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Bu kitabı, ilk defa görme ve okuma maceram 1999 yılında gerçekleşti. O zaman AÜ. DTCF Fiziki Coğrafya
Ana Bilim dalı öğretim üyesi Dr. İhsan Çiçek’in kitaplığını alt üst ediyor, bütün fiziki coğrafya kitaplarını
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kitabı okumak istediğimi söyledim. Hocamda bana Prof. Dr. Oğuz EROL tarafından yazılmış , ancak
basılmamış ders noktalarını okumam gerektiğini söyledi. Bende Erol’un notlarını hocamdan alıp hemen
fotokopiciye götürdüm. Fakat fotokopi çekimi çok kötü yapıldığı için, elimde notların okunmayacak
kadar kötü bir kopyası bulunur hale gelmişti. Ancak kopyadaki bozuklukları kütüphanede kurşun bir
kalem kullanarak kendimce düzelttim. O dönem pek çok kez okuduğum bu ders notları benim için bir
temel eser olmuştu. 2019 yılında, geçmişten beri aklımda olan Erol’un bu notlarını pdf’ye dönüştürüp
ortak kullanıma açma fikrini, hayata geçirmeye karar verdim. Önce, bu notların orijinalini bulmak için
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azından coğrafya mezunlarının hakkı olmalıydı. Bu saklı bu ders notu 1985’den beri çok az kişi
tarafından görüldü, bu nedenle yaratacağı bilimsel fayda çok sınırlı kaldı. Dolayısıyla bu ders notunu
paylaşmanın “jeomorfoloji” bilimini öğrenmek isteyen herkese müthi ş fayda sağlayacağını
düşünmekteyim. Üniversitelerimizin coğrafya bölümleri için temel bir kaynak olacak olan bu metnin
hazırlanışında,
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bunulabildiyse fotoğrafın aynısı kullanılmış, bulmak olanaklı olmadığı durumlarda ise ya ders
notundaki orijinal fotoğraf ya da benzer fotoğraflar kullanılmıştır. Kitabın ticari hiçbir amaç
taşımaması ve satılmayacak olması nedeniyle, oluşabilecek telif sorunlarından uzak kalacağını
ümit etmekteyim.


Prof. Dr. Oğuz EROL tarafından yazılan bu ders notu, özellikle coğrafya, coğrafya öğretmenliği
bölümleri ve jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Son jeolojik çağın olay
ve olgularını anlamanın, bunları öğrenmenin en doğru yolu bu kitaptan geçmektedir.



Kitabın içindekiler ve önsöz bölümleri tarafımdan hazırlanmış, orijinal metne sonradan
eklenmiştir.

Hiçbir maddi menfaat beklentisi olmaksızın, sadece Prof. Dr. Oğuz Erol’un bu kıymetli eserinin hak ettiği
değeri bulmasının vereceği manevi menfaatle günümüz koşullarına uygun olarak hazırlanan bu
elektronik kitabın, ülkemizde jeomorfoloji ile ilgili büyük bir açığı dolduracağını düşünmekteyim. Keyifli
okumalar dilerim…
Doğu ATEŞ
Ankara – 2019
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1. GİRİŞ
1.1. Jeomorfoloji ve yerbilimleri arasındaki yeri
Kısaca söylenirse jeomorfoloji yeryüzü şekillerinin incelenmesidir. Yer şekilleri bir
yandan yer kabuğunu oluşturan kayaç çeşitleri ile onların yapılarının, bu yapıyı etkileyen yer
kabuğu hareketlerinin; öte yandan da akarsular, rüzgârlar, buzullar, deniz dalgaları gibi dış
güçlerle, onları denetimi altında tutan iklim olaylarının etkisi altındadır. Bu nedenle
jeomorfoloji bakış açısına göre, yerkabuğuyla ve iç güçlerle ilgilenen jeolojinin; yâda dış
güçlerle ilgilenen fiziksel coğrafyanın bir kolu gibi düşünülür. Ancak gerçekte jeomorfoloji,
bugünkü anlamıyla, cansız yerküreyi konu alan yer bilimleri kapsamı içindedir ve jeoloji ile
coğrafya arasında bir yer tutar (Şekil 1.1.).

Fiziki Coğrafya
Physical Geography

Jeomorfoloji

Jeoloji

Şekil 1.1. Jeomorfolojinin bilimler arasındaki yeri
Coğrafya açısından bakıldığında, jeomorfoloji, coğrafya çalışmalarının temelini
oluşturan fiziksel coğrafyanın dört dalından birisidir. Gerçekten coğrafya “insanın doğa
çevresi içindeki etkinliğini inceleyen bir bilim” olarak tanımlandığında; fiziksel coğrafya onun
“doğal çevre koşullarını inceleyen” bir kolu; kültür coğrafyası ya da beşeri coğrafya ise
“insanın etkinliklerini inceleyen” öteki kolu olarak tanımlanabilir. Fiziksel coğrafyanın konusu
olan doğal çevre koşulları dört ana ögeden oluşur. Bunlar yeryüzü şekilleri, iklim, sular ve
doğal canlılardır. İşte insan bu doğal çevre içine yerleşmiş ona uyum sağlayarak yaşamını
kurmuştur. Ancak, insanın kültür düzeyi ve tekniği ilerledikçe bu doğal ortamı kendi
gereksinimleri yönünde değiştirmiş ve o doğal çevre içinde “kültürel çevre” sini
oluşturmuştur. Bu nedenle insanın bugünkü yaşamını değerlendirmek gerektiğinde, konuyu
doğal çevreden soyutlamaya olanak yoktur.
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Jeoloji açısından bakıldığında, durum özde coğrafyadan pek farklı değildir. Sadece
konuya yaklaşımın yönü değişir. Gerçekten jeoloji yerkabuğunu, onun oluşum ve gelişimini
konu alan bir bilimdir. Ancak jeoloji sağladığı bilgileri, insan yaşamı için yararlı olma, yani
uygulama yönünde yoğun bir çaba gösterir; insanın doğal ve ekonomik yaşamına katkıda
bulunur, bu yönden de, jeolojik çalışmalarla insanın doğal çevresine araştırma ve
değerlendirme çabasında olan fiziksel coğrafya arasında kesin bir sınır çizme olanağı yoktur.
Onun için jeomorfoloji bilimi, coğrafya ile jeoloji arasındaki ili şki alanında gelişmiştir (Şekil
1.1.).
Yukarıda açıklanan coğrafi ve jeolojik yaklaşımlar arasındaki bir farkı burada belirtmek
gerekir. Konuya insanın etkinlikleri yönünden yaklaşan fiziksel coğrafyada yer şekilleri, iklim
ve sular yanında doğal çevrenin ana ögelerinden biri olan doğal canlılar da ele alınmaktadır ve
insanda bu çevrenin bir parçasıdır. Ancak jeolojik açıdan, doğal çevrenin cansız bölgeleri
öncelik taşıdığından, sadece yer yapısı, yer şekilleri, iklim ve sular ele alınır ve doğal çevrenin
bu cansız temel ögeleri “fizyografi” adı altında toplanır. Bu nedenle jeolojik çalışmalarda daha
çok fizyografi üzerindeki de açıklamalarla yetinilmekte; fiziksel coğrafyada ise fizyografik
temele ek olarak, doğal canlıların yaşamı da ele alınmakta, coğrafi çalışmalarda ise insanın
yaşamı, onun doğal çevreden etkilenişi ve onu etkileyişi de konu edilmektedir.
Genel olarak söylenirse, gerçekte bütün bu konular, birbirinden kesin sınırlarla ayırt
edilemeyecek, bir zincirin halkaları gibi birbirine ekli konulardır. Buna göre jeomorfoloji, yer
bilimlerinin bir konu olan jeoloji ile sosyal bilimlerin bir kolu olan coğrafyanın, daha doğrusu
fiziksel coğrafyanın geçiş halkasıdır (Şekil 1.1.). Bu yönüyle jeomorfoloji hem jeolojinin, hem
coğrafyanın özellikleri taşımakta, aşağıda açıklanacağı biçimde her iki bilimin konularını
işleyip, yöntemlerini uygulamaktadır.
Jeomorfolojinin konusu.
Jeolojik bir çalışmada ilk amaçlardan biri, bir bölgedeki tortul kayaçların
(formasyonların) alan içindeki dağılışı ile zaman içindeki oluşum sürecini hesaplamaktır.
Çünkü bu veriler, geçmişte meydana gelmiş olayların en açık kanıtlarıdır. Eski tortullanma
çanaklarında (genellikle jeosenklinallerde) birikmiş olan tortullar, çevredeki karalardan oraya
taşınmış olup, biriken kayaçların özellikleri ve tortulanmanın biçimi o zamanki yeryüzü
üzerinde etkin iç ve dış güçler yönünden bilgi verir. Ancak bu veriler, o zamanki etkiler
hakkında dolaylı bir bilgi sağlayabilir; eski olaylar hakkında daha dolaysız incelemeler ise,
varsa eski aşınma alanlarındaki yer şekillerinin üzerinde yapılabilir. Bu nedenle, geçmişteki
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yada bugünkü olaylar hakkında bir yargıya varabilmek için, birbiriyle ilişkisi olan aşınım
alanları ve tortulanma çanaklarının bir arada incelenmesi gerekir. Bu yöntem, aşınımın yaşıt
tortuları (corelan katmanlar, correlated sediments) kuralı ile belirlenir (Şekil 1.2). Aşınımla
yaşıt tortulların incelenmesinde jeolojik ve jeomorfolojik yöntemler birlikte uygulanır.
Örneğin, Türkiye’de Oligosen öncesine ait formasyonların incelenmesinde sadece jeolojik
yöntemleri uygulama olanağı vardır. Çünkü çok eski, örneğin Paleozoik’e ait bir tortullanma
çanağının çevresindeki yer şekillerinden bugün hiçbir iz kalmamıştır. Böyle büyük çanağın
tortuları incelenerek o eski yer şekli hakkında bir sonuç çıkarmaya çalışılır. Böyle eski aşınım
evrelerinin izleri stratigrafik kesitlerde bir zaman boşluğu (hiatus) halinde belirir. Fakat
Oligosen’den bugüne yaklaştıkça formasyonların ve onlarla yaşıt yer şekillerinin
incelenmesinde jeomorfolojik yöntemlerin payı giderek artar (Şekil 1.2). Daha yakın jeolojik
çağlarda, örneğin Miyosen ve Pliyosen’de çanaklarda birikmiş olan tortuların kaynağı olan yer
şekillerini de, o çanakların çevresinde gözlemek olanağı vardır. Böylece, çanaklardaki tortuları
inceleyerek o zamanki çevre koşulları hakkında çıkarılan sonuçları, çevredeki aşınım alanlarını
inceleyerek doğrulamak mümkün olabilir.
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Şekil 1.2. Yer şekilleri ve onlarla yaşıt (korelan) tortullar.
Kuvaterner formasyonlarının incelenmesi için, tortularla dolu havzalarda kesitler pek
bulunmaz, çünkü genç formasyonlar henüz ya tümüyle su altındadır, yada toprakla kaplıdır.
Bu nedenle, böyle genç formasyonların ayrıntılı incelenmesi çok zaman mümkün olmaz. O
zaman, çevrede mevcut yer şekillerini inceleyerek, çanaklarındaki tortular hakkında sonuçlar
çıkarılmaya çalışılır. Bu durum, özellikle genç çağlar jeolojisi incelenirken, jeomorfolojik
araştırmaların niçin daha önemli olduğunu açıklar.
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1.3. Türkiye’de yerşekli oluşumu incelenmesinde uygulanan yöntemlerin oranı.
Genç çağlar jeoloji araştırmalarında jeomorfolojinin katkıları bulunmasına karşılık,
eski jeolojik çağları inceleyen jeologların, bugünün jeomorfolojisiyle ilgilenmesine pek gerek
yoktur. Bu nedenle, birçok ayrıntılı ve uzun jeolojik araştırmanın sonunda, o bölge
jeomorfoloji üzerinde ya çok kısa bilgi verilir ya da bu konuya hiç de ğinilmez; ancak genç
çağlarla ilgilenen, ya da yol inşaatı, temel kazıları, heyelanlar vb. mühendislik konuları
inceleyen yer bilimciler, yüzeysel formasyonlar ve onların oluşmasıyla ilgili bulunan yer
şekillerini incelemek zorundadırlar.
Jeologlar ve jeomorfologların her ikisi de, bugünkü yer kabuğu üzerinde etkili olan
akarsu aşındırması, buzullaşma, faylanma vb. gibi iç ya da dış etmenlerle ilgilenirler. Fakat
jeoloji açısından bu bilgiler, jeomorfolojik geçmişteki olayların aydınlatılması yönünden
değerlendirilir. Jeomorfoloji açısından ise aynı olaylar bugünkü yer şekillerinin oluşumu ve
gelişimini belirlemek amacıyla ele alınır ve daha sonra yapılacak coğrafya çalışmaları
yönünden değerlendirilir. Bu nedenle, kanımca, iki bilim dalı arasındaki ilişki “jeoloji dünün
jeomorfolojisi, jeomorfoloji ise bugünün jeolojisidir” sözü ile belirlenebilir. Bu sözü,
J.Hutton’un bir asır kadar önce söylediği “bugün dünün anahtarıdır” sözünün, bir başka
şekilde ifadesidir. Yukarıda açıklananların ışığı altında anlaşılmaktadır ki, jeomorfolojinin
bütün jeoloji çalışmalarında gerekli olmamasına karşın, hemen bütün coğrafya çalışmalarında
jeomorfoloji kaçınılmaz bir temel oluşturur. Onun için, bütün coğrafya incelemelerinin
başında bir jeomorfoloji bahsi bulunduğu halde, jeoloji çalışmalarının sonunda her zaman bir
jeomorfoloji bahsi bulunmaz.
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1.2. Jeomorfolojinin yöntemleri.
Jeoloji ve fiziksel coğrafya arasındaki yeri nedeniyle, jeomorfolojide her iki bilimin
yöntemleri birlikte uygulanır. Jeolojide bir formasyonun incelenmesi, formasyonu oluşturan
en alt – en yaşlı katmandan başlanarak üst – genç katmanlara, yani aşağıdan yukarıya doğru
kaya birimleri (Litostratigrafi), fosil birimleri (Biyostratigrafi) ve zaman birimlerinin
(Kronostratigrafi) dizilişini belirlemek suretiyle yapılır. Bu stratigrafi yöntemi, özellikle eski ve
denizel formasyonlar için geçerlidir. Ancak karasal Dördüncü Çağ (Kuvaterner) formasyonları
ile bugünkü yer şekillerinin incelenmesinde, yukarıda tamamlanan stratigrafi kuralının
uygulanması olanağı her zaman bulunmaz. Böyle genç oluşumların incelenmesine yer şekilleri
ile başlanır, sonra onların yaşıtı (korelanı) olan katmanlar (morfostratigrafi birimleri)
saptanarak, inceleme yüzeyden yerkabuğunun derinliklerine, yani yukarıdan aşağıya doğru
sürdürülür. Çünkü, eski denizel formasyonlarda, yaşlı katmanların altta bulunması değişmez
bir kural olmasına karşın; genç ve karasal formasyonlarda yaşlıdan gence doğru diziliş, o
formasyonun yaşıtı (korelanı) olan yer şekline bağlı olarak, çeşitli yönlerde, yani dikey, yatay
ya da herhangi bir yönde, hatta iç içe değişken ve karmaşık yönlerde olabilir. Örneğin denizel
ve onlara bağlı akarsu sekilerinde, yaşlı depolar yüksekteki, genç depolar alçaktaki sek ilerde
bulunur ve en genç alüvyonlar en çukurdaki vadi tabanlarını oluşturur (şekil 1.4.).
1. Seki
Terrace

1. Seki
Terrace
2. Seki
Terrace

2. Seki
Terrace
Vadi Tabanı
Valley Bottom

Anakaya
Bedrock

3

4

3

1.4. Akarsu sekilerinde diziliş.

1. Yükselmiş kumsal
Elevated beach

4. Bugünkü kumsal
Recent Beach
2. Yükselmiş kumsal
Elevated beach
Deniz
Sea

3. Yükselmiş kumsal
Elevated beach

1.5. Denizel sekilerde diziliş.
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Bu diziliş akarsuların taban düzeyini oluşturan deniz yüzeyinin salınımlarla alçalmasının bir
sonucudur. Ancak özel koşullar altında bu dizilişin şu ya da bu biçimde değiştiği de görülür.
Ona karşılık ön moren sırtlarında (Şekil 1.6.), ya da kıyı kumsallarında yatay yönde bir dizilişi
olağandır. Bu nedenle jeomorfolojide, incelemeye yer şekilleriyle başlanır, sonra o yer
şekillerinin yaşıtı olan formasyonlarda yüzeyden derine doğru inceleme sürdürülür. Buna
jeomorfolojik yöntem denilir. Genç oluşumların incelenmesinde, çoklukla jeomorfolojik ve
stratigrafik yöntemlerin birlikte uygulanması ve yöntemlerden birinin yeterli olmadığı
durumlarda, öteki ile desteklenmesi gerekir.
2
1

2

3

3
1

1.6. Buzul morenlerinde diziliş
Yukarıda açıklanan yöntemler kural olarak aşağıdaki sistem içinde uygulanır:
1. Tanım (Definition). İncelenen yer şeklinin öncelikle kesin ve açık bir tanımı yapılır.
2. Dağılış (Distribution). Tanımlanan yer şeklinin ve onun ayrı ayrı öğelerinin dağılışı
incelenip açıklanır, dağılışı bir harita üzerinde gösterilir.
3. İlgi ve bağlılık (Relationship). İncelenen yerşekillerinin birbiriyle ve kendilerine
oluşturan etmenlerle olan kökensel (jenetik) ilişkileri ve şekillerin birbirine olan bağlılığı
belirlenir.
4. Nedenleri açıklama (Nedensellik, Causality). Dağılışı ve ilişkileri açıklanan yer
şekillerinin oluşumunun nedenleri ve süreçleri “nasıl” ve “niçin” sorularını cevaplayacak
biçimde açıklanır.
Yukarıda açıklanan bu kurallar bir jeomorfolojik çalışmanın bilimsel temellerini
açıklamak yüzünden yeterlidir. Fakat uygulamalı jeomorfoloji çalışmaları için, yukarıdakilere
ek olarak şu çalışmaları da yapmak gerekir:
5. Bilimsel çalışmalarından elde edilen sonuçların çeşitli uygulama olanaklarının
(alternatiflerin) belirlenmesi. Bu belirleme sırasında, farklı olasılıklar dikkate alınarak, aşamalı
biçimde bunların öncelik sırasının da ortaya konması gerekir. Bu çalışmalarda sadece
jeomorfolojik veriler değil, çeşitli ekonomik, sosyal, hatta politik etkenler de dikkate
alınmalıdır.
6. Seçilen uygulamanın (alternatifin) planlanması (Planning). Böyle bir plan yapılırken,
yukarıda belirlendiği şekilde, jeomorfolojinin dışındaki birçok olay ve etmende göz önünde
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tutulmalıdır. Plan yapılırken, yalnız bugünün koşulları değil, gelecekte olabilecek gelişmeler
tahmin edilerek, plan belirli bir gelecek görüşü (perspektifi) içinde yapılmalıdır. Örneğin, bir
karayolu inşaatında yol için gerekli kum ve çakılın en çok 20 km uzaktan taşınması ekonomik
olmaktadır. Yapılan ilk etütlerde bölgedeki olacakların hepsi incelenir, o günkü olasılıklar
(alternatifler) 20 km sınırı içindeki olacaklara göre seçilir, uygulama planı da buna göre yapılır,
20 km sınırı dışındaki ocaklar ise geleceğe yönelik yeni yol çizgileri ( güzergâhları) için
değerlendirilmek üzere elde tutulur.
7. Projenin uygulanması (Application). Yapılmış olan planın uygulanması sırasında da
jeomorfoloğun işi devam etmelidir. Çünkü inşaat sırasında yeni sorunlar çıkabilir; yeni
yarmalarda tahmin edilemeyen olumlu veya olumsuz durumlar belirebilir, planın
değiştirilmesi gerekebilir.
8. İnşaatın bitiminden sonra, işletme sırasında zaman içinde belirecek olaylara
(heyelanlar, taşkınlar, yıkılmalar vb.) göre, başlangıçta olduğu kadar fazla olmasa bile yeni
incelemeler, uygulamalar yapılması gerekir.
Bu kitabın çerçevesi içerisinde daha çok jeomorfolojinin ilk üç kuralda belirlenen
bilimsel konu ve yöntemleri ele alınacaktır. Ancak ilgili yerlerde bu bilgilerin uygulanması
konusunda örnekler verilecektir.
Sistematik ve Analitik Jeomorfoloji
Jeomorfolojik araştırma, yazı ve anlatım sistematik ve analitik olmak üzere iki biçimde yapılır:
Sistematik Jeomorfoloji’de yer şekilleri görünüm ve büyüklüklerine göre ayırt edilir. Başka bir
sözle önce ana yer şekilleri olan dağlar, tepeler, platolar, vadiler ve ovalar ayırt edilir ve en
büyüklerinden başlanarak, en küçük şekillere kadar iç içe (taksonomik) bir sistem halinde
tanımlanıp, açıklanırlar. Bu yöntem genellikle belirli bir bölgede araştırma yapılıp, bu
araştırmalar açıklanırken uygulanır.
Analitik jeomorfoloji’de yer şekilleri, oluşum süreçlerine göre (jenetik açıdan) ayırt edilir.
Şüphesiz böyle bir açıklama yer şekilleri incelenmesinin geniş alanlarda, bütün yeryüzünde,
inceleme ve açıklamalar, en küçük ve sade şekillerden başlanarak, giderek büyüyen ve
karmaşıklaşan şekillere doğru genişletilir. Böyle bir sistemde yer şekilleri, kendilerini
oluşturan etmenlere, yani iç ve dış kuvvetlere göre gruplanıp ele alınırlar. Bu gruplar şöyledir:
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Kütle hareketleri (Yerçekimine bağlı şekiller),



Fluvial şekiller (Akarsu jeomorfolojisi, normal erozyon),



Kalker yöre şekilleri (Karstik şekiller),



Kurak yöre şekilleri (Rüzgârın oluşturduğu, vb. şekiller),



Buzul yöresi şekilleri (Glasyal şekiller),



Kıyı yöresi şekilleri (Dalgaların oluşturduğu, vb şekiller)



Volkanik yöre şekilleri,



Karmaşık şekiller.

Hemen bütün jeomorfoloji el kitaplarında akarsu şekilleri öncelikle ele alınır. Çünkü bütün
yeryüzünde çok ve yaygın bulunan şekiller bunlardır. Onun için akarsu şekillerine “normal
erozyon” şekilleri ya da “fluvial erozyon” şekilleri denilir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki,
akarsu şekilleri dışındaki yer şekilleri için anormal sözü kullanılmaz. Çünkü bu diğer şekiller
için hemen bazı özel koşullar gerekmekte ve bunlar o nedenle normal erozyon şekillerinden
ayırt edilmektedir.
Yer şekillerinin oluşumlarına göre (jenetik açıdan) gruplanıp, açıklanması, olayların
kavranmasını pedagojik açıdan daha kolaylaştırdığı için, el kitapları gibi, ders kitapları da bu
yöntemle düzenlenmektedir ve bu kitapta da aynı uygulama yapılmış; genel giriş ve yöntem
açıklamaları, iç kuvvetler ve yerçekimine bağlı olarak oluşan yer şekillerinden sonra, dış
kuvvetlerinin oluşturduğu yer şekillerine geçilmiş ve normal erozyon (akarsu erozyonu) ile
konuya girilmiştir. Yerküre ve iç kuvvetler – yapılar ile ilgili dersler “genel jeoloji” çerçevesi
içinde izlemiş öğrenciler için, onların derslerinin, genel giriş ve yöntem açıklamalarından
sonra, yamaç oluşumu ve normal erozyon konuları ile başlatılması yeterli olmaktadır.
1.3. Morfojenetik süreçler ve bölgeler, Klimajeomorfoloji.
Yeryüzü şekilleri, kısaca söylenirse, iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimi
sonucunda, yer kabuğu (litosfer) ile hava ve su kürenin (atmosfer ve hidrosferin) birbirine
dokunduğu yüzeyde oluşup gelişir. Bu nedenle, yer şekillerinin çoğu çok sayıda etmenin
etkilerini yansıtmakla birlikte, bir bölümü de oluşumlarında egemen olan iç ve dış etmenlerin
etkisini yansıtır ve bu özellikleriyle belirlenirler. Bu açıdan, daha çok iç kuvvetler ile yer
yapısının denetiminde oluşup gelişmiş şekillere yapısal yer şekilleri daha çok dış güçlerle
morfoklimatik süreçlerin denetiminde ve onların aşındırma, taşıma ve biriktirme işlevleri
sonucunda gelişmiş şekillere de aşınım ve birikim şekilleri adı verilir. Ancak bir yer şeklinin
oluşumunda yapısal etmenlerle, süreçler arasında yerel koşullara ve zamana bağlı değişken
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bir ilişki mevcuttur ve bu ilişki nedeniyle yer şekillerinin “canlı” olduğunu vurgulamak gerekir.
Onun için jeomorfolojide, bir yer şeklinin sadece bugünkü görünümü değil, onun
oluşumundan bugüne kadar geçirdiği gelişim de incelenir.
Etmenler
Factors
Değişken
Değişmeyen
Dynamic
Static

Erozyon
Erosion

İklim değişmesi
Climatic change

Atmosfer

Yeryüzü
Kayaç, yapı
Rocks,
structures

Neotektonik
Neotectonic

Yeriçi
Earth’s interieur

1.7. Yer şekillenmesinin etmenleri
Yer şekillerinin oluşumunu denetleyen iç ve dış güçlerle, bunların değişmeyen (statik)
ve değişen (dinamik) ögelerini, bunların karşılıklı ilişkileri şöyle açıklanabilir (Şekil 1.7.). Bir
yöredeki kayaçlar ve onların yapısal özellikleri ile aynı yörede egemen olan dış süreçler
(process) o bölgedeki yer şekli oluşumunun (morfojenezin) değişmeyen (statik) etmenleridir.
Bunlar bölgeye damgasını vuran esas etmenlerdir ve her zaman mevcutturlar. Ancak bu
süreçleri denetimi altında tutan dış morfoklimatik etmenler ile yerkabuğu yapılarını etkileyen
genç tektonik (neotektonik) hareketler, süreçlere ve yapılara değişkenlik kazandırırlar. Onun
için klimatik bakımdan fazla değişken, genç tektonik bakımından etkin yerlerde bu
hareketliliği (dinamizmi) vurgulayan bir jeomorfolojik gelişim modeli ortaya çıkar. Bu nedenle
yöresel bir jeomorfolojik inceleme (analiz) yapılırken yapılar ve süreçler, onların zaman ve
alan içindeki değişkenlikleri, jeomorfolojik gelişimin zaman zaman artan ya da yavaşlayan
hızı, ya da bir yerden başka bir yere önemli ölçüde değişebilen yer şekli boyutları üzerinde,
yukarıda belirlendiği şekilde dinamik bir jeomorfolojik model çerçevesinde düşünmek gerekir.
Örneğin, Diyarbakır güneyinde Ergani dolaylarında Üst Pliyosende son biçimini almış bir
aşınım yüzeyinde, jeomorfolojik süreçler hızını kaybetmiş ve burada bütün bir Kuvaterner
içinde oluşan yer şekilleri 50 metrelik bir yükseklik sınırına sıkışırken; aynı yerden en çok 3040 km batıda Fırat Vadisinde, şimdi içinde Karakaya barajının inşa edildiği yerde çok iki milyon
yıl içinde derinliği 1000 metreyi bulan bir yarılma olmuştur. Böylece aynı morfojenetik yöre
içinde olmasına rağmen, taban düzeyinin (base level’in) değişmediği Ergani dolayında akarsu
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aşındırması çok yavaş olurken; taban düzeyinin hızla derinleştiği Fırat boyunda dev bir vadi
kazıla bilmiştir. Onun için jeomorfolojik inceleme (analiz) yapılırken süreçlerin modeli yanında
gelişim hızında da önemli farklılıklar olabileceği, hızla gelişen bir süreçte modelin
değişmemesine karşın; yavaş gelişen bir süreçte, morfoklimatik veya genç tektonik
değişmeler nedeniyle süreç modelinde de değişmeler olabileceği; böylece aynı bölgede yan
yana bulunan iki şekil grubunda farklı yer şekli modellerinin oluşabileceğini düşünmek
gerekir. Bu tıpkı aynı çerçevede yetişen okul arkadaşlarının farklı hayat hikâyelerinin olmasına
benzer.

Dış etmen

Biriktirdiği

Aşındırma işlevi
karakteristik çakıl

karakteristik tortul

Akarsular

Yatak boyunca çizgisel
erozyon

Yuvarlak çakıllar

Akarsu çapraz
katmanları

Buzullar

Yüzeysel veya çizgisel
abrazyon

Çizik çakıllar

Buzultaş (moren)
yığınları

Rüzgarlar

Yüzeysel ablasyon

Üçgen çakıllar

Kumul çapraz
katmanları

Dalgalar

Kıyı boyunca şerit halinde
yüzeysel abrazyon

Yassı çakıllar

Kumsal çapraz
katmanları

Karstik
yeraltı
suları

Yüzey veya çatlak
çözündürmesi (dissolution)

Yok

Travertenler

Erozyon ve denüdasyon. Bütün dış güçlerin ortak özelliği aşındırma (erozyon), taşıma
(transportation), biriktirme (sedimantasyon) yapmasıdır. Dış etmenler güçlü oldukları
yerlerde aşındırma yaparlar, güçleri devam ettiği sürece aşındırdıklarını taşırlar, güçlerinin
bittiği yerde ise taşıdıklarını biriktirirler. Dış güçler, özelliklerine göre yüzeysel vey a çizgisel bir
aşınım yapar, yine yüzeysel ya da çizgisel birikintiler oluştururlar. Bu işlevleri sırasında, dış
güçlerin oluşturdukları çakıllarda karakteristiktir (Tablo 1).
Süreçler bazı hallerde tek başlarına etkili olmakta ve o sürece özgü bazı şekiller
oluşturmaktadır. O zaman aşındırma işlevi için aşındırma (erozyon) sözcüğü kullanılır. Örneğin
akarsu erozyonu, rüzgâr erozyonu, vb. gibi. Bazı süreçler için özel terimler de kullanılır.
Örneğin dalga aşındırması için abrazyon, rüzgar aşındırması için ablasyon, deflasyon gibi.
Ancak, yukarıdaki açıklamalardan hatırlanacağı üzere, yer şekillerinin çok azı tek bir sürecin
etkisiyle oluşmuştur, çoğu karmaşık şekillerdir. Böyle, birden fazla dış gücün etkisi söz konusu
olduğu zaman aşınım (denüdasyon) sözcüğü kullanılır. Örneğin akarsu vadileri, sadece akarsu
erozyonunun eseri olduğu halde; aşınım yüzeyleri denüdasyonun sonucudur ve bunlara
denüdasyon yüzeyleri denilir. Ancak, yeterince dikkatli davranmayan bazı yazarlar
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denüdasyon yerine, erozyon sözcüğünü de kullanmaktadır. Bu bilimsel bakımdan sakıncalı bir
kullanımdır.
Klimajeomorfoloji ve morfojenetik bölgeler.
Yukarıda açıklandığı şekilde farklı süreçler ve yapıların etkisinde oluşan; süreçler ve
yapılardaki değişken etkiler altında daha da farklılaşan yer şekilleri bir oluşumlarına
(morfodinamiğe) göre gruplaşırlar. Bu şekilde süreçlerin gruplaşmasına morfojenez, oluşan
yer şekillerinin meydana getirdiği gruplara morfojenetik yer şekli toplulukları adı verilir. Öte
yandan morfojenetik olayların etkin olduğu, sınırları az çok gözlenebilen bir takım alanlarda
belirir; bu alanlara morfojenetik bölgeler adı verilir. Morfojenetik alanların belirlenmesinde
asıl etmen dış güçlerin süreçleri olduğu, bu süreçler de iklim olaylarının denetiminde
bulunduğu için, ana morfojenetik bölgeler ile yer şekli oluşturan iklim olayları ve bölgeleri,
yani morfoklimatik süreçler ve bölgeler arasında genelde bir çakışma söz konusudur. Yer
kabuğunu oluşturan yapılar ve onların genç tektonikle ilgili değişmeleri ile oluşan yer şekilleri
üzerinde, genel morfoklimatik – morfojenetik bölgeler üzerinde durulur; öte yandan yapının
etkisiyle belirmiş yer şekli birimleri ve alanlarının oluşturduğu özellikler tanımlanır.
Yeryüzündeki morfojenetik bölgeler.
Morfojenetik bölgelerin dağılışı öncelikle iklimlerin sıcaklık ve nem özelliklerine
uyumludur(Şekil 1.8.). Belirli bağımsız bölgeler halinde olmakla birlikte, morfojenetik
bölgelerin dizilişi kuşaklar halinde görülür. Bu diziliş, morfoklimatik alanlarda egemen olan
iklim kuşaklarının etkisini yansıtır. Söz konusunda morfojenetik kuşak ve bölgeler kutuplardan
ekvatora doğru kısaca şöyle açıklanabilir (Şekil 1.8.).
(ı) Soğuk kuşak. Bu kuşakta yağışlar kar şeklinde olduğu, kar ve buz örtüsü yeryüzünde uzun
süre kaldığı için, kar ve buzullar bu kuşakta egemen bir etmen, yani yer şekli oluşturan
(morfojenetik) dış güç halinde kendini gösterir. Buralarda akarsulara pek rastlanmaz. Kutup
bölgelerinde buzullar, geniş yüzeyleri kaplayan örtüler halinde oldukları için doğdukları
bölgelerde rendelenmiş gibi düz ya da rendelenmiş gibi düz veya kubbe biçimde aşınım
yüzeyleri oluştururlar. Kutup çevrelerinde, buzulların eridiği yerlerde ise geniş buzultaş
(moren) birikinti alanları oluşur. Başka bir sözle, kıtasal örtü buzulları yüzeysel aşındırma ve
biriktirme yaparlar. Aşınım bölgelerinde yüzeyleri buzullarla çizilmiş hörgüç kayalar, moren
birikimi alanlarında da çizik çakıllar bu bölgeleri karakterize ederler.
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Soğuk Kar, buzul
Cold
Snow, glacier

Etmen
Factor

Akarsu
River

Ilıman
Temperate
Subtropikal
Subtropical

Kurak
Arid

Sıcak
Warm

Nemli
Humid

Subtropikal
Subtropical

Kurak
Arid

Ilıman
Temperate
Soğuk
Cold

F iziksel Ayrışma
Physical weathering

Kimyasal Ayrışma
Chemical weathering
Fiziksel Ayrışma
Physical weathering

Akarsu
River
Kar, buzul
Snow, glacier

1.8. Morfojenetik Kuşaklar
Karlı buzlu (nival) iklimler, sadece kutup ve kutup çevrelerinde değil yüksek dağlar
üzerinde de görülür. O zaman, böyle karlı buzlu alanlar, öteki morfojenetik bölgeler içinde
adalar halinde kendini gösterir. Örneğin, sıcak ve nemli ekvatoral Afrika’nın ortalarındaki
yüksek Klimanjaro Dağı buzullarla kaplı soğuk bir iklim adasıdır. Avrupa’da Alpler, Anadolu’da
da örneğin Uludağ, Erciyes, Ağrı veya Buzul (Cilo) Dağları da böyle soğuk, buzlu iklim
adalarıdır. Böyle yüksek dağların bir bölümü takke gibi buzullar ile kaplıdır ve orada da
buzullar yüzeysel aşındırma yaparlar. Ancak bu alanlardan aşağı doğru buzullar bazı vadileri
doldurarak sarkar, buzul dilleri oluştururlar. O zaman bu buzullar çizgisel bir aşındırma
(erozyon) yapmaya başlarlar.
Bugünün iklim koşulları altında kutup bölgeleri ve yüksek dağlar üzerindeki buzulların
sınırları oldukça dardır. Ancak Dördüncü Jeolojik Zamanın (Kuvaterner’in) buzul çağlarında
havalar soğuyup kar yağışlarının büyük daha artınca kutuplara kaplayan örtü buzulları
ekvatora doğru alanlarını genişletmiş, dağ buzulları da bugüne oranla 500-1500, hatta 2000
m. daha aşağılara sarkmıştır. Böyle buzul çağlarında, örneğin İskandinavya, Kuzey Rusya,
Polonya, Almanya, İngiltere, Kuzey Amerika geniş buzlu örtüleri altında kalmış, bu örtüler
denizlere kadar taşmış; yine örneğin Alplerdeki buzullar dağların eteklerine kadar sarkmış
çevre ovaları üzerinde etek buzulları halinde yayılmıştır. Böylece bugün nemli ılıman iklimlere
ait morfojenetik süreçlerin etkisindeki bu yerlerde, buzul çağlarında soğuk iklimler ve
buzullara bağlı süreçler egemen olmuş ve bu olaylar Kuvaterner içinde en az dört kez
tekrarlamıştır.
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Soğuk kuşak çevresinde, ılıman kuşağa geçiş alanlarında ise kış aylarında şiddetli
soğuğun, yaz aylarında ise ılıman iklimin etkisinde kalan bir buzul çe vresi kuşağı (periglasyal
kuşak) mevcuttur. Burada kışın buzulların ve karın da etkili olduğu (nival) bir şekillenme
(morfodinamik); yazın ise belirlen akarsuların ve fiziksel ufalanmanın etkin olduğu (fluviyal)
bir şekillenme (morfodinamik) görülür. Dördüncü Zamanın buzul çağlarında, periglasyal
bölgelerde, buzul bölgeleri gibi yer değiştirmiş, karaların üzerinde ekvatora doğru kaymış,
dağların yüksek yerlerinden aşağılara doğru inmiştir.
(ıı) Ilıman kuşak. Orta kuşakta, yaklaşık 40. ve 60. enlemler arasında genellikle yazın
sıcak (tropikal), kışın soğuk (polar, arktik) hava kütleleriyle yağışlarda neden olan gezici alçak
basınçların egemenliğinde, değişken bir iklim kuşağı mevcuttur. Yıl içinde dört mevsimin
belirgin olduğu bu kuşakta kışın kar yağışları görülmekle birlikte yılın her mevsiminde yağmur
şeklindeki yağışlar egemendir. Bu yağışların etkisiyle akarsular güçlü ve sürekli akarlar ve
akarsu aşındırması (fluviyal erozyon) ile sürekli nemli ve ılık bir iklimin ve etkisi altında oluşan
kimyasal ayrışma bu bölgedeki güncel şekillenmede (morfodinamikte) etken olur. Bu nedenle,
orta enlemlerdeki nemli ılıman kuşak, özellikle bir taban düzeyine (base level’e) bağlı olarak
etkinlik gösteren menderesli akarsuların yatağı boyunca meydana gelen çizgisel erozyonun
egemen olduğu; akarsu şekillerinin (fluviyal topoğrafya, normal erozyon) en iyi geliştiği yerler
olarak belirmiştir. Bu kuşak yeryüzünde geniş bir alan kaplar.
Bugün, buzul çağı sonrasının (postglasyal’in) ılıman koşullarını yaşayan bu orta enlem kuşağı,
Dördüncü zamanın (Kuvaterner’in) buzul çağlarında (glasyal dönemlerde) kutuplardan
ekvatora doğru genişleyen buzulların istilasına uğramış ve fluviyal şekillenme, yerini buzul
(glasyal) şekillenmesine bırakmıştır. Akarsu / buzul süreçleri arasındaki bu morfojenetik
değişim Kuvaterner içinde en az dört kez tekrarlanmış, bu bölgelerde buzul arası çağlarda
oluşan akarsu yer şekilleri onu izleyen buzul çağlarında buzullarla işlenmiş; buzul çağı yer
şekilleri ise onları izleyen dönemin akarsuları ile işlenmiştir. Böylece akarsu ve buzul
birikintileri üst üste yığılarak, buzul çağı araştırmaları için önemli bilgiler sağlamış,
morfojenetik bölgelerin sadece alan içinde değil, zaman içinde de değişimler gösterdiğini
ortaya koymuşlardır.
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(ııı) Subtropikal kuşak. Yaklaşık olarak 30. ve 40. enlemler arasında, genellikle
subtropikal yüksek basınç alanlarının etkisi altında bütün yıl sıcak ve kurak olan bir iklim
kuşağı bulunur. Alçalıcı hava hareketlerinin sıkışarak (adyabatik) ısınması sonucu sürekli kurak
ve sıcak olan bu kuşak, dünyanın çöl kuşağı olarak belirmiştir. Buralarda, Nil, Fırat ve Dicle gibi
yabancı (allokton) ırmaklar hariç, hemen hiç akarsu bulunmadığı için rüzgâr erozyonu
(ablasyon) ve fiziksel ufalanma egemen yer şekillenmesi etmenleridir. Ancak bu kuşakta
rüzgârların egemen olması, oralarda akarsu etkisinin hiç bulunmadığı anlamına gelmez.
Gerçekten belirsiz zamanlarda (epizodik olarak) da olsa büyük sağanak fırtınaları halinde
çölde yağan yağmurlar, büyük sel baskınları oluşturmakta, fiziksel ufalanma sonucu
yamaçlarda birikmiş irili ufaklı taş, kum ve killeri içine alan yağmur suları bütün yüzeyi
kaplayan çamur selleri (mud flood) halinde bazen kilometrelerce uzağa kadar akarlar. Belirli
bir kanala sığmayan bu çamur selleri yüzeysel bir erozyon (sheet flood, sheet wash) yaparak
eğimli birtakım etek düzlükleri (pedimentler) oluştururlar. Çöl dağları arasındaki havzalara
sellerle taşınan tortullar geniş taş düzlükleri (bajada’lar) halinde biriktirilirler. Havzanın
ortalarında bir süre için sığ göller halinde biriken artık sular kısa sürede, geriye bir tuz kabuğu
(playa, sebka, takır, kepir) bırakarak kurur. Bu nedenle kurak bölgelerde rüzgâr aşındırması,
kumullar, fiziksel ufalanma ve zaman zaman oluşan çamur sellerinin neden olduğu yüzeysel
akarsu erozyonu kurak bölge şekillenmesinin (morfojenezinin) etmenleri olarak belirmiştir.
Dördüncü zamanın (Kuvaterner’in) buzul çağlarında (Pleyistosen ’de), soğuk kuşağın
ekvatora doğru genişlemesi sırasında, ılıman bölgelerin yağmur kuşağı bugün çöllerle kaplı
alanlara doğru kaymış ve buraların o zamanlar daha ılık ve yağışlı, insan ve bitki yaşamına
daha uygun bir alan haline gelmesine neden olmuştur. Bu eski, yağışlı (pluvial) dönemlere ait
akarsu vadileri, hatta oldukça geniş göllerin kıyı izleri, bugünkü kurak ve yarı kurak bölgelerde
ilgiyle gözlenen eski yer şekilleri halinde bulunur ve zaman içinde değişmiş olan morfojenetik
süreçlerin (ya da morfodinamiğin) işaretleri olarak değerlendirilirler. Pleyistosen ’in son buzul
çağı olan Würm’ün serin, nemli, yağışlı (pluvial) iklimlerinden, bugünün (Holosen ’in) daha
sıcak ve az yağışlı iklim koşullarına geçişi yansıtan böyle kuraklaşma (desiccation) izleri
dünyanın birçok çölünde veya step alanlarında, örneğin Büyük Sahra, Irak – Suriye, İç Asya ve
hatta İç Anadolu’da gözlenmektedir.
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Yarı kurak bölgeler, step ve savanlar. Subtropikal kurak kuşağın kutup yönünde, yılın
yaz mevsiminde kurak koşulların, kış mevsiminde de ekvator veya kutup yönündeki nemli
iklimlerin etkisinde kalan bir yarı kurak iklim kuşağı bulunur. Bu yarı kurak alanların ekvator
yönündeki bölümünde savanlar (yüksek otluklar), kutuplar yönünde olan bölümünde ise
stepler (bozkırlar) gelişmiştir. Bu yarı kurak bölgelerde yılın yarısında çöl koşulları, yani fiziksel
ufalanma ve rüzgâr etkinliği egemen olur; bu mevsimde akarsular genellikle kurumuştur. Yılın
öbür yarısında ise daha çok sağanak karakterli yağışlar, sel özellikli yaygın (braided) akarsular
etkili olurlar. Bu etkiler altında yarı kurak bölgelerde eğimli etek düzlükleri (glasiler) gelişir.
Tam kurak bölgelerde yüzeysel akarsu aşındırmasının (sheet flood) eseri olarak doğan
pedimentlerin etek bölümlerinde playalar bulunmasına karşılık; yarı kurak bölgelerin
karakteristiği olan bu glasiler, kurak dönemde yüzeysel nemli mevsimde çizgisel aşınım yapan
akarsuların eseri olarak meydana gelmişlerdir ve glasilerin etek bölümünde akarsu vadi
tabanları bulunur. Glasi gelişiminde bu taban düzeylerinin düzenleyici bir rolü vardır. Böylece
kurak bölgelerde etkisi görülmeyen akarsu taban düzeyi (base level), yarı kurak bölgelerde
yılın bir yarısında da olsa etkisini belli etmeye başlamıştır. Nemli bölgelerde ise akarsu taban
düzeyi bütün yıl etkili olan bir etmendir. Yarı kurak bölgelerdeki bu durum, kurak kuşak
süreçlerinden, nemli kuşak süreçlerine dereceli geçişin göze çarpan bir işaretidir.
(ıv) Tropikal Kuşak.
Nemli – sıcak ve iklimi ile belirgin olan tropikal kuşak çok yağışlı olduğu için bol sulu – büyük
akarsuların bulunmasına rağmen, bu akarsuların yer şekillenmesinde (morfojenez’de) ki
etkisinin ikinci derecede kaldığı yerlerdir. Gerçekten buralarda nemli ve sıcak iklim etkisiyle
kayaçların kimyasal ayrışması yamaç gelişiminde en önemli rol oynar. Yamaçları oluşturan
kayaçlar çok derinlere kadar ayrışır ve kil boyutundaki tanelere kadar ufalanır. Şiddetli
tropikal yağmurlar, kuvvetli bitki örtüsüne rağmen bu taneleri kolaylıkla akarsulara sürükler.
Onun için akarsuların ılıman bölgelerden farklı olarak, aşındırıcı değil daha çok taşıyıcı bir
etkisi vardır. Yamaçlar, akarsulardan bağımsız olarak gerilerler, sonuçta da ortasında büyük
akarsuların aktığı geniş düzlükler, aşınım yüzeyleri oluşur. Bu nedenlerle, klimajeomorfoloji
açısından yatay yönlü bir aşınımın eseri olan geniş düzlükleri (peneplenler, yontukdüzler)
nemli ılıman bölgelerin karakteristik şekilleri sayılmaktadır. Hâlbuki örneğin derinlemesine
(dikey) ve çizgisel akarsu yatağı erozyonunun eseri olan V biçimli (kertik biçimli) akarsu
vadileri nemli ılıman; etek düzlükleri (pediment ve glasiler) ise, tropikal ve ılıman iklimler
arasındaki geçiş alanları olan kurak ve yarı kurak bölgeleri karakterize etmektedir.
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Yerşekli boyutları.
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, yer şekilleri esas yönünden iç ve dış
güçlerin karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. İç güçlerinin sürekli olarak yükseltici,
oluşturucu (constructional) etkilerine karşılık, dış güçlerine aşındırıcı ve alçaltıcı
(destructional) etkileri görülür. Bu etkilerle gelişen yer şekilleri büyüklüklerine göre üç
boyutta toplanabilir.
(ı) Büyük yerşekilleri. Kıtalar, okyanus çanakları, büyük dağ sıraları gibi yer şekilleri yer
kabuğunun büyük yapılarının yeryüzüne yansıyan görüntüleri halindedir. Onun için bir
jeomorfolojik çalışmada öncelikle birinci derecedeki (first order) şekillerin ele alınması
gerekir.
(ıı) Ana yerşekli grupları. Büyük yerşekillerinin aşınımı sonucu belirlen ve
morfoklimatik kuşakların etkisiyle oluşan ikinci derecedeki (second order) şekillerdir. Bu grup
yer şekilleri daha çok iklimsel jeomorfoloji (klimajeomorfoloji) tarafından incelenir.
(ııı) Küçük yerşekilleri. Morfoklimatik bölgeler içinde kıyılar, yüksek dağlar, karstik ve
volkanik bölgeler, çeşitli yapısal özellikler ve kayaç farklılıkları üçüncü derecede (third order)
şekil gruplarının oluşması nedenleridir.
Yapılan bu gruplamanın ışığı altında, bu kitapta, önce en büyük yerkabuğu yapıları
tanıtılacak; sonra morfojenetik yerşekli grupları anlatılacak ve süreçler yada yapılarda etkili
olan ayrıntılara bağlı küçük yer şekilleri açıklanacaktır.
2. YERKÜRE, YERKABUĞU, YERYÜZÜ.
İç ve dış güçlerin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşan yer şekilleri, öncelikle
yerkabuğunun yapısal özelliklerini yansıttığı, yerkabuğu ise yer içindeki katlardan etkilendiği
için yerküre ve yerin katmanlarını incelemek suretiyle konuya girmekte yarar vardır.
2.1. Yerin katları.
Yerküre, çekirdeğinden kabuğuna doğru yoğunluk – ağırlığına göre iç içe yerleşmiş
küreler halinde birtakım katlardan oluşur. Katı yerküre en içte çekirdek, üstünde manto; en
dışta taşküre (litosfer) ve yer kabuğundan (crust) oluşur. Katı yerkürenin üzerinde ise suküre
(hidrosfer) ile havaküre (atmosfer) bulunur. Buna göre canlılar katı yerküre ile sıvı ve hava
küre arasında, yani bir bakıma yerin katları içinde yaşarlar. Bu açıdan bakınca, yeryüzü tüm
yerkürenin değil, katı yerkürenin yüzüdür.
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2.1. Yerin katları
Yine aynı nedenle katı yerküre yüzeyi, üstündeki hava ve su kürenin etkisi ile şekillenir
ve işte bu şekiller jeomorfolojinin konusudur. Onun için, yerin katlarından söz ederken,
aslında katı yerkürenin katları amaçlanmaktadır.

2.2. Yerin içinde deprem dalgalarının dağılışı
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2.3. Yerkabuğunu oluşturan tanelerin farklı deprem dalgalarının etkisiyle titreşim hareketleri
2.1.1. Çekirdek.
Çekirdek (core), yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır kayaç ve metallerin
bulunduğu en iç bölümdür (Şekil 2.1.). Yarıçapı 6371 Km olan katı yerkürenin, iç 2890
kilometrelik bölümünü çekirdek oluşturur. Dış çekirdek’in (outer core) en üst düzeyinde
ağırlık 5.5 gr/cm³ den 10.0 gr/cm³ ‘e çıkmakta ve yerin merkezine doğru giderek artmaktadır.
5150 kilometre derinlikte bu yoğunluk 12.3’den 13.3 gr/cm³ ‘e yükselmektedir. Onun için bu
bölüme iç çekirdek (inner core) denilmektedir. Yerin merkezinde yoğunluk 13.6 gr/cm³ ‘ü
bulur. Yoğunlukla birlikte çekirdek basıncı 1350 kb (kilobar) ve 2890 C⁰ dereceden, ilk
çekirdek sınırında 2340 kb ve 5150 C⁰ ye, tam merkezde ise 3700 kb ve 5400 C⁰ ye çıkar.
Çok derinlerdeki bu yer katları hakkındaki bilgiler deprem dalgalarının yer içindeki
kırılma ve yansımalarından yararlanılarak yapılan jeofizik yorumlarla sağlanmaktadır (Şekil
2.2.). Üç çeşit deprem dalgası vardır. Bunlardan primer dalgalar (P dalgaları, boyuna dalgalar)
yerkabuğunu oluşturan taneleri ileri geri sarsar (Şekil 2.3.). S dalgaları çekirdekten geçemez,
onun için de deprem ocağına oranla çekirdeğin arkasında kalan yerlerde hissedilmezler (Şekil
2.2.). Yüzey dalgaları (L dalgaları) ise en yavaş hareket eden deprem dalgalarıdır, sadece
yeryüzü boyunca yayılırlar, şiddetli sarsıntılar meydana getirirler. Yeterince güçlü iseler bütün
yeryüzünde hissedilirler. İşte bütün bu deprem dalgaları mantodan dış çekirdeğe, dış
çekirdekten iç çekirdeğe geçerken hızlarında değişiklik olur ve bu geçişlerde dalgalar kırılır ve
yansırlar. Örneğin S dalgaları çekirdekte sönerken, P dalgalarının hızı dış çekirdekte 13.6
km/saniyeden 8.1. km/saniyeye, iç çekirdekte 11.0 dan 11.2 km/ saniyeye değişir, böylece
bize yerin katmanlarının özelliği hakkında bilgi verirler.
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2.4. Mantoda konveksiyon akımları.
2.1.2. Manto.
Yerçekirdeğinin üzerinde, yeryüzünden aşağıda 100 km ile 2890 kilometreler arasında
yoğunluğu 3.3 ile 5.5 gr/cm³ olan, sıcaklığı 1900-3700 ⁰C arasında, basıncı da 9-1350 kb
arasında değişen, çekirdeğe oranla az yoğun, ama yerkabuğuna oranla yine de oldukça yoğun
saydam bir yerkatı vardır, ve bu kata, yer çekirdeğinin örtüsü anlamında kısaca manto adı
verilir. Üst mantonun en üst bölümü ise içinde bulunduğu basınç ve sıcaklık koşulları altında
yarı plastik bir özellik kazanmıştır ve basınç altında ağdalı bir sıvı gibi hareket etme, akma
özelliğine sahiptir. İşte bu en üst bölüme Astenosfer adı verilir. Mantonun plastik – akıcı
özellikteki bu en üst bölümü içinde; sıcaklık, basınç ve olasılıkla radyoaktivite nedeniyle,
milyonlarca yıl sürebilen, çok yavaş yükselici, alçalıcı veya yatay yönlü; bazen sığ, bazen derin
olan konveksiyon akımları vardır (Şekil 2.4.) ve bu akımlar, manto üzerinde yüzer durumunda
olan taşküre (litosfer) ve yerkabuğu parçalarını (tablaları, plakaları) da hareket ettirerek
üzerinde yaşadığımız kıtaların çok yavaş da olsa yatay yönde kaymalarına neden olurlar.
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2.5. Yerkabuğu manto ilişkileri (Ketin’den).
2.1.3. Litosfer ve yerkabuğu.
Katı yerkürenin dış yüzeyi, yani yeryüzünde yeryüzünden ortalama 100 km derinlere
kadar olan bölümde katı özellikle bir en üst kat vardır. Genellikle taş özelliğindeki bu en üst
yerkatına taşküre (litosfer) adı verilir. Litosfer bu katı özelliği ile, yarı plastik Astenosferden
ayırt edilir. Taşküreyi oluşturan materyal, mantoya oranla daha sert, katı (rijit) olmakla
birlikte, taş kürenin de alt bölümleriyle üst bölümü arasında yine de belirgin bir yoğunluk –
ağırlık farkı vardır ve bu iki bölüm kimyasal bileşimleri bakımından da farklıdır. Onun için,
litosferin en üst, ortalama 10-35 km kalınlıktaki bölümü ayırt edilir ve buna yerkabuğu (earth
crust) adı verilir (Şekil 2.5.).
Litosferin, yerkabuğu altında ortalama 35-100 kilometreler arasındaki bölümü fiziksel
özellik ve kimyasal bileşim bakımından, daha alttaki mantonun en üst bölümü olan
astenosfer’e benzer; aralarındaki geçiş de az çok derecelidir. Litosferin bu alt bölümünde
kayaçlarda silisyum (Si) ve magnezyum (Mg) oranı fazla olduğu için bu bölümde kimyasal
açıdan sima adı verilir ve bu yönden sima üst manto’ya dâhil edilir (Şekil 2.5.). Sima’nın
yoğunluğu ortalama 3.3 gr/cm³ ‘dür.

2.6. Karasal ve okyanusal kabukların ilişkisi (Ketin’den).
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Litosferin 0-35 kilometreler arasındaki kabuk bölümü, kimyasal olarak daha çok
silisyum (Si) ve alüminyumca (Al) zengindir ve bu kat’a sial adı verilir. Sial’in ortalama
yoğunluğu 2.7 gr/cm³ ‘dür. Bu nedenle katı olan yer kabuğu (sial) parçaları plakalar (ya da
tablalar, plates, tables) halinde, yarı plastik sima üzerinde yüzerler. Sial ile sima arasında
oldukça kesin bir geçiş yüzeyi vardır. Bu geçiş yüzeyi, ilk kez jeofizikçi Mohorovicic tarafından
tanımlandığı için bu yüzeye Mohorovicic Süreklisizliği yada kısaca Moho adı verilir (2.5. ve
2.6.).

2.7. Karasal ve okyanusal kabukların kalınlıkları (Ketin’den).
Yerkabuğunun kalınlığı, dolayısıyla ağırlığı her yerde aynı değildir. Onun için,
kabuğunun kalın olduğu karalar altında sial sima içine daha derin, kabuğun daha ince olduğu
okyanus diplerinde ise daha az batar. Bu durum, moho yüzeyinin karaların yüksek yerleri
altında daha derinde, okyanus tabanlarında ise daha yeryüzüne yakın olmasına neden olur.
Böylece üst manto ile kabuk arasındaki yoğunluk farkı dengelenmiş olur. Bu dengeye
jeofizikde izostatik denge adı verilir. (Şekil 2.6. ve 2.7.). Pratt’ın görüşüne göre her bölümü
farklı yoğunluk ve ağırlıkta olan kabuk parçaları, daha ağır olan mantoya aynı oranda
batmakta, yoğunluğu az olan birimler, aynı ağırlığı karşılayabilmek için kabuğun daha kalın
olduğu dağlık yerleri meydana getirmektedir (Şekil 2.8.). Airy’nin görüşüne göre ise, çeşitli
bölümleri arasında büyük yoğunluk farkları olmayan kabuk parçaları dağların bulunduğu
yerlerde kalın, dolayısıyla da daha ağır olduğu için manto içinde daha çok batar (Şekil 2.9.).
Son yıllarda yapılan araştırmalar Airy’nin bu görüşünü doğrulamaktadır.

27

2.8. / 2.9. Airy ve Pratt’a göre izostatik denge.
Yarı plastik olan manto içindeki konveksiyon akımları, üzerindeki kıtaları oluşturan
plakaları (tablaları) kaydırdıkları, öte yandan karaların üzerinde milyonlarca yıl süren aşınım
(denüdasyon) olayları milyonlarca ton taşı - toprağı okyanuslara sürüklediğinden kıtasal
plakalarla, okyanus çanakları sürekli bir değişim halindedir ve kabuk – manto ilişkileri bir
yandan sürekli olarak bozulur, öte yandan bu dengesizlikler izostatik dengeleme ile
düzeltilmeye çalışılır. Bu, yerin jeolojik tarihi boyunca bitmeyen bir olay olarak sürüp
gelişmiştir ve sürecektir. Genel olarak söylenirse, izostatik dengeyi sağlamak üzere simaya ait
koyu renk magma, yani sıcaklıklar basınç altında ergimiş kayaçlar, açılıp genişleyen okyanus
yarıklarından yeryüzüne yükselir ve silisyumca fakir okyanus kabuk parçalarını oluştururlar.
Buna karşılık, havada aşındırılarak sürüklenip getirilmiş ve okyanus diplerinde çökertilmiş
tortul kayaçlar, dağoluşumu (orojenez) olayları sonucunda yeniden kıvrılıp, yükselerek karasal
kabuğa eklendiği için silisyumca zengin karasal kabuk parçaları da giderek kalınlaşır ve
genişler. Bu nedenle, yerkabuğunun daha çok koyu renk silisyumca fakir koyu renk magmatik
kayaçlardan oluşan okyanusal bölümleri ile daha çok silisyumca zengin açık renk tortul
kayaçlardan oluşan karasal bölümleri farklı özelliktedir.
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2.10 Mantoda ve atmosferdeki akımların karşılıklı durumu.
2.2. Yeryüzü.
Yeryüzü, daha önce açıklandığı gibi, katı yerküre ile su veya hava kürenin karşılıklı etkileşimi
ile oluşmuş bir yüzeydir. Su küre (hidrosfer) ile katı yeryüzü arasındaki yeryüzü parçası
okyanusların tabanını oluşturur. Bu yüzey parçasında aşınmalardan çok, birikmeler olduğu
için günümüzde deniz diplerinin şekillenmesi daha çok denizel jeoloji ve sedimantoloji bilim
dallarının inceleme konusu olmaktadır. Buna karşılık, karalar yüzeyi hava küre (atmosfer) ile
katı yerküre arasında daha çok aşınarak şekillenmektedir ve jeomorfolojinin inceleme
konusudur. Ancak karaların yüzeyi bir yandan dış güçlerin aşındırıp alçaltıcı (destructional),
öte yandan iç güçlerin yükseltip oluşturucu (constructional) etkileri ile şekillendiği için de
okyanus çanaklarının şekillenmesini, kısaca söylenirse, modern plaka tektoniği (tabla
tektoniği) kavramı çerçevesinde ele almak gerekir. Bu genel çerçeve içinde düşünülürse (Şekil
2.10.) karalar ve okyanus çanakları, mantodaki konveksiyon akımları etkisiyle yatay yönde
hareket edip, birbirine yaklaşan plakaların arasında sıkışıp yükselen tortulardan dağlar
oluşurken (orojenez); çeşitli dış güçler atmosferdeki genel hava dolaşımının etkisiyle bu
oluşan dağları aşındırıp alçaltmaktadır. Böylece iç güçlerin oluşturup – yükseltici
(constructional) etkileri ile dengelemektedir. Bu denge mantodaki konveksiyonel bir akım
halkasının örneğin milyonlarca yılda bir kez dönüşüne karşılık, atmosferdeki su ve hava
dolaşımlarının aynı sürede milyonlarca kez tekrarlanması yoluyla sağlanmaktadır (Şekil 2.10.).
Ancak jeomorfolojik açıdan, dış güçlerin etkilerini incelemeden önce, iç güçleri, özellikle plaka
tektoniğini incelemek yerinde olur.
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2.11. Yerkabuğu tablaları (Strahler’den).
2.2.1. Plaka tektoniği
Karaları oluşturan kabuk parçaları plakalar halinde astenosfer üzerinde yüzmekte
(Şekil 2.5.) birbirinden uzaklaşmaya başlamakta ve üzerindeki okyanusal veya karasal kabuk
parçalarını da birlikte iki tarafa sürüklemektedir. Böylece kabukta, uzaklaşan kuşaklarda önce
büyük bir yarık (çöküntü hendeği, graben, rift valley) meydana gelmekte, bu yarıktan çıkan
bazik magma büyük volkanları oluşturmaktadır. Böyle yarıkların güncel bir örneği Doğu Afrika
– Gor çukurluğu üzerinden Maraş dolaylarına kadar uzanmaktadır. Milyonlarca yıl süreyle
genişleyen böyle yer kabuğu yarıkları sonunda bir okyanus çanağının meydana gelmesine
neden olmakta, yarıktan magmatik volkanik kayaçlar çıkarak bir okyanusu orta sırtı (mid
ocean ridge) oluşturmaktadır. Örneğin Atlas Okyanusu Üst Kretaseden, günümüze yaklaşık
100 milyon yıldan beri oluşmuş böyle bir okyanustur ve ortasında güneyden kuzeye yüzlerce
kilometre uzanan volkanik bir sırt vardır. Azor Adaları ve İzlanda böyle volkanların yeryüzüne
kadar yükselmiş bölümlerdir.
Konveksiyonel akımların birbirlerine doğru yöneldiği alçalım - yaklaşım kuşaklarında
ise karasal veya okyanusal kabuk plakaları birbirine doğru hareket eder ve birbirleri ile
çarpışırlar (collision)(Şekil 2.11. ve 2.12.). Böyle yaklaşım kuşaklarında kabuk plakalarının
farklı özelliklerine göre, farklı yapılar oluşur. Örneğin, bir okyanusal kabukla, karasal kabuk
birbirine yaklaşır ve sonunda çarpışırsa (Şekil 2.12) ağır olan okyanusal kabuk kenarı dibe
doğru dalar (subdiction), hafif olan karasal kabuğun kenarı da üste çıkarak yükselir
(obdiction). Dibe dalan kabuk kenarı ile üstteki kabuk arasında şiddetli bir sıkışma ve
sürtünme olur, dibe dalma yüzeyinde titreşimler meydana gelir, bu titreşimler ise depremler
halinde kendini beri eder. İşte üzerinde böyle derin deprem odaklarının dizildiği bu kuşağa
Beniof zonu adı verilir. Derine dalan kabuk kenarı 80 – 100 km kadar derinlere uzanınca
astenosferin sıcak ve plastik bölümlerine ulaşır ve giderek ergimeye başlar, buralarda
metamorfik kayaçlar oluşur (şekil 2.13 ve 2.14). Dalma devam ederse bu kayaçlar tümüyle
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eriyerek derinlerdeki erimiş kayaçlar (magma) içine karışır. Bu dalan kabuk parçaları, özellikle
karasal özellikte iseler, silisce zengin (sial) ve dolayısıyla daha hafif oldukları için, bunların
magma içinde eriyen bölümleri astenosferin (sima’nın) ağır bölümlerine oranla hafif kaldığı
için yukarılara doğru karasal kabuk içindeki zayıf yerlerden kendilerine bir yol bulup yükselir
ve kabuk içine yerleşerek intürizif kütleleri, yani plutonik kayaçları oluştururlar. Aynı magma
kütleleri yeryüzüne erişirse volkanları oluştururlar (Şekil 2.12, 2.13, 2.14). Bu volkan dizileri
karaların kıyı çizgisine paralel uzanan ada dizileri, ada yaylarını (island arc’s) meydana
getirirler(Şekil 2.13). Ada yayları ile anakara arasında genellikle bir yay gerisi senklinali oluşur.
Ada yaylarının ön, yani okyanus tarafında ise daha derin olan senklinaller vardır. Yayardı
senklinallerde daha çok karasal, ön jeosenklinallerde ise daha çok okyanusal özellikle tortullar
çökelir. Bugün Japon adaları, böyle ada yaylarına güzel bir örnektir. Doğu Karadeniz dağlarının
da Kretaseye ait bir ada yayı olduğu belirlenmiştir. Kabuk kenarlarının daldığı böyle kuşaklar,
yukarıda açıklandığı şekilde, bir dizi olayın oluştuğu bir kuşak teşkil ettiği, önemli kabuk
bölümleri derinlerde eriyip kaybolduğu için kuşağa dalma batma zonu (subdiction zone) veya
yitim kuşağı adı verilir.

Uçurum
çentiği

Yüksek gelgit seviyesi

Dalga aşınım platformu

Alçak gelgit seviyesi

1.5A. Dalga aşınım (abrazyon) ve birikim düzlükleri kesiti. Kesit korelan katmanların bir
örneğidir.

DALGA AŞINIM
FALEZİ

BURUN
KÖRFEZ

YÜKSELMİŞ
PLAJLAR

ANAKAYA

HOLOSEN
DEPOLARI

1.5 B. Aşınım ve birikim düzlükleri ile kıyı basamakları.
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1.5 C. Dalga aşınım (abrazyon) düzlüğü ve kıyı yarı.

1.5 E. Kıyıda farklı seviyelerde yer alan sekiler (taraçalar).

1.5. F. Buzullaşmadan sonra sürekli yükselen karanın kıyısında oluşmuş deniz sekileri.
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1.6.A. Alpler kuzeyinde buzul morenlerindeki dizilişin blok diyagramı (Brinkmann-Zeil).

1.9. Norveç’te plato örtü buzullarının etek buzulları haline geçişi.

1.10. Pleyistosen’e ait örtü buzullarının oyup rendelediği hörgüç kayalar ve birikinti sırtlarını
(drumlinler) gösteren fotoğraf, resimdeki yerden buzullar akıp geçmiştir.
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1.12. Bir hörgüç kayanın çizik sırtı.

1.14. Bir hörgüç kayanın çizikli yüzeyi.

34

1.15. Bir plato buzulunun oluşumu, gelişimi, vadi buzullarına dönüşümü ve erimesi dönemleri.
1. Pleyistosen buzullaşmasından önce dağlık alan, 2. Pleyistosen buzullaşması sırasında plato
ve vadi buzulları, 3. Buzullaşmadan sonra Holosen’deki durum (Davis’e göre Lobek)
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1.16. Alaska, St. Elias Dağlarında, Grand Platosu buzulları

1.17. Buzul aşındırma şekilleri.
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1.18. Alplerde Zellertal’de erimiş bir Pleyistosen buzulunun U biçimli vadisi.

1.19. Kaçkar Dağlarında Kavron buzulu.
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1.20. Hakkari’de, Buzul (Cilo)Dağlarında Doğu Buzulu. Buzulun uzunluğu 5 km. kalınlığı 80
m.’dir.

1.21.Aladağların Yedigöller çevresinde hörgüç kayalar.

1.22. Aladağların Yedigöller vadisinde ön moren ve dip moren yığınları.
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1.23. Fırat Nehri çoğunlukla V biçimli vadilerden akar.

1.24. Yeni Zelanda’da Taupa gölüne dökülen bir akarsuyun ördek ayağı biçimli deltası. Bu göl
akarsu için taban düzeyi oluşturmaktadır.

1.25. Pleyistosende salınımlar yapan deniz düzeyinin oluşturduğu taban düzeyi oynamalarına
ayak uydurarak ard arda aşındırma ve biriktirmeler yapan bir akarsuyun vadisinde, iç içe
çakıl depoları ve basamaklar halinde sekiler oluşur.
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1.26. Kurak bölgelerde rüzgâr aşındırması ile oluşmuş oyuklar.

1.27. Rüzgâr aşındırması ile oluşmuş bir üçgen çakıl (dreikanter).
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1.30. Kurak bölgelerde rüzgâr kil ve kumları taşıdığında, geride taşlarla kaplı bir çöl yüzeyi kalır,
yani bir “taş çölü” oluşur.

1.31. Kil ve kum tanelerini seçerek taşıyan rüzgâr bunları gücünün tükendiği terlerde yine seçerek
biriktirir ve kum çölleri oluşur.
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1.32. Bugünkü kurak ve yarı kurak bölgelerde, Pleyistosende oluşan pluviyal göl kıyı izlerini, Tuz Gölü
çevresinde gözlemek mümkündür.

1.34. Peneplenler farklı iklim bölgelerinde oluşumlarına devam etmektedir.
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Okyanus Çukuru
Oceanic trench

Volkanik ada yayı
Volcanic ark

Astenosfer
Astenosphere

A

Okyanus Çukuru
Oceanic trench

Volkanik dağ zinciri
Volcanic mountain chain

B
Astenosfer
Astenosphere

Kıvrımlı - Sıradağlar bindirmeli
Folded mountain upthrusted
Kıtasal litosfer
Continental Litosphere

C

Kıtasal litosfer
Continental Litosphere

Astenosfer
Kenet (sutur) kuşağıAstenosphere

2.12. Farklı tabakaların çarpışması ve dalma-batma olayı (Ketin’den)
Dalma batma kuşaklarında, dibe dalan kayaçlar sadece okyanusal kabuk bölümleri
değildir. Okyanus tabanında birikmiş olan tortuların bir bölümü de, dipteki okyanusal kabukla
birlikte derinlere gider ve genellikle dalma şeridi boyunca okyanus tabanında derin bir oluk
belirir. Bu oluğa okyanus çukuru (oceanic trench) adı verilir. Öte yandan, dalma batma
zonunda yitme olayı yeterli hızda değilse, okyanus tabanındaki tortullar, yada yükselen
karasal kabuk kenarından okyanus yamacı boyunca denizin bu derinliklerine doğru kayarak
gelen kaya, blok ve kütleleri karmaşık yığınlar (melanj) halinde birikir (şekil 2.13., 2.14.). Bu
kuşaktaki dalma batma hızlı olursa, deniz dibi tortulları tümüyle yitirilemez, bunlar sıkışıp
yükselerek kıvrım dağı kuşaklarını (orojenik kuşakları) oluşturur. Bu sıkışıp yükselmeler
sırasında da metamorfizma olayları görülür. Dalma batma (subdiction), yitme (consuption),
üste itilme (obduction) olayları genellikle bir karşılaşma kuşağı oluşumunun erken evrelerini
belirlerken, kıvrım dağı kuşaklarının belirmesi de oluşumun geç evrelerini gösterir. Bu geç
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evreden sonra genellikle oluşum sonra erer, çarpışan hareketli kenarlar hareketliliklerini
kaybeder, adeta birbirine lehimlenip kenetlenir. Böyle kenetlenmiş eski yaklaşım kuşaklarında
kenet kuşağı (suture zone) adı verilir. Örneğin, Kuzey Anadolu Dağlarının güney kenarı ve
Doğu Torosların güney kenarı boyunca eski kenet kuşakları mevcuttur.

2.15. Türkiye ve dolayındaki levhalar (Okay ve Tüysüz, 1999)
Yeryüzünü oluşturan büyük karasal ve okyanusal plakalar arasında daha küçük plaka
parçaları daha vardır. Bu açıdan, Türkiye ve dolayındaki o plakalar öyle tanımlanabilmektedir:
Kuzeyde büyük Avrasya, güneyde büyük Afrika levhaları arasında sıkışmış durumda olan
küçük levhalar, Anadolu ile dolayının tektonik temelini teşkil eder. Bu küçük levhalar, kuzey
ve güneydeki iki büyük levhanın birbirine doğru hareketi sonucunda bugünkü durumlarını
kazanmışlardır. Gerçekten, Neojen sorunlarına doğru, Afrika levhasının bir uzantısı olan
Arabistan levhası kuzeye doğru hareket ederek Doğu Anadolu’yu sıkıştırmış, buradaki Van ve
Hazar levhaları kuzeye ve doğuya Ege ve Anadolu levhasında batı ve güney batıya
kaymışlardır. Bu kayma sırasında, doğuda sıkışmış olan Ege - Anadolu levhası batıya
genişleyerek batı Anadolu çöküntü hendekleri (grabenleri) oluşmuş; Girit – Rodos – Mora
çizgisi boyunca bir yukarı itilme (obduction), aynı çizgi güneyinde ise aktif bir dalga batma
(subdiction) kuşağı vardır. Bu kuşak Güney Ege’de şidde tli depremlerin ve aktif bir
Pliyokuvaterner volkanizmasının oluşma nedenidir. Aynı şekilde, Ege - Anadolu plakasının
kuzey kenarı boyunca büyük bir yırtılma fayı (transform fay) olan Kuzey Anadolu Fay zonu,
Güneydoğu kenarı boyunca da Doğu Anadolu Fay zonu oluşmuştur.
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2.17. Yeryüzündeki levhalar
2.2.2. Karalar, okyanuslar ve hipsografik eğri.
Yukarıda açıklanan olaylar dizisi sonucu olarak, yeryüzünü oluşturulan plakalar
birbirinden uzaklaşarak büyük yarık kuşakları ve yeni okyanus havzaları oluştururken;
birbirine yaklaşan kenarlarda plakalarda yitme ve kaybolmalar görülür (Şekil 2.17.), böylece
bugün yeryüzünde yedi büyük karasal ve okyanusal levha bulunmaktadır (Şekil 2.18.).
Yukarıda açıklandığı şekilde bu levhaların uzaklaştığı yerlerde yarık zonları, okyanus ortası
sırtları (2.16.) yaklaşan yerlerinde de kıvrım dağı kuşakları ve ada yayları (Şekil 2.18)
oluşmuştur. Dünyanın bu genel tektonik durumu, günümüzde bir bütün halinde ele alınmakta
ve global tektonik kavramı ile belirlenmektedir. Global tektoniğin ana çizgileri ise
yeryüzündeki büyük yer şekillerinin, yani kıtalar ve okyanus çanaklarının, dağ sıralarının
oluşumu, kısaca söylenirse global jeomorfolojiyi hazırlamıştır. Jeomorfoloji de bu durum
yeryüzünün hipsografik eğrisi ile belirlenir.
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Yeryüzünün Hipsografik Eğrisi
Dünya tektoniğinin genel bir sonucu olarak, yeryüzünde kıta düzlükleri ile okyanus
tabanlarını oluşturan karasal ve okyanusal levha yüzeyleri geniş yerler kaplamakta, bu iki tip
levhanın arasında ya yüksekliği 5000 metreyi bulan bir yamaç, kıta yamacı (continental slope)
ya da dalma batma zonlarının oluşturduğu kıvrım dağı kuşakları ile okyanus çukurları
bulunmaktadır. İşte bu yer şekillerinin kapladığı yüzeyler oranlanarak bir grafiğe işlenmiş ve
yeryüzünün hipsografik eğrisi elde edilmiştir.
Hipsografik eğride (Şekil 2.19.) yeryüzünün ufak bir bölümünü oluşturan ve 8000
metreye kadar yükselen yüksek dağlar ilk birimdir. Yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasında kıta
platformu adı verilen bölüm bulunur. Ortalama yüksekliği 1000 metre dolayında olan bu
yerşekli grubu, yeryüzünün okyanus tabanlarından sonra ikinci geniş birimidir. Kıta
platformlarından kıyı ovalarına bir basamakla inilir ve kıyı ovalarının, genellikle denizaltında 200 metre derinlere kadar bir değişiklik göstermeden uzandığı gözlenir. Kıyı ovalarının
sualtında devamından başka bir şey olmayan bu birime kıta sahanlığı (şelf) adı verilir. Şelf
zamanlar içinde, belirli dönemlerde su altında kalmış, belirli dönemlerde de karalaşmış bir
şerittir ve kıyı ovalarının kenarında şelf oldukça geniş bir şerit oluştururken, dalma batma
kuşakları ile yüksek kıvrım dağları arasındaki kıyılarda ya çok dardır yada hiç yoktur.
Şelfin, ortalama - 200 m derinlikteki kenarından ötede okyanus alanları başlar.
Okyanus alanları, yeryüzünün 2/3 bölümünü kaplamaktadır. Şe lfin ortalama – 200 m
derinlikteki kenarından, derin deniz platformunun ortalama 4000 m derinlikteki tabanlarına
kadar, yüksek bir sualtı yamacı bulunur. Karalar yüzeyinden aşındırılarak getirilen dağınık
tortullar, bu yamacı boyunca akarak, kayarak okyanus tabanına yayıldığı için, tümüyle
sualtında olmasına rağmen bu yamaca kıta yamacı (continental slope) adı verilir.
Kıta yamaçlarının çevrelediği derin deniz platformları (ocean floor’a) yeryüzünün en
geniş bölümünü oluşturur. Oldukça ince bir okyanus kabuk üzerinde oluşmuş bulunan bu
okyanus tabanının ortalama derinliği 4000 metredir ve genellikle ince bir tortul örtü ile
kaplıdır.
Yeryüzünün son birimi, dar bir alan kaplamasına rağmen, oluşumu yönünden ilgi
çekici bulunan derin deniz çukurlarıdır (oceanic trench). Bunlardan örneğin Japonya
açıklarındaki Marian çukuru 11.035 metre derindir. Daha önce de açıklandığı üzere, bu derin
deniz olukları dalma batma kuşaklarına karşı gelmektedir.
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Yeryüzü Hipsografik Eğrisinin klasik şekli (Şekil 2.19) yukarıda açıklandığı biçimde olmakla
birlikte, dünya tektoniğinin (global tektoniğin) bugünkü, oluşumuna dayanan (jenetik)
yorumlarından sonra yeni bir biçimde çizilmesi de düşünülmektedir (Şekil 2.20). Bu yeni
şekilde, derin deniz çukurları ile yüksek kıvrım dağları şeklin ortasına; karasal şekiller (kıta
platformları, kıyı ovaları, kıta yamacı) şeklin yüksek dağlar kenarına; okyanus tabanları da
şeklin derin deniz çukurları tarafına alınmıştır (Louis). Böylece, yeryüzünün büyük şekilleri,
yani dalma batma ve kuşakları ile kıvrım kuşakları ile karasal ve okyanusal kabuk birimleri
hem şekil, hem oluşum (jenetik) yönünden ayırd edilmiş olmaktadır.
2.3. Yeryüzü şekillerini etkileyen kayaçlar ve yapılar.
Yeryüzünün birinci derecedeki (first order) büyük şekilleri, bundan önceki bölümlerde
açıklandığı şekilde oluştuktan sonra, karalar yüzeyi aşınım süreçleri sonunda yeniden
şekillenmeye devam eder. Bu süreçler dağlar, yaylalar (platolar), ova, vadiler gibi bir takım
ikinci derecedeki (second order) ana yer şekillerinin oluşmasını sağlar. İşte bu oluşum
evresinde, çeşitli kayaçlar dayanıklılıkları ve yapılarına göre bu şekillenmeyi önemli derecede
etkiler ve yeni bir takım, üçüncü derecedeki (third order) şekil gruplarının oluşmasına neden
olur. Bunlar yamaçlar, sekiler, basamaklar, tepeler vb. şekillerdir, ve örneğin çeşitli
morfojenetik bölgelerdeki yamaçların kayaçlara, yapılara yada süreçlere bağlı çok çeşitli
tipleri belirmiştir. Bu bakımdan, jeomorfolojik süreçleri incelemeye geçmeden önce yer
kabuğu oluşturan çeşitli kayaçlar ve yapıları incelemek uygun olur.
Yerkabuğu oluşturan kayaçlar ve onların özel yapıları aşınım süreçleri üzerinde etken
olmaktadır. Onun için, aşınım olayları incelenirken öncelikle kayaçların dayanıklılığı üzerinde
durulur. Bu bakımdan kayaçların dayanıklılığı sertlikle, dayanıksızlığı ve yumuşaklıkla eş
anlamlı kullanılmakla birlikte, gerçekte durumun her zaman öyle olmadığını vurgulamak
gerekir. Örneğin, tebeşir yumuşak bir kayaç olmasına karşın, aşınıma dayanıklıdır. Ona
karşılık, kil yumuşak bir kayaçtır, ama suyu emmez yüzeyinden akıtır ve en ufak dereler bile
kili ufacık taneler halinde için alır, yani kil kolay aşınır. Durum kurak iklimlerde dahi böyledir.
Onun için killi hem yumuşak, hem erozyona dayanıksız bir kayaçtır.
Kireçtaşı (kalker) kil ve tebeşire oranla çok sert ve dayanıklı bir kayaçtır. Özellikle
kurak iklimlerde, fiziksel ufalanmaya da dayanıklı olduğu için, sert ve yüksek yer şekilleri
(relief) oluşturur. Buna karşılık, nemli iklimlerde suyun etkisiyle kimyasal çözünmeye maruz
kalır, çatlakları boyunca hızla erir, parçalanır ve dağılır. Böylece aşınmaya dayanıksız bir kayaç
haline dönüşür.
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Granit, kayaçların en sert ve dayanıklı olarak ilk akla gelen bir örneğidir. Ancak nemli
sıcak iklimlerde, fiziksel ufalanma nedeniyle kabuk kabuk soyulur; kayacı oluşturan kuvars,
mika ve feldispat minerallerinden feldispatın kimyasal çözülmesi sonucu kuvars kumları
oluşturacak şekilde dağılan, kubbeleşip yayvanlaşarak aşınan bir kayaç olarak karşımıza çıkar.
Bu nedenlerle, kayaçların aşınmasından söz ederken, özel durumlara göre sertlikle
yumuşaklık ile erozyona dayanıklılık ve dayanıksızlık kavramlarını yerinde kullanmak gerekir.
Kayaçların aşınması olayında, kayacının dayanıklılığı yanında, onun yapısı (strüktürü),
katmanları ve dokusu (tekstürü) yönünden tekdüze (homojen) olma yada düzensiz
(heterojen) olma özelliği de önemlidir. Tane yapısı ya da katmanları tekdüze (homojen) olan
kayaçların aşınması kayacının her tarafında aynı oranda olur, o kayalar düzenli ve kütle
görünüşlü (masif) bir aşınım gösterir. Tane yapısı düzensiz (heterojen) veya katmanları farklı
sertlikte olan kayaçlarda ise aşınma aynı kararda olmaz, dayanıksız mineraller yada
katmanlar, çatlak yerleri kolay aşınır; dayanıklı olanlar aşınmayıp çıkıntı şeklinde kalır. Böyle,
kayacın özelliğine göre beliren farklı aşınmaya seçici erozyon (selektif erozyon) adı verilir
(Şekil 1.26).
Özellikle akan sularının sürtünmesi (korozyon), rüzgarların üflemesi (deflasyon), deniz
dalgalarının oyması (abrazyon) sonucunda göze çarpan seçici erozyon şekilleri belirir.
Akarsular, rüzgâr ve dalgaların içlerine aldıkları ve hareketleri sırasında kayalara çarptıkları
kum ve ufak çakıllar bu seçici (farklı) aşınım şekillerinin daha belirgin olmasına neden olurlar.
Kayaçların homojen olan veya olmayan özellikleri, ya oluşumlara sırasındaki
süreçlerden etkilenir ya daha sonradan meydana gelebilir. Buda doğal olarak, seçici aşınımda
farklılıklara neden olur. Örneğin, genellikle homojen ve dayanıklı olan kireçtaşları (kalkerler)
deniz diplerinde düzenli koşullarda birikir. Bu tip homojen kireçtaşları yüzeye çıkarsa dayanıklı
ve sarp yer şekillerini oluştururlar. Buna karşılık, kalkerler sonradan tektonik nedenlerle kırılıp
çatlarlar ise, sık çatlaklı düzensiz bir yapı kazanırlar ve karstik yeraltı suları bu çatlakları eritip
genişleterek kayacı oluklu, delikli bir hale getirir, bu durumda da kayaç kolay aşınır.
Oluşumları yönünden kayaçlar tortul, magmatik ve metamorfik olmak üzere üç ana
gruba ayrılır. Bu gruplar, dokuları (tekstürleri) ve yapıları (strüktürleri) yönünden belirgin
özelliklere sahiptir. Bu özellikler aşağıda, yer şekillerini etkilemeleri yönünden açıklamıştır.
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2.3.1. Tortul Kayaçlar ve yapılar.
Daha önce mevcut olan kayaçların aşınıp ufalanarak yeniden birikmesi sonucu oluşan
tortul kayaçların doku (tekstür) ve yapı (strüktür) özellikleriyle oluşum ortamlarının koşulları
arasında doğrudan bir ilgi vardır.
Tortul kayaçlar
Tortul kayaçların oluşum ortamları karasal (kontinental), geçiş (kıyısal, litoral) ve
denizel (marin) olmak üzere üçe ayrılır. Karasal ortamlarda dış güçler esas itibariyle
aşındırma, taşıma ve biriktirme işlevini sürdürürler. Güçlü oldukları yerlerde mevcut kayaçları
aşındırır, aşındırdıklarını taşır, güçlerinin tükendiği yerlerde bunları biriktirirler. Bu birikintiler
genellikle geçicidir. Kıyı (geçiş) ortamlarında karasal ve denizel güçler karşılıklı etkileşim
halindedir. Buralarda kıyı, delta ve lagünlerde karasal / denizel tortullar iç içe bulunur. Denizel
ortamlar tortulların kalıcı (ultimate) olarak ve düzenli katmanlar halinde biriktiği ye rlerdir. Su
içindeki hareketler genellikle düzenli olduğu için taneler ağırlık ve büyüklüklerine göre
gruplanırlar; buna boylanma (grading) denilir. Buna göre denizel ortamlarda çökelen tortul
kayaçlar iyi boylamıştır. Örneğin, suların fazla hareketli (enerjili) olduğu kıyılar ve kıyı
yakınlarında iri taneli çökeller biriktiği halde, açık denize doğru durgun çökelme koşulları
nedeniyle taneler giderek ufalanır.
Tortul dokular
Tortul kayaçlar, daha önce mevcut kayaların ufalanıp, çözünerek yeniden
çökelmesiyle oluştuğu için, tortul kayaç dokuları (tekstür’leri) de bu olayın denetimi
altındadır. Doku yönünden tortul kayaçlar önce kırıntılı olan ve olmayan tortullar halinde ikiye
ayrılır.
Kırıntılı tortul (detritik) kayaçlar. Bloklu ve taneli kayaçlardır ve bu tanelerin
koparıldığı daha eski kayaçlar, taneler incelendiğinde kolaylıkla ayırt edilebilir. Tanelerin cinsi,
onların geldiği yeri gösterdiği gibi; tanenin biçimi, yani köşeli, yuvarlak, yassı vb. olması da
onu oluşturup taşıyan süreçlerin özelliği yansıtır. Onun için tane yada çakıl analizi (peblle
analysis) sedimantolojinin önemli bir konusudur.
Kırıntılı kayaçların taneleri çok ince, kil boyutunda olanları da vardır. Kil oluşumu
sadece fiziksel etkenlerle değil, kimyasal ayrışma ile de meydana geldiğinden, killer detritik
tortullar grubuna sokulsalar bile, ayrıca klastik tortullar başlığı altında da incelenirler.
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Kırıntılı olmayan tortul kayaçlar. Oluşumları yönünden kimyasal ve organik olmak üzere
gruplanırlar.
Kimyasal tortullar kireç (kalker), alçı (jips) ve kaya tuzu gibi kayaçların eriyerek
karışmasından sonra, taşınarak biriktirdikleri göl ve denizlerde buharlaşma ve yoğunlaşmalar
nedeniyle zenginleşip yoğunlaşan kireçli, acı yada tuzlu eriyiklerden çökelirler.
Organik tortullar canlılar ve özellikle bitki artıklarının birikmesi ile oluşan karbonca
zengin tortullar; örneğin bazı kireçli (kalkerli) hayvan kabukları yada kemikler ile kömürler,
hatta petrollerdir.
(ı) Karasal tortul ortamlar ve süreçler.
Karalar genel olarak aşınım alanları olmakla birlikte, dış güçler karalar üzerinde çok
zaman geçici (temporal) birikintiler meydana getirirler. Bu tortular genellikle yeniden taşınıp
götürülürler. Ancak sonradan değişen koşullar altında, bu geçici tortullar, kalıcı (ultimate) hal
de kazanabilirler. Başka bir sözle, karasal (continental) tortullar çok değişken koşullar altında,
dış güçlerin kuvvetinin tükendiği yerlerde biriktirilir, kuvvet artınca yeniden taşınırlar. Örneğin
akarsu veya rüzgar, hızının fazla olduğu yerlerde yada zamanlarda kum ve çakılları taşır; hızı
kesilince onları biriktirir, sonra yeniden hızlanınca bu biriktirdiklerini alır götürür. Bu nedenle
karasal ortamlardaki birikintiler genellikle doku bakımından heterojen, yapı bakımından ise
karışık, çapraz katmanlıdır.
Karasal tortuların yapı ve doku özellikleri, kendilerini oluşturan süreçlerin doğrudan
kontrolünde olduğu için; kayaçların özelliklerinin bu süreçlere göre farklı olduğu görülür.
Örneğin: Kütle hareketleri, yamaç aşağı yuvarlanıp kaymaların sonucu olduğu i çin, bunların
oluşturduğu molozlar iri köşeli bloklarla, en ufak tanelerin iç içe, karmakarışık (boylanmamış)
durumda yamacın eteğinde yığıldığı birikintilerdir.
Akarsular, yatakları boyunca çizgisel bir aşındırma yapar ve yataklarından kopardıkları
parçaları duruma göre kısa veya uzun mesafelere sürükleyerek, akış hızının azaldığı yerlerde
biriktirirler. Bu nedenlerle akarsu tortulları genellikle iyi yuvarlanmış kum ve çakıllardan
oluşur ve cepler halinde boylanarak biriktirilmiş çapraz katmanlar halindedir(Şekil 2.23.-2.28
ve Tablo 1).
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a)

b)

2.27. Akarsu çapraz katmanları oluk biçimli olduğu halde (a), denizel yada lagüner çapraz
katmanlar daha düzenli tabakalar halindedir(b).
Buzullar, kutup çevrelerindeki karalarda yüzeysel, dağlarda ise çizgisel aşındırma
yaparlar. Bu aşındırmalarını yavaş akışları sırasında ağırlıkları ile tabanlarını rendeleyip, ezip
kopardıkları için çok iyi bloklarla, un gibi öğütülmüş kayaç parçalarını birlikte taşır ve eridikleri
yerlerde boylanmamış yığınlar halinde biriktirirler. Bunlara buzultaş (moren) adı verilir.
Yüzeyleri rendelenip parlatılmış ve çizilmiş hörgüç kayalar buzulların doğuş bölgelerinin; çizik
çakıllar da morenlerin tipik belirteçleridir.
Rüzgarlar, üfleyici (deflasyon) etkileriyle yüzeysel bir aşındırma yaparlar. Ancak
rüzgâr, gücü bir etmen olduğu için taşıyacağı taneleri seçerek içine alır havalandırır ve bu
taneleri hızının – gücünün azalması ile orantılı olarak yine seçerek biriktirir. Böylece rüzgâr
taşıyabildiği taneleri yüzlerce kilometre geniş alanlara yayarak, boylarına göre ayırmak
suretiyle çökeltir. Bu nedenle, taş çökelleri, çöl lössleri çok iyi boylanmış tortullar içerir.
Kumullar ve üçgen çakıllar (dreikanterler) rüzgâr biriktirme ve aşındırmasının karakteristik
belirteçleridir.
Karstik bölgelerde, yeraltı sularının kimyasal etkisiyle, kalkerler çözünmekte
mağaralarda ya da karstik kaynaklarda travertenler halinde çökelmektedir.
Kıyı (litoral) ortamlarda, deniz yada göl dalgaları kıyı çizgisi boyundaki ileri - geri
hareketleriyle şerit halinde yüzeysel bir aşındırma yapar; bu sürtme – aşınma sonucu oluşan
yassı çakıllar ise kıyıların karakteristik oluşumlarıdır. Kıyı boylarında biriken kavkı veya mercan
yığınlarının oluşturduğu kıyı depoları (lümaşeller) bu yönden tipiktir.
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(ıı) Kıyısal (geçiş) tortul ortamlar ve süreçler.
Geçiş ortamları, karalar yüzeyinden akarsularla aşındırılarak getirilen kayaç parçacıklarının,
yani detritik ve klastiklerin, kıyı boylarında akarsu gücünün kalmadığı yerlerde biriktirilmesi ve
dalgalarla kıyı boyuna yayılarak şekillendirildiği yerlerdir. Bu nedenle, geçiş ortamı tortulları
kaynakları yönünden karasal tortullarla, tortulanma özellikleri yönünden de denizel tortullara
benzerler. Doğal olarak buralarda, akarsuların karalardan getirdiği materyal ile dalgaların kıyı
boyunca aşındırdığı materyal karışık durumda bulunur. Kıyısal tortuların bu dokusal özellikleri
yanında, yapısal özellikleri de geçiş karakterini yansıtır. Gerçekten, kıyısal tortulular bir
yandan karasallar gibi süreksiz – merceksel yapılıdır; öte yandan merceksel katmanlar
denizde biriktiği için, akarsu tortulların çapraz katmanlarına oranla çok daha geniş alanlı,
tabaka görünüşlüdür (Şekil 2.27). Bu bakımdan, delta katmanları (Şekil 2.29), yada lagüner
tortullar geçiş ortamlarının en tipik örnekleridir. Yine bu ikili özellikleri nedeniyle, geçiş ortamı
tortullarına akarsu – deniz (Fluvio-marin) yada akarsu – göl (Fluviolaküstr); buzul – deniz
(Glasyo-marin) yada buzul – göl (Glasiolaküstr) tortullar denilir (Şekil 2.30, 2.31 ).
(ııı) Denizel tortul ortamlar ve süreçler.
Deniz dipleri, büyük ölçülü aşınmalardan çok karadan gelen, yada denizlerde canlıların kabuk
ve iskelet gibi katı artıklarının çökeldiği, yada okyanus ortası sırtlarından ve volkanlardan
çıkan magmatik kayaçların biriktikleri bir ortamdır. Ancak, magmatikler dışında, denizel
tortullar genellikle durgun bir ortam içinde ve yavaş bir süre sonucu çökeldikleri için düzenli
ve homojen katmanları vardır ve bu katmanlar genellikle geniş bir yayılım gösteriler (Şekil
2.33, 2.34). Denizel katmanların iç dokularının, alt ve üst katman yüzeylerinin karakteristik
özellikleri vardır. Ancak, düzenli katmanlar denizel tortulların genel özelliği olmakla birlikte,
bu özellik bazı koşullar altında bulunmayabilir. Deniz diplerinde de, farklı süreçlerin etkin
olduğu farklı bölümleri vardır. Onun için bu farklı ortam birilerinin ayrı ayrı tanımlanması
yararlı olur(Şekil 2.32).
Litoral
Littoral
Kara
Continent
Kıyı
Coast

Neritik
Neritic

0
200 m

Self
Shelf
Batiyal
Batial

Okyanus tabanı
Ocean floor

Abisal
Abisal

2000
5000

2.32. Denizel tortul ortamlar (Stahler).
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Karasal (continental) ve kıyısal (litoral) ortamların bir uzantısı olarak belirmiş bulunan
ve 200 m derinliklere kadar uzanan deniz dibi şelf (kıta sahanlığı) düzlüklerinde çoklukla
kıyıdan gelen kırıntılı kayaçlarla, kıyı ve sığ deniz ortamlarında yaşayan canlıların kalıntılarını
(kavkılar, mercanlar, vb) karışımından oluşan tortullar birikir. Bu birikintilere sığ deniz
tortulları (neritik tortullar) adı verilir. Kıta sahanlığından derin denize geçişte mevcut kıta
yokuşu (kıta yamacı, continental slope), kısmen deniz dibine çökelen kil boyutu tortullar ile
denizel canlı kalıntılarından çökeldiği bir bölümdür. Bu tortulara batiyal tortullar denilir.
Buraları, şelf alanından dip akıntıları ile sürüklenip gelen iri blokların (olistolitlerin) da biriktiği
alanlardır. Türbidit ve olistolitler, kıta yokuşunun alt bölümünde ve hatta derin deniz
tabanlarının kıta yokuşuna komşu kenarlarında büyük ve yassı deniz dibi konileri halinde
birikir.
Derindeniz platformu (veya derindeniz tabanı), üzerinde daha çok kil boyutunda
denizel çamurlar ile tek hücreli deniz canlılarının (planktonların) çökeldiği yerlerdir. Bu
tortullara abisal tortullar adı verilir. Derindeniz tabanları, Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve
Hint Okyanusunda örnekleri görüldüğü gibi okyanus ortası sırtlarının yer aldığı alanlardır
(Şekil 2.16). Bu sırtların ortasındaki yerkabuğu yarıklarından çıkan volkanik malzeme abisal
düzlük tortulularıyla karışarak melanj adı verilen, magmatik ve denizel tortul karışımlarını
meydana getirirler. Böylece melanj oluşumları çok kez dalma - batma bölgelerine kadar
uzanır veya oralarda da oluşur. Böyle dalma - batma bölgelerini karakterize eden derin deniz
çukurlarında, en derin deniz tortulları ile magmatiklerin görüldüğü alanlar bulunur. Buralara
bazı eserlerde hadal bölgeler denilir.
Tortul yapılar.
Yukarıda açıklandığı gibi tortul kayaçların en önemli özelliği düzenli katmanlara
(tabakalara) sahip olmasıdır. Bu katmanlar, normal olarak deniz diplerinde eskileri altta,
yenileri üstte olmak üzere üst üste dizilir ve yatay duruşludurlar. Ancak daha sonraki yer
kabuğu hareketleri (tektonik hareketler) nedeniyle bu katmanlar yerlerini ve duruşlarını
değiştirirler (dislokasyona uğrarlar) ve tek yana eğimli (monoklinal), dikey (vertical), devrilmiş
(overturned) yada ters dönmüş (inverted) bir durum kazanırlar (Şekil 2.35 – 2.40 ).
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Yatay
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Eğimli (Monoklinal)
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Overturned
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2.35. Tortul denizel katmanların çeşitli biçimlerde duruşları (Erol).
2.37. Tek yana eğimli (monoklinal) katmanların kesiti ve jeolojik haritadaki görünümü (Erol)

50O

m
20

50O

10
Eğim
Dip

0
50O
Deniz
Sea

2.36. Tek yana eğimli (monoklinal) tabakalarda doğrultu ve eğimler (Erol).
Tektonik hareketlerle eğim kazanmış tabaka düzlemlerinin, yapay bir düzlemle
örneğin bir deniz yüzeyi ile ara kesitine o katmanın doğrultusu (strike), aynı katmanın
yüzeyinin yatay düzlemle yaptığı açıya da eğimi yada dalışı (dip) adı verilir (Şekil 2.36). Jeolojik
haritalarda katman doğrultuları coğrafi yörelere uygun uzun çizgiler, katman eğrileri de
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doğrultu çizgilerine dik kısa çizgiler halinde gösterilir ve katman eğimi derece olarak bu kısa
çizginin önüne yazılır (Şekil 2.37).

2.40. Dik eğimli katmanların (hog back) çeşitli oluşum tipleri (Lobeck).
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Kıvrımlar.
Antiklinal genişliği
Width of anticline
Antiklinal yüksekliği
H ight of anticline
Senklinal genişliği
Width of syncline
Senklinal derinliği
Depth of syncline

Antiklinal
Anticline

Senklinal
Sencline

2.41. Bir kıvrımın çeşitli bölümleri (Erol).
Tektonik hareketlerin etkisinde kalan katmanlar sadece eğimlenip çarpılmakla
kalmazlar, çok zaman bükülüp kıvrımlanırlar. Bunlara katman (tabaka) kıvrımları denilir.
Kıvrımlar (folds), katmanların iki yönden sıkışması sonucunda oluşurlar.
Normal bir kıvrımda, kıvrımın yukarıya doğru kabarıp yükselmiş bölümüne antiklinal,
aşağıya doğru alçalıp çukurlaşmış bölümüne de senklinal denilir (Şekil 2.41). Antiklinallerde
katmanlar, bir semerde olduğu gibi, iki yana ve dışa doğru eğimlidir. Esasen antiklinal sözcüğü
de dışa doğru eğimli katmanlar anlamına gelir. Senklinallerde katmanlar, bir teknede olduğu
gibi, içe doğru eğimlidir. Senklinal sözcüğü de içe doğru eğimli katmanlar anlamına
gelmektedir (Şekil 2.41).
Antiklinal ve senklinallerin birer ekseni vardır ve antiklinallerde katmanlar eksenden
dışarı doğru, senklinallerde ise eksene doğru eğimlidir. Eksenlerin iki yanında eğimli
katmanların bulunduğu bölümlere antiklinal veya senklinalin kanadı denilir. Bir antiklinalin
kanadı, yanındaki senklinalin kanadı ile devam eder, aradaki sınır çok zaman kesinlikle
belirlenemez. Ama çoklukla, antiklinal ve senklinal eksenleri arasında orta ve mesafededir. Bu
orta noktalar arasındaki uzaklığa antiklinal veya senklinalin genişliği; noktaların belirlediği
düzleminde üstünde ve altındaki bölümlere de antiklinalin yüksekliği yada senklinalin derinliği
denir. Bazı antiklinaller, oluşumuna göre, dar ve yüksek, bazıları geniş ve alçak; senklinaller de
dar ve derin ya da geniş ve sığ olurlar (Şekil 2.41).
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Simetrik kıvrım
Symetric folds

Asimetrik kıvrım
Asymetric folds

Gevşek kıvrım
Slight fold
Dik eksen
Vertical axis

Eğik - İzoklinal
İnclined - isoclinal

Normal kıvrım
Normal fold

Devrik kıvrım
Over turned

Sıkışık kıvrım
Dense fold

Bindirmiş kıvrım
Upth rusted fold

Yelpaze
Fan

Ekaylı kıvrım
İm bricate folds

2.42. Çeşitli kıvrım tipleri (Erol).
Kıvrımlar, eksenlerinin duruşuna yani dik yada eğik olmasına göre de sınıflandırılırlar.
Dikey kıvrım eksenleri iki yönden eşit güçte sıkışmanın, eğik eksenler ise farklı güçte
itilmelerin sonucunda oluşur. İki eksenleri birbirine uzak, derinlikleri az simetrik kıvrımlara
gevşek kıvrımlar (ondülasyonlar); genişlik ve yükseklikleri orantılı olanlara normal kıvrımlar;
eksenleri birbirine yakın, yükseklikleri fazla olan kıvrımlara da sıkışık kıvrımlar denilir. Bazen
kıvrımların alt kısımları fazla sıkışarak, üst antiklinal bölümü yelpaze biçimini de alabilir (Şekil
2.42).
Kıvrımlarda eğimli eksenler, kıvrımı oluşturan yanal basıncın bir yandan fazla
gelmesinin sonucudur. Böyle asimetrik kıvrımlarında eğik eksenler birbirine paralel
uzandığında eğik (izoklinal) (Şekil 2.44); eksenler büküldüğünde devrik (overturned); kıvrımda
kırıklar meydana gelip antiklinaller senklinaller üzerinde sürüklendiğinde bindirme
(overthrust); kıvrımlar balık pulu görünüşünü aldığında ise ekaylı (imbricate) kıvrımlardan söz
edilir (Şekil 2.42). Bir bölgede hep aynı çeşitli kıvrımlara rastlanabileceği gibi, yerine göre
çeşitli kıvrım tipleri de yan yana görülebilir (Şekil 2.43).
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2.43. Kıvrımlı katmanlardan oluşan bir bölgenin blok diyagramı. S senklinal, A antiklinaller,
Senklinalin bir kanadını oluşturan tek yöne eğimli (monoklinal) katmanlar, 2 simetrik ve
gevşek bir senklinal, 3 simetrik bir antiklinal, 4 asimetrik senklinal, 5 ve 6 sıkışık antiklinal ve
senklinaller, 7, 8 ve 9 hafifçe devrik antiklinal ve senklinaller, 10 devrik ve torba biçimli bir
senklinal, 11 devrik bir antiklinal.
Kıvrım eksenleri bazı durumlarda kilometrelerce birbirine paralel durumda uzanır.
Ancak birçok hallerde de eksenlerin alçalıp yükselmesi sonucu antiklinaller kapalı sırtlar,
senklinallerde kapalı çanaklara halinde belirebilir (Şekil 2.46). Böyle durumlarda antiklinaller
boyuna ve enine eksenleri kenarlara doğru dalan; senklinallerde yine uzun kapal ı çanaklar
halindeki yapılar oluştururlar (Şekil 2.47). Bu şekildeki kapalı antiklinal ve senklinaller yan
yana gelince katmanları zikzak görünüşlü bir uzanış gösteren yapılar belirir (Şekil 2.48 - 50).
Antiklinallerin uzun ve kısa eksenleri eşit uzunlukta olursa, kubbe biçimli bir yapı oluşur, bunu
dom denilir (Şekil 2.51-2.54). Senklinallerin uzun ve kısa eksenleri eşit veya eşite yakın olursa
bunlara da çanak (basin) adı verilir (Şekil 2.55-2.56).

2.45. Bindirmiş bir kıvrımın kesiti (Cotton).
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2.57. Antiklinoryum ve senklinoryumlar (Erol).
Kıvrımlar genellikle sade olmakla birlikte, dağ veya ovaları oluşturan büyük kıvrımlar
(Almanca grossfalten) birçok küçük kıvrımlardan oluşan karmaşık yapılar halinde oluşurlar.
İşte böyle karmaşık kıvrımlara antiklinoryum ve senklinoryum adları verilir (Şekil 2.57).
Yeryüzündeki büyük dağ sıralarını oluşturacak büyüklükteki antiklinoryumlara yakın
zamanlara kadar jeoantiklinal; okyanusları oluşturacak büyüklükteki senklinoryumlara ise
jeosenklinal adı verilir idi. Bu eski görüşe göre jeoantiklinaller milyonlarca yıl süren
aşınımların, jeosenklinaller de milyonlarca yıllık tortullanmaların görüldüğü büyük (first order)
yer şekilleridir ve dağ sıraları ile okyanus çanaklarını oluşturan büyük yer kabuğu
hareketlerinin sonucunda doğmuşlardır. Ancak son yıllarda tabla tektoniği kuramının ışığı
altında bu terimler terkedilmiş ve onların yerine ada yayları, yay önü yada yay ardı havzalar,
terimleri kullanılmaya başlanmıştır.
Eksen
Axis

Eksen
Axis

2.47. Uzun ekseni dalan bir antiklinal kapalı bir yapı oluşturur. Uzun ekseni dalan bir
senklinal kapalı bir yapı oluşturur.
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2.50. Eksenleri dalışları kapalı antiklinal ve senklinallerin jeolojik blok diyagramı ve jeolojik
haritası (Hamblin)

Eksen
Axis

2.51. Eksenleri dalan ve yükselen antiklinal ve senklinaller oval yapılar oluştururlar (Erol)
Dom
Dome

2.52. Antiklinallerin uzun ve kısa eksenleri eşit veya eşite yakın olursa, bunlara kubbe (dom)
adı verilir (Erol).
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2.56. Oval biçimli bir çanağın (basin) blok diyagramı ve jeolojik haritası (Hamblin).
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Çatlaklar ve kırıklar.
Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar ve katmanlar, yer kabuğundaki hareketler sonucu
birtakım sıkışma ve gerilmelere maruz kalınca eğimlenir, kıvrılır ve bu arada çatlar, kırılırlar.
Çatlaklar (eklemler, joints) bir kaya kütlesinde sıkışma veya gerilme sonucu moleküller
arasındaki bağlantının koptuğu düzlemlerdir. Ancak bu düzlemin iki yanında göreli bir hareket
olmamış, birbirinden kopan moleküller yer değiştirmemiştir. Onun için çatlaklar, haritada
birbirini kesen ancak ötelenme göstermeyen iki çizgi halinde görülür (Şekil 2.58).

2.58. Faylar yeryüzünde bir ötelenme oluştururlar. 1999’da Düzce’de yaşanan deprem
sonrasında, bir demiryolu raylarında yaşanan sağ yönlü ötelenme görülmektedir.
Kırıklar (yarılım, fay, fault) ise iki yanındaki moleküllerin birbirinden koptuğu ve
kayarak diğer değiştirdiği düzlemlerdir. Onun için bir haritada kesişen iki kırık (fay) varsa,
bunlardan yaşlı olanında bir ötelenme görülür (şekil 2.58).
Çatlaklar.
Kayaçlardaki çatlaklar oluşları bakımından üç çeşittir.
Kuruma çatlakları. Çamur halinde çökelen ince taneli, killi, kireçli tortullar kuruduklarında
bünyelerindeki suyu kaybedince hacimleri küçülür ve büzülürler. Bu durumda içlerinde bir
takım kuruma çatlakları oluşur ve örneğin kuruyan bir göl tabanında kuruyan killer poligonlar
halinde (Şekil 2.59-61, 2.68) çatlar. Göl killeri genellikle midye kabuğu benzeri (konkoidal),
kalkerler ve kumtaşları ise dikdörtgen prizmalar halinde çatlarlar (Şekil 2.34, 2.68).
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2.59. Göl tabanında biriken killer kuruyunca poligon biçiminde çatlar.

2.60. – 2.61. Killerde kuruma sonucunda beliren derin kuruma çatlakları. Killi tortullarda
meydana gelen çatlaklar.

2.62. Kaliforniya’da “şeytanın direkleri” denilen sütunlar, bazalt lav akıntılarında meydana
gelen poligonal soğuma çatlakları sonucunda oluşmuştur.
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2.63. İrlanda’da devler kaldırımı denilen poligonal bazalt çatlakları.
Soğuma çatlakları. Lav kütleleri yerkabuğu içinde yada yeryüzünde soğurken yine büzülürler
ve bu hacim küçülmesi sonucu çatlaklar oluşur. Soğuma çatlakları prensip olarak soğuma
yüzeyine dik oluşur ve yavaş soğuyan lav kütlelerinde daha düzenli ve derindir. Örneğin bazalt
lav akıntılarının havaya dokunan ve hızlı soğuyan üst düzeylerinde çatlaklar düzensiz olduğu
halde, yavaş soğuyan alt yüzeylerinde çatlaklar poligonal sütunlar halindedir (Şekil 2.62-2.65).
Yer kabuğu içinde çok yavaş soğuyan plütonik kütlelerde, soğuma çatlakları plütonun
biçimine ve dış yüzeyine uygun düzenli ve ışınsal görünümündedirler (Şekil 2.66-2.67).

2.65.A. İskoçya’da Fingal mağarasının bazalt çatlakları. Lav akıntısının yavaş soğuyan alt
bölümünde sütun halinde soğuma çatlakları, üstte karışık çatlaklar oluşmuştur.
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2.62.B. Bazaltlar üzerinde akarken, bir çağlayandan dökülen akarsu ve dökülme çukuru
(plunge pool).

2.66. Plütonik bir kütlede çatlakların blok diyagramı (Coos’a göre Brinkmann-Zeil. )
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2.67. Bir plütonik kayaç (granit) kütlesinde çatlakların fotoğrafı.

2.68. Kumtaşında çatlaklar (ABD)

2.69. Hızla soğuyan magma üzerinde gelişen çatlaklar.
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Tektonik çatlaklar. Yerkabuğu hareketlerine bağlı sıkışma ve gerilmeler de kayaçlarda
birtakım çatlakların doğmasına neden olurlar. Belirli bir kayacın özelliğine bağlı olup o kayacın
alanı ile sınırlı olan kurulma yada soğuma çatlaklarına karşın, tektonik çatlaklar bir bölgedeki
bütün farklı kayaçlarda aynı özelliklerle kendini gösterir (Şekil 2.68-2.69). Başka bir sözle,
tektonik çatlaklar belirli kayaçlar yada eski yapılardan bağımsız çatlak sistemleridir. Örneğin
büyük basınç ve sıcaklıklara maruz kalmış metamorfik kayaçlarda, eski yapılar ve kayaçlardan
bağımsız olan ve bölgesel basınçların etkisini yansıtan şistozite dediğimiz ince çatlak
sistemleri gelişmiştir. Öte yandan, kristallerin iç yapısıyla ilgili olarak gelişen klivajı yukarıda
açıklanan çatlaklardan ayırt etmek gerekir. Ancak genellikle küçük ölçülü olan kli vajın yer
yapısı ile doğrudan bir ilgisi yoktur.
Kırıklar (Faylar).
Kırıklar, iki yanı arasında hareket görülen kopma yüzeyleri olup yerkabuğundaki
gerilme – genişlemeler; yada sıkışma – daralmalar nedeniyle meydana gelirler. Gerilme
sonucu olan kırıklara normal faylar; daralmalardan meydana gelenlere de ters faylar denilir.
Normal bir fayın bölümleri şunlardır (Şekil 2.70-2.74). Fay düzleminin iki yanındaki
blokların biri göreli olarak alçalmış, öbürü yükselmiştir. Onun için bunlardan ilkine alçalan yan
(alçalan taraf, downthrown), ikincisine yükselen yan (yükselen taraf, upthrown side) denilir.
Bu iki hareketli yan arasındaki yüzey (fay düzlemi) kayma ve sürtünme nedeniyle çizilir,
cilalanır parlak bir görünüm kazanır. Onun için bu yüzeye fay aynası (slickenside, harnisch) de
denilir (Şekilde 2.75-2.76). Dayanıksız kayaçlar içindeki fay yüzeylerinde bazen de parçalanma
ve ufalanmalar olur. Fay boyundaki bu ezilip parçalanmış kayaçlara fay breşleri denilir.
Normal faylarda genişleme nedeniyle fay aynasının belirli bir eğimi vardır. Onun için fay
düzlemiyle dikey düzlem arasındaki açıya fay açısı (hade); bir kanadın alçalıp açılması sonucu
blokları arasında beliren uzaklığa fay açıklığı (heave) adı verilir. Fay açıklığı iki blok arasındaki
genişleme oranını belirler. Normal faylarda yükselen ve alçalan taraflar arasındaki hareket
dikey yönde, ve alçalan yanın kayması aşağı doğru olduğu için böyle faylara yatım fayı yada
eğim atımlı fay denilir. Böyle bir dikey hareket sonucu iki blok arasında beliren yükseklik
farkına fayın atımı (throw) denir (Şekil 2.70).
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Sert katman
Hard layer

Fay açısı
Hade
Fay atımı
Throw

Yükselen yan
Upthrown side

Alçalan yan
Downthrown side
Fay açıklığı
Heave

2.70. Bir normal fayın ögeleri (Erol).

2.71. Bir normal fayın arazide yaptığı bozulmanın, karakteristik görüntüsü.
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2.72. Gidengelmez Dağlarında, Tınaztepe Mağarası’nın girişindeki normal fay.

2.73. Kuzey Amerika’daki San Andreas fayı yeryüzünün en belirgin faylarından birisidir.
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2.74. Kenya’da büyük rift boyunca oluşmuş bir fay kesintisi.

2.75. Normal fayların en önemli yapıları, fay aynalarıdır
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2.76. Kuşadası’nda bir fay aynası (Demirtaş.R., 2006).

2.77. Beypazarı – Karaşar yolunda bir ters fay.
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Normal
(Eğim atımlı) fay
Normal Fault

Dikey fay
Vertical Fault

Ters fay
Reverse Fault

Bindirme
Overthrust

2.79. – 2.80. Normal ve ters fay üzerine oluşmuş basamaklar.
Faylar dikey hareketin yönüne göre normal, dik ve ters faylar olarak tanımlanırlar.
Normal faylar yer kabuğunda gerilimler sonucunda meydana gelir ve bunlarda eğim atımlı fay
yüzeyleri oluşur, yeryüzünde bir basamak belirir, blok içindeki bir genişleme görülür (Şekil
2.78 – 2.80). Dik fayların oluşumunda sıkışma veya gerilme söz konusu değildir. Sadece dikey
bir basamak oluşmuştur. Ters faylar yer kabuğundaki sıkışmaların sonucudur (Şekil 2.78-2.81).
Buralarda bir blok öbürünün üzerine itilir, yeryüzünde yine bir basamak oluşur ve blokta
daralma görülür. Ters faylardaki itilme çok kuvvetli olursa bir blok diğeri üzerine onu örtecek
şekilde çıkar, buna bindirme (overthrust, şaryaj) denilir (Şekil 2.80).
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B

A

I

II

III

IV

2.81. Bir ters fay önünde, askıda kalan blokların kayması (Fuller Walters’e göre, Cotton)
Eğim atımlı
Dip slip fault
Normal
Normal

Ters
Ters

Eğik atımlı
Oblique - slip fault
Normal
Ters
Normal
Ters

Yatay (Doğrultu
atımlı faylar)
Strike - Slip fault

Sola atımlı
Left lateral

Sağa atımlı
Right lateral

2.82. Atımın dikey, eğik yada yatay oluşuna göre fay çeşitleri (Erol) 2.78., 2.79.

Akarsu ötelenmesi
River displacement

2.83. Sol yanal atımlı bir fay.
Faylarda atımın dikey, eğik yada yatay oluşuna göre de tipler ayırt edilir (Şekil 2.82). Fay
boyunda sadece dikey alçalıp yükselmeler olmuş ise bunlara eğim atımlı (dip slip fault) faylar
denilir. Bunlar yukarıda açıklandığı gibi normal ve ters faylar olarak tanımlanırlar. Böyle faylar
arazide belirgin bir basamak oluştururlar. Eğer kayma hareketi kısmen dikey, kısmen yatay
yönlü ise bunlara doğrultu atımlı faylar (strike slip faults) denilir (Şekil 2.82, 2.83). Böyle
faylarda bloklardan biri üzerinde durunca, karşısındaki blok bize oranla sola bloklardan biri
üzerinde durup diğerine doğru bakıldığında, karşı bloğun sol a hareket ettiği gözlenirse sola
atımlı (left lateral); sağa hareket ettiği gözlenirse sağa atımlı (right lateral) fay denilir.
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R

R

ö
o
Normal fay
Normal fault

Dikey fay
Vertical fault

Ters fay
Reverse fault

2.84. Çeşitli faylarda atım (R) ve ötelenme (Ö) (Erol).

2.85. Fayların eğimli (monoklinal) (A) ve kıvrımlı (B) katmanlarda meydana getirdiği
ötelenmelerin (Ö) jeolojik kesit ve haritalarda görünüşü (Erol).
Faylar hangi özellikle olursa olsun arazide ve jeolojik haritalarda bir ötelenme
(displacement) ile kendini beri eder ve katman uzanışlarında bir kesinti, kayma veya katman
eksilmesi şeklinde gözlenir (Şekilde 2.84,2.85).

Yırtılma
(transform) fayı
2.86. Bir okyanus ortası sırtının enine kesen yırtılma (transform) fayları (Erol).
Faylar boyutları bakımından çok çeşitlidir. Birkaç santimetreden, yüzlerce kilometre
uzanan faylara kadar değişir. Örneğin okyanus ortası sırtları böyle büyük yırtılma fayları
(transform faylar) tarafından enine kesilmiş, yüzlerce kilometrelik ötelenmelere uğramışlardır
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(Şekil 2.86,2.16). Anadolu’daki Kuzey Anadolu Fayı (KAF) veya Doğu Anadolu Fayı (DAF) böyle
kıta içi transform faylardır (Şekil 2.15).

2.87. Tek yönlü bir kıvrımın (fleksür) faylarla ilişkisi (Erol).
Faylar genellikle etkiledikleri katmanlarda bir kırılma, kesiklik meydana getirirler.
Ancak, temeldeki sert katmanların genç ve henüz plastikliğini kaybetmemiş katmanlarla
örtülü olduğu yerlerde, alttaki sert katmanları etkileyen faylar üstteki plastik katmanlara tek
yönlü bir kıvrım (monoklin, fleksür, bükük) şeklinde yansır (Şekil 2.87).
Horst
Horst

Graben
Graben

2.88. Gerilmelere bağlı blok faylanmalar (Erol).
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2.89. Normal faylar ile dilimlenmiş bir yer yapısı.
Faylar esas itibariyle bölgesel bir sıkışma ve genişlemenin sonucu olduğu için çok
zaman tek bir çizgi halinde değil fay takımları, fay kuşakları halinde gözlenir. Fay kuşakları (fay
zonları) birbirleriyle uyumlu uzanan birçok küçük faydan oluşur, kuşak boyunca fay breşi
oluşumları, kırılmış parçalanmış katman zonları bulunur. Fay takımları ise sıkışma ve gerilime
olaylarına göre çeşitli biçimlerde olabilir. Örneğin, iki taraflı gerilmelerin olduğu bölgelerde
bazı yerler kırıklar arasında çökerken, bazı yerler yüksekte kalır. Çöken bu yerlere graben,
yüksekte kalan yerlere ise horst adı verilir (Şekil 2.88-2.89 ). Örneğin Batı Anadolu’da doğu batı uzanışlı Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay Ovaları birer graben, Aydın
Dağları, Bozdağlar, Simav Dağları birer horsttur. Dünyanın başka yerlerinde de büyük
çöküntü hendekleri (grabenler) vardır. Örneğin Almanya - Fransa arasındaki Ren Nehri
grabeni, Batı Afrika – Kızıldeniz – Lut Gölü üzerinden Maraş’a uzanan büyük çöküntü çukuru
bunlardandır. Böyle büyük graben sistemlerine İngilizce rift-valley adı verilmektedir.
Buralardaki büyük çöküntüler, kuvvetli volkanik etkinliklere de neden olmuştur. Bu gibi dünya
ölçüsündeki büyük graben oluşumları, sonunda kıtaların yarılmasına ve yeni okyanusların
oluşmasına neden olmaktadır. Büyük Afrika – Kızıldeniz rifti böyle bir yarığın başlangıcının,
Atlas Okyanusu ve onu ortasındaki sırtta gelişmiş halinin örnekleridir.
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2.90. Tek yana çarpılmış fay blokları (Listrik faylar) (Erol).
Yer kabuğundaki genişlemelerin tek yönlü olduğu yerlerde fay takımları hep aynı
yönde kayar ve tek yana çarpılmış fay blokları (listrik faylar) oluşur (Şekil 2.90). Batı
Anadolu’daki horstların bir bölümüyle Amanos Dağlarının batı eteklerinde böyle fay blokları
görülür.
Dağarası havza
İntramountain basin

2.91. Sıkışmaların eseri olan blok faylar (Erol).
Sıkışmaların etkin olduğu bölgelerde ise sıkışan fay blokları üst üste itilmekte, özellikle
grabenler dar ve derin çukurlar halinde almaktadır. Böyle çukurlara dağ arası havzalar
(intramountain basin) adı verilmektedir (Şekil 2.91). Neojen ve Kuvaterner’de genişlemeye
maruz kalan Batı Anadolu’ya karşılık, sıkışmalara uğrayan Doğu Anadolu’da da böyle dağ arası
havzalar oluşmuştur.

2.92. Antiklinal horst ve senklinal grabenler (Erol).
Bir bölgede önce sıkışmalar sonucu büyük antiklinaller ve senklinaller oluşur, sonrada
gerilmeler sonucu faylar gelişir ise antiklinallerin birer horsta, senklinallerin de birer grabene
dönüştüğü görülür(Şekil 2.92). O zaman yükseklere antiklinal - horst, çukurlara ise senklinal –
graben denilir. Bazı yazarlara göre Batı Anadolu ovaları birer senklinal – graben, dağları da
antiklinal – horstdur.
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2.93. Çeşitli diskordans tipleri (Erol).

2.95. Farklı jeolojik dönemlere ait formasyonların, birbirini uyumsuz olarak örtmesi
diskordans olarak adlandırılır.
Uyumsuzluklar (diskordanslar).
Tortul katman sistemlerinin iki evreli oluşumları sonucu uyumsuz yapılar belirlemiştir.
Açıklandığı gibi deniz diplerinde katmanlar üst üste ve birbirlerine paralel olarak tortulanır.
Onlara uyumlu (konkordan, konform) katmanlar denilir(Şekil 2.93). Ancak tortulanma
sırasında birtakım yerkabuğu hareketleri olur, yada tortulanma başka bir nedenle kesintiye
uğrar ise deniz dibi tortullarının devamlılığı yada duruşları bozulabilir, alttaki katmanların
üzerinde bir kesinti yüzeyi (diskordans yüzeyi) belirir ve onun üzerine başka bir takım katman
sistemi çökelir. Böyle alt katmanlarla üst katmanlar arasında duruş farkı mevcut olmayıp,
sadece bir tortulanma kesintisi (boşluğu, hiatus’u) varsa bunlara açısız uyumsuzluk (açısız
diskordans, disconformity) denilir. Eğer alttaki katmanlar eğimlenmiş, üsttekiler yatay olarak
onları örtmüş iseler buna açılı uyumsuzluk (açılı diskordans, angular unconf ormity) denilir.
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Tortul katmanlar, katmansız magmatik bir temel üzerinde de uyumsuz durabilir
(nonconformity) ve bu da açılı uyumsuzluğun bir çeşididir. Uyumsuzluklar bazen üst üste
birkaç sistem halinde bulunurlar. Açılı uyumsuzluklarda genel kural, ge nç katmanların daima
daha yaşlılardan daha az disloke (biçim değiştirmiş) olmasıdır. Açılı uyumsuzluklar yeryüzünde
ve jeolojik haritalarda birbirini kesen iki farklı katman sistemi halinde görülür. Burada genç
katmanlar diskordans yüzeyine paralel uzanır (Şekil 2.93-2.97).

2.96. ABD’de bulunan Zion Ulusal Parkında tabakalar arasındaki diskordansın en güzel
örneklerini görmek mümkündür.
81

2.97. Kuzey Amerika’da Colorado kanyonunda, Prekambriyene ait şistler üzerinde, açılı
uyumsuzlukla duran yatay katmanlı Kambriyen kumtaşları.
2.3.2. Magmatik kayaçlar ve yapılar.
Özellikle dalma – batma kuşaklarında basınç ve sıcaklık nedeniyle eriyerek ağdalı bir
sıvı haline gelen bazı kabuk ve üst manto (astenosfer) bölümleri, basınçlı gazların ve yer
kabuğu hareketlerinin etkisiyle yeryüzüne doğru hareket eder ve öncelikle yerkabuğunun alt
katlarına yerleşir. Bu erimiş kütlelere genel olarak magma, magmanın yerleştiği yerlere
magma ocakları (yuvaları, magma chamber), magmanın yerkabuğunun daha yüksek katlarına
yada yeryüzüne erişerek oralarda soğuyup katılaşmasından oluşan kayaçlara da magmatik
kayaçlar denilir. Magmatik kayaçlar kabuğun içinde, derinlerde büyük kütleler halinde
sokulma sonucu oluşmuş ise bunlara plütonik kayaçlar, böyle magmatik kütlelere de sokulum
(intrüzyon) kütleleri denilir. Yine kabuğun içinde, fakat onun yüzeye yakın bölümlerinde
küçük kütleler yada damarlar halinde oluşan magmatiklere ise damar kayaçları (hipabisal
kayaçlar), yeryüzüne ulaşarak oralarda soğuyup katılaşanlara da volkanik kayaçlar adı verilir
(Şekil 2.99).
Magmatik kayaçlar yerkabuğu oluşturan daha yaşlı kayaçlar arasında sokulurken
kısmen onları eritir içine alır, kısmen eriyerek yeniden kristalleşerek başkalaşmasına (kontakt
metamorfizmaya uğramalarına) neden olur, kısmen yada basınç altında onların duruş
değiştirmesi (dislokasyonu) ile yeni yapılar oluşturur. İşte bu gibi yapılara magmatik yapılar
adı verilir. Magmatik yapılar ister yerkabuğu içinde, ister yeryüzünde olsun, önceden mevcut
yapıları kesip, onları değiştirdiği için eski yapılara uyumsuzdur ve bunlara delip geçen yapılar
da denilir (İzbırak 1958).
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2.98. Magmatik ve tortul kayaçlar arasındaki uyumsuzluk (noncomformity) ve onları kesen
magmatik bir damarın oluşturduğu dokanak (kontakt). 1. 2. 3. Kayaçların oransal yaşını
belirler(Erol).
Bu uyumsuzluklar, genel görünümüyle tortul kayaçlar içindeki uyumsuzluklara benzer
ise de oluşumu bakımından onlardan farklı olduğu için bunlara magmatik dokanaklar
(kontakt) denilir. Magmatik kayaçların, önceden mevcut tortular arasına sokulmasından
oluşan magmatik dokanaklar ile önceden mevcut magmatikler üzerine sonra çökelen
tortulların altında oluşan uyumsuzlukları (noncomformity) birbirinden ayırt etmek
gerekir(Şekil 2.98). Çünkü magmatik dokanaklarda, sonradan gelen magma içinde delip
geçtikleri kayaçların kısmen erimiş biçimdeki parçalarının görünmesine karşılık,
noncomformity tipindeki uyumsuzluklarda sonradan oluşan tortulların taban
konglomeralarında, önceden mevcut magmatiklerin parçaları çakıllar halinde bulunur.
Magmatik kayaçlar, yerin derinlerindeki magma ocaklarından çıktıkları zaman
kimyasal bileşimleri bakımından silisçe fakirdirler ve manto birleşimine yakın, bazik bir özellik
gösterirler. Bazik magma kütleleri fazla değişikliğe uğramadan kabuğun içine yerleşir veya
yeryüzüne çıkarsa koyu renkli magmatik kayaçları oluştururlar, böyle kayaçlar genellikle bazik
magmatikler denilir veya diyorit, gabro, vb isimler kullanılır. Yeryüzünde erişen (volkanik)
bazik magmatiklere de genel olarak bazalt denilir. Magmatik kayaçlar, bazen de yerkabuğu
içinde uzun bir yol alır. Böyle durumlarda, başlangıçta bazik bileşimli olan magma önemli
ölçüde kabuk parçalarını eriterek için alır. Böylece magmatik kayaç silisçe zenginleşir ve asit
karakter kazanır. Bu şekilde asit karakterli plutonik kayaçlara granit, asit magmanın yeryüzüne
ulaşmasıyla oluşan volkanik kayaçlara da riyolit adı verilmektedir. Asit bileşimli kayaçlar
genellikle açık renklidirler. Plutonik kayaçlar derinlerde yer kabuğu içinde yavaş yavaş
soğuduğunu için kayacı oluşturan mineraller iri kristaller halinde katılaşırlar. Yeryüzündeki
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volkanik kayaçlar ise çabuk soğudukları için mineral kristalleri çok ufak kalır ve ancak
mikroskopla ayırt edilebilirler. Bu kayaçlara çıplak gözle bakıldığında kütle halinde, hatta
camsı bir görünüş arz ederler.

2.99. Magmatik yapılar ve şekillerin yerkabuğu içinde ve üzerinde konumları (Strahler)
Magmatik kayaçlar, yerkabuğu içinde ve üzerindeki konumlarına göre farklı yapılar
oluştururlar ve bu yapıların yer şekillerinin oluşu ve gelişmesinde doğrudan yada dolaylı
etkileri vardır (Şekil 2.99).
Plutonik kayaçlar yer kabuğunun derinlerine büyük magma kütleleri halinde sokulmuşlardır.
Bu kütlelerin boyutları bazen yüzlerce kilometreyi bulur. Böyle kütlelerin en büyüklerine
batolit (batholith) adı verilir. Batolitler genellikle derinlerdeki magma yuvalarıyla doğrudan
ilişkilidir ve büyük batolitlerin ne kadar derinlere indiği belirlenemez. Batolit kütlelerinin
içinde bu kenarlara dik yönlü çatlaklar gelişir (Şekil 2.66). Batoliti oluşturan magma komşu
yamaçları kesmiş, yerinden oynatmış, eritmiş ve metamorfize etmiştir. Derinlerde gömülü
kalmış batolitlerin yeryüzünde herhangi bir etkisi görülmez. Ancak batolitin de içinde olduğu
kabuk bölümü tektonik olaylarla yükselip milyonlarca yıl süren aşılmalara maruz kalır ise
önceleri derinlerde oluşan batolitin örtüleri aşınır ve plütonik kütle yüzeyde görünür
(yüzeylenir). Plütonları oluşturan magmatik kayaçlar genellikle aşınmaya dayanıklı olduğu için
uzun süren aşınmalardan sonra bile bunlar büyük dağ kütleleri ve platoları oluşturur. Platolar
halinde yüzeylenen böyle kütleler, mevcut çatlaklar boyunca ayrışmaya uğrayarak özel bir
jeomorfolojik görünüm kazanır. Bu görünüme granit topografyası adı verilir (Şekil 2.67).
Anadolu’da Bursa güneyindeki Uludağ, Bergama kuzeyindeki Kozak Dağı aşınmalarla
yüzeylenmiş batolitlerdir.
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2.100. Bir lakolit ve üzerindeki tortullarda oluşan kubbe (dom) un kesiti. Amerika Utah’da
Henry Dağı.
Büyük batolit kütlelerinin bazı bölümleri daha küçük uzantılar halinde yer kabuğunun
içinde daha fazla sokulursa bunlara bismalit (bismalith) adı verilir. Bu sokulmalar katmanlar
arasına doğru olursa, magmatik kayaç o katmanları kaldırarak altı düz, üstü kabarık kubbe
(dom) biçimli yapılar oluşturur(Şekil 2.100), hatta bu dom’lar yeryüzüne kadar etkisini
gösterebilir. Böyle yapılara lakolit (lakolith) adı verilir. Benzer sokulum yapıları daha küçük
ölçülü ve katman yapılarına daha uyumlu ise fakolit (phacolith) adını alır (Şekil 2.99). Yer
kabuğu içindeki küçük magmatik sokulumlar lakolit veya fakolitler gibi şekillenmiş iseler, yani
düzensiz kütleler halinde görünüyorlarsa bunlara sadece sokulum kütleleri (stock) adı da
verilir (Şekil 2.101, 2.102, 2.103).

2.102. Şebinkarahisar magmatik sokulumlarının yakından görünüşü.
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2.103. Şebinkarahisar – Alucra yolunda dayanıksız Oligomiyosen tortulları içine sokulan
magmatik kütlelerin (stock), yüzeylenmiş hali.

2.104. Mevcut kayaçları dikey olarak kesen damarlara dayk adı verilir.
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2.105. Tortul katmanlara uygun biçimde sokulan, yataya yakın duruşlu damarlara sill adı
verilir.
Magma, derinlerdeki plutonik kütlelerden, üstteki yer kabuğu bölümlerine doğru ince
çatlaklar veya faylar boyunca sokulursa bunlara genellikle damar (vein); bu damarları
dolduran magmatik kayaçlara da damar magmatikleri adı verilir. Bu kayaçlara bazı eserlerde
hipabisal kayaçlar da denilmektedir. Damarlar genellikle, tortul katmanları dik açılarla
keserler ve bunlara dayk adı verilir (Şekil 2.104). Bir bölüm damar kayaçları ise fakolitlere
benzer biçimde katmanların arasına sokulur, bunlara da sill denilir (Şekil 2.105). Sill’ler
genellikle fakolitlere oranla daha geniş yayılımlı, ancak daha incedirler, dikkat edilmezse
tortul katmanlardan ayırt edilmesi zordur.

2.106. Nevşehir – Aksaray arasında Acıgöl’ün gaz patlama krateri (maarı) ve geri plandaki
başka bir eski maar içinde oluşmuş kül (cinder) konisi.
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Magmatik kayaçlar yeryüzüne eriştikleri zaman orada yığınlar yada örgüler meydana
getirirler. Bu yüzeysel magmatiklere volkanik kayaçlar, onların oluşturdukları yapılarla
şekillere de volkanik şekiller adı verilir. Volkanik yer şekilleri, volkanik etkinliğin özelliğine
göre çeşitlilik gösterir. Örneğin, ağzından patlamalar halinde sadece gaz çıkaran volkanlarda,
volkan bacasının ağzında bir patlama çukuru (maar) oluşur (Şekil 2.106).

2.107. Genç bir volkan konisi üzerindeki krater. Alaska’da Kruzof adasında Edgecomb
yanardağı.
Gaz, katı ve sıvı magmatikler birlikte püskürtülüyorsa, böyle bacaların üzerinde,
magmatiklerin yığılması ile koni biçimli bir tepe yada dağ oluşur, bacanın ağzında da bir
patlama çukuru vardır. İçinden çeşitli magmatik ürünlerin, yani gaz, kül, blok ve lavların
patlama püskürtüldüğü böyle çukurlara volkan krateri adı verilir (Şekil 2.107). Kraterleri
oluşturan patlamaların nedeni volkan ağzından püsküren çeşitli gazl ardır. Bunların arasında
su buharının önemli bir yeri vardır. Volkanlar genellikle sürekli olarak püskürmezler.
Duraklama dönemlerinde, baca içindeki erimiş kayaçlar soğuyarak katılaşır ve bacayı tıkar, bu
tıkaç aşağıdan çıkmak isteyen gazlar ve su buharına engel olur. Magma yuvasında basınç
giderek artar ve sonunda gazlar bacadaki tıkacı da patlatarak çıkar,

2.108. Volkan bombaları. Mekik biçimli bombalar (A, C) havaya fırlatıldıktan sonra dönerken
katılaşarak, ekmek kabuğu biçimli olanlar (B) havada soğurken kabuğun çatlamasıyla
oluşmuştur (Laxroix, Holmes).
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yanardağ yeniden faaliyete geçmiş olur. Gaz püskürmelerini genellikle ufak taneli kül ve
tüflerin, volkan bombalarının (Şekil 2.108) ve blokların (aglomeraların) püskürmesi izler.
Volkanlardan püskürtülen bu irili ufaklı katı ürünlere topluca piroklastik kayaçlar adı verilir.
Piroklastiklerin eritilmesinden sonra kraterden erimiş kayaçlar sıvı halde akmaya başlar. Bu
sıvı haldeki erimiş kayaçlara lav adı verilir (Şekil 2.109). Ancak bir volkanda püskürme olayları
birçok kez ve çeşitli biçimlerde tekrarlanır, onun için volkanlar püskürme özellikleri ve
büyüklükleri yönünden aynı değildir.

2.109. Hawai adalarındaki volkanların bazik lav akıntıları soğurken resimdeki gibi kabuklar
halinde, asit lavlar ise halat yığınları veya bloklar halinde katılaşırlar.

2.110. Amerika Birleşik Devletlerinde, San Francisco yakınlarında Sunset kül (cinder) konisi
ve krateri ile onun eteğinden çıkan lav akıntısının dikey hava fotoğrafı. Aşınmamış genç
koninin düzgün görüntüsüne karşılık, eski koniler kısa zamanda aşınıp şeklini kaybetmiştir.
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Genellikle söylenirse, asit karakterli magmatikleri çıkaran volkanlarda patlamalar çok
olur, baca üzerinde, tüf, blok yada lav püskürmeleriyle koni biçimli bir dağ meydana gelir.
Volkan konileri bazen sadece volkan küllerinden oluşabilir, bunlara kül konileri (cinder cone)
adı verilir. Kül konileri genellikle tek tek, düzgün biçimli alçak tepeler halindedir. Kül
püskürmelerini lav akışı izlerse lav gevşek küllerden oluşan kraterin ağzından değil, onun
eteğindeki bir yarıktan çıkar (Şekil 2.108, 2.110, 2.111, 2.112). Kül konileri bazen belirli
yarıklar, fay çizgileri boyunca dizilirler (Şekil 2.113). Batı Anadolu’da Kula, İç Anadolu’da
Konya Karapınar, Çukurova’da Ceyhan yakınlarında böyle kül konileri oluşmuştur. Ancak
dayanıksız olduğu için kül konileri genellikle çabuk aşınıp kaybolur (Şekil 2.110).

2.111. Konya Karapınar güneyinde Meke Dağı ve Acıgöl’ün hava fotoğrafı.
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2.113. İzlanda’daki Laki çatlağı, boyunca dizilen volkan konilerinin havadan görünümü.

2.114. Filipinlerdeki 2400 m yükseklikteki Mayon Dağı volkan konisi, 2.115., 2.114. deki
fotoya benzeyen bir karma volkanın kesiti. Kesitte magma ocağı (magma chamber), lav (lava)
ve kül (ash) katları ile çeşitli bacalar görülüyor (Strahler).
Volkan konilerinin büyük bölümü tüf, blok ve akıcılığı (viskozitesi) az olan ağdalı
lavların karmaşık bir yığını halindedir, çok evreli, uzun süreli püskürmelerin sonucunda
oluşmuşlardır. Onun için böyle konilere karma (composite) volkanlar adı verilir (Şekil 2.114,
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2.115). Karma volkanların ana bacası ve krateri çevresinde çok sayıda yan (parazit) koni ve
kraterler de vardır. Uzun jeolojik çağlar boyunca oluşan karma volkan kütleleri, yine uzun
süren aşınmalardan sonra bile heybetlerini korurlar. Kayseri yakınındaki Erciyes Dağı böyle bir
eski karma volkandır (Şekil 2.116). Doğu Anadolu’da Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı,
Güneydoğu Anadolu’da Karacadağ, İç Anadolu’da Melendiz Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağ,
Kara Dağ böyle eski volkanlardır. Karma volkanlar kendilerini oluşturan büyük lav ve
piroklastik kütleleri yanında, çevrelerindeki geniş bölgeleri kaplayacak şekilde akıcı tüf
(ignimbirit) akıntıları da meydana getirir; yada havaya çok miktarda kül -tüf püskürtürler. Bu
tüf ve ignimbiritler volkan çevresindeki göllerde biriktiğinde (Şekil 2.117) yaygın tüf ve
ignimbirit düzlükleri oluştururlar. Erciyes ve Melendiz Dağları çevresinde, Kayseri’den

2.116. İç Anadolu’da Kayseri yakınlarındaki Erciyes Dağı, Neojen ve Kuvaternerde oluşmuş
bir karma volkandır. Pleyistosende buzullarla da işlenip aşınmış olmasına rağmen dağ
heybetini korumakta, 1900 metreyi aşan zirvesi yılın büyük bölümünde karlarla kaplı
kalmaktadır.
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2.117. Isparta yakınında Gölcük krateri kenarında kül ve volkan tüfleri birikmiştir.
Aksaray’a kadar uzanan Neojen yaşlı böyle tüf ve ignimbirit birikintileri, bugün aşınarak ilgi
çekici yamaç şekilleri olan peribacaları ile masa yapılı geniş ignimbirit platolarını
oluşturmuşlardır (Şekil 2.116, 2.119).

2.118. İç Anadolu’da Aksaray platosunda, Göstük Köyü’nde plato oluşturan kalın ignimbirit
akıntı tabakası ve aşağı yuvarlanmış kaya blokları.

2.119. Aksaray doğusunda Göstük Köyü ignimbirit platosu ile alttaki tüf yamaçta oluşmuş
peribacalarının ve platoyu yaran vadinin uzaktan görünüşü.
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Büyük karma volkanlar, uzun jeolojik çağlar boyunca derindeki magma yuvalarından
çok malzeme boşalttığı ve bunlar yeryüzünde yığıldığı için, genellikle etkinliklerinin son
evrenlerinde volkan bacası çevresinde büyük patlamalar olur ve o bölge derindeki boş luklara
doğru dev kraterler halinde çöker. Böyle büyük çöküntü kraterlerine kaldera (caldera) adı
verilir. Doğu Anadolu’da, Van Gölü kıyısındaki Nemrut Kalderası bu şekillerin güzel
örneklerinden birisidir (Şekil 2.120).
Bazik karakterli volkanlarda gaz ve su buharı püskürmeleri pek olmaz. O zaman
volkanlardan daha çok akıcılığı (viskozitesi) yüksek bazaltik lavlar çıkar. O zaman yarıklardan
çıkan böyle bazaltik lavlar belirli bir koni ve krater oluşturmaz, havuzlar halinde çevreye yayılır
ve geniş lav platoları oluştururlar. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu bölümündeki Neojen ve
Kuvaterner volkanizması daha çok bu biçimde gelişmiştir. Kuzey Büyük Okyanustaki Hawaii
adaları da böyle bazik volkanlara örnek oluşturur.

2.121. Türkiye’nin en yüksek volkan konileri. Kısmen aşınmış görünen Büyük Ağrı Dağı (5165
m) daha az bozulmuş olan Küçük Ağrı Dağı (3925).

94

2.122. Bir çöküntü kraterinin (kaldera) oluşum evreleri (Heffers).
2.3.3. Metamorfik kayaçlar ve yapılar.
Metamorfik kayaçlar, yerkabuğunu oluşturan tortul magmatik kayaçların dalma –
batma bölgelerinde yada sıcak sokulum kütlelerinin dokanaklarında basınç ve sıcaklık altında
eriyip yeniden kristallenmesi, yani başkalaşması sonucunda oluşurlar (Şekil 2.14). Dalma –
batma bölgelerindeki başkalaşma olaylarına genellikle bölgesel (rejyonal) metamorfizma,
magmatik kütle dokanaklarındaki başkalaşım olaylarına da dokanak (kontakt)
metamorfizması denilir. Basınç ve sıcaklığın yüksekliğine ve başkalaşımın sürecine bağlı
olarak, kayaçlardaki değişim farklı oranlar gösterir. Bu nedenle, metamorfik kayaçlar, az
başkalaşmış (epimetamorfik), orta derecede başkalaşmış (mezometamorfik), veya çok
başkalaşmış (katametamorfik) kayaçlar olarak da gruplanırlar. Az ve orta derecede
metamorfik kayaçlarda, sadece bazı yeni mineraller belirdiği, ancak önceden mevcut
mineraller de tanınabildiği için böyle metamorfiklerin, kökeninin daha önce hangi kayaç
olduğu kolayca saptanabilir. Örneğin killi kayaçlar, metamorfize olunca kristalin şiste, kireç
taşları (kalkerler) mermere dönüşürler. Ancak metamorfizma çok şiddetli ise metamorfit’in
kökeni kolay anlaşılamaz ve böyle kayaçlara gnays denilir. Gnaysdaki bütün eski kayaç
mineralleri eriyip yeniden kristallenmişlerdir ve gnaysların köken kayaçları ya hiç anlaşılmaz
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yada bu amaçla ayrıntılı laboratuvar incelemeleri yapmak gerekir. Kökenler eski magmatikler
olan gnayslara ortognays, eski tortullar olanlara paragnays denilir.
Metamorfik şist ve gnayslar, basınç ve sıcaklık altında çok ezilip sıkıştıkları için yoğun
(homojen) bir özellik kazanmış; eski yapıları kaybolmuş, sıkışık bir kıvrımlanmaya uğramış,
adeta buluşturulmuş, ince katmanı (şistleşmiş) ve kırıklı bir yapı özelliği kazanmıştır. Bu
nedenle metamorfik yapılar, genellikle aşılmaya dayanıklı, büyük ve yüksek yer şekilleri
oluştururlar. Üzerlerindeki aşınım yüzeyleri uzun süre değişmeden mevcudiyetini korur. Bu
yüzeylerde farklı aşınmaya bağlı küçük yerşekilleri pek görülmez. Yağış sularını da sızdırmayan
bu kütlelerde (masiflerde) genellikle ağaç dallarına benzer (dentritik) ve sık bir akarsu ağı
gelişir. Kristalin şistler ve gnayslar üzerinde görülen yer şekilleri genellikle kırık (fay)
basamakları (Şekil 2.73), faylardan çıkan volkaniklerin oluşturduğu koniler yada lav akıntıları,
veya Kanada da olduğu gibi buzul birikinti (moren) tepeleridir (Şekil 1.10). Böyle kristalin
masifler üzerinde kırık ve çatlak sistemleri geliştiği zaman dentritik akarsu ağı, köşeli
(rectengular) bir özellik kazanır (şekil 4. ). Batı Anadolu’da Bozdağlar - Aydın Dağları
Menderes Dağları Menderes Kristalin Masifinin, İç Anadolu’da Bozok Platoları Kırşehir
Masifinin, Doğu Anadolu’dan Malatya Beydağları ve Muş Güneyi Dağları Bitlis masifinin kristal
şist ve gnayslarından oluşur. Anadolu’da ayrıca çekirdeği böyl e metamorfitlerden oluşan pek
çok dağ kütlesi daha vardır.
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3. YAMAÇ OLUŞUMU VE KÜTLE HAREKETLERİ.
3.1. Genel koşullar.
Jeomorfolojinin konusu açıklanırken, yeryüzünün iç ve dış güçlerin karşılıklı etkileşimi sonucu
şekillendiği; iç güçlerin bazı yer şekillerini oluştururken (constructional landforms), dış güçlerin bu
oluşan şekilleri aşındırarak işlediği (destrucktional landforms) belirtilmiş; dış güçlerin aşındırma,
taşıma ve biriktirme yapan kinetik güçler olduğu, bu güçlerin kaynağını ise yerçekimi denilen büyük
bir potansiyel gücün denetlediği belirtilmişti. Bu nedenle belirli yerşekilleri, kendilerini oluşturan dış
gücün kinetik enerjisinin yoğunlaştığı yerlerde gelişmiş ve çeşitlilik kazanmıştır. Kinetik enerjisini
yüksek dış güçlerin egemen olmadığı yerlerde ise yerçekiminin potansiyel enerjisi doğrudan kaya
blokları veya taş parça ve tanelerini etkilemekte ve o blok veya taneler kendi ağırlıkları ile harekete
başlamakta ve yamaç denilen eğimli yüzeyler oluşmaktadır. Ancak yerçekiminin belirgin etkileri
yanında, çeşitli dış etmenlerin de araya karışmasıyla yamaç oluşu bu karmaşık bir olay olarak ortaya
çıkar. Bu nedenle, öteki dış etmenlerin şekillendirici işlevlerini incelemeden önce, bütün bu işlevlerin
kökeni olan yerçekiminin etkisini ele almak uygundur.
Normal bir yamaç, yağmacı oluşturan kayaçların zaman içinde ufalanıp ayrışması ile oluşan
tanelerin yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru hareketi sonucu belirmiş bir dengeyi yansıtır. Bu denge
genel olarak yamaçta tanelerin oluşum hızı ile onların eteğe doğru hareket hızı arasında oluşmuş
dinamik bir dengedir ve yerel koşullara göre her yamaçta belirli bir eğim değeri ile kendini belli eder.
Aşınımla taşınımın dengeye eriştiği böyle yamaçlara dengeli yamaç (konstant slope) adı ve rilir.
Dengeli bir yamaçta yamacın sürekli aşınmasına rağmen, yamacın genel görünümü değişmez, ancak
zamanla yamacın belirli bir hızla gerilediği gözlenir. Bu olaya yamaç gerilemesi (slope recession) adı
verilir. Prensip olarak dengeli bir yamaçta, yamacı oluşturan kayaçlarını aynı (homojen) olduğu,
yerçekiminin değişmeyen (statik) etkisini bozacak başka etkilerin bulunmadığı kabul edilir. Doğada bu
kadar sade oluşumlara seyrek rastlansa bile, bir yamaçta tane hareketini etkileyen güçleri şöyle
modellerle açıklamak mümkündür (Şekil 3.1). Bu şekillerde, yamaç üzerinde mevcut tanenin ağırlığı
W ile gösterilmiş olup, ağırlık dikey yönde cismi çeken yerçekimi değerine eşittir. W gücü, taneyi
yamaca yapışık tutan Normal (N) yapışma gücü ile haneyi hareket ettirme k isteyen kaydırıcı yada
teğet (T) güçlerinin bileşkesini yansıtmaktadır. Dengeli bir yamaçta prensip olarak normal güçlerle
kaydırıcı güçler birbirine eşittir.
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Yani orada T=N ve buna kritik denge, yada kararsız denge denilir ve N değeri T’den yüksek
(N›T) olduğu sürece yamaç dengesini korur (Şekil 3.1 A). Aksine kaydırıcı güçlerin değeri normal
güçleri aşarsa, yani T›N olursa, orada tane yerçekimi etkisiyle harekete geçer (Şekilde 3.1 C), ve
duruma göre aşağıya doğru sürüklenir yada yuvarlanır. Bir tane için söz konusu olan bu durum birden
fazla tanelerin her biri için de geçerlidir. Böylece kaydırıcı güçlerin etkili olduğu yamaçlarda yukarıdaki
taneler koparak tek tek, yada grup halinde aşağı yuvarlanır ve bu olay yamaç denge eğimini
buluncaya kadar devam eder (Şekil 3.2 B). Ancak dengeli yamaçlarda, yerçekimi potansiyel gücünün
azalan yükseklikle doğru orantılı olarak azalması nedeniyle, yamaç eğiminde eteğe yaklaştıkça
yatıklaşan parabol biçimli bir profili oluşur. Yükseklik farkının sıfır olduğu taban düzeyinde (TD) yamaç
eğimi de sıfır olur ve yamaçtan etekteki düzlüğe fark edilmeden geçilir (Şekil 3.2 A).
KAŞ

B

A

1
AŞINMA
2

h

c

BİRİKME

u

T

Y

N

N

N
T

Y

T

T N

NT

Y

N TUTUCU GÜÇ

T KAYDIRICI GÜÇ

h YÜKSEKLİK

u UZUNLUK

Y YAMAÇ EĞİMİ

3.2. Bir yamaçta denge sağlayan güçler (N) artarsa, yamacın eğimi, denge derecesine kada r artabilir.
Dengeyi bozan güçler artarsa (T>N) yamaç eğimi azalarak denge sağlanır. Bu olay üst yamaçta
erozyon ve heyelanlara neden olur.
Yamaçlar yeryüzünün en dinamik dengelere sahip yerleri olup, orada etkin olan kaydırıcı ve
tutucu (normal) güçler çok değişkendir. Onun için gerçek anlamda dengeli bir yamacın uzun süre
biçimini koruduğu çok seyrek görülür ve değişmiyor gibi görünen yamaçlar bile aslında aşınıp
gerileyen yüzeylerdir ve yamaçlarının çoğu çok evreli bir gelişimin mahsulüdür. Onun için di namik
dengelere sahip olan yamaçların araştırılmasında bu dengelerin ortaya konması amaçlanmalıdır.
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Kayaçları oluşturan kristaller mineralojik açıdan tam homojen olduğu için gerçekten molekül
yapıları itibariyle sağlam kütleler oluştururlar. Örneğin elmas dünyanın en sert minerallerinden
birisidir. Ancak kimyasal olarak saf olan bu maddeler, çok zaman kolay ayrışıp eriyebilir veya basınç
karşısında kolay kırılır, dayanıklılık özelliklerini kaybederler. Benzer şekilde, özellikle de taneli
kayaçların çimentolanması da etkili bir olaydır. Örneğin silis veya demir çimentolu kırıntılı kayaçlar
(kumtaşı ve konglomeralar) çok dayanıklı olduğu halde, kalker çimentolu bir taneli kayaç, çimentonun
çözünmesiyle kolayca dağılır, dayanıklılığını kaybeder.
Kayaçların dayanıklılığında, su içeriği çok etkilidir. Örneğin homojen yapılı kayaçlar genellikle
sık dokulu olduklarından suyu az emerler ve dayanıklılıklarını korurlar. Homojen yapılı olmayan
kayaçlarda ise tane boşlukları, süreksizlikler (kırık, çatlak, vb) daha çok olur, bunlar suyu daha çok
emer ve dayanıklılığını kaybeder. Homojen olmayan kayaçlarda arada sağlam blok ve katmanlar
bulunsa bile tane boşluklarındaki ara maddeler (matriks) ağır blokların üzerlerinden kaymasına sebep
olurlar.

Tablo 3.1. Yamaç dengesini denetleyen etmenler
Denge etmenleri

Dengeyi bozan etmenler

Kayacının dokusu

ayrışma

Kristallenme

çözünme

Çimentolanma

çimento dağılması

Homojenlik

homojen olmama

Kenetlenme – sürtünme

zayıf kenetlenme – sürtünme

Yapışma (kohezyon)

kayma

Kırıksızlık çatlaksız yapı

kırıklı çatlaklı yapı (süreksizlik – foliasyon)

Suya dayanıklılık

Suya dayanıksızlık

Değişmeyen

Değişken

Jeomorfolojik

Jeomorfolojik

İklim

iklim

Tektonik koşullar

tektonik koşullar

Bitki, hayvan ve insanların

Bitki, hayvan ve insanların

olumlu etkileri

olumlu etkileri
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Yamaçların şekillenmesini denetim altında tutan başlıca etmenleri, mühendislikteki ifadesiyle
parametreleri şöyle özetlemek mümkündür (Tablo 3.1).
Yamacı oluşturan kayaçların dokusu, yani sık, yoğun, sağlam pekişmiş olması kayacın iç
direncinin dış etkilere yani basınç altında ezilme, çekme, gerilme, kopma yada farklı yönlü basınçlar
altında kesilme – kırılma (Şekil 3.3) veya burulma etkilerine dayanma gücünü arttırır. Buna karşılık
kayaç taneleri arasındaki pekişmeyi zayıflatan her değişme, örneğin günlenme (weathering) etkisiyle
bazı minerallerin dağılması bu dayanıklılığı azaltır, dengenin kolay bozulmasına neden olur.
SIKIŞMA

GERİLME

EZİLME

KOPMA

YANAL İTİLME
KESİLME

3.3. Kaya kütlelerinin etkileyen güçler ve bunların oluşturduğu deformasyonlar (Erol).
Kayaçları oluşturan tanelerin dizilişi, tane kenarlarının birbirine uyumlu olması halinde, kayacın iç
sürtünme değeri fazla olur, böyle kayaç dayanıklılığını korur (Şekil 3.4). Tane kenarları bi rbirine
uymazsa, taneler birbirinden çabuk kopar, kayar, aradaki boşluklara dolan su kayganlığı arttırarak,
yada varsa çimentonun çözünmesine sebep olarak dayanıklılığı azaltır.

3.4. Tane dizilişinin basınç direncine etkisi (Erguvanlı).
Tane kenarlarının uyumlu olduğu kayaçlarda, kılcal yüzeyler boyunca taneler birbirini çekerek
yapışır ve dayanıklılığı daha da arttırır. Buna yapışma (kohezyon) adı verilir. Kılcal boşluklara suyun
girmesi, kayaç içindeki kohezyon gücünü çok daha fazla arttırır. Kil taneleri arasındaki kohezyon
bunun en güzel örneğidir. Gerçekten arasına su damlatılarak birbirine yapıştırılmış iki cam tabakasını
çekerek birbirinden ayırmak adeta mümkün değildir. Ancak böyle yüzeyleri yanal yönde kaydırarak
ayırmak o derece kolaylaşır. Böylece ıslak, tabakalı kayaçlarda yanal kayma (kesme) etkileri çok fazla
artar, bu ise heyelan oluşmasının en belli başlı nedenlerinden birisidir.
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Kayaçlardaki her çeşit süreksizlik, yani kırık (fay), çatlak, tabakalaşma, şistleşme kayaçların
pekişme derecesini zayıflatır, kayma - kesme güçlerinin bu süreksizlikler boyunca toplanmasına
(konsantre olmasına) neden olurlar. Bu yüzeyler, suların sızması ile kayma – kesme basınçlarına daha
da dayanıksız hale geçerler. Onun için temel, baraj, vb. inşaat çalışmalarında böyle süreksizliklerin
incelenmesine önem verilir ve kayakçıların çatlak sıklığı (RQD) değerleri dikkatle gözlenip incelenir.
Kayaçların suya dayanıklılığı, suyu emme (porozite) ve geçirme (permeabilite) değerleri de,
yamaç duraylılığı bakımından büyük önem taşır. Tane arası boşlukları fazla olan kayaçlar suyu çok
emer. Örneğin killer hacimlerinin yaklaşık % 50’si oranında suyu emer ve şişer, basınç altındaysa
birtakım şekil bozulmaları gösterir, ancak kil emdiği su tanecikleri arasında su tuttuğu için (tutuk su),
bu suyu geri vermez ve ıslandıktan sonra suyu da geçirmez. Buna karşın, örneğin konglomera ve kum
taşları tane boşlukları büyük olduğu için, kile oranla daha az su emseler bile, emdiklerini içlerinde
tutamayarak aşağıya geçirirler. İnce çatlaklı kayaçlar, örneğin kalkerler, tane arası boşlukları az olduğu
için suyu emme (porozite) özelliği zayıf, ancak çatlaklarından suyu geçirme (permeabilite) özelliğine
sahiptir. Ayrıca kayaçları oluşturan minerallerin su karşısında erime, çözünme özellikleri de araya
karışınca, kayaçların suya karşı durumları, yamaç duraylılığı yada duraysızlığını son derece etkileyen
bir özellik olarak ortaya çıkar. Örneğin saf bir göl kili yağmur suyunu yüzeyinden akıttığı ve sadece
yüzlek kaymalar meydana getirdiği halde, çakıllarla karışık killi bir akarsu formasyonu, çakıllar
kenarından suyun çok derinlere sızmasına ve bütün kütlenin ıslanarak büyük ve derin heyelanlar
meydana gelmesine neden olabilir. Örneğin, Ankara civarındaki Pliyosen akarsu formasyonları bu
özelliktedir.
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3.5. Killerde emilen su miktarı ile basınç direnci arasındaki bağıntı ve kıvam limitleri (Terzaghi,
Erguvanlı)
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Kayaçların suyu emmesi ve basınç altında kaymasına birtakım kıvam değişikliklerine uğradığı
görülür. Bu bakımdan kayaçlar katı, plastik, likit (sıvılaşmış) olarak tanımlanır. Mühendislikte bu
özelliklerin sınırları (kıvam yada Atterberg limitleri) ölçülerek belirlenmektedir (Şekil 3.5). Örneğin killi
– kumlu alüvyal zeminler, düz olmaları nedeniyle ağır inşaata müsait yerler olarak seçilirler. Ancak
böyle yerler suyla doygun hale geçince, hele deprem sırasında sıvılaşmakta ve üzerindeki yüksek
binaların temeli tutmadığı için olduğu gibi devrildiği görülmektedir.
Kayaların çatlaklarına sızan sular, kaya blokları arasındaki tutuculuğu (kohezyon) da
azaltmakta, hidrolik prensipleri nedeniyle basınçları kütle derinliğine doğru olmakla nakletmekte,
başka bir sözle çatlak suyu basıncı artmaktadır. Bu durum yamacı tutan güçlerin zayıflatıp, kayma
güçlerini arttıran bir neden olarak yamaç duraylılığını etkilemektedir.
Kayaçların katı, plastik yada sıvı hale dönüşmesi gibi kıvam özelliklerindeki değişiklikler,
yamaç oluşumunu şekillendiren, hızlandıran yada yavaşlatan etkiler yapar. Örneğin katı ve kuru
kayaçlar biçim ve yüksekliklerini korurlar. Ancak bu kayaçlar su alıp plastik bir özellik kazanırsa, iç
direncini kaybeder, hareket güçleri (T) tutucu güçlere (N) üstün gelerek kayaç yayılıp yassılaşmaya
başlar. Plastik özellik kazanan kayaç, homojen de değilse, aradaki dağılmayan ağır kütleler
plastikleşen ara madde (matriks) üzerinde kayarak, yada dibe çökerek daha hızlı hareket eder, yani
kütle hareketlerini oluştururlar. Buna karşılık hafif maddeler, ağır blokların yan basınçlarıyla yüzeye,
yukarıya doğru itilirler. Bu olay bazı heyelanlarda bir nevi çamur fışkırmaları şeklinde kendini gösterir.
Aslında ağır maddelerin derinlere, hafif maddeleri yukarılara doğru hareketi, yer kabuğunda çeşitli
ortam ve biçimlerde görülmesi olağan bir süreçtir.
Yamaçlardaki tane yada kütle hareketleri üzerinde suyun etkisi sadece, yukarıda açıklandığı
şekilde sızma, ıslatma, eritme olayları halinde değildir. Bilindiği üzere su, serbest hareket edebildiği
takdirde eğim aşağı akar ve bu akışı sırasında ufak taneleri de içine alarak, büyükleri sürükleyerek
birlikte götürür, bu taneleri başkalarına çarparak onları da harekete geçirir. Suyun bu etkisine kısaca
aşındırma (erozyon) denilir. Böylece yeryüzünde yada yer içinde çatlaklar boyunca akan suların
erozyon etkileri de, ıslatma ve eritme gibi etkilerini arttıran bir olay olarak belirir. Bu nedenle
yamaçlarda su süpürmesi, selinti etkileri, kalkerli kayaçlarda pürtük (lapya) oluşumları üzerinde de
durmak gerekir.
Yamaç oluşumu sırasında tane ve bloklar, tek tek değil gruplar halinde hareket etmekte ve
birbirlerini etkilemektedir. Örneğin tanelerin büyüklüğü ve ağırlığı arttıkça, yerçekimi etkisi güçlendiği
için, büyük bloklar küçük tanelere oranla daha hızlı ve daha uzun mesafeli hareket ederek yuvarlanır,
küçük taneler ise kısa mesafelerde ve yavaş hareket eder. Onun için bloklar hızlı kayma ve
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yuvarlanma, küçük taneler yavaş akım ve sürüklenme eğilimindedirler. Blok ve taneler hareketleri
sırasında önlerine gelen öteki taneleri de iterek harekete geçirebilirler, yada kendisi kayınca geride
kendisine yaslanmakta olan tanenin önünü boşalttığı için onunda hareketine sebep olabilirler. İri
bloklar yuvarlanırken ufak taneleri de birlikte sürükler, yada kum, kil, su, buz gibi maddeler (matriks)
üzerlerindeki ağır kütleleri taşıyarak kaydırabilirler. Örneğin kaya buzulları, kaya parçaları (kayşat
malzemesi) arasında donup eriyen suyun dağınık malzemeyi çok uzaklara taşıyabildiği oluşumlardır.
Kayaçlara ve yukarıda açıklanan yerel zemin özelliklerine ek olarak, bölgesel tektonik,
jeomorfolojik, iklim koşulları da yamaç gelişiminde önemli etkiler yaparlar:
Tektonik olaylar, özellikle faylanmalar yeniden birtakım fay yamaçlarının belirmesine, mevcut
eski fayların canlanmasına neden olur. Böylece dış etmenlerin işlemesine hazır olan bir ilk (initial)
yamaç belirir (Şekil 3.6). İç kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş böyle ilk yamaçlar, kayaç ve yapı özellikleri ile
diğer dış güçlerin etkisi altında belirmiş olan parabol biçimli bir denge profiline göre şekillenmeye
başlar (Şekil 3.2 A). Beliren bu ilk yamaç bölgesel koşullara oranla dik ise üst bölümler aşındırıp alt
bölümlerde biriktirilerek profil yatıklaştırılır.
KD

KAŞ DÜZEYİ
(BLUFF)

TD
u UZUNLUK
TD TABAN DÜZEYİ
(BASE LEVEL)

3.6. Bir ilk (initial) yamacın bölümleri. Genellikle iç güçlerle oluşan ilk yamaç, dış güçlerle işlenerek
bugünkü (aktüel) şeklini alır (Erol).
Bir bölgedeki jeomorfolojik süreçlerde değişmeler oluyorsa, örneğin bir yamaç akarsular yada
dalgalar tarafından dipten oyuluyorsa, yamaç ona ayak uyduracak şekilde hızla gerileyerek dikleşir,
üst yamaçta erozyon artarak yeni taban düzeyinde uyum sağlayan bir yamaç oluşur. Dipten aşınma
değil de üst yamaçta birikmeler oluyorsa, üst bölümler aşındırılıp alt bölümündekilerde birikintiler
oluşur, yamaç yatıklaşarak denge korunmaya çalışılır (Şekil 3.7, 3.93).
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3.7. Değişen jeomorfolojik süreçlere göre yamaç şeklinin değişimi. (1) Birikim yamacı, denge
yamacının eğimine göre oluşur (2) dipten aşınan yamacın üst bölümü yeni taban düzeyine (TD) göre
aşınarak şekillenir, (3) üstten yüklenen yamaçta, yük aşağılara taşınarak denge eğimine göre yeni bir
yamaç oluşur (Erol).
Bölgesellik iklimdeki mevsimlik, yıllık yada çok yıllık değişmeler, özellikle yamacı etkileyen su
miktarı veya artan günlenme şiddeti yamaç gerilimini kontrol altında tutar. Onun için nemli, yarı
nemli ve kurak bölge yamaçları ayrı özellikler gösteriler.
Bitkiler, kökleriyle yamaç duraylılığını koruyan (Şekil 3.58, 3.59), yamaca sızan su miktarını
kontrol eden önemli bir etmendir. Hayvanların etkileri daha az olmakla birlikte bu bakımdan yine de
önem taşır.

w2
w1

w
?

3.8. Bir düzlüğe ve yamaç üzerine yapılan yüklemenin, örneğin inşaatın temele yaptığı etkiler, oturma
(tasman) ve kayma ihtimalleri (Erol).
İnsanlar özellikle yol, baraj, temel inşaatı ile yamaçlara doğrulan etki yapan ve çoğunlukla
sorun yaratan canlılardır. Ormanların tahribi, tarla açma, vb şeklindeki etkinlikleri ile insanların dolaylı
etkileri de olur. İnsan yapısı şekiller, yani inşaatları gerçekleştirmek amacıyla kaya ve toprak mekaniği
adı verilen mühendislik çalışmaları yapılmaktadır. Bir yamaç veya temelin duraylılığını belirlemek için
uzun ve masraflı örnekleme, laboratuvar incelemesi çalışmaları gerekmektedir. Örneğin düz arazide
yapılan bir bina inşaatında, zemindeki doğal dengeyi bozmamak için, yapılacak binanın ağırlığı kadar
doğal kaya yada toprağı kazarak bir temel çukuru açılır ve binanın dengesi sağlanmaya çalışılır. Eğer
bu yapılmazsa, zemine yüklenen yük, zemin ek bir basınç yapar (Şekil 3.8.). Bu basınç alanı, yan
basışlarla dengelenirse bir problem doğmayabilir. Fakat bu ek ağırlık yine de temelde bir sıkışmaya ve
binanın oturmasına sebep olabilir. Mühendislikte bu olaya tasman altı verilir. Öte yandan, aynı inşaat
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bir yamaçta yada yamaç kenarında yapılırsa, binanın yapacağı ek basınç alanı yani yamaç yüzeyi ile
kesişmediği yada yamaçtaki tutucu (normal) güçleri aşamadığı sürece sakıncalı olmayabilir. Ancak
binanın yükü arttığı, örneğin buraya kat çıkıldığı, yada çevre yeni binalar yapıldığı takdirde, yahut ta
binalardan sızan sular temeli oluşturan içindeki kohezyonu azaltıp çatlak suyu basıncını arttırdığı
takdirde yamaç ve bina kaymaya başlayabilir.
Yukarıda özetle açıklanan yamaç ve temel duraylılığı yönünden yapılması gereken önemli
mühendislik çalışmaları yanında, jeomorfolojik açıdan doğadaki doğal dengeyi yansıtan ve her zaman
laboratuvarlara taşınması mümkün olmayan morfometrik doğal yamaç analizlerine yer verilmesi de
gereklidir. Doğal yamaçların incelemesiyle elde edilen böyle veriler, şev yani yapay yamaçların
duraylılığının hesaplanmasında önemli ölçüde yararlı olabilir.
Yamaçlarda, yukarıda açıklanmış etmenlerin denetimi altında çeşitli tane ve kütle hareket
biçimleri görülmektedir. Bu hareket özellikleri tanelerin büyüklüğü, hareketin biçimi ve hızı ile
hareket eden kütlenin hacmine göre tanımlanır (Tablo 3.3).
Eğer hareket eden parçalar, yaklaşık bir tanımla, toz boyutu ile yumruk büyüklüğü arasında
ise bunlara genellikle tane denilir ve bunların hareketlerine tane hareketleri adı verilir. Hareket eden
parçalar daha büyük ise genellikle kütle (blok) olarak tanımlanırlar, bunların hareketlerine de kütle
hareketleri denilir. Taneli ve dağınık kayaç topluluklarının hareketleri mühendislikte genellikle toprak
mekaniği, som kaya karakterli kayaçların hareketleri de kaya mekaniği prensipleri çerçevesinde ele
alınır.
Tane hareketleri sırasında genellikle birçok tane, birbirinden bağımsız, yani ayrı ayrı ve
karmaşık bir yol izleyerek aşağılara doğru hareket eder. Bu olaya taneler kuru olduğu bir zaman
dökülme, yuvarlanma; ortam ıslak olduğu zamanda akma (flow), sürüklenme (creep) gibi adlar verilir.
Sıvı ve gazlarda bu gibi hareketlere karışık (türbülant) akımda denilmektedir. Sıvı ve gazlarda taneler
birbirine az çok paralel olarak düzgün (laminer) bir akış da gösterebilirler. Taneler eğer bir su veya
hava içinde asıllı durumdaysa hareketleri ortamın hareketine uygun, yani düzgün olabilir, ancak
yamaçlarda hele de taneler yerçekimi etkisiyle kendi başlarına hareket ediyorlarsa daha çok karışık bir
akım özelliği gösterir ve hareket sonra erince de yığın halinde birikirler. Ancak tanelerin özelliğine,
yamacın düzenliliğine uygun olarak yarı düzgün tane hareketleri, tane iriliğine göre kısmen boylanmış
birikintilerde oluşabilir.
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Kütle (blok) hareketlerinde kütleyi oluşturan tane ve mineraller, birbirleriyle bağlantılarını
korurlar ve kayaç iri parçalar halinde hareket eder. Bu hareket kopma, devrilme, yuvarlanma, kayma,
göçme şeklinde kendini belli eder. Özellikle kayma hareketinde, iri bloklar arasında yada altında
kayganlığı artıran, sürtünmeyi azaltan kil, su, buz vb. ara maddeler (matriks) mevcuttur. Bu ara
maddelerin fazlalaşması oranında, blok hareketi kolaylaşır. Onun için kayma olayı, akmayla
yuvarlanma arasında bir özellik gösterir. Kopma, devrilme ve yuvarlanma, daha çok sert, homojen
kayaçlarda görülen bir olaydır. Özellikle dikey çatlaklar boyunca ana kayadan ayrılan, kopan
büyüklerin yamaç aşağı hareketi önce devrilmeyle başlar (Şekil 3.9). Bir kütledeki ağırlık merkezi,
kütlerinin dibe sürtünme yüzeyi, yani tabanı üzerinde ise o kütle dengede kalır. Eğer ağırlık merkezi
izdüşümü, taban dışındaysa o kütle devrilir (Şekil 3.9 A - C). Kütle yuvarlak şekilli ise merkezin
izdüşümü sürekli olarak taban dışında kalır ve tane yuvarlanarak eteğe gider (Şekil 3.9 D). Eğer
devrilen blok köşeli ise blok dar kenarı üzerindeyken devrilir, geniş kenarı üzerinde hareketsiz kalır.
Ancak bu hareketsizlik sürtünme yüzeyinin özelliğine, kayganlığına ve yamacın eğimine göre değişir.
Bu durumda hareket güçleri kuvvetli gelirse tane kayarak yada sürüklenerek yamaç aşağı hareketine
devam eder. Bu gibi hareketler her zaman ve sürekli biçimde olmaz. Hava koşullarına, ıslanıp
kurumaya, dipten oyulmalara, yukarıdan yıkılmalara vb. bağlı olarak zaman zaman tutucu güçler (N),
zaman zamanda hareket ettirici güçler üstün gelir. O zaman kütle bir süre hareket eder ve durur,
sonra tekrar hareket eder. Örneğin bir bloğunun tabanındaki oturma (tasman) yada ıslanan zemin in
kayganlaşması hareketi canlandıran bir tetik etkisi rolü oynar. Onun için özellikle, kütle hareketlerinde
uzun süre yavaş bir hazırlanma ve enerji birikmesi süreci, kopma ve devrilme ile başlayan hızlı bir
enerji boşalması, olay süreci ve biriken enerjinin boşalması ile beliren bir duraylılık evresi vardır (Şekil
3.71).

3.9. Eğik bir düzlem üzerindeki blokların devrilme ve yuvarlanmaları (Zanbak, Erguvanlı, Erol).
Doğal olarak, yeni bir birikim evresi başlarsa hareket yenilenir, yazar kütlenin kuruması, tane
aralarının çimentolanması, bitkiyle katlanma vb. gibi nedenlerle kütleler pekişirse hareket sonra erer.
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Drenaj, duvar inşası, çimento enjeksiyonu, yük hafifletme gibi önlemlerle insanlar da heyelanların
hareketinin durmasına yardımcı olmaktadırlar.
Yamaçlardaki tane veya kütle hareketleri her zaman yukarıda açıklandığı şekilde sadece
kayma, akma yada yuvarlanma şeklinde olmaz. Kayaçların homojen olmaması, nedenlerin çeşitliliği,
süreçlerdeki değişkenlik gibi sebeplerle yamaç hareketleri çok zaman karmaşık bir görünüm kazanır.
O zaman tane hareketlerinin egemen olduğu durumlarda yamaç gelişmesi yada yamaç gerilemesi
(slope recession), kütle hareketliliğin egemen olduğu durumlarda da, geniş anlamıyla heyelan
(landslide) terimleri kullanılır. Ancak kütle hareketinin kayma, çökme şeklinde olması halinde de, dar
anlamıyla heyelan sözü kullanılmaktadır.
Genellikle söylenirse, yamaç gelişimi ufak birimler halinde fakat yaygın, uzun süreli ve yavaş
hareketler; heyelanlar ise kısa süreli, dar alanlı fakat hızlı kütle hareketleridir ve afetler şeklinde
kendini belli eder. Bu nedenle uygulamada yamaç oluşması jeomorfolojik açıdan, heyelanlar ise
mühendislik açısından daha çok dikkat çeker, ama aslında her ikisi birbirini tamamlayan olaylardır.
Yukarıda da değinildiği gibi, heyelanlar bir bölgede yamaç gelişimi olayının normal süreçleri ile
oluşmadığı yerlerde, uzun süren bir enerji birikimi sonucunda oluştuğu için, bir bölgedeki heyelan ve
şev stabilitesi çalışmalarından önce, oradaki doğal gelişiminin morfometrik – jeomorfolojik bir
incelemesinin yapılması uygun bir davranış olur. Çünkü doğadaki bütün yamaç oluşum faktörlerini
(heyelan parametrelerini) laboratuvara taşımak mümkün değildir ve doğal yamaç eğimleri dengeli bir
şev eğiliminin ortalama değerini bulmada yararlı olur.
Yamaç gelişiminin yukarıda açıklanan genel koşulları belirlendikten sonra, şimdi tane ve
kütlelerin oluşumu; tane ve kütle hareketleriyle oluşan yer şekilleri incelenebilir.
3.2. Kayaçların ufalanma ve dağılması, günlenme.
Kayaç oluşumunda en önemli etmenlerden birisi, yukarıda açıklandığı üzere, yamacı oluşturan
kayaçlar ve kayaç parçalarının özelliğidir. Bu nedenle çok sağlam görünen kayaçların zamanla ufalanıp
dağılması konusunun öncelikle incelenmesi gerekir. Bir bölgedeki böyle olaylar gerçekte bir bütün
halinde olur ve buna günlenme (weathering) adı verilir. Günlenmeyi fiziksel ufalanma, kimyasal
ayrışma ve organik dağılma şeklinde gruplandırılarak incelemek anlatımı kolaylaştırmak açısından
yararlıdır. Çünkü genellikle söylenirse nem ve sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda kayaçlardaki
kimyasal ayrışmanın daha etkin olmasına karşılık, iklimin kurak olduğu ortamlarda suyun miktarı,
dolayısıyla etkinliği azalır, oranlardaki kayaçlar daha çok fiziksel nedenlerle parçalanıp ufalanır. Öte
yandan suyun ve sıcaklığın yeterli olduğu ortamlarda bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar etkin
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hale geçer; oralarda kimyasal, fiziksel ayrışma ve ufalanmaya, organik etkiler eklenerek günlenme
hızlanır, toprak oluşmaya başlar.
3.2.1. Fiziksel ufalanma
Fiziksel ufalanma çeşitli fiziksel etkilerle, yani ısınıp soğuma, çatlama etkileriyle kayaçların
daha ufak parçalara ayrılması olayıdır. Bu olaylar özellikle, kumtaşı, kalker, lav gibi ince taneli, kristalli,
çatlaklı kayaçlarda ve kuru sıcak, yada kurak soğuk iklimlerde görülür. Fiziksel ufalanmanın çeşitli
nedenleri vardır:
Isınıp soğuma.
Sıcak kurak iklimlerde kayaçların yüzeyi gündüz ısınıp geliştirdiği halde içi serin kalır, geceleri
ise tersi olur kayacın içi serinliğini korurken kabuk kısmı daralır. Böylece gece gündüz arasındaki uzun
süre daralıp genişleyen kayaç yüzeyi kabuk kabuk kalkıp çatlayarak dökülür (Şekil 3.10 D, 3.11.). Bu
olaya, çatlaklara az da olsa sokulan suyun kimyasal etkisi de çoklukla eklenir.

3.10. Fiziksel ufalanma ve kimyasal ayrışmanın oluşturduğu şekiller (Strahler.)
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3.11. Plutonik bir kayaçta kabuk halinde soyulma.
Islanıp kuruma.
Som yapılı taneli çatlaklı kayaçlardaki blok halinde ayrışmaya karşılık, killi marnlı kayaçlarda
da ıslanıp kurumalar aynı sonucu doğurur. Yüzeyi sık sık ıslanıp kuruyan böyle ince taneli kayaçların
yüzünün zamanla ufalanıp kabuk kabuk kalktığı görülür. Ancak bu olay, tanelerin ufaklığı nedeniyle
küçük ölçüler içinde gelişir ve yer şekli olarak fazla dikkati çekmez. Ancak sonuçta, böyle yerlerin
kolay aşınarak, alçak bir reliyef oluşturduğu gözlenir.
Kök çatlatması.
Ilıman bölgelerde kayaların çatlakları arasında gelişmeye başlayan bitkilerin kökleri, büyüyen
ağaçla birlikte genişleyince çatlağa kama gibi sokularak onu genişletir (Şekil 3.12). Bu olaya kök
çatlatması adı verilir. Kök çatlatmasında, çatlağı sokulan sularla, bitkilerden oluşan organik asitlerin
de yardımcı etkileri vardır. Ağaçların som kayalarda oluşturduğu bu etkileri yanında, onların kılcal
köklerinin de killi marnlı kayaçlardaki ince çatlaklarda, onların ufalanıp dağılmasına neden olan
etkileri vardır. Likenler en olumsuz ortamlarda bile gelişerek, kökleri ve salgıladıkları asitlerle kayaç
ufalanmasında önemli bir rol oynarlar.
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3.12. Kök çatlatması olayı.
Buz çatlatması.
Bitki köklerinin mekanik etkilerine benzer bir başka etkiyi de, soğuk serin bölgelerde çatlaklar
içinde donup eriyen sular yapar. Bilindiği üzere su, donunca hacmini genişletir ve bu olay kılcal çatlak
içinde oldu ise o çatlak çok az da olsa genişler. Bir süre sonra buz erirse, genişleyen bu çatlağı tekrar
su doldurur. Böylece birçok kez donup eriyen su giderek çatlağın genişlemesine neden olur. Bu
şekilde özellikle tundra bölgelerinde genişliği bir, derinliği birkaç metreyi bulan buz kamaları oluşur.
Buzul çevresi (periglasyal) bölgelerde bu şekilde buz etkileri ile parçalanan kayalar, kama gibi keskin
kenarları ile dikkati çeken şekiller oluştururlar (Şekil 3.10, 3.13).
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3.13. Periglasyal etkilerle buz çatlatması sonucunda oluşan kama biçimli taş molozları.
Tuz çatlatması.
Buz çatlatmasının benzeri bir olay kurak ve yarı kurak bölgelerde çatlakları dolduran tuz
kristalleri tarafından meydana getirilir. Kaya çatlaklarını doldurmuş olan tuzlu suların suyu hava ısınıp
buharlaşınca tuz çatlakta kristalleşir. Bu tuz hava soğuduğunda kama etkisi yaparak çatlağın
daralmasını engeller ve yeniden sızacak sulara daha geniş bir çatlak hazırlanmış olur. Olay birçok kez
tekrarlanınca da, çatlakların giderek genişlemesi sonucu ortaya çıkar.
Yukarıda açıklanan fiziksel ufalanma olayları çok zaman ya birlikte etkili olurlar yada diğer dış
etkilerle güçlendirirler. Örneğin çöl bölgelerinde, rüzgârların savurdukları kumlar kayaçların çatlaklı
veya ayrışmış zayıf yerlerini temizleyerek bal peteğine benzer ilginç seçici aşınım (selective erosion)
şekilleri oluştururlar (Şekil 3.14). Aynı etkiyi kıyılarda kayalara çarpıp köpüren, savrulan dalgalar da
yaparak oranlarda da ilginç seçici erozyon şekilleri oluştururlar. Böyle seçici erozyon olayları
sonucunda bazen ortadaki zayıf yerler aşınarak bal peteği oyuklar (Şekil 3.15), bazen de kaya
yumruları (konkresyonlar) çevresindeki zayıf yerler aşınarak çıkıntılar (Şekil 3.16) oluşur.
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3.14. Rüzgârın kum tanelerinin çarpmak suretiyle zayıf yerleri seçerek, bal peteği biçiminde
aşındırdığı bir kaya.

3.15. Kıyıda çatlayan dalgaların serpinti sularının seçerek oyduğu kumtaşları.
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3.16. Akçakoca kıyı yarlarında çatlayan dalgalar.
Fiziksel ufalanma yeryüzünden derinlere doğru etkisini kaybettiği için ufalanmanın mahsulleri
olan taş ve kaya blokları, genellikle bütün yüzeyi kaplar şekilde yayılır. Bu gibi yerlere blok denizi
(Almanca Blockmeer) adı verilir (Şekil 3.17). Çöllerde rüzgârlar, yarı kurak bölgelerde akarsular fiziksel
ufalanma mahsulü olan ufak taneleri savurup götürdüğü için geriye böyle taş ve kaya parçaları
kalmaktadır. Bu nedenle çöllerde kum ve kaya çölleri ayrı ayrı yerlerde oluştuğu gibi, yarı kurak
bölgelerde de yamaç eteklerinde taş ve iri kayalar, düzlük ve ovalarda ufak kum ve kil birikintileri
toplanır.

3.17. Şebinkarahisar yakınında parçalanmış volkanik blokların oluşturduğu bir yamaç.
3.2.2. Kimyasal ayrışma.
Nemli iklimlerde, sıcaklığı etkisi yanında yağmur suyunun ve gelişen bitki köklerinden oluşan
organik asitlerin etkisiyle özelliğine göre kayaçların tüm kütlesinde, yada bazı minerallerin
çimentosunda kimyasal bilişim değişmeleri, ayrışma, dağılma (dekompozisyon) ve çözülme olayları
meydana gelir (Şekil 3.10 C,D). Yüzeysel kalan fiziksel dağılma olaylarına karşılık, sızan sular tropik
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bölgelerde olduğu gibi bazen 600 m. derilere kadar etki yapar (Şekil 3.18). Bu gibi durumlarda kaya
çatlaklarına sızan sular önce, kayaçları kimyasal değişikliğe uğratır, adeta çürütür (Şekil 3.19), daha
sonra bu çatlaklar genişleyerek (Şekil 3.20) kayaç kabuk kabuk soyulmaya başlar ve ortadaki
bozulmamış kısım yuvarlak bir çekirdek halinde ortaya çıkar (Şekil 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25).
Bu olaya küresel soyulma (sferoidal weathering) adı verilir. Küresel ayrışma sonucu kayadan
kopan yuvarlak bloklar yamaç aşağı kolayca yuvarlanır (Şekil 3.26). Küresel ayrışma şekilleri özellikle
granit gibi iri kristalli kayaçlarda ve kısmen kumtaşlarında görülür. Onun için bu tip yuvarl ak
görünüşlü ayrışma şekillerine granit topografyası adı verilmektedir. Kayaçlardaki çatlakların sıklığı ve
derinliğine göre oluşan blokların şekli ve büyüklüğü de farklıdır. Bazen kale duvarları gibi üst üste
yığılmış biçimde görülürler (Şekil 3.10 A, 3. 27), bunlara örneğin İngiltere’de tor adı verilir (Şekil
3.28).; bazen de kayalar sivri dik sütunlar halini almıştır (Şekil 3.29). Örneğin İç Anadolu’da Sivrihisar
kayalıkları bu özelliktedir. Yeryüzüne yakın çatlaklar sızan suların etkisine daha çok maruz kaldığı için
ayrışma ve blok oluşumu yüzeyde daha etkindir, derinlere indikçe giderek azalır. Onun için inşaat
taşları bulmak gerekiyorsa yüzeye yakın ayrışma zonlarının altındaki derin bölümlere inmek gerekir
(Şekil 3.30).

3.24. İç püskürük kayaçlar güneşlenme süresinin uzun olduğu yerlerde dairesel bloklar halinde
ayrışırlar. Bu ayrışma ürünlerine günlenme küresi adı verilir.
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3.25. Volkanik kayaçlardan iç püskürüklerde çatlaklar boyunca yaşanan kimyasal ayrışma sonucunda,
kendine özgü şekilleriyle günlenme küreleri ortaya çıkar.

3.26. İyice yuvarlaklaşmış granit blokları sferoidal ayrışmanın örneğidir.

3.27. Granitlere özgü ayrışma şekli kayaçların arazide üst üste yığılmış gibi durmasına yol açar.
Kimyasal ayrışma ve uzun süre güneşlenme “tor topografyası” adı verilen bu yapıların ortaya
çıkmasına yol açar.
115

3.28. Kumtaşları içinde oluşmuş bir kaya bloğu.

3.29. İzlanda’da genç volkanik materyalin, deniz suları ile karşılaşması sonucunda ortaya çıkan
bazalt sütunları.
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3.30. Granit kayaçların ayrışmasıyla oluşmuş üstte bloklar, altta ise tarihi sütunların yapıldığı bir taş
ocağı.
Az nemli veya yarı kurak iklimlerde yukarıda açıklandığı şekilde yüzeyde görülen ayrışma
şekillerine karşılık, özellikle nemli tropikal bölgelerde oluşan kalın lateritik ayrışma örtüsü altında
şekillenme ve blok oluşumu devam eder ve bazen çok geniş alanlar kaplayan ayrışma örtüsü altından
yüzeyi süpürülmüş kayalık ada tepeler yükselir (Şekil 3.31,3.32). Jeolojik geçmişte tropikal iklim
koşullarının etkin olduğu ılıman kuşakta, örneğin Anadolu’da da böyle derin kimyasal ayrışma
olaylarının izlerine rastlanmaktadır (Şekil 3.33, 3.34).
Kayaçların kimyasal ayrışması, çeşitli şekillerde olur:
(a) Magmatik kayaçları oluşturan minerallerin bir kısmının ayrışması sonucu kayacının dağılıp
çözülmesi (Şekil 3.14 C). Granit ayrışması bunun tipik örneğidir. Gerçekten en sert ve
dayanıklı kayaçlardan biri olarak bilinen granit kuvars, mika ve feldispat minerallerinden
oluşur. Bunlardan kuvars ve mikanın ayrışmaya dayanıklı olmasına karşın, feldispatlar çok
dayanıklı değildir, su etkisiyle çözünüp ufalanır. O zaman dağılan kütleden kuvarsla mika
serbest kalarak granit kütleler çevresinde kalın kuvars kumu (arena) depoları oluşur.
(b) Marn, kil, tüf gibi kayaçlar tümüyle kimyasal ayrışmaya dayanıksız olup zamanla bileşimini
değiştirerek olduğu yerde çözünür, ufalanır ve kolayca aşınarak taşınır. Killi kayaçlar ve
tüflerde kaolenleşme böyle bir olaydır.
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3.31. E. ABD Stone Mountain granit ada tepesi. Tepe kimyasal – fiziksel soyulmalarla (exfoliation)
oluşmuştur.

3.33. Fiziksel ayrışmaya uğramış eski ofiyolit çakılları.

3.34. İç püskürük kayaçlardan peridotitin yakından görünüşü.
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3.35. İngiltere Yorkshire’de çatlakları boyunca kimyasal çözünmeye uğramış Karbonifer kalkerleri.

3.36. Konya, Seydişehir kireçtaşları üzerinde gelişen pürtük (lapya) şekillerinin en fazla geliştiği yerler
arasında yer alır.

3.37. Kireçtaşının yüzeyinden akan yağmur sularının oluşturdukları pürtükler (lapyalar).
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Çözünebilen kayaçlardaki kimyasal ayrışma kayacın erimesi şeklinde kendini gösterir. Çözünmeyle
özellikle kaya çatlakları genişler, kayacın içinde oyuklar, mağaralar oluşur. Bu gibi olaylar, özellikle
kısmen dayanıklı olan kireçtaşları (kalkerler) de kendini gösterir (Şekil 3.35). Kireç taşlarındaki
yüzeysel çözünme şekillerine pürtük (lapya) adı verilmektedir (Şekil 3.36,3.37). Alçıtaşı (jips) daha
kolay çözünmesine karşın, dayanıksız olduğu için, bu kayaçların yüzeyindeki çözünme şekilleri kısa
ömürlü olur, onun için her zaman görülmez.
(c) Çimentosu kalker olan kumtaşı ve çakıl taşı (konglomera) kütleleri çimentonun çözünmesi
sonucu dağılabilir. Çimentosu silis, demir gibi dayanıklı olan kumtaşı ve konglomeralar ise
uzun süre ayrışmadan kalabilir. Hatta bunlarda bazen bozulabilen veya eriyebilen çakıllar
dağıldığı halde çimentonun kendini koruduğu da görülür (Şekil 3.14, 3.15, 3. 16).
(d) Göl ve lagünlerde kimyasal çökelme sonucu oluşmuş bazı tortul kayaçlar ise, sudan
etkilendikleri zaman hidratlaşma olayına uğrarlar, şişer, kabarır şekil değiştirir ve dağılırlar.
Örneğin anhidrit (Ca So₄) su aldıktan sonra jipse dönüşür (Ca So₄ 2 H₂O) ve ilk durumunu
kaybeder.
(e) Çökelmelerle derinlerde oluşmuş bazı kayaçlar ise, örtülerinin aşınması ile yeryüzüne çıkıp
havayla temas edince oksitlenirler, bileşimlerini ve özelliklerini değiştirirler. Ancak oksitlen me
olayı daha çok kayaçlarda renk değişimlerine sebep olur. Örneğin demir oksitleri sarı ve
kırmızı, manganez siyah, bakır yeşil renkleri ile uzaktan kendini belli eder ve özellikle
cevherleşme alanlarını gösterirler.
3.2.3. Organik dağılma.
Organik dağılma, fiziksel yada kimyasal ayrışmanın etkilerini kuvvetlendiren etkilere sahiptir. Örneğin
kayaları kökleriyle çatlatan bir ağaç yada başka bitkilerin köklerinin mekanik etkileri yanında, çürüyen
bitkilerde oluşan organik asitlerinde (humus asitlerin) payı vardır. Oyuncu, delici, eritici küçük
hayvanların veya yeryüzünde yürüyen canlıların da fiziksel ve kimyasal etkili azımsanamaz. Bu arada
mikroorganizmaların, kayaçların dağılıp ufalanmasında çok önemli etkileri olur. Bu sayede, cansız bir
örtü olan dağılmış kaya materyali, canlıların etkisiyle canlılık kazanmaktadır. Onun için topraklaşma
adı verilen bu olay ile bir süreç olarak değerlendirilmektedir.
3.3. Toprak oluşumu.
Daha önce belirtildiği şekilde, fiziksel ve kimyasal etkilerle oluşan dağınık yüzeysel örtünün, canlı bir
toprağa dönüşmesi uzun bir sürecin sonucudur. Topraklaşma için gerekli koşullar şöyle özetlenebilir:
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(a) Anakaya. Toprak oluşumu için her şeyden önce yeterince kalın bir ayrışma örtüsünün
bulunması gerekir. Bu ayrışmış yüzeysel örtünün oluşması ise ana kaya özelliklerine yakından
bağlıdır. Örneğin kolay aşınabilen kayaçlar üzerinde kalın, dayanıklı som kayaçlar üzerinde ise
ince, zayıf bir örtü bulunabilir.
(b) İklim. Toprağı oluşturan mikroorganizmaların yaşaması için yeterince su ve sıcaklık
bulunmalıdır. Örneğin çok sıcak yada çok soğuk ve kurak yerlerde yüzeysel örtüler bulunsa da
toprak oluşmaz, oluşsa bile çok zayıftır.
(c) Jeomorfoloji. Mevcut bir yüzeysel örtünün toprağa dönüşmesi zamana bağlı bir süreçtir, yani
yüzeysel örtünün yeterince uzun bir süre bulunduğu yerde kalması gerekir. Onun için örtünün
kolayca aşınıp taşınmadığı düzlükler, jeomorfolojik bakımından, yamaçlara oranla toprak
oluşumuna daha müsaittir. Ancak, toprak oluşum hızının, aşınmadan fazla olduğu, bitkiler ve
ormanlarla örtülü yamaçlarda da toprak bulunabilir. Fakat ormanlar ve bitki örtüsü tahrip
olursa, erozyon oranı toprak oluşum hızını aşar ve oradaki toprak sürüklenir. Buna toprak
erozyonu denilir. Toprak erozyonu özellikle yarı kurak bölgelerde ciddi bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır.
Tablo 3.2. Toprak sınıflaması (Monkhouse)
I. Zonal topraklar
A. Soğuk iklimler
B. Ilıman iklimler
Nemli iklimler
Dönemli yağışlı
Kurak

C. Tropikal iklimler
Nemli

Tundra toprakları
Podsol toprakları
Çernezyom toprakları
Kestane renkli topr.
Soğuk çöl toprakları
(Gri topr., Serozem)
Tropikal kırmızı topr.
Laterit toprakları
Tropikal siyah toprakl.
Kırmızı çöl toprakları

Kurak
II. İntrazonal topraklar
A. Tuzluluğa bağlı
Solonçak, solonetz top.
B. Aşırı neme bağlı
Çayır, bataklık toprak.
C. Kalkere bağlı
rendzina, terrarossa t.
III. Azonal Topraklar (Gelişmemiş, iskelet topraklar)
A. Dağlara bağlı
Kayşat toprakları
B. Akarsuya bağlı
Alüvyal topraklar
C. Denizlere bağlı
Tuzlu lagün, deniz kili t.
D. Buzullara bağlı
Buzul kili, akarsu – buzul t.
E. Rüzgâra bağlı
Kumul, löss toprakları
F. Volkaniklere bağlı
Lav ve tüf toprakları
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Yapılan açıklamalara göre toprak oluşumu anakaya, yer şekli ve iklimin denetiminde olduğuna
göre, yeryüzündeki toprakların dağılışı ile bu koşullar arasında doğrudan bir ilgi vardır. Bu nedenle
dünyadaki büyük toprak grupları önce iklim bölgelerine, daha doğrusu morfojenetik bölgelere göre
ayırt edilmiş, daha sonra ana kaya, bitki örtüsü değer jeomorfolojik özelliklere göre alt bölümleri
belirlenmiştir. Örneğin Dokuchef’in 1886 ‘da Rusya’da yaptığı bir toprak sınıflaması kuru, bataklık,
çayırlık yerlere göre ayrılmış, bu yazar 1900’de sınıflamasını genişleterek soğuk (boreal), tayga, step
orman, step, çöl step, çöl ve tropikal orman topluluklarını ayırmış, yerel tipleri bunlara eklemiştir.
1922’de Marbut ana kaya ve morfojenetik bölgelere göre bir sınıflama yapmıştır. 1938’de Baldwin’in
yaptığı toprak sınıflamasında morfojenetik bölgelere uyan zonal, yerel anakaya ve su koşullarını
yansıtan intrazonal ve yeterince gelişmemiş azonal toprakları ayırmıştır (Tablo 3.2.). Son yıllarda ise
toprakların laboratuvarlarda saptanan fiziksel de kimyasal özelliklerine ağırlık veren, ancak iklim ve
diğer koşulları da dikkate alan sınıflamalar kullanılmaktadır. Bütün bunlara göre belirlenmiş bir gerçek
vardır ki, büyük gruplar halinde benzeşseler bile, canlı varlıkların devreye girmesi sonucu her yeryüzü
parçasının kendine özgü bir toprağı vardır ve her birinin de ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.
3.4. Yamaçlarda tane hareketleriyle oluşan yerşekilleri.
Normal, dengeli yamaçların oluşumu gerçekte tane hareketlerinin özelliğini yansıtan dinamik
bir dengenin eseridir. Başka bir sözle dengeli bir yamaç aşağı doğru hareketli olan taneler ile tane
oluşum hızı arasındaki dengeyi yansıtır. Ancak yamaçlardaki bu doğal denge, ge rçekte, giriş
bölümünde açıklanmış olan çok karmaşık ilişkilere sahip çok sayıda nedene (parametreye) bağlıdır.
Onun için, önce yamaç oluşumunun en sade örneklerinden başlamak uygundur. Böyle bir örnek kurak
bölgelerde çok görüldüğü gibi, sadece fiziksel ufalanmanın ve yerçekiminin denetimindeki
kayşatlardır.
A

B

C

E

D

E

1

1

D

C

1

1

B

1

A
E

1

D

1

C

1

1

B

1

A

3.38. Kurak bölgelerde dik bir yarda paralel yamaç gerilemesi ve kayşat oluşumu (Lehmann, İzbırak).
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Kayşatlar.
Fiziksel ufalanmanın egemen olduğu yamaçlarda teorik olarak aşınıp gerileyen dik bir yarın
önünde, her gerileme evresini karşılayan ve kayşat adı verilen bir köşeli taş yığını oluşur (Şekil 3.38,
3.39). Yine teorik olarak bu yığınların yamaç dibinde aralıksız bir örtü oluşturması gerekir(Şekil 3.40).
Ancak gerçekte tek böyle olmaz, seyrek de olsa yamaçlarındaki oluklardan yuvarlanan; yada sel suları
ile sürüklenen kaya parçaları oluğun önünde birikerek bir koni biçimini alır. Bunlara kayşat konisi
(talus cone) denilir (Şekil 3.41). Böyle bir konide birbirinden bağımsız olarak aşağı yuvarlanan çeşitli
taş parçalarının iri olanları kolayca eteğe ulaşabildiği halde, ufak taneler yukarılarda kalır ve konide
taşların iriliğine göre kısmi bir boylanma görülür (Şekil 3.42,3.43). Bu durumda genellikle kayşat konisi
yüzeyi ortalama 35-37⁰ eğimlidir. Kayşat konileri gerisindeki yamaçlarda mevcut birbirine paralel
akma kanallarının önündeki kayşat konileri genellikle yan yana birbirine kaynaşırlar (Şekil 3.43, 3.44).

3.39. Yamaç aşağı dökülen materyallerin birikmesi ile ortaya çıkan kayşat konilerine, yüksek yerlerde
rastlanmaktadır.

3.40. Amerika Birleşik Devletlerinde tortul formasyonlardan oluşan yamaçlarda gelişen kayşat
konileri (scree).
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3.41. Baffin Adasında oluşmuş büyük bir kayşat konisi.

3.42. ABD’de oluşmuş birikinti konilerinin eteğinde biriken molozlar ve çeşitli taneler.
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3.43. Kayşat konilerinin oluşumu (Strahler).
Sadece fiziksel ufalanma ve yerçekimi kontrolündeki kayşat konileri doğada az bulunur ve
yukarıda belirtildiği gibi konilerin çoğu yamaçtaki olukların önünde oluşmuştur ve bu oluklardan
sadece yuvarlanan taşlar gelmez, zaman zaman sular akar, hatta çığlar gelir. Bu durumda sade kayşat
konileri, akarsu birikinti konilerine yada çığ konilerine dönüşmeye başlar. Böylece şekilde 3,38 de
gösterilen teorik model, şekil 3.45’deki bir akma kanalı içeren modele dönüşür. Akma olayının daha
belirgin olduğu durumlarda koninin tepe noktasından yukarılardaki kanal uzun olur (Şekil 3.46,3.47).

3.44. Eğirdir gerisinde kayşat konileri dizisi.
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Açıklandığı üzere kurak bölgelerde kayaçlar genellikle taneler halinde ufalanır. Bunların
arasında toz boyutunda taneler oldukça azdır, oluşan ufak taneler ise rüzgârlarla yahut seyrek de olsa
yağan yağmur taşınır götürülür. Ancak, kurak bölgelerde killi kayaçlardan oluşan yamaçlar da vardır.
2

1

AKMA KANALI

1

2

3.45. Kurak bölgelerde, yamaç gerilemesi ve bir kanal önünde kayşat konisi oluşumu (Lawson,
İzbırak)

3.46. Amerika’da akarsu vadisinin kenarındaki basamakta alt alta oluşmuş kayşat konileri.

ANAKAYA - BEDROCK

3.47. Fiziksel ufalanma nedeniyle bir yamaçta paralel gerileme ve akma kanalı önünde kayşat
konisinin belirmesi (Louis).
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Buralarda doğal olarak büyük kayşat konileri oluşamaz. Buralarda zaman zaman görülen sağanak
yağışlar ile yüzeysel bir erozyon (sheetwash), selcik ve sel yarıntıları etkindir. Gerçekten kurak
bölgelerde düzensiz aralıklarla meydana gelen sağanak yağışları, yamaçta birikmiş ince ufalanma
malzemesini de içine alarak ağdalı bir çamurseli (mudflow) halinde akar. Geniş bir yüzeyi kaplayan bu
taşkınlar (sheetflood) eteklerde yaygın çamur seli (mudflow) yada moloz akması (debrisflow) örtüleri
oluştururlar. 1985 yılında Güney Amerika’da faaliyete geçen Nevado el Ruiz yanardağı yamacında
aniden eriyen karların suları, dağınık tüf örtüsünü de içine alarak çamur selleri halinde akmış ve
binlerce kişinin ölümüne neden olmuştur. Kurak bölgelerde yağış kesilip sel suları sızıp, buharlaşınca
eteklere yayılan çamurlar oralarda az eğimli yayvan düzlükler oluştururlar (Şekil 3.78,3.79).

3.48. Nemli bölgelerde hareketli ve kalın bir yüzeysel örtüyle kaplı yamaçta kancalaşma (creep) olayı.

3.49. Kancalaşma (Creep) olayı yamaçların şekillenmesinde oldukça etkilidir. Yukarıda yamaç
örtüsünün altında kancalaşmış anakaya görülmektedir.
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3.50. Eğimli ve yüksek dağlık yerlerde yamaç molozu sürüklenmesi (creep) nedeniyle eğilmiş ağaçlar.

3.51. Kancalaşma (creep) eğimli dağlık alanlarda sıkça rastlanan bir durumudur.

3.53. Yağmur damlası aşındırması. Taş parçalarının bulunmadığı yerlerde, yaklaşık 5 cm kalınlığında
bir toprak aşınıp yıkanmasıdır.
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Nemli bölge yamaçlarında yeterli su olduğu için, kimyasal ayrışma ile killi materyalin
çoğunlukta bulunduğu kalın bir günlenme örtüsü oluşmuştur. Bu kalın yüzeysel örtü, yerçekimi etkisi
altında ve ıslanma-kuruma, şişme-büzüşme, donma-çözünme gibi olaylar, üst yamaçtaki malzemenin
itmesi nedeniyle yamaç aşağı hareket eder. Bu örtü, hareketi sırasında, dipteki anakayadan da
parçalar koparır (Şekil 3.48, 3.49). İşte bu olaya sürünme (creep), kancalaşma gibi isimler verilir. Böyle
sürüklenen yamaçlarda ağaçlarda bükülmeler (Şekil 3.50), duvarlar ve çitlerde devrilmeler (Şekil
3.51), yollarda kayma ve kamburlaşmalar meydana gelir.
Nemli bölge yamaçlarında, kancalaşma yanında, yüzeye düşen yağmur damlalarının çarparak
aşındırması, özellikle yamaçların yukarı bölümlerinde önemli bir etmen olarak ortaya çıkar. Düşen
damla yere çarpınca suları ve ufak taneleri havaya sıçratır ve harekete geçirir (Şekil 3.52). Böylece
hareket eden tane, akan sulara kapılarak bir miktar sürüklenir. Milyonlarca su tanesinin benzer etkisi
altında üst yamaçlarda yüzeysel aşınma olur (Şekil 3.53). Bu olay özellikle sağanak yağışlı iklimlerde
etkindir. Yağmurların damla aşındırması yanında, yüzeysel akan selinti sularının (rainwash) da
aşındırıp taşıması sonucu yamaçların üst bölümünde, her yağmur yağışında sürekli aşınmakta olan bir
açık alın (free face) vardır. Burada yüzeysel akış egemen olduğu için, genellikle herhangi bir su akış
oluğu görülmez (Şekil 3.54,3.55).

Su süpürmesi ve kancalaşma
Rainwash and soilcreep

A
Eğim değişim noktası
Point of inflexion

A
B

Selcik yarıntısı
Rill wash
Yatak erozyonu
River bed

B
C

3.55. Aşınım olayına göre yamacın bölümleri (Erol).

3.56. Selcik yarıntılarının aşındırdığı bir
tarla.
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Yüzeysel akışlı selinti sularının etkili olduğu yamaç üst bölümünün biraz altında, selinti
sularının azar azar içinde toplandığı birtakım ince kanallar oluşmaya başlar. Yamacın orta
bölümündeki bu kanallara selcik yarıntıları (rillwash) denil ir (Şekil 3.54, 3.55, 3.56). Genellikle 3-5 cm
derinlikteki selcik yarıntıları daha çok çıplak yamaçlarla, yeni sürülmüş tarlalarda oluşur ve yağmur
kesilince şekilleri bozularak kaybolurlar. Bir sonraki yağmurda aynı yerde başka selcik yarıntıları
oluşur. Bu yarıntılar bir yamaçta toprak erozyonunun başladığının belirgin işaretidir. Otlarla kaplı
yamaçlarda ot örtüsü, yukarıda tanımlanan biçimindeki yarıntıların oluşumunu engeller.

3.57. Bitki örtüsünün yok olduğu yerlerde toprak erozyonu hız kazanır.
Ancak oralarda da, ot örtüsünün yırtıldığı bölümlerde parçalar halinde bir toprak erozyonu
başlar (Şekil 3.57). Bu gibi yerlerde aşırı otlatma, yol kazıları vb nedenlerle yapılan olumsuz etkiler,
sonradan önü alınamayacak gelişmeleri başlatır. Toprak erozyonunu önlemek bakımından orman
ağaçlarının köklerinin çok olumlu etkileri vardır, ancak özellikle yol yarmalarında yapılan kazılar
köklerin bu etkisini ortadan kaldırabilir (Şekil 3.58,3.59).

3.58. Bitki örtüsünün zayıf olduğu, dolgulardan meydana gelen arazilerde toprak şiddetli biçimde
taşınmaya başlar. Böyle yerlerde selcik yarıntıları gully ve riller ortaya çıkar.
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3.59. Devrilmiş bir ağacın kök yapısı bitkilerin toprağa ne kadar güçlü ve yoğun olarak tutunduğunu
göstermesi bakımından önem taşır.
Nemli, yarı nemli bölge yamaçlarının orta ve alt bölümlerinde, yukarıdaki selcik
yarıntılarından gelen sular, daha derin sel yarıntıları (gully’ler) içinde toplanmaya başlar. Sel yarıntıları
genellikle 1 metreden daha derin ve geniştir ve yerlerini yıllar boyu korurlar ve yamaçların dilimler
halinde yarılmasına neden olurlar (Şekil 3.60, 3.61). Hızlı aşınan yamaçların eteklerindeki vadi tabanı
düzlüklerinde de sel yarıntıları oluşmaktadır (Şekil 3.62, 3.63, 3.64).

3.60. Bir yamaçta sel yarıntılarının gelişimi (Cotton).
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3.61. Pötürge Tepehan dolayında yamaç erozyonu ve sel yarıntıları.

3.62. Sel yarıntıları, uygun litolojilerin yüzeylendiği yerlerde kısa zamanda şiddetli erozyonun
varlığına yol açar.
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3.63. Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde erozyon şiddetli bir gelişim gösterir.

3.64. Afrika’da çıplak arazide ortaya çıkan bir sel yarıntısının kısa sürede yaşanan gelişimi.
Killi ve ince taneli kayaçlardan oluşan nemli bölge yamaçlarında selcik yarıntılarının etkileri
daha güçlü olur, bu yamaçlar ince dilimler halinde yarılır. Selcik ve sel yarıntılarının etkisiyle böyle
derin yarılmış parçalanmış yamaçlara Anadolu’da kırgıbayır, dilikbayır (badlands) gibi isimler verilir
(Şekil 3.65). Yamaçlar kumlu yada tüflü olduğu takdirde, yarıntılar daha derin, yarıntı yamaçları daha
dik eğimli olur, sütun yada baca biçimli şekiller belirir (Şekil 3.66). İç Anadolu’da Göreme’nin tüflü
arazisinde, damla erozyonu ile sel yarıntılarının ortak etkileri altında ilginç yamaç konileri, yani
peribacaları (earth pillars) oluşmuştur (Şekil 3.67,3.68). Yamaçları oluşturan kayaçlar aglomera (Şekil
3.69) veya kumtaşı olursa (Şekil 3.70) yamaç sütunları halinde şekiller oluşur.
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3.65. Yüzeysel süpürülmenin uygun lito-stratigrafilerle birleştiği yerlerde, kırgıbayır (badlands) adı
verilen bozuk araziler ortaya çıkar.

3.66. Göreme’de homojen tüflü arazide oluşumu yeni başlayan peri bacaları.
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3.67. Göreme’den, Hasan Dağı yönünde tüflü arazide çeşitli tiplerde peribacaları vardır.

3.68. Göreme kuzeyinde, homojen olmayan tüf katmanlarında oluşmuş takkeli peribacaları.

3.69. Bir vadide selektif erozyon sonucunda oluşan, peribacası benzeri sütunlar.
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3.70. Yamaçlar boyunca selektif erozyonun ürünü olarak ortaya çıkan peribacası benzeri çeşitli kaya
sütunları.
Tablo 3.3. Kütle hareketi tipleri
Kuru
Kayma
Akma

Heyelan
Çökme

Yarı yaş

Yaş

Kaya blok çakıl kum
kil toprak
Devrilme
Kayma-akma Akma
Düşme
Yuvarlanma Sürünme
Dökülme
Dökülme
(Dönel ve düzlemsel hareket)
Karmaşık
Dikey yönlü

3.5. Yamaçlarda kütle hareketleri. Heyelanlar.
Yamaç oluşumu üzerinde, başlangıçtaki genel açıklamalarda belirtildiği üzere, bir yamaçta
dengeli bir gelişim olmazsa, orada bir enerji birikimi meydana gelir ve sonunda kaydırıcı güçler
üstünlük kazanarak hızlı ve yıkıcı bir yamaç kayması, geniş anlamıyla, heyelan oluşur (Şekil 3.71).
Kütle hareketlerinin özelliğini belirleyen başlıca nedenleri kayaçların bloklu, taneli, kumlu, killi,
topraklı olması; zeminin kuru yada ıslak bulunması ile hareket eden kütlenin büyüklüğü, hacmidir
(Tablo 3.3).
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t
0

A

t

B

t

1

C

t

2

D

t

3

E

S

3.71. Krip ve heyelanın zamana bağlı hareketi (yer değiştirmesi) t=zaman, s: yer değiştirme, A: Krip
(Yıllar): Heyelana hazırlık (Aylar - Yıllar): Heyelan (dakika, gün): D: yavaşlama (gün-ay):
Duraklama (aylar-yıllar). Erguvanlı
Bloklu, taneli, kumlu kütlelerde genellikle az hacimli devrilme, düşme, yuvarlanma, dökülme
gibi olaylar görülür (Şekil 2.81, 3.72, 3.73). Killi ve ıslak zeminlerde ise genellikle akma olayları (Şekil
3.74, 3.75, 3.76, 3.77); kurak bölgelerin kalın fiziksel ufalanma materyali ile örtülü yamaçlarında ise
şiddetli sağanak yağışları etkisiyle büyük breş akmaları görülmektedir. Bloklu, taneli, killi kayaçların
üst üste veya iç içe bulunduğu homojen olmayan ve zeminlerde kayma-akma olaylarına rastlanır
(Şekil 3.80, 3.81). Buralarda killi ara maddeleri (matriks) ve su üstteki ağır blokları kaydırıp taşıyıcı bir
rol yüklenir (Şekil 3.82).

3.72. Moğolistan’da, Gobi - Altay depremi sırasında oluşan bir fay yamacında, düşen toprak blokları
(Gorshkov).
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3.73. ABD’de yaşanan bir kaya düşmesinin görünüşü.

3.74. 2008’de Çin Sichuan depremi esnasında yaşanan heyelan, bir akarsu vadisini tıkayarak göl
oluşmasına yol açtı.

3.75. Türkiye’de gerçekleşen bir çamur akması, etkileri bakımından doğal afettir.
138

3.76. ABD’nde yaşanan bir çamur akması.

3.78. ABD’nde dengesi bozulan bir yamaca, gevşek dokuya sahip dolgulardan inen bir toprak akması
görülmektedir.
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3.79. ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir moloz akması.

3.80. A.B.D.’de bir heyelanın krokisi (Strahler).
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3.81. Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşen bir heyelan.

3.82. Dönel tip (slump) bir heyelan. Burada killi yamaç üzerindeki ağır kumtaşı blokları kaymıştır
(Strahler).
141

3.83. A.B.D.’de Little Glass Mountain’de yaşanan bir kaya akması.
Soğuk iklimlerde suyun yerini buz alırsa, bloklu taneli kütle hareketlerini donup eriyen buz
kolaylaştırır ve kaya buzulları şeklinde bir hareket belirir (Şekil 3.83). Sürekli donmuş zemin üzerindeki
(permafrost) killi örtülerde ise soliflüksüyon adı verilen yüzeysel çamur akmaları görülür. Eğer kütle
hareketleri az hacimli ve homojen bir kaya içinde ise daha çok dönel çökmeler (Şekil 3.82, 3.84)
tabakalı çatlaklı bir kayaç içindeyse düzlemsel hareketler görülür (Şekil 3.82, 3.84).

A

C

B

D

3.84. Doğada görülen kayma türlerinin kesitleri. A) Dairesel B) Dairesel – Düzlemsel C) Düzlemsel
D) Düzlemsel kamalı (Erguvanlı)
Büyük hacimli kütle hareketleri genellikle çeşitli katmanlardan oluşan, çeşitli hareket
şekillerinin birlikte görüldüğü karmaşık sistemlerdir. Bunlara genel olarak heyelan adı verilir (Şekil
3.85, 3.86). Böyle büyük bir heyelanda esas itibariyle üç ana bölüm bulunur: (a) sökülme, göçme
bölümü (b), akma kanalı (c), yığılma, topuk bölümü. Yamaç hareketleri olmamakla birlikte yeraltı
mağaralarının çökmesi sonucunda oluşan dikey göçmeleri de kütle hareketleri arasında saymak
gerekir (Şekil 3.88 A, B).
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Sökülme yeri
Scarp

Yığılma yeri
Landslide debris

3.85. Bir heyelanın ana bölümlerinin haritada görünüşü (Erol).

Yığılma yeri
Landslide debris

Kopma Kayma
Slides

3.86. Bir heyelanın boyuna kesiti (Small).

3.86. Orta Amerika ülkesi Guatemala’da yaşanan bir çökme ile oluşan “çökme dolini” dört kişinin
ölümüne yol açmıştır.
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3.88. B. Bir çöküntü dolininin oluşumu (Erol).
3.6. Oluşumlarına göre yamaç tipleri.
Bundan önceki bölümlerde açıklandığı üzere yamaçlar yer şekillerinin en canlı, hareketli ve
karmaşık bölümlerinden birisidir ve iklime, kayaçlarına, yer yapısına, kendisini oluşturan süreçlere
bağlı olarak birçok farklılıklar gösterirler.
Bir yamacın bölümleri.
Genel olarak tanımlanırsa, kütle hareketlerinin özelliğine göre (Şekil 3.55) yamacın su
süpürülmesi ve kancalaşmanın etkin olduğu bir üst bölümü (A), yani açık alını (free face); selcik
yarıntılarının etkili olduğu bir orta bölümü (B), birikintiler ve sel yarıntılarının bulunduğu bir daha alt
bölümü (C) vardır. Yamacın üst kenarına kaş (bluff) adı verilir. Kurak bölgelerde kaş keskin bir çizgi
halindedir ve kaştan ötede yamaç dışında kalan yerlerin yamaç üzerinde herhangi bir etkisi görülmez.
Ancak nemli bölgelerde, kaşın ötesindeki yerlerden yamaca doğru su ve ufak taneli materyal gelir ve
oralarda da yamaca doğru hafif bir eğim belirerek yamaca derecede bir geçiş bölümü (waxing slope)
bulunur (Şekil 3.89).
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3.89. Bir ılıman bölge yamacının bölümleri. A en üst yamaç, B üst yamaç, (açık alın), C Orta yamaç, D
alt yamaç, a kayşat, b toprak (King, Fair, Thornbury).
Yamaç profilleri kurak bölgelerde dik olup eteğe keskin bir kenarla geçilir, bu yamaçlarda kaş
da belirgindir. Nemli bölgelerde ise yamaç daha yatık olup eteğe geçiş derecelidir. Bural arda kar az
belirgindir. Yamaç eğimi genellikle yamaçları oluşturan kayaçların özelliği ile etkin dış güçlerin
arasında oluşan denge durumunu yansıtır. Yerel koşullara göre belirmiş bölgesel denge yamacı eğim
derecesi, koşullar değişmedikçe aynı kalır ve yamaç bu eğimini koruyarak düzenli biçimde aşınır,
geriler. Buna yamacın paralel gerilemesi (parallel retreat of slope) denilir (Şekil 3.90).

Y d
hızı
Y Yükselme
Rate of uplift
hızı
d Yarılma
Rate of dowcutting

Y= d

3.90. W.Penck’e göre yamaç gelişme tipleri (Erol).

Ancak değişen iklim ve taban düzeyi koşulları yamaç eğimlerinde değişiklikler meydana
getirebilir. Örneğin W.Penck’e göre bir bölge hızlanan bir tektonik yükselmeye maruz kalıyorsa, yâda
bir yerde hızlanan bir taban düzeyi alçalması akarsuların yatağının giderek derinleştirilmesini
gerektiriyorsa oralarda dış bükey şekilli yamaçlar gelişmeye başlar (Şekil 3.90). Aksine bir yerde taban
düzeyi yükselmesi, yada bölgenin alçalması akarsu etkinliğinin azalmasına ve iç bükey yamaçların
oluşmasına neden olabilir (Şekil 3.90). Ancak W. M. Davis’e göre, bölgesel bir aşınım döneminin
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başlangıcında dik olan yamaçlar, döneminin sonlarına doğru aşınım ilerledikçe yatıklaşır ve sonuçta
geniş bir dalgalı düzlük (peneplen) oluşur. Yani Penck’e göre yamaç eğimleriyle bölgedeki tektonik
gelişme, Davis’e göre ise bölgesel dönemli gelişme (erosion cycle) arasında bir ilişki vardır (Şekil 3.91).
Penck ve Davis görüşlerinin tartışmasına daha sonra tekrar dönülecektir.

W.Penck

W. M. Davis

3.91. W. Penck ve W.M. Davis’in yamaç gelişmesi hakkındaki görüşlerinin karşılaştırılması (Cotton).
Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre yamaç profillerinin dikliği, sürekliliği ve
gelişimi yönünden tektonik hareketlerin, yamaç oluşum süreçlerinin, kayaç özelliklerinin ve
yamaçlardaki tabakalaşmanın ayrı ayrı etkileri vardır. Bir yamaçta profil her şeyden önce ilk (initial)
yamacın biçimine bağlıdır (Şekil 3.6). Örneğin fayların oluşturduğu yamaçlar genellikle dik ve sarp
olurlar (Şekil 3.92). Dayanıklı kayaçlardan oluşuyorlarsa, yamaçları boyunca biçimlerini korurlar.
Özellikle döner kaymaların oluşturduğu heyelanlı yamaçların da kopma yüzeylerine (aynalarına)
tekabül eden üst bölümleri dik olur. Fay yamaçları incelenirken böyle heyelan etkileriyle yumuşak
kanadın aşınması sonucu oluşan terselme basamaklarının yanıltıcı etkilerine karşı dikkatli olmak
gerekir.

Kaymış kütle
Slipped mass

Faylanmış kütle
Faulted mass

3.92. Kayma ve faylanma yamaçları (Small).
Jeomorfolojik süreç bakımından, kaşdan aşağı doğru doğru gelişen yamaç erozyonunun
serbestçe sürdüğü ve bir düzlükte sonra eren dengeli yamaçlarda içbükey bir denge profili görülür
(Şekil 3.93 A). Ona karşılık derinlemesine aşındırma yapan akarsuların dipten oyduğu yamaçlarda, dik
ve düz uzanışlı bir yamaç profili görülür. Tabanı dolduran ve yanlamasına aşındırma yapan akarsuların
dipten oyduğu yamaçlarda ise iki bölümlü bir profil görülür (Şekil 3.93).
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KAŞ DÜZEYİ

KD

KD

TD

TD

A

TD

B

TABAN DÜZEYİ

c

3.93. Yamaçları dipten oyan akarsuların etkileri (Erol).
Homojen kayaçlardan oluşan ve tek evreli bir jeomorfolojik gelişme gösteren yamaçların
eğimleri düzenli, farklı katmanlardan oluşan yada çok evreli bir gelişme gösteren yamaçlar ise eğim
dereceleri değişen yada düzensiz olan bir profile sahiptir. Heyelan yamaçları da genellikle düzensiz bir
uzanış gösterir.

3.94. Yapının yamaç profili üzerindeki etkisi (Erol).
Yer yapısının yamaç eğiminin sürekliliği üzerindeki etkisi de oldukça önemlidir. Genellikle
söylenirse homojen ve killi kayaçlardan oluşan yamaçlar kumlu ve taneli olanlara oranla daha yatıktır
(Şekil 3.94). Dikey katmanlı yerlerde yamaçlar oldukça dik, yatay katmanlı yerlerde ise daha az diktir.
Katman alnına tekabül eden yamaçlarda yine dik bir profil; katman eğimine uygun yamaçlarda, yani
eğim yamaçlarında çok zaman katman yüzeyine uygun düzlemsel kaymalar görülür.

3.95. Eğim yamacı üzerinde toprak kayması.
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4. AKARSU AŞINDIRMA SÜRECİ
Akarsular yeryüzü üzerinde yaygın yer şekli oluşturmak yönünden en etkin dış güç olduğu
için, jeomorfoloji çalışmalarında akarsuların oluşturduğu yerşekilleri öncelikle ele alınır. Yine bu
nedenle akarsu jeomorfolojisi için “normal erozyon” sözü de kullanılmaktadır. Ancak bu noktada
hemen belirtmek gerekir ki, normal erozyon sözcüğü “en çok görülen erozyon olayı” anlamında
kullanılmakta olup, rüzgâr, buzul, deniz dalgaları v.b. öteki güçlerin etkilerine anormal erozyon demek
gerekmez. Burada yine belirtilmesi gereken bir başka nokta, akarsu erozyonunun en çok görülen bir
etki olmasına rağmen, akarsuların tek başlarına değil genellikle başka dış güçlerle birlikte etkili olması,
ancak akarsuların daha güçlü olmaları nedeniyle bir alandaki şekillenmeye egemen olmaları, o
şekillere adeta damgalarını vurmalarıdır. Bu nedenle akarsu şekilleri incelenirken, öteki dış ve iç
güçlerin bu şekillenmedeki payını da açıklıkla belirtmek gerekir. Ancak bu olayı, daha önceki
paragraflarda açıklanmış olan denüdasyon kavramı ile karıştırmamak gerekir. Denüdasyonda bölgesel
bir aşınım söz konusudur ve bu aşınımda genel olarak herhangi bir dış veya iç gücün egemenliğinden
söz edilemez. Bununla birlikte, söz konusu bölgenin örneğin kıyı kesiminde dalgalar, kıyı ovalarında
akarsular veya rüzgârlar, dağlarında buzullar biraz daha fazla etkili olabilir, ancak bölgenin tümündeki
şekillenme de hangi olayın egemen olduğunu saptamak mümkün değildir. Onun için böyle
şekillenmelerini belirlemek için aşınım (denüdasyon) terimi kullanılır; o geniş bölgenin ayrı ayrı
kesimlerinde ise, herhangi bir dış, yada iç güç egemen olduğu takdirde oralarda akarsu (fluvial) kıyı
(litoral), buzul (glasyal) yada volkanik jeomorfolojiden söz edilir.
Yeryüzünde erozyon süreçleri içinde, en etkin ve karakteristik süreç akarsu erozyonu olduğu;
akarsu etkinliği ile oluşan akarsu yerşekilleri arasında da akarsu vadileri tipik olduğu için, incelemeye
akarsu vadilerini ele alarak başlamak uygun olur.
Akarsu vadileri
Bir akarsu vadisi kısaca “sürekli eğimi olan dar ve uzun bir çukurluktur”. Vadiyi oluşturan
akarsuların akabilmesi için bir eğime gerek olduğundan “sürekli eğime sahip olmak” bir akarsu vadisi
(Fluvial valley)’nin en belirgin özelliğidir ve onu benzer başka dar ve uzun çukur yer şekillerinden ayırt
eder. Gerçekten yeryüzünde örneğin buzul vadileri (Glacial valley’s), çöküntü vadileri (rift valley’s) de
vardır. Fakat dış görüntüleri akarsu vadilerine benzese de buzul veya çöküntü vadilerinin sürekli bir
eğimi mevcut değildir. Çöküntü vadileri, yada hendeklerinin tabanında, oluştuğu sıralarda çeşitli
çanak eşikler vardır ve bu çanakları çok zaman göller doldurur. Buzulları erikten sonra bir buzul
vadisinin tabanında buzulun oyduğu çanaklar yada buzultaş (moren) eşiklerinin bulunduğu gözlenir.
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Böyle vadilerde de dizi dizi göller bulunur. Sürekli eğimi olmayan bu vadilere zamanla akarsular
yerleşirse, o akarsular gölleri alüvyonlarla doldurup, eşikleri yararak o vadilere de sürekli bir eğim
kazandırır ve bir akarsu vadisine dönüştürür. Ancak oluşumu akarsulara bağlı olmayan böyle dar ve
uzun çukurluklara “akarsu vadisi” denilemez. Bu nedenle, içinde sonradan yerleşmiş akarsular
bulunsa dahi buzul vadileri yada çöküntü çukurlarını normal akarsu vadilerinden ayırt etmek gerekir.
Çok zaman, sonradan akarsularla işlenmiş buzul yada çöküntü vadilerinin boyutlarına oranla, onların
içine yerleşmiş akarsular küçük (cılız) kalır, bunlar hacim yönünden uyumsuz (misfit) akarsulardır.
Hâlbuki gerçek bir akarsu vadisinde akarsu hacmiyle oluşturduğu vadinin boyutları yani derinliği ile
genişliği arasında her zaman bir uyum vardır. Örneğin İsviçre dağları arasındaki vadiler çoğunlukla
bugün içlerinde akarsuların aktığı eski buzul vadileri, Batı Anadol u’da bugün içinde Gediz, Büyük
Küçük Menderes akarsularının aktığı vadi görünümlü büyük oluklar, eski çöküntü hendekleridir. Bu
nedenle akarsuların oluşturduğu vadileri, başka dar uzun çukurluklardan ayırt eden özelliklerini
dikkatle incelemek gerekir.

Kaynak

(TD)
Taban
Düzeyi Dökülme yeri
4.1. Bir akarsu vadisinde enine ve boyuna yanay ilişkileri (Erol).
Akarsu vadilerinin en belirgin bir özelliği, kendisini oluşturan akarsuların akışına uygun bir
biçimde gelişmiş enine ve boyuna yanaylara (profil) sahip olmasıdır (Şekil 4.1). Vadinin boyuna
yanayı, akarsu doğduğu kaynak ile döküldüğü ağız arasında sürekli eğimi olan, parabol biçimli bir
eğridir. Bu eğrinin kaynak yakınındaki eğimleri daha diktir ve dökülme yerine doğru giderek yatıklaşır,
ancak bu yatak eğimi hiçbir zaman sıfır olmaz. Vadinin enine yanayı, iki kenardaki kaş düzeyi ile
akarsu yatağı arasında yine parabol biçimli iki bölümden oluşur (Şekil 4.1). Bu nedenle vadinin enine
yanayı bu parabol biçimli iki parçanın birbirini tamamlamasıyla oluşmuş bir oluk şekli gösterir.
Vadilerin bu şekli, akarsu yatağında akan akarsuyun doğrudan yada dolaylı etkisi altında geliştiği için,
vadilerin enine boyuna yanayı birbirine ve akarsu hacmine uyumlu bir bütün oluşturur. Onun içinde,
vadi incelemelerinde bu üç ögenin birlikte değerlendirilmesi esastır. Ancak bu bütünün (kompleksin)
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anlatımını kolaylaştırmak amacıyla önce bir vadinin enine, sonra boyuna yanaylarının (profilleri)
gelişiminin ele alınması uygun olacaktır.
4.1. Akarsu vadilerinin enine yanayı.
4.1.1. Vadi enine yanayının ögeleri.
Gelişmiş bir tabanlı vadinin ögeleri şunlardır (Şekil 4.2, 4.3).
Akarsu yatağı, vadiyi oluşturan akarsuyun içinde aktığı dar ve uzun su oluğudur. Akarsu yatağı
(River bed, River channel) genellikle bütün yıl suyla dolu olur. Yatağı içinde akan akarsular yatağın dibi
ve kenarlarını doğrudan doğruya aşındırır, yatağın iki yanındaki vadi yamaçlarını da dipten oyarak
kayaçları oluşturan tanelerin aşağı yuvarlanmasına neden olur. Böylece akarsular yataklarını
aşındırarak, aşınma mahsullerini taşıyıp götürerek, yataklarını derinleştirip yamaçları geriletir ve
sonuçta dar uzun bir çukurluğu, yani vadiyi meydana getirir. Akarsu vadisinin belirli bir kesimindeki
yatak, vadinin oradan yukarıdaki bölümlerinde aşınım olayları için bir baz (taban) oluşturduğu için
oradaki akarsu yatağına taban düzeyi (kaide seviyesi, base level) denir. Deniz düzeyi bütün vadi
sistemi için ana taban düzeyi (fundamental base level), akarsu yatağının vadi boyundaki herhangi bir
noktası da, kendinden yukarıdaki vadi bölümleri için bir yerel taban düzeyi (local base level)
oluşturur. Taban düzeyi vadi oluşumunu denetleyen en önemli etmendir.
Vadi tabanı. Bütün akarsu vadilerinde bulunmamakla birlikte, gelişmiş vadilerde akarsu
yatağının iki kenarında taban düzlükleri uzanır. Vadi tabanı (valley bottom) adı verilen bu düzlükler
yanal yönde kayan akarsu mendereslerinin iç kenarında, yani yığınak alanlarında oluşan birikintiler
(point bar deposits), taşkınlar sırasında getirilen alüvyonlar ya da yan dere birikintilerinden oluşur. Bu
nedenle vadi tabanlarında hemen her zaman ince, yada kalın bir alüvyal örtü vardır. Bu farklı oluşum
süreçlerine bağlı olarak, vadi tabanlarının farklı bölümleri belirtilmiştir. Akarsu mendereslerinin
salınımları sırasında oluşan vadi tabanı kesimine menderes kuşağı (meander belt) (Şekil 4.1);
menderes kuşağı kenarlarında, yan dere dolguları ile oluşmuş taban kesimine yüksek vadi tabanı;
zaman zaman taşkın sular altında kalan kesime taşma tabanı (flood plain); hepsine birlikte de genel
olarak vadi taban düzlükleri (valley floor) adları verilir.
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4.3. Almanya’da, Enkrich dolayında Mosel vadisi. (Şekil 4.2. ile karşılaştırınız)
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Duruma göre bir vadi tabanında bu üç kesim ayrı ayrı belirebileceği gibi, bazı kesimler
oluşmamış da olabilir, yada örneğin taşma tabanı menderes kuşağının bir kısmını tamamını yada
yüksek tabanın çukur bölümlerini kaplayabilir. Ancak vadilerden yaralanmada bu kesimlerin iyi
değerlendirilmesi gerekir. Örneğin yollar, köyler v.b. kalıcı yapıların taşma tabanı dışında yani yüksek
tabanda inşa edilmesi; nispeten yavaş değişen menderes kuşağının tarım alanları, taşma tabanlarının
ise daha kısa süreli kullanım, örneğin hayvancılık yapılan, kum – çakıl çıkarılan yerler olarak
değerlendirilmesi uygundur.
Vadi yamacı. Vadi tabanlarının, taban yoksa vadi yatağının iki kenarında az yada çok eğimli iki
yamaç bulunur. Yönümüzü akarsuyun akış yönüne çevirdiğinizde sağımızda kalan yamaca sağ yamaç,
solumuzdakine de sol yamaç denilir. Her ne kadar vadinin belirli bir kesiminde yamaçları coğrafi
yönlere göre kuzey, güney, doğu yada batı yamaçlar diye tanımlamak mümkün ise de, akarsu vadileri
sürekli yön değiştirdiği için, vadi yamaçlarını sağ ve sol olarak tanımlamak daha uygundur. Vadi
yamaçları, daha önce de değinildiği gibi, yatağında akan akarsuların dipten oyması ile oluşmaya
başlar. Dipten oyulma yamacın üst bölümündeki tane ve kütlelerin dengesinin bozulmasına n eden
olduğu için o taneler yamaç aşağı yuvarlanır ve yamaç zaman içinde geriler, buna yamaç gerilemesi
(slope reccession) adı verilir. Bu durumda akarsu yatak erozyonu yamaç gerilemesinde hem doğrulan
hem dolaylı etki yapmaktadır. Akarsu mendereslerinin dış kenarında suların çarpmasıyla akarsu
tarafından dipten oyulan vadi yamaçlarının dibinde yarımay biçimli oyuntular, yarlar oluşur. Bunlara
akarsu çarpak’ı (river cliff) adı verilir. Ortalama 1-5 metre yükseklikteki böyle çarpak dikliklerinin
üstünde, yamaçlarda yine yarımay biçimli oyuk yamaç bölümleri (cusp’lar) gelişir. Yamaçların yarımay
biçimli oyuk bölümleri arasında ise burunlar (spur) bulunur. Vadi yamacı gerilemesinde ana neden
dipten oyulma olmakla birlikte, yamaç üzerine yağan yağmur suların yıkanması (rillwash), ana kayanın
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özelliğine göre çeşitli kaya yuvarlanmaları (rock fall), kaymalar (rock slumping), akmalar (earth flow)
ve heyelanların (landslide) da yamaç gerilemesinde yardımcı etkileri vardır.
Vadi kaşı. Akarsu vadisi yamaçlarının üst kenarında, akarsuyun doğrudan ya dolaylı etkilerinin
erişebildiği kesim ile akarsu etkisi dışında kalan yerler arasında bir sınır vardır. Bu sınır çizgisi, hemen
bütün vadilerin iki kenarında bir çıkıntı, eğim dikleşme çizgisi halinde kendini belli eder. İnsanların
kaşına benzetilerek sınır çizgisine de vadi kaşı (bluff) adı verilmektedir. Kaş sözcüğü Anadolu’daki dik
yarların üst kenarını tamamlamak için kullanılan bir deyimdir. Vadi erozyonu, vadinin iki yanındaki bu
kaş çizgileriyle akarsu yatağı arasında olduğu, kaş düzeyi (çizgisi) ötesinde ise vadi oluşumundan
başka süreçler etkinlik gösterdiği için, jeomorfolojide kaş düzeyi kavramına yeterince yer vermek
gerektiğini burada vurgulamak yerinde olur. Bu kitabın yazarına göre akarsu jeomorfolojisinde en az
taban düzeyi kavramı kadar, kaş düzeyi kavramına da yer vermek gerekir. Çünkü vadilerin iki
kenarındaki kaş düzeyi çizgileri vadinin yukarısına doğru birbirine yaklaşarak uzanır ve kaynak
noktasında birleşirler ve akarsu vadisi bu kaş düzeyi – kaynak noktaları ile taban düzeyi – dökülme
yerleri (mansap, akarsu ağzı) arasında gelişir (Şekil 4.1). Başka bir sözle taban düzeyi (TD) vadi
oluşumunun alt sınırını, kaş düzeyi (TD) üst sınırını belirler.
4.1.2. Vadi enine yanayı oluşumunu denetleyen etmenler.
Bütün yer şekilleri gibi vadilerin oluşumu da, kitabın girişinde süreçler bölümünde açıklandığı
üzere dört grup etmen tarafından denetlenmektedir (Şekil 4.5). Bunlar sırasıyla şöyle özetlenebilir:
(1). Yükseklik farkı. Akarsular bir vadiyi oluşturan güç olduğuna göre, vadi kazılması her şeyden önce
akarsuyun potansiyel enerjisine, bu enerjinin değeri de kaş düzeyiyle (KD) taban düzeyi (TD)
arasındaki yükseklik farkına (h) bağlıdır. Başka bir sözle, taban düzeyi derinde olan vadilerde,
akarsuyun doğrudan etkisi ve derinlemesine aşındırma gücü fazla vadi dar ve derin olur. Taban
düzeyindeki alçalmalar, kaş düzeyindeki yükselmeler bu değerleri yeniden etkiler.
Dış güçler
Yamaç gerilemesi
3 External lorces
Slope recession KD Kaş düzeyi

2
1
4
TD. Taban düzeyi
Base level

4.5. Bir akarsu vadisi enine yanayının oluşumunu denetleyen etmenler.
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(2). Yamaç gerilemesi. Vadi şeklinin belirmesinde ikinci önemli etken, akarsuyun doğrudan etkisini
ortaya koyan yatak erozyonu ve dipten oyulma yanında, yatağın dolaylı etkilerini yönlendiren yamaç
gerilemesi olaylarıdır. Bunların etkisiyle yamaçlar dik, yatık, iç bükey yada dışbükey şekilde olabilirler.
Yamaç gerilemesinde payı olan çeşitli olaylara daha önceki bölümlerde değinilmiş bulunmaktadır.
(3). Dış güçler. Bölgede etkili olan dış güçler akarsuyun rejimini, yamaç gerileme, günlenme
süreçlerini, bitki örtüsü v.b. etmenleri denetlemek; iklim değişmeleri süreçlerin zamanla
farklılaşmasına neden olmak suretiyle etkilidirler. Örneğin diğer bütün koşullar aynı olsa, tropikal
kurak yada ılıman bölge vadilerinin biçimi farklıdır.
(4). Kayaçlar. Vadi tabanı ve yamaçları oluşturan kayaçların dayanıksızlığı ve yapıları (strüktürleri) de
vadini şeklinin belirlenmesinde, örneğin dar veya geniş, asimetrik veya simetrik olmasında önemli
etkiye sahiptir. Öte yandan yapıyı etkileyen genç tektonik olayların vadi oluşum sürecin de de
değişimlere neden olan dinamik bir rolü vardır. Onun için bir vadi oluşumu incelenirken yukarıdaki
etmenlerin karşılıklı etkilediklerini ve onların zaman içindeki değişimi/dengeli biçimde incelemek
gerekir.
4.1.3. Vadi enine yanayının gelişim evreleri.
Vadi oluşumu çok etkenli bir süreç olduğu için, oluşum bu sürece bağlı birtakım evreler
gösterir. Bu karmaşık süreci daha iyi anlatabilmek amacıyla önce diğer değişkenleri, yani yapı, iklim ve
tektoniği değişmez (sabit) kabul ederek sadece akarsu erozyonu sürecini ele almakta yarar vardır. Bu
varsayım fluvial jeomorfolojide “Davis’in aşınım dönemi” kavramı olarak bilinir ve bu asrın başlarında
William Morris Davis tarafından ileri sürülmüş ve süreç gençlik, olgunluk, ihtiyarlık evreleri olarak
bölümlenmiştir. Modern jeomorfolojik analizlerde diğer etkenleri de dikkate almak gerektiğini bir kez
daha vurguladıktan sonra, Davis görüşüne göre fluviyal süreçlerin vadi oluşumu üzerindeki etkileri
şöyle özetlenebilir:
Gençlik evresi. Önceki dönemlerde aşınarak az çok düzleşmiş bir bölgede yeni bir tektonik yükselme
olursa, akarsuların taban düzeyi ile yükselen kaş düzeyleri arasında bir yükseklik farkı belirir,
potansiyel bir güç kazanan akarsular, bu güçlerini kinetik enerjiye çevirerek yataklarını kazmaya
başlarlar. Bu başlangıç evresinde akarsular önce yataklarının dibini aşındırarak yataklarını olduğu yere
gömerler. Akarsuyun kinetik enerjisinin büyüklüğüne ve kayakçıların dayanıklılığına bağlı olarak
yüzlerce, binlerce yıl süren bu gömülme, yarılma sonucu orada çok dar bazen yüzlerce metreyi bulan
derin yarıntılar meydana gelir (Şekil 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10). Bu gibi dar ve derin vadilere Anadolu’da
kısık, kapız, boğaz (gorge) gibi adlar verilir. Kısıklar daha kolay eriyen ancak yıkılmayan kalkerler
içinde, çatlaklı dayanıklı magmatik ve metamorfik kayaçlarda daha çok oluştururlar. Bu gençlik
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evresinin başlangıcında vadi oluşumu (Vo), tümüyle derinlemesine yatak erozyonu (da) nun karşıtıdır.
Yani bu evrenin başlarında Vo = da .
Gençlik
Youth 1

1

2

Olgunluk
Maturity
3
4
İhtiyarlık
Old age

2

1 DE
Vadi tabanı
2 DE + YG
Valley bottom
3 DE + YG + YE
4 YG
DE Derinleme erozyon YE Yanlama erozyon YG Yamaç gerilemesi
Vertical erosion
Lateral erosion
Slope reccession

4.6. Davis’e göre vadi enine yanayının gelişim evreleri (Erol).

Gençlik evresi
Youth stage

Olgunluk evresi
Mature stage

İhtiyarlık evresi
Old stage

4.7. Vadi gelişim evreleri
(Strahler)

Fakat kayaçlar ne kadar dayanıklı, akarsu yatak erozyonu ne kadar güçlü olursa olsun, kısık
biçimli vadi belirli bir derinliğe ulaşınca yamaçlar kendisini tutamaz hale gelir, yamaç gerilemesi (yg)
devreye girerek yamaçların üst bölümünde bir açılma, genişleme meydana gelir (Şekil 4.8). O zaman
formül şöyle olur:
Vo = da + yg
Ancak böyle bir gelişme sonucunda bile derinleme erozyon, yamaç gerilemesinden güçlü olduğu için
(da>yg) kısık veya boğazın derinliği (h) vadi genişliğinden (g) fazladır (Şekil 4.5).
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4.9. Çukurova’da, Karaisalı batısında Çakıt Çayının kısık (boğaz) biçimli vadisi.

4.10. Saklıkent vadisi tipik bir boğaz (gorge)’dir. Burada kısık biçimli bir vadi, yamaç gerilemesi
sonucunda “V” biçimini almıştır.

4.11. Kısık (boğaz) biçimli bir vadinin, yamaç gerilemesi sonucu “V” biçimini almaşı (Erol).
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4.12. Akarsuların gençlik evresinde ve yataklarının yukarı kesiminde ‘V’ şeklinde akış hatları görülür.

4.13. Akarsuyun akış hattının ileri evrelerinde yamaçlar yatıklaşır.
Gençlik evresinin biraz daha ileri bir aşamasında yamaç gerilemesi sonucu taban düzeyi (TD)
ve kaş düzeyi (KD) arasındaki yükseklik farkının azalması ve zamanında etkisi ile vadi genişliği (g) ile
yükseklik farkı (h) arasındaki fark azalır, vadi yamaçları giderek açılan bir “V” harfi şeklinin almaya
başlar (Şekil 4.6, 2. Aşama, 4.11, 4.12, 4.13 ). Bu aşamaya jeomorfolojide V-biçimli vadi (V-shaped
valley) veya kertik biçimli vadi (İzbırak, Almancası Kerbtal) adı verilir. V biçimli vadilerin en belirgin
özelliği vadinin sadece bir akarsu yatağı ile dikçe iki yamaçtan oluşması vadide henüz bir vadi
tabanının belirmemiş olmasıdır. Bu gençlik evresinin geç aşamasında da henüz Vo = da + yg eşitliği
geçerlidir. Sadece şimdi artık da > yg orantısındaki etkinlik farkı iyice azalmıştır.
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Olgunluk evresi. İlerleyen dönem içinde akarsu yatağının derinleşmesi sonucu, taban düzeyi (TD) ile
kaş düzeyi (KD) arasındaki fark (h) azaldıkça akarsuyun derinleme aşındırma gücünde (da) bir
zayıflama belirir. Ancak akarsuyun hacmi azalmadığı için, su aşındırma gücünü henüz korumaktadır ve
derinleştirme gücünü kullanamayan akarsu menderesler çizmeye başlayarak enerjisini yanlara
kaydırır ve üçüncü bir güç yani yanlamasına erozyon (ya) etkinlik kazanır. O zaman denklem şöyle
olur.
Vo = da + yg + ya
Bunun sonucunda o zamana kadar V biçimli olan vadide bir taban belirmeye başlar (Şekil 4.6,
3. Aşama). Böyle vadilere tabanlı vadi (valley with valley bottom) denilir (Şekil 4.2, 4.3, 4.14, 4.15,
4.16).

Olgunluk evresinin başlarında derinlemesine aşındırma (da) henüz yanlamasına aşındırmadan
(ya) güçlüdür (da>ya) ve vadi tabanı genişlemekle birlikte derinleşmesini de sürdürür. Derinlemesine
aşındırmanın henüz etkili olduğu erken aşamada vadi tabanı üzerindeki alüvyon örtüsü incedir ve
taban bir aşınım tabanı özelliğindedir.

4.15. Taban seviyesinden oldukça yüksekte kalmış ancak henüz yarılmamış bir akarsu vadisi.
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Olgunluk evresinin ileri aşamalarında, gerileme ve yanlamasına aşındırmalar arasındaki denge
giderek değişir ve da>ya halini alır, o zaman tabandaki alüvyonlar kalınlaşır, derinleşme yavaşlar,
genişleme güçlenir. Ancak vadi tabanı genişlemesi olayı sınırsız değildir, taban genişliği yatak
genişliğinin yaklaşık 18 katına erişinceye kadar devam eder ve sonra durur. Böyle bir aşamada vadi
tabanı iyice alçalmış ve erişebileceği en fazla genişliği kazanmıştır.

4.16. Bartın Çayının denize döküldüğü yere yakın kesimindeki vadi tabanı ve akarsu yatağı.
İhtiyarlık evresi.
Vadi tabanının mevcut koşullar altında erişebileceği derinlik ve genişliği bulunmasından sonra, vadide
derinleşme ve genişleme sonra erer. Ancak vadi yamaçlarında henüz belirli bir yükseklik mevcuttur
yavaşlamış da olsa dış süreçlerin denetimindeki yamaç gerilemesi sürmektedir. Yani vadi gelişimi
yavaşlamış, ancak henüz durmamıştır ve yavaş gerilemesi tek süreç halinde kalmıştır. Buna göre
denklem
Vo=yg
şeklindedir. Bu durum, doğal olarak vadiler arasındaki tepelerin alçalması, kaş düzeyi (KD) ile taban
düzeyi (TD) arasındaki yükseklik farkının giderek daha da azalması sonucunu doğurur ve bölgede çok
yassı bir aşınım düzlüğü oluşur. Fluviyal aşınım döneminin bu en son aşamasına Davis yarıova
(peneplain) adını vermiştir. Peneplenlere, Almancada Rumpfflache denilir ve İzbırak bu terimi
Türkçeye Yontukdüz olarak çevirmiştir. Bazen yüzlerce hatta binlerce kilometre boyutlarında olan
peneplenler üzerinde seyrek aralıklarla, yüksekliği 200-300 metreyi aşmayan bazı kalık tepeler
(residual hills) ve sertgen tepelere (bornhard, monadnock) rastlanır.
Jeomorfoloji literatüründe, Davis’in fluviyal aşınım dönemi açıklaması ve peneplen kavramı uzun
tartışmalara konu olmuştur. Bugün artık, aşınım dönemi kavramı ancak başka etmenlerin etkilerini de
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birlikte ele almak kaydı ile değerlendirilmesi gereken bir kavram olarak düşünülmektedir. Bu kitabın
başlarında bu konu kısmen tartışıldığı gibi, daha sonraki bölümlerde de sırası geldikçe ele alınacaktır.
4.1.4. Akarsularda yatak erozyonu.
Yukarıda belirtildiği üzere vadi oluşumunun esas etkeni akarsu yataklarındaki erozyondur ve
bütün dış güçler gibi akarsular da öncelikle yataklarını aşındırır, aşındırdıklarını taşır ve sonra biriktirir.
Akarsu vadisinin enine yanayının incelendiği bu bölümde, bu yanayı oluşturmak üzere akarsuların
yaptığı erozyon incelenecek, boyuna yanay incelenirken de akarsu taşıma ve biriktirmesinden söz
edilecektir. Yine yukarıda açıklandığı üzere, vadilerde akarsu erozyonu derinleme aşınma şeklinde
başlayıp, yanlamasına aşındırma şekline dönüşmektedir. Ancak akarsuların bu işlevleri ile akarsu
yatağı tipleri arasında da bir ilgi vardır. Bu nedenle önce akarsu yatak tiplerinin incelenmesi yerinde
olur.
Akarsu yatağı tipleri.
Vadi oluşumunun başlangıç evrenlerinde ve dağlık alanlarda akarsular genellikle sel (deliçay)
karakterli olup derinlemesine erozyon yapmakta, yatakları boyunca dev kazanları (pothole), dökülme
çukurları (plunge pool) ve benzeri şekiller oluşturarak yataklarını derinleştirmektedirler. Vadi
oluşumu ilerledikçe, yada akarsu büyüyüp düzlüklere doğru indikçe yanal erozyon etkileri ortaya
çıkar. Bu gibi akarsuların morfoklimatik yöre özelliklerine göre belirmiş çeşitli tipleri vardır. Tabiatıyla
böyle akarsuların işlevleri de, akarsuyun tipine göre farklılıklar gösterir.
Bir akarsuyun taşıdığı su miktarının, yani akarsu hacminin yıl içinde fazla değişmediği
bölgelerde yatağını dolduran akarsuyun yüzeyi de fazla alçalıp yükselmez, o zaman akarsu yatakları
bu su hacmini içerebilecek bir derinlik ve genişlikte düzenli bir su oluğu şeklini alır. Bu gibi akarsulara
da düzenli akarsular denilir. Büyük yeraltı su kaynakları ile beslenen akarsularda, sürekli yağışlı ılıman
ve tropikal bölge akarsuları ve onların akarsu yatakları genellikle bu özelliklere sahiptir.
Yıl içinde yağışlı ve az yağışlı dönemleri olan iklimlere sahip bölgelerde akan akarsuların
hacimleri yıl içinde göze çarpacak şekilde azalıp çoğalır, akarsu yüzeyi de yatağı içinde kabarır ve
çekilir. O zaman akarsu yatağının derinliği ve genişliği, suyu kabarık olduğu dönemlerinde yüksek
düzeye eriştiği zaman doldurabileceği bir boyut kazanır. Bu gibi akarsularla dönemli (periyodik)
akarsular denir. Dört mevsimi belirgin olan ılıman bölge akarsuları ile mevsim rüzgârlarının etkisindeki
(Muson bölgesi) akarsuları genellikle bu tip akarsulardır. Düzenli ve dönemli akarsular normal koşullar
altında geniş vadi tabanı ve ova düzlüklerinde az bir hızla aktıklarında büyük büklümler (menderesler)
çizerler, bu büklümlere akarsu menderesleri, akarsulara da menderesli akarsular adı verilir (Şekil
4.17). Akarsu menderesleri zaman içinde yanal olarak yer değiştirdikleri için akarsu yatağı iki
yanındaki vadi tabanı oluşmasında etkili olurlar. Menderesli akarsular genellikle suyla dolu tek bir
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yatak içinde akarlar. Ancak bazı durumlarda bu yataklar içinde oluşan bi rikintiler nedeniyle ikiye
ayrılıp çatallanan yataklarda kalıcı kum adaları belirir. O zaman çatallanan (dichotomic) akarsulardan
söz edilir (Şekil 4.18). Düzenli akarsuların aşağı çığırlarında böyle çatallanmalara çokça rastlanır,
ayrılan yataklar aşağılarda yer yer yeniden birleşerek saç örgüsüne benzer bir görünüm kazanırlar.
İşte bu gibi, çatallanıp yeniden birleşen akarsu yataklarının oluşturduğu ağa (drenaja) örgülü akarsu
ağı denilir. Kalıcı ve büyük şekiller olan bu örgülü drenaj ile daha ileride açıklanacak olan küçük ve
geçici dağınık (braided) akarsu yataklarını ayırt etmek gereklidir.
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Düzenli ve dönemli akarsular normal koşullar altında yataklarının kenarını aşmaz, ancak aşırı
yağışlar, ani kar erimeleri vb. olağanüstü durumlarda yatağa fazla su gelirse akarsu yatağından
taşarak çevredeki vadi ve ova tabanı düzlüklerini kaplar, bu duruma taşkın (flood) denilir. Bölgenin
özelliğine göre bazı akarsular sık sık, bazıları ise oldukça seyrek taşkınlar yaparlar.
Yarı kurak bölgelerde yağışlar genellikle yılın bir mevsiminde yağar, yılın diğer mevsimleri ise
kuraktır. Böyle yerlerde belirli bir yağış mevsimi olmasına rağmen karasallığın etkisi altında yıl içinde
yıllar arasında yağışlarda genellikle bir düzensizlik vardı. İşte bu iklimlerde akarsular da yağışlı
mevsimde akan, kurak mevsimde cılızlaşan yada tümüyle kuruyan bir özellik gösterir. Bu gibi düzensiz
dönemli akarsularda su hacmi zaman zaman yağışa göre ani olarak büyük artışlar gösterir hatta sık sık
büyük taşkınlar yapar, yada hacim birden azalır akarsu kurur. Bunun sonucu olarak, yarı kurak bölge
akarsularında iç içe iki yatak bulunur (şekil 4.19).
Taban

Taban
Büyük yatak

Küçük yatak

4.19. Dönemli akarsularda büyük ve küçük yatak (Erol).
Bunlardan büyük yatak suyun kabarık olduğu zamanlarda doldurduğu yataktır, yağış kesildiği
zaman ise akarsu bu büyük yatak içindeki küçük bir yada birkaç yatağa çekilir, o zaman büyük yatağın
tabanı açığa çıkar ve kurak dönemde bu taban üzerinde yer yer birbirleriyle birleşen, ayrılan çok
sayıda ve düzensiz yataklar belirir, akarsu birçok küçük yatağa bölünüp, zayıflayarak akar. Bu gibi
akarsularla yaygın, yada dağınık (braided) akarsu adı verilmektedir (Şekil 4.17, 4.20, 4.21). Yaygın
akarsularda küçük yataklar, her yağıştan sonra az veya çok yer ve biçim değiştirir, yani bunlar
genellikle geçici (temporary) yataklardır. Bazı yazarlar bu birleşip ayrılan, geçici küçük yataklar için de
örgülü drenaj sözünü kullanırlar, ancak öncelikle akarsu yatağı ile akarsu ağını ayırt etmek gerekir ve
bu açıdan örgülü sözlüğünün çatallanan menderesli akarsuların düzenli, kalıcı ve büyük ölçülü akarsu
ağları için kullanılması; küçük, geçici ve dağınık akarsular için yaygın (braided) akarsu yatağı
sözcüğünün kullanılması daha uygundur.
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4.20. Braided örgülü akış özelliği gösteren bir akarsu yatağı

4.21. Akarsuların yaygın braided akış özelliği gösterdiği yerlere farklı iklim kuşaklarında
rastlanabilmektedir.
Kurak bölgelerde yağışlar yıl içinde, hatta yıllar arasında tümüyle düzensi z dağıldığı, yağışlar
tesadüflere bağlı olarak meydana geldiği için, buralarda gerçekte içinde akarsuların aktığı bir yataktan
ve yatak erozyonundan söz edilemez. Tümüyle tesadüflere bağlı (epizodik) olarak yağan sağanak
yağışlarından sonra zaman zaman oluşan büyük sellerin suları yüzey kaplayan taşkınlar (sheedflood)
hallerinde akar ve eğimli aşınım yüzeyleri oluştururlar. Bazı çöllerde gözlenen vadi şekilleri, genellikle
daha eski dönemlerin nemli iklimleri sırasında o zamanki akarsuların etkisiyle oluşmuşlardır.
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A. Boyuna kesit
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E. Enine kesit
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4.22. Düzenli bir akarsu yatağında, akarsuyun düzgün (laminer) akışı ve eşhız (izotach) eğrileri. A.
Boyuna kesit, H. Hızlı akış noktası, T. Talveg, HÇ. Hızlı akış çizgisi (Erol).
Akarsuların akış özellikleri.
Akarsuların bir kanal içindeki akış hareketi fizik bakımından iki biçimde olur:
Düzgün (laminer) akışta akarsu molekülleri, yatağın dibine, kenarlarına ve birbirlerine
uyumlu, hızlarına göre az çok düzgün uzanışlı su katmanları biçiminde hareket ederler (Şekil 4.22). Bu
akış genellikle hafif eğimli düzgün kanallar içinde akan bol sulu akarsularda görülür. Böyle akışlı
akarsularda burgaç olayları bulunmaz, suyun yüzeyi sakin ve düzgün görünüşlüdür (Şekil 4.23)
bunlarda su akışının, yatak kenarından hemen hemen aynı uzaklıktaki orta noktada en hızlı olduğu
gözlenir. Yatağa sürtünmenin en az olduğu buraya hızlı akış noktası adı verilir. Çok azda olsa havaya
sürtünme nedeniyle hızlı artışı noktası, akarsu yüzeyinden biraz derindedir (Şekil 4.23). Akarsu yatağı
boyunca bu noktaların birleşmesinden oluşan bir hızlı akış çizgisi belirmiştir. Akarsu yataklarının en
derin noktası, prensip olarak hızlı akış noktasının altında bulunur ve yatak dibinde bu en derin
noktaları birleştiren çizgiye Almanca “thalveg” denilmektedir (Şekil 4.22). Bu terim talveg olarak
dilimize alınmıştır. Ancak bazı yazılarda “talveg” sözcüğünün, “akarsu yatağı” sözcüğü ile eş anlamda
kullanıldığı görülür. Bu doğru bir kullanım değildir, çünkü talveg yukarıda açıklandığı gibi, akarsu
yatağı dibindeki en derin noktaları birleştiren çizgidir.
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4.23. Düzenli bir akarsu yatağında akan düzgün (laminer) akışlı akarsularda, akarsuyun yüzeyi de
sakin ve düzgün görünüşlüdür Batı Karadeniz kıyısında Bartın Çayı yatağı bu özelliktedir.
Düzgün (laminer) akışlı akarsularda akış enerjisinde düzenli bir dağılım olduğu için hızlı akış
çizgisi ile talveg çizgisi arasında genel bir uyum ve olumlu bir karşılıklı etkileşim vardır, çünkü hızlı akış
çizgisi talveg oluşumunu sağlar, belirli bir gün bir talveg çizgisi de hızlı akış çizgisinin üzerinde
yerleşmesini kolaylaştırır. Onun için böyle akarsular, ulaşıma ve kıyılarında güvenliği tesisler
yapılmasına müsaittir. Akarsulardaki düzenli akışı bozan, iklim değişkenlikleri, doğal yada yapay yatak
deformasyonları, düzgün akarsulardaki güvenliği bozabilir.

4.24. Yatağı düzenli olmayan hızlı akışlı akarsularda su hareketi de karışık yönlü, buruntulu
(türbülant)dur.
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Düzgün olmayan, buruntulu (türbülant) akarsu akışında, akarsu molekülleri yatağın zaten
girintili çıkıntılı olan dibine ve kenarlarına uyumlu akamaz, birçok burgaç (anafor) hareketi ile iç içe
girmiş bir hareket düzensizliği (türbülans) gösterirler (Şekil 4.25). Böyle akarsularla sel karakterli
akarsular, yada Anadolu’daki tabiriyle deliçay denilir. Buruntulu (türbülant) akışta, akarsu hızı dipten
yukarılara doğru, düzenli akış da olduğu gibi muntazam bir azalma göstermez, altı ve üst bölümler
birbiri ile iyice karışmıştır (Şekil 4.24, 4.25). Onun için sel karakterli akarsularda belirgin bir hızlı akış
çizgisinden, hatta sürekli bir talveg çizgisinden söz edilemez. Çünkü bu tip yataklarda akarsu enerjisi
düzensiz bir dağılış gösterir, bazı yerlerde yayılan akarsuyun enerjisi dağılmıştır, bazı n oktalarda ise
enerji toplanarak burgaç hareketleri belirmiş, oralarda aşırı oyulma yerleri oluşmuştur (Şekil 4.26).

A. Boyuna kesit

HÇ

E. Enine kesit
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B

4.25. Akarsular düzensiz, fazla eğimli yataklar içinde buruntulu (türbülant) bir akış özelliği gösterir,
yatağın bazı yerlerini oyarlar. H. Hızlı akış noktası, B. Burgaç hareketi ve oyuntu yeri, H.Ç. Hızlı akış
çizgisi (Erol).

4.26. Buruntulu akan bir akarsu yatağında oluşmuş oyuntu yerlerinin topografik görünümü (Derruau).
Sel karakterli akarsu yatakları genellikle akarsu vadilerinin başlangıç evrelerinde, akarsuların
yukarı çığırlarında ve değişken iklim koşullarına sahip bölgelerde görülür. Bu yataklarda akarsu
erozyonu daha egemen bir süreçtir. Ancak zamanla akarsular, yataklarındaki düzensizlikleri gidererek
düzgün ve rahat akışa müsait bir yatak oluşturmaya çalışır. Doğada, başlangıçta düzensiz akışa sahip
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olan akarsuların, düzenli akış koşullarına ulaşması çok uzun, fazla yüzbinlerce yıl sürebilen bir olaydır
ve doğadaki akarsularım çok büyük bölümü, düzgün olmayan (buruntulu, türbülant) akışlı akarsularla,
düzgün (laminer) akışlı akarsular arasındaki çok çeşitli karmaşık tipler oluşturur. Buna, süreçleri
etkileyen iklimsel yada tektonik değişkenliğin etkisi de eklenirse olayın ne denli bir çeşitlilik ve
değişkenlik göstereceği kendiliğinden anlaşılır. Ancak burada model olarak, yukarıda açıklanmış olan
üç ana akarsu tipi: sel karakterli (deliçay), menderesli ve yaygın (braided) akarsu yatağı tipleri ele
alınacak, oralardaki aşının – birikim süreçleri ve oluşan yer şekilleri açıklanacaktır.
Sel karakterli akarsu yataklarında derinlemesine erozyon.
Vadi gelişiminin başlangıcında akarsu tavan düzeyi ile kaş düzeyi arasındaki farkın büyük
olduğu evrelerde, örneğin dağlık alanlarda sel karakterli akarsular (deliçaylar) yataklarını
derinleştirecek şekilde dikey yönlü bir erozyon (vertical erosion) yaparlar. Bu akarsular, düzensiz ve
girinti çıkıntı bir yatakta aktıkları için, ileri derecede buruntulu (türbülant) bir akış özelliği gösteriler.
Yatağı içinde hızla akan akarsular suyu sürüklemesini yani hidrolik etkisi ile kayaçları aşındırır,
eriyebilen kayakçı eritir, sert kayaçların yüzeyini cilalar, parlatır (Şekil 4.27).

4.27. Akarsu yataklarında akan akarsular hidrolik etkileriyle, yatak dibini oluşturan sert kayaların
yüzeyini cilalar, parlatır.
Akarsular akışları sırasında, içlerine kum ve çakılları da alarak, onları yatağın dibine ve
kenarlarına sürterek aşındırma etkilerini arttırırlar. Böylece akan suyun dibinde kum ve çakıllardan
oluşan hareketli bir örtü vardır. Akarsu yatağı tabanının derinle şmesi, yani dikey yönde aşınmasının
esası nedeni de işte bu hareketli çakıl örtüsüdür (Şekil 4.28 A, B). Yatak dibinde hare ket halindeki
çakıllar birbirine sürtünerek, biri diğerini hareket ettirerek yatak dibini adeta rendelerler, bu arada
167

kendileri de aşınarak yuvarlaklaşırlar. Bu nedenle yuvarlak çakıllar akarsuların karakteristiği olarak
belirmişlerdir (Şekil 4.28). Akarsuyun çekik olduğu dönemlerde yatağın dibini kaplayan bu çakıl ve
blok örtüsü (Şekil 4.29), suyun kabarık olduğu dönemlerde suyla örtülerek ağırlıklarını kısmen
kaybeder, taneleri zıplayan, yuvarlanan, sürüklenen bir örtü haline dönüşür. Bazen kuru bir yatakta
görünen tonlarca ağırlıktaki bir kaya bloğunun oraya nasıl geldiğini insan hayretle düşünür. İşte bu
olayda, bloğun su içinde kalınca ağırlığını kısmen kaybetmesi ve kendini saran daha küçük tane ve
çakılların onu geriden itmesinin etkisi vardır. Böyle zamanlarda, suyun içinde yükselen ufak tanelerle,
su yüzünde hareket eden dal, ağaç gövdesi gibi maddelerin de yatak kenarının aşınmasında önemli
payı vardır. Taşkın zamanlarında köprü ayaklarının yıkılması, yatak kenarlarının oyulmasında
kütüklerin, yüzücü tanelerin önemi büyüktür. Bu bakımdan bir akarsu yatağındaki taneler, taşınma ve
aşındırma etkileri yönünden şöyle gruplandırılır (Şekil 4.30):

4.28. Akarsular tarafından şekillenmiş, bir yüzleri düzce diğer tarafı ise oval akarsu çakılları.

4.28. Akarsular yatakları boyunca taşıdıkları çeşitli kaya parçalarını uygun koşulların olduğu
yerlerde biriktirirler.
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4.29. Doğu Karadeniz yöresinde Çoruh Nehri içerisinde çeşitli büyüklükteki bloklar.
Akarsu içindeki sudan hafif taneler, örneğin ağaç kütükleri suyun üstünde yüzerek (flotasyon)
hareket ederler. Bunlar çarptıkları yatak kenarlarını dipten oyarak, aşındırarak etkili olurlar. Suyla
aşağı yukarı aynı ağırlıkta olan kil, ufak kum ve mil taneleri suyun içinde asılı (süspansiyon) halde
taşınırlar. Bu ince taneler suda kirlilik halinde kendilerini belli ederler ve ancak suyun hareketi
durduğunda çökelirler. Su hareketi başlayınca yeniden yükselip suyu bulandırırlar. Asıllı tanelere
benzer şekilde, eriyebilen kayaç molekülleri de eriyik (solution) şeklinde akarsu tarafından taşınır.

4.30. Bir akarsu yatağı içinde tane ve blokların taşınması (Erol).

4.31. Bir akarsuyun yatağı içinde su hacmi değişimine bağlı olarak, hızlı akış çizgisinin yer ve biçim
değiştirmesi (Erol).
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Asılı ve eriyik durumundaki küçük, mikroskobik taneler yatak erozyonunda etkili değilmiş gibi
bir görünüm vermekle birlikte, tortulandıkları yerlerde oluşturdukları tonları bulan hacimlerine
bakınca, bunların yatak erozyonundaki payının önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Akarsu içinde asılı
olarak taşınamayacak büyüklükteki kum taneleri suyun içinde zıplatılarak (saltation) taşınır. Zıplayan
bu taneler, yatak tabanında düştükleri noktadaki başka ufak tanelere çarparak onların da zıplaması
veya yuvarlanmasına neden olurlar. Genel olarak yatak dibinde kalacak kadar ağırca olan bazı başka
taneler, işte bu zıplayan taneleri çarpmasıyla biraz zıplar, sonra biraz da yuvarlanarak hareket eder.
Bu zıplama – yuvarlanma (saltation – rolling) hareketinden hâsıl olan ses, bazı dere kenarlarında
çakılların şakırdaması şeklinde duyurulur. Normalde dipte hareketsiz olan daha iri taneler,
başkanlarının çarpması sonucunda yuvarlanarak (rolling) harekete geçebilir. Belirli bir su hacmine
göre, yukarıda açıklandığı şekilde hareket kazanmış tanelerin taşınma durumu, su hacmi azalıp
arttığında yeniden değişir. Örneğin su hacmi arttığında önceleri zıplatılarak taşınan taneler asılı hale,
yuvarlananlar zıplatılarak taşınmaya başlayabilir, o zamana kadar dipte hareketsiz kalmış olan bloklar
yuvarlanmaya başlar. Sulu hacmi azalınca da tersine bir değişim olur. Böylece sürekli değişen su
hacmi ve yatak profiline göre yatak içinde hızlı akış çizgisinin yeri ve biçimi, aşıntı ve birikinti yerleri
değişiklikler gösterir (Şekil 4.31).

4.32. Hızlı akışlı akarsular, burgaç hareketi yaptığı yerlerde sert kayaçları oyarak dev kazanları
(pothole) oluşturur.
Sel karakterli akarsuların yatağı içinde, yukarıda açıklandığı şekilde meydana gelen sürekli
değişiklikler, akarsu enerjisinin toplandığı yerlerde burgaç hareketlerinin doğmasına neden olur.
Örneğin, özellikle suyun dökülme hareketi yaptığı noktalarda, önce suyun hidrolik etkisi nedeniyle
sertçe kayaçlar içinde kazan biçimli çukurluklar belirir (Şekil 4.32, 4.33), daha sonra bu çukurlara
dolan çakıllar suyla birlikte dönerek çukurun oyulmasını hızlandırır (Şekil 4.34). Akarsu yataklarındaki
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böyle oygu çukurlarına jeomorfolojide dev kazanı (pothole) adı verilmektedir. Dev kazanlarının çapı
kural olarak derinliklerinden azdır ve çukur dar – derin bir görünüştedir (Şekil 4.35). Dev kazanlarının
boyutları genellikle birkaç santimetre ile birkaç metre arasında değişir. Ancak bazen derinliği 8 10
m’ye varan dev kazanlarına da rastlanmıştır (Şekil 4.36). Dev kazanları, yatak içinde başlangıçda tek
tek oluşur, fakat zamanla birbirleri ile birleşerek araları aşınır ve yatağın 2 - 3 metre ila 8 – 10 metre
birden derinleştiği görülür (Şekil 4.37).

4.33. Dev kazanlarının oluşumunda, suyun burgaç hareketi yanında dökülme hareketinin de bir payı
vardır.

4.34. Dev kazanları çapı derinliğinden az olan dar, derin, yuvarlak çukurluklardır (Erol).
Akarsu yataklarında suyun düşüş hareketi birkaç metreden fazla ise, başka bir sözle yatakta
bir çağlayan mevcutsa, burada düşüş yapan sular kinetik bir enerji kazandır ve düştükleri yeri hidrolik
olarak aşındırır, oyar. Çağlayanlarda suyla birlikte düşen çakıl ve öteki tanelerde suyun etkisini arttırır
ve dökülme yerinde geniş dökülme çukurları (plunge pool) meydana gelir (Şekil 4.38, 4.39). Dökülme
çukurları esas itibariyle dev kazanlarının benzeridir, sadece bunlarda genişlik derinlikten fazladır ve
çukurların boyutları, dev kazanlarına oranla çok daha büyüktür (Şekil 4. 40).
171

4.35. Dev kazanlarının oyulmasında, bir başka etken de oyuk içine dolan ve burgaç hareketi ile
dönerek kenarları aşındıran dev çakıllardır.

4.36. Burgaç hareketlerinin güçlü olduğu yerlerde dev kazanları bazen çok dar ve 8-10 metre derin
olabilir.

4.38. Dökülme çukurlarının derinliği, genişliğinden azdır(Erol).
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4.37. Birbirleriyle birleşip kaynaşan dev kazanları, akarsu yataklarının hızla derinleşmesine neden
olur.
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4.39. Akarsu yatağında eğim ve akış koşulları yüzlerce dökülme çukuru oluşmasına yol açabilir.

4.40. Akarsuların burgaçlı hareketinin yanı sıra kayaçların litostratigrafik özellikleri de dökülme
çukurlarının ortaya çıkmasında etkilidir.
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Akarsu boyuna yanayının yukarı kesimlerinde, dar akarsu vadisinin girinti çıkıntılarına uyan
akarsular zorlanmış menderesler, vadinin aşağı kesinlerinde vadi tabanları oluştukça akarsular
bağımsız menderesler çizerler (Strahler).
Menderesli akarsu yataklarında yalanlamasına erozyon.
Akarsu vadilerinde taban düzeyi (TD) ile kaş düzeyi (KD) arasındaki farkın azaldığı vadi
gelişiminin ileri evrelerinde ve ovalarda, akarsu derine aşındırma gücünün azaldığı, ancak akarsuyun
hacmi büyük olduğu için, akarsu enerjisinin yatağın kenarlarına yöneldiği gözlenir. Bu nedenle
menderesler çizmeye başlayan akarsularda yatak kenarlarındaki erozyon, yani kenar erozyonu,
yanlamasına erozyon (lateral erosion) egemen duruma geçer. Akarsular, vadi gelişiminin başlangıç
(gençlik) evresinde dağlık tepelik alanlar arasında, oradaki yer şekillerine uyarak bazı büklümler
çizerler, başka bir sözle zorlanmış menderesler (forced meander) oluştururlar (Şekil 4.41). Fakat
zamanla bu menderesler yanal aşınım etkisiyle vadi kenarlarını oluşturan yamaçların diplerini oyarak
onları geriletir ve genişçe bir vadi tabanı oluşturarak orada suyun hidrolik akışına uygun parabol
biçimli (sinüsoidal) büklümler çizmeye başlar. Böyle akarsu yataklarına bağımsız menderesler (serbest
menderesler, free meanders) denilir.

Bir bağımsız (serbest) mendereste yatak içinde suyun eğime bağlı düşey hareketi mümkün
olmadığı, böyle bir durumda dikey yönlü erozyon da imkânsız bulunduğu için, menderesli akarsularda
su yatak içinde yatay yönlü sarmal bir hareket (laminarly stratified, rotating flow) göstererek akar
(Şekil 4.42, 4.43). Bir menderes büklümünde hızlı akış çizgisi menderesin dış kenarına yanaşmıştır.
Burada su, ileri hareketi sırasında iç kenarda yüze yükselir, yüzeyde ileri ve dışa doğru bir hareketle ve
hızlanarak akar, hızlı akışı noktasına geldiğinde su molekülleri en yüksek hızlarına erişmiştir.
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Ancak moleküllerin hepsi o çizgiye yığıldığı için derine doğru bir dalış yapmak zorunda kalır,
bu sırada da menderesin dış kenarı ve talvegini aşındırır. Aşındırdığı tanelerle yüklenen akarsuyun
enerjisi azaldığı için hızı kesilmeye başlar; hızı kesilen su ise geriden gelen hızlı taneciklerin itmesi ile iç
kenara doğru sürüklenir, bu sırada gücü giderek azaldığından içindeki yükü bırakarak, onları
menderesin iç kenarında yani yığınakta biriktirir. Ancak bu biriktirilenler yükün taşınamayan
bölümüdür, akarsuyun gücüne göre taşınabilen bölümü akarsuyun daha aşağılarına doğru sürüklenip
götürülür. Yığınakta yükünden kısmen de olsa kurtulan su sığlaşan taban üzerinde harekete
zorlandığından yükselici bir hareket gösterir, o sırada iç kenara da ulaştığından, yüzeyden dış kenara
yani hızla akış çizgisine doğru yönelerek, başlangıçta yaptığı hareketi tekrarlar. Menderesli bir
akarsuda bir su molekülü bu ileri sarmal akış (rotating flow) hareketini milyonlarca kez tekrar eder,
çarpaktan aşındırdığını yığınakta biriktirerek işlevini sürdürür.
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Menderesli bir akarsuyun, menderesin dış kenarına rastlayan bölümünde (Şekil 4.44, A kesiti),
yukarıda açıklandığı şekilde, tek bir ileri sarmal hareket söz konusudur. Ancak aynı akarsuyun iki
menderes büklümü arasındaki düz uzanışlı bölümünde (B kesiti), yön değiştirme nedeniyle, hızlı akış
çizgisi yatağın ortasına kaymış ve onun iki yanında bir çift ileri sarmal hareket belirmiştir (Şekil 4.45).
Onun için bu kesimde, simetrik ve dengeli bir yatak belirir. Bu hareket modeli nedeniyle, akarsu
mendereslerine tepeden bakıldığında suyun şekil 4 46’da olduğu gibi bir hareket gösterdiği,
mendereslerin dış kenarını aşındırdığı (Şekil 4.47,4.48) orada bir çarpak basamağı (river cliff), iç
kenardan da uzaklaşarak orada bir kayma kenarı (slip of slope), yığınak (point bar) oluşturduğu
gözlenir.

4.47. Bir akarsu menderesinde hızlı akış çizgisinin dış kenara yanaşması sonucu orada çarpak adı
verilen birkaç metre yüksek bir aşıntı dikliği, menderesin iç kenarında ise yığınak adı verilen kum
birikintileri meydana gelir. Menderes zamanla dışa kaydığı için, dış kenar (çarpak) aşınıp gerilerken,
iç kenar (yığınak) birikintileri ilerler.
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4.48. Çarpakta aşınma, yığınakta birikme sonucunda bir akarsu menderesinin dışa doğru kayması
(Erol).

4.49. Sinüsoidal bir salınım gösteren akarsu menderesleriyle salınım dalga boyunun giderek büyümesi
(Chorley).

4.50. Sırbistan’da menderesleriyle birlikte gömülmüş bir akarsu.
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Bir akarsu menderesinde çarpak kenarının sürekli aşınması, yığınakta da sürekli birikmeler
olması olayının sonucunda, zaman içinde akarsu menderesinin dışa doğru kaydığı (Şekil 4.49),
menderes boyutunun (dalga boyu) büyüdüğü gözlenir. Böylece başlangıçta hafif hükümler halindeki
akarsu menderesleri giderek büyüyen büklümler, daha sonra da sinüsoidal dilimler (lob’lar) biçimini
alır (Şekil 4.49,4.50). Bu fizik bakımından giderek büyüyen bir salınım (dalgalanma) hareketidir ve her
salınım hareketinde olduğu gibi bunun da bir sınırı vardır. Çünkü menderesler bir eksen çizgisine
oranla sadece iki yana gelişen bir şekil değildir. Gerçekte menderesler dışa ve öne doğru gelişir ve
birbirine yaklaşırlar (Şekil 4.50, 4.51).

Menderes dış kenarlarında böyle birbirine çok yaklaşmış yatak kesimlerinde, herhangi bir
taşkın sırasında aradaki set yıkılarak menderesler birleşirler ve eski menderes dilimi, yani menderesin
baş kısmı (lob’u) kopar (Şekil 4.52, 4.53). Artık akarsuyla ilgisi kalmayan eski mendereslere kopmuş
menderes gölü (cut – off – lake, ox - bow lake) adı verilir. Kopmuş menderes gölleri bir süre suyla dolu
durumunu korur, ancak zamanla kil ve kumlarla dolup kuruyarak, eski yatak gölünün yerinde sadece
yatağın izi kalır. Menderesli akarsu boylarında böyle çok sayıda eski yatak ve kopmuş menderes izleri
vardır. Böyle şekillenen vadi tabanı bölümlerine, daha önce de açıklandığı üzere, menderes kuşağı adı
verilmektedir (Şekil 4.54, 4.55, 4.56).
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4.55. Sıkça yatak değiştiren bir akarsuyun menderes kuşağının dikey hava fotoğrafı.

4.54. Bir menderes kuşağının blok diyagramı (Strahler)
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4.55. Bir menderes kuşağının eğik hava fotoğrafı.

4.57. Genişleyen yatağı içinde yayılan akarsu, gücü azaldığı için içindeki yükü taşıyamaz ve onları
kum adaları halinde biriktirir.
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4.58. Akarsular denize ulaştıkları yerlerde içlerinde taşıdıkları kum ve kil boyu maddeleri biriktirirler.
Bunun sonucunda akarsuların üzerinde kum adaları ortaya çıkar.
Menderesli akarsularda, bazı durumlarda akarsu yatağına gelen kum ve çakılların, yani akarsu
yükünün, akarsuyun taşıma gücünü aştığı olur. Bu durum örneğin, yağışlı mevsi mden kurak mevsime
geçişte, bazen de çok malzeme getiren bir yan kolun ana akarsuya karışmasından sonra gözlenir. O
zaman akarsu yatak yükünün fazlasını yatak içinde biriktir ve yatak ortasında bir kum veya çakıl adası
belirir (Şekil 4.18, 4.24, 4.57, 4.58). Mevsimlik akarsu hacim değişikliklerine bağlı ise bu adalar ertesi
yıl kaybolabilir, yani geçici adalar olabilir. Ancak akarsu adası oluşumları, genelde bir akarsuda yük –
hacim dengesinin olumsuz (negatif) olduğunun göstergesidir ve yatak içinde beliren adalar çok zaman
kalıcı hale dönüşür, üzerinde ağaçlar yetişir hatta köyler kurulur (Şekil 4.59).

4.59. Yılın bir döneminde bol sulu, diğer döneminde az sulu yada tamamıyla kuruyan akarsular
genellikle, yaygın yatak yapısına sahiptir.
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Yaygın (braided) akarsularda aşınım ve birikim.
Dönemli yağışlı ve yarı kurak bölgelerde akarsular yılın bir mevsiminde bol sulu, öteki
mevsiminde az suludur yada tümüyle kurur. Bu durumda akarsu yatağına gelen kum – çakıl yükü de
dengesizdir, mevsimlik akarsu hacmi ve yükü arasındaki denge değişikliğine göre akarsu yatağında
zaman zaman ve yer yer aşınım birikim evreleri, yada yerleri belirir. Böyle değişken akarsularda yük
ve hacim ilişkileri Hjülström grafiğinde açık olarak gözlenebilmektedir (Şekil 4.60). Bu grafikte dikey
eksende akarsuyun akış hızı, yatay eksende de tane çapı verilmiştir, ancak akarsu hızı ile hacmi, tane
çapı ile yük miktarı arasında doğru bir orantı olduğu düşünülürse, grafik her iki açıdan da geçerli
sayılabilir. Grafikte gözlenebileceği gibi, akarsu hacmi ve hızı yeterince büyük olan akarsular her
büyüklükte ve miktardaki malzemeyi taşıyabilir, ayrıca artan enerjisiyle yatağını aşındırabilir; aynı
akarsu hacmi ve hızı azaldığında ise gücünü kaybeder erozyon yapamaz, sadece ufak taneleri
taşıyabilir hale gelir, hatta irice taneleri biriktirmeye başlar. Daha sonra akarsuyun hacmi ve hızı
tekrar artar ise akarsu önce biriktirdiklerini aşındırıp taşır, götürür.

4.60. Hjulstörm grafiği (Çeşitli kaynaklara göre Erol).

4.61. Yükü fazla olan akarsular yayılıp yükünü boşaltarak biriktirme (A) yapar, böylece yükünden
kurtulup hızlanan akarsu güçlenerek yatağını kazmaya (B) başlar, bu nedenle tekrar yüklenen akarsu
yeniden biriktirmeye geçer (C) ve olay sürer gider.
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Yaygın (braided) akarsularda su hacmi yataktaki yükü sürekli olarak taşıyabilecek düzeyde
değilse, o zaman böyle akarsularda yer yer hızlı ve yavaş akım yerleri belirir. Örneğin yavaş akım
yerlerinde akarsu hızı kesildiği için yükün fazlası biriktirilir, akarsu yayılarak kum adaları ve kum sırtları
(kum bankları) oluşur (Şekil 4.61, yatağın A işaretli kesimi). Bu sefer yükünden kurtulan sular, bank
üzerinden yandaki derin bir kanala kayarak (B kesimi) dar ve derin bir yatak oluşturur (Şekil 4.57,
4.61). Bu tek kanallı derin yatakta akan yükü azalmış akarsuyun hızı giderek artar, artan hızla
akarsuyun enerjisi de artar ve su yeniden aşındırmaya geçer. Buradaki aşındırma sonucu örneğin bir
iki kilometre sonra yükü yeterince artmış olan akarsu (C kesiminde) yavaşlayıp yeniden biriktirme
yapmaya başlar. Bu olay yatakta birçok kez tekrarlanarak yatak boyunca sürer gider. Örneğin Malatya
doğusunda Fırat nehri, şimdi Karakaya barajı sular altında kalan kesiminde, bu olayın güzel örneklerini
vermiştir. Uygulama bakımından bunun önemi vardır. Çünkü Fırat’ı atla (süvari) yada kurak mevsimde
yaya geçmek isteyenler yatağın yaygın kısımlarından (Şekil 4.60, A ve C kesimleri) yararlanırlar. Tek
kanallı ve derin sulu olduğu yerlerde ise kayık iskeleleri kurulmuştur. Tabiatıyla bu sistemler her kış
mevsiminden sonra yer değiştirebilir, ancak örneğin Fırat boylarında kayık ve süvari geçitlerinin
çoğunun yıllar boyunca yerlerini koruduğu da gözlenmiştir.

4.62. Akarsularda değişen yük, yatak eğimi ve yatak tipi ilişkileri (Choley).
Akarsular genel olarak, yük – hacim ilişkileri değiştikçe yatak eğimini azaltıp arttırarak aşınım
– birikim dengesini sağlamaya çalışır (Şekil 4.62). Bazen de aksine olur, herhangi bir jeomorfolojik
nedenle biriktirme yapan biri akarsu yatak eğimi artınca hızlanır yatağını aşındırmaya başlar; yada
yatağını aşındırmakta olan bir akarsu, eğim azalınca biriktirmeye geçer. Örneğin birikinti konileri
böyle nedenlerle oluşmaktadır. Öte yandan örneğin V biçiminde bir aşının vadisinde birikintiler
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oluşursa, oluşan yaygın bir akarsu eski vadinin yamaçlarını dipten oyarak yeni bir enine vadi yanayı
meydana getirir (Şekil 4.63).

4.63. Vadi içi dolgularına bağlı yanal akarsu erozyonu ve yamaçların dipten oyulması (Cotton).
Tam kurak bölgelerde, yani çöllerde geçici akarsularla yük dengeleri arasındaki ilişkiler, yaygın
akarsularda olduğuna benzer şekilde büyük ölçüde iç içe girmiş aşınım ve birikim olaylarına neden
olur. Ancak çöllerde gerçek anlamda bir akarsu yatağından söz edilemeyeceği için, çöllerde yüzeyi
kaplayarak akan (sheedflood) sağanak sellerinin neden olduğu aşınım - birikim olayları burada söz
konusu edilmeyecektir.
4.1.5. Vadi enine yamayı gelişiminde iklimin etkileri.
Yukarıdaki bölümlerde, Davis’in görüşüne göre vadi enine yanayının gelişim evreleri
anlatılırken, bu girişimin sadece homojen bir yapı üzerinde değişmeyen iklim ve tektonik süreçler
bulunduğu varsayılarak ele alındığı, ancak konunun öteki açılardan da tartışılması gerektiği
söylenmişti. Şimdi, Davis görüşüne göre fluviyal süreç modelinin açıklamasından sonra, yeryüzünün
çeşitli iklim bölgelerinde o modelin geçerliliğinin tartışılması uygun olur. Daha sonra da Davis modeli
üzerinde farklı yapı ve tektonik etkilerinin tartışılması yapılacaktır.
Vadi enine yanayı gelişiminin iklim bölgelerinde farklı modelleri iklimsel jeomorfoloji
(klimajeomorfoloji, climatic geomorphology) açısından tartışılması konusu H. Louis’nin görüşleri esas
alınarak açıklanacaktır. Louis, Davis’in modelini tartışırken, o modelde yeryüzünün sadece ılıman
kuşağının esas alındığını, gerçekten ılıman kuşakta akarsu yatağı erozyonunun, bütün vadi oluşumunu
denetleyen bir etmen olduğu, akarsuların dipten oyarak yamaçları da etkilediği, bu gelişimde yamaç
gerilemesinin akarsu etkisine oranla ikinci derecede bir önem taşıdığını belirlemiş; bu nedenle ılıman
bölgelerde akarsu yatağındaki dikey aşınım (vertical erosion) etkisiyle sadece boğaz ve V biçimli
vadilerin oluşabileceğini ileri sürmüştür. Louis’e göre örneğin tropikal bölgelerde Davis modeli
uygulanamaz. Çünkü oralarda nemli sıcak iklimlerin etkisi altında kimyasal ayrışma çok kuvvetlidir
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(Şekil 3.18) veya yamaçlarda ayrışan kayaçlar yağışların etkisi ile su süpürmesi, sürüklenme (creep)
sonucu çukur alanlara taşınmakta, vadi içlerindeki akarsular da bunları alıp götürmektedir. Yani,
Louis’e göre tropikal bölgelerde yamaç gerilemesi vadi yamacı gelişiminde ana etmendir ve yamaç
oluşumunda akarsuyun bir etkisi yoktur. Başka bir sözle, yamaçlar akarsuya bağımlı olmadan
gerilediği için, örneğin ılıman bölge vadilerinde geçerli olan 1/18 oranındaki yatak/taban ilişkisinin
tropikal bölgelerde söz konusu bulunmadığı, yine aynı nedenlerle tropikal bölgelerde ova
görünüşünde çok geniş vadi taban düzlükleri ve oluk (tekne) biçimli vadilerin oluştuğu söylenebilir
(Şekil 4.64). Yine aynı nedenlerle, tropikal bölgelerde yatay olarak gelişmiş geniş aşınım düzlükleri
oluşmaktadır. Louis’nin görüşüne göre, Davis modelindeki vadilerin gençlik ve olgunluk evresine ait
olanları ılıman iklimleri, ihtiyarlık dönemi vadileri ise tropikal bölgeleri karakterize etmektedir ve bu
iki farklı morfojenetik bölgeye ait yer şekillerini aynı modelde birleştirmek doğru değildir.
Louis’nin yukarıda açıklanan görüşlerini tartışan bazı başka jeomorfologlar ise, Davis’in V
biçimli gençlik - olgunluk evresi vadileri ile ihtiyarlık evresinin tekne biçimde vadilerini, bugünkü
ılıman bölgelerde birlikte gördüğü için modelini geliştirdiğini ileri sürmektedirler. Ancak bu gözlemin,

V biçimli vadiler
V shaped valleys

Tekne biçimli vadiler
Trav shaped valleys

4.64. Louis’ye göre V biçimli ılıman kuşak vadileri ile tekne biçimli tropikal kuşak vadilerinin çeşitli
yanayları (Louis).
Louis’nin görüşüne göre yanıtı şöyledir: Ilıman bölgelerde görülen tekne biçimli, Davis’in tanımı ile
ihtiyarlık evresi vadileri, Miyosen ve Pliyosende o bölgelerde egemen olan tropikal iklim koşullarının
mahsulüdür. Bu nedenle şimdi o bölgeleri etkisi altına almış olan ılıman iklim etkilerini yansıtan V
biçimli vadilerin, gelecekte tekne biçimli ihtiyar vadilere dönüşeceğini varsaymak doğru olamaz.
Çünkü o tekne biçimli vadiler, geçmişe ve bugünden farklı morfoklimatik dönemlere ait şekillerdir,
birbirinin devamı olarak nitelendirilmemelidirler.
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Türkiye’de yapılan gözlemler, Louis’nin fikrini doğrular niteliktedir (Erol). Türkiye’de Alt ve
Orta Miyosende nemli tropikal iklimler etkisinde yontukdüz (peneplen) karakterinde geniş aşınım
yüzeyleri oluşmuş, Üst Miyosende de bu düzlükleri yaran tekne – oluk biçimli vadiler meydana
gelmiştir. Miyosen sonlarında başlayan ve Kuvaterner boyunca süren tektonik olaylarla, bu eski
düzlükler yükselmiş ve iklimin serin – yağışlı, yani ılıman bir özellik kazanması sonucu, bu eski yüksek
düzlükleri yaran, V biçimde vadiler oluşmuştur. Onun için, Türkiye’de eski tropikal morfoje netik
ortamlara ait yerşekilleri, iç içe geçmiş, fakat ayrı koşulları yansıtan, farklı dönemlerin oluşumlardır.
4.1.6. Vadi enine yanayı üzerinde yer yapısının etkisi.
Vadi enine yanayının oluşumu, fluviyal süreçlerle iklim etkileri yanında yer yapısının da
denetimi altındadır. Yapının bu kontrolü daha bu asrın başında Gilbert ve onun gibi düşünen
jeomorfologlar tarafından süreç – evre – yapı (process – stage - structure) deyim ile vurgulanmak
istenmiştir.

4.65. Katman duruşları ile simetrik vadi oluşumu arasındaki ilişki (Erol).
Yer yapısının özellikle, elinde vadi yanayının simetrik veya asimetrik olması yönünden denetimi
vardır:
Simetrik vadiler. Genel olarak söylenirse, homojen, dik yada yatay katmanlardan oluşan
yapılar içinde simetrik vadiler oluşur (Şekil 4.65). Çünkü iki yamaç arasında yapı ve kayaç sertliği farklı
olmaması, karşılıklı yamaçların aynı görünümü kazanmasına neden olur. Bu arada, yatay yapılı ancak
farklı dayanıklılığa sahip, örneğin kumtaşı ara katmanlı killi tortullar tarafından oluşan arazi içinde
kazılmış vadiler, gerçekte yine simetrik bir V biçimi göstermekle birlikte, aradaki dayanıklı katmanlar
nedeniyle yamaç gerilemesi yavaşladığı için daha dar ve derin olurlar (Şekil 4.66). Bu yamaçları inip
çıkmak adeta imkânsızdır. Yatay katmanlar yamaçlarda kale duvarlar gibi yükselir. Amerika’da Kayalık
Dağları’nda Colorado Nehrinin aktığı vadi böyle vadilerin en tipik örneğidir (Şekil 4.67, 4.68 ve 2.97)
ve orası örnek alınarak yatay katmanlar içinde oyulmuş derin boğaz biçimli vadilere kanyon (canyon)
adı verilmiştir. Kanyon (canyon) sözcüğü İspanyolcadan alınmıştır ve özellikle Kayalık Dağlar ile
Meksika’daki benzer vadiler için kullanılır. Anadolu’daki kısık ve boğazların büyük çoğunluğu da böyle
yataya yakın duruşlu katmanlar içindeki kanyon tipi vadilerdir (Şekil 4.69, 4.70).
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4.66. Bir kanyon vadinin kesiti (Erol).
Asimetrik vadiler. Yer yapısının vadi enine yanayı üzerindeki etkileri asimetrik vadi oluşumları
üzerinde daha da belirginleşir. Ancak bütün asimetrik vadi oluşumlarının nedeni yapısal değildir.
Onun için jeomorfolojide vadi asimetrileri nedeninin dikkatle incelenmesi gerekir. Bu incelemede,
doğada daha çok görüldüğü için önce yapısal asimetriler, daha sonra da yapısal olmayan asimetriler
üzerinde durulur.

4.67. A.B.D Utah’da San Juan Kanyonu.

4.68. A.B.D. Arizona’da Büyük Kolorado Kanyonu.
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4.69. Batı Toroslar, Beşkonak kuzeyinde Olukköprü Kanyonu.

7.40. Doğu Anadolu’da, Malatya Darende’de yer alan, Tohma Çayı’nın dar ve derin vadisi.

4.71. Akarsu yatağının tek yönlü kayması (Erol).
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(I). Yapısal vadi asimetrileri.
(I.a). Tek yönlü kayma (unclinical shifting).
Aynı yamaç özelliğine sahip, ancak tek yana eğilimli (monoclinal, uniklinal) katmanlar
üzerinde derinleşmeye başlayan bir vadide, akarsu yatağı derinlemesine kazılırken, yatak e ğimli
katmanların yüzeyi üzerinde ve eğim yönünde kolayca kayar, karşı yamaçları oluşturan tabaka alnı
yamaçlarının dibini oyar (undercutting) (Şekil 4.71, 4.72). Ancak katman alınlarına tekabül eden
yamaç, katmanların yamaca oranla ters dalışları nedeniyle dikliğini koruyabilir. Böylece katman alnı
yamacı dik, katman sırtı yamacı (eğim yağmacı) daha yatık olan yapısal bir vadi asimetrisi belirir.
Akarsu yatağı derinleştikçe katman sırtı üzerinde kaymasını sürdürür ve yatakta, katmanların eğimi
yönünde bir yatak kayması olayının ortaya çıktığı görülür. Buna jeomorfolojide tek yönlü kayma
(uniclinal shifting) denilmektedir.

4.73. Kuesta yörelerinde asimetrik vadi oluşumu (Erol).
Tek yönlü yapısal yatak kaymaları, tek yana eğilimli (monoclinal) ve dönüşümlü olarak
dayanıklı - dayanıksız katmanlardan meydana gelen yapılarda daha da belirgin yer şekilleri
oluştururlar. Bunları jeomorfolojide katman basamaklı yöre (kuesta yöreleri, scarpland topography)
olarak bilinir. Kuesta yörelerinde, dayanıklı katmanların sırtındaki yüzey vadinin bir tarafında az
eğimli, uzun yapısal yamaçlar (eğimi yamacı, dip slope) oluştururken, bir başka dayanıklı katmanın
alnı vadinin öteki yamacında sarplıklar (escarpment) meydana getirir (Şekil 4.73, 4.74). Katman
basamaklı yörelerde (kuesta reliefinde) dayanıksız katmanlar üzerinde gelişmiş böyle asimetrik
vadilere subsekan vadiler, eğim yamacı üzerinde (katman sırtında) akan akarsularla resekan, katman
alnı yamacından akan akarsulara da obsekan akarsular adı verilir.
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4.75. Kayaç sertliğine bağlı asimetrik vadi oluşumu (Erol).

Monoklinal katmanlara bağlı asimetrik vadilerde, örneğin dik yamaçlar hep katman alınlarına karşılık
gelir ve hep aynı yöne bakar, asimetri oluşumu jeolojik formasyonun yüzlek alanıyla sınırlıdır, baş ka
formasyonlar üzerinde asimetri görülmez.

(1.b). Faya bağlı vadi asimetrileri.

Dayanıklı ve dayanıksız kayaçları yan yana getiren fay çizgileri üzerine yerleşen akarsu
vadilerinde de belirgin bir yapısal asimetri oluşmaktadır. Çünkü böyle vadilerde, kayaç
dayanıklılığındaki fark, erozyon süreçlerinde de farklılık yaratmış, dayanıksız katmanlar üzerindeki
yamaç daha yatık, karşı yamaç daha dik bir özellik kazanmıştır (Şekil 4.75). Böyle akarsular eski fay
aynalarının yeniden yüzeyde görünmesinde çok etkili olmaktadır. Ancak erozyonla yüzeyde belirmiş
böyle yamaçlarda yer şekli terselmesi olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Çünkü dayanıksız kayacın
bulunduğu taraf, yükselen taraf olmasına rağmen, aşınmalar sonucu daha alçakta görünebilir. Faya
bağlı vadi asimetrileri fay çizgisiyle sınırlıdır. Fay sonra erince, vadi asimetrisi de sonra erer. Dayanıklı
ve dayanıksız kayaçları yan yana getiren jeolojik formasyon sınırları boyunca yerleşen akarsu
vadilerinde de benzer tipte asimetriler gözlenir.

(2) Jeomorfolojik vadi asimetrileri.

Vadilerde akarsular yapısal nedenlere bağlı olmadan da yamaçlardan birinin dibini daha fazla
oyabilir. Bunlara genel olarak akarsu yatak kaymaları da denilmektedir ve böyle kaymaların başlıca üç
nedeni vardır.

(2.a). Menderesler çizmekte olan büyük bir akarsu, aynı zamanda yatağını derinleştirmeye başlarsa
zamanla derin, gömük menderesler meydana getirir. Gömük mendereslerde, menderesin dış
kenarında akarsu daha etkin için olduğu için o yamacın dikleşmesine neden olur. Menderesin iç
kenarındaki yamaç ise aynı derecede şiddetli aşınmaz hatta oralarda bir miktar çakıl bile birikebilir.
Böylece yamaçların yapısında bir farklılık olmasa dahi, gömük mendereslerin çarpak yamacında dik,
yığınak (slip-off-slope) yamacında yatık bir yanay ortaya çıkar (Şekil 4.76). Gömük menderesli
vadilerdeki aşırı aşınmalar hep menderesin çarpak tarafında olduğu için, asimetriler vadinin bir sağ,
bir sol yamaçta olmak üzere birbirine bakışıklıdır.
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4.76. Gömük mendereslerin oluşturduğu asimetrik vadi (Erol).
(2.b). Ana akarsuya, bir yamaçtan çok malzeme getiren yan akarsuların karışması ve oralarda büyük
birikinti konileri oluşturarak, ana akarsuyu karşı yamacın dibine sıkıştırmasıyla da jeomorfolojik bir
vadi asimetrisi meydana gelebilir. Örneğin aşağı Büyük Menderes vadisinde kuzey kenarda Aydın,
Nazilli kesiminden bol miktarda malzeme getiren yan akarsular, Büyük Menderesi iterek vadinin
güney kenarına sıkıştırmıştır. Bu nedenle vadinin güney yamaçları orada daha diktir.
(2.c). Akarsu yatak kaymalarında, tek yanlı alüvyonlaşmadan başka tektonik çarpılmaların da bir payı
olabilir. Bir vadinin yerleştiği bölgede tek yanlı bir yükselme olursa, akarsu aksi yönde kaymaya ve
vadisinde bir asimetri belirmeye başlar. Örneğin Ankara güneyindeki Elmadağ’ının Pliyosen ve
Kuvaterner içindeki genel yükselmesi bu dağın kuzeyindeki Kayaş Çayı ile İncesu ’yun kuzeye,
güneyindeki Balaban Çayının da güneye kayarak hafifçe asimetrik sistemler halinde gömülmesine
neden olmuştur.
Akarsu yatak kaymalarına bağlı asimetriler, kayan akarsu etki alanı ile sınırlı olarak gözlenir, asimetri
vadinin hep aynı yanındadır.
(3). Klimatik vadi asimetrileri.
İklime bağlı nedenlerle vadi yamaçları arasında dengesiz bir aşınma, yani asimetri
belirmektedir. Bunun da morfojenetik bölgelerle, bakı olayına bağlı tipleri vardır. Klimatik
asimetrilerinden en belirgin özelliği, bölgesel olarak bütün yamaçların aynı yöne bakması, yeniden
etkilenmediği için asimetrilerin çeşitli formasyonlar üzerinde aynı kalmasıdır.
(3.a). En çok ve en belirgin klimatik asimetriler farklı oranda yağış alan vadi yamaçları arasında
görülür. Genellikle söylenirse, aynı yönden sürekli olarak yağış getiren rüzgârlar, yağmur altındaki
yamacın daha fazla, dulda amacın daha az yağış almasına neden olur. Böylece yağış alan yamaç aşınıp
yassılaşırken, dulda yamaç daha dik kalır (Şekil 4.77).
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4.77. Bir yamacın aşırı yağış alması nedeniyle doğan vadi asimetrisi (Erol).
(3.b). Bakı olayı da, klimatik vadi asimetrisi oluşturan bir etmendir. Örneğin Türkiye’de kuzeye bakan
yamaçlar az güneş aldığı için hemen daima daha serin, ormanların gelişmesine daha müsaittir. Orman
örtüsü ise yamaç erozyonunun şiddetini azaltır. Güneye dönük (güne bakan) yamaçlar günlük ısınma
ve buharlaşmanın fazla olduğu, bitkilerin daha seyrek bulunduğu, dolayısıyla toprak erozyonunun
daha fazla görüldüğü yerlerdir. Güne bakan yamaçlar, Türkiye’de yerleşme ve tarıma daha da
müsaittir. Bütün bu nedenlerle de Anadolu’da kuzeye bakan yamaçların daha dik ve serin, güneye
bakan yamaçların daha yatık ve ılık olurlar.
(3.c). Periglasyal asimetriler. Kutba yakın yerlerde, yüksek dağlar üzerinde, yıl içindeki sıcaklık
değişmelerine bağlı olarak, topraktaki suyun donup erimesi olayından etkilenen periglasyal (buzul
çevresi) bölgelerde, soğuk yada kar getiren rüzgarlara dönük ve veya duldada kalan yamaçlarla, güne
bakan yada kuz yamaçlar farklı oranlarda donma - erime, yada kar altında kalma ve kar erimesi
olaylarına maruz kalırlar. O zaman örneğin devamlı donmuş olan yada karlarla örtülü yamaçlar
dikliğini korurken, donma erime olaylarının daha çok görüldüğü yamaçlarda erime sonucunda çamur
akmaları veya geçici akarsuların aşındırmasıyla yatıklaşma gözlenir. Bu farklı aşınmada, fiziksel
ufalanma yada kimyasal ayrışmanın da bir payı vardır.
(4). Yerin dönmesine bağlı vadi asimetrileri.
Yerkürenin ekseni etrafındaki dönüşü nedeniyle, yeryüzünde serbest olarak hareket eden rüzgârlar,
deniz akıntılarıyla ile geniş ovalarda akarken menderesler çizen büyük akarsular, kuzey yarımkürede
hareket yönlerinin sağına, güney yarımkürede soluna doğru saparlar. Bu sapmaya neden olan olaya
koriyolis kuvveti (coriolis force) denilir. Sapma olayının akarsular üzerindeki etkisi fazla belirgin
olmamakla birlikte, örneğin Kuzey Amerika’dan bir Missisippi, Rusya’da Don ve Volga ve Sibirya’daki
büyük akarsu yataklarının hep sağ kenarlarının dik olması, koriyolis kuvvetine bağlanmaktadır. Ankara
Ovası ile güneyindeki Mogan Ovasında bulunan akarsu vadilerinin hep sahaya maçlarının daha dik
oluşu, yapısal bir neden gözlenemediğinden, yine bu koriyolis etkisini düşündürmektedir (Erol).
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4.2. Akarsu vadilerinin boyuna yanayı.
Akarsu vadileri hakkında ilk bilgiler verilirken belirtildiği gibi, bir vadinin enine ve boyuna
yanayları birbirine uyumlu şekilde oluşup gelişir. Örneğin, kural olarak vadinin yukarı kesimlerinde
(yukarı çığırında) öncelikle kısık ve V biçimli vadiler oluşur, orta kesimlerde tabanlı ve olgun vadiler,
aşağı kesimlerde ise ihtiyarlık evresinin yayvan oluk biçimli vadileri görülür (Şekil 4.1). Ancak, bu
tanımlamalardan, bütün vadilerine aynı görünümde olduğu sonucuna çıkarmamak gerekir. Vadinin
gelişim koşullarındaki farklılıklar nedeniyle, bir vadi boyunca kaynaktan, dökülme yerine kadar çok
çeşitli tiplerin ard arda sıralandığı da görülmektedir.
Aşınım
Degradation
Birikim
Aggradation

p= f (V.H.K)

H
KD
A

Deniz
Sea

4.78. Bir akarsuyun denge yanayı ve onu denetleyen etmenler (Erol).
4.2.1. Vadi boyuna yanayını denetleyen etmenler.
Vadinin enine yanayını denetleyen etmenlerle, boyuna yanayın etmenleri esas itibariyle
aynıdır. Sadece enine yanaydaki kaş düzeyinin yerini, boyuna yanayda kaş düzeyinin bir devamı olan
kaynak noktası almıştır ve boyuna yanay bu kaynak noktası ile akarsu denize döküldüğü nokta (ağız,
mansap) arasında uzanır. Akarsu kaynağından doğduktan sonra, sürekli eğimi olan yatağı boyunca
akarak denize dökülür. Bu dökülme noktası, akarsuyun akışını düzenleyen bir nokta olup, akarsu
hiçbir zaman dökülme noktası düzeyi altına inemez. Bu nedenle akarsuların döküldüğü noktaların
oluşturduğu düzeye taban düzeyi (kaide seviyesi, base level) adı verilir. Daha önce de açıklandığı
üzere akarsu vadileri, vadi sisteminin en derin noktası olan taban düzeyiyle en yüksek noktalarının
birleşmesinden oluşan kaş düzeyi – kaynak noktası arasında gelişmektedir. Vadinin iki yamacı üst
kenarında uzanan kaş düzeyi çizgileri vadinin yukarı bölümlerine doğru belirli bir eğimle yükselerek
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kaynak noktasında birbiriyle birleşir (Şekil 4.1). Akarsu yatağı kaynak noktasından, dökülme noktasına
(akarsu ağzı) doğru sürekli eğimi olan, ana hatlarıyla parabol biçimli bir eğri çizer (Şekil 4.78). Bu
parabol biçimli eğrinin oluşumu esas itibariyle akarsuyun hidrolik akış özelliğini yansıtır. Ancak çeşitli
başka etmenlerin de etkisiyle bir alkış çizgisi, yani akarsuyun boyuna yanayı (profili) birçok girinti
çıkıntılar gösterir. Vadi geliştikçe boyuna yataktaki bu düzensizlikler giderilerek yatak, içindeki suyun
rahat akışının sağlanabileceği bir biçim alır. Akarsu yatağının eriştiği bu en son biçim gerçekte, akarsu
akışını denetleyen etmenler arasındaki bir dengeyi yansıtır (Şekil 4.78). Onun için bu en son yanaya
akarsuyun denge yanayı (profil of eqielibreum) yada akarsuyun ideal yanayı (ideal profil) denilir.
Akarsularda en sonunda erişileceği kabul edilen bu yanay yatak boyundaki çıkıntıların aşındırılması
(degradation), çukurların doldurulması (aggradation) sonucunda oluşturulduğu için ideal yanaya
düzenlenmiş yanay (graded profil) de denilir. Akarsu yataklarının boyuna yanayları, yukarıda da
söylendiği gibi, genelde bir parabol biçimindedir. Ancak bu şekil hiçbir zaman, matematikteki modeli
kadar düzgün olamaz. Kaya sertliği, yapı, yağış ve bakı koşulları, ana akarsuya karışan birçok yan kolun
etkisi yatak içindeki aşının – birikim dengelerindeki farklılıklar genelde parabole benzeyen yanayda,
birçok dalgaların belirmesine neden olur. Bu şekil yatak dibinde talveg çizgisinden çok, akarsuyun
yüzeyinde kendini belli eder. Bu yanaya Louis rahat akış yanayı (Almanca glattungsprofil) adını
vermiştir. İşte bu genel açıklamaların ışığı altında, bir akarsuyun boyuna yanayı biçimini denetleyen
etmenleri şöyle özetlemek mümkündür.
( I ) Yükseklik farkı. Biri akarsuyun boyuna yanayının ana biçimini belirleyen ilk etmenin kaynak
noktası (kaş düzeyi, KD) ile dökülme noktası (tavan düzeyi, TD) arasındaki yükseklik farkı (H) ile yatay
yöndeki uzaklık ( A ) ‘dır (Şekil 4.78). Kaynak ve ağız arasındaki yükseklik / uzaklık orantısı bir dik
üçgen oluşturmakta, bu üçgenin eğik kenarı (hipotenüsü) akarsuyun ilk olarak üzerinde akmaya
başladığı yamacı (ilk eğimi, E) oluşturmaktadır. Kaç düzeyi (KD) ile taban düzeyi (TD) arasındaki bu ilk
(başlangıç initial) yükseklik / uzaklık ilişkileri, başka bir sözle ilk yamaç eğimi nin (initial gradent)
prensip olarak iş güçlerle oluşturulup, denetlendiği kabul edilir. Bu ilk oluşumun özelliğine göre bazı
yamaçlarda H > A olursa, çok dik akarsu yanayları belirir, H / A orantının azalması ve sonunda H < A
olması halinde ilk yamaç eğimi nispeten az olur, yamaç yassılaşır. Doğal olarak bazen yüzlerce, hatta
binlerce kilometre uzunluğundaki bir yamacın kaynaktan dökülme yerine kadar tek bir eğimle
olamayacağını, arada pek çok farklı eğimli kısımların mevcut olacağını da düşünmek gerekir. Ancak,
teorik de olsa şekildeki modelin (Şekil 4.78), açıklamayı en sade biçimde yapabilmek amacıyla, tek
eğimli olduğu varsayılmıştır.
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( II ) Akarsuyun akış hızı. Bir akarsu vadisinin üzerinde yerleştiği ilk yamacın eğimi, akarsuyun akış
özelliğini, dolayısıyla onun aşındırma ve biriktirme işlevlerini denetleyen bir etmendir. Bir akarsuyun
akış hızı fiziksel olarak;
V= 2.g.h.
Formülü ile açıklanır. Burada ki “g” akarsuyun ivmesi, “h” ise model olarak alınan yatak kesimindeki
yükseklik farkı, dolayısıyla da yatak eğimidir. Akarsuyun ivmesi de suyun kütlesi, yani hacmi ile doğru
orantılıdır. Buna göre hacmi büyük, yatak eğimi yüksek akarsuların aşındırma gücünün yüksek olacağı
kendiliğinden anlaşılır. Bu kural, üçgen biçimli ilk eğim modeline uygulandığında, akarsuların,
yatağının yukarı çığırında “H” farkının oluşturduğu potansiyel enerji nedeniyle daha güçlü olduğu,
akarsu aşağılara inip H farkı, dolayısıyla hızı azaldıkça aşındırma gücünü kaybettiği, dökülme
noktasında bu enerjinin sıfır olduğu anlaşılır. Öte yandan akarsuyun su kütlesi, yani hacim/kaynak
bölümünde ufak aşağı çığırda büyüktür ve akarsuyun aşındırma gücü hacminin artışına paralel olarak
aşağılara doğru artar. Böylece akarsuyun akış hızı ile hacmi, akarsu yatağının yukarı ve aşağı
çığırlarında zıt yönde etkili olan, dolayısıyla biri diğerinin etkisini azaltan iki güç halinde ortaya çıkar.
Yine bu sebepten akarsular yukarı çığırlarında genellikle dar alanlı fakat derinlemesine, aşağı
çığırlarında ise geniş alanlı ve yalanlamasına aşındırma yapma eğilimindedirler. Buna karşılık,
akarsuların orta çığırında yükseklik farkının oluşturduğu potansiyel enerji henüz fazla azalmadığı,
akarsu hacmi ise yeterince büyüdüğü için akarsuyun aşındırma gücü en yüksek düzeydedir. İşte bu
nedenle akarsu denge yanayı, en derin bölümü orta bölümde olan bir parabol biçimini almıştır (Şekil
4.78, B kesimi).
( 3 ) Dış etmenler. Akarsuyun ilk eğim koşulları ile hidrolik yakış özelliğinin belirlediği parabol biçimli
yanayı, dış güçlerin, yani bölgesel iklimin etkisinde olan akarsu beslenmesi koşullarının da
denetimindedir. Ana akarsuya karışan yan derelerin farklı hacimleri de yatak boyunca beliren
aşınım/birikim dengelerini etkiler.

( 4 ) İç etmenler (yer yapısı, kayaç). Yukarıda tanımlanan etmenlere ek olarak yer yapısı ve kayaç
sertliklerinde (Şekil 4.78, K) akarsu boyuna yanayının denetleyici bir etkisi vardır. Genel olarak
söylenirse, dayanıksız kayaç ve yapılardan oluşan eğrilerde denge yanayı eğrisi daha derin, yani şekil
4.78’deki B derinliği daha fazla; dayanıklı zeminlerde ise denge yanayı parabolü daha sığ olur. Öte
yandan, akarsu yatağı boyunca kayaç ve yapıların dayanıklılıkları değişen ise dayanıksız kayaçlar
üzerinde yanayın derinleşmesi, dayanıklılar üzerinde yükselmesi şeklinde bir yanay dalgalanması
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kendini gösterir. Onun için geometrik bir denge yanayından çok, yerel koşullara göre değişkenlik
gösteren bir rahat akış yanayından söz edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan dört grup etmen göz önüne alınarak bir akarsu boyuna yanayının ( P )
akarsu hacmi, yani akarsuyun akış koşulları, yükseklik farkı ve kayaç özelliklerinin denetimi altında
şekillendiği, onların fonksiyonu olduğu söylenebilir. Bu denge şöyle ifade edilir
P = f( v , H, K )
4.2.2. Vadi boyuna yanayının gelişim evreleri.
Akarsu boyuna yanayımın gelişimi, genellikle iç güçlerin etkisi altında oluşan bir ilk (initial)
yamaç ile başlar ve akarsu denge yanayına (profile of equielibreum) erişince kadar sürer. Ancak yerel
koşullara göre bu aşınım – gelişim süreci yüzbinler, milyonlarca yıl sürer ve bir dizi evreler geçirir. İlk
(initial) yamaç oluştuğunda, üzerinde birçok girinti ve çıkıntılar, hatta derin oluk ve çukurlar, yarlar
vardır (Şekil 4.79). Boyuna yanaydaki ilk yamacı izleyen gelişme evreleri ise şöyle özetlenebilir:
( I ) . Başlangıç evresinde akarsular yataktaki yüksekliklerin üzerinden aşarak, dökülerek, çukur yerleri
doldurup göller oluşturarak bir yanay belirler. Bu başlangıç yanayında birçok eğim değişme noktaları,
akarsuyun hızlanıp yavaşladığı yerler vardır. Akarsular, hızlarının arttığı kesimlerde aşındırma
(degradation) yaparak ol bölümleri derinleştirir, yatağı aşınan yerlerden kopardığı parçaları hızının
yavaşladığı yerlerde biriktirir (aggradation). Böylece ilk yatak düzenlemeleri ortaya çıkmış olur.
Boyuna yanay gelişiminin başlangıç evresinde, bu şekilde kısa kesimler halinde düzenlenmiş birçok
yatak bölümü vardır. Her kesim kendisini denetlemiş olan bir yerel taban düzeyine göre
şekillenmiştir.
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4.79. Akarsu boyuna yanayının gelişim evreleri (Erol).
Başlangıç evresinde akarsuların boyuna yanayında çok sayıda yerel taban düzeyi (lokal base
level) (Şekil 4.79) bulunmasına karşın, akarsuyun denize döküldüğü yerde bir esas taban düzeyi
(fundamental base level) bulunur (Şekil 4.49 ETD). Esas taban düzeyi için dilimizde ana taban düzeyi,
esas kaide seviyesi gibi sözcükler de kullanılmaktadır.

4.80. Akarsu yatağında eğim değişme noktası (knickpoint) yada yerel taban düzeyinin (YTD) kaynak
yönünde geriye aşınımı (headward erosion) (Erol).
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Yerel taban düzeyini oluşturan bir noktanın yukarı yanında akarsuyun yavaş akmasına karşılık,
aşağı yanında akarsu hızı ve dolayısıyla aşındırma enerjisi yüksektir (Şekil 4.80), bu nedenle alt
yandaki yatak kesimi daha hızla derinleşir, sonuçta yatak yanayında belirgin bir eğim değişmesi (eğim
kırıklığı) belirir, onun için yerel tavan düzeylerine eğim değişme noktası (knickpoint) de denilir. Eğim
değişme noktalarının alt yanındaki güçlü bir yatak erozyonu nedeniyle, çıkıntı halindeki noktanın dibi
oyulduğu, akarsuyun aşındırma gücü bu noktada yoğunlaştığı için, zamanla burası koparılıp götürülür,
onun gerisindeki nokta çıkıntı halinde kalır. Aynı olayın sürekli tekrarlanması ile zaman içinde yerel
taban düzeyinin, yani eğim değişme noktasının (knickpoint’in) kaynağa doğru yer değiştirdiği görülür
(Şekil 4.80, 4.81, 4.82, 4.83). Akarsuyun aşağı doğru akmasına karşın, knickpoint’in kaynağa doğru yer
değiştirmesi olayına geriye aşınım (headward erosion) denilir. Geriye aşınım olayı, eğim değişim
noktalarına kaynak yönünde bir hareket özelliği verdiği için, bu noktaların oluşturdukları yerel taban
düzeyleri geçici şekillerdir. O nedenle yerel taban düzeylerine geçici taban düzeyi (temporary base
level) de denilir (Şekil 4.79). Jeomorfolojide geçici taban düzeyinden söz edildiği zaman, bunun karşıtı
olan tavan düzeylerinden de kalıcı taban düzeyi (ultimate base level) olarak söz edilmesi gerekir. Yerel
Taban düzeyini oluşturan eğim değişkenlikleri – kırıkları (knickpoint’lerin) yukarısında zayıf bir yatak
erozyonu görülmesine karşın, o noktanın aşağısında güçlü bir derinlemesine (vertical) erozyon vardır;
oralarda yatakta, dolayısı ile vadide hızlı bir derinleşme – gençleşme görülür. Bu nedenle eğim
değişme noktalarına (knickpoint’lere) aynı zamanda gençleşme noktası da (rejuvenation head)
denilir.

4.81. Akarsuyun yatak değiştirmesi sonucunda ortaya çıkmış, eski vadi parçası.
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4.82. Eğim değişme noktası ve çağlayan oluşumunun çeşitli nedenleri (Lobeck).
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Yukarıdaki bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere akarsu boyuna yanayındaki eğim değişim
noktaları vadi jeomorfolojisi açısından önemli olan ve çeşitli özellikleri bulunan noktalardır. Bunları
özelliklerine göre eğim değişme noktası (knickpoint), geriye aşınım noktası (headward erosion point),
gençleşme noktası (rejuvenation head), yerel taban düzeyi (local base level) yada geçici taban düzeyi
(temporary base level) gibi adlar verilmektedir.

4.84. Malatya – Darende yakınında Gürpınar (Aşidu) çağlayanı.

4.85. A.B.D. Yosemite valley’de sert katmanlar etkisiyle belirmiş büyük bir çağlayan.
Akarsu yatağı boyundaki eğim değişme noktaları (knickpoint’ler) yatak boyunda hızlı akış
yerleri (rapids) ya daha büyüklü küçüklü çağlayanlar (waterfalls) halinde kendilerini belli ederler.
Yatak boyunca görülen böyle eğim kırıklarının (knickpoint) lerin yada çağlayanların oluşum nedenleri
çok çeşitlidir (Şekil 4.82) ve bu nedenlerle bağlı olarak çağlayanların özellikleri de değişir:
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4.86. Kanada, ABD sınırında Niyagara çağlayanı.

4.87. Niyagara çağlayanının olası gerileme evreleri ve Erie gölü sularının nasıl kapılacağını gösteren
temsili bir kesit (Worchester).
Dayanıklı katmanlar. Akarsu yatağı boyunca görülen ve dayanıksız katmanlar arasında kendini belli
eden dayanıklı katmanlar, geriye aşınımın olayının hızını keser, aşındırma gücünü orada yoğunlaştıran
akarsu sert kayacın ön – alt kısmını oyarak eğim kırıklığının daha belirginleşmesine neden olur.
Yeryüzünde bu şekilde sert kayaçlara bağlı olarak belirmiş çok sayıda çağlayan vardır (Şekil 4.83, 4.84,
4.85, 4.86). Ancak bu çağlayanlar yatak gelişiminin ileri evrelerinde, çağlayanın giderek artan
yüksekliği ile doğru orantılı olarak artan gücü sert kayacının direncini aştığı zaman, sert kayaç
aşındırıp alçaltılmaya, bir süre duraklamış olan aşınım yeniden hızlandırılmaya başlar; sonuçta
çağlayan basamağı gerileyip alçalır (Şekil 4.82, 4.87). Bazen de yerel taban düzeyleri hızla derinleşen
ana vadiye oranla yüksekte kalarak, çağlayanı olan yada olmayan asılı vadiler (hanging valley) (Şekil
4.86, 4.89, 4.90) şeklinde kendini belli eder.
Fay basamakları. Yerel taban düzeyi oluşumunda, yeni meydana gelen fay basamakları, lav yada
heyelan setleri gibi yapısal nedenlerin; buzul yada dalgaların oluşturduğu yarlar, akarsu kapma
olayları gibi jeomorfolojik nedenlerin de rolü vardır.
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4.88. ABD’de bir yan derenin oluşturduğu çağlayan ve asılı vadi.
Birleşen yan dereler. Ana akarsuya karışan yan dereler su hacmi, dolayısıyla aşındırma gücü daha
büyük bir yeni akarsu oluşturduğu için, akarsuların birleşme noktası yerel bir taban düzeyi özelliğini
kazanır. Akarsu hacimleri gibi akarsularda taşınan malzemenin yük oranlarını etkileyen nedenler de
yanayda su hacmi değişikliklerine benzer etkiler yaparlar, örneğin Hiulström grafiğinden (Şekil 4.60,
4.61) anlaşıldığı gibi yükü fazla olan akarsular, taşıyamadıkları materyali yatakta biriktirip yükten
kurtulunca güçlenir ve bu sefer biriktirdiklerini geriye doğru aşındırmaya başlar (Şekil 4.57) ve bu olay
salınımlar halinde sürer gider.
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Esas taban düzeyinde alçalma. Yerel taban düzeyi yada eğim değişme noktası (knickpoint)
oluşumunun sık görülen önemli bir tipi de, esas taban düzeyi (fundamental base level) de, örneğin
deniz veya göl yüzeyindeki alçalmalardır. Akarsuların esas taban düzeylerini oluşturan deniz yüzeyi
asırlar boyunca değişmez görünür, ancak 3 – 5 binyıldan uzun süreleri içinde deniz düzeyinin de
değişken olduğu gözlenmektedir. Böyle bir durumda, özellikle deniz düzeyi kısa sayılacak bir zaman
aralığında örneğin 5-10 metre alçalırsa, boyuna yanaylarını önceki yüksek taban düzeyine göre
düzenlenmiş olan (graded) akarsular, yataklarını yararak yeni oluşan alçak taban düzeyine uymaya
çalışırlar. Akarsular bu uyumu önce kıyı ovasında yaparlar, sonra yeni düzeye göre oluşmuş eğim
değişme noktaları (knickpoint’ler) geriye aşındırmayla kaynağa doğru ilerleyerek bütün yanayı yeni
ana taban düzeyine uyumlu hale getirmeye çalışır ve genellikle bu olay ard arda birkaç dönem halinde
tekrarlanır. O zaman akarsu yanayında, üst üste birkaç alçalma dönemine karşılık gelen farklı yanay
parçalarının sıralandığı gözlenir (Şekil 4.91). Bu gibi durumlarda eski fakat nispeten yayvan bir v adi
oluğu içine daha genç ve derin başka bir vadinin yerleştiği gözlenir (Şekil 4.92). Böyle birleşik
vadilerde her döneme ait farklı kaş düzeyleri, enine boyuna vadi yanayları iç içe görünür ve bu tip
vadilere vadi içinde vadi modeli (valley in valley form) denilir, yada iki dönemli vadi (two-cycle valley)
sözü kullanılır (Şekil 4.92, 4.93). Bu modeldeki iç içe vadilerin boyuna yanaylarında ard arda sıralanan
ve herhangi bir yapısal nedene bağlı olmadığı için oldukça hızlı bir şekilde kaynağa doğru gerileyen ve
dönemli olarak birbirini izleyen çok sayıda yerel eğim değişme noktası (cycle local knickpoints)
bulunur. Bu dönemli noktaların yukarı bölümünde, o dönemde ait vadi tabanların yarılmamış
olmasına karşın, aşağı bölümlerinde bu tavanlar yarılarak askıda kalmıştır.
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4.91. Ana taban düzeyinin alçalan dönemlerine karşılık gelen farklı boyuna yanaylar ile eski
tabanların yarılıp yüksekte kalması sonucunda oluşan akarsu sekileri (Erol).
4.92. Ana taban düzeyinin dönemli alçalmaları sonucu, iç içe vadilerin (valley in valley form) oluşumu
(Woolridge - Morgan)

4.93. Taban düzeyi alçalması nedeniyle akarsuların, eski vadi tabanları içine gömülmesi ve eski
tabanın askıda kalması sonucu oluşan akarsu sekileri (Wayne, Thornbury).
İşte bu şekilde eski dönemlere ait olup şimdi askıda kalmış olan vadi tabanlarına akarsu sekisi (river
terrace) adı verilir (Şekil 4.93). Akarsu şekilleri çok dönemli - bileşik (compozite) yerşekilleri olduğu ve
çeşitli tipleri bulunduğu için ileride ayrıca ele alınacaklardır. Ancak sırası gelmişken hemen
belirtmekte yarar vardır ki, deniz düzeyi alçalıp yükselmesi daha düzenli ve birkaç binyıllık yani
nispeten uzun süreli olduğu için, dönemli denizel sekilerle onlara bağlanan akarsu sekilerinin daha
belirgin ve daha gelişkin olmasına karşın; göl düzeyleri yıllık yada birkaç yıllık iklim değişmelerinin
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etkilerinde kaldığı için, göl sekileri ve onlara bağlanan akarsu sekilerinin daha az belirgin, küçük ölçülü
fakat çok sayıda olduğu gözlenir.
( 2 ) . Akarsu boyuna yanayı gelişiminin ileri evreleri, hızlı akış yerleri yada çağlayan oluşturan yerel
eğim kırıklıkların (knickpoints) giderek aşındırıldıkları, yada kaynağa doğru hareketleri sırasında
yüksekliklerini kaybederek silindikleri; güçlü oldukları için hızlı hareket edenlerin, zayıf ve yavaş
hareket edenlere yetişip yakalayarak onlarla birleştikleri bir evredir. Böylece boyuna yanayın gelişkin
olduğu dönemlerde, daha önce çok sayıda olan ve birbirinden birçok yerel eğim kırıklığı (knickpoint)
ile ayrılmış olan boyuna yanay kesimlerinin sayısının azaldığı, akarsu genel yanayının giderek daha
düzenli (graded) hale geldiği görülür (Şekil 4.79).
( 3 ). Akarsu boyuna yanayı gelişiminin son evresi, biraz teorik de olsa, kaynaktan dökülme yerine
kadar olan tüm boyuna yanayın tek yada sadece birkaç bölümden oluştuğu, akarsu ideal, daha
doğrusu düzgün akış halinde erişebildiği bir evredir. Gerçekte akarsuların büyük bir bölümünde bu
evreye erişmenin mümkün olmadığı, çünkü iklimsel, tektonik yada ana taban düzeyindeki bir
değişmenin bu gelişimi kesintiye uğrattığı görülür. Akarsu vadi sistemlerindeki gelişmede görülen
böyle duraklamalar (interruptions), beklenmedik aksamalar (accidents) yanay modelinde
değişikliklere; vadi oluşumunun herhangi bir evresinde sonra ermesine neden olan dönem
değişmeleri (cyclic changes) çeşitli ölçülerde etkili olan olaylardır. Bununla birlikte, teorik de olsa
akarsuların bir ideal yada rahat akış yanayına erişeceği kabul edilir. Bu son yanayın matematiksel
anlamda bir parabole benzemeyeceği, kayaçların dayanıklılığı yada yapısal çizgilerin varlığı, ana
akarsu ve yan dere kavşaklarında akarsu hacminde dolayısıyla yatak aşındırma gücünde de
değişiklikler nedeniyle bu ideal yanayda da yerel farklılıkları yansıtan bazı dalgalanmalar bulunacağını
kabul etmek gerekir. Fakat yine de bu son (nihai) yanay, genel bir dengeyi yansıtacağı için buna denge
yanayı (profile of equilibreum) demekte sakınca yoktur.
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4.94. Çeşitli akarsu birikim şekilleri (Happ – Dobson - Thornbury). C. Vadi yamacı eteğindeki
kolüvyal dolgular, Taşkın materyalinin üst üste birikmesi, 1a. Menderes kaymaları sırasında oluşmuş
yığınak depoları, s. Akarsu setleri, 1d. Akarsu yatak içi çakıl depoları, cf. Terkedilmiş akarsu
yataklarını dolduran killi-kumlu depolar, a. Yan dere birikinti konileri, br. Anakaya.
4.3. Akarsu birikintileri.
Akarsu vadileri gelişiminin başlangıç ve kısmen gelişmiş evrelerinde boyuna akarsu yanayının
yukarı ve orta çığırlarında daha çok derinlemesine (dikey, vertical) aşındırma yapan akarsuların
yatağını derinleştirdiği; vadi gelişiminin orta ve sonra evrelerinde ise akarsular dereceli olarak
derinlemesine aşındırma güçlerini kaybettikçe, taşıdıkları materyali önce yatakları içine, giderek de
yatak kenarları dışında biriktirmeye başladıkları görülür. Başlangıçta geçici (temporary) özellikteki bu
birikintilerin önemli bir bölümü daha sonraları artık akarsu tarafından taşınamayarak kalıcı (ultimate)
bir özellik kazanırlar. Söz konusu kalıcı birikintilere bağlı olarak da bir takım bir belirgin yerşekilleri
oluşmaya başlar. En son belli başlı akarsu birikinti şekilleri (Şekil 4.94) şöyle özetlenebilir.
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4.95. A.B.D. San Juan Dağlarında birikinti konileri ve toplak alanları.
4.3.1. Birikinti konileri.
Birikinti konileri (dejecktion cone, alluvial fan) bir akarsu yatağının boyuna yanay ı üzerinde
aşınım bir birikim olaylarının karşılıklı ilişki ve dengeleşimini bir bütün halinde de açıkça yansıtan yer
şekilleridir. Akarsu konilerinin oluşunda, dikçe dağ yamaçlarından hızla inen ve inerken de aşındırma
(erozyon) yapan akarsu kollarının, birdenbire etekteki düzlüğe inince hızını, dolayısıyla da taşıma
gücünü kaybedip taşıdığı materyali biriktirmesi sonucunda oluşur. Böylece aşağı bölümlerinde,
taşıdığı maddeleri biriktirerek koni oluşturan akarsuların, aşındırma yaptıkları yukarı bölümlerinde
yine baş aşağı dönmüş aşınım konisi görünümünde bir alan vardır (Şekil 4.95, 4.96). Yağmur sularının
toplandığı huni biçimli bu üst bölüme toplak adı verilir. Böylece aşınımın oluşturduğu toplaklar ile
buradan aşındırılan materyalin etekte biriktirildiği koniler birbirini tamamlayan bir takım oluştururlar.
Bu iki yer şekli arasındaki ilişki kum saatinin çalışmasına benzetilebilir.

4.96. ABD’ de Grand Kanyon yakınlarında oluşmuş birikinti konileri (debris cone).
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4.97. Bir birikinti konisi – toplak çiftinin ögeleri ve onları denetleyen etmenler.

4.99. Blok diyagram (A) ve topografya haritasında (B) birikinti konisinin görünümü.
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Teorik olarak, bir toplak – koni ilişkisinde aşınan bölüm (Şekil 4.97 D) arasında bir eşitlik (A=D)
bulunması gerektiği düşünülür. Çünkü bu şekilleri oluşturarak akarsu ( yan dere B) bir toplağı aşındırıp,
yamaç dibinde bir koni oluşturarak rahat akabileceği bir boyuna yatak yanayı B meydana getirmeye
çalışmaktadır. Bu kapalı sistemde yerel taban düzeyi ana akarsu ( C ) ‘dir. Ancak gerçekte A = D
dengesi sağlanamaz. Çünkü, yan dere ( B ) yamaç dibinde düzlüğe çıktığı zaman içindeki iri materyali
biriktirse bile ufak taneleri taşıyarak koniden uzaklaştırır. Öte yandan yan dere konisinin kenarlarını
aşındırmakta olan ana akarsu ( C ) da, yan derenin biriktirdiği materyalin bir bölümünü taşır götürür
(Şekil 4.98). Böylece büyük toplak – birikinti konisi takımında aşındırılan, biriktirilen ve taşınan
materyalin ilişkisi şöyle bir denklemle gösterilebilir:
A =B +C+ D
Bu dengelere yan dere (B) ve ana akarsuyun (C) taşıma oranının ne kadar büyük ise biriktiren
materyalin miktarı yani birikinti konisinin hacmi (D) o kadar ufak olur. Dağlık alanlarda güçlü
akarsuların bulunması nedeniyle bu oran genellikle, konilerin aleyhine gelişmiş, toplak alanının
büyüklüğüne oranla koniler çok ufak kalmıştır (Şekil 4.98).

4.100. Erzincan Ovası kuzeydoğusunda, Keşiş Dağları eteğinde Bögert kaplıcaları kuzeyindeki geniş
ve yayvan birikinti konisi.
Birikinti konileri topografik haritalarda, üzerindeki eş yükseklik eğrilerinin yarım koni
biçiminde bir kabarıklık oluşturması ile kendini belli eder. Toplak alanında ise eş yüksekti eğrileri
koninin aksine bir girinti oluşturur (Şekil 4.99). Bu görüntüler gerçekten doğal bir kum saatine benzer.
Birikinti konilerinin biçim ve büyüklüğü sadece, onu oluşturan yan derenin gücü ile bağlantılı
değildir; toplak alanında aşınan kayaçların aşınıma dayanıklılığı, iri ve ufak taneli olması, bitki örtüsü,
yağış rejimi, yağış şiddeti gibi etmenlerin de bunda bir rolü vardır. Genellikle söylenirse dik yamaçlı
tepeler eteğinde, kolay aşınamayan kayaçlar üzerinde koniler dik eğimli ve yüksek olurlar. Bu gibi
koniler çoklukla yarı yuvarlanmış iri taş parçalarından oluşur. Toplağında konglomera - kumtaşı gibi
kolay aşınan, bol malzeme sağlayan kayaçlar olan akarsuların konileri daha yassı, ancak hacimce
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büyük olurlar (Şekil 4.100). Buna karşın, genellikle ufak taneli, ince kumlu, killi alüvyal materyal
taşıyan akarsuların konileri geniş, yayvan – yassı biçimli olur. Böyle şekiller daha çok yelpazeye
benzediği için, bunlara birikinti yelpazeleri (alluvial fan) adı verilir (Şekil 4.101) . Birikinti yelpazeleri
genellikle akarsuların aşağı kesimlerinde, ovalara ulaşan büyücek yan akarsuların ucunda görülür.
Yelpazeler çok zaman bir ova kenarında ancak dikkat edildiğinde gözlenebilir.

4.101. İnce taneli alüvyonlardan oluşan birikinti yelpazesi (Strahler).

4.101B. Böyle bir birikinti yelpazesinin uydu görüntüsü.
Konileri oluşturan tane iriliğine, yassılık – genişlik ilişkilerine bakılarak yelpazeler, koni ve
kayşatlar arasında şöyle bir dereceli geçişten söz edilebilir.


Kayşat, çok dik eğimli, yüksek, köşeli taneli,



Etek döküntüsü, dik eğimli, irili ufaklı, köşeli taneli,



Koni, dikçe eğimli, az yuvarlanmış çakıllı,



Koni – yelpaze, hafif eğimli, az yuvarlanmış orta - ufak çakıllı, kumlu, alüvyonlu,



Yelpaze, yassı, ufak yuvarlak çakıllı, killi alüvyonlu olur.
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Birikinti konileri bir yada yelpazeleri genellikle belirli bir zaman birimi süresinde tek evreli olarak
meydana gelmekle birlikte, iklim değişmeleri, orman örtüsü tahribi, deniz düzeyi değişmeleri,
tektonik hareketler nedeniyle, yani akarsularda yük – hacim – eğim değişmeleri nedeniyle çok
dönemli olarak da belirir, farklı koni – yelpaze gelişimi evreleri arasında aşınım evreleri de görülebilir.
O zaman iç içe girmiş çok evreli konilerden (Şekil 4.102), yada bir dağ eteği boyunca dizi halinde
oluşan birbirine kaynaşmış koni veya yelpazelerden söz edilir. Ancak ılıman bölge ovaları kenarındaki
alüvyal – kolüvyal birikintilerden oluşan böyle kaynaşmış konileri, daha çok kurak – yarı kurak
bölgelerde yüzeysel akarak aşındırma yapan sel sularının (sheetwash, sheetflood) etkisiyle oluşan
eğimli etek düzlüklerinden (glaci) ayırt etmek gerekir. Çünkü kaynaşmış birikinti koni tortulları az çok
yuvarlanmış çakıl ve kumlardan oluşan alüvyal birikintiler olduğu halde, eğimli aşınım etek düzlükleri
alt kenarında, yani glasilerin birikinti bölümlerinde nispeten köşeli taş parçaları, sürüklenmiş
(kolüvyal) toprak malzemesi karışık şekilde bulunur.

4.102. Taban düzeyindeki alçalmalar yada iklim oynamaları nedeniyle akarsu yükündeki değişimler iç
içe girmiş çok dönemli konilerin oluşmasına neden olur.
4.3.2. Vadi tabanı birikintileri.
Akarsu vadi tabanları genellikle akarsu birikintilerinden oluşur. Bu birikimde, yamaç aşağı
akan yan derelerin birikinti konileri, yamaç etek döküntüleri, yada yamaç aşağı sürüklenmiş (kolivyal)
toprakların payı olmakla birlikte, daha çok akarsu yatağı içinde, kenarlarında ve taşkınlar sırasında
yataktan uzak kenarlarda biriktirilmiş akarsu taşıma mahsulleri alüvyonlardır. Bunları yataktan kenara
doğru şöyle özetlemek mümkündür.
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Akarsu yatağı çakılları. Akarsular yatakları içinde belli bir hızla aktıkları için, genellikle ufak taneleri
taşır, çakıl ve iri kum gibi ağır taneleri yatanın dibinde biriktirirler. Bu birikimin oluşum prensipleri,
daha önce akarsu yatağı aşınımı anlatılırken açıklanmış bulunmaktadır. Örneğin akarsu
mendereslerinin iç yanında oluşan kum çakıl birikintilerine yığınak (point bar) tortulları denildiği;
akarsu yatağı içinde kum, çakıl adalarının oluştuğu açıklanmıştır.

4.103. Bir aşınım vadisi (A) ve dolduran alüvyal depolar içinde gömülü akarsu yatakları (B) (Erol).

4.104. Burdur Gölünün kuzeydoğu kıyısında, çakıl ve kumlarla örtülü gömülü bir yatak.
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4.105. A.B.D. Louisville kenti altında, Ohio ırmağının buzul öncesine ait (proglasyal) gömülü yatağı
(Tharnbury).

4.106. Akarsu sedleri (Erol).
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4.107. Akarsu sedleri (levee), sedardı bataklıkları (backswamp) ve sedleri aşamayan yanderelerin a na
akarsu kenarında ona paralel akması olayı, Yazoo tipi akarsular (Chorley).

4.108. Yazoo tipi yandereler ve taşkına uğramış bir tabanda yatak boyunca uzanan sedler (levee) in
görünümü (Lobeck).
Akarsu yatağının içindeki bu çakıllar, daha sonraki zamanlarda üstlerindeki kille örtül düğünde,
bu sefer yeraltı suyunun içinde aktığı yeraltı kanalları, gümülü akarsu yatakları halini alırlar ( Şekil
4.103, 4.104, 4.105). Bu halleri ile gömülü akarsu yatakları doğal su boruları gibi çalışır ve yeraltı
sularından yararlanmada büyük önem gösteriler (Şekil 4.103).
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Akarsu sedleri. Ovalarda ve geniş vadi tabanları içindeki yatağında akan akarsular, zaman zaman
taşkınlar yaptığında, çakılları dipte bıraktıkları için; ufak çakıl, kum ve kil boyutundaki materyali
yatağın iki kenarına biriktirirler. Böylece yatağın iki yanında giderek yükselen sedler belirir. Akarsu
seddi (leve, embankment) denilen bu sedler yatak boyunca kilometrelerce uzanır ve tabanın çukurda
kalan bölümleri üzerinde bazen 20-30 metreyi bulan yükseklikler oluştururlar. Taşkınlar sırasında
sedlerin ötesindeki çukur taban bölümleri suyla dolunca bu sedler ince uzun adalar halinde
görünürler (Şekil 4.106, 4.107, 4.108, 4.109).
Bazı durumlarda, yükselmiş sedler arasındaki yatakların da dolarak yükseldiği ve o yükselmiş
yatak içindeki akarsuların o zaman bazen 10-15 metre yükseklere aktığı olur (Şekil 4.108). Özellikle
mendereslerin dış kenarlarını aşan taşkın suları ova tabanına doğru hızla akar, taşma yerinde seddi
yararak, yarıntının alt ucunda yayvan birikinti konileri (creavas) oluştururlar. Böyle taşkınlar büyük
olduğu zaman, akarsu ovadan yüksek yatağını terk ederek, ovanın çukurda kalan bölümlerinde
kendine yeni bir yatak bulur. Özellikle büyük delta ovalarında, örneğin Çin’de Sarı Nehir (Hoang Ho)
deltasında böyle büyük yatak değişikliklerinin yüzlerce kilometreyi bulduğu görülür. Bu şekilde
akarsular tabanın yatak uzağındaki çukur yerlerini de daha çok killi tortullarla doldurarak yükseltir.
Vadi ve ova tabanlarında, yataktan uzak kesimlerde killi çamurlu taşkın sularının oluşturduğu geçici
taşkın göllerinde, bataklıklarda yavaş yavaş çökelen tortular orada kil, kumlu kil (mil, silt) oluşumları
meydana getirir. Bu nedenle vadi tabanlarının yataktan uzak bölümlerindeki bu gibi killi depolara
taşma tabanı tortuları (flood plain sediments, back swamp sediments) denir (Şekil 4.107).
Akarsuların yatağı içindeki salınım hareketleri, vadi ve ova tabanlarındaki yanal kaymaları
sonucu, akarsuyun taşıdığı çakıl, kum, mil ve killer yan yana ve üst üste mercekler halinde birikir ve
tipik görünümü olan akarsu çapraz depolarını (cross bedding) oluşturur. Menderesli akarsularla
yaygın (braided) akarsuların çapraz katmanları arasında da farklar vardır (Şekil 2.27, 4.17).
Akarsu setleri dışındaki alçak taban üzerinde akan yan akarsular, setler arasında yatağında
yükselmiş olan ana akarsuya ulaşamadığı için, ana akarsuya paralel şekilde kilometrelerce akar ve çok
aşağılarda ona karışabilir. Bu gibi akarsulara, Amerika’daki bir örneğine bakılarak kaymış yan dereler
(deferred tributaries) yada Yazoo tipi akarsular denilir (Şekil 4.107, 4.108).
Alüvyal birikimin kuvvetli olduğu vadi tabanlarında akarsu menderesleri de sık sık yer
değiştirmekte, kopmuş mendereslerin oluşturduğu göller (ox bow lakes) içinde, eskiden çakıllı olan
yataklara ait depoların üstünü killi depolar kaplar; böylece daha önce açıklandığı gibi gömülü akarsu
yatakları oluşur.
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Akarsu vadisi oluşumunun son evrelerinde ve daha çok da vadinin aşağı kesimlerinde oluşan
akarsu birikintileri zaman içinde kalınlaşarak kalıcı (ultimate) bir karakter kazanırlar. Bu olay, ana
taban düzeyindeki yükselmelerle de birleşirse, vadileri içindeki alçak tepelerin alüvyonlar içinde
boğularak kaybolmasına neden olur. Böyle bir oluşuma alüvyal boğulma yada alüvyonlaşma denilir.
Olayın ilerlediği evrelerde bazen vadinin tümüyle tortular altında kaybolduğu, gömüldüğü de gözlenir.
Böyle vadilere gömük yada boğulmuş vadiler (drowned valleys) denilir.

4.110. Akarsu ile göl arasındaki ilişkiye güzel bir örnek. Oluşum sürecinde bir delta.
4.3.3. Akarsu deltaları.
Vadi oluşumunun başlangıç evrelerinde ve çoklukla da vadinin yukarı kesimlerinde, akarsu
yatağı içi ve kenarlarında parçalar halinde meydana gelmeye başlayan tortulların çoklukla geçici
(temporary) nitelikte olmasına karşın; oluşumun sonra evrelerinde ve vadinin aşağı kesimlerinde bu
tortulların giderek kalıcı (ultimate) bir nitelik kazandığını daha önce açıklanmıştır. Ancak akarsu
tortuların jeolojik – sedimantolojik anlamda bir kalıcılık kazanması, onların akarsu akışı etkisinin dışına
çıkmasıyla mümkündür. Bu ise ancak tortulların, akarsuların döküldüğü ağız bölümü dışında ve
genellikle göl veya deniz gibi durgun bir su ortamında birikmesiyle mümkündür. Akarsu dökülme
yerlerine kadar, akarsuyun akış enerjisi etkisiyle sürüklenen alüvyonlar, su ortamına geçince durgun
su içinde derinlere yuvarlanarak yada yüzücü olarak (süspansiyon halinde) açıklara taşınır ve artık
akarsu akış etkisi dışında olan oralarda kalıcı (ultimate) bir şekilde biriktirilirler. İşte böyle birikim
yerleri akarsu deltalarıdır (river delta). Akarsu deltaları, oluşumları nedeniyle, karasal akarsu ortamları
ile denizel kıyı ortamları arasında gerçek bir geçiş ortamı oluşturur ve deltalarda her iki ortama ait
şekiller ve onların depoları yan yana, iç içe bulunur.
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4.111. Yeni Zelanda, Tongariro ırmağı deltası (ördek ayağı şeklinde olmasına dikkat).

4.113. Buzul jeomorfolojisinin etkili olduğu vadide bulunan gölün, alüvyonlarla dolması.
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4.114. Deltaların üst bölümünü oluşturan akarsu (fluvial) depoların, temelinde bulunan akarsu -deniz
(fluviomarin) tortullar (Fisk, Brinkmann).

4.115. Denize çıkıntılı deltalarla, gelgit akımlarının temizlediği estuarların karşılaştırılması
(Gorshkov)
Akarsuların denize açıldığı ağız kısımlarında akarsuların hızı, dolayısıyla taşıma gücü hemen
tümüyle tükendiği için, akarsu, yatağı içindeki en ufak taneleri bile biriktirmeye başlar, akarsu yatağı
sığlaşır, yayılır, kollara ayrılır. Yatak içinde çok sayıda yassı adalar belirir, çok zaman da yatak
çatallanan, örgülü (dichotomic) bir görünüm kazanır (Şekil 4.110, 4.110, 4.112). Deltaların yeryüzünde
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görünen bu üst bölümleri, gerçekte birikinti yelpazelerinden başka bir şey değildir (Şekil 4.113).
Sadece, alüvyal birikinti yelpazeleri ile deltalar arasındaki önemli fark, birikinti yelpazelerinin vadi
tabanlarının karasal depoları üzerinde gelişmiş olmasına karşılık, deltayı oluşturan alüvyal
yelpazelerin temelinde aynı akarsuyun gölde yada denizde birikmiş tortularının birikmiş olmasıdır.
Onun için deltalarda, üstteki karasal (fluviyal) özellikteki tortulların altında, denizel özellikteki akarsu
– deniz (fluvyomarin) yada akarsu – göl (fluviolaküstrin) özellikteki tortullardan oluşan bir temel
bulunur (Şekil 4.114).
Delta alanlarında, denize taşınan akarsu materyali, biraz önce söylendiği gibi, ya denizin
derinlerine doğru yerçekimi etkisiyle kendiliğinden yuvarlanarak, yada deniz akıntıları ile sürüklenip
yüzerek süspansiyon halinde açıklara yayılır ve zamanla çökelerek oralarda birikirler. Bu durumdaki
deltalar, getirilip yayılan materyalin birikmesi sonucu zamanla denize doğru bir çıkıntı oluştururlar
(Şekil 4.110, 4.111, 4.114). Delta birikinti alanlarının dış görünüşü, tepesi akarsuya, tabanı denize
dönük bir üçgene, bu şekil de Eski Yunan alfabesinde ki delta (Δ) harfine benzediği için kıyılardaki bu
akarsu birikim şekillerine delta adı verilmiştir. Özellikle büyük körfezler içinde (Şekil 4.112), göl
kıyılarında (Şekil 4.111, 4.113), yani nispeten durgun sulu iç denizlerde deltaların denize doğru çıkıntı
yapan şekilleri tipik bir görünüm oluşturur. Ancak kıyı akıntılarının kuvvetli olduğu yerlerde deltanın
denize bakan kenarı aşındırılarak düzleştirilir (Şekil 4.115). Gelgit akıntılarının kuvvetli olduğu yerlerde
ise akarsuyun getirdiği materyal, gelgit akıntıları ile akarsu ağzından temizlenip, açıklara – derinlere
taşınır. O zaman akarsu ağzında delta yerine huni biçimli bir körfez, estuar (estuary) belirir (Şekil
4.115). Böyle estuvarların ağızları hizasında, açıklarda akarsu materyalinin biriktirilmesinden oluşan
bir sualtı deltasının (submarin delta) bulunduğu gözlenir.

4.116. Bir akarsu deltasının kesiti ve üç farklı bölümü. T Deltanın su üstündeki bölüm; t. Fluvial üst
depolar, F. Delta önyamacı, f. Fluviomarin ön depolar, denizel (marin) dip depoları (Cotton).
Akarsu deltaları, karadan getirilen alüvyonlar ve diğer akarsu materyalinin sualtı geçiş
ortamlarında biriktirildiği yerler olduğu için, delta tortullarında (deltaic sediments) karadan denize
doğru bir değişim görülür. Genel olarak delta geçiş ortamlarında üç farklı tortul birimi bulunmaktadır:
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Üst tortullar (Üst takım, topset beds). Doğrudan doğruya akarsuların getirdiği (fluviyal) tortullar
akarsu ağzında karasal ortamda tortullanarak gerçek anlamda dev bir birikinti yelpazesi görünümü
kazanır (Şekil 4.116). Bu karasal tortullar, zamanla sualtında biriken temelin üzerinde yayılarak denize
doğru ilerler ve onlarla arasında diskordansa benzer bir ara yüzey belirir (Şekil 4.117). Ancak buradaki
diskordans görünüşüne aldanmamak gerekir.

4.117. Deltanın üst tortulları ile ön tortulları arasında bulunan, açılı diskordansa benzer çapraz
görünüm. Açılı diskordanslardaki stratigrafik kesikliğe karşılık, deltalardaki yatay ve eğimli
katmanlar birbirine geçişli görünür (Erol).
Çünkü gerçek bir açılı diskordans (angular unconformıty) da alttaki eğimli katmanlarla, üstteki
yatay katmanlar arasında jeolojik olarak bir zaman boşluğu vardır. Başka bir sözle alt ve üst katmanlar
farklı jeolojik zamanlara aittir, litolojik yapıları, fosilleri farklıdır, alt katmanlar tektonik etkiler altında
eğim kazanmıştır. Deltalarda ise eğimleri, tabaka eğimleri farklı da olsa üstteki yatay (topset)
katmanlar ile alttaki eğimli (foreset) katmanları aynı jeolojik zamana aittir. Bu iki takım arasındaki
geçiş yüzeyi yükselip yarılmış olan eski deltalarda, uzaktan bir diskordans ( unconformıty) yüzeyi gibi
görünse de yakından incelenince ikisi arasında dereceli bir geçiş bulunduğu gözlenir (Şekil 4.417,
4.118). Alt katmanların eğimli durumunun tektonikle bir ilgisi yoktur, eğim tortulların büyük sualtı
delta yamacından aşağı yuvarlanması ve öylece birikmesi sonucudur.
Deltalarda üst karasal tortulların birikimi sonucu denize doğru ilerleyen akarsu ağzı, akarsu
boyuna yanayının bir miktar uzamasına neden olduğu için, akarsu, eğimini koruyabilmek için delta
kökünde doğru yaparak oradaki yatağını yükseltmek zorunda kalır. Bu nedenle ilerleyen delta kıyı
kenarı ve ona bağlı akarsu ağzının ilerlemesi oranında delta kökünde yeni tortulanmalar, üst fluviyal
depolarda kalınlaşmalar olur. Bu şekilde delta kıyısının ilerlemesi olayı, akarsuların getirdi ği materyal
ile deniz dalgaları ve akıntılarının bu materyali taşıyıp götürmesi arasında bir denge oluşuncaya kadar
devam eder, bu denge kurulunca da deltanın denize doğru ilerlemesi durur.
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4.119. Akarsu deltalarında tortullar arasındaki yangeçiş (Engeln - Caster).
Ön tortullar (ön takım, fore set beds). Delta ovasının kenarında, akarsu ağzının denize açıldığı
yerde, akarsuyun getirdiği iri çakıl, çakıl, kum boyutundaki taneler, delta önü sualtı yamacından aşağı
kendi ağırlıklarıyla yuvarlanırlar ve boylarına göre iriden ufağa sıralanarak, boylanarak (graded)
birikirler (Şekil 4.114, 4.116, 4.119, 4.120, 4.121). Bu ön tortul katmanların eğimi normal koşullarda,
yani dalgasız hareketsiz kıyılarda ortalama 30 - 32⁰ dir. Akıntılı hareketli kıyılarda bu eğim yerine göre
daha dik yada yatık olabilir, deprem ve benzeri nedenlerle sualtı kaymaları olursa, ön katmanların
eğim düzenliliği de bozulur. Bu tortullar daha önce belirtildiği üzere, akarsu – deniz (fluvio marin)
özelliktedir.

4.121. İngiltere’de Pennin Dağlarında, Dark Peak Owler Tor’da, Karbonifer yaşlı Millistone grit
tortullarının ön-dip katmanları arasındaki yan geçiş (Erol).
Dip tortulları (delta ilerisi takımı, bottom set). Delta ön yamacından aşağı yuvarlanan iri kum
boyutunda olanları yukarılarda, daha ufaklar aşağılarda, sualtı yağmacının dibe yakın bölümlerinde
birikirler. Dibe doğru, tanelerde görülen bu ufalma katmanı eğimini de etkiler ve eğim giderek azalır,
katmanlar dereceli olarak yatay duruştu dip katmanlarına geçiş gösterir (Şeki l 4.120, 4.121). Delta
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ilerisinde, eğimli ön katmanlardan yatay duruşlu dip tortullarına geçiş, kum boyutundaki tanelerin
yamaç aşağı yuvarlanmasından, kil boyutu tanelerin su içinde asılı (süspansiyon) durumdayken dikey
çökelmesine geçişin doğal bir sonucudur. Bu nedenle, delta ilerisinde, deniz dibinde dikey çökelme ile
oluşan katmanlara dip tortulları (bottom set) adı verilmektedir. Dip tortullarının kaynağı karadaki
akarsu olsa bile, artık deniz dibinde çökeldikleri için bunlar denizel (marine) özelikte dir.
Böylece deltalar fluviyal özellikli üst, fluviomarin özellikli ön ve marin özellikli dip tortul
takımları arasında belirgin bir değişimin görüldüğü, karadan denize doğru gerçek geçiş ortamlarıdır.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genellikle söylenirse ilkel ve tarımsal toplumların yerleştiği ülkeler yada yerlerde çevreye
uyma fazla, doğa kaynaklarının insan eserleriyle belirlenmesi daha mümkündür. Toplumların kültür
düzeyi yükseldikçe, şehirde endüstri alanları geliştikçe, insan eserlerinin doğaya bağımlılığı kaybolur.
Önemli insan eserleri doğa izlerini örten bir engel haline dönüşür. Örneğin şehirlerin temelini
oluşturan jeolojik yapıları, hatta yer şekillerini hava fotoğraflarından çıkarmak imkânsızdır. Bazen de
insanlar doğal görünüşü tamamıyla değiştirir. Onun için hava fotoğrafı yorumcusunun, inceleme
yaptığı alanın beşeri özellikleri ve kültürel düzeyi hakkında da yeterince bilgi sahibi olması gerekir.
4.2.4. Su örtüleri
Su örtüleri, hava fotoğraflarının en belirgin görüntülerini oluştururlar. Durgun göller,
akarsular koyu renk hatta siyah renkli görünür. Ancak göl yüzeyi dalgalı ise, güneş ışığını yansıttığı için
açık renk ve parlak görünürler. Aynı şekilde kıyı çizgileri, koyu renk su kütlesi ile açık renk karanın
birleştiği kesin çizgiler olarak belirir. Arazi arasında akarsular da siyah renkli çizgiler halindedir. Aynı
şekilde akarsuların taşkın yerleri de koyu renk lekeler halinde belirir. Arazinin ıslak yerleri de, kuru
yerlere oranla daha koyu olarak görünür.
Sulu örtüleri, özellikle akarsular hem kendilerini belirlemek, hem de arazi özelliklerini
belirlemek bakımından hava fotoğrafı yorumunda önemli rol oynarlar. Örneğin bir akarsuyun genel
karakteri arazinin karakterini belirlediği gibi, akış yönü ve biçimi de bölgenin eğim koşullarını belirler.
Örneğin menderesli akarsuların bulunduğu yerler genellikle alçak ve ovalık yerlerdir. Dağ akarsuları
ise daha düzensiz görünüşlüdür. Diğer taraftan akarsuların gittikçe kalınlaşması, yada kolların ana
akarsuya karışma biçimleri bir arazinin yüksek ve alçak bölümlerinin ayrılmasında yararlı olur.

223

Bütün bu sayılan genel karakterleri yanında, akarsuların foto yorumlanmasındaki en önemli
özellikleri, oluşturdukları ağların yapının bütün ayrıntılarını ortaya koymasıdır. Bu nedenle akarsu ağı
özellikleri (drenaj) hava fotoğrafı yorumunun en yararlı araçlarından birisidir.
4.2.4.1. Akarsu ağının genel karakterleri (Drenaj)
Akarsular bir yandan tüm halinde bir bölgenin taş cinslerini, yapının genel karakterleri
yansırken; diğer yandan yapının ayrıntılarını da belirlemektedir. Bu nedenle akarsu ağlarının önce
genel karakterleri, sonra özellikleri incelenir.
Akarsuların genel karakterleri bütünlük, yoğunluk, tek düzeylik (homojenlik) olarak tanımlanır
ve genel özellerin her birinin ayrı yorumlaması yapabilir. Aynı şekilde hem suların yapıya uyma
(adentation to structure) derecesine de dikkat olunur.
Akarsu ağının bütünlüğü (integration). Yer yapısı ve yer şekli biriminin kendine göre bir akarsu ağı
(drenaj) biçimi vardır ve bu tipik görüntünün sınırları çizildiğinde, bu sınırlar genellikle yer şekli ve yer
yapısı birimi sınırları ile çakışabilir. Bu nedenle akarsu ağının bütünlüğü üzerinde önemle durulur ve
yer şekli dağılış düzeni (pattern analysis) ile birlikte ele alınır.

Şekil 34. Sızma oranlarına göre drenaj tipleri. A. Geçirimli seki alanı, B. Az geçirimli vadi tabanı, C.
Akarsu yatağı, D. Yüksek seki alanı.
Akarsu ağının yoğunluğu (textur). Bir alandaki akarsuların sıklığı – yoğunluğu oldukça karakteristik bir
yansıtıcıdır. Kayaç cinsleri, yerşekilleri, yağış koşulları, bitki özellikleri ile akarsu ağının yoğunluğu
yakından ilgilidir. Genel olarak söylenirse yoğunluk, bölgenin nispi geçirgenliğinin (relatif
permeability) bir ifadesidir. Akarsuların sık ve seyrek olmasını etkileyen koşulları karşılaştırmalı olarak
biri cetvel halinde şöyle göstermek mümkündür.
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Yoğun

Seyrek

Şist ve kil üzeri

kumtaşı üzeri

Till plain (killi)

outwash plain

Kil, marn

kum, çakıl

Turbalık

kalker

Yine aynı nedenlerle, alttaki kayacın veya yer şeklinin özelliğine göre akış yoğunluğu değişir
(Şekil 34). Terk edilmiş veya gömülü eski yataklar böyle belirir. Örneğin A.B.D. de içinde altın bulunan
eski bir akarsu yatağı, Sierra Nevada’da hava fotoğraflarından yararlanılarak bulunmuştur.
Akarsu ağının homojenliği. Üzerinde giriştiği kayaçlar ve yapılara bağlı olarak akarsu ağları belirgin bir
homojenlik gösterir. Bu hava fotoğraflarındaki süreklilik incelemesinin bir bölümü olarak
belirmektedir. Gerçekten homojen akarsu ağları özellikle aynı cins kayaçlar üzerinde, yapının fazla
etkili olmadığı durumlarda ortaya çıkmakta, yapının etkisi olduğu oranda, homojenlik bozulup yapıya
göre değişken ağlar ortaya çıkmaktadır. O halde akarsu ağlarının homojenliği ile eğim ve yapı arasında
yakın bir ilgi vardır.
Sel yarıntıları (gullies, rillen). Akarsu ağının genel karakterlerini belirleyen şekillerden bir tanesi de sel
yarıntılarıdır. Özellikle belirli iklim koşulları altında ve homojen örtüler üzerinde gelişen
selyarıntılarının, yapısal çizgilerin görünmediğini, kayaçların uzaktan belirlenemediği durumlarda,
avarızın fazla belirgin olmadığı yassı ve düz yerşekilleri üzerinde önemli bilgi sağlayan karakteristik
görünümleri vardır.
Selyarıntıları, gerçekte bir akarsu boyunda, sürekli olarak bulunan akarsu yatağı bölümleri ile
her yağmurdan sonra yer ve biçim değiştiren ve akarsuların en yukarı – başlangıç bölümünü oluşturan
yüzeysel selcik yarıntılarının, arasındaki bölümü oluşturur (Şekil 35). Bu nedenle selyarıntıları
(gully’ler) ne selcik olukları kadar kısa ömürlüdür, nede bir akarsu yatağı kadar sürekli olurlar.
Gerçekten akarsu yatakları en azından birkaç yüzyıl yer değiştirmeden kaldığı ve topografik haritalara
kalıcı yerleşikleri olarak işlenebildiği halde, sel yarıntıları ancak 5-10 yıl, belki biraz daha uzun
ömürlüdürler. Topografik haritalara her zaman işlenmezler, işlenseler bile çabuk biçim değiştirdikleri
için, her zaman gösterildikleri durumda arazide kalamazlar. Buna karşıl ık selcik oluklarını topografik
haritalara işlemeye olanak yoktur. Bu nedenle ormancılar selcik oyuklarına yüzeysel erozyon,
coğrafyacılar su süpürmesi; sel yarıntılarına oyuntu erozyonu; akarsu yatağı erozyonuna da kenar
erozyonu adını vermektedirler.
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Şekil 35. Sel yarıntıları arazide, geçici selcik oyuntuları ile akarsu yatakları arasında yer alan, yarı
sürekli yarıntılardır.
Sel yarıntılarının genişliği ve uzunluğu ile yaşları arasında genellikle bir ilişki vardır ve esas
yönünden geniş ve uzun selyarıntılarının daha eski olduğu söylenebilir. Ancak selyarıntılarının
derinliği ve uzunluğu diğer taraftan da bölgedeki erozyonun şiddeti ve zemini oluşturan materyalin
özelliği ile ilişkisi vardır. Bu nedenle sadece derinlik ve uzunluklarına bakılarak, selyarıntıları hakkında
kesin yorum yapmak yerinde olmaz.

Şekil 36. Sel yarıntıları killi arazide yatık yamaçlı, yayvan, sığ, dallı budaklı, kumlu arazide dar, derin,
dik yamaçlı, düz uzanışlı olurlar.
Killi ve kumlu zemin üzerinde gelişmiş selyarıntılarının birbirinden farklı karakteristik
görüntüleri vardır. Gerçekten killi dağınık materyal üzerindeki selyarıntıları uzun fakat yayvan profilli,
çok dallı budaklı olurlar. Ancak zemin suyu geçirmediğinden selyarıntısının dibi sulu, bitki ve bataklık
olur. Çok zaman böyle yarıntılarda karşıdan karşıya geçmek mümkün olmaz. Genellikle yarıntı şekil ve
yer değiştirdiğinden üzerine köprü de yapılamaz. Bu nedenle selyarıntıları özellikle arazi ulaşımında
önemli bir engel teşkil eder ve insanlarla araçlar karşıya geçmek için yarıntıyı dolaşmak zorunda
kalırlar. Killi arazi yarıntıları aynı zamanda sürekli ve aynı kararda bir eğime sahip olduğu için, arada
geçiş imkânı da vermez.
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Kumlu dağınık materyal üzerinde gelişmiş selyarıntıları ise dar, derin ve kısa olurlar. Fazla dallı
budaklı değildirler ve yukarı doğru aniden sonra ererler. Bu son noktasında dere yarıntısına küçük bir
çağlayan halinde dökülür. Sel yarıntısının tabanı düz ve kurudur. Birçok hallerde arabalar tarafından
yol olarak da kullanılabilir. Ancak iki taraftaki dik kumlu duvarlar nedeniyle iki tarafa çıkış, yada
kenarlardan sel yarıntısı içine giriş çok zordur. Çünkü her iki insan boyutu yüksekliğinde kumlu dik
duvarları tırmanmak yada aşağı atlamak çok zaman imkansızdır. Onun için, kurak mevsimde bu
yarıntıların tabanından yol olarak faydalanırken ani bastıran sağnak yağışları sırasında insan ve
hayvanlar boğulma tehlikesi geçirmektedirler (Şekil 2). Tabiyatıyla killi veya kumlu tipler arasında pek
çok çeşitli ara tipleri de bulunur.
4.2.4.2. Akarsu Ağı Biçimleri (drainage patterns)
Akarsu ağları genel olarak eğim, kayaç cinsi ve yer yapısına bağlı olarak gelişmekte ve onun
içinde yer bilimleri alanındaki yorumlarda çok faydalı olmaktadır. Ancak bu ağ biçimlerini
incelemeden önce, akarsu yatak biçimleri üzerinde durmak ve iki tip görüntünün birbiriyle
karşılaşmasına olanak bırakmamak uygun olur.
Akarsu yatağı biçimleri.
Akarsular bulundukları iklim bölgesi, su hacimleri ve yataklarının geçirimli olup olmamasına
bağlı olarak iki ana yatak tipi gösterirler. Şüphesiz bu tipler, akan suyu aşağı, orta ve yukarı
kesimlerinde bulunuşuna da bağlıdır. Gerçekten bol sulu, az geçirgen yerlerde akarsular belirli bir
yatak içinde ve özellikle akarsuyun aşağı bölümlerinde, ovalarda büklümler çizerek akar. Böyle
akarsularla menderesli akarsular denilir. Buna karşılık yarı kurak ve kurak bölgelerde sel karakterli
akarsular yağış zamanlarında çok, diğer zamanlarda az sulu oldukları için yaygın, sığ ve çok çatallı bir
yatağa sahiptir. Bunlara yaygın yataklı (braided) akarsular denilir. Bunlar hava fotoğraflarında geniş
kum ve kumlu beyaz şeritleri halinde görünürler. Böyle beyaz şeritler üze rinde sayısız karışık yatak
izleri vardır. Hâlbuki menderesli akarsular hava fotoğraflarında daha koyu renk, kalın ve yuvarlak
çizgiler halinde görülürler. Böyle beyaz şeritler üzerinde sayısız karışık yatak izleri vardır. Hâlbuki
menderesli akarsularla hava fotoğraflarında koyu renk, kalın ve yuvarlak çizgiler halinde görülürler.
Diğer taraftan özellikle delta alanlarında akarsu yataklarının çatallandığı saç örgüsüne benzer bir
görünüm kazandığı, daha aşağılarda da kazayağı gibi yayıldığı göze çarpar. Böyl e yataklara da örgütü
yatak ve çatallı yatak (dichotomic bed) adları verilir. Bunlara karşılık, akarsuların yukarı bölümlerinde
ve dağlık alanlarda akarsu yatakları arazi koşullarına uyar ve girintili çıkıntılı bir iz güderler. Bu gibi
yataklara da düzensiz yataklar (irregular beds) denilir.
Eğime ve uyumlu akarsu ağları (konsekan akarsular).
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Akarsu ağı biçimlerini kontrol eden ilk etmen arazinin genel eğimidir. Yapısal kontroller etkili
olmadığı zaman, bu eğime bağlı biçimler tipik olarak gelişir ve karakteristik bir görüntü verir. Yapısal
etkiler araya karışsa bile, genellikle eğim etmeni, yapısal etmenlere üstün gelmektedir. Bu
durumlarda genellikle ana akarsular eğime bağlılıklarını korumakta, yan akarsular ise yapıya
uymaktadır. Genel olarak eğime bağlı olarak gelişmiş böyle akarsularla eğime uyumlu (konsekan)
akarsular denilmektedir.

Şekil 37. Artan eğime bağlı olarak akarsular dentritik, subdentritik, subparalel ve paralel olurlar.
Dentritik akarsu ağı. Arazi eğiminin oldukça az yapının tamam anlamı ile homojen olduğu ve genellikle
biraz yumuşak kayaçlardan oluşan yerlerde, yani hafif eğimli ova ve etek düzlüklerinde, akarsular
yavaş alkışlı olur ve akarsu ağı bir ağaç yaprağında olduğu gibi gelişir (Şekil 37). Böyle durumlarda
akarsu ağının kapladığı alanın uzunluğu, genişliğinden biraz fazladır ve yuvarlağa yakın oval bir biçim
gösterir. Yan akarsular, ortadaki ana akarsuya ortalama 60⁰ lik biri açıyla karışırlar. Dentritik akarsu
ağları genellikle yatay duruşlu, homojen alüvyonlar, kristalin kayaçlar, tüflü volkanik örtüler üzerinde
görülür.
Homojen yapılı alanlarda arazinin eğimi hafifçe arttığı takdirde, örneğin alüvyal etek
düzlüklerinde, dentritik akarsu ağında genişlik ile uzunluk arasındaki oran biraz artar, yan akarsular
ana akarsuya 60⁰ den daha dar açılarla karışmaya başlar. Böyle hafifçe daralmış fakat uzamış dentritik
ağlara (sub dentritik) yarı-dentritik akarsu ağları denilir.
Aynı arazide eğimin daha da artması, yan akarsuların biraz daha birbirine paralel olmasına
neden olmakta, yan kolların ana kola karışma açısı daha da daralmaktadır. O zaman bu akarsularla
yarı – paralel (sub - paralel) akarsular denilir. Nihayet dikçe dağ ve tepe yamaçlarında akarsular tam
paralel akarsular haline dönüşür (Şekil 37).
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Uzun dağ sıralarının yamaçlarında ve eteklerinde, genel eğime bağlı olarak dentritik veya
paralel akarsu ağlarının gelişmesine karşılık, örneğin tek başına yükselen bir volkan dağında, oradaki
genel eğim koşullarına uygun olarak bir merkezden çevreye doğru dağılan ışınsal (radyal) akarsular
oluşur. Buna göre ışınsal akarsu ağları eğime bağlı (konsekan) akarsuların özel bir tipi olmaktadır. Aynı
ışınsal ağ örneğin bir dom tepesi üzerinde gelişirse ana akarsular ışınsal bir konsekan sistem
oluşturur, yan kollar ise yapıya uyan subsekan bölümlerdir. Işınsal konsekan akarsulara sentrifügal
akarsu da denilir.
Diğer taraftan, geniş çanak halindeki çukurluklarda akarsular bu sefer çevreden merkeze
doğru yönelirler. O zaman da çevreden merkeze toplanan (konsantrik, sentripedal) bir konsekan
akarsu sistemi oluşur (Şekil 38).
Yukarıda açıklandığı şekilde, belirli eğim koşullarına bağlı olarak gelişmiş konsekan akarsulara
karşılık, eğimi çok az olan, yada tam anlamıyla düz arazide ise akarsular ya hiç gelişemez yada gelişse
bile hangi yöne akacağı kesinlikle belirmemiş kararsız (deranged) bir akarsu ağı belirir. Bu şekilde
karışık akarsu ağları özellikle ovalarda, zaman zaman bataklık olan yerlerde ve eski deltalarda göze
çarpar.
Yapıya uyumlu akarsu ağları (subsekan akarsular)
Sadece eğime uymuş akarsulara konsekan akarsular denilmesine karşılık, yapıya uymuş olan
akarsulara da genel olarak subsekan akarsular denilmektedir. Ancak aşağıda açıklanacağı üzere, dar
anlamıyla subsekan akarsu adı, sadece tabaka basamaklı arazide yumuşalar tabakalar üzerinde
yerleşmiş olan akarsular için kullanılmaktadır. Onun için bir terim kullanılırken dar veya geniş
anlamıyla kullanıldığının belirlenmesinde yarar vardır.
Yapıya uyumlu akarsuların, tortul yada püskürük veya faylı ve çatlaklı yapılara uymuş tipleri
birbirinden oldukça farklı görüntüler verir ve bu görüntüler, o yapıların tanınıp yorumlanması
yönünden çok faydalı olmaktadır.
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Kafesli yada ağ biçimli drenaj. (Trellis drainage pattern).
Hafif eğimli ve sert, yumuşak tabakalardan oluşan tortul bir arazide yapıya tam anlamıyla uymuş bir
akarsu ağı gelişir (Şekil 39). Bu durumda, tabaka uzanışlarına dik olan ve bölgeyi bir uçtan bir uca
eğime bağlı olarak geçen konsekan bir ana akarsuya iki taraftan karışan kollar, yumuşak tabakalar
üzerine yerleşir. Bu subsekan kollar, konsekan ana akarsuya genellikle dik açılarla karışır. Diğer
taraftan bu subsekan kollara doğru iki taraftaki kuesta sırtlarından akarak gelen 3. derecedeki kollar
gelir.
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Şekil 40. Bir monoklinal arazide tabakaların sırtlarında ve vadilerde görünümü. K konsekan, S
subsekan akarsular.
Bu kollar da subsekan akarsulara dik açılarla karışırlar. Bu iki taraflı kuestaların eğimli
tabakalarının alnından akarak subsekan akarsulara karışan kısa kollara obsekan, eğimli tabakanın
sırtından akarak subsekan kollara karışanlara ise resekan akarsular denilir (Şekil 39). Böylece, tabaka
basamaklı bir bölgede hepsi birbirine dik açıklarla karışan konsekan, subsekan, obsekan ve resekan
akarsulardan oluşmuş kafesli, ağ biçimli (trellis) bir akarsu ağı gelişir.
Böyle bir akarsu ağı, tabakalar hep aynı yöne eğimli (monoklinal, homoklinal) olduğu zaman
bütün obsekan ve resekan kolların hep aynı yönde bulunduğu ağ biçimli bir akarsu sistemi oluşur
(Şekil 40).

Şekil 41. Kıvrımlı alanlarda ağ biçimli drenajın görünüşü.
Tabakaların yan yana antiklinaller ve senklinaller halinde uzandığı kıvrımlı bölgelerde,
antiklinal ve senklinal kanatlarının durumuna göre, obsekan ve resekan kollarının yerleri değişir,
ancak genel olarak kafesli görünüş bozulmaz (Şekil 41). Ancak böyle kıvrımlı bir yapıda ko nsekan ana
akarsuyun, kıvrım eksenlerinin uzanışına göre dik yada paralel uzamasına göre akarsu ağının biçimi
yeniden değişir. Örneğin konsekan ana akarsu, kıvrım eksenlerine dik uzandığı zaman enine konsekan
kafesli (transversal consequent trellis); ana akarsu kıvrım eksenlerine paralel uzandığı zaman da
boyuna konsekan kafesli (longitidunal consequent trellis) akarsu ağı adı verilir.
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Aynı tabaka basamaklı yöreler dom şeklinde yapısı olan bir tepe üzerinde geliştiğinde, ışınsal
kafesli (radial trellis); bir çanak şeklinde yapısı olan bir çukurlukta geliştiğinde de konsantrik kafesli
(consentric trellis) akarsu ağları gelişir (Şekil 38).

Şekil 42. Çatlak sistemleri ve köşeli (rectencular) akarsu ağları.

Şekil 42 B. Sakarya Nehri havzası kafesli drenaja örnektir.
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Köşeli akarsu ağları (Rectengular drainage pattern).
İlk bakışta, kafesli akarsu ağlarına benzemekle beraber, inceleme derinleştirdiğine, bu
sistemdeki akarsuların birbirlerine dike yakın açılarla karışmasına rağmen, kahvesi sistemdeki
düzenliliğin köşeli akarsu ağlarında bulunmadığı görülür. Çünkü kafesli akarsu ağları esas itibariyle
çatlaklı ve fay sistemlerine bağlı olarak gelişmiştir ve çatlak fay sistemleri hiçbir zaman, tortul
tabakalardaki düzenliliği gösteremez. Bu nedenle köşeli akarsu ağlarında konsekan, subsekan vs.
akarsu sistemleri ayırd edilemez (Şekil 42). Bu nedenle de köşeli drenajda ışınsal ve konsantrik
ağlarda söz konusu olamaz. Bazı durumlarda, özellikle kum taşlarının hâkim olduğu tortul
formasyonlarda, örneğin flişlerde, bir yandan tortul tabakalara diğer yandan da çatlak sistemlerine
bağlı bazı akarsu ağları, yani kafesli – köşeli (rectengular - trellis) adını verebileceğimiz, karma bir
akarsu ağı da gelişebilir. Özellikle taneli, kristalin kayaçlarda, yani kumtaşları, metamorfikler, granitler
üzerinde kafesli bir drenaj gelişir. Örneğin aglomeralar üzerinde de kafesli - köşeli karma bir tip
görülebilir.
Akarsu ağlarının uyumsuz (inkonsekan) tipleri.
Akarsu ağları esas itibariyle son olarak etkin bulunan aşınım döneminin eseri olmakla
beraber, bazı durumlarda bugünkü aşınım döneminin konumlarına uygun düşmeyen, yada mevcut
koşullarda açıklanamayacak özellikler gösteren bazı akarsu ağı tipleri de bulunabilir. Bugünün
koşullarına uymayan bu akarsular, yada akarsu bölümlerinin jeomorfolojik gelişmesi incelendiğinde,
uyumluluk göstermeyen bu bölümlerin daha öncesi bir döneme ait olduğu, o zamana ait koşulların
bugüne intikal etmiş olduğu anlaşılır. Bu gibi akarsularla uyumsuz (inkonsekan) akarsular denilir. Bu
gibi akarsuların da bazı tipleri vardır.

Şekil 43. Epijenik (süperimpoze) boğazlar ve uyumsuz akarsu ağı oluşumu.
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Epijenik akarsular. Eski dolgu düzlüğü, yada yapı etkisinden altı kurtulmuş, tümüyle düzleşmeye
yaklaşmış bir yontukdüz (peneplen) üzerinde akan akarsular, sadece eğim etkisi altında atmakta iken,
kaide seviyesindeki bir alçalma sonucu olduğu yerde yatağını derinleştirmeye başlarsa, eski döneme
ait akarsu ağı, yeni yapı üzerine geçer ve böylece küçük kollardan başlamak üzere yeni yapı
koşullarına uyan akarsularla, eski eğim koşullarına bağlı olan büyük akarsulardan oluşan karmaşık bir
akarsu ağı sistemi belirir. İşte bu eski akarsu ağının, yeni yapı üzerine kopya edilmesi olayına epijenez,
akarsu ağına da epijenik (süperimpoze) akarsu adı verilir (Şekil 43).

Şekil 44. Epijenik bir akarsu boğazının oluşumu. A1, A2, A4 akarsuyun birbirini izleyen dört
dönemdeki durumu. V1 önce kazılıp sonra dolan ve en sonra dolguları yeniden boşalan ilk vadi, V2
sonradan kazılan vadi.
Yukarıda açıklandığı şekilde geniş alanlı epijenez olayından başka, dar alanlı epijenik
oluşumlar da vardır. Örneğin bir vadi içinde akan akarsu, kaide seviyesindeki bir yükselme n edeniyle
önce yatağını çakırlarda doldurur, sonra yine kaide seviyesi değişmesi nedeniyle eski vadisi dışında
yeni bir vadi kazarsa (Şekil 44) o zamanda epijenik bir boğaz meydana gelir. Bu esnada eski vadinin
çakılları, yumuşak olduğu için küçük dereler tarafından boşaltılırsa, halen başka bir boğaza akan
akarsuyun, şimdi içinde akarsu bulunmayan eski vadisini, bugünün koşulları ile açıklamaya imkân
olmaz. Bugün içinde akarsu bulunmayan Cebece çayırlığı vadisi ile Ankara Kalesiyle Timurlenk tepesi
arasındaki derin boğazdan akan Ankara çayı bu oluşumun güzel bir örneğidir. Gerçekten Pliosen
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başlarında Cebeci çayırı vadisi ve İmrahor civarındaki eski vadilerinden akmakta olan eski Ankara çayı
ve kolları Pliosen sonlarına doğru bu yataklarını kırmızı renkli kil - çakıl formasyonu ile doldurmuş, Üst
Pliosen’de bu dolgu ovası üzerinde akarken menderesler çizmiş ve yatağına oranla biraz da kuzeye
kaymıştır. Kuaterner başında başlayan kaide seviyesi derinleşmesi nedeniyle yatağı derinleştirmeye
başlayan Ankara çayı bu sefer Ankara kalesinin sert andezit tepesini yararak şimdi gördüğümüz
Bentderesi boğazını kazmıştır. Kayaş ve İmrahor derelerinin gömük menderesli vadileri de bu epijenik
gömülmenin sonucudur. Daha sonra yan dereler Cebeci çayırı ve Ziraat Fakültesi civarındaki eski
dolguları boşaltıp taşıyınca Ankara tepesi ortaya çıkmış, Cebeci vadisi akarsusuz dururken, Ankara
Kalesi boğazı içine bugünkü akarsu sokulmuş bulunmaktadır. Bu durum epijenik gelişmenin tipik
örneğidir ve bugünkü koşulları ancak, akarsu ağının eski gelişme koşullarıyla açıklamak mümkündür.
Bu tip sistemlerde söz konusu yer şekilleri, yeni gömülen akarsudan daha eski olduğundan bu olaya
eski oluşum anlamına gelmek üzere epijenez denilmektedir.

Şekil 45. Antesedant bir akarsu boğazı A1 eski bir ovada akan akarsu, A2 antesedant akarsu, bu
akarsu bir fay (F) boyunca yükselen tepeleri (T) yükselmeye ayak uyduran bir hızla yarmış ve bir
boğaz (B) oluşmuştur. Burada akarsu, yeni oluşum fay tepelerinden yaşlıdır.
Antesedant akarsular. Eski akarsu ağı modellerinin yeni aşınım dönemi şekilleri üzerine kopya
edilmesinin bir başka örneği de antesedant vadilerde görülür. Burada akarsu eski eğim koşullarını
devam ettirdiği halde, yavaş yavaş etkisini sürdürmekte olan genç tektonik olayları nedeni ile bir
antiklinal yada fay basamağı halinde, bir yerde bir tepe belirmeye başlarsa, tektonik yükselmeye ayak
uyduran akarsu yükselmekte olan bu araziyi de yarabilir. Böylece yatağını yılda 1 mm. derinleştirdiğini
düşündüğümüz bir akarsu 10 bin yılda 10 m, 100 bin yılda 100 m derinliğinde bir boğaz kazabilir.
Bunun sonucu olarak da eski koşullara göre artmakta olan bir akarsu, yeni beliren tepeleri yarıp
geçmekte ve bugünün koşullarına uyumsuz bir vadi oluşturulmuş olmaktadır. İşte akarsu, yeni
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yerşeklinden daha eski olduğu için, bu oluşuma da antesedant akarsu adı verilmektedir. Bu oluşumda
genç tektonik hareketlerin payı önemlidir (Şekil 45).

Şekil 46. Kapma nedeni ile oluşmuş kancalı akarsu ağı. A kapan akarsu, B kapılan akarsu.
Kapma (capture) olayı ve kancalı (barbed) akarsu ağı.
Yukarıda açıklanan epijenez yada antesedans olaylarından başka, akarsu ağlarında bugünün
koşullarına uyumsuzluk nedeni olan bir diğer olay da kapma olayıdır. Ancak bu olay daha dar alanlı
olup, daha çok akarsuyun sadece bir bölümünü etkiler, ancak diğerlerine oranla daha tipik bir
görünüş verir. Bir önceki aşının dönemde farklı yönlerde artmakta olan iki akarsudan birisi, çeşitli
nedenlerle yatağını diğerinden daha hızlı olarak derinleştirdiği takdirde, kaynak bölümünü geri geri
ilerleterek, diğer akarsuyu herhangi bir yerinden kapabilir. O zaman kapılan akarsuyun yukarı
bölümünün suları daha çukur yeni yatağa doğru yönelir, hatta bazen önceki dönemde artmakta
olduğu yönün tersine akmaya başlayabilir. Bu takdirde, eski yöne göre ana akarsuya örneğin 60⁰ lik
biri açıyla karışmakta olan yan akarsular (Şekil 60), bu defa yönü ters dönmüş olan akarsuya 120⁰ lik
biri açıyla karışıyormuş gibi görülmeye başlar. İşte bu ters görünüme kancalı (barbed) akarsu ağı
denilir. Bu olaya da kapma (capture, river piracy) olayı denilmektedir. Hava fotoğraflarında, bugünün
koşullarına uymayan, geniş açılarla akarsuya karışan kollar görüldüğünde orada mutlaka bir kapma
olduğunu düşünmek gerekmez. Kapma için, akarsuda kapma dirseği, eski kuru vadi gibi şekil ögelerini
de aramak gereklidir.
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4.2.4.3. Su kirlenmesi
Hava fotoğraflarında, su örtüleri ile ilgili diğer bir çalışma konusu da su kirlenmesi
incelemesidir. Modern dünyanın en önemli problemlerinden biri olan çevre kirlenmesinin en önemli
bölümü de gerçekten bu su kirlenmesidir ve önemle üzerinde durulması gerekir.
Özellikle fiziksel nedenlere bağlı olan kirlilikler, yani bulanıklık halindeki kirlenme suyun içinde
çok küçük kat tanelerin karışması olayıdır. Bu katı kir yada başka haneler genellikle renkli olduğu için,
hava fotoğraflarında kirli ve temiz sular kolaylıkla ayırt edilebilir. Hele temiz bir akarsuya, göl e yada
denize kirli akarsu dökülüyorsa, bu kirli suların temiz yüz göl içindeki dağılışı çok açık olarak kendini
beri eder.
Suların kimyasal kirlenmesi halinde, yani bir fabrikadan yada bir mineral kaynaktan kimyasal
maddeler suya karşılığında, bunlar hava fotoğraflarında doğrudan doğruya gözlenemezler. Ancak
örneğin kütle halinde balıkların ölmesi, florasının tahribi gibi olayların sonucu oluşan kalıntılar, böyle
olayların fotoğraflarla gözlenmesi olayını hazırlar. Örneğin bazı yerlerde, aşırı gübrele me, sularda yeşil
alglerin çoğalmasına, bu çoğalma ise sudaki oksijenin azalması ve diğer canlıların ölümüne neden
olmuştur. Bu ise sularda kirli kahverengi bir kirlenme oluşturmuştur.
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