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İskandinav yarımadasının doğu yarısı
nı kaplayan İsveç, güney-kuzey doğrultu
sunda Baltık denizi ve bu denize bağlı 
Botni (Bothnia) körfezi boyunca uzanır: 
uzunluğu 1600, genişliği 400 km. kadar
dır. Batı ve kuzeyinde Norveç, kuzeydoğu
sunda Finlandiya, güneybatısında Katte
gat ve Sund boğazlarıyla ayrıldığı Dani 
marka bulunur. Meşruti kral lı kla yöne
tilen ülkenin resmi adı Konungariket 
Sverige, yüzölçümü 449.964 km2 , nüfu
su 8.900.000 ( 1999), başşehri Stockholm 

( 718.462 [ ı 997 [). diğer önemli şehirleri 
Göteborg (454 016), Malmö (248 007), 
Uppsala ( 184 507) ve Linköping'dir 
(131.898). 

I. FiZİKI ve BEŞERi COGRAFYA 

İsveç'in kuzey yarısı, Norveç sınırını 
oluşturan Kjrelen sıradağlarından doğuya 
doğru Botni körfezine kadar alçalan ge
niş ve uzun bir yamaç biçimindedir (La
ponya'daki Kebnekajse zirvesi, 2123 m.). 
Ülkenin orta kesimleri, Dördüncü zaman 
buzunarının derin izler bıraktığı ve gölle
rin fazlaca yer kapladığı bir çöküntü ala
nı durumundadır. Orta İsveç'i meydana 
getiren bu çöküntü alanının güneyinde 
Danimarka, Hollanda ve Belçika'daki yü
zey şekillerini hatırlatan alçak ovalık ke
simler uzanır. İsveç'in iklimi İskandinav 
yarımadasının batı yarısını kaplayan Nor
veç'inkinden farklıdır. Zira yarımada bo
yunca uzanan İskandinav dağları Nor
veç'te hissedilen okyanus etkilerinin İs
veç'e geçmesine engel olur: bu yüzden ik
lim daha sert ve yağışlar daha azdır. Or
talama sıcakl ı klar kuzeyden güneye ve 
batıdan doğuya doğru artar. Yıllıkyağış 
tutarları ise sıcaklığın aksine kuzeyden 
güneye ve batıdan doğuya doğru gittik
çe azalır. 

Avrupa ülkeleri arasında Finlandiya'dan 
sonra ormanlık alanları en geniş ülke is
veç'tir (toprakların '7'o 54'ü). Ormanların 
büyük bir kısmı iğne yapraklı ağaçlardan 
meydana gelmekle birlikte bunların ara
sında yayvan yapraklı ağaçlara da rastla
nır. Akarsular dik eğimli yamaçlardan in
dikleri için kısa boylu olup ulaşıma elve
rişli değildir: ancak elektrik üretimine ve 
tomrukların yüzdürülerek belli merkezle
re ulaştırılmasına uygundur. Ülkede göl 
sayıs ı fazladır: Vanern (5550 km 2). Vattern 
( 1900 km2) gibi en büyükleri güney kesim
lerde bulunur. Bunlardan bazıları tekto
nik kökenlidir: bazıları ise yer yer mo ren 
(buzultaş) yığınlarının gerisinde oluşmuş 
doğal set gölleridir. 

Avrupa'nın seyrek nüfuslu ülkelerinden 
biri olan isveç'te km 2 'ye 21 ,6 kişi düşer. 
Kuzeyin tenhalığına rağmen nüfusun % 
80'i, 60. kuzey paralelinin güneyinde ya
şar ve kalabalık şehirlerin tamamı bu ke
simde toplanmıştır. Resmi dil halkın % 
90'ının konuştuğu İsveççe'dir: ikinci dili 
Fince teşkil eder. Büyük çoğunluk Luther 
mezhebine mensuptur (% 89). 

Sert iklim şartları dolayısıyla toprakla
rının sadece % 8'i tarıma elverişli olan İs
veç'te en fazla şeker pancarı, buğday, ar-
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pa, yulaf ve patates yetiştirilir. Hayvancı

lıkta sığır ve domuz sayısı 4 milyona ya
kındır: koyun sayısı ise çok daha geri du
rumdadır. Komşusu Norveç kadar değil
se de balıkçılık, özellikle ringa avcılığı İs
veç ekonomisinde önemli bir yer tutar. 
Ülkenin asıl ekonomik gücü orman ürün
leriyle demir cevheri yataklarına dayanır. 

Maden kömüründen mahrum. fakat bu
na karşılık hidroelektrik enerjisi bakımın

dan son derece zengin olan İsveç . kaynak
larını iyi kullanar ak önemli bir sanayi ül
kesi durumuna gelmeyi başarmıştır. Ül
kenin yarıdan fazlasını kaplayan orman
lar çeşitli sınai ham madde kaynağıdır. ih
raç edilen mallar arasında orman ve ka
ğıt ürünleri başta gelir (kereste ve kağıt 
hamuru ihracatın dörtte üçünü kapsar). 
İkinci sırada yer alan en önemli endüstri 
kolunu meydana getiren demir çelik üre
timi ise gerekli ham madde ihtiyacını, ay
nı zamanda Avrupa'nın da en zengin de
mir cevheri damarı olan ülkenin kuzeyin
deki Lapland demir yataklarından temin 
eder. 

Ulaşım 11 .200 kilometreyi bulan de
miryolları. 134.000 kilometreye ulaşan 
karayolları ve tarifeli seferlerin yapıldığı 
kırk sekiz havaalanına sahip havayolları ile 
sağlanır. Son yıllarda önemli bir artış gös
teren turizm gelirleri 3,5 milyar Ameri
ka Birleşik Devletleri dolarının üzerinde
dir. Daha çok kağıt. orman ürünleri. de
mir çelik, çeşitli makinelerden oluşan ih
racatın ve makineler. kimyasal ürünler, 
petrol, gıda maddeleri, tekstil ürünlerin
den oluşan ithalatında yapıldığı ülkelerin 
başında Almanya, İngiltere. Norveç, Ame
rika Birleşik devletleri, Danimarka ve Fin
landiya gelmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Selam i Gözenç, Avrupa Ülkeler Coğrafyası ll : 
Kuzey, Batı ve Orta Avrupa Ülkeleri, istanbul 
1983, s. 21-38; Nazmiye Özgüç, Turizm Coğraf
yası, istanbul 1984, s. 190; Erol Tümertekin, 
Ekonomik Coğrafya, İsta nbul 1984, s. 264-
265, 292, 300; "İsveç", Bertelsmann: Bugün
kü Dünyamız Atlas Ansiklopedi, Güterslah 
1993, s. 16-19. 

lıiJ DİA 

Il . TARİH 

Avcı toplulukların eski bir dolaşım ve 
yerleşim bölgesi olan İsveç'in diğer İskan
dinav halkları ile sıkı bir ilişki içinde geçen 
ilk tarih çağları efsanelerle doludur ve 
Avrupa'nın genel oluşumundan uzak bir 
coğrafyada tarih sahnesine çıkışı oldukça 
geçtir. Bu dönemde isveç ortak mabed
Ieri Uppsala'da yer alan, kuzeyde Götarlar 
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