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1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

ORTAÖĞRETİM

COĞRAFYA 9
YARDIMCI KAYNAK KİTAP

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Dogal koşulların insan yaşamına ve toplumsal kültüre etkilerini düşününüz.
Doğal olarak yaratılan ortamın bozulması durumunda yaşanabilecek muh-

temel sonuçları tahmin ederek sıralayınız.

KAVRAMLAR:  

➠ Doğa   ➠ Doğal Sistemler

➠ Doğal Ortam   ➠ Beşerî Ortam   ➠ Coğrafi Ortam

➠ Biyosfer   ➠ Litosfer   ➠ Atmosfer  ➠ Hidrosfer 

1.1. İNSAN - DOĞA İLİŞKİLERİ VE 
DUYARLILIK 
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1.1. İNSAN - DOĞA İLİŞKİLERİ VE DUYARLILIK 

İnsan,  sürekli olarak doğa ile ietkileşim hâlindedir. Kainatı, yeryüzünü, tabiat alanlarını 
ve farklı medeniyetleri  keşfetme çabası “coğrafya” adı verilen bir bilim dalını ortaya çıkar-
mıştır. 

Bu bilim dalı sayesinde insanlar çevresinde meydana gelen olayların hayatını nasıl 
etkilediğini öğrenir. İhtiyaçların sınırsız fakat doğal kaynakların bir sınırı olduğunu anlar, 
tasarruf bilinci gelişir. Doğal afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olur. Doğayı tanıyan ve mü-
cadele edebilen insan; doğduğu andan itibaren kendisine verilen temiz hava, su, yiye-
ceklerinden istifade ettiği, kısacası hayatını geçirdiği vatanını sever ve ona sahip çıkar. 
Gelecek nesillere miras olarak bırakır.

Toprak, bitki, hayvan, göl, dağ, deniz vb. ögeler bir araya getirilerek doğal ortamlar 
oluşturulmuştur. İnsan, kendisi için yaratılmış olan doğal çevrede hayatını sürdürmeye 
başladığı andan itibaren doğa ile etkileşim hâlindedir. 

Yaşadığınız çevrede hangi doğal unsurlar bulunmaktadır? 
Tarihî unsurlardan farkı nedir?

Doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimiyle doğal ortam meydana getirilmiştir. 
Doğal ortam; litosfer (taş küre), atmosfer (hava küre), hidrosfer (su küre) ve biyosferden 
(canlı küre) şeklinde oluşturulmuştur. 

Canlılar, çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklar vesilesiyle yaşamlarını sürdürmektedir. 
Doğayı oluşturan dört temel ortamı dikkate alarak bu ortamların birbiriyle ilişkisi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 

Örneğin biyosferin bir unsuru olan bitkilerin yaratılmasında, yeryüzündeki doğal yaşam 
alanları ve özelliklerinin oluşturulmasında; iklim koşulları, yer şekilleri, toprak yapısı, su 
varlığı gibi doğal unsurlar birlikte etki edecek şekilde tasarlanmıştır.

  Bilmeli

  DÜŞÜNMELİ
Yaşadığınız çevrede doğal unsurlar hayatınızı nasıl etkilemektedir? Düşünelim. Dü-

şüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
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  Sormalı
  

YERYÜZÜNDE YAŞAMIN DEVAMINDA GÖREVLİ DOĞAL ORTAMLAR:
Litosfer (Taş Küre): Yerkürenin katılaşmış üst kısmı, yer kabuğudur. 
Atmosfer (Hava Küre): Yerküreyi çevreleyen gaz örtüsüdür. 
Hidrosfer (Su Küre): Yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran büyük su havzaları, 

buzullar, akarsular ve yer altı sularıdır. 
Biyosfer (Canlı Küre): Litosfer, atmosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanlarıdır. 

Doğal ortamı oluşturan unsurlarda meydana gelen geçici ya da sürekli değişimlere 
doğa olayı denir. Doğa olayları; kar ya da yağmurun yağması, fırtınaların oluşması, ağaç-
ların meyve vermesi, volkanik patlamaların yaşanması gibi olaylardır.

İnsanlar da diğer canlılarda olduğu gibi bu çevreden etkilenmektedir. İnsanın diğer can-
lılardan farkı, çevreden etkilenirken biryandan da çevreyi önemli ölçüde etkilemesidir. 

Haritaya göre insanlar yaşam alanı 
olarak hangi doğa koşullarını seçmişler-
dir? Neden?

Tarihsel süreçte  insanlar, yaşam alanı olarak iklimin elverişli olduğu ve kolayca besin 
maddeleri bulabilecekleri alanları seçtikleri görülmektedir. Bu durum aynı zamanda ilk in-
sanların doğa koşullarına daha çok bağımlı olduklarını göstermektedir.Tarım faaliyetleri 
ile insanlar toprağı işlemiş, tarım alanlarını sulamak için kanallar yapmış ve doğal ortamı 
değiştirmişlerdir. Tarım yapabilmek için verimli topraklara,suya ve elverişli iklim koşulları-
na ihtiyaç duymuşlardır. 

İnsanlar, araç gereçlerini geliştirdikçe doğaya daha çok etkide bulunmuşlardır. Örneğin 
sabanın icadıyla tarım alanları genişlemiş ve doğal bitki örtüsüne daha çok zarar verilmiş-
tir.
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Madenlerin işlenmeye başlandığı süreçte insanların do-
ğaya etkisi artmıştır. İnsanlar, maden işlemek için toprak ve 
bitki örtüsünü ortadan kaldırarak ekosistemi etkilemiş, ma-
denleri işlemek için enerji kaynağı olarak ağaç kullanmış, 
böylece doğal ortama zarar vermişlerdir.

İnsanların doğaya etkisi,  XIX. Yüzyılın ortalarında İn-
giltere’de başlayan Sanayi İnkılabı’ndan sonra üst düzeye 
çıkmıştır. Bu dönemden sonra tarım alanları genişlemiş, 
doğal kaynakların tüketimi artmış, çevre kirliliği önemli bir 
sorun hâline gelmiştir. Bu durum günümüzde daha da teh-
likeli boyutlara ulaşmıştır 

Bu nedenle birçok uluslararası kurum ve kuruluş, çevre 
sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. 

Hayattaki tüm faaliyetlerimiz, büyük ölçüde doğal koşul-
lardan etkilenmektedir.

Sanatsal faaliyetler, turizm faaliyeti, tarım, ticaret vs. bü-
yük ölçüde doğal koşullara bağlıdır. İlkçağ uygarlıklarından 
günümüze bu durum değişmemiştir. Bu durum bilimsel fa-
aliyetlere de yansımış ve “COĞRAFYA KADERDİR” şek-
linde klişeleşmiştir.

Friglerin tarımla, Urartuların madencillikle, İyonların bi-
lim ve sanatla, Fenikelilerin deniz ticaretiyle, Hititlerin tica-
ret ve inanç yapılarıyla doğrudan yaşadıkları ortamın etkisi 
bulunmaktadır. Bu örnekleri daha da artırabiliriz.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu yerler; toprak yapısı, su 
kaynakları ve iklim koşullarının elverişli  olduğu alanlardır. 
Mera hayvancılığı öncelikle bitki örtüsüyle ilgili bir etkinlik-
tir. Madencilik, jeolojik yapıya bağlı bir etkinliktir. Sanayi 
merkezlerinin kurulacağı yer seçiminde ham madde, su 
kaynağı, enerji kaynağı, yer şekilleri ve iklim koşulları gibi 
doğal faktörler büyük ölçüde etkili olmaktadır. Ayrıca bir 
bölgede en çok gelişmiş olan sanayi kolu da büyük ölçüde 
doğal kaynaklara bağlıdır.
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  DÜŞÜNMELİ

Yukarıdaki mesken tipleri hangi doğa koşullarında ve iklim şartlarında yapılmıştır? Ne-
den? Düşününüz. Düşünceleriniz arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Taş evKerpiç ev         Ahşap ev

İnsanlar, teknolojinin imkanlarından yararlana-
rak doğanın olumsuz etkilerinden kurtulmaya ça-
lışmaktadırlar.Bunun için yollar, tüneller, köprüler, 
viyadükler, barajlar ve bentler yapmaktadır.Böyle-
ce hayat şartları daha da kolaylaşmaktadır. 

Deprem, sel, çığ gibi doğal afetler, birçok can ve 
mal kayıplarına neden olmaktadır. İnsanlar, çeşitli 
önlemlerle bu  afetleri önleyebilmekte ya da sebep 
olduğu can ve mal kaybını azaltabilmektedirler.
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  Değerlendirmeli 

a) Hidroelektrik Santralleri
b) İklime göre karakterler
c) Barajlar
d) Rüzgar Enerjisi
e) Set Gölleri

f) Meskenlerin kerpiç ve beton olması
g) Yaylaların kullanımı
h) Kışın kalın yazın ince giyinmek
i) Doğanın fazla yağış göstermesi ile sellerin olması
j) Yüksek enlemli yerlerde tepelere ve kurulması

1. Aşağıda verilenleri tablodaki istenilen özelliklerine göre örnekteki gibi sınıflandı-
rınız.

  DOĞANIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İNSANIN DOĞA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

f, e,

2. Aşağıdaki görsellere göre çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçları ile ilgili bir 
paragraf yazınız.

........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Dünyamız uzayda bir nokta kadar bile görünmemektedir. Dün-
yanın bu kadar küçüklüğüyle beraber çok büyük işlevi ve görevi 
vardır. 

Uzaya baktığımızda sessizlik, sakinlik ve durgunluğu düzenliliği 
ve aynı şekilde devamlılığı, genişliği ve parlaklıklığı göstermekte-
dir ki oranın sakinleri, oturanları dünyamızın, yeryüzünün sakinleri 
gibi değillerdir. Bütün halkı ne emredilirse yapar. İtişip kakışma ve 
tartışmayı gerektirecek bir sebep yoktur. Çünkü bölge çok geniş, 
yaratılışları temiz, kendileri masum ve makamları sabittir, değişme-
mektedir. 

Ancak yeryüzünde zıtlıklar bir araya toplanmış, kötülerle iyiler 
birbirine karışmış, içlerinde tartışmalar ve kavgalar başlamıştır. Bu 
sebeple yeryüzünde farklılıklar ve sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Yeryü-
zündeki canlılara imtihan ve yarışma görevi verilmiştir. Bu neden-
le terakkiyat, ilerlemeler ve tedenniyat yani alçalmalar, gerilemeler 
meydana gelmektedir. 

İnsanoğlu yaratılış ağacı dediğimiz ağacın en son bölümü ve 
meyvesidir. Bilinmektedir ki birşeyin meyvesi, neticesi en uzak, en 
kapsamlı, en nazik, en önemli parçasıdır. Kainatın meyvesi olan in-
san en kapsayıcı, eşsiz derecede güzel, benzersiz, aynı zamanda 
en aciz, güçsüz, zayıf ve en latif, hoş, ruhani bir kudret mucizesidir. 

Bu nedenle beşiği ve evi olan yeryüzü, asumana yani uzaya 
oranla maddi olarak küçüklüğü ve aşağıda olmasına rağmen ma-
nevi olarak ve sanat itibariyle bütün kainatın, evrenin, uzayın kal-
bi, merkezi ve sanat mucizelerinin sergi salonudur.  Aynı zamanda 
Allah’ın güzel isimlerinin görünme ve yansıma yeri, odak noktası 
ve sonsuz Rabbani faaliyetlerin toplanma yeri, aynası ve yansıma 
yeri, ilahi yaratmanın sonsuz tecellilerinin göründüğü yerdir. 

Özellikle bitkiler ve hayvanların çok küçük türlerinin cömertçe 
yaratıldığı bir madeni ve çarşısıdır. Çok geniş ahiret alemlerindeki 
sanat eseri varlıkların küçük ölçüde numunelerinin, örneklerinin bu-
lunduğu yer ve sonsuz hayata dair dokumaların hızlı işleyen tezga-
hı, devamlı, sürekli manzaraların hızla değişen taklit yeri ve daimi, 
sürekli olacak bostanlarına, bahçelerine hızlı bir şekilde sünbülle-
nen, açan dar ve geçici tarlası ve terbiye yeri olmuştur.

Evet, arz, yerküremiz yani dünyamız küçüklüğüyle beraber se-
mata yani gökyüzüne, uzaya, evrene karşı gelebillir. Çünkü nasıl ki 
daimi akan bir çeşme, geliri olmayan büyük bir gölden daha büyük 
denilebilir. Örneğin bir ölçekle birşey ölçerek başka yere aktarılan 
ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış ürünler, görünüşte 

BUNLARI DA BİLMELİ

Aşağıdaki metni okuyunıuz. Neler anladığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Metnin so-
nundaki soruları cevaplayınız.
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binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek karşı-
laştırılabilir. Aynen öyle de, yerküremiz yani dünyamız, Hakkın ta 
kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah tarafından onu sanatına bir 
sergi ve yaratmasına bir toplanma yeri ve herşeyin belirli gayelere 
yönelik olarak, manalı, faydalı ve tam yerli yerinde olmasına vesile 
ve güç, kuvvet ve iktidarının görünme ve yansıma yeri, şefkat ve 
merhametine çiçeklik ve cennetine tarla ve sonsuz evren ve yaratıl-
mış alemine bir ölçek ve geçmiş zaman denizlerine ve görünmeyen 
alemlere akacak bir çeşme hükmünde yaratmıştır.

Her yıl kat kat ve katmerli, yüz bin tarzda sanat eseri varlıklarla 
dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup geçmiş za-
mana ve gayb, görünmeyen aleme döktüğü bütün yenilenen ve ta-
zelenen alemleri, dünyaları ve yeryüzünün çok farklı gömleklerini 
dikkate almak gerekir. Yani bütün geçmiş zamanı şimdi var gibi farz 
edip sonra monoton, değişmeyen ve bir derece sabit, basit gökler 
ve uzayla karşılaştırıldığında görülürki, dünya fazla gelmezse de 
noksan, eksik de kalmaz. 

İşte Kur’an-ı Kerim’de geçen; “Göklerin ve yerin Rabbi.” (Ra’d 
Sûresi, 13:16; İsrâ Sûresi, 17:102, Kehf Sûresi, 18:14.) sırrı bunun-
la anlaşılabilir. 

Evet dünyanın bu manevi büyüklüğünden, en önemli sanat eseri 
olmasındandır ki, her ayet ve suresinde sayısız hikmet ve faydalar 
bulunan Kur’an, göklere, uzaya, evrene, kainata oranla büyük bir 
ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı yani yeryüzünü,dün-
yamızı bütün uzaya, evrene denk tutuyor. Onu bir kefeye, bütün 
gökleri bir kefeye koyuyor ve tekrarla ve defalarca “Göklerin ve ye-
rin Rabbi.” diyor.

Dünyanın, arzın bu anlatılan hikmet, fayda ve herşeyin yerli ye-
rinde olmasından kaynaklanan, meydana çıkan hızlı değişim ve 
devamlı dönüşümü, içinde oturan sakinlerinin de hızlı değişimini 
gerektirir.  

Bu sınırlı yeryüzü, Allah’ın sınırsız kudret mucizelerine sahip ol-
duğu için en önemli sakinleri, ikamet edenleri olan insanların ve 
cinlerin duygularına, hislerine diğer canlılar gibi bir sınır ve kayıt ko-
nulmadığından, sınırsız yükselme ve ilerlemeye olduğu gibi sınırsız 
alçalma ve gerileme de olmuştur. 

İşte yeryüzü coğrafyasında insana düşen, bu en büyük nimeti en 
güzel şekilde değerlendirmek, ona zarar vermemektir. Teknoloji ve 
medeniyet olarak ilerlerken, onu kirletmemek, doğaya ve coğrafya-
ya konan düzeni, dengeyi ve ölçüyü bozmamaktır. Yoksa hem ken-
disi zarar ettiği gibi hem de komşusu olan bitkilere ve hayvanlara 
zarar verir ve mesul olur. Bunun da hesabını vermek zorunda kalır. 

1. Metni özetleyiniz. “İşte yeryüzü coğrafyasında insana düşen, bu en büyük nimeti en 
güzel şekilde değerlendirmek, ona zarar vermemektir” cümlesiyle ne kastedilmektedir. 

2. “Dünya, arz, yerküre, yeryüzü, asuman, evren, uzay, kainat” kavramlarını araştırınız.
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