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Nedir? 
Jeokültür kültürel olan ve coğrafi olanı 
kültürlerarası iletişim ve uluslararası ilişkiler 
yoluyla birleştirir. Kültürel olanın (fikirler, ritüeller, 
nesneler) coğrafya (mekân) üzerinde nasıl 
yayıldığı ile ilgilidir. Buna istinaden jeokültür 
araştırmacıları bunun dünya siyaseti ve 
ekonomisinin yerel ve küresel coğrafyalar 
boyunca uzanan bir üst-kültürü olduğunu 
savunur. Kavram jeopolitika ve jeoekonomi ile 
ilişkilendirilebilir. Her biri bir konuyu küresel 
çerçevede ele alır. Çin'in ‘Kuşak ve Yol’ girişimi 
jeokültürün ilk akla gelen örneğidir; Latin 
Amerika bir diğeri ve Pasifik Rim ise 
üçüncüsüdür. Kültürel bağlar her üç durumda da 
ulusal ve coğrafi sınırları aşarak sürdürülür. 

Kavramı kim kullanır? 
Kavram henüz iletişim araştırmacıları tarafından 
benimsenmemiştir. Çoğunlukla jeokültürü üçlü 
bir setin (jeopolitika ve jeoekonomi ile birlikte) 
parçası olarak gören siyaset bilimciler ve 
ekonomistler tarafından kullanılır. Uluslararası 
kamu ve dış politika yapıcılar kavramı ulusötesi 
söylemlerde ve raporlarda kullanır. Etnik 
çatışma çözümü paydaşları kimlik, etnisite, din 
ve aşırıcılıkla ilgili sorunların çözümünde 
jeokültürel stratejilerden yararlanır. Düşünce 
kuruluşu (think tank) kuramcı ve uygulayıcıları 
uluslar ve insanlar arasında kültür temelli 
konuları yönetmek için jeokültürden faydalanır. 

Kültürlerarası diyalogla ilintisi 
nedir? 
Kültür, coğrafya ve siyasetin hayret verici 
diziliminin sınırları üzerinden gerçekleşen 
mübadele jeokültürün temel ilgi alanıdır. Kültürel 
sınırlara rağmen insanların uluslardan bile daha 
büyük varlıklar üzerinden iletişim kurmasında 
kültürlerarası diyaloğun yardımcı rolü vardır. 

Yapılması gereken neler kaldı? 
Jeokültür jeopolitika ve jeoekonomi ile 
örtüşmektedir; bu üç boyutlu süreyde var olan 
boşlukları doldurmak için araştırmaya 
gereksinim vardır. Çalışılacak bir sonraki 
görünür muhtemel konu diasporaların jeokültür 
perspektifinden ele alınması olabilir. Böyle 
olursa, diaspora ve diğer kültürel grup 
mensuplarının bağlantı kurmaları açık bir şekilde 
kültürlerarası diyalog gerektirecektir. 
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