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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Günümüzde doğaya olan insanın etkisi, diğer jeomorfolojik faktörlerin önemine eşittir.
İnsan toplumu tarafından yayılan enerjiye rağmen; tektonik hareketler, volkanik faaliyetler,
depremler gibi, Dünya’nın iç kuvvetleri ile bunun karşılaştırılması neredeyse önemsizdir.
İnsan etkeni, sadece akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalga ve akıntılar gibi dış süreçlerin
etkisine bağlı olarak ölçülemez, daha fazla randıman göstererek onları bazen geride bırakır.
Katlanan nüfus artışı daha büyük talepleri gerektirir ve enerji taleplerini karşılamak için,
yeryüzü materyallerinin geniş ölçekte yeniden işlenmesiyle sonuç verir. Hatta biraz daha hızlı
olarak büyüme oranı, gelecekte de devam edecek olan bir süreçtir.
Antropojenik Jeomorfoloji konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan
topluluklarının operasyonu tarafından meydana getirilmiş olan, sürekli gelişen ve genişleyen
yeni yer şekilleri olarak tanımlanabilir. Geniş bir manada, yapay bir şekilde insan tarafından
meydana getirilen yeni yer şekilleri, örneğin; orta ve küçük ölçekli iklimlerde ve biyolojik
bileşeni oluşturan doğal çevrede ve doğal süreçleri biraz değiştirmede çok çeşitli etkiler yapar.
1763’de James Watt’ın buhar motorunu bulmasıyla başladığı kabul edilen 18.yy’daki
Sanayi Devriminden günümüze insanoğlunun tarih çağları içindeki, medeniyetin gelişmesine
dayalı yaptığı keşif ve icatları sonucunda, artık küreselleşen dünyada doğayı değiştirme ve
şekillendirme yetisini kazanmasından dolayı, bu tarihten itibaren gelişen devreye “İnsan
Çağı” olarak ele alan yabancı bilimcilerin görüşüne katılarak, -biz de bu kitabın/konunun
yazarları olarak- Kuaterner’de bir üçüncü alt devre olarak “Antroposen” devrinin ayrı olarak
ele alınmasında yarar görüyoruz. O nedenle bizim görüşümüze göre de; Jeolojik Devirlerden
son 2,5-3 milyon yıllık dönemini sürdüğümüz Kuaterner, yani IV. Zaman kendi arasında 3 alt
devreye ayrılır. Bu alt devreler eskiden yeniye: Pleistosen, Holosen ve Antroposen’dir.
Elinizdeki bu kitapta o nedenle; son 200-300 yıllık dönem olan Antroposen içinde yerküre
üzerinde insanın yapmış olduğu şekillendirmelerin konusunu, sistemini ve sınıflandırmasını
genel olarak konularımız içinde anlatmaya çalıştık ve son 50-60 yılına özellikle dikkat çektik.
Dünyadan ve Türkiye’den orijinal örnekler verme gayreti içinde olduk.
“Antropojenik Jeomorfoloji” konusunda Türkiye’nin uzman akademisyenleri fikir
birliği içinde kaleme alınarak özgün yeryüzü örnekleriyle, orijinal metinleriyle, hatta büyük
çoğunluğu gezdiği ve araştırmalar yaptığı mekânları orijinal fotoğraflarıyla buradaki
konularına da katkı yaptıklarını söylememiz gerekir. Dersin açılmasını teklif etmiş bir hocanız
olarak; jeomorfolojinin alt disiplinlerinden birini oluşturan bu konunun çok yeni olduğunu ve
ülkemizde ilk defa “İstanbul Üniversitesi” ders konularından birini oluşturduğunu mutlaka
burada ifade etmem gerekir.
“Antropojenik Jeomorfoloji” dersini metinleriyle taçlandıran Coğrafya, Fiziki
Coğrafya ve Yerbilimlerine büyük emek ve gönül vermiş hocalarımızın isimleri ve konuları
şöyledir: “Antropojenik Jeomorfoloji: Sistemsel Yaklaşıklar” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK
(İstanbul Üniversitesi), “İnsan Etkisinin Küresel Dağılış Analizi: Antropo-jeomorfolojik Ayak
İzimiz” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi), “Topoğrafyada Değişikliklere
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Neden Olan İnsan Faaliyetleri” Prof. Dr. Turgut ÖZTAŞ (İTÜ & Mimar Sinan Üniversitesi),
“Jeomorfolojik Oluşum ve Gelişim Etkenleri Üzerinde İnsanın Etkileri” Prof. Dr. Barbaros
GÖNENÇGİL (İstanbul Üniversitesi), “Jeomorfolojik Oluşum ve Gelişim Süreçleri Üzerinde
İnsanın Etkileri” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi), “İnsanın Yeryüzü
Rölyefi’nde Oluşturduğu Yaygın Değişiklikler” Prof.Dr. Ali Selçuk BİRİCİK (Marmara
Üniversitesi), “Afetlere Neden Olan Doğal Süreçler Üzerinde Kontrol Edici Faaliyetlerin
Şekillendirmelere Etkileri” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi),
“Antropojenik Yer şekilleri” Prof.Dr. İbrahim ATALAY (Dokuz Eylül Üniversitesi &
Burdur-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi), “İnsanın Şekillendirme Etkisine Ekstrem
Örnekler” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi), “İnsan Yıkımından
Korunması Gereken Yer şekilleri” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi),
“İnsan Faaliyetlerine Bağlı Jeomorfokronolojik Yıkımlar” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK
(İstanbul Üniversitesi), “İnsan Faaliyetlerinin Topoğrafya Üzerinde Olumlu Etkileri”
Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi), “Jeoekosistem ve Planlama Mimarisi”
Y.Doç.Dr. Hülya CANER (İstanbul Üniversitesi), “İnsan-Ortam Etkileşimi ile
Antropojeomorfolojik Şekillerde ve Şekillendirmede Sürdürülebilirlik” Barbaros
GÖNENÇGİL (İstanbul Üniversitesi).
Coğrafya öğrencilerimiz için, Antropojenik Jeomorfoloji konularının ve bu kitabın,
büyük merak uyandıracağına ve mezuniyetinizden sonra bile bu konularda araştırmalar
yapacağınıza biz inanıyoruz. Sağlıklı günler ve başarılar dilerim.
Doç. Dr. T. Ahmet ERTEK
Ocak 2017, İstanbul.
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Her bölümün kısaltmaları, kendi içinde verilmiştir.
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YAZAR NOTU
Antropojenik Jeomorfoloji bu disiplininin amacını, konusunu, çalışma yöntemlerini,
bu konuda kullanılan araç ve gereçleri, jeomorfoloji biliminin ilerleme sürecini ve katkı
yapanları; ana yer şekillerini; yapı, süreç ve zaman bağlamında formülüze edilen yer
şekillerininin oluşum mekanizması ana başlıklarını ele almaktadır. Detayda ise genel ve temel
bilgilerin yanı sıra kullanılan yazılımları, donanımları, jeomorfoloji tarihçesine not düşen
isimleri ve katkılarını, mineraller, kayaç grupları, yapı tipleri ve şekilleri, Big Bangdan
günümüze yerkürenin hayat serüveni, yaşlandırma yöntemleri gibi özel konulara vurgu
yapılmıştır.
Antropojenik Jeomorfoloji’nin her bir bölümü öğrenci dostu ve pedagojik bir
yaklaşımla ele alınan beş kısımdan oluşmaktadır.
Birinci kısım Bölüm Girişidir. Bölüm girişi bir iç kapak sayfası ile başlar ve
devamında Bölüm numarası ve ismi, Bu bölümde neler öğreneceğiz, Bölüm hakkında ilgi
oluşturan sorular, Bölümde hedeflenen kazanımlar ve kazanım yöntemleri, Bölümün anahtar
kavramları ve gerekli ise açıklamaları gibi Bölüm Hazırlık Öğelerinden oluşur.
İkinci kısım akademik olarak ders kazanımlarına uygun bir şekilde düzenlenen konu
yapısından ibaret Bölüm Metnidir.
Üçüncü kısım bir dersin bölümleri içindeki konuya ait aktarılan veya araştırılacak
bilgileri öğrencinin kendi kendine çalışabilmesini yönlendiren Bölüm Uygulamalarıdır. Bu
kısım, uygulamalar ve uygulama sorularından oluşur. Uygulamalar öğrenciye aktarılan bir
bilginin tekrarlanmasını amaçlayan soru veya yönlendirici metinler ile aktarılan bilgiyi
tamamlayıcı araştırma konularından oluşmaktadır. Öğrenciye uygulama yaptırmak için
bulması gereken hedefler, yapması gereken aktiviteler, tekrar etmesi gereken öğrenme
oyunları, tekrar etmesi gereken metinler veya başka kaynaklar veya metinde yer almayan ve
kendi çıkarımlarını sağlaması gereken sorular sorulmuştur. Bu uygulama yerine getirildikten
sonra öğrencinin uygulama soruları ile kendini sınaması sağlanmıştır. Uygulamanın
tamamlanmasının ardından uygulama kazanımlarını ölçmek amacıyla hazırlanan uygulama
soruları genelde açık uçlu sorulardan oluşmaktadır ve uygulama kazanımını öğrencinin
değerlendirmesine yönelik hedefi araştıran sorular şeklindedir.
Dördüncü kısım olan Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti ile de bölüm konusu bitirildikten
sonra, bölüm sonunda net ve kısa cümlelerle bölümde değinilen konular bölüm hedeflerinde
beklenilen öğrenci kazanımlarına göre ele alınmış ve bölümde öncelikli konular bu kısımda
vurgulanmıştır.
Son beşinci kısım Bölüm Sorularından” ibaret her bir bölüm sonunda o bölümde
bahsedilen konuları kapsayacak şekilde hazırlanan 10 adetten oluşan yoklamalardır. Sorulara
ait cevaplar, tüm sorular bittikten sonra Cevaplar ara başlığı ile yatay olarak sorulardan sonra
verilmiştir.
Editör
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Giriş
Günümüzde doğaya olan insanın etkisi, diğer jeomorfolojik faktörlerin önemine eşittir.
İnsan toplumu tarafından yayılan enerjiye rağmen; tektonik hareketler, volkanik faaliyetler,
depremler gibi, Dünya’nın iç kuvvetleri ile bunun karşılaştırılması neredeyse önemsizdir.
İnsan etkeni, sadece akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalga ve akıntılar gibi dış süreçlerin
etkisine bağlı olarak ölçülemez, daha fazla randıman göstererek onları bazen geride bırakır.
Katlanan nüfus artışı daha büyük talepleri gerektirir ve enerji taleplerini karşılamak için,
yeryüzü materyallerinin geniş ölçekte yeniden işlenmesiyle sonuç verir. Hatta biraz daha hızlı
olarak büyüme oranı, gelecekte de devam edecek olan bir süreçtir. Antropojenik jeomorfoloji
konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu tarafından
yaratılmış olan, yeryüzündeki sürekli gelişen ve genişleyen yeni yer şekilleri olarak
tanımlanabilir. Geniş bir manada, yapay bir şekilde yaratılan yer şekilleri, örneğin; orta ve
küçük ölçekli iklimlerde ve biotada yani biyolojik bileşeni oluşturan doğal çevrede ve doğal
süreçleri biraz değiştirmede çok çeşitli etkiler yapar (Szabó, 2010).
Süresi; Pleistosen’e göre 10.000-18.000 yıl gibi çok kısa sürmüş olan Holosen’de
Flandriyen Transgresyonu meydana gelmiş ve kıyı çizgisi kabaca günümüzdeki görünümünü
almıştır. Holosen’e nazaran, 2,5 milyon yıl gibi çok daha uzun sürmüş olan Buzul ve
Buzularası dönemlerle temsil olan Pleistosen ise, bir transgresyonla başlar. Bu olay, Pliosen
ile Kuaterner’in sınırını meydana getirir. Kuaterner, Flint 1957 tarafından Tersiyer ve
Kuaterner birlikte Senozoik olarak jeolojik devirlerden III.Zaman’ı işaret etse de, ya da
jeomorfoloji ve iklimle uğraşan birçok fiziki coğrafya araştırcılarımıza göre; Pleistosen ve
Holosen gibi 2 alt devre halinde ele alınmış ise de (Yalçınlar, 1969; Erol, 1979; Ardos 1992;
Güney 1994; Atalay 2004; Turoğlu 2009; Hoşgören 2011; Erinç, 2012b vb), yaklaşık
1750’lerdeki Sanayi Devriminden günümüze insanoğlunun tarih çağları içindeki, medeniyetin
gelişmesine dayalı yaptığı keşif ve icatları sonucunda, artık küreselleşen dünyada doğayı da
değiştirme ve şekillendirme yetisini kazanmasından dolayı, bu tarihten itibaren gelişen
devreye “İnsan Çağı” olarak ele alan yazarların görüşüne katılarak (eds, Szabó et al. 2010),
biz de Kuaterner’de bir üçüncü alt devre olarak “Antroposen” devrinin ayrı olarak ele
alınmasında yarar görüyoruz. O nedenle bizim görüşümüze göre de; Jeolojik Devirlerden son
2,5-3 milyon yıllık dönemini sürdüğümüz Kuaterner, yani IV. Zaman kendi arasında 3 alt
devreye ayrılır. Bu alt devreler eskiden yeniye: Pleistosen, Holosen ve Antroposen
şeklindedir (Şekil 1)(Ertek, 2014). Aşağıda bunlardan sadece, son 200-300 yıllık dönem olan
Antroposen içinde yerküre üzerinde insanın yapmış olduğu şekillendirmelerin konusunu,
sistemini ve sınıflandırmasını genel olarak takdim etmeye çalışacağız:
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Şekil 1: Jeolojik Zamanlar ve Devirleri (http//:tumblr_lzbiewJvNT1qfsqzho1_1280’den
düzenlenerek).
Antroposen; “İnsan Zamanı”, daha doğrusu insanın dünyayı şekillendirmeyi
sürdürdüğü ve halen içinde bulunduğumuz devre olarak da bilinir. 1750’lerde Avrupa’daki
“Sanayi Devrimi” ile başlar. Özellikle James Watt’ın 1763’de İskoçya’da buharla çalışan ilk
motoru yapması yeni bir devrin başlamasına neden oldu. Çünkü enerji gereksinimi için
kömürün kapalı maden ocaklarından çıkartılması gerekiyordu. Ancak bu madenleri zaman
zaman su basıyor, taşkınlara sebep veriyor, işi çok zorlaştırıyordu. James Watt’ın yaptığı bu
buharlı makinelerle suyun yüzeye pompalanması “Sanayi Devrimi”nin genelde başlangıcı
sayılır. Ardından hızla diğer buluşlar gelir: 1807’de buharlı makinenin gemilere uyarlanması,
1840’da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı ge777mi seferlerinin başlaması, 1812’de ilk buharlı
lokomotifin yapılması, 1834’de biçerdöverin keşfi, 1844’te telgrafın keşfi, 1876’da telefonun
icadı, 1895 radyonun icadı bunlardan birkaçıdır. Dolayısıyla İngiltere’de başlayan süreç, yeni
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buluşlarla Dünyanın her tarafına yayılıyor; bilhassa da Avrupa ve Amerika’da yayılışını
sürdürüyordu. Toplamda günümüze kadar olan dönemde son 250-260 yılı kaplamakla
birlikte; insanların yeni dünyaları arayışlarındaki coğrafi keşifler gibi; özellikle Sanayi
Devrimiyle makineleşmenin artması, hızla işçi sınıfının gelişimi, göçler ve artan savaşlar,
çatışmalar, terör, gettolaşma ve hızlanan çarpık kentleşme, küreselleşmenin getirdiği çevre ve
ekolojik sorunlara da dayalı olarak, M.Ö. 3500’lerdeki yazının icadından sonraki en önemli
keşif buhar makinesi’dir. Buhar motorunun keşfi önemlidir ama; ancak öncesindeki barutun
keşfi ve sonrasındaki mikropların bütün dünyaya yayılışı, çeliğin keşfi de bu gelişmeler
içindeki yerini almıştır. Ancak, I. Dünya Savaşı ve özellikle II. Dünya Savaşından sonra
Jeomorfoloji ve Kuaterner Araştırmalarında, (Erinç, 1970; Erlat, 2009) bilimsel çalışma
tekniklerinde büyük değişiklikler ve gelişmeler olmuş, laboratuvar analizlerine ve deneylerine
dayanan yöntemler geliştirilmiş ve hatta ön plana geçmiştir. 1945’lerde Japonya’ya ilk atom
bombasının atılması ve nükleer denemeler, Dünya Karbon dengesinin giderek bozulması,
hatta 1950’li yıllarda uzay araştırmalarına önem verilmiş, 1969’da ilk defa aya ayak basılmış,
2000’lerde uydular vasıtasıyla iletişim sağlanmaya bağlanmış, televizyon ve ardından
bilgisayarlar, cep telefonları ve internet iletişim çağının en büyük yardımcısı olarak insanın
vazgeçilmez birer unsurları olmuşlardır. Bu ve benzer nedenlerle, 1750 yılı esas alınıp, hemen
o gün itibariyle olmasa bile, etkilerinin sonrasındaki yıllarda gerek Dünya’da ve gerekse insan
ve yaşadığı çevrede etkin bir şekilde görülmesinden dolayı “Antroposen”, jeolojik devirler
içine sokulması bakımından tartışmalı dahi olsa, yaşadığımız son 200-300 yıllık süreyi
kapsayan yeni bir dönem olarak, kentleşme, sanayileşme, özellikle de “Küreselleşme Çağı”
olarak karşımızda durmaktadır. Aralarında bir Nobel Ödülü sahibinin de olduğu dört bilimci,
Dünyamızın yeni bir jeolojik döneme girdiğini savunarak bu çağa Antroposen=Yeni İnsan
Dönemi (ing. Anthropocene) adının verilmesini önerdiler. Yerbilimci ve iklim bilimci bu ekip,
2010’da “Environmental Science&Technology” adlı bilimsel dergide yayımladıkları
taleplerinde, bu yeni dönemin başlangıcının dünyadaki en büyük altıncı kitlesel yokoluşa da
tanıklık edeceğini vurguladılar (Zalasiewicz, 2010). Almanya-Mainz Üniversitesi’nden Nobel
ödüllü Hollandalı atmosferbilimci Paul Crutzen, İngiltere-Leicester Üniversitesi’nden
yerbilimciler Jan Zalasiewicz ve Mark Williams ile Avustralya Ulusal Üniversitesi İklim
Değişimi Enstitüsü Başkanı Will Steffen, Amerikan Kimya Derneği’nce çıkarılan dergideki
makalelerinde küresel değişimin ölçeği konusunda kanıtlar sundular. Araştırmacılara göre,
yalnızca iki yüzyıl içinde insanlar Dünyamızı öylesine geniş ve misli görülmemiş değişimlere
uğratmış bulunuyorlardı ki, milyonlarca yıl süreyle gezegenimizin çehresini değiştirecek yeni
bir jeolojik dönemin başlangıcını yaşıyor olabiliriz, dediler. Dört bilimci, son dönemlerde
muazzam nüfus artışı, megakentlerin mantar gibi çoğalması, fosil yakıt kullanımındaki
olağanüstü artış gibi insan kaynaklı değişimler nedeniyle önerdikleri yeni jeolojik döneme
“Yeni İnsan Dönemi” adını uygun görüyorlar. İlk kez Crutzen tarafından geçtiğimiz
yüzyılın sonlarında önerilen Antroposen adı, başlangıçta yerbilim çevrelerinde tartışmalara
yol açmıştır. Ancak, küresel iklim değişimi ile bitki ve hayvan türlerinde kitlesel yokoluşlar
gibi insan kaynaklı potansiyel değişimlerin işaretlerinin çoğalması, Crutzen’in önerisine olan
desteği güçlendirmiş bulunuyor. Halen Antroposen adının Jura, Kambriyen, Trias, Tersiyer
gibi daha aşina olduğumuz dönem adlarının yanına katılıp katılmayacağı, yerbilim camiasında
resmi olarak tartışması sürüyor (Zalasiewicz, 2010; http://www.ntvmsnbc.com/id/25075932/).
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James Syvitski’nin 2012’de Global Change isimli dergide yazdığı “Anthropocene: An epoch
of our making (Bizim yapımımız olan bir dönem: Antroposen)” isimli makalesinde ve Steffen
et al.2004’den derlediği grafiklerde 250 yıl içinde Dünya’daki nüfusun, nehirlerin/akarsuların
setlenerek baraj yapılmasının dolayısıyla barajların, büyük taşkınların, kent nüfuslarının,
motorlu araçların, toplam reel Gayri Safi Milli Hasılanın, su kullanımının, kağıt tüketiminin,
gübre tüketiminin, telefonların, atmosferde karbondioksit (CO2) konsantrasyonunun,
atmosferde nitrojen (NO2) konsantrasyonunun, atmosferde metan gazı konsantrasyonun, ozon
tabakası incelmesinin, okyanus ekosistemlerindeki bozulmaların, ormanların ve tropikal
yağmur ormanlarının azalmasının, Kuzey Yarımkürede ortalama (kara ve deniz) yüzeyi
sıcaklıklarının, uluslararası turizmin, doğrudan yabancı yatırımların, McDonald’s
restoranlarının, kıyı alanlarında yapılaşmanın, kıyı alanlarında biyojeokimyasalların, vahşi
yaşamdan arındırılmış/evcilleştirilmiş sahaların (domesticated land) miktarlarının, küresel
biyolojik çeşitliliğin hızla arttığını; bilhassa 1950-2000 yılları arasını kapsayan 50 yıl içinde
büyük pik yaparak 2000’li yıllara kadar ulaştığını ortaya koymuştur (Şekil 2)(Ertek, 2014).
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Şekil 2:1750-2000 yılları arasında Dünya’da insanın oluşturduğu değişmeler (Syvitski, 2010).
Bu artış, verilerin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen halen günümüzde de etkileri
hızla yükselerek devam etmektedir. Şekil 2’deki 24 grafik ayrı ayrı incelendiğinde özellikle
1950-2000 yılları arasındaki 50 yıllık gelişimin hep büyük yükselişlerle artış sunduğunu
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söylemek mümkündür. Burada, özellikle en üstteki 1-4-5-6.’ncı grafiklerde muazzam bir
benzerlik söz konusudur. Üç kat fazlalaşan Dünya nüfus artışına (Tablo 1) paralel olarak;
atmosferde karbondioksit (CO2), nitrojen (NO2) ve metan gazı (CH4) yoğunlaşmalarının da
benzer şekilde artış gösterdiği görülür. Dolayısıyla buradaki nüfus artışında, gelişen ilaç
sanayinin ve tıbbi gelişmelerin önemi doğaldır ki, çok büyüktür. Hatta çiçek, kolera, verem,
veba, cüzzam ve malarya gibi bulaşıcı hastalıkların ya aşıları bulunmuş veya tedavilerine çare
bulunduğundan bulaşıcı ve ölümcül olmaktan artık çıkmışlardır. Dolayısıyla bundan 60 yıl
önce BM_WHO verilerine dayalı, bir anne-babadan doğan 2-3 çocuk hayatta kalırken, bu
oran bugün 4-5 katına çıkmış ve özellikle bulaşıcı hastalıklara aşı ve çare bulunduğundan
dünya nüfusu da hızla katlanarak artmıştır. Ancak paralelindeki sanayileşmenin ve nükleer
denemelerin, savaşların, çatışmaların getirdiği artan karbondioksit, nitrojen ve metan gazı
artışını sadece sanayileşmeye ve kentleşmeye de bağlamamak gerekir. Volkan
püskürmelerinden çıkan gazların da bu salınımlara katkı verdiği unutulmamalıdır. Bu amaçla,
Syvitski’nin 2010’daki makalesinde sunduğu bu grafiklere ilaveten Dünya televizyon sayısı,
bisiklet sayısı gibi daha birçok obje ve süreç sayılabilir. Ama bunların arasında 21. yy.’da
AIDS, kuş gribi, deli dana, sars, ebola ve bilhassa kanser vakaları gibi hastalıkların ve hatta
intihar vakalarının büyük artış göstermesi de sayılabilir. Sonuç olarak; insanoğlu son 50-100
yıl içinde neredeyse Dünya’da keşfedilmemiş bir mekân bırakmadığı gibi (Foto 1 ve 2), aşırı
nüfuslanmanın, sanayileşmenin ve ona dayalı kentleşmenin ve de küreselleşmenin çözümünü,
artık Mars gibi, Jüpiter gibi farklı gezegenlerde ve evrende bulmaya çalışmaktadır.
Tablo 1: M.S. 0-2013 yılları arasında Dünya Nüfus Değişim Tablosu
(Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı)
Yıllar

Dünya Nüfusu (milyon)

0

300

1000

310

1500

500

1750

791

1800

978

1850

1262

1900

1650

1950

2525

2000

6127

2010

6916

2015

7345
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Foto 1 – Günümüzde (1.8.2014) halen Güney Amerika’daki Amazon Havzası’nda avcılıkla
yaşamlarını sürdüren ilkel kabile bireyleri (http://bbc.in/1m5JcQL).

Foto 2 – Günümüz (1.8.2014) iş yaşamının çağdaş modern insanları
(www.ceyhanlar.com).

1.1. Antropojenik Jeomorfoloji: Sistemsel Yaklaşımların Konusu
“Anthropogenic Geomorphology (A Guide to Man-made Landforms) (Antropojenik
Jeomorfoloji: İnsan Yapımı Yer şekillerine Bir Rehber)” isimli Macaristan
akademisyenlerinden J.Szabó,
L.Dávid, D.Lóczy ekibinin editörlüğünde Macar
topraklarındaki insan yapımı jeomorfoloji hakkında yaptıkları ve yazdıkları kitabın
başlangıcında Oxford Üniversitesi’nden Andrey Goudie’nin kaleme aldığı Önsöz’de
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“Antropojenik Jeomorfoloji” konusu şöyle açıklanır: Antropojenik jeomorfoloji, doğrudan
(direct) antropojenik olaylarla yeryüzünde üretilir. Bu şekilde, nispeten belirgin olma
eğilimindedir ve sık sık bilerek ve kasten oluşturulur. Bunlar; inşaat (Foto 3), yetiştiricilik,
otlatma ve bahçıvanlık (Foto 4) gibi tarım, oluşan yeni kraterler yani bomba çukurlarıyla
askeri faaliyetler (Foto 5), maden ve taş ocakçılığı gibi maden kazıları (Foto 6), baraj yapımı
gibi hidrolojik girişimler gibi olaylar sonucu üretilen insan yapımı şekillerdir (Goudie, 2010).

Foto 3 – Burj-al Arab Hoteli ve
Palmiye Vilları, Dubai-BAE
(http://www.pinterest.com).

Foto 4 – Hollanda’da lale tarlaları
(www.conciergetravel.co.za).

Foto 5 – Suriye iç savaşında Halep’e atılan bir
Foto 6 – Ekati elmas madeni, Kanada
bombanın çukuru, 03.10.2012, (www.haaretz.com).
(http://blog.diamonds-usa.com).
Diğer taraftan, Goudie satırlarına şöyle devam ediyor: Yer şekilleri sıklıkla zorca
tanınan dolaylı (indirekt) antropojenik olaylarla da üretilir. Çünkü bu olaylar, yeni birinin
operasyonu yerine doğal süreçlerin hızlanması eğilimine dahil olurlar. Bunlar, insan
faaliyetleriyle ilgili yanlışlıkla getirilen doğal çevre değişimlerinden meydana gelir.
Kesmeyle, buldozerle, yakarak ve otlama ile hareket ettirilen ya da biraz değiştirilen arazi
örtüsünün, sedimantasyon ve aşındırma oranlarını insanlar hızlandırmıştır. Bazen yanlış
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faaliyetlerin berbat sonuçları da, görülmeye değerdir. Bunlara şu örnekler verilebilir:
Ormansızlaşma oluştuğunda büyük hendek (gully) sistemleri gelişir (Foto 7). Asfalt vb.
varlığından dolayı aşırı yağışlar esnasında geçirimsiz kent satıhları tarafından aşırı seller ve
taşkınlar oluşur (Foto 8). Yer altı suyu aşırı çıkartıldığında, (obruklar gibi) çökme şekilleri
(Foto 9) oluşur. Havzalar arası su transferlerinin bir sonucu olarak göller kururlar. Heyelanlar
gibi hızlı kütle hareketleri, yamacın aşırı yüklenmesiyle tetiklenirler (Foto 10). Sulama ve
bitki açıklığı alanlarında, tuzlanmanın hızlanmasından dolayı ya da sülfat ve nitrat
yoğunluklarının hızlandırılmasıyla yağışın asitlenmesinden dolayı, kaya ayrışma oranları
biraz değişebilir. Jeomorfolojik sistemlerin çalışmasının bir anlayış eksikliği içinde bazı
durumları vardır. İnsanlar, kasten ve doğrudan yer şekillerini ve süreçleri değiştirmiş ve
böylece ne tahminleri sonucu beklediği gibi ve ne de arzuladığı bir seri olumsuz olaylara
sebep olmuştur. Kıyı erozyonu oluşumlarını azaltmak için, gücünü kullanarak ve pahalı zor
mühendislik çözümleri yaparak birçok kayıt (Foto 11) örneği vardır. Bunlar, erozyon
problemini çözmekten çok, sadece daha kötüye götürürler. Bu arazi yönetimi için derin etkiler
oluşturur. Sonuç olarak, atmosferdeki sera gazlarının oluşumunda olasılıkla, gelecek
onyıllarda küresel ısınmanın artışına neden olabilecek olan antropojenik jeomorfoloji için
birçok etki vardır (Goudie, 2010).
Gerek doğrudan ve gerekse dolaylı insan etkilerine Goudie’nin sözlerine şunları
eklemek mümkündür: Artık, ister “Sanayileşme Çağı” diyelim, ister sonrasındakine
“Bilgisayar Çağı” diyelim ya da Crutzen ekibinin önerdiği gibi “İnsan Yapımı Yer şekilleri
Çağı (Antroposen)” diyelim, sonuç itibariyle insan yaşamını sürdürebilmek için büyük bir
enerji harcamaktadır. Büyük bir bilinçle, yerleşik hayatını devam ettirmek için akarsu
kenarlarında yaşamını sürdürmektedir. Goudie’nin sözleriyle doğrudan ve zorunlu etken
olarak ortaya çıkar. Hatta büyük kentler oluşturmuştur. Yaşamın bulunduğu altı kıtada nehir
kenarlarında kurulmuş kentlere şu örnekler verilebilir: Asya’da Ganj Nehri kenarında
Varanasi, Avrupa’da Tuna Nehri kenarında Viyana (Foto 12), Afrika’da Nil Nehri’nde
Kahire, K.Amerika’da Misissippi Nehri kenarında New Orleans, Güney Amerika’da Parana
Nehri kenarında Buenos Aires’tir. Murray Nehri Avustralya’nın en büyük akarsuyu olmasına
rağmen, kenarlarında daha çok kasabalar bulunur (Sidney, Melbourne, Perth gibi büyük
kentler kıyılarda kurulmuş liman kentleridir.) Yukarıda anılan bu nehirler, zaman zaman
büyük taşkınlara uğramış ve çevresine zararlar vermişse de Goudie’nin dolaylı (indirekt)
görüşüne dayalı sonradan yapılan setler ve barajlarla artık taşkın ve sellerden kısmen
korunmuş haldedir. Ancak son 20-30 yılda genel dünya yağış karakterinin değişmesiyle kent
sellerinden büyük artış yaşanmaktadır.
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Foto 7 - Gullyleşme, Al Sehoul-Fas. Foto 8 –“Tuna taşkınları Belgrad sokaklarını tehdit etti”
(May 19, 2014, Monday/ 16:28:54/ REUTERS / AP)

Foto 9 – Şubat 2009’da çökmeyle
Foto 10 – Keelung city’de bir otoyol
oluşmuş Konya-Akkuyu Obruğu
heyelanı (Nisan 2010, Taiwan yakınları).
(A.Ertek arşivi, Temmuz 2012). (http://geopathology.posterous.com/ou...lide-in-taiwan).
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Foto 11 – Yılda 20-30 cm gerileyen Güneybatı İngiltere’de Porthleven’de
17.02.2014’te oluşan kıyı erozyonu (article.wn.com).

Foto 12 – Tuna Nehri kenarında kurulu Avusturya’nın başkenti Viyana’ya havadan genel bir
bakış (www.sport-oesterreich.at).

1.2. Antropojenik Jeomorfoloji: Sistemsel Yaklaşımlar Sistemi ve
Sınıflandırılması
Antropojenik Jeomorfolojinin birden fazla olan görevleri ve tematik karmaşıklığı,
disiplinin net bir iç sistem sunması için istenir. İnsan faaliyetlerinin yeryüzünde doğrudan
(direk) veya dolaylı (indirek) etkisinin olup olmadığı, temelinde sistemli bir geniş
yaklaşımdır. Doğrudan etki, açıkça tanınabilir sonuçlara varmak için, genellikle kasıtlı ve
bilinçli yapılır. Dolaylı (indirek) insan etkisinin daha az kolaylıkla tanınabilir, sonuçları
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kısmen, antropojenik jeomorfolojinin sahası içinde kalır ve onun sistemine de dahil
edilmelidir. İnsanların ürünlerini elde ediş yoluna göre; Spencer and Hale (1961)’nin insan
faaliyetlerini sınıflandırmaları, yerin ilksel yüzeyi ile ilgilidir. Temel olarak bunlar yapıcı,
kazıcı, hidrolojik ve tarımsal müdahaleler olarak ayrılırlar. Son ikisi, yeryüzünün
düzleştirilmesi olarak kabul edilebilir. Benzer düşünce, Haigh’in 1978’deki çalışmasıyla
sağlanmıştır. Aşağıda onun ayırdığı sisteminin basitleştirilmiş bir şeklini görmektesiniz
(Tablo2)(Szabó, 2010).
Tablo 2 - İnsan Faaliyetlerinin Sınıflandırılması (Szabó, 2010):
A-Doğrudan (Direk) antropojenik süreçler
1- Yapıcı süreçler
2- Kazıcı süreçler
3- Hidrolojik süreçler

B-Dolaylı (İndirek) antropojenik süreçler
1- Erozyon ve sedimantasyonun hızlanması süreci
2- Çökme (sübsidans) süreci
3- Yamaç kayması süreci
4- Depremlerin tetiklediği süreçler
Yukarıda özetlenen sistem, daha mantıklı yapılabilir ve tamamlanabilirse, ilk adım
olarak, insan etkisi, doğal jeomorfolojik süreçler için, olağan bakış açısından sınıflandırılabilir
(Tablo 2). Bu sınıflama fikirlerine Goudie (2007), Erdősi (1987), Szabó (1993)’nun
makalelerinde sundukları fikirlerden de yararlanılmıştır (Szabó, 2010).
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Çoğunlukla yeryüzündeki materyallerin zararına önderlik yapan erozyon gibi süreçler,
örneğin depresyonlar ve yüzeydeki çanaklar gibi 'negatif yer şekilleri' antropojenik
jeomorfolojide kazılar olarak bunun bir karşılığıdır. Çoğunlukla üretilen yeryüzeyindeki
birikim, yükseklikler şeklinde olanlar ‘pozitif yer şekilleri’ yani yapıcı, agradasyonal olarak
ya da burada oluşan birikim şekilleri olarak bile adlandırılabilirler. Üçüncü tip yer şekilleri
ise, sıklıkla insan faaliyetleri tarafından üretilenlerdir. Bunlar, doğal jeomorfolojik süreçlerin
kategorisinde açıkça ifade edilmezler ve doğal koşullar altında erozyon ve birikim süreçlerine
neden olurlar. Bu süreç, düzleştirme (planation=planasyon) olarak isimlendirilir. Bu da,
Antropojenik Jeomorfoloji’de genellikle böyledir. Planasyon sayesinde, insanlar yer
şekillerini tahrip bile ederek kendileri ya da doğa tarafından oluşturulan örneğin; enkazla bir
vadiyi doldurma, bir kumul tepesini düzleme ve hatta yeni bir yerleşim yeri oluşturma gibi
yeni şekiller oluşturulabilirler. Genel bir formülasyonda, bu düzleştirdiği yüzeyin eğimi
gittikçe azalır. Bu uzun vadeli faaliyet, doğal çevre için belirgin bir risktir. Yukarıda belirtilen
insan müdahalesinin ana tipleri, jeomorfolojik gelişimde hem doğrudan (direk) hem de
dolaylı (indirek) olarak ikiye ayrılabilir ve bunun amacı bir sistem oluşturmak içindir.
Doğrudan insan etkilerinin sınıflandırılmasının bir diğer yönü, yer şekilleri gösteriş
biçiminin insan faaliyetlerine bağlı olup olmadığı ya da az veya çok kaçınılmaz onun bir yan
ürünü olduğudur. Dağların ve tepelerin yamaçlarda tarımsal amaçlı teraslar yapıldığında,
yamacın karakterindeki değişimler, üretimin ilginç uygulamalarıdır ve böylece bu teraslar
buradaki ilksel yer şekilleridirler (Foto 13). Bir başka durumda ise, madencilik sırasında atık
alanları birikim sahalarına dönüştürülür. Bu durumda, işe yaramaz materyallerin içinden,
kullanışlı maddeleri ayıklamak için depo edilmek zorunda kalınırlar. Faaliyetin hedefinin
perspektifinden bakılırsa, atık sahaları burada ikincil yer şekilleridir (Szabó, 2010).
Dolaylı insan etkileri, detaya inilerek daha da bölünebilir. Antropojenik
Jeomorfolojinin konusuyla ilgili yukarıdaki bölüm, bir fırsat olarak sunulabilir. Dolaylı
(indirek) insan etkisinin büyük bir grubu, süreçleri ve yer şekillerini kapsar. Bunlar, insan
faaliyeti olmaksızın tetiklenemez ve oluşturulamazlar. Alanından örnek vermek gerekirse
zaten ele alınanlar şunlardır: Boğazlar veya barrankos’lar (volkanların zirvelerinden eteklerine
doğru radyal bir şekilde ‘lav akıntılarıyla’ açılmış, küçük “V” şekilli vadiler [Ardos, 1987])
gibi yer şekillerinin yamaçlarındaki atık alanları, bazen vadi boyutunda olanlar, birikinti
yelpazelerinin eteğindeki atık alanları veya ciddi afete dönüşen yer şekillerinden olan
heyelanların (Foto 14) tamamı bu kategori içindedirler. Onların süreçleri (Örneğin heyelanlar
gibi), tamamen fizik kurallarına göre oluşur ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni yer
şekilleridirler. Doğal sistemin bir parçası olarak şekillenen bu şekiller, tamamen ayrı şekiller
değildir. Ancak onların kökeni hakkında bilgimiz olmadan, bunların çevre ve jeomorfolojik
önemi belirlenemez. Yeni etkenin süreçleri ve yer şekilleri olarak, manzaraya (landscape)
ilave edilirler. Onlar, nicel yani sayısal olarak etiketlenirler ve Erdősi (1987) tarafından da
bahsedildiği gibi yarı-antropojenik süreçlerdir (Szabó, 2010).
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Foto 13 – Filipinler’de Manila yakınlarındaki Banaue’da yamaç teraslarında pirinç üretimi
(www.destination360.com).

Foto 14 – Kaliforniya’daki sahil kasabasını zarara uğratan “2005-La Concita Heyelanı”
(http://gallery.usgs.gov/photos/05_17_2012_g30Ner5DDx_05_17_2012_8#.U950h2McN8Q).
Dolaylı (indirek) insani etkiler için bu çalışmanın bir başka yolu daha vardır. Faaliyet
veya oluşan yeni yer şekilleri, yeni süreçlere neden olmaz, fakat sadece onların sonuçlarıyla
beraber halihazırdaki çalışan süreçlerin oranı ve kapsamı çeşitlenir. Çünkü burada yeni bir
süreç meydana gelmez. Bir sahanın doğal gelişimindeki etki, nitel (kalitatif) değil, nicel
(kantitatif)’dir (Erdősi-1987, bunları nicel (kantitatif) değişiklikler ya da doğal-antropojenik
süreçler olarak isimlendirir). İyi bir kanıt, yüzeysel akışla oluşan erozyondur. Akarsular
boyunca oluşmuş orman açıklığı, genellikle artan hızlı akışlar ve meydana gelen taşkınlarla
oluştuğu iyi bilinir. Buna ek olarak, su toplama havzasının yukarı kesiminde, yarılma
hızlanabilir, bu esnada akarsuların sediment yükü artarak, ovaların üzerine doğru olan birikim
yoğunluğunu orada geliştirir. Daha ılımlı ölçekteki bir değişim, bazen oldukça muazzam ve
hızlıdır. Örneğin madenin suyu maden çalışmaları sırasında derinden çıkarılır ve yüzeydeki
su kanalları içine yani vadilere doğru düzenlenerek akıtılır. Ek deşarjlar artan yarılımı
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hızlandırır, teraslar birdenbire şekil alabilir, diğer sahalardaki artan birikim artarken, su
kanallarının etraflarının morfolojisi değişir. Böylece, aynı zamanda insan toplumunu
etkileyen bir dönüşüme neden olur (Szabó, 2010).
Belirgin bir durum, insan faaliyetinin karakterine bağlı olarak sınıflanan antropojenik
etkilerdir. Burada Dinamik Jeomorfolojinin bir başka genel prensibi uygulanmıştır.
Çünkü yer şekilleri genellikle, farklı süreçlerin etkileşimi tarafından üretilir. Ortaya çıkan
manzara (peyzaj=landscape)’da bireysel süreçlerin ayrı ayrı katkısını ayırt etmek her zaman
kolay değildir. Bütün morfoloji, ancak bireysel süreçlerin jeomorfik etkisi ve karakteristik
mekanizmasının kesin bilgisi olmadan yorumlanamaz. Bu amaçla, akarsuların ve rüzgârların
jeomorfik hareketi, akarsu ya da rüzgâr jeomorfolojisi olarak ayrı ayrı ele alınır. Benzer
şekilde, insan toplumunun üretken faaliyetinin bireysel branşlarının etkisi de ayrı ayrı
incelenmelidir. Hâlihazırdaki branşların çok sayıda olması, sınıflandırmayı çok karmaşık
yapabilir. Hiyerarşik bir çözümde, sosyal aktivitenin esas tipleri ilk önce belirlenmiş ve daha
sonra alt bölümlere ayrılmıştır. Son on yıldan fazla sürede, üzerine yazılan makalelerde
Antropojenik Jeomorfoloji konusunun bölümleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Szabó,
2010):

Madencilik: Süreçler dâhil edilmiş ve oluşan yeni yer şekilleri genellikle
“dağlık” ya da “dağ kökenli” (montanogenic) olarak ele alınır.


Endüstriyel etki, endüstri kökenli yer şekillerini yansıtır.


Kentsel (Yerleşim) genişleme, sürekli artması üzerine manzara
(peyzaj=landscape)’da bir büyük etkiye sahiptir. Etkileri, kentsel kökenli olarak isimlendirilir.


Trafik, yeryüzeyi üzerinde oldukça karakteristik bir etki yaratır.

Su Yönetimi: İlk medeniyetler geliştikçe, çiftçilik akarsulara dayanarak son
derece ilerledi.
Nehirlerin kanallanması, drenaj gibi su yönetimi, “Antropojenik
Jeomorfoloji”de özel bir konuma sahip oldu.



Tarımsal: Tarım, yeryüzeyinde değişikliklere neden olan bir başka sosyal
aktivitedir. Tarımsal kökenli etkiler, ormancılığa bağlı dönüşümü de içerir.

Savaş, verimli bir insan faaliyeti olmamasına rağmen, yeryüzeyi üzerindeki
etkileri oldukça uzun sürer (Foto 15 ve 16).

Turizm ve Spor: Savaşlara karşılık, turizm (Foto 17-18) ve spor (Foto 19-20 ve
21) aktivitelerinin etkileri, Antropojenik Jeomorfolojide oldukça yeni çalışma alanlarıdır.
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Foto 15 - 14 Temmuz 2014 günü İsrail’in Gazze saldırıları sonucunda atılan füzelerle
harabeye dönen kent alanı ve molozlar (www.temp.adjazeera.com.tr).

Foto 16 - Bangladeş’te terör saldırıları sonucundaki moloz yığınları (www.metro.us-1).
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Foto 17 – Su hendekleriyle korunmuş önemli miktarda turist çeken İngiltere’deki eski
kalelerden biri: Carphilly Kalesi (www.forum.citiesxl.com).

Foto 18 – Türkiye’nin en önemli hava ve turist taşımacılığı alanı: Atatürk Havalimanı,
İstanbul
(http://en.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Airport#mediaviewer/File:Ataturk_Airport_ov
erview_Karakas.jpg).
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Foto 19 – Kuzey Atlantik Okyanusunda, Faroe Adalarından Eysturoy Adasında kıyıda inşa
edilmiş bir futbol stadı (http://www.panoramio.com/photo/52954720).

Foto 20 ve 21 – 07.01.2011 günü hizmete açılan Erzurum’daki “2011-Dünya Üniversiteler
Kış Oyunları” Kayakla Atlama Kuleleri (solda)(www.erzurum2011.gov.tr); 07.07.2014 günü
oluşan heyelanla çöktü (sağda) (www.turkeligazetesi.com.tr).
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Sonuç olarak, “Antropojenik Jeomorfoloji: Sistemsel Yaklaşımlar” konusunu
tamamlarken; gerek keyfi ve kendi kararlarıyla doğrudan ve gerekse dolaylı insan etkisi
neticesinde yeryüzünde yeni yer şekilleri oluşur. Bunu yaparken ilkinde doğrudan
farkındayken; ikincisindeki dolaylı etkileşimin bazen farkında bile olmayabilir. Konusu ve
sistematiği itibariyle aslında “Coğrafi Prensipler”e dayalı olarak çalışır ve “Uygulamalı
Coğrafya” yapar. Madencilik, endüstriyel, kentsel, trafik, su yönetimi, tarımsal, savaş, turizm
ve spor şeklinde yapılan Antropojenik Jeomorfoloji sınıflandırılmasında (Szabo, 2010),
eksiklikler bulunabilir. Bunlar ya zaman içinde kapanacak ya da yeni alanlar eklenebilecektir
Örneğin kirlilik, ekolojik, dijitalleşme gibi alanlar eklenebilir, eksiktir. 2050’lerde normal
şartlar altında Dünya Nüfusu BM_WHO ölçeklendirme kaynaklarına göre; günümüze göre
1,5 kat artarak 9 milyarı bulacağı ve insan ihtiyaçlarının giderek artacağı düşünülürse; hem
Crutzen ve hem de Szabó ekiplerinin fikirlerine, biz de katılarak son 200-300 yıllık süreyi
yeni bir jeolojik zaman olan “Antroposen” devrinin varlığını kabullenmemiz ve
jeomorfolojinin bir alt dalı olarak da sistematik jeomorfoloji içinde ülkemizde de
“Antropojenik Jeomorfoloji (İnsan yapımı yeni yer şekilleri)”nin ya da kısaca Antropojenik
Yer şekilleri’nin sunulmasının artık zamanının geldiği kanısındayız.
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; «Antropojenik Jeomorfoloji»nin bu ilk konusunda, «Antropojenik
Jeomorfoloji: Sistemsel Yaklaşımlar» konusu ele alınmıştır. Bu nedenle ilk başlangıçta
konuya detaylı bir giriş yapılmıştır. İnsan Devri yani Antroposen ile İnsan yapımı yeni yer
şekilleri dolayısıyla Antropojenik Jeomorfoloji’nin öncelikle tanımları yapılmıştır. Bunu
takiben, konusu hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Sistematik Jeomorfolojinin bir alt dalı
olarak Dünyada yerleştirilmeye çalışılan uygulamalı alt bilim dalının işleyiş biçimi,
sistematiği ve sınıflandırılması üzerinde durularak, örneklerle konu açıklanmaya çalışılmıştır.
Tablo, grafik, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek konu sunulmuştur.

32

Bölüm Soruları
1“Konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının
operasyonu tarafından meydana getirilmiş olan, evrende sürekli gelişen ve genişleyen
yeni yer şekilleri bilimi”.
Yukarıda yapılan Antrojenik Jeomorfoloji tanımı sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )

Yanlış ( )

2- Aşağıdakilerden hangisi antropojenik yer şekillerinin belirgin olarak ortaya
çıktığı devreyi ifade eder?
a) Pleistosen
b) Holosen
c) Paleosen
d) Antroposen
e) Miyosen
3- Günümüzde 7,3 milyara ulaşmış olan Dünya nüfusu 1900’lü yılların başında
sayıca yaklaşık ne kadardır?
a) 6 milyar
b) 4 milyar
c) 2,5 milyar
d) 1,5 milyar
e) 900 bin
4- “Konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu
tarafından yaratılmış olan, yeryüzünde sürekli gelişen ve genişleyen yeni yer şekilleri
olarak tanımlanan” jeomorfoloji biliminin alt disiplinlerinden biri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Antropojenik Jeomorfoloji
b) Tektonik Jeomorfoloji
c) Strüktüral Jeomorfoloji
d) Uygulamalı Jeomorfoloji
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e) Mühendislik Jeomorfolojisi
5- IV. Zaman’ın en son dönemi olarak artık kabul edilmeye başlanan
“Antroposen” devri kaç yıldır sürdüğü varsayılır?
a) 2,5 milyon
b) 10.000
c) 250
d) 100
e) 10
6- İskoç asıllı James Watt’ın yaptığı buharlı makinelerle kömür madenlerinde
toplanan suyun yüzeye pompalanması “Sanayi Devrimi”nin ve Antroposen devrinin
genelde başlangıcı sayılır.
Yukarıdaki ifade doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )

Yanlış ( )

7- James Watt’ın yaptığı buharlı makinelerle kömür madenlerinde toplanan
suyun yüzeye pompalanması “Sanayi Devrimi”nin ve Antroposen devrinin genelde
başlangıcı sayıldığı çoğu bilim insanları tarafından kabul görse bile:
ANTROPOSEN Devrinin başlangıcını hangi tarihi devir/olaylarla başlatanlar da
vardır? Sıralayınız.
a)
b)
c)
8- Antropojenik Jeomorfoloji aşağıdaki hangi genel faaliyetler/olaylarla ortaya
çıkmaz?
a) İnşaat faaliyetleri
b) Tarım faaliyetleri
c) Uzay faaliyetleri
d) Askeri faaliyetler
e) Spor faaliyetleri
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9- Doğrudan (Direk) antropojenik süreçleri sıralayınız.
abc10-Dolaylı (İndirek) antropojenik süreçleri sıralayınız.
abcd-

Cevaplar
1)Yanlış (Doğrusu:Yeryüzünde), 2)d, 3)d, 4)a, 5)c, 6)Doğru, 7) a) Tarım toplumuna
geçiş (MÖ 10.000’ler), b) Atom bombasının atılması (1945), c) Ay’a ayak basılması (1969).
8)c, 9) a- Yapıcı süreçler, b- Kazıcı süreçler, c- Hidrolojik süreçler 10) a-Erozyon ve
sedimantasyonun hızlanması süreci, b- Çökme (sübsidans) süreci, c- Yamaç kayması süreci,
d- Depremlerin tetiklediği süreçler.
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2. İNSAN ETKİSİNİN KÜRESEL DAĞILIŞ ANALİZİ: ANTROPOJEOMORFOLOJİK AYAK İZİMİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Jeomorfik Ayak İzimiz
2.2. Sediman Akışında İnsan Etkisinin Görüldüğü Anahtar Alanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Jeomorfik ayak izimiz nedir?

2-

Jeomorfik ayak izimizi oluşturamn yer şekilleri nelerdir?

3-

Sediman akışında insan etkisinin görüldüğü anahtar alanlar nerelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsan Etkisinin Küresel Jeomorfik Ayak İzimiz
Dağılış Analizi: AntropoJeomorfolojik Ayak İzimiz

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

İnsan Etkisinin
Dağılış Analizi:

Küresel Sediman Akışında İnsan Metin, sunum ve görselleri
Etkisinin Görüldüğü Anahtar izleyerek ve konuyu tekrar
Alanlar
ederek
Antropo-Jeomorfolojik
Ayak İzimiz
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Anahtar Kavramlar


Zaman



Jeomorfolojide Zaman



Jeomorfik Ayak İzimiz



Sedima Akışı



İnsan Etkisi



Madencilik



İnşaat



Barajlar



Tarım Alanları
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Giriş
Topoğrafya şekillerinin özelliklerini belirleyen yapı ve süreç ’ten sonra, üçüncü
unsur zaman’dır. Zaman, çeşitli yollardan etki eder. Herşeyden önce zamanın, süre ile orantılı
olarak artan kümülatif etkisi üzerinde durmak gerekir. İç ve dış olaylardan birçoğunun
meydana getirdikleri değişikliklerin temposu çok yavaştır. Bu nedenle, ilk bakışta bunların
yerkabuğunu değiştirme ve şekillendirme yönündeki rolleri küçümsenebilir. Küçük bir
akarsuyun, günümüzde içinde aktığı geniş ve derin vadiyi kazmış olabileceği veya büyük
yükseltilere erişen sıradağların dış olaylarla deniz seviyesine kadar alçaltılabileceği hakkında
şüpheler uyanabilir. Fakat, çok yavaş bir tempo ile gelişen süreçlerin gücünü
değerlendirebilmek için bunların yüzbinlerce, hattâ milyonlarca yıl süren aktivitelerinin
birikmiş etkisini dikkate almak gerekir. Örneğin, dış olaylarla yılda ancak 0,5 milimetre
kadar aşınan 4000 metre yükseklikteki bir sıradağın uğradığı değişiklik ve alçalma, insan
yaşamındaki kuşaklar boyunca fark edilemez. Oysa bu tempodaki bir aşınma, basit bir
hesabın ortaya koyacağı üzere, 8 milyon yıl sonra 4000 metre yükseklikteki sıradağın deniz
seviyesine kadar alçaltılmasına neden olur. Demek ki şekillendirici doğal olayların ilk
bakışta küçümsenen etkileri, uzun bir süre sonunda oldukça yüksek ölçülere erişerek büyük
değişikliklere yol açar (Foto 1 ve 2). Dünyamızın yaşı ise, bu gibi değişikliklerin birçok kez
meydana gelmesine yetecek kadar uzundur. Buna göre, zamanın etkisi süre ile doğru
orantılıdır. Belli yapı tiplerinin ve çeşitli litolojik özellikteki sahaların dış etken ve süreçlerle
uğrayacakları değişiklikler, süre arttıkça daha derin ve köklü olur (Erinç, 2000: 6).
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2.1. Jeomorfik Ayak İzimiz:
Jeomorfik ayak izi; uluslararası bilim dünyasındaki ismiyle “Man made landscapes” ya
da Türkçede kullandığımız şekliyle “İnsanoğlu tarafından yaratılan yer şekilleri”nin bir
ölçüsüdür, diye tanımlanabilir. Buna dayanarak insanın yeryüzünde oluşturduğu yer şekilleri
üzerinde izleri şöyle açıklanabilir (Huggett, 2015: 80-82):
Son iki yüzyıl boyunca insanlar, başta tarımsal faaliyetler, madencilik ve taş (veya
kum-çakıl) ocakları işletmeciliği, kentler ve yolların yapımları yoluyla, yerküre
materyallerinin transferinde ve yer şekillerinin değiştirilmesinde giderek artan bir önemde etki
yapmışlardır (Huggett, 2015). Huggett 2015’e göre; Harrison Brown’un (Brown, 1956: 1031)
bu konudaki yorumu şöyledir:

Foto 1 - Karaköy İskelesi’nden İstanbul’un doğu yakasına Bakış: Aşınım artığı kuvarsitik
dağlar ve tepeler; Kayışdağ, Alemdağ ve Çamlıca Tepeleri… (Ahmet Ertek Arşivi, Aralık
2016)

42

Foto 2 - İsviçre Alplerindeki Matterhorn Tepesi (4478 m) (Cihan Bayrakdar arşivi,
Eylül 2014).
30 milyarlık bir nüfus, yılda 1500 tonluk kayaç tüketebilir. Dünya’nın bütün
alanlarının böyle bir sürece tabi olduğunu varsayacak olursak, o zaman insan, yerin yüzeyini
ortalama olarak yılda 3,3 milimetre veya 1000 yılda 3 metreden daha fazla alçaltabilir veya
“yiyebilir”. Bu sayı bizlere önümüzdeki yüzyıllarda karşılaşabileceğimiz denüdasyon
(aşınma) hızları hakkında ve denüdasyon için insanlığın elinde tuttuğu güç hakkında da bir
fikir verir (Brown, 1956’ya göre Huggett, 2015: 80).
“Jeomorfik ayak izi” insanların yarattığı yer şekillerinin ve yerini değiştirdiği
sedimanların hangi oranda gerçekleştiğini belirleyen bir ölçüdür (Rivas vd., 2006). Biri Kuzey
İspanya’da diğer üçü Orta ve Doğu Arjantin’de bulunan dört araştırma sahasında, kazı ve
madencilik etkinlikleri sonucunda, İspanya’da kişi başına yılda 7,9 metrekarelik bir hızla,
Arjantin’deki sahalarda ise 5,93 m2lik bir hızla, yeni yer şekilleri yaratıldığı görülmüştür. Bu
etkinlikler sonucu İspanya ve Arjantin’deki arazilerde açığa çıkan sediman miktarı, İspanya
için kişi başına yıllık 30,4 m3, Arjantin için ise 6,4 m3 olmuştur. Bu değerler, İspanya’daki
araştırma sahasında yılda 2,4 mm’lik, Arjantin’deki sahalarda ise yılda 0,8 mm’lik sediman
miktarının yer değiştirmesine eşdeğerdir ve bu değerler doğal süreçler ile yer değiştiren
sediman miktarı hızından iki misli daha fazladır. Eğer bu değerler insanların egemen olarak
yaşadığı diğer yerler için de tipik ise o zaman, bu yüzyıl içerisinde Brown’un denüdasyon
(aşındırma) hızlarına daha az bir nüfus ile ulaşılabilir (Huggett, 2015: 80).
İnsanlar arazinin sürülmesinde, inşaat ve madencilik amaçlı olarak materyallerin
kazılması ve başka yere nakledilmesinde giderek ustalaştılar. Gerçekten de insanlar, bilinçsiz
veya bilinçli olarak toprağın ve sedimanların yerlerini değiştirerek erozyonun başını çeken
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jeomorfolojik etken oldular(ör. Hooke 2000). İnsan kaynaklı erozyon bir jeolojik
perspektiften ele alındığında, bu noktanın önemi açığa çıkar (Wilkson 2005). Karasal ve
okyanusal sedimanter kayaçlar olarak depolanan ayrışmış molozlar, kara yüzeylerin ortalama
olarak doğal denüdasyon hızı ile her milyon yılda birkaç on metre alçaldığını gösterir. Buna
karşın; günümüzde sedimanların ve kayaçların yerlerinden taşınmalarına neden olan inşaat,
madencilik ve tarımsal etkinlikler, buzullar ile kaplı olmayan kara yüzeylerinin her milyon
yılda bir, birkaç yüz metre alçalmasını sağlar. Bunun için insanoğlu şimdi, sedimanların
taşınmasında büyük sıralamasına göre bir araya getirilen diğer bütün jeomorfolojik
süreçlerden çok daha önemli bir yer tutar (Huggett 2015: 80-81).
Sediman akışında insan etkisinin görüldüğü anahtar alanlar madencilik, inşaat, tarım,
baraj yapım sahalarıdır (Huggett 2015: 81-83):

2.2. Sediman Akışında İnsan Etkisinin Görüldüğü Anahtar Alanlar:
2.2.1. Madencilik ve İnşaat
Yerel ve bölgesel olarak insanlar katı materyalleri doğal ortamlarından, kentsel ve
endüstriyel alanlara aktarırlar. Robert Lionel Sherlock, “Bir Jeolojik Ajan Olarak İnsan; Onun
Cansız Doğa Üzerindeki Eyleminin Bir Hesabı (Man as a Geological Agent: An Account of
His Action on Inanimate Nature)(1922)”, başlıklı kitabında, insan faaliyetinin jeomorfik
süreçlerdeki rolünü açıklamış ve madencilik, inşaat ve kentsel gelişimde kullanılan materyalin
miktarları hakkında pek çok öneriler sunulmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalar, madencilik
ve inşaat sektöründeki faaliyetlerin yeryüzünün değişimindeki etkisini doğrular. Britanya’da
doğrudan yapılan kazı işlemleri, kentsel gelişim ve atık malzemelerin dökülmesi gibi
faaliyetler, arazi değişimini belirleyen temel etkenlerdir; insanlar her yıl bilerek 688 ile 972
milyon ton arasında değişen yeryüzü materyalinin yerini değiştirmektedir; bu sayılar
arasındaki farklılık, açık işletme yapılan madenlerdeki atık yükün göz önüne alınıp
alınamayacağı ile ilgilidir. Britanya’daki akarsular, adayı çevreleyen denizlere yılda sadece 10
milyon ton katı sediman ve 40 milyon ton çözünmüş yük aktarır. Burada şaşırtıcı olan gerçek,
insanların bilerek yaptıkları materyal aktarımının doğal süreçlerden yaklaşık 14 kat daha fazla
olmasıdır. Britanya’daki arazi yüzeyi, son buzul dönemini izleyen herhangi bir zaman
içerisindekinden ve belki de son 60 milyon yıllık zaman içerisindekinden çok daha hızlı bir
şekilde değişime uğramaktadır (Douglas ve Lawson 2001).
Her yıl insanlar maden çıkarma süreçleriyle ilgili olarak 57 milyon tonluk bir
malzemeyi yerinden çıkarırlar. Akarsular okyanuslara sadece 22 milyon ton sediman taşırlar.
Görüleceği üzere insan taşıdığı sediman yükü, akarsu yükünün yaklaşık üç katından
fazladır. Bu değere ait ayrıntılar Tablo 1’de gösterilmiştir. Buradaki veriler, yeryüzünün
kazılması ve çukur alanlarının doldurulmasında insanların günümüzde dünyadaki en etkili
jeomorfik ajan olduğunu göstermektedir. Hatta, drenaj havzalarında hızlanmış erozyonun
görüldüğü Mekong, Ganj ve Yangtze gibi nehirler de bile taşınan materyal bir yılda küresel
ölçekte üretilen bir madenin neden olduğu kayıptan çok daha azdır. Bundan daha ilginç olanı,
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kıtalardan okyanuslara olan akarsu sediman taşınması miktarının, bu kıtalardaki maden
üretimi için yeri değiştirilen toplam materyal miktarı ile aynı olması veya az olmasıdır.

Madencilik ve inşaat faaliyetleri yeni şekilleri oluşturur. İngiltere’nin Staffordshire
yöresinde yer alan Stoke-on-Trent şehri çevresindeki kömür madenciliği alanları, kömür
atıkların (pasaların) oluşturduğu devasa tepeler şekillenmiştir (Foto 3). Atıkların
oluşturduğu bu muazzam tepeler olasılıkla, bu bölgede son buzul dönemindeki buzullar
tarafından depolanmış materyalden daha fazla materyal içermektedir. İnsanlar artan bir
düzeyde, atık alanlarında “çöp dağları” meydana getirmektedirler. Bunlardan en büyüğü
Florida’nın (ABD) Palm Beach kasabasındadır (Foto 4). İngiltere ve Galler ülkesinde atık
alanları 28.000 hektarlık (bu ülkelerin yüzölçümlerinin yaklaşık 0,2’lik alana eş değer) bir
alan kaplamaktadır. Diğer taraftan bazı madencilik endüstrileri yer çökmelerine de neden
olurlar. Kömür işletmeleri nedeniyle Amerika’nın Ohio eyaletinde, İngiltere’nin Batı
Yorkshire bölgesinde ve Avustralya’nın Güney Sidney Havzası’nda yaygın göçmeler
meydana gelmiştir. İngiltere’nin Chesshire yöresinin geniş düzlüğü üzerinde yer altında
yapılan kayatuzu işletmeciliği nedeniyle tuzlu sığ göller ve su birikintileri oluşmuştur.
Amerika’nın Los Angeles kenti altındaki petrol içeren kayaçlardan petrol çıkarılması, 14
Aralık 1963 tarihinde meydana gelen ve beş kişinin ölümüne ve 227 evin tahrip olmasına
neden olan Baldwin Hils Barajı’nın yıkılmasına yol açan bir göçmeye neden olmuştur. Bu
göçme aynı zamanda petrol içeren kayaçlara tuzlu su pompalamak amacıyla da kullanılan
Long Beach Limanı’nın tabanının da metrelerce aşağıya göçmesine sebep olmuştur. Buna
benzer bir diğer olay da Meksika’nın başkenti olan Meksiko City kentinin altındaki su
kaynaklarından su çekilmesi sonucu, kentteki binalarda hasara neden olan bir zemin
oturmasının gerçekleşmesidir; bu oturma yılda 2-8 mm düzeyindedir.
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Foto 3 - İngiltere’deki Longton’da bulunan kömür madeni tepeleri
(https://mikejackson1948.wordpress.com/2013/09/11/when-coal-was-king/).

Foto 4 - ABD’nin Florida Eyaletindeki Palm Beach kasabasından atık çöp tepeleri
(http://www.sun-sentinel.com/local/palm-beach/palm-beach-politics-blog/sfl-palm-beach-county-trashimporting-vote-20150210-story.html).

2.2.2. Tarım ve Toprak Erozyonu
Akarsular, sedimanların okyanuslara taşınmasında, kayaç döngüsünün vazgeçilmez bir
ayağını oluşturur ve kentsel denüdasyon sisteminin bir anahtar bileşenidir. Akarsular boyunca
taşınan sediman miktarı arazi tahribi ve bununla bağlantılı olarak küresel toprak
kaynaklarındaki bir azalmanın ölçüsüdür. Akarsulardaki sediman akışlarını; rezervuar
yapımları (Foto 5), arazilerin bitki örtüsünün ortadan kaldırılması, arazi kullanımı,
madencilik işletmeleri gibi arazi doğasının dengesini bozan diğer işler toprak ve su korunması
önlemleri ve sediman kontrolü programları ve iklim gibi pek çok faktör etkiler. Arazinin bitki
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örtüsünden arındırılması, arazi kullanımındaki değişiklik ve arazi doğasının bozulması
sediman yükünde bir artışa; toprak ve su korunması, sediman kontrol programları ve baraj
(rezervuar) yapımları sediman yükünde bir azalmaya neden olur. Yakın geçmişte yapılan bir
çalışma dünya nehirlerindeki sediman yüklerinin güncel taşınma eğilimleri hakkında bir
değerlendirilme yapılmasına katkı sağlamıştır (Walling ve Fang 2003). Yıllık sediman yükü
ve akışına ilişkin 145 büyük akarsudan toplanan uzun dönemli kayıtların analizi, bu
akarsuların çoğunluğunun azalan sediman yükünü göstermesine rağmen, en azından
%50’sinin kayıtları, istatistiksel olarak anlamlı artan ve azalan trendlerin kanıtlarını içerir. Bu
kanıtlar, baraj (rezervuar) yapımlarının kara ile okyanus arasındaki sediman akışında
olasılıkla en önemli etken olduğuna işaret etmiştir; bununla beraber artan sediman yüklerine
yol açan diğer denetleyici etkilerin de izleri saptanmıştır.

Foto 5 – 1959’da hizmete açılan taşkın kontrolü amaçlı ilk büyük barajlarımızdan biri
olan ve 100 yıllık ömrünün yaklaşık 60 yılını tamamlayarak taşınan siltasyonla dolmakta olan
Hirfanlı Barajı (Ahmet Ertek arşivi, Şubat 2013).

2.2.3. Baraj Yapımları
Barajların yapılması ve diğer insan etkinlikleri, akarsular tarafından kıyılara taşınan
sediman miktarını değiştirir ve dolayısıyla kıyı jeomorfolojisini etkiler. Barajlar kıyıya
taşınan sediman miktarını yılda 1,4 milyar ton civarında azaltmıştır. Buna karşın toprak
erozyonu, madencilik ve inşaat işleri ise kıyıya taşınan sediman miktarını yılda yaklaşık 2,3
milyar ton arttırmıştır (Syvitski vd. 2005). Artan sediman miktarı, kıyı alanlarının erozyonun
olumsuz etkilerine daha az maruz kalmasını sağlar, hatta bu durum kıyı ekosistemini olumsuz
olarak etkileyebilir. İnsan etkinliklerinin akarsu akışı üzerindeki pozitif ve negatif etkileri
birbirlerini dengeler, fakat günümüzdeki küresel net sonuç, akarsuların bölgesel düzeyde
önemli farklılıklar göstermekle beraber, kıyı kuşağında daha az sediman taşıdığı yönündedir.
Barajların az ve dolayısıyla daha az sedimanın rezervuarlarda tutulduğu Endonezya’da başta
ağaç kesimi olmak üzere, insan etkinlikleri nedeniyle çok daha fazla miktarda sediman kıyı
boyunca birikmektedir. Kıyılara taşınan sediman miktarında gerçekleşen büyük ölçüdeki
azalma, genel olarak Afrika ve Asya kıtalarında yaşanmıştır. Ülkemizde ise, Kızılırmak ve
Yeşilırmak deltalarında son yıllarda belirgin olarak gerileme yaşanır ve Karadeniz karadan
yer kazanmayı sürdürür (Foto 6).
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Foto 6 – Üzerinde birçok barajın yapılması nedeniyle gerek siltasyon ve yeterince suları
denize ulaşamamasından dolayı gerileyen Kızılırmak Deltası (Googlemap görüntüsü, 2017)
(https://www.google.com.tr/maps/@41.4695956,35.4705712,60415m/data=!3m1!1e3?hl=tr)

48

KAYNAKÇA
Brown, H. 1956. Technological denudation. In W.L.Thomas (ed.) Man’s Role in
Changing the Face of the Earth. pp.1023-1032, III.: Chicago University Press., Chicago.
Erinç, S. 2000. Jeomorfoloji I (5.Basım)(Güncelleştirenler: A.Ertek ve C.Güneysu).
DER Yay. 614 s., İstanbul.
Erkal, T., ve Taş, B. 2013. Jeomorfoloji ve İnsan; Uygulamalı Jeomorfoloji.
Yeditepe Yay. 494 s., İstanbul.
Huggett, R.J. 2015. Jeomorfolojinin Temelleri (III. Baskıdan çeviri)(Ed. U.Doğan).
Nobel Yay. 515 s., Ankara.
Rivas,V., Cendrero, A., Hurtado, M., Cabral, M., Gimenez, J., Forte, L., del Rio, L.,
Cantu, M., and Becker, A. 2006. Geomorphic consequences of urban development and
mining activities: an analysis of study areas in Spain and Argentina. Geomorphology, 73:
185-206.
https://mikejackson1948.wordpress.com/2013/09/11/when-coal-was-king/
(http://www.sun-sentinel.com/local/palm-beach/palm-beach-politics-blog/sfl-palmbeach-county-trash-importing-vote-20150210-story.html)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/531912/
2016_City_of_Stoke_on_Trent_B__Specific_Risk_Map.pdf)
http://www.thepotteries.org/walks/fenton1/23.htm
https://www.google.com.tr/maps/@41.4695956,35.4705712,60415m/data=!3m1!1e3?
hl=tr

49

Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan etkisinin küresel dağılış analizi: Antropo-jeomorfolojik ayak izimiz başlıklı
konuya öncelikle jeomorfolojisi yapı ve süreçler kadar önemli olan zaman unsuru üzerinde
durulmuştur. Ardından jeomorfik ayak izimiz ve izlerimiz hakkında bilgiler verilmiştir.
Bunun uygulamaları olarak, yeryüzünde insanın kazma, düzleştirme ve doldurma
faaliyetlerine hızı ve zaman içindeki yer yer doğal süreçleri de aşarak ön plana geçtiği
örnekleri sunulmuştur. Bu örnekler; Madencilik ve İnşaat, Tarım ve Erozyon ile Baraj
Yapımları olarak ana temayı oluştururlar. Konu, tablo ve fotoğraflarla zenginleştirilmeye
çalışılmıştır.

52

Bölüm Soruları
1- Sırrı ERİNÇ’e göre; dış olaylarla yılda ancak 0,5 milimetre kadar aşınan 4000
metre yükseklikteki bir sıradağın uğradığı değişiklikle kaç milyon yıl sonra deniz
seviyesine kadar kazılacağı tahmin edilir?
a)

1

b)

5

c)

8

d)

10

e)

e) 15

2Jeomorfik ayak izi “İnsanoğlu tarafından yaratılan yer şekilleri”nin bir
ölçüsüdür”, olarak tanımlanır.
Yukarıdaki bu ifade doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )

Yanlış ( )

Topoğrafya şekillerinin özelliklerini belirleyen 3 unsur bulunur? Aşağıdaki
3hangi üçlü sizce doğru cevabı oluşturur?
a)

Yapı, süreç, zaman

b)

Yapı, süreç, bölge

c)

Süreç, bölge, zaman

d)

Süreç, iklim, zaman

e)

Zaman, vejetasyon, iklim

4Günümüzde Dünya’da 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Dünyamızın nüfusu
30 milyar olduğunda, yılda kaç tonluk kayaç tüketebileceği tahmin edilir?
a)

10

b)

100

c)

750

d)

1000

e)

1500
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5“30 milyarlık bir nüfus, yılda 1500 tonluk kayaç tüketebilir. Dünya’nın
bütün alanlarının böyle bir sürece tabi olduğunu varsayacak olursak, o zaman insan,
yerin yüzeyini ortalama olarak yılda ……………. mm veya 1000 yılda ………….m’den
daha fazla alçaltabilir veya “yiyebilir”. Bu sayı bizlere önümüzdeki yüzyıllarda
karşılaşabileceğimiz denüdasyon (aşınma) hızları hakkında ve denüdasyon için
insanlığın elinde tuttuğu güç hakkında da bir fikir verir”. İfadesindeki boşlukları
tamamlayınız.
6Rivas ve arkadaşları 2006’da, “Jeomorfik ayak izi” insanların kıtalar
üzerinde yarattığı yer şekillerinin ve yerini değiştirdiği sedimanların hangi oranda
gerçekleştiğini belirleyen bir ölçüdür.” diye jeomorfik ayak izini tanımlamışlardır?
Yukarıdaki bu ifade doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )

Yanlış ( )

7- “Madencilik ve inşaat faaliyetleri yeni şekilleri oluşturur; yeni atıklar ortaya
çıkar. İngiltere’nin Staffordshire yöresinde yer alan ……………… şehri çevresindeki
kömür madenciliği alanları, kömür atıkların (pasaların) oluşturduğu devasa tepeler
şekillenmiştir.” İfadesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
a)

Leeds

b)

Liverpool

c)

Cardiff

d)

Mancester

e)

Stoke-on-Trent

8- “İnsanlar artan bir düzeyde, atık alanlarında “çöp dağları” meydana
getirmektedirler. Bunlardan en büyüğü Florida’nın (ABD) ……………..
kasabasındadır.” İfadesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
a)

Katrina Beach

b)

Miami Beach

c)

Palm Beach

d)

Pompano Beach

e)

Delray Beach
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9- “Yıllık sediman yükü ve akışına ilişkin …………….. büyük akarsudan
toplanan uzun dönemli kayıtların analizi, bu akarsuların çoğunluğunun azalan sediman
yükünü göstermesine rağmen, en azından % 50’sinin kayıtları, istatistiksel olarak
anlamlı artan ve azalan trendlerin kanıtlarını içerir”. İfadesindeki boşluk
aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
a)

145

b)

150

c)

200

d)

370

e)

820

10- “Her yıl insanlar maden çıkarma süreçleriyle ilgili olarak ……….. milyon
tonluk bir malzemeyi yerinden çıkarırlar. Akarsular okyanuslara sadece ……………
milyon ton sediman taşırlar.” Yukarıdaki ifadeyi aşağıdaki hangi ikili ile
tamamlayabilirsiniz?
a)

1 / 12

b)

5 / 12

c)

18 / 12

d)

57 / 22

e)

57 / 12

Cevaplar
1) c, 2) Doğru, 3) a, 4) e, 5) 3,3 milimetre/3 metreden, 6) Yanlış (“Kıtalar üzerinde”
ifadesi olmamalı), 7) e, 8) c, 9) a,10) d
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3. TOPOĞRAFYADA DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLAN İNSAN
FAALİYETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu derste, ana tanımlama ve yaklaşımlar kapsamında doğa ve insan yerleşimleri,
doğayı değiştirici insan faaliyetlerini denetleyen yersel ilke ve kararlar, doğada değişikliklere
neden olan “doğayı koruma” amaçlı insan faaliyetleri, doğada değişikliklere neden olan
“doğadan korunma” amaçlı insan faaliyetleri, doğada değişikliklere neden olan “doğayı
kullanma” amaçlı insan faaliyetleri, doğada değişikliklere neden olan “yerleşme
alanları”ndaki insan faaliyetleri gibi konular ele alınarak beliritilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İnsanın doğada değişikliklere yol açması bir zorunluluk mudur?

2.
İnsan topografyada değişikliklere neden olurken hangi ilkeler çerçevesinde
davranmalıdır?
3.

“Doğayı Koruma” amaçlı doğayı değiştirici insan faaliyetleri nelerdir?

4.

“Doğadan Korunma” amaçlı doğayı değiştirici insan faaliyetleri nelerdir?

5.
“Doğayı Kullanma – Doğadan Yararlanma” amaçlı doğayı değiştirici insan
faaliyetleri nelerdir?
6.
Yerleşme alanlarında “Yerüstü ve Yer altı” uygulamalı doğayı değiştirici insan
faaliyetleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ana
Tanımlama
ve
Doğa ve İnsan Yerleşimleri Ders notu, ppt
Yaklaşımlar
Kapsamında
Etkileşimini anlamak
hazırlık soruları
Doğa ve İnsan Yerleşimleri
Doğayı değiştirirken hangi
Doğayı Değiştirici İnsan
ilkeler
kapsamında Ders notu, ppt
Faaliyetlerini
Denetleyen
davranılması
zorunluluğu hazırlık soruları
Yersel İlke ve Kararlar
bulunduğunu anlamak

sunum,

sunum,

Doğada
Değişikliklere
“Doğayı Koruma” amaçlı
Ders notu, ppt
Neden
Olan
“Doğayı
insan
faaliyetlerini
ve
hazırlık soruları
Koruma” Amaçlı İnsan
nedenlerini anlamak
Faaliyetleri

sunum,

Doğada
Değişikliklere
“Doğadan Korunma” amaçlı
Neden Olan “Doğadan
Ders notu, ppt
insan
faaliyetlerini
ve
hazırlık soruları
Korunma” Amaçlı İnsan
nedenlerini anlamak
Faaliyetleri

sunum,

Doğada
Değişikliklere
“Doğayı Kullanma” amaçlı
Neden
Olan
“Doğayı
Ders notu, ppt
insan
faaliyetlerini
ve
Kullanma” Amaçlı İnsan
hazırlık soruları
nedenlerini anlamak
Faaliyetleri

sunum,

Doğada
Değişikliklere
“Yerleşme Alanları”ndaki
Neden Olan “Yerleşme
Ders notu, ppt
insan
faaliyetlerini
ve
Alanları”ndaki
İnsan
hazırlık soruları
nedenlerini anlamak
Faaliyetleri

sunum,
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Anahtar Kavramlar


İnsan Yerleşimi



İnsan Faaliyetleri



Yersel İlke



Yersel Karar



Doğayı Koruma



Doğadan Korunma



Doğayı Kullanma



Yerleşme Alanları
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Giriş
Hareket eden tüm varlıklar, kısaca canlılar, doğada yerüstünde ve yer altında iz
bırakır, değişikliklere neden olur. Bu onların yaşamsal işlevlerini sürdürebilme ve yaşam
ortamlarını şekillendirebilme çabalarının doğal bir sonucudur. Meydana gelen değişiklikler,
sürece ve bunu gerçekleştiren canlıların boyut ve sayılarına bağlı olarak mikro - makro
boyutlardadır.
Doğada, hayvan ve bitki türü canlıların neden olduğu değişiklikler “doğal” olarak kabul
edilirken insan kökenli (antropojen) tüm değişikliklere “yapay” olarak bakılır. Bu bağlamda
konunun, “doğada sadece insan tarafından neden olunmuş değişiklikler” esasında ele alınması
ve bunun için de insan faaliyetlerinin temelinde yatan nedenlerin ve niçinlerin iyi anlaşılması
gerekir. Dolayısıyla bu çalışmada, öncelikle antropojenik faaliyetlerin kaynağını irdelemek ve
sonra da bunlara bağlı olarak doğada oluşturulan değişiklikleri neden ve niçinleriyle
açıklamak hedeflenmiştir.
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3.1. Ana Tanımlar ve Temel Yaklaşımlar
Konunun temelinde, insanın varlığını sürdürme ve varolduğu ortamı kendi
gereksinimleri doğrultusunda bilinçli ya da bilinçsiz şekillendirme uğraşıları yatar. Bu
kapsamda yapılacak açıklamalar öncesinde, izleyen paragraflarda kısaca verilen ana
terminolojiye ilişkin bazı genel tanımları yeniden hatırlamak yararlı olacaktır.
Doğa : İnsan eli ile yapılmamış “her şey”in oluşturduğu “bütün”.
Çevre : Bir canlının veya canlılar topluluğunun (insan ve insan topluluğu – toplum,
hayvan ve hayvan topluluğu – sürü, bitki ve bitki topluluğu – örtü) varlığını ve gelişimini
etkileyen tüm “fiziksel, sosyal, kültürel etmenler ve koşullar ile bunların içinde yer aldığı
ortamlar”dır.
Ekoloji : Canlıların varlık ve gelişimlerini etkileyen tüm fiziksel, sosyal ve kültürel
etmenler ile koşulları ve bunların içinde yeraldığı ortamları tanımlayan, birbirleriyle ve
çevreleriyle olan ilişkilerini ve etkileşimlerini olumlu – olumsuz yönleriyle inceleyen bir
bilim ve mühendislik dalıdır. “Çevrebilim” terimi, güncel anlamıyla yaklaşık bir karşılık
olarak kullanılabilir.
Çevresel Etki : İnsan ve toplumun herhangi bir gereksinimini karşılamaya yönelik
olarak bir teknik girişimin projelendirilmesi – hazırlanması, gerçekleştirilmesi yapılması,
işletilmesi – çalıştırılması süresinde veya söz konusu teknik girişim faaliyetinin sona ermesi
halinde; insan çevresinde, yapay çevrede ve doğal çevrede doğrudan veya dolaylı olarak kısa
ya da uzun bir dönem sonunda, geçici veya kalıcı bir şekilde, olumlu ya da olumsuz yönde
ortaya çıkan yahut ortaya çıkma olasılığı bulunan her türlü değişim ve değişikliklerdir.
İnsan Yerleşimi: Çevre ve ekoloji tanımları içindeki “bir organizma ve organizmalar
topluluğu” olarak “İnsan ve İnsan Topluluğu”na odaklanılırsa, “insanlar” tarafından iskan
edilmiş olan ve “insan ve toplum” yaşamı ile yaşam ortamının şekillendiği, geliştiği ve
süregittiği yerler, daha baist bir deyişle yerleşim alanları, “insan yerleşimi” olarak adlandırılır.
Buraları, hedef ögeyi oluşturan insan ve toplumun, yani “insan çevresi”nin her tür
gereksinimini karşılamak üzere gerçekleştirilen tüm teknik girişimlerin biçimlendiği bir
“yapay çevre” ile her ikisinin de içinde yer aldığı bir doğa parçasından yani “doğal çevre”den
ibaret üç ögeli bir bütün şekillendirir (Şekil 1). Dolayısıyla bir “insan yerleşimi”ni oluşturan
bu üç “çevre”nin ana bileşenleri aşağıdaki gibi verilebilir.
* İnsan Çevresi
* İnsan
* Toplum
* Yapay Çevre
* İnsan ve Toplum gereksinimlerini karşılamak üzere gerçekleştirilmiş teknik
girişimler bütünü
* Doğal Çevre
* Jeolojik ögeler (cansız varlıklar)
* Biyolojik ögeler (canlı varlıklar)
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Bu üç çevre ögesinin, yani “insan çevresi, yapay çevre ve doğal çevre”nin, gerek kendi
içlerinde ve gerekse bir bütün halinde birlikte birbirlerini tamamlayarak bütünleşmek, özetle
birarada “uyumlu” olmak zorunluluğu bulunur. Bu durum, “çevre”lerin varoluşları,
gelişimleri ve süreklilikleri açısından hayati önem taşır. Evrimin sürekliliği ilkesinden
hareketle her bir “çevre”nin hem kendi içinde ve hem de diğer çevrelerle kurması gereken
“uyum”un da sürekli olması, diğer bir deyişle dinamik uyum olarak da tanımlanabilecek
“sürdürülebilirliğin” sağlanarak yerleşim alanlarının zaman içinde değişen ve gelişen yeni
koşullara uyarlanabilir veya yenilenebilir bulunması gerekliliği son derece açıktır (Tablo 6).
Bu gerçeklik, insan yerleşiminin sadece kendisinin değil aynı zamanda içiçe bulunduğu
“hayvan ve bitki çevreleri”yle birlikte şekillendirdiği “ekolojik varoluş”un da bir bütün
halinde sağlıklı ve sürekli sürdürülebilir kılınması için vazgeçilmez ana koşuldur (Şekil 15).

Tablo 6: İnsan Yerleşimi ve Ekolojik Sınır İçinde Yeri

Şekil 15: İnsan Yerleşimlerinde Sürdürülebilirlik Bileşenleri
İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde aralarında büyük mesafeler bulunan küçük insan
yerleşimlerinin (yerleşim alanlarının), günümüzde aralarında kısa mesafeler bulunan büyük
yerleşimlere dönüştüğü her birine özgü çevre ögelerinin giderek biribirine yaklaştığı, kesiştiği
ve hatta içiçe girerek ortak alanlar oluşturduğu gerçeği dikkate alınırsa, bir insan yerleşiminde
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varolan herhangi bir yersel zenginliğin ya da riskin, yalnız o insan yerleşimindeki çevreleri
değil, aynı zamanda paydaş bulunduğu diğer yerleşimlere ait çevreleri de etkilediği ve
böylece doğan olumlu ya da olumsuz olgu ve olayların kaçınılmaz bir şekilde giderek küresel
nitelik kazandığı kolayca görülür. Bu durum, sadece yeni yerleşim alanlarının yer seçimi ve
yapılaşma evrelerinde değil, mevcut yerleşimlerin yaşatılması ve yeniden yapılanması
evrelerinde de yapay ve doğal çevrede neden olunacak değişiklikleri en alt düzeyde tutmak ya
da yenilenebilirliği sağlamak bağlamında yersel ilke ve kararlara uygun davranılmasını
kaçınılmaz kılar.
Kısaca açıklandığı gibi doğada değişikliklere yol açan tüm insan faaliyetlerinin özünde
“insan yerleşimleri”ni oluşturma, geliştirme ve yaşatma” çabaları yatar. İnsan yerleşimlerinin
ana ögelerini şekillendiren “insan çevresi”, “yapay çevre” ve “doğal çevre”ye odaklanan bu
çalışma kapsamında üzerinde yoğunlaşılacak hususun, “insan ve toplum gereksinimlerini
karşılamak üzere gerçekleştirilecek teknik girişimler” nedeniyle özellikle yapay çevrede ve
çoğu zaman da yine zorunlu olarak doğal çevrede meydana getirilecek antropojenik
değişiklikler olacağı açıktır. Dolayısıyla ortaya çıkması kaçınılmaz olan bu değişiklikler için
önem taşıyan temel husus; değişikliklerin kendisinden çok ne için, nerede ve ne boyutta
gerçekleştirildikleri yanı sıra ekolojik sınır içindeki “insan, hayvan, bitki” çevrelerinin kendi
içlerinde ve aralarında kurulma zorunluluğu bulunan uyumu ve dinamizmi, yani
sürdürülebilirliği etkilememek ya da mümkün olan en alt düzeyde etkilemek bağlamında nasıl
bir yol izleneceğini belirlemektir.
Bu yaklaşım; jeolojik kökenli her tür bilgi ve ilkeyi, insan yerleşimlerinin
planlanmasına, yapılanmasına, yenilenmesine ve sorunlarına uygulayan kentsel jeolojik
çalışmaları zorunlu kılar. Bu bağlamda kentsel jeoloji, kentsel sektörlerin yer seçimlerini,
mevcut ve olası yapılaşma koşullarını, dönüşümlerini, yeni gelişme alanlarını ve görünür /
potansiyel yersel sorunlarını belirler, çözüm üretir. Kısaca; “yersel veri”yi, kentsel planlama
ve uygulama kararlarının alınmasında ve yerleşim sorunlarının çözümünde kullanır.
Dolayısıyla karar verici esas meslek olan “planlama disiplini” ile birlikte çalışır.
Kentsel jeolojik çalışmalarda öncelikler “bölgesel ve alansal”dır ve ancak daha sonra
“yerel ve noktasal” karakter kazanır. Ne yazık ki güncel anlayışta öncelik çok büyük oranda
bunun “tersi”dir. Örneğin; yersel risklere karşı noktasal “güçlendirme”yle alansal “korunma”
sağlanmaya çalışılması veya önce “uygulama”ya başlanarak zaman içinde ortaya çıkan
zorunluluklar nedeniyle çevresel “planlama”ya geçilmesi türünde birçok örnek verilebilir. Bu
durum insan faaliyetlerinin doğada yol açtığı değişikliklerin aslında olmaması gereken
düzeylere tırmanmasına ve çok daha önemlisi çevreler içi ve arası sürdürülebilirliğin kesintiye
uğraması ya da tamamen kopmasına yol açar.
Dolayısıyla insan faaliyetleri sonucu doğada meydana gelen değişiklikleri neden ve
niçinleriyle hem daha iyi anlayabilmek ve değerlendirebilmek, hem de bu değişiklikleri
olağan düzeylerde tutabilmek için uyulması zorunlu yersel ilke ve kararların nasıl bir yol
izlenerek uygulanması gerektiği hususu izleyen alt bölümlerde açıklanmıştır.
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3.2. Topoğrafyayı Değiştirici İnsan Faaliyetlerini Denetleyen Yersel
Planlama İlkeleri
Herhangi bir insan yerleşiminin şekillendiği “mekan”ın mutlaka yerüstünde, yer
altında ve yeriçinde bulunması gerektiğinden, ilgili mekana ait yer özellikleri (jeoloji,
jeomorfoloji, hidroloji, hidrojeoloji, meteoroloji) birinci derecede önem taşır. Bunların
bilinmesi, özgün arazi kimliğine uygun olarak değerlendirilmesi ve gerek ilgili mekan
bazında, gerekse bunun çevresiyle dinamik bir uyumun kurulmasında, yapılan mekânsal
planlamanın güvenli, işlevsel ve ekonomik uygulanabilir, yapılaşabilir ve kullanılabilir
olmasında ana koşuldur. Bu durum ise ancak ve ancak, izleyen paragraflarda her biri ayrı ayrı
açıklanacak olan, “Yersel Planlama İlkeleri (Tanımsallık, Özgünlük, Sürdürülebilirlik)”
kapsamında davranmakla sağlanabilir (Tablo 7).

Tablo 7: Yersel Planlama İlkeleri
Aksi halde insan yerleşimlerini oluşturmaya, geliştirmeye ve yaşatmaya yönelik tüm
insan faaliyetleri doğada olması gerekenden çok daha fazla değişikliğe yol açar ki bunlar da
çok büyük oranda yenileme ve doğayı onarma çalışmalarına olanak tanımayan ya da yarar
sağlamayan, fazladan ekonomik maliyetler oluşturan ve hatta geri dönüşü mümkün olmayan
olumsuz değişiklikler üretir.

3.2.1. Tanımsallık (Yersel Tanım) İlkesi
İnsan yerleşimlerini planlama çalışmalarında ilgili mekanın ve çevresinin tüm yersel
verilerinin sağlanmasını, tanımlanmasını ve veri katmanları halinde işlenerek
sınıflandırılmasını amaçlayan ana yersel planlama ilkesidir. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi
durumunda insan faaliyetlerinin doğada yapacağı değişiklikler en alt düzeye çekilmiş
olacaktır. Çünkü, elde mevcut olduğu belirlenen bir verinin bir daha teminine gidilmeyecek
ve böylece doğa bir kez daha değiştirilmeyecektir.
Tanımsallık ilkesinin uygulanmasında atılacak ilk ve en önemli adım; insan
yerleşimlerine yönelik olarak ülke, bölge ve kent planlaması kapsamında varlığı zorunlu
olarak gereken “yer kaynaklı (yersel)” verilerin derlenmesi ve deyim yerindeyse öncelikle bir
“veri çöplüğü” halinde veri bankalarına girdi oluşturulmasıdır. Bu kapsamda kurulması
önerildiği üzere veri bankalarının il ve ilçe belediyeleri bünyesinde tesis edilecek ayrı bir
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müdürlük halinde “Yersel Yönetim Merkezi” adıyla tesis edilmesi, aynı zamanda özellikle
ülkemiz genelinde yokluğu her konuda her zaman hissedilen organize olabilme ve
organizasyon yapabilme eksikliğini de gidererek gereken bir anda kolayca ve hızla
ulaşılabilecek ve kullanılabilecek güvenli yersel veri varlığıyla zaman – emek – para kaybını
en aza indirgeyecek son derece önemli bir işlev üstlenecektir.
Tanımsallık ilkesi kapsamında gerçekleştirilecek ve yersel veri sağlama ve depolama
aşamasını izleyecek ikinci adım ise elde edilen verilerin; güvenilirliklerinin ve yeterliklerinin
irdelenerek ayıklanması, işlenerek farklı veri katmanları halinde kümelendirilmesi ve her bir
verinin her an için ulaşılabilir, sürekli yenilenebilir, farklı şekillerde düzenlenebilir,
değiştirilebilir ve işlenebilir niteliğe kavuşturularak kurulması önerilen veri bankalarında
toplanmasıdır (Tablo 8). Zaman içerisinde giderek veri katmanlarının alt türleri ve ayrıntısı da
arttırılarak sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.

Tablo 8: Yersel Veri Sağlama ve Depolama Aşaması
Doğayı şekillendiren insan faaliyetlerini yönlendirecek olan yersel planlama
kararlarının alınması için gereken doğal yapı (fiziksel analiz) bileşenlerinin tanımlanmasında
son derece önem taşıyan yersel veri kümeleri kapsamında; doğrudan jeolojik kökenli olan
jeolojik – sismolojik, hidrojeolojik, morfolojik – topoğrafik ve pedolojik veriler ile az ya da
çok oranda dolaylı jeolojik kökenli olan hidrolojik olgular, flora – fauna varlığı, doğal – tarihi
– kültürel sit alanları ve koruma kuşakları-alanları yanısıra etkileri jeolojik ortam özelliklerine
oldukça sıkı bağlı bulunan meteorolojik ve klimatolojik veriler, değişmez asli unsurlar olarak
her zaman ve mutlaka yer almalıdır (Tablo 9). Tüm bu veriler daha sonra yararlanılacakları
hedef gözetilerek yönlendirilmelidir.
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Tablo 9: Veri Ayıklama ve Yersel Veri Kümeleri Oluşturma Aşaması
Böylece doğal ve yapay çevrenin, kendi özgün niteliklerine (arazi kimliği) uygun olan
ve özellikle “Risk Yönetimi”ni gözeten bir çağdaş yerleşim planlamasına hizmet edecek
şekilde kullanılabilmesi yanı sıra depolanan ve ayıklanarak güvenilir bilgi katmanları haline
getirilen bölgesel ve yerel karakterli bu yersel veri birikiminden herhangi bir konuda
yararlanılamayacak en küçük bir iş bile söz konusu olmayacaktır. Bu bağlamda, yersel
verilerin önerilen şekliyle her zaman için erişilebilir ve yenilenebilir nitelikte depolanması,
ayıklanması ve sınıflandırılması, bir bölgede yapılacak hemen her türlü yerüstü ve yer altı işi
için gereksinen yersel bilgiye en kısa zamanda ve en sağlıklı biçimde ulaşılabilmesi anlamına
da gelmektedir. Aynı zamanda bir araştırma ve uygulama birimi görevi de üstlenebilecek olan
“Yersel Yönetim Merkezleri”nde toplanacak olan ve tümüyle doğal alanlardan tümüyle
yapılaşmış alanlara, ülke genelinden parsel ve hatta yapı özeline değişen boyutlardaki
herhangi bir yöreye ait mevcut yersel veri birikiminin, dağılım ve güvenilirlik bakımından
nerelerde ve ne oranda yeterli ya da yetersiz bulunduğu hemen belirlenebilecek, varsa
yetersizliğin giderilmesi için hangi alanlarda, hangi araştırmalara ve hangi ayrıntıda ihtiyaç
bulunduğu sorularına da son derece hızlı, gerçekçi ve ekonomik bir biçimde yanıt verilerek
doğada fazladan değişiklikler oluşturabilecek insan faaliyetlerinin de önüne geçilmiş
olacaktır.

3.2.2. Özgünlük (Özgün Seçim) İlkesi
Tanımsallık (Yersel Tanım) İlkesi çerçevesinde oluşturulmuş bulunan ve yersel veri
kümeleri halinde gruplandırılarak güvenilirlikleri ile yeterlilikleri bakımından denetlenmiş
olan tüm verilerin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak tanımlamalar ve
sınıflamalar çerçevesinde birleştirilerek “yersel planlama kümeleri”ne dönüştürülmesini
amaçlayan yersel planlama ilkesidir.
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Özgünlük (Özgün Seçim) İlkesinin uygulamaya geçirilmesi aslında “planlama”
çalışmaları açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. Böylece, başlangıçta bir bölgeye ya da
lokasyona özgü yersel veri kümelerini şekillendiren karakteristik yersel parametreler, “ülke”,
“bölge”, “çevre” ya da “imar” planlaması ve buna bağlı insan faaliyetleri sözkonusu
olduğunda, ilk bakışta belki de çok basit olduğu için şimdiye kadar gözden kaçmış olan iki
ana amaç doğrultusunda anlam kazanacaktır. Bunlar; yersel planlama kümeleri kapsamında
yer alan “korunma, koruma, kullanma; (3K)” amacıyla bir bölgenin “kapatılması” ve
“yerleşme” amacıyla bir bölgenin “açılması”dır (Tablo 10).
Yersel planlama kümelerinin oluşturulması sonunda, görünür ve potansiyel varlığıyla
“kapatılması” gereken “Korunma : Risk”, “Koruma : Sit”, “Kullanma : Yer Kaynağı” amaçlı
alanların saptanması ve ancak bu tür nitelikleri bulunmadığı için “açılması” söz konusu
edilebilecek “Yerleşme” alanlarının belirlenmesi neticesinde, her tür planlamanın odak
noktasındaki “insan ve toplum” ile özgün “doğal ve yapay çevresi” arasında her zaman
varolması zorunlu bulunan “uyum” daha işin başında sağlanabilecek ve bu uyumun
kurulamamasında veya bozulmasında önemli bir rol oynayan gereksiz doğal değişikliklere yol
açan insan faaliyetlerinin de önüne geçilmiş olacaktır. Böylece, insan yerleşimleri için bir
yandan mevcut yer altı – yerüstü kaynakları ile doğal – tarihi zenginliklerin günündeki ve
gelecekteki insan ve toplum yararına sunulabilmesi sağlanırken bir yandan da doğal risklerin
ya hiç bulunmadığı ya da önemsiz – önlenebilir nitelikte bulunduğu, kısaca en düşük düzeyde
yararlı ve en yüksek düzeyde güvenli potansiyel “yerleşim alanları” daha başlangıçta ortaya
çıkarılmış olacaktır.

Tablo 10: Yersel Planlama Kümeleri Oluşturma Aşaması
Kısaca “3K Alanları” olarak adlandırılan ve insan faaliyetlerinin ne amaçla nerede, ne
boyutlarda gerçekleştirileceğinin ve doğada ne tür ve nasıl değişikliğe gidileceğinin
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öngörüleceği yersel planlama kümeleri ile genel özellikleri ile yansıtıldıkları haritalar aşağıda
özetle ifade edilmiştir.
*

Yersel Riskler / Tehlikeler Kümesi : “Korunma” Alanları

Jeolojik, Hidrolojik–Hidrojeolojik, Morfolojik-Topoğrafik, Atmosferik Kökenli Yersel
Riskler (Çoklu Yersel Riskler / Tehlikeler Haritası)
*

Yersel Kaynaklar Kümesi : “Kullanma” Alanları

Katı–Sıvı–Gaz Halindeki Yer altı ve Yerüstü Doğal Zenginlikleri
(Çoklu Yersel Kaynaklar Haritası)
*

Yersel Sitler Kümesi : “Koruma” Alanları

Tarihi – Doğal – Kültürel Sitler, Koruma Kuşakları / Alanları
(Doğal-Tarihi-Kültürel Sitler, Koruma Alanları ve Ekolojik Kaynaklar Haritası)
Yersel planlama kümelerinin oluşturulduğu bu aşama, aynı zamanda, potansiyel
yerleşim alanlarının seçimine esas olacak değişik doğal yapı (fiziksel yapı) etmenleri
bakımından “yer nitelik irdelemesi”nin yapılarak ana yaklaşımlarla doğaya uyumu en üst
düzeyde sağlanmış bir “arazi kullanımı – seçimi”ne esas “özgün arazi kimliği”nin
tanımlandığı, planlama çalışmalarına aynı zamanda “ekolojik” bir anlam yüklenildiği ve
sonrasında da Özgünlük (Özgün Seçim) İlkesi’nin ikinci adımı olan “yersel planlama
kararları”nın oluşturulduğu çok önemli bir yersel planlama aşamasıdır (Tablo 11).

Tablo 11: Yersel Planlama Kararları Oluşturma Aşaması
69

Yersel planlama kümelerinin, yine bu ilkelere kesinlikle uyularak ve yersel risk
yönetimini de gözeterek planlamaya aktarılması sürecinde ayrıca “yapay çevre (yapılaşmış
çevre)” de analiz edilmelidir. Günümüzde plancılar tarafından “arazi kullanımı” olarak
adlandırılan fakat aslında “güncel arazi kullanımı” şeklinde adlanması çok daha doğru olan ve
bir arazi parçasının sadece o günkü durumunu (yerleşim, sanayi, tarım, orman, vb.) ifade eden
bir değerlendirme yapılmaktadır.
Yaşanılan örnekleriyle son derece iyi bilindiği gibi, bir arazi parçasının gerçek
kimliğini gözetmeyen, yanlışı doğrusundan aşırı fazla olan ve sadece günündeki kullanım
türlerini belirten böyle bir değerlendirmenin, “gerçek arazi kimliği”ni yansıtır yersel sentez
haritalarıyla (yersel riskler için korunabilirlik, doğal kaynaklar için kullanılabilirlik, sit
alanları ve ekolojik kaynaklar için koruyabilirlik) karşılaştırmalı irdelemesi mutlaka
yapılmalıdır. Böylece, “güncel arazi kullanım türlerinin ve alanları”nın nerelerde, ne türde ve
ne oranda yersel risk etkisi altında bulunduğu, hangi doğal ve tarihi – kültürel sit alanları ile
koruma zonlarını ve ekolojik kaynakları tahrip ettiği, hangi yersel kaynakların işletilmesini –
üretilmesini engellediği veya bunları ne oranda kullanılamaz duruma getirdiği son derece net
bir şekilde saptanabilecektir.
Yapılan saptamalar sonunda, gerek güncel arazi kullanım türleri ile alanlarının mevcut
durumuyla devam ettirilmesi, iyileştirilmesi ya da kısmen veya tamamen terkedilmesi,
gerekse yeni gelişme ve yönlenme alanlarının belirlenmesi doğrultusunda son derece önemli
revizyon planlama kararlarının alınabilmesi mümkün olacaktır. Kısaca ; bölgesel ve / veya
yerel gelişme stratejilerinin şekillenmesi sürecinde yapılma zorunluluğu bulunan yersel sentez
(çoklu yersel risk, çoklu doğal kaynak, sit alanları ve ekolojik kaynak) çalışmaları sonucuna
göre tanımlanacak “arazi kimliği”ni esas alan bir “arazi seçimi ve kullanımı” irdelemesi
sonunda en gerçekçi ve sürdürülebilir “potansiyel yerleşim alanları, kentsel gelişme stratejileri
ve yeni gelişme alanları” ancak tanımlanabilecektir.
“Planlama” kapsamında bir metodoloji olarak kabul edilmesi önerilen bu tür bir
yaklaşım sonrasında geçilmesi gereken bir diğer aşama ise tüm görünür ve potansiyel 3K
alanları ile yerleşim alanlarının kendi türlerine özgü “etkinlik” ve “uygunluk”
değerlendirmesinin yapılacağı “mühendislik” çalışmaları aşamasıdır. Bu bağlamda, potansiyel
yerleşim alanlarını hedef alan bir mühendislik çalışması evresinde, belirlenen böyle bir alanın
öncelikle “yersel (yerleşime) uygunluk” değerlendirmesi yapılmalı ve sonrasında da çeşitli tür
ve işlevlerde olabilecek yerleşme / yapılaşma alanları için yer seçimi ve kullanımı kararları
üretilerek buraların “yapılaşmaya uygunluk araştırması (yemühendislik projesi/zemin etüdü)”
gerçekleştirilmelidir.
Özgün yersel nitelikleri tanımlanan alanlarla ilgili olarak yersel planlama stratejilerine,
planlama kararlarına ve notlarına esas olmak üzere görünür / potansiyel korunma, koruma ve
kullanma amacıyla “kapatılan” alanların “etkinliklerinin”, yerleşme amacıyla “açılan”
alanların da “uygunluklarının” saptanması, Özgünlük (Özgün Seçim) İlkesi çerçevesinde
kararlaştırılacak ve uygulamaya geçirilecek son derece önemli bir diğer konudur (Şekil 7). 3K
(korunma, koruma, kullanma) ve yerleşme alanlarına ait özgün etkinlik ve uygunluk
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mertebelerinin, her bir 3K alanı için ayrı ayrı tanımlanması sonunda da buralardaki her tür
tasarrufa yönelik tüm planlama projeksiyonu en sağlıklı biçimde hayata geçirilmiş olacaktır.
Yersel planlama ilkelerinin kısaca açıklanan bu ilk iki aşamasındaki çalışmalar, imar
planlarına esas “yersel (yerleşime) uygunluk değerlendirmeleri”nin yapılmasıyla insan
yerleşimleri için yersel verilere dayanan kentsel planlama çalışmalarının son şeklini aldığı ve
daha sonrasında da “kapatılan” alanlarda “üretime / işletmeye, korunmaya, korumaya”,
“açılan” alanlarda ise “yer seçimi, yermühendislik projeleri – zemin etütleri” kapsamında
“yerleşmeye / yapılaşmaya” geçilmesine olanak tanıyan, dolayısıyla olması gereken
boyutlarıyla sınırlandırılan insan faaliyetlerinin yol açacağı doğadaki değişikliklerin de en
düşük düzeyde tutulabilir kılındığı son derece önemli yersel çalışmalardır.

3.2.3. Sürdürülebilirlik (Dinamik Uyum) İlkesi
3K alanları ile bunlar dışında kalan potansiyel yerleşim alanlarına yönelik tüm
planlama ve uygulamalardaki içsel ve çevresel etkileşimlerin dinamik uyumunu yani
sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan ve ancak yersel planlama ilkelerinin ilk iki
aşamasını oluşturan Tanımsallık ve Özgünlük ilkelerinin yerine getirilmiş olması koşuluyla
anlam kazanan üçüncü ve son yersel planlama ilkesidir.
Sürdürülebilirlik (Dinamik Uyum) ilkesinin uygulanmasında, planlama disiplininin
insan yerleşimlerine ilişkin sadece günündeki özellikleri değil belki de çok daha önemlisi
gelecekteki özelliklerini de olabildiğince gerçekçi bir şekilde öngörebilir olması son derece
önemlidir. Çünkü, yapılacak saptamaların ve öngörülerin tutarlılığı oranında insan
faaliyetlerinin doğada neden
olacağı değişikliklerin nitelik ve niceliklerini de önceden
tanımlayabilmek ve bunlar için gereken yöntem – teknik – teknolojiyi daha başlangıçta
öngörebilmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

3.3. Topoğrafyayı Değiştirici İnsan Faaliyetleri
Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi doğayı değiştirici insan faaliyetleri, “insan
yerleşimleri”nin ana ögesi olan “insan ve toplum”un yani “insan çevresi”nin gereksinimlerini
karşılamak üzere planlanan teknik girişimlerin uygulandığı “yapay çevre”de ve kısmen de
bunların içinde yer aldığı “doğal çevre”de gerçekleşmektedir.
Yapay ve doğal çevrelerdeki insan faaliyetlerinin konuları ve uygulama alanları aynı
zamanda birer “yerel planlama kümesi” şekillendiren 3K (koruma, korunma, kullanma)
alanları ile bunlar dışında kalan potansiyel yerleşim alanlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla
insan faaliyetlerine bağlı olarak doğada meydana getirilen değişiklikler, tümüyle yersel
planlama kümelerinin kendi nitelikleri doğrultusunda yapılacak çalışmalardan
kaynaklanacaktır. Bu nedenle konuya ilişkin olarak getirilen açıklamaların sadece yersel
planlama kümeleri bazında irdelenerek verilmesi zorunlu ve yeterli bulunmaktadır.
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3.3.1. Topoğrafyada Değişikliklere Neden Olan “Koruma” Amaçlı
İnsan Faaliyetleri
Bilindiği gibi “Koruma” amaçlı alanlar esas olarak görünür ve potansiyel doğal –
tarihi – kültürel sit alanlarından ve koruma zonlarından oluşur. Bu tür alanlar zaten özünde
kendi nitelikleri değiştirilmeden korunmak zorunda olduklarından doğaları insan
faaliyetlerinden hiç etkilenmemesi gereken, ya da en az etkilenen ve hatta çoğu zaman hiç
etkilenmeyen alanlardır.
Özellikle tarihi – arkeolojik ve kültürel sit alanlarında yer yer yapılan kazılar, eski
eserlerin sergilendiği noktasal yapılar, restorasyon – yenileme – yeniden yapım çalışmaları ve
bu tür alanlara ulaşmak için yapılan yollar, rekreatif çevre düzenlemeleri, çok sınırlı alt yapı
işleri “koruma alanları”ndaki başlıca teknik girişimlerdir. Dolayısıyla bunların
gerçekleştirilmesi sırasında en alt düzeyde de olsa doğada küçük ve çoğunlukla noktasal
boyutlu bazı yerel değişikliklere neden olunabilmektedir. Bu bağlamda, “Koruma” alanları,
insan faaliyetlerinin kaynaklanan doğadaki değişikliklerin en az olduğu alanlardır.

3.3.2. Topoğrafyada Değişikliklere Neden Olan “Korunma” Amaçlı
İnsan Faaliyetleri
“Korunma” gerektiren alanların aslında görünür ve potansiyel doğal risk alanlarından
oluştuğu dikkate alınırsa, bu tür yerlerin özellikle yersel planlama ilkelerine uyulmadan
şekillendirilmiş mevcut insan yerleşimleri içerisinde bulunması durumunda, buraların
yerleşme – yapılaşma güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gerçekleştirilecek ve mevcut risk
türüne göre şekillendirilecek bir “yersel risk yönetimi”nin birbirini izleyen dört aşaması
(tanıma, etkisizleştirme, risk dışında kalma, riskle bütünleşme) kapsamında kararlaştırılan
önlem yöntemleri çerçevesinde yapılacak teknik-teknolojik işlerin hayata geçirilmesi
sırasında doğada ortaya çıkacak değişiklikler noktasallıktan bölgeselliğe, yerüstünden yer
altına değişen mikro–makro boyutlarda olabilir (Tablo 12).
Bölgeden bölgeye farklılık ve çeşitlilik göstermekle birlikte doğada değişikliklere yol
açıcı insan faaliyetlerine konu olan ve “korunma” gerektiren doğal yersel risk olgularının
başlıcaları aşağıda sıralandığı gibidir.
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Tablo 12: “Korunma” Gerektiren Doğal Yersel Riskler.


Atmosferik Riskler (Kısa süreliler – Meteorolojik Riskler):

Aşırı yağışlardan kaynaklanacak taşkın olaylarına karşı uygulanan yöntem ve teknikler
(Drenaj alanlarında sel kapanları inşaası, yamaçlarda kademelendirme ve bitkilendirme, akış
yataklarının birleştirilmesi, doldurulması, genişletilmesi vederinleştirilmesi,
akış
yatağı
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yamaçlarının şevlendirilmesi, taşörgü – betonarme ve geotekstil kaplanması vb.). Çığ
olasılığına karşı yamaçlarda kar tutma yapıları, setleri, çığ hareket kanalları oluşturulması.


Topoğrafik Riskler:

Yamaç ve şevlerin eğimlerinin düşürülmesi, kademelendirilmesi, yüzeysel akışa karşı
çevirme kanalları yapılması, bitkilendirilmesi, tepe yükseltilerinin tesviyesi, vb. Yamaç ve şev
eteklerinde ağırlık – dayanma yapıları (istinat duvarları) inşaası, fore kazık, ankraj
uygulamaları, yamaç ve şev yüzeylerine püskürtme beton, çelik ağ ve geotekstil kaplanması,
vb.

Kıyılar):

Hidrolojik – Hidrojeolojik Riskler (Yüzeysuları, Yer altı suları, Sulak Alanlar ve

Taşkına karşı aşırı yağışlar için de uygulanabilir yöntem ve tekniklerin getirilmesi. Yer
altı suyu etkisiyle oluşan yer altı boşluklarının dolgulanması, yer altı suyu varlığına
bağlı
duraysızlık (kayma, akma, çökme, oturma, vb) risklerine karşı ortama su girişini engelleyici
veya ortamdaki su varlığını azaltıcı yöntem ve tekniklerin uygulanması. Özellikle kıyılarda
dalga aşındırmasına bağlı risklere karşı kıyı dolguları yapılması.


Jeolojik Riskler (Yerel Jeolojik Riskler – Doğal Duraysızlıklar) :

Kıyısal kesimlerde kumullaşmaya karşı setleme ve bitkilendirme yapılması.
Yamaçlarda erozyonu önlemeye yönelik kademelendirme ve bitkilendirme uygulanması.
Genel adı kütle hareketleri olan kaya ve zemin hareketlerinden kaynaklanan duraysızlık
risklerine karşı hareketlenmeyi ve hareketi engelleyici yapılar inşaa edilmesi, teknik ve
teknolojik uygulamalar gerçekleştirilmesi.

3.3.3. Topoğrafyada Değişikliklere Neden Olan “Kullanma” Amaçlı
İnsan Faaliyetleri
“Kullanma” amaçlı alanlar aslında doğrudan doğruya yemek, içmek, giyinmek, araç –
gereç üretmek, barınmak, vb insani gereksinimleri karşılamak üzere doğada varolan katı – sıvı
– gaz kaynaklar ile biyolojik (vahşi – evcil hayvanlar, bitkiler) kaynakların bulunduğu veya
bulundurulduğu yerlerdir (Tablo 13).
Dolayısıyla yine nasıl farklı doğal yersel risk türleri için farklı insan faaliyetleri
sonucu doğada farklı değişiklikler meydana geliyorsa benzer şekilde farklı kullanım türleri
için de farklı insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak doğada farklı değişiklikler meydana
gelmektedir. Bu bağlamda yerkabuğundaki katı – sıvı – gaz kaynakların arama, üretim ve
işlenmesi ile biyolojik kaynakları oluşturan hayvan ve bitki türü canlıların üretim ve
değerlendirme yöntem – teknik – teknolojilerinde varolan farklılıkların insan faaliyetlerinin
çeşitliliği bağlamında başlıca iki farklı uygulama grubu oluşturduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
Bu farklı gruplara ait insan faaliyetleri ve neden oldukları doğadaki değişiklikler aşağıda
kısaca tanıtılmıştır. “Kullanma” alanlarının doğrudan insan yaşamını sürdürülebilir kılan canlı
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– cansız varlıkları içerdiği dikkate alınırsa, buralarda gerçekleştirilen insan faaliyetlerinin
çeşitliliği ve büyüklüğüne bağlı olarak doğada neden olunan değişikliklerin de yoğun noktasal
lekeler halinde oldukça yaygın ve yer yer önemli boyutlarda olduğu açıkça görülür.

Tablo 13: “Kullanım” Amaçlı Kaynaklar.

Yerkabuğundaki katı–sıvı–gaz kaynakları “Kullanma”ya bağlı doğadaki
değişiklikler:
Katı Kaynaklar (Mineral, maden ve kayaçların işletilmesine – üretilmesine yönelik
olarak gerçekleştirilen tüm madencilik faaliyetleri, açık – yerüstü ve kapalı – yer altı ocaklar,
maden işleme – depolama tesisleri, yollar, şantiyeler, arıtma ve atık sahaları vb.). Sıvı
Kaynaklar (Akarsulardan su sağlama, enerji üretme, balıkçılık yapma, spor ve rekreasyon
alanları oluşturmaya yönelik olarak gerçekleştirilen tüm su tutma – iletme yapıları ve tesisleri
ile çevre düzenlemeleri, santraller, tüneller, yer altı sularından yararlanmaya yönelik her tür
kuyu, kaptaj, su işleme – işletme – depolama tesisleri, petrol kuyuları, rafinerileri, tankları,
iletim hatları, nakliye – depolama alanları, yolları, vb.). Gaz Kaynaklar (Rüzgar – güneş –
doğal gaz – jeotermal enerji üretim yapıları, trafolar, yüksek gerilim hatları, doğal gaz ve
jeotermal üretim kuyuları, arıtma tesisleri, iletim hatları, depolama yapıları, vb.).


Yeryüzündeki biyolojik kaynakları “Kullanma”ya bağlı doğadaki değişiklikler:

Hayvansal Kaynaklar (Besleme, üretme, barındırma ve kesim, işleme tesisleri,
biyoenerji sistemleri, atık depolama alanları, vb.). Bitkisel Kaynaklar (Tarım alanları ve ürün
işleme – paketleme tesisleri, meralar, ağaç kesim ve işleme alanları, vb.).
75

3.3.4. Doğada Değişikliklere Neden Olan “Yerleşme Alanları”ndaki
İnsan Faaliyetleri
İnsan yerleşimlerini oluşturma çabalarından kaynaklanan insan faaliyetleri içerisinde
doğada en fazla değişikliğe neden olan husus, “yerleşim alanları”ndaki hatta daha sınırlı bir
bakışla dahi yaklaşılsa “yapay çevre”de meydana getirilenlerdir. Bu tür değişiklikler esas
olarak barınma, korunma gibi bireysel görünümlü insan gereksinimleri ile çok daha ağırlıklı
olarak çalışma, eğlenme, sosyo-kültürel aktiviteler, ulaşım, haberleşme, alt yapı gibi toplum
olmanın, bir başka ifadeyle bir arada yaşamanın getirdiği kaçınılmazlıklardan kaynaklanır.
Neden olunan doğadaki değişiklikler ise nerdeyse tümüyle insan ve toplum ihtiyaçları
doğrultusunda gerekenleri yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen inşai çalışmalar sonucu
ortaya çıkar. Yerleşim alanları oluşturma, geliştirme ve yaşatma çalışmaları çerçevesinde,
sözü edilen insan faaliyetleri ile “çoğunlukla yerüstünde” ve “çoğunlukla yer altında” neden
olunan doğadaki değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

“Yerleşme Alanları”ndaki İnsan Faaliyetlerinin Neden Olduğu “Çoğunlukla
Yerüstünde” Görülen Doğadaki Değişiklikler:
 Yerleşme / yapılaşma alanları ve temellendirme ortamları
 Sanayi tesisleri (ağır / hafif imalat ve montaj sanayi yapıları)
 Enerji tesisleri (santral, trafo, yüksek gerilim hatları, rüzgar kulesi)
 Hizmet yapıları (okul, hastane, mahkeme, cami, vb.)
 Konut yapıları
 İşlenmiş-işlenmemiş madde depolanan açık-kapalı tesisler (kömür, petrol,
doğal gaz, vb.)
 Altyapı tesisleri (elektrik, su, kanalizasyon, PTT, vb.)
 Ulaşım sistemleri (karayolu, demiryolu, liman – dalgakıran, havaalanı –
pist)
 İletişim yapıları (kule, direk, istasyon, vb.)
 Geçiş yapıları (köprü, viyadük, menfez)
 Açık alanlar (meydan, yesil alan, rekreasyon alanı, vb.)
 Atık toplama – biriktirme ve işleme – arıtma alanları / tesisleri
 Katı – sıvı atık alanları (çöplük, foseptik, kanalizasyon, havuz)
 Arıtma tesisleri
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 Mezarlıklar
 Döküm – dolgu malzeme alanları

“Yerleşme Alanları”ndaki İnsan Faaliyetlerinin Neden Olduğu “Çoğunlukla Yer
altında” Görülen Doğadaki Değişiklikler:
 Yer altı boşlukları
 Doğal boşluklar (açık ve gömülü mağaralar) ve kullanımı
 Araştırma (speleoloji, arkeoloji) faaliyetleri
 Turizm (tersine alpinizm, gezi, sağlık)
 Barınma (insan, hayvan)
 Yapay boşluklar (kavernler) ve kullanımı
 Tehlikeli katı – sıvı – gaz atıkları depolama
 Besin maddeleri (buğday, balık, vb.) depolama – saklama
 Üretim ve olgunlaştırma (mantar, limon, vb.)
 Yerleşme ve sığınak – korunak (Kapadokya, vd.)
 Araştırma laboratuarı (CERN)
 Spor (yüzme havuzu)
 Sosyal ve kültürel amaçlar (konferans salonu, sinema – tiyatro salonu)
 Açık – kapalı yer altı kazıları
 Derin yapı temeli kazıları ve başlıca kullanımları
 Kule, gökdelen – yüksek yapı temelleri (aşırı derin temellendirme ortamı)
 Otopark
 Alışveriş merkezi – çarşı
 Baraj santrali
 Yer altı kazıları (aç – kapa, çıkışlı – çıkışsız) ve başlıca kullanımları
 Ulaşım (metro – tünel)
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 Üretim – taşıma (galeri)
 İletim (kanalizasyon – atık tünelleri)
 Büyük mühendislik yapıları (sulama tüneli, savak, madencilik, vd.)
Bu yazıda, “doğada değişikliklere neden olan insan faaliyetleri” irdelenmiştir. Sonuç
olarak ;
İnsan faaliyetleri ve doğada neden olduğu değişiklikler insan ve toplum varolduğu
sürece kaçınılmazdır.
Tüm faaliyetler “insanın bireysel” ve “toplumun kollektif” gereksinimlerini
karşılamak amacıyla “insan yerleşimleri”nin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaşatılması
çabalarından kaynaklanır.
Faaliyetlerin nitelik ve nicelik olarak doğada en az değişiklik yapması, diğer bir
deyişle doğaya en az zararı vererek en çok yararı sağlayabilmesi için “yersel planlama
ilkeleri”, yani “Tanımsallık (Yersel Tanım), Özgünlük (Özgün Seçim), Sürdürülebilirlik
(Dinamik Uyum)” ilkeleri çerçevesinde kararlar oluşturulması ve uygulamaya konulması
zorunludur.
İnsan faaliyetleri 3K alanları (Koruma, Korunma, Kullanma) ile “Yerleşim Alanları”
esasında şekillenmekte ve uygulanmakta, doğada neden oldukları değişiklikler de bu
sıralamaya koşut olarak giderek daha da artan etkinlik ve boyutlarda olmaktadır.
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Uygulamalar
1.

Kütle hareketleri ve su taşkınlarını önlemeye dönük projeleri araştırınız.

2.
Türkiye’deki Atatürk, Hırfanlı, Sarıyar, Deriner, Kıralkızı, Keban barajlarının
kuruluş yerlerini inceleyiniz.
3.

Peribacaları ve Pamukkale Travertenlerinin korunması konusunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
Ayamama Deresi taşkın önlemeleri ve Gebze-İzmit Karayolu taş düşmesi
engelleme çalışmalarında ne gibi önleyici uygulamalar yapılmıştır?
2.
nelerdir?

Hatalı yer seçimi olan Keban Barajı ve çevresindeki engelleyici faktörler

3.
nelerdir?

Peribacalarının içerinde yapılan yerleşmelerin olumlu ve olumsuz etkileri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde;
Doğa ve insan yerleşimleri arasındaki etkileşimin nedenlerini,
Doğayı değiştirici insan faaliyetlerini denetlemesi zorunlu yersel ilke ve kararların,
Doğada değişikliklere neden olan “Doğayı Koruma” amaçlı insan faaliyetlerinin,
Doğada değişikliklere neden olan “Doğadan Korunma” amaçlı insan faaliyetlerinin,
Doğada değişikliklere neden olan “Doğayı Kullanma” amaçlı insan faaliyetlerinin,
Doğada değişikliklere neden olan “Yerleşme Alanları”ndaki insan faaliyetlerinin,
neler olduğunu, neden gerektiğini ve doğayı nasıl değiştirdiğini öğrendik.

81

Bölüm Soruları
1)

“İnsan Yerleşimi”ni, kendisini oluşturan ögeleri de belirterek tanımlayınız.

2)
“Doğayı Değiştirici İnsan Faaliyetlerini Denetleyen Yersel Planlama İlkeleri”
nelerdir, açıklayınız.
3)
“Doğada Değişikliklere Neden Olan Doğadan Korunma Amaçlı İnsan
Faaliyetleri”, özellikle Türkiye için önem taşıyan hangi 3 konu dikkate alınarak ve nasıl
gerçekleştirilmektedir?
4)
“Doğada Değişikliklere Neden Olan Doğayı Kullanma – Doğadan Yararlanma
Amaçlı İnsan Faaliyetleri”, Türkiye için genellikle başlıca hangi 3 konu gözetilerek
gerçekleştirilmektedir?
5)
“Doğada Değişikliklere Neden Olan Yerleşme Alanları’ndaki İnsan
Faaliyetleri”, yerüstünde ve yer altında başlıca hangi 5’er konuya yönelik olarak
gerçekleştirilmektedir?
6)

Aşağıdakilerden hangisi “Doğal Yersel Riskler” grubundandır?

a)

Hava kirliliği

b)

Tarım arazilerinin yerleşime – sanayiye açılması

c)

Gel – git olayı (med-cezir)

d)

Dere yataklarındaki yerleşimleri sel basması

e)

Şev duraysızlığı

7)

Aşağıdakilerden hangisi “Yersel Veri Kümeleri”nden değildir?

a)

Flora – fauna veriler kümesi

b)

Topoğrafik – morfolojik veriler kümesi

c)

Enerji (su, güneş, rüzgar) santralleri veriler kümesi

d)

Jeolojik veriler kümesi

e)

Hidrolojik – hidrojeolojik veriler kümesi
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8)

Aşağıdakilerden hangisi “Kullanım Amaçlı Kaynaklar”dan değildir?

a)

Katı kaynaklar

b)

Gaz kaynaklar

c)

Biyolojik kaynaklar

d)

Sıvı kaynaklar

e)

Sosyolojik kaynaklar

9)
Aşağıdakilerden
Faaliyetleri”nden değildir?

hangisi

“Doğada

Değişikliklere

a)

Doğadan korunma amaçlı olanlar

b)

Doğada yerleşme amaçlı olanlar

c)

Doğayı koruma amaçlı olanlar

d)

Doğada ekoloji amaçlı olanlar

e)

Doğayı kullanma amaçlı olanlar

10)

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a)

Koruma alanı – Maden yatağı

b)

Yerleşme alanı – İnsan yerleşimi

c)

Korunma alanı – Su havzası

d)

Ekolojik alan – Tarım alanı

e)

Kullanma alanı – Doğal sit

Neden

Olan

İnsan

Cevaplar
(1-5 arası soruların cevapları için metni inceleyiniz. 6c- 7c- 8e- 9d- 10b).
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4. JEOMORFOLOJİK OLUŞUM VE GELİŞİM ETMENLERİ
ÜZERİNDE İNSANIN ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan etmenlerin insan ve
faaliyetlerinden etkilenmeleri ve bu etmenlerde ve özellikle onların kinetik enerjilerinde
meydana gelen değişimler üzerinde durulacaktır. İnsanın iklime müdahalesi ile morfolojik
döngüde oluşabilecek etkiler açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İklimin jeomorfolojik görünüm üzerindeki etkisi nedir?

2.

İnsan iklime müdahale ederek jeomorfolojik gelişim üzerinde etkili olabilir mi?

3.

İnsan iç etmenlere müdahale edebilir mi?

4.

İnsan dış etmenelere müdahale edebilir mi?

86

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yer şekillerinin oluşum ve Yer şekillerini oluşturan iç Ders notu, ppt sunum, video
gelişimlerinde rol oynayan etmenler üzerinde insanın anlatım, hazırlık soruları
iç etmenler üzerinde insanın etkilerini kavrar.
etkisi
Konu

Kazanım

Yer şekillerinin oluşum ve İnsanın iklime müdahalesi Ders notu, ppt sunum, video
gelişimlerinde rol oynayan ile morfolojik döngüde ve anlatım, hazırlık soruları
dış
etmenler
üzerinde şekillendirme etmenlerinde
insanın etkisi
ortaya çıkabilecek etkileri
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


İç etmenler



Dış etmenler



İklim



Klimajeomorfoloji
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Giriş
Yeryüzünün şekillenmesinde iç etmen ve süreçler ile dış etmen ve süreçler aynı anda,
birlikte hareket etmektedirler. Milyonlarca yıldan beri devam eden bu süreç, yeryüzünün
bugünkü görünümüne de oluşturmuştur. Ancak bu görünüm durağan değil, geniş zaman
dilimlerini kapsayacak şekilde dinamik bir süreçtir. Örneğin dağlık bir bölgede bir yandan
orojenik hareketlere bağlı yükselim devam ederken, diğer yandan erozyon ile aşınım, taşıma
ve biriktirme ile de bir tesviye işlemi sürebilmektedir.
Konuya daha açıklık getirmek için iç ve dış etken ve süreçleri hatırlarsak; bilindiği
gibi iç etmen ve süreçler gücünü yeryüzünün iç kesiminden alan etmen ve süreçlere verilen
isimdir. Bunlar, volkanizma, epirojenik ve orojenik hareketler, kırılmalar, çanaklaşma,
kubbeleşme veya çarpılmalar gibi yer kabuğunun çeşitli iç hareketlerini içeren etmen ve
süreçlerdir. Bu etmen ve süreçler, yeryüzünün ana yer şekillerini meydana getiren ve gücünü /
enerjisini yerin iç kesiminden, mantodan alan iç kuvvetlerdir. Levha hareketleri ile
yeryüzünün kara ve deniz dağılışı belirlenirken, epirojenik hareketler ile antiklinal ve
senklinaller, orojenez ile dağ sıraları oluşmakta, zaman zaman meydana gelen faylanmalar ile
de horst ve grabenler oluşmaktadır.
Diğer yandan yeryüzünde önemli bir işleve sahip olan diğer bir iç kuvvet ise
volkanizma ve volkanik faaliyetlerdir. Volkanik süreçlere bağlı olarak volkan konileri ve
/veya volkanik dağlar oluşabildiği gibi lav akıntıları ile topografya kendine has ve adına
volkan topografyası denilen görünüme sahip olmaktadır. Yine yer kabuğunun petrografik
özelliklerini de bu süreçlerde aramak yanlış olmayacaktır.
Buna karşılık dış etmen ve süreçler gücünü, kaynağını özellikle güneşten alan etmen
ve süreçlerdir. Bunlar ise başta fiziksel parçalanma ile kimyasal ayrışma süreçleri olup,
bunlarla birlikte akarsu, buzul, dalga, akıntı, rüzgâr, yer altı suları gibi dışsal faktörlerin etkisi
ile oluşan etmenlerdir.
Dış etmen ve süreçleri açıklayabilmek için iklim ve süre kavramlarını öncelikle ele
almak gerekmektedir. İklimi jeomorfolojik gelişimde rol oynayan en önemli dış etmen olarak
değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Çünkü iklim topografya üzerinde özellikle aşındırma
ama aynı zamanda taşıma ve biriktirme süreçleri üzerinde etkili bir etmendir. Günümüzde
yeryüzünün farklı iklim bölgelerinde devam eden aşındırma süreçleri iklim özelliklerinin
altında gelişmektedir. Bununla birlikte taşıma ve biriktirme faaliyetleri de bir ölçüde iklim
elemanlarının kontrolü altındadır. Yağış özelliklerinin şekillendirdiği akarsu özellikleri, ya da
örneğin kurak-yarı kurak sahalarda rüzgârın etkisi bir yandan taşınımı, diğer yandan birikimi
denetleyebilmektedir.
Farklı iklim özellikleri altında oluşan aşındırma süreçleri farklı topoğrafik
görünümlerin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin nemli veya bol yağışlı iklim
bölgelerinin hâkim aşındırma etmeni şüphesiz akarsulardır. Akarsular bir yandan aşındırma,
diğer yandan taşıma ve biriktirme faaliyetleri sonucunda kendi adı ile anılan “akarsu
topografyası”nı oluşturmaktadırlar. Akarsuyun aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetlerine
yön veren ana iklim özelliği ise yağıştır. Yağışın olduğu yerlerde nemin varlığına bağlı olarak
aynı zamanda kimyasal ayrışma da gelişmiştir. Bu tarz nemli bölgelerde sıcaklık da fazla ise
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kimyasal ayrışma, dolayısıyla toprak oluşumu maksimum seviyeye çıkmaktadır. Bu etkiler
altında nemli-sıcak iklimlerin hakim olduğu alanlarda topografyanın keskin olmayan daha
“yumuşak” hatlara sahip bir görünüm kazandığı ifade edilebilir. Buna karşılık nemin veya
suyun olmadığı yada yetersiz olduğu alanlarda akarsu faaliyetleri fazla gelişememekte, buna
karşılık rüzgar faaliyetleri başlıca aşındırma, taşıma ve biriktirme etmeni olarak
görülebilmektedir. Özellikle kurak-yarı kurak sahalarda rüzgara bağlı topografik görünüm ön
plana çıkmaktadır.
Bununla birlikte yüksek enlemlerde veya dağların üst kesimlerinde yağış azlığının
yanında düşük sıcaklıklar fiziksel parçalanmanın temel nedeni olmaktadırlar. Bu bölgelerde
kayaçların yarık ve çatlaklarına giren az miktardaki su, gece-gündüz sıcaklık farkının
yüksekliği altında, donma-çözülme sürecinin etkisiyle içinde bulunduğu çatlağı ya da yarığı
genişleterek zaman içinde kayacın parçalanmasına neden olmaktadır. Bu sürecin hâkim
olduğu topografik şekillerin keskin hatlara, bloklara veya köşeli yapılara sahip olması bu
şekilde açıklanabilir. Böylece, farklı iklim süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan farklı yer
şekillerinden oluşan bölgeler meydana gelmektedir ki bu bölgelere morfojenetik veya
morfoklimatik bölgeler denilmektedir. Çöl iklimi altında kurak bölgelere, nemli iklimler
altında flüviyal bölgeler ya da kutup iklimleri altında buzul bölgeler bu şekilde ayrılan
morfoklimatik bölgelere örnektir.
İç etmen ve süreçlerle meydana gelen ana yer şekillerini aşındırarak ortadan
kaldırmaya çalışan ve gücünü büyük ölçüde iklimden alan dış etmen ve süreçler aynı
zamanda “aşındırma etmen ve süreçleri” olarak da anılmaktadırlar. Aşındırma etmen ve
süreçlerinin temel işlevi iç etmenlerle meydana gelen ana yer şekillerini aşındırarak ortamdan
kaldırmaktır ki dünya ekosisteminin de temeli bu mücadeleye dayanır. Yani bir yandan
orojenez, epirojenez ya da levha hareketleri ile ana yer şekilleri oluşacak, diğer yandan
aşındırma etmen ve süreçleri bunları adeta törpüleyerek aşındıracak ve izostatik dengeyi
tedrici olarak değiştirmek suretiyle devinimin devamına imkan sağlayacaktır. Gerçekten bu
süreç yerkürenin tümüyle adeta “yaşayan” bir gezegen olmasının da başlıca nedenidir.
Böylece, aynı zamanda dış etmen ve süreçler olarak da değerlendirebileceğimiz aşındırma
etmen ve süreçlerini fiziksel parçalanma, kimyasal ayrışma, buzullar, dalga ve akıntılar,
rüzgarlar, yer altı surları gibi alt başlıklara ayırmak mümkündür.
Bununla birlikte dış etmen ve süreçlere canlıları da eklemek gerekir. Bunun içinde
özellikler bitkiler jeomorfolojik şekillenme ve toprak oluşumunda doğal süreçler olarak etkili
olabilmektedirler. Ancak bunun yanında özellikle son yıllarda ortaya çıkan etkili bir başka
faktör veya “dış etmen” ise “insan”dır.
Gerçekten insan, bulunduğu alanlarda yüzeyi tahrip ederek, doğal aşınım ve birikim
süreçlerini kesintiye uğratarak, doğal gelişimden farklı yüzey şekillerinin oluşmasına neden
olmaktadır. Bu etkiler içerisinde kıyı dolguları, taş ve açık maden ocağı işletmeleri, baraj
yapımları, kentleşme, ulaşım ağlarının inşası gibi faaliyetler yüzey şekillerinin doğal
gelişimini bozan ve değiştiren antropojenik süreçlerdir.
İnsanın yüzey şekilleri üzerinde oluşturduğu ve “antropojenik jeomorfoloji” olarak
adlandırabileceğimiz bu etki doğal süreçlerle karşılaştırıldığında süre açısından “ani” etkiler
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olarak değerlendirilebilir. Çünkü doğal süreçlere baktığımızda ister iç, ister dış süreçler olsun,
doğal afet boyutlu hareketler (deprem, seyelan, kütle hareketleri gibi) dışında tüm
jeomorfolojik gelişimde süre önemli bir faktördür. Başka bir ifade ile yeryüzünün
şekillenmesinde doğal etmen ve süreçler “süre” ile birlikte bu görevi yürütmektedirler. Bu
çerçevede binlerce, milyonlarca yılın eseri olan jeomorfolojik görünüm yine bu uzun süreler
zarfında değişime uğramaktadır. Ancak yukarıda örnekleri verilen ve insan etkisi ile ortaya
çıkan görünümler ise son yarım asrın antropojenik sonuçlarıdır.
Bu genel değerlendirmenin ışığı altında jeomorfolojik gelişimin ve antropojenik
jeomorfolojinin daha iyi anlaşılmasında iklim temelli dış etmen ve süreçleri anlamak, konuya
açıklık kazandıracaktır.
Jeomorfolojik oluşumların açıklanmasında birçok görüş ve ekol bulunmaktadır.
Bunların içinde en yenilerden biri ise jeomorfolojik gelişimde iklimin etkisini ön planda tutan
görüş veya ekoldür.
Gerçekten jeomorfolojik değerlendirmelerde iç ve dış etmenler ile süreçlerin
anlaşılması önem taşır. Bunların iyi anlaşılması için iklimin ve bununla birlikte toprak
oluşumu ve vejetasyon süreçlerinin de iyi anlaşılması önemlidir. Bu açıdan iklim doğrudan ve
dolaylı olarak jeomorfolojik gelişimde önemli bir etmendir. Ancak bu noktada “süre”nin
etkisini de daima hatırda tutmak gerekir. Yani iklim, jeomorfolojik gelişimde süre ile birlikte
hareket etmektedir.
Bu çerçevede doğal süreçlere bağlı olarak gelişen jeomorfolojik oluşumlarla, insanın
bu oluşum ve gelişim etmenleri üzerindeki etkisini ele almadan önce, öncelikle iklimin
yönlendirdiği ve milyonlarla yıl süren ve bugünkü görünümünü oluşturan yeryüzü şekillerini
gruplandırmak, diğer bir ifade ile klimajeomorfoloji kavramını ana hatları ile ortaya koymak
faydalı olacaktır. Böylece doğanın milyonlarca yıl süre ile şekillendirdiği bir yüzeyi
insanoğlunun nasıl birkaç yıl hatta birkaç saate değiştirdiğini anlamak daha kolay olacaktır.
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4.1. İnsanın İç Etmenler üzerindeki Etkileri
Kuvvetini yerin iç bölümünden alan, kıvrılma, kırılma, kubbeleşme ve çanaklaşma
veya volkanizma gibi yerkabuğu hareketlerine neden olan süreçleri, iç etmen ve süreçler
olarak tanımlayabiliriz. Oluşum ve gelişimleri itibariyle yerin iç kuvvetiyle alakalı olan bu
süreçler üzerinde insanın herhangi bir etkisinden söz etmek pek mümkün olmamakla birlikte,
zaman zaman yapılan yer altı nükleer denemelerinin depremlere neden olması gibi bazı yerel
etkilerden söz etmek mümkün olmaktadır. Yine aysberglerin yol açmak gibi nedenlerle
doğrudan tahrip edilmesi veya dolaylı olarak iklim değişimlerine bağlı zayiatları ile meydana
gelen kütle kayıplarının izostatik denge üzerindeki etkisinden söz edilebilir. Ancak sürecin
tamamı göz önüne alındığında ve insanın özellikle dış etmen ve süreçlerdeki etkisi
değerlendirildiğinde bu etkiler oldukça sınırlı bir ölçekte kalmaktadır. Buna göre insan
faaliyetlerinin esas olarak dış etmen ve süreçlerdeki etkisi üzerinde durulacaktır.

4.2. İnsanın Dış Etmenler Üzerindeki Etkileri
Dış etmen ve süreçler kaynağını atmosferden alan etmen ve süreçlerdir. Bu etmenler,
iç etmen ve süreçlerin oluşturduğu yer şekillerini değiştirmek ve/veya bozmak üzere işleve
sahiptirler. Akarsu, rüzgâr, buzul, dalga, akıntı, gelgit gibi etmenelrin yerküre üzerindeki
dağılımı da büyük ölçüde atmosfer koşulları dolayısıyla iklim tarafından belirlenir. Öncelikle
dış etmenleri maddeler halinde hatırlarsak;
1. Akarsular
2. Yer altı suları
3. Buzullar
4. Dalga ve akıntılar
5. Rüzgârlar
6. Canlılar (Bitkiler, hayvanlar ve insanlar)dır.
Tüm bu dış etmenlerin en önemli ortak noktasını iklim olarak ifade etmek
mümkündür. Gerçekten ayrışmadan akarsulara, buzullardan rüzgârlara dış etmenler hâkim
iklim koşulları altında kinetik enerjisini kazanmaktadır. Buna göre makro iklim özellikleri
altında gelişen ve o iklim kuşağını karakterize eden jeomorfolojik görünümler ortaya
çıkmaktadır. Morfoklimatik bölgeler olarak adlandırılan bu bölgelerde insanın iklim
özelliklerinde meydana getirdiği veya getirebileceği değişimlere bağlı olarak süreç
değişimleri de yaşanabilecektir.
Jeolojik süreç içinde ele alındığında doğal yollarla oluşan iklim değişikliklerine bağlı
olarak büyük iklim bölgeleri karakteristik özelliklerini daha geniş alanlara yayabilmişler ya da
daha dar alanlara çekilmişlerdir. Bu şekilde, örneğin soğuk bir iklim karakterinin etki alanının
genişlemesi ya da daralması ile morfolojik gelişim farklı karakterlere bürünebilmiş ve ortaya
günümüzün polijenik topografyaları çıkabilmiştir. Doğal yollarla iklimde gelişen bu
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değişimler ve bunların topografyayı etkilemesi ile süreç döngüsünün yaşanması binlerce hatta
milyonlarca yıl alırken, günümüzde antropojenik etkenlerle farklı süreçler de devreye girmeye
başlamıştır.
Antropojenik nedenlerle etkisi artan iklim değişikliği kısa vadede canlı yaşamı için bir
tehdit unsuru oluştururken, uzun vadede görülen değişimler morfolojik gelişim süreçleri
üzerinde de etkili olabileceklerdir.
Bu konudaki açıklamalara geçmeden önce iklim ve iklim değişikliği kavramına kısaca
değinmekte fayda vardır. Bilindiği gibi iklim, sıcaklık, yağış, basınç gibi meteorolojik
hadiselerin uzun süreli ortalama halidir. Bu noktada iklimin iki temel özelliği ortaya çıkar.
Bunlardan ilki, ortalama durumu yansıtması, diğer ise uzun süreli olması. Örneğin Akdeniz
iklimi dediğimizde aklımıza gelen temel karakterin (yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve
yağışlı) oluşması binlerce yılın eseridir. Bu açıdan iklim karkaterleri uzun bir zamanın
ortalama halini yansıtmaktadır. Doğal yollardan değişimi ise dünyanın hareketleri (rotasyon,
revolusyon, presisyon), güneşte meydana gelen değişimler ve atmosfer bileşiminde meydana
gelen dğişimler ile olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ise on’lu ya da yüz’lü yıllarla ifade
edilen değişimlerin iklim karakterini temelden ve ani değiştirmesini beklemek çok doğru bir
yaklaşım değildir. Ancak buna karşın, antropojenik süreçlerin tetiklediği ani değişiklikler
yada ekstrem iklim hadiseleri topografyanın farklı şekiller almasında etkili olabilmektedir.

4.2.1. Ortalama Sıcaklıklar ve Ortalama Sıcaklık Dağılışında Görülen
Değişimlerin Etkileri
Dünya üzerinde ortalama sıcaklıkların dağılışı genel bir ifade ile Ekvator’dan
kutuplara doğru giderek azalan bir karakter göstermektedir. Bununla birlikte deniz
seviyesinden dağların üst kesimlerine doğru da sıcaklık değerleri azalmaktadır. Bu değişimi
enleme ve / veya yükseltiye bağlı sıcaklık değişimi olarak tanımlamaktayız.
Bu doğal değişim süreci makro iklim bölgelerinin sınırlanmasında da ele alınan bir
araç olmaktadır. Başka bir ifade ile makro iklim bölgeleri ile enlemin ve yükseltinin önemli
bir ilişkisi, etkileşimi bulunmaktadır. Bu etkileşim neticesinde de orataya çıkan makro iklim
grupları altında, o iklim özelliklerii yansıtan topografik görünümler oluşmaktadır ki biz
bunları aynı zamanda morfoklimatik bölgeler olarak da adlandırmaktayız.
Sıcaklık değerleri ve sıcaklığın dağılışı ortamda buharlaşma, günlenme, mekanik
parçalanma ve/veya kimyasal ayrışma gibi süreçleri de kontrol etmektedir. İklim hadisesi bu
açıdan ele alındığında ve ayrıca günümüz dünyasında görülen eğilim de dikkate alındığında,
insanoğlunun topografya üzerinde iklim değişikliği sürecine yapmış olduğu katkı nedeniyle
dolaylı bir etki oluşturduğundan bahsetmek mümkün hale gelebilmektedir. İklim üzerine
insanın ürettiği olumsuz baskıların tarihi çok da gerilere gitmemekle birlikte gelinen nokta
hayli önemlidir. Gerçekten özellikle 1960’lı yılların sonundan itibaren insanoğlunun yapmış
olduğu faaliyetlerle önce atmosferi kirlettiği, sonrasında ise (özellikle 1990’lı yılların başı)
iklim süreçlerini etkilediği gerçeği daha fazla görülür ve kabul edilir hale gelmiştir.
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Günümüzde bu etkiler en üst seviyesine çıkmış olmakla birlikte, özellike artan
sıcaklıklar ile sıcaklık dağılışında da değişimlerin olduğu görülmeye başlanmıştır. Mevcut
koşullarda görünen durum, sıcaklıkların dünyanın her yerinde aynı ölçüde olmasa da arttığını
işaret etmektedir. Bu ise canlı hayatı dışında (tarım da dâhil), aşındırma etmen ve süreçlerinde
doğal eğilimlerden farklı durumların da ortaya çıkmasına neden olmaya başlamıştır. Artan
sıcaklık değerlerinin buharlaşmayı arttırdığı gibi, birçok alanda (dağların üst kesimleri de
dâhil) buzulların erimesine ve dolayısıyla buzul topogrfyasının doğal gelişimine etki ettiği
sonucunu ortaya koymaktadır. Günlük yüksek sıcaklık farklarının tetiklediği mekanik
parçalanma, değişen sıcaklık rejimi ile eski etkisini kaybettiğinde beklenen süreç donmaçözülmenin yerini, diğer koşullar da mümkün olduğu takdirde kimyasal ayrışmanın almasıdır.
Başka bir ifade ile mekanik parçalanmaya neden olan iklim özelliklerinin değiştiği bir yüksek
kesimde, gelişen ılıman şartlara da bağlı olarak flüviyal süreçlerin hâkim hale geçmesi
mümkün olabilmektedir.
Bu açıdan insanoğlunun küresel anlamdaki ısınmaya yaptığı katkı (fosil yakıtlar ve
diğer yolllar ile) dolaylı olarak belli bölgelerde değişmeye başlayan aşındırma etmen ve
süreçlerinin etkilerini tetikleyebilmektedir. Daha açık bir örnekle, dağlık alanın belli bir
kesiminden itibaren yukarıda ifade edilen fiziksel (mekanik) parçalanmanın, değişen ve ısınan
dünya iklimlerinin etkisi altında daha üst seviyelere çekilmesi, buna karşılık uygun sıcaklık ve
nemim birlikte yönlendirdiği kimyasal ayrışma sürecinin sahaya hâkim olması ile aşındırma
etmeni değişecek, dolayısıyla morfolojik görünüm de değişecektir. Bu açıdan insanoğlunun
küresel anlamda sıcaklık değerlerine yaptığı katkı! dolaylı olarak morfolojik gelişimi
etkileyeceğinden, ortaya çıkan görüntünün Antropojenik Jeomorloji kavramı içerisinde ele
alınması yanlış olmayacaktır.

4.2.2. Ortalama Yağış ve Ortalama Yağış Dağılışında Görülen
Değişimlerin Etkileri
İnsanoğlunun iklim elemanları üzerinde en fazla etkilediği hadiselerden biri de
yağıştır. Yağış konusu ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce, yağış ile ilgili mevcut bir
yanlış anlamayı ortadan kaldırmak fayda sağlayacaktır. Şöyleki; günümüzde birçok insan
tarafından “yağış” kelimesi “yağmur” kelimesi ile eş anlamlı olarak ele alınmaktadır. Oysa ki
yağmur bir yağış biçimi olarak, diğer yağış türleri olan kar, dolu, çiğ, kırağı vb. meteorolojik
hadiselerden biridir. Bu açıdan yağış = yağmur gibi bir algı sürecin algılanmasında sorun
yaramaktadır.
Yağış, özellikle hidrolojik çevrimin iki temel taşından (buharlaşma ve yağış) biridir.
Bu açıdan belli iklim grupları altında gelişen yağış rejimleri, zaman içerisinde kendi
morfolojik görünümleri oluşturmuşlardır. Büyük menderesler çizerek akan bir akarsu ile kısa
mesafede yüksek bir eğimden akan akarsuyun enerjisi ve içinde bulunduğu morfolojik birime
olan etkisi farklı olacaktır. Örneğin Doğu Karadeniz akarsularının kısa mesafelerde yağış
rejiminin de elverişliliği nedeniyle yüksek debi ile akması ve bu sırada geliştirdiği aşındırma,
taşıma ve biriktirme özelliği ile Seyhan veya Ceyhan nehri gibi menderesler çizerek akan bir
akarsuyun gerçekleştireceği aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyeti aynı olmayacaktır. Bu
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farklılıkta topografyanın etkisi olduğu gibi farklı yağış rejimi altında olmanın da önemli bir
etkisi olduğu dikkate alınmalıdır. Her mevsimi yağışlı bölgelerin akarsuları ile Akdeniz
rejiminin etkisi altında olan akarsuların ya da karlı rejimlerin etkisi altında olanların
davranışları aynı değildir. Bu akarsuların taşıdıkları su miktarı, hızı ve dolayısıyla aşındırma,
taşıma ve biriktirme faaliyetleri farklıdır. Her ne kadar bu farkda topografyanın rolü de olsa,
yağışın olmadığı bir alanda topografik özelliklerin bir önemi olamayacağı da bilinmektedir.
Buna göre değişen iklim şartlarının etkisi altında ve özellikle antropojenik süreçlerle
şiddeti daha da artan ısınma süreci nedeniyle buharlaşmanın artması, atmosferde daha fazla
nem bulunması ve bunun tetiklediği yağış özellikkerindeki değişimler, akarsuların topografya
üzerindeki etkilerini de değiştirecektir. Örneğin küresel ısınma süreci ile Doğu Karadeniz’de
beklenen yağış artışı daha fazla suyun taşınmasına, dolayısıyla bir yandan sel ve taşkın
afetlerinin sıklaşmasına, diğer yandan aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetlerinin
değişmesine neden olacağından, morfolojik görünümün değişmesi beklenen bir süreç
olmalıdır. Ancak buna karşılık atmosferde artan nemim pozitif etkisinde gerektiği gibi
yararlanamayan iç-karasal alanlar da buharlaşma daha da artacağından, eğer varsa mevcut
akarsular daha da çılızlaşacak, bu da ilk etapta flüviyal topografya gelişiminin yavaşlamasına,
hatta durmasına neden olabilecektir. Bu değişimin sonucında sahada rüzgar aşındırma ve
biriktirme süreçlerine dönüş dahi beklenmelidir. Çünkü karasal alanlarda, yarı kurak
bölgelerde kuraklaşma veya çölleşme problemi bugün giderek artan bir şekilde etkili
olmaktadır. Yine karla beslenen akarsuların havzalarına küresel sıcaklıklardaki artışlar
nedeniyle daha az kar düşmesi, bu akarsuların da karakteristik özelliklerini yitirmesine neden
olabilecektir.
Bu noktada dünya buzulları buzul erimeleri üzerinde de durmak gerekmektedir.
Gerçekten dünya su varlığının önemli bir bölümünü oluşturan buzullar, hem dünyanın iki
kutbunda yer aldığı gibi, hem de dağların elverişli üst kesimlerinde de yer almaktadır. Ancak
öte yandan bilinmektedir ki milyonlarca yıllık süreç içerisinde buzullar sahalarını
genişlettikleri gibi daraltmışlardır da... Doğal iklim değişikliği nedeniyle orataya çıkan du
durum hem buzul topografyasında ve hem de flüviyal topografyada görülen uzun süreli
değişimlerin temel nedenidir. Buzulların erimesi, deniz seviyelerini dolayısıyla kıyı
topografyası unsurlarını değiştirip etkilemesi beklenirken diğer yandan özellikle Grönland
üzerinde var olan devasa buzulun erimesi yada kütlesini önemli ölçüde kaybetmesi ile
izostatik dengenin de etkileneceğini unutmamak gerekir. Çünkü günümüzde devasa buzul
tabakalarının altında yer alan Grönland kara parçası, eriyen buzullar nedeniyle hafifleyerek
izostatik dengede yeni bir yer bulurken, başka yerlerde başka etkiler de kaçınılmaz olacaktır.
Buna göre deprem sağanakaları ve diğer kabuk hareketleri kendisini daha da etkili
gösterecektir. Bu değişiklikler doğal süreçler altında milyonlarca yıldan beri gelişiyor olsa da,
günümüzde insan faaliyetlerinin tetiklediği süreçlerle iklimde görülen değişimler daha hızlı ve
geniş alana yayılan bir duruma ulaşmıştır. Bu nedenle antropojenik süreçlerin tetiklediği yağış
değişikleri, yukarıda açıklanan değişimleri dolaylı yoldan etkileyen bir araç haline gelecektir
ki insanoğlunun topografya üzerindeki iklim temelli dolaylı etkisine iyi bir örnek teşkil
edecektir.
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4.2.3. Basınç ve Rüzgâr Özellikleri Üzerinde Görülen Değişimlerin
Etkileri
Günümüz dünyasının belirgin basınç ve rüzgar sistemleri genel sirkülasyon
özelliklerine bağlı olarak gelişim göstermektedir. Bu dolaşım sisteminin motorunu
Ekvator’daki aşırı ısınma ve kutuplardaki aşırı soğuma ile ortaya çıkan küresel sıcaklık
farkının giderilmesi oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile Ekvator’un aşırı ısınması ve
kutupların da aşırı soğuması ile oluşan farkın giderilmesi, genel atmosfer sirkülasyonun
motorunu oluşturmaktadır. Eğer dönmeyen bir dünya olsaydı, ekvatorda ısınarak yükselen
ahava üst atmosferden kutuplara taşınacak, kutuplarda soğuyup alçalan hava ise zeminden
Ekvatora doğru hareket edecekti. Yani meridyonel bir sirkülasyon modeli olacaktı. Ancak
dünyanın dönmesi ile oluşan koriolis kuvveti, basınç gradyanı ve merkezkaç kuvvetinin de
etkisi ile rüzgarlar bu meridyonel hareketten sapmaya uğramaktadırlar. Ekvatorda ısınarak
yükselen hava, koriolis kuvvetinin de etkisi ile sağa saparak üst atmosferde, 30 o enlemlerinde
yığılmaya uğramakta ve ağırlaşarak zemine doğru alçalmaktadır. Böylece 30o enlemlerinde
dinamik yüksek basıncın etkisi ile büyük çöller de gelişmiştir. 30o enlemlerinde zemine inen
hava bir yandan Ekvatora doğru hareket ederek (Alize rüzgarları) hücresel bir sirkülasyonu
tamamlamakta, diğer yandan orta enlemlere doğru ilerleyerek, kutuplardan gelen soğuk hava
ile karşılaşmakta ve Polar Cepheyi oluşturmaktadır. Genel atmofer sirkülasyonunun bu klasik
modeli dünya üzerindeki ana basınç merkezlerini ve rüzgar sistemlerini de yönlendirmektedir.
Küresel basınç merkezleri ve rüzgar sistemleri özellikle orta enlemlerde farklı hava
kütlelerinin bir yerden başka bir yere taşınmasına, dolayısıyla iklim özelliklerinin
belirlenmesine neden olmaktadır. Genel atmosfer sirkülasyonunun en dinamik bölümü orta
enlemlere denk gelen ksimidir. Çünkü orta enlemler kutupların soğuk havası ile Ekvatorun
sıcak havasının karşılaşma alanıdır. Bu karşılaşma mevsimsel süreçleri oluşturmuştu. Bu
nedenle orta enlemler mevsimsel süreçlerin geliştiği alanlardır. Buna karşılık Ekvator ve
kutup bölgeleri yılın tamamında belli bir iklim tipinin etkisi altındadırlar.
İklimin aşındırma etmen ve süreci olarak önemi hatırlandığında, iklim değişikliği ile
birlikte özellikle orta enlemlerde görülecek genel sirkülasyon özelliklerindeki değişim,
iklimin aşındırma etmen ve süreci olarak görevini kesintiye uğratabilecek yada
değiştirecektir. Kuraklaşma ve/veya çölleşmenin geliştiği alanlarda rüzgarın aşındırma etmen
ve süreci olarak devreye girmesi ile farklı bir morfolojik gelişimin ortaya çıkması
beklenmelidir. Genel atmosfer sirkülasyonunda görülecek değişimler ise yer küre üzerinde,
özellikle orta enlemlerde farklı aşındırma etmenlerinin oluşmasına neden olacak bir değişim
ortaya koyacaktır.

4.2.4. Bitki Örtüsünde Değişimler ve Etkileri
Bitki örtüsü ve jeomorfolojik özellikler arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığından
bahsetmek mümkündür. Ancak bu ilişki daha çok jeomorfolojik özelliklerin bitki ve bitki
örtüsü dağılışı üzerine olan etkileri ile ilgilidir. Gerçekten yüzey şekilleri, eğim, bakı gibi
özellikler bitki örtüsü dağılışını etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
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Bununla birlikte bitki örtüsünün varlığı veya özellikleri de jeomorfolojik şekillenmede
etkili olan süreçlerden biridir. Öncelikle bitki örtüsünün varlığı veya yokluğu aşındırma
süreçleri üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle kurak yarı kurak bölgelerde, bitki örtüsünden
yoksun alanların rüzgâr erozyonuna açık olması bunun örneklerinden biridir. Diğer yandan
flüviyal topografyalarda da aşındırma süreçlerinde bitki örtüsünün varlığı veya ortadan
kalkmış olması aşındırmanın derinliğini veya etki alanını belirleyebilmektedir. Buna göre
antropojenik sürçlerle ortadan kaldırılan bitki örtüsünün topografya yüzeyini daha fazla
aşındırma süreçlerine açık bırakması topografya üzerindeki dolaylı insan etkisine bir örnek
olarak verebiliriz.
Öte yandan çözünme süreçleri her ne kadar büyük ölçüde sıcaklık ve nem etmenlerinin
kontrolünde gelişse de, bitki örtüsünün türü ve yoğunluğu da çözünme üzerindeki diğer bir
etkendir. Bu nedenle insan faaliyetleri neticesine değişen iklim karakterleri yanında yine insan
faaliyetleri ile bozulan ya da ortadan kalkan bitki örtüsü çözünme sürecini etkileyebilecektir.
Yukarıda kısaca açıklandığı gibi iklim elemanlarının ayrı ayrı ya da birlikte etkisi
yanında bitki örtüsünün varlığı da jeomorfolojik döngüde önemli bir yere sahiptir. Her ne
kadar bu döngüde iç etmen ve süreçler önemli bir yere sahipse iklim ve iklime bağlı süreçler
ve bitki örtüsü de önemli bir işleve sahiptir. Ve dolayısıyla jeomorfolojik döngüde görülen
değişiklikler iç etmen ve süreçler yanında iklimde görülen değişimlerden de
kaynaklanmaktadır. İklim değişikliklerin doğal süreçler dışında insan etkisi ile artan etkileri
de bu anlamda, yukarıda da örneklendiği gibi, Antropojenik Jeomorfolojinin konusu içerisine
girmiştir.
İnsanın morfolojik gelişim süreçleri üzerine tüm bu dolaylı yada doğrudan etkilerin
sonuçlarını değerlendirdiğimizde aşağıdaki maddelere ulaşmak mümkündür:
1.
Kütle hareketleri. Çeşitli insan faaliyetleri ile (yol açma, maden ocağı vb.)
yamaç stabilitesinin bozulması neticesinde ortaya çıkan bir sonuçtur.
2.
Drenaj sistemlerinde değişimler. Özellikle tarımsal faaliyetler ve baraj yapımları
sonucunda ortaya çıkan etkilerdir.
3.
Kıyı topografyasındaki değişimler. Kıyı dolgusu, liman, mendirek yapımının
yanısıra akarsuyun taşıdığı malzemeyi azaltan baraj yapımı gibi faaliyetlerle kıyı çizgisi ve
topografyası değişebilmektedir.
4.
Kıyı akıntılarında değişim. 3. maddeye ek olarak ancak sonuçları itibari ile daha
önemli neticeler verebilecek kıyı akıntılarının değişimleri kıyı ilerlemesi ve gerilemesi ile
sonuçlanabilmektedir.
5.
Rüzgarlar üzerinde etkiler. Doğal topogrfayaya bağlı olarak gelişen hakim
rüzgar yön ve hızları, sürtünme etkisinde gerçekleşen değişimlerle farklı özellikler
kazanabilecektir.
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6.
Obruk oluşumları. Bugün özellikler İç Anadolu’da giderek yaygınlaşan obruk
oluşumları ile, tarımsal amaçlı aşırı yer altı suyu kullanımı arasındaki ilişki giderek daha
belirgin bir hal almaktadır.
7.
Güneşlenme ve albedo. Topoğrafyada oluşan değişimler bir yandan albedoyu
değiştirmekte, diğer yandan örneğin var olan bir tepenin ortadan kaldırılması ile faaliyet
alanının güneşlenme süresini de etkileyebilmektedir.
8.
Bakı ve eğim. Topoğrafya üzerindeki faaliyetlerle insanoğlu yamaçlardaki bakı
ve eğim özelliklerini de etkileyebilmektedir. Daha dik yada daha yatay eğimlerin oluşması,
tepelerin ortadan kaldırılması ile bakı özelliklerinin değişmesi bu etkilere örnek olarak
verilebilir.
9.
Evaporasyon ve kapilerite. Yüzey değişimlerine bağlı olarak doğal bir dengede
yaşanan buharlaşma ve kapileritenin özellikleri de değişebilmektedir.
Yukarıda bahsedilen tüm etken ve sonuçlar insanın topografya yada diğer bir ifade ile
jeomorfolojik oluşum ve gelişim üzerine etkilerine dayandırılabilir. Yakın zamana kadar
sadece çevresel ve iklim boyutunda ele alınan insan-doğa ilişkisine, yine doğanın bir parçası
olan topografik özellikleri de katmak gerekir. Böylece bugün sıkça konuşulmaya başlanan
antropojenik jeomorfoloji kavramı da artık nedenleri ve sonuçları bakımından üzerinde
önemle durulması gereken bir konu haline gelmiştir. İnsanın jeomorfolojik oluşum ve gelişim
etmenleri üzerindeki etkisini doğal jeomorfolojik evrimin kesintiye uğraması, yön
değiştirmesi ve degredasyonel şekilde değişimi olarak özetlemek mümkündür.
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Uygulamalar
1.
Kutuplardaki ve kalıcı kar sınırının üzerindeki sahalarda bulunan buzulların
dağılışlarını farklı yıllara ait uydu görüntüleri üzerinden inceleyiniz.
2.

Küresel iklim değişimlerini konu alan bir belgesel izleyiniz.

3.

Bitki örtüsünündeki değişimin şekillenme üzerindeki etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
Kutuplardaki ve kalıcı kar sınırının üzerindeki sahalarda bulunan buzulların
alansal değişimi hangi yönde olmuştur?
2.
Küresel iklim değişimleri üzerinde insanın etkisinin büyüklüğü hakkında neler
söylenebilir?
3.

Köklerini derine salan ağaçlar şekillenme süreçleri üzerinde nasıl etki yapar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde jeomorfolojik oluşumda etkili olan ve özellikle gücünü güneşten ve
dolayısıyla iklimden alan etmenleri öğrendik. Buna göre oluşan morfoklimatik bölgeleri ve
insanın bu süreçler üzerine doğrudan ve dolaylı etkisini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
Kuvvetini yerin iç bölümünden alan, kıvrılma, kırılma, kubbeleşme ve
çanaklaşma veya volkanizma gibi yerkabuğu hareketlerine neden olan süreçleri, iç
etmen ve süreçler olarak tanımlayabiliriz. Oluşum ve gelişimleri itibariyle yerin iç
kuvvetleriyle alakalı olan bu süreçler üzerinde insanın etkisinin ölçüsü nedir?
2.
İzostatik dengenin kısmen de olsa değişimi üzerinde insanın etkisinden söz
edilebilir mi?
3.

Levha tektoniği üzerinde insanın etkisinden söz edilebilir mi?

4.
Küresel iklim değişikliklerine dayalı öztatik pozitif seviye değişimleri ve
taban seviyesi oynamalarında insanın etkisi olabilir mi?
5.
Morfoklimatik bölgeler olarak adlandırılan topografyalarda insanın iklim
özelliklerinde meydana getirdiği veya getirebileceği değişimlere bağlı olarak süreç
değişimleri de yaşanabilir mi?
6.
Akarsu, rüzgâr, buzul, dalga, akıntı, gelgit gibi etmenlerin yerküre
üzerindeki dağılımı da büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisi şekillendirir?
a)

Atmosfer koşulları

b)

Hidrosfer koşulları

c)

Biyosfer koşulları

d)

Litosfer koşulları

e)

İnsan etkileri

7.
İnsanın etkisine bağlı olarak yaşanma olasılığı çerçevesinde aynı sahada
farklı iklim tiplerinin görülmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi gelişebilir?
a)

Kurak topografyalar

b)

Flüvyal topografyalar

c)

Monojenik topografyalar

d)

Polijenik topografyalar

e)

Glasyal topografyalar
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8.
Aşağıdakilerden hangisi ortalama sıcaklıklar ve ortalama sıcaklık
dağılışında görülen değişimlerin sonuçlarından etkilendiği söylenebilir?
a)

Mekanik parçalanma

b)

Depremler

c)

Levha hareketleri

d)

Tsunami

e)

Zemin sıvılaşması

9.
Aşağıdakilerden hangisi ortalama yağış ve ortalama yağış dağılışında
görülen değişimlerin sonuçlarından etkilendiği söylenemez?
a)

Kimyasal ayrışma

b)

Mekanik parçalanma

c)

Su taşkınları

d)

Erozyon

e)

Tsunami

10. Aşağıdaki bölgelerden hangisi basınç ve rüzgâr özellikleri üzerinde görülen
değişimlerin etkilerinden an fazla etkileneceği söylenebilir?
a)

Kurak Bölgeler

b)

Flüvyal bölgeler

c)

Yarı nemli bölgeler

d)

Ekzoreik sahalar

e)

Glasyal sahalar

Cevaplar
(1-5 arası soruların cevapları için metni inceleyiniz. 6a, 7d, 8a, 9e, 10a)
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5. JEOMORFOLOJİK OLUŞUM VE GELİŞİM SÜREÇLERİ
ÜZERİNDE İNSANIN ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde madde ve enerji döngüsü, jeomorfolojik süreçlere insan faaliyetlerinin
etkisi, fiziksel sistemlere dolaylı insan etkisi gibi konular ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Jeomorfolojik süreçlerin jeomorfolojik görünüm üzerindeki etkisi nedir?

2.

İnsan, yeryüzüne müdahale ederek jeomorfolojik gelişim üzerinde etkili olabilir

mi?
3.
Fiziki coğrafya sisteminin bazı tipik etki noktaları ve antropojenik faaliyetler
hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Doğal
Jeomorfolojik Doğal
Jeomorfolojik Ders notu, ppt sunum, video
Oluşum
Ve
Gelişim Oluşum
Ve
Gelişim anlatım, hazırlık soruları.
Süreçleri Üzerinde İnsanın Süreçleri Üzerinde İnsanın
Etkisini kavrar. Bu açıdan
Etkisi
Döngüleri; madde ve enerji
döngülerini
öğrenir.
Jeomorfolojik
süreçlere
insan faaliyetlerinin etkisinin
farkına varır.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Döngü



Madde dögüsü



Enerji dögüsü



Jeomorfolojik süreçler



İç Süreçler



Dış süreçler
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Giriş
Doğal jeomorfolojik oluşum ve gelişim süreçleri üzerine olan insanın etkisi er ya da
geç anlaşılmış ve “Antropojenik Jeomorfoloji” ismiyle yeni bir bakış açısı ortaya çıkmıştır.
Aşağıda jeomorfolojik süreçlerle – insan faaliyetlerinin ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır:
Tüm madde ve enerji akışları, kendinden bağımsız olarak gelişti ve kökeninde doğal
olması göz önüne alınan, önce insan varlığı mevcut oldu. Döngüler, insanoğlu tarafından en
az etkilendiler ve bu nedenle, ‘yarı doğal’ bir durumda dinamik bir dengedeydiler. Madde ve
enerji akışının genel modeli, çok büyük ölçüdeki bir genelleştirmenin sonucudur ve “Küresel
Jeokimyasal Döngü” diye adlandırılan konuyla yakından ilişkili şekilleri yansıtır (Şekil 16).
Jeomorfolojik süreçlerin içindeki coğrafi faktörlerle yakın ilişkisi onaylanabilir ve bu
modelde yorumlanabilir. İnsan toplumu, yaklaşık 10.000 yıllık tarihi boyunca, gittikçe daha
etkili ve etken olan doğal süreçlerle yeryüzünde müdahale içinde olmuştur. Toplum;
akarsular, buzullar, rüzgâr, dalga-akıntılar, çözülme, kütle hareketleri, toprak oluşumu ve
erozyon gibi jeomorfolojik dış etkenlerin herhangi birinden etkilenebilir ve insan etkileri,
böyle süreçlerin herhangi bir safhasında meydana gelebilir. Doğal sistemde, er ya da geç
insan müdahalesinden etkilenmemiş olan tek bir madde yoktur. Değişikliklerin derecesi, insan
müdahalelerinin yoğunluğuna ve bunun yanısıra fiziksel sistemin duyarlılığına bağlıdır.
Jeomorfolojik süreçler üzerinde, antropojenik faaliyetlerin doğrudan bir etkisi olmaksızın,
yeryüzeyi üzerinde etkilere de sahip olabilirler. Onların incelenmelerinde, bir sistem
yaklaşımı analizi ancak yardımcı olabilir.

Şekil 16: Madde ve Enerji Döngüsünün Genel Modeli
(Jeokimyasal Döngü)(Kerenyi, 2010’dan düzenlenerek)(Sayılar: 1 Yağış, 2 Toz, 3 Buharlaşan
deniz suyu damlaları, 4 Gaz kaybı, 5 Gaz üretimi, 6a Akarsular (Çözülmüş ve süspanse madde), 6b
Buzullar, 6c Kıyı erozyonu, 6d Rüzgâr, 7 Sedimantasyon ve sediment depolanması, 8 Kıvrımlanma,
faylanma ve tektonizmayla maddenin bakı’sı.
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Şekil 9’da görüleceği gibi, okyanus sularının etkisi daha geniştir ve milyonlarca yıl
ölçeğindedir. Oysa buradaki daha kısa süren; yağışın yüzeye ulaşması, yüzeysel akış,
buharlaşma, atmosfere tekrar suyun geri dönüşü gibi karalardaki jeokimyasal döngüdeki su
döngüsü, okyanuslara göre kısa periyodlar halindedir. Bu model yukarıda da ifade edildiği
gibi, “Küresel Jeokimyasal Döngü” olarak adlandırılır ve çok büyük bir genelleştirmenin
sonucudur. Döngünün daha yukarı kesiminde iki esnek geosfer; yani atmosfer (havaküre) ve
hidrosfer (suküre) ilişkisi yer alır. Burada yüzeyde meydana gelen süreçler, önem kazanır.
Oysa daha aşağıda litosfer (taşküre) bulunur. Su, madde taşınmasında çok büyük rol oynar.
Karadaki yağış, yüzey ve yer altı sularının yanısıra, deniz suyuna burada büyük görev düşer.
Şekilde coğrafi faktörlerle ilişkili jeomorfolojik faktörler belirlenmiş ve yorumlanmıştır.
Okyanuslardaki sediment birikimi sonucunda sedimanter kayaların oluşumuyla
sonuçlanmıştır. Bunlar daha sonra değişime uğrayarak metamorfizma geçirebilirler. Yeniden
düzenlenerek, plaka tektoniği hareketlerinin istikametinde dağların kıvrımlanmasında yer
alarak yeniden düzenlenmiş bir şekli oluştururlar. Neticede, plaka tektoniği döngüsü; orojenik
yapıları, tektonik hendekleri (trenches), depresyonları vd.’leri gibi çok büyük ölçekli
jeomorfolojik şekilleri kontrol eder. Toprak oluşumu, fiziksel ve kimyasal çözülmenin bir
sonucudur ve bunların arasında biyojenik çözülme öncü bir rol oynar. Yüzeysel yıkanma,
atmosferik yağışa neden olur. Ardından akarsu aşındırması, bir jeomorfolojik şekiller
bölgesinin gelişmesine katkıda bulunur. Daha geniş anlamda, suyla madde taşınması ve
dolayısıyla, jeomorfik hareket, yani buzullar, deniz ve göl kıyıları boyunca dalga erozyonu
yeryüzünü değişime de uğratan önemli süreçlerdir. Suya ilave olarak; rüzgâr kurak ve
yarıkurak sahalarda, toprak ve kaya yüzeylerini (öncelikle pekişmemiş ve bitki örtüsü
olmayan sedimanter kaya yüzeylerini) şekillendirebilir. Bütün bu süreçler, jeomorfik gelişim
için temel faktörlerdir. Bunlardan bazıları, örneğin iç etkenlerin etkisiyle olanlar, insan
faaliyetleri tarafından değişikliğe uğratılamazlar. Ancak, dış etkenlere, kasten veya
kendiliğinden doğrudan veya dolaylı insan faaliyetleri etki edebilir.
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5.1. Jeomorfolojik Süreçlere İnsan Faaliyetlerinin Etkisi
Kayaçların parçalanması, aşındırılması, taşınması, biriktirilmesi temel süreçleri teşkil
eder. Bu işlem ise akarsu, buzul, rüzgâr, dalga, akıntı ve canlılar tarafından gerçekleştirilir. Bu
etmenlerin kinetik enerjilerindeki değişim süreçlerin boyutunu etkileyerek şekillenmede etkili
olmaktadır.
Önemli jeomorfolojik döngüyü gösteren şekil, sadece doğal süreci yansıtır ve yalnız
genel bir bakış sağlar. Yaklaşık 10.000 yılın üzerinde İnsan Toplumunun tarihi boyunca,
doğal süreçler giderek daha aktif ve etkin bir şekilde insan yaşamına katılmışlardır.
Kayalardan ve/veya kilden yapılan ilk yerleşmelerin kurulması, ilk büyük antropojenik, yani
insanın yaptığı jeomorfolojik etkiyi de temsil eder. Çünkü kayalar ve killer yüzeydeki
çanakların oluşumuyla sonuçlanarak kazılmak zorundaydı. Onun tarihi boyunca, insanlık
daha fazla üretim faaliyeti yapmakta, fiziksel çevreyi doğrudan ve dolaylı değiştirmektedir.
Şekil 10’daki şemada jeomorfolojik süreçlere uyarlamakta uygun olduğu düşünülen bazı
antropojenik çevresel etkilerin rolü incelenmektedir.
Önemli yer şekillerinin oluşumuna neden olan iç etkenler, volkanik kökenli tepe ve
dağların volkanizmayla meydana gelmesinin yanısıra, faylanma, kıvrımlanma, dikey yönde
hareketler, yerkabuğunun izostatik olarak çökmesine ve yükselmesine sebep olurlar. Bu
süreçlere, depremler de dâhil olmaktadır. Bu iç etkenlerin ortak bir şekil özelliği, yüzey
üzerinde ölçülebilir yükseklikteki farklılık artışları ve de değişik eğim ve yönelimlerdeki
yamaçların oluşumudur. Böylece yerçekimi, yerkabuğu malzemesinin yer değiştirmelerinde
aktif bir role sahiptir. Aşınma sırasında, hareketsiz duran kayanın direncinin de bir rolü vardır
(Şekil 17).
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Şekil 17: Jeomorfolojik süreçler, bunları etkileyen faktörler ve asıl antropojenik etkilerin
katkısıyla üstün gelen düzensizlik (Kerenyi, 2010’dan düzenlenerek).
Akarsular, buzullar, rüzgâr, dalga ve akıntılar, çözülme, erozyon, toprak oluşumu ve
kütle hareketleri gibi dış etkenlerin tesiri, bir dizi faaliyetler, hatta güneş radyasyonu gibi
olgular için bile değiştirilebilir. Tarım ya da inşaat amaçlı kullanılsa da kullanılmasa da, doğal
bitki örtüsünün yok olmasıyla, toprak ve/veya kaya yüzeyine ulaşan güneş enerjisinin miktarı
bunlarda önemli derecede değişiklikler yapar. Kayaçların ısınması ve soğumasındaki büyük
ölçüde olan bu artış (çıplak kaya yüzeylerinin aşırı sıcaklığı dışa doğru olan aynı zamanda
radyasyon artışıyla yoğunlaşır) ve fiziksel ayrışmanın hızlanması ve sonunda aşınma oranının
artışına katkıda bulunur.
112

İnşaat faaliyetleri de yer yüzeyinin içine ısı girişinin dönüşümünü sağlayabilirler.
Örneğin şehirler gibi nüfusun yoğun olduğu alanlar, gerçekten yağış üzerinde de etki ederler.
Yalıtılmış sızdırmaz yüzeyler, yüzeysel akışta kuvvetli bir etki oluştururlar ve su erozyonunun
belirleyici bir faktörüdürler. Karayolları ve otoyollar, demiryolu hatları ve diğer doğrusal
yapılar, önemli ölçüde suyun jeomorfik faaliyetine göre belirlenir.
Tarım ve orman yönetimi uygulamaları da, büyük ölçüde yüzey akışını değiştirebilir:
Geniş ve açık kesimler hızlı aşınmaya uğrayabilir, çünkü bitki örtüsü tarafından korunmuş
olan yağış miktarı aniden düşebilir.
Örneğin teraslama gibi toprak koruma önlemleri, verimli yağmur suyunu tutmada
hedeflenir, yüzeysel akış miktarında bir azalmayla sonuçlanır ve böylece
olumsuz etkisi olur. Düzleme ve diğer faaliyetler, doğrudan jeomorfolojik sonuçları
oluşturabilir.
Setler, barajlar gibi sel kontrolü amaçlı hidrolojik önlemler, morfolojik süreçlere hem
doğrudan ve hem de dolaylı etki eder: Onlar yeni yer şekillerini oluşturmanın yanı sıra,
kanal/hendek erozyonunun (gully) sürecini belirler ve hatta sediment birikimine bile neden
olurlar.
Erozyonda atmosferik kirliliğin etkisini tahmin etmek zordur. Ancak,
kükürt dioksit, azot oksitler, amonyak gibi kirleticiler dikkate alındığında önemli miktarda
atmosfere erişirken, kimyasal değişime uğrayabilirler ve sonuç olarak, asidik çökelme, yer
yüzeyinde kolaylıkla yer alır ve bu açıkça görülür. Asidik maddelerin kimyasal ayrışma
sürecini yoğunlaştırması ve artan erozyonla sonuçlanması netleşir. Bu, düzensizlikteki
(irregulation) artışla eşlik edilir.
Düzensizlik, enerji miktarını gösteren bir durumun bir termodinamik parametresidir ve
bu, çalışma şeklinde bir sistemden başka bir sisteme transfer edilebilir. Sistem düzensizliği,
sıfır (0) olduğunda, onun toplam enerjisi, iş için uygulanabilir. Onun mekanik işe
dönüştürülebilir enerjisi sıfır olması ihtimalinde, sistem düzensizliği maksimum düzeyine
ulaşır. Şekil 17'de görüldüğü gibi, kimyasal ayrışma, aşınma, taşınma ve birikim gibi
jeomorfik süreçler, düzensizlikte bir artışa eşlik ederler. Burada, fiziksel, kimyasal ve birleşik
kimyasal-fiziksel süreçler çalışır.
İnsan kaynaklı iklim değişimi, aslında bir şekilde bütün dış etkenlerin çalışmasını
düzenleyerek jeomorfolojik süreçlere etki eder. Miktar, zaman dağılımı, yoğunluk gibi yağış
ve sıcaklıkta lüzumlu değişiklikleri gerektirdiği açıktır, iklimde herhangi bir değişiklik
olduğunu açıkça ortaya koyar. Bulutluluk derecesi değişirse, güneş radyasyonu da
değişikliklere uğrar. Açıkçası genel hava sirkülasyonu sabit kalması gerekir ve dolayısıyla,
rüzgâr koşulları ve bir sonucu olarak, deflasyon oranı da değiştirilir. İklim değişimi de buzul
süreçleri üzerinde bir etkiye sahiptir. Daha soğuk ve daha nemli dönemlerde buzulların
transgresyonu yani ilerlemesi, buz hareket hızının artışına neden olduğu iyi bilinir. Fakat,
aksine örnekler de bulunabilir. Bugün, buzulların büyük çoğunluğu geri çekiliyor, yani eriyor
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ve bu iklimin ısınması ile ilgilidir. Ayrıca, insan kaynaklı iklim değişimi, kayaçların fiziksel
ve kimyasal çözülmesini önemli ölçüde değişikliğe uğratacağı açıktır.
Jeomorfik süreçler üzerinde, ikliminin bütün bu görünen önemli etkilerine rağmen,
antropojenik jeomorfolojinin bazı temsilcileri insan kaynaklı iklim değişikliğinin insan
kökenli bir etkisinin olduğunu düşünmüyorlar. Aslında bu, önemli jeomorfolojik sonuçlarının
yer aldığı çok sayıda büyük doğal iklim değişimleri, dünya tarihi boyunca açıklanmıştır ve
günümüz jeomorfolojik süreçleriyle iklim faktörlerinin antropojenik karakteri ne ölçüde
dikkate alınabileceğine pratikte karar vermek imkânsızdır. Oysa etkili bir şekilde iklim etkisi
altında gelişmekte olan bir yer şekli, kökeni antropojenik menşeyli kabul edilir.
Doğal aşınım sürecine ilave olarak, birikimin derecesi; tarım ve ormancılık, toprak
koruma ve su yönetimi ölçümleri önlemleriyle büyük ölçüde düzenlenir.
Toplumun herhangi bir jeomorfolojik dış etken tarafından etkilendiği görülebilir.
Bunun yanısıra insan etkileri böyle süreçlerin herhangi bir aşamasında bulunabilir. Çünkü yer
şekilleri, insan etkisinin derecesine bağlı, antropojenik süreçlerin bir sonucu olarak gelişir.
Bunun daha açık ve kolayca tanımlanması, belirli durumlarda olur. Ancak, hazırdaki şekli
sınıflandırmak için diğerlerine de detaylı analiz gerektirir. Araştırmacıların çalışmaları, doğal
sistemlerin karşılıklı ilişkileri “bilgisayar ağı” ile karmaşıklaştırılarak zorlaştırılmıştır. Bir
başka değişle, herhangi bir fiziki elementin üzerindeki bir etkisi, diğer faktörlerin üzerinde
çok sayıda dolaylı etkilere neden olur.

5.2. Fiziksel Sistemler Üzerinde Dolaylı İnsan Etkisi
Yer şekilleri, fiziki coğrafya sistemlerinin bir unsuru olarak kabul edilir. İnsanların
ortaya çıkmasından önce de, fiziki coğrafya sistemlerinin faktörleri, örneğin; topografya yani
yer şekilleri, yüzey suları ve yer altı suları, hava/iklim, kayalar, toprak ve bitki örtüsü vardı.
Coğrafya literatürüne bakıldığında, bu terimlerin isimlendirilmesinde büyük ya da küçük
çeşitli farklılıklar olabilir. Bir fiziksel unsur olarak bunların arasındaki en önemli fark,
havanın yerine ikliminin gösterge olduğudur. Hava, su, organik dünya, toprak ve kayalar,
çeşitli önemli özellikler için temsil edilirler. İlk ikisi olan, yani hava ve su, belirleyici taşıma
etkenidirler. Böylece jeomorfolojik süreçlerde temel bir rol de oynarlar.
İklim, açıkçası, havadan yoğunluğu daha çoktur ve özelliği de farklıdır: Fiziki
coğrafya faktörlerinin karşılıklı ilişkisinden çevre bileşkesinin bir durumu; örneğin 2 m
yüksekliğindeki hava sıcaklığı, rüzgâr hızı yani hava akımının yatay bileşeni, havanın bağıl
nemi ve diğerleri gibi atmosferik parametreler tarafından esas alınarak tanımlanır. Bu esnada,
yeryüzüne ait bütün organik sistemin işleyişini sürdüren, güneş radyasyonu da temel bir
faktördür.
Bu tür nedenlerden dolayı, fiziki coğrafya sistemindeki modelde havanın yerine
iklimin kullanılması, sistemin daha kapsamlı olduğunu gösterir.
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Topoğrafya üzerinde olan değişime özel bir odaklanmayla, insan aktivitelerinin bazı
karakteristik etkileri tarafından neden olan bütün sistemde, fiziki coğrafya sisteminin içindeki
sistem unsurlarının arasındaki karşılıklı ilişkileri ve değişikliklerini inceleyelim (Şekil 18).

Şekil 18: Fiziki coğrafya sisteminin bazı tipik etki noktaları ve antropojenik faaliyetler
(Kerenyi, 2010 pp:21’den düzenlenerek).
Şekil 11’de farklı geometrik şekiller, sistem unsurlarının belirleyici önemli özelliğini
gösterir. Dört adet olan dikdörtgenler; iklim, relief, kayalar ve su gibi ağırlıklı olarak
inorganik doğal unsurları temsil eder. Tek bir daire yaşanan Dünya’yı gösterir. Yine tek bir
sekizgen ise, organik ve inorganik olan topraklar arasındaki esas geçişliliği işaret eder. Bu
zengin bitki örtüsünün altında doğal suların var olduğu kaçınılmaz bir gerçektir, ama bunun
hidrosferin kütlesi ile karşılaştırılması çok marjinaldir, yani anlamsızdır. Bir inorganik etken
olarak suyun hâkimiyeti ileri sürülmemelidir. Kerenyi’nin bakış açısından, jeomorfolojik
gelişimde akan suyun mekanik enerjisinin rolü de dikkate alınır ve bu bağlamda suda yaşayan
organizmaların miktarı önemsizdir.
Toprak, birçok açıdan farklı bir durumdur. Bu tabaka, bazen sadece 20-30 cm ve genel
olarak 1.5 m derinliğinde jeomorfolojik süreçlerin “tampon tabakası”dır. Toprağın humus
tabakasının partikülleri, yeryüzünden rüzgâr ya da su ile yüzeyden aşındırılırken; toprağın alt
sınırındaki kesiminde, inorganik kayalar biyojenik ayrışma’ya maruz kalarak dolayısıyla,
toprak oluşumu gerçekleşir. Bu iki süreç dengeli olduğunda, toprak tabakasının kalınlığı
sabittir. Oysa aşınan yamacın yüzeyi, bir madde kaybına uğrar. Burada, ya aşınmaya bağlı
olarak özellikle boyuna çizgiler olur ya da morfolojik değişimleri izleyen yüzey üzerinde
süreklilikler meydana gelir.
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Toprak, organik ve inorganik çevre unsurları arasındaki geçiştir ve göz önüne alınan
temel süreçlerin içinde yeraldığı örneğin humus formasyonu, onun son derece zengin bitki
örtüsü tarafından belirlenir. Topraklar da, üstün nitelikli bitki örtüsünün kök sistemlerinin
içiçe geçmesinden meydana getirilir. Bitki örtüsü ve topraklar, birbirinden vazgeçemezler:
bitki örtüsü onun yaşaması için gerekli su ve besini sağlar. Hâlbuki bitki örtüsünün ortadan
kaldırılması; örneğin toprak erozyonunun hızlandırılması, toprak kaybıyla sonuçlanır.
Kerenyi 2010’a göre, bu, bahsedilen sistem modelinde bitki örtüsü (biota) ve toprak
arasındaki karşılıklı ilişkinin gösterilmesini destekler. Fiziki Coğrafya Sistemleri’nde bunun
en yakın karşılıklı ilişkilerden biri olduğu ileri sürülmektedir.
Yukarıda bahsedildiği gibi, kayalar üzerinde örneğin biyojenik ayrışma gibi bitki
örtüsünün etkisi, birçok durumda doğrudandır. “Öncü bitkiler” diye adlandırılanlar bitkiler,
çıkardıkları kök asitleriyle çıplak kayalar üzerine yerleşebilirler ve mikro-organizmalar
onların kökleriyle simbiyoz yani ortak bir yaşam oluştururlar ve toprak oluşum sürecini
tetiklerler. Bu sırada, kayacın sertliği ve kimyasal bileşimi, kayaların üzerinde ne tür
canlıların yaşama yeteneğinin olduğunu belirler.
Su, organik dünyanın gerekli bir yaşam koşuludur; ancak, hazırdaki bir coğrafi
bölgenin su dengesi üzerinde yüzeydeki bitki örtüsü, kısmen terleme aracılığıyla, kısmen de
yüzeysel akışı engellemesiyle önemli bir etki yapar. Suyun varlığı da, kayanın ayrışma
süreçlerini belirler ve kayanın bir kısmının su deposu olmasında onun yapısına bağlı olarak
rol oynar; bunun yanısıra yüzeysel akış miktarını da belirler. Benzer karşılıklı ilişki, toprak
ile su arasında gözlemlenir.
İklim, bir yandan organizmaların ve stenetopik ve ötritopik türler biçimdeki birleşik
türlerin yaşam koşullarında doğrudan bir etkiye sahiptir. Kuşkusuz, iklim faktörleri inorganik
çevre unsurlarına kuvvetli etki yapar; örneğin sıcaklıkla artan farklılıklar fiziksel ayrışmayı
geliştirir; düşük nemlilikteki daha sıcak hava, buharlaşmayı arttırır. İklim, aynı zamanda
topografyanın oluşumu için belirleyici bir faktördür. Çünkü yağış azalışı ve rüzgârın ikisi de,
yer şekillerinin sürekli değişikliğinde güvenilir önemli sonuçlarının belirli bir miktarını taşıma
kapasitesine sahiptir.
İklim üzerinde; inorganik çevre unsurlarının reaksiyonu, aynı zamanda iyi bilinen
olağanüstü olayların hatırlanmasıyla temsil edilmektedir. Kaya yüzeyinin rengini, yansıyan
radyasyonun derecesi, ısınan havanın kayadan içeriye girmesi belirler. Su, dengeli iklim
koşullarında, daha yüksek ısı kapasitesi tarafından katkıda bulunur; su yüzeylerinin
uzantısında, doğrudan buharlaşmanın seviyesi üzerinde bir etkiye sahiptir. Farklı
topografyalarda yamaçların eğimi ve bakısı, çeşitli lokasyonlarda radyasyon saçınımının
değerini değiştirir ve mikro ve/veya mezo iklimlere, yani yerel iklimlere önemli ölçüde etki
eder.
Kerenyi 2010’a göre; oluşturduğu bu modelin ilişkilerinin iç sisteme rağmen, sadece
kaba bir şekilde temsil edilmiştir. O halen oldukça karmaşık görünür. Kerenyi’nin görüşüne
göre, detayda karşılıklı ilişkileri tanımlamayı hedeflememesine rağmen, fiziki coğrafyada tam
116

bir ders konusu olabileceğini ileri sürer ve ona göre, aslında bu unsurlara dikkat çekilmesi
amaçlanmıştır, aslında fiziki coğrafya sistemlerinin unsurları daha yakından birbirleriyle
ilişkilidirler. Böylece unsurlardan herhangi birinin etkisi, daha çok unsurun değiştirilmesine
asla sınır olamayacaktır.
Antropojenik şekillerin gelişimi üzerine çeşitli antropojenik faaliyetlerin hem
doğrudan hem de dolaylı etkisi Şekil 3’de gösterilmiştir. Bazıları aşağıda ele alınacak ve
hazırdaki antropojenik müdahalenin sonuçları kısaca analiz edilecektir.
İnşaat yapımı öncesinde, genellikle arazinin düzleştirilmesi yapılır. Topoğrafik
şekillere bağlı olarak, sınırlandırılmış veya daha karmaşık jeomorfolojik bir değişim buna
eşlik eder. Bazı durumlarda hatta doğal çevrede doğrudan bir hasarla da sonuçlanır. Örneğin
Budapeşte’deki Buda tepelerinde kentsel gelişim sonucu olarak (Foto 10), birçok küçük
mağara tahrip edilmiştir. Aralarında taraçalar, karayolları veya başkalarının olduğu insan
yapımı yer şekillerinin oluşması, kaçınılmaz arazi düzeltmesi ile sonuçlanır.

Fotoğraf 10: – Budapeşte Kalesi’nden kuzeye; kenti ikiye ayıran Tuna Nehrine, solda eski
kenti oluşturan Buda’ya ve sağda yeni kenti meydana getiren Peşte kesimlerine bakış
(Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2014).
Yüzeyin doğrudan dönüşümüne ilave olarak; inşaat çalışmalarının da diğer sonuçları
vardır. Yapı faaliyetlerinin sonucu olarak yüzeysel akış, yamaç açısının değiştirilmesi ya da
yüzey izolasyonu tarafından lokal olarak yeniden düzenlenir. İkinci durumda, değişken
geçirimliliği olan yapay malzemeler, oldukça geniş bir alanda uygulanır. Erozyonun hızı bir
dereceye kadar yüzeysel akış suyu miktarının etkilemesiyle yeniden düzenlenebilir ve onun
hızı da modifiye edilir: O ya artar ya da sona erdiğinde, örneğin bütün yağmur suyunun
yüzeysel akış miktarı kanalize edilir.
Yukarıda sözü edilen müdahalelerin herhangi birisinde bir değişiklik oluşursa oluşsun,
orada buharlaşma-terlemenin oranında bir değişim olabilecektir. Bunun yanısıra, yüzey
örtüsünde radyasyon yansımasına bağlı olarak, örneğin mikroklima da etkilenecektir.
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Arazi düzeltmelerinin sonucu, toprağın çoğunun ve bitki örtüsünün tahribidir. Peyzajın
restorasyonunun bazı çeşitleri, genellikle yapıdan sonra yapılmış olmasına rağmen, bu “yeni
biota”, biyolojik çeşitlilikte ve onların uyum sağlama yeteneğinde, doğal ya da güya-doğal
ekosistemlerle karşılaştırılamazlar. Yapay ekosistemlerde, bu temel şekiller yoktur.
Bir örnek olay incelemesi aşağıda sunulmuştur: Birincil amaç topografyanın
değiştirilmesi değildi. Fakat bir barajın inşaası, sistem kanalları ve sulama amaçlı baraj
gölünün bağlantılarla ve onunla birleştirilmesiydi. Büyük Macar Ovasındaki Tisza Nehri
üzerinde yapılan Kisköre Baraj Planının yapımı sırasında, arazide değişiklikler yapılmadan
böyle bir yatırım başarılı olamayacağı çalışmaların ilk aşamasında zaten belliydi. Bu
incelemede arazi düzeltmesi gömülü (örtülü) olarak yapıldı. Çok önemli bir alan, kentsel bir
alan içindeki ortalama bir inşaatla kıyaslandı. Baraja ek olarak, sel kontrol setlerinin
kurulması gerekli görüldü. Kanal sisteminin büyük hafriyat işleri, sadece çizgisel kanal yatak
formlarının kuruluşunu değil, aynı zamanda kazılan toprağın birikmesini de kapsıyordu.
Oysa, birincil amaç, sulama için su teminiydi ve peyzajda herşey değişti: Muazzam durgun su
kütlesi yüzeyi, buharlaşmayı arttırıyor; çevredeki aşırı sıcaklıklar ılımlı hale geliyor; yer altı
suyu seviyesini yükseltiyor ve etraftaki yaşam çevresi değişiyor. Taşkına uğramış alanda,
karasal organizmalar, ya mahvoldular veya başka bir yere göç ettiler. Toprak örtüsü tahrip
edildi. Halbuki, lotik habitatlarda yaşayan organizmalar, tipik diğer laküstr çevredekilerle yer
değiştirdiler. Bu artan su basması, kayaların üstünde bir baskı yapacak ve onların tekrarlayan
tasmanları yani çökmeleri, çevrede hafif deprem sarsıntılarını tetikleyecektir (Yüksek relief
alanlarında arazi düzeltmesi, toprağın ‘desteği’ veya kaya tabakaları söküldüğünde,
heyelanlara ya da kaya düşmelerine neden olabilir).
Orada, er ya da geç insan müdahalesinin etki etmediği, tek bir doğal sistem unsuru
kalmayacaktır.
Yukarıda bahsedilen gerçeklerden çıkarılan sonuç basittir: Şekil 18’de gösterilen
herhangi bir insan aktivitesi, bir dereceye kadar fiziki sistemin bütün unsurlarının değişimine
mutlaka dolaylı etkileri vardır. Değişikliklerin derecesi, insan müdahalesinin yoğunluğuna,
bunun yanı sıra fiziki sistemin hassasiyetine bağlıdır. Faaliyetlerin planlanması sırasında
doğrudan topoğrafik değişikliklere neden olması, böylece dolaylı etkilerin analize edilmesi
için önemlidir. Bununla birlikte, bir başka bakış açısıyla: Jeomorfik süreçlerde insan faaliyeti
olmadan doğrudan bir etki, yüzeyde çeşitli sonuçlar da doğurabilir. Onların incelenmelerinde,
bir sistem yaklaşımı analizi yardımcı olur. Burada, çevre felaketlerini en aza indirmek için
vurgu yapılmıştır. Toplumun üretim faaliyetleri, fiziki sistemlerin duyarlılığına göre
ayarlanmalıdır.
Neticede, insan faaliyetlerine bakıldığında iç etkenler’e dayalı volkanizma, depremler
ve tektonik hareketler, insan faaliyetleri tarafından çok fazla değişikliğe uğratılamazlar. Bir
volkanın patlaması sonucu birkaç kilometrelik kül bulutu içinde biriken birkaç metre
kalınlığındaki kül yığınları altında volkanın kenarlarında yerleşmelerde toplu ölümler olduğu
gibi, karşılığında Sicilya Adasındaki Etna vb. gibi volkanlarda ise insan eliyle açılan lâv
kanalları vasıtasıyla lâv akışına yön verilebilmekte ve en azından can ve mal kaybı
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önlenebilmektedir. Ancak bu iç etkenlerin geneli bakımdan neredeyse çok az, önemsiz ve
geçici bir önlemdir.
Ancak akarsular, buzullar, rüzgâr, dalga ve akıntılar gibi dış etkenler’e karşı insan
faaliyetleri doğa kurallarına uymak şartıyla daha planlı ve sistemlidir. Ancak gerek keyfi ve
gerekse kendiliğinden olan bu insan faaliyetlerinin sonucu; genelde olumlu ve zaman zaman
da olumsuz örneklerle nihayetlenebilir.
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Uygulamalar
1.

Erozyon Süreçlerini araştırınız.

2.

Kütle Hareketleri Süreçlerini araştırınız.

3.

Plaka tektoniği döngüsünü araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Ormansızlaştırma faaliyetleri erozyon süreçlerinin hızını nasıl etkiler?

2.
Yol yarmaları ile yamaç stabilitesinin ve dengesinin bozulması arasında ne gibi
ilişkiler söz konusudur?
3.

İnsanın iç süreçler üzerindeki etkisinin boyutları hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, döngüler; madde ve enerji döngüsü ilk girişte anlatıldı. Jeomorfolojik
süreçlere insan faaliyetlerinin etkisini öğrendik. Fiziksel sistemlere dolaylı insan etkisi
örneklerle açıklandı.
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Bölüm Soruları
1.

“Küresel Jeokimyasal Döngü” nedir? Tanımlayınız.

2.
“Küresel Jeokimyasal Döngü” olarak adlandırılan ve çok büyük bir
genelleştirmenin sonucunda; döngünün daha yukarı kesiminde iki ve yer altında bir esnek
geosfer ile ilişkisi vardır. Bunlar nelerdir?
3.
………………… hareket; yani buzullar, deniz ve göl kıyıları boyunca dalga
erozyonu yeryüzünü değişime de uğratan önemli süreçlerdir. Aşağıdakilerden hangisiyle
yukarıda ifade doğru olarak tamamlanabilir?
a.

Jeolojik

b.

Jeokimyasal

c.

Jeomorfik

d.

Jeodezik

e.

Jeofiziksel

4.
“Yaklaşık 10.000 yılın üzerinde İnsan Toplumunun tarihi boyunca, doğal
süreçler giderek daha aktif ve etkin bir şekilde insan yaşamına katılmışlardır.
………………… ve/veya …………………… yapılan ilk yerleşmelerin kurulması, ilk büyük
antropojenik, yani insanın yaptığı jeomorfolojik etkiyi de temsil eder.” ifadesi aşağıdaki hangi
ikili ile tamamlanabilir?
a.

Kayalardan - kilden

b.

Taştan - kireçten

c.

Tuğladan - briketten

d.

Tuğladan - kilden

e.

Kayalardan – tuğladan

5.
“İnsanlık tarihi boyunca, insanoğlu daha fazla üretim faaliyeti yapmakta, fiziksel
çevreyi ………………… ve …………… değiştirmektedir.” ifadesine göre yukarıdaki
boşlukları tamamlayınız.
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6.
“Erozyonda atmosferik kirliliğin etkisini tahmin etmek zordur. Ancak,
………………………….., ………………………….. ve
…………………….. gibi
kirleticiler dikkate alındığında önemli miktarda atmosfere erişirken, kimyasal değişime
uğrayabilirler ve sonuç olarak, asidik çökelme, yer yüzeyinde kolaylıkla yer alır ve bu açıkça
görülür. Asidik maddelerin kimyasal ayrışma sürecini yoğunlaştırması ve artan erozyonla
sonuçlanması netleşir. Bu, düzensizlikteki (irregulation) artışla eşlik edilir.” ifadesine göre
yukarıdaki boşlukları tamamlayınız.
7.
“İnsan kaynaklı iklim değişimi, aslında bir şekilde bütün dış etkenlerin
çalışmasını düzenleyerek jeomorfolojik süreçlere etki eder. Miktar, zaman dağılımı, yoğunluk
gibi yağış ve sıcaklıkta lüzumlu değişiklikleri gerektirdiği açıktır, iklimde herhangi bir
değişiklik olduğunu açıkça ortaya koyar. Bulutluluk derecesi değişirse, ……………………..
değişikliklere uğrar. Açıkçası genel hava sirkülasyonu sabit kalması gerekir ve dolayısıyla,
rüzgâr koşulları ve bir sonucu olarak, deflasyon oranı da değiştirilir. İklim değişimi de buzul
süreçleri üzerinde bir etkiye sahiptir.” İfadesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanabilir?
a.

Sıcaklık da

b.

Güneş radyasyonu da

c.

Yağış da

d.

Basınç da

e.

Nem de

8.
“Yer şekilleri, fiziki coğrafya sistemlerinin bir unsuru olarak kabul edilir.
İnsanların ortaya çıkmasından önce de, fiziki coğrafya sistemlerinin faktörleri, örneğin;
topografya yani yer şekilleri, yüzey suları ve yer altı suları, hava/iklim, kayalar, toprak ve
bitki örtüsü vardı.” ifadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru ( )

Yanlış ( )

9.
“…………………… organik dünyanın gerekli bir yaşam koşuludur; ancak,
hazırdaki bir coğrafi bölgenin …………………. dengesi üzerinde yüzeydeki bitki örtüsü,
kısmen terleme aracılığıyla, kısmen de yüzeysel akışı engellemesiyle önemli bir etki yapar.”
ifadesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a.

Oksijen

b.

Kayalar

c.

Toprak

d.

Hava
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e.

Su

10. “İnsan faaliyetlerine bakıldığında iç etkenler’e dayalı olarak insan faaliyetleri
tarafından doğal ortam çok fazla değişikliğe uğratılamazlar.” ifadesine dayalı olarak
aşağıdakilerden hangi grup bu iç etkenlere örnek oluşturur?
a.

Buzullar, rüzgârlar, akıntılar

b.

Ayrışma, sellenme, toprak oluşumu

c.

Akarsular, dalgalar, kütle hareketleri

d.

Volkanizma, depremler, tektonik hareketler

e.

Heyelanlar, çözünme, erozyon

Cevaplar:
1- Madde ve enerji akışının genel modeli, çok büyük ölçüdeki bir genelleştirmenin
sonucunda oluşan döngüdür.
2- a) atmosfer b) hidrosfer c) litosfer
3- c) Jeomorfik
4- a) Kayalardan – kilden
5- doğrudan - dolaylı
6- kükürt dioksit, azot oksitler, amonyak
7-b) Güneş radyasyonu da
8- Doğru
9- e) Su
10- d) volkanizma, depremler ve tektonik hareketler
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6. İNSANIN, YER RÖLYEFİNDE OLUŞTURDUĞU YAYGIN
DEĞİŞİKLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde en yaygın insan faaliyetlerinden olan yol güzergâhlarının geçirilmesi,
oygu ve dolgu yapımları, zirai faaliyetler, maden yatakları açma, kıyı ovaları, sun'î ada yarımada ve platformlar üzerinde dolgu zeminlerin yapılması, höyük yapımı, gölet - baraj
yapımı ve derivasyon kanal ve tünellerinin açılması, bataklıkların ve sığ göllerin kurutulması,
aysbergler ' in tahribi gibi insan faaliyetleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Jeomorfolojik süreçlerin jeomorfolojik görünüm üzerindeki etkisi nedir?

2.

İnsan, yeryüzüne müdahale ederek jeomorfolojik gelişim üzerinde etkili olabilir

mi?
3.
Fiziki coğrafya sisteminin bazı tipik etki noktaları ve antropojenik faaliyetler
hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İnsanın
Faaliyetleri
İle İnsanın
faaliyetleri
ile Ders notu, ppt sunum, video
Yeryüzü
Rölyefi'nde yeryüzü
rölyefi'nde anlatım, hazırlık soruları.
Oluşturduğu
Yaygın oluşturduğu
yaygın
Değişiklikler
değişikliklerin farkına varır.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Yol



Dolgu



Kazma



Taraçalama



Madencilik



Höyük



Arkeoloji



Yapay Göl



Gölet



Kurutma



Ötrofikasyon
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Giriş
İnsanın faaliyetleri ile yeryüzü rölyefinde yaygın değişiklikler söz konusudur. Bunlar
ulaşım ağları inşa etmek. Kıyı sahalarına müdahale etmek, ziraat faaliyetleri gerçekleştirmek
te sayılabilir.
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6.1. Yol Güzergâhlarının Geçirilmesi, Oygu ve Dolgular
Ulaşım ağlarının yapılması ile akarsu vadileri kesintiye uğrayabilir bu ise sürecin
sonlanmasına, vadinin gerisinde göllenmesine, yoldan ileriye ise kuru vadilerin ortaya
çıkmasına yol açabilir. Köyleri, kasabaları ve kentleri birbirine bağlayan yolların yapımı bazı
kriterlere göre olmaktadır. Hiç şüphesiz, karayolu ve tren yolu güzergâhlarının seçimi ve
geçirilişinde arazinin strüktür (jeolojik yapı), rölyef, iklim ve hidrolojik özellikleri dikkate
alınır. Ancak, bir bölgede bu dört ana faktörün yol yapımı için her yönüyle uygun geleceği
söylenemez.
Bel-boyun görünümünde boğazlar-tüneller, çukur yerlerde dolgu ile oluşturulan sırtlar
bu başlık altında değerlendirilecektir.
Güzergâh boyunca yerine göre hafr edilecek (kazılacak) alanlar olduğu gibi yerine
göre de dolgu alanları olmaktadır.
Hafr edilen yerler ekseriya, nispeten yüksek tepe ve sırtlardır. Buralardan alınan
malzeme yol güzergâhının çukur yerlerine dolgu olarak serilmekte; dolayısı ile çukurluğun
başlangıç ve bitiş yeri arasında çizgisel bir sırt - set oluşturulmaktadır. Malzemenin hafr
edildiği yer ise bir Boğaz ’a bir Boyun’a ya da açılmış bir tünele benzetilebilir. Buralar,
yüksek dağların zirvelerinde görülen geçit ve boyunlar gibi algılanabilir.
Yamaç arazilerinin eteklerinden geçirilen yol güzergâhında yerine göre erozyon, kaya
göçmeleri, heyelânlar meydana gelmektedir. Bunları önlemek bir zorunluluktur. Ancak
burada bir maliyet artışı söz konusu olmaktadır.
Eğimli yamaç eteklerinden geçirilen yol yapımına bağlı kütle hareketleri meydana
gelebilmektedir. Erozyon ve kütle hareketleri doğal faktörlerin etkisiyle meydana geldiği gibi,
insan müdahalesi ile de oluşmaktadır. Yamaç arazilerde;


Yamacın yapısına giren litolojik birimler ile bunların tektonik durumu,



Yamaç eğimi ve eğim derecesi,


seyrekliği,

Yamacın bitki örtüsü ile kaplı olup olmaması, bitki örtüsünün sıklığı ve



Yamacın Vadi yamacı, Göl yamacı, Deniz - Okyanus yamacı olup olmadığı,



Kaide seviyesine göre yükselti farkı,



İklim özellikleri, ... Yamaç Rölyefi’nin gelişiminde etkili olan hususlardır.

Burada, üzerinde durulması gereken husus Yamaç Stabilitesi’dir. Yamaç Dengesi’nin
korunmasıdır.
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Eğimli yamaç arazilerde erozyon az veya çok gerçekleşir. Bu çerçevede şu hususlara
yer verebiliriz.
Sağanak hâlindeki yağmur ve dolu yağışlarının zemine çarpması ile oluşan erozyon,
diğer yandan sathî akışlı sular ile kanalize olmuş suların yamaç arazilerde oluşturduğu fiziksel
erozyon, ayrıca kimyasal reaksiyonla oluşan erozyon doğal zeminde tahribata yol açmaktadır.
Tahribat, yerine göre oldukça büyük boyutlara erişmekle afet hâlini almaktadır. Bu tür afetler
genel bir ifade ile toprak erozyonu adıyla bilinmektedir. Toprak erozyonu eğimin fazla olduğu
yamaç arazilerde hadd safhaya erişmekte ve büyük kayıplar olmaktadır.
Ancak her yamaçta kaya göçmeleri ve heyelân meydana gelmez. Heyelân, her türlü
çözülme - çözünme enkazının altında temele ait formasyonların bir bölümü veya tamamının
yer değiştirmesi hâdisesidir.
Yamaç arazilerde, yukarıdaki kriterlere göre yamaç stabilitesini bozacak hafriyat
yapılacak olursa bu durum kütle hareketlerini tetikleyici - körükleyici olacaktır.
Yol güzergâhlarının geçirilişine özgü yol yapım çalışmalarında Yamaç Stabilitesi ile
ilgili bilgi noksanlığı var ise, bu konuda yeterli çalışma yapılmamış ve uzmanların görüşleri
alınmamış, ise kayaç göçmeleri ve heyelân enkazı ile yol ulaşıma kapanır yerine göre mal ve
can kaybı olur. Keza yerleşim birimlerinin olduğu yerlerde de benzer sonuç yaşanılabilir.
Bu gelişmeler çerçevesinde Yamaç Rölyefi yeni bir görüntüye bürünür. Çok sınırlı bir
alanda da yamaç rölyefinde bu değişiklik “insan yapımı rölyef’den başka bir şey değildir.
Ülkemizde ve Dünya’nın muhtelif yerlerinde benzeri görüntüler vardır (Fotoğraf 11, 12, 13,
14).

Fotoğraf 11: Yamaç arazilerde yol yapımına bağlı meydana gelen heyelân ve oluşan
deformasyon
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Fotoğraf 12: Beşeri müdahale ile yamaç dengesinin bozulması ile oluşan heyelân ve yeni
rölyef

Fotoğraf 13: Karayolu yapımına bağlı oluşan kayaç düşmeleri ve topografyadaki etkileri
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Fotoğraf 14: Tren yolu’nun inşası ve titreşimlerin tetiklemesiyle oluşan yamaç
hareketi ve topografyadaki yeni görünüm

6.2. Zirai Faaliyetleri İçin Yapılan Taraçalı Yamaçlar
Yamaçlar ve Yamaç Rölyefi, Jeomorfoloji’nin konuları arasında yer almaktadır. Çok
çeşitli yamaç vardır. Vadi yamaçları Göl, Deniz - Okyanus kıyı gerisi yamaçları, Volkan
konileri, Krater ve Kaldera Yamaçları bunlardan bazılarıdır.
Yüksek Dağlar ve Platolar’ın hâkim olduğu ülkelerde Yamaç Araziler yaygındır. Buna
mukabil ziraat sahaları (Ovalar) oldukça sınırlıdır. Bu sebeple, yamaç arazilerden azamî
ölçüde yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu çerçevede eğimin azaltılması, erozyonun
önlenmesi öncelikli konudur. Nitekim yamacın topoğrafik eğimi ve diğer özelliklerine göre
yükselti kademeleri (taraçalı basamaklar) oluşturularak erozyonu önlemek, keza buralarda
zirai faaliyeti sürdürmek bir zorunluluk hâline gelmiştir. Ülkemizde ve Dünya’nın diğer bazı
ülkelerinde, bu tür faaliyetler Eski Çağ’dan bu yana hep devam edegelmiştir (Fotoğraf 15).
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Fotoğraf 15: Filipinler’de Luzon Adasının eğimli yamaçlarında yapılmış kademeli taraçalı
basamaklar
Peru’da İnka İmparatorluğu Dönemi’nden kalma taraça basamaklı yamaçlar, ayrıca
Filipinler’de Luzon Adasında da benzer taraça basamaklı yamaçlar birer misal olarak
gösterilebilir.

6.3. Maden Yatakları ve Yer Altı Suları İşletmeciliğine Özgü Olarak
Yüzeyde ve Yer Altında Meydana Gelen Deformasyonlar
Maden yatakları ile yer altı sularının işletilmesinin bir sonucu olarak, topografya
sathında ve yer altının muayyen derinliklerinde zaman içerisinde bazı değişmeler meydana
gelmektedir. Bu husus, özellikle taş ve maden yataklarının işletme yöntemlerine (açık ve
kapalı işletme), kullanılan teknolojiye bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir.
Kimi yerlerde tasmanlar (oturmalar), çöküntü çukurlukları şeklinde oluşumlar
gösterirken kimi yerlerde de Atmosfer’e açık devasa çukurluklar olarak da kendini
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göstermektedir. Sibirya'nın doğusunda bulunan Udachny Diamond Mine aslen bir elmas
maden işletme ocağı’dır. Bu çukur, 525 metre derinliğinde ve 1501 m çapındadır (Fotoğraf
16). Yine maden ocaklarında irili ufaklı çukur sahaları yaygın bir rölyef teşkil eder (Fotoğraf
17).

Fotoğraf 16: Doğu Sibirya - Yakutistan’da obruk görünümünde devasa bir elmas maden
ocağı (Mirni)

Fotoğraf 17: Saray ile Vize İlçesi arasında kalan Yıldız Dağları'ndaki irili ufaklı taş
ocaklarında işletme sonucu oluşan çukurluklar
Yer altında muayyen seviyelerde bulunan Kaya tuzu yataklarının işletilmesi özgü
kuyular açılması ve kuyulardan yer altı su verilmesi ve bunların yer altında tuzları eriterek
aynı kuyudan çekilerek yüzeye çıkarılması ile açılan kuyu mahalleri ve yakın çevrelerinde
göçme ile dolinlere benzer çukurluklar oluşmaktadır. Ülkemizde Siirt’in Veysel Karanî
Melefan (Tuzlagözü) mevkiinde benzer durumlar vardır.
Açık işletmelerde de çıkarılan madenlerin yerlerinde farklı boyutlarda çukurluklar
kalmakta ve buralar bazen sularla işgal edilmekle göl görünümüne bürünmektedirler. Batı
Karadeniz sahil şeridinde Milten ve diğer Kömür Ocakları Sahasında böylesi görüntüler
oluşmuştur. Ancak buralar, İstanbul 3. Hava Limanı sahası olarak yeni görünümüne
kavuşacaktır.
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6.4. Dolgu Zeminler İnşa Etme
Her türlü çözülme enkazı materyallerin, patlamalı volkanlardan çıkan piroklastik
maddelerin, şiddetli rüzgârlarla savrulan kumların, heyelânla gelen enkazın, evsel ve fabrika
atıklarının yerli kaya ya da temel arazi üzerinde özel şartlar altında birikimi, istifi, yığılması
sonucunda oluşan zeminler Dolgu Zemînler adıyla bilinir. Bunlar, temel arazilerin bir çeşit
örtüleri olup; yerine göre geniş alanlı ve bazı yerlerde de dar alanlıdırlar. Kalınlıkları bir
metrenin üzerindedir. Dolgu zeminler;
1- Doğal Dolgu Zeminler,
2- Antropojen Dolgu Zeminler,
3- Karma Dolgu Zemînler olmak üzere 3 ana gruba ayrılır.
Doğal Dolgu Zemînler, doğal faktörlerin etkisiyle oluşan zeminlerdir. Kendini
meydana getiren olayların ve malzemenin türüne göre sınıflandırılır. Buna göre alt sınıflar
ayırt edilir. Nitekim
- Alüvyon birikimi ile oluşan dolgu zeminler,
- Volkanik kül, volkanik kum ve lapillilerden ibaret piroklastik maddelerin
oluşturduğu dolgu zeminler,
- Kıyı kumulları ve lös depolarının oluşturduğu dolgu zeminler,
- Heyelân enkazı ile oluşan dolgu zeminler,
- Glasyal depolu dolgu zeminler, doğal dolgu zeminleri temsil ederler.
Alüvyon, bir tür çözülme enkazıdır. Temel araziden erozyonal faaliyetle koparılan
muhtelif unsurların flüvial amillerle taşınarak farklı özelliklere sahip sedimantasyon
havzalarında birikimi, yığılması sonucunda oluşan istif alüvyon dur. Alüvyonu oluşturan
unsurlar magmatik, sedimanter ve metamorfik formasyonlar’a ait çeşitli litolojik birimlerden
ibarettir. Bununla birlikte alüvyon, yerine göre sâdece ve sâdece magmasal materyallerden;
yerine göre sedimanter materyallerden, yerine göre de sâdece ve sâdece metamorfik
materyallerden, bazı yerler de ise bunların tamamı veya birkaçından ibaret olabilir. Bu hâl,
erozyonal faaliyete sebep olan ve erozyonla açığa çıkan materyalleri taşıyan akarsuyun
üzerinden geçtiği formasyonlara bağlıdır.
Materyallerin menşei ne olursa olsun bunlar blok, çakıl, kum, silt ve kil boyutunda
unsurlardır. Birbirlerine herhangi bir çimento maddesiyle bağlı değillerdir. Çimentosuz olup
ayrıktırlar. Bu da alüvyal dolgunun kendine has, tipik tanıtıcı özelliğidir. Kazma - kürekle bir
yerden diğer yere kolayca aktarılabilir. Gözenekliliği fazla olup taneli doku sunarlar. Su
sızdırma ve su tutma kapasitesine sahiptirler. Uygun şartlarda suya doygun hâle gelirler.
Dolayısıyla hareket edebilme özelliği gösterirler.
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Alüvyal dolgular, topografya sathındaki görünümlerine ve istif şekillerine göre farklı
isimlerle bilinirler. Bunlar bir bakıma zeminin rölyefini de temsil ederler. Birikinti koni ve
yelpazeleri, kıyı kumulları, delta depoları, kıyı kordonu - koy setleri ve kıyı okları, nispeten
kalın ebulîler - yamaç molozları, gevşek dokulu taraça depoları, vadi tabanı alüvyonları,
sübsidans havzası tabanı alüvyonları, graben tabanı alüvyonları ya da alüvyal ovalar
bunlardan bazılarıdır.
Alüvyal deponun kalınlığı, yayılımı, suya doygunluk derecesi, altındaki temel arazi ve
ayrıca (şâyed var ise) üzerine serilmiş örtü hâlindeki antropojen dolgu ile ilişkisi,
topografyada oluşturduğu rölyefin de etkisiyle üzerlerine inşa edilecek yapılar için tehlikeli
olabilmektedirler.
Birikinti konileri üzerine bina inşa edilmemelidir. Buralar, akarsuyun suyunu
boşalttığı ağız kısımları olup; zaman zaman sel baskınlarına maruz kalabilmektedirler.
Birikinti konilerinin altındaki temel arazi impermeabl (geçirimsiz) ise, bu ikisi sınırından
uygun şartlarda yer altı suyu geçişi olacağından zeminin gevşemesi kaçınılmazdır. Bu durum,
suya doygunluk derecesine göre koniyi oluşturan ve taneli doku sunan kütlenin eğim
yönünde, tedricî de olsa, yer değiştirmesine sebep olabilir. Şayet buralar, fay façetalarının
bulunduğu yerlere rastlıyor ve buradan geçen fay aktif ise, binaların yıkılması daha kolay
olur. Hatırlatalım ki maalesef, ülkemizde çoğu köy evleri birikinti konileri üzerinde
bulunuyor !...
Birikinti yelpazeleri oldukça kalın (birkaç on metreden, birkaç yüz metreye kadar)
ve bu zeminde yer altı suyu derinde ise, buralarda, birikinti konilerinde olan problem
yaşanmaz. Nitekim, birikinti yelpazesi oldukça geniş bir sahayı kaplıyor; deposu da hayli
kalın ise buralar köy, kasaba ve kentlerin kurulmasına nispeten elverişlidirler.
Falez eteğinde, göl, Deniz - Okyanus açıklarına doğru yer alan kıyı kumulları üzerine
binaların inşası sakıncalıdır. Çünkü buralar fizikî anlamda değişkenlik arz eden yerlerdir.
Oldukça kalın ve geniş koy setleri üzerine çok katlı ve yüksek binalar yapmak
sakıncalıdır. Birkaç katlı binalar problem oluşturmamakla birlikte buralar rekreasyon alanları
olarak plânlanmalıdır.
Flüvio - limnik ve flüvio - maren sedimentleriyle temsil edilen delta sahaları (delta
ovaları ) ziraata, park ve bahçelere tahsis edilmelidir. Bu sahaların, yer altı suyu seviyesinin
yüzeye yakın ve suya doygun olmayan kesimleri, zaruri ihtiyaç var ise iskâna açılabilir; yollar
geçirilebilir.
Alüvyal ova zeminlerinde, yer altı suyu seviyesinin yüzeye yakın ve dolayısıyla
alüvyal dolgunun suya doygun olması hâlinde, siltli ve killi seviyeler bir tür çamur - balçık
kıvamı hâline dönüşebilmektedir. Böylesi yerlerde depremin vukuu ile de sıvılaşma meydana
gelebilir. Çok katlı binaların ağırlığı ve zemine yaptığı basınçla; yapılarda tasman, zemine
gömülme ya da bir tür batma olur. Bu da, binaların büyük ölçüde tahribine ve yıkılmasına
sebep olur. Bunun sonucunda da sosyoekonomik problemler oluşur.
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Benzerî durum, tane boyutları bakımından alüvyal dolguları hatırlatan piroklastik
materyallerin oluşturduğu zeminler için de geçerlidir. Bu da volkanik kül, kum ve
lapillilerin tüfe dönüşmemesi hâlinde söz konusudur. Şayet tüfleşme olursa zeminin basınca
karşı dayanma gücü artar. Tüfitler için de aynı hususlar söylenebilir.
Kıyı kumulları ve lös depolu zeminler de zayıf zeminleri temsil etmektedirler.
Heyelân enkazı ile oluşan dolgu zeminler üzerine binaların yapılması fevkalâde
sakıncalıdır. Çözülme enkazı altında, temele ait kütlenin belli şartlar altında kayması yer
değiştirmesi ile oluşan zeminlerde çatlama ve yarılmalar söz konusu olabilmektedir. Bu
sebeple eski ve yeni heyelanlı sahaların ayrıntılı tetkiki gerekir.
Moren depoları, bir tür alüvyal depo gibidir. Ancak bunlar ülkemizde pek yaygın
değildir. Nispeten yüksek dağlık sahaların zirve nahiyelerinde yer almaktadır. Bu tür zeminler
üzerinde, göçebe hayvancılık - yaylacılık yapan çobanların çadırlar kurdukları, hayvanları için
ağıllar yaptıkları görülür.
Antropojen Dolgu Zemînler, konut, işyeri, fabrika, sosyal tesîsler ve su yapılarına âid
temel hafriyyâtları, galeri ve tünel açılması ile yol hafriyyâtı, maden işletme sahalarında
yapılan dekapaj çalışmaları ve toprak hafriyyâtı ile çıkarılan malzemelerin, ayrıca yıkıntı
enkazı, tıbbî atıkların, evsel ve fabrika atıklarının bulundukları yerlerden taşınarak muhtelif
yerlerde doğal zemin üzerine istif edilmesi, depolanması günümüzde giderek artış
göstermekte ve böylece dolgu zeminler oluşturulmaktadır.
Hatırlanmalıdır ki hafr edilen, yerden çıkarılan malzemelerin özellikleri önem arz
ettiği gibi, dolgu sahasının topoğrafik özellikleri ve zemin tabiatı ile hidrografik özellikleri de
büyük önem taşımaktadır.
Doğal zeminden hafr edilen ve böylece gevşemesiyle hacmi artan materyaller ile sun’ î
atıkların başka bir yerdeki doğal zemin üzerine dökülerek istif edilmesi dışında Göl, Deniz Okyanuslar’ın kıyıya yakın sığ yerlerinin özel maksatlarla doldurulması suretiyle de dolgu
zeminler oluşturulmaktadır. Hiç şüphesiz buralar zayıf mukavemet sahalarıdır; üzerlerine
gelecek ağırlığın - basıncın etkisiyle deforme olabilmektedirler.
Göl, Deniz ve Okyanuslar’ın sığ yerlerinin doldurulmasıyla oluşan örtünün, sualtı
doğal zemini ile olan ilişkisi fevkalâde önem arz etmektedir. Söz konusu sualtı zemininin
topoğrafik eğimi, zemini oluşturan formasyonların litolojik ve tektonik özelliklerinin mutlaka
araştırılması gerekir.
Kıyıdan açıklara doğru olması muhtemel birikinti koni ve yelpazeleri ile delta depoları
ve kıyı ovalarına hâkim olan alüvyal istifin su altında yayılımı, kalınlığı, ayrıca su altındaki ve
çevresindeki zeminle olan stratigrafik ve tektonik özelliklerinin araştırılması gerekir.
Sualtı alüvyonları’ nın kıyı açıklarındaki uzantıları ile kıyı şeridi ve gerisindeki
uzantıları, kezâ bunların suya doygunluk dereceleri de ayrı bir önemi haizdir. Bunların dalga
ve akıntı sistemlerinden de ne derece etkilendikleri ve ne derece etkilenebileceklerinin de
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bilinmesi gerekir. Çünkü söz konusu dolgular taneli bir yapıya, gevşek bir tekstüre sahiptir.
Hatta bunlar, su altında topoğrafik eğime göre de hareket edebilme, kayma özelliği de
gösterebilirler. Başka bir ifadeyle su altı heyelânları meydana gelebilir. İlâve edelim ki
istiflendiği zemin, tektonik bakımdan duyarlı ise (ki bu hâl kendini depremlerde de belli eder)
daha da düşündürücüdür. Böylesi doğal alüvyal dolgu zemini üzerinde antropojen dolgunun
oluşturulması hâlinde konunun daha da ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir. Çünkü bu tür
zeminlerin değerlendirilmesi veya kullanıma açılması ayrı bir önem taşır. Bu sebeple ve
öncelikle buraların jeomorfolojik, jeolojik ve hidrolojik etütlerinin yapılması bir
zorunluluktur.
Bazı yerlerde antropojen dolgu zeminleri doğal zemine benzerlik göstermektedir.
Buralardaki tabakalı seviyeler, sedimantasyon havzalarındaki tabakalaşmayı andırmaktadır.
Bunlar, dolgu sahasına farklı zamanlarda dökülerek serilen malzemenin üst üste gelmesiyle
oluşturulmuş olabilir. Ayrıntıda bunlara dikkat edilmesi gerekir.
Dolgu zeminler üzerine çok katlı binaların yapılması sakıncalıdır. Şayet yapılmak
isteniyorsa dolgunun tamamen kaldırılması, alttaki temel araziye inilmesi gerekir. Burada,
alttaki temel arazinin ne tür bir arazi olduğu ve böylece zemin özelliklerinin araştırılması
gerektiği de dikkate alınmalıdır. Belki antropojen dolgu zemini altında (Dolmabahçe
Sarayı’nda olduğu gibi) doğal dolgu zemini olabilir. Bunun tahkiki önem arz eder. Bunlar
hiçbir zaman hafife alınmamalıdır. Yerel Yönetimler ve Bayındırlık, söz konusu yerlere
ruhsat vermemelidir. Ya da buralarda oluşacak yapılaşma hakkında gerekçeli raporlar ilgili
mercilere sunulmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
Esasında hafredilen materyallerin döküldüğü ve depolandığı yerlerin sürekli
antropojen dolgu sahaları olarak korunması ve uygun amaçlara yönelik olarak
değerlendirilmesi gerekir.
Göl, deniz-okyanusların sahil şeritlerinin sığ yerlerinin doldurulması ve buralardan yer
kazanılarak park ve bahçelere tahsis edilmesi ya da başka bir ifadeyle rekreasyon alanlarına
dönüştürülmesi, kıyı gerisindeki rölyef engelinden dolayı, gerektiğinde buraların fore
kazıklarla sağlamlaştırılarak yolların geçirilmesine tahsis edilmesi düşünülebilir.
Öte yandan, bataklıkların kurutulmasına yönelik dolgu işlemleri, yapımı tasarlanan yol
güzergâhlarında eğimi azaltmak ve böylece araçların geçişlerini kolaylaştırmak için tepe ve
yüksek yerlerdeki malzemenin hafr edilerek yolun çukur yerlerine doldurulması, çok geniş bir
yer kaplayacak olan belli bir iş koluna ait tesislerin inşa edileceği yerlerde iş yeri birimleri
arasında ulaşımı kolaylaştırmak gayesiyle vadi biçimli ya da başka özellikteki çukur yerler
doldurulmuş olabilir. Bu gibi yerlerde dolgu işleminin büyük hassasiyetle yapılması gerekir.
Yalnız killi malzemenin üst üste istifi ya da yalnız kumlu-siltli malzemenin üst üste istifi,
yahut da yalnız bloklu ve çakıllı malzemenin üst üste istifi uygun değildir.
Bunların nöbetleşe olarak yayılması ve vibrasyon işlemine önem verilmesi gerekir.
Bununla birlikte dolgunun kohezyon kuvveti zayıftır. Bu durumda basınçlı, yüksek dozajlı
çimento şerbeti enjeksiyonu ile alttaki temel arazi arasındaki bağlantıyı güçlendirmek
141

gerekir. Ayrıca, dolgu zemin çevresinden alttaki temel arazinin de belli derinliğe kadar inecek
dren kanalları ile iki farklı seviye sınırında göllenecek suyun tahliyesi mutlaka, ama mutlaka
yapılmalıdır.
Bütün bunlar yapılırken daha önemli olan bir hususu da unutmamak gerekir.
Oluşturulacak dolgu zemin ister meskûn alanda, bunun yakınında, ya da uzağında
hatta çok uzağında da olsa, öncelikle dolgu sahasının plankotesi hazırlanıp 1/1.000’lik
izohipsli harita alımının yapılması gerekir. Böylece dolgu öncesi, arazinin topoğrafik özelliği
haritalanmış olur. Söz konusu sahaya dökülen malzeme, hafr edildiği yerlerdeki hacminden
daha fazla bir hacim kaplar. Çünkü, unsurları birbirine bağlayan kohezyon kuvveti ya çok az,
ya da tamamen ortadan kalkmış olur. Bu özellikteki malzeme ham malzeme olup, daima
kabarıktır. Ancak, yeni yerinde de zaman içinde hacmi azalacaktır. Bu durumda yapılması
gerekenler nedir? sorusu cevaplandırılmalıdır.
O da ;
Resmi veya özel kurumlar (belediyeler, askeri kurumlar, özel sektör ve diğer sivil
kuruluşlar vb.) dolgu sahalarının sınırlarını büyük ölçekli bir haritada çizerek, dolgu işleminin
ne zaman, hangi tarih veya tarihlerde yapıldığını kaydedip dosyalamaları gerekir. Bu işlemde;
-

Dolgu sahasının sınırları çizilmeli,

-

Dolgu malzemesinin cinsi ya da cinsleri belirtilmeli,

-

Dolgunun kalınlığı tespit edilmeli,

-

Profil ve kesitleri çıkarılmalı,

-

Kişilere ve diğer kurumlara ait benzeri veriler de eklenerek dosyalarına konulmalı,

- Bütün bu bilgiler ( dosyalanmış hali ile ) Mahalle ve Köy muhtarlıkları,
Belediyeler, Bayındırlık Bölge Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlerin arşivlerinde korunmalı,
- Söz konusu yerlerde uygun olmayan yapılaşmanın önüne geçebilmek için yukarda
açıklanan rapor dosyaları devreye sokulmalı, gerektiğinde sakıncalı ise, yapılaşmaya izin
verilmemelidir.
Karma Dolgu Zeminleri kompleks bir istifin ürünüdürler. Bazı yerlerde doğal dolgu
zemini üzerine antropojen dolgunun geldiği, bazen da antropojen dolgu zeminini doğal dolgu
materyallerinin örttüğü görülür. Bunların birkaç kez tekrarlandığı da olabilir. Bunda doğal ve
beşeri faktörlerin müşterek etkileri söz konusudur. Bunların tarihi kayıtlarına bakılmalıdır.
Alüvyal dolgu üzerine kurulmuş eski sahil kentlerinin, Göl - Deniz seviyesindeki
salınımlardan ( seviye değişmelerinden – Med - cezir – Tsunami vs. ) etkilendiği
bilinmektedir. Seviye yükselişiyle sular altında kalan bu yerler, yerine göre flüvial, limnik ve
yerine göre denizel sedimentlerle âdeta fosilize edilmiş; hatta bazı yerlerde patlamalı
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volkanlardan çıkan piroklastik maddelerle örtülmüş bulunurlar. Bunların Yeryüzü’nde pek
çok örnekleri vardır.

6.5. Kıyı Ovaları, Sun'i Ada-Yarımada ve Platformlar Üzerindeki
Değişimler
Göl’e, Deniz - Okyanus’a kıyısı olan Yüksek dağlık sahalar ve diğer engebeli
arazilerin hâkim olduğu bazı ülkelerde zirai faaliyet oldukça sınırlı alanlarda
yapılabilmektedir. Bu gibi yerlerde yeni ziraat alanları oluşturmak düşüncesiyle kıyıdan
açıklara doğru nispeten sığ yerlerin doldurulması hedeflenmektedir. Maden işletme
sahalarında dekapaj çalışmasıyla ortaya çıkan materyallerin, diğer hafriyat sahalarından
çıkarılan malzemelerin ve ayrıca yıkıntı enkazı ve evsel atıkların, dolgu alanı olarak seçilmiş
olan sahil şeritlerinde depolanması, tesviye edilmesi ve bitkisel toprağın serilmesi işlemi ile
adeta doğal görünümlü kıyı ovaları oluşmaktadır. Ancak, tatlı su gölleri dışında sözü edilen
kıyı ovalarında tatlı-tuzlu su girişimleri olacağı düşüncesiyle buraları, zirai faaliyete açmadan
evvel dren kanalları ve diğer yapılarla denetim altına almak gerekmektedir.
Diğer yandan Göl, Deniz-Okyanus’un doğal su ortamının sığ yerlerinde ve sualtı
tepelerinin üzerlerinde insanların muhtelif gayelerle oluşturdukları sun’i ada ve yarımadalar
vardır. Nitekim,
- Rekreasyon alanları oluşturmak,
- Meskûn alanlar oluşturmak,
- Liman ( hava ve deniz ) tesisleri kurmak,
- Özel dolgu rezervuar alanı haline getirmek
düşüncesiyle çok farklı görünümde ( piramit ve konik biçimli yükselen zirveler ile
tesviye adilmiş satıhlar – platformlar, …) ada ve yarımadalar oluşturulmaktadır.
Bu faaliyetlerin yapıldığı ve yapılmakta olduğu muhtelif ülkeler vardır. Bunlar
arasında Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (daha çok Dubai’de) Bahreyn dikkat çekmektedir.
Türkiye’de;
- Karadeniz sahilinde, Ordu – Giresun arasında yapılmakta olan hava alanı (Orgi Hava
Alanı) (Fotoğraf 18), Marmara Denizi kuzey sahilinde ( Tekirdağ’ın batısında ) yapımı
tamamlanmak üzere olan Asyaport Liman Tesisi bunlardan birkaçıdır (Fotoğraf 19).
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Fotoğraf 18: Orgi Hava Alanı ( Ordu - Giresun )

Fotoğraf 19: Asyaport Liman Tesisi (Tekirdağ)
Japonya’da Deniz’in sığ (az derin yerleri doldurularak yapılan liman tesisleri de dikkat
çekicidir. Netekim; Kansai, Kobe (Fotoğraf 20), Çin Hong Kong gibi diğer bazı yerlerde hava
alanı ve gemi liman tesisleri yapımı için oluşturulmuş Ada ve Yarımada görünümlü
platformlar mevcuttur (Fotoğraf 21).

Fotoğraf 20: Kansai (soldaki ) ile Kobe (sağdaki ) hava alanı ve gemi liman tesisleri
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Fotoğraf 21: Çin’de Hong Kong Hava Alanı
Birleşik Arap Emirlikleri (daha çok Dubai’de);
Basra Körfezi’nin muhtelif yerlerinde Dubai ve Bahreyn’ in kıyı açıklarında
oluşturulmuş sun’i ada ve yarımadalar hayli yaygındır. Bunlar daha çok iskâna açılmış turizm
amaçlı yerlerdir.
Hacar Dağları’nın kuzeybatı eteklerinde, Basra Körfezi kıyı kesiminde yer alan
Dubai’nin oldukça sınırlı bir arazisi vardır. Bu sebeple kıyı açıklarında Deniz’in nispeten sığ
olan yerleri doldurularak Palmiye görünümünde, Dünya görünümünde dizayn edilmiş,
buralara turistik tesisler yapılmıştır (Fotoğraf 22). Bunlar artık haritalarda da dikkat
çekmektedir (Şekil 19).
Sözü edilen adalar, şiddetli rüzgâr ve fırtınaların etkisiyle denizde oluşan, yüksekliği 5
m ‘ye yaklaşan dalgaların olumsuz etkileri dikkate alınarak gerekli tedbirler alınmıştır.

Fotoğraf 22: Dubai’de Palmiye Adası ve Turistik Amaçlı Meskenler
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Şekil 19: Dubai’de Denizin Sığ Kesimlerinde Oluşturulan Farklı Görünümlerde Adalar

6.6. Höyükler ve Jeoarkeolojik Çalışmalar
Höyüklerin bir kısmı da Karma Dolgu Zeminleri temsil ederler. Çatalhöyük de buna
misal olarak gösterilebilir. Doğal alüvyal dolgu üzerinde yer alan ilk kültür katı, vaktiyle
buradaki Kuaterner Gölü’nün kumullarıyla zaman zaman örtülmüştür. Bu sebeple höyüklere
ayrı bir yer vermek gerekmektedir.
Höyük(Hüyük)ler; Yığmatepe adıyla da bilinmektedirler. Bunlar, doğal zemin
üzerinde, insanların muhtelif maksatlarla oluşturdukları yerler olup bir tür dolgu
zeminleri temsil ederler (Fotoğraf 23). Höyükler görünüm itibari ile mikro volkan konilerine
ya da traverten konilerine benzemektedir.
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Fotoğraf 23: Danimarka’ da Höyük Dizileri ve Çevresinde Otlayan Koyun Sürüleri
Höyükler, esasta Tarihi Coğrafya ile Jeoarkeoloji konusu içerisinde incelenebilir.
Höyükler, bulunduğu yerin doğal rölyefini mikro boyutta değiştirmekle jeomorfologların da
ilgisini çekmektedir. Bu ilgi, höyüğün inşa edildiği doğal zeminin rölyefinin ve höyüğe yapı
malzemesi alınan diğer bazı zeminlerin doğal görünümlerinin bozulması ve farklı olarak
antropojenik bir rölyef (yığma tepe) ’ in ortaya çıkmasındandır.
Ekseriye geniş düzlükler (ova sathı) üzerinde yükselirler. Buralar, yerine göre
gözetleme yerleri ve savunma amaçlı tepeler halinde oldukları gibi, yerine göre de saray ve
köşklerin, ibadet hanelerin, su depoları ve bazı evlerin inşa edildiği yerleşim yerleri olmuştur.
Nispi yükseltileri fonksiyonlarına ve kültür katlarının sayısına göre değişmektedir. Bu
yükselti, birkaç metreden birkaç on metreye kadar olabilmektedir.
Gözetleme yeri ve savunma amaçlı olarak inşa edilen höyüklerde büyük ölçüde toprak
malzeme, az miktarda ahşap ve taş malzeme kullanılmıştır. Yerleşim merkezleri halindeki
yerler de ise çok farklı yapı malzemesi (toprak, tuğla, taş ve ahşap) kullanılmıştır. Hiç
şüphesiz bunlar, farklı kültürleri yansıtmaktadırlar. Bunların bir kısmı antik kent
özelliğindedir. Düzenli planları, çarşı - pazarları ve diğer donatılarıyla o günün şehirleri
olmuşlardır. Esasında buralar sel - su baskınları, deprem, yangın, savaş ve diğer bazı
sebeplerden dolayı tahrip olduklarından bir enkaz yığını haline gelmişlerdir. Bu tahribatın
zaman zaman vukuu ile üst üste gelen enkaz yığınları Höyük’ ün vücut bulmasında, görkemli
bir hal almasında önemli birer etken olmuşlardır.
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Yukarıda kısmen değinildiği üzere muhtelif sebeplerle yıkılan, sonra da enkaz yığını,
ya da yıkıntıları üzerine yeniden inşa edilen yapıların zaman içinde bütünüyle tahrip
oldukları, ya da bunların sık sık tamir - bakım ve restorasyonlarının yapıldığı bilinmektedir.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen Höyükler, bulundukları yerlerin cazibesi sebebiyle terk
edilmemiş; tahribat onarılarak kullanılır hale getirilmişlerdir. Ya da yıkıntı enkazı tesviye
edilerek üzerlerine yeni yapılar inşa edilmiştir. Benzeri olayların tekerrürü ile üst üste
yerleşim katları tesis edilmek suretiyle nispeten yüksek tepeler haline getirilmişlerdir. Bu
tepelerin her biri birer Höyük’dür. Daha sonraki sayfalarda nispeten ayrıntılı olarak bilgi
vereceğimiz. Çanakkale güneyinde Antik Truva Kenti dokuz (9) katlıdır.
Höyüklerin ekserisi alüvyal zemin üzerinde yer almakla birlikte, bir kısmı traverten
konileri, bir kısmı volkan konileri üzerinde, diğer bir kısmı da Kuaterner öncesine aid
muhtelif araziler üzerinde yer almaktadır.
Höyük’ ün oturduğu, ya da üzerine inşa edildiği zemin cinsi ne olursa olsun bizatihi
kendisinin bütünüyle antropojen dolgu zeminini oluşturduğu bilinmektedir.
Doğal zemin üzerine ilk kez höyük türü bir tepenin tesis edilmiş olması problem
oluşturmayabilir. Ancak, ilk katın yıkıntı enkazı üzerine inşa edilen ikinci katın ve daha
sonraki katların yapılarında zamanla tasman, çatlama, yarılma, kayma ve hatta çökmeler
olabilmektedir. Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi ova zemini tabanında muayyen
derinliklerdeki su seviyesinde meydana gelen alçalıp - yükselmeler; ikincisi de tesviye edilen
yıkıntı enkazı üzerine bina temellerinin rast gele oturtulmuş olmasıdır. Böylesi zayıf
mukavemet sahasının şiddetli depreme maruz kalması halinde telafisi güç sonuçlar ortaya
çıkabilmektedir.
Höyük enkazı, bir tür antropojen dolgu zemini özelliğinde olduğuna göre burada
heterojen bir dolgudan bahsedilebilir; zeminde homojenlik söz konusu değildir. Dolayısı ile
üzerine inşa edilecek yapılarda zamanla hasarların meydana gelebileceği de doğaldır.
İlginçtir ki; Ülkemizin muhtelif yerlerinde Höyükler üzerine inşa edilmiş yapılarda
bakım - onarım ve restorasyon çalışmalarının bir türlü sonu alınamamıştır. Buna ait birkaç
misal aşağıda verilmiştir.
Alaeddin Tepesi Höyüğü: Mazisi Prehistorik Dönem ( Kalkolitik Devir )’ e kadar
inen, etrafı bir iç kale ile çevrili, Roma ve Bizans Dönemi kalıntıları ihtiva eden Alaeddin
Tepesi, Iconium’un (eski Konya) bir tür ören yeri olup tipik bir Höyük’ dür. Konya şehrinin
merkezine rastlayan bu Höyük, duyarlı alüvyal bir ova zemini üzerinde olup nispi yükseltisi
17 m dir (Fotoğraf 24).
Anadolu Selçuklu Sultanları, Konya’yı Bizanslılardan alıp başkent yaptıktan sonra
(1097) Roma ve Bizans kalıntıları enkazı üzerine, söz konusu yerde, saray ve köşklerini inşa
etmişlerdir. Ayrıca, Selçuklu Devri eserlerinin en eskisi ve en büyüğü olan Alaeddin Camii
de bu tepe üzerindedir. Selçuklu Sultanlarından bazılarının türbesi, Osmanlı Dönemi’nde
yapılmış su deposu, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılmış Orduevi ve Belediye Düğün Sarayı da
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bu tepe üzerindedir. Ne yazık ki bütün bu eserler, özellikle görkemli görünümüyle ve kendine
has mimari yapısıyla dikkati çeken Alaeddin Camii, zaman zaman yıkılma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmıştır. Caminin ve diğer yapıların bakım - onarım ve restorasyon çalışmaları bir
türlü sona ermiş değildir.
Diğer Höyükler: İç Anadolu Bölgesi’nde daha yaygın olan höyüklerden Konya
Bölümü’nde yer alan Akşehir ilçesinin Gölçayır, Karahöyük ve Çimenli kasabalarının çoğu
evleri, Hüyük ilçesi merkez mahallesi evleri, Yalıhüyük ilçesinin bazı evleri, Malatya
Arslantepe Höyüğü (Fotoğraf 25), Sarayönü ilçesi Ladik Höyüğü’ nün (eski Ladik) bir kısım
evleri ve ayrıca Çumra ilçesi Alibeyhöyüğü su deposu zarar gören, tahrib olan yapılar
arasındadır. Bu sonuçlar, tarafımızdan yapılan incelemeler ve ayrıca Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da tescil edilmiştir.
Yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak höyükler, arkeolojik tetkikler
ve kazılar tamamlandıktan sonra park ve bahçelere tahsis edilmeli, sit alanı olarak koruma
altına alınmalıdır. Buna, Konya’nın güneydoğusunda, günümüzden yaklaşık 9.400 yıl
öncesine ait olan ve 17 kez yıkılıp yeniden inşa edilen, nispi yükseltisi 21 metreyi bulan
Çatalhöyük bir misal olarak gösterilebilir (Fotoğraf 26).

Fotoğraf 24: Konya Alaeddin Tepesi Höyüğü
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Fotoğraf 25: Malatya Arslantepe Höyüğü

Fotoğraf 26: Çatalhöyük (Çumra-Konya)
Jeoarkeoloji, gaia veya gê (yer) ile arkhaios (eski, önce, ilk, başta olan ) ve Logia ya
da logos ( ilim ) sözcüklerinden ibaret bir kelime yapısına sahiptir.
Jeo ön eki kaldırılırsa Arkeoloji, Eskinin İlmi anlamına gelen bir terimdir. Esasında
arkhaios sözcüğü, taşıdığı gizli bir anlamı ile eski eserleri çağrıştırmaktadır. Başka bir ifade
ile dilimizdeki Âsar- ı atika ( eski eserler )nın karşılığıdır. Bazen bu kavram yanlışlıkla Âsarı antika olarak ifade edilmektedir. Antika, tarihi değeri olan eski eser ya da eserler için
kullanılır.
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Arkeoloji, Prehistorik, Protohistorik, Tarih Çağları’na özgü, gerçek anlamda tarihi
değeri olan eski eserleri konu edinen, onları çeşitli yönleriyle inceleyen ilim dalıdır. Yani
tarih öncesi, ön tarih ve tarihi çağlarda (Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ) eski, fakat
değerli olan kalıntı ve buluntular Arkeoloji’nin konusuna girer. Nitekim bütünüyle veya
kısmen korunmuş; ya da büyük ölçüde tahrib olmuş yapılara ait bölümler-izler ile yüzük,
küpe, balta, keser gibi taşınabilir eşyalar (buluntu) Arkeoloji’nin, dolayısıyla ve öncelikli
olarak arkeologların ilgi alanına girmektedir.
Sözü edilen eski eserler, farklı kültür ve medeniyetlerin temsilcileri ya da bir bakıma
kavimlerin, milletlerin hayat tarzlarının göstergeleridir. Hiç şüphesiz bu eserler belli bir
mekanda bulunmaktadırlar. Bu mekan Yeryüzü ya da Topoğrafya Sathı’dır, Doğal Zemin’dir.
Jeoarkeoloji;
- Üzerinde tarihi değeri olan eski eserlerin yer aldığı doğal zeminin;
- Sözü edilen doğal zemin üzerinde yer alan her türlü beşeri tesislerin;
a) Volkanik toz, kül, kum, lapilli, volkan bombası ve volkan cüruflarından oluşan
Piroklastik maddeler ile asit, nötr, bazik ve ultrabazik lavlardan oluşan materyaller tarafından
kısmen veya tamamen örtülmüş olabileceği,
b) Şiddetli rüzgârlar tarafından savrulan kumların, kum örtülerinin altında
kalabileceği,
c) Akarsular aracılığı ile getirilen siltli, kumlu, çakıllı, bloklu materyaller tarafından
kısmen veya tamamen maskelenebileceği veya başka bir ifade ile alüvyal örtüler altında
kalabileceği,
d) Göl kıyısı yakın gerisindeki Höyüklerin, diğer eski yerleşmelerin göl seviyesinde
meydana gelen değişimlerle, yerine göre daha çok killi, siltli, kumlu unsurlardan ibaret limnik
sedimentler tarafından örtülmüş olabileceği,
e) Yerine göre, büyük kaya blokları ve heyelan enkazı altında kalarak, kısmen veya
tamamen maskelenmiş olabileceği,
f) Göl, Deniz - Okyanus kıyılarında, sahil şeritleri boyunca kurulmuş köy, kasaba ve
kentlerin kıyı seviyesinde meydana gelen değişmelere bağlı olarak, Batık Meskûn Alanlar
haline gelebileceğini, hatta bunların su altında bataklık zemin içine gömülebilecekleri,
g) Bazı tarihi değeri olan eski eserlerin traverten örtüleri altında da kalabileceği de
bir gerçektir.
Nihayet, bütün bunlara özgü ülkemizde ve Dünya’nın daha başka yerlerinde sayısız
örneklerinin olduğu ve bundan sonra da benzeri gelişmelerin olabileceği bir vakıadır.
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Doğal zemin üzerinde inşa edilmiş muhtelif yapıların (evler, yollar, köprüler,
mabetler, tapınaklar, vs.) zaman içinde doğal olayların etkileriyle az çok değişikliğe maruz
kaldıkları ve hatta bütünüyle fonksiyonlarını yitirdikleri bilinmektedir. Bunların gerek
ülkemizde gerekse Dünya’nın daha başka yerlerinde sayılamayacak kadar örnekleri vardır.
Nitekim ;
- Çanakkale yakınlarında Karamenderes Akarsuyu’nun suyunu boşalttığı Çanakkale
Boğazı’nın Ege Denizi’ ne açıldığı yerde kurulmuş dokuz ( 9 ) katlı Truva ( Troya ) kenti bir
höyük görünümündedir. Jeoarkeolojik araştırmalarla gün yüzüne çıkarılmıştır.
- İç Anadolu’ da Konya’nın Çumra ilçesi Küçükköy yakınlarında günümüzden 9
bin yıl öncesine inen kerpiç evli Çatalhöyük, kutsal bir kent idi. Burası, Pleistosen - Holosen
Dönemi’ nde Büyük Konya Kapalı Havzası tabanını işgal eden suların ve killi, siltli, kumlu,
çakıllı, Dreissensia’lı sedimentler ile zaman zaman örtülmüş ve daha sonra arkeolojik
kazılarla ortaya çıkarılmıştır.
- Elazığ’ın güneydoğusunda Hazar (Gölcük ) Gölü güney kıyısı ortaların-daki
Batık Kent,
- Akdeniz Bölgesi’nin Dalaman-Fethiye sahil şeridindeki Batık Kent Sualtı
Jeoarkeolojik Araştırmaları çerçevesinde aydınlatılabilmektir.
Diğer yandan;
- Roma İmparatorluğu Dönemi’nde, Güney İtalya’nın Napoli kenti
güneydoğusundaki Pompei ve Herculanum Tiren Denizi kıyısında birer sahil ve eğlence
kenti idiler. Vezüv volkanın MS 79 yılı Ağustos ayının 24’ ünde indifasıyla Herculanum
çamur seli altında, Pompei ise volkanik toz, kül, kum ve lapilliler altında kalmıştır. Volkanik
örtü Pompei’yi bütünüyle yok etmiştir. 30 bin kişinin öldüğü bu şehir çok sonraları
jeoarkeolojik araştırmalarla tespit edilmiştir.
- Keza, (Sibirya’da Çin-Rus hududunda) Prehistorik döneme ait İskit Mezarları’
nın toprak altında kaldıkları bilinmektedir.
- MÖ 3. yy’dan kalma bronz erkek çocuk heykeli Yunanistan’da Artemision Burnu
yakınlarında, deniz altında bulunmuştur.
- Güney Amerika’ da And Dağları eteklerinde (Peru cıvarı) hâkimiyet sürmüş olan
İnka İmparatorluğu’na ait bazı batık kentler bunlardan bazılarıdır.
Truva Antik Kenti
Çanakkale Boğazı’nın güneybatısında Boğaz’a hâkim bir yerde kurulmuştur. Bugün
Hisarlıktepe Höyüğü adı ile de bilinmektedir. Höyük çevresine göre nispeten yüksek bir yeri
temsil ediyor. Burada yapılan arkeolojik araştırmalar 9 ayrı kentin üst üste yapılıp yıkıldığını
ortaya koymuştur.
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Bir tür höyük olan Truva kenti, alüvyal bir ova zemini üzerinde yer alıyor. Kent
harabelerinin yıkıntı ve yığınları Doğal Zemin’den kolayca ayırt edilebilecek bir haldedir.
Burada Truvalılar ile Akalıların kanlı savaşları ( Eski Çağın 1. Dünya Savaşı ) olmuştur
(Fotoğraf 27).

Fotoğraf 27: Çanakkale Hisarlıktepe Höyüğü (Truva Antik Kenti)

6.7. Gölet-Baraj Yapımı ve Derivasyon Kanal ve Tünellerinin
Açılması
Akarsu Havzaları’nın, özellikle yüksek dağlık sahalarda denetim altına alınması ve
akarsu sularından azami ölçüde yararlanılması çerçevesinde sel ve su baskınlarını önlemek,
sulama amaçlı zirai su sağlamak ve enerji üretimine yönelik olarak Bent, Gölet ve Barajlar
inşa edilmektedir.
Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak arazinin doğal rölyefinde, zaman içerisinde bazı
değişikliklerin olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında erozyonun bir ölçüde kontrol altına
alındığı, yamaç arazilerde teraslama yöntemine göre bazı ağaçlar ve diğer kültür bitkilerinin
yetiştirilmesi ile baraj rezervuar alanına nispeten düzenli ve dengeli su verilmesi gerçekleşmiş
olmaktadır. Bunun yanında, ölü hacmin, baraj rezervuar alanına su taşıyan akarsuların daha
çok sel karakterli akışları esnasında taşıdıkları killi, siltli, kumlu ve çakıllı malzemeler ile
dolabileceği ve hatta sel karakterli akışların önüne geçilemediği baraj rezervuar alanlarında
alüvyal bir ovanın meydana gelebileceği de bir gerçektir. Böylece bir akarsu vadisinin
muhtelif yerlerinde yükselti kademelerine bağlı olarak yapılan baraj alanları vadi boyunca
lokal olarak ovaların oluşacağını telkin etmektedir. Bu hususun her baraj için olmayacağını da
belirtmek gerekir.
Ayrıca, baraj rezervuarında suların birikimi ile aşındırma faaliyetine bağlı olarak alttan
oymanın etkisiyle yamaçların gerileyebileceği, diğer şartların uygunluğu ölçüsünce farklı
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boyutlarda heyelanların da olabileceğini düşünmek gerekir. Önemli olan bir diğer husus da
bend, gölet ve barajlar ın yapılması ile akarsuların doğal akışı engellenmiş ve böylece
akarsuyun sularını boşalttığı, eğiminin azaldığı yerlerde oluşan ve gelişen birikinti koni ve
yelpazelerine malzeme gelişi kesildiği için bunların büyümesi daha geniş bir alana
yayılmasının da önüne geçilmiş olunmaktadır. Bu husus, delta sahalarında da kendini
göstermektedir.
Yerine göre bir akarsuyun doğal mecrası–yatağının değiştirilmesi ihtiyacı hasıl
olmaktadır. Böylece akarsuyun uygun görülen yer veya yerlerinde Derivasyon Kanal ve
Tünelleri açılarak akarsu sularının akış yönü değiştirilmektedir. Ülkemizde ve Dünya’nın
diğer bazı ülkelerinde muhtelif maksatlara yönelik olarak açılmış kanal ve tüneller vardır
(Fotoğraf 28). Bunlara ülkemizden birkaç misal vermekle yetineceğiz.

Fotoğraf 28: Dicle Nehiri Üzerindeki Ilısu Barajı Derivasyon Tünelleri Çıkış Yapıları
Gediz Nehiri Çevirme Kanalı
Gediz Nehiri’nin, Menemen ( Emiralem ) Boğazı’nın açılmasını takiben getirdiği
alüvyal materyaller, Ege Denizi’nin nispeten sığ kıyısında büyük bir deltanın oluşumunu
gerçekleştirmiştir.Emiralem Boğazı çıkışından sonra Gediz Nehri’nin doğal akış mecraları
Ege Denizi’ne doğru güney–batı ve kuzey yönünde (batı sektörü’nde) 180ºlik açı yaparcasına
sık sık yer değiştirmiştir. Gediz Nehri’nin İzmir Koyu’na doğru akışının sürekliliği ve
sediment naklinin fazla oluşu; İzmir Koyu’nda bir Göl’ün teşekkül edebileceği ve böylece
İzmir Liman Tesisleri’nin zarar göreceği tespit edilmiştir. Bu olumsuz gelişmenin önüne
geçilmesi düşüncesiyle 1886 yılında Delta Ovası zemininde meskûn olan Maltepe Köyü ile
Geren Köyü arasında yapılan Derivasyon ( çevirme ) Kanalı ve seddeleme çalışması ile Gediz
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Nehiri’nin suları batıya yöneltilmiştir. Bunun bir sonucu olarak Delta gelişimini batı yönünde
sürdürmektedir.
Titus Derivasyon Kanal ve Tüneli ( Hatay )
Süveydiye Deltası (Âsi Nehiri Deltası)’nın teşekkülünde bir yandan Âsi Nehri, diğer
yandan da Kapısuyu (Musa Pınarı) Çayı’nın etkisi olmuştur. Kapı Suyu’nun getirdiği
materyaller Antik Seleukeia Pieria Şehiri Liman Tesisleri’ni kullanılamaz hale getirmiştir.
Kalın örtüler halindeki flüvyal sedimentler değişen kıyı çizgisine göre birkaç kez, yeni yeni
liman tesislerinin yapılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Bu sebeple Çevlik (Mağaracık)
mevkiinde açılan Titus Kanal – Tüneli vasıtası ile Kapısuyu Çayı’nın batıya derive edilmesi
(çevrilmesi ) gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf 29). Büyük bir kısmı açık kanal (1250 m ) geri
kalan 130 m’si de tünel şeklindeki bu su yapısı bir tür kanyon vadiye benzemektedir. Taban
genişliği 6 metre, yüksekliği de 7 metreyi geçen ve toplam uzunluğu 1380 m olan bu tesis
muhtemelen MS 79-81 yılları arasında kullanıma açılmış olup liman tesislerinin korunması
sağlanmıştır.

Fotoğraf 29: Titus Derivasyon Kanal ve Tüneli’nden Farklı İki Görüntü (Açık Kanal
ve Tünel Girişi)
Süveyş, Panama Kanalları, Yunanistan’da Korint Kanalı dünyadaki çok sayıdaki
örnekten sadece bir kaçıdır (Fotoğraf 30, 31, Şekil 20, Fotoğraf 32, 33, 34).
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KIZIL
DENİZ

AKDENİZ

Fotoğraf 30: Süveyş Kanalı Geçiş Güzergâhı ve Kanal’da Seyreden Bir Gemi

Fotoğraf 31: Panama Kanalı
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ATLAS OKYANUSU
(Karaip Denizi)

BÜYÜK OKYANUS

Şekil 20: Panama Kanalı ve Yakın Çevresinin Topoğrafik Görünümü

Fotoğraf 32: Panama Kanalı’nda Seyreden Gemiler ve Kademeli Havuzlar
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Yunan Denizi
( Korint Koyu )

Ege Denizi
( Egin Körfezi )

Fotoğraf 33: Korint Kanalı

Fotoğraf 34: Yunanistan’da Korint Kanalı’nın Genel Görünümü ve Kanyon
Biçimindeki Kanalda Seyr-ü Sefer
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6.8. Bataklıkların Ve Sığ Göllerin Kurutulması
Bataklıklar ve oldukça sığ göller klimatik şartlara bağlı olarak kurudukları gibi bazı
yerlerde de insanlar tarafından kurutulmuş olan bataklık ve göller vardır. Böylece hidrografik
bir unsur olan bataklık ve göller yeni çehresiyle ova haline dönüştürülmektedir. Bataklık
coğrafi bir ünite olduğu gibi Ova da coğrafi ve aynı zamanda jeomorfolojik bir ünitedir.
Dünya’nın muhtelif yerlerinde insan müdahalesiyle kurutulmuş bataklık ve sığ göller vardır.
Sahası iyice daralmış Aral Gölü de bunlardan birisidir.
Aşağıda yer alan şekiller, Aral Gölü’nde 1964 den 2010 yılına kadar meydana gelen
değişmeleri özellikle 2010 yılı görüntüsü Aral Gölü sahasının ne kadar daraldığı daraltıldığını göstermektedir (Fotoğraf 35, 36).

Fotoğraf 35: Aral Gölü’nün Zaman İçerisinde Daralan Sahası

Fotoğraf 36: Aral Gölü’nün Kuruma – Kurutulması Sonucunda Fonksiyonlarını
Yitirmiş Tekne ve Gemiler
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Ülkemizde Suğla Gölü, Amik Gölü, kurutulan göller arasında yer almaktadır (Fotoğraf
37, 38).

Fotoğraf 37: Suları Çekilen Suğla Gölü Tabanında Zirai Faaliyet

Fotoğraf 38: Kurutulan Amik Gölü’nün Yeni Çehresi (Amik Ovası ve Hatay Hava
Alanı)
160

Suğla Gölü, insan müdahalesi olmaksızın da göl olma özelliğini yitirmekte ve böylece
göl tabanı ziraat sahası haline dönüşmektedir.
Beyşehir Gölü su rejimi etkisi altında kalan Suğla Gölü’nün kurutulma işleminde,
Beyşehir Gölü çıkışlı akarsu (Beyşehir Çayı) sularının Suğla Gölü’ne akışı, Göl’ün doğu
kıyısı gerisinde açılmış bir kanalla engellenmiş olup bu suların Çarşamba Çayı’na (Mavi
Boğaz’a ) derive edilmesinin rolü olmuştur. Bununla birlikte Suğla Çukurluğu’nda zaman
zaman suların birikimi ile Göl haline dönüşmektedir.
Polye Havzası Tabanları’ndaki göllerin doğal şartlar altında kuruduğu, buraların nemli
ve yağışlı dönemde tekrar göl hâline geldiği bilinmektedir. Bu gibi yerlere Gölova adı
verilmektedir.
Tabiatın güzelliğini bozmayınız, tahrip etmeyiniz, maskelemeyiniz.
Çünkü siz ona her zaman muhtaçsınız...
Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik
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Uygulamalar
1.

Kalgoorlie Consolidated Gold Madeni (KCGM) hakkında araştırma yapınız.

2.

US-131 otobanının mekanizmasını araştırınız.

3.

Mount Yermom üzerindeki insan faaliyetlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Kalgoorlie Consolidated Gold Madeni (KCGM) nasıl bir rölyef kazanmıştır?

2.

US-131 otobanının mekanizması ile topografya nasıl etkilenir?

3. Mount Yermom üzerinde insan faaliyetleri sonucunda nasıl bir değişim
yaşanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde değişik lokasyonlardaki insan faaliyetleri irdelenmiştir. Bu faaliyetlere
bağlı olarak meydana gelen değişim ortaya konulmuştur. Yol yapmaları, maden açmaları,
ziraat faaliyetleri, kıyıdaki uygulamalar, madencilik, tünel açma, derivasyon tünelleri yapma
neticesinde topopgrafyanın bu faaliyetelerden nasıl etkilendiği örneklerle açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Akarsu vadileri üzerinde ulaşım ağlarının yapılması aşağıdakilerden
hangisine neden olduğu söylenemez?
a) Akarsu vadileri kesintiye uğrayabilir
b) Şekillenme sürecinin hız değişebilir
c) Akarsuların kinetik enerjisi artabilir
d) Vadinin gerisinde göllenme olabilir
e) Vadinin ağız kısımlarında kuru vadiler ortaya çıkabilir
2. Karayolu ve tren yolu güzergahlarının seçimi ve geçirilişinde aşağıdakilerden
hangisinin en az dikkate dikkate alındığı söyelenebilir?
a) Jeolojik yapı
b) Rölyef
c) Toprak
d) İklim
e) Hidrolojik özellikler
3. Eğimli yamaç eteklerinden geçirilen yol yapımına bağlı kütle hareketleri
meydana gelebilmektedir. Erozyon ve kütle hareketleri doğal faktörlerin etkisiyle
meydana geldiği gibi, insan müdahalesi ile de oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
insan etkisine bağlı tetikleyici bir faaliyettir?
a) Yamacın yapısına giren litolojik birimler ile bunların tektonik durumu
b) Yamaç eğimi ve eğim derecesi
c) Yamacın bitki örtüsü ile kaplı olup olmaması, bitki örtüsünün sıklığı ve seyrekliği
d) Yamacın vadi yamacı, göl yamacı, deniz - okyanus yamacı olup olmadığı
e) Yol yarmaları
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4. Aşağıdaki şekle göre meydana gelen kütle hareketi hangi beşeri faaliyete
atfedilebilir?

a) Yol yapımı
b) Vejetasyon tahribi
c) Fiziksel parçalanma
d) Kimyasal ayrışma
e) Doğal vibrasyon
5.

Yol yapımında hangi yer şekilleri en fazla tahrip edilir?

a) Dağlar
b) Platolar
c) Ovalar
d) Deltalar
e) Menders yenikleri
6. Aşağıdakilerden hangisi sonucunda Antropojen Dolgu Zemin materyali
oluştuğu söylenemez?
a) Konut, işyeri, fabrika, sosyal tesisler ve su yapılarına aid temel hafriyyatlar
b) Galeri ve tünel açılması ile yol hafriyyatı
c) Akarsu çakılları
d) Maden işletme sahalarında yapılan dekapaj çalışmaları ve toprak hafriyyatı ile
çıkarılan malzemeler
e) Yıkıntı enkazı
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7. Tarımsal faaliyetler için insan tarafından topografya üzerinde ne gibi
değişikliller gerçekleştirilir?
8. Maden Yatakları ve Yer altı Suları İşletmeciliğine Özgü Olarak Yüzeyde ve
Yer altında Meydana Gelen Deformasyonlar nelerdir?
9.

Tasman nedir? Hangi bölgelerde görülür?

10. Yer altı madenciliği mi yoksa açık işletme madenciliği mi topografyada daha
büyük deformasyonlara neden olur? Kıyaslayın.

Cevaplar:
1) c, 2) c, 3) e, 4) a, 5) a, 6) c (7-10 soruların cevapları için metne bakınız)

167

7. AFETLERE NEDEN OLAN DOĞAL SÜREÇLER ÜZERİNDE
İNSANIN KONTROL EDİCİ FAALİYETLERİNİN
ŞEKİLLENDİRMELERE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Volkan patlamalarına karşı insanın yaptığı düzenlemeler ve tedbirler,
7.2. Büyük depremlere karşı alınan önlemler ve etkileri,
7.3. Deprem sırasında ortaya çıkan zemin sıvılaşması ve oturmalara karşı alınan
önlemler,
7.4. Kütle hareketlerine karşı alınan önlemler ve etkileri,
7.5. Erozyona karşı alınan önlemler ve etkileri,
7.6. Taşkınları önleme faaliyetlerine karşı alınan önlemler ve etkileri,
7.7. Gelgit etkisi, deniz taşkınları ve tsunamilerden korunmak için kıyılarda alınan
önlemler ve etkileri,
7.8. Atmosferik afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri,
7.9. Beşeri afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Volkan patlamalarına karşı insanın yaptığı düzenlemeler ve tedbirler nelerdir?

2)

Büyük depremlere karşı alınan önlemler ve etkileri nelerdir?

3)
Deprem sırasında ortaya çıkan zemin sıvılaşması ve oturmalara karşı alınan
önlemler nelerdir?
4)

Kütle hareketlerine karşı alınan önlemler ve etkileri nelerdir?

5)

Erozyona karşı alınan önlemler ve etkileri nelerdir?

6)

Taşkınları önleme faaliyetlerine karşı alınan önlemler ve etkileri nelerdir?

7)
Gelgit etkisi, deniz taşkınları ve tsunamilerden korunmak için kıyılarda alınan
önlemler ve etkileri nelerdir?
8)

Atmosferik afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri nelerdir?

9)

Beşeri afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afetlere neden olan doğal
süreçler üzerinde insanın
kontrol edici faaliyetlerinin

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Volkan patlamalarına karşı Metin, sunum ve görselleri
insanın yaptığı düzenlemeler izleyerek ve konuyu tekrar
ve tedbirler,
ederek

şekillendirmelere etkileri
Afetlere neden olan doğal
süreçler üzerinde insanın
kontrol edici faaliyetlerinin
şekillendirmelere etkileri

Büyük depremlere karşı Metin, sunum ve görselleri
alınan önlemler ve etkileri,
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Afetlere neden olan doğal
süreçler üzerinde insanın
kontrol edici faaliyetlerinin
şekillendirmelere etkileri

Deprem sırasında ortaya Metin, sunum ve görselleri
çıkan zemin sıvılaşması ve izleyerek ve konuyu tekrar
oturmalara karşı alınan ederek
önlemler,

Afetlere neden olan doğal Kütle hareketlerine karşı Metin, sunum ve görselleri
süreçler üzerinde insanın alınan önlemler ve etkileri,
izleyerek ve konuyu tekrar
kontrol edici faaliyetlerinin
ederek
şekillendirmelere etkileri
Afetlere neden olan doğal Erozyona
karşı
süreçler üzerinde insanın önlemler ve etkileri,
kontrol edici faaliyetlerinin
şekillendirmelere etkileri

alınan Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek

Afetlere neden olan doğal Taşkınları
önleme Metin, sunum ve görselleri
süreçler üzerinde insanın faaliyetlerine karşı alınan izleyerek ve konuyu tekrar
kontrol edici faaliyetlerinin önlemler ve etkileri,
ederek
şekillendirmelere etkileri
Afetlere neden olan doğal
süreçler üzerinde insanın
kontrol edici faaliyetlerinin
şekillendirmelere etkileri

Gelgit etkisi, deniz taşkınları Metin, sunum ve görselleri
ve tsunamilerden korunmak izleyerek ve konuyu tekrar
için
kıyılarda
alınan ederek
önlemler ve etkileri,

Afetlere neden olan doğal Atmosferik afetlere karşı Metin, sunum ve görselleri
süreçler üzerinde insanın alınan önlemler ve etkileri,
izleyerek ve konuyu tekrar
kontrol edici faaliyetlerinin
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şekillendirmelere etkileri

ederek

Afetlere neden olan doğal Beşeri afetlere karşı alınan Metin, sunum ve görselleri
süreçler üzerinde insanın önlemler ve etkileri.
izleyerek ve konuyu tekrar
kontrol edici faaliyetlerinin
ederek
şekillendirmelere etkileri
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Anahtar Kavramlar


Volkan patlamaları



Büyük depremler



Zemin sıvılaşması



Kütle hareketleri ve heyelanlar



Erozyon



Taşkın



Gel-git akıntısı etkisi



Deniz taşkınları



Tsunamiler



Atmosferik afetler



Beşeri afetler
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Giriş
Günümüzdeki insanın doğaya etkisi, jeomorfolojik iç ve dış etken ve süreçlerin
etkisine ve onların önemine bağlıdır. İnsan toplumu, tarihin ilk çağlarından beri doğaya hep
karşı durmaya çalışmış ve bir yaşam mücadelesi vermiştir. Buna rağmen; epirojenik, orojenik,
tektonik hareketler, volkanik faaliyetler ve depremler gibi iç kuvvetlere dayalı; doğa
olaylarının çok da önüne geçememiştir. Ancak aktif volkanik sahalarda ve deprem
bölgelerinden uzak durmaya çalışmıştır. İnsanın etkisi, akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalga ve
akıntılar gibi daha çok dış kuvvetlerin kısmen önüne geçme şeklinde görülür. Akarsulara
setler, barajlar yapmıştır. Bu suyu biriktirerek tarlalarını sulamış ya da setlerle taşan
akarsulara karşı önlemler almıştır. Taşan göllerden ve denizlerden uzak durmuştur. Ancak
insan toplumunun tamamen yerleşik düzene geçtikten sonra, sürekli bulunduğu mekânı
düzenlemek ve yaşadığı çevreye yön vermek gibi bir çaba içinde olmuştur. Bu nedenle önce
tarım ve sanayi devrimlerini yapmıştır. Son yaşadığı 250-300 yıllık dönem ve günümüzdeki
bilişim devrimiyle birlikte artık gerek iç ve gerekse dış kuvvetlere daha fazla hâkim olma
çabası içine girmiştir. Bu nedenle de, ders konumuzu oluşturan Antropojenik Jeomorfoloji
konusu, Jeomorfoloji disiplininin altında son 10-15 yılda daha etkin bir şekilde gelişmesini
sürdürmektedir. Son yıllarda katlanan nüfus artışları sonucu bulunduğu mekâna sahip
çıkmaya çalışan insanoğlu, zaman zaman komşusuyla; zaman zaman komşu ülkeleriyle
savaşlar da yapmıştır. Lakin barış dönemlerinde olimpiyatlar, festivaller, spor karşılaşmaları
ve konserler için büyük statlar, sanat gösterisi mekânları, müzeler, spor kompleksleri yapmış
ve anıt eserler de ortaya koymuştur. Kısacası mühendislik yapıları inşa etmiştir. Ancak
bunları oluştururken; doğa ile de mücadele etmiştir. İç ve dış kuvvetlere karşı verdiği bu karşı
koyuşu halen sürmektedir. Zaman zaman yenilmiş; fakat bunlardan dersler de çıkarmıştır.
Fakat bu dersleri çıkarırken bile; Dünyada ayak basmadık yer bırakmamıştır. Yiyeceğini
temin etme ve korunması dışında; bazen kasten ve bilerek de doğaya müdahalelerde
bulunmuş; ona yeni bir şekil vermiştir. Halen de vermeye devam etmektedir. Dolayısıyla
insanın yarattığı yeni yer şekilleri, Antropojenik Jeomorfoloji’nin konusu olmuştur. Bu
konuda; insanın litosfer, hidrosfer, atmosfer, biyosfer üzerinde yapmış olduğu etkileri ve
hepsi üzerindeki etkieri sonucu ortaya çıkan; yerkürenin yeni ismiyle “Antroposfer (İnsan
Küresi)” düşüncesini gerçekliği de tartışılacaktır.
Dolayısıyla bu bölümde, doğal afetler sonucunda büyük felaketlere neden olan doğal
etken ve süreçler üzerindeki insanın kontrol edici faaliyetlerinin şekillendirmedeki etkileri
burada sunulmuştur. Bunlar:
a)

Volkan patlamalarına karşı insanın yaptığı düzenlemeler ve tedbirler,

b)
tedbirleri,

Büyük depremleri önleme için yapay gerçekleştirilen depremler ve etkileri ile

c)
önlemler,

Deprem sırasında ortaya çıkan zemin sıvılaşması ve oturmalara karşı alınan

d)

Kütle hareketlerine karşı alınan önlemler ve etkileri,
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e)

Erozyona karşı alınan önlemler ve etkileri; ağaçlandırma ve yeşillendirme

faaliyetleri,
f)
Taşkınları
düzenlemeler,

önleme

faaliyetleri

ve

akarsular

üzerinde

insanın

yaptığı

g)
Gelgit etkisinden, deniz taşkınlarından ve tsunamilerden korunmak için kıyılarda
alınan önlemler ve etkileri,
h) Atmosferik afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri,
i) Beşeri afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri
gibi benzer örneklerin gerek şekillenme sürecindeki etkileri, gerek şekillenmedeki
etkileri ve gerekse de şekillendirme sonrasındaki etkileri örneklerle ortaya konulmuştur.
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7.1. Volkanik Afetlere Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Dünya üzerinde Büyük Okyanus çevresinde “Ateş Çemberi” denilen sahada, Atlas
Okyanusu kuzeyinde İzlanda’da, Güneydoğu Asya’daki Endonezya ve Filipinler’de, Güney
Amerika’da Şili ve Peru’da, Akdeniz Havzası’nda Güney İtalya ve Sicilya’da (Foto 1 ve 2)
halen aktif volkanlar bulunur (Şekil 1). 500’ü geçmiş tarihi dönemlerde püskürmüştür. 1500
dolayında Dünya’da potansiyel aktif volkan bulunur ve 50-70 volkansa her yıl faaliyete geçer.
Şu anda ortalama 20 volkan Dünya’da aktiftir. Bunlar; gerek doğu-batı yönlü Alp-Himalaya
Kıvrım Sistemi, gerekse Amerika kıtalarının batısında uzanan kuzey-güney yönlü Alp
Kıvrımları boyunca aktif ya da her an faaliyete geçecek olan potansiyel sönmüş (uykuda olan)
volkanlardır.

Foto 1 ve 2 – İtalya’nın Sicilya Adası kuzeydoğusundaki Etna Volkanının 4 Eylül 2007’de
tekrardan faaliyete geçmesi ve eteğinde kurulmuş olan Taormina kentine etkisi (Peter
Carsten_National Geography, 2007)(solda) ve sahanın uydu görüntüsünde volkanik faaliyetin
görünümü (NASA-2007)(sağda).
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Şekil 1 – Holosen ve 1900’lerin başlarından beri faaliyette olan Dünya Volkanlarının Haritası
ve yeryüzü plakalarıyla ilişkileri
(http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/bgdocs/GVM,%202014b.pdf).
İnsanoğlu, volkanlardan çıkan unsurların katılaşıp, daha sonra kayaçların ayrışarak
çözülmesini, daha küçük bu unsurların taban arazilerde birikmesini ve bunun sonucunda bu
gibi sahalardan çok verimli ürünler alacağını iyi bilir. Bu volkanik alanlardan taşınan
materyallerin biriktiği ovalar ve kısmen de platolar, insanlık için aynı zamanda verimli
sahalardır. O nedenle Japon gravürlerine baktığımızda 2 şekil dikkatinizi çeker: Biri püsküren
volkan, diğeri kabarmış tsunami dalgaları (Foto 3 ve 4). Japonlar her iki büyük doğa olayı
önünde saygıyla eğilirler. Ancak önlemlerini de elden bırakmazlar. Sadece Japonlar değil,
Endonezya, Filipinler, Meksika, Guatemala, İtalya, Peru, Şili, İzlanda gibi aktif volkanlara
sahip ülkeler dahi volkanlarla içiçe yaşamaya alışmışlardır.
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Foto 3 ve 4: Japonların aktif volkanlarından biri olan Fuji Yama volkanı (solda)
(http://frontierscientists.com/2015/05/volcanoes-in-visual-art/) ve dev deprem dalgalarını
betimledikleri
tsunami
(sağda)
gravürleri
(http://historyofgeology.fieldofscience.com/2011_03_01_archive.html).
Bu faal (aktif) volkanların varlığından dolayı, bu sahalar volkanik püskürme riski
taşımaktadırlar. Yanardağlar püskürdüğünde, volkanik gazlarla birlikte, etrafa yoğun bir
volkanik kül ve kül bulutları; bunun yanı sıra çok sıcak, akışkan lavlar yayarlar. Yaklaşık
600-1000°C sıcaklığındaki bu lavlar geçtikleri her yeri yok ederler. Bir de, havaya yayılan
küller ve kül bulutları güneş ışınlarının yeryüzüne gelişini engeller; uzun süre havada askıda
kalmaları sonucunda o sahada yerel iklim değişiklikleri oluşabilir. Volkanlar püskürmeden
önce gaz çıkışları, hafif depremlerle çevrelerine sinyaller ve bizlere de ön bilgi verirler. Bu
nedenle volkan riskinin etkilerinden kurtulabilmek için en kısa zamanda bölgedeki yerleşim
yerlerini boşaltmak gerekir. Bunun için ise volkanların faaliyetleri, sürekli olarak
gözlenmekte (Tablo 1) ve incelenmektedir. (a)Hız, direnç ve yoğunluğun belirlendiği jeofizik
ölçümler, (b)yerin deformasyon hızındaki değişim, (c)deprem aktivitelerinin izlenmesi,
(d)atmosferdeki gaz oranı ve (e)yer altı suyu seviyesinin değişiminin izlenmesi en çok
kullanılan yöntemlerdir. Volkanik faaliyetler için, erken uyarı amaçlı olarak ölçülen başlıca
değişimler; deprem faaliyetlerinde, yerin deformasyon hızı ve gaz çıkışları ile takip
edilmektedir. Temel değişim parametrelerinin ikisinden önemli bir değişim gelmesi
durumunda yöre halkına erken uyarı yapılır ve uyarıya bağlı olarak yakın alanlarda yaşayan
insanların güvenli alanlara taşınması sağlanır.

178

Tablo 1: Endonezya’daki Merapi Volkanının 17 Eylül 2010 - 15 Eylül 2011 tarihleri
arasında 1 yıl süre izlenme tablosu (Kırmızı yatay sütunlar 11 günlük aktif püskürme süresini
gösterir ve 10-20 km arasında değişen faaliyetin yayılış yarıçapı)(Andreastuti et al, 2015:
124).

Volkanın yamaçlarına birkaç sismometrenin yerleştirilmesiyle, kırılma sayısı ve
mağma haznesi içerisinde gelişen kırılma gerilmesinin yerleri belirlenerek izleme yapılır.
Mağmadan yerkabuğunu geçerek, yeryüzüne çıkmak için volkan bacalarından basınçla
yukarıya hareket eden sıcak ve kıvamlı lavlar, geçtikleri katmanlarda gevrek ve gevşek
kayalarda meydana getirdikleri kırıklarla depremler oluşturabilirler. Birçok volkanik
püskürme, deprem aktivitelerindeki artma önceden bilinebilir. Kayıt altına alınan bir
depremin büyüklüğü, şiddeti, süresi ve tahribatı gibi fiziksel parametreleri aletsel olarak
volkan izleme merkezlerine aktarılarak uzaktan takip edilmesi güvenle yapılabilir. Hatta
depremin yanısıra çamur akıntılarından oluşan laharlar da sensörler aracılığıyla izlenir.
Deprem izlemesine ek olarak; yer belirleme aletleri olan GPS’lerle deformasyon değişimleri
için çok hassas aletlerden olan hem yer yüzeyinde hem de mühendislik yapılarında yataydaki
çok küçük değişiklikleri ölçmek için tasarlanmış bir alet olan tiltmetrelerle ölçülmesi ve gaz
çıkışlarının toplanan örnekler üzerinden gaz ölçümü veya termal kameralarla elde edilen
görüntülerden uzaktan algılamayla izlenmesi yapılır (Şekil 2).
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Şekil 2 – Volkanları izleme tipleri ve metotları
(https://volcanoes.usgs.gov/vhp/monitoring.html ’den Türkçeleştirerek).
Ayrıca, volkanın eteğine yerleşim birimi kurulmaması alınacak önlemlerin başında
gelirse de; eğer yine de volkanın eteğindeki bir kasabayı ve köyü, volkanın püskürmesi
durumunda lavların tehdit etmesi ya da etek ormanlarını kavurup yok etmemesi için volkanik
faaliyet öncesi volkanik lav akış kanalları açılabilir. Lavların beşeri yapıları, yolları, tarım
alanları ve ormanlar gibi unsurları kavurarak yok etmesi engellenebilir (Foto 5 ve 6).

Foto 5 ve 6 – Hawaii'de 1 Kasım 2014’de faaliyete geçen Pahoa volkanı lavlarının evleri,
karayolunu ve ormanı tehdidi ve hasar (http://www.npr.org/2014/11/01/360719232/divertinglava-flow-may-be-possible-but-some-hawaiians-object)(sağda) ve Hawaii’deki 21 Temmuz
2007’de faaliyete geçen Kileuea volkanının genişletilmiş doğal akış kanalında lav akışı
(https://hvo.wr.usgs.gov/kilauea/summary/main.html)(solda).
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7.2. Depreme Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Bütün dünyada ve özellikle yurdumuzda büyük zararlara, can ve mal kaybına yol
açtıklarından, uygulamalı jeomorfoloji açısından depremler, çok önemli bir konuyu
oluştururlar. Henüz depremleri önceden haber verecek bir alet yapılmaması nedeniyle;
depremin yol açacağı zararın mümkün olduğunda en aza indirilmesi için alınacak bazı
önlemlerle yetinilmesi gerekir. Bu tür önlemleri iki grupta toplamak mümkündür. Olabilecek
depremlerin şiddeti açısından, (1) sahanın ne dereceye kadar beşeri faaliyetlere uygun olduğu
yani beşeri faaliyetin yapılacağı alanda deprem olasılığı ve (2) deprem bölgesi olarak
belirlenen sahalarda alınacak önlemlerdir (Kurter, 1981: 31-36).
Dünyadaki depremlerin çok büyük bölümü tektonik kökenli, yani iç kuvvetlerin etkisi
altında meydana gelen basınçlar, gerilimler ve bunların yol açtıkları deformasyonlarla ilgili
olanlardır. Bu tektonik depremlerin yeryüzündeki yayılışı, yerkabuğunun farklı kısımlarının
sismisitesi incelenirse, başlıca deprem bölgeleri (Şekil 1)’nin litosferin aktif kısımları üzerinde
yer aldıkları görülür. Bunlar, genç kıvrımlı dağlar, plaka sınırları, okyanusların kenar çukurları
ile okyanusal dorsallerdir. Volkanların da hemen hemen aynı zonlarda yer aldıkları dikkati
çekilirse; depremlerin d a h i büyük çoğunluğu olasılıkla % 90 kadarı bu sahalarda oluşur.
Bunun nedeni, Pasifik’in çevresi ile Akdeniz ülkelerini içine almak üzere kuzey ve güney
karaları arasında uzanan genç dağların çok yakın bir jeolojik geçmişte kıvrılmış, yükselmiş,
farklı tipte faylarla ve yer yer halen de hareket etmekte olan yırtılma faylarıyla kesilmiş
olmasıdır. Okyanusların kenar çukurlarında ve dorsallerde ise litosfer parçaları, iç
kuvvetlerin etkisi altında günümüzde de hareket halindedir. Aynı hareketlilik plaka sınırları
için de karakteristiktir. Bu kural deprem bölgelerinde, faylarla parçalanmış olan Doğu Afrika
ile yine genç kırıklar boyunca toptan hareketlerle yükselmiş olan Altay ve Sayan gibi eski
dağları kapsar. Buna karşı, yeryüzünün, genç dislokasyonlarla parçalanmamış olan geniş eski
kütleleri veya eski kıta çekirdekleri üzerinde makroseismik hareketler çok ender bir olaydır.
Miosen ortalarında kara yüzeyine çıkan ve sayısız denecek kadar çok kırıklarla parçalanmış
olan Türkiye, Eski Dünya’da kuzey ve güney karalarının ortasından geçen Akdeniz Deprem
Kuşağı üzerinde yer alır ve zaman zaman şiddetli depremlere uğrar. Bununla birlikte
ülkemizin sınırları içinde litosferin yapısal özelliklerine bağlı olarak depremler her yerde aynı
şiddete ve sıklıkla oluşmaz. Türkiye’nin başlıca deprem bölgeleri, Batı Kuzey ve Doğu
Anadolu’nun genç kırıklarla sıralanmış olan çöküntü havzalarıdır (Erinç, 2000: 232-236).
Dünyada her yıl, aletsel büyüklükleri (M=1,0 ile M=3,0) arasında olan 1 milyon
küçük deprem oluşur. Buna karşın; yılda büyüklüğü ortalama M=8,0 veya daha büyük 1
veya 2 deprem oluşur. Ayrıca, her yıl sayıları 10 civarında ve binlerce insanın öldüğü
depremler, dünyanın değişik bölgelerinde afetlere neden olur (AFAD-2016) (Tablo 2).
Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük
magnitüd değerinin 8.9 olan 31.01.1906 Colombiya-Ekvator ve 02.03.1933 Sanriku-Japonya
depremleridir (https://www.afad.gov.tr/tr/4379/Deprem-Nedir). Ülkemizde 26 Aralık 1939’da
meydana gelen Erzincan depremi aletlerin kaydettiği en büyük deprem olup, büyüklüğü
8,0’dir. Deprem sığ ve derin olması can kayını da belirler. Sığ ve mağnitüdü büyük depremler
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daha fazla can kaybına ve mal hasarına neden olur. Aynı büyüklükte ve M= 7,7 olan 1906
Kaliforniya (ABD) Depreminde sığ odaklı olması sebebiyle 3000 kişi hayatını kaybederken;
1994’de Japonya’nın Kuril Adaları (Japonya)’nda meydana gelmiş olan derin odaklı bir
depremde can kaybı sayısı 10 kişi olmuştur. Küçük depremlerin izlenmesi ile fay hatlarının
güncellenmesi çok hızlı şekilde yapılabilir. Diğer yandan, küçük depremlerin izlenmesi ile
olası büyük depremlerin önceden tahmin edilmesi sağlanabilir. Küçük depremlerin
kaydedilmesi ve izlenmesi için de, derin kuyu sismometreli deprem izleme sistemleri ve
istasyonları kurularak, depremler izlenebilir.
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Tablo 2: Deprem Şiddet ve Büyüklük Ölçekleri Karşılaştırma Tablosu (Erinç, 2000: 230)
(Sağdaki sütun aletsel ölçümdür; solda sütun ise gözleme dayanır).

183

Yerel farklılıklarından kaynaklanan deprem şiddetleri ve etki dereceleri bakımından
birbirinden farklı bir takım bölgeler ayırmak için, deprem şiddeti ve etki derecesi üzerinde rol
oynayan etkenleri iyi bilinmesi gerekir. Yerkabuğunun heterojen olmasından dolayı, kısa
mesafeler içinde bu farklılık ortaya çıkar. Aktif tektonik ve litolojik özellikler, depremin
büyüklüğü üzerinde, bir de mühendislik yapıları biçim ve kalitesinin depremden zarar görme
üzerinde etkisi büyüktür. Fissür, kırık, çatlak, yarık gibi süreksizlikler içeren kayaçların
bulunduğu zeminlerde, yapılaşma öncesi kaya şevlerinin istikrarının sağlanması gibi
geoteknik sorunların ortadan kaldırılması gerekir. Yine zemin ya da temel kayası, erozyon
ürünü taşınmış ve biriktirilmiş gevşek depolarla örtülü olabilir. Bu nedenle, yapı
güvenliklerinin sağlanması için (1)anakayaya kadar temel hafriyatların yapılması ve temele
inilmesi, (2)zeminde birikecek yağmur suyu toplama sistemlerinin geliştirilmesi ve
(3)zemin/temel izolasyonlarının sağlanması gibi önlemler, yerbilimciler tarafından önerilir.

Foto 7 – Üzerindeki ince toprak tabakasından aşağıya doğru 10 metre kadar
anakayaya inilmiş İstanbul-Kozyatağı’nda Paleozoik killişistlerdeki bir inşaat temeli (Ahmet
Ertek arşivi, 2007).
ABD’de olduğu gibi, insanlar tarafından gerçekleştirilen yapay depremlerle petrol
araştırmaları yapıldığı gibi, olası zamanı belirsiz depremler de kısmen engellenebilir. Modern
dünyada deprem öncesi, deprem bakımından duyarlı alanlar belirlenerek haritalanır (Şekil 3).
Risk haritaları yapılır. Duyarlı ve riskli sahalar imara kapatılır, yapılaşma varsa fay ve
depremden nisbeten sakin alanlara yeni belirlenen yapılaşma sahaları açılarak nakledilir veya
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yapılar mühendislik hizmetleri bakımından –1999 Marmara Depremi’nden sonra
ülkemizdeki, bilhassa da İstanbul’daki depreme hassas alanlarda yapımına başlanan kentsel
dönüşüm çalışmaları gibi- daha güvenli hale getirilir. Zemin araştırmaları yapılır ve yeni
yerleşim birimlerinin depreme dayanıklı olan sağlam zeminler üzerinde kurulması ve
gelişmesine hassasiyet gösterilir. Diri fay hatları üzerinde mühendislik yapıları kurulmasına
izin verilmez, hatta barajlar, limanlar, havaalanları inşa edilemez. Ayrıca petrol ve doğalgaz
boru hatları, ana ulaşım yolları ve tüneller de bu fay hatlardan geçirilmemeye çalışılır. Aksi
halde 1999 depremlerindeki gerçeklerle karşılaşılabilir (Foto 8 ve 9). Bu da arazi kullanım
özelliklerini etkileyerek doğrudan ve dolaylı olarak topografyalar üzerinde etkili olur.

Şekil 3 – Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1996).
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Foto 8 ve 9 – 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Kocaeli-Arifiye otoyolunda meydana
gelen yol hasarları ve trafik kazaları (Aziz Bıyıklı arşivi, 1999).
Belirlenen deprem faaliyet sahasında alınacak önlemlerden en önemlisi, bu sahaya
uygun inşaat tipinin seçilmesidir. Alınacak önlemlerin başında, yapılacak tesis veya
yerleşmenin konumu ile yapı biçimi gelir. Yamaçta yapılan tesis veya yerleşmelerde binaların
birbirinin arkasına gelmeyecek şekilde yerleştirilmeleri, bunların birbiri üzerine yıkılmalarını
önler. Keza düz bir alanda yapılacak tesis veya yerleşmelerde, bina yıkıntılarının birbirine
zarar veremeyeceği, kaçanlara çabuk uzaklaşma olanağı sağlayabilecek boşluklar bırakılmalı,
çok sıkışık ve yoğun inşaattan kaçınılmalıdır. Binaların biçimi, deprem etkisini azaltıp
çoğaltan bir etkendir. Yüksek binalar, yassı ve geniş binalara göre depremden daha az
etkilenirler. Zira yüksek bir binanın taban alanı, yassı bir binanınkinden daha küçük
olduğundan, deprem esnasında bina tabanına aynı anda daha az sayıda dalga tepesi
rastlayacaktır. Oysa az katlı ve buna karşılık daha geniş alana yayılmış bir binanın taban
alanına aynı anda daha fazla sayıda dalga tepesi isabet edecektir. Dolayısıyla sallantı daha
fazla olacaktır. Bu tür çalışmalarda, olabileceği belirlenen şiddetteki bir depreme
dayanabilecek yapı özellikleri saptanır (Örneğin İstanbul’daki “Boğaziçi Köprüleri” 8 ve daha
yüksek büyüklüğe sahip depremlere dayanıklı olarak yapılmıştır). Bu saptama için sahada
eski depremlerdeki tahribat dereceleri de gözden geçirilmelidir. Genel olarak çelik karkas
inşaat depreme çok dayanıklı bir yapı sistemi olarak bilinmektedir. Bu tür sistemler, 1906 San
Francisco Depremi’nde, cephe ve duvarlarında çeşitli derecelerde hasar meydana gelmesine
karşın ayakta durabilmişlerdir. 1923 Tokyo Depremi’nde ise, mevcut 16 adet çelik karkas
binadan 6 tanesi tamamen sağlam kalmış; gerisi çeşitli derecede hasar görmüşse de, sadece bir
tanesi hemen hemen yıkılma derecesine girmiştir. Betonarme binalarda da dayanıklılık
yüksektir. 1923 Kaliforniya-Santa Barbara Depremi’nde, bütün bu tür binalar, duvarlarında
çatlaklar oluşmasına rağmen ayakta kalabilmişlerdir. Tuğla dolgu duvar ve ahşap iç inşaattan
oluşan binalar, temelleri takviyeli değilse çok dayanıksızlardır. Ülkemizde hasar derecesini
belirleyen en etkili faktör yapı tarzı’dır. Usulüne uygun olarak yapılmış betonarme yapılar
yanında, tamamen ahşap yapıların da çok dayanıklı oldukları saptanmıştır. Keza yaygın bir
yapı tarzı olan ahşap karkaslı bağdadi yapılar pek az hasar gören, dayanıklı yapılar grubuna
girerler (İznik Gölü güneydoğusundaki Sölöz Köyü’ndeki 3 katlı ahşap karkas bina 120 yıllık
olmasına ve Marmara Bölgesi’ndeki afet boyutlu 1967-Adapazarı, 1999-Marmara ve 1999Düzce Depremleri geçirmesine rağmen karşın halen yıkılmayarak dimdik ayakta kalmıştır).
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Ahşap karkaslı, tuğla veya kerpiç dolgulu evlerde de duvarlarında büyük hasar olmasına
rağmen tamamen yıkılma az olmaktadır. Ancak bu, temelin sağlam olmasına bağlıdır. Taş
evler ise, harç yerine çamur kullanıldığından ve zamanla bunun tutucu niteliğinin ortadan
kalkmasından ötürü büyük hasar ve can kayıplarına neden olmaktadırlar. Özellikle kullanılan
taşların yuvarlak olması halinde, yıkılma daha kolay olmaktadır. Kerpiç yapılarda da, büyük
bir ağırlığı olan düz dam kolayca çökebilmekte ve büyük can kaybına yol açmaktadır. Yığma
tuğladan yapılan binalarda, üst katların ağırlığını taşıyamayan alt katlar ezilmekte veya
duvarlar yarılarak bina yıkılmaktadır. Ancak iyi işçilik ve iyi malzeme bu tür binalarda bir
dereceye kadar dayanıklılığı sağlayabilmektedir. Sığ temellerin, özellikle bina hafif ve yer altı
suyu tablası yakınsa, düşey doğrultudan gelen hareketlere karşı hassas olduklarını hatırlamak
gerekir. Bazı depremlerde zarar, düşen enkaz ve kopan su, doğalgaz ve elektrik devrelerinin
oluşturdukları tehlikelerle artar. Özellikle yangın, depremlerde çok önemli bir tehlike yaratır.
Kopan elektrik devrelerinin kısa devre yapmaları ve mutfak ocaklarından oluşan yangınlar,
gerek 1906 San Francisco (ABD) ve gerekse 1995 Kobe (Japonya) depremlerinde büyük can
kaybına neden olmuşlardır. Depremlerden barajlar da etkilenirler. Bir barajın gövdesi
depremin yarattığı şok esnasında ileriye veya geriye doğru hareket eder. Baraj gövdesi,
rezervuardaki sudan uzaklaşmak sureti ile ileriye doğru hareket ederse, su kütlesi onu takip
edemeyeceği için gövde üzerine yapılan hidrostatik basınç azalır. Buna karşılık, baraj gövdesi
su kütlesine doğru hareket ederse, basınç artar ve su seviyesi yükselir. Özellikle deprem
sırasında oynayan fay hatlarının kestiği tünellerde çökme ve kaymalar görülür. Raylar
yerlerinden oynayarak bükülürler (Foto 10-11 ve 12). Çalışmaların sonucu olarak; deprem
olasılığını ve şiddetini belirledikten sonra, bunun faaliyet sahası ile ilişkilerini gösterir bir
haritanın jeomorfologlar tarafından yapılması uygun olur. Bu haritada zemin tabiatı da
dikkate alınmak suretiyle eş şiddet hatları tahmini olarak belirlenir ve sağlam zeminler ayırt
edilir. Haritada mevcut jeolojik bilgilerin yanı sıra eski ve yeni alüvyal sahalar, bunların
kalınlıkları, nemlilik dereceleri, birikinti konileri, taraça dolguları, kolüvyal depolar ve kütle
hareketlerinin oluşabileceği sahalar gibi jeomorfolojik özellikler de yer almalıdırlar.
Böylelikle tehlikeli bölgeler ve tehlikenin derecesi, jeomorfologlar tarafından haritada ortaya
konmak sureti ile faaliyetin yeri ve şekli için yol gösterilmiş olur (Kurter, 1981: 36-37).
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Foto 10 ve 11 – 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Kuzey Anadolu
Fayı, Arifiye’de rayları biçerek sağ yanal 3 metre dolayında yanal hareket yapmıştır (soldaki
helikopter görüntüsüdür)(Basından).

Foto 12 - 12.11.2016’da Yeni Zelanda’da 8.0 büyüklüğündeki Kaikoura Depremi’nde
fay hattı boyunca raylar bükülmüştür (https://tr.pinterest.com/pin/167548048607064552/).
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7.3. Zemin Sıvılaşmasına Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Depremin oluşturduğu yer sarsıntılarının etkisiyle, gevşek ve suya doygun olan taneli
zeminlerin taşıma kapasitelerini kaybederek sıvı gibi davranış göstermesi olayına zemin
sıvılaşması denir.
Bir sahada zemin sıvılaşmasının oluşması; (1)gevşek litolojik yapıda olmasına,
(2)unsurları arasındaki bağa, (3)unsurları bağlayan çimentonun özelliklerine ve (4)boşluk
suyunun akıtılmasının engellenmesine bağlıdır. Zemin sıvılaşması, deprem esnasında ve
sonrasında görülebilen ve sonuçları son derece hasar verici ve yıkıcı olabilen litosferik bir
afettir. Zemin sıvılaşması olaylarına bakılarak; zemin yüzeyinde ve mühendislik yapıları
üzerinde önemli yıkımlar ve hasarlar oluşmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse; yüzeye kum
ve su fışkırmaları, büyük oturmalar, büyük yer hareketleri ve zeminde açıklıklar, yüzey
kırıkları, yapıların taşıma gücünde kayıplar, istinat duvarlarında ve havalimanı, demiryolları
ve rıhtımlarda hasarlar, yamaç şevlerinde akma, zeminde yayılma olarak da adlandırılan kalıcı
yatay yer değiştirmeler ve deformasyonlar ile tüneller gibi yer altı yapılarının yüzmesi ve
hasar görmesi olaylarıdır.
Deprem potansiyeli sahalarında, yapıların ağırlığı büyük değilse taşıma gücünün
zayıflaması büyük oturmalar ortaya çıkarmaz. Ancak, depremden sonra artçı depremlerin de
kısmen etkisiyle, zemindeki boşluk suyunda zamanla oluşacak drenajı hasar doğurabilecek
oturmalara neden olabilir. Depremden sonra zeminde, altta kum tabakasında basınçla sıkışmış
suyun ve ince kumun kaynaması sıvılaşmaya işaret eder, dolayısıyla bu olay zemin
sıvılaşmasında fazlaca rastlanır. Böyle bir sahada, zemindeki ve yapılardaki önlemler
öncelikli olmalıdır. (1)Zemin sıvılaşması potansiyeline sahip tabakanın kaldırılması ve
değiştirilmesi, (2)enjeksiyonla veya sıkıştırılarak sıkı durumuna getirilmesi ve (3)yer altı suyu
seviyesinin düşürülmesi ise alınacak tedbirlerin birkaçıdır. Uygulama olaraksa; taş kolonlar,
sıkıştırma enjeksiyonu, drenaj teknikleri, zemin değiştirme, dinamik kompaksiyon ve
vibroflotasyon yapılabilir.
Zemin sıvılaşması, 1999 Marmara Depreminde birçok alanda gerçekleşmiştir. Ayrıca
daha net oturmalar 2011-Erciş Depremi’nde (Foto 13) ve Abdioğlu, Yakapınar, Dikilitaş
köylerinde olduğu gibi 15 m’ye varan kum fışkırmaları şeklinde ise 1998-Ceyhan
Depremi’nde (Foto 14) gerçekleşmiştir (Efe ve Sekin, 1998: 47 ve 55).
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Foto 13 – 23 Ekim 2011 günü meydana gelen M=7,2 büyüklüğündeki Erciş Depremi
(Van)’nde zemin sıvılaşması nedeniyle temelin yapının yükünü taşıyamaması sonucu giriş
katının temele gömülme ve oturma olayı (Mehmet Zor, 2011 arşivi).

Foto 14 – 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi’nde zemin sıvılaşması sonucu yüzeye
çıkan koni ve krater şekilli kum fışkırmaları (Efe ve Sekin, 1998: 47).
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7.4. Kütle Hareketlerine Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Kütle hareketleri, çözülme sonucu oluşan enkazın oluştuğu yerden diğer sahalara
taşınması olayıdır (Erinç, 2000). Bu olay, yavaş kütle hareketleri ve hızlı kütle hareketleri
şeklinde gelişir. Ancak, insanın canına ve malına zarar vermeye başladığında ise, doğal afete
dönüşür. Soliflüksiyon, sürünme (creeping), kaya ve blok akıntıları yavaş kütle hareketlerini
oluştururken; yamaç döküntüleri, kaya çığları, heyelan, göçme, toprak kayması, çamur
akması, lahar akıntıları, kaya düşmesi ise hızlı kütle hareketlerini meydana getiren çeşitleridir.
Bu hareketler; akma, devrilme, kayma, çökme, kayma, sürünme, düşme şeklinde ve bunların
kombinasyonlarından oluşan karmaşık şekillerde gelişir (Erkal ve Taş, 2013)(Şekil 4).

Şekil 4 – Kütle hareketleri oluşum ve gelişim olayları.
Kütle Hareketleri ve Heyelanların Önlenmesi: Genel olarak yamaçlarda bazı
çatlaklar belirene veya diğer kesimlerdeki noktalara göre nispi bir hareket başlayana kadar, bir
heyelan olasılığını kestirmek güçtür. Kütle hareketi ve heyelandan şüphelenildiği özel
hallerde ise, bu hareketi oluşturabilecek en önemli iki etkenin (yerçekimi ve yer altı suyu)
üzerinde durmalı ve olabilecek hasarın şeklini saptama çalışmaları yapılmalıdır (Kurter, 1981:
54-55; Ertek, 2016: 169-218):
Yerçekiminin kayaçları kütle hareketi ve heyelana zorlayabileceği haller şunlardır:
1– Kütlesel ağır kayaçlar, alttaki daha zayıf tabakaların yüzeyi boyunca kayabilirler.
2– Farklı kayaç tabakaları nöbetleşiyorsa ve özellikle bunların bazıları killi ise,
191

3– Tabaka eğimleri fazla ise; tabaka yüzeyi, çatlak, eklem veya fay düzlemleri
boyunca kaymalar görülebilir.
4– Kayaç çok çatlaklı ise yine heyelan olasılığı yüksektir.
Kayaçların ve yerçekiminin etkileri; kara ve demiryolu dolguları, yoğun yerleşme
projeleri ile veya taş ocaklarından, madenlerden, yarmalardan büyük hacimde malzeme
çıkarılması ile arttırılabilir. Bu nedenle, kütle hareketi ve heyelan olasılığından şüphe edilen
bir yamaçta, yüklenecek ağırlığın yamaç dengesini tehdit edebileceği düşünülerek bu durum
araştırılmalı, yamacı tutan yanal destek saptanmalı ve bunun kaldırılıp kaldırılamayacağı iyice
incelenmelidir. Bir yamacın eteğinde mevcut olan bir yapının tahribi, mevcut bir kanalın
derinleştirilmesi yanal desteğin kaldırılmasına örnek oluşturur.
Yer altı suyunun etkinliği ise şu yollarla dolaylı olarak artabilir:
1- Bitki örtüsünün tahribi, yüzey sularının sızmasını çoğaltır.
2- Yer altı suyu akışının yamaç eteğinde durdurulması tabana yakın yamaç kesiminde
yer altı suyu seviyesini yükseltir.
3- Rezervuarlardan (baraj ve göletlerden), su kemerlerinden, kanallardan ve sulama
sistemlerinden kaçaklar, kayaç çatlaklarında ve eklemlerde donan suyun genleşmesi de kayma
olasılığını arttırır.
Heyelanlara karşı alınabilecek önlemler doğası gereği,
araştırmalarla belirlenir. Bunların başlıcaları şöylece sıralanabilir:

önceden

yapılacak

1- Harekete yol açabilecek fazla yüklerin bindirilmesinden kaçınılması veya bunlar
daha önceden konulmuşsa kaldırılması yoluna gidilmelidir.
2- Yamaç eteğindeki zayıf malzeme daha iyi ve yoğun olanı ile değiştirilmelidir.
3- Yamacın fazla hacimde su almasına olanak verilmemelidir.
Özellikle bu sonuncu amaçla bir önleyici drenajın düzenlenmesi çok güç bir sorun
oluşturur. Çünkü yamacın alabileceği ve emniyet faktörünü düşürücü kritik su hacminin
doğru olarak saptanabilmesi, çok sağlıklı gözlemleri ve uzun bir zaman gerektirir. Gerçekten
yer altı suyu akımının miktarı yıldan yıla değişimler gösterir. Önleyici drenaj oluşturulması
yöntemleri esas olarak, düzenleyici drenajınkilerle benzerdir.
Kayma Alanlarında Düzenleme Çalışmaları: Kayma olduktan sonra, kaymanın
nedenlerini araştırmak, yani bir “kayma analizi” yapmak gerekir. Büyük kaymalarda hava
fotoları önemli yardım sağlar. Hava fotoları arazi çalışmalarını geniş ölçüde kolaylaştırır ve
azaltır. Bunların edinilmesi için ödenecek para, bu tür fotoların çalışmaları kısaltması ve
sağlıklı sonuçlara ulaştırması nedeni ile fazla sayılmamalıdır. Kayma yüzeyinin belirlenmesi,
zemin ve yer altı suyu özelliklerinin tanınması için delgi yapılır. Eğer kayma toprağın
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altındaki kayaç kesimini de etkilemişse, böyle bir delgi tabakalaşma ve kayaç cinsi hakkında
da bilgi sağlar. Bu tür çalışmalar, kayma nedenleri ve bunun maliyeti hakkında gerekli
bilgileri verir (Kurter, 1981: 54-55; Ertek, 2016: 169-218):
Bir kayma esas ve yardımcı etkenlerin müşterek faaliyeti sonucu oluşur. Çoğu kere
kaymadan sonra kayma nedeni etkili olmakta devam etse de, yardımcı faktörler etkilerini
yitirdiklerinden kayma tekrarlamayabilir. Su daima bir kaymanın yardımcı faktörü
olduğundan, çoğu kere suyun drene edilmesi kaymanın tekrarlamamasını sağlayan önleyici
bir çalışma olmaktadır. Eğer kaymanın nedeni yüksek gözenek (boşluk) basıncı ise, iyi bir
drenaj su tablasını alçaltacağından tehlike önlemiş olur. Bu durumda bütün yer altı suyu değil,
onun sadece zarar verici kısmı ortadan kaldırılmış olmaktadır. Ancak bir kaymanın
önlenebilmesi için yapılacak drenaj düzenlemeleri hakkında sayısal ve kurumsal bilgilerin
edinilmesi günümüzde bilgisayarlar yardımı ile daha da kolaylaşmıştır. Ancak yetersiz bir
drenaj, durumu tam anlamı ile düzenleyememektedir.
Bir kayma alanındaki drenaj düzenlemesi için 2 ana yol vardır. Bunlardan birisi, (1)bir
yamaçta gelen yüzeysel suyu kapalı bir drenaja alarak bir kuyu veya boşaltma alanında
toplamak ve onu uzağa taşıyarak yer altı suyu seviyesini düşürmektir. Diğeri ise, (2)drenaj
alanı içerisine boru döşeyerek su akışını azaltmaktır. Suyu tutacak büyük bir drenaj, akış
yönüne dik olarak kazılmış ve içi geçirimli malzeme ile doldurulmuş derin galeri veya etek
hendekleri hazırlanarak yapılır. Bu halde yüzey ve yer altı suyu toplanarak uzak bir noktaya
doğru taşınmış olur.
Bir kaymaya neden olan fazla ağırlığın kaldırılması ile de düzenleme çalışmaları
yapılabilir. Eğer bu mümkün değilse (örneğin; başka yere taşınamayacak bir kara veya
demiryolu dolgusu mevcutsa), iyi bir yanal destek tesis edilmelidir. Bu durumda bir “istinat
duvarı” büyük ölçüde yardımcı olur. Fakat kaymanın nedeni su ise, bunun hiçbir faydası
yoktur. Tomruk, beton veya diğer malzemeden yapılarak içi iri taş veya bloklarla doldurulmuş
sandıklar da istinat duvarı yerini tutarlar. Sıkıştırılmış toprak veya kayadan ibaret ağır etek
payandaları bile bu görevi yapabilir. Sağlam ve güvenilir bir zemine kadar çakılmış kuvvetli
kazıklar, hem önleyici ve hem de düzenleyici bir çalışma olarak kabul edilir (Foto 15-16-17).

Foto 15 ve 16 – 2011 yılında “25.Uluslararası Üniversite Kış Oyunları” için Erzurum’da inşa
edilmiş kayakla atlama kuleleri ve pistindeki yamaçta 7 Temmuz 2014 günü gelişen heyelanın
öncesi (solda) ve sonrası (sağda) (Basından).
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Foto 17 - 2011 yılında “25.Uluslararası Üniversite Kış Oyunları” için Erzurum’da inşa
edilmiş kayakla atlama kuleleri ve pistindeki yamaçta 7 Temmuz 2014 günü gelişen heyelanın
sonrasındaki sahada yeni yapılan istinat duvarları ve heyelanı önleme çalışmaları (İhsan Bulut
arşivi, 2016).
Kayan bir sahada hem fazla ağırlığın kaldırılması, hem de görünümün düzenlenmesi
için, kayan malzeme başka yere taşınır veya yeni malzeme eklenir. Bu tür toprak
çalışmalarında buldozerler kullanılır. Eğer çok geniş ve derin sahaları etkileyen bir kayma
bahis konusu ise, düzenleme çalışmaları çok güçtür ve orada mevcut veya yapılması
düşünülen beşeri tesislerin başka yere taşınması tek çözüm olarak belirlenir.
Japonya gibi ülkeler; konumları, coğrafik, topoğrafik ve meteorolojik durumları
nedeniyle; kasırgalar, tayfunlar, şiddetli muson yağmurları, heyelanlar, depremler ve volkanik
faaliyetler gibi çok sık doğal afetlere uğrarlar. Hemen her yıl doğal afetler nedeniyle insanlar
canlarını ve mallarını kaybetmektedir. Bu sebeple, 1897’de yılında Erozyon Kontrolü Yasası,
1958’de ise Heyelan Önleme Yasası gibi kanunlar çıkarmışlardır. Bu kanunlardan
kaynaklanan destekler ile ciddi oranda önleyici uygulamalar yapmışlardır. Bunlardan birisi de
Japonya’da uygulanan “İmplant Kütle Hareketleri Önleme Sistemleri”dir. İmplant
uygulamaları ile derin bir şekilde yerin içine sağlamlaştırıcı sütunlar yapılır ve yapının temel
elemanları ile birleştirilir. Sonuç olarak, esneklik kazanmış bir afet önleme altyapısı ortaya
çıkmış olur. Bu yapı, implant frenleyicileriyle destek sağlayabilir. “Duvar frenleyici
uygulaması” da heyelanı önlemek amacıyla uygulanan etkili önlemlerden biridir. Tüm kazık
çakma işlemi, sistematik kazık duvarın üstünde yapılır ve duvar frenleyici hızla geçici
platformlar olmadan sessizce ve titreşimsiz yapılabilir. Etkili bir şekilde sabit zemini tutan
topraklar ve zemin içine gömülü ve önleyici kazıklar aşırı yer altı suyunun boşluklar
aracılığıyla aşağı akmasına izin verir ve sürekli levha kazıkları çöken yamacı da tutar.
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7.5. Erozyona Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Toprak bulunduğu yerden su, rüzgar ya da bir başka etkenle harekete geçirilerek bir
başka yere taşınması olayına erozyon adı denilir. Bu sürekli olarak devam eden bir olaydır.
Su, buzul, akarsu, kar, rüzgar, organik ve antropojenik erozyon gibi farklı erozyon çeşitleri
bulunur. Erozyona uğramış sahada toprağın yıkanması, bitki örtüsünün özellikleri, toprak
horizonlarının varlığı gibi ölçüler dikkate alınarak yapılan gözlemler doğrultusunda erozyon
sınıflandırması yapılabilir. Ayrıca oyuk ve hendeklerin boyları ve derinlikleri de ölçülerek
erozyonun boyutu ve sınıflandırması konulabilir. Erozyonun tamamıyla önlenmesi neredeyse
mümkün değildir. Ancak belli koşullar altında ve belli metotlar uygulanmak suretiyle
erozyonun yapacağı hasar ve zararlar azaltılabilir veya kısmen kontrol altına alınabilir.
Erozyon bir takım faktörlerin etkisiyle oluşur, gelişir ve artabilir. Erozyon kontrolünde
kullanılan çeşitli yöntemler vardır: Bunlar, şöyle özetlenebilir (Mater, 1986; Atalay, 1989):
1- Konturlara uygun ekim yapmak
2- Şerit halinde ekim yapmak
a) Rotasyon uygulaması
b) Taraçalar yardımıyla dörtlü şerit ekimi
3- Devamlı çayır alanları oluşturulması
4- Devamlı ormanlık alanlar oluşturmak

7.5.1. Konturlara (=İzohipslere) Uygun Ekim Yapmak
Genellikle hafif eğimli sahalarda erozyondan korunmak için alınan tedbirlerin başında
konturlara uygun şekilde ekim yapmak gelir. Bu sahalarda farklı eğimlere paralel olarak
sıralar veya şeritler boyunca ekim yapılır. Ekilen bitkiler o sahada sanki minyatür küçük birer
taraça görevi yaparak yağışlarla gelen suyu tutma eğilimi gösterirler. Bu şekilde yüzey akışı
yavaşlatmak suretiyle absorbsiyon arttırılır. Buna karşılık yüzeysel akış minimum düzeye
getirilir. Bunun sonucunda ise, daha fazla suyun toprakta kalması sağlanır (Foto 18). Eğer
ekim konturlara paralel değil, dik olarak yapılırsa sürüm sırasında oluşturulan küçük
kanalcıklar, şiddetli bir yağış sonucunda daha derin hendeklere dönüşerek gully tipi
erozyonun oluşmasına imkan hazırlar. Bunun sonucunda da toprak kaybı fazlalaşır (Foto 19).
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Şekil 5 – Taban araziden-dağlara doğru erozyona karşı ideal bir arazi kullanım şekli.

Foto 18 - Konturlara uygun şekilde DOĞRU yapılmış bir ekim.
196

Foto 19 - Konturlara dik şekilde YANLIŞ yapılmış bir ekim.

7.5.2. Şerit Halinde Ekim Yapmak
Erozyon kontrolünde en başarılı koruma yöntemi şeritler halinde ekimdir. Şerit
ekimlerinde ekilecek kültür bitkilerinin belli sıralar içinde ekilmesi gerekmektedir. Bu
sıralamada gevşek ve dağınık ekim düzeni gösteren ve daha derin sürümle ekilmiş bir şeritin
hemen önünde sık ve sığ kök sistemi ile toprağı tutucu etkide bulunan alfalfa ve yonca tipi
çayır otlarının ekilmesi korumada yardımcı olmaktadır. Şerit ekimi hafif eğimli saha ile
devamlı aynı karakterde, yani yeknesak görünümlü eğim üzerinde tatbik edildiği zaman
başarılı sonuçlar vermektedir. Genellik şeritler sık şekilde ekilmiş ve derin, fakat kılcal kök
geliştiren bitkilerin örneğin; yulaf, buğday, arpa ile yonca, alfalfa ve diğer çayır otlarının
daha derin sürülme gerek duyan mısır, pamuk, tütün ve soya fasulyesinin aralarına ekilmesi
toprağın korunmasında başarılı bir yöntem olarak görülür. Böylece derin sürüme gerek
gösteren ve toprak kaybını arttırıcı niteliğe sahip kültür bitkileri arasına toprağı tutucu özellik
gösteren bitkilerin ekilmesi toprak koruması bakımından oldukça başarı sağlar. Bu şeritlerin
dar veya geniş ekilmesi de, aynı şekilde koruma bakımından önem taşımaktadır. Şerit
ekimlerinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Taraçalama yapılmış bir arazi üzerinde sık
dikilmiş kültür bitkilerinin şerit aralıkları 10-15 m genişlikte olmalıdır. Sıralar halinde
ekilmesi gereken kültür bitkilerinin şeritleri ise 20-30 m genişlikte olması uygundur. Böylece
kontrolün başarılı olması için, ekilen kültür bitkisinin tipine bağlı dayanarak şerit aralıklarının
10-12-15-20 m genişlikte olması ve belli bir düzeni takip etmesi gerekmektedir. Aşağıda şerit
ekimlerine örnekler verilmiştir (Şekil 6). 4 yıllık rotasyon uygulaması halinde görülen bu
sistemde taraçalama yoktur. Şerit ekimlerinde daha geliştirilmiş metot ise, şeritlerin aynı
zamanda taraçalarla takviye edilmesidir. Böylece toprak kaybı minimum düzeye indirilebilir.
Çünkü yalnızca şerit ekimi veya yalnızca taraça yapımı erozyonu önlemede yeterli olmaz.
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Buna göre, çeşitli ekim sistemleri ve yöntemleri geliştirilmek mümkündür. Burada ise ikili
rotasyon sistemine örnek verilmiştir (Şekil 7).
Şerit ekimin avantajları: Şerit ekimi fazla bir masrafı gerektirmez ve hemen
kolaylıkla uygulanabilir. Hatta normal yollardan yapılan iyi bir rotasyondan daha fazla bir
masrafa yol açmaz. Herhangi bir araştırmaya gerek kalmadan hemen uygulanması tavsiye
edilir. Normal tarla sürmek ve ürün yetiştirmek için gerekli olan iş gücü dışında ekstra bir
işçiye gerek yoktur. Herhangi bir özel tarım aracına ihtiyaç duymadan tarlalar sürülebilir.
Şerit genişlikleri kullanılan tarım makinasına göre kolaylıkla ayarlanabilir ve bu da zamandan
ve iş gücünden büyük bir tasarruf sağlar. Şerit ekimi, her türlü ürün ekiminde ve verim
alınmasında başarılı ve kullanışlı bir sistemdir. Şeritler, taraçalı ve doğrudan arazide
uygulanır. Taraçalarla takviye edildiğinde eğim değeri % 8 ve daha çok olan, fazla eğimli
sahalar için ideal bir sistemdir.

Şerit ekimin dezavantajları: Şerit ekimi, düzensiz ve engebeli sahalarda uygun bir
kullanış biçimi değildir. Bu nedenle kısıtlı sahalarda ve özellikle düz olan, yani engebelerle
kesintiye uğramayan sahalarda kullanışlıdır. Bu nedenle sahadaki arazi parçası belli bir
uzunluk ve genişlikte yeknesaklık göstermezse şerit ekimi uygulanamaz; ancak şeritler,
arazinin engebe durumunu göz önüne alınması koşuluyla gerekli düzenlemeler yapıldıktan
sonra ekilebilir.

7.5.3. Devamlı Çayır Alanları Oluşturulması
Belli bir arazi parçası üzerinde ekilebilir tarım alanları ile devamlı ormanlık alanlar
arasında çayır sahaları ve topraklar otlaklar haline getirildiğinde, iyi kullanılış şekli ve
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erozyonu önleyici bir tedbirdir. Ancak dikkat edilmesi gerekenlerin en önemlisi, erozyonu
önleyici bir tedbir olarak oluşturulan çayır ve otlakların aşırı otlanmayla bozulmamasıdır.
Aksi takdirde bölgede toprak kaybı bu nedenle büyük boyutlara erişebilir. Çayır alanları
oluşturulurken özellikle eğimlerin fazla olduğu yamaçlarda taraçalarla takviye edilmesi
gerekir. Ayrıca aşırı otlatma ile çayır alanlarının tahribini önlemek için hayvanların devamlı
aynı otlaklarda dolaşmasını önlemek gerekmektedir. Bir başka değişle, hayvan otlatmada da
bir rotasyon uygulanması şarttır. Aksi durumda, hızla tahrip olan vejetasyon sonucu, toprak
kaybı ve dolayısıyla erozyon süratle artar.

7.5.4. Devamlı Ormanlık Alanlar Oluşturmak
Elbette ki, erozyonu kontrolde en iyi yöntem yüzeysel akışı kontrol eden çevredeki
hidrolojik dengeyi düzenleyen ormanlar ve korulukları oluşturmak, mevcut olanları ise iyi
korumaktır. Ormanlar, bir bölgede hidrolojik dengeyi düzenleyen ve kontrol eden önemli
faktörlerden biridir. Sık orman örtüsü, gerek bir düzenlemeyi, gerekse vahşi hayatı devam
ettiren bir ortamdır. Doğanın dengelenmesinde çok önemli rol oynayan ormanlar, aynı
zamanda ürünleriyle de çevresinde ve içinde yaşayan canlılar için bir hayat kaynağıdır. Bu
nedenle ormanların iyi korunması bakılması ve sürekli genç fidanlarla yenilenerek
gençleştirilmesi gerekmektedir. Bir bölgede ormanın tahribi veya yanlış kullanma o sahada
hendek erozyonuna varan ölçüde erozyon oluşumuna, önemli oranda toprak kaybına, su
baskınlarına ve sellere yol açar. Bu nedenle ormanlardan yeterince yararlanabilmek için her
şeyden evvel onu korumak gerekir. Ormanlık bir sahada erozyonu önlemek için şu iki koşulu
göz önüne almak gereklidir:
1-

Mevcut orman örtüsünü iyi korumak ve geliştirmek

2-

Genç fidanları ekmek suretiyle ormanlık alanları genişletmek

Bunlar için gerekli olan koşullar şüphesiz herkesçe bilinmektedir. Ormanları büyük
ölçüde tahrip eden yangınlardan korumak, bilinçsiz ve aşırı kesim yapmamak, genç fidanların
tahribini önlemek v.s. tedbirlerinin alınması, doğal çevrenin korunmasında ve
dengelenmesinde önemli rol oynayan ormanların böylece daha iyi korunmasını sağlar.
Sonuçta erozyonun kontrolünde önemli rol oynayan ormanların belli bir bölgede, saha
planlamasındaki yeri ve önemi göz önünde bulunulmalıdır. Erozyon riski taşımayan alanların
en başta gelen özelliğinin üzerinde gelişen topraklar sayesinde bir örtü tabakası ile kaplı
olmasıdır. Erozyonu önlemek için en basit, en doğal ve en etkili yol bitkilendirme ve bitki
örtüsünü arttırma faaliyetleri ile risk taşıyan alanların örtüyle kaplanmasıdır. Erozyon
etkisinde bulunan veya erozyon riski ihtimali olan arazide toprağın korunması için öncelikle
yamaçlarda ya da üzerinde örtü birimlerinin bulunmadığı arazilerde çayırlandırmayla, kültür
tarımı bitkileriyle ve ağaçlandırma yoluyla bitki örtüsü geliştirilmelidir. Bu süreci, toprağın
tamamen yok olmaması için çalılandırma ve ağaçlandırma takip eder. Böylece filizlenen ve
kök salan ağaçtan çayırlara kadar bir düzine uygulama ile erozyon antropojenik manada
önlenebilir. Bu uygulamanın en güzel örneğini Güneydoğu Asya’da Çin’deki Lös
Platosu’nda; Mekong Nehri orta ve yukarı kesiminde Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam
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gibi ülkelerde fazla eğimli yamaçlarda gerçekleştirilen teraslamalar teşkil eder. Dik
yamaçlarda yapılan bu teraslar, aslında geleneksel yetiştirilen pirinç tarlalarıdır (Foto 20). Bu
sayede hem erozyon önlenmiş olur; hem de ürün elde edilmiş olur, hem de yamaç suyunun
yukarıdan-aşağıya drenajıyla sürekli sulama da sağlanmış olur.

Foto 20 - Çin'in Yunnan Bölgesi’ndeki pirinç ekimi-dikimi yapılan teraslar
(http://familypedia.wikia.com/wiki/China).

7.6. Taşkınlara Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Taşkınlarla ilgili sorunlar, genellikle alüvyal ovalarda ortaya çıkar. Bir akarsu, uzun
bir süre yatağı içerisinde akar. Büyük yağışlardan sonra artan akım esnasında akarsu yatağı
yük taşımakta yetersiz kalabilir. Akarsuyun seviyesi yükselir, yatağından dışarı taşarak ovaya
yayılır. Bu olaya taşkın adı verilir. Taşkınlar için en kritik dönem, ilkbahar başlarında
karların erimesiyle akımın arttığı dönemlerdir. Özellikle akarsulara yakın olarak tesis edilmiş
büyük yerleşme merkezlerinin bulunuşu (örneğin; Şankay, Budapeşte, Belgrad, Bartın,
Samsun, Eskişehir ve özellikle Karadeniz sahil kentlerinde vb.), sorunun önemini arttırır.
Şehirler büyüdükçe, eski yatak kesimlerini işgal ederler ve bugünkü yatak, leveler veya
setlerle sınırlandırılır. Devamlı işgal sonucu yatak kesimi çok darlaşır ve taşkın zamanlarında
büyük akımı geçiremez hale gelirler. Sorun, akarsu havzasında bitki örtüsü tahribi ve erozyon
sonucu yüzeysel akışın artması ile büyür. Bu yüzeysel akış (seyelan), çıplaklaşan araziden
aşındırdığı büyük miktardaki ince ve küçük unsurlu siltleri taşır. Taşkın, yerleşme yerlerine
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olduğu kadar, mecra (yatak=çığır) kenarında alçak noktalarda kurulmuş barajlardan oluşan
enerji santrallerini, akarsuyun altından geçtiği köprüleri, vadi veya bu gibi ovalarda inşa
edilecek kara ve demiryollarını da geniş ölçüde etkileyen ve ilgilendiren bir olaydır. Bütün bu
bakımlardan taşkının söz konusu yerleşme yeri, enerji istasyonu, köprüler, kara ve
demiryolları ve hatta tarım alanlarının tesisi için uğraşan teknik elemanlar bakımından önemi
çok büyüktür ve gerek güvenlik ve gerekse ekonomik açıdan birçok önlemler alınmasını
gerektirir. Bu önlemlerin başında, doğal kuvvetlerin eseri olan taşkının hangi faktörlerin etkisi
ile meydana geldiğini ortaya çıkarmak ve bunların etkileri oranında, taşkın probabilitesinin
(taşkın olasılığı=taşkın ihtimali) frekansının hesaplanması gerekir (Kurter, 1981: 121-124;
Erkal ve Taş, 2013; Ertek, 2016):

7.6.1. Taşkını Etkileyen Faktörler
Taşkınların nedeni öncelikle ve esas olarak, havzaya düşen fazla miktardaki
yağışlardır. Özel bir durum olarak, kar halinde biriken yağış, bunların erimesi ile taşkına yol
açar veya onu arttırır. Yağışın bütün havza üzerindeki şiddeti değişik olabilir veya bazı
kesimler o anda hiç yağış almayabilirler. Buna karşılık yağış her tarafta aynı ve havzaya eşit
bir şekilde dağılmışsa ve yağış süresi de yeterli derecede uzunsa, taşkının şiddeti ve havza
alanı ile orantılı olarak artar. Böylece taşkınların oluşumunda zaman da önemli bir faktör
olarak belirir.
Ayrıca bir havzaya düşen yağış, kısmen sızma ve diğer faktörlerin etkisi ile kaybolur
ve ancak bir kısmı ana yatağa ulaşır (akış katsayısı). Bunun değeri, zeminin tabiatı ve
vejetasyon gibi bazı koşullara bağlıdır:
Yamaç eğimleri de yüzeysel akış sularının akarsu yataklarında hızla toplanmasını
sağlamaları bakımından etkili olurlar. Havzanın şekli de etki yapan bir diğer faktördür. Şöyle
ki; havza dar ve uzunsa, suların ana yatağa ulaşması için geçen süre fazla olacak ve bunların
toplanmaları aynı zamana rastlamayacağından, seviye kabarması daha az olacaktır. Buna
karşılık aynı havza geniş ve kısa kollardan meydana gelmiş ise, sular hızla ve aynı anda ana
yataktaki toplanma bölgesine ulaşabilecekler, dolayısıyla taşkın şiddeti çok daha fazla
olacaktır.
Bütün bunlara göre, taşkınlar üzerinde etkili olan faktörler 2 ana grupta toplanabilir:
1 – YAĞIŞ:
Yağış şiddeti
Yağış dağılımı
Yağış süresi
2 – HAVZA ÖZELLİKLERİ:
Havzanın alanı
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Havzanın şekli
Havza yamaçları
Havzanın zemin tabiatı
Havzanın zemin nemi

7.6.2. Taşkın Olasılığı
Taşkın olasılığının hesaplanması çok güç ve karışık bir problemdir. Bu
hesaplamalarda, elde yeterli veri varsa, teorik hesaplamalar yerine mevcut taşkın verilerinden
faydalanılması tercih edilmelidir. Fakat bu verilerle elde edilecek taşkın değerlerinin frekans
ve şiddetleri, havzada görülebilecek maksimum durumlara karşılık gelmeyebilir. Taşkınlar,
yıllık olurlar veya daha sık olarak görülebilirler. Bununla beraber şiddetleri değişik olur ve en
şiddetlileri ancak 100 yılda bir meydana gelebilirler. Tam güvenlik ancak maksimum
olasılığın bilinmesi ve ona göre önlem alınabilmesi ile sağlanabilir. Fakat bu maksimum
olasılığa göre alınacak önlemler maliyeti yükseltip, ekonomik düzeyin üzerine çıkaracaktır ve
dolayısıyla tercih edilmeyen bir durum yaratacaktır. Bu bakımdan mümkün olduğunca en az
hasar yapabilecek bir taşkın olasılığına göre önlem almak daha ekonomik olur.
İdeal veriler uzun bir sürede bir havzada bütün büyük taşkınların ayrıntılı
kayıtlarından elde edilebilir. Bu bakımdan bu gibi kayıtların tutulması ve korunarak,
arşivlenmesi gerekmektedir. Özel durumlar dışında bir taşkının değeri, yağış şiddeti ve
dağılışı ile havza özelliklerine bağlıdır. Birçok ülkede yağış değerleri akarsu akış
değerlerinden daha fazla miktarda ve uzun sürede kaydedilmiştir. Bu tür uzun süreli yağış
kayıtları, taşkın frekansları ve olası maksimum taşkın ile kaydedilmiş taşkınlar arasındaki
ilişki için bir ipucu verebilirler.
Taşkın tahminleri için kullanılan çeşitli yöntemler şunlardır:
1– Yaygın taşkın ve yağış kayıtları varsa, taşkın şiddeti ve frekansı bunlara göre
saptanabilir.
2– Eğer söz konusu havza için böyle kayıtlar yoksa, benzer taşkın özellikleri gösteren
bir komşu havzanın kayıtları kullanılabilir.
3– Yağışlarla taşkınların ilişkilerini meydana çıkarabilecek kayıtlar mevcutsa, bu
ilişkiyi gösteren bir eğri çizilebilir ve belirli bir yağış miktarının meydana getirebileceği
taşkının değeri evvelden tahmin edilebilir.
4– Çeşitli taşkınlarla taşkın seviyesi ilişkilerini meydana çıkarabilecek kayıtlar varsa,
bu ilişkiyi gösterir bir eğri çizilebilir. Eğer akarsuyun geçmişteki en yüksek seviyesi
biliniyorsa, maksimum taşkının değeri de bu ilişkiden çıkarılabilir (Foto 21-22 ve 23).
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5– Akarsuyun düz bir kesiminin orta kısmındaki enine kesiti, yatağın ortalama eğimi
ve en yüksek taşkın seviyesi, maksimum taşkını yaklaşık olarak belirlemeye olanak sağlar.
6– Taşkın, formüller kullanmak suretiyle hesaplanabilir.
Yukarıdaki yöntemlerden bir ve ikincisi kayıtların bulunması halinde en uygun
olanlarıdır. Üçüncü yöntem biraz daha az güven verici bir yöntemdir. Keza dördüncü yöntem
taşkın seviyelerini gösterir, ancak kayıtların bulunması halinde kullanılabilir. Buna karşılık
beşinci yöntemde hata payı fazla olabilir. Altıncı yöntemin pratik değeri fazladır ve yalnız
yağış şiddetini değil, havza özelliklerini de dikkate alan formüllerin kullanılmasını gerektirir.

7.6.3. Taşkınların Önlenmesi
Taşkınlarla mücadele sıkı sıkıya erozyon kontrolü ile ilgilidir. Bununla ilgili bazı
önlemler (ağaçlandırma/bitkilendirme/yeşillendirme ve bazı tarımsal yöntemler) yağışlarla
mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının toprakta alıkonmasını sağlayarak, taşkın yönünden
de faydalı olur. Ayrıca akarsular üzerindeki barajlar da yatağının geçirdiği suyu kontrol
ederek taşkını önleyebilirler. Ancak bunu sağlayabilmek için 3 tip baraj yapımı gerekir:
1– Yamaçlardaki küçük barajlar. Bunlar yüzeysel suların hızını keser ve erozyona
engel olurlar.
2– Akarsuyun yan kolları üzerindeki biraz daha büyük barajlar. Bunlar taşkın
sularının aynı anda ve tamamen ana yatakta toplanmasını önlerler.
3– Ana yatak üzerindeki büyük barajlar. Bunlar da geniş aralıklarla yapılırlar. İnce
unsurlu siltlenmeyi ve fazla miktardaki suyun aynı anda yatağın bir kesimini doldurmasını
önlerler.
Afrika’daki Nil Nehri ile Mezopotamya’daki Fırat ve Dicle üzerinde ilk yapılan
barajlar bulunur. Barajlar, Dicle ve Fırat nehirlerin taşkın etkilerinden korunmak için su
seviyesini kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. Mısır’daki Nil üzerindeki barajlar ise, yaklaşık
5000 yıl önce kurulmuştur. Kalıntıları M.Ö. 3000’lere dayanan, en eski baraj diye bilinen 9
metre gövde yüksekliğine ve 50 metrelik toprak bentle desteklenen 1 metre çapındaki taş
duvar özellikli bir mimariye sahip olan Amman’ın (Ürdün) 100 kilometre kuzeydoğusundaki
Jawa Barajı’dır. Özellikle Çin, Türkiye, Brezilya, Arjantin, Kanada, Hindistan, Japonya ve
İspanya son yıllarda akarsu drenajını ve taşkınları önlemek için büyük barajların yapımına
çok önem vermişlerdir. Böylece yeryüzüne düşen yağışın yaklaşık % 20’si kontrol altına
alınmıştır. Günümüzde ise, barajlar sadece bulundukları havzalarını taşkınlardan korumak
amacıyla değil, aynı zamanda içme, kullanma ve sanayi suyu temininde, enerji elde etme
bakımından da yararlanılır.
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Foto 21 – Ortasından Avrupa’nın en büyük nehri olan Tuna Nehri’nin geçtiği ve zaman
zaman taşkınlara da uğrayan Macaristan’ın başkenti Budapeşte (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz
2014).

Foto 22 – Bir nehir kenarında kurulmuş olan Budapeşte’de Tuna Nehri kıyısındaki eski taşkın
seviyelerini gösteren mermer sütun: 2013 taşkınında Tuna Nehri’nin normal seviyesinden
8,91 cm’lere çıktığı görülür (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2014).
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Foto 23 – “Tuna taşkınları Belgrad sokaklarını tehdit etti” (19 Mayıs 2014, pazartesi/
16:28:54/ REUTERS / AP).

7.7. Gel-git Etkisinden, Deniz Taşkınlarından ve Tsunamilerden
Korunmak İçin Kıyılarda Alınan Önlemler ve Etkileri
Kıyılardaki gerek depremler sırasındaki oluşan dev deprem dalgaları anlamına gelen
“tsunamiler”, gerekse ayın çekim gücüne dayalı okyanus kıyılarında görülen “gel-git akıntısı”
ve “deniz taşkınları” ile “seyşler (durağan dalgalar)” sıklıkla görülür. Bu amaçla, kıyılarda bir
takım düzenleme çalışmaları yapılabilir (Kurter, 1981: 117-119).
Kıyının akıntı ve dalgalarla tahrip edilmesini önleyebilmek veya durdurabilmek için
bazı koruyucu çalışmalar, örneğin kıyı setleri inşası planlanır ve yapılır. Böyle bir seddin
işlevi, uygulama açısından uygun veya zararlı olabilir. Bu bakımdan her seddin konum ve
yerinin çok dikkatle seçilerek, kıyıya zarar vermesini engellemek gerekir. Setler sağlam bir
temele oturtularak, düşey ve özellikle yanal olarak gelebilecek tahripkar dalga etkilerine karşı
dayanıklı olarak tesis edilirler. Seddi yerinin seçilmesinde ilk dikkat edilecek nokta, zeminin
özellikleri ve abrazyona karşı dayanıklılığıdır. Şiddetli fırtınalar sırasında, tahrip güçlerinin
darbelerine karşı yerel depoların stabilitesi, taşınmaya karşı dirençleri araştırılmalıdır.
Gerçekte kıyı çizgisi üzerindeki bazı kesimler bir fırtına sırasında veya nispeten uzun bir
sürede tahribe uğradıkları halde, bazıları da birikime maruz kalırlar. Böyle bir çalışmada,
ayrıntılı bir kıyı haritası çok işe yarar ve gerekirse buna ek araştırmalar da yapılır. Haritada
gösterilen kıyı kesiminde ne gibi durumlarla karşılaşılabileceği hakkında bir fikir edinmek
üzere, sahanın jeolojik geçmişi araştırılır. Bugün etkili olan şekillendirici süreçler ve bunların
gelecekteki durumları da eklenir. Kıyı tipi, bugünkü şekillenmeden sorumlu olan başlıca
etkenler belirlenir. Uygulama bakımından kıyı çizgisini değişime uğratan süreçlerin niteliği
yanında, bu süreçlerin etkinliklerindeki hız da saptanmalıdır.
Kıyıdaki koruyucu tesislerin planlanmasında şu bilgilere gereksinme vardır:
1– Sahanın jeolojik geçmişi, stratigrafik ve litolojik özellikleri,
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2– Plaj depolarının tane boyutu sınıflaması,
3– Kıyı boyunda yer alan kayaçların petrografik tanımlanması,
4– Kıyı boyunda yağış ve yüzeysel sellenme (seyelan) gibi klimatik ve jeomorfolojik
faktörlerin etkisi,
5– Enkaz göçüne malzeme veren doğal ve yapay kaynaklar,
6– Bu kaynakların gelecekteki durumu,
7– Kıyıdaki malzemenin veya uzakta olup da enkaz göçüne kaynak olabilecek
malzemenin aşınım hızı.
Kıyılarda korunması için yapılan başlıca çalışmalar; ağız setleri, durdurucu setler ve
dalgakıran’ların yapımıdır. Bunların enine kesitleri trapezoidal (
)veya ona yakın bir
biçimde olup, boylarına oranla dardırlar. Ağız setleri, nehir veya koy ağızlarının korunması
için yapılırlar. Bunlar aynı zamanda limanların korunmasında da kullanılabilirler. Genellikle
akarsu ağızlarında ve nehrin her iki kıyısında birbirine paralel olarak, belirli bir mesafeye
kadar uzatılırlar. Bu setler arasında akış hızı, suyun yayılamaması nedeniyle artar ve
böylelikle nehrin malzeme depolaması önlenmiş olur.
Durdurucu set, kıyıda kıyı çizgisine dik veya belirli bir açı ile yapılır. Kıyı boyu
akıntısı ile taşınan kum, seddin üst kısmında durur ve bu, mevcut plajların genişlemesine
yardımcı olur. Seddin kıyı çizgisi ile yaptığı açı ne kadar darsa, plaja katkı da o oranda az
olur. Sert ve geçirimli olmak üzere iki tür durdurucu set vardır. Sonuncular kıyı süreçlerini
değiştirir. Fakat bütünü ile durdurmazlar. Bir durdurucu setin uzunluğu, önünde bulunduğu
plajın genişliğinin aşağı yukarı % 50’si kadar olmalıdır. Bunlar çoğunlukla 1 kulaç, yani 1,8
m derinliğe erişilene kadar uzatılırlar. Esasen enkaz göçünün en yoğun olduğu kesim de bu
derinliğe kadardır.
Durdurucu setler ve ağız setleri, kıyıdaki enkaz göçünü durdurdukları gibi, bunların
yukarı taraflarında malzeme birikimi de başlar. Bu durumda, bir ağız setinin alt başında
aşınım ve malzeme kaybı söz konusu olur. Durdurucu setler, geniş bir alanda yapıldıkları için,
buralardaki aşınım fazla belirgin değildir. Ağız setleri ve durdurucu setlerin maksimum
durdurma kapasitelerine erişildiği zaman, sediment taşınması yeniden başlar. Setlerin denizde
eriştikleri derinliğin ötesinde, esasen hiçbir etkileri yoktur.
Dalgakıranlar, fırtına dalgalarını kırmak ve dağıtmak için yapılırlar. Dalganın hidrolik
etkisini yok ederek, yansımasını önlerler. Böylelikle gemiler için bir sığınak teşkil ederler ve
bir limanın etkinliğini araştırırlar. Açıkta yapılan bir dalgakıran kıyıya bağlanır veya
bağlanmaz. Dalgakıranların birçoğu doğrudan kıyıdan başlar (Şekil 8).
Aşınımı önleyebilmek için bir diğer tür kıyı seddi, aşınıma maruz alanın üst başında,
kıyıya dik bir kanal taraması yapmak ve zaman zaman tarama ile çıkarılan malzemeyi,
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kanalın alt başına yığmak sureti ile yapılır. Kıyının yapay olarak beslenmesi, plajın
doldurulması ile meydana getirilir veya daha ekonomik bulunduğundan veya yapılan setlerin
aşınıma karşı yeterli korumadan yoksun bulunduklarından dolayı tercih edilir. Bu amaçla
kullanılacak en uygun malzeme kumdur ve bunun boyutları, istenen ortamdaki stabiliteyi
yaratacak şekilde olmalıdır. Yanlış seçilmiş tane boylarına malik bir malzeme, akıntılarla
taşınır ve iş görmez.

Şekil 8 – Çeşitli tipte dalgakıranlar. A Fırtına dalgalarının geliş yönü, B Dalgakıranlar, C İç
rıhtımlar (Kurter, 1981: 119).
Rıhtımlar da koruyucu yapılardır. Bunlar kıyıyı dalgalara karşı korudukları gibi,
gemilerin yanaşabilecekleri yerleri oluştururlar. Yapımları, kıyı boyunca taş yığılmasından
düzenli duvar inşaatına kadar değişik türlerde olabilir. Aynı amaçla kenarları kütük olan veya
zemine çelik kazıklarla tutturularak tespit edilen düşey duvar şeklinde sandıklar da
kullanılabilir. Günümüzde (2017) böyle bir çalışma, Karaköy Yolcu Limanı’nın genişletilip
deniz içine kazık çakılmak suretiyle Galataport’a dönüştürülmesi sürmektedir.
Tüm bunların yanısıra, deniz seviyesi yükselmeleri, son dönem iklim değişikliğine
dayalı özellikle delta kıyılarında, kıyı çizgisinin karaya doğru gerilemesine dolayısıyla bir
transgrasyona neden olmaktadır. Bu sırada, kumsallarda giderek artan bir kıyı erozyonu
oluşmakta ve sahillerdeki birçok yapı gelecekte doğal olarak deniz basmasına uğrayacağı
kaçınılmaz olacaktır. Okyanus ve denizlere kıyısı olan ülkeler, özellikle de Hindistan,
Bangladeş, Çin, Japonya, Hollanda gibi alçakta deniz seviyesinde konuşlanmış ülkelerin
bulunduğu kıyılar, deniz ve okyanuslarda kıyı çizgisinin değişkenliği, alçak kıyıları nisbeten
geniş yer kaplayan ülke arazileri için insanları bazı önlemler almaya zorlamaktadır. Bu
duruma, neredeyse tamamı deniz seviyesinde ve hatta kısmen de deniz seviyesinin altında
bulunan ve en yüksek tepesi 112 m olan Hollanda örnek olarak verilebilir. Hollanda’nın
kuzeybatısında, dış bükey kısmı Kuzey Denizi’ne bakan Texel, Vlieland, Terschelling,
Ameland, Schiermonnikoog, Frisian Adaları’nın oluşturduğu büyük bir lagün vardır. Bu
büyük lagün içerisinde yerel olarak isimlendirilen Wadden, Ijssel ve Marker kenar denizleri
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bulunur. Bunlar arasında Wadden Denizi ile Ijssel Denizi’ni birbirinden ayıran ve bütünüyle
insan eliyle antropojen dolgudan yapılmış olan uzunca çizgisel bir sırt yer alır. Bu sırtın
üzerinden Denoever’i Zurich’e bağlayan çift yönlü ve 28,8 km uzunluğunda bir karayolu
geçmektedir. “Dayk” ismi verilen bu sırt, doğal bir koy seddi’ne benzemektedir, lakin
yapaydır. Deniz seviyesinin altındaki “Polder” ismi verilen düzlükler ise, verimli tarım
arazileridir. Set üzerinde, güney güneydoğusunda yükselen su seviyesini dengede tutmak ve
Kuzey Denizi’ne tahliye etmek düşüncesiyle kurulmuş devasa pompa istasyonları vardır.
Diğer yandan Hollanda’nın kıyı kesimlerinde kilometrelerce uzunlukta koy seddi
görünümünde olmayan çizgisel hatlar halinde antropojen dolgu sırtları ve banklar mevcuttur.
Bu setler; gel-git akıntısı etkisi ile deniz sularının tarım arazilerine zarar vermesini engellediği
gibi üzerinden geçirilen yollar ve liman tesisleri ile de insanlığın kullanımına açılmıştır.
Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara
kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara
“Tsunami” denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya’da Tsunami’den 1896 yılında
30.000 kişi ölmüştür (https://www.afad.gov.tr/tr/4379/Deprem-Nedir). Japon tarihinde
görülen en büyük yıkımlardan birini yapan M=9.0 büyüklüğünde, 11 Mart 2011 günü 6
dakika süren Japonya’nın orta kesimini oluşturan Hondo Adasının doğu kıyılarında Sendai
Bölgesinde sığ depremlerden biri (29 km) doğal afete yol açmış; “9,3 m’lik Miyagi Tsunamisi
(Foto 24) ve Fukişima Nükleer sızıntısına” olmuştur. Japonlar dev deprem dalgalarına karşı
tsunami duvarları tesis etti iseler de, 2011 depreminden bunlar pek işe yararmış ve kıyıdan
km’lerce içeri dalgalar girmiş ve 15.894 can kaybı, 6.152 yaralanma, 2.562 kişi kayıp
olmuştur.

Foto 24 – 2001’deki Miyagi Depremi’nden sonra gelişen ve önüne gelen herşeyi
sürükleyerek 10 metrelik tsunami setlerini aşan dev deprem dalgaları (CNN TÜRK Haber
Kanalı, 12.3.2011).
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7.8.Atmosferik Afetlere Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Hava hareketlerine dayalı “Atmosferik afetler”; su baskınlarına neden olan aşırı
yağışlar, büyük su kıtlığına neden olan kuraklık ve çölleşme, kum fırtınaları, aşırı soğuklar,
aşırı kar, don ve dolu, yoğun sis, karayollarının buzlanması, fırtınalar, tehlikeli hava kirliliği,
asit yağışları, hava hareketleri ile taşınan nükleer ve kimyasal kirleticiler, iklim değişimleri
gibi olaylardır.
Birçok geleceğe ait değerlendirmeler ortaya koyan matematiksel iklim modelleri 2100
yılına kadar artan bu gazların etkisiyle küresel sıcaklığın 1 ila 5 derece arasında artacağına
işaret etmektedir. Bu değişimin ise her yerde artış şeklinde olmayacağı, artışın ise gene her
yerde aynı olmayacağı büyük farklar göstereceği tahmin edilmektedir. Yeryüzüne ulaşan ve
yeryüzünden yayılan enerjide bir denge söz konusudur. Ancak sera gazlarının bu dengeyi
değiştirip sıcaklığın artmasına sebep olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Sera gazlarının
değişmesi ise insana ve onun fosil yakıtlar üzerindeki etkisine kadar uzanmaktadır. Dünya
Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından
ortaklaşa yürütülen 1996 tarihli Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) sonuç
raporunda da küresel iklim üzerinde belirgin bir insan etkisinin bulunduğu ve iklimin geçen
yüzyıl boyunca değiştiği belirtilmiştir.
Geçtiğimiz 100 yılda deniz seviyesi ortalama 10-25 cm yükselmiştir. Bu olayın 1860
yılından beri aşağı atmosfer ortalama sıcaklığının 0,3 - 0,6°C yükselmesi ile çok yakın ilişkisi
vardır. Modeller büyük oranda deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 15-66 cm yükseleceğini
göstermektedir. Beklenen bu yükselme geçmiş 100 yılda meydana gelenden 2-5 kat daha kısa
zamanda oluşabileceğini göstermektedir. Ayrıca deniz seviyesindeki değişimin büyüklüğü ve
oranı bölgeden bölgeye de değişim göstereceği söylenebilir. Bu nedenle kıyı bölgeleri ve
küçük adaların tehlike altında olduğu bilinen bir gerçektir. Gelişmemiş ülkeler güçsüz
ekonomileri büyük bir riskle karşı karşıyadır. Bununla beraber gelişmiş ülkelerdeki kıyı
bölgeleri de kuşkusuz bu değişimden etkilenecektir. Güncel deniz seviyesine göre küresel
sulardaki seviyesinin 1 metre yükselmesi ile Uruguay'ın % 0.05’i, Mısır'ın % 1’i, Hollanda'nın
% 6’sı ve Bangladeş'in % 17,5’inin sular altında kalacağı hesap edilmektedir. Tüm buzulların
erimesi ile de yaklaşık 66 metre deniz seviyesi yükseleceği varsayılmaktadır. Bu durumda ise
Amerika ve Afrika kıtalarının büyük kısmı, Asya’nın özellikle kuzey bölgeleri sular altında
kalacaktır. Dünya karalarının bir kısmı ortadan kalkacak ve yeni bir küresel topografya
haritası ortaya çıkacaktır. Yine yeni taban seviyesine göre eski döngü son bulacak ve yeni
aşınım döngüsü başlayacaktır.
Sanayi Devrimi'nden önce, karbon dioksit seviyeleri atmosferde milyon (ppm) başına
yaklaşık 290 parça olmuş görünmektedir. Ama son yüz yılda bu miktar büyük ölçüde fosil
yakıtların kullanımına ve CO2 salınımına bağlı olarak yaklaşık % 10 oranında artmıştır. Fosil
yakıt tüketimi başta olmak üzere birçok faaliyeti ile insan atmosferi kirletmektedir. Partikül
madde, katı ve sıvı parçacıkları ve kükürt dioksit (SO2) gibi gaz halindeki maddeler, nitrojen
oksitleri (NO, NO2, NO3), karbon monoksit (CO), hidrokarbon bileşikleri gibi kirleticileri
atmosfere salmaktadır. Tuğla, çimento fabrikaları bu bakımdan başta gelen kirleticilerdir.
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Madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetleri, hatta insan kaynaklı orman ve ot yangınları ile de
havaya büyük miktarda mineral toz salınmaktadır. Atmosfer kirliliğinin bitki ve hayvan
yaşamı üzerindeki zararlı etkileri çok çeşitlidir. Atmosferde birincil kirleticiler ikincil grup
oluşturarak, bir dizi kimyasal reaksiyonlara uğrar. Örneğin, kükürt dioksit (SO2) sülfürik asit
üretmek üzere, oksijen ve askıda su damlacıkları ile birleşir. Bu asit, organik dokulara zararlı
olup ve aynı zamanda çok aşındırıcıdır. Böylece bitki örtüsünü tahrip ederek dolaylı olarak
şekillenmeye etki eder. Radyasyon ve ısı dengesi değişimleri, günlenme, fiziksel parçalanma,
kimyasal ayrışma, orman yangınları gibi süreçleri etkilemektedir. Atmosferdeki azot ve
karbon çözünür olarak hızla nehirler ve göller içine süzülür. Burada, artan azot girişi bitkiler,
yosun ve diğer fitoplanktonların büyümesini ve çoğalmasını hızlandırarak kimyasal
zenginleştirme ve nihayet ötrofikasyona neden olur. Böylece göller kuruyarak ortadan
kalkabilirler. Klimatik ve meteorolojik koşullarda, en azından insan kaynaklı değişimin önüne
geçilerek, yukarıda belirtilen olay, durum ve gelişmelerin ölçüsü azaltılabilir. Aksi taktirde
mevsimlerin kaydığı kirlenmiş farklı bir dünya bizleri beklemektedir.

7.9. Beşeri Afetlere Karşı Alınan Önlemler ve Etkileri
Tarım, orman, yeşil alan gibi zemin örtüsü sınıflarının yerini yerleşim alanları, ulaşım
ağları ve spor tesisleri vb. açık alanlar alması, artan insan faaliyetleri sonucuna bağlanabilir.
Bu gibi zemin örtüsü değişimi erozyon ve kütle hareketleri gibi bazı sorunları yaratabilir.
Böylece doğal etkenler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler gerçekleştirmektedir. Ayrıca
biyocoğrafya üzerinde biyolojik çeşitlilik bakımından değişim meydana getirmektedir. Zemin
örtüsü dış etmen ve süreçlerin yer şekilleri üzerinde olan etkilerini ve bu etkilerin derecesini
belirleyen önemli faktördür. İnsanların bitki örtüsünü tahrip ederek veya aşırı otlatma gibi
nedenlerle ortadan kaldırması sonucu aşındırma faaliyetleri hızlanmakta, böylece yer şekilleri
diğer koşullar da elverişli ise hızla ortadan kaldırılmakta ve yeni yer şekilleri oluşmaktadır.
Ormansızlaştırma, yeni tarım sahaları açma ve uygulamaları, kentleşme gibi uygulamalar ile
ekosistem üzerinde birçok önemli etkiler olmaktadır. Hafriyatlar ile dağ veya tepelerin
düzleştirilerek tesviyesi, gökdelenlerin inşası, yoğun yapılaşma veya ormanın tahribi ile
rüzgarın etkinliği ve etkinlik derecesi dahi değişmektedir (Foto 25).
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Foto 25 – Son 20 yılda gökdelenlerin arttığı bir İstanbul Sulieti (Modern_Istanbul_skyline,
Morlock, 2.8.2012).
Sonuç olarak bu bölümde, doğal afetler sonucunda büyük felaketlere neden olan doğal
etken ve süreçler üzerindeki insanın kontrol edici faaliyetlerinin şekillendirmedeki etkileri
sunulmuştur. Volkan patlamaları, büyük depremler, depremlerde ortaya çıkan zemin
sıvılaşmaları ve kum fışkırmaları, kütle hareketleri ve heyelanlar, erozyon, taşkınlar, gelgit
etkisi, deniz taşkınları ve tsunamiler, atmosferik ve beşeri afetler gibi doğal olaylara karşı
insanın öncesinde, esnasında ve sonrasında yaptığı düzenlemeler ve önlemler anlatılmış ve
Dünyadan ve ülkemizden tipik örnekler verilmeye çalışılmıştır.
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dolayısıyla bu bölümde, doğal afetler sonucunda büyük felaketlere neden olan doğal
etken ve süreçler üzerindeki insanın kontrol edici faaliyetlerinin şekillendirmedeki etkileri
sunulmuştur. Bunlar:
a.

Volkan patlamalarına karşı insanın yaptığı düzenlemeler ve tedbirler,

b.
tedbirleri,

Büyük depremleri önleme için yapay gerçekleştirilen depremler ve etkileri ile

c.
önlemler,

Deprem sırasında ortaya çıkan zemin sıvılaşması ve oturmalara karşı alınan

d.

Kütle hareketlerine karşı alınan önlemler ve etkileri,

e.
Erozyona karşı alınan önlemler ve etkileri; ağaçlandırma ve yeşillendirme
faaliyetleri,
f.
Taşkınları
düzenlemeler,

önleme

faaliyetleri

ve

akarsular

üzerinde

insanın

yaptığı

g.
Gelgit etkisinden, deniz taşkınlarından ve tsunamilerden korunmak için kıyılarda
alınan önlemler ve etkileri,
h.

Atmosferik afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri,

i.

Beşeri afetlere karşı alınan önlemler ve etkileri

gibi benzer örneklerin gerek şekillenme sürecindeki etkileri, gerek şekillenmedeki
etkileri ve gerekse de şekillendirme sonrasındaki etkileri örneklerle ortaya konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangi volkanları izleme metotlarından biri değildir?
a)

Zemin titreşimi izleme

b)

Gaz çıkışları izleme

c)

Deformasyon izleme

d)

Uzaktan Algılama

e)

Sondaj teknikleri

2) Japonyaların gravür sanatında ön plana çıkardıkları hangi doğal afetler,
aşağıda ikili olarak verilmiştir?
a)

Taşkın – Erozyon

b)

Deprem – Erozyon

c)

Deprem – Tsunami

d)

Taşkın – Deprem

e)

Tsunami – Taşkın

3) “Kıyıdaki koruyucu tesislerin planlanmasında birçok bilgiye gereksinme
vardır”. İfadesine dayalı aşağıdakilerden hangisi kıyıdaki koruyucu tesislerin
planlamasında gerekli bilgilerden birisi olmayabilir?
a)

Enkaz göçüne malzeme veren doğal ve yapay kaynaklar,

b)

Kıyı boyunda yer alan kayaçların petrografik tanımlanması,

c)

Sahanın jeolojik geçmişi, stratigrafik ve litolojik özellikleri,

d)
Kıyıdaki malzemenin veya uzakta olup da enkaz göçüne kaynak olabilecek
malzemenin aşınım hızı,
e)

Plaj depolarına sondajlar atılması.

4- Taşkınlar üzerinde etkili olan faktörler, yağış ve havza özellikleri olarak ana
grupta toplanır. Aşağıdakilerden hangisi havza özelliklerinden birisi değildir?
a)

Havzanın akarsuları

b)

Havzanın zemin tabiatı
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c)

Havzanın şekli

d)

Havzanın alanı

e)

Havzanın yamaçları

5- Ülkemizin yetiştirdiği ve yurtdışında Toprak Coğrafyası doktorası yapmış olan
Prof.Dr. Barış MATER’in 1986’daki görüşüne göre; erozyon kontrolünde kullanılan
çeşitli yöntemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi, MATER’in ileri sürdüğü 4 yöntemden
biri değildir?
a)

Konturlara uygun ekim yapmak,

b)

Konturlara aykırı ekim yapmak,

c)

Şerit halinde ekim yapmak,

d)

Devamlı çayır alanları oluşturulması,

e)

Devamlı ormanlık alanlar oluşturmak.

6) Aşağıda atmosferik kökenli afetler sıralanmıştır. Hangisi atmosferik kökenli
bir afet sayılamaz?
a)

Kuraklık

b)

Don

c)

Kum Fırtınası

d)

Tsunami

e)

Yoğun sis

7) “Kıyıların korunması için yapılan başlıca çalışmalar; ……………………,
……………….. ve …………………………..’ların yapımıdır”.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan 3 yere, uygun kıyı tesisi isimleri yazınız.
8) Aşağıdakilerden hangisi taşkın tahminleri için kullanılan çeşitli yöntemlerden
birisi değildir?
a)
saptamak,

Yaygın taşkın ve yağış kayıtları varsa, taşkın şiddeti ve frekansı bunlara göre

b)
Yağışlarla taşkınların ilişkilerini meydana çıkarabilecek kayıtlar mevcutsa, bu
ilişkiyi gösteren bir eğri çizilebilir ve belirli bir yağış miktarının meydana getirebileceği
taşkının değerini evvelden tahmin etmek,
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c)

Taşkını, formüller kullanmak suretiyle hesaplamak,

d)

Taşkını gözlemler yaparak hesaplamak,

e)
Akarsuyun düz bir kesiminin orta kısmındaki enine kesiti, yatağın ortalama
eğimi ve en yüksek taşkın seviyesi, maksimum taşkını yaklaşık olarak belirlemeye olanak
sağlamak.
9) Aşağıdakilerden hangi kent nehir kenarında olmayıp, akarsu taşkını riski en
az olanıdır?
a)

Şankay

b)

Samsun

c)

Bartın

d)

Budapeşte

e)

İstanbul

10) 2011 yılında “25.Uluslararası Üniversiat Kış Oyunları” için inşa edilen
kayakla atlama kuleleri ve pistleri, yaklaşık 3 yıl sonra 7 Temmuz 2014 günü yamaçta
gelişen heyelana uğrayarak büyük hasar görmüştür. Bu olay ülkemizin hangi kentinde
gerçekleşmiştir?
a)

Ardahan

b)

Erzurum

c)

Muş

d)

Bingöl

e)

Van

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) e, 4) a, 5) b, 6) d, 7) ağız setleri, durdurucu setler ve dalgakıran, 8) d, 9) e,
10) b.
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8. ANTROPOJENİK YER ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde farklı morfoklimatik bölgeler ile kıyı, karst ve volkanik sahalardaki
antropojenik şekiller üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
İnsanların etkisinin daha çok flüvyal bölgelerde olduğu dikkat çeker. Bu
durumun sebebi nedir?
2.

Glasyal bölgelerde insanın etkisi nAsıl geçekleşir?

3.

Kurak bölgelerde insan yoğunluğu ve yerleşme dokusu nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Antropojenik
Yer şekilleri

Antropojenik
yer
şekillerini
şekillenme süreçlerini kavrar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve Ders notu, sunum, video
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Anahtar Kavramlar


Barajlar



Yerleşme alanları



Sanayi bölgelerindeki fabrikalar



Maden ocakları



Kara üzerindeki yollar



Ulaşım ağları



Vejetasyon



Yamaç dengesi



Flüvyal bölgeler



Periglasyal bölgeler



Glasyal bölgeler



Kurak bölgeler
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Giriş
Antropojenik yer şekilleri, kısaca herhangi bir yerde, bölgede insan tarafından yapılan
ve yeryüzünü değiştiren şekillerdir. Bunlar, yerleşme alanları, sanayi bölgelerindeki
fabrikalar, maden ocakları, kara üzerindeki yollar, barajlar vb.dir.
İnsanlar, uygarlık düzeyleri ve teknolojik seviyelerine göre yer yüzeyine damgasını
vurmuştur. Bilim ve teknolojide ileri ülkeler, yeryüzeyini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Örneğin ABD’nin doğusunda kuzeyde Boston ile güneyde Washington arasındaki 700 km’ye
yakım kıyı kesim tamamen gökdelenlerin de bulunduğu kentler yer almaktadır. Bu bölümde
insanların yerin doğal özelliğini değiştiren şekiller üzerinde ana çizgileriyle bilgi verilecektir.
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8.1. Flüvyal Bölgelerde Antropojenik Yer Şekilleri
Akarsu topografyası olarak da belirlenen flüvyal bölgeler, insanların en yoğun olarak
yaşadığı, yerleştiği ve bu nedenle de yeryüzünü değiştiren en önemli yer şekillerinin
bulunduğu bölgedir. Akarsuların aşındırma yoğun olduğu bu bölgelerdeki Antropojenik
şekillerin başında derin ve geniş akarsu vadilerine yapılmış büyüklü küçüklü barajlar
gelmektedir. Barajların en yoğun olarak arazinin akarsularla parçalandığı nemli bölgelerdir.
Bu ülkelerin başında ABD, Güney Amerika, Asya ve Afrika gelmektedir. Ülkemizde başka
Atatürk, Keban, Karakaya olmak üzere elektrik ve sulama ile içme suyu elde etmek için
yapılan çok sayıda yapılan baraj yapılmıştır. Büyük barajlar binlerce km 2 yüzölçümünde olup
milyarlarca m3 su tutmaktadır. Örneğin dünyadaki en büyük barajlardan Pakistan’da Tarbela
148,5 milyar, ABD’de Fort Peck Gorge 96 milyar, Brezilya’da Tucunui 85,2, Türkiye’de
Atatürk 85 milyar metreküp su tutmaktadır.
Türkiye, dünyada orta derecede yağışlı ve engebeli bir topografya göstermesinden
dolayı barajlar yönünden dünya’da önde gelen ülkeler arasındadır (Tablo 14, Fotoğraf 68, 69).
Türkiye’de özellikle Fırat nehri üzerine kurulmuş Karakaya, Keban, Atatürk, Halfeti ve
Birecik barajları, neredeyse birbirine bağlı olup Fırat vadisini bir göle dönüştürmüştür. Fırat
nehrinin Murat Kolu üzerinde Palu, Karasu üzerinde İliç civarında başlayan baraj gölü, Suriye
sınırına kadar yaklaşık 400 km uzunluğundadır.
Tablo 14: Türkiye’deki önemli barajların yüzölçümü
Barajın adı

Yüzölçüm (km2)

Akarsu

İli

Atatürk

817

Fırat

Şanlıurfa

Keban

675

Fırat

Elazığ

Karakaya

298

Fırat

Elazığ-Malatya

Hirfanlı

263

Kızılırmak

Kırşehir

Altınkaya

118.3

Kızılırmak

Samsun

Hasan Polatkan

83.8

Sakarya

Ankara

Çatalan

81,7

Ceyhan

Adana

Seyhan

67.8

Seyhan

Adana
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Fotoğraf 68: Türkiye’nin en büyük hidroelektrik üretimi yapan ve Harran ovasına sulama
suyu sağlayan Atatürk barajından bir görünüm

Fotoğraf 69: Malatya havzasında Karakaya baraj gölünden bir görünüm

227

Flüvyal bölgelerdeki akarsular üzerinde ulaşımı sağlamak amacıyla tarihi dönemlerden
beri çok sayıda köprü yapılmıştır. Bu köprüler, dünyanın tüm bölgelerinde Missisippi, Ren,
Thames, Tuna, Nil, Zambezi, Fırat, Dicle gibi çok sayıda nehir üzerinde görülür (Fotoğraf
70).
Flüvyal bölgelerde özellikle Amazonlarda olduğu gibi nemli ormanların tahrip
edilerek doğal dengenin bozulduğu yerler adeta birer çölleşme sahası haline gelmiştir
(Fotoğraf 71).

Fotoğraf 70: Birleşik Krallık (İngiltere)’ta Londra’dan geçen Thames nehri üzerindeki tarihi
Tophill köprüsü

Fotoğraf 71: Ormanların tahribi sonucunda Amazon ormanlarında bir çölleşme sahası
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Sulama amaçlı yapılan barajlardan sağlanan suların kanallarla tarım alanlarına
dağıtıldığı yerlerde adeta örümcek ağı gibi bir kanal sistemi görülmektedir.
Topoğrafyanın hafif engebeli olduğu bölgelerde, özellikle ABD ve Batı Avrupa’da
akarsuları birbirine birleştiren, akarsularla deniz arasındaki bağlantıyı sağlayan kanallar da
görülmektedir.

8.2. Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerde Antropojenik Yer Şekilleri
Kurak çöl bölgelerinde rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri etkindir. Doğal
dengenin korunduğu Avustralya çöllerinde rüzgârların aşındırma ve biriktirme etkileri fazla
değildir. Ancak başta Sahra olmak üzere Mısır, Tar (Hindistan), Tunus çöllerinde aşırı hayvan
otlatılması, rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerini artırarak kumul oluşumları
meydana gelmektedir. Bu kumullar, hareket ederek yer yer yerleşim ve tarım alanlarını
kaplamış ve kaplamaktadır (Fotoğraf 72, 73).
Yarı kurak bölgelerde kurakçıl ormanların tahribi ve otlaklarda aşırı hayvan
otlatılması, su erozyonunun artmasına ve özellikle sellerin yayıldığı yerlerde birikinti koni ve
yelpazeleri oluşmuştur. Buna örnek olarak Aydın dağlarının güney, Bozdağların kuzey
yamaçlarında sellerin oluşturduğu ve tarım alanlarına doğru ilerlemiş olan birikinti konileri
verilebilir.

Fotoğraf 72: Avustralya çöllerinde doğal dengenin sağlandığı ve çalıların tahrip edildiği
yerlerde rüzgârların biriktirdiği kumullar görülür.
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Fotoğraf 73: Mısır çöllerinde bitki örtüsünün tahribi sonucu rüzgârların oluşturduğu
kumullar, vahaları kaplayarak insan yaşamını tehdit etmektedir

8.3. Glasyal Ve Periglasyal Bölgelerdeki Antropojenik Şekiller
Glasyal (buzul) ve periglasyal (buzul altı, kenarı) bölgeler, dünyanın en soğuk,
bölgelere göre değişmekle beraber yılın yarıdan fazla ya da yarıya yakın bölümü karla kaplı
sahalardır. Buraların devamlı karlı kaplı olmayan sahaları dışındaki yerlerde donma ve
çözülme olayları etkin olarak devam etmektedir. İnsan yaşamı ve yerleşmesinin sınırlı olduğu
bu bölgelerde, özellikle periglasyal alanlar, yazın hayvanların otlatıldığı ve buna bağlı
yerleşmelerin olduğu yerlerdir. Son yıllarda ekoturizm amaçlı faaliyetler görülmektedir. Bu
nedenle glasyal ve periglasyal alanlarda ekoturizm faaliyetlerine yönelik kampingler görmek
mümkündür. Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarında Barhal Çayı, Uzundere ve Ayder
havzalarının üst kesimlerinde turistik amaçlara hizmet edici yerleşmeler yapılmıştır.
Donma ve çözülme faaliyetlerinin etkin olduğu eğimli yamaçlarda doğal dengeyi
bozucu yol yapımının olduğu yerlerde yamaçlardan aşağıya doğru ilerleyen taş çığları
görülmektedir. Örneğin ülkemizde Posof batısında Yalnızçam dağlarının doğusunda doğal
dengesi bozulmuş yamaçlar üzerinde taş çığları görülmektedir (Fotoğraf 74, 75, 76).

230

Fotoğraf 74: Kafkas dağlarının üst kesimlerindeki periglasyal bölgede yamaç eteklerindeki
depoların bitki örtüsünün tahribi sonucu yüzeysel akıma geçen sularla parçalanması ve vadi
yataklarının kumullarla kaplanması

Fotoğraf 75: Kaçkar dağlarının güney yamacında Barhal Çayı havzasının üst kesiminde
donma ve çözülmeyle oluşan kum ve çakıl boyutundaki malzemenin taşınarak yamaç
eteklerinde birikmesi
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Fotoğraf 76: Yalnızçam dağlarının doğusundaki alpin çayır alanında doğal dengenin
bozulmasıyla oluşan taş çığları

8.4. Kıyılarda Antropojenik Şekiller
Kıyılar dalgaların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin etkin olduğu sahalardır.
Kıyılar; liman, marina, iskele gibi tesislerin olduğu, insanların bir bölümünün geçimini temin
ettiği, özellikle dünya ticaretinin % 90 kadarının yapıldığı sahadır. Kıyılardaki Antropojenik
şekillerin başında limanlar gelmektedir. Özellikle derin olan doğal haliç ve koylar, önemli
limanların kurulup geliştiği yerlerdir. Amesterdam, Le Havre, Hamburg, Lizbon, New York,
New Orleans, Rio de Janerio, Buenos Aires, Basra Körfezi’ndeki liman tesisleri, önemli
Antropojenik şekiller olarak dikkate alınabilir.
Kıyılardaki en önemli Antropojenik şekil, Hollanda kıyısındaki polderi kaplayan
uzunluğu 20 km’nin üzerindeki settir. Bu set sayesinde Hollanda, deniz seviyesinin altında
yüzölçümünün yaklaşık üçte ikisinin kaplayan araziyi kazanmıştır. Haliç şeklinde olan derin
limanlar, aynı zamanda deniz taşıtlarının yapımının olduğu ana yerlerdir. Örneğin
Karadeniz’de Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol, Almanya’da Hamburg, önemli savaş
gemilerinin yapım sahaları arasındadır (Fotoğraf 77, 78, 79, 80, 81).
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Fotoğraf 77: Avrupa’nın en büyük limanlarından Amsterdam (Hollanda) limanından bir
görünüm.

Fotoğraf 78: Hollanda’nın Atlas Okyanusu kıyısında polderlerin önünü kapatan set. Bu setle,
Hollanda’da deniz seviyesinin altındaki sahalar kazanılarak yerleşme ve tarım alanlarına
dönüştürülmüştür.

Fotoğraf 79: Hollanda’da deniz seviyesinin altında bulunan Amsterdam kenti ve kanalı
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Türkiye’de Haliç, Pendik sahilleri, İzmit, İzmir, İskenderun ve Aliağa körfezleri
önemli sanayi tesislerine sahip limanlardır.

Fotoğraf 80: Danimarka’nın başkenti Kopenhangen’de fiyort kıyısına kurulmuş meskenler.

Fotoğraf 81: Kırım Yarımadasının batısındaki stratejik Sivastopol halicindeki gemi yapım
tesisleri

8.5. Volkanik Sahalarda Antropojenik Şekiller
Volkanik alanlar, toprak oluşumu ve özellikle toprak verimliliği, sıcak su kaynakları,
jeotermal enerji açısından insan tabir uygun ise cezbeden yerlerdir. Özellikle yumuşak olan
volkanik kum ve tüfler, kolayca çapalandığı için mısır, patates, çeşitli sebze ve meyve gibi
tarım ürünlerinin yetişmesine elverişlidir. Ayrıca bazaltların çok verimli toprak vermesi,
meyve ağaçları ve tahılların yetişmesine uygun olup diğer topraklara göre verimi oldukça
yüksektir. Örneğin And dağlarındaki genç volkanik alanlarda tatlı patates, arpa, mısır
yetiştirilir. 9 adadan oluşan Azor takımadalarında yerleşmelerin kurulmasındaki etkenlerin
başında verimli topraklarında başta turunçgiller olmak üzere mısır, buğday, çay yetiştirilerek
Batı Avrupa ülkelerine pazarlanmasıdır. Günümüzde Azorlar’ın gelişmesinin, dolayısıyla
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yerleşmelerin kurulmasının temelinde verimli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlayan volkanik
araziler üzerinde oluşmuş topraklar bulunmaktadır.
Volkanik sahaların jeotermal enerji yönünden zengin olması, elektrik üreten tesisler,
kaplıcalar ve ılıcalar yapılmıştır. Buna örnek olarak Kula civarındaki maden suyu tesisleri
verilebilir. Anadolu’da Ürgüp-Nevşehir-Avanos arasında yaygın olan volkanik tüf ve kum ile
lav tabakalarının farklı aşınması nedeniyle oluşan peribacaları turist çeken ve buna bağlı
olarak turistik tesislerin kurulduğu bir yöredir (Fotoğraf 82). Burada yumuşak tüflerin
kazılmasıyla yapılan meskenler ve sıkı tüflerden yapılan binalar görülmektedir. Volkanik
tüflerin kazılarak yapılan yer altı depoları serin bir ortam oluşturduğundan bazı tarım ürünleri,
özellikle patates ve limon saklanmaktadır. Akdeniz bölgesinden getirilen limonlar, bu
depolarda saklanarak sulanması sağlanmaktadır.

Fotoğraf 82: Göreme, Manastır olarak yapılmış bir peribacası

8.6. Karstik Sahalarda Antropojenik Şekiller
Kireçtaşlarından oluşmuş arazilere karstik saha denir. Kimyasal bir kaya olan
kireçtaşı, diğer taşlara göre farklı aşınma ve birikme şekilleri gösterir. Kireçtaşı, kolay
işlenmesi, beyazımsı rengiyle güneş enerjisini önemli ölçüde yansıtması nedeniyle yazın serin
bir ortam oluşturması nedeniyle önemli bir yapı-inşaat malzemesidir. Bu nedenle özellikle
içerisinde kil miktarı fazla olan killi kireçtaşlarından saray, köprü, mabet başta olmak üzere
meskenler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Örneğin İstanbul’daki camiler, İstanbul’un Rumeli
235

yakasında yaygın olan Neojen (Sarmasiyen) kireçtaşlarından yapılmıştır. Anadolu’da
özellikle Gaziantep ve Mardin dolaylarındaki meskenler, konaklar, kervansarayların
yapımında tamamen kireçtaşı kullanılmıştır (Fotoğraf 83).

Fotoğraf 83: Mardin’de kireçtaşları üzerinde yapılmış geleneksel binalar
Kireçtaşından kaynaklanan kireçli suların çökelmesiyle oluşan gözenekli yapıdaki
travertenler de kolay işlenen önemli bir yapı malzemesidir. Karstik alanlarda, özellikle
Antalya ve Denizli’de yaygın olan travertenlerden bina ve köprülerin yapımında
kullanılmaktadır.
Kısaca insanlar bilgi birikimi, deneyimi, kültürel özellikleri, teknolojik seviyelerine
göre çevrenin iklim, topografya, bitki örtüsü, toprak, jeolojik yapısını dikkate alarak doğal
yeryüzü görünümünü kentler kurarak, baraj, köprü, suyolları (kanallar) açarak
değiştirmişlerdir.
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Uygulamalar
1.
Şanlıurfa Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla
gerçekleştirilen "Kızılkoyun Projesi"ni araştırınız.
2.
Antep’te 10 bin metrekarelik Türkiye'nin ilk 'Tarih Müzesi' olarak açılan
mağaralar hakkında araştırma yapınız
3.

Derinkuyu yer altı şehri hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.
Şanlıurfa Belediyesi tarafından kentin tarihi dokusunu korumak amacıyla
gerçekleştirilen "Kızılkoyun Projesi"nin kapsamı nedir?
2.
Antep’te 10 bin metrekarelik Türkiye'nin ilk 'Tarih Müzesi' olarak açılan
mağaraların kullanım amaçları neler olmuştur?
3.

Derinkuyu yer altı şehri niçin ve en zaman yapılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Antropojenik yer şekilleri, kısaca herhangi bir yerde, bölgede insan tarafından yapılan
ve yeryüzünü değiştiren şekillerdir. Bunlar, yerleşme alanları, sanayi bölgelerindeki
fabrikalar, maden ocakları, kara üzerindeki yollar, barajlar vb.dir.
Akarsu topografyası olarak da belirlenen flüvyal bölgeler, insanların en yoğun olarak
yaşadığı, yerleştiği ve bu nedenle de yeryüzünü değiştiren en önemli yer şekillerinin
bulunduğu bölgedir. Akarsuların aşındırma yoğun olduğu bu bölgelerdeki Antropojenik
şekillerin başında derin ve geniş akarsu vadilerine yapılmış büyüklü küçüklü barajlar
gelmektedir.
Kurak çöl bölgelerinde rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri etkindir. Doğal
dengenin korunduğu Avustralya çöllerinde rüzgârların aşındırma ve biriktirme etkileri fazla
değildir. Ancak başta Sahra olmak üzere Mısır, Tar (Hindistan), Tunus çöllerinde aşırı hayvan
otlatılması, rüzgârların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerini artırarak kumul oluşumları
meydana gelmektedir. Bu kumullar, hareket ederek yer yer yerleşim ve tarım alanlarını
kaplamış ve kaplamaktadır.
Glasyal (buzul) ve periglasyal (buzul altı, kenarı) bölgeler, dünyanın en soğuk,
bölgelere göre değişmekle beraber yılın yarıdan fazla ya da yarıya yakın bölümü karla kaplı
sahalardır. Buraların devamlı karlı kaplı olmayan sahaları dışındaki yerlerde donma ve
çözülme olayları etkin olarak devam etmektedir. İnsan yaşamı ve yerleşmesinin sınırlı olduğu
bu bölgelerde, özellikle periglasyal alanlar, yazın hayvanların otlatıldığı ve buna bağlı
yerleşmelerin olduğu yerlerdir. Son yıllarda ekoturizm amaçlı faaliyetler görülmektedir. Bu
nedenle glasyal ve periglasyal alanlarda ekoturizm faaliyetlerine yönelik kampingler görmek
mümkündür. Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarında Barhal Çayı, Uzundere ve Ayder
havzalarının üst kesimlerinde turistik amaçlara hizmet edici yerleşmeler yapılmıştır.
Kıyılar dalgaların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin etkin olduğu sahalardır.
Kıyılar; liman, marina, iskele gibi tesislerin olduğu, insanların bir bölümünün geçimini temin
ettiği, özellikle dünya ticaretinin % 90 kadarının yapıldığı sahadır. Kıyılardaki Antropojenik
şekillerin başında limanlar gelmektedir. Özellikle derin olan doğal haliç ve koylar, önemli
limanların kurulup geliştiği yerlerdir. Amesterdam, Le Havre, Hamburg, Lizbon, New York,
New Orleans, Rio de Janerio, Buenos Aires, Basra Körfezi’ndeki liman tesisleri, önemli
Antropojenik şekiller olarak dikkate alınabilir.
Volkanik alanlar, toprak oluşumu ve özellikle toprak verimliliği, sıcak su kaynakları,
jeotermal enerji açısından insan tabir uygun ise cezbeden yerlerdir. Özellikle yumuşak olan
volkanik kum ve tüfler, kolayca çapalandığı için mısır, patates, çeşitli sebze ve meyve gibi
tarım ürünlerinin yetişmesine elverişlidir. Ayrıca bazaltların çok verimli toprak vermesi,
meyve ağaçları ve tahılların yetişmesine uygun olup diğer topraklara göre verimi oldukça
yüksektir. Örneğin And dağlarındaki genç volkanik alanlarda tatlı patates, arpa, mısır
yetiştirilir. 9 adadan oluşan Azor takımadalarında yerleşmelerin kurulmasındaki etkenlerin
başında verimli topraklarında başta turunçgiller olmak üzere mısır, buğday, çay yetiştirilerek
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Batı Avrupa ülkelerine pazarlanmasıdır. Günümüzde Azorlar’ın gelişmesinin, dolayısıyla
yerleşmelerin kurulmasının temelinde verimli tarım ürünlerinin yetişmesini sağlayan volkanik
araziler üzerinde oluşmuş topraklar bulunmaktadır.
Kireçtaşlarından oluşmuş arazilere karstik saha denir. Kimyasal bir kaya olan
kireçtaşı, diğer taşlara göre farklı aşınma ve birikme şekilleri gösterir. Kireçtaşı, kolay
işlenmesi, beyazımsı rengiyle güneş enerjisini önemli ölçüde yansıtması nedeniyle yazın serin
bir ortam oluşturması nedeniyle önemli bir yapı-inşaat malzemesidir. Bu nedenle özellikle
içerisinde kil miktarı fazla olan killi kireçtaşlarından saray, köprü, mabet başta olmak üzere
meskenler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Örneğin İstanbul’daki camiler, İstanbul’un Rumeli
yakasında yaygın olan Neojen (Sarmasiyen) kireçtaşlarından yapılmıştır. Anadolu’da
özellikle Gaziantep ve Mardin dolaylarındaki meskenler, konaklar, kervansarayların
yapımında tamamen kireçtaşı kullanılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.

Antropojenik yer şekilleri nelerdir?

2.

Konurbasyon sahalarında insanın şekillendirmedeki etkisi nasıl meydana

3.

Akarsular üzerinde inşa edilen köprüler şekillenmeyi nasıl etkiler?

gelir?

4.
İnsanın en yoğun olarak bulundauğu sahaar hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a)

Flüvyal Bölgeler

b)

Kurak Bölgeler

c)

Yarıkurak Bölgeler

d)

Glasyal Bölgeler

e)

Periglasyal Bölgeler

5.
Akarsuların yoğun olduğu bu bölgelerdeki Antropojenik şekillerin başında
aşağıdakilerden hangisi gelir?
a)

Barajlar

b)

Mağaralar

c)

Eskerler

d)

Playalar

e)

Morenler

6.
Aşağıdakilerden hangisi Fırat nehri üzerine kurulmuş ve neredeyse
birbirine bağlı olup Fırat vadisini bir göle dönüştürmüş barajlardan birisi değildir?
a)

Karakaya

b)

Keban

c)

Atatürk

d)

Halfeti

e)

Sarıyar
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7.
Aşağıdakilerden hangisi çöllerdeki başta gelen şekillendirme
faaliyetlerinden birisidir?
a)

Aşırı hayvan otlatılması

b)

Barajlar inşa edilmesi

c)

Su kanalları inşa edilmesi

d)

Buz duvarları inşa edilmesi

e)

Termal tesisler inşa edilmesi

8.
Donma ve çözülme faaliyetlerinin etkin olduğu eğimli yamaçlarda doğal
dengeyi bozucu yol yapımının olduğu yerlerde yamaçlardan aşağıya doğru ilerleyen taş
çığları görülmektedir. Örneğin ülkemizde Posof batısında Yalnızçam dağlarının
doğusunda doğal dengesi bozulmuş yamaçlar üzerinde taş çığları görülmektedir. Bu tür
şekillendirme hangi morfoklimatik bölgelerde görülür?
a)

Flüvyal Bölgeler

b)

Kurak Bölgeler

c)

Yarıkurak Bölgeler

d)

Glasyal Bölgeler

e)

Periglasyal Bölgeler

9.
Kıyılar dalgaların aşındırma ve biriktirme faaliyetlerinin etkin olduğu
sahalardır. Aşağıdakilerden hangisi kıyılardaki antropojenik şekillerden değildir?
a)

Liman

b)

Marina

c)

İskele

d)

Rip rap

e)

Lahar
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10. Özellikle içerisinde kil miktarı fazla olan killi kireçtaşlarından saray,
köprü, mabet başta olmak üzere meskenler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Örneğin
İstanbul’daki camiler, İstanbul’un Rumeli yakasında yaygın olan Neojen (Sarmasiyen)
kireçtaşlarından yapılmıştır. Anadolu’da özellikle hangi yerleşmelerde meskenler,
konaklar, kervansarayların yapımında tamamen kireçtaşı kullanılmıştır?
a)

Ankara- Kırıkkale

b)

Gaziantep ve Mardin

c)

Kars- Erzurum

d)

Balıkesir- Bursa

e)

Bolu- Düzce

Cevaplar
(1-3 sorular için metne bakınız - 4a -5a -6e – 7a - -8e – 9e – 10b)
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9. İNSANIN ŞEKİLLENDİRME ETKİSİNE EKSTREM
ÖRNEKLER

244

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Madencilik
9.2. Endüstriyel Etki
9.3. Kentsel Gelişme
9.4. Trafik
9.5. Su Yönetimi
9.6. Tarımsal Faaliyetler
9.7. Savaş ve Terör
9.8. Spor ve Turizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Antropojenik Jeomorfoloji – madencilik ilişkileri nasıldır?

2)

Antropojenik Jeomorfoloji – madencilik ilişkilerine örnekler veriniz.

3)

Antropojenik Jeomorfoloji – trafik ilişkileri nasıldır?

4)

Antropojenik Jeomorfoloji – trafik ilişkilerine örnekler veriniz.

5)

Antropojenik Jeomorfoloji – turizm ilişkileri nasıldır?

6)

Antropojenik Jeomorfoloji – trafik ilişkilerine örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İNSANIN
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE EKSTREM
ÖRNEKLER

Madencilik

İNSANIN
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE EKSTREM
ÖRNEKLER

Endüstriyel Etki

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.

İNSANIN
Kentsel Gelişme
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE
EKSTREM
ÖRNEKLER

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.

İNSANIN
Trafik
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE
EKSTREM
ÖRNEKLER

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.

İNSANIN
Su Yönetimi
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE
EKSTREM
ÖRNEKLER

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.

İNSANIN
Tarımsal Faaliyetler
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE
EKSTREM
ÖRNEKLER

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.

İNSANIN
Savaş ve Terör
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE
EKSTREM
ÖRNEKLER

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.

İNSANIN
Spor ve Turizm
ŞEKİLLENDİRME
ETKİSİNE
EKSTREM

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
şekillendirme

Antropojenik
Jeomorfoloji’de
insanın
şekillendirme
etkisine
ekstrem örnekleri açıklar
ve örnekler verilir.

insanın
etkisine
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ÖRNEKLER

ekstrem örnekleri açıklar ve
örnekler verilir.
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Anahtar Kavramlar
Antropojenik Jeomorfoloji-madencilik, Antropojenik Jeomorfoloji-endüstriyel etki,
Antropojenik Jeomorfoloji-kentsel gelişme, Antropojenik Jeomorfoloji-trafik, Antropojenik
Jeomorfoloji-su yönetimi, Antropojenik Jeomorfoloji-tarımsal faaliyetler, Antropojenik
Jeomorfoloji-savaş ve terör, Antropojenik Jeomorfoloji-spor ve turizm.
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Giriş
İnsanın doğal yollardan oluşmuş yerşekillerini biçimlendirmesi bakımından dolaylı ve
dolaysız etkilerini ilk konularda anlatmış ve jeomorfolojik şekillere olan müdahalesini
tartışmıştık. Hatta tüm doğal etken ve süreçleri ele aldığımızda; insanın geçmişten-günümüze
onların önüne geçerek, artık dünyanın 2/3’ünü bilerek ve kasten değişikliğe uğratmayı
sürdürmektedir; bu şekillendirmeleri bundan sonraki dönemde de sürdüreceği açıktır.
Buradaki durum, insan faaliyetinin karakterine bağlı olarak sınıflanan antropojenik
etkilerdir. Ancak yine de insanın şekillendirmesine dayalı da olsa; yeryüzündeki doğal etken
ve süreçlerin işlevlerini sürdürdüğü de bir gerçektir. Bir akarsu yatağının kenarlarına
taşkınları önlemek için nehre paralel akarsu setleri inşa edebilirsiniz. Çünkü bu bir ihtiyaçtan
doğmuştur. Akarsuyunuz Mısır’daki Nil Nehri örneğinde olduğu gibi yukarı kesimindeki
aşağı yağışlar sebebiyle, Kahire’de zaman zaman taşabilir. Bu nedenle, setlerle akarsuyunuza
önlem almışsınızdır. Ancak Sibirya’daki Lena Nehri periglasyal bir bölgede bulunmasından
dolayı bu setler yerine, nehri enine setleyerek üzerine baraj yapılması yoluna gidilmiştir.
Buradaki amaçsa yaklaşık 6 aylık sürede nehrin donarak karayolu amaçlı kullanılmasına
karşın; kalan 6 aylık sürede buzların çözülmesiyle nehir taşımacının daha uygun hale
getirilmesidir (Foto 1, 2 ve 3). Bu amaçla; 2,3 milyon km2 drenaj havzası olan Lena Nehri
üzerinde; 1694 km uzunluğunda bir baraj gölü uzunluğuna ve 65.000 km2 baraj gölü alanına
sahip, 20 GW (Gigawatt) gücünde ve yıllık elektrik enerjisi üretimi 100 TWh (Terawat-saat)
olan Nizhnelenskaya Hidroelektrik Santralı “Aşağı Lena Sugücü Projesi” başlığı altında
1970’lerde yapılmıştır. Rusların buradaki planlı amacı hem nehirden enerji üretimi yönünden
yararlanmak, hem de akarsuyun seviyesini yükselterek nehir taşımacılığından yararlanmaktır.
Buna karşın, kurak bölgeden bir örnek vermek gerekirse; Türkiye’den sınır aşıp, Fırat Nehri
haricindeki tüm derelerin havzalarının dar alanlı, boylarının kısa, taşıma kapasitelerinin azlığı
ve ancak yağışlı dönemlerde yataklarından su geçirmeleri sebebiyle ne nehrin boyuna taşkın
setlerine; ne de nehri enine setleyerek baraj gölü oluşturmaya gerek vardır. Bu nedenlerle
bulunduğunuz bölgedeki ana morfolojik yerşekillerden yararlanılırken; çeşitli topoğrafya
şekillerinin varlığı ve farklı morfojenetik bölgelerde (Erinç 2000: 311-323) bulunuşları
sebebiyle yararlanma koşulları değiştiği gibi; plaka tektoniğine dayalı kıtaların kayması ya da
yer değiştirmesi dolayısıyla tektonik olaylar, iklime dayalı küresel iklim değişiklikleri ve
dolayısıyla deniz seviyesi oynamalarının göz önüne alınması şarttır.

250

Foto 1 – Nehir taşımacılığı yönünden yararlı olan kenarında Mokhsogollokh’nin de kurulu olduğu
Kuzey Okyanusuna sularını gönderen Lena Nehri (Temmuz 2005; foto: Alexander Khrabrov)
(https://novaonline.nvcc.edu/eli/evans/HIS241/Notes/Geography/SiberianRivers.html).

Foto 2 – Yakutsk yakınlarında Lena Nehrinde taşımacılık ve nehir tekneleri
(http://www.regent-holidays.co.uk/tour/lena-river-cruise-in-siberia/).
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Foto 3 – Kış aylarında donmuş Lena Nehri üzerinde arabalar ve araç geçişleriyle karayoluna dönüşen
nehir (http://www.gettyimages.com/detail/video/automobiles-travel-along-the-winter-ice-road-across-the-newsfootage/512442842).

Burada Dinamik Jeomorfolojinin bir başka genel prensibi uygulanmıştır. Çünkü
yerşekilleri genellikle, farklı süreçlerin etkileşimi tarafından üretilir. Ortaya çıkan manzara’da
(landscape) bireysel süreçlerin ayrı ayrı katkısını ayırt etmek her zaman kolay değildir. Bütün
morfoloji, ancak bireysel süreçlerin jeomorfik etkisi ve karakteristik mekanizmasının kesin
bilgisi olmadan yorumlanamaz. Bu amaçla, akarsuların ve rüzgârların jeomorfik hareketi,
akarsu ya da rüzgâr jeomorfolojisi olarak ayrı ayrı ele alınır; bazen de birlikte düşünülmesi
şarttır. Hatta diğer etken ve süreçleri düşünerek ve planlamaya katarak… Düz bir plato
yüzeyine havalimanı inşa edecekseniz; o yörenin 32 yönlü rüzgâr esme sayısını gösteren
diyagramlarına ve haritalarına ihtiyacınız olacaktır. Çünkü uçağınız ile rüzgâr, doğal
süreçlerde ilk öncelikle karşı karşıya kalabilecek birincil unsurlardır. Sonrasında siz,
uçaklarınızla ya da havaalanınızın konumuyla veya iniş/kalkış pistlerinizin yönleriyle ilgili
göz önüne alınacak parametreleri zaten ortaya koymak zorundasınızdır.
Benzer şekilde, insan toplumunun üretken faaliyetinin bireysel branşlarının etkisi de
ayrı ayrı incelenmelidir. Halihazırdaki branşların çok sayıda olması, sınıflandırmayı çok
karmaşık yapabilir. Hiyerarşik bir çözümde, sosyal aktivitenin esas tipleri ilk önce belirlenmiş
ve daha sonra alt bölümlere ayrılmıştır. Son on yıldan fazla sürede, üzerine yazılan
makalelerde Antropojenik Jeomorfoloji konusu Szabo’ya göre şöyle bölümlenmiştir (Szabó,
2010): (1)madencilik, (2)endüstriyel etki, (3)kentsel gelişme, (4)trafik, (5)su yönetimi,
(6)tarımsal faaliyetler, (7)savaş ve terör, (8)spor ve turizm’dir (Szabó, 2010). Tabiki bunlar da
kendi içlerinde doğrudan (direk) ve dolaylı (indirek) etki olarak iki alt bölüme ayrılabilir.
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Bu bölümde; Antropojenik Yerşekilleri hakkında Dünya’dan ve Türkiye’den bazı
örneklerin verilmesi amaçlanmıştır. Bunu yaparken, Szabó’nun yukarıdaki bölümlemesi göz
önüne alınmıştır (Szabó, 2010).
İnsanın ister 18.000’lerde tarım toplumuna geçişle belirli alana hâkimiyeti olsun, ister
1763’te buhar motorunun keşfiyle yeni mekânları/kıtaları keşfetmek olsun; ya da 1945’lerde
Japonya’ya atom bombasının atılmasıyla Dünya’ya hakimiyeti olsun veya isterseniz insanın
Ay’a ayak basması, hatta Mars’a uzay aracı indirmesiyle evrene hâkim olma isteği olsun;
neticede Dünyadaki insanın etkisini nereden başlatırsanız başlatınız; artık Antroposen (=İnsan
devri) gerçeği ile karşı karşıya kalırsınız. Neticede, insan bilerek ve kasıtlı, Dünya’nın
olduğu kadar ülkemizin de, İstanbul’un da yerşekillerini değiştirmiştir. İstanbul doğası, doğal
süreçlerden 2-3 kat hızla insan eliyle günden güne değiştirilmesi sürecektir. Yeter ki,
mültidisipliner yapılı ve planlı olsun…
Bu örneklemelere dayanarak; (1)madencilik, (2)endüstriyel etki, (3)kentsel gelişme,
(4)trafik, (5)su yönetimi, (6)tarımsal faaliyetler, (7)savaş ve terör, (8)spor ve turizm
konularına aşağıda çeşitli örnekler sunulmuştur:
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9.1. Madencilik
Özellikle açık maden ocakları vasıtasıyla yeni yerşekilleri ortaya çıkarak yeryüzü
morfolojisi değişir ve çukurlar oluşur; yeraltında ise maden galerileri. Ancak açık maden
ocaklarından çıkarılan demir, bakır, krom gibi madenler, insanın bir başka ihtiyaç sahasında
yararlı amaçlı kullanılabilecektir. Demiri inşaatlarda konstrüksiyonu ve kolon yapımında,
bakırı boru imalinde, krom madeninden ise metalürji, kimya, refrakter ve döküm kumu gibi
sanayi alanlarında yararlanılacaktır.
Atlantik Ortası Sırtı’nın en kuzeyinde yer alan İzlanda, Avrasya ve Kuzey Amerika
tektonik plakaları üzerinde ata biner gibi oturması, bu aktif tektonik adaya olduğu kadar,
ülkeye de ayrı bir özellik kazandırıyor. Çünkü adanın kaderini ve yer şekillerini, doğal
yollarla gerçekleşen depremler ve volkanik patlamalar belirliyor. 2013 yılı itibariyle nüfusu
323.000 olan İzlandalılar, bu konumlarından faydalanarak, ısınma ihtiyacının % 89’unu
jeotermal enerjiden (% 10’unu elektrik ve kalan % 1’lik kısmını ise petrol ve kömürden)
sağlarlar (Şekil 1)(http://iceland.ednet.ns.ca/schedule.htm). Böylece hem enerji üretimi ve
hem de dolaylı olarak turizm çeşitliliğindeki (Foto 4) farklı mozaikler ortaya çıkar. Gelecekte
bu tür yenilenebilir enerjiyi komşuları; İngiltere, Almanya, Danimarka, Norveç ve
Hollanda’ya satmayı planlamaktadır. Ülkemizde de jeotermal kaynaklardan Denizli’nin
Sarayköy sahasında olduğu gibi volkanitlerinden bulunduğu sahalarda ortaya çıkan sıcak
sulardan termal ve sağlık turizminde, ısıtmada ve seraların ısıtılıp, ürün elde edilmesinde
yararlanılır.

Şekil 1 – Siyah alanlar İzlanda’daki jeotermal sahalarıdır (http://designobserver.com/feature/icelandeaten-alive-or-growing-to-live/29998).
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Foto 4 – İzlanda’daki jeotermal sahalarının ısınma ihtiyacına ve termal turizme dönüşü.
Fotoğrafta termal sıcak havuzlardan biri görülmektedir
(http://www.pre-tend.com/a-visit-to-iceland/).

9.2. Endüstriyel Etki
Bu sayede, insan tarafından yeni endüstri kökenli yerşekilleri yaratılır. Buna
Dünya’daki büyük sanayi bölgeleri örnek verilebilir. Almanya’dan demir-çelik sanayinin
geliştiği bölgeler; Fransa’da Paris, Lyon bölgeleri; Hollanda, Belçika, İngiltere, Kuzey İtalya,
Rusya’da Karadeniz kuzeyi, ABD’nin doğu kesimi, Çin’de Pekin ve Şankay vd. gibi sanayi
bölgeleri ve merkezleri (Şekil 2), ülkemizden de Kocaeli (Foto 5), İzmir, Mersin, Bursa,
Kayseri gibi sanayi kentleri örnek verilebilir. Bu kesimlerde gerek sanayi atıkları ve gerekse
onların oluşturduğu çöp dağları bulunabilir.
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Şekil 2 – Dünya’daki büyük sanayi bölgeleri (http://slideplayer.com/slide/1425080/).

Foto 5 – Ülkemizin sanayi kentlerinde biri olan Kocaeli (www.medyahaber.com).

9.3. Kentsel Gelişme
Jeomorfoloji ile kent alanlarının gelişim ve yönetimi arasında yakın bir ilişki vardır.
Bu ilişki, kentin gelişim planı için arazinin uygunluğunu ve kaynak potansiyelinin ortaya
çıkarılması yanısıra kent yönetim stratejisinin belirlenmesinde gerekli olan kurumsal ve
ampirik veriler topluluğunun ortaya konması ile kent büyümesinden doğacak gelecekteki
değişmelerin saptanmasına ilişkindir. Bu amaca yönelik görüşler oluşturmak için
jeomorfolojik süreç-sonuç ilişkileri ile bunların kent gelişimi sırasında ve onu takip eden
evredeki değişimleri izlenmelidir (Erkal ve Taş, 2013: 266).
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Yerleşimden dolayı kentsel genişlemenin sürekli artması üzerine peyzaj
(landscape)’da bir büyük etkiye sahiptir. Etkileri, kentsel kökenli olarak isimlendirilir. Buna
Dünya’daki hemen hemen bütün büyük kentler örnek verilebilir: Londra, New York, Tokyo,
Roma, Meksiko, Moskova, Pekin vd. gibi geniş nüfusa sahip başkentler… Ülkemizden de
Bursa’da otomotiv ve tekstil sanayinin Bursa Ovasına yerleşmesi ekstrem misallerden birisini
oluşturur. Bursa Ovası 1970’ler öncesinde Marmara Bölgesinin bir sebze ve meyve bahçesi
özellikle yazları şeftali ve dut bahçesi iken; günümüzde neredeyse sanayinin gelişimiyle
birlikte çok fazla insanı barındırması nedeniyle aşırı nüfuslanmış ve ülkemizim 30’a yakın
büyükşehrinden ilk beşin içinde yer almıştır. 2016 nüfusu 3 milyon dolayında (2.901.396 kişi)
olan Bursa’da 1970’lere kadar yerleşme Uludağ’ın kuzey eteklerinde birikinti koni ve
yelpazelerinin üzerinde bulunurken (Foto 6); bu tarihten sonra ovaya inilmek suretiyle
günümüzde kent neredeyse ovanın tamamını kaplamıştır (Foto 7). Bursa Ovası bu nüfusu
taşıyamadığından gerek batısındaki Nilüfer vadisi kanalıyla Balıkesir’e ve gerekse
doğusundaki Yenişehir’e doğru yayılış göstermekte olduğu da bir gerçektir. Eskinin bir tarım
kenti olan Bursa; günümüzde sanayi kentine dönüşmüştür. Bu nedenle de düzenli bir
sanayileşme yerine çarpık bir sanayi şehrine dönüşmüştür. Günümüzde yeni eklenen alt yapı
tesisleriyle ancak rehalibite olma durumundadır.
Bursa kentinin kuzeye ve ovaya doğru gelişimi sırasında, açılan binlerce yeni inşaat
temelleri, Bursa Ovasının morfolojik yapısında yepyeni bir ortam meydana getirmiştir.
Dolayısıyla tarım amaçlı kullanılan ova günümüzde sanayi tesisleri, yerleşmeler ve alt yapı
tesislerine dönüşmüş; tamamen kent dokusuyla kaplanmıştır.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY’un
görüşüne göre: “Şeftali, siyah incir ve deveci armudu gibi ünü ülke sınırlarını aşan meyvelerin
yetiştirildiği Bursa Ovası'nda, kullanılabilir tarım arazilerinin, plansız yapılaşma ve
sanayileşme yüzünden her geçen gün azalıyor. Tarım toprakları yapılaşmaya feda edilirken,
kalan topraklar üzerinde de kirlilik gibi nedenlerden dolayı verimli üretim yapılamıyor.” diyor
ve 1. Sınıf tarım arazilerinin ellerinden kredi borçları yüzünden çıkarılan Bursa köylüsünün
yerine sanayicilerin yatırım yapması nedeniyle tarım arazilerinin sanayi alanına dönüştüğünü;
ancak halen Bursa’da % 70 oranında insanın tarımdan geçindiğini ifade ediyor.
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Foto 6 – Uludağ’ın yamacına kendini dayamış 1890 yılında Bursa
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa#/media/File:Bursa.jpg).

Foto 7 – Günümüze neredeyse kuzeyindeki ovasının tamamına yayılmış olan ve büyük kentsel gelişme
örneği gösteren Uludağ’dan Bursa kentine bakış_2013 yılı (http://www.bursaport.com/haber/ekonomi/bursaovasi-son-demlerini-yasiyor-35832.html).

9.4. Trafik
Yer yüzeyi üzerinde oldukça karakteristik bir etki yaratır. Bunu gerek kara taşımacılığı
ve gerekse deniz taşımacılığı yönünde önemsemek mümkündür. Bunu yaparken bazen
yeryüzü şekilleri hiç bozmadan karadan ve denizden tüneller inşa edebilir. Köprüler, asma
köprüler (Tablo 1)(Foto 8), tüneller, kanallar trafiği azalmak ve trafikte gerecek süreyi
kısmak için verilen büyük çabaların sonucu ortaya çıkmıştır. Lakin bu mühendislik yapıları
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yapılırken, tonlarca kaya ve toprak yerinden çıkarılarak koparılmış ve bağlantı yollarıyla
birlikte yamaç ve şev dengeleri antropojenik manada yeniden kurulmaya çalışılmıştır.
Tablo 1 – En uzun ayak genişliğine sahip Dünya’daki 10 asma köprünün özellikleri
(Çeşitli kaynaklardan düzenlenerek)
Asma köprünün
adı

En geniş
açıklık (m)

Açılış
Yılı

Yer

1. Akashi Kaikyo Köprüsü

1.991

1988

Kobe - JAPONYA

2. Xihoumen Köprüsü

1.650

2009

Zhoushan - ÇİN

3. Great Belt Köprüsü

1.624

1998

Korser-Sprogo - DANİMARKA

4. Osman Gazi Köprüsü

1.550

2016

Kocaeli-Yalova – (İzmit Körfezi) TÜRKİYE

5. Yi Sun-sin Köprüsü

1.545

2012

Gwangyang-Yeosu - GÜNEY KORE

6. Runyang Köprüsü

1.490

2005

Yangzhou-Zhenjiang - ÇİN

7. Nanjing Fourth
Yangzte Köprüsü

1.418

2012

Nanjing (Jiangsu) - ÇİN

8. Humber Köprüsü

1.410

1981

Hessle-Barton-upon-Humber (YorkshireLincolnshire) - İNGİLTERE

9. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü

1.408

2016

İstanbul – (İstanbul Boğazı) TÜRKİYE

10. Jiangyin Köprüsü

1.385

1999

Jiangyin-Jingjiang (Jiangsu) - ÇİN
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Foto 8 – Yaklaşık 2 km uzunluğu ile Japonya’nın Kobe kentindeki Dünyanın en uzun asma köprüsü
olan “Akashi Kaikyo Asma Köprüsü” (http://wikimapia.org/49142/Akashi-Kaikyo-Bridge).

Köprüler bakımından özellikle Japonya, Kore, Çin, Türkiye, Danimarka gibi denize
kıyısı olan ülkeler, trafik sorunları ya da yeni ulaşım ağları nedeniyle büyük yatırımlar
yapmışlardır. Bunu karayı karaya, karayı adaya, adayı adaya bağlanmak suretiyle asma
köprüler şeklinde gerçekleştirdikleri gibi, gerek denize ve gerekse karaya ayaklar koyarak
yeni tekniklerle kilometrelerce uzanan köprüler de inşa etmişlerdir.
Ayrıca Fransa ile İngiltere arasına inşa edilen Manş Tüneli (50,5 km); İstanbul’da
Asya-Avrupa bağlantısına sağlayan Avrasya Tüneli (14,6 km) ise, karayolu amaçlı uzun
denizaltı tünelleridir.
Demiryolu tüneli amaçlı yapılan en uzun kara tünelleri, II. Dünya Savaşı sırasında
İsviçre, Almanya, İtalya arasında bağlantıyı sağlayan Alp Dağlarındaki tüneller’dir (En
uzun ve en derin demiryolu tüneli 1.6.2016’da açılan İsviçre’deki Gotthard Base Tüneli olup,
57 km uzunluğundadır ve Zürih-Milano arasını birbirine bağlar). Halen bir mega proje olarak
K.Amerika ile Asya kıtası arasında yer alan ve Pekin’i Los Angeles’e bağlayacak olan 82 km
uzunluğundaki Bering Boğazı’nın altından Bering Tüneli’nin yapımı sürmektedir.
Dünya’daki doğal boğazların yanısıra, kıtaların tamamını dolaşmamak adına
Mısır’daki 1859-1869 arasında yapılan 193,3 km uzunluğundaki Süveyş Kanalı, Orta
Amerika’daki Panama’da bulunan 1881-1914 arasında yapılan 77 km uzunluğundaki
Panama Kanalı, 1881-1893 yılları arasında yapılan Yunanistan’daki 6,4 km uzunluğundaki
Korint Kanalı, 1907-1914 arasında yapılan Almanya’daki 98 km uzunluğundaki Kiel Kanalı
ve 1952’da açılan 102 km uzunluğundaki Rusya’daki Don-Volga Kanalı, insan eliyle
açılarak uzun süreli gemi seyahatlarını ve özellikle deniz taşımacılığı süresini çok kısaltmış
olan kanallardır. Aşağıda bu kanallardan biri olan ve iki okyanusu birbirine bağlayan Panama
Kanalı hakkında detay bilgi verilmiştir:
Panama Kanalı: Orta Amerika’nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve
Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’unu birbirine bağlayan 77 km uzunluğunda bir suyoludur
(Şekil 3). 33 yıl süren inşaat, ABD tarafından tamamlanmış olup, bu kanal 3 Ağustos 1914’te
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hizmete açılmış ve ilk gemi aynı gün bu kanaldan geçmiştir (Foto 9 ve 10). Kanalın
yapımı sırasında, sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her
türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Bu
kanal Kuzey Amerika ve Güney Amerika’yı birbirinden ayırır. Bugün ABD’nin
doğusundaki New York’tan - batısındaki San Francisco’ya giden bir geminin, Panama
Kanalını kullanarak 9.500 km yol yapması, Güney Amerika’nın en güneyindeki burun olan
Horn Burnu’nun dolaşılmasını zorunlu kılan eski günlerdeki 22.500 km yola oranla büyük bir
kolaylıktır. Açılışından 2002 yılına kadar, yaklaşık 800.000 geminin geçtiği tahmin edilen
Panama Kanalı’ndan her yıl 14.000’den fazla gemi geçmekte olup taşınan yük miktarı 203
milyon tonu bulmaktadır. Kanal boyunca yolculuk yaklaşık 9 saat sürmektedir. Ayrıca
kanalda bulunan indirgeçli kaldırgaç sayesinde aşılması zor olan noktalarda gemiler
ilerleyebilmekte ve hareketlenme kazanabilmektedir. Panama kanalı dünyanın mühendislik
harikasıdır ve en pahalı kanaldır. Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir.
Panama Kanalı ile Panama halkının refah seviyesi yükselmiştir. Kanal ülkenin gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır. Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır. Sıvıların
dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı
metotla diğer tarafa doğru indirilir. Panama Kanalı projesiyle önce, Süveyş Kanalını açarak
ün kazanan Ferdinand de Lesseps ilgilendi. Panama’ya keşfe çıkmak için (1876’da) 8
mühendisle yola çıkan Lesseps Panama Ormanına yenik düştü ve 8 kişi gittikleri keşfi ancak 5
kişi tamamlayabildi. Kötü olaylar bununla kalmayıp, 1880 yılında Panama şirketini kuran
Lesseps’in şirketinin sermayesi 300 milyonluk hisse senedinden meydana geliyordu.
Panama’ya milyonlarca dolar para bağlayan küçüklü büyüklü hisse sahipleri çok umutluydu.
1 Ocak 1881’de kanal çalışmalarına başlandığında, Panama ormanının büyük darbesini
yiyen işçiler, yazın kavurucu sıcağın altında, Eylül’de fırtına gibi yağan yağmurda, hepsi
devasa boyutta olan kayalarla dolu Panama’da çalışmaya uğraşıyorlardı. Bunun yanında sıtma
ve sarıhumma sinekleri her şeyi talan ediyordu. Lesseps ise Avrupa’ya iklimin zararsızlığını
kanıtlamak için ailesiyle birlikte Panama’ya gitti. Ancak ailesinin tümünü orada kaybetti. Bu
projede Eiffel Kulesi’nin mühendislerinden biri olan Leon Boyer de can verdi. İşçiler ölüme
çok yakındılar. 1881-1889 yılları arasında 17 bin işçiden 5 bini can verdi. Bu katliamın
üzerine şantiye kapatıldı ve şirket battı. Bunun üzerine bu projeye Amerikalılar el attılar.
Amerikalılar önceden tedbirli olup her türlü önlemi aldılar. Bataklıklara bolca petrol döküldü,
en kuvvetli makineler kullanıldı, 30 bini zenci, 12 bini Avrupalı, toplam 42 binlik bir işçi
ordusu çalıştırılıyordu. Okyanus ötesi sefer yapan büyük gemiler, içi su ile doldurulan üç
havuzda (lok’da) aşamalı olarak deniz seviyesinden yaklaşık 28 metre yükseltilerek dağların
arasındaki bir göle çıkartılmaktadır. Bu küçük gölde bir müddet ilerleyen gemiler, çıkışta
yapılan işlemin tersi uygulanarak, su seviyesi kademeli olarak düşürülen üç ayrı lok’tan daha
geçerek diğer okyanusa varabilmektedir. Her biri diğerinden yaklaşık on metre daha yüksek
su tutma özelliğine sahip olan bu lokların genişlikleri 32 metre, uzunlukları ise 294 metredir.
Basit olarak, bir geminin ilk loka alınmasının ardından kapaklar kapatılarak, deniz
seviyesinden 28 metre yukarıda bulunan Gatun Gölü’nden buraya su basılmaktadır. Kısa bir
zaman sonra suyla birlikte yaklaşık 10 metre yükselen gemi, birinci ve ikinci loktaki su
seviyesi eşit olduğu anda, kapakların açılmasıyla lokomotifler tarafından ikinci loka
çekilmektedir. Aynı su yükseltme işleminin burada da tatbik edilmesiyle üçüncü loka
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geçilmekte ve sistematik olarak yapılan son operasyon sonucunda, gemi dağların üzerindeki
göle çıkabilmektedir. Okyanus seviyesinden 28 m yukarı çıkan gemi girişte yapılan işlemin
tersi bir uygulama sonucunda kalan loklardan geçerek diğer okyanusa ulaşmaktadır
(http://kedkem.com/muhendislik/insaat/muhendislik-harikasi-panama-kanali.htm).

Şekil 3 – Panama Kanalı Haritası (http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28798310).
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Foto 9 – Panama Kanalı (https://tackk.com/q45hdx)

Foto 10 – Panama Kanalı havuzları (lokları)

(http://citytourdepanama.com/2009/03/09/como-opera-el-canal-de-panama/).
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9.5. Su Yönetimi
İlk medeniyetler geliştikçe, çiftçilik akarsulara dayanarak son derece ilerledi.
Nehirlerin kanallanması, drenaja alınarak setlenmesi gibi su yönetimi, “Antropojenik
Jeomorfoloji”de özel bir konuma sahip olmuştur. Bu nedenle Giriş bahsinde bahsedildiği gibi;
gerek nehre paralel ve gerekse nehrin önüne barajlar ve bendler yaparak, ilkinde akarsu
taşkınlarını önlemiş; ikincisinde ise bendleyerek topladığı sulardan yararlanarak hem taşkını
önlemiş; hem de göllenen sudan yararlanmıştır.
Antropojenik Jeomorfoloji’nin belki de en önemli konularından birisini oluşturan “Su
Yönetimi” konusunda Dünya’nın hemen her ülkesinden birçok baraj saymak mümkündür.
Ancak bunu yaparken; Dünyadaki nehirlerin; drenaj sahası, uzunluk, akım ve sahip olduğu
kollarına bakılarak; baraj gövdesi (beton) hacmi, baraj gövdesi yüksekliği, baraj gölü alanı,
baraj gölü (su) hacmi ve yapım yılı gibi parametrelere dayalı birçok liste ortaya konulabilir.
Biz burada Dünya’daki yıllık üretim kapasitesi en yüksek olan Güney Amerika’daki İtaipu
Barajı’nı, kullanım amacına en uygun ve yüksek kapasitesi nedeniyle örnek olarak vermeyi
uygun bulduk.
İtaipu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Brezilya-Paraguay sınırında Paraná
Nehri üzerinde bulunur (Şekil 4). 1970-1974 yılları arasında inşa edilmiştir. Beton ağırlıklı
196 metrelik gövde yüksekliğine sahiptir. Baraj gölü 1350 km2 alanlı olup, gölün uzunluğu
170 km, genişliği 12 km olup; 29 km3 su hacmine sahiptir. Tesisin kurulu üretimi 14 GW
kapasiteli olup, her biri 700 MW’lık bir enerji üreten 20 üretim birimi bulunur. 103 TWh
(Tetawat/saat) yıllık (2016 itibariyle) elektrik enerjisi üretimiyle ilk sırada yer alır (Foto 11).
Bu sayede Paraguay’ın % 75 ve Brezilya’nın % 17 elektrik ihtiyacını sağlar
(https://en.wikipedia.org/wiki/Itaipu_Dam). Görüleceği gibi Brezilya Platosu’nun sularını
toplayan İtaipu Barajı, Güney Amerika kıtasının Amzon’dan sonraki en büyük akarsuyu olan
Parana Nehrinin sularının insanoğlu tarafından bendlenmesiyle ve sonrasında tribünler
vasıtasıyla bu suyu elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle Brezilya ve Paraguay gibi iki ülkeye
hayat sağlamaktadır.
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Şekil 4 – Güney Amerika’daki İtaipu Barajı’nın Lokasyon haritası
(https://en.wikipedia.org/wiki/Itaipu_Dam).
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Foto 11 – İtaipu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (https://tr.pinterest.com/Liliansartor/paraná-brazil/).

9.6. Tarımsal Faaliyetler
Tarım, yer yüzeyinde değişikliklere neden olan bir başka sosyal aktivitedir. Tarımsal
kökenli etkiler, ormancılığa bağlı dönüşümü de içerir. Bu nedenle tarımı daha çok nehir
boylarındaki ovalarda, kıyılardaki ova ve deltalarda, bir de havzalarda görülür. Ancak bunun
yanısıra alüvyal tabana sahip olmayan alanlarda ve özellikle nüfusu kalabalık ülke ve
sahalarda yamaçlarda insan eliyle oluşturulan yamaç dengesi fazla bozulmadan oluşturulan
taraça sistemlerinde tarımsal üretimin ağırlıklı yapıldığına rastlanır. Yapay taraçalar
üzerindeki bu tarımsal faaliyetler, bilhassa Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya,
Malezya, Çin, Vietnam, Laos, Tayland, Myammar, Filipinler gibi Musonlar Asyasında
yüzyıllardır geleneksel olarak yapılmaktadır. Mevcut sahayı kazma, düzleme ve biriktirme
süreçlerinden daha çok yamaç dengesini bozmadan ve kütle hareketlerine neden olmadan
birbiriyle drenaj kanalları açılması şeklinde pirinç tarımı yapılabilecek öncelikle teraslar
oluşturmak ve bunların kenarlarına doğal setler oluşturarak birer küçük alanlı yapay havuzlar
oluşturmak suretiyle meydana getirilirler. Eğimi fazla yamacın en iyi şekilde kullanması
amaçlanır ve daha fazla ürün elde edilir. İlk konularda da söylendiği gibi; bu sayede hem
erozyon önlenmiş olur; hem ürün (özellikle pirinç) elde edilmiş olur, hem de yamaç suyunun
yukarıdan-aşağıya drenajıyla sürekli sulama sağlanmış olur (Foto 12 ve 13).
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Foto 12 – Vietnam’da HaGiang’daki pirinç tarımı yapılan insan eliyle oluşturulmuş yapay taraçalar
(http://www.beautyscenery.com/search/label/Vietnam).

Foto 13 – Filipinler’deki Banaue’de bulunan insan eliyle yapılmış yapay teraslardaki pirinç üretimine
yakından bakış
(https://en.wikipedia.org/wiki/Banaue_Rice_Terraces#/media/File:Banaue_Rice_Terrace_Close_Up.jpg).
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9.7. Savaş ve Terör
Savaşlar, çatışmalar ve terör verimli bir insan faaliyeti olmamasına rağmen, yer yüzeyi
üzerindeki etkileri oldukça uzun sürer. Bunun sonucunda yeryüzünde gerek deneme amaçlı ve
gerekse bu savaşlar sırasında bomba çukurları açılabilir. Ancak sadece çatışmalar sırasında
değil, aynı zamanda savaş ve çatışmalardan korunmak amacıyla da yeryüzü şekilleri insanlık
eliyle değiştirilebilir. Bu amaçla; kaleler, hisarlar, şatolar, surlar ve savunma-korunma
duvarları inşa edilmiştir. Halen de çatışan taraflar arasında sınır geçişlerini engellemek amaçlı
savunma-korunma duvarları örülmektedir. Eskiden yeniye sıralarsak; Çin Seddi, Berlin
Duvarı, Filistin-İsrail Duvarı, Türkiye-Suriye Duvarı ve plan aşamasındaki ABDMeksika Duvarı sayılabilir. Bunlardan en eskisi olan ve yapımı Milattan öncelerde başlamış
olan Çin Seddini burada örnek olarak sunmak istiyoruz:
Çin Seddi: Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, aslı 8851 m; yıkılmadan günümüzdeki
geriye kalan 2500 km uzunluğundaki Dünya’nın en uzun savunma duvarıdır. Bu duvar, Po
Hay Körfezi’nde deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve
Huang-Ho Nehrini (Sarıırmak’ı) ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü'nün güneyinden
batıya yönelir. Asıl inşaatı, M.Ö. 221 ile M.S. 608 yılları arasında yapılmıştır. Bugün ayakta
duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan kısmıdır. Genellikle duvarın yüksekliği 4-6
metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kısımda kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan
yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu
delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi
bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli
savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır. İlk yapılış yıllarında 20’ye
yakın bölgedeki ayrı krallığın birbirinden korunmak amacıyla yaptıkları söylenir. Ancak asıl
bilinen şekliyle yapılış amacı, batıdan gelebilecek Moğol ve Türk saldırılarından korunmaktır.
Ülkeden dışarıya kaçış ve Çin’in tek yönetim altında halkı bir arada tutmak da yapım amaçları
arasındadır. Bu tarihi yapı, 7 Temmuz 2007’de, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri
olarak seçilmiştir (https://tr.wikipedia.org/wiki/Çin_Seddi). O nedenle konumuz gereği,
sadece savaş ve terör konusunda değil; aynı zamanda spor ve özellikle turizm konusunda ele
alınabilir. Çünkü Çin Seddini turizm amaçlı yılda milyonlarca kişi ziyaret etmektedir. Ancak
seddin akarsu drenajını birbirinden ayırmak, kale temelini sağlarken çıkan kaya ve toprağın
yer değiştirmesi nedenleriyle antropojenik etkiler söz konusudur (Foto 14).
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Foto 14 – Çinlilerin ülkelerini Moğol ve Hun istilalarından korumak için yaptıkları Çin Seddi
(https://www.flickr.com/photos/keithroper/8139631138).

9.8. Spor ve Turizm
Savaşlara karşılık, turizm ve spor aktivitelerinin etkileri, “Antropojenik
Jeomorfoloji”de oldukça yeni çalışma alanlarıdır. Spor yapmak için statlar, kapalı spor
tesisleri, atletizm parkurları, motokros sahaları, araba yarış pistleri vb tesisler, hatta megayapılar inşa edilmiştir. Turizmi geliştirmek ve sürdürmek amaçlı ise; oteller, otel
kompleksleri, gökdelen oteller, karayolları, demiryolları, havalimanları, limanlar, teleferik
tesisleri, kayak tesisleri, ibadethaneler, anıtlar, müzeler, park ve bahçeler yapılmıştır. Hatta
bunlara son dönemlerde sayıları Dünya’da da, ülkemizde de hızla artan alış-veriş merkezleri
(AVM’ler) bile katılabilir. Burada konu gereği, Basra Körfezi’nde kıyının hemen açığında
yapılmış bir mega-otel tesisi ve Basra Körfezinin havadan bakıldığında palmiye ağacına
benzer alanın doldurularak oluşturulan yapay adalar ve yarımadalar vasıtasıyla, bu dolgu
üzerine inşa edilen ikişer katlı bahçeli evler ve otellerden bahsetmek gerektir.
Burj-el Arap Oteli: Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai kentinde, Basra Körfezi kıyısı
yakınlarında 1994’de yapımına başlanan otel, 1 Aralık 1999 günü müşteri kabulüne
başlamıştır. Otel, deniz kıyısında önceden büyük kaya bloklarının denize indirilmesiyle
oluşturulan bir adacık üzerine kurulmuştur. Bu otel, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olmakla ün
yapmıştır ve otele konaklama haricinde günübirlik kültür gezileri de düzenlenmektedir. Burj
al-Arab, “Arap Kulesi” anlamına gelse de, mimari açıdan denizde yüzen bir yelkenliye
benzediği için “Yelken Otel” de denilir (Foto 15). 70 katlı ve 321 m yüksekliğindeki bu
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muazzam yapının zemin alanı 111.500 m2dir. 650 milyar dolara mal olmuştur
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Burç_El_Arap).
Palmiye Adaları ve evleri, Dubai kentinde Birleşik Arap Emirliklerinin Basra
Körfezi kıyılarındaki (1)Palmiye Jumeirah, (2)Deira Adası ve (3)Palmiye Jebel Ali olmak
üzere üç yapay adadır. Kasım 2014 itibarıyla yalnızca Palmiye Jumeirah tamamlanmıştır. Bu
ada, bir hilalin tepesinde bir palmiye ağacı biçimindedir. Tamamlandıktan sonra, Palmiye
Jebel Ali de benzer bir şekil alacaktır; Her ada çok sayıda konuta ve eğlence merkezine ev
sahipliği yapacaktır. Dubai şehrinde toplam 520 kilometrelik halka açık olmayan plajlar
eklenecektir. Palmiye Adaları'nın kurulmasına Haziran 2001'de başlanmıştır. “Palmiye Adası”
ismiyle ilan edilmiştir. Bir ada planlanmış ve inşaatı başlatılmıştır, ancak bu proje daha sonra
yeniden düzenlenmiş ve 2 ada kompleksi daha ilave edilerek, ismi “Palmiye Adaları” olarak
yeniden adlandırılmıştır (https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands) (Foto 16 ve 17)

Foto 15 - Burj-el Arap Oteli (Dubai-BAE)(https://www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/burjarab/).
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Foto 16 - Palmiye adaları ve evleri (Dubai-BAE)(https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands).

Foto 17 - Palmiye adası ve evleri, geride Dubai kenti (BAE)(www.choppershoot.com).

Sonuç olarak; Antropojenik Jeomorfoloji içinde yaklaşık 8 konu başlığı altında
toplanan bu olaylar, bireysel olarak düşünülmeyebilir. Bunun yanısıra ikisi-üçü bir araya
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işleyebilir ya da ele alınabilir. Havaalanları, trafik konusu içinde açıklanabilirken; turizm
konusunda da ifade edilebilir ya da her iki konu birlikte düşünülüp, sonunda insan ihtiyacına
dayalı bir havaalanı yapıldığında ortaya çıkar. Bugünlerde İstanbul’un kuzeyindeki Terkos
Havzasında yapımı süren; Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından sonra, yapılmakta
olan “III. İstanbul Havalimanı” gibi…
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.
2) Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Antropojenik Jeomorfoloji’nin 9. bölümünde (1)madencilik, (2)endüstriyel etki,
(3)kentsel gelişme, (4)trafik, (5)su yönetimi, (6)tarımsal faaliyetler, (7)savaş ve terör, (8)spor
ve turizm alt başlıkları altındaki konulara birçok örnek verilmek suretiyle, Antropojenik
Jeomorfoloji ve oluşan yeni yer şekilleri ekstrem örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Szabo-2010’a göre aşağıdakilerden hangi konu Antropojenik Jeomorfoloji’nin
alt araştırma konularından biri değildir?
a)

Savaş ve Terör

b)

Madencilik

c)

Enerji

d)

Kentleşme

e)

Trafik

2)
Günümüzde Dünyada en uzun ayak genişliğine sahip 10 asmaya köprüsü en
fazla hangi ülkede inşaa edilmiştir?
a)

Çin

b)

İngiltere

c)

Türkiye

d)

Japonya

e)

Danimarka

3)
Alüvyal tabana sahip olmayan alanlarda ve özellikle nüfusu kalabalık ülke ve
sahalarda yamaçlarda insan eliyle oluşturulan yamaç dengesi fazla bozulmadan oluşturulan
yapay taraça sistemlerinde tarımsal üretimin ağırlıklı yapıldığına rastlanır. Bu tür taraçalı
sistemin yaygın olduğu özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde hangi ürün ön planda yetişir?
a)

Mercimek

b)

Nohut

c)

Fasulye

d)

Mısır

e)

Pirinç
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4)
Halen Dünya’nın 50,5 km uzunluğu ile deniz altından yapılan en uzun tüneli
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Avrasya Tüneli

b)

Bering Tüneli

c)

Alp Tüneli

d)

Gotthard Base

e)

Manş Tüneli

5)
Dünyanın en uzun savunma-korunma duvarı olan Çin Seddi yıkılmadan
günümüze kadar ulaşabilen uzunluğu kaç kilometredir?
a)

1.000

b)

2.500

c)

5.000

d)

5.500

e)

9.950

6)

Jeotermal Turizm İzlanda’da gelişmiştir.

Yukarıdaki ifade sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7)
2012-2017 arasında süren komşumuz olan bir ülkenin iç savaşı nedeniyle
ülkemiz mülteci akınına uğramıştır. Bu amaçla 2016 yılı sonunda “Türkiye-Gürcistan Duvarı”
isimli bir savunma ve engelleme duvarının yapımına başlanmıştır.
Yukarıdaki ifade sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)
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8)
Dubai kentinde Birleşik Arap Emirliklerinin Basra Körfezi kıyılarındaki
(1)Palmiye Jumeirah, (2)Deira Adası ve (3)Palmiye Jebel Ali olmak üzere üç yapay adadır.
Kasım 2014 itibarıyla yalnızca Palmiye Jumeirah tamamlanmıştır. Bu ada, bir hilalin
tepesinde bir ……………… ağacı biçimindedir.
Yukarıdaki ifadedeki boşluğu uygun bir kelime ile tamamlayınız.
9)
Yamaçlardaki yapay taraçalar üzerinde antropojenik etkiyle tarımsal faaliyetler,
bilhassa Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya, Çin, Vietnam, Laos, ……… ,
………….., ………… gibi Musonlar Asyasında yüzyıllardır geleneksel olarak yapılmaktadır.
Yukarıda ifadede boşluk bırakılan yerlere hangi 3 Güneydoğu Asya ülkesi ilave
edilebilir? Ekleyiniz.
10) Orta Amerika’daki Panama’da bulunan 1881-1914 arasında yapılan Panama
Kanalı ……. km uzunluğundadır.
Yukarıdaki ifadedeki boşluğu uygun bir değer ile tamamlayınız.

Cevaplar
1) c (Enerji),
2) a (Çin),
3) e (Pirinç)
4) e (Manş Tüneli)
5) b (2.500)
6) Doğru
7) Yanlış (Doğrusu: Türkiye-Suriye Duvarı)
8) Palmiye
9) Tayland, Myammar, Filipinler
10) 77 km
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10. İNSAN YIKIMINDAN KORUNMASI GEREKEN YER
ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. İNSAN YIKIMINDAN KORUNMASI GEREKEN YER ŞEKİLLERİ
10.1. Doğa Koruma Alanı ve Milli Park (=Ulusal Park) nedir? Doğal Koruma Alanları Nasıl
Tanımlanır?
10.2. Dünya’da İnsan Yıkımından Korunması Gereken Doğa Koruma Alanları
10.3. Türkiye’de İnsan Yıkımından Korunması Gereken Doğa Koruma Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğal Koruma Alanı nedir? Tanımlayınız.

2)

Milli Park nedir? Tanımlayınız.

3)
Dünya’da insan yıkımından korunması gereken Doğa Koruma Alanlarına
örnekler veriniz.
4)

Türkiye’de kaç çeşit Doğayı Koruma Alanı çeşidi vardır?

5)
Türkiye’de insan yıkımından korunması gereken Doğa Koruma Alanlarına
örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İNSAN YIKIMINDAN
KORUNMASI GEREKEN
YERŞEKİLLERİ

Giriş

İNSAN YIKIMINDAN
KORUNMASI GEREKEN
YERŞEKİLLERİ

Doğa Koruma Alanı ve Milli
Park (=Ulusal Park) nedir?
Doğal Koruma Alanları
Nasıl Tanımlanır?

İNSAN YIKIMINDAN
KORUNMASI GEREKEN
YERŞEKİLLERİ

Dünya’da İnsan Yıkımından Antropojenik Jeomorfolojide
Korunması Gereken Doğa insan yıkımından korunması
Koruma Alanları
gereken yerşekilleri
açıklanır. Örnekler verilir.

İNSAN YIKIMINDAN
KORUNMASI GEREKEN
YERŞEKİLLERİ

Türkiye’de
İnsan
Yıkımından
Korunması
Gereken Doğa Koruma
Alanları

Antropojenik
Jeomorfolojide insan
yıkımından korunması
gereken yerşekilleri
açıklanır. Örnekler verilir.
Antropojenik Jeomorfolojide
insan yıkımından korunması
gereken yerşekilleri
açıklanır. Örnekler verilir.

Antropojenik Jeomorfolojide
insan yıkımından korunması
gereken yerşekilleri
açıklanır. Örnekler verilir.
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Anahtar Kavramlar
Milli (=Ulusal) park, Tabiat parkı, Tabiat anıtı, Tabiatı koruma alanı, Yaban hayatını
geliştirme sahası, Sulak alan, Jeosit, Jeopark, Özel çevre koruma bölgesi, Doğal sit alanı,
Yavaş şehir (=Cittaslow), Mavi bayraklı plaj, Mavi bayraklı marina.

285

Giriş
Bu tip yer şekilleri insanın şahsi mülkiyetinden çıkıp, ülke menfaati hatta tüm
dünyanın birlikte oyladığı ve onayladığı “Dünya Koruma Alanları”na dönüşmüş sahalardır.
Bunlar, (1)milli park, (2)tabiat parkı, (3)tabiat anıtı, (4)tabiatı koruma alanı; ya da
(5)yaban hayatını geliştirme sahası, (6)sulak alan, (7)jeosit, (8)jeopark veya (9)özel çevre
koruma bölgesi, (10)doğal sit alanı, (11)yavaş şehir ve (12)mavi bayraklı plaj ve
(13)marinalar vb. gibi doğal halde bırakılıp, insanın ancak rekreatif amaçla yanaştığı,
yaklaştığı ve zaman zaman ziyaret ettiği, hatta turistik günübirlik veya yatılı amaçla
yararlandığı, dağlık sahalarda, plato yüzeylerinde, hatta ovalarda, ilginç akarsu, buzul, çöl,
kıyı, karstik ve volkanik şekiller üzerinde jeomorfik süreçlerin doğal halde işlediği
mekanlardır (Gürpınar,1998; Doğaner, 1998 ve 2003; Özgüç, 1998).
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10.1. Doğa Koruma Alanı ve Milli Park (=Ulusal Park) nedir? Doğal
Koruma Alanları Nasıl Tanımlanır?
Bunlar, doğal koruma alanları ya da doğal parklardır. Doğal jeomorfolojik, ekolojik ve
kültürel değerleri ile tanınırlar. 2016 yılı sonu itibariyle günümüzde Dünya’da 161.000
koruma alanı vardır. Günümüzde birçok milli park Birleşmiş Milletler’in bir organı olan
UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınarak korunmaktadır.
Doğanın tahrip edilmemesi, kendine özgü kaynak değerlerini yitirmemesi için
ülkemizde ise; TC orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yürürlüğe konulan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
hükümleri doğrultusunda belirlenen Doğa Koruma Alanları Kanunu’nun 2.maddesindeki
yasal tanımları şöyledir:
Milli Park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii
ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat
parçalarını,
Tabiat Parkı; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde
halkın dinlenmesine uygun tabiat parçalarını,
Tabiat Anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel
değerlere sahip ve milli park esasları dâhilinde korunan tabiat parçalarını,
Tabiatı Koruma Alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye
maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği
seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim
amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçaları’nı ifade etmektedir.
(www.orman.gov.tr).
Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal
yasam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına
alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak
şekilde değerlendirilmesini ve ilgili kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliğini sağlamayı
amaçlayan 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 2.maddesindeki yasal tanımlar;
Yaban Hayatı Koruma Sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli
yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve
devamlılığının sağlandığı sahaları,
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının
korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici
tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma plânı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği
sahaları,
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Sulak Alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıklar’ı ifade eder
(www.orman.gov.tr).
Aralık 2000’de ülkemizde bilimsel amaçlı kurulmuş bir dernek olan Jeolojik Mirası
Koruma Derneği’nin ilişkide oldukları Birleşmiş Milletler aracılığıyla yaptıkları görüşmeler
sonucu oluşan tanımlamalarıyla:
Jeosit: En geniş kapsamıyla, güncel veya eski herhangi bir jeolojik süreci, olayı veya
özelliği ifade eden kaya, mineral, fosil topluluğu, yapı, istif, yerşekli veya arazi parçasına
Jeosit adı verilir. Arkeolojik veya tarihi değeri olanlar ise Kültürel Jeosit’tir.
Jeopark: Aynı veya farklı türden jeositlerin topluca bulunduğu, yaya gezme
mesafesinden küçük olmayan alandır (http://www.jemirko.org.tr/jeolojik-miras-terimleri/).
23 Mart 2012 tarihinde 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik
kapsamında "Özel Çevre Koruma Alanları” ilan edilmiştir. Buna göre:
Özel Çevre Koruma Bölgesi: Çevrenin korunmasında alınan tedbirlerin işlevselliğini
sağlayabilmek ve aynı zamanda çeşitli açılardan taşıdıkları özellikler nedeni ile normal
tedbirlerden daha önemli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile bazı yerlerde özel çevre
koruma rejimleri kabul edilmektedir. Nüfus yoğunluğu, sanayinin durumu, mevcut kirliliğin
derecesi ve kirliliğe derecesi ve kirliliğe karşı duyarlılık gibi etkenler dikkate alınarak, mevzu
kurallarla belirlenen sözü edilen bölgelerde çeşitli yönlerden sahip oldukları konum dolayısı
ile kimi çevresel varlıkların bulundukları ortamlardan ayrıca korunması esas alınır. Özel
Çevre Koruma Alanları; ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve
bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarıdır. Mevzuatımızda bu tür özel koruma
rejimlerine tabi alan olarak örneklendirebileceğimiz çevre kanunumuzun 9. maddesi ve
Barselona sözleşmesine ilişkin protokoller gereği oluşturulmuş olan özel çevre koruma
bölgeleri mevcuttur. Bu bölgeleri tespit ve ilan etmeye de 383 sayılı KHK gereği Bakanlar
Kurulu yetkilidir. Özel çevre koruma bölgeleri içinde de ayrıma gidilmiş ve daha önemli
görülen alanlar hassas zon olarak nitelendirilmiştir. 383 sayılı KHK’nın tanımlar başlığını
taşıyan 3. maddesinde Hassas Zon; Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve
Başkanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen; niteliğine göre tespit edilen
tedbirlerle zaman, mekân ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve
gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanını, şeklinde
tanımlanmıştır
(http://www.tapu-kadastro.net/index.php/makaleler-2/diger-tapu-kadastro2/165-cevre-planlamasi-ve-oezel-cevre-koruma-boelgeleri-nur-guevenc).
Doğal Sit alanı: (TCK, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendine göre) Jeolojik
devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde,
yeraltında
veya
su
altında
bulunan
korunması
gerekli
alanlardır
(http://csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sss#0).
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Yavaş Şehir (=Sakin Şehir, Cittaslow): Cittaslow, 1999 yılında İtalya'da kurulmuş
uluslararası bir belediyeler birliğidir. Kelime kökeni İtalyanca "Citta (Şehir)" ve İngilizce
"Slow (Yavaş)" kelimelerinin birleşmesiyle türetilen Cittaslow, "Sakin Şehir" anlamında
kullanılmaktadır. Yavaş Hareketi'nin bir parçası olarak bilinmektedir. 'Sakin şehir' olabilmek
için çevre ve altyapı politikaları, kentsel kalite, yerel üretimi korumak, misafirperverlik ve
yöresel “Slow Food” aktivitelerinin desteklenmesi adı altında yedi başlıktaki 59 kriterin
uygulanması gerekir. İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının (Bra, Francesco
Guida, Orvieto-Stefano Cimicchi ve Positano-Domenico Marrone) 1999 yılında bir araya
gelerek Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla Greve in Chianti Belediye
Başkanı Paolo Saturnuni'nin önderliğinde kurulmuştur. Birliğe üye olmak isteyen kentlerin
üye olabilmeleri için birliğin belirlediği kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve Cittaslow
felsefesine uygunluğu denetlenmektedir. Birlik kurulduğu zaman 59 olan bu kriterler 2013
yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafında yapılan bir çalışmayla güncellenmiş ve sayısı
70'e çıkmıştır. Kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket,
günümüzde 28 ülkede, 182 üyeye sahiptir. Cittaslow (Yavaş Şehir = Sakin şehir) kriterlerinin
başlıcaları şunlardır (http://cittaslowturkiye.org/):
1- Kent nüfusunun 50.000’den az olması,
2- Geleneksel yapıların korunması,
3- Trafiğin azaltılması,
4- Yerel ürünlerin kullanılması,
5- Yenilenebilir enerji kullanılması,
6- “Fast Food” dükkânları yerine, yerel yemeklerin sunulduğu lokantaların
desteklenmesi,
7- Eski yapıların restore edilmesi,
8- Gürültü kirliliğinin engellenmesi,
9- Hava kalitesinin yükseltilmesi,
10- Organik ürün üretilmesi,
11- El sanatlarının korunması gerekir.
Mavi Bayraklı Plajlar ve Marinalar: Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen
uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül; (1)Deniz suyunun temizliğini, (2)Çevre yönetimine
önem verildiğini, (3)Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, (4)Plaj
veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğini garanti
etmektedir. Bu nedenle bir marka veya “Eko-Label” özelliğini taşımaktadır. “Mavi Bayrak
Ödülü” konusunda plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler
kapsamında deniz suyunun kontrolü amacı ile plajlardan 15 gün ara ile sezon süresince deniz
suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.
Bu analizler “Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri” kapsamında değerlendirilmektedir.
Marinalar için deniz suyu analizi istenmemekte sadece deniz suyunun fiziksel görüntüsü
değerlendirilmektedir. Söz konusu numune alma ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da bir kısmı finanse edilmektedir.
Mavi Bayrak, çevrenin ve plajı kullananların korunmasını öngördüğü kadar, Uluslararası
Turizm pazarında da büyük öneme sahiptir. Çünkü tatil yöreleri için tıpkı tesislerdeki yıldız
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sayısı gibi güvenli bir standart içermektedir. Üstelikte uluslararası bir standart… İşte bu
özellikleri dikkate alınarak, Mavi Bayrak Programı ülkemizde 1993 yılında Turizm
Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılmıştır. Programın Uluslararası koordinasyonu, merkezi
Kopenhag’da olan, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütmektedir. Bu
kuruluş, Mavi Bayrak Projesini yürütmek isteyen ülkelerin, sivil toplum kuruluşları ile temsil
edilmelerini istemektedir. Bu nedenle ülkemizde Mavi Bayrak Projesi 1993 yılından bu yana,
ülkemizde
Türkiye
Çevre
Eğitim
Vakfı
tarafından
yürütülmektedir
(http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10).

10.2. Dünya’da İnsan Yıkımından Korunması Gereken Doğa Koruma
Alanları
İlk giriş paragrafında sayılan 13 parametre içinde sıralanan DOĞAYI KORUMA
SAHALARI (Şekil 1)’nın tamamından Dünya ölçeğinde bahsetmek ve tamamını burada
anlatmak; bu dersin konusunu aştığı gibi, ülkeler bazında tek tek alınarak aktarıldığında bile
detayı ciltler alabilir. Bu nedenle, burada sadece Dünya’daki başlıca Milli (=Ulusal) Parklar
ele alınarak; kıta boyutunda birer Dünyaca tanınmış örneği üzerinde durularak anlatılacaktır
(Tablo 1)(Şekil 2).

Şekil 1 – İnsan Yıkımından Korunması Gereken Başlıca Dünya Doğa Harikası Alanlar
(www.mapofworld.com).
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Tablo 1 - Dünya’daki Başlıca Eşsiz Ulusal (=Milli) Parklar (www.unique-national-parks.com).
(NOT: Kıtaları temsilen koyu siyah yazılanlar aşağıda detaylandırılmıştır)

Dünya’daki Başlıca Eşsiz Milli Parklar
Berchtesgaden
Bromo
Canaima
Everglades
Galápagos

Grand Canyon
Great Barrier Reef
Iguazu Falls
Jasper
Komodo

Kruger
Manuel Antonio
Masai Mara
Mount Cook
Mount Everest

Murchison
Pantanal
Plitvice
Saxon
Serengeti

Skaftafell
Smoky Mountains
Spitsbergen
Tikal
Yellowstone

Şekil 2 – Dünya’daki Başlıca Eşsiz Ulusal (Milli) Parkları Gösteren Harita
(Kırmızı noktalar Tablo 1’le ilişkilendirilebilir) (www.unique-national-parks.com).

10.2.1. Dünya’dan Mili Park Örnekleri:
10.2.1.1. Yellowstone Ulusal Parkı (ABD - K.Amerika)
Dünya’da ilk kabul edilen Milli Park “Yellowstone Milli Parkı”dır. ABD’nde 899.100
hektar büyüklüğü ile 1872 yılında tarihe geçmiştir. Yellowstone Ulusal Parkı'nın büyüklüğü
yaklaşık 8987 km²dir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho, Wyoming ve Montana
eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunur. Çok sayıda ekosisteme sahiptir, ancak subalpin ormanlar
en fazla miktarda bulunanıdır. Güney Merkezi Kayalık Dağları ormanlarının ekolojik
bölgesinin bir parçasıdır. Yahşi yaşam ve birçok jeotermal ve volkanik yerşekli onun milli
park özelliği kazanmasını sağlamıştır. Özellikle içinde bulunan çok büyük gayzerleri ile
tanınır. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı burada bulunur ve sayıları 10.000'i
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aşmaktadır. Yellowstone’da 300’den fazla gayzer, 290’dan fazla da irili ufaklı şelale
bulunmaktadır. 2010 yılında 3,7 milyon ziyaretçi sayısıyla 2009 yılının 3,2 milyon olan
ziyaretçi sayısını aşarak rekor kırmıştır. Yellowstone’da bulunan en önemli ve en çok ziyaret
edilen şelale ve gayserlerden oluşan yerler şunlardır: Old Faithful, Grand Canyon of
Yellowstone, Madison, Mammoth Hot Spring. Mud Volcano, Norris, West Thumb,
Yellowstone Lake, Fishing Bridge Lower-Upper Falls noktalarıdır. Old Faithful en çok
ziyaret edilen gayzer'dir. Yaklaşık olarak her 91 dakikada bir, çok yüksek sıcaklığa ulaşan
sıcak suyu ve buharını havaya püskürmektedir (Foto 1 ve 2). “Morning Glory Hole” isimli bir
volkanın krateri ile çok ünlüdür (Foto 3). Park, 1978 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne
alınmıştır
(https://en.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_National_Park,
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_Ulusal_Park%C4%B1,
https://www.nps.gov/yell/index.htm,).

Foto 1 ve 2 – ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı
(http://www.traveltipy.com/yellowstone-national-park-oldest-park/) (http://web-orama.net/yellowstone/).
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Foto 3 – ABD-Yellowstone Ulusal Parkında Old Fatihful mevkiindeki “Morning Glory Pool” isimli
volkan krateri (http://wnct.com/blog/2016/04/14/could-a-super-volcano-under-yellowstone-national-park-eruptsoon/).

10.2.1.2. Iguazu Şelaleleri Ulusal Parkı (Arjantin-Brezilya sınırı –
G.Amerika)
Arjantin’in Ulusal Parklarından birisi olan Iguazu Ulusal Parkı, Arjantin Misiones
vilayetinin kuzeyinde yer almaktadır ve 550 km2lik bir alana sahiptir. Yerli Guarani dilinde
“Büyük sular” anlamına gelen Iguassu, dünyanın en önemli görüntülerinden birini sunan bir
şelaleler topluluğudur (Foto 4). Şelaleler topluluğu 2,7 km boyunca 275 şelaleden oluşur ve
bunların çoğu 60 ile 80 metre arasında olmak üzere tektonik hattaki bazalt bloklarından
aşağıya dökülür. Şelalelerin en büyüğü "Şeytanın Gırtlağı" olup, 150 metre genişliğinde ve
700 metre uzunluğundadır. Park 1934 yılında kurulmuş olup, Arjantin’in en büyük doğal
güzelliklerinden biri olan Iguazu Şelalelerini barındırır. Bu şelaleler, tropikal ormanlarla
çevrilidir. İguazu Nehrinin karşısında Brezilya’nın benzer bir park olan Iguaçu Ulusal Parkı
uzanmaktadır. İguazu Şelaleleri Ulusal Parkı alanı 10.000 yıl önceki avcı-toplayıcı
Eldoradense kültürünün yaşadığı alandır. Park, Alto Paraná Atlantik Ormanları Ekolojik
Bölgesi içinde yer almakta olup, faunası bugün tehlike altındaki hayvan türlerine ev sahipliği
yapmaktadır. Park, 1984’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır
(http://whc.unesco.org/en/list/303,
https://en.wikipedia.org/wiki/Iguaz%C3%BA_National_Park,
http://www.gezialemi.com/DunyaMiraslariAyrinti.asp?ID=83&SAYFA=15).
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Foto 4 – Iguazu Şelaleri ve Milli Parkı (Arjantin)( Foto: Kadir Doğan, 2013).

10.2.1.3. Plitvice Şelaleleri Ulusal Parkı (Hırvatistan - Avrupa)
Plitvice göl Milli Parkı, şelaleleri ile ünlüdür (Foto 5). O nedenle, 1949’da kurulmuş
bir ulusal parktır. Bu park, Hırvatistan bulunur, ancak Bosna Hersek sınırına yakındır.
Koruma sahası 297 km2dir. Merkezi Hırvatistan’ın dağlık karst sahasında yer alır. 16 adet
olan karstik doğal set gölleri, Licka Plješevica Dağları, Mala Kapela ve Medvedak arasında
bulunur. Göller, doğal tufa (CaCO3) setleri ile ayrılmış olup 2 km²lik bir alanı kaplar. Doğal
setlenmiş göller, yosun, alg ve bakterilerin etkisiyle her sene 1 cm büyür. Dolomitik kayalar
(CaCO3 . MgCO3) dışında, dolomit katkılı Mezosoik kireçtaşları (CaCO3) hâkimdir. Karstik
sürçlerdeki az gözenekli veya su tutucu dolomitler ile gözenekli Jura kireçtaşı çökelleri
arasındaki oran, bugünkü alanın genel görünümünü etkilemiştir. Kayaçların özel hidrolojik
özellikleri, Trias dolomit kayaçlarında su tutumunun yanı sıra Kretase kireçtaşı
birikintilerinden sular kesilerek 26 km uzunluğundaki kanyonda içlerinde bitki kalıntıları da
bulunan tufaların setlemelerine dayalı göllerin oluşumu mümkün olmuştur. Tüf engelleri,
suyun göllerin içinde kalmasını sağlayan bir olgudur. Park, 1979’de UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne alınmıştır ve her yıl 1 milyon insan ziyaret eder (http://www.np-plitvickajezera.hr/en/natural-and-cultural-heritage/tufa/,
https://en.wikipedia.org/wiki/Plitvice_Lakes_National_Park).
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Foto 5 – Plitvice Şelaleleri Ulusal Parkı’ndaki tufa set gölleri ve şelaleler (Hırvatistan)
(http://www.solarishotelsresort.com/national-park-plitvice-lakes/).

10.2.1.4. Serengeti Ulusal Parkı (Tanzanya - Afrika)
Tanzanya’nın kuzeyinde Kenya sınrında 1951’de kurulan bu ulusal park savanlar,
ormanlar ve çayırlıklardan oluşur. Geniş olan ulusal parkın alanı 14753 km²dir. “Serengeti”,
Afrika’daki Masai Mara dilinde “Arazinin sonsuza kadar devam ettiği yer” anlamını taşır.
Dolayısıyla parkın ne kadar büyük olduğu ortaya çıkar. Bu bölgeye insanlar, Afrika
antilopları ve zebraların göç yollarını izlemek için turistik amaçlı gelirler. 1,5 milyon Afrika
antilopu ve 250.000 zebra, her yıl parkın kuzeyi ve güneyi arasında gidip gelir (Foto 6). Bu
göç sırasında, Mara ve Simiyu bölgelerindeki akarsu geçişlerinde özellikle Nil timsahlarının
iştahını arttırırlar ve besini olurlar. Parkın ekvator üzerinde yer alması, bu bölgede kurak ve
yağışlı mevsimlerin bir arada yaşanmasını sağlar. Afrika antiloplarının yanı sıra parkta
"Afrika'nın beş büyükleri" olarak da biline aslan, Afrika fili, leopar, gergedan ve Afrika
bufalosunun hepsi burada görülebilirler. Bunlar yabanıl ve yırtıcı türleri oluştururlar. Ayrıca
zürafa, çita ve ceylan gibi bazı hayvanları da parkta görmek mümkündür. Park, 1981’de
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır(http://www.serengeti.org/,
https://en.wikipedia.org/wiki/Serengeti_National_Park).
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Foto 6 – Afrika’daki Serengeti Ulusal Parkı’nda Afrika filleri ve zebralar (Foto: Fügen Dede, 2009).

10.2.1.5. Everest (Sagarmatha) Ulusal Parkı (Nepal - Asya)
Bu park, “Everest Ulusal Parkı” ya da diğer ismiyle “Sagarmatha Ulusal Parkı” olarak
anılır. Nepal dilinde Sagarmatha, “Göğün başı” anlamını taşır. Everest’in anlamı ise, Nepal ile
Tibet arasında Himalayalarda, araştırmalar yapan Galli Albay Sir George Everest (17901866)’in soyadından gelir. Ulusal park, 1976’da Nepal’de Doğu Himalaya Dağlarında
kurulmuştur (Foto 7). Nepal’in Khumbu Bölgesi'nde 1.148 km2lik bir alanı kaplar. Park,
dünyanın en yüksek zirvesini de içerir. Mt. Sagarmatha (Everest 8848 m), Lhotse, Cho Oyu,
Pumori, Ama Dablam, Thamerku, Kwangde, Kangtaiga ve Gyachyung Kang gibi doruklar
parktaki diğer tanınmış yüksek zirvelerdir. Ulusal park, 2845 m'den başlayıp 8848 m'ye kadar
yükselerek Everest Dağı'nın zirvesine kadar uzanır. Kuzeyde, uluslararası sınırını Tibet'in
“Qomolangma Ulusal Tabiatı Koruma Bölgesi” ve güney sınırı Dudh Kosi Nehri’ne kadar
uzanıyor. Doğu bitişiğinde “Makalu Barun Milli Parkı” bulunur. Mt. Sagarmatha (=Everest)
ve çevresi sadece Nepal'e değil, Dünya’nın en yüksek dağı olan Himalayalarda 8000 m’nin
üzerinde 14 zirveyi taşıdığı için de insanlık için büyük önem taşır. Plaka tektoniği teorisine
göre, yaklaşık 60 milyon yıl önce Hint Plakasının Avrasya Plakasına Mesozoyik Dönemi'nin
sonunda çarpmasıyla Himalayalar 8000 m’lerin üzerinde yükselmiş ve bu dağlık saha
oluşmuştur. Ortaya çıkan bu bölgenin genç dağları, halen yüzyılda birkaç cm yükselmesini
sürdürür. Park, 1979’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır. Günümüzde
birçok dağcının hayali bu zirveye çıkmaktır
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sagarmatha_National_Park).
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Foto 7 – Nepal’daki Everest Ulusal Parkı’na ve Himalaya Dağlarının üzerindeki Dünya’nın da en
yüksek zirvesi olan Everest (8848 m) Tepesine bakış (Foto: Mesut Süzer, 2005).

10.2.1.6. Büyük Set Resifi Ulusal Parkı (Avustralya)
Avustralya kıtasının kuzeydoğusunda birbirinden ayrı 2.900 resif ve 900 adadan
oluşan, 2.600 km uzunluğunda kıta kıyılarına yayılmış 344.400 km² alanı ile dünyanın en
büyük resif sisteminin bulunduğu ulusal parktır (Foto 8). Resif kuzeydoğu Avustralya'nın
Queensland sahili açıklarında bulunan Mercan Denizi'ndedir. Büyük Set Resifi uzaydan bile
görülebilir. Birçok alanda mercan resifleri bulunmasına rağmen, canlı mercan
organizmalarının oluşturduğu en büyük yapıdır. Resifin yapısı mercan polip'i olarak bilinen
milyarlarca küçük organizma tarafından meydana getirilmiştir. Resif geniş canlı çeşitliğine ev
sahipliği yapmaktadır. 11 Haziran 1770 tarihinde Kaptan James Cook tarafından "Endeavour"
adlı gemisinin bu resiflerde karaya oturmasıyla keşfedilmiştir. Büyük Set Resifi, turizm ve
rekreasyon açısından olduğu kadar, balıkçılık açısından da önemli bir yerdir. İzinsiz balıkçılık
doğal yaşamı tehdit etmektedir. Mercanların da toplanması da mercan resifini tehdit eder.
Küresel ısınmadan kaynaklanan fırtınalar, mercan resifini tehdit eden bir diğer unsurdur.
“Diken tacı” denilen bir tür 20 kollu denizyıldızı da mercanları yiyerek resifi tahrip etmeyi
sürdürür. En kötüsü bu hayvanların tek doğal düşmanlarının, Triton denilen nesli tehlikedeki
bir tür denizminaresi olmasıdır. Bu ulusal park, 1981 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne alınmıştır.
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Foto 8 – Avustralya’nın kuzeybatısındaki Mercan Resifi Ulusal Parkında mercan adaları
(www.manzaralar.net).

10.3. Türkiye’de İnsan Yıkımından Korunması Gereken Doğa
Koruma Alanları
Giriş paragrafında sunulduğu gibi, 13 ayrı parametrede sunulan Dünya’daki doğal
koruma alanları Türkiye’de de bulunur. Konunun bu bölümünde ancak Türkiye’deki Milli
Parklar hakkında bilgi sunulmaya çalışılmıştır. Diğer 12 koruma alanı ise, ancak örnekler ve
2015 veya 2016 sonu itibariyle ilgili bakanlıkların ya da kurumların hazırladıkları listeleri
takdim edilmiştir.

10.3.1. Türkiye’deki Milli Parklar
Türkiye'de 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla toplam 40 adet Millî Park bulunmaktadır.
Dünya genelinde ise, BM verileriyle toplam 6555 adet Milli Park (=Ulusal Park)
bulunmaktadır. Aşağıda “Türkiye Millî Parkları (1958 - 2015)” ilan yıllarına göre
düzenlenmiştir (Şekil 3).
Burada bir bilgiyi not düşmemiz gerekecektir: ABD’de ilk Milli Park 1872 yılında ilan
edilen Yellowstone Milli Parkı’dır. Türkiye’deki ilk milli park ise, 1958 yılında ilan edilen
Yozgat Çamlığı Milli Parkı’dır. 86 yıl sonra gelen gecikmeli korumacılık zihniyetimizle,
ülkemizde yaklaşık 60 yıldır Doğal Hayat ve Doğal Şekiller koruma altında sayılabilir.
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Şekil 3 – Türkiye Milli Parkları Haritası (ATLAS Dergisi, 2013).

Milli parklarımız (Sırasıyla ismi, ili, açılış yılı, alanı, koruma amacı belirtilmiştir)
(www.ormansu.gov.tr’ye göre 1.7.2015’e kadar):
1. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Yozgat, 1958, 2.669,02 Dekar: Doğal bitki ve hayvan
toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm
2. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Osmaniye, 1958, 41.429,09 Dekar: Arkeolojik
tarih öncesi kalıntılar, doğal bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.
3. Soğuksu Milli Parkı, Ankara, 1959, 11.870,69 Dekar: Doğal bitki toplulukları,
önemli ve nadir kuş üreme mekânları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.
4. Kuşcenneti Milli Parkı, Balıkesir, 1959, 170.583,65 Dekar: Zengin ve çeşitli kuş
toplulukları, doğal bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekânı, eğitim, turizm.
5. Uludağ Milli Parkı, Bursa, 1961, 130.240,66 Dekar: Jeolojik yapı ve çok zengin
doğal bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak
alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği
dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-BalkanKafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm
çeşitliliği...
6. Yedigöller Milli Parkı, Bolu, 1965, 16.230,69 Dekar: Doğal bitki ve hayvan
toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları,
ekoturizm, eğitim...
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7. Dilek Yarımadası-B.Menderes Deltası Dağı Milli Parkı, Aydın, 1966,
275.981,62 Dekar: Jeolojik-jeomorfolojik yapı ile flora-fauna zenginliği, doğal ve endemik
bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.
8. Spil Dağı Milli Parkı, Manisa, 1968, 68.010,26 Dekar: Jeolojik yapı zenginliği,
doğal ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.
9. Kızıldağ Milli Parkı, Isparta, 1969, 551.059,08 Dekar: Doğal bitki toplulukları,
eğitim, dinlenme eğlenme ve turizm.
10. Güllük Dağı-Milli Parkı Termessos, Antalya, 1970, 66.999,77 Dekar: Arkeolojik
kalıntılar, doğal bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm.
11. Kovada Gölü Milli Parkı, Isparta, 1970, 65.507,09 Dekar: Doğal bitki ve hayvan
toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm.
12. Munzur Vadisi Milli Parkı, Tunceli, 1971, 426.744,86 Dekar: Jeolojik yapı,
doğal bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim.
13. Beydağları (Olimpos) Sahil Milli Parkı, Antalya, 1972, 311.658,77 Dekar:
Arkeolojik kalıntılar, doğal bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm,
eğitim.
14. Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya, 1973, 357.191,56 Dekar: Arkeolojik
kalıntılar, doğal bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim.
15. Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu, 1976, 11.176,96 Dekar: Doğal bitki
toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme,
eğitim, turizm.
16. Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Afyon, 1981, 409.477,83 Dekar: İstiklal Harbi
tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm.
17. Göreme Tarihi Milli Parkı (Foto 9), Nevşehir, 1986, 96.136,52 Dekar: Tarihi
eski yerleşimler ‘yeraltı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peribacaları gibi jeolojikjeomorfolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim.
18. Altındere Vadisi Milli Parkı, Trabzon, 1987, 44.677,14 Dekar: Kültürel değerler,
tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı’, doğal bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme
ve eğlenme, turizm, eğitim.
19. Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı, Çorum, 1988, 26.004,38 Dekar: Arkeolojik
kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm.
20. Nemrut Dağı Milli Parkı, Adıyaman, 1988, 138.272,77 Dekar: Tarihi açık hava
müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim.
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21. Beyşehir Gölü Milli Parkı, Konya, 1993, 868.551,37 Dekar: Göçmen kuşların
göç güzergâhı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki
peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın
kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu
sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür
çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu
Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları,
millî parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve
tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu,
jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli doğal bitki toplumları, zengin kuş toplulukları ve
hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açısından önemli bir millî
parktır.
22. Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, 1994, 209.348,33 Dekar: Bitki örtüsü, biyolojik
çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim.
23. Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize, 1994, 529.700,78 Dekar: İlginç jeolojik ve
jeomorfolojik yapı, doğal bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim,
turizm.
24. Hatilâ Vadisi Milli Parkı, Artvin, 1994, 169.437,79 Dekar: Jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumlar, doğal zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği,
dağ ve orman turizmi, eğitim.
25. Karagöl-Sahara Milli Parkı, Artvin, 1994, 32.509,72 Dekar: Hidrografik yapı ve
bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik.
26. Altınbeşik Mağarası Milli Parkı, Akseki, Antalya, 1994, 11.466,48 Dekar:
Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim.
27. Aladağlar Millî Parkı, Niğde-Adana-Kayseri, 1995, 550.644,08 Dekar:
Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi,
eğitim, zengin su kaynakları.
28. Marmaris Milli Parkı, Muğla, 1996, 292.060,22 Dekar: Jeomorfolojik yapı ile
bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler.
29. Saklıkent Milli Parkı, Muğla, 1996, 16.432,95 Dekar: Jeomorfolojik yapı ile bitki
ve hayvan varlığı açısından zenginlik.
30. Troya Tarihi Milli Parkı, Çanakkale, 1996, 135.171,87 Dekar: Tarihi kalıntılar,
harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik.
31. Honaz Dağı Milli Parkı, Denizli, 1998, 94.289,76 Dekar: Jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki
çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim.
301

32. Küre Dağları Milli Parkı, Kastamonu-Bartın, 2000, 377.553,75 Dekar: Doğal
yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar,
kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim.
33. Sarıkamış-Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, 2004, 225.198,85 Dekar:
Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, doğal bitki toplulukları, dağ ve kar
sporları, manzara, eğitim.
34. Ağrı Dağı Milli Parkı, Ağrı, 2004, 880.148,04 Dekar: Kültürel değerler açısından
zenginlik. Dünyada Alaska’daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da
milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.
35. Gala Gölü Milli Parkı, Edirne, 2005, 60.868,44 Dekar: Sulak saha, göl ve orman
ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş
türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri,
özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri
barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.
36. Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kayseri, 2006, 243.576,99 Dekar: Tatlı ve tuzlu su
ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu,
Avrupa’da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan
oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır.
37. Tek Tek Dağları Milli Parkı, Şanlıurfa, 2007, 193.352,41 Dekar: Bitki ve hayvan
varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm,
eğitim.
38. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, Kırklareli, 2007, 31.550,02 Dekar:
Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli subasar (longoz) ormanlara sahip olup,
İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları,
eğitim.
39. Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Erzurum, 2009, 3.874,23 Dekar: Aziziye
Tabyası, tarih, kahramanlık, milli mücadele. Tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşında şehrin korunmasında etkin rol üstlenen Mecidiye ve Aziziye
tabyaları, Rusların kente daha fazla ilerlemesini engellemiştir. Erzurum’u ele geçirmek
isteyen Ruslar Ermenilerin de yardımıyla Aziziye Tabyalarına saldırıp, nöbetçileri şehit
ederler. Bu haber üzerine Erzurum halkı o zaman henüz 20 yaşında olan Nene Hatun’un
önderliğinde kadın-erkek ellerine ne geçirdiyseler Aziziye Tabyasına koşarak büyük bir
mücadele sonucunda tabyaları geri alırlar. Aziziye Tabyasında gösterdiği kahramanlıkla adını
tarihe yazdıran Kahraman Türk Kadını Nene Hatun bir cesaret sembolü olarak tanınmış ve
anılmıştır.
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40. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Ankara (Polatlı ve Haymana
ilçeleri), 2015, 138.504,64 Dekar: Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapıldığı alanda
kurulmuş milli park (http://www.milliparklar.gov.tr/belge/mp.pdf).

Foto 9 – 2005’de BM-UNESCO Dünya Kültür Listesine de alınan Göreme Tarihi Milli Parkı.

Şekil 4 – Ülkemizde TC.Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Türkiye’nin Korunan
Alanlarının Genel Şeması (http://www.ormansu.gov.tr/).
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10.3.2. Türkiye’deki Tabiat Parkları:
1.7.2015 itibariyle, 1983-2015 döneminde, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı
ülkemizde 203 adet “Tabiat Parkı” bulunur (http://www.milliparklar.gov.tr/belge/tp.pdf).

10.3.3. Türkiye’deki Tabiat Anıtları
1.7.2015 itibariyle, 1988-2015 döneminde, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı
ülkemizde 112 adet “Tabiat Anıtı” bulunur (http://www.milliparklar.gov.tr/belge/ta.pdf).

10.3.4. Türkiye’deki Tabiatı Koruma Alanları
1.7.2015 itibariyle, 1987-2015 döneminde, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı
ülkemizde
31
adet
“Tabiatı
Koruma
Alanı”
bulunur
(http://www.milliparklar.gov.tr/belge/tka.pdf).

10.3.5. Türkiye’deki Yaban Hayatını Geliştirme Sahaları
1.7.2015 itibariyle, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı ülkemizde 81 adet
“Yaban Hayatını Geliştirme Sahası” bulunur (http://www.milliparklar.gov.tr/belge/yhgs.pdf).

10.3.6. Türkiye’nin Sulak Alanları
1993’de RAMSAR Sözleşme listesindeki uluslararası öneme sahip 14 adet başlıca
sulak alanlarımız şunlardır: Kayseri’deki Sultan Sazlığı, Balıkesir’deki Manyas (Kuş) Gölü,
Kırşehir’deki Seyfe Gölü, Mersin’deki Göksu Deltası, Burdur-Isparta’daki Burdur Gölü,
Samsun’daki Kızılırmak Deltası, Bursa’daki Uluabat Gölü, İzmir’deki Gediz Deltası,
Adana’daki Akyatan Lagünü, Adana’daki Yumurtalık Lagünleri, Konya’daki Meke Maarı,
Konya’daki Kızören Obruğu, Kars’taki Kuyucuk Gölü ve Bitlis’teki Nemrut Kalderası’dır
(21.08.2013)(http://www.milliparklar.gov.tr/kitap/7/?sflang=tr).

10.3.7. Türkiye’nin Jeosit ve Jeoparkları
Türkiye’nin ilk ve şimdilik tek jeoparkı, 15 Haziran 2013’de hizmete açılan
Manisa’daki son olarak 12.000 yıl öncesinin son püskürmesine ait ülkemizin en genç
volkanik sahası koruma altına alınmış ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmış olan Kula
Volkanik Jeoparkı’dır (Foto 10). Jeoparklar 2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağı'nın
kurulmasıyla birlikte 2004 yılından beri de UNESCO tarafından Avrupa'da 54, Dünya
genelinde 92 tescilli jeopark alanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Avrupa Birliği
tarafından tanınan ve desteklenen BM-UNESCO Jeopark Ağı’nın 17 tanesi Avrupa'da, 11'i
Çin'de bulunan bir üst birliktir.
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Foto 10 - Manisa’daki Kula Volkanik Jeoparkı (https://www.youtube.com/watch?v=rRRMpT8ARv8).

Çevre Koruma
(http://csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sss#0):
10.3.8.

Türkiye’deki

Özel

Bölgeleri

Listesi

1- Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi,
2- Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi,
3- Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi,
4- Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi,
5- Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi,
6- Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi,
7- Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi,
8- Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi,
9- Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi,
10-Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi,
11-Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi,
12-Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi,
13-Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi,
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14-Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi,
15-Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi,
16-Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi.
Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Doğa Koruma Sözleşmeleri (Gürpınar,
1998):
1950 - Kuşların Himayesine Dair Uluslararası Sözleşme
1983 - Dünya Doğal ve Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
1984 - Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
1994 - Ramsar Sözleşmesi
1996 - Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
1996 - Nesli Tehlikede Olan Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme
1998 - Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
2003 - İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi.

10.3.9. Türkiye’deki Doğal Sit alanları
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünün verilere
göre, ülkemizde 2015 yılı itibariyle Şekil 5’de görüleceği üzere büyük çoğunluğu arkeolojik
sit alanları (13947 adet) olmak üzere 14840 adet doğal sit alanımız bulunur
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Resim/153959,sitalanlari2015-3.png?0).
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Şekil 5 – Türkiye Genelinde Doğal Sit Alanlarını Dağılımı Grafiği
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Resim/153959,sitalanlari2015-3.png?0).

10.3.10. Türkiye’deki Yavaş (Sakin) Şehirler=Cittaslow Listesi
(2016 sonu itibariyle) (http://cittaslowturkiye.org/):
1- Seferihisar (İzmir)
2- Akyaka (Muğla)
3- Gökçeada (Çanakkale)
4- Taraklı (Sakarya)
5- Yenipazar (Aydın)
6- Yalvaç (Isparta)
7- Perşembe (Ordu)
8- Vize (Kırklareli)
9- Halfeti (Şanlıurfa)
10- Şavşat (Artvin)
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11-Uzundere (Erzurum)
12- Gerze (Sinop)
13- Eğirdir (Isparta)
14- Göynük (Bolu).

10.3.11. Türkiye’deki Mavi Bayraklı Plajlar ve Marinalar:
1995-2016 arasındaki 22 yılı kapsayan dönemde bakıldığında mavi bayrak ülkemiz
kıyıları için büyük önem taşımız ve gittikçe artan sayıda mavi bayraklı alanımız artmıştır.
2016 yılı itibariyle, ülkemizde 444 mavi bayraklı plaj, 21 mavi bayraklı marina ve 12 mavi
bayraklı yat bulunur (Şekil 6).

Şekil 6 - Türkiye’de Yıllara Göre Mavi Bayraklı Plajlar, Marinalar ve Yatlar Grafiği (1995-2016)
( http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=1).

Sonuç olarak; bu konuda, insanın şahsi mülkiyetinden çıkıp, ülke menfaati hatta tüm
dünyanın birlikte oyladığı ve onayladığı “Dünya Koruma Alanları”na dönüşmüş sahalar ele
alınmıştır. Hatta Dünya’daki ulusal parkların BM-UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine
giren kamu olarak hepimize emanet edilen şekiller açıklanarak; üzerinde nedensellikleriyle
tartışma açılmıştır. Bunlar, (1)milli parklar, (2)tabiat parkı, (3)tabiat anıtı, (4)tabiatı
koruma alanı; ya da (5) yaban hayatını geliştirme sahası, (6)sulak alan, (7)jeosit,
(8)jeopark veya (9)özel çevre koruma bölgesi, (10)doğal sit alanı, (11)yavaş şehir ve
(12)mavi bayraklı plaj ve (13)marinalar vb. gibi doğal halde bırakılıp, insanın ancak
rekreatif amaçla yanaştığı, yaklaştığı ve zaman zaman ziyaret ettiği, hatta turistik günübirlik
veya yatılı amaçla yararlandığı, dağlık sahalarda, plato yüzeylerinde, hatta ovalarda, ilginç
akarsu, buzul, çöl, kıyı, karstik ve volkanik şekiller üzerinde jeomorfik süreçlerin doğal halde
işlediği mekânlardır, denilmiştir. Bu amaçla Dünya ölçeğinde kıtasal boyutta; Türkiye
ölçeğinde ise mevcut Milli Parklar il bazında açılış ve kuruluş sırasına göre sunulmuş;
Türkiye’de diğer doğal koruma mekanları ancak listelenerek örneklendirilmiştir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza bağlı doğal koruma alanlarını oluşturan milli park,
tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan gibi
tüm “Ulusal Doğal Koruma Sahaları ve Parklar”ızın toplamda 481 mekândan oluşur.
Jeolojik Mirası Koruma Derneğimizin önderliğinde BM-UNESCO’ya tescil ettirilen
henüz 1 adet jeopark’ımız bulunur.
vardır.

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; 16 Özel Çevre Koruma Bölgemiz

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğünün verilere
göre 14840 Doğal sit alanımız, Uluslararası Bilim Komitesi kriterlerine göre 14 yavaş
şehrimiz (=cittaslow) ve Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı verilerine göre; 444 mavi bayraklı
plajımız ve 21 mavi bayraklı marinamız bulunur.
Tüm bu mekânların sayısı toplandığında; ülkemizde 15.817 saha koruma altında
sayılabilir.
İnsan Yıkımından Korunması Gereken Yerşekilleri, sadece Doğa Koruma
Bölgelerinde bulunmaz. Bunlara birçok amaçla kullanılan kayak merkezi, kamp alanı, piknik
alanı gibi pek çok coğrafi mekân ve coğrafi işaret eklenebilir.

309

KAYNAKLAR
Doğaner, S. 2001. Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Doğaner, S. 2013. Türkiye Kültür Turizmi. Doğu Kitabevi, İstanbul.
Gürpınar, E. 1998. Çevre Sorunları (4.Basım). DER Yay., 382 s., İstanbul.
Özgüç, N. 1998. Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul.
Türkiye Çevre Vakfı. 1995. Türkiye’nin Çevre Sorunları. T.ÇV. Yay., 548 s.,
İstanbul.
http://www.milliparklar.gov.tr/kitap/58/?sflang=tr#p=18
www.orman.gov.tr
http://www.ormansu.gov.tr/
http://www.jemirko.org.tr/jeolojik-miras-terimleri/
http://www.kulageopark.com
http://www.tapu-kadastro.net/index.php/makaleler-2/diger-tapu-kadastro-2/165-cevreplanlamasi-ve-oezel-cevre-koruma-boelgeleri-nur-guevenc
http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10
http://csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sss#0
http://cittaslowturkiye.org/
http://www.gezialemi.com/DunyaMiraslariAyrinti.asp?ID=83&SAYFA=15
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yellowstone_Ulusal_Park%C4%B1
http://wnct.com/blog/2016/04/14/could-a-super-volcano-under-yellowstone-nationalpark-erupt-soon/
https://www.nps.gov/yell/index.htm
http://whc.unesco.org/en/list/303
https://en.wikipedia.org/wiki/Iguaz%C3%BA_National_Park
http://www.np-plitvicka-jezera.hr/en/natural-and-cultural-heritage/tufa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Plitvice_Lakes_National_Park
310

https://en.wikipedia.org/wiki/Serengeti_National_Park
http://www.serengeti.org/
http://www.solarishotelsresort.com/national-park-plitvice-lakes/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagarmatha_National_Park
www.manzaralar.net
http://www.milliparklar.gov.tr/mp/nenehatun/index.htm
http://www.milliparklar.gov.tr/belge/tp.pdf
http://www.milliparklar.gov.tr/belge/ta.pdf
http://www.milliparklar.gov.tr/belge/tka.pdf
http://www.milliparklar.gov.tr/belge/yhgs.pdf
http://www.milliparklar.gov.tr/kitap/7/?sflang=tr
http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=1
https://www.youtube.com/watch?v=rRRMpT8ARv8

311

Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçirdiniz mi?

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurdunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sonuç olarak; bu konuda, insanın şahsi mülkiyetinden çıkıp, ülke menfaati hatta tüm
dünyanın birlikte oyladığı ve onayladığı “Dünya Koruma Alanları”na dönüşmüş sahalar ele
alınmıştır. Hatta Dünya’daki ulusal parkların BM-UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine
giren kamu olarak hepimize emanet edilen şekiller açıklanarak; üzerinde nedensellikleriyle
tartışma açılmıştır. Bunlar, (1)milli parklar, (2)tabiat parkı, (3)tabiat anıtı, (4)tabiatı
koruma alanı; ya da (5) yaban hayatını geliştirme sahası, (6)sulak alan, (7)jeosit,
(8)jeopark veya (9)özel çevre koruma bölgesi, (10)doğal sit alanı, (11)yavaş şehir ve
(12)mavi bayraklı plaj ve (13)marinalar vb. gibi doğal halde bırakılıp, insanın ancak
rekreatif amaçla yanaştığı, yaklaştığı ve zaman zaman ziyaret ettiği, hatta turistik günübirlik
veya yatılı amaçla yararlandığı, dağlık sahalarda, plato yüzeylerinde, hatta ovalarda, ilginç
akarsu, buzul, çöl, kıyı, karstik ve volkanik şekiller üzerinde jeomorfik süreçlerin doğal halde
işlediği mekânlardır, denilmiştir. Bu amaçla Dünya ölçeğinde kıtasal boyutta; Türkiye
ölçeğinde ise mevcut Milli Parklar il bazında açılış ve kuruluş sırasına göre sunulmuş;
Türkiye’de diğer doğal koruma mekânları ancak listelenerek örneklendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Mavi Bayrak Projesi ismiyle 1993 yılından bu yana, ülkemizde yıllık plaj,
marina ve yatlara mavi bayrak ödülü hangi vakıf tarafından verilir?
a)

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

b)

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

c)

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı

d)

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

e)

Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı

2)

Türkiye’de ilk kurulan milli park hangi yılda kurulmuştur?

a)

1955

b)

1956

c)

1957

d)

1958

e)

1959

3)
“Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve
bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarıdır.” olarak ifade edilen tanım aşağıdaki hangi
Doğal Koruma Alanına aittir?
a)

Tabiat Parkı

b)

Jeopark

c)

Mavi Bayraklı Plaj

d)

Özel Çevre Koruma Alanı

e)

Sulak Alan

4)
“Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı
veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıklar’ı ifade eder.”
İfadesine dayalı hangi Doğal Koruma Alanı’nın tanımı yapılmıştır?
5)
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza bağlı doğal koruma alanlarını oluşturan
milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve
sulak alan gibi tüm “Ulusal Doğal Koruma Sahaları ve Parklar” toplamda kaç mekândan
oluşur?
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6)
değildir?

Aşağıda sayılan kriterlerden hangisi cittaslow (Yavaş Şehir) kriterleri arasında

a)

Kent nüfusunun 50.000’den az olması,

b)

Geleneksel yapıların korunması,

c)

Trafiğin azaltılması,

d)

Yerel ürünlerin kullanılması,

e)

Fosil yakıtların enerjide kullanılması.

7)
Yavaş Şehir (=Sakin Şehir, Cittaslow) 1999 yılında hangi Avrupa ülkesinde
kurulmuş bir uluslararası belediyeler birliğidir?
a)

İrlanda

b)

Slovakya

c)

Avusturya

d)

İtalya

e)

Fransa

8)

Türkiye’de 2015 itibariyle kaç tane Milli Park vardır?

9)
“Seferihisar, ülkemizdeki ilk yavaş şehir (=Cittaslow) olarak ilan edilmiş
kentimizdir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (
10)

)

Yanlış (

)

Dünya’da ilk kurulan milli park hangi ülkededir ve adı nedir?

Cevaplar
1) a (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı)
2) d (1958)
3) d (Özel Çevre Koruma Alanı)
4) Sulak Alan
5) 481
6) e (Fosil yakıtların enerjide kullanılması)
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7) d (İtalya)
8) 40
9) Doğru
10) ABD - Yellowstone Milli Parkı
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11. İNSAN FAALİYETLERİNE BAĞLI JEOMORFOKRONOLOJİK
YIKIMLAR

318

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde jeomorfokronoloji, jeomorfokronolojik unsurların örnekleri,
jeomorfokronolojik unsurlar neden insanın yıkımına uğrar?, jeomorfokronolojik unsurların
insan yıkımına uğramasının sonuçları nelerdir? ve güncel beşeri depremler konuları
işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Jeomorfokronolojik unsur ve depolar nelerdir?
2. Jeomorfokronolojik unsur ve depoları dolaylı ve dolaysız insan neden tahrip
etmiştir?
3. Jeomorfokronolojik unsur ve depoları dolaylı ve dolaysız tahrip eden insanoğlu, ne
gibi sonuçlar ve sorunlarla karşılaşmıştır?
4. İnsanoğlunun güncel beşeri depremler yapabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İnsan Faaliyetlerine
Jeomorfokronolojik
Yıkımlar ve Güncel
Depremler
İnsan Faaliyetlerine
Jeomorfokronolojik
Yıkımlar ve Güncel
Depremler

Kazanım

Bağlı Jeomorfokronolojiyi
tanımlamak.
Beşeri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notu, ppt sunum, video
anlatım, hazırlık soruları

Bağlı İnsan yıkımına neden olan Ders notu, ppt sunum, video
jeomorfokronolojik unsur ve anlatım, hazırlık soruları
Beşeri depoların neler olduğunu
öğrenmek.

İnsan Faaliyetlerine Bağlı İnsan yıkımına neden olan Ders notu, ppt sunum, video
Jeomorfokronolojik
jeomorfokronolojik unsur ve anlatım, hazırlık soruları
Yıkımlar ve Güncel Beşeri depoların
Dünya
ve
Depremler
Türkiye’deki
yerlerini
öğrenmek
İnsan Faaliyetlerine Bağlı Jeomorfokronolojik unsur ve Ders notu, ppt sunum, video
Jeomorfokronolojik
depolarını dolaylı ve
anlatım, hazırlık soruları
Yıkımlar ve Güncel Beşeri dolaysız tahrip eden
Depremler
insanoğlunun karşılaştığı
sonuçlar ve sorunları
öğrenmek.
İnsan Faaliyetlerine Bağlı İnsanoğlunun güncel beşeri Ders notu, ppt sunum, video
Jeomorfokronolojik
depremler
yapabileceğini anlatım, hazırlık soruları
Yıkımlar ve Güncel Beşeri öğrenmek.
Depremler
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Anahtar Kavramlar


Jeomorfokronoloji



Güncel Beşeri Depremler



Antropojenik Jeomorfoloji



Jeomorfoloji
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Giriş
Antropojenik jeomorfoloji, doğrudan (direct) antropojenik olaylarla yeryüzünde
üretilir. Bu şekilde, nispeten belirgin olma eğilimindedir ve sık sık bilerek ve kasten
oluşturulur. Bunlar; inşaat, yetiştiricilik, otlatma ve bahçıvanlık gibi tarım, oluşan yeni
kraterler yani bomba çukurlarıyla askeri faaliyetler, maden ve taş ocakçılığı gibi maden
kazıları, baraj yapımı gibi hidrolojik girişimler gibi olaylar sonucu üretilen insan yapımı
şekillerdir (Goudie, 2010). Diğer taraftan, Goudie satırlarına şöyle devam ediyor: Yerşekilleri
sıklıkla zorca tanınan dolaylı (indirekt) antropojenik olaylarla da üretilir. Çünkü bu olaylar,
yeni birinin operasyonu yerine doğal süreçlerin hızlanması eğilimine dahil olurlar. Bunlar,
insan faaliyetleriyle ilgili yanlışlıkla getirilen doğal çevre değişimlerinden meydana gelir.
Kesmeyle, buldozerle, yakarak ve otlama ile hareket ettirilen ya da biraz değiştirilen arazi
örtüsünün, sedimantasyon ve aşındırma oranlarını insanlar hızlandırmıştır. Bazen yanlış
faaliyetlerin berbat sonuçları da, görülmeye değerdir. Bunlara şu örnekler verilebilir:
Ormansızlaşma oluştuğunda büyük hendek (gully) sistemleri gelişir. Asfalt vb. varlığından
dolayı aşırı yağışlar esnasında geçirimsiz kent satıhları tarafından aşırı seller ve taşkınlar
oluşur. Yeraltı suyu aşırı çıkartıldığında, (obruklar gibi) çökme şekilleri oluşur. Havzalar arası
su transferlerinin bir sonucu olarak göller kururlar. Heyelanlar gibi hızlı kütle hareketleri,
yamacın aşırı yüklenmesiyle tetiklenirler. Sulama ve bitki açıklığı alanlarında, tuzlanmanın
hızlanmasından dolayı ya da sülfat ve nitrat yoğunluklarının hızlandırılmasıyla yağışın
asitlenmesinden dolayı, kaya ayrışma oranları biraz değişebilir. Jeomorfolojik sistemlerin
çalışmasının bir anlayış eksikliği içinde bazı durumları vardır. İnsanlar, kasten ve doğrudan
yerşekillerini ve süreçleri değiştirmiş ve böylece ne tahminleri sonucu beklediği gibi ve ne de
arzuladığı bir seri olumsuz olaylara sebep olmuştur. Kıyı erozyonu oluşumlarını azaltmak
için, gücünü kullanarak ve pahalı zor mühendislik çözümleri yaparak birçok kayıt örneği
vardır. Bunlar, erozyon problemini çözmekten çok, sadece daha kötüye götürürler. Bu arazi
yönetimi için derin etkiler oluşturur. Sonuç olarak, atmosferdeki sera gazlarının oluşumunda
olasılıkla, gelecek onyıllarda küresel ısınmanın artışına neden olabilecek olan antropojenik
jeomorfoloji için birçok etki vardır. Gerek doğrudan ve gerekse dolaylı insan etkilerine
Goudie’nin sözlerine şunları eklemek mümkündür: Artık, ister “Sanayileşme Çağı” diyelim,
ister sonrasındakine “Bilgisayar Çağı” diyelim ya da Crutzen ekibinin önerdiği gibi “İnsan
Yapımı Yerşekilleri Çağı (Antroposen)” diyelim, sonuç itibariyle insan yaşamını
sürdürebilmek için büyük bir enerji harcamaktadır. Büyük bir bilinçle, yerleşik hayatını
devam ettirmek için akarsu kenarlarında yaşamını sürdürmektedir. Goudie’nin sözleriyle
doğrudan ve zorunlu etken olarak ortaya çıkar. Hatta büyük kentler oluşturmuştur. Kendi
yaşamına dolayısıyla biçim vermeye başlamıştır.
Ancak insanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra, gerek kırsal ve gerekse kentsel
ortamlarda yaşamını sürdürmüştür. Sanayi Devriminden sonra ise, hızla yeni icatların
yanısıra, yenidünyaların yani yeni mekânların keşfine çalışmıştır. Bunu yaparken; yer yer
yine keyfine göre hareket etme lüksünü sürdürmüştür.
Bugünlerde Trabzon’un Uzungöl beldesinden bir dostumuzun anlattığı kısa hikaye
şahsımca bir ders niteliğinde: Babamla bizim oralarda kovan kurmuşuz, bal üretiyoruz, diyor.
Zaman zaman bizim ballara ayı dadanır; gelir. Günlerden bir gün yine geldi. Bütün kovanları
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yerinden kaldırdı. Ağırlığını eliyle şöyle bir tarttı. Sonra da en ağırını aldı, gitti, diyor,
Karadenizli dostumuz. Dolayısıyla tüm kovanlarımızı almadı, ihtiyacı kadarını aldı. Afrika
savanalarının belgesellerini seyretmişizdir: Sürüdeki en çelimsiz, zayıf, sakat, hasta, sürüye
yetişemeyen bir tanesini av olarak seçer sizin dişi aslanlarınız, diyor. Hepsini değil. İnsan ise;
bütün balları topluyor; veya tüm sürüyü de ya da aslanları de öldürüyor, yok ediyor. Ne için?
Sadece kendini savunma amaçlı korusa ya da yiyeceğini temin etse, iyi de… Keyfi için de
öldürüyor.
Yukarıdaki kısa hikayelerden özetle; insan faaliyetlerine bağlı jeomorfokronolojik
yıkımlar ise, çevremizde hızla artıyor. Şu ana kadar anlatılan tüm konulara bakınız.
İnsanoğlu artık; KORUNMA, KORUMA, KULLANMA dengesini sağlamaya çalışıyor.
Dolayısıyla bir volkan patlamasından ya da depremden nasıl korunacak; bazı sahaları koruma
altına alacak ve jeopark, jeosit, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı oluşturacak;
sonuncusunda da bir ovayı, bir platoyu ya da dağı nasıl kullanacak, tüm bunları öğreniyor.
Yalnız bunları öğrenirken yer yer hatalı ve yer yer de olumlu davranışlarla yaşadığı ortamı
biçimlendiriyor. Bunları yaparken; dolaylı ve dolaysız da yapabiliyor. Bazen de elinden
gittikten sonra önemini kavrıyor, o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Bu kez doğayı kurtarma
çabalarına giriyor; lakin hiçbir zaman bir önceki ya da ilk konuma ulaşamıyor.
Bu olumlu ve hatalı davranışları yaparken; doğa ile konuşan ve onun derdini anlayan
bir doğa doktoru nizamıyla yapılan projeler, makaleler, kitaplara rağmen; bazen de
umursamıyor ve DÜNYA’NIN JEOMORFOKRONOLOJİSİ’ni farkında olmadan silmeye
çalışıyor. Halbuki bunların birer bilimsel miras olduğunun bazen tüm oluşturduğu kurullara,
yüzlerce sempozyum, konferans, çalıştaylarda bilim insanlarının çağrı ve çığlıklarına rağmen
kısmen farkında bile değil!
Kısaca; tarihlendirme ve yaşlandırma ölçütlerinin ve jeomorfolojik depolarının kısmen
ve tamamen ortadan kaldırılması, örneğin Neojen örtü depolarının süpürülmesi ve tahrip
edilmesi, fosil yataklarının harap ve tahrip edilmesi, akarsu vadilerinde düzenlemeler
yapılması ve akarsu profilinin neredeyse silinmesi, fayların, aşınım yüzeylerinin ve birikim
yüzeylerinin, göl taraçaları, kıyı taraçaları ve akarsu taraçaları ve bunların depolarının yok
edilmesi ve taraçaların insan kullanımına açılması, hatta mağara çökellerinden sarkıt ve
dikitlerin tahrip edilerek koparılması buradaki ele alınacak konu ve örneklerin özünü
oluşturuyor.
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11.1. Jeomorfokronoloji Nedir?
Doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini ve insanın doğal çevreyle olan
karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalına Coğrafya denilir.
Jeomorfoloji ise; karalar üzerinde ve denizlerin altında litosferin yüzeyinde görülen
şekilleri inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları sınıflandıran, coğrafik yayılış ve
gruplanmalarını nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır.
Antropojenik Jeomorfoloji; konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan
topluluklarının operasyonu tarafından oluşturulmuş olan, sürekli gelişen ve genişleyen yeni
yerşekilleri olarak tanımlanabilir.
Jeokronoloji, yeryüzündeki kayaların doğal durumlarına bakılarak; kayaların,
fosillerin ve çökellerin yaşını belirleme bilimidir. Jeolojinin bir alt disiplinidir. Göreceli
jeokronoloji örneğin paleomanyetizma ve izotop oranları gibi araçlar tarafından sağlanırsa da;
mutlak jeokronoloji, radyoaktif izotoplar ile gerçekleştirilebilir. Farklı jeokronolojik ve
biyostratigrafik göstergeler birleştirilerek daha hassas yaş geliştirilebilir.
Jeomorfokronoloji ise; yeryüzünde, yeraltında ve denizlerin altında litosfer yüzeyinde
görülen yerşekillerine ait depoları, bunların tarihsel yani kronolojik sıralamasını ve morfolojik
gelişimini ortaya koyan jeomorfolojinin bir alt disiplinidir.
Jeokronoloji bunu kayaların içinde ararken; jeomorfokronoloji kayaların yanısıra doğal
çevrede arar. Dolayısıyla biri daha dar açıdan bakarak veri ararken; diğeri daha geniş
çerçeveye bakarak ortam bilimi yapmaya çalışır.
Yukarıdaki tanımlara dayalı olarak bakıldığında; “Antropojenik Jeomorfoloji” konusu
içinde gelinen nokta itibariyle; doğal çevrenin bizlere sunduğu bazı izler ve bazı tarihsel
kanıtlarla-kayıtlar vardır. Bu izleri sürerek jeomorfolog incelemelerini yapar ve bu topladığı
kayıt ve kanıtlarıyla araştırmalarını uyguladığı diğer metotlarla sürdürür ve bir sonuca gider.
Bu sırada, jeomorfolojik etken ve süreçlerden yararlanır. Bunu yaparken oluşukların ve
depoların tamamen doğal koşullarda gelişmesi zaten bizim konumuzun dışında kalır; o asıl
jeomorfolojinin; teorik ya da dinamik jeomorfolojinin işidir. Lakin zaman süreci içine insan,
dolayısıyla antropojenik etki girdiği anda; sizlere sunduğumuz bu dersin asıl konusu ortaya
çıkar: Antropojenik Jeomorfoloji.
Bir örnekle hem genel konuyu hem de burada sunduğumuz İnsanın Jeomorfokronolojik
Yıkımları konusunu biraz açmak gerekir: İç Anadolu’da Konya Havzasında Tuz Gölü
çevresinde eskiden daha geniş olan gölün kanıtlarını yani eski göl taraçalarını arar. Bunların
depolarına, kayalarına yaşlar verir. Bir kısmını kronostratigrafik olarak yapar; bir kısmını da
tarihlendirme metotları kullanarak laboratuvarda sonuçlandırır. Sonuçta, 925 m’lerde uzanan
bugünkü Tuz Gölü’nün tamamen karalaşma sürecine giren Türkiye anakarasının günümüzden
25 milyon yıl öncesinde Neojen’de daha geniş bir gölün varlığı tabandan 100 m daha
yüksekte bulunan göl taraçaları ve bunların kum-çakılları ve hatta içlerinde göl fosilleri
(Göllerde yaşayan bir midye türü olan Dreisensia bulderensis’ler) de bulunur. Aynı şekillerde
buna benzer göl depolarına Van Gölü Havzası içinde de rastlanır. Buna benzer üçüncü örneği
de, Burdur Gölü Havzasından vermek doğru olur (Şekil 40). İlk iki havza; yani Tuz Gölü ve
Van Gölü havzalarında doğal koşullarında oluşmuş eski jeomorfolojik depolar, kısmen doğal
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koşullarla günümüze gelene kadar doğal şekilde erozyona uğramış olsalar da; Burdur Gölü
Havzası için aynı durum söz konusu değildir ve antropojenik etki fazladır.
Burada da bir kez daha belirtmek gerekirse; İnsanoğlu tarihi devirler içinde; 3 büyük
yerleşme düzenine sahip olmuştur: Toplayıcılık ve avcılık döneminde mağaralar ve ağaç
kovuklarını kullanmış; yerleşik hayata geçtikten; yani tarım toplumuna geçtikten sonra su ve
sulama ihtiyacından dolayı nehir ve göl kıyılarını tercih ettiği köyler ve kasabalar kurmuştur.
Van Gölü sodalı, Burdur ve Tuz göllerinin suları tuzlu olmasına rağmen; bu göllerin
sularından maalesef tarımda yararlanamamıştır. Ancak, Burdur Gölü kenarında yerleşmeyi
tercih etmiştir. Burdur Gölü’nden daha yüksekte bulunan eski göl satıhları ve bunların göl
depoları üzerinde yerleşmeyi uygun bulmuştur (Fotoğraf 129 ve 130). Nedeni ise, evini
yapabileceği kum ve çakıl hazırdır. Bunları karmış, harç yapmış ve kerpiç evlerini meydana
getirmiştir. Halbuki, bunlar eski göl depolarıdır. Lakin, geçen jeomorfolojik süreç içinde,
tarihi kayıtları ise; kısmen silinmiştir. Burdur Gölü suları tuzlu olmasına rağmen; güneyden
ona katılan Bozçay vadisinde ise tarımını yapmayı, ürünlerini bu akarsuyun getirdiği tatlı
suları ile sulamayı sürdürmüştür. Üçüncü olaraksa; Sanayi Devrimiyle birlikte Keşifler Çağı
içinde yine nehir, göl ve okyanus-deniz kenarlarında var olan eski köylerini, kasabalarını ve
kentlerini geliştirerek; bu kez büyük kentler; hatta günümüzdeki milyonları aşan insan
nüfusuyla metropollere ve megapollere dönüştürerek yaşamını sürdürmüştür.

Şekil 40: Tuz Gölü ve Van Gölü Havzalarındaki göl depoları doğallıklarını korurken; Burdur
Gölü Havzasında göl taraçalarının üzerinde Burdur kenti kurulmuş ve jeomorfokronolojik
kanıtlardan göl depoları kısmen deforme olarak kentin ilk kuruluşu esnasında ortadan
kaldırılmıştır. (Harita Genel Komutanlığı, 1993’den düzenlenerek).
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Fotoğraf 129: Burdur Gölü ve göl taraçaları üzerindeki Burdur kenti

Fotoğraf 130: Burdur’da kumlu göl taraçaları depoları (Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015).
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11.2. Jeomorfokronolojik Unsur Ve Depoların Önemi
Gelecek nesillere bırakılmak üzere; yerşekilleri depolarının tarihsel geçmişinin
hikâyesini bizlere sunacak olan jeomorfolojik şekillere ancak kısıtlı ortamlarda rastlanabilir
ya da bulunabilir. Bu da ciddi araştırmalar ve incelemeler ister. Bu nedenle bu mekânlar gerek
Dünya’da ve gerekse ülkemizde jeomorfolojik Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı
ya da doğal sit, kıyı koruma alanı, jeopark ve jeosit şeklinde devletler tarafından koruma
altına alınmıştır. Hatta bir kısmı Birleşmiş Milletler’e bağlı Unesco tarafından Dünya Mirası
Listesi adını alarak insanlık mirası olarak korunmaya alınmıştır.
Bu nedenle; jeomorfolojik şekiller yönünden; plajlar, akarsu, göl, kıyı taraçaları, akarsu
vadilerinde yapılan baraj, gölet, HES amaçlı akarsu profilinin silinmesi, fay diklikleri,
peneplen korelatif (tanıtıcı) depoları, aşınım ve birikim yüzeyi depoları, kumullar, fosil
kumullar (eolinitler), fosil kumullar üzerindeki eski bitki kökleri (rizolitler), yalıtaşları, lâv
akıntıları, deltalar, travertenler, mağaralar, mağara içi birikim şekillerinden sarkıt, dikit, sütun,
damlataşlar, karasal, denizel ve gölsel fosil depoları, buzullar ve moren depoları, buzul
birikim şekilleri depoları, mercan depoları vb. gibi jeomorfokronolojik unsur ve depoları
sunan jeomorfolojik şekiller mutlak korunması gerekli mekânlardır. Bunlar jeomorfolojik
şekillere kazınmış jeolojik geçmişteki tarihsel bulgulardır ve birer doğal anıt niteliğindeki
mekânlardır.
Yukarıda sayılan jeomorfolojik unsur ve depolara daha birçokları eklenebilir. Aşağıda
bunlara öncelikle olumlu sayılabilecek birkaç örnek vermek isteriz:
Örneğin M.S. 79’daki İtalya’da Vezüv yanardağının püskürmesi sonucu çıkan
piroklastik malzeme ve külleri Pompeii ve Herculaneum kentleri üzerine yağmıştır (Şekil 41).
Sonuçta volkanın külleri şehrin üzerinde 6 m’lik bir kül tabakası oluşturmuş ve yöre halkı kül
tabakası içinde boğularak topluca can vermiştir. Günümüzde gerek Vezüv’ün akış izleri
doğada takip edildiği gibi; Pompeii Lâv Müzesinde taşlaşmış insan figürlerini görmek
mümkündür (Fotoğraf 131-132).

Şekil 41: İtalya’daki Vüzev Volkanı ve lâvlarının etkilediği Akdeniz kıyısında kentler
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Fotoğraf 131: Herculaneum kentinden Vezüv volkanının görünümü

Fotoğraf 132: Pompeii Lâv Müzesi’ndeki M.S. 79’da Vezüv volkanının püsküren külleri
altında kalarak boğulmuş insanlar
Ülkemizden bir olumlu örnek de Manisa’daki Kula volkanik sahası verilebilir. 2013
yılında “Kula Volkanik Jeoparkı” ilan edilerek; ülkemizde ilk kez bir jeomorfokronolojik
mekân Dünya Mirası olarak koruma altına alınmıştır. Yaklaşık 20 milyon yıl önce Ege ve
Anadolu’da başlamış olan volkanik faaliyetin en genç örneği günümüzden 1 milyon yıl
önceleri başlayıp, 12.000 yıl öncesine kadar süren Kula Volkanizması’dır. Hatta volkanların
püskürmesinden ve Çakallar Köyü’nün bulunduğu tepede, Kula volkanizmasının en genç
oluşukları üzerinde lâv akışından kaçan insanların ayak izleri; hatta lâv tünellerinde
bıraktıkları el izleri sayesinde volkanik aktivite hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Sonuçta,
Kula çevresindeki volkanizma hakkında bilgi sahibi olmamızın yanısıra o esnada yaşanan
olaylar hakkında da fikir sahibi olabilmekteyiz. Bu sayede ülke turizmine büyük gelir
sağlamasının yanında; yaklaşık 12.000 yıl öncesinin son püskürmesine ait ülkemizin en genç
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volkan sahası koruma altına alınmış ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmıştır (Fotoğraf
133-134). Jeoparklar 2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağı'nın kurulmasıyla birlikte 2004
yılından beri de UNESCO tarafından Avrupa'da 54, Dünya genelinde 92 tescilli jeopark alanı
ile faaliyetlerine devam etmektedir. Avrupa Birliği tarafından tanınan ve desteklenen
UNESCO Jeopark Ağının 17 tanesi Avrupa'da, 11'i Çin'de bulunan bir üst birliktir.

Fotoğraf 133-134: “Katakekaumene=Yanık Yöre” ismiyle anılan Manisa’daki Kula
volkanik sahası (solda) ve Kula-Çakallar Köyü’ndeki Neolitik Dönem fosil insan ayak izleri
Lâkin, aşağıda verilecek örnekler o kadar iç açıcı ve olumlu sonuçlarla sonuçlanmış
olmayabilir. Gerek Dünya’daki ve gerekse ülkemizdeki birçok korunmaya muhtaç
jeomorfokronolojik mekân jeopark ve jeosit olabilecek durumdadır ve koruma/korunma altına
alınmayı beklemektedir.

11.3. Jeomorfokronolojik Unsurlar Neden İnsanın Yıkımına Uğrar?
İnsanoğlu; ihtiyacı gereği baştada söylediği gibi, bilerek ve kasten doğayı tahrip ediyor
ve kullanıyor. Bunu Bölgesel Planlama ve Kent Planlaması ölçeğinde yaptığında yıllar
bazında bazı olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkabiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse;
sanayi kuruluş yerini doğru yerde seçiyor, işçi istihdam ediyor, işsizliği önlüyor, üretimi
arttırıyor, Pazar buluyor. Ürettiğini satıyor. Gelir temin ediyor. Buraya kadar iyi de, tesisine
arıtma yapmıyor veya ihmal ediyor, gerekirse yapıyor. Bakıyorsunuz ya ortamın havası
kirlenmiş, ya da denizini kirletmiş... Muğla ilinin Yatağan ilçesi yakınlarında kurulmuş olan
termik santral, Yatağan çevresindeki havzada bulunan kömür yataklardan çıkarılan düşük
kaliteli linyitleri değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Termik santralin yapımına 1977
senesinde başlanmıştır. Her biri 210 MW gücünde olan ünitelerden ilki 1982’de, ikincisi
1983’te, üçüncüsü ise 1985’te işletmeye açılmıştır. Toplam kurulu gücü 630 MW olan
santralin yıllık enerji üretim kapasitesi 3,78 milyar kWh’tir. Muğla’daki Yatağan Termik
Santrali’nin kuruluş yerinin çanak şeklinde bir havza olduğu sonradan farkediliyor. Çünkü
hava sirkülasyonu sağlanamıyor. İş işten geçiyor; günümüzde Yatağanlılar baca gazı
salınımlarına dayalı, geç yapılan arıtmaları olmasına rağmen kötü havayı soluyorlar; sonuçta
her iki kişiden birinde kanser vakası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insan yaşamı içinde
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bulunduğu havzayı yanlış kullanması sonucu 1982’den beri, 35 yıllık süre içinde araziyi
yanlış anlamda kullanmasının sonuçlarına da katlanıyor.
Bir diğer örnek ise; Antalya’daki 715 km2 drenaj alanına sahip Manavgat Çayı
Havzası’dır. İnsan yaşadığı çevrede su ihtiyacını karşılamak üzere zaman zaman akarsularını
depolayıp, önüne büyük setler şeklinde barajlar yapabilir. Manavgat Çayı Havzası da
bunlardan biridir. Doğan 2002’ye göre; Manavgat Havzasının kuzeyinde kalınlığı 1000-1500
m’yi bulan ve genel olarak Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşan Toros Kireçtaşı
Platformu’nun komprehensif serileri, güneyinde ise Antalya Miosen Havzası’nın tortulları
bulunur. Bu serilerin bünyesinde bölgenin en büyük akiferleri bulunmaktadır. Büyük oranda
bu akiferlerden çıkan karstik kaynaklarla beslenen Manavgat Nehri, yüzey su toplama
havzasına düşen yağışa oranla daha fazla miktarda su taşımaktadır. Nehir yıllık toplam
akışının 1/3’ünü havzasına düşen yağışlardan, 2/3’ünü ise karstik kaynaklardan
sağlamaktadır. Bu nedenle Manavgat Nehri’nin yeraltısuyu toplama havzası yüzey
havzasından daha önemlidir.
Yukarıdaki paragrafa dayalı olarak; ciddi anlamda yeraltısuları ile beslenen ve
Dünya’nın en önemli yeraltısularından biri olarak yüzeye çıkan karstik kaynağı olan
“Dumanlı Kaynakları”, bu akarsuyu beslemekte idi. Debisi yaklaşık 25-100 m3/sn’dir. Ancak,
Oymapınar Barajının yapımından sonra, kaynak ağzı baraj gölü sularının 120 m aşağısında
kalmıştır.
Bu amaçla, Manavgat Çayı üzerinde DSİ verilerine göre; 1977-1984 yılları arasında
yapılan inşaat çalışmaları ile Oymapınar Barajı (Fotoğraf 135-136-137) ve 1986-1987
arasında da Manavgat Barajı yapılmıştır. Lâkin, yaklaşık 40 yıldır artık suları Akdeniz’e
boşa akmıyor; ilki 5 km2 ve ikincisi 9 km2 alanlı baraj göllerinde suları toplanmaktadır.
Bunlardan Oymapınar’da 540 MW güç kapasiteli HES’i yılda 1620 GWh, Manavgat’ta ise 48
MW güç kapasiteli HES’i yılda 220 GWh elektrik enerjisi sağlıyor.
Konumuzla ilintilendirmek gerekirse; insan yıkımına neden olan jeomorfokronolojik
unsurlar ise, yıllardır süregelen Manavgat Çayı’nın yatağının doğallığını bozmuş ve akarsu
vadisinde düzenlemeler yapılmıştır. Akarsuyun boyuna profili büyük bir değişim geçirmiş iki
yapay set ile akarsu dengesi bozularak; insan tarafından akarsuyun boyuna profili silinmiştir.
İnsan bunu; bilerek ve kasten, ancak kendi ihtiyacı gereği yapmıştır. Bu örnek, planlı bir
çalışma sonucu yaptığı doğru bir örnektir. Çünkü akarsudan sulama, içme ve elektrik enerjisi
elde etme yönünden yararlanmıştır.

11.4. Jeomorfokronolojik Unsurların İnsan Yıkımına Uğramasının
Sonuçları Nelerdir?
Antropojenik jeomorfolojide, insan daha çok akarsu, buzul, rüzgâr, denizel
etkenlerden dalga ve akıntı gibi dış etkenlere, hatta erozyona, kütle hareketlerine, ayrışma ve
toprak oluşumuna müdahale edebiliyor. Bunu yaparken planlama dahilinde bütün
disiplinlerden yararlandığında sonuçta büyük zarar ortaya çıkmıyor. Bunu yaparken; Konu:
2’de Prof. Dr. Turgut Öztaş hocanın dediği gibi, kullanma, koruma ve korunma dengesini
gözetiyor ve sorunları en aza indirerek kamu yararı gözetiyor. Aksi taktirde şahsi menfaatler
işin içine girdiğinde büyük zarar ve sorunlar ortaya çıkabiliyor.
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Fotoğraf 135- 136-137: 185 m gövde yüksekliğine sahip Oymapınar Barajı ve HES’i ile
baraj gölü (Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015)
Konuyu olumlu bir örnekle tamamlamak istiyorum: 1950’lerde Eminönü-Bakırköy
arasını doldurarak doğal kıyı çizgisini ortadan kaldırıyor. Kentsel gelişime bakıldığında çok
katlı yapılaşmadan Bakırköy-Ataköy sahili de nasibini alıyor ve sahildeki evler kamu yararı
gereği dolgu ve üzerine yapılan sahil yolu vasıtasıyla geride kalıyor. 1980’lerde ikinci kez
doldurularak sahil bandında bu rekreasyon amaçlı park ve bahçeler yapılıyor. Bugün ise
Bakırköy sahiline yapılan tekne çekek yerleri, vapur iskeleleri ve Ataköy Yat Limanı ve
Marinası (Fotoğraf 138) ile çevre kompleksi ile başlı başına bir sahil cazibe merkezi haline
geliyor. Örnek planlama dahilinde kamu yararı yani insanın yararına planlı yapıldığı için yine
doğru bir örnektir.
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Fotoğraf 138: Havadan Ataköy Marinasına ve Bakırköy sahili eski doğal kıyı
çizgisine ve günümüz dolgu alanına bakış (Foto: Bakırköy Belediyesi, 2008)

11.5. İnsan Faaliyetlerine Bağlı Jeomorfokronolojik Yıkımlara
Örnekler
Bundan sonra konumuza Dünya ve Türkiye’den olumsuz örnekler vererek konuya
devam edeceğiz:

11.5.1. Kocaeli Penepleninin Korelat (Tanıtıcı) Depoları
Neojen örtü formasyonu adıyla anılan bu depolar, Tersiyer’e ait gevşek ve genelde
çimentosuz ya da kısmen silis çimentolu Pliosen (Neojen)’in kum, çakıl ve killerinden
meydana gelmiştir. Bunlar daha çok Kocaeli Yarımadasının kuzeyinde Karadeniz’e yakın
mevkiilerdeki tepe ve sırtlar üzerinde, ada şeklinde sınırlı alanlarda yer alırlar. Aflörmanlarına
Kandıra’daki Babadağı kuzeyinde Kerpe yolunda, Ağva doğusunda Dikbucaklı ve Pınarlı
köylerinde, Ağva-Göksu-Sungurlu üçgeninde kalan sahadaki çoğunlukla sırtlar üzerinde,
Ağva-Şile arasında; Kurfallı, Sofular, Karacaköy civarlarında, Teke çevresinde, ŞileÇayırbaşı arasında tepelerde,
ayrıca Şile-Ömerli arasında Sofular-Avcıkoru köyleri
arasındaki sırtlarda rastlanır (Fotoğraf 139). Lâkin son dönemlerde peneplenin bu korelâtif
depoları döküm kumu ve kaolen işletmesi amaçlı kum-kil ocağı şeklinde işletilmesi nedeniyle
gerek Neojen depoları kullanılarak bitirilmekte ve tarihi kayıtlar ortadan kaldırılmakta ve
gerekse Şile Ormanları deşilmektedir.
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Fotoğraf 139: Şile-Sofular’da sarı-kırmızı renkli alacalı kil ve kumlardan oluşmuş ve
işletilmekte olan Neojen korelat deposu (Ahmet Ertek arşivi, 2009).

11.5.2. Yalova-Karamürsel Denizel Taraça Depoları
İzmit Körfezi güney kıyılarındaki Yalova-Karamürsel arasında Paleozoik temelin
üzerinde, denizel Kuaterner depoları ve bunlar üzerinde işlenmiş taraça şekilleri bulunur.
Yalova İskelesi’nden 5,5 km doğuda Karamürsel yolu üzerinde Yusuflar Çiftliği ile kıyı
arasında görülen Pleistosen deposu 20 m’yi bulan bir yükseltidedir. Bu depolar, karayolunun
kenarında birçok yarmada gözlendiği gibi; en altta küçük unsurlu konglomeralar ve
konglomeratik kumtaşları (greler) ile başlar. Bunlar çok iyi şekilde tabakalaşmışlardır ve
Ostrea (Fotoğraf 140), Mytilaster ve diğer bazı lamelibranşlara ait denizel kavkı kırıntıları
kapsar. Bunların üzerinde bir lümaşel tabakası yer almaktadır. Lümaşelin içinde pek fazla
miktarda olmamakla beraber yer yer, iyi yuvarlanmış yassı çakıllar da bulunmaktadır. En
alttaki konglomeralar ve greler ile lümaşeller oldukça iyi tabakalanmıştır. Bu tabakalar GB’ya
10°lik bir eğimle dalar. Buna göre, bu tabakalarla hemen gerideki Tersiyer arasındaki sınır,
muhtemelen bir fay hattına karşılık gelmektedir.

Fotoğraf 140: Yalova-Karamürsel arasındaki denizel depolardan biri de bir
kafeteryanın altında ve bahçesinde Kaytazdere mevkiinde olandır ve içinde bol miktarda
Ostrea edulis fosilleri bulunur (Ahmet Ertek arşivi, 2011).
Bu zengin denizel fosil yatağında şunlar ayırtlanmıştır: Tapes diaene REQ (Tapes
calverti NEWT.), Mytilaster sp., Cardium tuberculatum L., Cardium edule Linné, Ostrea
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edulis Linné var. adriatica Lamarck. Bunlardan özellikle Tapes calverti ve Mytilaster’ler çok
boldur ve lümaşel’in esasını oluştururlar. Bilindiği gibi bu, Akdeniz Pleistosen’inde genel
anlamda Tyrrhenien’i karakterize eden bir fauna’dır. Bundan dolayı, bu deponun 4.Zaman
(Kuaterner) sırasında Akdeniz’in bu bölgeye sokulduğu iki safhadan (Tyrrhenien I ve II)
birinde oluştuğuna şüphe yoktur. Deponun üst kısmında yine bir mediterranisation safhasına
ait abrazyon taraçalarının işlenmiş olması, bu tabakaların büyük ihtimalle Tyrrhenien’e
(Tyrrhenien I’e, yani Riss-Würm interglasiyaline) ait olduğu sonucuna varılır. Zaten bu safha
için depoda bulunan Tapes calverti’nin varlığı bunu fazlasıyla desteklemektedir. Yalova’dan
bakıldığında iki kıyı taraçası mevcuttur. Bu taraçalardan en üsteki 20 m, alttaki ise deniz
seviyesinden 10-12 metre yüksektedir ve denize bakan yamaçta aralarında 7-8 m’lik bir diklik
bulunur. Bu taraçalar eski deniz seviyelerine karşılık gelen abrazyon platformlarının denizel
taraçalara dönüşmüş şeklinden başka bir şey değildir. İzmit Körfezini sınırlayan faylar (Kuzey
Anadolu Fayı) bu taraça depolarını da kesmiştir, Tyrrhenien II, yani son buzul dönemi
öncesindeki interglasiyaldeki Akdeniz istilâsı dönemine aittirler.
Yukarıda sunulan Yalova-Karamürsel denizel taraça lokalitelerine de dayalı olarak;
Marmara Denizi çevresinde yaptığımız kıyı taraçaları lokaliteleri korelasyonu çalışmasına
dayalı olarak şunlar tarafımızdan tesbit edilmiştir: Çeşitli araştırıcılara göre yükselti, yaş, fosil
ve denizel materyal özellikleri sunulan Marmara Denizi çevresinde 164 lokalitede ve 97 farklı
seviyede, çeşitli yaşlarda kıyı taraçaları belirlenmiştir. Genç tektonik hareketler Marmara
Bölgesinde de etkindir. Marmara Denizi’nin kuzey ve güney kıyılarında karşılıklı bulunan
kıyı taraçalarının, örneğin kuzeyde Hoşköy (Lokalite 11) ile güneyde Kapıdağ Yarımadasında
yeralan Hamamlı'daki (Lokalite 106) seviyelerinde 110 m gibi bir uyum olmasının yanında;
gerek yaş, gerek seviye ve gerekse de bunlara dayanarak var olan fosillerin her zaman
birbiriyle uyumlu olmaması, farklı sahalardaki yerel tektoniğin etkinliğini göstermektedir. Bu
nedenden de, Karamürsel güneybatısındaki Kılıçlarda (Lokalite 83) 520.000-550.000 yıl yaşı
verilen ve 180-190 m'lerde bulunan Çavda seviyesi (Bargu ve Sakınç, 1989-90; Bargu, 1997),
Çanakkale Sarıyarlar'da (Lokalite 132) 1-2 m seviyelerinde (Erol ve İnal, 1980) bulunur. Oysa
orijinal Çavda seviyesi 95-110 m'lerdedir. Böylece ilkinde 80 m'lik bir yükselme söz konusu
iken, ikincisinde 93-94 m'lik bir alçalma olmuş olmalıdır (Şekil 42 ve 43). Daha öncede
söylediği gibi; özellikle ortasında KAF gibi bir fayın doğu-batı yönünde biçtiği böyle bir
sahada tektonizmanın etkinliği ön plandadır. Ancak, klimatik ve östatik seviye değişimlerine
dayalı farklı seviyelerde kıyı taraçalarının da bulunabileceği akıldan çıkartılmamalı ve
depolara dayalı sağlıklı tarihlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Şekil 42: Marmara Denizi çevresindeki denizel taraçaların lokaliteleri
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Şekil 43: Marmara Denizi çevresindeki denizel taraçaların korelasyon grafiği (Ertek vd.,
2000).
Yukarıda görüldüğü üzere; Marmara Denizi ve çevresinin gerek aktif tektonik
etkinlikleri, gerek östatik deniz seviyesi oynamaları ve gerekse iklim değişikliklerinden
etkilenmesine dayalı farklı seviyelerde bulunan denizel taraça lokalitelerindeki depoların
büyük çoğunluğu kullanmış olduğundan artık denizel deponun üzeri antropojenik etki sonucu
insan eliyle ortadan kaldırılmıştır. Lâkin yine de Tekirdağ/Gaziköy ve Yalova-Karamürsel
kıyı taraçalarının büyük çoğunluğu yerleşme ve yazlık ev amaçlı sahanlıkları kullanılmış olsa
bile; eski dönemi karakterize eden bu sahalar birkaç küçük alanda halen varlıklarını
korumaktadırlar. Sadece Marmara Denizi çevresinde değil; Karadeniz ve Akdeniz
kıyılarımızdakiler; hatta çok az lokalitede rastlanmasına rağmen Ege Denizi kıyılarımızdaki
denizel taraça depoları doğal bile şekillerini kaybetmişlerdir. Karadeniz kıyısında en tipiği
olan Trabzon denizel taraçalarından; +15 m seviyesi Trabzon Havalimanı, +30-40 m seviyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, +60-100 m seviyesi KTÜ Farabi Hastanesi olarak
kullanılmakta olup, kum ve çakıldan oluşan yükselmiş eski kıyı depolarının çoğu ya üzerleri
antropojenik bir etkenle (havalimanı, üniversite kampüs binaları, hastane kompleksi) kullanım
amacıyla örtülmüş, ya deforme olmuş ya da kısmen yol yarmalarında kısmen korunur
haldedir. Ege’dekilerden özellikle Gökçeada ve Bozcaada kıyı taraçaları belki de en korunaklı
olanlarıdır ve doğallıklarını korumaktadırlar.

11.5.3. Alanya-Gazipaşa Yalıtaşları
Antalya’dan Gazipaşa’ya kadar kesintilerle uzanan yalıtaşları, kıyıdaki biyoerozyonel
zondaki kum ve çakıldan oluşan kıyı birikim şekillerini oluştururlar. Yalıtaşları, kıyıların
jeomorfokronolojisi hakkında son 5.000-10.000 yılda kıyının geçirmiş olduğu Holosen’deki
evrimi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Alanya’nın hemen doğusundaki yalıtaşları
(Foto 9) ile Gazipaşa’nın batı girişindeki yalıtaşı (Foto 10 ve 11) tabakaları; maksimum 5060 cm kalınlıkta, denize (güneye) doğru ortalama 5-8° eğimli, günümüz kıyı çizgisine paralel
olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde yaklaşık Alanya’da 1 km; Gazipaşa’da 1,5 km
uzunlukta kıyı çizgisi boyunca uzanmaktadırlar ve büyük bir kısmı bugün sular altında
kalmıştır. Köşeli volkanik kaya parçaları ile kuvars, feldspat ve az oranda opak mineraller
içerirler (Bener, 1979). Ayrıca, içlerinde tuğla ve kiremit parçaları gibi arkeolojik kanıtların
bulunduğu 5000-6000 yıllık ülkemizin deniz ve göl özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında
birçok yalıtaşı deposunun yayıldığı görülür. Büyük bir çoğunluğu ile yalıtaşı lokaliteleri
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insanlar tarafından çekinilen alanlar olmuş; halkın kayalık plaj olarak kullandığı sahalara
dönüşmüş; belki de Fethiye-Ölüdeniz yalıtaşlarında olduğu gibi belediyelerin üst kısmını
yıktığı kıyıdaki kaçak binaların temelleri zannedilmiştir. Çok sert olmaları ve ancak çekiçle
kırılabilmesi nedenleriyle doğallıklarını koruyabilmişlerdir. Günümüzde dalga erozyonu ile
doğal olarak aşınmaktadırlar. Dünya’da ise; KKTC ve Akdeniz kıyıları ile Bahama
kıyılarında yalıtaşlarına sık rastlanır ve koruma altındadırlar.

Fotoğraf 141: Halen korunan Alanya yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Mayıs 2014).
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Fotoğraf 142-143: – Gazipaşa yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).

11.5.4. Denizli’deki Pamukkale Beyaz Travertenleri ile Karahayıt
Renkli Traverten Depoları
Ca(HCO3)2 (Kalsiyum bikarbonat)’lı yeraltı suları kaynak halinde yeryüzüne çıkınca
içindeki CO2 (Karbon dioksit) uçar, uçmasıyla CaCO3 (Kalsiyum karbonat) yani kireç çökelir.
Bu çöken oluşuğa traverten adı verilir. Karstik alanlarımızdaki sularda eriyik halde bulunan
ve taşınan kirecin suyun buharlaşması, CO2 miktarının azalması, basıncın düşmesi, su
sıcaklığının azalması gibi sebepler yüzünden birikmesiyle mağaralar içersinde ve ayrıca
karstik kaynaklardan çıkan suların yayıldığı alanlarda travertenler meydana gelmiştir.
Ülkemizde ise en tipik jeomorfolojik miras olarak traverten depolarına Denizli’de Pamukkale
(Fotoğraf 144-145-146) ve Karahayıt’ta (Fotoğraf 147), Antalya’da, Van’da, Bursa’da,
Bolu’da ve Erzincan’da rastlanır. Mağara içinde ise Zonguldak’taki Cumayanı Mağarasındaki
doğal köprü (Fotoğraf 148) oluşturan sarı renkli traverten bloğu sulu mağarayı ortadan ikiye
ayırır. Bunların yanısıra traverten seti gölü olarak Erzincan’daki Otlukbeli Gölü’nün yanısıra;
Hırvatistan’daki Plitvice Kanyonundaki (Fotoğraf 149) birbirinden traverten setleri ve
şelalelerle ayrılan 22 gölden oluşan kanyon tipik bir Milli Park mekânı olarak doğallığını
korumaktadır. Dünya’da ise, Çin, Yeni Zelanda ve ABD’de (Fotoğraf 150-151) traverten blok
ve taraçalarına rastlanır. Altunel 1996’ya göre; Pamukkale travertenlerine uygulanan uranyum
serisi yaş yöntemi, travertenlerin 400.000 yıldan bu yana değişik lokasyonlarda çökelmeye
devam ettiklerini ortaya koymuştur. Bu sonuçla, jeomorfokronolojik olarak travertenler
tarihlendirilmiştir.
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Fotoğraf 144-145-146: – Gazipaşa yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).
– Denizli Pamukkale beyaz travertenleri
(Üstte havadan görünüm: THK; alttakiler: Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).

Fotoğraf 147: – Gazipaşa yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).

339

Renklerini potasyum, sodyum ve demir bileşiklerinin verdiği Denizli-Karahayıt Köyü’ndeki
renkli travertenleri

Fotoğraf 148: – Zonguldak-Cumayanı Mağarası sulu galerisindeki sarı renkli travertenlerden
oluşmuş doğal köprü

Fotoğraf 149-150: Hırvatistan’daki Plitvice Kanyonun üzerinde traverten setlemesiyle
gelişmiş 22 göl ve şelâleden bir kaçı. Bu mekan günümüzde Plitvice Milli Parkı olarak
kullanılmakta olan doğal bir mekandır
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Fotoğraf 151: – ABD-Wyoming’de Yellowstone Milli Parkı’ndaki traverten taraçaları

11.5.5. Taşlaşmış (Petrifiye) Ağaç Fosilleri depoları
Türkiye ve Dünya’dan birer sahanın kıyaslamasını yaparak, bu konuyu biraz açalım:
Yaklaşık olarak 1 milyon yıldan daha fazla süre sular altında kalarak taşlaşan ağaç fosilleri
yine jeomorfolojik mirasımızı oluşturmaktadır. Buna ülkemizden Ankara’da Kızılcahamam
yakınındaki Çamlıdere Taşlamış Ağaç Fosili Ormanı Sahası (Foto 152) ile Ege Denizindeki
Yunan adalarından biri olan Midilli (Lesvos) Adasının batısındaki Sigri Taşlamış Ağaç Fosili
Ormanı Sahası (Foto 153)’dır. Bunlardan ülkemizdeki olanı bir jeopark olma yolunda proje
aşamasındadır; Yunanistan’daki ise bir “Açık Hava Müzesi” olarak kullanılmaktadır. İkisi de
korunduklarından konumuzun olumlu örnekleridirler.
Atabey ve Saraç’ın 2004’deki görüşlerine dayalı olarak; Ankara’nın Çamlıdere ilçesi
sınırları arasında kalan alanda şimdiye kadar varlığı bilinmeyen silisleşmiş (taşlaşmış) orman
ağaçları bulunmaktadır. Taşlaşmış ağaçların bulunduğu yöre batıda; Bolu, kuzeyde; Çerkeş,
Kurşunlu, Ilgaz, doğuda; Çankırı ve Şabanözü, güneyde; Beypazarı, Kazan, Çubuk yerleşim
yerleriyle sınırlı çok geniş bir alandır. Tarihsel süreçler içinde bu yörede yaşamış Galat
halklarının onuruna, jeolojik özelliklerine dayanılarak “Galatya Masifi” olarak anılmakta olan
bu yöre yaklaşık 11-23 milyon yıl önceleri oluşmuş Erken-Orta Miyosen yaşlı, andezitik,
dasitik, yer yer riolitik, bazaltik; tüf, volkanik konglomeralardan meydana gelen volkanik
kompleks ve volkanik gereç içeren kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, şeyl, tüfit ve yer yer linyit
damarları ve silis merceklerinden oluşan çok kalın sedimanter, volkano sedimanter ve
volkanik bir istifin parçasıdır. Silisleşmiş (Fosil) orman ağaçlarından oluşan bulgu alanı
tamamen volkanik ürünlerden oluşmaktadır ve Erken Miyosen (15-23 milyon yıl öncesi)
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gelişmiş olan çam ve meşe ağaçlarının egemen olduğu karışık bir ormanın fosil kalıntılarıdır.
Sigri ağaç fosil ormanı sahası da hemen hemen aynı döneme Erken-Orta Miyosen’e tarihlenir.
Bu iki alana bakılarak; jeolojik ve jeomorfolojik geçmiş hakkında; ağaç tipleri, iklim,
volkanizma, yamaç gelişimi gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olmamızın yanısıra; her
iki mekân da halen koruma altındadır.

Fotoğraf 152-153: – Ankara-Çamlıdere (solda) ve Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki
batısındaki Sigri Taşlaşmış Ağaç Fosil Ormanı Sahası ve Açık Hava Müzesi (sağda)

11.5.6. Mağara Çökelleri: Sarkıt, Dikit, Sütun ve Damlataşlar
İnsanın yıkımına uğrayan belki de en belirgin jeomorfokronolojik unsurlar ve
depolardan biri mağara çökellerini oluşturan sarkıt, dikit, sütun ve damlataşlardır. Bunlardan
sarkıtlardan dikene alınan kalem şekilli kesitlerden mağaranın yaşı, geçmiş iklim dönemlerine
ait taşkın ve kurak yıllar, depremsellik gibi birçok olay hakkında bilgi sahibi
olunabilmektedir. İlk insanlardan günümüze mağaralar; yerleşme, ağıl, peynir ve meyve
depolama yeri, silah deposu, çöplük, turistik amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu kullanımlar
sonucunda mağara içi oluşumların büyük bir kısmı tahrip görmüş ve jeomorfokronolojik
oluşumlar maalesef günümüze kadar zor gelebilmiştir. Burada turizme açılma sırasında
mağara içine yapılan yapay patikalar, merdivenler, köprüler, yürüyüş yolları gibi unsurlar
mağaraların doğallığını kısmen ortadan kaldırmaktadır. Hatta, solunumu sırasında mağara
oksijenini kullanan insanlık, mağaradaki turistik gezisi sırasında beyaz renkli travertenlerin
kararmasına bile neden olduğu kendi gözlemlerimiz arasındadır. Bu nedenle zorluk derecesine
ve kullanım amacına göre mağaralar: Turizme açılan mağaralar, araştırma grupları tarafından
incelenen mağaralar olarak bile ayrılabilir. Koruma altına alınarak turizme açılmış
ülkemizden ve ABD’den birer mağara yine karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur:
2015 yılı itibariyle, ülkemizde bulunan 40.000 mağaradan ve MTA ve çeşitli
üniversite kuruluşlarının ve kulüplerinin yaptığı incelemelerle 1500 mağaranın planı
çizildikten sonra; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın “Mağara Turizmi Projesi” kapsamında
turizme açılmış 30’dan fazla mağara bulunmaktadır. Bunlar bulundukları yörelerin turizm
canlılığına büyük katkılar sağlarlar. Bunlardan biri de 1965 yılında ülkemizde ilk turizme
açılmış mağarası olan Burdur-İnsuyu Mağarası’dır (Fotoğraf 154). Burdur-Antalya
karayolunun 13.ncü kilometresinde bulunan mağara deniz seviyesinden 1200 m yükseklikte
bulunur. Uzunluğu 597 m ve en geniş yeri 80 m’dir. Mağara içerisinde irili ufaklı 9 göl
bulunur. Mağara yatay olarak uzanır ve hidrolojik olarak kaynak özelliği taşımaktadır. Aktif
bir mağara olup, çok dönemli oluşum özelliği taşımaktadır. Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları
içerisinde oluşmuş bulunan mağara aynı zamanda kırık hatları üzerinde bulunmaktadır.
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Mağaranın ancak 525 m’lik ana galerisi ziyarete açılmıştır. 1 m’lik bir sarkıt ya da sütunun
10.000-15.000 yıl gibi bir sürede doğal olarak meydana geldiği düşünüldüğünde mağaraların
önemi ve içinde mağara çökellerine ait depoların önemi bir kez daha ortaya çıkar.

Fotoğraf 154: 1965’de hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik mağarası: Burdur-İnsuyu
Mağarası ve ana galerisindeki yürüyüş yolları (Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015).
ABD’de Kentucky Eyaletindeki Brownsville şehri yakınlarında bulunan 214 km²
yüzölçümü ile Mammoth Cave Milli Parkı’ndaki Mamut Mağarası (Fotoğraf 155)
Kompleksi, toplam tüm yatay ve dikey kollarıyla ve labirent biçimindeki galeriyle birlikte
650 km uzunlukta dünyadaki en büyük mağara sistemini oluşturmaktadır. Büyüklüğünden
dolayı “Mammuth” ismi verilmiş; aksine içinde bir fosil bulunamamıştır. Mağara, ABD’de
1941’de Milli Park olarak ilan edilmiş ve 27 Ekim 1981’de UNESCO tarafından Dünya
Mirasları Listesi’ne alınmıştır.

Fotoğraf 155: ABD’de Kentucky Eyaletindeki (solda) Mammoth Cave Milli Parkı’ndaki
Mamut Mağarası Kompleksindeki bir galeri (sağda)
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Yukarıdaki her iki mağaranın projelendirme ve resmi ziyarete açılma tarihlerine bakıldığında
her ikisinin de kirlendiğini ve antropojenik etkiden dolayı kısmen doğallıklarını yitirmiş
oldukları söylenebilir.

11.6. Güncel Beşeri Depremler
James Watt’ın buhar motorunu icat ettiği 1763’lerdeki Sanayi Devriminden günümüze
gelene kadar birçok bakımından yeryüzünde değişikliğe giden insanoğlu özellikle II. Dünya
Savaşı sırasında atılan 1945’te Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom
bombalarının denmelerini yeraltında ya da okyanus-denizlerinde altında ön denemelerini
yapmıştır. Bu nedenle, insanoğlu birkaç bakımda beşeri deprem üretilebilir. Bunlar:
1Maden ocağı açma ve baraj yapımı sırasında dinamit patlatmaları sonucu oluşan
yapay yer titreşimleri,
2-

Kara ve denizde yapılan askeri tatbikatlar sonucu oluşan yapay yer titreşimler,

3-

Savaşta atılan füze ve bombalarla oluşan yapay yer sarsıntıları,

4-

Atom ve nükleer bombalarla oluşturulan şiddetli yer sarsıntıları.

Bunlara birkaç örnek vermek isteriz: 1999 Marmara Depremi sonrasında Çatalca Fayı
üzerinde çalışyoruz. Depremin merkez üssü Gölcük olmasına rağmen Çatalca’da 8 kişi
depremden ölmüş; araştırma konumuz bunun nedeni? Çatalca Fayı aktif mi? Diye veri
topluyoruz. Deprem sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılara bakıyoruz. Hep öğlen üzeri
12:00-13:00 civarında büyüklüğü M=4 civarında yani çevredeki hassas insanlar hissediyorlar.
Çevredeki taş ocağı işletmenin rapolarını alıyoruz. Bakıyoruz ki, büyük çoğunlukla Muratlı
Köyü çevresindeki taş ocaklarının 12:00 ya da 16:00’da dinamit patlamaları gerçekleşmiş. Biz
yeni öğreniyoruz. Çatalca halkı ise alışmış…
İkinci örnek ise; Macar bilim adamı Lóczy 2010’daki yazısında, çağımızda nükleer
yeraltı denemelerinde 1 megatonluk (Mt) bombanın oluşturacağı deprem, Richter ölçeğine
göre 6,9 magnitüdünde olduğunu ve sonrasında sayısız artçı şoklar oluşturduğunu söylüyor.
ABD’de Nevada’daki Yucca Dağlarında yüzeyde 1 m’lik yer değiştirmelerin sonucu bir fay
hattının meydana geldiğini ilave ediyor. Benzer sonuçlar, bir başka askeri tatbikatta da
uygulanıyor. 4 yıl boyunca, 1962’lerin başlarında ABD ordusunun kimyasal bitki atıklarını
Kayalık Dağlarında 4.000 m derinliğe gnaylardan oluşmuş kayaların içine enjekte ediyorlar.
Çok geçmeden gittikçe artan sıklıkla magnitüdü M= 3-4 olan depremler Colorado’nın Denver
kentinde büyük endişe oluşturuyor. Olaylar arasındaki bağlantı kurulunca yeraltına
kanalizasyon verilmesi durduruluyor ve Lóczy ekliyor: Baraj yapımı esnasındaki
dinamitlemeler sırasında da yer titreşimleri meydana gelebilir, diyor.
Konuyu ilginç bir örnekle bağlamak isterim: Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Akbaş
Köyü’nde Zeytnlitaş Tepesinin güneyinde taşocağı işletmesi amacıyla patlatılan dinamitle
günümüzdeki Zeytinli Mağarasının (Fotoğraf 156) ağzının (bugünkü giriş kapısının)
açılmasına neden oluyor. Mağaranın ilginçliği ise; aynı boydaki ince makarna şeklindeki
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sarkıtlarının tavandan sarkması ve tül perde sarkıt ve travertenler bloklarının varlığından
kaynaklanıyor. Taşocağı amaçlı patlatılan dinamitle bir köye turizm geliri getiren
jeomorfokronolojik unsura dönüşüyor. Mağara ve çevresindeki saha şimdilerde 1.Derece Sit
Alanı ilan edilmiş ve koruma altındadır.

Fotoğraf 156: Antalya Serik’teki Zetinli Mağarasındaki makarna sarkıtlar
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Uygulamalar
1)

Çevrenizde jeomorfokronolojik unsur ve depolar var mı? Araştırınız.

2)
Kula, Van, Afyon, Narman, Ürgüp peribacalarını jeomorfokronolojik bakımdan
inceleyiniz.
3)
Yaşadığınız şehirdeki jeomorfokronolojik unsurlara insanın etkisi olumlu mu,
yoksa olumsuz mu olmuştur? İnceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
ABD’deki Yellowsone travertenleri ile Denizli-Pamukkale travertenlerinin
oluşum ve gelişmeleri kıyaslayınız.
2)
Kula, Van, Afyon, Narman, Ürgüp peribacalarını jeomorfokronolojik bakımdan
inceleyiniz.
3)
ABD’deki Mammuth Cave ile ülkemizde Burdur-İnsuyu mağaralarının turizme
açılmasının gerekçelerini ve etkilerini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Jeomorfokronolojinin tanımını, bunun unsur ve depolarının neler olduğunu, insanın
yıkımına maruz kalan jeomorfokronolojik unsur ve depoların dolaylı ve dolaysız neden insan
tarafından tahrip edildiğini, bunun sonunda ne gibi sonuçların ortaya çıktığını öğrendik. Bir
de insanoğlunun ne gibi güncel beşeri depremler yapabileceğini kavradık.
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Bölüm Soruları
1)

Jeomorfokronoloji nedir? Tanımlayınız.

2)

Jeomorfokronolojik unsurlar ve depolara örnekler veriniz.

3)

İnsan faaliyetleri jeomorfokronolojik unsurların yıkımına neden olur?

Doğru (

)

Yanlış (

)

4)
Jeomorfokronolojik unsurların insan yıkımına uğramasının sonuçları, olumlu
mu, yoksa olumsuz mu sonuçlanır?
5)

İnsanoğlu, güncel beşeri depremler oluşturabilir mi?

6)

Makarna sarkıtlarıyla ünlü Zeytinli Mağarası Antalya’nın hangi ilçesindedir?

a)

Gündoğmuş

b)

Alanya

c)

Manavgat

d)

Kemer

e)

Serik

7)

Pamukkale ve Karahayıt travertenleri hangi ilimizdedir?

a)

Van

b)

Bursa

c)

Denizli

d)

Bolu

e)

Erzincan

8)

Aşağıdakilerden hangisi jeomorfokronolojik unsur ve depolardan biri olamaz?

a)

Plajlar kum ve çakılları

b)

Deltalar depoları

c)

Taraçalar dolguları

d)

Traverten depoları
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e)

Denizler

9)

Aşağıdakilerden hangisi jeomorfokronolojik unsur ve depolardan biridir?

a)

Mağara çökelleri

b)

Ovalar

c)

Denizler

d)

Yamaçlar

e)

Platolar

10)

I. Rüzgâr-Kumullar

II. Akarsu-Devkazanları
III. Denizel etki-Yalıtaşları
IV. Mağaralaşma-Sarkıtlar
V. Buzul-Moren depoları
Yukarıda verilen etken ve süreçlerle karşısındaki jeomorfokronolojik unsur ve
depodan hangisi doğru olarak eşleştirilememiştir?
a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V

Cevaplar
1- Yeryüzünde, yeraltında ve denizlerin altında litosfer yüzeyinde görülen
yerşekillerine ait depoları, bunların tarihsel yani kronolojik sıralamasını ve morfolojik
gelişimini ortaya koyan jeomorfolojinin bir alt disiplinidir.
2- Plajlar, akarsu, göl, kıyı taraçaları, akarsu vadilerinde yapılan baraj, gölet, HES
amaçlı akarsu profilinin silinmesi, fay diklikleri, peneplen korelatif (tanıtıcı) depoları, aşınım
ve birikim yüzeyi depoları, kumullar, fosil kumullar (eolinitler), fosil kumullar üzerindeki
eski bitki kökleri (rizolitler), yalıtaşları, lâv akıntıları, deltalar, travertenler, mağaralar, mağara
içi birikim şekillerinden sarkıt, dikit, sütun, damlataşlar, karasal, denizel ve gölsel fosil
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depoları, buzullar ve moren depoları, buzul birikim şekilleri depoları, mercan depoları
vb.’leri jeomorfokronolojik unsur ve depolara örnek oluştururlar.
3- Doğru
4- Hem olumlu, hem olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Arazi kullanımını planlı
yaparsa olumlu; plansız yaparsa olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.
5- Evet. Özellikle yeni maden ocağı açma amaçlı; maden ocağı patlatmaları ve
dinamitlemeleri sonucu yeryüzü de sarsılır; yapay deprem etkisi oluşturabilir.
6-E (Serik)
7-C (Denizli)
8- E (Denizler)
9- A (Mağara çökelleri)
10- B (II.Akarsu-Devkazanları)
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12. İNSAN FAALİYETLERİNİN TOPOĞRAFYA ÜZERİNDE
OLUMLU ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ürgüp ve Göreme’deki Peribacalarını Oluşturan Tüf ve İgnimbritlerde Mağara
Tipi Yerleşme Şekilleri İnşa Etme
12.2. Gediz Nehri yatağını değiştirerek İzmir Körfezi dolma sorununu ortadan
kaldırma
12.3. Yapay Tombolo Oluşturarak İstanbul-Tuzla Tersanesi İnşa Etme
12.4. Denizi Doldurarak Ordu-Giresun Havalimanını Yapma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerinde olumlu etkileri olabilir mi?

2)

İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerinde olumlu etkilerine örnekler veriniz.

3)

İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerinde olumsuz etkileri olabilir mi?

4)

İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerinde olumsuz etkilerine örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnsan Faaliyetlerinin
Topoğrafya Üzerinde
Olumlu Etkileri

Ürgüp ve Göreme’deki
Peribacalarını Oluşturan Tüf
ve İgnimbritlerde Mağara
Tipi Yerleşme Şekilleri İnşa
Etmek

İnsan faaliyetlerinin
topoğrafya üzerinde olumlu
etkileri açıklanır. Örnekler
verilir.

İnsan Faaliyetlerinin
Topoğrafya Üzerinde
Olumlu Etkileri

Gediz Nehri Yatağını
Değiştirerek İzmir Körfezi
Dolma Sorununu Ortadan
Kaldırmak

İnsan faaliyetlerinin
topoğrafya üzerinde olumlu
etkileri açıklanır. Örnekler
verilir.

İnsan Faaliyetlerinin
Topoğrafya Üzerinde
Olumlu Etkileri

Yapay Tombolo Oluşturarak
İstanbul-Tuzla Tersanesini
İnşa Etmek

İnsan faaliyetlerinin
topoğrafya üzerinde olumlu
etkileri açıklanır. Örnekler
verilir.

İnsan Faaliyetlerinin
Topoğrafya Üzerinde
Olumlu Etkileri

Denizi Doldurarak

İnsan faaliyetlerinin
topoğrafya üzerinde olumlu
etkileri açıklanır. Örnekler
verilir.

Ordu-Giresun Havalimanını
Yapmak
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Anahtar Kavramlar



İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerinde olumlu etkileri
İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerinde olumsuz etkileri

356

Giriş
Antropojenik yerşekilleri, daha çok mevcut doğal yerşekillerinin insan eliyle düzleme;
özellikle de çukurları doldurma ve tümsekleri traşlayarak düz alanlar elde etme yoluyla
gerçekleşir. Bazen de bu düzleme yerine, kendisi yapay bir tümsek veya çukur bir şekil
oluşturabilir. Ya da bazen de bulunduğu mekândaki yumuşak kayaları kazıp, kendine mağara
evler, korunaklar, yeraltı kentleri yapabilir.
İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerindeki olumlu etkileri bahsine bakıldığında,
sonuçta insanın yararına olan yeni yer şekilleri ya da yer şekillenmeleri ortaya çıkacaktır. Bu
nedenlerle; bu konuda teorik bilgiden hareketle uygulamalı jeomorfoloji örnekleriyle konu
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla da; Ürgüp ve Göreme’deki peribacalarını oluşturan tüf
ve ignimritlerde mağara tipi yerleşme şekilleri inşa etmesi, Gediz Nehri yatağını değiştirerek
İzmir Körfezi dolma sorununu ortadan kaldırması, yapay tombolo oluşturarak İstanbul-Tuzla
Tersanesi inşa etmesi, denizin doldurulmasıyla elde edilen mekâna Ordu-Giresun
Havalimanını yapma gibi dört farklı başlık altında ayrı ayrı konuları aşağıda sunulmuştur:
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12.1. Ürgüp ve Göreme’deki Peribacalarını Oluşturan Tüf ve
İgnimbritlerde Mağara Tipi Yerleşme Şekilleri İnşa Etmek
Kayseri-Nevşehir Lâv Platosunu oluşturan İç Anadolu volkanizması, Miyosen
sonlarına doğru başlamış ve bu volkanizmanın ilk döneminde andezitik domlar, Alt
Pliosen’de tüf ve ignimbritler püskürmüş, Üst Pliyosen’de volkanizma merkezi püskürmeler
halini almış ve (Erciyes ve Hasandağ gibi) büyük volkan konileri oluşmuş, Pleistosen
sonlarına kadar parazit konilerden volkanik malzemeler çıkmıştır. Patlamalı püskürmelerden
çıkan tüf, ignimbrit vb. gibi piroklastik malzemeler göl çökelleri ile ardalanmalı olarak
birikmiştir. Bu volkanizma faaliyetleri sonucunda Ürgüp ve çevresinde kalınlığı 400 m’ye
varan volkano-sedimanter bir istif oluşmuş ve yöre Üst Miyosen sonlarında flüvyal aşınmanın
etkisine girmiş ve Ürgüp Formasyonunun yatay tabakaları üzerinde geniş düzlükler
oluşmuştur. Üst Pliosen-Pleistosen’de Kızılırmak’ın yöreye yerleşmesi ile Kızılırmağa
volkanik araziden bağlanan dereler, tüf ve ignimbritler üzerinde genel olarak kanyon vadiler
açmış ve bunların yamaçlarında peribacaları ve badlands topoğrafyası gelişmiştir. ÜrgüpGöreme Peribacaları Yöresi’nde, peribacalarının gelişimini volkanik tabakanın litolojik
özelliği, kalınlığı, istiflenme ve eğim durumu ile kayaların mineralojik yapısı ve çatlaklılık
durumu ile son derce ilişkilidir. Tüfit, az dayanıklı, ignimbrit, laharik ignimbrit, volkan külü
ve pomza ardalanmasından meydana gelen birimler, peribacalarının geliştiği litolojilerdir. Bu
volkanik tabakaların aşınmaya karşı farklı direnç göstermeleri, peribacalarının oluşumunu
sağlamaktadır. Nitekim oyuntu ve selcik erozyonu yamacın ignimbrit ve lahardan oluşan üst
seviyelerinde fazla etkili olmazken, bunların altında yer alan tüf ve volkan küllerinde aşırı
derecede gelişme göstermiştir. Aşınma esnasında blok konumuna geçen ignimbritler veya
laharlar, alttaki bölümü aşındırmaya karşı koruyan takke haline dönüşmekte ve takkenin
altında tüfün daha kolay aşınmasıyla koni şekline gelmektedir. Kısaca, yamaç gelişimi
esnasında aşınmaya karşı tüfe nazaran daha dirençli olan ignimbrit veya lahar, tüfler üzerinde
adeta şapka halinde kalmaktadır. Diğer taraftan koruyucu takkenin kalınlığı ne kadar fazla
olursa, peribacalarının ömrü o kadar uzun olmaktadır. Koruyucu takkenin altındaki yumuşak
bölümün kalınlığı fazla olduğu taktirde peribacasının çap ve yüksekliğinin fazla olmasına,
buna karşılık peribacasının gelişmesini sağlayan dirençli tabakanın ince olması, peribacasının
ya hiç olmamasına ya da kısa ömürlü olmasına neden olmaktadır (Emre, 1985; Atalay, 1987:
129-130)(Şekil 1).

358

Şekil 1 – Farklı tabakalaşmalarda peribacalarının oluşumu (Emre, 1985).

Yukarıdaki paragrafta, oluşumu ve gelişimi Nevşehir’de doğal olarak oluşmuş bulunan
1985’de BM_UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan ve 1986’da da Milli Park olan
Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın Kayalık Alanları’ndan bahsedilmiştir. Özellikle,
Ürgüp-Avanos-Üçhisar (Nevşehir) arası, özellikle peribacaları ve badlands topografyasıyla ve
bilhassa Bizans dönemlerinde tüflerin oyulmasıyla yapılmış olan kaya kiliseleri ve meskenler
iledikkati çekmiş ve bu nedenle son yıllarda da turizm açısından büyük önem sunmaktadır. Bu
şekiller ve meskenler, yörede bulunan volkanik malzemenin ve bunun yarıkurak iklim
şartlarında aşınmasının bir sonucu gelişmiştir. Hatta bunların tarihi kayıtları şeklinde yeraltı
şehirlerini gerek korunma ve gerekse yerleşme amaçlı kullandığı yörede 10-12 dolayında
bulunan Derinkuyu, Kaymaklı, Mazı, Özkonak, Tatlarin, Özlüce, Acıgöl, Nevşehir, Sivasa
Gökçetoprak vb. birçok yeraltı şehirlerinden anlamak mümkündür. Bunlardan Derinkuyu
Yeraltı Şehri yaklaşık 100.000 kişilik bir topluluğun barınma, yeme, içme, ibadet, savunma
ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir. Şarap üretimi yapılabilen, içinde su kuyusu, ve ahırlar
bulunan yeraltı şehrinin 18-20 kat olduğu bilinir. Bu katlardan sadece sekizi temizlenerek
turizme açılmıştır. Yaklaşık 52 havalandırma bacasına sahip bu yeraltı şehrinin duvarlarında
tarihlendirmeye yarayacak maalesef bir işaret yoktur. Yine de bu benzeri yeraltı şehirleri
yumuşak tüfler içine katlar şeklinde oyulmuş, havalandırma sistemleri, hava dolaşım tünelleri,
emniyet ve güvenlik sistemleriyle, giriş ve çıkışlarda ilginç teknikleriyle, zemindeki
kuyularıyla ve çöp toplama mekanizmalarıyla bugün bile ziyaretçilerini şaşırtmaktadır.
Kayadan oyulmuş mekânlar, özellikle yeraltı şehirleri, Kapadokya’nın en önemli kültürel
zenginliğidir. Bu yerleşimler, ilk çağlarda depremi ve yangını bol olan; kışı soğuk, yazı sıcak
geçen; ağaçsız, ormansız bir coğrafyada insanın doğanın imkân ve sınırlılıklarını
değerlendirişinin en iyi örneğidir (Nevşehir Belediyesi Kent Rehberi, 2016). Günümüzde ise
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Ürgüp ve Göreme yöresindeki insanlar, yumuşak bu volkanik malzemeden ignimbritler ve
tüfleri oyarak içine oteller, meskenler, hatta bir jandarma karakolu bile yapmışlardır (Foto 1,
2 ve 3).

Foto 1 – Bizans Döneminde peribacaları içine oyulmuş ve kazılmış kiliseler ve meskenler.

Foto 2 - Ürgüp’teki ignimbritlerde açılmış yapay mağara otellerden biri: Cappadocia Cave Suites
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Foto 3 - Kapadokya'da Paşabağ mevkiinde peribacası içine oyulmuş jandarma karakolu
(Foto: Mehmet ZOR, 19.9.2015)

12.2. Gediz Nehri Yatağını Değiştirerek İzmir Körfezi Dolma
Sorununu Ortadan Kaldırmak:
Gediz Nehri’nin Antikçağ’daki ismi, Hermos’dur. İç Batı Anadolu Bölümü’ndeki
Murat Dağı’nın (2312 m) batısından kaynaklanır. 401 km uzunluğunda olup, 20.000 km2 su
toplama havzasına sahiptir. Kış ve ilkbaharda yatağından bol su akıtır; yazın ise çekik
dönemidir. Gediz’in ortalama debisi 59 m3/sn’dir. Gediz vadisindeki ovalar, verimli tarım
sahalarımızdır ve pamuk, tütün, tahıl ve üzüm buradaki yetiştirilen başlıca ürünlerdir.
Kaynaklandıktan sonra, Demirci’den gelen kollarla birleşerek doğu-batı yönlü Gediz grabeni
içine yerleşir. Kula batısında yatağı üzerinde Demirköprü Barajı bulunur. Demirköprü Barajı
ve HES’i; Manisa ilinde yer alır; sulama, enerji ve taşkın kontrolü amaçlı yapılmış olup,
1960’da işletmeye açılmıştır. Gövdesi toprak dolgu tipinde, 69 MW gücünde elektrik üretimi
ile yılda 193 GWh elektrik enerjisi üretimi sağlanır. Gövde yüksekliği 74 m olup, 48 km²lik
bir baraj gölü alanına sahiptir. 100.000 hektarlık bir alana sulama hizmet verir. Güneydoğuda
Akşehir’den gelen Alaşehir Çayı ile kuzeyden Akhisar’dan gelen Kum Çayı, Gediz Nehrine
katılır. Manisa’nın 20 km batısında Emirâlem Boğazını yararak açmış olan Gediz Nehri,
Foça’dan İzmir Körfezi’ne dolayısıyla Ege Denizi’ne ulaşır (Ertek, 2016).
Menemen Ovası ve dolayısıyla Gediz Deltası, güneyde İzmir Körfezi kuzeyinde
başlamakta, kuzeyde Eskifoça-Buruncuk paraleline kadar uzanmaktadır. Kuzeyde Eskifoça
Sırtları, kuzeydoğuda Dumanlı Dağı ve doğudaki volkanik Yamanlar Dağı (1075 m) ile
çevrili olan Gediz Deltası, 70-80 km2lik alana sahip olup, tamamen alüvyonlarla kaplıdır.
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Bunlar tamamen Gediz akarsuyunun getirip, burada yığdığı kum, kil ve siltlerden ibarettir.
Deltanın kıyı kesimleri, hemen her yerde bataklık-marş’larla (tuzlu bataklıklarla) işgal
edilmiştir. Kuzeybatıdaki Kırdeniz marşı bunların en büyüğüdür (Ardos, 1996).
1886 yılına kadar, Menemen’den güneye dönerek İzmir Karşıyaka’nın batısından
denize ulaşırken, İzmir Körfezi’ni hızla doldurması tehlikesi ve eski deltasını hızla
genişletmesi nedeniyle, güneye yönelik kuşuçuşu 12 km uzunluğundaki eski yatak, bir
düzenleme ile terkedilip, körfezin kuzeyine Foça’ya doğru şimdiki yatağına kavuşmuştur. Bu
yatak sayesinde, Gediz Nehri kuşuçusu 10 km dolayında yaklaşık 90º tamamen batıya
çevrilmiş ve İzmir Körfezinin güneyinin dolma tehlikesi de böylece -130 yılı aşkın sürediratlatılmıştır (Erinç, 1955; Ertek 2016). Ancak günümüzdeki Gediz Nehri, Karaburun
Yarımadasındaki Karaburun ve Mordoğan ile karşı kıyıdaki Foça arasındaki körfez bölgesi
olan İzmir Körfezinin kuzeyini hızla doldurmayı sürdürmekle beraber, körfezin derinliğinin 50-60 m dolayında olması bu dolma sürecinin daha birçok yüzyıl alacağı bir gerçektir.
Kısacası, Karaburun-Mordoğan-Foça arasındaki denizin Gediz Nehri’nin alüvyonları
tarafından tamamen doldurulması günümüzde söz konusu değildir. Uygun bir antropojenik
etki ile körfezin nehir alüvyonlarıyla doldurulması engellenmiştir. Ayrıca Gediz Nehri üzerine
1954-1960 yılları arasında inşa edilen Demirköprü Barajı da kaynak kesiminden taşınan
alüvyal malzemenin bir kısmını tutarak, nehrin aşağı kesimindeki ovalara ve deltaya siltasyon
taşınmasını engellemektedir (Şekil 2 ve 3)(Foto 4).
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Şekil 2 – Gediz Nehri ağız kesiminde 1886’larda yapılan yatak düzenleme çalışmaları ve insan eliyle
batıya döndürülen yeni yatağı (Kıyı çizgisi mavi; Gediz Nehri yeşil renkle çizilmiştir.)

363

Şekil 3 – Gediz Deltasının uydu görüntüsü_24.02.2017
(https://www.google.com.tr/maps/@38.5592419,26.7738777,45674m/data=!3m1!1e3?hl=tr).

Foto 4 – Gediz Deltası
(http://www.turizmhabercisi.com/gediz-deltasi-ve-kus-cenneti-satilik.html).
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12.3. Yapay Tombolo Oluşturarak İstanbul-Tuzla Tersanesini İnşa
Etmek:
Bir adayı karaya veya adaları birbirine bağlayan setlere tombolo denir. Bir kıyıdan
başlayarak ilerleyen bir kıyı oku zamanla, kıyının önündeki bir adaya kadar uzanır ve sonuçta
ona bitişir. Dolayısıyla basit bir tombolo oluşur (Erinç, 1971: 140).
İstanbul’un doğu ilçelerinden Tuzla sahilinde de gerek karaya bağlama setleriyle
bağlanan adalar ve gerekse adaları birbirine bağlama setleriyle bağlayan tombolo tipleri
gelişmiştir.
Tuzla Tersaneler Bölgesi; 1980’li yılların sonunda İstanbul’da Haliç ve Boğaz
civarında yerleşik tersane ve çekek yerlerinin şehir dışına taşınmasıyla Devlet tarafından
Gemi sanayicilerine tahsisi yapılan Tuzla Aydınlık Koyu; aradan geçen uzun seneler boyunca
gelişmesini sürdürerek, bugün Marmara Bölgesinin en büyük gemi inşa ve bakım yeri haline
gelmiş bulunmaktadır (http://www.tuzlaacenta.com/?p=64).
Tuzla’nın sahil kesiminde Kamil Abduş (Tuzla) Gölü; dalga ve akıntıların etkisiyle
Aydınlık Koyu’nun önündeki adaları birbirine birer bağlama seti ile birleşmesiyle oluşmuş
eski bir lagündür (Şekil 4). 1980’lerin sonunda Kamil Abduş Gölü’nün batısındaki karaya
doğal halde bağlı bulunan Sakız Adasının batı kesimindeki burundan antropojenik olarak
yapay bir bağlama seti yapılarak Aydınlık Koyu, yapay bir koya dönüştürülmüştür.
Dolayısıyla Eşek Adası da karaya bağlanınca buradan kuzey-kuzeydoğuya doldurma suretiyle
dalgaların bu alanı girmesini engellemek amacıyla bir de mendirek inşa edilmiş ve yaklaşık 2
km eninde ve 2 km boyunda 4 km2lik yapay bir Tuzla Tersane Koyu oluşturulmuştur (Foto
5). Dolayısıyla insan eliyle yapay olarak oluşturulan bu koyda fırtına ve dalga etkinliğine
kısmen kapatılmak suretiyle güvenlikli bir koy elde edilmeye insan eliyle sağlanmıştır.
Tuzla Tersaneleri, halen T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın
Tuzla Liman Başkanlığı denetimde çalışmalarını günümüzde sürdürmektedir. Tuzla
Tersaneler Bölgesinde; 32 adet özel tersane, 2 adet kamu tersanesi, 3 adet yapım kooperatifi,
2 adet çekek yeri, Deniz Kuvvetleri ve kamuya ait 4 adet yüzer havuz ve 1 adet taş havuzla
birlikte
özel
sektöre
ait
14
adet
yüzer
havuz
bulunmaktadır
(http://www.tuzlaacenta.com/?p=64).
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Şekil 4 – İstanbul-Tuzla ve Pendik’teki doğal tombolo gelişimleri (Erinç, 1971: 140).

Foto 5 – Fotoğrafın sağındaki Sakız Adası Burnu insan eliyle soldaki Eşek Adasına bağlanarak yapay
bir tombolo oluşturulmuş ve sonrasında kuzeye doğru bir mendirek de inşaa edilerek Tuzla Tersaneleri
oluşturulmuştur
(http://www.kocaeliarena.com/haber/tuzla-tersanesi-komutanligi-261-isci-alacak_h3047.html).
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12.4. Denizi Doldurarak Ordu-Giresun Havalimanını Yapmak
Dünyada havaalanlarının kuruluş yerleri çeşitlidir. Özellikle kıyıda olanlar; falez
gerilerindeki düzlükler, kıyı taraçaları, aşınım yüzeyleri gibi düz mekânlar kullanılmak
suretiyle inşa edilmişlerdir. Deniz doldurulmak suretiyle yapılan havalimanları ise
günümüzdeki bir başka kullanım şeklidir. Ordu İline yapılan “Ordu-Giresun Havalimanı”
isimli tesis buna Dünyadan 3. örneği oluşturur. Ancak, Ordu doğusunda Gülyalı’daki bu
tesise geçmeden önce, Dünya’daki diğer deniz üzerine doldurma suretiyle yapılmış ilk iki
havaalanı hakkında -kıyaslanması için- aşağıda kısa bilgiler takdim edilmiştir:
Deniz doldurulması suretiyle deniz üstüne yapılmış, 1925-1998 yılları arasında ve
kullanılmış olan Hong Kong Kai Tak Havalimanı, 1954-1998 yılları arasında ise, Hong
Kong Uluslararası Havalimanı olarak hizmet vermiştir. Deniz seviyesinden 9 m yüksekliğinde
olup, 3.390 m uzunluğunda asfalt bir piste sahipti. Kentte nüfusun artışı ve kentsel dokuda
gökdelenlerin gelişimi ile uçakların iniş kalkışlarında büyük sorunlar yaşandığından son
dönemlerinde dünyanın en zorlu 10 havalimanında biri olmuştur. 1998’den sonra terkedilmiş
olup, günümüzde kullanılmamaktadır. Yerine 30 km batısındaki Chek Lap Kok isimli ada
üzerine inşa edilen ve 2013’de açılan Hong Kong Uluslararası Havalimanı kullanılmaktadır
(Civil
Aviation
Department,
Government
of
Hong
Kong,
2013)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Kai_Tak_Airport) (Foto 6).
Japonya’nın güneyindeki Osaka kentindeki deniz doldurulması sonucu deniz üstüne
yapılan Kansai Uluslararası Havalimanı’nın yapımına başlangıç tarihi: 1987 ve açılışı:
1994’tür. Deniz seviyesinde 5 metre yüksekte olan 3.500 ve 4.000 m uzunluğunda iki asfalt
beton piste sahip olup, 2015 verileriyle 163.503 uçuşla, 16 milyonu uluslararası olmak üzere
23 milyon yolcu ve 720 bin ton kargo taşınmıştır (New Kansai International Airport Co., Ltd.
2015) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kansai_International_Airport) (Foto 7).
Ülkemizin 52. havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, Ordu'nun Gülyalı ilçesi
ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında, sivil kategorideki ülkemizde deniz üzerine inşa edilen
ilk havalimanıdır (Foto 8). Ordu il sınırları içersinde bulunmaktadır. Koordinatları: 40°58′00″
K - 38°04′00″ D. Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı
olup, Hong Kong ve Osaka’dan sonra deniz doldurulmak suretiyle yapılmış denizüstü
havalimanları arasında Dünya’daki 3. Havalimanıdır. Halen kullanılan ikinci havalimanıdır.
Temeli 23.7.2011’de atılmış, yaklaşık 4 yıl sonra 22.05.2015'te hizmete açılmıştır (Foto 9-1011). Deniz seviyesinden 1 metre yükseklikte yer alır. 3.600 pist uzunluğuna ve 45 m
genişliğine sahiptir. Havalimanı, Ordu’ya 19 km, Giresun’a 25 kilometre uzaklıkta olup,
Ordu’nun Gülyalı mevkiinde bulunur (www.ordugiresun.dhmi.gov.tr).
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Foto 6 ve 7 – Deniz doldurulmak suretiyle inşa edilmiş Dünya’dan iki havalimanına örnek: 1925-1998
yılları arasında kullanılmış, ardından terkedilmiş olan Hong Kong Kai Tak Havalimanı (solda, 1971
görüntüsü) ve 1994’de işletmeye açılan ve halen kullanılan Japonya’daki Kansai Uluslararası Havalimanı
(sağda,
2007
görüntüsü)
Civil
Aviation
Department,
Government
of
Hong
Kong
(https://en.wikipedia.org/wiki/Kai_Tak_Airport ve http://www.industrytap.com/worlds-largest-floating-airportin-tokyo-bay/3684).

Yaklaşık yarım yüzyılı aşkın süren bir mücadelenin sonucudur bu proje. Hikayesi
1956 yılına kadar uzanmaktadır. Belki daha öncesi de vardır, ama şimdilik bizim
ulaşabildiğimiz bilgilere göre; Ordu-Giresun havaalanı ile ilgili ilk çalışmalar 1956 yılında
başlatılmıştı. Bu konuda 6 Ekim 1956 tarihli Ordu Postası Gazetesi’nde yer alan bir haber şu
şekildedir: “Şehirden 12 kilometre uzakta bulunan Turnasuyu mevkiinde yapılması tasarlanan
havaalanın yerini tespit ve gereken etütleri yapmak üzere bir ekip şehrimize gelmiştir.”
(Yıldız, 2014). 1956’ların Ordu gazetelerine haber olan havaalanı projesi, ancak 60 yıl sonra
gerçek hayata geçirilmiştir.
Dolayısıyla, Ordu ilinin havayolu ulaşımı ile tanışması 2015 yılında gerçekleşmiştir.
22 Mayıs 2015 tarihinde açılışı yapılan ve ilk seferi 26 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşen
Ordu – Giresun Havalimanı Avrupa’da deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ilk
havaalanıdır. Yapılan dolgu alanı 1.770.000 metrekaredir. Yılda 3 milyon yolcu taşıma
kapasitesine sahip havaalanı 300 milyon TL maliyetle inşa edilmiştir. Ordu şehir merkezine
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yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan Ordu – Giresun Havaalanı 2015 yılında yaklaşık 200
bin yolcu; 2016 yılının ilk 5 aylık döneminde ise 750.000’e yakın yolcu taşımıştır (DHMİ,
2016). Proje kapsamında havalimanının tüm altyapı ve üstyapı unsurları için yaklaşık 7.435
metre uzunluğunda ve ortalama 5,5 metre yüksekliğinde 2 ila 9 ton ağırlığında taşlarla dolgu
yapılarak koruyucu bir mendirek inşa edilmiştir. Günde 2 bin seferle yaklaşık 36 milyon ton
taşın denize doldurulmasıyla yapılan havalimanının daha konforlu olması için piste “stone
mastic asfalt” dökülmüştür. Koruyucu mendirek için havalimanının yapımında 36 milyon ton
taş kullanılmıştır. 20.000 m2 alanlı bir terminal binası bulunur. Gerek Tirebolu-Espiye-KeşapGiresun-Bulancak-Piraziz-Havalimanı güzergâhından ve gerekse Fatsa-Kumbaşı-AltınorduGülyalı-Havalimanı güzergâhından her gün HAVAŞ otobüs servisi vardır. Havalimanının
açılışından günümüze kadar 1 yıllık sürede; 2015-2016 uçuşları itibariyle İstanbul (Atatürk ve
Sabiha Gökçen havalimanlarına), Ankara, İzmir’e seferler düzenlenmiştir. Günlük toplamda
karşılıklı yapılan geçen yılki 14 sefer, bu yıl 22 sefere çıkmıştır. Antalya, Bursa ve Kıbrıs ile
yurtdışına da özellikle Suudi Arabistan, Almanya ve Avusturya’ya seferler düzenlenmesi
planlanmıştır (www.ordugiresun.dhmi.gov.tr)(http://www.yesilgiresun.com.tr/gundem/ordugiresun-havalimanina-yeni-seferler-konuldu-h16809.html)(Ertek, 2017).

Foto 8 – Ordu-Giresun Havalimanı yapımı sürerken, havadan görüntüsü (22.4.2014)
(http://www.airporthaber.com/ordugiresun-havalimani-haberleri/ordugiresun-havalimani-havadangoruntulendi.html).
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Foto 9 – 2015 Mayıs ayında hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı (8.2.2016)
(http://www.ordugazete.com/ordu-giresun-buyuk-oynuyor/664/).

Foto 10 – Ordu-Giresun Havalimanı pisti ve THY uçağı (8.6.2016)
(http://www.yesilgiresun.com.tr/gundem/ordu-giresun-havalimanina-yeni-seferlerkonuldu4h16809.html).

Foto 11 - Ordu-Giresun Havalimanı (Ahmet Ertek arşivi, 29.2.2016).
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Uygulamalar
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Uygulama Soruları
1)

Konu ile ilgili kitapları gözden geçiriniz.

2)

Konu ile ilgili internet sitelerine başvurunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan faaliyetlerinin topoğrafya üzerindeki olumlu etkileri bahsine bakıldığında,
sonuçta insanın yararına olan yeni yer şekilleri ya da yer şekillenmeleri ortaya çıkmıştır. Bu
nedenlerle; bu konuda teorik bilgiden hareketle uygulamalı jeomorfoloji örnekleriyle konu
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla da insanın; Ürgüp ve Göreme’deki peribacalarını
oluşturan tüf ve ignimritlerde mağara tipi yerleşme şekilleri inşa etmesi, Gediz Nehri yatağını
değiştirerek İzmir Körfezi dolma sorununu ortadan kaldırması, doğal tombololardan hareketle
yapay tombolo oluşturarak İstanbul-Tuzla Tersanesi inşa etmesi, denizin doldurulmasıyla elde
edilen mekâna Ordu-Giresun Havalimanını yapması gibi dört farklı başlık altında ayrı ayrı
konuları aşağıda sunulmuştur. Bunlara genelde ülkemizden örnekler verilmiş ise de;
Dünyadan Çin’deki Sarı Irmak’ın taşkınlardan korunması için yatağını değiştirilmesi,
ABD’deki New York kentinde bulunan Manhattan Adası 1600’lerde yemyeşil bir ada iken;
kentleşmenin gelişmesi sonucu gökdelenlerle dolup günümüz dünyanın ticaret merkezine
dönüşmesi gibi birçok örnek daha ele alınabilir…
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Bölüm Soruları
1)
Gediz Nehri yatağını değiştirerek İzmir Körfezi’nin dolma sorununu ortadan
kaldırma gibi; Dünya’da başka hangi sahalarda bu kez taşkın amaçlı setler yapılarak nehir
yatağının yönü değiştirilmiştir? Bir örnek veriniz.
2)

Gediz Nehri Deltası öncesi Ege Denizine ulaşmadan hangi ovayı sular?

a)

Nif Ovası

b)

Kemalpaşa Ovası

c)

Foça Ovası

d)

Alaşehir Ovası

e)

Menemen Ovası

3)
Gediz Deltasının bulunduğu sahadaki tuzlu bataklıklar şeklindeki marşlarla
çevrili alana yerel olarak ne isim verilir?
4)

Nevşehir-Peribacaları Yöresinde günümüzde kaç tane yeraltı şehir vardır?

a)

1-2

b)

2-3

c)

4-5

d)

6-7

e)

10-12

5)
“İgnimbritlerde daha çok peribacaları gelişirken; tüfler üzerinde badlands
topoğrafyası gelişir.”
İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

6)
“Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın Kayalık Alanları” kaç yılında Birleşmiş
Milletler-UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmıştır?
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7)
bulunur?

Kapadokya'da Paşabağ mevkiinde peribacası içine oyulmuş hangi kamu kurumu

a)

Valilik

b)

Belediye

c)

Karakol

d)

Hastane

e)

Postane

8)
Ülkemizin 52. havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, Ordu'nun hangi
ilçesinde inşa edilmiştir?
a)

Ünye

b)

Perşembe

c)

Fatsa

d)

Gülyalı

e)

Altınordu

9)
Gediz Nehri üzerinde günümüzde bulunan ve kısmen de olsa Gediz’in sularını
olduğu kadar siltasyonu da önleyen barajının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Hırfanlı Barajı

b)

Demirköprü Barajı

c)

Sarıyar Barajı

d)

Çine Barajı

e)

Bayındır Barajı

10) Yapay olarak oluşturulan Tuzla Tersaneler Bölgesinde ada iken sonradan
antropojenik etki ile karaya bağlanan ve sonrasında bir de mendirek yapılan adanın ismi
nedir?
a)

Tuzla Adası

b)

Sakız Adası

c)

Marmara Adası

d)

Eşek Adası

e)

İmralı Adası
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Cevaplar
1) Çin – Sarıırmak (powerpoint sunumundan…)
2) e (Menemen Ovası)
3) Kırdeniz
4) e (10-12)
5) Doğru
6) 1985
7) Karakol
8) d (Gülyalı)
9) b (Demirköprü Barajı)
10) d (Eşek Adası)
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13. JEOEKOSİSTEM VE PLANLAMA MİMARİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde jeoekosistem kavramı üzerinde durulacaktır. Biyotik ve abiyotik
şekillendiriciler
vurgulanacaktır.
Jeossikositem
planlamasında
Çevresel
Etki
Değerlendirmelerin önemi ve nasıl yapıldığı ortaya konulacaktır. Son olarak kent ekolojisi ve
GAP örneği belirtilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çevresel Etki Değerledirme nedir?

2)

Kent ekolojisi nedir?

3)

Abiyotik faktörler nelerdir?

380

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Jeoekosistem Ve
Planlama Mimarisi

Kazanım

Jeoekosistem ve planlama ilkelerini
kavrar.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Ders notu, sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Jeoekosistem



Ekoloji



Biyotik faktörler



Abiyotik faktörler



Planlama



ÇED
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Giriş
Jeoekosistem kavramı “Peyzaj Ekolojisi” yerine kullanılmakla beraber, biotik ve
abiotik unsurlardan oluşan doğal ekosistemlerin kendi içinde var olan dinamik yapıya insanın
dahil olması ile ortaya çıkan yeni sisteme verilen bir isim olarak tanımlamak daha doğru
olacaktır. Coğrafyayı, Dünyanın doğal özelliklerini ve doğal ortam ile insan ilişkilerini
inceleyen bilim dalı olarak tanımladığımıza göre Jeoekoloji ve Coğrafya birbirinden çok da
uzak bilim dalları değildir demek yanlış olmayacaktır. Yirminci yüzyılda bilim ve
teknolojideki hızlı gelişme, insanın yaşam koşullarını iyileştirmiş özellikle tıp dünyasında
bilim ve teknolojik gelişmelerle insan ömrü ve yaşam kalitesi artmıştır. Ancak bununla
birlikte bu gelişme beraberinde yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnsan ömrünün
uzamasına yol açan bu olumlu gelişmeler hızlı nüfus artışına, nüfus yoğunluğunun artması da
mekân, enerji ve hammadde (tarımsal ve endüstriyel) sorunlarına yol açmıştır. Sözkonusu
sorunları çözmek amacıyla doğal ortamlardan aşırı faydalanma yoluna gidilmiştir. Bu
aşamada doğal ortamın bir parçası olduğunun bilincinde olmayan insan, bilimsel ve teknolojik
gelişmesinin ürünü olan yapay ortamlar oluşturma yolun gitmiştir. İnsanın ürettiği bu yapay
ortamlarda yoğun yapılaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan topografik yapıdaki
değişimler, su-toprak-bitki arasında var olan doğal döngüyü bozmuştur. Diğer yandan
konutlardan ve teknolojik malzemelerin üretimi ve kullanımı sırasında doğal ortama pek çok
zararlı madde atılmakta ve “çevre kirliğine “ yol açmaktadır. Yapay yaşama ortamlarının
getirdiği sorunlar en yoğun şekilde kent ekosistemlerinde yaşanmaktadır. Ülkemizde de
kentler nüfus yoğunluğunun baskısı altındadır. Sosyo-ekonomik sorunların kuvvetle
hissedildiği doğu ve güneydoğu kentlerinden özellikle başta İstanbul olmak üzere büyük
kentlere hızlı ve büyük miktarda göç yaşanmaktadır. Kente göç eden nüfusun büyük kısmı
gelişigüzel seçtikleri ve çoğunlukla devlete ait araziler üzerine yaptıkları kaçak binalarda
yaşamaktadır. Plansız ve düzensiz yapılaşma beraberinde altyapı sorunları ile birlikte pek çok
sorunu da getirmektedir. Kent ekosistemlerindeki çevre sorunlarını yok etmek ya da en aza
indirmek amacıyla jeoekolojik planlamalar yapılmalıdır, bu da ancak insan doğa arasındaki
ilişkiyi dengede tutmakla mümkündür.
Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan dünyamız üzerinde canlıların ortaya çıkması yaklaşık
3 milyon yıl önce olmuştur. Canlılar içinde en son dünya üzerinde yer alan insan sahip olduğu
zekâ ve düşünce yeteneği ile doğal denge içindeki yerini kabullenmek yerine yaşam ortamını
kendisi şekillendirmiştir. İnsanın doğal ortama ilk müdahelesi sulamalı tarım ile oluşturduğu
yapay iklim ile olmuştur. Ancak ilk zamanlar insan için faydalı olsa bile daha sonra
sulamanın yol açtığı sorunlarla karşı karşıya gelmeye başlamışlardır. Toprağın tuzlanması ve
bununla gelen kuraklık büyük uygarlıkların yok olmasına neden olmuştur. Örneğin, sulamalı
tarımı bulan Hititler bu sayede ekonomik olarak çok gelişmiş olmakla beraber aşırı sulama ile
gelen tuzlanma ekonomik olarak çökmelerine yol açmıştır. 1850 yılında, İngiltere’de başlayan
sanayi devriminin ardından insan yaşadığı çevreye daha çok müdahele etmeye başlamıştır.
Gelişen endüstri ile beraber büyük şehirler oluşmuş, sosyo-ekonmik olarak yeni sınıfların
ortaya çıkması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve insanın yaşam düzenini kendi isteği
doğrultusunda şekillendirmesi sonucunda oluşan büyük şehirler, pek çok çevre kirliliği
sorunun da beraberinde getirmiştir. Fiziksel çevrede meydana gelen kirlilik yanında psiko383

sosyal pek çok sorun insan hayatına girmiştir. İşte bu noktada, jeoekolojik planlama insanın
hayatına giren ve son derece yıkıcı olan bu sorunları gidermede zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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13.1. Jeoekosistemlerin Özellikleri
Kent ekosistemlerinin planlaması yapılmadan önce; kentsel ekosistemin tüketim
gereksinimleri ile jeokompleksin kaldırabileceği yük arasında dengeli ve kendini
yenileyebilen bir modelin saptanması zorunludur. Tablo 15 ve Tablo 16 de jeoekosistemi
oluşturan biyotik ve abiyotik faktörler yer almaktadır.
Tablo 15: Jeoekosistemi oluşturan abiyotik faktörler
Jeomorfolojik
Özellikler

İklim
Özellikleri

Toprak Özellikleri

Hidrolojik Özellikler

Eğim

Mikroiklim

Anataş

Su kaynakları

Bakı

Mesoiklim

Toprak gelişimi

Tabansuyu

Yükselti

Makroiklim

Toprak tipi

Taşkınlar (zaman ve
süre olarak) Suyun
niteliği

Jeomorfolojik
birimler
(dağ, ova …)

Toprak derinliği
Drenaj koşulları
Toprak suyu
Tekstür, strüktür
Toprağın kimyasal yapısı

Tablo 16: Jeoekosistemi oluşturan biyotik faktörler
Bitkiler
Flora elemanları
Güncel vejetasyon
Reliktler
Endemikler
Potansiyel doğal vejetasyon
Mikroorganizmalar

Hayvanlar
Güncel
elemanları

İnsanlar
fauna Doğal
ekosistemlere
uygulayan toplumlar

baskı

Potansiyel
doğal Doğal ekosistemlerin korunması
fauna
(nesli
tükenmiş
ve İçin baskı oluşturan sivil toplum
kuruluşları
tükenmekte olan)
Devlete bağlı kuruluşlar (Çevre
bakanlığı vb. )
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Biyotik faktörler içerisinde en etkili olarak insan karşımıza çıkmaktadır. İnsan diğer
canlı varlıklara göre çok farklı özellikler göstermektedir. İnsan dışındaki tüm canlı
popülasyonlarının üremesi belirli bir kural içinde olmakta, belirli bir aşamada yavaşlamakta
ve sabit birey yoğunluğuna ulaşmaktadır. Bu doğal popülasyon gelişimi insan için geçerli
değildir. Çünkü insan bilimsel ve teknolojik gelişme sayesinde popülasyonda denge aşaması
yerine nüfus patlaması olayını meydana getirmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişme sayesinde
aynı zamanda insan doğal koşullara bağlı olmaktan kurtulmuş doğal ekolojik koşulları kendi
isteği doğrultusunda değiştirmiştir. Bu gelişmeler beraberinde pek çok problemi de
getirmiştir. Bu problemler çevre sorunları olarak ifade edilmektedir. Hava kirliliği, su kirliliği,
toprak kirliliği, çevre sorunlarının başlıcaları olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 47).
YERLEŞMELER

Peyzaj
İklim

Hava Kirliliği

Rölief

Yol
Yapımı
Madencilik
Kayalar

Su

Baraj
Yapımı

Tarım
ve
hayvancılık
Toprak

Orman
Tahribi
Madencilik
Şekil 47: Doğal sistemler üzerinde insanın etkisi ve yol açtığı temel problemler
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13.2. Jeoekosistem ve Planlama
Jeoekosistem planlaması ile ilgili ilk basılı araştırma Gilbert tarafından 1917 yılında
yapılmıştır. Bu araştırmanın konusu Sacramento nehrinde (California), hidrolik makinalarla
enkaz taşıma teknikleri üzerine olmuştur. 1960 lar ve 1970 lerde jeoekolojik planlama “
yapısal coğrafya” içinde önemli bir bölümü işgal etmeye başlamıştır. Örneğin, “ Davidov
Planı” olarak isimlendirilen Sibirya’dan Orta Asya’ya su transferini sağlamak için yapılan
çalışma bu konudaki ilklerdendir. Özellikle Marksist ideoloji doğaya müdahele edip onu
kendine göre biçimlendirerek insanın daha da özgürleşeceğini dikte etmiştir. Aynı dönemde
Amerika Birleşik Devletlerinde de benzer çalışmalar coğrafya bilim dalı çerisinde yer almaya
başlamıştır. Bu konudaki ilk makale “US Geological Survey” de yayınlanan “ Nature to be
Commanded” olarak kabul edilmektedir. Bu makale özetle doğa kumandanımız öyleyse itaat
etmeliyiz fikrini savunmaktadır. Bu cümle ileriki yıllarda jeoekolojik planlamanın temelini
oluşturmuştur. 20 yy.da insan tahminlerin çok ötesinde doğal çevrede kalıcı değişimlere yol
açmıştır.
Pek çok ülke için su transferi önem taşımakta ise de berberinde pek çok problemi de
getirmektedir (Örneğin Türkiye de büyük umutlarla inşa edilen GAP projesi, toprakta
tuzlanmaya bağlı olarak tarımda umulan verim artışına ulaşılamamıştır.),
21. yy.ın ilk 10 yıllık diliminde jeoekolojik planlamaya daha çok önem verilmeye
başlanmış, insan doğayı korumak zorunda olduğunu çoğunlukla kabul etmiştir. Jeoekolojik
planlamanın kapsamı içinde yer alan uygulamalar şunlardır:
- Doğal kaynakların araştırılmasının teşvik edilmesi ( özellikle haritalandırılmaları)
- Doğal afetlerden kaçınılmasına yardımcı olmak (Doğal afetlerin tanımlanması,
orijinlerinin belirlenmesi ve izlenmeleri, oluşum sıklıkları, güçleri, değişimleri üzerinde
çalışmalar yapılması.)
- İnsan müdahelesinin hemen ardından değişik zaman ölçeklerinde jeoekosistemde
meydana gelecek değişimlerin öngörülmesi ( çevre planlaması için jeoekolojik dataların
toplanması).
- Korumaya değer alanların belirlenmesi ( koruma alanı kriterlerinin belirlenmesi).
- Bozulmuş doğal alanların restorasyonu için geçmişe ait verileri toplamak.
Bu açıklamaların ışığında jeomorfologlara jeoekolojik planlama içerisinde oldukça
önemli rol düşmektedir. Graf (1996) bu görevleri üç ayrı şekilde tanımlamaktadır. Bunlar:
1.

Ekonomik kuruluş ve idari organlardan bağımsız bir uzman olarak.

2.

Dışarıdan denetleyici olarak.

3.

Karar verme mekanizması içine dahil olarak.
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Doğal kaynakların araştırılması ve haritalandırılması, ulaşılabilirliğin sağlanması
açısından oldukça önem taşımaktadır. Özellikle endüstri faaliyetlerinde hammaddeye
ulaşılabilirlik özelliğe de sahip olacaklardır.
Doğal afetler ve bunların yol açacağı zararın önceden tahmin edilmesi için öncelikle
jeomorfolojik risk analizlerinin yapılması zorunludur
Jeoekolojik planlama yaparken jeoekosistemin sahip olduğu biotik ve abiotik faktörler
mutlaka gözönüne alınmalıdır. Hidroelektirik santrali veya otoyollar gibi büyük kapsamlı
projelerde “Çevresel Etki Değerlendirilmesi” raporlarının hazırlanması şart olmalıdır.

13.3. Jeoekosistem Planlamasında Çevresel Etki Değerlendirilmesi
Çevre kalitesinin korunması, doğal kaynakların kullanımının düzenlenmesi
konularında 10970’ten bu yana çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin en
önemlisi çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) ilkesinin bilimsel gelişimi ve yasal
uygulaması olmuştur. Çevresel etki değerlendirilmesini ilk kez yasalaştıran ülke ABD
olmuştur. 1969’da yürürlüğe giren NEPA (Ulusal Çevre Koruması Kanunu) adlı bir yasa ile
ABD’de tüm büyük projeler için ÇED raporu hazırlanması zorunlu olmuştur. Ülkemizde 1983
yılında 2872 sayılı kanun ile ÇED raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. ÇED raporları
hazırlanırken çok değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bunların içinden Engellman tarafından
hazırlanmış olan yöntem Çed raporlarının hazırlanmasında en başarılı olanlardandır.
Engelmann’a göre başarılı bir ÇED raporu altı adımdan oluşmalıdır (Şekil 48).

1

• Amaç

2

• Bilgi Toplama

3

• Analiz

4

• Rapor Hazırlama

5

• Sosyal ve Ekonomik Yapı

6

• Sonuç
Şekil 48: ÇED konusunda bir model örneği

388

İlk adımda ilgili uzmanlar tarafından hazırlanacak ÇED raporundan neler
beklenildiğini belirtmek olmalıdır. Burada amaç, olası sorunların baştan belirlenmesi ve bu
yolla ÇED raporunun doğru hedeflere yönlendirilmesidir.
İkinci adım, temel bilgilerin derlenmesidir. Bu adımda belirlenen her konu başlığı için
uzman grupları oluşturulur.
Üçüncü adım uzman grupları tarafından sunulan temel bilgilerin analizidir. Projenin
cevre sorunları açısından bilinen ve bilinmeyen yönleri değerlendirilir.
Dördüncü adım ÇED raporunun hazırlanmasıdır. Uzman
doğrultusunda projeyi gerçekleştirecek olan kuruluş hazırlamaktadır.

ekibin

önerileri

Beşinci adım, ÇED raporunun sosyo-ekonomik bölümünün hazırlanmasıdır. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde projenin yapılacağı yöre halkının istekleri ve çıkarları gözönüne
alınmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde çıkarılmış kanunlar ve sivil toplum kuruluşlarının
çabaları sonucunda yöre halkının istekleri ve çıkarları öncelikle değerlendirilmektedir.
Altıncı adım, sonuç ve ortaya çıkan etkilerin gözden geçirilmesidir.
ÇED raporunun hazırlanıp sunulması sorunların çözülmesi anlamına gelmemekle
birlikte proje uygulayıcısının yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin izlenmesinde
önemli olmaktadır.
Ayrıca risk analizlerinin yapılması oluşacak hasarların minimumda tutulması için
gereklidir. Örneğin insanın içme suyu ve sulama ihtiyacı için kurduğu barajlar, doğal gaz ve
petrol için oluşturduğu boru hatları permofrostun erimesine, bataklıkların oksitlenmesine ve
ormanlık alanların daralmasına yol açmaktadır. İtalyan jeomorfologlar risk analizleri ve
zararların haritalanmasında öncülük etmişlerdir ( Guzzetti vd. 1999). İtalya ‘da 1950-2000
yılları arasında oluşan 521 heyelan sonucunda 4408 kişi mağdur olmuştur 1040 kişi sel
sonucu ölmüştür. Vaiont vadisinde 1963 yılında yaşanmış olan sel ve heyelan felaketi oldukça
büyük can ve mal kaybına neden olmuştur.
Yaşanan bu felaketler risk analizlerinin yapılmasını zorunlu lılmaktadır ve günümüzde
pek çok ülke risk analizleri olası hasaların önüne geçmeye çalışmaktadır.
R=H X V X E
R= Risk
H= Olası zarar
V=Hassasiyet
E= Tehdit unsurları

389

13.4. İnsanın Yapıtı Kent Formları
Kent ekosistemlerinin planlaması yapılmadan önce; kentsel ekosistemin tüketim
gereksinimleri ile jeokompleksin kaldırabileceği yük arasında dengeli ve kendini
yenileyebilen bir modelin saptanması zorunludur. Kent jeoekosistemlerini oluşturan abiyotik
faktörlerin özellikleri kentsel planlamada mutlaka gözönüne alınmalıdır. Örneğin; abiyotik
faktörler içinde yer alan İklim faktörleri; jeoekosistemdeki canlı ve cansız faktörler üzerinde
etkili olduğu gibi bu sistem içindeki doğal ve yapay oluşumlarda ikim üzerinde etkili
olmaktadır. Sıcaklık, rüzgâr, yağmur gibi klimatik faktörler yanında jeomorfolojik ve
hidrolojik özellikler gibi coğrafi faktörler de etkili olmaktadır. Bu nedenle aynı iklim
bölgesinde yer alan kent jeoekosistemleri ile orman ekosistemleri arasında iklim bakımından
farklılıklar oluşmaktadır. Örneğin kentler açık alan ve ormanlık alanlara kıyasla daha sıcak
olmaktadırlar. Kentlerde yer alan binalara ait duvarlar ve çatılar ile asfalt yollar açık alanlara
göre daha büyük ışınlanma yüzeyine sahiptirler, bu nedenle daha çok güneş enerjisi absorbe
ederler ve ısı adacıkları oluştururlar. Bu ısı adacıkları kentler üzerinde alçak basınçlı bir bölge
oluşmasına yol açar ve bu durum kırsal alandan kente doğru az veya çok sürekli rüzgâr
oluşumuna neden olur. Kent jeoekosistemlerinde oluşan ısı adacıklarının nedenleri şunlardır;

Kent içindeki beton, taş, asfalt gibi katı cisimler ısıyı kent çevresindeki yeşil
alanlara göre 10 kez daha fazla iletmekte bu nedenle de kentler gündüzleri çok ısınır. Gece de
yapı yoğunluğuna göre ısı kaybı az olmaktadır. Çünkü kent üzerindeki yoğun kirli hava
karasal radyasyonu çok azaltır.

Konutlardan ve endüstri kuruluşlarından havaya yüksek oranda sıcaklık
verilmektedir. Bunun miktarı güneşin verdiği sıcaklığın %40 ına kadar çıkabilmektedir.
Aynı şekilde kent jeoeosistemlerinde su ekonomisi orman ve açık alanlara göre
farklılık göstermektedir. Kent jeoekosistemleri için tabansuyu özellikleri ve su toplama
havzalarındaki yüzeysel akış karakteristikleri su gereksinimi için büyük önem taşımaktadır.
Su ekonomisi sıcaklık ekonomisini de etkilemektedir. Kentlerde bina çatılarına ve asfalt
yollar ile meydanlara düşen yağış, yüzeysel akış ile kayba uğramaktadır. Bu nedenle kent içi
hemen kurumakta ve ısınmaktadır. Bu nedenle kentlerde hava nemi diğer ekosistemlere göre
az olmaktadır. Ayrıca kent atmosferinde katı partikül miktarı çok olduğu için sık sık sis
olmakta, hava neminin az olması ve sık sis oluşumu sağanak yağışları artırmaktadır. Yapılan
çalışmalar Avrupa kentlerinde sağanak yağışlı gün sayısının açık alanlara göre %13 ile 63
oranında daha fazla olduğu belirlenmiştir. İstanbu jeoeksitemi ile ilgili çalışmasında Erinç
(1987) , ana yolların suyolları üzerine yapılmış olmasının su baskınlarına yol açtığını
belirtmektedir.
Kent jeoekosistemlerinde rüzgar dolaşımı ve hızı binaların şekline, çevresinin
topografik yapısı ve iklimine, yol ve meydanların miktar ve büyüklüğüne bağlı olarak
değişmaktedir. Bu nedenle kentsel planlama sürecinde bu faktörler de göz önüne alınmalıdır.
Planlama yapılırken aynı zamanda toprakların derinliği, mekanik özellikleri, üzerinde geliştiği
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anakaya gözönüne alınmalıdır. Toprak özelliklerinin incelenmesi iki açıdan önem
taşımaktadır.
1.
Bina, tünel gibi kentsel dokuyu oluşturan elemanların yapılacağı jeolojik temel
bakımından
2.

Yeşil kuşak oluşturmak için dikilecek bitki türleri açısından.

Jeoekolojik planlama yaparken jeoekosistemin sahip olduğu biotik ve abiotik
faktörler mutlaka gözönüne alınmalıdır. Hidroelektirik santrali veya otoyollar gibi büyük
kapsamlı projelerde “Çevresel Etki Değerlendirilmesi” raporlarının hazırlanması şart
olmalıdır.

13.5. Jeoekosistem Planlaması İçin Bir Örnek: Gap Projesi
Bölgeler arası sosyal ve ekonomik farklılığın ortadan kaldırılması amacıyla başlanan
Güneyoğu Anadolu Projesi 22 baraj yapımını öngrmektedir. Proje tamamlandığı zaman
bölgede büyük göller yer alacak, sulama kanallarının yapılması ile beraber yöre ekosistemi
tamamiyle değişecektir. BU değişim sonucunda özellikle yöredeki endemik bitki ve hayvan
türleri başta olmak üzere doğal hayat zarar görecektir.
1995 yılında Şanlı Urfa tünellerinin açılması ile Harran Ovasında sulu tarıma
geçilmiş, bununla beraber yörede ürün çeşitliliği ve üretim artışı olmuştur. Örneğin pamuk
üretimi %20 den % 85 e yükselmiştir (Doğanoğlu, 2010). Ancak yıllar içerisinde Harran
Ovasının morfolojik yapısı nedeniyle taban suyu seviyesinin yükselmesi tuzlanma
problemine yol açmıştır. Bilimsel metodlardan uzak, geleneksel salma sulama yönteminin
kullanılması özellikle ovanın güneyinde önemli oranda tarım toprağı ürün veremeyecek
duruma gelmiştir. Ayrıca yıl içinde birden fazla ürün alabilmek için kullanılan
kimyasallarda otröfikasyona yol açmaktadır.
Bölgenin kalkınması için çok sektörlü olarak planlanan projede ne yazık ki yöre
halkının bilinçlendirilmesi çalışmaları eksik kalmış, insan faktörü göz ardı edilmiştir.
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Uygulamalar
1)

GAP’ı yerinde inceleyiniz.

2)

Bir ÇED raporu inceleyiniz.

3)

Ekosistemi oluşturan unsurlar arasındaki etkileşimi inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)

GAP’ın iklim üzerinde etkisi var mıdır?

2)

ÇED raporunda hangi faktörler incelenmiş?

3)

Ekosistemi oluşturan unsurlar arasındaki etkileşime örnek veriniz.

393

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
21. yy.ın ilk 10 yıllık diliminde jeoekolojik planlamaya daha çok önem verilmeye
başlanmış, insan doğayı korumak zorunda olduğunu çoğunlukla kabul etmiştir. Jeoekolojik
planlamanın kapsamı içinde yer alan uygulamalar şunlardır:
Doğal kaynakların araştırılmasının teşvik edilmesi ( özellikle haritalandırılmaları)
Doğal afetlerden kaçınılmasına yardımcı olmak (Doğal afetlerin tanımlanması,
orijinlerinin belirlenmesi ve izlenmeleri, oluşum sıklıkları, güçleri, değişimleri üzerinde
çalışmalar yapılması).
İnsan müdahelesinin hemen ardından değişik zaman ölçeklerinde jeoekosistemde
meydana gelecek değişimlerin öngörülmesi ( çevre planlaması için jeoekolojik dataların
toplanması).
Korumaya değer alanların belirlenmesi ( koruma alanı kriterlerinin belirlenmesi).
Bozulmuş doğal alanların restorasyonu için geçmişe ait verileri toplamak.
Bu açıklamaların ışığında jeomorfologlara jeoekolojik planlama içerisinde oldukça
önemli rol düşmektedir. Graf (1996) bu görevleri üç ayrı şekilde tanımlamaktadır. Bunlar:
1.

Ekonomik kuruluş ve idari organlardan bağımsız bir uzman olarak.

2.

Dışarıdan denetleyici olarak.

3.

Karar verme mekanizması içine dahil olarak.

Doğal kaynakların araştırılması ve haritalandırılması, ulaşılabilirliğin sağlanması
açısından oldukça önem taşımaktadır. Özellikle endüstri faaliyetlerinde hammaddeye
ulaşılabilirlik özelliğe de sahip olacaklardır.
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Bölüm Soruları
1)
Biotik ve abiotik unsurlardan oluşan doğal ekosistemlerin kendi içinde var
olan dinamik yapıya insanın dâhil olması ile ortaya çıkan yeni sisteme verilen isim hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
a)

Jeoekosistem

b)

Biyoloji

c)

Biyosfer

d)

Ekoloji

e)

Biyoekoloji

2)
Plansız ve düzensiz yapılaşma beraberinde altyapı sorunları ile birlikte pek
çok sorunu da getirmektedir. Kent ekosistemlerindeki çevre sorunlarını yok etmek ya
da en aza indirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmak zorundadır?
a)

Yapılaşmalar

b)

Kentleşme

c)

jeoekolojik planlamalar

d)

Arz-Telep dengesi

e)

Hizmet üretmek

3)
Biyotik faktörler içerisinde en etkili olan unsur hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
a)

Mantar

b)

Virüs

c)

Bakteri

d)

Balıklar

e)

İnsan
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4)
Jeoekosistem planlaması ile ilgili ilk basılı araştırma kim tarafından
yapılmıştır?
a)

Gilbert

b)

Davis

c)

Hutton

d)

Penk

e)

Strabon

5)
Aşağıdakilerden hangisi jeoekolojik planlamanın kapsamı içinde yer alan
uygulamalardan değildir?
a)
Doğal
haritalandırılmaları)

kaynakların

araştırılmasının

teşvik

edilmesi

(

özellikle

b)
Doğal afetlerden kaçınılmasına yardımcı olmak (Doğal afetlerin tanımlanması,
orijinlerinin belirlenmesi ve izlenmeleri, oluşum sıklıkları, güçleri, değişimleri üzerinde
çalışmalar yapılması.)
c)
İnsan müdahelesinin hemen ardından değişik zaman ölçeklerinde
jeoekosistemde meydana gelecek değişimlerin öngörülmesi (çevre planlaması için jeoekolojik
dataların toplanması).
d)

Korumaya değer alanların belirlenmesi (koruma alanı kriterlerinin belirlenmesi).

e)

Doğal alanların restorasyonu

6)
Jeomorfologlara jeoekolojik planlama içerisinde oldukça önemli rol
düşmektedir. Graf
(1996) bu görevleri üç ayrı şekilde tanımlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
a)

Karar verme mekanizması içine dahil olarak

b)

Kararı jeologlara ve çevrebilimcilere bırakmak

c)

Sorunları tespit etmekle yetinmek

d)

Haritalama yapmak

e)

Panoramik yorumlar yapmak

396

7)
Türkiye de büyük umutlarla inşa edilen GAP projesi, hangi nedenlerle
bekleneni verdiği söylenemez?
8)
Çevresel Etki Değerlendirilmesi nedir? Çevresel Etki Değerlendirilmesi
hangi faktörleri içerir?
9)

Çevresel Etki Değerlendirilmesinin aşamaları nelerdir?

10) Bölgeler arası sosyal ve ekonomik farklılığın ortadan kaldırılması amacıyla
başlanan Güneyoğu Anadolu Projesi 22 baraj yapımını öngörmektedir. Proje
tamamlandığı zaman bölgede büyük göller yer alacak, sulama kanallarının yapılması ile
beraber yöre ekosistemi tamamiyle değişecektir. Bu değişim sonucunda özellikle
yöredeki endemik bitki ve hayvan türleri başta olmak üzere doğal hayat nasıl
etkilenecektir?

Cevaplar
1a – 2c – 3e – 4a -5e -6a – (7-10 arası sorular için metni inceleyiniz)
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14. İNSAN-ORTAM ETKİLEŞİMİ İLE ANTROPOJENİK
ŞEKİLLERDE VE ŞEKİLLENDİRMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kavram olarak çevre ve temel çevre sorunları, tarihsel süreçte insan ortam
ilişkileri, Yerleşim alanlarındaki jeomorfolojik değişim ve Antropojenik jeomorfolojide
sürdürebilirlik konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çevre kavramı ve Coğrafya – çevre ilişkisi nedir?

2)

Tarihi süreçte insan ortamı nasıl kullanmıştır?

3)

Mekana uygun yerleşme ne demektir?

4)

Antrojojenik jeomorfolojide sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İnsan - Ortam Etkileşimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Çevre
ve
Coğrafya Ders notu, ppt sunum, video
arasındaki
kavramsal anlatım, hazırlık soruları
ilişkişleri anlar Tarihsel
süreçte
insam
ortam
ilişkilerinin temelini kavrar

Antropojenik Şekillerde Ve Ana
yer
şekillerini Ders notu, ppt sunum, video
Şekillendirmede
antropojenik
jeomorfoloji anlatım, hazırlık soruları
Sürdürülebilirlik
açısından
yorumlar.
Yerleşim
alanlarındaki
jeomorfolojik degradasyonu
öğrenir.
Sürdürülebilirlik
kavramını
antropojenik
jeomorfolojide değerlendirir.
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Anahtar Kavramlar


Çevreci determinizm



Possibilizm



İnsan – ortam ilişkisi



Kentsel dönüşüm



Çevre yönetimi



Sürdürülebilirlik
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Giriş
Antropojenik jeomorfoloji ile ilgili yaklaşımlarda ele alınması gereken konulardan bir
de insan – ortam ilişkileri çerçevesinde çevre kavramıdır. Çünkü tıpkı doğayı ilgilendiren
diğer bilim dallarında olduğu gibi antropojenik jeomorfoloji de doğanın özellikle katı yeryüzü
bölümünü ilgilendiren bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle antropojenik jeomorfoloji içerisinde
çevre kavramını, tarihi süreçte insan – ortam ilişkilerini ve bu ilişkilerin bu gününü, ana yer
şekillerinin kullanımı açısından mevcut durumu anlamak önemlidir.
Bu çerçevede insan yerleşmeleri ve yerleşme alanları dışındaki diğer faaliyetler ve tüm
bu faaliyetlerin katı yeryüzünde bıraktığı antropojenik izler aynı zamanda gelecek nesillerin
yaşam haklarını elinden alan birer çevre sorunu haline gelmişlerdir. Bu çerçevede diğer
alanlarda olduğu gibi insan – ortam ilişkisinde jeomorfolojik anlamda da sürdürülebilirlik,
antropojenik coğrafya için ayrı ve önemli bir çalışma konusu olmalıdır.
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14.1. Kavram Olarak Ortam ve Sorunları
Çevre kavramı, içerisinde doğal, tarihi, kültürel ve sosyolojik birçok konuyu kapsayan
geniş bir kavramdır. Bugün çevre denildiğinde akla daha çok doğal etmen ve süreçleri içeren
fiziksel bir yapı gelse de, bu kavram bundan daha fazlasını içermektedir.
Genel çerçeve içerisinde bir çevre tanımı yapmak gerekirse, canlı ve cansız varlıkların
bir arada bulunduğu, birbirleriyle enerji ve madde alış verişi şeklinde iletişim halinde olduğu
ortam akla gelmelidir. Gerçekten çevre sadece fiziksel bir yapı olmayıp yukarıda da ifade
edildiği gibi beşeri unsurları da barındırmaktadır.
Öte yandan çevre kavramı genel kabul görmüş ve sıkça kullanılmaktaysa da daha
spesifik çalışmalar içerisinde ortam ve ekosistem kavramları da bu tanıma uyan kavramlardır.
Özellikle içerisinde birçok bilimi barındıran Coğrafya açısından bu kavram daha çok ortam
olarak kullanılmaktadır. Çünkü bir mekan bilimi olan Coğrafya da çevreyi bir mekan üzerine
dayalı olarak algılamaktadır. Burada mekan ise öncelikle yeryüzüdür. Yani yer, atmosfer ve
su küreyi içine alan geniş bir mekan algısıdır. Ve Coğrafya bu kavram üzerinden kendi
ekollerini geliştirmiştir. 1900’lü yılların başlarında ünlü coğrafyacı Friedrich Ratzel (1844 –
1904)’in başını çektiği akımda yer alan coğrafyacılar, insan faaliyetlerini fiziki coğrafya
unsurlarının etkilediği, başka bir ifade ile insanı fiziki çevrenin yada ortamın şekillendirdiği
yorumuna dayalı olarak “çevreci determinizm”i geliştirmişlerdir. Buna karşılık daha sonraki
yıllarda Paul Vidal de la Blanche (1845 – 1918) gibi coğrafyacılar ise ortamın insana sunduğu
imkanların nasıl kullanılacağını yine insanların belirleyebileceğini savundukları
“possibilizm” yorumunu geliştirmişlerdir.
İnsan - ortam yada insan – çevre etkileşiminde temel çıkış noktasının ne olması
gerektiği bu gün ise halen bir tartışma konusudur. Çünkü bugün insan bulunduğu ortamın
fiziki özelliklerini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirebilmektedir. Yerleşim alanlarının
açılması için gerektiğinde tepeler, akarsu vadileri yok edilebilmekte, yada yüzey örtüsü
değiştirilerek (ormanların kesilmesi, barajlar yapılarak büyük su kütlelerinin oluşturulması
gibi) yeryüzü – atmosfer arasındaki enerji alışverişini, dolayısıyla lokal iklimleri
değiştirebilmektedirler.
İnsan her ne kadar lokal alanlarda yüzeyi değiştirerek bazı çevresel değişimlere neden
olsa da yine de yerleşmenin ve insan faaliyetlerinin sınırını belirleyen unsurlar fiziki coğrafya
unsurlarıdır. Okyanus ve denizler gibi büyük su kütleleri, dağların belli bir seviyeden sonraki
üst kesimleri (coğrafi enleme bağlı olarak değişebilmektedir), çöl alanları temel sınırlayıcı
faktörler olmakla birlikte akarsu ve deniz kenarları ile verimli ovaların bulunduğu alanlar
genel çekim merkezleri olmuştur.
Yeryüzünün temel bileşenleri olan dağlar, ovalar ve platolar sahip oldukları özellikler
açısından farklı şekillerde yerleşmeye sahne olmuşlar ve dolayısıyla günümüzde çevre
sorunlarını farklı şekillerde yaşamaya başlamışlardır.
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14.2. Tarihsel Süreçte İnsan – Ortam Etkileşimi
Günümüz çevre sorunları ile bunun temel yüzey şekillerinde görülen nüfus ve
yerleşme ile olan etkileşimini açıklamadan önce, tarihsel süreçte yerleşmeleri şekillendiren
etmen ve süreçler ile çevre sorunlarının ortaya çıkışı ve günümüze kadar gösterdiği gelişimi
ele almakta yarar vardır.
İnsanoğlunun avcı - toplayıcı düzenden yerleşik tarıma geçişi yeryüzünün sistematik
kullanımı açısından bir milat olarak görülebilir. Şöyle ki; son buzul döneminin sona erdiği
döneme denk gelen Paleolitik’te (M.Ö. 10.000) basit taş aletlerle yapılan avcılık ve
toplayıcılık o dönem insanının temel yaşam kaynağı idi. Bu dönemin fiziki şartları, iklimlerin
yaşam alanları açısından daha büyük ölçekte uygun ortama izin verdiği ve insanın
mağaralardan yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladığı dönemdir. Nitekim Neolitik’e
gelindiğinde (M.Ö. 8000 – 5000) artık insanoğlu mağaralardan çıkıp deniz ve akarsu
kenarlarında yaşam alanları kurmaya başlamıştır. Bu dönem yerleşme ve nüfus açısından
farklı bir morfolojik birimin, kıyı alanlarının da kullanıma başlandığı bir dönem olmuştur.
Bununla birlikte insanoğlu tarımı keşfederek yerleşik hayatın ilk adımını da atmaya
başlamıştır. Bu süreci şekillendiren, dünya üzerinde farklı gelişme düzeylerini ortaya çıkaran
etmen ise coğrafi özellikler olmuştur. Bu noktada Prof. Jared Diamond’un 1997 yazdığı
Tüfek, Mikrop, Çelik adlı kitabı, dikkat çekici bir noktayı ortaya koymaktadır. O’na göre
dünya üzerinde kazananlar ile kaybedenleri belirleyen coğrafyalardır. Burada vurgu yapılan
kavram, fiziki coğrafya özelliklerinin (iklim, bitki örtüsü ve jeomorfoloji) dünya üzerinde o
dönem yaşayan toplulukların gelişmişlik düzeylerini, dolayısıyla bugünün zengin ve fakir
topluluklarını belirleyen temel unsur olduğudur. Gerçekten Neolitik içerisinde ilk tarımın
görülmeye başladığı yerlerden olan “Verimli Hilal”den yayılan bu gelişmişlik düzeyi zaman
içerisinde Verimli Hilal’e yakın coğrafyaları da etkisi altına almıştır. Köpek, koyun, keçi, at
gibi hayvanların evcileştirilmesi ve insana yardımcı olması, dayanıklı tarım ürünlerinin
(özellikle buğday) tarımının başlaması ve yiyeceklerin depo edilebilmesi, o dönemde
dünyanın farklı bölgelerinde aynı fiziksel koşullar altında olmayan, diğer bir ifade ile hala
avcı toplayıcılıkla gününü tamamlayan toplumlara karşı bir avantaj doğurmuştur. Bugün
özellikle dünyanın kuzey yarım küresi üzerinde, 40o – 70o enlemleri arasında yer alan ülkeler
Verimli Hilal’in sunduğu imkanlarla refah seviyesi yüksek toplumları ortaya çıkarırken,
dünyanın geri kalanında yer alan topluluklar ise genel olarak geri kalmış veya gelişme
yolunda olan ülkeler olarak anılmaktadır. Bu süreçte özellikle 15. yüzyılın sonunda Coğrafi
Keşifler ve deniz yolculukları ile başlayan sömürgecilikte de etkili olmuştur. Ancak detaya
inilirse sömürgeci ülkelerin daha çok Verimli Hilal’e yakın olan Avrupa ülkelerinin olması da
tesadüfi değildir.
Bu şekilde gelişen insan – ortam ilişkisinde temel nokta ortamın insana sunduğu
imkanlar olmuştur. Daha önce de ifade edildiği gibi determinist bir yaklaşımın ifadesi olan bu
süreç 1850’lerde başlayan Sanayi Devrimi ile değişim göstermeye başlamıştır.
Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan sanayileşme süreci sadece doğal kaynakların hızla
tüketilmeye başlandığı ve oluşan atıkların çevre sorunlarına yol açtığı bir dönemin başlangıcı
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olmamış, aynı zamanda dünya nüfusunda hızlı artışların olduğu bir dönemin başlangıcı
olmuştur. Sanayi Devrimi’ne kadar 800 milyon civarında olan toplam dünya nüfusu aradan
geçen 150 – 160 yıl içerisinde yaklaşık on kat artarak 7 milyarı geçmiştir. Bu bile tek başına
bir çevre sorunu teşkil etmektedir. Çünkü artan nüfusun barınma ve beslenme gibi temel
ihtiyaçları da giderek atmakta, bu durum da doğal alanlar üzerinde baskı oluşturarak
degradasyonel ekosistem değişimlerine ve kirliliğe yol açmaktadır. Bu süreçte “possibilist”
görüş olarak da ifade bulan insanın mekanı nasıl kullandığı ile ilgili yaklaşımın veya insanın
mekan özelliklerini nasıl değiştirebildiğinin anlaşılması önem kazanmıştır.

14.3. Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
Çevre Yönetimi kavramı, özellikle son yıllarda çevre sorunlarının artışına paralel
olarak sıkça kullanılmaya başlayan bir ifade haline gelmiştir. Bu kavramı çevre tanımına
paralel olarak düşünmek ve bu çerçevede canlı ve cansız varlıkların bir ekosistem bütünü
içerisinde birbirleri ile olan enerji ve madde döngüsünün korunması, geliştirilmesi ve
değerlendirilmesinde bir sistemin kurulması olarak tanımlamak mümkündür. Ancak burada
unutulmamalıdır ki doğal süreçler halinde milyonlarca yıldır devam eden bir döngüsel
sistemin kurulması yada yönetilmesi bu kavramın bir parçası değildir. Burada esas yönetim
modeli insan ile ortam arasındaki ilişkinin yönetilmesidir.
Bu yönetimin Türkiye ölçeğinde gerekli dengeye ve sürdürülebilirliğe ulaştığını
söylemek mümkün görülmemektedir. Türkiye’de özellikle çevre koruma konusunun
Anayasa’ya girdiği 1980’li yıllardan günümüze süregelen kurumsal arayışlar ve politik
süreçler 1992 Rio Çevre Zirvesi’nin ardından daha korumacı bir hale gelmiştir. Kirleten öder
prensibi içerisinde önleyici tedbirlerden çok onarıcı yaklaşımların öne çıktığı bu dönem,
kamuoyu bilincinin de arttığı bir dönem olmuştur. Buna rağmen yine bu dönemde kıyı
yapılarının bozulması, kentleşmede yaşanan sorunlar, tarım alanlarının tarım dışı kullanıma
açılması, dağlık alanların degradasyonu, akarsu havzalarında görülen tahribatlar,
ormansızlaşma gibi temel sorunlar gündemdeki yerini almıştır.
AB üyelik süreci ve çevre faslının açılmasıyla kurumsal ve yasal tedbirlere yönelik
yeni gelişmeler olsa da uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve sosyo-politik tercihler bugün
de doğal alanlar üzerindeki baskıların devam etmesine neden olmaktadır. Bu arada, daha çok
kirlenme ile anılan çevre sorunlarının üzerine reliefte değişikliğe neden olan antropojenik
kökenli büyük yapısal değişimler de eklenmiştir.
Böylece görülmektedir ki insanın doğaya müdahalesi hangi boyut ve süreçte olursa
olsun çevre sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu müdahale ile ilgili olarak günümüzde
daha çok doğal alanların (orman, mera vb.) bozulması ve kirlenme konuları biliniyor olsa da
temel morfolojik birimlerde (dağlar, platolar, ovalar) görülen değişimler de bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Yerleşim alanlarında yüzey şekillerinin tahribi ile reliefin değiştirilmesi, kıyı
alanlarında dolgu yoluyla yapılan değişiklikler, madencilik faaliyetleri (özellikle açık
işletmeler) gibi kullanım koşullarıyla jeomorfolojik birimlerde değişimlere neden
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olunmaktadır. Antropojenik jeomorfoloji kavramı içerisinde değerlendirilebilecek bu
kullanım modelleri aynı zamanda birer çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özetlenen bu sorunlara karşılık günümüzde ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma
modeli ise kalkınma çabalarında gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının göz önüne alınması,
dolayısıyla doğal kaynakların tüketiminde gelecek nesillerin de haklarının olduğunun kabul
edilmesine dayanmaktadır. Bu çerçevede atmosferin, hidrosferin ve litosferin kullanımında
sürdürebilir modellerin oluşturulması genel hedeflenmektedir. Konumuz itibariyle öncelikle
litosferin, yani katı yerkürenin doğru ve sürdürülebilir kullanımı, antropojenik
jeomorfolojinin konuları içerinde yer almalıdır. Başka bir ifade ile eğer insanoğlu katı
yeryüzünü kullanarak ortaya çıkmasına neden olduğu morfolojik değişimleri bu haliyle
sürdürmeye devam ettiği taktirde, gelecek nesiller için ortaya çıkacak sorunlar bir yandan
çevresel bozulma yada degradasyon olarak adlandırılırken, diğer yandan yüzey şekillerindeki
değişimler de antropojenik jeomorfolojinin çalışma konusu içinde yer alacaktır. Böylelikle
ortaya antropojenik jeomorfolojide sürdürülebilirlik kavramı çıkacaktır. Bu kavramı şöyle
tanımlamak mümkün görülmektedir: Antropojenik jeomorfolojide sürdürülebilirlik;
insanoğlunun yeryüzünü kullanırken jeomorfolojik görünümde yapmakta olduğu
değişimlerin, gelecek nesillerin ihtiyaçları ve sağlıklı yaşam şartlarını gözeten bir şekilde
olmasıdır.
Dolgu sahalarının insan faaliyetlerine açılması, özellikle açık maden işletmeciliğinin
bittiği sahaların rehabilitasyon çalışması çerçevesinde kullanıma açılması gibi uygulamalar,
bu gibi sahalarda insan eliyle oluşan yeni morfolojik görünümün beraberinde getirdiği riskleri
gündeme taşıyacaktır. Bu açıdan morfolojik görünümü değiştiren insan faaliyetlerinin çevreyi
sürdürülebilirlik ölçüsünde değerlendirmesi, o çevrenin bir unsuru olan katı yeryüzünün de
sürdürülebilir kullanımına imkan sağlayacaktır.
Sonuç olarak, Paleolitik’ten bu yana insanlık tarihi önemli değişimler geçirmiştir.
Dünyaya hâkim olma çabası olarak algılanabilecek mücadele, günümüz koşullarında insanın
kendi yapay çevresini oluşturma safhasına kadar gelmiştir. Bu gelişim çerçevesinde çevreci
determinizmin temel yapısı olarak kabul edilen fiziki çevre veya onun bir parçası olan
morfolojik yapı, antropojenik süreçlerin etkisi altında degradasyonel değişimlere
uğramaktadır. Ne olursa olsun kalkınma anlayışı yerini gelişme ve çevre arasındaki dengenin
gözetildiği sürdürülebilirlik kavramına bırakmıştır. Bu noktada yaşamın temel küreleri olan
litosfer, atmosfer, hidrosfer ve bunların bir arada olduğu biyosferin korunması ve
sürdürebilirliği temel çevre politikası olmalıdır.

14.4. Antropojenik Şekillerde Ve Şekillendirmede Sürdürülebilirlik
Antropojenik Jeomorfoloji Açısından Ana Yer Şekilleri ve Sürdürülebilirlik;
Çevre sorunları bir zincir halinde tüm ekosistemleri, dolayısıyla yeryüzünün tamamını
etkileyebilecek bir duruma gelmiş olmakla birlikte, reliefin farklı unsurları bu sorunları farklı
şekillerde yaşamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi litosferi oluşturan temel relief
unsurlarını dağ, plato ve ova şeklinde ayırmak mümkündür. Bunlar aynı zamanda birer
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jeomorfolojik birimdir. Günümüzdeki insan baskısının bu reliefte yada başka kelimelerle
temel jeomorfolojik birimler üzerinde nasıl bir değişime yol açtığını ayrı ayrı ele alarak
örneklemek daha açıklayıcı olacaktır.
Her şeyden önce litosfer, oluşumundan itibaren iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında
şekillenmekte ve bu süreç devam etmektedir. Diğer bir ifade ile zaman faktörünü de göz ardı
etmeden litosfer üzerindeki temel birimlerin oluşum ve gelişim süreçleri devam etmektedir.
Bu, yerkürenin doğal bir devinimi olmaktan öteye bir şey değildir. Tıpkı doğal süreçlerle
oluşan ve kendi içinde bir devinimi olan iklim değişiklikleri gibi…
İç faktörlere bağlı olarak oluşan kıtalar ve dağlar (epirojenez, orojenez), iç kuvvetlerin
süreçteki etkisinin azaldığı dönemlerde dış etmenlerin (temel olarak iklimin) etkisi altında
şekillenirken, iç kuvvetler devreye girdiğinde ise dış etmenlerin etkisi kesintiye uğramakta ve
süreç (aşındırma – taşıma ve biriktirme) adeta başa dönebilmektedir. Ancak milyonlarca
yıllık bir dönemselliği içeren bu etmen ve süreçlerle, insanoğlunun ortaya çıkışı ve yaşadığı
ortamı bir ölçüde değiştirerek ortaya çıkardığı yeni lokal reliefi aynı görmemek gerekir.
Bununla birlikte antropojenik süreçler temel morfolojik birimler üzerinde degradasyonel
değişimlere de neden olmaktadır.
Bu süreci açıklamak için en uygun yollardan biri morfolojik birimler ile arazi
kullanımı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bunun üzerinde yaşanan degradasyonu ele
almak olmalıdır.
Buna göre temel morfolojik birimler üzerinde araziden yararlanma için farklı
metotların uygulandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Yani örneğin dağlık alandan
yararlanma ile ovalık alanlardan yararlanma aynı şekilde olmayacağı gibi ova diye
tanımladığımız düz alanlar içerisinde kıyı ovaları, vadiler ve peneplenler arasında da arazi
kullanım özellikleri açısından farklılıklar olacaktır. Bu farklılıklarda yerel coğrafi faktörlerin
yanı sıra tarih, kültür gibi birikimler de rol oynayabilmektedir.
Bu açıdan dağlık alanlar son zamanlarda ortaya çıkan yoğun kullanım koşulları ile
karşı karşıya kalmaktadır. Dağların kaynak değerleri anlaşılmaya başlandıkça, ovalar ve
kıyılarda doğal yaşam azaldıkça, insanoğlu dünyada gideceği son nokta olarak dağlara doğru
yönelmeye başlamıştır. 1990’lardan itibaren hızlanan bu süreç sonuncunda bugün dünya
nüfusunun yaklaşık %26’sı dağlık alanlarda yaşadığı ifade edilmektedir. Asya'nın %54'ü,
Kuzey Amerika'nın %36'sı, Avrupa'nın %25'i, Güney Amerika'nın %22'si, Avustralya'nın
%17'si ve Afrika'nın %'3'ü dağlarla kaplıdır. Dünya'nın karasal kütlesinin %24'ü dağlıktır.
Dünya'nın nehirlerinin çoğu dağlık alanlardan beslenir ve insanlığın yarısından fazlası su için
dağlara bağımlıdır. Bunun dışında dağlar maden, ormancılık, rekreasyon, hayvancılık gibi
sosyo-ekonomik değer taşıyan kaynakları da içinde barındırmaktadır. Diğer yandan dağlar,
relief özellikleri açısından yükselti, eğim, bakı, uzanış yönü ile kendi fiziki görünümü ve
biyolojik çeşitliliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahipken dolaylı olarak da beşeri faaliyetleri
etkilemektedir. Öncelikle dağların relief özellikleri ile kullanımdan kaynaklanan sorunlar
arasındaki ilişkiye örnekler vermek faydalı olacaktır.
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Dağlık alanların önemli relief özelliklerinin başında yükselti gelir. Yükselti aynı
zamanda doğal yaşamı da sınırlayan bir unsurdur. Ancak yükselti bu sınırlayıcı faktör olma
özelliğini tek başına sağlamamakta, bu süreçte iklim yaşamın sınırlarını belirleyen ana faktör
olmaktadır. Yükselti ile birlikte iklimin değişen etkisiyle bir dağ sisteminde zeminden veya
yamaçlardan zirveye kadar toprak ve fauna – flora gibi biyolojik unsurlar değişim
göstermektedir. Yükselti ve iklimin ortak çalışması sonucu ortaya çıkan bu basamaklanma
“orobiyom” olarak ifade edilmektedir. Yani zeminde geniş yapraklı orman ile başlayan
sıralanmanın, yükseldikçe karışık yapraklı orman katına ve sonrasında da iğne yapraklı orman
katına dönmesi ve nihayetinde orman seviyesinin biterek alpin çayır katına geçilmesi
orobiyomu ifade etmektedir.
Ancak bu genel yapı bazı diğer relief faktörleri ile değişim gösterebilmektedir.
Örneğin eğim, güneş ışınlarının geliş açısının belirlenmesinde önemli bir faktör olduğu gibi
yamaçlardaki kütle hareketleri ve erozyon için de önemli bir zemin hazırlamaktadır. Diğer
yandan bakı özellikleri de toprak oluşumu ve gelişimi ile toprak nemi ve biyolojik çeşitlilik
üzerinde önemli etkisi olan bir relief özelliğidir.
Dağlık alanların bu fiziksel özellikleri bu alanlardan faydalanma ve arazi kullanımı
üzerinde de etkili olmaktadır. Dağlık alanlardan faydalanmada su (ve dolayısıyla enerji)
madenler, hayvancılık ve ormancılık geleneksel faaliyetlerden olup, günümüzde turizmin de
gelişmesiyle birlikte dağlık alanlar üzerinde yoğun kullanım baskısı ve çevre sorunları
oluşmaktadır. Ormansızlaşma bir yandan bu alanlardaki doğal dengeyi bozarken, diğer
yandan yamaç stabilitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta, erozyon ve kütle
hareketlerinde artışlara neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu durum, dağlık alanlardaki relief
özelliklerinin, diğer bir ifade ile jeomorfolojik görünümün değişmesine de neden olmaktadır.
Yine dağlık alanları ilgilendiren önemli bir antropojenik süreç madencilik faaliyetleri
ve özellikler açık kömür işletmeciliği ile taş ocakçılığı faaliyetleridir. Bu faaliyetler dağlık
alanların relief özelliklerini değiştirmekte, bazı alanlarda adeta ay yüzeyinde olduğu gibi
krater görüntüleri oluşturmaktadır. Bu durum dağlık alanlardaki jeomorfolojik görünümün
insan eliyle değiştirilmesine tipik bir örnek teşkil etmektedir.
Bunun yanında turizm amaçlı kullanımlar da dağlık alanlarda çevre sorunlarına ve
relief değişikliklerine yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda dağlık alanlara doğru olan turistik
yönelim bazı yüksek alanlarda kış turizm faaliyetlerinin tetiklediği değişimlere de neden
olmaktadır. Bu, sadece tesis veya benzeri kış turizmi amaçlı yapılar olmayıp, o alanlara
ulaşmak için açılan yollar da reliefte problemler oluşturabilmektedir. Özellikle Kuzey
Anadolu yüksek yaylaları arasındaki gibi yol projeleri de eğim hassasiyeti taşıyan alanlar için
risk faktörü haline gelebilmektedir. HES yapımı gibi enerji amaçlı yatırımlar, günümüzde
daha çok yapılmaya başlanan su temini amaçlı havzalar arası su aktarımları da dağlık alanlar
ile onun etkisi altında olan kıyı alanları için relief değişimlerine neden olan diğer antropojenik
süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle akarsuların debilerinde değişimlere neden
olması sebebiyle akarsular üzerinde gerçekleştirilecek faaliyetler bir yandan hidrolojik
anlamda etkilere sahipken diğer yandan akarsu yatağının doğal yatak kazmaları yada kıyı
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çizgisi oluşturmalarında etkilere de neden olacaktır. HES ve benzeri faaliyetler nedeniyle
debisi değişen bir akarsuyun artık doğal bir yatak kazma, yani aşındırma, taşıma ve biriktirme
faaliyetinden söz etmek mümkün değildir. Aynı şekilde kıyı alanlarına taşınan aşınım
malzemelerinin miktarında görülen değişim de dalga ve akıntılarla şekillenen kıyı
dinamiğinde değişimlere neden olabilmektedir. Örneğin Karedeniz gibi dalga ve kıyı
akıntılarının kıyı şekilleri üzerinde etkili olduğu alanlarda, akarsular vasıtasıyla kıyıya ulaşan
aşınım malzemelerindeki azalma, kıyı çizgisinde de değişimlere neden olacaktır. Benzer bir
durum yukarıda da ifade edildiği gibi havzalar arası su aktarımda da olmaktadır. Göksu
havzasından Akdeniz’e akan 700 milyon metreküplük suyu, 3 baraj ve 17 km.lik bir tünelle
Konya Havzasına taşıyan Mavi Tünel, suladığı alanlara hayat verirken, havzadan alınan
suyun Göksu Deltasındaki etkisi zaman içerisinde görülebilecektir.
Diğer yandan dağlık alanlarda yaşanan degradasyonun getirdiği zorlu yaşam koşulları,
buralardaki nüfusu göçe zorlayarak özellikle diğer bir jeomorfolojik ünite olan ovalar,
özellikle kıyı ovaları üzerinde ayrıca baskı oluşturmaktadır. Türkiye’nin yüksek dağlık
alanlarından kıyı illerine olan ve devam eden göç hareketi bu durumun tipik örneğidir. Bu göç
sonucunda da kıyı bölgelerinin doğal morfolojik özellikleri bozulmakta (dolgu vb. amaçlı
faaliyetlerle) ortaya antropojenik kökenli bir relief çıkmaktadır.
Diğer önemli bir relief ünitesi olan platolar, dar ve derin vadilerle yarılmış olmaları
nedeni ile ovalardan ayrılmaktadırlar. Düz yada düze yakın bir görünümleri olmasına rağmen
vadi şebekesinin derine inmiş olması parçalı bir yapısal görünüme neden olmaktadır.
Platoların bu özellikleri onun kullanım koşullarını da etkilemektedir. Ancak farklı
yükseltilerde bulunabilen plato yüzeyleri, diğer fiziki koşulların da uygunluğu ölçüsünde
yoğun yerleşim ve kullanıma açılmış alanlardır. Yoğun yerleşim ve kullanım şartlarının
meydana getirdiği çevresel sorunların yanında uygun alanlarda kum – çakıl ocağı işletmeleri,
akarsu yataklarını etkileyen faaliyetler de bu alanlardaki reliefin değişmesine neden olan
antropojenik faaliyetlerdir.
Kıyı alanları ve kıyı ovaları ise günümüzde antropojenik relief değişikliklerine maruz
kalan en önemli morforolojik birimlerdir. Bugün göç ile birlikte artan nüfus baskısı, çarpık
kentleşme, kıyı bölgelerinde yaşanan antropojenik kıyı kenar çizgisi değişimleri, akarsu ve
vadi drenajlarının bozulması veya değiştirilmesi, kıyı alanlarındaki reliefin insan eliyle
uğradığı değişimlere gösterilebilecek örneklerdendir.
Bu degradasyonel değişimler karşısından dünya nüfusunun 2/3’ünü barındıran kıyı
alanları, geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya ulaşmıştır. Bunun yanında küresel iklim
değişikliklerine bağlı olarak görülen deniz seviyesi değişimleri de özellikle kıyı
yerleşmelerinde kıyı kenar çizgisinin değişimini beraberinde getirmiştir.
Dağlık alanlarda ve plato sahalarında görülen antropojenik baskının ve relief
değişikliklerinin çok daha fazlası kıyı alanlarında ve kıyı ovalarında görülmektedir demek
yanlış bir ifade olmayacaktır. Nitekim Türkiye’de de kıyı alanları üzerinde giderek artan
nüfus ve yerleşme baskısı, özellikle 1970’li yıllardan itibaren başlayan ve halen devam eden
göç baskısı çarpık yerleşme sürecinin gelişmesine neden olmuştur. Bugün büyük kıyı
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kentlerimizde hissedilen bu durum, yukarıda da ifade edildiği gibi ova ve kıyıda morfolojik
görünümün değişmesini de beraberinde getirmiştir. Deprem riskinin büyük bir ölçekte
hissedildiği kıyı alanlarında, özellikle uygun olmayan zemine yapılan inşaatlar veya zemin
taşıma kapasitesinin üzerinde uygulanan yükler, bir deprem sırasında zemin sıvılaşması denen
hadisenin yaşanmasına, dolayısıyla büyük yıkım, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Kıyı alanlarındaki antropojenik bozulma sadece yoğunluğu giderek artan yapılaşmanın
getirdiği değişimler değil, aynı zamanda kıyılara yapılan dolgularla oluşturulan yapay kıyı
çizgisi değişimlerini de içermektedir. Deprem riski yüksek kıyılarda bu alanların da risk
altında olduğu bilinmektedir. Nitekim 1999 Gölcük depreminde doğal alüvyal dolgulu kıyı
alanları yanında insan faaliyetleri sonucu doldurulan alanlarda önemli maddi manevi kayıplar
meydana gelmiştir.
Yerleşim Alanlarında Jeomorfolojinin Antropojenik Değişimi ve Sürdürülebilirlik;
Bu noktada yeri gelmişken son yıllarda ülkemizde ortaya çıkan kentsel dönüşüm ve
ortam özellikleri ilişkisini değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü bu süreç, şehir alanlarında
bir yandan eski ve risk taşıyan binaların yıkılmasını sağlarken diğer yandan morfolojik
görünümü değiştirebilecek zemin-temel kazılarını da beraberinde getirmiştir.
Kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı kanun maddesinde belirtildiği şekli ile “afet riski
altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve
sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir”. Bu kanun ile birlikte
kamuoyuna yansıyan bilgiler çerçevesinde Türkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun
elden geçirilmesi planlanmaktadır.
Kanun amacında da belirtildiği gibi dönüşüm süreci öncelikle doğal afetler açısından
risk taşıyan alanlara odaklanmaktadır. Bu açıdan İstanbul’da öncelikli olarak riskli görülen
Avcılar, Zeytinburnu, Ümraniye ve Pendik ilçelerinden başlayarak ülke geneline yayılacak bir
dönüşüm sürecinin başladığı çeşitli kaynaklarca ifade edilmektedir. Yine ortaya konan
tahminlere göre dönüşümün Türkiye'ye maliyetinin yaklaşık 400 milyar ABD doları olması
beklenirken, bu rakamın 100 milyar dolarlık bölümü ise İstanbul için olacaktır.
Diğer yandan bir kentin ya da mekânın yaşanılabilir ve gelecek nesillere de
aktarılabilir olması, bugünkü kullanım şekilleriyle yakından ilgilidir. Başka kelimelerle, bu
gün mekânın kullanımında ve/veya mekâna uyum sağlamada ne kadar başarılı olunursa,
yerleşimin sürdürülebilirliliği de o derece mümkün olabilir. Burada önemli olan anahtar
sözcük, “mekân uyum” ya da “mekâna intibak” olmaktadır.
Mekâna uyum ise mekânın özelliklerinin en iyi şekilde araştırılması ve uyum
koşullarının belirlenmesi ile ilişkilidir. Bu açıdan mekânın coğrafi konumu, topografik
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özellikleri, jeolojik ve litolojik yapısı, iklim özellikleri, toprak – vejetasyon ve hidrolojik
özellikleri gibi fiziki coğrafya unsurları önem taşımaktadır.
Kentleşme sürecinin arazi kabiliyetlerine, jeolojik ve jeomorfolojik süreçlere, iklim ve
ekstrem meteorolojik hadiselere göre planlanması, planlamanın fiziki temelleri açısından en
dikkat çeken konusudur. Ancak planlama kağıt üzerinde iki boyutlu bir süreç olmayıp, fiziki
ve beşeri unsurların da içine dâhil olduğu üç boyutlu multidisipliner bir çalışma olduğu
bilinmelidir.
Buna göre kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılacak çalışmaların özellikle afet riski
taşıyan alanların tespiti ile başlaması gerektiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Yine bu
çerçevede zemin özellikleri ile birlikte jeomorfolojik ve klimatolojik süreçler temel envanter
çalışmaları için önem taşımaktadır. Bunun dışında bina yaşı, binada kullanılmış malzemelerin
nitelikleri, cadde ve sokak sistemlerinin durumu, alt yapı özellikleri de kentsel dönüşüm
sürecindeki diğer önemli unsurlardır.
Kentsel dönüşüm sürecinin bütününe bakıldığında, afet riski altında olan alanların
seçimi konusu büyük ölçüde Coğrafya ve coğrafi bilgilerin ışığında ortaya konması gereken
süreçlerdir. Nitekim deprem, sel, taşkın gibi doğal afetler, enerjisini yer ve atmosferden alan
olaylar olup Coğrafya’nın temel inceleme alanları içersinde yer almaktadır. Bununla birlikte
yerleşmelerin konumlandırılmalarında, cadde ve sokak sistemlerinin oluşturulmasında, kısaca
şehirsel planlamalarda, coğrafi temel bilgilerin taşıdığı önem nedeni ile kentsel dönüşüm
süreciyle birlikte ortaya konacak yeni ya da yenilenmiş yerleşim alanlarını ilgilendiren
çalışmalarda, coğrafi bilgilerin gerekliliği de ortadadır.
Envanter ve planlama safhalarının sonuçlarına göre uygun şehir modelinin saptanması
gerekir. Uygun şehir modelinin saptanmasında iklim özelliği ile birlikte arazı yapıları da
önem taşımaktadır. Şehrin bulunduğu alanın ova, veya tepelik oluşu, çukur bir sahada ya da
bir dağın eteğinde yer alması, uygun şehir modelinin saptanmasında önemli faktördür.
Örneğin şehir düz veya çukur bir saha üzerinde kurulmuşsa bir yandan dikey hava
hareketlerini kuvvetlendirmek, diğer yandan da yatay hava hareketlerini 5 m/sn’nin üzerine
çıkarmak gerekir. Bunun için farklı şehir modelleri geliştirilebilir. 5 m/sn’lik rüzgâr, hızı bir
yandan insanları rahatsız etmeyecek bir hız iken diğer yandan şehir havasının temizlenmesine
ve konfor hissi verecek serinliğin oluşmasına neden olan ortalama rüzgar hızıdır.
Örneğin, şehrin merkezinde oluşturulacak büyük bir yeşil alan veya bir göl alanı
şehrin her mevsim geceleri çevresine göre sıcak, gündüzleri de serin olmasını sağlayacaktır
(Antisiklonik Model). Bu sıcaklık farkı ise şehir ile çevresi arasında yerel bir basınç farkı ve
bu farkın neticesinde ise rüzgâr hareketine neden olacaktır. Cadde ve sokak sistemlerinin de
bu sirkülasyonu kesmeyecek bir şekilde yerleştirilmesi, yüksek binaların profili gittikçe artan
bir görünümle merkezden dışa doğru konumlandırılması, oluşacak sirkülasyonla şehir
içersindeki kirli havanın şehir dışına atılması sağlanabileceği gibi konfor sıcaklığı açısından
da olumlu bir ortam oluşturabilecektir. Bunun mümkün olmadığı alanlarda, yani şehir
merkezine yeşil alan veya büyük bir göl alanının oluşturulamadığı yerlerde ise yüksek binaları
şehir merkezinde toplamak suretiyle bir yöntem geliştirilebilir (Siklonik Model). Bina
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yükseklikleri şehir merkezinden çevreye doğru azaltılarak ortaya bir tepe görünümünün
çıkması sağlanmalıdır. Cadde ve sokak sistemleri de yine merkez ile şehir çevresi arasında
kesintiye uğratılmamalıdır. Şehir çevresinde oluşturulacak orman sahaları ile yine şehir
merkezi ile çevresi arasında ısınma - soğuma farkı oluşturularak bir rüzgar sirkülasyonu
oluşturulmalıdır. Böylece gündüz nispeten serin olan şehir çevresinde şehir merkezine ulaşan
hava akımları, merkezdeki binaların yükseltisine uyumlu olarak yükselmekte ve şehrin kirli
havasını üst atmosfere taşıyabilmektedir (Şekil 49, 50, 51, 52).

Şekil 49: Antisiklonik Şehir Modeli

Şekil 50: Antisiklonik Şehir Modeli Profili
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Şekil 51: Siklonik Şehir Modeli

Şekil 52: Siklonik Şehir Modeli Profili
Ancak İstanbul gibi engebeli alanlarda tek bir plan yerine birkaç metodu bir arada
değerlendirmek, çukur sahalar ile düz alanları ve tepelik bölgeleri bir bütün içerisinde ayrı
ayrı planlamak gerekmektedir. Örneğin bir tepenin yada dağın yamacında kurulacak
yerleşimin, dağın hangi yamacında yer alacağı açısından konumu önem taşımaktadır. Bursa
gibi özellikle Lodos rüzgarını Uludağ’ın dulda yamacında alan bir yerleşmenin, yüksek
binalarını yamaçtan uzak tutması ve ova tabanına doğru giderek yükselen bir profil
oluşturması, dağdan aşağı hızla esen rüzgarın şehirdeki kirli havayı da alarak bir dalga
hareketi ile üst atmosfere taşıması açısından fayda sağlayacağı söylenebilir.
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Bu genel değerlendirmelerin ışığı altında jeomorfolojik yapı, iklim özellikleri, toprak
ve vejetasyon özellikleri bir arada tutulduğunda yöre, ekolojik anlamda da bir çok alt yöreye
ayrılabilmektedir. Ancak göçün tetiklediği hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşmeye bağlı doğal
alan kayıpları başta kıyı alanları ve ovalar olmak üzere doğal bölgelerde ekolojik anlamda
yaşanan başlıca sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Alt yöre özelliklerinin kaybolmasına
neden olabilecek bu gibi süreçler, ekosistem çeşitliliğinin de sonunu getirmektedir. Bu
şekilde şehir, üzerinde sadece plan çizilebilen 2 boyutlu bir görünüme doğru hızla
ilerlemektedir. Alansal derinliğin kaybolması tüm yaşam formları için büyük bir sorun teşkil
etmektedir.
Bugün kentsel dönüşüm adı altında başlayan süreçte doğru planlamanın karşılığı
“mekâna uyum” olmalıdır. Mekâna uyum ise şehirleşen alanlarda var olan jeomorfolojik
süreçler ile iklim özelliklerinin doğru anlaşılması ve bu süreçlerin belirlediği kısıtlamalar
çerçevesinde yapılaşma ya da yeniden yapılaşmadır.
İnsanın mekân üzerindeki etkisi genel olarak çevre sorunları başlığı altında
açıklanmakla birlikte, mekândaki relief değişiklerine neden olmak da önemli çevresel
sorundur. Bu açıdan temel çevre politikalarına ve çevresel yönetim süreçlerine de bakmakta
fayda vardır.

415

Uygulamalar
1)
Dördüncü Levent, Kozyatağı ve Beykoz’u konut tipleri ve çevreyi etkilemeleri
bakımından değerlendiriniz.
2)

Şekillerin sürdürülebilirliği üzerinde etkili faktörleri karşılaştırınız.

3)

Çevre sorunları ve yerşekilleri arasındaki etkileşimi araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
bulunur?

Dördüncü Levent, Kozyatağı ve Beykoz’un konut tipleri arasında ne gibi farklar

2)

İklim şekillerin sürdürülebilirliğini nasıl etkiler?

3)

Çevre sorunları yerşekillerini nasıl etkiler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insan – ortam ilişkileri ve bu ilişkiler içerisinde katı yeryüzünün
görünümünü inceleyen jeomorfolojinin antropojenik süreçlerle değişimini ve bu değişimin
çevre yönetimi açısından neden ve nasıl sürdürülebilir kılınabileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
İnsanın yerleşim ve diğer faaliyetlerinin sınırlarını belirleyen temel
unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a)

Dağlar

b)

Denizler

c)

Yükselti

d)

İklim

e)

Fiziki Coğrafya unsurları

2)
İnsanın ilk yaşam alanı olan mağaraların dışında yaşam alanı oluşturmaya
başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Neolitik

b)

Paleolitik

c)

Holosen

d)

Kuaterner

e)

Pleistosen

3)
Kapladığı dağlık alanlar bakımından en yüksek paya sahip kıta
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Asya

b)

Afrika

c)

Amerika

d)

Avrupa

e)

Avustralya

4)
Aşağıdakilerden hangisi dağlık alanlardan faydalanmada diğer seçeneklere
göre daha az yer tutar?
a)

Ormancılık

b)

Hayancılık

c)

Tarım
419

d)

Maden

e)

Turizm

5)

Gölcük Depremi hangi yılda olmuştur?

a)

1997

b)

1998

c)

1999

d)

2000

e)

2001

6)
Aşağıdakilerden hangisi dağlık alanların temel fiziki coğrafya özellikleri
açısından diğerlerinden farklılık gösterir?
a)

Yükselti

b)

Bakı

c)

Daimi kar seviyesi

d)

Uzanış yönü

e)

Bakı

7)
İnsanın mekan özelliklerini nasıl değiştirebildiğini açıklayan Coğrafi görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çevreci görüş

b)

Çevreci Determinizm

c)

Antropojenik görüş

d)

Possibilist görüş

e)

Determinist görüş

8)
Dağların karalar üzerinde kapladığı alanlar (I) ile dağlık alanlarda yaşayan
dünya nüfus oranları (II) aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)
22
24
b)

24

22

c)

26

24
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d)

24

26

e)

26

22

9)
Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu, birbirleriyle enerji ve
madde alış verişi şeklinde iletişim halinde olduğu ortama verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Jeomorfoloji
b)

Litosfer

c)

Atmosfer

d)

Hidrosfer

e)

Çevre

10) Bir Coğrafya ekolü olarak “Çevreci Determinizm” fikrini geliştiren
Coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Paul Vidal de la Blanche

b)

Friedrich Ratzel

c)

Prof. Jared Diamond

d)

Büdel

e)

Richthofen

Cevaplar
1e- 2a- 3a- 4c- 5c – 6c- 7d- 8d – 9e – 10b
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