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YABANCIL ÜLKELER  

Derin Nehir YILMAZ1 

 

GİRİŞ 

Dünya’da 193’ü Birleşmiş Milletlere üye olmak üzere 206 ülke bulunuyor. Bu 

ülkelerden bazıları Türkiye ile benzer, yakın kültürlere sahipken bazıları ise tamamen 

farklı, yabancı olabiliyor. Bu durumu etkileyen en önemli faktörlerden biri coğrafi 

konum olarak görülebilir.  

Coğrafyanın insanlar üzerindeki tesiri tartışılmaz bir yere sahiptir. Barınma 

koşullarının, giyim-kuşamların, mesken tiplerinin, beslenmelerin ve dillerin farklılıkları 

coğrafyanın insan üzerinde yaptığı başlıca etkilerdendir. Bunların yanı sıra bir insan 

doğduğu ve büyüdüğü yere göre şekillenir. Fiziksel ve zihinsel olarak oraya uyum 

sağlar. Karakteri, büyüdüğü yere göre oluşur ve belli bir biçime girer. Jeopolitik konum, 

iklim, denize olan mesafe ve yükselti gibi coğrafi etkenler insanların yaşayış ve düşünüş 

tarzlarını doğrudan etkiler. Ayrıca bireylerin fiziksel özellikleri de yaşadıkları 

coğrafyalara göre farklılıklar gösterir. En basit örneği soğuk iklimde yaşayan insanların 

ten renkleri açık iken sıcak iklimde yaşayan insanların ten renkleri daha koyudur. Bu 

coğrafi koşulların farklılıkları sayesinde bireyler de birbirlerinden farklıdırlar, bu sayede 

çeşitlilikler oluşur. Kısacası İbn-i Haldun’un da dediği üzere “Coğrafya kaderdir.”. 

Dünya’da bulunan 206 farklı ülke bulundukları bölge ve yarım küreler 

bakımından farklı iklim tiplerine ve yer şekillerine sahiptirler. Bu durumda o ülkelerin 

kültürlerini ve insanların karakteristik özelliklerini etkilemektedir. Türkiye’den farklı, 

uzak coğrafyalara sahip olan ülkeleri egzotik veya yabancıl olarak adlandırabiliriz. Bu 

ülkelere Japonya, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Malezya, Filipinler, Endonezya gibi 

ülkeleri örnek olarak verebiliriz. Bu ülkeler farklı coğrafi koşullara ve kültürlere sahip 

olmaları nedeniyle merak uyandırır. Çalışmada bu ülkelerden bazıları incelenmiştir. 

Literatür taraması yapılarak konu ile ilgili kitaplar, makaleler, bloglar ve vloglar 

araştırılmıştır. 

Yabancıl olarak ele alınan ülkelerin tamamı Asya kıtasında yer almaktadır. 

Coğrafi ve kültürel bakımdan Türkiye ile aralarında önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. 

Bu farklılıkların o ülkelerde yaşayan insanların karakteristik özelliklerini de etkilediği 

ifade edilebilir. 

Japonya 

Asya kıtasında yer almaktadır. Kuzey yarım kürede bulunur.  Başkenti Tokyo 

olan bu ülke bir takımada ülkesidir. Yer şekilleri engebelidir ve genellikle dağlıktır 
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(Koç, 2020) ‘Gelişmiş Ülkeler’ kategorisinde yer alır. Ülkede para birimi olarak 

Japon Yeni kullanılır. Japonya dünyanın en yaşlı nüfusuna sahiptir. Resmi dili 

Japoncadır (Timor, 2004). 

1. Japonya’da her yıl irili ufaklı 1500 civarında deprem yaşanmaktadır. 

Japonlar bu durumdan dolayı gelişmiş bina teknolojilerini, acil afet 

eylem planlarını uygulayacak profesyonellere ve depreme yönelik 

eğitilmiş halkla depremin etkilerini en aza indirirler.  

2. Japonya’nın eğitim sistemi çok iyi olduğundan okuma yazma oranı 

yüzde 100’dür. Ayrıca kariyerlerini devam ettirebilecekleri sayısız 

uluslararası şirketlere sahiptirler.  

3. Japonya doğal güzellikleriyle tanınan bir ada ülkesi olduğundan dolayı 

insanlar doğalarına ve çevrelerine çok fazla sahip çıkmaktadırlar. 

4. Japonya’da pirinç üretimi çok fazladır. Bu yüzden yemeklerinde pirinci 

bolca kullanırlar. Bunun yanında ada ülkesi olduğundan dolayı deniz 

ürünlerini de sıkça tüketmektedirler. Proteinin tüketiminin %20’den 

fazlası balık ve balık ürünlerinden elde edilmektedir. 

5. Japonya bir ada ülkesi olduğundan ve ada ülkelerinde toprak çok 

önemli olduğundan Japonlar deniz üzerine kurulmuş havalimanına 

sahiptirler. 

6. Japonlar ağırlıklı olarak deniz ürünleriyle beslendiklerinden ve aktif bir 

yaşam sürdüklerinden dolayı çok uzun süre yaşarlar. Ülkedeki yaşlı 

sayısı çocuk sayısından daha fazladır.  

7. Japonların beyaz ve kırmızımsı tonda ten renkleri, büyük ve badem 

şeklinde gözleri, uzun ve geniş bir çehreleri vardır. 

Tayland 

Asya kıtasında yer almaktadır. Güney yarım kürededir. Başkenti Bangkok olan 

ülke ‘Gelişmekte olan ülkeler’ kategorisinde yer almaktadır. Resmi dil olarak Tayca 

konuşulur. Ülkede para birimi olarak Tayland Bahtı kullanılır. Ülke genç bir nüfusa 

sahiptir. 

1. Güneydoğu Asya kıtasındaki konumu, plajları ve alışveriş ile eğlence 

olanakları sayesinde dünyanın en popüler turistik merkezlerinden 

birisidir.  

2. Tayland halkı hiçbir sebep olmadan gülümseyip mutluluk adına 

kutlamalar yaparlar. Bu yüzden Tayland ‘Güleryüzler Ülkesi’ olarak da 

adlandırılır (Tokmakoğlu, 2020). 

3. Tayland fakir bir ülke olduğundan dolayı insanlar geçimlerini sağlamak 

için birçok yöntem bulmuşlardır. Mesela turistik bir yerde siz hiç fark 

etmeden fotoğrafınızı çekip bununla kupa, bardak ve magnet yaparlar.  

4. Tayland’da evde yemek yeme kültürü yoktur. Hatta çoğu evde mutfak 

yoktur. Bu nedenle sokak lezzetleri çok yaygındır.  

5. Tayland’da tropik iklim görülmektedir. Mevsimleri serin, sıcak ve 

yağışlı mevsim olmak üzere üçe ayrılır. Ayrıca Tayland’da yağmur 

kurak mevsimde bile beklenmedik şekilde gelebilir. Bu yüzden insanlar 

her an tetiktedir.  
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6. Tayland’da ana din Budizm olduğundan dolayı her yerde Buda 

heykelleri vardır (Tangülü, 2019). Ayrıca Tayland’da çok fazla tapınak 

bulunur.  

Singapur 

Asya kıtasında yer almaktadır. Kuzey yarım kürede bulunur. Başkenti Singapur 

olan ülkede resmi dil olarak Malayca, Tamilce, İngilizce ve Mandarin konuşulur. 

‘Gelişmiş Ülkeler’ kategorisinde yer almaktadır. Para birimi olarak Singapur Doları 

kullanılır.  

1. Yasaklar ülkesi olarak da bilinir. Sakız çiğnemekten çöp atmaya, gece 

yarısı duş almaktan arabaları kirli bırakmaya kadar birçok yasakları 

bulunmaktadır (Özlüoğlu, 2019). 

2. Singapur topraklarının yarısı bitki örtüsüyle kaplıdır. Yeşillik şehrin 

hemen hemen her yerine yansımıştır. Ayrıca ağaçlar ve bitkiler ısı 

azaltılmasında yardımcı olduğu için Singapurlular kentsel 

tasarımlarında doğadan da yardım alırlar (Özlüoğlu, 2019) 

3. Singapur’da sahip olacağınız araç sayısı sınırlıdır. Çevre bilincini 

artırmak amacıyla her ailenin sahip olabileceği bir aracı vardır. Bu 

araçlar ev fiyatlarıyla neredeyse eşdeğerdir.  

4. Singapur sahip olduğu tropikal iklimin sayesinde her mevsim sıcaktır. 

Ayrıca Singapur küçük bir ada ülkesi olmasına karşın yükselen 

gökdelenleriyle dikkat çekmektedir.  

5. Singapur jeopolitik konumu sayesinde liman işletmeciliğinde dünya 

devleri arasında yer almaktadır. Sahip olduğu bu yetkinlik sayesinde 

Asya ve uzak Asya ticaret yolunun en önemli merkezlerinden birisidir. 

6. Singapur istikrarlı ve tutarlı eğitim politikaları, seçkin öğretmenler, 

kaliteli okul liderleri ve teknik becerilere verilen önem sayesinde eğitim 

alanında birçok ülkeyi geride bırakmaktadır.  

Vietnam 

Asya kıtasında yer alır. Kuzey yarım kürededir. Başkenti Hanoi olan ülkede 

resmi dil olarak Vietnamca konuşulur. Ülke ‘Gelişmekte olan ülkeler’ kategorisinde 

yer almaktadır. Para birimi olarak Vietnam Dongu kullanılır. 

1. Ülke dar ve uzun olduğundan doğal olarak kuzey ve güneyindeki iklim 

özellikleri farklılaşmaktadır.  

2. Vietnam uzun süre Fransız sömürgesi olduğundan Vietnam mutfağında 

Fransız etkisi de görülür (Beler, 2016). 

3. Vietnam sosyal yaşamı aile çevresinde gelişmektedir. En önemli olan 

ailedir. Üç neslin aynı çatı altında konakladığını görmek oldukça 

mümkündür.  

4. Vietnam’da çeşitli manzaralar vardır. İklim kuzeyden güneye büyük 

ölçüde değişmektedir. Turistler genellikle sembolik yerleri ziyaret eder.  

5. Vietnam’da yağmur mevsimi süresince bölgesel seller meydana 

gelebilir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu makalede Japonya, Tayland, Vietnam ve Singapur ülkelerinin genel 

özelliklerinden, ayrıca bu ülkeleri farklı kılan coğrafi ve kültürel unsurlardan 

bahsedilmiştir. 

 Coğrafyanın insanlar üzerine tesiri göz ardı edilemeyecek derecede fazladır. Her 

ülkenin kendine özgü iklimi, coğrafyası, yeryüzü şekilleri, kültürü, gelenek ve 

görenekleri vardır.  İnsanlar doğup büyüdükleri yere göre şekil alırlar ve ülkelerin 

kendilerine has olan bu özellikleri o ülkede yaşayan insanlara da tesir eder ve bu etkiler 

insanların birbirinden görünüm ve kişilik özellikleri olarak farklı olmasını sağlar. 

Coğrafi unsurlar arasında sayabileceğimiz iklim, jeopolitik konum, yükselti ve denize 

olan uzaklık insanların yaşamlarını ve çeşitli özelliklerini doğrudan etkiler. Yapılan 

araştırmalar sonucunda ‘yabancıl’ olarak adlandırdığımız bu ülkelerin coğrafi ve 

kültürel koşullarındaki farklılıklarının insanların yaşayış biçimlerine, düşünüş 

tarzlarına, karakteristik özelliklerine ve anatomik yapılarına da farklılıklar kazandırdığı 

görülmüştür.  
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