,
Eğirdir, Burdur gölleri ile Acı
göl gibi Türkiye'nin önemli gölleri bulunur.
Kı
yı
da karakteristik Akdeniz iklimi hüküm sürer. İ
ç kesimler ve yükseklerde sı
caklı
k
düş
er. Buralarda kara iklimi belirir. İ
klime dayalıolarak bitki örtüsü kı
yı
da maki, yükseklerde
orman, iç kesimlerde ise bozkı
rdı
r.
Antalya Bölümü'nde nüfus daha çok Antalya Körfezi'nin kı
yı
larıile Göller yöresinde
toplanmı
ş
tı
r. Teke yöresi ve diğer dağlı
k alanlar, Türkiye'nin olduğu gibi, bölümün de en az
nüfuslanmı
şyöreleridir. Bu durum, yer ş
ekilleri ve konumundan kaynaklanmaktadı
r. Tarı
ma
elveriş
li toprakları
n azlı
ğıve eskiden beri önemli yollara göre sapa kalması
, bölümde geçim
zorlukları
nıdoğurmuş
tur. Bu sebeple Antalya Bölümü'nden, özellikle Ege ve Marmara
Bölgelerine göç olmaktadı
r. Bölümde ş
ehirleş
me az olup kı
r nüfusu fazladı
r.
Antalya, Fethiye, Manavgat ve Alanya, kı
yı
da yer alan ş
ehirlerdir. Antalya, bölümün en
büyük ş
ehridir. Antalya Ovası
'nda modern tarı
mla yı
lda iki defa ürün alı
nabilir. Bölümün
endüstri kuruluş
ları
nı
n çoğu da Antalya ve çevresindedir. Pamuklu dokuma, iplik ve gı
da
endüstrileriyle elektro metalürji bu ş
ehrimizde kurulmuş
tur. Akdeniz Üniversitesi Antalya
ş
ehrini bir eğitim ve kültür merkezi yapmı
ş
tı
r. Bölüm, Göller yöresi üzerinden İ
ç Anadolu ve
BatıAnadolu'ya düzgün yollarla bağ
lanmı
ş
tı
r. Çubuk boğazı
, burada yer alı
r. Bölümün,
önemli limanıolan Antalya Limanı
, yurdumuzun modern ve iş
lek limanları
ndan biridir. Dı
ş
ticaretimizi geliş
tirmek maksadı
yla burada "Serbest Bölge" kurulmuş
tur (14 Kası
m 1987).
Antalya, tabiî güzellikleriyle de yurdumuzun baş
ta gelen turizm merkezlerinden biri olmuş
tur.
Bölümde esas geçim kaynağıtarı
mdı
r. Tarı
m modern âletlerle yapı
lması
na rağmen
üretim azdı
r. Bunun en önemli sebebi, tarı
m alanları
nı
n darlı
ğı
dı
r. Nüfusun küçük bir bölümü,
geçimini turizmden ve endüstri faaliyetlerinden sağlar. İ
ç kesimlerde en çok buğday tarı
mı
yapı
lı
r. Göller yöresinde ş
eker pancarı
, gül, anason, susam, haş
haşve tahı
l yetiş
tirilir. Kı
yı
ovaları
nda ise pamuk, pirinç, susam, yer fı
stı
ğı
, turfanda sebze ve yüksek sı
caklı
k isteyen
meyveler yetiş
tirilir. Bu meyvelerin baş
ı
nda portakal ve muz gelir. Bölümde hayvancı
lı
k da
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önemli bir gelir kaynağı
dı
r. Daha çok, küçük başhayvan (kı
l keçisi) beslenir.
İ
ç kesimlerin baş
lı
ca ş
ehirleri Isparta, Burdur, Seydiş
ehir ve Keçiborlu'dur. İ
sparta,
Türkiye'nin gülcülük merkezidir. Burada "GÜLBİ
RLİ
K" e bağlıgül yağıfabrikalarıvardı
r,
aynızamanda bölgenin en büyük halıpazarı
dı
r. Isparta’da yün, iplik, çimento, halıfabrikaları
ile yem ve gı
da endüstrisi kurulmuş
tur.
Burdur, tarı
m ürünleri üretim merkezidir. Nüfusun çoğunluğu, tarı
m ve orman iş
lerinde
çalı
ş
ı
r, hayvan besler. Şeker ve traktör fabrikalarıönemli endüstri kuruluş
ları
dı
r.
Bölümün baş
lı
ca madenleri, Fethiye'de krom, Keçiborlu'da kükürt, Seydiş
ehir'de
boksittir. Kükürt ve boksit çı
karı
ldı
klarıyerlerde iş
lenmektedir.
Antalya ve yakı
n çevresi, Eski Çağ'a, Selçuklular ve Osmanlı
lar dönemine ait çeş
itli
tarihî eserlerle doludur. Side, Perge, Aspendos, Yivli Minare, Selçuklu kervansarayları
, Karain, Damlataşve İ
nsuyu mağaraları
, kumsalları
, Düden ve Manavgat ş
elâleleri, bölümün
önemli turistik yerleri olup her yı
l binlerce turist tarafı
ndan ziyaret edilmektedir.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin Genel Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Torosları
n güneyinden Suriye sı
nı
rı
na kadar
olan yerleri içine alı
r. Batı
da Akdeniz Bölgesi'ne, kuzeyde ve doğuda Doğu Anadolu
Bölgesi'ne, güneyde Kilis yakı
nları
ndan Dicle vadisine kadar Suriye toprakları
na,
güneydoğuda da Irak toprakları
na komş
udur. Yüzölçümü ve nüfusu bakı
mı
ndan Türkiye'nin
en küçük bölgesidir.
Yer ş
ekilleri bakı
mı
ndan sade görünümlüdür. Platolar genişyer kaplar. Diyarbakı
r
Havzası
, Harran ve Suruç Ovalarıile Gaziantep -Urfa Platolarıönemli düzlükleridir. Bu
düzlükler üzerindeki tek yüksek dağ,sönmüşbir yanardağolan Karacadağ'dı
r. Mazıdağıve
Mardin Eş
iği daha alçak yerlerdir.
Yurdumuzun en çok su taş
ı
yan akarsularıFı
rat ve Dicle nehirleri bu bölgeden geçer.
Fı
rat nehrinin orta kesimi, Gaziantep - Urfa Platoları
nıbirbirinden genişvadilerle ayı
rmı
ş
tı
r.
Dicle nehri ve kollarıDiyarbakı
r Havzası
'nıbaş
tanbaş
a derin vadilerle yarmı
ş
tı
r. İ
lk baharda
yağan yağ
murlar ve eriyen karlarla beslenerek bol su taş
ı
yan bu iki akarsuyun su seviyeleri
yazı
n buharlaş
mayla çok alçalı
r. Bu akarsulardan içme suyu ve sulama için faydalanı
lı
r.
Platolara gömülü olarak derin vadiler içinde aktı
kları
ndan sulamada ancak barajlar yapı
lmak
suretiyle faydalanmak mümkündür. Özellikle, Fı
rat nehri boyunda baraj yapı
mı
na elveriş
li
birçok yer vardı
r.
Günümüzde yapı
m çalı
ş
malarıhı
zla devam eden ve birçok ülke tarafı
ndan büyük bir
yatı
rı
m olarak değerlendirilen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), çok yönlü ekonomik bir
kalkı
nma projesidir. Fı
rat ve Dicle nehirleri üzerinde yapı
mısüren barajlar, hidroelektrik
santralleri ve sulama tesisleri, bölgede ulaş
ı
m, eğitim, sağlı
k ve diğer sektörlerin geliş
mesini
sağlayacaktı
r. GAP'ı
n tarı
m alanları
, Çukurova'nı
n dört katıbüyüklüğ
ünde olup yapı
lacak
sulamayla bu alanlardan en yüksek verim alı
nacaktı
r. Pamuk, pirinç, Antep fı
stı
ğı
, ş
eker
pancarıgibi tarı
m ürünlerinde de rekor düzeyde üretim yapı
lacaktı
r. Eskiden kuraklı
k
nedeniyle nadasa bı
rakı
lan bu tarı
m alanları
nda artı
k her yı
l düzenli tarı
m yapı
lması
sağlanacaktı
r.
Bölge, genel olarak yaz sı
caklı
ğı
nı
n çok etkili olduğ
u bir kara ikliminin etkisi altı
ndadı
r.
Yazlar uzun, çok sı
cak ve kurak, kı
ş
lar kı
sa, soğuk ve yağı
ş
lı
dı
r. Türkiye'de ölçülen en yüksek
sı
caklı
klar bu bölgemize aittir. Türkiye'nin en sı
cak bölgesi olması
na rağmen kı
ş
ı
n kar yağı
ş
ı
ve don olayıda görülür. Bölgeye yı
lda ortalama 500-600 mm yağı
şdüş
tüğü halde, yüksek
sı
caklı
k sebebiyle buharlaş
ma çok olur. Bu bakı
mdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Türkiye'nin en kurak bölgelerindendir. Ancak, batı
dan doğuya ve güneyden kuzeye doğru
iklim sertleş
ir. Bu yüzden Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bitki örtüsü bakı
mı
ndan yurdumuzun
fakir bölgelerindendir. Dağları
n yağı
şalan yüksek yerlerinde seyrek meş
e ormanları
na
rastlanı
r. Diğer alanlar ise steplerle kaplı
dı
r. Şanlı
urfa dolayları
ndaki platolar çı
plak yerlerdir.
Güneydoğu Anadolu, nüfusu en az olan bölgemizdir. Ancak yüzölçümü küçük
olduğundan ortalama nüfus yoğunluğu yüksektir. Nüfus daha nemli olan batıkesiminde, su
boyları
nda, Mardin Eş
iği ile Torosları
n eteklerinde toplanmı
ş
tı
r. Fı
rat ve Dicle nehirleri
arası
ndaki kurak alanlar ise bölgenin olduğu gibi, Türkiye'nin de en tenha yerleridir.
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Bölge ulaş
ı
m bakı
mı
ndan eskiden beri önemli bir yere sahiptir. Arazinin fazla engebeli
olmayı
ş
ı
, yol yapı
mı
nıkolaylaş
tı
rmı
ş
tı
r. Baş
lı
ca ş
ehirleri önemli yollar üzerinde kurulmuş
tur.
Gaziantep bölgenin en büyük ş
ehridir.
Bölgenin ekonomisi tarı
m ve hayvancı
lı
ğa dayanı
r. Burada tarı
m yapabilecek düzlükler
çoktur. Topraklarısulanabildiğ
i takdirde, verim çok yüksektir. Sı
caklı
k ş
artları
nı
n elveriş
li
olmasıise tarı
m ürünlerini çeş
itlendirmiş
tir. Sulamanı
n sı
nı
rlıolduğu yerlerde tahı
l tarı
mıve
bilhassa küçük başhayvancı
lı
k yapı
lı
r. Ancak hayvan besleyen bir kı
sı
m aileler halen
göçebedir. Canlıhayvan ticareti ve hayvan ürünleri, bölgenin önemli gelir kaynağı
dı
r.
Endüstri tesisleri bölgenin büyük ş
ehirlerinde kurulmuş
tur. Makine ve petrol endüstrileri
bunlardandı
r. Türkiye'de çı
kartı
lan petrolün hemen hemen tamamıbu bölgemizden sağlanı
r.
Irak petrollerinin (Kerkük), petrol boruları
yla bu bölgemiz üzerinden Akdeniz kı
yı
ları
na
(Yumurtalı
k) bağlanı
ş
ıekonomik bakı
mdan büyük önem taş
ı
r.
Bölge, ortası
nda yer alan Karacadağsönmüşyanardağıile iki bölüme ayrı
lı
r:
a. Dicle Bölümü
b. Orta Fı
rat Bölümü

a. Dicle Bölümü
Bu bölüm, bölgenin doğu kesimini içine alı
r. Diyarbakı
r Havzasıile Mardin Eş
iği
buradadı
r. Bölüm, bölgenin batıbölümünü oluş
turan Orta Fı
rat Bölümü'nden daha dağlı
ktı
r.
İ
ç kesimlerde yer aldı
ğı
ndan deniz etkisinden uzaktı
r. Bunun için de daha sert bir iklimi
vardı
r. Kı
ş
lar oldukça soğuk geçer. Don olayları
na sı
k rastlanı
r, kar yağı
ş
ıgörülür. Yazlar en
kurak mevsimdir. Yaz ayları
nı
n sı
caklı
ğ
ıçok yüksektir. Bu yüzden buharlaş
ma çok olur.
Buna bağ
lıolarak tabiî bitki örtüsü bozkı
rdı
r. Yağı
ş
lar, kuzeyde Güneydoğu Torosları
n
eteklerine doğru artar. Bu sebeple buralarda ormanlar daha genişyer tutar. Tarı
m alanlarıOrta
Fı
rat Bölümü'ne göre daha dardı
r.
Şehirleş
me oranıdüş
üktür. Baş
lı
ca ş
ehirleri Diyarbakı
r, Mardin, Siirt ve Batman'dı
r.
Diyarbakı
r, bölümün en büyük ş
ehri olup, aynızamanda tarihî, ekonomik ve kültürel
merkezidir. İ
ş
lek bir yol kavş
ağı
nda kurulmuş
tur. Bu elveriş
li durum,ş
ehrin eskiden beri
geliş
mesine imkân sağ
lamı
ş
tı
r. Dicle Üniversitesi bu ş
ehrimizdedir. Siirt petrol merkezi,
Batman ise rafineri ş
ehridir. Bu sayede Batman, kı
sa zamanda geliş
mişve nüfusu, bağ
lı
bulunduğu ilin (Siirt) nüfusunun iki katı
na çı
kmı
ş
tı
r. Siirt, kilim ve battaniyeleri ile ünlüdür.
Dicle Bölümü'nde tarı
m alanları
nı
n nispeten az, iklimin de çok kurak olması
, tarı
m
ürünlerinin çeş
idini azaltmı
ş
tı
r. Burada en çok
tahı
l üretilir. Ekili toprakları
n % 85'i tahı
l ekimine ayrı
lmı
ş
tı
r. Ayrı
ca pamuk, pirinç,
mercimek, karpuz ve üzüm, bölümün diğer önemli tarı
m ürünleridir. Özellikle Diyarbakı
r,
karpuzu ile ünlüdür (20 - 30 kg). Bölümde hayvancı
lı
k da çok önemli bir geçim ve gelir
kaynağı
dı
r. En çok koyun beslenir. Göçebe hayvancı
lı
k hâlâ yaygı
ndı
r.
Diyarbakı
r ve Siirt çevresi petrol yatakları
nı
n olduğu alandı
r. Türkiye'de üretilen
petrolün hemen hemen tamamıburadaki kuyulardan üretilmektedir. Petrol kuyularıRaman,
Garzan, Kurtalan ve Ulaş
lı
'dadı
r. Bu kuyulardan çı
karı
lan petrolün bir kı
smıBatman
rafinerisinde iş
lenmekte, bir kı
smıda petrol boruları
yla Dörtyol'a aktarı
lmaktadı
r. Bölümün
diğer önemli yer altıkaynaklarıfosfat, linyit ve bakı
rdı
r.
Bölümün ülke turizmine olan katkı
sısı
nı
rlı
dı
r. Diyarbakı
r' daki tarihî Türk - İ
slâm
eserleri ve özellikle ş
ehri kuş
atan 5 km uzunluğundaki surlar görülmeğe değer yerlerdir.

6 Güneydoğu Anadolu Bölgesi

4

b. Orta Fı
rat Bölümü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batıkesimini içine alı
r. Fı
rat ı
rmağı
nı
n genişve derin
vadisi, bölümü Gaziantep ve Şanlı
urfa olmak üzere iki yöreye ayı
rı
r. Dicle Bölümü'ne göre
daha az dağlı
ktı
r. Burada platolar genişyer tutar. Akdeniz'in ı
lı
manlaş
tı
rı
cıetkisiyle iklimi
daha yumuş
aktı
r. Kı
ş
lar, Dicle bölümü kadar sert değildir, ancak yine de soğuktur. Yazlar
sı
cak ve kuraktı
r. Yağı
ş
larda artı
ş
lar görülür.
Orta Fı
rat Bölümü'nde yükseltinin az, tarı
ma elveriş
li alanları
n geniş
, iklim ş
artları
nı
n da
elveriş
li olması
, tarı
m ürünlerinin çeş
itlenmesini sağlamı
ş
tı
r. Bunlardan elde edilen gelirin
yüksek olması
, bölümde nüfus yoğunluğunu artı
rmı
ş
, ş
ehirleş
meyi hı
zlandı
rmı
ş
tı
r. Büyük
ş
ehirler daha çok batıyöresinde kümelenmiş
tir. Bu ş
ehirler, önemli tarı
m alanları
nı
n
çevrelerinde kurulmuş
tur. En büyüğü Gaziantep'tir. Bölgenin de en büyük ş
ehri olan
Gaziantep önemli bir ticaret merkezidir. Dokuma, besin ve madenî eş
ya yapı
mıgibi endüstri
kollarıgeliş
miş
tir.
Bu ş
ehrimizin adı
, önceleri Antep idi. KurtuluşSavaş
ı
mı
zda yöre halkı
nı
n gösterdiği
kahramanlı
klar sebebiyle TBMM tarafı
ndan "Gazi" unvanıverilerek "Gaziantep" oldu.
Orta Fı
rat Bölümü'nün diğer önemli ş
ehri, bir tarı
m ve hayvancı
lı
k merkezi olan
Şanlı
urfa'dı
r. Bu ş
ehrimiz de Millî Mücadelede gösterdiği baş
arı
sı
ndan dolayıadıönceleri
Urfa iken TBMM tarafı
ndan "Şanlı
" unvanıverilerek "Şanlı
urfa" oldu. Adı
yaman, Kilis,
Nizip, Birecik ve Siverek de bölümdeki diğer ş
ehirlerdir. Birecik'te Fı
rat üzerinde kurulmuş
olan beton köprü, yurdumuzun en uzun ı
rmak köprüsüdür.
Bölümde tarı
m ve hayvancı
lı
k, ekonominin temelini oluş
turur. En çok tahı
l üretilir.
Antep fı
stı
ğı
, baklagiller (en çok mercimek) bağlar, zeytinlikler genişyer tutar.
Pamuk, pirinç, keten ve susam da üretilir. Bunları
n üretim alanları
, Güneydoğu Anadolu
Projesi'nin (GAP) gerçekleş
mesiyle daha iyi sulanacak ve üretim miktarlarıdaha çok
artacaktı
r. Proje içinde yer alan genişHarran ovası
nı
n veriminin bu ş
ekilde birkaç kat artacağı
tahmin edilmektedir.
Canlıhayvan ticareti ve hayvan ürünleri satı
ş
ı
, bölümün önemli gelir kaynağ
ı
dı
r. Siverek
bu konuda merkezdir.
Petrol, bölümün önemli yer altızenginliğidir. Üretim yapı
lan petrol kuyularıAdı
yaman
çevresindedir.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin Genel Özellikleri
Bölge, Türkiye'nin doğu sı
nı
rları
ndan batı
da İ
ç Anadolu'ya doğru daralarak uzanı
r.
Kuzeydoğ
uda Sovyetler Birliği, doğuda İ
ran, güneydoğuda Irak'tan devlet sı
nı
rı
yla ayrı
lı
r.
Bölgeyi Güneydoğu Anadolu'dan ayı
ran sı
nı
r, Güneydoğu Torosları
n dı
şeteklerini boylar.
Güneybatı
da Seyhan ve Ceyhan ı
rmakları
nı
n yukarıkesimindeki platolarla Akdeniz
Bölgesi'nden ayrı
lı
r. Batı
da İ
ç Anadolu'nun yüksek düzlükleriyle sı
nı
rlanı
r. Doğu Anadolu
Bölgesi, kuzeyde Doğu Karadeniz dağları
nı
n iç sı
raları
nı
n güney yamaçları
yla Karadeniz
Bölgesi'nden ayrı
lı
r.
Kapladı
ğıalan bakı
mı
ndan, coğrafî bölgelerimiz içerisinde en büyüğüdür. En önemli
özelliği yükseltisinin fazla olması
dı
r. Yer ş
ekillerin i sı
ra dağlar, genişplatolar ve bunlar
arası
na sokulmuşyüksek ovalar ile çukur alanlar oluş
turur. Genişdüzlüklerinin yükseltisi
1500 m yi aş
ar. En çukur yeri olan İ
ğdı
r Ovasıbile 875 m yüksekliktedir. Doğ
u - batı
doğrultusunda uzanan dağsı
ralarıbölgeyi baş
tan baş
a kat eder. En kuzeydeki sı
rayıDoğu
Karadeniz dağları
nı
n iç sı
raları
nı
n güney yamaçları(Çimen, Kop, Yalnı
zçam dağ
ları
) ile
Allahüekber dağlarıoluş
turur. Ortadaki sı
rayıMunzur ve Karasu -Araşsı
ra dağları
, güneydeki
sı
rayıda Güneydoğ
u Toroslar meydana getirir. Bu dağsı
raları
nı
n yükseklikle ri baz ıyerde 3
500 m yi aş
ar.
Bölgede ayrı
ca sönmüşvolkanlar da yer alı
r. Baş
hcaları
; Nemrut, Süphan, Tendürek ve
Ağrı
'dı
r. Büyük AğrıDağıTürkiye'nin en yüksek dağı
dı
r (5 137 m). Türkiye'nin en büyük
buzullarıda buradadı
r. Ayrı
ca yurdumuzun en büyük gölü olan Van Gölü (3 713 km2) de bu
bölgenin sı
nı
rlan içerisindedir.
Doğu Anadolu Bölgesi, yükseltisinin fazlalı
ğ
ıve denizden uzaklı
ğ
ısebebiyle gerçek bir
kara iklimi özelliği gösterir. Kı
ş
lar uzun ve çok ş
iddetlidir. Kı
ş
ı
n sı
caklı
ğ
ı
n -30, -40 dereceye
kadar düş
tüğü görülür. Yazlar kı
sa ve serindir, ancak yüksek olduğundan yağı
şİ
ç Anadolu'ya
göre daha çoktur. Dağlı
k alanlar çok, çukur yerler ise daha az yağı
şalı
r. Yağı
ş
lar daha çok kar
ş
eklindedir. İ
klimin bu sertliği, batı
ya doğru yükseltinin azalması
yla bir yumuş
ama gösterir.
Buralarda yazlar daha sı
cak ve uzundur. Bitki örtüsü alçak yerlerde bozkı
r, yükseklerde
ormanlardı
r. Yakacak elde etmek amacı
yla bölgenin ormanlarıfazla tahrip edilmiş
tir. Bu
bölge orman bakı
mı
ndan Türkiye'nin fakir bir bölgesidir. Sadece Sarı
kamı
ş
, Tunceli, Bingöl
yörelerinde, genişalanlıormanlar vardı
r.
Doğu Anadolu önemli akarsuları
n beslendiği bir alandı
r. Araş
, Kura, Fı
rat ve Dicle
ı
rmaklarıkaynakları
nıbu bölgeden alı
p suları
nıkomş
u ülkelerin deniz ve göllerine boş
altı
rlar.
Bu akarsular bol su taş
ı
rlar. Eğimin fazlalı
ğıyüzünden çok yerde hı
zlıakarlar, elektrik üretimi
ve sulama için büyük önem taş
ı
rlar.
Tabiat ş
artları
nı
n zor, iklimin sert oluş
u bölgede nüfusun yoğun olması
nıengellemiş
tir.
Bu yüzden burasıTürkiye'nin en seyrek nüfuslu bölgesidir. Nüfus, verimli topraklarla kaplıve
iklimin daha elveriş
li olduğu ovaları
n çevresinde toplanmı
ş
tı
r. Dağlı
k Hakkâri Bölümü,
bölgenin en seyrek nüfuslu alanı
dı
r.
Bölge ekonomisi, tarı
m ve hayvancı
lı
ğa dayanı
r. Çalı
ş
an nüfusun çoğu bu iş
lerle uğraş
ı
r.
Özellikle büyük başhayvancı
lı
k yapı
lı
r. Çünkü bölge arazisinin üçte biri otlaktı
r.
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Doğu Anadolu Bölgesi yer ş
ekilleri, beş
erî ve ekonomik özellikleri bakı
mı
ndan dört
bölüme ayrı
lmaktadı
r:
a. YukarıFı
rat Bölümü
b. Erzurum - Kars Bölümü
c. YukarıMurat - Van Bölümü
ç. Hakkâri Bölümü

a. Yuka rıFı
rat Bölü mü
Bölüm, bölgenin batı
sı
nda olup en genişyerini oluş
turur. Genel olarak dağlı
ktı
r.
Bölümün kuzeyinde Tercan ve Erzincan Ovalarıyer alı
r. Ortada Munzur ve Tunceli dağları
uzanı
r. Güneyde Elbistan, Malatya, MuşOvalarıve Güneydoğu Toroslar, batı
da ise yüksek
düzlükler yer alı
r. Kuzeydeki ovalarısulayan Karasu ve güneydeki ovalarısulayan Murat
akarsuyu, Keban yakı
nları
nda birleş
erek Fı
rat nehrini oluş
tururlar. Fı
rat, devamlıbol su
taş
ı
yan bir akarsudur. Üzerinde büyük barajlar kurulmuş
tur. Bunlar Keban, Karakaya ve
yapı
mıdevam eden Atatürk barajları
dı
r. Keban ve Karakaya hidroelektrik santrallerinden,
önemli ölçüde elektrik üretilmektedir.
Burası
, sı
caklı
k bakı
mı
ndan Doğu Anadolu'nun en elveriş
li bölümüdür. Bölgenin doğu
kesimlerine göre daha sı
caktı
r. Kı
ş
lar nispeten kı
sa sürer, fakat soğuk ve karlıgeçer. Bitki
örtüsü bakı
mı
ndan Bingöl ve Tunceli yöreleri ile Güneydoğu Toroslar, yarıbozuk ormanları
n
bulunduğu yerlerdir. Bu ormanlar, meş
e ve ardı
ç ağaçları
ndan oluş
ur. Genişplatoları
n
bulunduğu yerde ise otlaklar ve çayı
rlar büyük yer tutar. Ovalar ve vadi tabanlarıtarı
m
sahaları
dı
r. Dolayı
sı
yla buralar daha yoğun nüfusludur. Doğu Anadolu'nun önemli
ş
ehirlerinden olan Malatya ve Elazı
ğbu bölümdedir.
Malatya, önemli yollar üzerinde kurulmuşbir tarı
m, endüstri ve ticaret merkezidir.
Pamuklu dokuma, ş
eker, sigara, un, yem, süt ürünleri fabrikalarıve et kombinası
, önemli
endüstri kuruluş
ları
dı
r. Malatya'da yetiş
tirilen kayı
sı
, önemli bir ticaret ürünüdür. İ
nönü
Üniversitesi bu ş
ehrimizdedir.
Elazı
ğ, ovada kurulmuşmodern bir endüstri ve ticaret ş
ehrimiz-dir. Şeker, çimento,
ferrokrom, plâstik boru fabrikalarıönemli endüstri kuruluş
ları
dı
r. Elazı
ğ, Fı
rat Üniversitesi ile
de bir eğitim merkezidir.
Bölümün diğer yerleş
im birimleri; Elbistan, Tunceli, Bitlis, Erzincan, Bingöl ve
Divriği'dir.
Burada iklimin nispeten elveriş
li olması
ndan dolayıürünler çeş
itlidir. Buğday, arpa,
pamuk, tütün, ş
eker pancarı
, baklagiller ile çeş
itli sebze ve meyveler baş
lı
ca tarı
m ürünleridir.
Yaylaları
nda genişotlakları
n olmasıhayvancı
lı
ğı
n geliş
mesini sağlamı
ş
tı
r. Tunceli ve
Erzincan'da ş
eker, Bitlis'te sigara fabrikasıvardı
r.
Bölüm, yurdumuzun maden yataklarıyönünden zengin alanları
ndan biridir. Önemli yer
altıkaynaklarılinyit (Elbistan), krom (Guleman ve Palu), demir (Divriği ve Hekimhan), bakı
r
(Elazı
ğ-Maden), kaya tuzu (Erzincan ve Tercan), kurş
un ve çinko (Keban) dur. Burada
maden çı
karma ve maden cevherlerini iş
leme endüstrisi geliş
miş
tir. Nitekim zengin linyit
yatakları
ndan elektrik üretiminde faydalanmak üzere, Afş
in-Elbistan termik santrali
kurulmuş
tur.
Selçuklu ve Osmanlı
lardan kalan tarihî eserler, tabiat güzellikleri bölümün önemli turizm
değerleridir. Özellikle Keban baraj gölü, Hazar gölü ve tarihî Harput ş
ehri (Elazı
ğş
ehrinin
eski adı
), turistik değer taş
ı
yan yerlerdir.

7 Doğu Anadolu Bölgesi

4

b. Erzu rum - Kars Bölü mü
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundadı
r. Erzurum-Kars yaylasıolarak da adlandı
rı
lı
r.
Yükseltisi 1500 - 2000 m olan yüksek platolar ve bunlar üzerinde yükseklikleri 3000 m yi
geçen dağlar ile tabanıyine yüksek olan bazıçukurlar (İ
ğdı
r ovası
) bölümün yer ş
ekillerinin
esası
nıoluş
turmuş
tur. Bölümde yer alan Kargapazarı
, Allahüekber, Palandöken dağlarıile
Kı
sı
r dağı
, ova ve platolarıbirbirinden ayı
rı
r. Palandöken dağ
larıkı
şsporları
nı
n yapı
ldı
ğıbir
kayakçı
lı
k merkezidir. Baş
lı
ca akarsularıolan Karasu, Araşve Kura, kaynağı
nıburadaki
yaylalardan alı
r.
Bölüm, yüksekliği sebebiyle Türkiye'nin en soğuk yeridir. Kı
ş
larıuzun ve karlı
dı
r.
Sı
caklı
k -40 dereceye kadar düş
er. Yazlarıkı
sadı
r. Yağı
ş
lar boldur. Yağ
ı
ş
ı
n bol,
buharlaş
manı
n az olmasısebebiyle yüksek alanlarda otlaklar ve dağçayı
rlarıgeliş
miş
tir.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en iyi korunmuşçam ormanları
, bu bölümde Sarı
kamı
ş
'tadı
r. Iğdı
r
Ovasıbölümün en çukur yerini oluş
turur. Etrafıdağlarla çevrili olduğundan kuraktı
r. Sulama
ile tarı
m yapı
lı
r.
Erzurum - Kars Bölümü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin sı
k nüfuslu bölümlerindendir. Nüfus
daha çok verimli ova kenarları
nda toplanmı
ş
tı
r. Baş
lı
ca ş
ehirleri; Erzurum, Kars, Sarı
kamı
ş
,
Hasankale, Aş
kale, Ardahan ve Iğdı
r'dı
r.
Erzurum bir tarı
m, endüstri ve ticaret merkezidir. Çimento, ş
eker, yem, süt, dokuma,
ayakkabıfabrikalarıve et kombinasıgibi çeş
itli endüstri kollarıgeliş
miş
tir.
Erzurum'un KurtuluşSavaş
ı
mı
zda çok önemli bir yeri vardı
r. Amasya'dan sonra
Erzurum'a gelen Mustafa Kemal, burada Erzurum Kongresi'ne katı
ldı(23 Temmuz 1919).
Erzurum Kongresi'nde bütün ülkeyi ilgilendiren kararlar alı
ndı
. Bu kararlarla, ülkenin
bütünlüğü ve bağı
msı
zlı
ğı
nı
n sağlanmasıamaçlandı
. Bu kongrede alman kararlardan birinde
"Millî sı
nı
rlar içinde vatan bütündür, parçalanamaz" deniliyordu. Böylece devletin ve milletin
tam bağı
msı
zlı
ğı
nı
n milletçe savunulmasıkararıbir defe daha alı
nmı
şoluyordu.
Erzurum, ayrı
ca doğunun en eski kültür merkezlerindendir.
Atatürk Üniversitesi burada açı
lmı
ş
tı
r.
Çayı
r ve meraları
n çokluğu, bölümde ekonominin daha çok hayvancı
lı
ğa dayanması
nı
sağlamı
ş
tı
r. Burası
, Türkiye'nin belli baş
lıcanlıhayvan pazarları
ndan biridir. Bölümde daha
çok sı
ğı
r ve koyun beslenir.
Bölümde tahı
llar (özellikle buğday), ş
eker pancarı
, patates, baklagiller ile pamuk (Iğdı
r
ovası
), sebze ve meyveler de yetiş
tirilen baş
lı
ca tarı
m ürünleridir.
Bölümün diğer endüstri merkezi Kars'tı
r. Burada hayvan ürünlerini değerlendiren
endüstri kolları
nı
n yanısı
ra çimento, un, yem, iplik fabrikalarıkurulmuş
tur. Sarı
kamı
ş
'ta ise
Sümerbank'a ait ayakkabıfabrikasıvardı
r.
Bölümün baş
lı
ca yer altıkaynakları
; manganez, linyit ve oltu taş
ı
dı
r.
Çı
ldı
r gölünün tabiî güzellikleri, Palandöken ve Sarı
kamı
ş
'taki kayak merkezleri,
Ilı
ca'daki kaplı
calar, Erzurum, Kars ve Ardahan'daki tarihî eserler bölümün önemli turistik
yerleridir.

c. Yuka r ıMura t-Van Bölü mü
Doğu Anadolu'nun doğu kesiminde olup Van Gölü ve çevresi ile YukarıMurat havzası
nı
içine alı
r. Kuzeyde Karasu - Aras Dağları
, güneyde Güneydoğu Toroslarla kuş
atı
lmı
ş
tı
r.
Batı
da YukarıFı
rat Bölümü, doğuda ise İ
ran ile komş
udur.
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Bazı
ları
nı
n yüksekliği 4000 m nin üstüne çı
kan sönmüşbirer yanardağolan Nemrut,
Süphan (4 051 m), Tendürek ve Ağrı(5 137 m) bu bölümde yer alı
r.
Aladağ, Bingöl, Şerafettin dağlarıile Van Gölü'nün doğusundaki dağlar, bölümün diğer
yükseklikleridir. Bunlar arası
nda genişplatolar ve ovalar yer alı
r. Muş
, Bulanı
k ve Eleş
kirt
Ovalarıbaş
lı
caları
dı
r. Ayrı
ca bölümün güneydoğusundaki Yüksekova (2 000 m) ve Baş
kale
Ovası(2 400 m) Türkiye'nin en yüksek düzlükleridir.
Yurdumuzun en büyük gölü olan Van Gölü bu bölümdedir. Küçük bir iç deniz gibidir.
Denizden 1646 m yüksekliktedir. Bu gün bulunduğu çukurluğ
un önünü Nemrut volkanı
ndan
çı
kan lavları
n kapatması
yla oluş
muş
tur. Kapalıbir havza durumundadı
r. Bu yüzden suları
sodalı
dı
r. Göle karı
ş
an dere ağ
ı
zları
nda balı
kçı
lı
k yapı
ldı
ğıgibi, göl üzerinde feribot seferleri
de yapı
lı
r. Türkiye'den İ
ran'a yapı
lan demir yolu ulaş
ı
mıTatvan-Van arası
nda, göl üzerinden
feribotla sağlanı
r. Derin ve büyük olduğundan çevresinin iklimi üzerinde az da olsa
ı
hmanlaş
tı
rı
cıbir etki yapar. Van bölümü az yağı
ş
lıolup bölgenin Iğdı
r'dan sonra en kurak
alanı
dı
r. Van yöresi hariç, kı
ş
lar çok serttir. Tabiî bitki örtüsünü bozkı
rlar oluş
turur. Ancak
Van Gölü'nün güneyinde küçük orman alanlarıvardı
r. Çevresinde sebze ve meyve bahçeleri
yer alı
r.
Bölgenin en seyrek nüfuslu bölümlerindendir. Devamlıyerleş
im yerleri tarı
ma elveriş
li
vadi tabanları
ndadı
r. Şehirler fazla büyük değildir. Van Gölü'nün doğusunda önemli bir yol
kavş
ağı
nda kurulan Van, bölümün en büyük ş
ehridir. Çimento, yem, dokuma ve süt ürünleri
fabrikalarıönemli endüstri kuruluş
ları
dı
r. 100. Yı
l Üniversitesi bu ş
ehrimizdedir. Bölümün
baş
lı
ca yerleş
im merkezleri Ağ
rı
, Muş
, Doğubeyazı
t, Bulanı
k, Malazgirt, Varto, Tatvan ve
Erciş
'tir.
Bölümün Malazgirt ovası
'nda Anadolu kapı
ları
nı
n Türklere açı
lması
nısağlayan
Malazgirt Meydan Savaş
ıyapı
lmı
ş
tı
r (1 071).
Çayı
r ve otlakları
nı
n elveriş
li olması
, küçük başhayvancı
lı
ğıbölümün en önemli
ekonomik faaliyeti yapmı
ş
tı
r. En çok koyun beslenir. Canlıhayvan ticareti bölümün önemli
gelir kaynağı
dı
r. Bölümde yetiş
tirilen küçük başhayvanlar İ
ran, Irak ve Kuveyt'e, büyük baş
hayvanları
n bir kı
smıda Sovyetler Birliği'ne ihraç edilir.
Küçük ovalarda ve vadi tabanları
nda daha çok buğday, arpa, çavdar, Van Gölü
çevresindeki ovalarda ise sulama ile ş
eker pancarı
, hayvan yemi, sebze ve meyve yetiş
tirilir.
Ağrı
, Muşve Erciş
'te ş
eker fabrikası
, Tatvan'da tersane vardı
r. Baş
lı
ca yer altıkaynağı
linyittir.
Nemrut dağıüzerindeki krater gölü, Van Gölü ve çevresi, Ağrıdağ
ıve Ağrıilindeki
kaplı
calar, İ
shak Paş
a Sarayıbölümün önemli turizm değerleridir.

ç. Hakk âri Bölü mü
Bölgenin güneydoğusunda kalan ve yurdumuzun en dağlı
k kesimini oluş
turan alanı
kapsar. Türkiye'nin ikinci yüksek doruğu olan Buzul (Cilo) dağ
ı(4 135 m) buradadı
r. Üzeri
buzullarla kaplı
dı
r. Bölümün önemli akarsuları
, Dicle'nin kollarıBüyük Zap ve Botan'dı
r.
Buradaki ovalar dar alanlı
, ancak tabanıyüksek ovalardı
r.
Bölümde ş
iddetli bir kara iklimi hüküm sürer. Kı
ş
lar çok uzun ve karlı
dı
r. Kar örtüsü
aylarca yerde kalı
r. Dağları
n doruklarıyazı
n da büsbütün erimeyen karlarla kaplı
dı
r. Bunlara
kalı
cıkarlar denir. Yükseklerde meş
e ve ardı
ç, su boyları
nda söğüt ve kavak yetiş
ir.
Bölümün dağlı
k oluş
u, derin vadilerle parçalanmı
şolması
, kı
ş
ları
n uzun ve karlıgeçmesi
ulaş
ı
mızorlaş
tı
rmı
ş
tı
r. Dağlar, ancak bir iki yerinden geçit verir. Bu yüzden yakı
n yı
llara
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kadar bölümün diğer bölgelerimizle olan bağlantı
sıoldukça zor olmuş
tur. Bu gün bazıkara
yolları
nı
n yapı
mıile bölümün diğer bölgelerimizle olan bağlantı
sıkolaylaş
mı
ş
tı
r. Yağan
karlar ve düş
en çı
ğyüzünden bu yolları
n bir bölümü kı
ş
ı
n bazen geçit vermez.
Bu elveriş
sizliği yüzünden burasıyurdumuzun en tenha bölümlerinden biridir. En büyük
ş
ehri Hakkâri'dir.
Küçük başhayvancı
lı
k bölümdeki en önemli ekonomik faaliyettir. Nüfusun % 70'i
hayvancı
lı
kla uğraş
ı
r. Göçebe hayvancı
lı
k, bölümün ayrıbir özelliğidir. Canlıhayvan ticareti
bölümde önemli ölçüde geliş
miş
tir. Arı
cı
lı
k da yapı
lı
r. Çok dağlı
k olmasısebebiyle tarı
m
alanlarıoldukça dardı
r. Buralarda buğday, çavdar, mercimek, patates,
mı
sı
r ve pirinç gibi ürünlerin yanısı
ra üzüm, elma, ceviz ve Antep fı
stı
ğıgibi meyveler
yetiş
tirilir. Ancak tahı
l ve mı
sı
r üretimi bölümde yaş
ayan halkı
n ihtiyacı
nıkarş
ı
layamaz.
Bölümün yer altıkaynağılinyittir. Şı
rnak ilçesindeki linyit yataklarıiş
letilmektedir.
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İ
Ç ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin Genel Özellikleri
Yurdumuzun hemen hemen ortası
nda yer alan İ
ç Anadolu Bölgesi, kuzeyden ve
güneyden yüksek dağlarla kuş
atı
lmı
ş
tı
r. Doğu Anadolu' ya doğru sokularak genişalanları
içine alı
r. Kuzeyde, Kuzey Anadolu dağları
yla Karadeniz Bölgesi'nden; güneyde Orta ve Batı
Toroslarla Akdeniz Bölgesi'nden; batı
da, Sultan dağları
ndan Uludağ'a kadar uzanan
yüksekliklerle BatıAnadolu'dan; doğuda ise Anadolu'nun kuzeyinde ve güneyinde yer alan
yüksek kenar dağları
n birleş
tikleri yerde Doğu Anadolu'dan ayrı
lı
r.
İ
ç Anadolu Bölgesi kapladı
ğıalan bakı
mı
ndan Doğu Anadolu'dan sonra ikinci büyük
bölgemizdir. Diğer bölgelere göre yer ş
ekilleri, iklimi, bitki örtüsü bakı
mı
ndan fazla çeş
itlilik
göstermez. Bölgenin en büyük kı
smı
nı
, yükseltisi 1000 m yi fazla aş
mayan genişalanlı
düzlükler kaplar. Bunlar arası
nda kı
vrı
m dağlarıve yer yer yükselen sönmüşyanardağlar
vardı
r. Kı
vrı
m dağları
; Sündiken dağları
, Bozdağ, Elmadağ, İ
dris dağı
, Akdağlar, Hı
nzı
r ve
Tecer dağları
, sönmüşyanardağlar ise Karadağ, Karacadağ, Hasandağ
ı
, Melendiz ve en
yükseği olan Erciyes (3 916 m)'tir. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok ve Uzunyayla,
bölgenin önemli platoları
dı
r. Bunları
n arası
ndaki ovaları
n bir kı
smıdar, bir kı
smıise daha
genişalanlı
dı
r.
Kı
zı
lı
rmak'ı
n yukarıve orta kesimi ile Sakarya ı
rmağı
nı
n yukarıkesimi bu bölgemizin
sı
nı
rlarıiçerisindedir. İ
lk baharda yağan yağmurlar ve eriyen karlarla kabaran Kı
zı
lı
rmak
üzerinde Hirfanlıve Kesikköprü; Sakarya üzerinde de Sarı
yar ve Gökçekaya barajlarıile
hidroelektrik santralleri kurulmuş
tur.
Denizden uzak ve etrafıyüksek dağlarla çevrili olan bölgede kara iklimi hüküm sürer.
Yazlarısı
cak ve kurak; kı
ş
larıuzun, soğuk ve karlı
dı
r. Türkiye'de kuraklı
ğı
n en çok
görüldüğü bölgelerdendir. Kı
ş
ı
n don olaylarısı
k görülür. İ
klime bağlıolarak iç kesimlerde
bozkı
rlar genişyer kaplar. Bölgenin güney kesimi, kuzey kesimine göre daha kuraktı
r.
Buradaki akarsular suları
nıdenize gönderemez. Bu yüzden geniş bir kapalıhavza
durumundadı
r. Bu havzanı
n en alçak yerleri bataklı
k ve sı
ğgöllerle kaplı
dı
r. Bunları
n en
büyüğü Tuz gölüdür. Van Gölü'nden sonra yurdumuzun ikinci büyük gölü olan Tuz gölünün
derinliği, birkaç metre olup yazı
n buharlaş
ma ile çok su kaybeder, alanıküçülür, böylece
çevresinde kalı
n bir tuz tabakasıoluş
ur. Bu gölümüzden tuz elde edilir.
Bölgenin kapladı
ğıalana göre nüfusu azdı
r. Nüfusun dağı
lı
ş
ıve yerleş
me, tarı
m
imkânlarıve iklimle çok yakı
ndan ilgilidir. Nüfus daha çok bölgeyi çeviren, nispeten daha
yağı
ş
lıdağ
ları
n eteklerinde ve akarsu boyları
nda toplanmı
ş
tı
r. Önemli yollar da buralardan
geçer. Buna karş
ı
lı
k bölgenin kurak olan iç kesimleri en tenha yerlerdir. Türkiye'nin baş
kenti
Ankara, bu bölgemizdedir.
Bölge ekonomisinin temeli, tarı
m ve hayvancı
lı
ğa dayanı
r. Düzlüklerin fazla olması
,
tarı
m için genişimkânlar sağlar. Ancak yarıkurak iklim özelliği, tarı
m toprakları
nı
n büyük
kı
smı
nı
n her yı
l ekilememesine sebep olmuş
tur. Ekilen tahı
l ürünlerinin baş
ı
nda buğ
day gelir.
Türkiye'de, tahı
l ürünlerinden en fazla geliri sağlayan İ
ç Anadolu, yurdumuzun önemli bir
tahı
l ambarı
dı
r. Geniş bozkı
rlar, küçük baş hayvanları
n yetiş
tirilmesine elveriş
lidir.
Dolayı
sı
yla hayvan ürünleri bakı
mı
ndan da yurdumuzun önemli bölgelerindendir.
Yurdumuzda tiftik keçisi ve koyun en çok bu bölgemizde yetiş
tirilir. Endüstri geliş
me
yolundadı
r.
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İ
ç Anadolu Bölgesi yer ş
ekilleri, beş
erî ve ekonomik özellikleri bakı
mı
ndan dört bölüme
ayrı
lmı
ş
tı
r:
a. Konya Bölümü
b. YukarıSakarya Bölümü
c. Orta Kı
zı
lı
rmak Bölümü
ç. YukarıKı
zı
lı
rmak Bölümü

a. Konya Bölümü
Bölüm, Tuz gölü ve Cihanbeyli Platosu ile Toroslar arası
nda kalan büyük kapalıbir
havzadı
r. Burada ovalar ve platolar, Tuz gölü, Eber ve Akş
ehir Gölü genişyer kaplar.
Karadağ, Karacadağvolkanlarıve yer yer bazıtek dağlar yükselir.
Konya bölümü, İ
ç Anadolu Bölgesi'nin en az yağı
şalan bölümüdür. Bu yüzden az
nüfuslanmı
ş
tı
r. Bölgenin en tenha yerleri buradadı
r. Nüfus, daha çok akarsu boyları
nda ve dağ
eteklerinde toplanmı
ş
tı
r. Bölümün önemli ş
ehirleri de bu kesimlerdedir. Bunları
n en büyüğü
ve en geliş
mişolanıKonya'dı
r. Tarihî bir ş
ehrimiz olan Konya, Selçuklu Devletine bir süre
baş
kentlik yapmı
ş
, ünlü Türk düş
ünürü Mevlâna ve Nasreddin Hoca'yıyetiş
tirmiş
tir. Son
zamanlarda sulama tesislerinin yapı
lması
, çeş
itli endüstri kuruluş
ları
nı
n hizmete açı
lmasıve
Selçuk Üniversitesiyle büyük geliş
me göstermiş
tir. Bölümün diğer ş
ehirleri Karaman, Ereğli,
Çumra ve Akş
ehir'dir.
Bölümde ekonomik faaliyetlerin baş
ı
nda tarı
m ve hayvancı
lı
k gelir. İ
klimin
kuraklı
ğı
ndan dolayıtarı
m ürünleri fazla çeş
itlenmemiş
tir. En çok gelir sağlayan ürün,
buğdaydı
r. Türkiye buğday üretiminin büyük bir bölümü buradan sağlanı
r. Arpa ve ş
eker
pancarıdiğer önemli ürünleridir. En çok küçük başhayvan beslenir (özellikle tiftik keçisi ve
koyun).
Şeker, gı
da maddeleri, çimento, dokuma, makine, tarı
m âletleri, tuğla ve kiremit
fabrikaları
, Seydiş
ehir alüminyum tesisleri, Sarayönü civa iş
letmeleri, bölümün önemli
endüstri kuruluş
ları
dı
r.
Mevlâna Müzesi ile Selçuklu ve Osmanlı
lara ait tarihî eserler, bölümün turistik
değerleridir.

b. YukarıSakarya Bölümü
Bölgenin kuzeybatı
sı
nıiçine alı
r. Kuzeyde Sündiken ve Köroğlu dağları
, ortada
Sivrihisar dağları
, doğuda İ
dris dağıve Elmadağvardı
r. Bunları
n arası
nda Haymana Platosu,
Eskiş
ehir, YukarıSakarya, Mürted ve Çubuk ovalarıyer alı
r. Ankara yakı
nları
nda Eymir ve
Mogan gölleri vardı
r.
Bölüm, kı
ş
larıoldukça sert ve kar yağı
ş
lı
, yazlarıise kurak olan bir iklime sahiptir.
Konya Bölümü'ne göre biraz daha fazla yağı
şalı
r.
BatıKaradeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nden gelen kara yolları
, bu bölüm üzerinden iç
kesimlere ulaş
ı
r. Ege ve Marmara Bölgelerinden gelen demir yollarıda burada birleş
ir. İ
klim
ve ulaş
ı
mş
artları
nı
n elveriş
li olmasıbölümün, İ
ç Anadolu'nun diğer bölümlerine göre daha
çok nüfuslanması
nısağlamı
ş
tı
r. Bölgede nüfusun çoğu ş
ehirlerde yaş
ar. Türkiye'nin baş
kenti
Ankara bu bölümdedir. Ankara, İ
ç Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin de ikinci büyük
ş
ehridir. Çeş
itli yönlerden gelen yolları
n kavş
ağ
ı
nda kurulmuş
tur. Ticaret, endüstri, eğitim ve
kültür merkezidir.
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27 Aralı
k 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paş
a'yıAnkaralı
lar büyük bir sevgi ve
coş
kuyla karş
ı
ladı
lar, emrinde oldukları
nısöylediler. Millet hâkimiyetine dayalıolmayan
bağı
msı
zlı
ğı
n, tam bağı
msı
zlı
k sayı
lamayacağı
nıbilen Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ni Millî Mücadelenin merkezi olan Ankara'da açtı
. 13 Ekim 1923'te
baş
kent olan Ankara, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilânıile de geliş
meye baş
ladı
. Baş
kent
oluş
uyla birlikte hı
zla kalabalı
klaş
an ve endüstrileş
en Ankara'da uçak, traktör, ş
eker, çimento,
besin fabrikalarıile irili ufaklıbirçok endüstri kuruluş
larıbulunmaktadı
r. Ayrı
ca, Ankara,
Gazi, Orta Doğ
u Teknik, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleriyle de yurdumuzun önde gelen
eğitim ve kültür merkezlerinden biridir.
Bölümün diğer önemli ş
ehirleri; Eskiş
ehir, Polatlı
, Haymana ve Sivrihisar'dı
r. Bir
endüstri merkezi olan Eskiş
ehir uçak, lokomotif, motor, ş
eker, besin, çimento, kiremit,
buzdolabı
, beton direk, dokuma (basma) fabrikalarıgibi endüstri kuruluş
ları
na sahiptir.
Anadolu Üniversitesi de buradadı
r.
Bölümde tarı
m ve hayvancı
lı
k da yapı
lı
r. Tarla tarı
mıbaş
ta gelir. Buğday, arpa, ş
eker
pancarı
, patates, baklagiller, sebze ve meyve en önemli ürünleridir. En çok küçük başhayvan
(koyun, tiftik keçisi) yetiş
tirilir. Elde edilen deri, yün ve tiftik, halkı
n baş
lı
ca geçim
kaynağı
dı
r. Ancak tarı
m dı
ş
ı
nda endüstri, ticaret ve ulaş
ı
m gibi iş
lerle hayatı
nıkazananları
n
sayı
sıda çoktur.
YukarıSakarya Bölümü, maden bakı
mı
ndan pek zengin değildir. Linyit, bor, krom ve
lüle taş
ıburada bulunan baş
lı
ca yer altıkaynakları
dı
r.
Bu bölümde Ankara'daki Hacı Bayram Veli'nin türbesi, Gordiyum, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, Anı
tkabir, Atatürk Orman Çiftliği, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Çankaya Atatürk Köş
kü, Eskiş
ehir ilindeki Yunus Emre türbesi baş
lı
ca turistik yerlerdir.

c. Orta Kı
zı
lı
rmak Bölümü
Bölüm, Kı
zı
lı
rmak'ı
nİ
ç Anadolu'da çizdiği genişyayı
n içinde kalı
r. Güneyinde Hasan
dağ, Melendiz ve Erciyes gibi sönmüşyanardağlar yükselir. Bölümün kuzey kesimi daha
dağlı
ktı
r. Orta kesimde yükselti azalı
r, platolar genişyer kaplar. Bunları
n araları
nda önemli
ovalar yer alı
r. En önemlileri Kayseri Ovası
, Develi Ovasıve Aksaray Ovası
'dı
r.
Orta Kı
zı
lı
rmak Bölümü'nün kı
ş
larısoğuk, yazlarısı
cak ve kuraktı
r. Konya Bölümü'ne
göre daha nemlidir. Genişalanları
n volkan külleri ile kaplıolmasıtarı
m alanları
nı
n
verimliliğini sağlar. Buna bağlıolarak bütün İ
ç Anadolu'da kı
r nüfusunun en yoğun olduğu
bölüm burası
dı
r.
Bölümün en önemli ticaret ve endüstri merkezi olan Kayseri, verimli bir ovada
kurulmuş
tur. Kayseri'de Cumhuriyet döneminin ilk
fabrikaları
ndan Hava ikmal Bakı
m Merkezi ile Sümerbank'a ait bez fabrikası
kurulmuş
tur. Sucuk, pastı
rma yapı
mı
, meyve suyu, dokuma, halıve ş
eker fabrikalarıdiğer
endüstri kolları
dı
r. Erciyes Üniversitesi ile de bir eğitim ve kültür merkezidir.
Bölümdeki diğer önemli ş
ehirler; Nevş
ehir, Niğde, Kı
rş
ehir, Yozgat, Çankı
rı
, Kı
rı
kkale
ve Ürgüp'tür.
Bölümün, ekonomik temelini tarı
m ve hayvan ürünleri oluş
turur. Özellikle daha verimli
olan güney kesimlerinde, en çok gelir sağlayan ürünler buğday ve arpa gibi tahı
llar, ş
eker
pancarıve baklagillerdir. Nevş
ehir ve Niğde çevresinde meyvecilik (elma, badem, üzüm) çok
önemlidir.
Orta Kı
zı
lı
rmak Bölümü'nün çeş
itli yerlerinde maden yataklarıvardı
r. Kayseri'de çinko
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ve demir, Kı
rş
ehir ve Yozgat'ta fluorit, Çankı
rı
'da jips ve kaya tuzu gibi.
Bölümün tabiî güzellikleri ve tarihî eserleri turistik değerleridir. Nevş
ehir ilinde Ürgüp
ve Göreme'de gezilebilecek pek çok turistik yer vardı
r. Bunlar eski yerleş
me yerleri, yer altı
ş
ehirleri, Ihlara vadisi, peribacalarıve Hititlerden kalan höyüklerdir. Ayrı
ca her yı
l Hacı
BektaşVeli için yapı
lan törenler buraya çok turist gelmesini sağ
lamaktadı
r.

ç. YukarıKı
zı
lı
rmak Bölümü
Bu bölüm, Kı
zı
lı
rmak'ı
n yukarıkesiminin uzandı
ğıyerleri ve çevresini içine alı
r. İ
ç
Anadolu Bölgesi'nin en dağlı
k bölümüdür. Yüksek dağlarla kuş
atı
lmı
ş
tı
r. Akdağlar, Çamlı
bel
dağları
, Hı
nzı
r ve Tecer dağlarıburadadı
r. Bu dağları
n arası
nda ovalar, platolar (Uzun-yayla)
ve genişçukurlar yer alı
r. Dağlı
k olduğu için tarı
m alanlarıdardı
r.
İ
ç Anadolu'nun diğer bölümlerine göre iklimi en sert olan bölümdür. Kı
ş
lar çok soğuktur.
Gece ve gündüz arası
ndaki sı
caklı
k farklarıfazladı
r. Don olaylarıçok sı
k görülür. Steplerle
kaplı
dı
r. Ancak, yüksek yerlerinde çam ormanlarıvardı
r. Elveriş
siz yer ş
ekilleri ve ikliminden
dolayıbölümde nüfus seyrek, ş
ehirleş
me azdı
r.
Bölümün en büyük yerleş
im merkezi Sivas'tı
r. Sivas, Orta Karadeniz kı
yı
ları
nı
Güneydoğu Anadolu'ya, İ
ç Anadolu'yu da Doğ
u Anadolu'ya bağlayan eski ticaret yolları
nı
n
birleş
tiği yerde kurulmuş
tur. Geliş
mesini bu konumuna borçludur. Tarı
m ve hayvancı
lı
k,
bölümün olduğu gibi Sivas'ı
n da önemli gelir kaynağı
dı
r. Ayrı
ca demir yolu fabrikası
,
çimento, beton travers, süt iş
leme, yem, tuğla ve kiremit fabrikaları
, et kombinasıgibi önemli
endüstri kuruluş
ları
yla da geliş
mekte olan bir endüstri merkezidir.
Selçuklu ve Osmanlıdöneminin sanat eserleri ile dolu olan Sivas'ı
n, Kurtuluş
Savaş
ı
mı
zda da önemli bir yeri vardı
r. Amasya Genelgesi ile yapı
lmasıkararlaş
tı
rı
lan Sivas
Kongresi, 4 Eylül 1919'da bu ş
ehrimizde toplandı
. Bu kongrede, daha önce yapı
lan Erzurum
Kongresi'nde verilmişolan kararlar benimsendi ve kabul edildi. Ayrı
ca Anadolu ve Rumeli'de
kurulan ve o yörelerdeki halkı
n hukukunu yabancı
lara karş
ıkoruyan kuruluş
lar da tek bir
kuruluşhalinde birleş
tirildi. Böylece millî birlik ve beraberlik sağlanmı
şoldu.
Kurulan Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas ş
ehrini günümüzde de bir eğitim ve kültür
merkezi haline getirmiş
tir.
Bölümde ş
eker pancarı
, arpa, buğday, çavdar gibi tahı
l ürünleri, meyve ve sebze üretilir.
Keçi, sı
ğı
r ve çok sayı
da koyun beslenir.
En önemli madenleri demir, krom ve linyittir.
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TÜRKİ
YE'Nİ
N STRATEJİ
K DURUMU

TÜRKİ
YE'Nİ
N JEOPOLİ
Tİ
K YERİVE ÖNEMİ
Jeopolitik (Jeo=Yer); yer ve politika kelimelerinin birleş
mesinden meydana gelmiş
tir.
Yerin siyasî olaylara olan etkisini inceler.
Türkiye'nin Dünya üzerinde bulunduğu yer, jeopolitik bakı
mdan çok önemlidir.
Türkiye'nin jeopolitik önemini daha iyi anlayabilmek için, çevresindeki ülkelerin ekonomik
durumlarıile tarihlerinin bilinmesinde yarar vardı
r.
Türkiye, dünyanı
n ekonomik, siyasal ve kültürel bakı
mdan farklıbüyük bölgeleri
arası
nda yer alı
r. Güney ve güneydoğ
usunda, bütün ülkelerin gözlerinin üzerinde olduğu
dünyanı
n en zengin petrol yatakları
na sahip Orta Doğu ülkeleri bulunur. Kuzeybatı
mı
zda da
endüstride geliş
mişAvrupa ülkeleri vardı
r. Türkiye, ekonomik bakı
mdan birbirlerine muhtaç
bu iki farklıblok arası
ndadı
r.
Siyasal bakı
mdan Türkiye, yine farklıbloklar arası
ndadı
r. Kuzey ve kuzeybatı
mı
zda
sosyalist ülkeler, güneyimizde ise "Üçüncü Dünya Ülkeleri" olarak bilinen devletler yer alı
r.
Türkiye'nin okyanuslara deniz yolları
yla bağlıolmasıayrıbir önem taş
ı
r. Marmara denizi
ve Boğ
azlar, Karadeniz ülkelerini açı
k denizlere ulaş
tı
ran tek geçittir. Boğazlar vası
tasıile
Sovyetler Birliği'nin güneye açı
lan deniz yolları
nıkontrol etmesinin yanısı
ra, Orta Doğu
petrollerinden Sovyetler Birliği'ni ayı
ran iki ülkeden biri Türkiye'dir.
Sovyet Rusya; Çar I.Petro'dan beri süregelen "sı
cak denizlere açı
lma" politikası
nda
önemli bir engel olan Türk boğazlarıbölgesini ele geçirerek, Doğu Akdeniz havzası
na hâkim
olmak düş
üncesini gütmektedir.
Sovyet Rusya'nı
n, geçen yüzyı
llarda sı
cak denizlere ulaş
ma arzusu, zamanı
mı
zda Orta
Doğu'nun zengin petrol yatakları
na sahip olmak arzusu ile birleş
miş
tir.
Batıkomş
umuz Yunanistan'a ait Ege adaları
, kı
yı
ları
mı
za çok yakı
ndı
r. İ
stiklâline
kavuş
uncaya kadar Osmanlıhâkimiyetinde kalan Yunanistan, topraklarıaz, ekonomik
kaynaklarıyetersiz küçük bir devlettir. Bu ülke, eskiden beri baş
ta İ
stanbul olmak üzere,
Türkiye' nin Ege kı
yı
ları
nıele geçirip toprakları
nıgeniş
letme hayaline kapı
lmı
ş
tı
r.
Osmanlıİ
mparatorluğu'nun hâkimiyeti sı
rası
nda himaye gören Yunanistan, Birinci
Dünya Savaş
ı
'ndan yenik çı
kmamı
zıfı
rsat bilerek İ
tilâf Devletlerinin desteğiyle İ
zmir'i ve
Ege kı
yı
ları
mı
zıiş
gal etmiş
tir. Atatürk'ün komutası
nda kahraman Türk Ordusu "Büyük
Taarruz"la sonuçlanan Millî Mücadele ile Yunan orduları
nıbüyük bir yenilgiye uğratarak
yurdumuzdan çı
karmı
ş
tı
r.
Ancak, Yunanistan'ı
n millî hedefi (Megalo İ
dea) Kı
brı
s'ı
, Boğazları
,İ
stanbul’u, Batıve
Orta Anadolu'yu içine alan büyük Yunanistan'ı
n kurulması
dı
r.
Ege adaları
nı
n alı
nması
, Kı
brı
s'ta Enosis teş
ebbüsleri ve son olarak Ege denizinin bir
Yunan denizi haline getirilmesi teş
ebbüsleri ve BatıTrakya'daki soydaş
ları
mı
zıbaskıaltı
nda
tutma gayretleri bu genel politikanı
n uygulamaları
dı
r.
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Türkiye, 1938'de Fransa ile yaptı
ğıbir antlaş
mayla Hatay'ı
n bağı
msı
zlı
ğı
nısağ
lamı
ş
tı
r.
Bir yı
l sonra 1939'da Hatay Türk Devleti Meclisi, oybirliğiyle Anavatana katı
lmayıkabul
etmiş
tir.
Suriye, Hatay'ı
n Türkiye toprakları
na katı
lması
nı bir türlü kabullenmemektedir.
Haritaları
nda Hatay'ıkendi sı
nı
rlarıiçinde göstermektedir. Türkiye ile Suriye arası
nda tarihî,
kültürel, sosyal bağlar ve uzun ortak sı
nı
ra rağmen iliş
kiler hiçbir zaman sı
nı
r komş
usu
olmanı
n zorunlu kı
ldı
ğ
ıiliş
kilerden öteye geçememiş
tir.
Günümüzde, Türk-İ
ran ve Türk-Irak iliş
kileri de Suriye ile olan iliş
kiler paralelindedir.
Ancak ticarî iliş
kimiz daha fazladı
r.
Bulgaristan, burada yaş
ayan soydaş
ları
mı
za karş
ıBalkan Savaş
ları
nda baş
lattı
ğızulmü
devam ettirmektedir. Türklere karş
ıolan bu tutumlarıbütün dünyaca bilinmektedir.
Yaptı
ğı
mı
z bu açı
klamalar, bazıkomş
uları
mı
zı
n yurdumuz ve Türk Milleti hakkı
nda iyi
emeller beslemediğini göstermektedir. Buna karş
ıTürkiye, Büyük Atatürk'ün "YURTTA
SULH, Cİ
HANDA SULH" ilkesi doğrultusunda hareket etmektedir.
Atatürk'ün önderliğinde kazandı
ğı
mı
z İ
stiklâl Savaş
ı
mı
zı
n sonunda kurulan yeni Türk
Devleti, dı
ş
arı
dan gelecek her türlü saldı
rıve tehdide karş
ıkoyma azminde ve kararı
ndadı
r.
Bunu baş
arabilmek için daima millî birlik ve beraberlik içinde, çok çalı
ş
arak ileri milletler
seviyesine ulaş
mamı
z gerekmektedir.

İ
ç tehdit
Bir önceki konumuzda Türkiye'nin Dünya üzerindeki yeri ve öneminden bahsetmiş
tik.
Yurdumuz, hem coğrafî konumu, hem de jeopolitik durumu bakı
mı
ndan birçok ülkede
görülmeyen özellikler taş
ı
r. Bu sebeple çok eski zamanlardan beri yabancı
lar vatanı
mı
za göz
dikmiş
lerdir.
Milletlerin var olabilmesi için, baş
ta kültür olmak üzere dil, din, yurt, tarih ve ülkü
birliğinin gerekli olduğunu biliyoruz. İ
ş
te bu özellikler, toplumlarda zayı
flatı
larak veya
ayrı
lı
klar yaratı
larak o ülkenin parçalanması
, yı
kı
lmasıhedef alı
nı
yorsa buna iç tehdit denir.
Ülkemize göz diken yabancı
lar, bu bağları
mı
zıkoparmak ve bizi içten yı
kmak için
birçok ş
ekillerde faaliyet göstermektedirler.
Türkiye için, iç tehditlerden en önemli olanı kültür değerlerimizin bozulmak
istenmesidir. Yüzyı
llardan beri yaş
ayarak kazandı
ğı
mı
z, ataları
mı
zdan bizlere miras kalan
millî kültürümüzü iyi koruyup ona sahip çı
kmak zorundayı
z. Çünkü kültür birliğimizi bozarak
bizleri birbirimizle düş
man haline getirmek, vatanı
mı
zda gözü olanları
n en büyük emelleridir.
Milletimizi birbirine bağlayan vatan birliği kadar, dil birliği de önemlidir. Güzel
Türkçemizi bozmak suretiyle, bizleri bölmek isteyenlere karş
ıçok dikkatli ve uyanı
k olmak
millî görevlerimizdendir.
İ
nsanlarıbirbirine kaynaş
tı
ran unsurlardan biri de dinî inançları
dı
r. Dinimiz, kardeş
lik
havasıiçinde bizleri birbirimize yaklaş
tı
rmaktadı
r. Din birliğ
imizi zayı
flatarak aramı
zda
düş
man gruplar oluş
turmak, dı
şgüçlerin en büyük isteğidir.
Dı
şkaynaklardan beslenen çeş
itli ideolojik akı
mlar, Atatürk İ
lke ve İ
nkı
lâpları
nıyı
pratı
cı
düş
ünce ve davranı
ş
lar, Türkiye için önemli bir iç tehdittir. Bunlar da maddî ve manevî
değerlerimizi parçalayarak Devletimizi yı
kmak gayretindedirler.
Görülüyor ki memleketimiz için iç tehditler, dı
ştehditlerden çok daha önemlidir. Çünkü,
içteki birlik ve beraberliğimizi sağladı
ğı
mı
z sürece, ancak dı
ştehditlere karş
ıkoyabiliriz.
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Ataları
mı
zı
n kanları
yla sulanmı
ş
, Büyük Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu cennet
vatanı
mı
zı
, her türlü iç tehdide karş
ıkorumak, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamakla
mümkün olur.

DIŞTEHDİ
T
Türkler, tarih boyunca çok genişve değ
iş
ik yerler üzerinde (Çin'den Avrupa ortaları
na
kadar) hâkimiyet kurmuş
lardı
r. Çevreleri ile iyi iliş
kilerde bulunmakla beraber, varlı
kları
nı
devam ettirebilmek için de zaman zaman savaş
mak zorunda kalmı
ş
lardı
r.
Türklerin Anadolu'ya yerleş
erek birçok ülkenin göz diktiği boğazlara sahip olması
, bu
ülkelerin bize yönelik tehditlerini ve düş
manlı
kları
nıartı
rmı
ş
tı
r.
Avrupa ile Asya arası
nda bir geçit olan Türkiye'ye karş
ıdı
ştehditlerin en tehlikelisi
komş
u ülkelerden gelmektedir. Yakı
n komş
uları
mı
zı
n bize karş
ıbesledikleri düş
manlı
k
duyguları
nı
n çok çeş
itli sebepleri vardı
r. Bu düş
manlı
kları
nı
n somut örneklerinden biri de,
ülkelerinde yaş
ayan soydaş
ları
mı
za karş
ıtakı
ndı
klarıinsanlı
k dı
ş
ıtavı
rlardı
r. Halbuki
Osmanlıİ
mparatorluğu zamanı
nda Türkler, hâkimiyetleri altı
nda olan milletlere devamlı
surette iyi davranmı
ş
lardı
r.
Yunanistanla aramı
zdaki Kı
brı
s ve Ege anlaş
mazlı
kları
, Yunanistan'ı
n yayı
lma
düş
üncesinin bir sonucudur.
Türkiye, siyasî yapı
sıve ekonomik geliş
mesi sebebiyle dünya milletlerinin dikkatini
üzerine çekmektedir.
Türkiye'yi parçalayarak toprakları
mı
z üzerinde bir Ermeni Devleti kurmak isteyen
Ermeni tehdidini de unutmamak gerekir. Ermeniler, gayelerine ulaş
mak için ası
lsı
z iddialarla
aleyhimize menfî propagandalar yapmakta ve dı
şülkelerdeki temsilcilerimizi arkadan
vurmaktadı
rlar.
Türkiye'ye yakı
ndan gelen bu tehditlerden baş
ka uzak tehditler de vardı
r. İ
srail'in
yayı
lma politikası
, baş
ta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere bütün dünyada huzursuzluğun
kaynağıolmaktadı
r.
Ülkemizi tehdit eden bir baş
ka husus da, hı
zlıkalkı
nma ve modernleş
me çabaları
mı
zı
n
dost görünen bazıülkelerce engellenmesidir.
İ
ş
te bunlar gibi, her türlü yı
kı
cıve bölücü tehditleri yok etmek için, milletçe yı
lmadan
çalı
ş
arak güçlü olmak zorundayı
z.

YURT SEVGİ
Sİ
Yurt, üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağ
ı
ndan, suyundan, yer altıve yer üstü her türlü
zenginliğinden yararlandı
ğı
mı
z, havası
nıteneffüs ettiğimiz toprak parçası
dı
r. Yurdumuzu
korumak için canları
nıveren, kanları
nıakı
tan ataları
mı
z bu toprağ
ı
n altı
nda yatmaktadı
r.
Tarihimizin her türlü izlerini, ataları
mı
zı
n eserlerini taş
ı
yan bu toprak parçasıen kutsal
varlı
ğı
mı
zdı
r. Milletin de, devletin de varlı
ğıiçin yurt önemli bir faktördür.
Türk milletinin fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir.
Her türlü varlı
ğıve zenginliğ
i ile bizi besleyen yurdumuza bağ
lıolmamı
z, onu
sevmemiz, üzerine titrememiz gerekir. Bunu ataları
mı
z tarih boyunca gösterebilmiş
, bu kutsal
toprakları
mı
zıkorumak için Çanakkale'de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlı
ğıgöstermiş
,
destanlar yazdı
rmı
ş
lardı
r. Kı
saca, bu gün üstünde yaş
adı
ğ
ı
mı
z bu toprak, ataları
mı
zı
n
hayatları
nıseve seve feda ederek bize bı
raktı
klarıkutsal bir varlı
ktı
r.
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Çeş
itli iklim özellikleri, tabiî güzellikleri ve tarihî zenginlikleri, çok çeş
itli ürünleri,
sebze ve meyveleri ile Türkiyemiz dünyada pek az ülkeye nasip olan bir zenginliğe sahiptir.
Bu gerçeği insan, ancak ülkesinden bir süre ayrı
ldı
ğızaman fark edebilir. Bizi mutlu
kı
lan yurdumuzun değerini iyi bilmek, onu korumak için askerlik hizmetimizi seve seve
yerine getirmek gerekir. Onun üstünde yaş
amaktan doğan gelirimizden bir kı
smı
nıdevlete
vermek, yani vergilerimizi seve seve zamanı
nda ödemek görevlerimiz arası
ndadı
r. Doğru
davranı
ş
lar gösterebildiğimiz, toplumumuza ve
devletimize karş
ıgörevlerimizi yerine getirebildiğ
imiz sürece vatanı
mı
zda huzur ve
mutluluk içinde yaş
ayabiliriz.
Vatan Şairimiz Namı
k Kemal yurt sevgisini ş
öyle dile getirir: "İ
nsan vatanı
m sever.
Çünkü Tanrı
'nı
n insana verdiği hediyelerin en değerlisi olan hayat, vatanı
n havası
nıteneffüs
etmekle baş
lar. İ
nsan vatanı
nısever. Çünkü vücudunun maddesi vatanı
n bir parçası
dı
r. İ
nsan
vatanı
nısever. Çünkü var oluş
unun sebebi olan ataları
nı
n dinlenme yeri olan mezar ve
hayatı
nıdevam ettirecek olan çocukları
-: nı
n doğum yeri vatandı
r. Vatan bize kı
lı
cı
mı
zı
n
ekmeğidir. Daima kendimize aittir ve daima kendimize ait olmaya devam edecektir. Daima
nefsimizden fazla sever, nefsimizi onun uğruna feda ederiz." ("Vatan" makalesinden
sadeleş
tirilmiş
tir.)
Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaş
amanı
n güzelliğ
ini ş
u sözleri ile ifade
etmiş
tir: "Yurt toprağı
! Sana herş
ey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için
fedaiyiz. Fakat sen Türk Milletini ebedî hayatta yaş
atmak için feyizli kalacaksı
n. Türk
Toprağı
! Sen, seni seven Türk Milletinin mezarıdeğilsin. Türk Milleti için yaratı
cı
lı
ğı
nı
göster. Türkiye halkı
, mütevazi millî hudutlarıiçinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve
ş
umuliyle hür ve müstakil yaş
ayacaktı
r."
Sonuç olarak ş
unu söyleyebiliriz ki vatan, hiç bir menfaatle değiş
ilmeyecek kadar kutsal
bir varlı
ktı
r.
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SÖZLÜK
ada
alüvyon
antrepo
ard ülke
boğaz
delta
erozyon
fuar
ham madde
heyelan
ihracat
ithalât
kapitülâsyon
kaplı
ca
krater gölü
lâv
mağara
maki
millî gelir
rezerv
traverten

: Deniz veya göl sularıile çevrilmişbulunan kara parçası
.
: Akarsuları
n, içinde aktı
klarıvadileri boyunca, aşı
ndı
rarak taşı
dı
kları
, bı
raktı
kları
mil, kil, kum, çakı
l gibi taşparçacı
klarıyı
ğı
ntı
sı
.
: Gümrüğü ödenmemişmalları
n konulduğu depo.
: Bir limanıticaret etkinliği bakı
mı
ndan besleyen ve ona çeş
itli ulaşı
m yolları
yla bağlı
olan dar veya genişbölge.
: Karalar arası
nda deni zin çok daralmı
şyeri. Dağlar arası
nda açı
lmı
şdar, dik ve
yamaçlarıkayalı
k geçit yeri.
: Bir akarsuyun durgun bir suya ulaştı
ğıyerde sürüklediği materyali, bulunduğu
yerde çökertmesiyle ileriye doğru büyümüşdüzlük yer.
: Yer yüzünün aşı
nması
, alçalması
, düzleşmesine sebep olan bütün dı
ş
kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, buzul) işlemesine verilen ad.
: Fabrikalarda yapı
lmı
şeşyaları
, topraktan elde edilmişürünleri genişçevrelere
göstermek, tanı
tmak ve pazarlanması
nısağlamak amac ı
yla yapı
lan sergi.
: Fabrikalarda işlenmek üzere hayvanlardan, bitkilerden, maden yatakları
ndan
elde edilen madde.
: Kayaları
n, taşparçaları
nı
n, toprağı
n, büyük ölçülü tabakaları
n, yamaçtan
kaymalarıveya yuvarlanmaları
.
: Bir ülkenin dı
şülkelere ürün leri ni satm ası
,
: Bir ülkenin diğer ülkeler den mal satı
n alması
.
: Bir devletin, başka bir devlete karşı
lı
klıveya karşı
lı
ksı
z olarak tanı
dı
ğıticarî
ayrı
calı
klar.
: Ilı
k, sı
cak, çok sı
cak su çı
karan bir çeşit kaynak.
: Püskürmeler sonucu yanardağağı
zları
nda açı
lan çukur içinde suları
n birikmesiyle
oluşmuşgöl.
: Yanardağı
n püskürmesi sı
rası
nda yer yüzüne çı
karak akan kı
zgı
n erimiş
maddeler.
: Eriyebilen taşları
n genişyer tuttuğu bölgelerde suyun eritmesi ile oluşmuştürlü
büyüklükteki genişyer altıoyukları
.
: Akdeniz iklim kuşağı
nda görülen odunsu, dikensi ve meşin yapraklıbodur
ağaççı
klardan meydana gelen bitki örtüsü.
: Bir ülkede, bir yı
lda üretilen mal ve hizmetlerin para ile ifade edilen toplam değeri.
: Yatağı
nda veya havzası
nda bulunduğu hesaplanan henüz işlenmemişmaden
cevheri.
: Sünger görünüşünde delikli, ağı
rlı
ğıaz, içinde bitki kalı
ntı
larıda bulunan bir çeşit
kireçtaşı
. Bunları
n meydana getirdiği taraçalara traverten taraçalarıdenir.

