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ÖNSÖZ
Yer Sistemleri ya da Yer Sistem Bilimleri (Earth System Science) mültidisipliner
konuların coğrafi bir gözlükle bakış açısı ve incelenip araştırılmasını oluşturur. Bu sebeple bir
coğrafyacı Dünya’ya daha detaya inildiğinde GEOSFER’e ve onun alt katlarını oluşturan
atmosfer-litosfer-hidrosfer-biyosfer’e nasıl bakmalıdır? Bunları nasıl kombine edip analiz
etmeli ve sonrada bunları birleştirerek bir sonuç elde etmelidir. Bunu yaparken, mutlaka bir
“olay” biraz daha bilimsel dille söylersek; “Coğrafi Olay”a nasıl, neden, niçin bakılması
gerekliliğini sunacaktır. Hatta Geosfer’in bu sayılan alt katlarının gerek bu coğrafi olayla olan
bireysel karşılıklı ilişkisini; gerekse birbirleriyle olan karşılık ilişkisini ortaya çıkaracaktır.
Çevreciler arasında meşhur bir coğrafi olay vardır. Bunu burada anlatmadan geçmek istemem:
Dünyanın okyanuslarında ısınan ve soğuyan yüzey sularının güçlü rüzgârlar vasıtasıyla
oluşturduğu okyanus akıntıları vardır. Bunlardan birinde tersine bir ısınma ve soğuma olsa
dünyanın dengesi değişebilir ki, bugünlerde meşhur ismiyle bunu küresel ısınma ya da küresel
soğuma ismiyle anıyoruz… Araştırıyoruz!!! Buraya noktayı koyup, tekrar bizim olaya
dönersek: “Okyanus akıntıları” kısaca bizim coğrafi olayımız olsun. Peki… Bu akıntılardan
biri olan; güney kutbundan kuzeye ekvatora doğru hareketle Humbolt soğuk (Atmosfer) su
akıntısı (Hidrosfer) beraberinde hamsileri (Biyosfer) taşır. Akıntıyla taşınan bu balıkları
martılar yer, onların besin ihtiyacını karşılar; martılar Güney Amerika’daki Şili sahillerinde
kıyı ovalarındaki topraklara (Litosfer) sindirdikleri balıkların fazlalıklarını dışkılarlar. Pirinç
tarlaları doğal gübre ile beslenen Şili köyleri (Antroposfer) daha iyi verim alırlar, gibi bir
çevresel döngü yerleşik tarım toplumuna geçen Güney Amerika halkı bir insani döngünün
gerçeğidir. Buradaki örneğe dikkat ederseniz, düz bir mantıkla sadece coğrafi olay ve
sonrasında gelişen yaşam biçimimize olan katkı geldi. Bu örneğin üzerine geosferlerin alt
katları ile kalmayıp onlarında içinde gelişen alt katmanları da burada girerek tüm Dünya’daki
döngüsel olayları sunmaya çalıştık. Bunlar; oksijen, karbon, azot, fosfor, sülfür, kaya, mağma,
enerji, toprak, su döngüsü diye çoğaltılabilir. Sonuçta, YER SİSTEMLERİ konusunun ana
başlıklarını yukarıda saydık. Lâkin son 50-60 yılda dünyayı tam olarak ele geçiren insanın da
oluşturduğu ve “Antroposfer” adını verdiğimiz bir kürenin daha gerçekliği üzerinde
duracağız. Hatta geçen yıllarda bu konuda “ANTROPOJENİK JEOMORFOLOJİ” ismiyle
sunduğumuz bir ders de üniversitemizde konulmuştur.
Konu başlıkları ve alt başlıklarına bakıldığında zengin ve çeşitlilik sunan bir içerik
düşünülmüş ve coğrafyanın kendi sistematiği bu kez “Yer Sistemleri”ne uygulanmaya
çalışılmıştır. Buna dayanarak konu başlıkları şunlardır: “Yer Sistemleri”ne Giriş, Yer’in
Geosfer’leri Hakkında Genel Bilgiler (Atmosfer, Litosfer, Hidrosfer, Biyosfer), Atmosfer,
Atmosfer Dinamikleri ve Diğer Yer Sistemleri Üzerine Etkileri (Oksijen ve Azot Döngüleri),
İklim Değişimleri, Litosfer (Yeryuvar’ın Yapısı, Yerşekilleri, Kayalar ve Yeryuvarında Kaya
Döngüsü), Yerkabuğunu Şekillendiren Kuvvetler (İzostazi ve Tektonizma: Orojenez,
Epijenez, Depremler, Volkanizma) ve Dünya’nın Jeolojik Evrimi, Litosferin Diğer Yer
Sistemleri Üzerine Etkileri: Mağma Döngüsü, Levha Tektoniği, Aşınım Döngüsü, Hidrosfer
(Okyanuslar, Denizler, Akarsular, Göller, Yeraltısuları, Kaynaklar)(Su döngüsü), Su
Sorunları, Biyosfer (Morfojenetik ve Morfoklimatik Bölgeler, Biyoçeşitlilik), Biyosfer ve
Diğer Yer Sistemleri Arasındaki İlişkiler (Çevresel/Ekolojik Döngü), Antroposfer (İnsan ve
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Zaman; Evrim ve Evrimleşen İnsan: Homo Sapiens), Doğal Olaylara Dayalı İnsanın Etkisi ile
Yer Sistemleri Arasındaki İlişkiler Herşeyden önce bir insan ve mekân bilimi olan
coğrafyanın önce fiziksel manada analizi ardından da sentezine gidilerek, sonunda insanla
olan bu fiziksel mekânın nasıl bir evrim süreci geçirerek günümüz modern toplumuna eriştiği
ortaya konulmuştur. Belki bu konularda 1990’ların başlangıcından beri İstanbul Üniversitesi
Coğrafya Bölümü’nde verdiğimiz lisans, yüksek lisans ve doktora derslerimiz, günümüzde
yardımcı doçent-doçent-profesör seviyesine de getirerek yetiştiğimiz yüksek lisans ve doktora
öğrencilerimize katkılarımız, kaleme aldığımız ulusal ve uluslararası makale, bildiri,
kitaplarımız ve sonrasında aldığımız yüzlerce atıf bizim de senteze dayalı böyle bir coğrafi
mekân dersini sunmaya ve zorluğunu sırtlanmaya yöneltmiştir.
Bunlara dayanarak, ekte sunulan 200’ün üzerinde kaynak eser bölüm kaynakları
olarak en sona Genel Kaynakça ilave edilmiştir. 100’ün üzerinde internet kaynağı, onlarca
şekil, tablo ve fotoğraf ile bu eser zenginleştirilmeye ve daha görsel hale getirilmiştir.
Coğrafya; doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimini, çevreyle insan arasındaki
karşılıklı ilişkileri inceleyen bir bilim dalı olduğuna göre; biz burada daha çok Dünya ve
Türkiye’deki son 4,6 milyar yıldaki öncelikle mekânın karşılık ilişkilerini; ardından da bu
mekândaki insan-mekân ilişkilerinin muhasebesini çıkartmaya çalıştık. Yazım süresinin
kısalığı nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu kitap daha da gürbüzleşecektir. Hatta yaptığımız
çalışmalar daha çeyizimize/arşivimize girmeden ekranlarda ya da bu tip eserlerin sayfalarında
yerini alacaktır. Üstüne üstlük, insan-mekân ilişkisi bir taraftan karşılık olarak etkileşimini
sürdürmeye devam edecektir. Çünkü kitabı ayrıntıda okuduğunuzda sizler de kendinizden
birçok farklı coğrafyalar bulacağınız inancıyla. Ümidim faydalı bir başucu kaynağı olmuştur.
Doç. Dr. Topçu Ahmet ERTEK,
13.08.2016, 15:00
Kozyatağı-İstanbul.
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KISALTMALAR
• PCC : Intergovernmental Panel on Climate Change (baş harflerinden oluşan;
Hükümetler arası İklim Değişimi Paneli)
•

Kuzey Yarım Küre (K.Y.K.)

•

Güney Yarım Küre (G.Y.K.)

•

DYB= Dönenceler arası Yüksek Basınç

•

DAB= Dönenceler arası Alçak Basınç

•

K.A.F. : Kuzey Andolu Fayı

•

D.A.F. : Doğu Anadolu Fayı

•

ka : bin yıl

•

BP : Günümüzden … yıl önce

•

M.Ö. : Milattan Önce

•

M.S. : Milattan Sonra

•

: Oksijen

•

C: Karbon

•

N : Azot
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YAZAR NOTU
“YER SİSTEMLERİ” dersimi alan öğrencilerimin önünde büyük bir ufkun açılacağını
inancım tamdır. O nedenle sadece metin, sunumlar, ders anlatımları ile yetinmeyiniz. Sizlere
mümkün olduğunca zengin bir kaynakçaya dayalı kitabi bir metin ve sunumlar takdim etmeye
çalıştım. Bu kaynaklara da mutlaka göz atınız. Ardından, öncelikle güncel Türkçe yayınları
takip ediniz. Artık Dünyada bilim dili olan İngilizcedir. Yabancı diliniz yeterli ise, yabancı
kaynakları özellikle son yıllarda TCK, IGU, AAG, USGS ve INQUA olarak kısaltılan Ulusal
ve Uluslararası Yer Sistem Bilimleri çalışmalarından haberdar olunuz ve okuyup, kısa özetler
çıkarınız. Belgesel kanallarını takip ediniz. Mutlaka konuyla ilgili ciddi kanallarda (National
Geography, Discovery Channel, History Channel, BBC, TRT, NTV, CNN vd. kanallarda)
hazırlanmış haftada birkaç belgesel ve film izleyiniz. Güncel haberleri takip ediniz. Dünya
Coğrafyasından haberdar olunuz. Yine tavsiye niteliğinde olacak: Mutlaka kâğıt ya da dijital
ortamlarda bir “Coğrafya Kitaplığı” oluşturunuz. Bunları özetler çıkararak okuyunuz. Ders
hocalarınız olsun ya da olmasın akademisyenlerin yayınlarını (kitaplarını ve makalelerini)
okuyarak takip ediniz. Kısacası bizi ciddi olarak izlemeye devam ediniz ve “Coğrafyanıza”
sahip çıkınız. Başarılar.
Ayrıca; bu kitabı yazmamda önder olan ve yetişmemde büyük emekleri geçen başta
Prof.Dr. Sırrı Erinç, Prof.Dr. İsmail Yalçınlar, Prof.Dr. Ajun Kurter, Prof.Dr. Turgut Bilgin,
Prof.Dr. Mehmet Ardos olmak üzere; tüm hocalarıma derin saygılarımı sunarım.
Dr. Öğr. Üyesi Topçu Ahmet ERTEK
13.08.2016, 18:00
Kozyatağı, İstanbul.
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1.“YER SİSTEMLERİ”NE GİRİŞ:
EVREN, SAMANYOLU, GÜNEŞ SİSTEMİ, DÜNYA

11

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yer Sistemleri Bilimine Giriş
1.2. Evren, Samanyolu, Güneş Sistemi, Dünya
1.3. Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları

12

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yer Sistemleri nedir?
2) Yer Sistemi bilimi nedir?
3) Evren neresidir?
4) Samanyolu neresidir?
5) Güneş sistemizde kaç gezegen var?
6) Dünya’nın kaç çeşit hareketi vardır?
7) Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün sonuçları nelerdir?
8) Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün sonuçları nelerdir?
9) Dünyanın topaç hareketi yapması ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

“Yer Sistemleri”ne Giriş

Yer Sistemleri Bilimine
Giriş konusunun öneminin
ve özelliklerinin
kavranılması ve öğrenilmesi

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

“Yer Sistemleri”ne Giriş

Evren, Samanyolu, Güneş
Sistemi, Dünya konusunun
öneminin ve özelliklerinin
kavranılması ve öğrenilmesi

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

“Yer Sistemleri”ne Giriş

Dünya’nın Hareketleri ve
Sonuçları konusunun
öneminin ve özelliklerinin
kavranılması ve öğrenilmesi

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Yer Sistemleri

•

Yer Sistem Bilimleri

•

Atmosfer

•

Litosfer

•

Hidrosfer

•

Biyosfer

•

Evren

•

Samanyolu

•

Güneş Sistemi

•

Dünya

•

Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
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1.1. Yer Sistemleri Bilimine Giriş
Coğrafya, doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini, çevreyle-insan
arasındaki karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır, şeklinde tanımlanabilir. Bu tanıma
dayanarak; yaşanılan doğal çevreyi oluşturan yerküre 4 ana küre (=sfer)’den meydana gelir.
Bunlar; atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer’dir (Şekil 1). Son 50-60 yıldaki Dünya’daki
hızlı nüfus artışına dayalı olarak insanın tamamen dünyayı ele geçirmesiyle oluşan
antroposfer, yani insan eliyle oluşturulan küre; insanın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği
yepyeni bir YERKÜRE olarak ortaya çıkmaktadır. (Kreger, 2004).

Şekil 1 - Görsel bir bakışla Dünya’daki Geosferler.
https://www.24houranswers.com/subjects/Earth-Science/Earth-System-Science).
“Yer Sistemleri” ya da “Yer Sistem Bilimi” (Earth System Science) dünyanın son
yıllardaki olumlu/olumsuz gidişatına dayalı yaklaşık 10 yıl önce ortaya atılmış, hatta
üniversitelerde adına bölümler, anabilim dalları açılmış ya da biz de olduğu gibi dersler
konulmuş bir konudur. Uğraşı alanı DÜNYA’dır; dolayısıyla aynı coğrafya gibi bir mekân
bilimidir. Lâkin bu incelemelerini yaparken GEOSFER (=Yerküre) adı altındaki tek küre;
gerek yukarıda aydığımız 4 küreden ve gerekse artı bir beşincisiyle: ATMOSFER
(=Havaküre), LİTOSFER (=Taşküre), HİDROSFER (=Suküre), BİYOSFER (=Canlıküre) ve
ANTROPOSFER (=İnsan küresi)’le ayrı ayrı uğraşır (Şekil 2). Fakat asıl ilgi alanı bunların
birbiriyle olan karşılıklı kombinasyonundan oluşan “YER SİSTEMİ” işleyişi hakkında bilgi
verir. Doğal kaynakların kullanımı, çevrenin tahrip edilmesi, iklim değişimi, küresel ısınma
ya da küresel soğuma, deniz seviyesi değişimleri, enerji, biyoçeşitliliğin azalması, çevre
ekonomisi ve politikaları ve tüm bunları içeren sürdürülebilir kalkınma konularını içerir.
Kısaca, COĞRAFYA yapar. Bu nedenle uygulama alanı içinde temel olarak
COĞRAFYA’nın bir temel, ana, giriş konusu imiş gibi görünürse de; ayrıntıda uzay bilimleri,
jeoloji, jeofizik, jeokimya, jeodezi, meteoroloji-klimatoloji, glasiyaloji, oşinografi,
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paleontoloji, biyoloji, pedoloji, çevre bilimi gibi fen konularından yardım alır ve gerektiğinde
de verirken; sosyal, bilimler, sosyoloji, antropoloji, ekonomi, sigortacılık ile neredeyse içiçe
yaşar. Bilim sisteminin geniş konuları gibi, Yer Sistemleri Bilimi de Dünya’nın kürelerinin
arasında dinamik etkileşimin bütünsel bir görünümü olduğunu, onların birçok kurucu alt
sistemlerinin varlığını, sistemlerin ortaya çıkan organizasyonunu ve bu sistemlerin zaman
içindeki evrimini, hatta onların istikrarlı ve istikrarsızlıklarını varsayar. Yer Sistemleri
Biliminin alt kümelerini jeolojik sistemler, ekolojik sistemler içerir ve Yer Sistem Bilimleri,
birçok açıdan Fiziki Coğrafya ve İklim Bilimi konularına esas oluşturur (Kreger, 2004; ).

Şekil 2 – Yer Sistemlerini oluşturan Dünya Küreleri: Atmosfer, Litosfer, Hidrosfer,
Biyosfer ve Antroposfer (Harrison 2007’ye göre;
http://www.tececo.com/sustainability.earth_system_science.php’den düzenlenerek).
Carleton Koleji Bilim Eğitimi Araştırma Merkezi’nin tanımına göre: Yer Sistemleri
Bilimi; entegre bir sistem olarak dünyayı tehdit eden disiplin sınırlarını aşan kimya, fizik,
biyoloji, matematik ve uygulamalı bilimleri içine alır ve dünyanın geçmişte, şimdi ve
gelecekteki durumlarını belirleyen fizik, kimya, biyoloji ve insan etkileşimlerini daha bir
derinlemesine anlamayı amaçlar. Yer sistemleri bilimi, üzerinde yaşadığımız dünyayı daha iyi
anlamak ve insanoğlunun sürdürülebilir başarısını aramak için fiziksel bir temel sağlar
(http://serc.carleton.edu/introgeo/earthsystem/nutshell/index.html).
İnsanlar, tanrı ve tanrıçalarla birlikte sık sık belirli öğeleri somutlaştırmak için
pozisyon alarak, yeryüzünde fiziksel ve yaşamsal öğeleri nasıl birleştirerek bir araya
getireceklerini binyıllarca tartıştılar. Dünya’nın kendisinin canlı olduğu düşüncesi, Yunan
felsefesi ve dinin düzenli bir konusu idi. Yer Sistemleri’nin erken bilimsel yorumları,
başlangıçta Ortadoğu ve Çin’de jeoloji alanında başladı ve farklı açılardan Dünya’nın yaşı,
büyük ölçekli süreçlerini kapsayan dağların ve okyanusların oluşumu gibi konular üzerinde
geniş ölçüde duruldu (Tickel, 2006).
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Çünkü jeoloji, yükselen Yer Sistemlerinin farklı yönlerinin etkileşiminin
anlaşılmasıyla ve Dünya'nın içi, gezegen jeolojisi ve canlı sistemleri gibi faktörlerin dâhil
olmasına yol açarak bir bilim olarak gelişti (Tickel, 2006).
Yer Sistemleri konusundaki temel kavramlar, 19. Yüzyıl Alman Coğrafyacısı
Alexander von Humbolt tarafından atıldı ve doğanın bütünsel yorumları olarak gördü.
20.Yüzyılda Vladimir Vernadsky (1863-1945), yaşamın çeşitliliğini teşvik eden dinamik
dengesizlikler üreten, jeolojik bir güç gibi biyosferin işleyişini gördü. 1960’ların ortalarında
James Lovelock, biyosfer için düzenleyici bir rol olan, ilk Yer Sistemi geri bildirim
mekanizmalarını öne sürdü. Bu sistem, başlangıçta Lovelock tarafından “Yer Geridönüşüm
Hipotezi (Earth Feedback Hypothesis)” olarak adlandırıldı. Sonra isimlendirilerek adı “Gaia
Hipotezi” oldu. Ancak 1970’lerde Amerikan evrim kuramcısı Lynn Margulis bu teoriyi
geliştirdi. Paralel olarak, sistem bilimleri alanı, bilgisayarların gücü ve artan
kullanılabilirliğiyle ve iklim modellerinin gelişmesine liderlik ederek Yer’in hava ve iklim
smülasyonlarının detaylandırılmasına izin vermeye başlayarak, diğer sayısız bilim alanları
karşısında gelişiyordu. Bu modellerin sonraki uzantıları, kriyosfer (=Buz küre) ve biyosfer
gibi yönlendirmelerini içeren "Yer Sistemi Modelleri (Earth System Models=ESM's)”nin
gelişmesine yol açtılar. Bütünleştirici bir alanda olduğu gibi, Yer Sistemi Bilimi, bilimsel
disiplinleri geniş bir yelpazede geçmişlerini varsayar. Ayrı bir bilimsel disiplin olarak Yer
Sistem Bilimi 1980’de NASA’da kuruldu. 1983’de Yer Sistem Bilim Kurulu NASA’da
şekillendi. İlk NASA raporu “Earth System Science: Overview (Yer Sistem Bilimleri: Genel
Bakış)” ismiyle 1986’da ve ilk uzun kitap “Earth System Science: A Closer View (Yer Sistem
Bilimi: Yakın Bakış)” ismiyle 1988’de yayınlandı. Küresel değişimlerle insan etkileri
arasındaki ilişkiler daha sıkı ve yakından ele alınmaktadır. Halen bu konuda yıllık kongreler
ve konferanslar düzenlenmekte ve birçok dergi çıkarılmakta; üniversitelerin ilgili bölümleri
internet sayfalarını sürekli güncellemektedir (Washington, 2009; Mooney, 2013).
Özellikle Yer Sistem Bilimleri, Dünya'nın farklı bölgelerinde, tanımlanan etki
alanlarının ve aralarında yaygın materyallerin döngüsünün nasıl olduğuna bakar. Çalışmalar
içinde en yaygın döngüler: Karbon, Azot, Fosfor, Oksijen, Su ve Enerji döngüleri’dir. İlk
üç küre litosfer, atmosfer, hidrosfer’dir; “Kriosfer (Buz Küre=Cryosphere) bazen dördüncü
küre olsa da kabul edilir. Canlıküre yani Biyosfer ise, tüm kürelerden etkilenir; ya da etkir.
Bir bütün olarak, dünya bu bireysel kürelerden oluşan bir küre, yani GEOSFER (=Yerküre)
olarak kabul edilir (https://www.24houranswers.com/subjects/Earth-Science/Earth-SystemScience). “Geosfer” terim yabancı dillerde bazen “Litosfer”(=Taşküre) karşılığında
kullanılmaktadır. Ancak bilimsel dilimizdeki karşılığı değildir. Bunda farklılık Amerikan
ingilizcesi ve İngiliz ingilizcesinde de kaynaklanmaktadır. Bir de yukarıdaki paragraflara
baktığınızda; dersimizin adı “YER SİSTEMLERİ” olmasına rağmen, bazen “Yer Sistem
Bilimi” bazen de “Yer Sistem Bilimleri”, hatta bazen de “Yer Sistemleri Bilimleri” olarak
tekil ya da çoğul anlamlarda aynı manada 4 farklı şekilde de kullanılmaktadır.
Yukarıdaki paragrafta sayılan döngüler; konusu geldikçe ileride bölümlerde ele
alınacaktır. Şimdi enerji döngüsü açıklamak adına dünyada iki büyük güç bulunmaktadır.
Bunlardan ilki: Güneş, diğeri ise litosferin büyük çoğunluğunu oluşturan 600-1300°C
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sıcaklığa sahip: Mağma’dır. Mağma Konu: 6’da detaylı anlatılacak ve litosfer’deki kaya
oluşum döngüsü nedenleriyle açıklanacaktır. Ancak, insan ve canlı yaşamı için, yüzeyindeki
sıcaklığının 5800°C – merkezinde 15 milyon °C olan ve en önemli enerji kaynağı Bizim
Güneşimiz’dir. Tabidir ki; şu soruları kendimize sormalıyız. Başka güneşler var mı? Evrende
Başka enerji kaynakları var mı? Dolayısıyla başka enerji döngüleri var mı? diye… O nedenle,
konuyu Evren-Samanyolu-Güneş-Dünya ilişkisine taşımakta yarar vardır.

1.2. Evren, Samanyolu, Güneş Sistemi, Dünya
Yıldızların, gaz ve gaz bulutlarının, yıldız kümelerinin veya güneş sistemlerinin,
yıldızlar arası diğer katı ve gaz halindeki maddelerin ve galaksilerin (gökadaların), hep
beraber oluşturdukları, boyutu henüz tam olarak bilinmeyen, ancak tahmin edilebilen, bu
nedenle tam olarak tanımlanamayan muazzam büyüklükteki büyük geniş boşluğun tamamına
Evren denir. “Kozmos” veya “Kâinat”, hatta “Uzay” diye de adlandırılır. Ortaçağ sonlarına
kadar insanlar Dünya’nın düz, hareketsiz ve Uzayın merkezinde olduğunu kabul ediyorlardı.
İnsanların yeni dünyalara yelken açması, dürbün ve teleskobun bulunuşu, dolayısıyla Coğrafi
Keşiflerle Dünya’nın yuvarlak olduğu ispatlandı. Dünya’nın şekli ve evrendeki yeri,
yıldızlarla olan ilişkisi hep araştırıldı. Dolayısıyla Evren’in de ayrıntılı araştırması
sürdürülmeye devam etmektedir. Günümüzde bir sonsuzluk hissi veren Evren ve burada
bulunan milyarlarca yıldız, bu yıldızların oluşturduğu galaksiler, galaksilerin içinde sayısız
güneş sistemlerinin varlığı bilimsel olarak kanıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu galaksilerden
insanlık için önemli olanı “Samanyolu Galaksisi” (Şekil 3) olup, bunun içindeki güneş
sistemlerinden birisi, yaşamımızı sürdürdüğümüz kendi “Güneş Sistemi”mizdir (Şekil 4 ve
5). Bu sistem içinde güneşin etrafında belli bir yörüngede dönen gezegenlerden birisi ise,
üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz Dünya’dır. Evren’in uçsuz ve bucaksız oluşuna ve
Dünya’nın Evren’deki yerine bakıldığında; Dünya bir tarafa, ondan yüzon katı genişlikte bir
yarıçapa sahip Güneş’in bile neredeyse bir kum tanesi boyutunda dahi gösterilemeyecek
kadar küçük olduğu görülür (Elibüyük, 1995)(Şekil 6).
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Şekil 3 - Evren’de Güneş Sistemimizin de içinde bulunduğu “Samanyolu Glasisi”
(http://realthruth.org).

Şekil 4 – Güneş Sistemimizdeki gezegenler (Plüton 2006’dan beri cüce gezegen ilan
edilmiştir)(http://www.bilgiustam.com/gezegenler-ve-ozellikleri/).

Şekil 5 – Güneş Sistemimiz (http://www.bilgiustam.com/gezegenler-ve-ozellikleri/).
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Şekil 6 – Evrendeki diğer güneşlerle bizim güneşimizin görüntüsü (Not: Okla
gösterilen Güneşimiz 1 pikseldir)(http://www.cointelligence.org/newletter/comparisons.html).
Evrenin oluşumu ile ilgili birkaç görüş bulunur. Bunlardan ilki eski teori olan
“Değişmezlik Teorisi” ve ikinci yeni görüş ise “Büyük Patlama (Big Bang) Teorisi”dir. İlk
teori, Evren’in oluştuktan sonra hiçbir madde değişimine uğramadığı şeklindedir. Oysa bunun
tersi olduğu, yani maddenin değişime uğradığı sayısız kez ispatlanmıştır. İkinci teori olan
Büyük Patlama ise, birçok gökbilimci tarafından günümüzde kabul edilen görüştür. Buna
göre, Evren’in oluşumunun temelinde, günümüzden 15-20 milyar yıl önce, ne zaman olduğu
kesin belli olmayan herşeyin, çekim güçlerine bağlı olarak birbirine çok yakınlaşması veya
düşünülemeyecek kadar çok yoğun bir sıkışmanın olduğudur. Bu düşünceden hareketle,
sıkışan bütün bu maddelerin oluşturduğu 1 cm3 lük küçük bir parça milyarlarca ton ağırlığa
sahipti. Sonuçta bu sıkışma sonucu çok yoğunlaşan kütle, gökbilimcilerin araştırmalarına
göre; günümüzden yaklaşık 20 milyar yıl önce, Büyük patlama “Big Bang” sonucunda,
Evren’in her tarafına büyük bir hızla hidrojen (H) ve helyum (He) gazları olarak dağılmıştır.
Patlamayla uzaya yayılan bu gazlar, milyonlarca yılın geçmesine bağlı olarak, dağılmanın hızı
azalmaya başlayınca kümeler halinde ayrı ayrı toplanarak yeniden sıkışmaya başlamışlardır.
Bu sıkışma ve bir araya gelerek büzülme sonucunda önce gevşek dokulu, ardından gaz
kümeleri, sonra sıkışma daha da artarak birçok yıldız ve bu yıldızların bir araya gelerek
oluşturduğu galaksiler meydana gelmiştir. Dolayısıyla bugün Evren’in içinde dönme hareketi,
çekim ve merkezkaç kuvvetine dayalı olarak sayısız galaksi bulunur. Bu galaksilerden bir
tanesi de kendi güneş sistemimizin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi’dir (Şekil 7).
Evrende bulunan sayısız galaksilerden biri olan bu galaksi, bulutsuz bir gecede gözle dahi
görülebilir. Samanyolu Galaksisi içinde, bilim adamlarının tahminine göre, 100 trilyondan
çok sayısız yıldız ve irili ufaklı gök cismi bulunan bir yıldız kuşağıdır. Bu nedenle
“Samanyolu” denilmiştir. Gökbilimciler tarafından, galaksimizin bir ucundan diğer ucuna
uzaklığının, 100.000 ışık yılı (ki, bir ışık yılı: ışığın bir yılda katettiği yoldur) olduğu tahmin
edilmektedir (Elibüyük, 1995).
Evren’in ve galaksilerin oluşumundan sonra Güneş Sistemimizin ne zaman oluştuğuna
dair kesin bir bilgi yoktur ve birçok teori bulunur. İlk görüş, hep var olduğudur. İkincisi,
Evren’le birlikte “Büyük Patlama (Big Bang)” ile meydana geldiğidir. Üçüncü görüş ise,
Güneş’in yakınından geçen çok büyük bir yıldızın, ona dokunarak bir parça koparması ve bu
muazzam parçanın zaman içinde yoğunlaşıp, parçalanması sonucu oluşan parçaların her
birinin Güneş’in çevresinde dönmeye başlaması ile Güneş Sistemi’mizin oluştuğudur.
Günümüzde kullanılan çağdaş görüş ise, Güneş Sisteminin Güneş bulutsusunun ağır bir süreç
içinde gelişmesiyle oluşmuş olduğu ve bütün gezegenlerin aynı yaşta olduğu, fikridir. Güneş,
merkez kabul edildiğinde Güneş Sistemimizde içten dışa doğru 8 gezegen bulunur. Bunlar;
Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün’dür. Güneş’in ekvator yarıçapı
ortalama 700.000 km’dir. Buradan hareketle, en büyük gezegen olan Jüpiter’in ekvator
yarıçapı 71.900 km, en küçük gezegen Merkür yarıçapı ise, 2.439 km’dir (Elibüyük,
1995)(Tablo 1 ve Şekil 8).
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Şekil 7 Güneş Sisteminin de içinde yer aldığı “Samanyolu Galaksisi”
(www.fwmail.com). Tablo 1 Güneş Sistemimizdeki Gezegenlerin Boyutlarının Karşılaştırma
Tablosu.
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Şekil 8 Güneş Sistemimiz (www.edinformatics.com).
Dünya ise küçük gezegenlerden biri olup, yarıçapı 6370 km’dir. Üzerinde 600 milyon
yıl önce yaşamın başladığı ve halen, oksijen ve suyun bulunduğu tek yaşam bulunan
gezegendir. Dolayısıyla insanoğlunun kendi Dünyası dışında yaşam olup olmadığının
araştırmaları sürmektedir. Bu amaçla, ilk insansız uzay araştırmaları 1967’de Ruslara ait
«Venera 3» isimli uzay aracıyla Venüs’e yapılır. 1961’de uzaya gönderilen ilk insan Rus
kozmonot Yuri Gagarin’dir. Valentina Tereshkova ise, uzaya giden ilk kadın kozmonottur.
Aleksey Leonov uzayda ilk yürüyen kozmonottur. 21 Aralık 1968’de ABD’nin aya gönderdiği
ve ay’a yumuşak iniş yapmış olan uzay aracı Apollo 8’dir. 20 Temmuz 1969’da Apollo 11
uzay aracı ile ABD’li Neil Artmstrong ay’a ayak basan ilk astronot, dolayısıyla ilk insandır.
Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT I-B, 10 Ağustos 1994’de Güney
Amerika’daki Fransız Guyanası’ndan uzaya fırlatılmıştır. Bunun vasıtasıyla Türkiye’de
deprem, sel-taşkın, çığ gibi doğal afetler uzaydan gözlenir. Ayrıca Dünya ülkeleriyle
haberleşme ve televizyon yayınlarının izlemesi sağlanır (Doğanay, 2002). 2012’de ABD
tarafından Mars’a uzay gemisi indirilmiştir. ABD’de turistik amaçlı uzaya dolmuş gönderme
çalışmalarına da başlanmıştır.

1.3. Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları
Evren’deki ve Samanyolu’ndaki hareketlerinin yanısıra, Dünya da, "Güneş
Sistemi"mizde bulunan bütün gök cisimleri gibi 2 tür hareket eder. Bunlardan ilki, Dünya’nın
Güneş etrafındaki dolaşımıdır. Bu hareket sonucunda da mevsimler oluşur. Dünya’nın
ikinci hareketi ise, Dünya’nın kendi ekseni çevresinde dönmesidir. Bu hareket sonucunda
gece ve gündüz meydana gelir. Dünyanın beşinci hareketi ise; presesyon (yalpalama)
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hareketi’dir. Söz konusu bu hareketin çok önemli olmaması; çok uzun zamanda (25800
yılda) bir meydana gelmesinden kaynaklanır (Şahin 1998: 95).
Güneş, çekim gücü ile bütün diğer gök cisimlerini etkisi altında bulundurur. Gök
cisimleri ve bu arada Dünya’mız, Güneş çevresinde dolaşırken belirli bir yolu takip eder. İşte
bu yola Dünya’nın Yörüngesi denir. Bu yörüngenin çakıştığı düzleme ise yörünge düzlemi
adını verilir. Yörünge düzleminin sınırı, Dünya’nın hareket ettiği çizgi (yörünge) ile sınırlı
olmayıp; bu düzlem yörüngenin çakıştığı ve sonsuza kadar uzanan bir düzlemdir (Şahin 1998:
95)(Şekil 9).

Şekil 9 Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi KYK= Kuzey Yarım Küre,
GYK=Güney Yarım Küre (cografyahocam.com).

1.3.1. Dünya’nın Güneş Etrafındaki Hareketi (Yıllık Hareket)
Dünya, Güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte, yani 1 yılda tamamlar. Onun
için buna Dünya’nın yıllık hareketi de denir. Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketini
yaparken takip ettiği yola, yörünge denir. Yörünge’nin üzerinde bulunduğu düzlem ise
yörünge düzlemi’dir. Buna ekliptik düzlem de denilir. Yörünge düzleminin sınırları
Dünya’nın yıllık hareketi sırasında takip ettiği çizgi (yol) değildir. Bu düzlemin sınırı sonsuza
kadar uzanır (Şahin 1998: 102)(Şekil 10).
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Şekil 10 Dünya’nın Güneş Etrafından Dönmesi Sonucu Oluşan Mevsimler ileEkinoks ve
Gündönümü zamanları (www.bilizyon.com).
Dünya’nın Güneş çevresinde çizmiş olduğu yörünge elips şeklindedir. Onun için
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl içinde sürekli değişir. Dünya’nın Güneşe olan bu
ortalama uzaklığı 150 milyon kilometre olarak kabul edilir. Ancak yörünge şeklinden dolayı
en yakın olduğu yerde 147 milyon km; en uzak olduğu yerde 152 milyon km’dir. Güneş, bu
elipsin odak noktasında bulunur. Bundan dolayı yıl boyunca Dünya, Güneş’e farklı
mesafelerde bulunur. Güneş ile Dünya’nın birbirine en yakın olduğu zamana günberi
(perihel), en uzak olduğu zamana ise günöte (aphel) denir. Günberi ve günöte zamanlarında
Güneş’ten Dünya’ya gelen enerji miktarları farklıdır. Ancak bu fark, mevsimlerin oluşmasını
etkileyecek kadar büyük değildir (Şahin 1998: 102-103).
Dünya’nın ekseni ile yörünge düzlemi birbirine tam dik değildir. Aralarında 66°33´ lık
bir açı vardır. Başka bir ifade ile; Ekvator Düzlemi ile Yörünge Düzlemi 23°27´ lık bir açı
bulunur. 23°27´ lık bir açı farkı dönencelerin, 66°33´ lık açı farkı ise kutup dairelerinin
meydana gelmesini sağlamıştır (Şahin 1998: 103)(Şekil 11).
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Şekil 11 Dünya’nın 23°27´ lık eksen eğikliğinden dolayı yeryüzünde oluşan farklı
iklimler (www.cografyalar.com).
Yer ekseniyle yörünge düzlemi arasında ve Ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi
arasındaki açı farkları sonucu olarak beliren dönenceler ve kutup dairelerine bağlı olarak
yeryüzünde matematik iklim kuşakları oluşmuştur. Bunlar; Ekvator’dan kutuplara doğru:
Tropikal Kuşak, Orta Kuşak ve Kutup Kuşağı’dır. Ayrıca yine Ekvator’dan kutuplara doğru
«Sıcaklık Kuşakları» da bulunur: Bunlar da; Sıcak Kuşak, Ilıman Kuşak ve Soğuk Kuşak’tır
(Şahin 1998:103) (Şekil 12).

Şekil 12 - Matematik iklim kuşakları ve Sıcaklık kuşakları (www.notkurdu.com).
Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi (yörünge düzlemi) arasında bulunan 23°27´ lık
açı farkı mevsimlerin meydana gelmesine neden olmuştur. Eğer Dünya’nın ekseni ekliptik
düzlemi ile dik açı yapsaydı, ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi birbirine çakışacak ve
mevsimler oluşamayacaktı. O zaman Dünya, yörünge üzerinde nerede olursa olsun, Güneş
ışınları her zaman ve sadece Ekvator’a dik gelecek ve aydınlanma dairesi (gece-gündüz
çizgisi) her zaman kutup noktalarından geçecekti. Gece gündüz süreleri her zaman eşit (12
saat) olacaktı. Halbuki, Güneş ışınları 21 Haziran günü Yengeç Dönencesine dik gelir. Anılan
gün aynı zamanda Kuzey Yarımkürede en uzun gündüzün ve en kısa gecenin yaşandığı
tarihtir. Aydınlanma dairesi, Kuzey Kutup Bölgesi aydınlıkta, Güney Kutup Dairesi ise
karanlıkta kalacak şekilde kutup dairelerine teğet geçer. 21 Haziran günü, astronomi bilimi
yönünden yaz mevsiminin başlangıcı sayılır. Ekvator’dan Kuzey Kutup Noktasına doğru
gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Aynı tarihte, yani 21 Haziran’da Güney
Yarımküre’de durum bunun tersidir. 21 Haziran tarihinden itibaren güneş ışınlarının geliş
açısı giderek dikleşir. Onun için bu tarihe yaz gün dönümü (Yaz solstisti) de denilir (Şahin
1998: 103 ve 105) (Şekil 13).
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Şekil 13 - Yaz solstisti (http://kidspressmagazine.com/science-forkids/misc/misc/summer-solstice.html).
21 Mart tarihinde, güneş ışınları Ekvator’a dik gelir. Aydınlanma çizgisi, kutup
noktalarından geçer. Bu tarihte Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. Buna
ekinoks denir. Bu duruma da ilkbahar ekinoksu denilir. Çünkü bu tarih, Kuzey
Yarımküre’de ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır (Şahin 1998:106)(Şekil 14).
23 Eylül tarihinde 21 Mart’ta olduğu gibi, güneş ışınları Ekvatora tam dik olarak gelir.
Bu durum, aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesini sağlar. Bu tarihte Dünya’nın
her yerinde gece ve gündüz süreleri eşit olma durumuna ekinoks denir. 23 Eylül tarihi Kuzey
Yarımküre’de sonbahar mevsiminin başlangıç günü kabul edildiği için bu tarihteki ekinoksa
sonbahar ekinoksu denir (Şahin 1998: 105) (Şekil 14).
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Şekil 14 Yerkürenin şekli ve hareketine dayalı bahar ekinoksları ve yaz-kış solstisleri
(http://www.eba.gov.tr/dunya/detay/954).
21 Aralık tarihinde, Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Bu tarihte Kuzey
Yarımküre’de en kısa güzdüz yaşanır. 21 Aralık tarihinde, Güneş ışınları Oğlak
Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihte Kuzey Yarımküre’de en kısa gündüz yaşanır. Aydınlanma
Dairesi, 21 Haziran gününde yaşanan durumun tersi olarak, Kuzey Kutup Bölgesi karanlıkta,
Güney Kutup Bölgesi aydınlıkta kalacak şekilde, Kutup dairelerine teğet geçer. Güneş
ışınları, artık bu tarihten sonra kuzeye kaymaya başlar. 21 Aralık, Kuzey Yarımküre’de, kış
mevsimi başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir. Onun için bu tarihe kış gündönümü (Kış
solstisi) adı verilir. Kuzey Yarımküre’de Ekvator’dan kuzeye doğru gidildikçe gece süresi
uzar. Kuzey Kutup Dairesi’nde ise bu süre 24 saati bulur (Şahin 1998: 105-106) (Şekil 15).
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Şekil 15 Kış solstisti (http://kidspressmagazine.com/science-forkids/misc/misc/winter-solstice.html).
Dünya’nın Yıllık Hareketinin Ve Eksen Eğikliğinin Sonuçları (Zor vd. 2012: 85)
1- Mevsimlerin oluşmasına neden olur.
2- Bir noktaya düşen Güneş ışınları yıl içerisinde değişir.
3- Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içinde değişir (Orta enlemlerde öğle
vakti Güneş’in mevsimlere göre ufuk düzlemi üzerindeki konumu; Yer ekseninin eğik
olmasına bağlı olarak, Dünya’nın yıllık hareketiyle, Güneş’in ufuk üzerinde yükselmesi ve
Güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl içerisinde değişir).
4- Aydınlanma dairesi sürekli yer değiştirir.
5- Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır.
6- Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur.
7- Kuzey ve Güney yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır (sadece eksen
eğikliği).
8- Güneş’in doğuş ve batış saati ve yeri değişir.
9- Muson rüzgârları oluşur.
10- Dönenceler ve Kutup Daireleri oluşur (yalnızca eksen eğikliği).
11- Matematik iklim kuşakları meydana gelir (yalnızca eksen eğikliği).

1.3.2. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi (Günlük
Hareket)
Gece ve gündüz, Dünya’mızın kendi ekseni etrafındaki hareketi sonucu ortaya çıkar.
Bu hareket 24 saatte tamamlanır. Dünya kendi ekseni etrafında hareketini yaparken batıdan
doğuya doğru döner. Güneş, yaklaşık küre biçiminde ya da kutuplardan basık geoid şekilli
olan Dünya’nın yarısını aydınlatır. Diğer yarısı ise Güneş ışığı almadığı için karanlıkta kalır.
Aydınlanan yüzey ile aydınlanmayan yüzey arasındaki çizgiye aydınlanma çizgisi denir. İşte
Dünya’nın güneş ışını alan aydınlık kısmı gündüz, karanlıkta kalan kısmı ise gece
durumundadır. Dünya kendi ekseni etrafında sürekli ve düzenli olarak döndüğü için, gece ve
gündüz durumunda olan yerler de sürekli ve düzenli olarak değişmektedir (Şahin 1998: 96)
(Şekil 16 ve 17).
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Şekil 16 - Uydudan Dünyamızın gece ve gündüz durumu (googlearth’ten).

Şekil 17 - Dünya’nın eksen eğikliği ve aydınlanma çizgisi (www.excellup.com).
Dünya, batıdan doğuya doğru döndüğü için doğudaki bir nokta batıdakine göre güneş
ışınlarının daha önce alır. Bu durum Güneş’i daha önce şeklinde de ifade edilebilir. Dünya
kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketini 1 gün içinde tamamlar. 24 saatlik zaman dilimi
olan 1 gün ise gece ve gündüzden oluşur. Gece ve gündüz, sadece 21 Mart ve 23 Eylül
tarihlerinde Dünya’nın her yerinde eşit olur. Çünkü bu tarihte güneş ışınları Ekvator’a dik
gelir (Şahin 1998: 96)(Şekil 18).
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Şekil 18 - Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü (planetplanet.net).
Dünya’nın, kutuplardan geçtiği düşünülen ekseni etrafındaki hareketi, Ekvator’da
daha hızlıdır. Bu hız, kutuplara doğru giderek azalır. Bu durum yerin şeklinin sonucudur.
Çünkü 24 saatte (1 günde) Dünya, kendi ekseni etrafında bir bütün olarak döner. Bu dönüş
sırasında Ekvator’da 40.000 km’lik bir hareket söz konusudur (gerçek ekvator çevresi: 40.076
km; kutuplar çevresi 40.009 km; Dünya’nın basıklı oranı 1/297’dir). Buna karşılık, 60°
enlemlerde bu hareket 20.000 km’dir. Çünkü bu paralel uzunluğu 20.000 km’dir. Bu durum
aşağıdaki şekilde açıklanabilir (Şahin 1998: 96-97): Ekvator çevresi (Dünya çevresi) = 2
πR’dir. Bu uzunluk, Güneş önünden 24 saatte geçmektedir. Bu durumda Ekvator’da
Dünya’nın dönüş hızı = 2 πR : 24’tür. Değerler yerine konulduğu zaman sonuç, 40.000 : 24
= 1666,6 km/saat olarak çıkar. Bu değer Dünya’nın ekvatordaki dönüş hızıdır. Aynı
hesaplama 60° paralelleri için yapılırsa burada Dünya’nın dönüş hızı, 20.000 : 24 = 833,3
km/saat çıkar. Buradan da anlaşılacağı gibi, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı,
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalmakta ve kutuplarda 0 (sıfır) olmaktadır. Çünkü
kutuplar birer nokta olarak kabul edilirler (Şekil 19).
Güneş, yıl içinde sürekli olarak aynı noktadan doğup, aynı noktadan batmaz. Yer’in
ekseni eğik olduğu için, Güneş’in doğduğu ve battığı noktalar yıl içinde sürekli ve düzenli
olarak yer değiştirir. Güneş’in doğduğu nokta yazın kuzeye; kışın da güneye doğru kayar. Bu
nedenle; 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş tam doğudan doğup, tam batıdan batar
(Şahin 1998: 97) .
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Şekil 19 - Dünya’nın kutuplardan basıklığı (Zor vd.2012).
Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalar, güneş ışınlarını genel olarak aynı zamanda
alır. Bundan dolayı, aynı meridyen yayı üzerinde saat farkı yoktur. Güneş’i daha önce gören
(doğudaki) meridyen yayı üzerinde bulunan yerdeki saat, batıdakine göre daha ileridir. Bu
saat farkı her meridyen yayı için 4 dakikadır. Her meridyenin Güneş ışınlarını alma durumu,
günün değişik saatlerinde farklıdır. Dünya üzerindeki her noktaya, 24 saat içinde güneş
ışınları önce yatık olarak gelir. Güneş’in o noktanın ufuk düzleminin üzerine çıkmasıyla
güneş ışınlarının ilk görünüşüne Güneş’in doğuşu denir. Bu vakit, sabah’tır. Güneş’in ufuk
düzlemi üzerinde en yüksek noktaya ulaştığı an, öğle vaktidir. Akşam vaktinde ise, güneş
ışınları tekrar yatıklaşır. Güneş, o nokta için artık görülmez duruma gelir, yani ufuk
düzleminin altına iner. Buna da Güneş’in batışı denir. Güneş’in doğması ve batması,
Güneş’in hareket etmesinden değil, Yeryuvarlağı’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin bir
sonucudur (Şahin 1998: 97).
Gün içindeki vakti ifade eden saat, farklı meridyenler üzerinde birbirinden farklıdır.
Saat, Dünya üzerinde çeşitli şekillerde ayarlanır ve ifade edilir (Şahin 1998: 98-99):
Yerel saat: Yerel saatin hesaplanmasında meridyen yayları esas alınır. Dünya’da aynı
meridyen yayı üzerinde bulunmayan bütün noktaların yerel saatleri farklı olur. Herhangi bir
yerin yerel saati ayarlanırken, o noktadan geçen meridyene güneş ışınlarının dik gelmesi göz
önünde tutulur. Başka bir ifade ile, herhangi bir noktada Güneş, gökyüzünde en yüksek
noktaya geldiği an, saatler tam 12:00’ye ayarlanır. Böylece oranın yerel saati ayarlanmış olur.
Aynı meridyen yayı üzerindeki her yerde yerel saat aynıdır. Hemen hemen İstanbul-KahireMoskova aynı merdiyen üzerinde olduklarından yerel saat aynıdır. Bir başka örnek ise:
Fransa’nın her yerinde başkent Paris’in yerel saati geçerli sayılmıştır. Türkiye’de ise ulusal
saat için 30° doğu meridyeni esas alınmıştır. Yani İzmit üzerinde Güneş en yüksek noktaya
ulaştığı anda Türkiye’deki bütün saatler 12:00’ye ayarlanmıştır (Şekil 20). Uluslararası Saat
(Saat dilimleri): Her yönde hızla gelişen Dünya’da, ülkeler arasındaki saat ayarı konusunda
ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Dünya, kendi ekseni etrafındaki
hareketini 24 saatte (24 X 60 = 1440 dakika) tamamlar. Buna göre; iki meridyen arasındaki
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zaman farkı (1440:360=) 4 dakikadır. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğüne göre; yerel
saat açısından düşünüldüğünde her meridyen üzerindeki saat, 1 derece batısındaki göre 4
dakika daha ileridir. O halde 15 meridyen arasındaki fark 15 X 4 = 60 dakika, yani 1 saattir.
Bu noktadan hareketle Dünyayı (360 : 15 = 24 saat dilimine ayırmak mümkündür. 0 (sıfır)
numaralı Londra’daki Greenwich Başlangıç Merdiyeni’nin 7,5° doğu ve 7,5° batısı arasında,
15°lik bir dilim meydana gelir. Bu, sıfır numaralı saat dilimidir ve başlangıç saat dilimi olarak
kabul edilir. Böylece dünya 24 saat dilimine ayrılmıştır (Şahin 1998: 97)(Şekil 21).
Dünya’nın Günlük Hareketinin Sonuçları (Zor vd. 2012 :84):
1-Gündüz ve gece birbirini izler.
2- Güneş ışınlarının gün içerisinde yere düşme açıları değişir. Buna bağlı olarak gün
içinde:
a) Cisimlerin gölge boyları uzar ve yönleri değişir.
b) Günlük sıcaklık farkları oluşur.
c) Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki kayalarda mekanik çözülme gerçekleşir (Gece
soğuyan kayaların hacmi küçülür, gündüz ise ısınmayla büyür. Zamanla büyüyüp küçülen bu
kayaların çatlayıp parçalanmasına mekanik (fiziksel) çözülme denir).
d) Basınç değişimleri oluşur. Bunun sonucunda meltem rüzgârları oluşur.
3- Merkezkaç (Coriolis) kuvveti oluşur. Bunun sonucunda rüzgârların ve okyanus
akıntılarının yönünde sapmalar meydana gelir.
4- 30° ve 60° enlemleri civarında dinamik basınç merkezleri oluşur (Dünya’nın kendi
ekseni etrafındaki hareketine bağlı olarak oluşan havanın alçalmaya veya yükselmeye
zorlamasıyla oluşan basınçlara dinamik basınçlar denilir).
5- Yerel saat farkı meydana gelir.
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Şekil 20 – Türkiye’nin Yerel Saat Dilimleri (Şahin, 1998’den).

Şekil 21 - Uluslararası Saat Dilimleri (www.smitcky.com).
Yer’in Şeklinin Sonuçları (Zor vd. 2012 :81-83):
1- Gece ve gündüz oluşur.
2- Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. Buna bağlı olarak
Ekvatordan kutuplara doğru:
a) Sıcaklık azalır.
b) Buharlaşma şiddeti azalır.
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c) Denizlerdeki tuzluluk oranı azalır.
d) Cisimlerin gölge boyu uzar.
3- Ekvator çevresinde termik alçak basınç alanı, kutuplar çevresinde termik yüksek
basınç alanı oluşur (Sıcaklığa bağlı olarak oluşan basınçlara termik basınç denir. Ekvator ve
çevresi yıl boyunca sıcak, kutuplar ve çevresi yıl boyunca soğuk olduğu için termik basınç
alanlarıdır).
4- Aydınlanma çemberi daire biçimindedir. Dünya’nın bir yarısı aydınlık; bir yarısı
karanlıktır.
5- Paralel dairelerinin boyları Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.
6- Meridyenler arasındaki mesafe Ekvator’dan kutuplara doğru kısalır.
7- Tam bir meridyen dairesinin boyu Ekvator’dan daha kısadır.
8- Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.
9- Kutup Yıldızı, sadece Kuzey Yarım Küre’den görülür ve görünüm açısı o yerin
enlem derecesini verir.
10- Küresel yüzeyin bir düzleme aktarılamaması harita çiziminde güçlüklere yol
açmaktadır.
11- Kutup noktaları, Yer’in merkezine Ekvator’dan daha yakındır. Bundan dolayı
yerçekimi Ekvator’dan kutuplara doğru artar.

1.3.3. Dünya’nın Yalpalama (Presesyon) Hareketi
Evren’de, samanyolunda, güneşin etrafında ve kendi etrafındaki dönüşünün yanısıra,
Dünya; ekseninin eğim açısını değiştirebilecek kuvvetlere karşın direnme gösterirse de,
eksenin uzayda koni çizebilecek şekilde hareket etmesini engelleyemez. İşte bu harekete Yer
Ekseni’nin Presesyon Hareketi veya yalpalama = topaç hareketi denir (Şekil 22). Bu
hareket, Yer’in dönme doğrultusuna zıt yönde, saat ibresi gibi soldan sağa doğru meydana
gelir. Presesyon konisi tepe açısı 47° dir. Bu açı Yer ekseninin dikeyle yaptığı eğim açısının
(23,5°) iki katıdır. Presesyon çok yavaş bir harekettir. Tam bir dolanımı ancak yaklaşık 26000
(25800) yılda gerçekleşir. Bu nedenle gök kutbunun yıllık yer değiştirmesi 50 kavis/saniyeyi
geçmez. Presesyon olayı 2000 yıldan beri bilinmektedir. Presesyona neden olan kuvvetler
düzenli ve sürekli olmadıkları için, presesyon hareketinin hızı küçük ölçüde değişiklikler
gösterir. Bu da presesyon yörüngesinde ufak çaplı dalgalanmalar yapar. Periyodu 18,6 yıl
olan bu harekete Nutasyon denir ve baş sallama anlamına gelir (Şahin 1998: 109-110)(Şekil
23). Bu da iklim değişikliğinde öneme sahiptir.
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Şekil 22 - Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü sırasındaki yalpalama hareketi
(astronomy.ege.edu.tr).

Şekil 23 - Dünya’nın yalpalama (presesyon) hareketi (Şahin, 1998).

36

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
İlk konuda, “Yer Sistemleri Bilimine Giriş: Evren, Samanyolu, Güneş Sistemi,
Dünya” yapılmış; atmosfer, litosfer, hidrofer, biyosfer hakkında genel bilgiler edinilmiştir.
Evren, Samanyolu, Güneş Sistemi, Dünya gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Dünya’nın
Hareketleri ve Sonuçları konusu ele alınmış ve öğrenilmiştir. Konu çeşitli tablo, grafik, şekil
ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yeryuvarın doğal geosferlerinden biri olamaz?
a) Atmosfer
b) Litosfer
c) Antroposfer
d) Hidrosfer
e) Biyosfer
2) Yer Sistemleri konusundaki temel kavramlar, 19. Yüzyıl Alman Coğrafyacısı
……………………………..tarafından ortaya atıldı
a) Alexander von Humbolt
b) Herbert Louis
c) Henry Obst
d) Helmut Brückner
e) Karl Ritter
3) Dünya Astronmi Birliği tarafından Güneş Sistemimizde hangi gezegen 2006’da
cüce gezegenliğe indirgenerek, gezegenlikten çıkarılmıştır?
a) Dünya
b) Mars
c) Venüs
d) Satürn
e) Plüton
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4) Türkiye’de Uluslararası Saat dilimlerine göre kaç numaralı dilimde bulunur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
5) Dünya; ekseninin eğim açısını değiştirebilecek kuvvetlere karşın direnme gösterirse
de, eksenin uzayda koni çizebilecek şekilde hareket etmesini engelleyemez. İşte bu harekete,
Yer Ekseni’nin …………………………….. denir.
a) Presesyon Hareketi veya yalpalama = topaç hareketi
b) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü
c) Dünyanın evrendeki dönüşü
d) Dünyanın samanyolundaki dönüşü
e) Dünyanın güneş etrafındaki dönüşü
6) Evren’de bilinen en büyük güneşin ismi nedir?
a) Güneş
b) Antares
c) Betelgeuse
d) Rigel
e) Aldebaran
7) “Dünya’nın Güneş çevresinde çizmiş olduğu yörünge elips şeklindedir. Onun için
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yıl içinde sürekli değişir. Dünya’nın Güneşe olan bu
ortalama uzaklığı 150 milyon kilometre olarak kabul edilir. Ancak yörünge şeklinden dolayı
en yakın olduğu yerde 147 milyon km; en uzak olduğu yerde 152 milyon km’dir. Güneş, bu
elipsin odak noktasında bulunur. Bundan dolayı yıl boyunca Dünya, Güneş’e farklı
mesafelerde bulunur. Güneş ile Dünya’nın birbirine en yakın olduğu zamana günberi
(perihel), en uzak olduğu zamana ise günöte (aphel) denir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış
mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)
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8) “Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi (yörünge düzlemi) arasında bulunan 23°27´
lık açı farkı ………………………….. meydana gelmesine neden olmuştur. Eğer Dünya’nın
ekseni ekliptik düzlemi ile dik açı yapsaydı, ekvator düzlemiyle yörünge düzlemi birbirine
çakışacak ve …………………………. oluşamayacaktı.” İfadesini tamamlayınız.
a) Mevsimler
b) Gece-gündüz
c) Gündüz
d) Gece
e) Ay tutulması
9) Güneş ışınlarının geliş açısı, Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. Buna bağlı olarak
Ekvatordan kutuplara doğru aşağıdakilerden hangisi oluşamaz?
a) Sıcaklık azalır.
b) Buharlaşma şiddeti azalır.
c) Denizlerdeki tuzluluk oranı azalır.
d) Cisimlerin gölge boyu uzar.
e) Okyanus akıntıları ısınır.
10) Güneş ışınlarının gün içerisinde yere düşme açıları değişir. Buna bağlı olarak gün
içinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) Cisimlerin gölge boyları uzar ve yönleri değişir.
b) Günlük sıcaklık farkları oluşur.
c) Kurak ve yarıkurak bölgelerdeki kayalarda mekanik çözülme gerçekleşir
d) Basınç değişimleri oluşur. Bunun sonucunda meltem rüzgârları oluşur.
e) Öğlen gölge boyu en uzun olur.

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)e, 4)b, 5)a, 6)b, 7)doğru, 8)a, 9)e, 10)e
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2. YER’İN GEOSFER’LERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
(ATMOSFER, LİTOSFER, HİDROSFER, BİYOSFER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Geosferlere Genel Bakış
2.2. Geosferlerin Karşılıklı İlişkileri
2.3. Yer Sistem Bilimi Nasıl Yapılır?
2.4. Bir Yer Sistem Bilimi Analizi Örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geosfer nedir?
2) Geosferler nelerdir?
3) Geosferlerin coğrafi olayla ilşikisi nasıldır?
4) Yer Sistemi Bilimi’nin araştırma ve inceleme metodolojisi nasıldır?
5) Bir Yer Sistemi örneklemesini siz de uygulayınız: BARTIN SELLERİ

45

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yer’in Geosfer’leri
Hakkında Genel Bilgiler
(Atmosfer, Litosfer,
Hidrosfer, Biyosfer)

Geosferlere Genel Bakış

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Yer’in Geosfer’leri
Hakkında Genel Bilgiler
(Atmosfer, Litosfer,
Hidrosfer, Biyosfer)

Geosferlerin Karşılıklı
İlişkileri

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Yer’in Geosfer’leri
Hakkında Genel Bilgiler
(Atmosfer, Litosfer,
Hidrosfer, Biyosfer)

Yer Sistem Bilimi Nasıl
Yapılır?

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Yer’in Geosfer’leri
Hakkında Genel Bilgiler
(Atmosfer, Litosfer,
Hidrosfer, Biyosfer)

Bir Yer Sistem Bilimi
Analizi Örneği

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Yer

•

Yerküre

•

Yeryuvar

•

Geosfer

•

Atmosfer

•

Litosfer

•

Hidrosfer

•

Biyosfer
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2.1. Geosferlere Genel Bakış
Coğrafya bir mekân bilimi olduğuna göre; insanın yaşadığı mekâna doğal çevre ya da
doğal ortam denir. İnsan, çevresinin etkisinde kalır ve yaşamını sürdürür. Genel bir ifade ile,
"Yer Sistemi Bilimi (Earth System Science=ESS)”, “sistem”in anahtar terimidir. Bir sistem,
tanımlı bir kapalı sınır içinde birbirine bağlı parçaların bir koleksiyonudur. Yeryüzünün
sınırları içinde "Küreler (=Geosferler)" denilen hava, kara, su ve canlılardan oluşan birbirine
bağımlı dört parçanın bir koleksiyonudur. Dünya'nın küreleri, yani geosferleri şunlardır:
Litosfer, Hidrosfer, Biyosfer ve Atmosfer’dir. Zaman zaman bunların içinde de alt küreler
(=subsphere) olabilir, ancak ana bütünden kopmuş değildir. Ancak sonuçta tüm yerküre bir
bütündür ve Geosfer olarak anılır. Geosfer içindeki insanın yaşadığı bu dört doğal ortam
sürekli birbiri ile etkileşim halindedir (Şekil 24)(Foto 1 ve 2)(Tablo 2)(Türkeş, 2010; Zor vd.,
2012; Kreeger, 2004; http://www.cotf.edu/ete/ESS/ESSmain.html):

Şekil 24 - Yerküre’deki Sistem’i oluşturan Geosfer’leri (Zor vd. 2012: 15’den).
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Foto 1 - Dünya’nın Geosfer’leri gösteren bir kartpostal (www.mstworkbooks.co.za
‘dan Türkçeleştirerek).

Foto 2 - Dünyamızın Geosferleri (Kaynak: NASA) Tablo 2 Dünya’nın Geosferleri
(Abiyotik=Cansız ortam; Biyotik=Canlı ortam).
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2.1.1. Litosfer
Gezegenimizin yüzeyinde sert, soğuk ve katı kayadan oluşan yerkabuğunu, kabuk
altında uzanan sıcak, yarı-katı kayalarını, merkeze yakın kesimde sıcak sıvı kayalarını,
merkezde katı demir çekirdeğini litosfer kapsar. Dolayısıyla fiziksel ve kimyasal olarak farklı
katmanlardan meydana gelmiştir. Birimiz soğan gibi Dünya’yı soyabilsek: soğan kabuğu, asıl
soğan ve soğan cücüğü gibi yerkürenin; dolayısıyla taşkürenin katmanlarının olduğunu
görürdük. Yeryüzünün doğal varlıkları olan dağlar, platolar, ovalar, vadiler, okyanus tabanları
ve yamaçları gibi çeşitli yerşekillerini ve farklı kaya, tabaka ve topraklarını oluşturur.
Yerkabuğunun bu katı bölümüne genelde litosfer denilirse de biz daha çok yer’in tüm
katmanlarını buna dâhil edeceğiz ve Taşküre de denilen kara parçasını (=Land) ele alacağız.
Bu nedenle de yabancı literatürde sadece yeryüzeyini ele alırsanız litosfer (=Litosphere),
volkanizma olaylarını ve kaya döngüsünü anlayabilmemiz için tüm yerküreyi ele alırsanız bu
ortamların tamamına geosfer (=Geosphere) adı verilir. Ancak bizim konularımız içinde
kullandığımız GEOSFER (Küreler=Geosphere) görüş olarak tüm küreleri; atmosfer, litosfer,
hidrosfer, biyosfer gibi ana ortamların birlikteliğini kapsamaktadır. Litosfer’in en dış tabakası
olan yeryüzü besin, oksijen, silisyum ve alüminyumca zengindir ve kayaların ayrışması
sonucu gevşek bir toprak tabakası gelişir. Bu katmanın altında silisyum ve alüminymdan
oluşan coğrafya ve yerbilimlerinde yerkabuğu denilen sert kısım bulunur. Yerkabuğunun
altında silisyum, alüminyum, mağnezyum ve demirce zengin yarı-katı kıvamlı sıvı olan
manto yer alır. Yerkürenin merkezinde ise, nikel ve demirden oluşan katı bir çekirdek yer
alır. Litosfer üzerinde en yüksek nokta Asya kıtasındaki 8848 m ile Himalaya Dağları
üzerindeki Everest Tepesi’dir. Buna karşın; Mauna Kea okyanus tabanından itibaren
ölçüldüğünde 10.203 metre ile Dünya’nın en yüksek dağıdır. Deniz seviyesinden itibaren
yüksekliği ise, 4205 m’dir. Dolayısıyla Büyük Okyanus’ta Hawai Takım Adaları içindeki
Mauna Kea ve Mauna Loa volkanik dağlarının görünmeyen kısmı 6000 m kadardır ve
okyanus suları ile kaplıdır. Litosfer ile; jeoloji, mineraloji, sismoloji yakından ilgilenir.
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2.1.2. Hidrosfer
Gezegenimizin tüm katı, sıvı ve gaz halindeki sularını içerir. Doğal çevremizde
bulunan yüzeydeki büyük su kütlelerini oluşturan akarsular, göller, okyanuslar, denizler ve
kaynakların tamamına hidrosfer ya da suküre adını veririz. Bunların dışında; bitkilerde,
toprakta ve yeraltında da su (=Water) bulunmaktadır. Su, ayrıca yüksek dağlarda buz ve
buzullar halinde; atmosferde ise subuharı halinde bulunur. Ancak, bilinmelidir ki; yeryüzünün
2/3 gibi önemli kısmını okyanus ve denizler oluşturur. Bunun yer yer derinliği deniz
seviyesinden aşağılara doğru Büyük Okyanus’ta Mariana Çukurunda 11.000 m’leri bulabilir.
Dolayısıyla yeryüzündeki hidrosferi oluşturan suyun tamamına yakını, % 97’si tuzludur. Bu
büyük tuzlu su koleksiyonları “okyanuslar” olarak adlandırılır. Geriye kalan % 3’lük çok az
bir kısmı tatlı suları, yani içilecek nitelikteki suları oluşturur. Bu su, yeryüzündeki nehirlerini
ve derelerini aşar, ardından buharlaşıp, yağışlarla tekrar yeryüzüne döner ve su döngüsünü
oluşturur. Zaman zaman da kuzey ve güneyli yüksek enlemlerde ve dağların yüksek
kesimlerinde yer alan nehir ve göllerdeki tatlı sular donabilir. Sıvı halde bulunan suyu, bu kez
katı-sert halde bulabiliriz. Yine yüksek dağlarda; Antarktika ve Grönland’da rastladığımız
buzul bölgelerinde de suyu yine katı-sert şekliyle bu kez; buz, buzdağı, buzul, buzul örtüsü
şeklinde görürüz. Ekvatorda ise, yüksek sıcaklıklardan dolayı okyanus sularının buharlaşarak
subuharına dönüştüğünü görürüz. Ekvatorda okyanus suları sıcakken; kutuplara doğru gittikçe
yüzey suları soğur ve okyanus akıntıları döngüsünü oluşturur. Peki! Dünya’daki bu su nasıl
oluştu? Ya da nereden geldi? Katı yerkabuğunun içinde mi vardı? Dünya soğurken mi oluştu?
gibi sorular aklımıza gelebilir? Önceki konuda Bing Bang (Büyük Patlama) Teorisindeki
kütle sıkışması sonucu saçılan unsurların biraraya gelip soğumasıyla oluşan dünyaya gelen
diğer göktaşları içindeki stromatoliteslerde bulunan su taneciklerinin birleşimi ile bugünkü
okyanuslardaki su oluştu. Aşırı buharlaşma sonucu okyanuslar da tuzlu olarak kaldı. Nehirler,
tatlı su gölleri, buz-buzullar, kaynaklar, yeraltı suları tatlı içilebilir nitelikte suları oluşturdu.
Hidrosfer’deki su canlıların yaşam kaynağını oluşturdu. Güneş’ten sonra canlı yaşamın
olmazsa olmazı SU’dur. Bazı bilim insanları suyun donmuş olduğu hidrosfer’in alt küresine
ya da kesimine Kriosfer (Cryosphere=Donmuş Küre) adını verirler. Ancak bu kesim,
çoğunluğumuzun görüşüyle bütünü oluşturması bakımından Hidrosfer içinde ele alınır.
Hidrosfer ile; oseanografya, hidroloji, deniz bilimleri gibi dallar ilgilenir.

2.1.3. Atmosfer
Gezegenimizin tüm hava (=Air)’sını atmosfer içerir. Bu gezegenimizin yüzeyinden
10.000 m yukarıya kadar ve en az 1 m altına kadar uzanır. Atmosferin üst kısmı güneşin
ultraviyole ışınlarından biyosferdeki organizmaları korur. Ayrıca, ısıyı emer ve kendi ısısını
üretir. Yerçekiminin etkisiyle yerkürenin çevresinde tutulan atmosfer (=havaküre) çeşitli
oksijen, azot ve diğer gazların karışımından oluşmuştur. Atmosfer, aynı zamanda insanların
ve bitki, hayvan gibi diğer canlıların yaşam kaynağıdır. Atmosferdeki hava olayları insanları
yakından ilgilendirir. İnsanlar yaşamlarını havanın sıcak, ılık, soğuk, nemli, fırtınalı,
yağmurlu ve karlı olmasına göre düzenler. Dolayısıyla bu kürenin alt kısmında hava sıcaklığı
değiştiğinde, hava kütleleri oluşur. Alt atmosferdeki hava ısınır veya soğur. Gezegenimizin
etrafında bu kütleler hareket eder. Sonuç basit bir esintiden fırtınalı bir kasırgaya kadar
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karmaşık gibi görülen atmosferdeki hava dolaşımı gerçekleşir. Atmosfer ile; meteoroloji,
atmosfer bilimleri ve klimatoloji gibi dallar ilgilenir.

2.1.4. Biyosfer
Gezegenimizin tüm yaşayan canlı organizmalarını, yani canlı yaşam’ı (=Life) biyosfer
kapsar. Doğal çevrede kaya, taş, toprak, su, hava gibi cansız ortamlardan başka
mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar da bulunur. Bunlar biyosferi (Canlılar Küresi’ni)
oluşturur. Biyosfer içinde, canlıların bir alanın fiziksel çevresine dayalı ekolojik topluluklarını
oluştururlar. Bu canlı unsurlarla birlikte doğal ortamdaki yukarıda belirtilmiş olan elemanların
hepsi birlikte doğal çevreyi oluştururlar. Bu toplulukların canlıları olarak ifade edilirler.
Çöller, otlaklar ve tropikal yağmur ormanları, biyosfer içinde var olan birçok canlının
(=Biomas) birçok çeşidinden sadece üçüdür. İlerideki “Morfoklimatik Bölgeler” konusunda
bu konu ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Biyosfer içindeki her yerde veya boşlukta her bir
organizmayı belirlemek mümkün değildir. Bununla birlikte, “Canlı Alan” uzaydan ya da daha
doğru bir ifade ile uydu görüntülerinden ve hava fotoğrafları yoluyla görülebilir. Örneğin, bir
uydu görüntüsüne bakıldığında yeşil tonları bitkilerle kaplı arazileri ve kahverengi tonları ise
bitkilerin olmadığını alanlar arasında ayırımı gösterir. Bazı bilim adamları, biyosferin içine
insanı da dâhil etmiştir. Hatta bizler gibi bazıları bunu insan tarafından yaratılmakta olan ayrı
bir küre olarak ele almış ve “İnsan Küresi” anlamına gelen ANTROPOSFER (=Anthrosphere)
ismini vermiştir (Bakınız: Şekil 2). Ancak, biyosfere mutlaka insanın da ilave edilmesi
gerekir. Biyosfer ile; biyoloji, orman mühendisliği, botanik, zooloji ve çevre bilimleri gibi
dallar ilgilenir.

2.2. Geosferlerin Karşılıklı İlişkileri
Geosferleri oluşturan hava, su, canlılar ve hava küreler birbirlerine yakından bağlıdır.
Örneğin; birçok kuş (biyosfer), denizlerin ve akarsuların (hidrosfer) üzerinde havada uçarken
(atmosfer) toprağın (litosfer) üzerinden geçer. Aslında, küreler birbirine çok yakından bir
alanda değişikliklere neden olur; bir ya da birden fazla geosfer de bir ya da birden çok
etkileşim ve değişimler oluşabilir. Bir ekosistem içinde yer alan bu tür değişiklikler kısaca
olaylar ya da diğer olaylarla ayırmak için doğal çevrede geçtiğinden coğrafi olay olarak
adlandırılır (Kreger 2004).
Coğrafi olaylar, bir deprem veya kasırga gibi doğal olarak oluşabilir ya da böyle bir
petrol sızıntısı veya hava kirliliği gibi insanlar da neden olabilir. Bir olay, bir ya da daha fazla
kürede değişikliklere neden olabilir, bir veya birden fazla kürelerde daha fazlasında
oluşmasına neden olabilir ve /veya bir olay yeryüzünde bir veya birden çok dört kürede de
değişikliklere etkili olabilir. Bir olay ve bir küre arasında ilişkide, iki yönlü neden ve sonuç
oluşur ki, buna etkileşim ya da karşılık etkileşim adı verilir. Etkileşimler de geosferler
arasında meydana gelir; örneğin, atmosferdeki bir değişiklik hidrosferde değişikliğe ya da tam
tersine bir değişikliğe neden olabilir. Etkileşimler, seller ve orman yangınları gibi olayların
sonucunda lokal sahalarda meydana gelir. Sel sularının anlamı sadece orijinal akarsu
yatağında çok daha fazla mil seyahat etmesine yol açar ve bir orman yangınında sadece
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ağaçlar yanmış olarak uzanır. Öte yandan, El Nino veya ozon tabakasının incelmesi gibi bu
tür olayların etkileri, tüm dünyada görülebilir, karşılıklı etkileşimlere neden olabilir. Örneğin;
El Nino olayı, Peru kıyılarında okyanus akıntıları bir değişikliği, Kuzey Amerika’da her
yoldan boydan boya hava paterninde değişimlere neden olabilir. Durum böyleyken;
Antarktika üzerindeki ozon tabakasının incelmesi, Dünya’da ultraviyole B düzeylerinde
radyasyonda artış ile sonuçlanabilir. Dünyanın geosferleri ve coğrafi olayları arasındaki
karşılıklı etkileşimi anlamak için, ekosistem içinde meydana gelen olayların sonuçlarını
tahmin eden insanlara izin verir. Örneğin geliştiriciler, bir projenin çevresel etkilerini bilmeyi
istediklerinde, inşaata başlamadan önce bir havalimanı inşaasının sonuçlarını tahmin
edebilmeleri yararlıdır (Kreger 2004).
Volkan patlaması gibi doğal afetlerin etkileri için hazırlanan insanlara yer sisteminde
oluşan karşılıklı anlayış da yardım eder, ki bu anlayış insanların lav akışından ne kadar uzakta
mallarını koruyacaklarına ve lâv akışının ne yöne doğru olacağını anlamaya izin verir. Coğrafi
olaylar ve geosferler arasındaki etkileşimlerin çalışıldığı bu oldukça yeni alana “Yer Sistem
Bilimi = Earth System Science (ESS)”adı verilir. Dünya sistemi içinde oluşabilecek
etkileşimlerin on olası türü vardır. Bu dört etkileşim, dünyanın her bir geosferi ve olayı
arasında gelişir (Kreger 2004):
Olay

Litosfer

Olay

Hidrosfer

Olay

Biyosfer

Olay

Atmosfer

Çift başlı ok (
) bu karşılıklı etkileşimlerin sebep-sonuç ilişkilerinin her iki yönde
olduğunu göstermektedir. Örneğin; bir “hidrosfer olayı", hidrosferdeki olayın etkilerinin yanı
sıra, olayın hidrosferi etkilediğine de işaret eder.
Bu dört etkileşim tipi aşağıdaki Yer Sistem diyagramı olarak gösterilebilir (Şekil 25):
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Şekil 25 Dünya’nın Geosfer’leri ile coğrafi olayın doğrudan bağlantısı (Kreger,
2004’den düzenlenerek).
Yukarıdaki olay

küre 4 etkileşimine ilave olarak; dünyanın geosferleri arasında

meydana gelen altı etkileşim vardır:
Litosfer

Hidrosfer

Litosfer

Biyosfer

Litosfer

Atmosfer

Hidrosfer

Biyosfer

Hidrosfer

Atmosfer

Biyosfer

Atmosfer

Yine, çift başlı ok (
) etkileşimlerin sebep-sonuç ilişkilerinin her iki yönde
olduğunu göstermektedir. Örneğin, "litosferin - hidrosferi" ya da tam tersi “hidrosferin –
litosferi” etkilediğine değinilmektedir.
Etkileşimlerin bu altı çeşidi, aşağıda Yer Sistem Diyagramı mavi ile Coğrafi olay ve
olaylar gri ile gösterilmiştir. Bu dört olay
küre karşılıklı etkileşimlerindeki önemlerinden
dolayı altın renkli ok işaretleri ile sunulmuştur (Şekil 26):

Şekil 26 Dünya’nın Geosfer’leri ile coğrafi olayın karşılıklı ilişkisi (Kreger, 2004’den
düzenlenerek).
Yer Sistemi içinde oluşabilecek etkileşimlerin on türü, genellikle zincir reaksiyonları
olarak bir dizi reaksiyonla ortaya çıkar. Bunun anlamı, geosferler aracılığıyla bir dalgalanma
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etkisinin başka bir etkileşime sebep olmasındandır ki, bir etkileşim diğer etkileşime neden
olur. Örneğin, bir orman yangını bir alandaki (olay
biyosfer) tüm bitkileri yok edebilir.
Bitkilerin yokluğu, toprağın (biyosfer
litosfer) aşınıp yıkanarak götürülmesiyle,
erozyonun artışına yol açabilir. Toprağın artan miktarlarda akarsulara girişi, suda (litosfer
hidrosfer) bulanıklıklığa, çalkantılılığa ve çamurluluğa yol açabilir. Nehir suyunun
artan bulanıklılığı, onun içinde yaşayan bitki ve hayvanlar (hidrosfer
biyosfer)
üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

2.3. Yer Sistem Bilimi Nasıl Yapılır?
“Yer Sistem Bilimi” her olay
küre ve küre
küre etkileşimini inceleyerek
yapılır; bu yaklaşım, "Yer Sistemi Bilim Analizi (ESS analizi)" olarak adlandırılır. Karşılıklı
etkileşimlerin incelenmesi, bizzat aşağıdaki soruları sorarak gerçekleştirilir:
1. Dünyanın dört geosferlerinin yani kürelerinin (hidrosfer, atmosfer, litosfer ve
biyosfer) kaçı coğrafi olay oluşmasına neden olabilir? (Bu sorunun cevapları küre
olay
etkileridir.)
2. Dünyanın dört geosferinden yani kürelerinden (hidrosfer, atmosfer, litosfer ve
biyosfer) her birindeki coğrafi olayın etkileri nelerdir? (Bu sorunun cevapları olay
küre
etkileridir.)
Not: Bir "Yer Sistemi Bilimi Analizi (ESS analizi)" yaptığınızda, olay
karşılıklı etkileşimleri altında 1. ve 2. soruların cevaplarını listelemelisiniz.

küre

3. Dünyanın dört küresinden birindeki değişimler etkilenirken (hidrosfer, atmosfer,
litosfer ya da biyosfer), diğer kürelerin her birinde (hidrosfer, atmosfer, litosfer veya biyosfer)
değişikliklerin etkileri nelerdir? (Bu soruyu küre
küre karşılıklı etkileşimlerini göz
önünde tutarak cevaplayınız.)
Yukarıdaki soruların cevaplarına dayalı bu yaklaşım, her "Yer Sistemi Bilim Analizi
(ESS analizi)" yaparken gerçekleştirilir, sadece “olay” terimi ile, araştırma yapmak istediğiniz
kendi coğrafi olayınızın yerini değiştiriniz.

2.4. Bir Yer Sistem Bilimi Analizi Örneği:
Bir "Yer Sistemi Bilim Analizi (ESS analizi)", ABD’nin Wyoming Eyaletindeki
Yellowstone Milli Parkı’nda meydana gelen orman yangınları olayı üzerinde yapıldı. Bu
orman yangınları olayı, 1988 yılında meydana geldi ve parkın muazzam alanlarını harap etti.
Yellowstone orman yangınları olayının bir ESS analizi sırasında keşfedilen olay
küre
etkileşimlerinin bazıları aşağıdadır:
Olay

Hidrosfer

Toprakta ve bitki örtüsünde nem eksikliği; yangınları, bir kez yanmayı, yanmanın
devamını kuru/kurak bir ortam sağlamış olabilir.
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Yangından oluşan ısı, buharlaşma süreci vasıtasıyla hava, toprak ve bitki örtüsündeki
nemi yeniden daha da öteye uzaklaştırmış olabilir.
Olay

Atmofer

Havadan bir yıldırım çarpması, kuru bitkileri ateşleyerek yangınları başlamış olabilir.
Karbon dioksit (CO2) gibi gaz halindeki kirleticiler, bitki örtüsünün yakılması
sırasında ve rüzgâr tarafından havaya taşınarak üretilmiş olabilir.
Olay

Litosfer

Yangınlardan çıkan yoğun ısı, bazı kayaları çatlatarak bozulmaya neden olmuş
olabilir.
Olay

Biyosfer

Yerdeki ölü dallar ve çam iğneleri, yangınlar için yakıt sağlamış olabilir.
Bazı bitkilerin tohumları, çimlemeden önce dış kabuklarının yanmış olması gerekli
olabilir; bu nedenle bunlar, orman yangınlarından yararlanmışlardır.
Yellowstone orman yangınları olayının ESS analizi sırasında keşfedilen küre
küre etkileşimleri’nden bazıları şunlardır:
Litosfer

Hidrosfer

Gevşek toprağın (aşağıda Litosfer
Biyosfer bakınız) artan erozyonu, daha da
çamurlu su haline gelen nehir suyundaki sedimanların (toprak parçacıkları vd.) artmasına yol
açmış olabilir.
Litosfer

Biyosfer

Bitki örtüsündeki bir azalma, toprak erozyonunun artışının sonucu olmuş olabilir;
çünkü orada yerinde toprağı tutan daha az kökleri vardı.
Litosfere

Atmosfer

Havadaki kül parçacıkları, rüzgârla taşınabilir ve orman yangınlarından kilometrelerce
uzakta zemine düşmüş olabilir; -pH değeri yüksek olan- kül parçacıkları toprağın pH’ını
değiştirebilir.
Hidrosfer

Biyosfer

Suda kül partikülleri, balıkların solungaçları tıkanmış ve diğer sucul organizmaları ve
balıkları boğmuş olabilir.
Hidrosfer

Atmosfer
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Oradaki, komşu bölgeler daha fazla yağış almış olabilir, çünkü havadaki kül
partikülleri, yoğunlaşma merkezleri haline gelmiş olabilir ki, bunların üzerinde yağmur
damlaları oluşabilir.
Çok kuru ve rüzgârlı hava, buharlaşma sürecinde yaşayan otların ve ağaçların
arasından nemi çekmiş olabilir.
Biyosfer

Atmosfer

Havadaki duman, hayvanların -çevrede bulunan insanların- akciğerlerini kaplamış
olabilir ve nefes kabiliyetlerini etkilemiştir.
Unutmayın! Bunlar, Yellowstone orman yangınlarının sonucunda meydana gelmiş
olan olay
küre ve küre
küre etkileşimlerinin tüm olası olayları değildir. Bunlar
sadece bazı makul nedenleri ve etkileri gibi görünen birkaç örnektir. Daha pek çok olasılık
vardır.
Ayrıca olay
küre ve küre
küre etkileşimleri listesini aklınızdan
çıkartmayın! Çünkü etkileşimler neden ya da nasıl meydana geldiğini açıklayabilmeniz
önemlidir. Örneğin, yukarıda belirtilen litosfer
biyosfer karşılıklı etkileşimi sadece "bitki
örtüsündeki bir azalma, toprakta artan erozyonlaşmaya neden olmuş olabilir. Çünkü, yerinde daha
az kökler tarafından bitkilerin tutulduğu sonucunu verir. Bu tür açıklamalar, karşılıklı
etkileşimlerin ardındaki bilimselliğin anlaşıldığını gösterir. Bu tür bilimsel açıklamalar, sizin ve
sizin gibi yetişmekte olan öğrencilerimiz için çok değerlidir. "Neden?" ya da "Nasıl?" görünür
düşünmedir ve açıklamalar, genellikle ilave yeni "Yer Sistemi Bilim Analizi (ESS analizi)"
etkileşimlerinin keşfine yol açar. Ve nedenselliği çözer; Coğrafya yaparsınız…
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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
İkinci konuda; Geosferler Genel Bakış konusuna giriş yapılmıştır. Geosferlerin
Karşılıklı İlişkileri incelenmiştir. Yer Sistem Bilimi Nasıl Yapılır? sorusunun cevabı
kavranmıştır. Bir Yer Sistem Bilimi Analizi Örneği bir sahaya ve bir coğrafi olaya
uygulanmıştır. Konu görseller ve grafiklerle sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Coğrafya bir
……………………….denir.

mekân

bilimi

olduğuna

göre;

insanın

yaşadığı

mekâna

a) Kent
b) Mahalle
c) Köy
d) Doğal çevre
e) Kasaba
2) Yerkürenin çevresini saran hava küredir. Oksijen ve azot gibi gazlaradan meydana
gelmiştir. Bulutlar, hava kütleleri, ozon tabakası burada görülür? Yukarıda hangi sfer
(=küreden) bahsedilmiştir?
a) Atmosfer
b) Litosfer
c) Hidrosfer
d) Biyosfer
e) Antroposfer
3) Gezegenimizin tüm yaşayan canlı organizmalarını, yani canlı yaşamı kapsar. Doğal
çevrede kaya, taş, toprak, su, hava gibi cansız ortamlardan başka mikroorganizmalar, bitkiler
ve hayvanlar da bulunur. Yukarıda hangi sfer (=küreden) bahsedilmiştir?
a) Atmosfer
b) Litosfer
c) Hidrosfer
d) Biyosfer
e) Antroposfer
4) Gezegenimizin tüm katı, sıvı ve gaz halindeki sularını içerir. Doğal çevremizde
bulunan yüzeydeki büyük su kütlelerini oluşturan akarsular, göller, okyanuslar, denizler ve
kaynakların tamamına ………………….. ya da suküre adını veririz.
a) Atmosfer
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b) Litosfer
c) Hidrosfer
d) Biyosfer
e) Antroposfer
5) Gezegenimizin yüzeyinde sert, soğuk ve katı kayadan oluşan yerkabuğunu, kabuk
altında uzanan sıcak, yarı-katı kayalarını, merkeze yakın kesimde sıcak sıvı kayalarını,
merkezde katı demir çekirdeğini ……………………..kapsar.
a) Atmosfer
b) Litosfer
c) Hidrosfer
d) Biyosfer
e) Antroposfer
6) a) Litosfer=Taşküre
b) Atmosfer=Hava küre
c) Biyosfer=Canlılar Küresi
d) Hidrosfer=Ateş küre
Yukarıda karşılıkları yazılı olan kürelerden hangisinin açılımı doğru değildir?
a) Litosfer=Taşküre
b) Atmosfer=Hava küre
c) Biyosfer=Canlılar Küresi
d) Hidrosfer=Ateş küre
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7) “Coğrafi olaylar, bir deprem veya kasırga gibi doğal olarak oluşabilir ya da böyle
bir petrol sızıntısı veya hava kirliliği gibi insanlar da neden olabilir. Bir olay, bir ya da daha
fazla kürede değişikliklere neden olabilir, bir veya birden fazla kürelerde daha fazlasında
oluşmasına neden olabilir ve /veya bir olay yeryüzünde bir veya birden çok dört kürede de
değişikliklere etkili olabilir. Bir olay ve bir küre arasında ilişkide, iki yönlü neden ve sonuç
oluşur ki, buna etkileşim ya da karşılık etkileşim adı verilir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış
mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

8) Biyoloji, orman mühendisliği, botanik, zooloji ve çevre bilimleri gibi dallar
ilgilenir, Buna hangi sfer örnek oluşturur?
a) Atmosfer
b) Litosfer
c) Hidrosfer
d) Biyosfer
e) Antroposfer
9) “Yeryüzünün 2/3 gibi önemli kısmını okyanus ve denizler oluşturur. Bunun yer yer
derinliği deniz seviyesinden aşağılara doğru Büyük Okyanus’ta Mariana Çukurunda 11.000
m’leri bulabilir. Dolayısıyla yeryüzündeki hidrosferi oluşturan suyun, % 50’si tuzludur. Bu
büyük tuzlu su koleksiyonları “okyanuslar” olarak adlandırılır. Geriye kalan % 50’lik bir
kısmı tatlı suları, yani içilecek nitelikteki suları oluşturur.” İfadesi sizce doğru mu,
yanlıştır?
Doğru (

)

Yanlış (

)

10) Jeoloji, mineraloji, sismoloji, coğrafya gibi dallar …………………. Küre ile
yakından ilgilenir ve üzerinde çalışmalar yaparlar. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi konulmalıdır?
a) Atmosfer
b) Litosfer
c) Hidrosfer
d) Biyosfer
e) Antroposfer
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Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)c, 5)b, 6)d, 7)doğru, 8)d, 9)yanlış, 10)b
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3. ATMOSFER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İklim Bilgisi Hakkında Genel Bilgiler
3.2. İklim ve Hava Durumunun Karşılaştırılması
3.3. Atmosfer ve Alt küreleri
3.4. Güneş Işınlarının Atmosferde Dağılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İklim nedir?
2) Hava durumu nedir?
3) İklim ile hava durumunu karşılaştırırsanız hangisi uzun sürelidir?
4) Atmosfer neden katmanlar ayrılmıştır?
5) Ozon tabakası nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Atmosfer

İklim Bilgisi Hakkında
Genel Bilgiler

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Atmosfer

İklim ve Hava Durumunun
Karşılaştırılması

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Atmosfer

Atmosfer ve Alt küreleri

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Atmosfer

Güneş Işınlarının
Atmosferde Dağılışı

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

İklim

•

Hava durumu

•

Atmosfer

•

Atmosferin alt küreleri

•

Troposfer, Stratosfer

•

Mezosfer

•

Termosfer

•

Ekzosfer

•

Sıcaklık ve ısı kavramları
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3.1. İklim Bilgisi Hakkında Genel Bilgiler:
Atmosfer olaylarının en az 30-50 yıl gibi uzun yıllar gösterdiği ortalama duruma iklim
denir. Ekvatoral ve kutup kuşağı hariç diğer yerlerde hava durumuna bakarak iklim hakkında
tahmin yürütülemez.

3.2. İklim ve Hava Durumunun Karşılaştırılması
1. İkim geniş sahaları kapsar, hava durumu dar sahaları kapsar.
2. İklim uzun süreli atmosfer olaylarını, hava durumu kısa süreli hava olaylarını
inceler.
3. İklimde değişkenlik az, hava durumunda fazladır.
4. İklimde kurak, yağışlı, soğuk, gibi ifadeler; hava durumunda rüzgârlı, güneşli,
yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.
HAVA KÜTLESİ: Sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren atmosferin
geniş parçalarına hava kütlesi denir.
KLİMATOLOJİ: İklimi, iklim karakterlerini ve dağılışını inceleyen bilimdir.
METEOROLOJİ: Hava olaylarının kısa süreli durumunu inceler.
SİNOPTİK HARİTA: Hava durumunu bildiren haritalara denir.
RASAT: Meteoroloji istasyonlarında iklim elemanlarına ait değerlerin aletli ya da
aletsiz ölçülerek kayda geçirilmesine gözlem ya da rasat denir. Rasatlar genellikle 07:0014:00-21:00 saatlerinde yapılır. Rasat için kullanılan aletler:
Termometre: Sıcaklık
Barometre: Basınç
Higrometre: Nem
Evaporimetre: Buharlaşma
Anemometre: Rüzgâr

3.3. Atmosfer ve Alt küreleri
Dünyamızı çepeçevre saran gaz kuşağından oluşan küreye atmosfer denir. Nefes
alınan küre manasına gelen hava küre’dir. Atmosfer yerin derinliklerinde çıkan gazların
dünyanın etrafında, yerçekiminin etkisiyle tutulması sonucu oluşmuştur. İlk çıkan gaz
subuharı’dır. Atmosferin şekli dünyanın şekli gibidir. 100 km yükseğe kadar azot-oksijen
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oranında önemli bir değişiklik olmaz, yalnızca 20-30 km arasındaki yüksekliklerde bir ozon
(O3) yoğunlaşması gözlenir. Bu ozon katmanının önemli bir işlevi vardır. Çünkü Güneş'ten
gelen morötesi ışınların büyük bir bölümü bu katman tarafından süzülür. Ama buradaki ozon
hem miktar, hem de yüzde olarak çok fazla değildir. 100 km’nin üzerinde hızlı bir sıcaklık
düşmesi gözlenir. Buradaki gazlar artık çok ince katmanlar biçimindedir. Daha çok da hafif
gazlar bulunur. Bu gazlar morötesi ışınların etkisiyle ayrışır ve böylece burada oksijen serbest
atomlar halinde bulunur. Işıl ayrışma denen bu olay, 200 km yükseklikte daha da yüksek bir
düzeye çıkar. Subuharı, yer ve zamana göre değişen biçimde, atmosferin alt katmanlarına
karışmış olarak bulunur ve yaklaşık 10–15 km yükseklikten sonra azalmaya başlar.
Yeryüzünün iklim ve meteoroloji koşulları üstünde bu subuharının önemli bir rolü vardır,
çünkü bulutlara asılı olan subuharı yağış olarak yeryüzüne düşerek geri döner.

3.3.1. Atmosfer’in Diğer Geosferlere Faydaları
1. Hayat için gerekli gazları kapsar.
2. İklim olayları meydana gelir.
3. Güneşten gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları süzer.
4. Dünyamızın aşırı ısınmasını ve soğumasını önler.
5. Dünyamızla birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı önler.
6. Meteorların yeryüzüne düşmesini engeller.
7. Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan yerlerin de aydınlanmasına
vesile olur.
8. Sesi, ışığı ve sıcaklığı iletir.
9. Rüzgâr sayesinde gündüz olan yerlerin aşırı sıcak, gece olan yerlerin aşırı soğuk
olmasını engeller.

3.3.2. Atmosfer’in Altküreleri
Dünya’nın litosfer, hidrosfer, biyosfer, atmosfer gibi asıl geosferleri gibi, bunların alt
küreleri olduğundan bahsetmiştik. Atmosfer de farklı ve çeşitli gaz katmanlarından
oluşmuştur. Her birinin ayrı özellikleri vardır. 5 altküreden oluşan bu küreler; yeryüzünden
itibaren; Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer, Ekzosfer’dir (Erinç, 1969; Ardel, 1973,
Erol 1988; Efe, 2004; Erlat 2009; Türkeş 2010; Erlat 2014)(Şekil 27 ve 28).
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Şekil 27 – Atmosferin altküreleri (reedsclassblog.blogspot.com).
3.3.2.1. Troposfer
Atmosferin en alt katıdır. Kalınlığı ekvatorda 0 ile 17-18 km, kutuplarda 0 ile 8-10
km’dir. Sebepse, ekvatorda alçak basınç ve yerçekiminin azlığı, kutuplarda ise yüksek basınç
ve yerçekiminin fazla oluşudur. Troposferde yukarılara çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede
1°C azalır. Aşağılara inildikçe de tersine sıcaklık her 200 metrede 1°C artar. Sürekli hareket,
gazların oldukça değişmez bir karışımını sağlar. Troposfer’in önemi ise hava olayları burada
oluşur. Ancak en alt kesimde uçan canlılar, kuşlara yaşam alanı olur; uçaklar burada
seferlerini yaparlar. Hava olayları genelde troposferin kalınlığı içinde görülmekle birlikte, bu
olayların büyük bölümü alt 3-4 kilometrelik bölümde toplanır. Çünkü bu olaylar üzerinde
önemli etkisi olan subuharı bu alt kısımda bulunmaktadır. Onun için troposferin alt 3-4
kilometrelik bölümü karışık biçimdeki pek yatay ve dikey hava hareketlerine uğrayan bir alan
olduğu halde, üst bölümleri daha düzgün hareketlidir. Alt bölümdeki çeşitli kalın bulutlara
karşılık, yukarılarda ufak buz kristallerinden oluşmuş ince tül biçimli, düzgün uzanışlı sirüs
(cirrus=tüy) bulutları görülür. Bu nedenlerle “Nemli atmosfer” adı verilen troposferin alt
katına “Karışma Bölgesi”; üst katına ise “Sirüs bölgesi” denilir.
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Şekil 28 Atmosferin katmanları: kalınlık, sıcaklık, ışığın ışınımı (pics-aboutspace.com)
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Troposfer de bulunan gazlar:
a) Miktarı değişmeyen gazlar: %78 Azot, %21 Oksijen, %1 diğer gazlar.
b) Miktarı değişen gazlar: Subuharı ve CO₂
c) Her yerde bulunmayan gazlar: Ozon.
d) % 1’i oluşturan diğer gazlar: Yüzde 1'i ise subuharı, argon, karbondioksit, neon,
helyum, metan, kripton, hidrojen, ozon ve ksenon elementlerinden oluşur. Bunlara toz ve
duman gibi maddeler de katılır.
Subuharı;
a) İklimin oluşmasını ve yağışı sağlar.
b) Sıcaklığı tutar ve uzaya kaçmasını engeller.
c) Boğazımızın ve derimizin kurumasını engeller.
d) Bakterilerin yaşamasını sağlar.
Karbondioksit;
a) Isıyı emme ve saklama yeteneğine sahiptir.
b) CO2 azaldığında «Buzul Çağı» yaşanmış, arttığında «Karbon Devri» yaşanmıştır.

3.3.2.2. Stratosfer
a) Troposferin üstünde 17-30 km’ler arasındaki tabakadır.
b) İklim olayları görülmez.
c) Sıcaklık değişimi azdır. Yerçekimi azaldığı için cisimler gerçek ağırlıklarını
kaybederler.
d) Ultraviole ışınları görülür.
e) Hava deneyleri için “Hava deney balonları” stratosfere kadar gönderilebilir.
f) Stratosfer, troposfer’deki güçlü hareketler ve sıcaklık değişimlerinden oldukça az
etkilenir. Ancak bazı güçlü fırtınalar stratosferin alt sınırında, yani Tropopoz’da bir
dalgalanma oluşturur. Bu dalgalanma veya Tropopoz uzanışındaki kesintiler özellikle hava
kütlelerinin üzerinde fazla etili olur; hatta buralarda Syratosfer sıcaklıklarında yerel bir artma
dahi olur. Buna rağmen stratosferin sıcaklığı genelde sabittir.
g) Sıcaklığı, - 50°C kadardır.
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3.3.2.3. Mezosfer
Kalınlığı 30-85 km arasındadır. Ayrıca Şemosfer de denir. Sıcaklık -150°C kadar
düşer. Ozonosfer ve Kemosfer diye iki katmana ayrılır:

3.3.2.3.1. Ozonosfer
Bu tabakada 30-40 km’leri arasında ozon gazı bulunur.
Ozon (O3): Oksijen (O2) gazının güneş ışınları tarafından parçalanmasıyla oluşur.
Fırtınalı havalarda ozon gazı artar. Güneşten gelen zararlı ışınları süzer.
1) Canlıların koruyucu katıdır.
2) Sıcaklık -50°C’ye kadar düşer.

3.3.2.3.2. Kemosfer
1) Az miktarda zararlı ışınların tutulması burada görülür.
2) Güneşten gelen bazı ışınları atmosfere yansıtır.

Foto 3 - Atmosfer’in en üst katlarından uzaya bakış ve geride dünyanın uydusu ay
(NOT: Uzaydan bakıldığında mavi hareyi veren diğer dalga boylarında mavi ışığın daha
dağınık olduğu Dünya'nın atmosferik gazları. Kaynak: 20.07.2006, NASA Earth
Observatory).

3.3.2.4. İyonosfer (Termosfer)
85-690 km arasındaki seyrek gaz iyonlarından oluşan bir kattır (Foto 3). Bu tabakada
gazlar iyonlarına ayrıldığı için iyonlar arasında elektron alışverişi fazladır. Bunun için
haberleşme sinyalleri, radyo dalgaları ve X-ray ışınları buradan yansır. Gaz iyonlarının
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güneşten almış oldukları enerji, yani ısıları çok yüksektir. Ancak iyonlar çok seyrek oldukları
için, oralara kadar çıkabildiği taktirde bir insanın bu sıcaklığı hissetmesine olanak yoktur.
Aurora’lar (kuzey ışıkları) burada oluşur. Ancak füzelerin, uzay mekiklerinin ve yapay
uyduların inceleme yapmak için yükselebilecekleri kattır. Termosfer de denilir.

3.3.2.5. Ekzosfer
Gazlar son derece seyrek olduğu için dış sınırı kesin olarak tespit edilemeyen bu son
tabakada yoğun röntgen ışınları vardır. Kalınlığı, yaklaşık 690 km’lerden başlayıp 10.000
km’ye kadar ulaşır. Gazla rüzerinde yerçekimi etkisinin çok azaldığı bir kattır. Burada gaz
taneciklerinin bir bölümü uydular gibi, yerin çevresinde döner, yani henüz yerçekimi
etkisindedir. Fakat hidrojen (H) ve Helyum (He) gibi hafif gazların atom veya iyonlarının bir
bölümü de bu çekimden kurtularak uzaya kaçıp gidebilir. Onun için bu katın sınırı pratik
olarak 10.000 km denilse bile kesin olarak saptanamaz. Çünkü değişkendir. Bu sebeple bu
kata dış sınır veya dış küre anlamına gelen “Ekzosfer” adı verilir.

3.4. Güneş Işınlarının Atmosferde Dağılışı
Yeryüzünün ısınmasında ana enerji kaynağı Güneş’tir. Dünya, Güneş’in uzaya yaydığı
enerjinin ancak iki milyonda birini alır. Güneş’ten gelen bu enerji güneş sabitesi (solar
konstant) ile belirlenir. Atmosferin üst sınırında 1 cm2ye 1 dakikada gelen kalori miktarına
güneş sabitesi (solar konstant) denir. Atmosferin etkisiyle, Güneş’ten gelen ışınların tamamı
yere ulaşmaz. Güneşten gelen güneş (solar) radyasyonun yüzde 51’i yeryüzüne doğrudan
ulaşır, bu enerji yeri ve yere yakın atmosferi ısıtır. Buharlaşmayı sağlar, bitkilerin fotosentez
olayını gerçekleştirir. Geriye kalan yüzde 49’un, yüzde 4’ü yeryüzeyinden yansır, yüzde 26’sı
bulutlar ve atmosfer tarafından yansıtılır, Yüzde 19’u ise atmosferik gazlar, partiküller ve
bulutlar tarafından emilir (Şekil 29). Görüldüğü gibi; atmosfer güneş ışınlarını çeşitli
oranlarda tutar ve dağıtır. Bu nedenle yeryüzü Güneş’ten gelen ışınlardan çok atmosfer
tarafından tutulan ışınlarla ısınır. Burada, sıcaklık etmenleri bakımından; atmosferin ısınması
çeşitli etkenlerin etkisi altındadır ve güneş ışınlarının yeryüzüne değme açısı önem taşır.
Belirli bir yüzeye dik ve yatık gelen ışınların getirdikleri enerji miktarları arasında belirgin bir
fark vardır. Çünkü bir ışın demeti dik geldiğinde daha dar bir yüzeyi aydınlatırken, aynı ışın
demeti yatık geldiğinde daha geniş bir yüzeyi aydınlatır. Ancak ışınların yere değme açısı
daraldığı için etkisi azalır. Bu nedenle Güneş ışınlarının yere değme açısı büyüdükçe
yeryüzünü ısıtma gücü de artar. Güneş ışınlarının yeryüzüne değme açısını etkileyen
etmenler şunlardır (Erinç, 1969; Ardel, 1973, Erol 1988; Efe, 2004; Erlat 2009; Türkeş 2010;
Erlat 2014; http://www.sosyalnet.com/2008/12/25/g-iar-atmosferde-da/; www.meteor.gov.tr):

77

Şekil 29 - Yerküreye ulaşan güneş ışınlarının atmosferde dağılışı. Burada atmosferlitosfer karşılıklı etkileşimine dikkat ediniz (Kaynak: www.meteor.gov.tr).

3.4.1. Dünya’nın Şekli
Dünya’nın küreselliğinin bir sonucu olarak, Ekvator’dan kutuplara doğru güneş
ışınlarının yere değme açısı küçülür. Buna bağlı olarak her iki yarımkürede Ekvator’dan
kutuplara doğru sıcaklık azalır. Bu durum enlemin sıcaklık üzerindeki etkisini gösterir.

3.4.2. Dünya’nın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketi
Dünya’nın eksen eğikliği nedeni ile Güneş çevresindeki dönüşü (yıllık hareket)
sırasında güneş ışınlarının yere değme açısı değişir. Yeryüzündeki bir noktanın güneş
ışınlarını yıl içinde farklı açılarla alması ısınma farklılıklarına neden olur.

3.4.3. Dünya’nın Günlük Hareketi
Dünya’nın günlük hareketi nedeniyle güneş ışınlarının bir noktaya değme açısı
sabahtan öğleye kadar artar. Öğleden akşama kadar ise azalır. Günün en yüksek sıcaklığı,
ışınların en büyük açı ile geldiği öğle saati değil, depolanan enerjinin en fazla olduğu 13.00 –
14.00 saatleri arası ölçülür. Çünkü öğleye kadar yerde biriken enerji, ışınların gelme açısının
daralmasıyla birlikte ışıma ile atmosfere iletilir. Işıma gece boyu devam eder, yer soğur.
Güneş’in doğuş saatinde ışıma sona erer ve yerde enerji depolamaya başlar. Işımanın sona
erdiği anda günün en düşük sıcaklığı yaşanır.
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3.4.4. Işıma
Yeryüzü kazandığı enerjinin bir bölümünü atmosfere geri verir. Buna yer ışıması
denir. Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşamadığı saatlerde (gece) ve güneş ışınlarının yere
değme açılarının küçüldüğü aylarda yer ışıması artar. Ayrıca, zeminin yapısı da yer ışıması
üzerinde etkilidir. Örneğin yeryüzünün bitki ile kaplı alanlarında yer ışıması az ve yavaşken
çılak arazilerde ısı kaybı daha hızlı ve fazla olur.

3.4.5. Eğim ve Bakı
Geniş bir bölgeye düşen birbirine paralel ışınların yere düşme açıları, yamaç eğimine
ve bakı durumuna (Güneş’e dönüklüğe) göre değişir. Bu durum yerel ısınma farklarına yol
açar. Kuzey Yarım Küre’de güney yamaçlar, Güney Yarım Küre’de ise kuzey yamaçlar güneş
ışınlarını yıl boyunca daha büyük açı ile aldığından daha sıcak olur. Ekvator çevresinde
bakının etkisi tüm yamaçlarda görülür.

3.4.6. Bakının Etkisi
Güneşe dönük olan eğimli yamaçlarda;
• Sıcaklık daha yüksektir.
• Güneşlenme süresi daha uzundur.
• Karların yerde kalma süresi daha kısadır.
• Kalıcı karların başlama yüksekliği daha fazladır.
• Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha kısadır.
• Ormanların yükselti sınırı daha fazladır.

3.4.7.Yükselti
Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosferin yoğunluğunun ve içindeki subuharının
azalması ile troposferin daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması nedeniyle sıcaklık, her
100 m’de yaklaşık 0,5°C azalır. Bu nedenle enlemi aynı olan iki farklı noktadan daha
yüksekte olan, diğerine göre her zaman daha soğuk olur. Örneğin deniz seviyesinden 155 m
yükseklikteki Bursa’da sıcaklık 25°C iken; aynı enlemde bulunmasına karşın 2543 m
yükseklikteki Uludağ’da sıcaklığın 12°C olması yükseltinin sıcaklığa etkisini gösterir.

3.4.8. İndirgenmiş Sıcaklık
Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin
sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılır.
Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık
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denir. Bir yerin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak için yükseltiden kaynaklanan sıcaklık
farkı hesaplanır. Bu fark o yerin gerçek sıcaklığına eklenir.
Örnek:
900 m yükseklikteki Ankara’da Ocak ayı ortalama sıcaklığı -2°C’dir. Ankara’nın
deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?
Çözüm
100 m’de sıcaklık 0,5°C azalırsa
900 m’de

“

:

X°C azalır.

X= 900 x 0,5 / 100 = 4,5 °C’dir.
İndirgenmiş Sıcaklık = Gerçek Sıcaklık + Sıcaklık Farkı
İndirgenmiş Sıcaklık = -2 +4,5
İndirgenmiş Sıcaklık = 2,5°C’dir.

3.4.9. Kara ve Deniz Dağılışı
Karalar, denizlere göre daha çok ve çabuk ısınıp, soğur. Bu nedenle, karaların daha
fazla yer kapladığı Kuzey Yarım Küre’nin yıllık ortalama sıcaklığı Güney Yarım Küre’den
daha fazladır. Ayrıca her iki yarımkürede kara ve denizlerin dağılışındaki farklılık termik
ekvatorun yer ekvatorundan sapmasına neden olmuştur. Meridyenlerin en sıcak noktalarını
birleştiren eğriye termik ekvator denir.
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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
Üçüncü Bölümde, İklim Bilgisi Hakkında Genel Bilgiler edinilmiştir. İklim ve Hava
Durumu’nun Karşılaştırılması yapılmıştır. Atmosfer ve alt küreleri hakkında bilgi sahibi
olunmuştur. Güneş Işınlarının Atmosferde Dağılışının nasıl olduğu kavranmıştır. Konu
metin, tablo, fotoğraf ve şekillerle desteklenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken
yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için bir takım hesaplamalar
yapılarak sıcaklık değerleri kullanılır. Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek
hesaplanan sıcaklığına …………………….denir.
İfadesini tamamlayınız.
2) Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının yeryüzüne değme açısını etkileyen
etmenler biri değildir?
a) Bakı
b) Yükselti
c) Bitki örtüsü
d) Eksen eğikliği
e) Kara ve denizlerin dağılışı
3) Atmosferden gelen radyasyonun yüzde kaçı yeryüzü tarafından tutulur?
a) % 21
b) % 31
c) % 41
d) % 51
e) % 61
4) Atmosferden gelen radyasyonun yüzde kaçı yeryüzünden yansır?
a) % 1
b) % 2
c) % 3
d) % 4
e) % 5
5) “Dünya’nın küreselliğinin bir sonucu olarak, Ekvator’dan kutuplara doğru güneş
ışınlarının yere değme açısı küçülür. Buna bağlı olarak her iki yarımkürede Ekvator’dan
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kutuplara doğru sıcaklık azalır. Bu durum enlemin sıcaklık üzerindeki etkisini gösterir.”
İfadesine dayanarak yukarıda güneş ışınlarının yeryüzüne değme açısını etkileyen
etmenlerden hangi anlatılmıştır?
a) Dünya’nın Şekli
b) Dünya’nın Günlük Hareketi
c) Yükselti
d) Işıma
e) Eğim ve Bakı
6) KLİMATOLOJİ: Hava olaylarının kısa süreli durumunu inceler.
METEOROLOJİ: İklimi, iklim karakterlerini ve dağılışını inceleyen bilimdir.
Yukarıdaki ifadelere dayalı tanımlar sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7) “Atmosferin en alt katıdır. Kalınlığı ekvatorda 0 ile 17-18 km, kutuplarda 0 ile 8-10
km’dir. Sebepse, ekvatorda alçak basınç ve yerçekiminin azlığı, kutuplarda ise yüksek basınç
ve yerçekiminin fazla oluşudur. Troposferde yukarılara çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede
1°C azalır. Aşağılara inildikçe de tersine sıcaklık her 200 metrede 1°C artar. Sürekli hareket,
gazların oldukça değişmez bir karışımını sağlar. Troposfer’in önemi ise hava olayları burada
oluşur.” İfadesine dayalı yukarıda atmosferin hangi altküresinin açıklaması yapılmıştır?
a) Troposfer
b) Stratosfer
c) Mezosfer
d) Termosfer
e) Ekzosfer
8) “Atmosfer olaylarının en az 30-50 yıl gibi uzun yıllar gösterdiği ortalama duruma
rasat denir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

9) Güneşten gelen ışınları süzerek geriye yanıstan kat olarak bilinen Mezosfer’in, 2
alt katının isimlerini yazınız.
a)…………………………….

b)……………………………..
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10) Atmosfer’in 5 alt küresinin isimlerini yeryüzünden itibaren sıralayınız?
a) Troposfer
b) Stratosfer
c) Mezosfer
d) Termosfer
e) Ekzosfer

Cevaplar
1) indirgenmiş sıcaklık, 2)c, 3)d, 4)d, 5)a, 6)yanlış, 7)a, 8)yanlış, 9)a)Ozonosfer,
b)Kemosfer, 10) a)Troposfer, b)Stratosfer, c)Mezosfer, d) Termosfer, e) Ekzosfer
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4. ATMOSFER DİNAMİKLERİ VE DİĞER YER SİSTEMLERİ
ÜZERİNE ETKİLERİ (OKSİJEN VE AZOT DÖNGÜLERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Atmosfer Dinamikleri
4.2. Atmosfer Dinamiklerinin Diğer Yer Sistemleri Üzerine Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Atmosfer dinamikleri nelerdir?
2) Denizlerin karalara göre geç ısınıp soğuması sonucunda neler olur?
3) Atmosfer dinamiklerini ayrı ayrı ele aldığımızda geosferler üzerine etkileri
nasıldır?
4) Neden okyanuslarda sıcaksu ve soğuksu akıntıları olur?
5) Kaç çeşit yağış biçimi vardır?
6) Dünyada neden farklı iklimler vardır?
7) Dünyada neden tek tip geosfer yoktur?
8) Oksijen döngüsü nedir?
9) Karbon döngüsü nedir?
10) Azot döngüsü nasıldır? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Atmosfer Dinamikleri ve
Diğer Yer Sistemleri
Üzerine Etkileri (Oksijen ve
Azot Döngüleri)

Atmosfer Dinamikleri

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Atmosfer Dinamikleri ve
Diğer Yer Sistemleri
Üzerine Etkileri (Oksijen ve
Azot Döngüleri)

Atmosfer Dinamiklerinin
Diğer Yer Sistemleri
Üzerine Etkileri

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Atmosfer Dinamikleri

•

Sıcaklık

•

Yağış

•

Rüzgâr

•

Basınç

•

Nem

•

Bulut

•

Dünya İklim Tipleri

•

Atmosfer Döngüleri

•

Oksijen Döngüsü

•

Azot Döngüsü

91

4.1. Atmosfer Dinamikleri
Atmosfer olaylarından sıcaklık, yağış, rüzgâr, basınç, nem, bulutluluk gibi olayların
tümüne iklim elemanları denir. Bunlar atmosferik dinamikleri, yani atmosferin özellikle en
alt küresi=katmanı olan troposferde gerçekleşir. İklim elemanlarından sadece birinin bilinmesi
ile bir bölgenin iklimi hakkında fikir yürütülemez. Tümü birleşerek bir yeri uzun süreli iklimi
hakkında bilgi verir. İklimler de sabit değildir; bir sonraki konuda ele alınacağı ve
gerekçelerinin açıklanacağı gibi gibi; iklimler zaman zaman değişebilir. Aşağıda atmosfer
dinamiklerini oluşturan iklim elemanları hakkında kısa açıklayıcı bilgiler verilmiştir (Erinç,
1969; Ardel, 1973, Erol 1988; Efe, 2004; Erlat 2009; Türkeş 2010; Erlat 2014):

4.1.1. Sıcaklık
Bir önceki konudaki alt başlıklardan biri olan “3.4.Güneş Işınlarının Atmosferde
Dağılışı” konusu detaylı anlatıldığından burada tekrarlanmayacaktır. Fakat, şu bilgileri ilave
etmekte yarar vardır:
Sıcaklık: Yeryüzünün güneşten aldığı ısı oranına sıcaklık denir. Termometre ile
ölçülür.
Isı: Isı bir enerji birimidir. Kalori ile ölçülür.
Sıcaklık diğer iklim elemanlarının içersinde en önemlisidir. Çünkü diğer iklim
elemanları ve hava olayları sıcaklığın kontrolü altındadır. Dünyadaki enerji kaynaklarından
birisi güneş’tir. Bunda dolayı dünyanın ısınmasında güneş radyasyonunun etkisi büyüktür.
Atmosfer ise, yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bundan dolayı atmosferin alt katları saha
sıcaktır. Dolayısıyla burada atmosfer-litosfer ilişkisi kurulur. Bir üçüncü geosfer olan
hidroferde suyun döngüsünü sağlar ve canlıların (biyosfer’in) yaşam kaynağı olur. Güneş
enerjisi son bulduğunda; yerin geosferlerindeki döngüler de (Besin zinciri, besin piramidi,
fotosentez, solunum, terleme gibi enerji döngüleri ile oksijen döngüsü, karbon döngüsü, azot
döngüsü, fosfor döngüsü, kükürt döngüsü, hidrolojik döngü (=Su Döngüsü), sedimanter
döngü=aşınım döngüsü gibi biyokimyasal döngüler) son bulur.
Atmosfer’in nemliliği: Nemin fazla olduğu yerlerde, ısınma ve soğuma frenlenir.
Dolayısıyla günlük ve mevsimlik sıcaklık farkı az olur. Nemin az olduğu yerlerde ise tersi
olur. Bunu ekvatoral iklim ile karasal iklimi karşılaştırırsak rahat görürüz. Mesela; sıcaklık
farkının en az olduğu yer ekvatoral iklim bölgesidir. En fazla olduğu yer ise karasal iklim
bölgesidir. Bunun sebebi nemdir. Yine nemin etkisiyle ortaya çıkan bulutluluk günlük ısınma
ve soğuma üzerinde etkilidir. Kışın havanın bulutlu olduğu günlerde hava ılık, bulutsuz
olduğu günlerde ise daha soğuk geçer.
Yükselti: Yeryüzünde sıcaklık her yerde yukarılara doğru çıkıldıkça her 200 metrede
1°C azalır; yukarılardan aşağıya inildikçe ise sıcaklık 1°C artar. Bunun iki sebebi vardır:
a) Troposferin yerden geriye yansıyan ışınlarla ısınması.
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b) Havayı tutan nemin aşağılarda bulunması.
Not: Bir yerin bulunduğu yükselti iklimine etki eder.
1) Aynı enlem üzerinde yükseltisi fazla olan yerler diğerine nazaran daha soğuktur.
Örnek İç Anadolu ve Doğu Anadolu.
2) Yükseklere çıkıldıkça nem azaldığından hava çabuk ısınır, çabuk soğur.
3) Sıcaklığın dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru; düzenli bir şekilde
azalmasını ya da kutuplardan ekvatora doğru düzenli artmasını engelleyen en önemli faktör
yükselti’dir.
4) Dünya üzerinde yükseltinin etkisi kaldırıldığında sıcaklık düzenli dağılır.
Türkiye’de yükseltinin etkisi kaldırılırsa, sıcaklık Akdeniz’den Karadeniz’e düzenli azalır.
Yükseltinin Sıcaklık Üzerinde Etkisine Örnekler:
1) Yükseltiden dolayı sıcaklık azaldığı için tarım ürünlerinin olgunlaşması gecikir.
Örneğin: Buğday, en geç Doğu Anadolu’da olgunlaşır.
2) Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi soğur ve yağış bırakır.
3) Yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak, bitki örtüsü; geniş yapraklı orman,
karışık orman, iğne yapraklı orman ve dağ çayırları şeklinde sıralanır.
Kara ve Denizlerin Isınma Özelliği:
Kara ve denizler aynı oranda ısınıp aynı oranda soğumazlar. Karalar, denizlere oranla
daha çabuk ve daha fazla ısınırlar. Denizler ise, daha az ve daha geç ısınırlar. Bunun iki
sebebi vardır:
a) Toprağın ve suyun ısınma ısılarının farklı oluşu,
b) Denizlerde akıntılara bağlı suyun hareketliliğine bağlı olarak ısının daha derinlere
taşınabilmesi.
Karalarda sıcaklık yazın fazla yükselir, kışın da fazla düşer. Deniz etkisinde olan
yerlerde ise fazla değişmez. Bu yüzden de deniz etkisinde olan yerlerde günlük ve yıllık
sıcaklık farkı az, deniz etkisinden uzak olan yerlerde (karalarda) ise fazladır. Denizler karalara
göre geç ısınıp geç soğuduğundan en sıcak ay karalarda Temmuz, en soğuk ay Ocak’tır.
Denizlerde ise en sıcak ay Ağustos, en soğuk ay ise Şubat’tır.
Denizlerin Karalara Göre Geç Isınıp Soğuması Sonucunda:
1) Denizden esen rüzgârlar kışın ılıtıcı, yazın serinletici etki yaparlar.
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2) Kuzey Yarım Küre (K.Y.K.)’de karalar daha fazla olduğundan sıcaklık ortalaması,
Güney Yarım Küre (G.Y.K.)’den 2°C daha fazladır.
3) Karalar ve denizler arasındaki ısınma farkları matematiksel iklim kuşaklarını
önemli ölçüde etkilemiştir. Matematiksel iklim kuşağı ile sıcaklık kuşağı oldukça farklı bir
görünüm kazanmasına sebep olmuştur (Şekil 12).
Not: Matematik iklim kuşakları güneş ışınlarının geliş açısına göre belirlenir. Sıcaklık
kuşakları ise sıcaklığı etkileyen diğer etkenlerin matematik iklim kuşaklarını değişikliğe
uğratması soncunda olmuştur.
Okyanus Akıntıları: Okyanus akıntıları, alçak ve yüksek enlemler arasında sıcaklığın
dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Sıcaklığı fazla olan akıntılar, gittikleri yerin sıcaklığını
artırırken, soğuk akıntılar gittikleri yerin sıcaklığını düşürürler. Önemli akıntılar genelde
sürekli ve mevsimlik rüzgârlara bağlı olarak oluşurlar. Rüzgârın etkisiyle yönlenirler, ancak
bunlar; dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sapma yaparlar. Okyanus akıntıları; izoterm
(=Eşsıcaklık) eğrilerinin sapmasına neden olurlar. Bu nedenle, okyanus çevresinden gelen
akıntılara sıcak su akıntısı (Örnek: Gulf Stream sıcaksu akıntısı); kutuplar ve çevresinden
gelen akıntılara soğuk su akıntısı (Örnek: Labrador soğuksu akıntısı) denir (Şekil 30). Bu
konu, “KONU 9 – HİDROSFER”de daha detaylı ele alınacaktır. Burada atmosfer-litosferhidrosfer ilişkisi hakkında ön bilgi verilmiştir.
Rüzgârlar: Rüzgârlarda okyanus akıntıları gibi gittikleri yerin sıcaklığını etkilerler.
K.Y.K.’de kuzeyden esen rüzgârlar; G.Y.K.’de güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürler.
Güneşlenme Süresi: Bir yerde güneşlenme ne kadar fazla ise, bakıda olduğu gibi
aydınlanma da o kadar fazladır. Bu da gündüz uzunluğunun fazla olmasına bağlıdır. Gündüz
uzunluğu arttıkça sıcaklığın depolanması daha da fazla olur.
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Şekil 30 - Okyanus akıntıları (Kurter, 1977’dan düzenlenerek)

4.1.2. Nemlilik ve Yağış
4.1.2.1. Nemlilik
Atmosferdeki subuharına nem denir. Nemlilik higrometre ile ölçülür. Atmosferdeki
nemim kaynağı yeryüzündeki sulardır. Bunlar okyanuslar, denizler, göller, kar ve buz suları
nemin tamamı, atmosferin en alt katı olan troposferde toplanmıştır. Troposferdeki çok
yoğunluk kazanmıştır. Oranı en fazla % 5 kadardır. Atmosferdeki subuharı dünya üzerinde
düzenli dağılmıştır.
Buharlaşma: Yeryüzünde bulunan sular, buharlaşma şeklinde havaya geçer
yeryüzündeki suların, subuharı şeklinde atmosfere geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma
en fazlasıcaklık ile ilgilidir. Bunun yanın da rüzgarlar, yüksek basınç ne gibi faktörlerde
etkilidir. Buna göre dünyada en çok buharlaşma 10 derece ve 20 derece enlemleri arasındaki
Alizeler Kuşağı üzerinde ve güneydoğu Anadolu'da görülür.
Nemlilik Çeşitleri:
Mutlak Nem: Bir metre küp hava içerisinde bulunan nemin gram olarak ağırlığına
mutlak nem denir. Yani havanın içerisinde mutlaka bulunması gereken nemdir. Mutlaka nem
denizlerden uzaklaştıkça, deniz seviyesinden yükseldikçe ve kutuplara gidildikçe azalır. 1
mm.'lik subuharı basıncı 1 metre küp sudaki subuharının ağırlığına eşittir.
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Maksimum Nem: Belirli sıcaklıktaki havanın nem taşıyabilme kapasitesine
maksimum nem denir. Sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar. Azaldıkça ise
nem taşıma kapasitesi azalır.
Bağıl Nem: Mutlak nemim maksimum neme oranının % olarak değerine denir. Bağıl
nem şu şekilde hesaplanır:
Bağıl nem = mutlak nem/maksimum nem x100
Örnek: 0 derece sıcaklıkta 1 metre küp havada 2.4 gr nem bulunsun, 1 metre en fazla
4.8 gr taşıyabileceğinden bağıl nem=2.4/4.8=0.5
Doyma Noktası: Havanın alabileceği toplam nem miktarının en son sınırına
dayanmasına doyma noktası denir. Hava kütlesi doyma noktasına 2 yolla ulaşır.
a) Hava kütlesinin yükselerek soğuması ve maksimum nemin azalması (mutlak nem
sabit)
b) Mutlak nemin artması bağıl nemin % 100 e ulaşması (sıcaklık sabit)
Sonuçlar:
1) Sıcak hava fazla nem taşır, soğuk hava ise fazla nem taşımaz.
2) Sıcaklık arttıkça;
a) Mutlak nem taşıma kapasitesi artar.
b) Bağıl nem miktarı azalır.
c) Buharlaşma artar.
3) Havadaki nem arttıkça bağıl nem miktarı artar. Buna göre mutlak neminde
bulunduğu:
a) Ekvatoral bölgelerde,
b) Deniz, okyanus ve göller üzerinde ve kıyılarda bağıl nem yüksektir.
Yoğuşma Türleri: Soğuma sonucunda oluşan yoğunlaşma türleri sis ve bulutlar’dır.
Yoğunlaşma yeryüzünde meydana gelmişse sis, yükseklerde meydana gelmişse bulut
oluşmuştur.
Sis: Hava kütlesinin özellikle kış günlerinde soğuk yüzeylere dokunması sonucu
güneşe yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla oluşur.
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Bulut: Subuharının yükseklerde yoğunlaşmasıyla düşen ve gökyüzünde asılı halde
bulunan su damlacıkları topluluğuna bulut denir (Şekil 31).

Şekil 31 - Bulut türleri (wsav.com).
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Bulut Çeşitleri
Kümülüs (Küme bulutları): Havanın dikey yönde hızlı soğumasıyla oluşan küme
şeklindeki bulut türleridir. Sağanak ve iri taneli yağmurlar ve sık sık dolu yağışlarına yol açar.
Stratüs (Tabaka bulutları): Havanın yatay yönde ve yavaş yavaş yükselmesiyle oluşan
bulutlardır.
Nimbüs (Yağmur bulutları): Bunlarda kara bulutlar olarak adlandırılır. Kümülüs ve
stratüs oluşumlu bulutlardır.
Sirüs (Tüy bulutlar): Subuharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması ile meydana
gelen bulutlardır.

4.1.2.1. Yağış
Subuharının sıcaklığın düşmesine bağlı olarak, su damlacıklarına dönüşerek yere
düşmesine yağış denir.

4.1.2.1.1. Yağış Biçimleri
4.1.2.1.1.1. Yerde Oluşanlar
4.1.2.1.1.1.1. Çiğ
Subuharının soğuk cisimlerin ve bitkilerin üzerinde damlalar halinde yoğunlaşmasıyla
oluşan yağıştır. Genelde ilkbahar aylarında görülür.

4.1.2.1.1.1.2 Kırağı
Yoğunlaşma 0°C altında buz kütleleri şeklinde olursa buna kırağı denir. Özellikle
sonbahar ve kış aylarında görülür.

4.1.2.1.1.1.3. Kırç
Sıcaklığın 0°C derecenin altında yoğunlaşan buz kristallerinin tabakalar halinde telleri
yaprakları kapsaması ile oluşur. En fazla sonbaharda görülür.

4.1.2.1.1.2. Gökyüzünde Oluşanlar
4.1.2.1.1.2.1. Yağmur
Buluttaki su taneciklerinin 0°C üstünde yoğunlaşarak damlalar halinde yeryüzüne
düşmesine yağmur denir.
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4.1.2.1.1.2.2. Kar
Yoğunlaşma 0°C altında olmuşsa buz kristalleri şeklinde yağış olur.

4.1.2.1.1.2.3. Dolu
Sıcaklık aniden düşmesi ve damlalarının donması ile oluşan yağış şeklidir.

4.1.2.1.2. Yağış Tipleri
4.1.2.1.2.1. Yamaç (Orografik) Yağışları
Hava kütlesinin bir yamaç boyunca yükselerek nem miktarının doyma noktasına
ulaşmasıyla oluşur. Yağışlar belli bir yüksekliğe kadar devam eder ve durur. Bu tür yağışlar:
Türkiye'de Karadeniz’de, dünyada ise Muson Asya'sında ve batı rüzgârlarının etkili olduğu
kıyılarda görülür.

4.1.2.1.2.2. Konveksiyonel Yağışlar
Isınan havanın hafifleyerek yükselerek soğuması sonucunda görülen yağışlardır.
Dünya da en fazla ekvatoral bölgede Türkiye'de ise Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da görülür.
Bunlar halk arasında "kırkikindi" yağışları denir.

4.1.2.1.2.3. Cephe Yağışları
Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda, sıcaklık havanın soğuk hava
üzerine çıkarak soğuması ve yoğunlaşmasıyla oluşur. Dünya'da en fazla 60° enlemlerde
Dönencelerarası Alçak Basınç (D.A.B) alanlarında görülür. Türkiye'de en fazla kışın Akdeniz
Bölgesi’nde görülür.

4.1.2.1.2. Yağış Miktarı
Yıl içinde birim alana düşen toplam yağış miktarına yağış miktarı denir. Yağış
Plüvyometre ile ölçülür. Metrekareye kg. olarak edilir. Yağış miktarını şu faktörler etkiler:
1)Yükselti: Deniz seviyesinden 3-4 km yükseltiye kadar artar, daha sonra azalır.
2)Yerşekilleri: Nemli hava kütlelerine dönük yamaçlarda yağış fazla diğer yamaçlarda
azdır.
3) Denize Uzaklık: Deniz etkisinde olan yerlerde yağış fazladır. Uzaklaştıkça azalır.
4) Hava Kütlesi: Bir yerin nemli hava kütlesine açık olması yağışı artırır.
En Yağışlı Yerler:
1) Ekvatoral Bölge: Amazon ve Kongo Havzaları civarı.
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2) Muson Asyası: Musonların en etkili olduğu Güney ve Güneydoğu Asya.
3) Orta Kuşak Karalarının Batı Kıyıları: Batı rüzgârlarının etkili olduğu yerler.
En Az Yağış Alan Yerler:
1) 30 Derece Enlemleri Civarı: Her iki yarım kürede çöllerin olduğu yerler.
2) Kutup Bölgeleri: Termik yüksek basıncın etkili olduğu yerler.
3) Kıtaların İç Kesimleri.

4.1.3. Basınç:
Atmosferin yeryüzüne ağırlığı oranda yapmış olduğu etkiye basınç denir. Hava
basıncı ilk kez 1643’te Toriçelli tarafından ölçülmüştür. Basınç, cıvalı bir barometreyle
ölçülür.
Normal Basınç: 45° enlemlerinde 15°C sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülen basınç
değerine normal basınç denir. Bu basınç; 1 cm çapında boru içerisindeki cıvanın 76 cm
boruda 760 mm yükselmesi sonucu ölçülmüştür. Bu 1033 gram ve 1013 milibara (mb) eşittir.
Yüksek Basınç: Bir yerde hava basıncı 1013 mb’dan fazlaysa o basınca yüksek basınç
denir. Şimdiye kadar yeryüzünde saptanmış en yüksek basınç 1079 mb’dır (Antisiklon).
Alçak Basınç: 1013 mb’dan düşük basınca alçak basınç denir. Şimdiye kadar
saptanan en düşük basınç 886 mb’dir. (Siklon)

4.1.3.1. Basınca Etki Eden Faktörler
1) Yerçekimi: Enlemin etkisiyle yerçekimi ekvatordan kutuplara doğru artar. Buna
bağlı olarak basınç ekvatordan kutuplara doğru artar.
2) Yükselti: Yeryüzünden yukarılara çıkıldıkça atmosferin kalınlığı ve yoğunluğu
azaldığından basınç da azalır. Basınçla yükselti ters orantılıdır. Bu azalma her 10,5 m’de 1
mm’dir. Buna en iyi örnek; yüksek dağlara çıkanlarda baş dönmesi ve burun kanamaları gibi
olayların görülmesidir.
3) Mevsim: Sıcaklık, mevsim yönüyle basıncı etkiler. Bir yerde mevsim değişikliği
olmuşsa, sıcak havadan sonra soğuk hava etkili olursa basınç değişikliği olur. Ya da tersi olur.
4) Sıcaklık: Isınan hava hafifler, genişler ve yükselir. Böylece yeryüzüne yapmış
olduğu etki azalır. Soğuyan hava ise yoğunlaşır ve ağırlaşır. Böylece yeryüzüne yapmış
olduğu etki artar. Sonuçta, genelde havanın ısındığı yerde alçak basınç, soğuduğu yerde
yüksek basınç oluşur.
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Not: Sıcaklık, mevsimlere ve günün saatine göre değiştiği için basınç farklılaşmasına
yol açan en temel faktördür.
5) Yoğunluk: Atmosferdeki subuharı, toz zerrecikleri gibi maddelerin artması,
yoğunluğun artmasına; dolayısıyla basıncın artmasına yol açar. Bunlar azaldığı zaman da
yoğunluk azalır ve dolayısıyla basınç da azalır. Aslında basıncın azalması ve artmasına yol
açan en önemli faktör yoğunluktur.
6) Dinamik Etkenler: Hava hareketlerine bağlı olan faktörlerdir. Hava kütleleri
alçaldığı zaman ağırlaşır ve yoğunluk artar. Dolayısıyla basınç artar. İki hava kütlesi
karşılaşıp, yükseldiği zaman hava yükseleceğinden basınç azalır. 30° enlemlerinde ters
alizelerin alçalması sonucu Dönencelerarası Yüksek Basınç (D.Y.B), 60° enlemlerinde kutup
ve batı rüzgârları karşılaşıp yükseldiği için Dönencelerarası Alçak Basınç (D.A.B.) oluşur.

4.1.3.2. Basıncın Yeryüzündeki Dağılışı:
Yeryüzünde aynı basınç değerini gösteren noktaların birleştirilmesiyle elde edilen
eğrilere izobar (=eşbasınç) denir. İzobarlar yeryüzünde çeşitli faktörlere bağlı olarak
dağılırlar. Ancak yeryüzünde daimi olarak bulunan basınç merkezleri şunlardır:

4.1.3.2.1.Termik Doğuşlu Olanlar
Sıcaklığa bağlı olarak oluşan basınçlardır. İkiye ayrılırlar:
1) TERMİK ALÇAK BASINÇ: Ekvator ve çevresinde görülür. Güneş ışınları ekvator
ve çevresine dik ve dike yakın açılarla gelir. Böylece hava ısınır, hafifler ve yükselir, böylece
havanın yapmış olduğu basınç azalır. Sonuçta, Termik basınç oluşur. Hava hareketleri
şöyledir:
1) Çevreden merkeze
2) Merkezden yukarıya
Not: Alçak basınç merkezlerinde hava çoğu zaman kapalı, rüzgârlı ve yağışlıdır.
DYB= Dönenceler arası Yüksek Basınç
DAB= Dönenceler arası Alçak Basınç
2) TERMİK YÜKSEK BASINÇ: Kutuplara ve çevresine güneş ışınları eğik geldiği
için hava devamlı soğuk olur. Soğuyan havanın ağırlığı ve yoğunluğu arttığından yapmış
olduğu etki de artar. Yani basınç artar. Hava hareketleri şu şekildedir:
1. Yukarıdan merkeze
2. Merkezden çevreye
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4.1.3.2.1. Dinamik Doğuşlu Olanlar
1) DİNAMİK YÜKSEK BASINÇ: Her iki yarım kürede de ters alizelerin 30°
enlemlerinde sapmaya uğrayıp yeryüzüne doğru alçalmasıyla, oluşturdukları basınçtır.
Dinamik yüksek basınçlarda:
1. Basınç çok yüksek değildir.
2. Sıcak çekirdeklidir ve etkili olduğu yerlerde her şeyi çok ısıtırlar.
3. Alçaldıkları için büyük nem açığı oluştururlar, bu yüzden çöller oluşmuştur.
Hava Hareketleri:
1. Yukarıdan aşağıya, yani merkeze,
2. Merkezden çevreye.
2) DİNAMİK ALÇAK BASINÇ: Her iki yarımkürede de 60° enlemleri civarında batı
rüzgârları ve kutup rüzgârlarının karşılaşarak yükselmesi sonucu oluşurlar. Kutup rüzgârları
soğuk olduğu için altta, karlı rüzgârlar üstte bulunur. Böylece cepheler ve cephe yağışları
oluşur.
NOT: Kuzey Yarım Küre (K.Y.K.)'de karalar daha fazla yer kapladığından basınçlar
daha düzensizdir. Oysa Güney Yarım Küre (G.Y.K.)'de denizler daha fazla olduğu için
basınçlar daha düzenli ve süreklidir.

4.1.4. Rüzgâr
Yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru olan hava akımlarına
rüzgâr denir. Rüzgârın hızı Anemometre ile ölçülür.

4.1.4.1. Rüzgârların Özellikleri
4.1.4.1.1. Rüzgârın Yönü
Rüzgârlar estikleri yöne göre isimlendirilirler. Rüzgârlar çeşitli faktörlerden dolayı en
kısa yolu izleyemezler ve sapmalar uğrarlar. Bu faktörler:
a) Dünyanın Günlük Hareketi: Dünyanın dönmesi ile rüzgarlar K.Y.K'de hareket
yönünün sağına G.Y.K.'de soluna saparlar.
b) Yerşekilleri: Yerşekillerinin uzanış yönü önemlidir. Dağ sıraları ve vadiler rüzgârın
yönünü değiştirirler ve kendi yönlerinde estirirler. Bu nedenle hakim rüzgar yönüyle
yerşekillerinin uzanış yönü arasında bir paralellik vardır. Bir bölgede yıl içinde rüzgarın en
çok estiği yöre hakim rüzgâr yönü denir. Çanakkale Boğazında rüzgârın yönü G.B-K.D
yönlüdür.
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C) Basınç Merkezlerinin Yönü: Basınç merkezlerinin yönü mevsimlere göre değişir.
Rüzgârlar yazın denizden karaya, kışın karadan denize eserler. Musonlar örnektir.

4.1.4.1.2. Rüzgârın Hızı
Rüzgârın hızı hava hareketinin hızıdır. Şu faktörlere bağlıdır:
a) Basınç Farkı: Basınç farkı ne kadar fazla ise hız kadar çok, basınç farkı ne kadar az
ise hız da o kadar azdır.
b) Basınç Merkezleri Arasındaki Mesafe: Aradaki mesafe arttıkça hızı azalır. Merkez
kısaldıkça hızda kazanır.
c) Dünyanın Dönmesi: Rüzgârlar dünyanın dönmesi ile saptıkları için hızları azalır.
d) Sürtünme: Engebeli arazilerde rüzgârlar çok fazla engele çarptıklarından hızları
azalır. Düz alanlarda ise hız artar. Bu yüzden rüzgârlar denizlerde hızlı, karalarda yavaş
eserler.

4.1.4.1.3. Rüzgâr Frekansı
Bir yerde rüzgârların esiş sıklığına rüzgâr frekansı denir. Rüzgâr frekansı rüzgârın
esme süresinin oranı ile ifade edilir. Bir bölgede rüzgarların en fazla hakim rüzgarı yönlerini
belirlemek amacıyla çizilen şekillere Rüzgar Gülü denir.
Aşağıdaki rüzgar gülünde hakim rüzgar yönü K.D - G.B yönüdür.

4.1.4.2. Rüzgâr Çeşitleri
1) Sürekli Rüzgârlar
Büyük basınç merkezleri arasında yıl boyunca esen rüzgârlardır.
A) Alizeler: Her iki yarımkürede 30° D.Y.B merkezlerinden, ekvatordaki T.A.B
merkezlerine esen rüzgârlardır. Dünyanın günlük hareketinden dolayı sapmaya uğrarlar. Bu
sapmalar K.Y.K da sağa, G.Y.K. de sola’dır.
DYB= Dönenceler arası Yüksek Basınç
TAB= Tropiklerarası Alçak Basınç
Alizelerin Özellikleri:
1) Başlangıçta kuru rüzgârdır. Ancak okyanus üzerinden geçerken nem alırlar.
2) Ekvatoral kuşaktaki karaların doğru kıyılarına yağış bırakırlar.
3) Yelkenli gemilere kolaylık sağladığı için geçmişte «Ticaret Rüzgârları» denmiştir.
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4) Ekvatorda karşılaşırlar, yüksektirler ve kutuplara doğru Ters Alizeler oluşturur.
5) Ters Alizeler 30° enlemleri civarında çölleri oluştururlar.
6) Okyanus akıntılarının yönlerini düzenlerler.
B) Batı Rüzgârları: 30° D.Y.B.M'den - 60° D.A.B.M'ne doğru esen rüzgârlardır.
Bunlardan dünyanın dönmesine bağlı olarak saparlar ve genelde batıdan eserler. Bu yüzden
tüm nemi alır. Batı Rüzgârları Orta Kuşak Karalarının batı kıyılarını etkiler.
Etkileri;
1) Başlangıçta kurudurlar, ancak denizler üzerinden geçerken nemlenirler.
2) Okyanus akıntılarını etkilerler.
3) 60° enlemlerinde Kutup rüzgârları ile karşılaşarak cephe yağışlarını oluşturur.
4) Batı rüzgârlarını doğuran hava kütleleri nemli olduğundan bu bölgelerde hava
genelde yağışlıdır.
5) Özellikle Avrupa'nın batı kıyılarını etkilerler. Her mevsimi yağışlı geçen ılıman
okyanus akıntılarının burada görülmemesinin sebebi bu rüzgârlardır.
C) Kutup Rüzgârları: Kutuplardaki termik yüksek basınç merkezlerinden 60°
enlemlerindeki D.A.B merkezlerine doğru eserler. Kuzeyden estikleri için kuru ve soğuk
rüzgârlardır. Soğuk su akıntılarının oluşumuna neden olurlar.
2) Mevsimlik (Devirli) Rüzgârlar: Mevsimlik sıcaklık farklarına bağlı olarak
oluşurlar. Özellikle büyük kara parçaları ile okyanusların birleştiği alanlarda oluşurlar.
Musonlar yazın kara, kışın denizlerde eserler. En belirgin olarak Güneydoğu Asya'da görülür.
Ayrıca Meksika Körfezi, Orta Amerika, Kuzey Avustralya ve Doğu Afrika'da oluşur.
Musonlar: iki kısma ayrılır:
A) Kış Musonları: Asya kıtası kışın, Hint Okyanusuna göre daha soğuktur. Hint
Okyanusu ise daha sıcaktır. Bu yüzden Asya Kıtasından, Hint Okyanusu'na doğru rüzgârlar
oluşur. Bunlara kış musonları denir. Karadan estikleri için yağış getirmezler. Kış musonunda
yağış alan yerler sadece adalardır.
B) Yaz Musonları: Yazın ise Asya, Hint Okyanusundan daha sıcaktır. Bu sefer
rüzgârlar Hint Okyanusundan Asya Kıtasına doğru oluşur. Bu rüzgârlar denizden geldikleri
için nemlidirler. Dağ yamacıyla karşılaşan yaz musonları içindeki nemi yağış olarak
bırakırlar. Güneydoğu Asya yaz musonları sayesinde Dünya'nın en yağışlı yerlerindendir.
Özellikle Çerapunçi İstasyonu’nda (yıllık 12 m). Asya'da tarım, yaz musonlarının
kontrolündedir (Foto 4 ).
104

Foto 4 Musonlar Asyası’nda Yaz Musonunun sellere neden olması: Selden yarıbelinde
sokaktaki suda hintlinin kovasında sel ve taşkından kazını ve kedisini kurtarmasının sevinci
(Atmosfer-Litosfer-Hidrosfer-Biyosfer’in karşılıklı etkileşimi)(Kaynak: NTV).
3) Yerel Rüzgârlar: Oluşumlarındaki temel neden günlük ısınma ve soğuma
faktörleridir. Başlıcaları şunlardır:
A) Meltemler: Ekvatorda sürekli yıl boyunca, Orta enlemlerde sadece yaz aylarında
görülür.
I) Kıyılarda Meydana Gelenler Meltemler:
a) Deniz Meltemi: Yaz mevsiminde gündüz, karanın denizden fazla ısınması sonucu
denizden karaya esen rüzgârlardır. Deniz meltemi denizden esmesine rağmen yağışı
oluşturacak nitelikte değildir. Bunlara İzmir ve çevresinde İmbat denir.
b) Kara Meltemi: Yazın gece kara denizden daha fazla soğuduğundan karadan denize
doğru esen rüzgârlardır.
II) İç Kısımlarda Meydana Gelenler:
a) Vadi Meltemi: Yaz mevsiminde gündüz yamaçlar, vadilere oranla daha fazla
ısındığından vadilerden yamaçlara esen rüzgârlardır.
b) Dağ Meltemi: Yaz mevsiminde gece vadiler yamaçlardan daha sıcak olduğundan
yamaçlardan vadilere esen rüzgârlara denir.
Not: Meltem rüzgârları basınç farklarının en fazla olduğu öğleden sonra ve sabaha
doğru hızlı eser.
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B) Soğuk Yerel Rüzgârlar: Kuzey Yarımkürede kuzey yönlü olan rüzgârlardır.
Bunlar en çok kış ve ilkbahar mevsiminde etkilidirler.
1) Mistral: Bunlar Fransa'da Ron vadisinden. Akdeniz'e doğru esen rüzgârlardır.
2) Bora: Hırvatistan'dan Adriyatik Deniz'ine doğru esen rüzgârlardır.
3) Krivetz: Romanya'dan Karadeniz’e doğru esen rüzgârlardır.
4) Poyraz: Ülkemizin kuzeydoğusundan eserler. En çok Marmara ve Karadeniz
kıyılarında etkilidir.
5) Yıldız: Ülkemizin kuzeyinden esen rüzgârlardır.
6) Karayel: Balkanlardan ülkemize esen soğuk rüzgârlardır. Kışın kar yağışına, yazın
ise sağanak yağışlara sebep olurlar.
C) Sıcak Yerel Rüzgârlar: Estikleri yere göre sıcak olan rüzgârlardır:
1) Sirokko: Büyük Sahra'dan Cezayir, Tunus, İspanya ve İtalya kıyılarına doğru esen
sıcak ve kuru rüzgârlardır. Akdeniz üzerinden geçtiğinden ve çöl kaynaklı olduğundan bu
rüzgârlar İspanya ve İtalya kıyılarına çamurlu yağış bırakır.
2) Hamsin: Büyük Sahra'dan Mısır ve Libya kıyılarına doğru esen sıcak kuru ve toz
yüklü rüzgârlardır.
3) Samyeli: Suriye Çölünden Güneydoğu Anadolu Bölgesine doğru esen sıcak ve
kuru rüzgârlardır. Bu rüzgârlar İç Anadolu’da Kabayel ismini almaktadır.
4) Lodos: Türkiye'de güneybatıdan esen sıcak ve kuru rüzgârlardır. Batı Anadolu ve
Marmara’da etkilidir.
D) Tropikal Siklonlar: Tropikal kuşakta görülen çok şiddetli rüzgârlardır. Sarmal
hava hareketi oluştururlar. Ani basınç değişikliklerinden oluşurlar. Tropik Siklonlar Asya
Denizinde TAYFUN, Orta Amerika'da HURRİCAN, Güney Amerika'da TORNADO ismini
alırlar.
E) Föhn Rüzgârları: Bir yamaçla yükselen hava kütlesinin diğer yamaçta
alçalmasıyla ve ısınmasıyla oluşan rüzgârlardır. Föhn oluşmadan önce yamaç boyunca
yükselen havanın içinde nem vardır. Hava yükselirken her 200 m de 1°C soğur. Öbür tarafta
alçalırken, nem olmadığından ısınma daha fazla olur. Bu ısınma her 100 m de 1°C dir.
Föhn’ün Özellikleri:
1) Bu rüzgârlar kurutucu etkiye sahiptirler.
2) Kışın karların erimesine ve dolayısı ile çığ ve sel baskınlarına neden olurlar.
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3) Yazında bitkilerin kurumasına yol açarlar.
4) Bunlar Dünya'da en fazla İsviçre'deki Alp Dağlarında etkilidirler. Türkiye'de ise en
fazla Doğu Karadeniz (Foto 5) ve Akdeniz'de etkilidirler.
5) Yerel rüzgârlar içinde enlemle açıklanamayan tek rüzgâr türüdür.

Foto 5 Orta Karadeniz’deki Perşembe etkili olan bir föhn olayı (Ahmet Ertek arşivi,
29.2.2016).
İklim Tipleri:
3 çeşittir. Sıcak Kuşak iklimleri, Orta Kuşak iklimleri ve Soğuk Kuşak İklimleri
olmak üzere 3 ana grupta toplanırlar (Şekil 32)(Atalay, 2001).
A) SICAK KUŞAK İKLİMLERİ
1) EKVATORAL İKLİM:
Görüldüğü Yerler: Ekvatorun her iki yanında 0-10 ° enlemleri arasında görülür. Amazon ve Kongo Havzaları en yaygın olan
yerlerdir. Ayrıca Malezya ve Filipinler.
ÖZELLİKLERİ:
1) Yıllık sıcaklık ortalaması 25-26°C civarındadır.
2) Yıllık sıcaklık farkı 1-2 santigrat günlük sıcaklık farkı 3-4°C’tır.
3) Yıllık yağış miktarı 2000-2500 mm'dir. Her mevsim yağışlıdır. Ancak yağışlar ekinoks tarihlerinde artar.
Solstis tarihlerinde azalır. Yağış biçimi konveksiyoneldir.
4) Bitki örtüsü gür ormanlardır. Ağaçların geniş yapraklı olması yağışın bol olmasına bağlıdır.
5) 1000 m'nin altında yerleşik hayat azdır. Tam yapılmaz
2) SAVAN İKLİMİ
Görüldüğü Yerler: Her iki yarım kürede 10-20° enlemleri arasında görülür. Özellikle Brezilya'nın yüksek
platoluk alanları Gine Körfezi Kuzeyi, Afrika dağları ve yüksek platolar ile Avustralya'nın kuzey bölümü.
ÖZELLİKLERİ:
1) Yıllık sıcaklık ortalaması 22-23°C civarındadır.
2) Yıllık sıcaklık farkı 4-5°C civarındadır.
3) Yıllık yağış ortalaması 1000-1500 mm'dir. En fazla yağış yaz mevsiminde görülürken en az kışın görülür.
Yağış biçimi konveksiyoneldir. Yazın güneşin dönencelere dik gelmesi sebebiyle yağış artar.
4) Bitki örtüsü SAVAN denilen yüksek ot topluluklarıdır.
5) Savan iklimi geçiş iklimidir. Yazın ekvatoral iklimine girerken kışın çöl ikliminin etkisine girer.
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3) MUSON İKLİMİ
Görüldüğü Yerler: Muson rüzgarlarının etkili olduğu yerlerde görülür. Özellikle G.Doğu ve G.Asya,
K.Avustralya, Gine ve Meksika körfezi iklimin oluşmasının temel nedeni kara ve denizlerin yıllık ısınma
farklarından oluşan Muson rüzgarlarıdır.
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4.2. Atmosfer Dinamiklerinin Diğer Yer Sistemleri Üzerine Etkileri
Yerküreyi saran atmosfer, sürekli hareket halindedir (Şekil 33). Hareketin ölçekleri ısı
enerjisi üreten molekülden, basınç ve rüzgâr sistemlerini üreten küresele kadar değişmektedir.
Tüm ölçeklerde gelişen bu hareketlerin kendisi de, atmosferin yapısında ve bileşiminde çok
daha önemlisi bulut ve yağışların oluşumlarını sağlayan su ve subuharı döngüsünde
(hidrolojik döngü) değişikliklere neden olmaktadır. Tüm bu hareketler ve onların etkileri,
modern anlamda günümüz meteoroloji ve klimatolojinin konusu arasındadır (Türkeş, 2010:
59).
Hidrojen (H), karbon (C), oksijen (O2) ve azot (N) canlıları meydana getiren
elementlerin % 90’ını oluşturur. Bitolojik süreçlerin devamı için bunlardan başka 30-40
mineral daha vardır. Bunlar makro besin maddeleri (azot, fosfor, potasyum, sülfür, kalsiyum,
magnezyum) ve eser miktarda gerekn mikro besin maddelerinden oluşur. Fakat bunların her
biri canlılar için büyük önem taşır. Bütün elementler belirli çevrelerde depolanmıştır. Her
birinin kaynağı farklı olabilir. Azot, oksijen ve karbondioksit için atmosfer, su için hidrosfer
ve mineral elementler için litosfer depo veya kaynak çevreleri oluşturur. Oksijen ve
karbondioksitin fotosentez ve solunum sürecinde organizma ile doğal çevre arasındaki
döngüsü (biyosfer-atmosfer) daha hızlıdır (Efe, 2004: 37). Ancak atmosferin bileşiminin %
78 azot, % 21 oksijen ve % 1 diğer gazlardan oluştuğundan daha önce de bahsedilmişti.
Aşağıda biyojeokimyasal döngülerden atmosferi yani hava küreyi yakından ilgilendiren üçü
hakkında bilgiler verilebilir:
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Şekil 33 Küresel Ölçekte fiziksel iklim sistemini yaratan ve sürekliliği sağlayan
etmenler (NASA, 1988’den Türkçeleştirerek).

4.2.1. Oksijen Döngüsü
Oksijen canlılardaki atomların büyük bir kısmını oluşturur. Oksijensiz canlı hayat
olmaz. Atmosferdeki oksijeni canlılar üretir. Oksijen atmosferde; ayrışmış atomik oksijen
(O), moleküler oksijen (O2) ve ozon (O3) olmak üzere üç şekilde bulunur: Moleküler oksijen
organik solunum için gereklidir ve alt atmosferin 1/5’lik kısmını oluşturur. Moleküler oksijen
litosferdeki en yaygın elementtir. Bu yerkabuğu içinde bulunan minerallerin atomlarının
yarısına yakınını oluşturur. Çok reaktif bir gaz olduğu için hidrojen, karbon, sülfür, fosfor gibi
birçok elementle birleşir. Ozon ise, çok daha az miktarda bulunur ve stabil olmadığı için
kolaylıkla ayrışır. Yeryüzünden 30-40 km yükseklikte ozon konsantrasyonu en üst düzeye
çıkar. Ozon moleküler oksijenle (O2) birlikte yeryüzünden 30 km yukarıda atmosferik
sirkülasyonun esas enerji kaynağı olan ultraviole ışınlarının % 1-3’lük kısmını emer. Ayrıca,
ozon biyosferi ultraviole ışınlarının zararlarıdan korur. Atmosferdeki oksijenin büyük kısmı
fotosentez sırasında ayrışan su tarafından oluşan biyolojik kökenlidir. Diğer kaynaklar
ise, karbondioksit, su ve mineral oksitlerdir. Atmosfer ve canlı organizmalar arasında oksijen
alışverişi karmaşık küresel döngünün bir parçasıdır. Su kütleleri (Hidrosfer) ile atmosfer
arasında yoğun bir oksijen değişimi vardır. Özellikle denizler, atmosferdeki oksijen dengesini
sağlayan kaynaklardır. Katı maddelerin yanması, orman yangınları ve diğer insan aktiviteleri
oksijen tüketimini arttırır. İnsanların değişik faaliyetleri oksijen döngüsünü etkiler. Katı
yakıtlar, yanlış arazi kullanımı sonucu toprakların oksitlenmesi, ormanların tahribi sonucu
fotosentez azalması döngüdeki oksijeni azaltan faktörlerdir. Her yıl volkanlardan çıkan
gazlarla bir miktar oksijen atmosfere karışır (Efe, 2004: 39-40) ve oksijeni azaltır. Sonuçta;
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dünyada oksijen döngüsünün sürebilmesi için atmosfer-hidrosfer-litosfer-biyosfer karşılıklı
etkileşimin olması gerektir (Şekil 34).

Şekil 34 Oksijen döngüsü ve geosferlerin karşılıklı etkileşimi
(http://environ.andrew.cmu.edu/m3/s4/cycleOxygen.shtml).

4.2.2. Karbon Döngüsü
Karbon (C), yaşam için gerekli temel elementlerden biridir. Biyosferde birçok karbon
bileşiği vardır. Bu bileşikler sürekli olarak değişim ve ayrışma halindedir. Karbonun büyük
bir kısmı yerin alt katlarında, kayalardan hidrokarbon bileşikleri (petrol, kömür, doğalgaz) ve
mineral karbonat birleşikleri olarak kalsiyum karbonat (CaCO3) şeklinde depolanmış haldedir.
Karbonun büyük bir kısmı karbondioksit (CO2) bulunur. Karbondioksitten çıkan karbon,
fotosentez için çok önemlidir. Karbondioksit yeryüzüne gelen infrared ışınlarını emerek,
yeryüzünde ve atmosferin alt katlarında oluşan ısı radyasyonunu bloke edip klimatik işlev de
görür. Ayrıca karbondioksit günlük ve mevsimlik sıcaklığın alt ve üst limitlerini de
sınırlayarak ekstrem sıcaklıklara etki eder. Sıcaklığın aşırı düşmesine ve yükselmesine engel
olur. Atmosfer ile biyosfer arasında çok hızlı ve sürekli bir karbon deişimi vardır. Bunun bir
kısmı yeşil bitkiler tarafından solunum için kullanılır, bir kısmı da bitki dokularında ve ölü
organik maddelerde sürekli depo edilir. Karbondioksit en önemli kaynaklarından biri de
topraktaki organik maddelerin havasız ortamlarda çürümesi ile oluşan metanı’ın (CH4)
oksijenle birleşimi sonucu ortaya çıkar. Sanayileşme ile birlikte 20. Yüzyıl ortalarından
itibaren katı yakıtlar ve ormanların tahribi atmosfere karbondioksit girişini arttırmıştır.
Karalarda bitki örtüsü altında dikey yönde günlük karbondioksit değişimi görülür. Gündüzleri
yaprakların ve dalların olduğu kesimlerdeki hava içinde karbondioksit oranı daha düşüktür.
Geceleri ise, bitki örtüsü altında yere yakın kesimlerde yüksek karbondioksit oranı görülür
(Efe, 2004: 40-42) Sonuçta; dünyada aynı oksijen döngüsü gibi, karbon döngüsünün de
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sürebilmesi için atmosfer-hidrosfer-litosfer-biyosfer karşılıklı etkileşimin olması gerektir
(Şekil 35).

Şekil 35 Karbon döngüsü ve geosferlerin karşılıklı etkileşimi (athenas.ksu.edu).

4.2.3. Azot (=Nitrojen) Döngüsü
Azot döngüsü, oksijen ve karbon döngüsüne göre biraz daha karmaşıktır. Atmosferde
bol miktarda bulunan azot (N) hareketsiz ve ağır bir gaz olduğu için çok az sayıda organizma
tarafından kullanılabilir. Canlıların büyük bir kısmı azotu gaz şeklinde kullanamaz. Birçok
canlı azotun bileşiklere (Nitrat= NO3) dönüşmesiyle onu kullanabilir. Dönüşme süreci azotun
bir yerde depolanmasıyla yani, azotun bir yerde sabitlenmesiyle (Nitrogen fixation) olur. Bu
sürece azot döngüsü (=Nitrojen döngüsü) denilir.
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Şekil 36 Azot döngüsü ve geosferlerin karşılıklı etkileşimi
(http://andersonapes.pbworks.com).
Bazı azot bileşikleri, şimşek ve kozmik radyasyon ile oluşan çok güçlü enerji
basınçları sırasında atmosferik oksijen veya hidrojenin reaksiyonu sonucu doğal olarak
üretilir. Kullanılabilir azotun çoğu belirli belirli kara ve deniz mikroorganizmaları tarafından
tutulmuştur. Depolama, toprak mikroorganizmaları ve bitki kökleri tarafından da yapılır.
Biyosferdeki ölü veya canlı organik maddeler kullanılabilir azotun en önemli kaynaklarıdır.
Kullanılabilir şekle (nitrat) gelen atmosferik azot yeşil bitkiler tarafından emilir. Organik azot
bitki ve hayvanların ölüp çürümesiyle birlikte tekrar döngüye katılır. Organik azotun bir kısmı
da canlı bitkiler tarafından döngüye katılır. Atmosferde dönen azot, atmosferdeki azot
dengesinin devamını sağlar. Karalardan aşınarak taşınan veya denizlerin üst kesiminde
üretilen azot ise, derin deniz tabanlarında birikerek döngü dışına çıkar. İnsan aktiviteleri
atmosfere giren azot miktarını arttımaktadır. İnorganik azot gübrelerinin kullanımı, tarımsal
ve endüstriyel süreçler sonucu oluşan azot bileşiklerinin emisyonu bunun en önemli nedenidir
(Efe, 2004: 42-44). Sonuç olarak; dünyada aynı oksijen ve karbon döngüleri gibi, azot
döngüsünün de sürebilmesi için atmosfer-hidrosfer-litosfer-biyosfer karşılıklı etkileşimin
olması gerekir (Şekil 36).
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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
YER SİSTEMLERİ dersi içinde Atmosfer Dinamikleri ve onunla ilişkili Diğer Yer
Sistemlerinin karşılıklı ilişkileri sunulmaya çalışılmıştır. Konu görsellerle desteklenerek
sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) İklim elemanları da denilen atmosfer olaylarından sıcaklık, yağış, rüzgâr, basınç,
nem, bulutluluk gibi olayların tümüne aynı zamanda …………………… ismi verilir.
…………………………………….
2) Yükseltinin sıcaklık üzerinde etkisine örneklerden; yükseltiden dolayı sıcaklık
azaldığı için tarım ürünlerinin olgunlaşması gecikir. Örneğin: Buğday, ülkemizde en geç
Doğu Anadolu’da olgunlaşırsa; en erken hangi bölgemizde olgunlaşır ve biçilir?
a) Ege
b) İç Anadolu
c) Marmara
d) Akdeniz
e) Karadeniz
3) Dört çeşit bulut vardır. İsimlerini sıralayınız?
……………………………………………………………………………………….
4) Aşağıdakilerden hangisi yerde oluşan bir yağış türü değildir?
a) Kırç
b) Kırağı
c) Kar
d) Çiğ
5) Aşağıdakilerden hangisi gökyüzünde oluşan bir yağış türü değildir?
a) Yağmur
b) Kar
c) Dolu
d) Çiğ
6) Yeryuvar üzerinde birçok döngü bulunur. Atmosferde oluşan üç döngünün ismini
sıralayınız.
………………………………………………………………………….
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7) Aşağıdakilerden hangisi Sıcak Kuşak İklimlerinden biri olamaz?
a) Ekvatoral
b) Muson
c) Çöl
d) Kutup
e) Savan
8) Aşağıdakilerden hangisi Orta Kuşak İklimlerinden biri değildir?
a) Akdeniz
b) Ilıman Karasal
c) Ekvatoral
d) Ilıman okyanusal
e) Karasal
9) Soğuk Kuşak İklimlerinin isimlerini aşağıya yazınız.
a)…………………………..

b)………………………….

10) Aşağıdakilerden hangisi Föhn rüzgarının özelliklerinden birisi olamaz?
a) Bu rüzgârlar kurutucu etkiye sahiptirler.
a.

Kışın karların erimesine ve dolayısı ile çığ ve sel baskınlarına neden olurlar.

b) Yazın da bitkilerin kurumasına yol açarlar.
c) Bunlar Dünya'da en fazla İsviçre'deki Alp Dağlarında etkilidirler. Türkiye'de ise
en fazla Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkilidirler.
d) Sürekli rüzgârlar içinde enlemle açıklanamayan tek rüzgâr türüdür.

Cevaplar
1)iklim dinamikleri, 2)d, 3) Kümülüs, Stratüs, Nimbüs, Sirüs, 4)c, 5)d,
6) Oksijen döngüsü, Karbon döngüsü, Azot döngüsü, 7)d, 8)c, 9) a)Tundra İklim,b)
Kutup İklimi, 10)e
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5. İKLİM DEĞİŞİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kuaterner Öncesi İklim Değişimleri
5.2. Kuaterner’de İklim Değişimlerinin Sebepleri
5.3. Kuaterner’de İklim Değişimlerinin Coğrafi Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kuaterner öncesindeki jeolojik devirlerde iklim değişikliği oldu mu? Kaç kez
oldu? Hangi devirlerde oldu?
2) Kuaterner’de iklim değişikliğinin sebepleri nelerdir?
3) Kuaterner’de iklim değişikliğinin coğrafi etkileri nelerdir?
4) Holosen’deki iklim salınımları kaç devreden oluşur? Neden?
5) Dünyada meydana gelen buzul ve buzularası dönemler ortalama olarak ne kadar
sürmüştür?
6) Pleistosen buzul dönemlerinin Alplerde isimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünya’da İklim Değişimleri
Ve Coğrafi Etkileri

Kuaterner öncesindeki
jeolojik devirlerde iklim
değişikliği olup olmadığını
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Dünya’da İklim Değişimleri
Ve Coğrafi Etkileri

Kuaterner’de iklim
değişikliğinin sebepleri ve
coğrafi etkilerini anlamak ve
kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Dünya’da İklim Değişimleri
Ve Coğrafi Etkileri

Dünyada meydana gelen
buzul ve buzularası
dönemler ortalama olarak ne
kadar sürmüş olduğunu
öğrenmek ve nedenlerini
kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

122

Anahtar Kavramlar
•

İklim değişimleri

•

Kuaterner öncesi

•

iklim değişikliği

•

Kuaterner’de iklim değişikliği

•

iklim değişikliği sebepleri

•

Postglasyal İklim Optimumu

•

Soğuk İlkçağ

•

Sıcak Ortaçağ

•

Soğuk Yeniçağ, Son Isınma Dönemi

•

Tuna

•

Günz

•

Mindel

•

Riss

•

Würm
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5.1. Kuaterner Öncesi İklim Değişimleri
Dünya’nın 4,6 milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında, Kuaterner öncesinde
gerçekleşen iklim değişimleri hakkındaki bilgilerin, son 2,5-3 milyon yıllık süre içindeki
Kuaterner hakkındaki bilgilerimize göre çok az olduğu görülür.1960’larda ileri sürülen “Plaka
Tektoniği Görüşü” ile birlikte, Kuaterner öncesi gerçekleşen iklim değişimleri ile ilgili
bilgiler de gelişmeye başlamıştır. Çünkü bu görüş dünyanın jeolojik mazisindeki kıtaların
yerlerinin değiştiği ve halen de bu değişimi sürdürdüğünü göstermiştir. Son yıllarda derin
deniz tortulları ve kayalar üzerinde yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal araştırmalar,
Kuaterner öncesinde yaşanan iklim değişmelerine ilişkin bilgilerin daha da zenginleşmesine
neden olmuştur. Bu veriler; dünyada en eskisi 2.9 milyar yıl önce, en yenisi 300 milyon yıl
önceye karşılık gelen dört büyük buzullaşma döneminin varlığını ortaya koymuştur (Şekil
37).
Bunların yanısıra, tropikal iklim koşullarının kutuplara yakın bölgelere kadar hâkim
olduğu dönemlere de rastlanır (Erlat 2009, s:117). En eski zamanlardan biri olan Arkeen
(Şekil 38 ve 39) 2,5-3,6 milyar yıl öncesini ifade eder ve devrin soğuk bir karakter gösterdiği,
önemli süreçlerden birisinin suda ortaya çıkan fotosentetik bakterilerin okyanuslarda oksijen
birikimlerini başlatmış olmalarıdır (Gönençgil, 2008). Daha sonraki dönemi oluşturan
Proterozoik’te yani 630-790 milyon yıl önce dünya buzullarla kaplı olduğu periyodların
bulunduğu ve Dünya’nın her tarafını kaplayan buzullar nedeniyle bu dönem “kartopu
(snowball earth)” olarak ifade edilmektedir (Kirschvink, 1992’ye göre; Gönençgil 2008,
s:41).
Günümüzden yaklaşık 230-570 milyon yıl öncesinde yaşanan Paleozoik’in alt
dönemlerinden Kambriyen’den başlayarak Permiyen’e kadar 6 farklı dönemde buzul ve
buzularası dönemlere dayalı iklimlerin farklı ısınma ve soğuma süreçlerini yaşadığını
gösteren kanıtları vardır. Dolayısıyla Paleozoik için, nemli-ılıman bir iklim karakteri sürmüş
olduğu söylenebilir. Ancak Devon’da (345-395 milyon yıl öncesi) nisbeten sıcak-nemli bir
iklim kuşağının varlığının yanında bazı sahaların çöl iklimi altında olduğuna dair kanıtlar
vardır (Erinç, 1984). 280-345 milyon yıl öncesinde Karbonifer’de, başlangıçta soğuma ve
buzullaşma koşullarının geliştiği anlaşılır. Bu dönemde bitki örtüsünün yaygınlığı ve bolluğu
bugünkü taşkömürü yataklarının oluşumuna neden olmuştur. Paleozoik’in son alt devri olan
Permiyen’de (230-280 milyon yıl öncesi) soğuma ve buzullaşma devam etmiş, Avrupa ve
Kuzey Amerika’da şiddetli soğuk-kurak koşullar ortaya çıkmıştır (Gönençgil 2008).
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Şekil 37 Jeolojik devirlere göre İklim Kronolojisi ve ortalama sıcaklık değişimi eğrisi
(Denhez, 2007).
Konunun başında da söylendiği gibi, “Plaka Tektoniği Görüşü”ne göre, kıtaların
kuzeye kaymayı sürdürmelerine dayalı, bir sonraki zaman olan Mesozoik’te kıtalar
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parçalarına ayrılmalarını sürdürmüşlerdir. Ayrılan bu kıtalar üzerinde farklı ekosistemler
oluşmasını sürdürmüştür. Genel olarak bu jeolojik zaman dilimi için sıcak bir karakter
gösterdiği söylenebilir. Mesozoik bitimi ile 65 - 2,5 milyon öncesi arasındaki dönem olan
Tersiyer’de kıtalar büyük ölçüde bugünkü görünümlerine ulaşmışlardır (Gönençgil 2008,
s:45). Eldeki verilere dayalı olarak; pekçok buzul ve kurak süreçler daha fazla ayırt
edilebilmektedir. Orojenik olarak Alp-Himalaya kıvrımlı dağ kuşağının oluşumu da bu
döneme karşılık gelir ve bunların bölgesel iklim karakterleri üzerinde etkileri olmuştur. Bu
dönemde yaşayan dinozorların ortadan kalkması ise; dünyaya büyük meteor çarpmalarının
(Meksika Yukatan Yarımadasındaki 180 km çapındaki Chicxulup karakterinin varlığı)
yanısıra, Dekkan volkanizmasının gerçekleşmesi ve sıcaklıkların artması ile izah edilebilir
(Erlat 2009, s: 122-124).

5.2. Kuaterner’de İklim Değişimlerinin Sebepleri
Halen içinde yaşamakta olduğumuz jeolojik dönemlerden sonuncusu ve en kısa
sürelisi Kuaterner ya da IV.Zaman yani günümüz ile 2,5 milyon yıl arasındaki dönemdir. Bu
dönemde ilk insan türleri olan hominidler artık yeryüzünde dolaşmaya başlar ve günümüz
modern insanının ilk temelleri atılır. Kuaterner’in nerdeyse tamamını kaplayan Pleistosen’e
buzul çağları damgasını vurmuştur. Kısmen eski kaynaklara dayanarak; Tuna, Günz, Mindel,
Riss ve Würm olarak 5 büyük buzul dönemine ayrılan Pleistosen için bugün 20, hatta büyüklü
küçüklü 32’ye yakın buzul dönemi ve interglasyal dönem ayrılabilir (Shackleton, 1987).
Buzul dönemlerinde dünyanın 1/3’ü kadar bir alanın buzullarla kaplı olduğu bilinir (Flint,
1971). Bugün Dünyanın yaklaşık 1/10’u buzullarla kaplı olduğu düşünüldüğünde (Erinç,
2012b), Pleistosen buzullaşmasının etkisi daha iyi anlaşılabilir (Erol 1979; Gönençgil, 2008
s:45). Buzul dönemlerinin ortaya çıkışında gerçekten de, Pliosen sonlarında mesela Orta
Avrupa’da 10°C’ye kadar düşen ortalama sıcaklıkların, Pleistosen ile birlikte bu sıcaklığın
altında da salınımlar yapmasının önemli bir rolü vardır (Gönençgil, 2008). Bu rol, dünyanın
gerek güneş ve gerek yörüngesi etrafında dönerken yaptığı yalpalamalardan, dünyanın kendi
eksen eğikliğinden ve sonuçta o andaki kıtaların yerküre üzerinde aldıkları konumlarından
kaynaklanmaktadır.
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Şekil 38 Preterozoik’ten (üstte sol) - Kretase devri sonuna (sağ altta) kadar 4 milyar yıllık
dünya
tarihinde
kıtaların
oluşumu
ve
gelişimi
(http://muzeum.geology.cz/d.pl?item=60&na=1&id=34&l).

Şekil 39 - Prekambriyen’de toplu halde güney kıtası (solda)(www.en.wikipedia.com)
ve bugünkü günümüz kıtalarının görünümü (sağda)(www.jan.ucc.nau.edu).
Kuaterner’de meydana gelen iklim değişimleri, günümüz topografyasının
şekillenmesinde, özellikle kıyı bölgelerindeki deltaların oluşumu ve gelişmesinde, bitki
örtüsünün dağılışında, toprak oluşum sürelerinde, ilk yerleşmelerin kurulup gelişmesinde,
hayvanların evcilleştirilmesinde ve kültür bitkilerinin tarımında, dolayısıyla Kuaterner
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Coğrafyası’nda yer yer önemli etkileri olmuştur (Atalay, 2005’e göre; Gönençgil 2008).
Dolayısıyla Türkiye gibi orta enlemlerde yeralan ülkelere bakıldığında Pleistosen’deki iklim
oynamalarından kısmen etkilenmiş oldukları, bunlara dayalı olarak son konuda da sunulacağı
gibi, iklim kuşakları yer değiştirirken; yeni ortamlara uyumlu flora, fauna ve insan türleri
gelişmiş, bir kısmı ortadan kalmış, hayvan ve insan türlerinin bazılarını da bir şekilde göçe
zorlamıştır. Ancak Pleistosen’i tümüyle bir buzul devri olarak tanımlamak doğru olmaz.
Şiddetli soğuk dönemler ve buzullaşmanın yaşandığı glasyal süreçler arasında iklimlerin daha
sıcak ve nemli olduğu buzul arası (interglasyal) dönemler görülmüştür. Glasyal dönemler
yaklaşık 100.000 yıl sürdüğü, interglasyal dönemlerin ise 20.000 - 30.000 yıllık dönemler
halinde görüldüğü anlaşılmaktadır. Kuaterner’de glasyal ve interglasyal süreçlerin
görülmesinin en önemli neden, dünyanın yörüngesine ait olan parametrelerdeki değişikliklerin
olmasından ileri gelir (Hays et al, 1976’ya göre; Gönençgil 2008, s: 46).
Doğal bir süreç olan dünyanın yörüngesindeki değişikliklerin yanısıra; güneşteki
patlamalar ve güneş lekeleri, dünyanın güneş ve kendi etrafındaki hareketlerindeki sapma ve
yalpalamalar, hatta samanyolu glasisinde ve evrendeki genel dönüşündeki sapmalar,
güneşlenme süresinin azlığı veya çokluğu, atmosferin bileşiminde veya özelliklerinde
meydana gelen değişimler ile kıtaların sabit olmayıp kıtaların kayması gibi doğal
süreçlerinden başka; insanın yeryüzeyinde yaptığı değişimler, şehirleşme, sanayileşme, sera
gazı salınımları, ormansızlaştırma gibi beşeri süreçler de iklim değişimlerine doğrudan ve
dolaylı neden olurlar.
Jeolojik devirler boyunca iklimler kısa veya uzun dönemler halinde sürekli bir değişim
içinde olmuşlardır. Ayrıca bu değişim ile birlikte yeryüzünde iklim kuşakları da sürekli var
olmuştur. Soğuk dönemlerde bu iklim kuşakları belirgin bir şekilde belirerek ortaya çıkmış,
sıcak dönemlerde buzullaşmanın kutuplara doğru çekilmesi nedeniyle daha silik bir hal
almıştır (Erinç, 1984). Tamamen doğal süreçlerle ortaya çıkan Kuaterner’deki iklim
değişimlerinin nedenleri yukarıdaki paragrafta sayılmıştır. Bunun farklı bölgelerde coğrafi
yansıması ise, aşağıda sunulmuştur.

5.3. Kuaterner’de İklim Değişimlerinin Coğrafi Etkileri
Kuaterner’in birinci alt devresi olan ve günümüzden 2,5 milyon - 11.000 yıl arasında
uzanan Pleistosen’in tamamına bakıldığında, Holosen’e göre genel bir buzullaşma
dönemlerinin varlığından dolayı sürekli bir soğuma eğilimden söz edilebilir (Şekil 40a).
Kuaterner’in ikinci alt devresi olan ve günümüzden 11.000 ile M.S. 1750’ler arasında
uzanan Holosen’in tamamına bakıldığında, Pleistosen’e göre genel bir ısınma eğilimden
bahsedilebilir. Ancak bu ısınma eğilimi sürekli olmamış, belirli dönemlerde soğuma süreçleri
görülmüştür. Detaylı trend eğrisi adeta bir testere dişi gibi iniş çıkış gösterdiği Holosen
sıcaklıkları doğal ortamın şekillenmesi yanında insan faaliyetlerine de yön vermiştir
(Gönençgil 2008, s:47)(Şekil 40b).
Günümüzden 74.000-12.000 yıl öncesinde görülen son buzul çağının tamamlanıp
Holosen’e geçilmesinden sonra soğuk ve kurak iklimlerin etkisi altında 125 metre azalan
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deniz seviyesi (Atalay, 2005) tekrar yükselmiş, dünya kıyıları bugünkü görünümünü almıştır.
Holosen içinde yine iklim salınımlarına atfedilecek bir şekilde 5 farklı devreden söz etmek
gerekir (Erinç, 1984). Bunlar;
•

Postglasyal İklim Optimumu,

•

Soğuk İlkçağ,

•

Sıcak Ortaçağ,

•

Soğuk Yeniçağ,

•

Son Isınma Dönemi

devreleridir. Bu devreler arasındaki geçişler çok belirgin olmasa da, her devre belirgin
özellikleriyle ayrılabilmektedir (Erinç 1984’e göre; Gönençgil 2008, s:47-52):
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Şekil 40 Kuaterner’de iklim salınım trendleri. a)Son 1 milyon yılda (Pleistosen’de)
büyük ve küçük buzul ve buzularası dönemler, b)Holosen’de iklim salınımları (Holosen
maksimumu ve Küçük Buzul Çağı), c)Sıcak Ortaçağ ve Küçük Buzul Çağında Sıcaklık
Değişimleri (yatay kesik çizgiler; 20.yüzyıl başlangıcındaki nominal yaklaşık sıcaklık
değerleri temsil eder)(IPCC Report 1990, pp.202).

5.3.1. Postglasyal İklim Optimumu
Günümüzden 5.000-7.000 yıl öncesini (M.Ö. 3000-5000 yılları arası) kapsayan ve
“Sıcak Devre” olarak anılan bir devredir. Orta Avrupa’da sıcaklık değerleri Pleistosen
sonlarına doğru 8-10°C daha yükselmiştir. Bu değişiklikler, vejetasyon kuşaklarının kutuplara
ve dağların üst kesimlerine doğru ilerlemesine olanak sağlamıştır. Türkiye’deki bütün
buzullar ortadan kalkmış, deniz seviyesi bugüne nisbetle 2-3 metre yükselmiştir. İklimlerde
görülen bu belirgin değişim bitki örtüsünün gelişimine katkı sağladığı gibi, jeomorfolojik
faktörlerden flüvyal dönem, yani akarsu etkeninin daha fazla ön plana geçmesini imkân
vermiştir.

5.3.2. Soğuk İlkçağ
Benzer şekilde Pleistosen’de olduğu gibi, Holosen’de de ısınma ve soğuma süreçleri
birbirini takip etmiştir; ancak dönemleri daha kısa olmuştur. Günümüzden yaklaşık 29002450 yıl öncesi (M.Ö. 900-450 yılları arası) bu dönemde sıcaklıklar bugünkü ortalamalardan
düşük seyretmiştir. Aslında kısa süren bu dönemde buzullar orta enlemlere kadar ilerlemiş,
vejetasyon kuşakları da ekvatora doğru çekilmiştir.

5.3.3. Sıcak Ortaçağ
M.S. 800-1200 yılları arasını kaplayan bu dönemde ikinci bir optimum yaşanmıştır.
Bu dönem Avrupa’nın küçük buzul çağından önceki sıcak dönemine karşılık gelir. Sıcak
Ortaçağ Dönemi ilk kez H.H. Lamb tarafından ortaya konmuştur. Buzullar kutuplara doğru
geri çekilirken, o güne kadar soğuk kuşakta yer alan sahalar yerleşmeye ve tarıma açılmaya
başlanmıştır. Bugüne nisbetle, sıcaklıklar yer yer farklı olmakla birlikte Avrupa’da 1°C,
yüksek enlemlerde 1-3°C kadar yüksek olmuştur. Günümüzden yaklaşık 1000 yıl kadar önce
başka bir küresel ısınma görülmüştür. Tabi ki, bu 1000 yıl önceki küresel ısınma olayının,
günümüzdeki fosil yakıt kullanımıyla bir ilişkisi yoktur. Aynı zamanda nemli periyoda
karşılık gelen bu dönem Vikinglerin Grönland’a yerleşmesine olanak vermiştir.

5.3.4. Soğuk Yeniçağ:
M.S. 1400-1850 yılları arasını kapsayan bu döneme “Küçük Buzul Devri” ya da
“Küçük Buzul Çağı” denilir. Sıcaklıkların günümüze göre 1-3°C düştüğü bilinmekle birlikte,
buzullar tekrardan kutuplardan ekvatora doğru ilerlemiştir. Bu dönem, günümüzde görülen
ısınma öncesindeki son soğuk dönemdir. Hem iklim salınımlarının açıklaması bakımından ve
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hem de iklimlerde görülen bu salınımların toplum yaşamı üzerine olası etkilerinin anlaşılması
açısından bu dönemin önemi çok fazladır. Küçük Buzul Çağı’nın başlangıcı ve
isimlendirilmesi konusunda farklı görüşler vardır. Bu çağın başlangıcını 1200’lü yıllara kadar
götüren görüşlerin yanısıra 1500’lü yıllara dayandıranlar da bulunur. Başlangıcı tartışmalı
olmakla birlikte, bitişi ile ilgili önemli bir tartışma yoktur. Genel olarak bitişi 1800-1850’li
yıllara karşılık gelir. Bu yıllar aynı zamanda Sanayi Devrimi içindedir. Küçük Buzul Çağı’nın
bitişi ile Sanayi Devrimi arasında bir ilişkinin var olup olmaması, Sanayi Devrimi ile ortaya
çıkan özellikle kömür gibi fosil yakıt tüketimi ile günümüz 2014 koşullarındaki küresel
ısınma ile bağlantısının iyi araştırılmasında yarar vardır. Genel olarak başlangıcı 1400’lü
yıllara dayanan Küçük Buzul Çağı, dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların
görülmesine, büyük nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasına ve göçlere, hatta siyasal
gelişmelere neden olduğu görülmektedir. Fransız İhtilaline neden olan kıtlık süreci veya
Osmanlıların Viyana kapılarından döndüren 1683’lerdeki son derece soğuk kışlar, bu “Küçük
Buzul Çağı” dönemine rastlar. Küçük Buzul Çağı’ndaki sıcaklıklar Holosen’in içerdiği
salınımlara uyum gösterir (Şekil 40c).
Diğer taraftan Küçük Buzul Çağı’nı Pleistosen’deki buzul çağları gibi, etkin ve
şiddetli buzullaşma izlerinin görüldüğü bir dönem olarak algılamak da yanlıştır. Çünkü süresi
ve etkisi bakımından “Küçük Buzul Çağı” Pleistosen buzullaşmalarıyla aynı ölçülere sahip
değildir. Ancak adındaki “buzul çağı” tanımlaması böyle bir algıya sebep olabilir. Bunun
yanısıra, bu döneme karşılık gelen Dünyanın çeşitli bölgelerinde Küçük Buzul Çağına ait izler
de araştırılmaktadır. Sıcaklık değerlerinin küresel anlamda düşerek kutuplara doğru yukarı
enlemlerde ve yüksek dağların üst seviyelerinde yeniden buzulların ilerlemesi söz konusu
olmuştur. Bu nedenle, özellikle ağaç yaş halkalarına dayalı dendrokronoloji çalışmaları ve
mağaraların sarkıt-dikit-sütunlarından alınan kalem karotlarındaki araştırmalara dayalı, bu
dönem daha belirgin olarak ortaya konulmaktadır. Bu nedenle, 1400-1850 yılları arasında
Dünyanın farklı bölgelerinde etkisi hissedilen soğumayı, süresi ve yayılış alanı aynı olmasa
bile, etkileri bakımından bir “buzul çağı” olarak isimlendirmek gerektir. Kuaterner içindeki
uzun dönemli salınımlara bakıldığında, yaklaşık 90.000-100.000 yıl süren buzul ya da glasyal
dönemler yanında, 30.000 yıl süren interglasyal ya da buzul arası dönemlerin varlığı
bilinmektedir. 10.000 yıl süren Holosen, tümüyle bir buzul arası dönem olarak görülebilse de,
bu dönemin içinde de var olan daha kısa süreli salınımlar, iklimlerde görülen uzun süreli
değişimlerin sürekli aynı karakteri yansıtmadığı izlenir. Dolayısıyla günümüzdeki 50-100
yıllık kısa dönemli ısınma trendini bunlarla karıştırmamak gerekir.

5.3.5. Son Isınma Dönemi
Bu son dönem, 1900-1950’lerden - günümüze (2014’lere) kadar uzanan bir süreyi
kapsar. İklim kayıtlarının düzenli tutulduğu ve meteoroloji istasyonlarının yaygın olduğu bu
son yaşadığımız 60 – 110 yıllık dönem, rasat anlamında iyi takip edilen bir dönemdir.
Sıcaklıklarda genel olarak yükselmeler sürerken, buzullarda özellikle vadi buzullarında
gerilemeler süratle sürmektedir (Şekil 41). Günümüz klimatoloji ve/veya meteoroloji
bilimi/bilimleri bakımından önemi, aletsel kayıt döneminin başlamış olmasıdır. Daha geriye
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gidişler olmakla birlikte yaklaşık olarak, 1900–1920’li yıllardan itibaren meteorolojik rasat
yapan istasyonların sayısı Dünya üzerinde giderek artmıştır.

Şekil 41 - Günümüzde görülen sıcaklık artışı eğrisi (1880-2014)(NOAA-2014).
Ülkemizde de kuruluşu 1900’lerin başına giden birçok meteoroloji istasyonu vardır
(Şekil 42). Meteoroloji istasyonlarının artışı yanında, iklim biliminde meydana gelen
gelişmeler ve özellikle II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönemde uçakların yoğun
kullanılması nedeniyle gelişen meteorolojik tahmin olanakları, bu dönemde iklim kuşaklarının
yakından izlenmesini sağlamıştır. Bununla birlikte, bugünkü iklim karakterlerinin sadece veri
imkânı daha çok olan bu aletsel dönemin eseri olmadığı, tersine binlerce yılın ortak
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu aletsel dönem ve elde edilen veriler günümüzde sıkça
kullanılmakta ve geçmiş dönem iklimleri için rekonstrüksiyonlara gidilmesini sağlamaktadır.
Ancak bu aletsel dönemde sanayileşme, nüfus ve şehirleşme de artmıştır. Bu artışa
paralel olarak başta karbon dioksit (CO2) olmak üzere sera gazlarının atmosfere salınımı
ortaya çıkmıştır. Bu şekilde, sonuçta doğal süreçler ile antropojenik etkiler birbirine
karışmaya başlamıştır. Sera gazı salımının iklim üzerine etkileri konusunda birçok çalışma
bulunmakta ve küresel ısınmanın nedeni olarak artan CO2 miktarı gösterilmektedir. Doğal
sera olan atmosfere katılan bu antropojenik etkili gazlar, ısınma etkisinin artmasını
tetikleyebilmektedir. Ancak asıl üzerinde durulması gereken konu, sanayileşme ve kentleşme
sürecinin etkileridir.
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Şekil 42 - DMİ-2007 kayıtlarına göre, ülkemiz meteoroloji istasyonlarının en yüksek
sıcaklık, yağış ve rüzgâr verileri haritası (Küresel Isınma Atlası, 2007).
Dünyamızın jeolojik devirler boyunca sabit bir iklim özelliğine sahip olmadığı sadece
“KUATERNER COĞRAFYASI” dersinin konusu içinde değil, aynı zamanda tüm oluşum ve
gelişim süreci içinde çeşitli devirler içinde ısınma ve soğuma biçiminde farklılaşmaların
olduğu bilinir. Bu devirler içinde binlerce, hatta onbinlerce yıl hüküm süren iklim özellikleri
belirli etkenler altında değişmiştir. Bu değişimde bugün olduğu gibi, sadece insan etkisinden
bahsetmek mümkün değildir, çünkü o devirlerde insan yoktu. Ancak değişim belirli süreler
içinde devam etmiştir. Kısa sürede iklim değişimi, uzun sürede ise iklim salınımı
diyebileceğimiz bu hareketlerin bugün dar anlamda “insan etkisi” olarak ifade edilen
süreçlerden daha anlamlı biçimde açıklamalara ihtiyaç vardır.
Genel olarak değerlendirildiğinde; Dünya oluşum ve gelişim tarihi boyunca, jeolojik
devirler içinde dünya üzerinde her zaman iklim kuşakları varolmuştur. İklim kuşakları
arasındaki farklar, soğuk dönemlerde belirginleşmiş, sıcak dönemlerde silikleşmiştir.
Günümüzde de görülen bu farklılıkların genel atmosfer sirkülasyonunun bir eseri olduğu
düşünülürse; jeolojik geçmişte de farklı iklim kuşaklarının varlığı, o dönemlerdeki atmosfer
sirkülasyonu şartlarında aranmalıdır. Genel atmosfer sirkülasyonu ve bu sirkülasyonun seyri
güneşten gelen enerjiye bağlı olduğu düşünülürse, paleoklimatolojik özelliklerin oluşmasında
birinci etkenin güneşten gelen ışınlarda görülen değişmelerdir. Buna göre; iklim
salınımlarının temel nedenlerini güneş radyasyonunda meydana gelen değişimlerde aranmak
gerekir. Bu değişim, genel anlamda enerjinin azalması olarak düşünülmemeli, dünyanın bu
enerjiyi nasıl aldığına bakılmalıdır. Bu durumda devreye dünyanın kendi çevresi, güneş
sistemindeki, samanyolu galaksisindeki ve evrendeki genel dönüşünden kaynaklanan
yalpalama ve eksen eğikliği değişiminden kaynaklanan hareketleri de girmektedir (Gönençgil
2008, s:52-53).
Sonuç olarak; gerek Yer Sistemleri ve gerekse İklim ve İklim Değişimleri (=İklim
Değişiklikleri) arasında ciddi bir karşılıklı etkileşim ve ilişki vardır. Bunu şu ana kadar ortaya
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konulan BM-Dünya Meteoroloji Örgütü ve Çevre Programı tarafından 1988’de insan
faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin risklerini değerlendirmek üzere kurulan
Hükümetlerararası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate
Change=IPCC)’nin çıkardığı 5 rapordan (1990-2013) da anlamak mümkündür. Çünkü
önümüzdeki yüzyıllarda gittikçe ısınma eğilimli bir Dünya mı? Yoksa gittikçe soğuma
eğiliminde olan bir dünya mı önümüzde olacaktır? Bu sebep ve amaçlarla, dünyada ilk kez
Yer Sistem Bilimleri Merkezi iklim bilimci Michael M. Mann tarafından 1986’da
Pennysylvania State Üniversitesi’nde kurulmuştur. Bu konu, Mann şu sözleri ile
tamamlanabilir: “Yer Sistem Bilimleri Merkezi, Dünya’nın iklim sisteminin tanımlanması,
modellenmesi ve anlaşılması için bir misyon yani bir görev olarak kurulmuştur (Mann,
2015)".
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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?

136

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinci konuda, öncelikle Kuaterner’den önceki dönemlerde de Dünya ikliminde
değişimleri olmuş mudur? Bu nedenle, Kuaterner Öncesi İklim Değişiklikleri öncelikle
takdim edilmiştir. Kuaterner Coğrafyasının belki de en önemli konularından biri olan
Kuaterner’de iklim değişiklikleri olmuş mudur? Olmuş ise, bu değişiklikler nerelerde ve
neden olmuştur? Bunlar nedenleriyle birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle Pleistosen
buzul ve buzularası dönemleri ile Holosen’deki soğuk ve sıcak dönemlerden ve bunlardaki
değişimlerden bahsedilmiştir. Son olarak, Kuaterner’de iklim değişikliğinin coğrafi etkilerine
değinilerek, son 11.000 yıl içindeki farklı sıcak ve soğuk dönemler detaylandırılmıştır. Konu
çeşitli tablo, grafik, şekil ve fotoğraflarla desteklenerek zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

137

Bölüm Soruları
1) Kuaterner’den önceki ilk buzul çağı hangi jeolojik devirde olmuştur?
a) Arkeen
b) Pretorozoik
c) Karbonifer
d) Permiyen
e) Pliosen
2) Pliosen sonlarında iklimin bütün dünyada soğuması ile başlayan ve son
deglasiyasyon ile sona eren devreye ne isim verilir?
a) Oligosen
b) Miyosen
c) Pliosen
d) Pleistosen
e) Holosen
3) Dünyada meydana gelen buzul ve buzularası dönemler ortalama olarak ne kadar
sürmüştür?
a) 100.000 yıl/20.000 yıl
b) 50.000 yıl/10.000 yıl
c) 10.000 yıl/5.000 yıl
d) 5.000 yıl/1.000 yıl
e) yıl/100 yıl
4) Kuaterner’in ikinci alt devresi olan ve günümüzden 11.000 ile 1750’ler arasında
uzanan tamamına bakıldığında, bir önceki döneme göre genel bir ısınma eğilimden bahsedilen
döneme ne isim verilir?
a) Antroposen
b) Holosen
c) Pleistosen
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d) Pliosen
e) Miyosen
5) Kuaterner öncesi iklim değişikliği kaç kez olmuştur?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
6) “Genel olarak başlangıcı 1400’lü yıllara dayanan 1850’lere kadar sürmüş olan
Küçük Buzul Çağı, dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların görülmesine,
büyük nüfus hareketlerinin ortaya çıkmasına ve göçlere, hatta siyasal gelişmelere neden
olduğu görülmektedir. Fransız İhtilaline neden olan kıtlık süreci veya Osmanlıların Viyana
kapılarından döndüren 1683’lerdeki son derece soğuk kışlar, bu “Küçük Buzul Çağı”
dönemine rastlar.” ifadesi doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7) “Dünya’nın (a)……………….milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında,
Kuaterner öncesinde gerçekleşen iklim değişimleri hakkındaki bilgilerin, son
(b)………………..milyon yıllık süre içindeki Kuaterner hakkındaki bilgilerimize göre çok az
olduğu görülür.” ifadesindeki boşlukları doldurunuz.
a) …………………….

b)…………………………….

8) “Günümüzden (a)……………… yıl öncesinde görülen son buzul çağının
tamamlanıp Holosen’e geçilmesinden sonra soğuk ve kurak iklimlerin etkisi altında
(b)…………. metre azalan deniz seviyesi tekrar yükselmiş, dünya kıyıları bugünkü
görünümünü almıştır.” ifadesindeki boşlukları doldurunuz.
a) ………………….

b) ………………….

9) Antroposen devrinin, dolayısıyla Sanayi Devriminin hangi olayla başladığı kabul
edilir?
a) Yazının Bulunuşu
b) Ateşin Bulunuşu
c) Tekerleğin İcadı
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d) Uçağın Keşfi
e) Buhar Motorunun Keşfi
10) Aşağıdakilerden hangisi Antroposen devrinin başlangıcını temsil eder?
a) Tarım Devrimi
b) Sanayi Devrimi
c) Ticaret Devrimi
d) Harf Devrimi
e) Yeşil Devrim

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)a, 4)a, 5)d, 6)doğru,7) a) 4,6-b)2,5-3, 8) a)74.000-12.000

b)125, 9)e,

10)b
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6. LİTOSFER (YERYUVAR’IN YAPISI, YERŞEKİLLERİ,
KAYALAR VE YERYUVARINDA KAYA DÖNGÜSÜ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yer’in Yapısı ve Oluşum Süreci
6.2. Yerşekilleri
6.3. Yerkabuğunun Malzemesi: Kayalar
6.4. Yeryuvarında Kaya Döngüsü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeryuvarı kaç katmandan oluşmuştur?
2) Kabuk ile Manto arasındaki sürekliğin nedeni nedir?
3) Kaç çeşit ana yerşekli vardır? İsimleri nelerdir?
4) Kayaçlar kaç çeşittir?
5) Kayaçlar neden 3 çeşittir?
6) Yeryuvarında kaya döngüsünü kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Litosfer (Yeryuvar’ın
Yapısı, Yerşekilleri, Kayalar
ve Yeryuvarında Kaya
Döngüsü)

Yer’in Yapısı ve Oluşum
Süreci konusunu öğrenmek
ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Litosfer (Yeryuvar’ın
Yapısı, Yerşekilleri, Kayalar
ve Yeryuvarında Kaya
Döngüsü)

Yerşekilleri konusunu
öğrenmek ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Litosfer (Yeryuvar’ın
Yapısı, Yerşekilleri, Kayalar
ve Yeryuvarında Kaya
Döngüsü)

Yerkabuğunun Malzemesi:
Kayalar konusunu öğrenmek
ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Litosfer (Yeryuvar’ın
Yapısı, Yerşekilleri, Kayalar
ve Yeryuvarında Kaya
Döngüsü)

Yeryuvarında Kaya
Döngüsü konusunu
öğrenmek ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Yer’in yapısı

•

Yer’in katmanları

•

Kabuk

•

Manto

•

Çekirdek

•

Ana Yerşekilleri

•

Kayalar

•

Mağmatik Kayalar

•

Tortul Kaylar

•

Metamorfik Kayalar

•

Yeryuvarında Kaya Döngüsü
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6.1. Yer’in Yapısı ve Oluşum Süreci
Yer’in oluşumu konusunda bilim adamları birçok teori ileri sürmüşlerdir. Bunlardan
en geçerli sayılanı, 1965’de ortaya atılan Evren’in oluşumu sırasında Büyük Patlama (Big
Bang) sırasında Güneş’in ve onun etrafında yörüngede dönen gezegenlerin oluştuğu
görüşüdür. Fransız gök bilimci Laplace’ın tarafından 1796’da atılan ateş topu şeklinde bir
nebula fikriyle, Dünya’nın Samanyolu Galaksisinde diğer gezegenlerle birlikte Güneş’ten 4,6
milyar yıl önce kopmuş olduğu ve geçen süre içinde ancak kabuk denilen sadece yaklaşık 7080 kilometrelik kısmının soğuduğu, fakat kabuğun altında sıcak ve ergimiş halde sıvı ve
kıvamlı kısmı bulunmasıdır. Bu süre bazı teorisyenler tarafından 10 milyar yıl kadar geriye
götürülür. (Şekil 43 ve 44).

Şekil 43 - Dünya’nın Geosferleri ve ikisinin; hava küre (atmosfer) ile taşküre’nin
(litosfer’in) altküreleri.
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Şekil 44 - Yerkürenin Geosferleri bir İngiliz kartpostalında
Yeryuvarın iç kısımlarının durumunu, buradaki cisimlerin niteliğini ve o cisimlerin
katı mı, sıvı mı, gaz mı olduklarını, dağılışını ve sıralanışını insanoğlu hep merak etmiştir. Bu
nedenle, yeryüzünün bazı özelliklerini açıklayabilmek, meydana gelmiş ve gelmekte olan
yerşekillerini, bunları oluşturan bazı önemli olayların ve bilhassa iç kuvvetlerin özelliklerini
iyi anlayabilmek için yerin içyapısının bilinmesi gerekir. Dünya’nın ortalama yarıçapı 6370
km’dir. Ekvatorda bu değer, dünyanın kutuplardan basık; ekvatorda biraz daha fazla şişkin
olmasından 6378 km’lere kadar çıkar.
20.yy’ın başlarında Avusturyalı jeolog Eduard Suess’in görüşüne göre; yerin iç kısmı
yapısal olarak üç farklı kuşaktan oluşur. Yeryuvarın kesitini (Şekil 45) bakıldığında bunlar,
yeryüzünden dünyanın merkezine doğru; yoğunluğu gittikçe artan kabuk, manto ve
çekirdek’tir. Genel olarak katı bir Dünya kabuğu, onun altında sıvı ergimiş halde manto ve en
içteki merkezde yine katı olan Dünya’nın çekirdeği bulunur. Günümüze kadar insanlığın
yaptığı sondajlarla da ancak, kabuğun belli bir kısmına kadar inilebilmiştir. Aşağıda
yeryuvarın katmanları yani alt küreleri sunulmuştur (Erinç, 2000; Hoşgören 2007):

6.1.1. Kabuk
En üstte ve mantoyu sarar. Yaklaşık 70-80 km kalınlığa sahiptir. Ortalama kalınlığı 33
km’dir. En dışta bulunan 4,6 milyarlık Dünya’nın oluşum yaşıyla birlikte soğuduğu için,
genelde kabuk katı haldedir. Yerkabuğu terimi, eskiden beri litosfer (=taşküre) terimi ile aynı
anlamda kullanılmıştır. Bu ince katman, silisyum (Si) ve Alüminyum (Al) elementlerinin
fazlalığından dolayı, bunların kimyasal elementlerinin simgelerinin birleştirilmesinden oluşan
sözcükle, kabuk genel olarak sial katı olarak da anılır. Kabuk katı; genel olarak, sert ve katı
maddelerden oluşmakla birlikte, içerisinde yer yer sıvı mağmaya rastlanır. Bu ağır ve hafif
maddelerin birbirleriyle denge halinde bulunmaları, bunların sürekli hareket halinde
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olmalarıyla ilişkilidir. Bu sebeple, katı yerkabuğunun yoğunluğu 2,7 – 3 gr/cm3 arasındadır.
Kabuk iki kısımdan oluşur ve üstte granitik kabuk (litosfer), onun altında ise bazaltik
kabuk (astenosfer) bulunur. Yerkabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynı değildir.
Dünya’nın kabuğunu oluşturan kıta (=kara) bloklarının temeli 35-40 km (örneğin Tibet
Platosu’nda 70 km; Doğu Anadolu Bölgemizde 50 km); okyanusların tabanlarındaki temel ise
8-12 km derinliğe kadar inmektedir (Büyük Okyanus tabanında olduğu gibi granitik kabuk ya
hiç yoktur; ya da Atlas ve Hint Okyanuslarındaki gibi çok incedir). Kabuk ile manto
arasındaki sınıra Mohorovicic Süreksizliği (Moho) denilir. Bu kesimde katmanlardaki
yoğunluk farkına bağlı olarak, sismik P dalgalarının hızı litosferde 7,2 km/sn iken, mantonun
üst kısmında 8,1 km/sn'ye çıkar.

Şekil 45 – Yeryuvarın kesiti (Erinç 2000’den düzenlenerek).

6.1.2. Manto
Dünya’nın çekirdeğini saran veya yeryüzünden 70-80 km derinden başlayıp, 2900 km
derinliğe kadar inen, ortalama 2820 km’lik kalınlıktaki sıvı katmana verilen isimdir. Moho
kesintisi ile manto kabuktan ayrılır. Manto katı, Dünya’nın yapısındaki yüzeyden ikinci
katıdır. Mantoyu ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar; üst manto ve alt manto’dur.
Bu katlardan üstte bulunanı yani üst manto, 70-80 km derinlikten başlayarak 700
km’ye kadar ulaşan kesimdir. Burası akıcı ve kıvamlı bir özellik sunar. Böyle olmakla
beraber, genel olarak akışkan bir yapıya sahip olan bu maddeler, tam bir sıvı karakteri
göstermez. Bu maddeler, denge durumunda bulunurlar. Üst manto ile kabuk arasındaki geçiş
sahasına astenosfer denir. Buradaki değişim kimyasal bileşim farkından değil, mineralojik
karakterde bir değişikliğe karşılık gelir. Yerkabuğu parçaları veya plakalar, üst mantonun
üzerinde yüzerler. Katı kabuğun hemen altındaki bu zayıf dirençli seviye olan astenosfer, aynı
zamanda plakaların hareketi için gerekli ivmeyi kayaların ergimesiyle sağlar. Yeryüzündeki
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deprem sarsıntıları ile ilgili olan kısım olduğu ileri sürülür. Yoğunluğu 3 - 4 gr/cm³ arasında
olan üst manto kuşağı, yapısında büyük oranda alkali maddeler ve mineraller bulundurur.
Üst mantonun altında, yeryüzünden 700 km derinlikten başlayarak 2900 km derinliğe
kadar inen alt manto bulunur ve çekirdeğe kadar ulaşan kesimdir. Kısacası çekirdeği sarar.
Burası 2200 km kalınlığı ile Dünyanın önemli kalınlığa sahip olan katmanını oluşturur.
Burada bazik özellikler sunan kıvamlı kesim bulunur. Bunlar daha çok billursu kayalar ve
daha çok silisyum (Si) ve mağnezyumdan (Mg) oluştukları için bu kata aynı zamanda, genel
olarak sima katı da denir. Yoğunluğu 4 - 5 gr/cm³ arasındadır.

6.1.3. Çekirdek
Yer yüzeyinden 2900 km derinlikten başlayıp, 6370 km’lere kadar uzanan kattır.
Dünya çekirdeğinin toplam kalınlığı ya da yarıçapı 3470 km’dir. Çekirdek, manto’dan
Wiechert-Gutenberg kesintisi ile ayrılır. Çekirdeğin %80’ini demir (Fe), % 6 ilâ 10’luk
kısmını nikel (Ni) ve diğer ağır elementler oluşturduğu tahmin edilir. Bu sebeple, NİFE katı
da denir. Dünya’nın çekirdeği; iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere ikiye ayrılır. Dış
çekirdek, yer yüzeyinden 2900 km’den başlar, 5000 km’ye kadar uzanır ve kalınlığı 2200
km’dir. Bu ara katmanın yoğunluğu 5-12 gr/cm³ arasında değişir. Bu zonda, demir, nikel
oksitler ile sülfitler ve silikatlar çoğunluktadır. İç çekirdek, yeryüzünden 5000 km derinlikten
başlayıp merkeze 6370 km’lere kadar uzanır. 1370 km’lik bir yarıçapa sahiptir. Çekirdek en
içte bulunduğu için büyük basınç altında bulunur. Yoğunluğu ortalama 12-13,6 gr/cm³
arasındadır. Çekirdeğin sıcaklığı 4000°C nin üzerindedir. İç çekirdek, katı ile gaz arasında bir
hal sunduğu tahmin edilir.
Yer’in yapısı ile ilgili olarak, kabukta oluşan en önemli ve büyük göstergeler
depremler ve volkanizma’dır. Depremler, mağma üzerinde yüzen plakaların dolayısıyla
yerkabuğunun hareketliliğinin yanısıra, bilhassa dalma-batma zonları volkanizmanın ve
dolayısıyla sıvı mağmanın yeryüzeyine çıktığı yerlerde insanoğlu tarafından belirgin olarak
izlenir (Şekil 46). Bunun en net izlendiği yerlerden birisi Atlas Okyanusu’dur. Amerika
kıtaları ve Afro-A-vrasya kıtaları arasındaki Atlas Okyanusunda kuzeyden-güneye ters S harfi
şeklinde okyanus tabanında uzanan “Orta Atlantik Sırtı” ile kırık zonları ve meydana gelen
denizaltı volkanları, bir açılma zonu’nda (Diverjans Sahaları= Divergent Plate Boundary)
meydana gelebilecek faaliyetleri göstermektedir (Şekil 47, 48 ve 49).
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Şekil 46 - Orta Atlantik Sırtı ve dalma-batma zonlarında meydana gelen volkanizma:
Biri karada kalkan tipi volkanları, diğer denizaltı volkanlarını oluşturuyor.
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Şekil 47 - Amerika kıtaları ve Afro-Avrasya kıtaları arasındaki Atlas Okyanusunda
kuzeyden-güneye ters S harfi şeklinde kuzey-güney yönünde uzanan Orta Atlantik Sırtı ile
kırık zonları (Kaynak: National Geography-1977’den düzenlenerek).
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Şekil 48 - Atlas Okyanusu tabanında plakaların farklı yöne haretinden dolayı Orta
Atlantik Sırtı (Mid-Atlantic Ridge) açılma zonları (diverjans sahaları) ve sıvı mağmanın
yerkabuğunu geçerek denizaltı volkanizma şeklinde ortaya çıkabileceği bir kuşak (Kaynak:
National Geography-1977’den düzenlenerek).

Şekil 49 - Atlas Okyanusun tabanında Orta Atlantik Sırtı’nda meydana gelen denizaltı
volkanizması, bazaltik kayalardan oluşan küçük volkan konileri ve gaz çıkışları
(www.nytimes.com).
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Buna karşılık Büyük Okyanus Çevresinde ise; gerek Amerika kıtaları ve gerekse Asya
kıtasındaki bindirme sahalarında yoğunluk farkından dolayı okyanusal kabuğun-kıtasal
kabuğun altına daldığı dalma-batma zonlarında (Konverjans sahalarında= Convergent Plate
Boundary) bu kez kıtalar üzerinde volkan konilerinin de oluşarak volkanizma ve
depremselliğin arttığı görülür (Şekil 50 ve 51). Buna Hawaii volkanlarını (Foto 6) ve Japonya
depremlerini (Foto 7) örnek verebiliriz. Keza, okyanus tabanlarındaki aynı durum Hint
Okyanusu Orta sırtı ve kenarlarındaki plaka sınırlarında benzer durum söz konusudur. (Şekil
52).

Şekil 50 - Büyük Okyanus çevresindeki dalma-batma zonu boyunca deprem ve
volkanizma olaylarının görüldüğü sahalar olduğu için bu bölgeye ATEŞ ÇEMBERİ (Ring of
fire) adı verilir. Çünkü okyanusal kabuk neredeyse sıfırdır. Doğrudan yeryüzü mağma ile
ilişkilidir (Kaynak: National Geography-1977’den düzenlenerek).
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Foto 6 – Büyük Okyanus’ta volkanizma sonucu oluşmuş Hawaii Takım Adalarındaki
Kileuea volkanın çıkardığı lavlar. Yerkabuğu o kadar incedir ki, ortaya çıkan mağma tekrar
okyanusa geri döner (https://en.wikipedia.org/wiki/Volcano#/media/File:Lava_entering_sea__Hawaii.png Foto: Jennifer Williams).

Şekil 51 – 1995-Kobe Depremi merkez üssü.
olan katlı otoyol (www.bigfatpurse.com)

Foto 7- Japonya-Kobe Depremi’nde yerle bir
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Şekil 52 – Hint Okyanusu tabanında ters Y şekilli Atlantik-Hindistan Sırtı ile
Güneydoğu Hindistan Sırtının oluşturduğu okyanusal sırt boyunca açılma zonunda denizaltı
volkanizması; kuzeyde Asya kıtasının bulunduğuyerde Hint plakasının kuzeye bindirmesi ile
yükselen Himalaya Dağları (Kaynak: National Geography-1977’den düzenlenerek).

6.2. Yerşekilleri
Ana yerşekillerini dağlar, platolar ve ovalar oluşturur. Dağlar, oluşum bakımından dört
çeşittir: Kıvrımlı dağlar, kırıklı dağlar, volkanik dağlar ve monadnoklar (aşınım atığı
dağlar)’dır. Kıvrımlı Dağlar daha çok, okyanus-deniz diplerinde biriken sedimanların deniz
seviyesi üzerine kıvrılarak çıkması sonucu oluşurlar. Amerika kıtalarının batısındaki Kayalık
ve And dağları ile Alp-Himalaya kıvrım sistemi adıyla anılan Avrupa’da Pirenelerden
başlayıp, Alpler, Dinarlar, Toroslar, Zagroslar, Tanrı ve Altay Dağları ile Himalayalar
üzerinden güneybatı Asya’ya uzanan kıvrım kuşağındaki dağlar bu gruptandır (Şekil 53 ve
54). Kırıklar ya da faylanmalar sonucu oluşan dağlara ise yine Himalayalar ve And’lar
verilebilir. Hatta bu çevrelerde 2004’de İndonezya-Bande Ache’de ve 2011’de JaponyaMiyagi’de gelişen tsunamiler (Foto 8) bile… Volkanik Dağlara birçok örnek yukarıda verildi.
Ancak Akdeniz Kapanım Kuşağındaki İtalya’daki Etna, Vezüv, Stromboli gibi aktif
volkanlar; Güneydoğu Asya’da İndonezya, Filipin adalarındaki birçok volkan örnek oluşturur.
Fuji Yama volkanik dağı (Foto 9) ise en tipik strato-volkanlara örnektir. Monadnoklar ise,
ancak çevresindeki daha yumuşak kayaların aşınımla ortadan kaldırılmasıyla oluşan aşınım
artığı dağ ve tepelerdir. İstanbul’un doğu kesiminde Küçük ve Büyük Çamlıca tepeleri,
Alemdağ, Kayışdağ tipik örnekleridir. Sonuç olarak, konuyu bitirirken; hareketsizmiş gibi
durum Dünya’nın ne kadar hareketli olduğu, okyanus akıntıları, depremselliği, volkanizması,
tsunamileri ile hidrosfer-litosfer’in karşılıklı etkileşimi bir kez daha ortaya konmuş olur.
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Şekil 53 – Dünya’da plakaların çarpışmasına dayalı orojeneze göre oluşan dağlar: AAnd Dağları, B- Anadolu yükselimi ile Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları, CAsya’daki Himalaya Dağları (Erinç, 2000’den).

Şekil 54 – Dünya Okyanus Tabanı Haritası. Burada okyanuslar ile kıtaların yakın
ilişkisi, litosfer-hidrosfer karşılıklı etkileşimi olarak görülmektedir. (Kaynak: National
Geography-1977).
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Foto 8 – En son 1977’de püsküren Japonya’daki Fujiyama volkanı
(https://www.google.com.tr/search?q=Fuji+Yama+volcano&biw=1440&bih=765&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwjl3tXjl7TOAhXKPxQKHUAhByoQ_AUIBigB#imgrc=stszD8r874iloM%3A).

Foto 9 – 2004’de Güneydoğu Asya’da İndonezya’nın Bande Ache kentini etkileyip
130.000’den fazla can alan deprem sonucu oluşan bir tsunami.
(https://www.youtube.com/watch?v=0sABbnRp2ds).
Platolar ise; (1)deniz seviyesinden yüksekte henüz aşınım döngüsünün yeni başladığı
akarsularla derince yarılmamış genç platolar (Tibet Platosu, Güney Amerika’da Brezilya
Platosu, Doğu Anadolu’da Erzurum-Kars-Ardahan Platosu gibi), bunun yarısıra deniz
seviyesine kadar neredeyse aşırılmış ileri olgunluk aşamasında olan (2)akarsularla derince
yarılarak parçalanmış olgun platolar da bulunur. Çatalca-Kocaeli Platosu, Kolorado
Platosu gibi. Dinar Platosu, Taşeli Platosu gibi kireçtaşlarının yoğun olduğu ve çözünmesiyle
ortaya çıkan bir topografya olan karstik sahalarda görülen (3)karst platoları bulunur (Foto
10). Bir de volkanların oluşturduğu geniş volkanik platoluk sahalar ya da (4) volkan platoları
yer alır: Kayseri-Nevşehir volkan platosu (Foto 11) gibi.
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Foto 10 – Dinarların karstik platoları ve karstik şekillerine bir örnek: Plitvice gölleri
ve kanyonu (Hırvatistan)(www.rs.gen.tr)

Foto 11 – Kayseri-Nevşehir volkanik platosu ve genç sel yarıntıları balondan (Foto:
Muhammed Zeynel Öztürk, 16.4.2016 ).
Ovalar ise, (1) Kıyı ovaları ve İç ovalar olmak üzer ikiye ayırlır. Kıyı ovalarının
çoğunlukla deltalar oluşturur. Nil, Kongo, Indus ve Ganj-Brahmaputra, Tuna, Misissippi,
Amazon, Sarıırmak ve Gökırmak deltaik ovaları başlıcalardır. İç kesimlerde ise, Fırat ve
Dicle nehirlerinin oluşturduğu Mezopotamya, Kuzey Amerika’daki İç Havzalar, Kuzey
Avrupa ovaları, Turan Havzası, Asya kuzeyindeki ovalar ise; genellikle hem flüvyal (Foto
12), hem yapısal, hem de tektonizma süreçleri sonucu oluşmuş büyük ovalardır.
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Foto 12 - Vietnam’da Bac-son vadisi ve ovası (www.whenoneearth.net).

6.3. Yerkabuğunun malzemesi: Kayalar
Dünya’nın kabuğu çeşitli kayalardan oluşmuştur. Taşların coğrafya ve jeomorfolojide
olduğu kadar Yer Sistemlerinde de jeoloji, jeofizik, jeokimya gibi alanlarda çok rolü ve önemi
vardır. Çünkü yerşekillerinin biçimlenmesinde kayaların aşınmaya karşı direnci, geçirimliliği,
gözenekliliği, çözünmesi, kolay çözülüp dağılması gibi özellikleri rol oynar. Kayalar,
genellikle minerallerden meydana gelir Dünyada 1000’e yakın mineral bulunuyorsa da;
bunlardan ancak 18-20 tanesi kaya oluşturabilir. Organik maddelerden koparak gelen parçalar
bir çimento ile birleşmeleri sonucu ise; kiltaşı, kumtaşı, kireçtaşı gibi isimler de verilen taşlar
oluşur. Mineral belirli bir kristal yapısı olan doğal kimyasal bileşiklerdir. Kayalar oluşum
biçimine göre 3’e ayrılır. (1)Mağmatik kayalar; (2)Tortul kayalar, (3)Metamorfik
kayalar (Erinç, 2000).

6.3.1. Mağmatik Kayalar
Bunlara katılaşım kayaları ya da volkanitler de denir. Bunların hepsinin kökeni
mağmadır. Volkanitler, mağmanın yerkabuğu içine sokularak veya yeryüzüne çıkıp soğuyup
katılaşmasıyla oluşmuşlardır. Bunların yeryüzüne çıktıkları yere volkan denilir. Mağmatik
kayaların özellikleri, bunları meydana geitiren minerallerin cinsine ve katılaştığı yere göre
değişir. Kabuğun içinde yavaş yavaş soğuyanlar iri kristalli olur. Yeryüzüne çıkarak daha
hızlı katılaşanlar ise, ince kristalli veya camsı dokulu olur. Renkleri ve ağırlıkları da, bu
kayaları oluşturan minerallere bağlı olarak değişir. En çok rastlanan mağmatik kayalar: granit
(Foto 13), andezit, bazalt’tır.
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Foto 13 – Feldspat, kuvars ve siyah mika minerallerinden meydana gelmiş bir
mağmatit: Granit (http://geology.com/rocks/granite.shtml).

6.3.2. Tortul Kayalar
Bunlara sedimanter kayaları ya da sedimentitler de denir. Bunlar, yerkabuğundaki
kayaların akarsu, buzul, rüzgâr, dalga ve akıntı gibi dış etkenlerle aşındırılması ve belli
sahalarda (okyanus, deniz, göl gibi) belli sahalarda çökelmesiyle oluşmuştur. Ayrıca bazıları,
kimyasal ve organik kökenlidir. En önemli özellikleri tabakalaşma göstermeleri ve
tabakalarının arasında eski canlıları izlerinin bulunduğu fosillere rastlanmasıdır (Foto 14).
Tortul kayalar kökenlerine göre: (1)kırıntılı tortullar, (2)kimyasal tortullar, (3)organik
tortullar olmak üzere üç gruba ayrılır. Kırıntılı tortullar; akarsu, dalda, rüzgârın kopardığı
parçaların karaların çukur yerlerinde ya da okyanus ve deniz diplerinde üstüste yığılmasıyla
oluşur. Boyutlarıa göre; kaba, orta, ince unsurlu tortullar olmak üzere üç alt gruba ayrılırlar.
Kaba unsurlular çakılların birleşimiyle konglomeraları; ince unsurlular ise kumtaşlarını
oluşturur. Kimyasal tortullara ise; travertenler, jips ve kayatuzları, gayzeritler örnek
verilebilir. Organik kökenli tortul kayalar ise; bitki ve hayvan ölülerinin göl ve deniz
ortamlarında çökelerek tabakalar halinde katılaşması sonucu meydana gelirler. İskeleti silisli
olan mikroorganizmaların kalıntılarından radyolaritler, kireçli mikroorganizmaların iskelet
ve organizma kalıntılarından kalkerler (kireçtaşları) oluşur. Ayrıca taşlaşmış koloniler
halinde mercan kayaları da Avustralya kuzeydoğusunda bulunur. Hatta denize de “Mercan
Denizi” denilir. Bitki kalıntıları da Almanya’da Ruhr Havzasında, ülkemizde Zonguldak’ta
olduğu gibi taşkömürü yataklarını ve kömür çeşitlerini oluşturur.
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Foto 14 – Kafadan bacaklı Ammonit fosilleri içeren CaCO3 bileşimli kireçtaşları
(Kaynak: Naturel History Museum,
London)(https://paleonerdish.wordpress.com/tag/ammonites/).

6.3.3. Metamorfik Kayalar
Bunlara başkalaşım kayaları ya da metamorfitler de denir. Bu gruptaki taşlar,
mağmatik ve tortul kayaların değişikliğe uğraması sonucunda meydana gelmiştir. Bu
değişiklikler, kayaların yüksek basınçlar ve yüksek sıcaklıklar altında kalması sonucunda
olur. Bu sebeple metamorfitlerin en önemli özelliği yapraksı (=şist’i) özellikler
göstermeleridir. Kayanın kimyasal bileşimi değişebilir; içinde yeni mineraller oluşabilir. Bu
olaya metamorfizma (= başkalaşım), bu olayın sonucunda başkalaşmış kayalara metamorfik
kayalar adı verilir. Çeşitli kristalli kayalar, killişistler, mermerler, gnaylar oluşabilir. Zaten
granitin yüksek basınç ve sıcaklık altında başkalaşmasıyla gnays’lar; kalkerlerin
başkalaşmasıyla mermer’ler oluşur (Foto 15).
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Foto 15 – Metamorfik kayalara bir örnek. Mermer. (Türk Hamamlarında mikrop
tutmadığından yaygın kullanılan gri çizgili beyaz renkli Marmara Adası
mermeri)(www.houzz.com).

6.4. Yeryuvarında Kaya Döngüsü
Yerkabuğu ve onu oluşturan maddeler, zamanın akışı anında devamlı bir değişim
halinde bulunurlar. Örneğin, yeryuvarın iç kısımlarında yeryüzüne doğru yükselerek orada
katılaşan magmatik bir kaya, süre yeterli olduğunda zamanla çakıl, kum, kil gibi unsurlara
ayrılır. Bunlar dış etkenlerle taşınır, derin denizler gibi büyük çökelme havzalarında
biriktirilir ve orada tortul kayalar haline dönüşürler. Bunlar iç kuvvetlerle ya yeniden
yeryüzüne çıkar ve tekrar aşınmaya uğrarlar; ya da yerkabuğunun altında metamorfizmaya
uğrar ve metamorfik kayalar haline geçerler. Metamorfizma bazen daha şiddetli olur ve bunun
sonucunda eski tortullar granite dönüşür. Metamorfik kayalar ve granitler de zamanla yine dış
olayların etkisi altında yeniden çözülerek, aşınarak tekrar çakıl, kum ve kile dönüşürler.
Böylece zamanın akışı anında yerkabuğunda madde, çeşitli şekiller alarak dolaşır ve bu sırada
yerşekilleri de değişikliğe uğrar (Şekil 55). Sonuç olarak görülüyor ki, yerkabuğu durağan
sabit gibi algılanırken; kayaların oluşumuyla ilişkili olarak karşılıklı etkileşimin bir sonucu
litosferde, yani yerkabuğunda bir “Aşınım Döngüsü” söz konusudur.
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Şekil 55 - Yeryuvarın yüzeysel kısımlarda madde dolaşımı. Yerşekillerinin oluşumu
ve gelişimi, yerkabuğundaki bu madde dolaşımı ve değişimine karşılıklı sebep-sonuç
ilişkisine bağlı olarak meydana gelir (Erinç, 2000: 7’den renklendirerek).
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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
Altıncı konuda; Yer’in Yapısı ve Oluşum Süreci, kısaca nedenselliğiyle Yerşekilleri
ve oluşumları ve dağılışları, Yerkabuğunun Malzemesi: Kayalar, kayaların özellikleri,
Yeryuvarında Kaya Döngüsü ele alınarak LİTOSFER konusu işlenmiştir. Mümkün olduğunda
görsel destekle konu zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Hangi yılda ilk defa Fransız gök bilimci Laplace tarafından Dünya’nın diğer
gezegenlerle birlikte güneşten koparak ateş topu şeklinde bir nebula olduğu fikri ortaya
atılmıştır?
a) 1796
b) 1769
c) 1889
d) 1898
e) 1897
2) Evren’nin (=Uzay’ın) oluşumuyla ilgili günümüzde kabul gören Big Bang (Büyük
Patlama) Teorisi hangi yılda ortaya atılmıştır?
a) 1925
b) 1935
c) 1945
d) 1955
e) 1965
3) Litosfer’in alt katmanlarını sıralayınız.
a)……………………

b)…………………….

c)………………………….

4) “En üsttedir. Yaklaşık 70-80 km kalınlığa sahiptir. Ortalama kalınlığı 33 km’dir. En
dışta bulunan 4,6 milyarlık Dünya’nın oluşum yaşıyla birlikte soğuduğu için, genelde katı
haldedir. Bu terim, eskiden beri litosfer (=taşküre) terimi ile aynı anlamda kullanılmıştır. Bu
ince katman, silisyum (Si) ve alüminyum (Al) elementlerinin fazlalığından dolayı, bunların
kimyasal elementlerinin simgelerinin birleştirilmesinden oluşan sözcükle, genel olarak
“SİAL” olarak anılır.” olarak ifade edilen metinde litosfer’in hangi alt katmanı
anlatılmıştır?
a) Kabuk
b) Dış Manto
c) İç Manto
d) Dış Çekirdek
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e) İç Çekirdek
5) Dünya’nın Geosferlerinden litosfer aşağıda belirtildiği gibi farklı elementlerden
meydana geldiği için sadece kabuk, manto, çekirdek olarak değil; aynı zamanda bu
elementlerin kimyasal sembollerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan kısaltmalarla; SİAL,
SİMA, NİFE diye de anılır ve genelde aşağıdaki şekilde eşlenikleri gösterilir:
KABUK= SİAL
MANTO= SİMA
ÇEKİRDEK= NİFE
Yukarıdaki metne dayanarak, ifade sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

6) “Dünyadaki plakaların birbirlerine göre hareketine dayalı olarak; açılma sahalarında
daha çok gerilmeli diverjans sahaları oluşurken; dalma-batma sahalarında daha çok bindirmeli
konverjans sahaları oluşur. Her ikisinde de farklı tipte gelişmek kaydıyla ilkinde denizaltı
volkanizması; ikincisinde yüzey volkanizma daha fazla gelişebilir.” İfadesi sizce doğru mu,
yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7) Aşağıdakilerden hangisi oluşumlarına göre dağ sınıflamasından olamaz?
a) Kıvrımlı dağlar
b) Kırıklı dağlar
c) Volkanik dağlar
d) Sıradağlar
e) Monadnoklar (Aşınım artığı dağlar)
8) “ ………………….., mağma üzerinde yüzen plakaların dolayısıyla yerkabuğunun
hareketliliğinin yanısıra, bilhassa dalma-batma zonları volkanizmanın ve dolayısıyla sıvı
mağmanın yeryüzeyine çıktığı yerlerde insanoğlu tarafından belirgin olarak hissedilerek
izlenir.” İfadesine dayalı olarak, aşağıda hangi süreçten bahsedilmiştir?
a) Faylanma
b) Volkanizma
c) Depremler
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d) Domlaşma
e) Çanaklaşma
9) Yeryuvarın yüzeysel kısımlarına bakıldığında kayaç döngüsü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
a) Mağma- Detritik maddeler-Tortullar-Mağmatitler- Metamorfitler-Mağma
b) Mağma- Tortullar-Mağmatitler-Detritik maddeler- Metamorfitler-Mağma
c) Mağma- Metamorfitler-Mağmatitler-Detritik maddeler-Tortullar- Mağma
d) Mağma-Mağmatitler-Detritik maddeler-Tortullar-Metamorfitler-Mağma
e) Mağma-Mağmatitler-Detritik maddeler- Metamorfitler-Mağma-Tortullar
10- Aşağıda sunulanlardan hangisi Dünyada görülen oluşum-gelişimlerine göre plato
çeşitlerinden birisi değildir?
a) Akarsularla derince yarılmamış genç platolar
b) Yamaç platoları
c) Karst platoları
d) Akarsularla derince yarılarak parçalanmış olgun platolar
e) Volkan platoları

Cevaplar
1)a, 2)e, 3) a)Kabuk, b)Manto, c)Çekirdek, 4)a, 5)Doğru, 6)Doğru, 7)d, 8)c, 9)d, 10)b
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7. YERKABUĞUNU ŞEKİLLENDİREN KUVVETLER (İZOSTAZİ
VE TEKTONİZMA: OROJENEZ, EPİROJENEZ, DEPREMLER,
VOLKANİZMA) VE DÜNYA’NIN JEOLOJİK EVRİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. İç Etkenler
7.2. Dünya’nın Evrimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dış etkenleri sıralayınız.
2) Orojenezin oluşum gerekçeleri nelerdir?
3) Epirojenez mekanizmasını anlatınız.
4) Kaç çeşit faylanma vardır? Gerekçeleri nelerdir?
5) Kaç çeşit püskürme vardır?
6) Depremde büyüklük ve şiddet farkı nedir?
7) Kaç çeşit deprem vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yerkabuğunu Şekillendiren
Kuvvetler (İzostazi ve
Tektonizma: Orojenez,
Epirojenez, Depremler,
Volkanizma) ve Dünya’nın
Jeolojik Evrimi

İç Etkenler konusunu
öğrenmek ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Yerkabuğunu Şekillendiren
Kuvvetler (İzostazi ve
Tektonizma: Orojenez,
Epirojenez, Depremler,
Volkanizma) ve Dünya’nın
Jeolojik Evrimi

Dünya’nın Evrimi konusunu
öğrenmek ve kavramak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

173

Anahtar Kavramlar
•

Tektonizma

•

Orojenez

•

Epirojenez

•

Faylanma

•

Depremler

•

Volkanizma

•

Dünya’nın Jeolojik Evrimi
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7.1. İç Etkenler
Yeryüzünde görülen morfolojik şekillerin büyük boyutta olanları, yerkabuğunun bazı
iç kuvvetlerle biçim değiştirmesi sonucu oluşmuştur. Yüzlerce kilometre boyunca uzanan
sıradağlar, eski denizlerin dibinde birikmiş tortulların kıvrılmasıyla meydana gelmiştir. Bazı
dağlar, volkanlar ve lâv örtüleri ise, mantodan çıkan kızgın mağmanın birikmesiyle
oluşmuştur. Yerkabuğunun bazı kısımları toptan yükselerek platolara; bazı kesimleri kırılarak
çanak, çukur ve havzalara dönüşmüştür. Bazı kara parçaları da deniz altına dalmıştır. Bu tür
jeomorfolojik şekillerin oluşması, yerkabuğunun bazı kuvvetlerin etkisi altında hareket
etmesinin sonucudur. Bu tür hareketlerin tümüne tektonik hareketler (=yerkabuğu
hareketleri; tectonic movements) adı verilir. Bu hareketlere yol açan kuvvetlerin kaynağı,
Dünyamızın içinde depolanmış, yeryuvarın kesitine bakıldığında görüleceği üzere; 6001200°C sıcaklığa sahip olan mağma’nın oluşturduğu enerjidir. Bu nedenle bunlara iç
etkenler (= İç Kuvvetler) denir. İç kuvvetlerle meydana gelen morfolojik şekiller; akarsular,
buzullar, rüzgârlar, dalgalar (Foto 16), akıntılar, yeraltısuları, yüzeysel sellenme, çözülme,
kütle hareketleri gibi etken ve süreçlerle işlenirler. Bunlara ise; dış etkenler (=dış kuvvetler)
denir. Bütün bu dış olaylar için gerekli enerjinin kaynağı ise, güneş’tir (Erinç, 2000).

Foto 16 Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlere birer örnek: akarsu, buzul, rüzgâr,
dalga.
İç kuvvetler yerkabuğunu bazı yerlerinde genelde bindirmelerle oluşmuş sıkışma
(Foto 17), bazı yerlerinde de açılmalarla gerilme (Şekil 56 ve Foto 18) rejimi şeklinde
kendini gösterir. Yan basınçlarla meydana gelen sıkışmalar sonucunda yerkabuğunun bazı
yerlerinde kıvrımlı dağlar oluşur. Bazı yerlerinde ise, saha toptan yükselir veya çanaklaşarak
alçalır. Gerek bu olaylar, gerekse kıvrılmalar sırasında kırılmalar da oluşabilir. Kırılan
yerkabuğu parçaları alçalır veya yükselirler; bazen de kırıklar boyunca yatay doğrultuda yer
değiştirirler. Derinlerdeki mağma, bu kırıklar boyunca yeryüzüne çıkar; volkanik dağlar, lâv
akıntıları, lâv ve tüf örtüleri oluşur. Yerkabuğunun kırıklarla kesilmiş parçalarının oynaması
ise, deprem denilen yerkabuğu titreşimlerine neden olur. İç etkenlerin, gerilme şeklinde
kendini gösterdiği yerlerde yerkabuğu incelir, alçalır ve genellikle kırılarak parçalanır. İç
kuvvetlerin yerkabuğunda oluşturduğu değişiklikler; türüne, biçimine ve sonuçlarına göre 5
grupta toplanabilir: (1)orojenez, (2)epirojenez, (3)faylanmalar, (4)volkanizma ve
(5)depremler (Erinç, 2000).
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Foto 17 ABD-Güney Oregon’da bir bindirme (= şariyaj)(www.marlimillerphoto.com)
Not: Aradaki çizgi şariyaj hattıdır.

Şekil 56 – İzlanda Adası’ndaki gerilmeli açılmalar.
Foto 18 – İzlanda’da Hingvellir
Ulusal Parkı’ndaki açılma. (Kaynak: Arif Ümit Tolluoğlu)(Lütfen bunları, Şekil 47’daki
“Atlantik Ortası Sırtı” ile birlikte inceleyiniz).
Yerkabuğu hareketleri konusunda ileriye sürülmüş olan farklı görüşlerden birisi
kıtaların kayması teorisi’dir. Alfred Wegener’in geliştirdiği bu teoriye göre; yerkabuğu
başlangıçta bir bütündü ve sonradan parçalara ayrılmıştır. Manto üzerinde yüzen bu parçalar
çeşitli kuvvetlerin etkisiyle yer değiştirerek birbirlerinden uzaklaştılar. Karaların bu yatay
hareketleriyle kıtalar oluşurken; aralarındaki boşluklara suların dolmasıyla da okyanuslar ve
denizler oluşmuştur. Kıtaların eskiden bir bütün olduğunu; kıyı şekilleri uyum, levhaların
yaşları, eski buzul birikim tabakaları ve fosiller bakımından benzerlik gibi kanıtlar destekler.
Örneğin Atlas Okyanusu’nun her iki kıyısında biçim ve jeolojik yapı bakımdan bakımından
benzerlik gösterir (Şekil 57)(Erinç, 2000).
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Şekil 57 – 200 milyon yıl önce güney kıtaları olarak Güney Amerika, Afrika, Hint,
Antarktika ve Avustralya kıtalarının birlikte olduğunun kanıtı, sadece bunların ayrılmadan
önceki kıyılarının uyumluluğu ile değil; aynı zamanda bu kıtalarda Glossopteris adlı bitki
türünün yaşamını sürdürmüş olmasıdır. http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/continents.html
Günümüzde en çok benimsenen ve gözlemlerle de desteklenen görüş, plaka tektoniği
teorisi’dir (Şekil 58). Bu görüşte de yerkabuğunun plaka (=levha) denen çeşitli parçalardan
oluştuğu kabul edilir. Plakaların bir kısmını kıtalar veya kıtaların genişçe parçaları; bir
kısmını da okyanus tabanları veya parçaları oluşturur. Okyanus tabanlarındaki levhaların
sınırlarını, okyanus sırtları meydana getirir. Bu sırtlar, mantodan yükselen lavların
sokulmasıyla yavaş yavaş yükselir; bu sırada gerilmeye uğrayarak açılarak kırılır ve
genişlerler. Bu olaya okyanus tabanlarının genişlemesi denir. Okyanus tabanlarındaki
plakalar, daha yoğun malzemeden oluşmuştur. Bunlar yükselen okyanus sırtlarından kıtalara
doğru meydana gelen eğime uyarak hareket eder. Bu hareketin hızı yılda birkaç santimetre
kadardır? Okyanusal plakalar, kıtasal plakalarla karşılaştıkları yerlerde, kıtasal plakanın altına
dalarlar. Çünkü bazik olduklarından daha ağırdırlar. Bunun sonucunda kıtaların kenarlarında
derin okyanus hendekleri meydana gelir. Okyanus tabanlarında ve hendeklerde çökelmiş
tortul tabakalar, bu dalma-batma bölgesinde sıkışarak kıvrılırlar. Dağ oluşumuna
(=orojenez’e) yol açan yan basınçların nedeni bundandır (Erinç, 2000).
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Şekil 58 – Yeryüzündeki Levhalar (USGS’den).

7.1.1. Orojenez
Kıvrımlı Dağların oluşumuyla sonuçlanan tüm yerkabuğu hareketlerine orojenez
denir. Bu hareketlere de orojenik hareketler (= Dağoluş hareketleri) adı verilir. Kıvrımların
meydana gelmesi iki ana koşula bağlıdır: (1)Kalın tortul tabakaların varlığı, (2)Bunları
sıkıştıran yan basınçlar. Buna göre kıvrımlı dağlar ancak, Buna göre; kıvrımlı dağlar ancak,
yerkabuğunda bu şartlar altında gerçekleştiği belli kesimlerde oluşur. Yer kabuğunun,
zamanla kıvrımlı dağlara dönüşen ve içinde kalın tortul tabakalarının birikmiş olduğu
kesimlerine jeosenklinal denilir. Jeosenklinaller, kıtaların kenarında veya yakın okyanus ve
denizlerle kaplı derince çukur birikme alanlarıdır. Karalardan dış etkenlerle dış etkenlerle
aşındırılan maddeler sürekli olarak buralarda birikir. Jeosenklinallerin tabanları, bir yandan
biriken bu tortulların ağırlığı nedeniyle, daha çok yan basınçların etkisiyle yavaş yavaş alçalır.
Bu sayede buralarda kalın tortul tabakalar birikebilir. Jeosenklinalin tabanı alçaldıkça, tortul
tabakalar sıcaklığın basıncın yüksek olduğu derinlere iner. Bunun sonucunda tortul tabakalar
ve tabakaları oluşturan taşlar, kolayca şekil değiştirme özelliği kazanırlar. Çünkü sert taş bile,
büyük basınçlar ve yüksek sıcaklıklar altında adeta plastik bir madde gibi kolayca bükülür,
kıvrılır, hatta akar. Zamanla yan basınçların artması, jeosenklinalin giderek daralmasına ve
içindeki tortulların çeşitli şekillerde katlanarak, kıvrılıp deniz seviyesinin üzerinde
yükselmelerine neden olur. Bunun sonucunda da, jeosenklinalin yerinde kıvrımlı bir dağ sırası
meydana gelir. (Foto 19). Orojenez sırasında tabakalar yalnız kıvrılmakla kalmaz; yer yer
kırılır, faylarla kesilirler. Sıkışma çok kuvvetliyse, tabakalar birbiri üzerine çıkarak sürüklenir.
Derinlerden gelen mağma da yer yer kıvrımlar arasına sokulur ve lav-tüf aratabakalı tortullar
oluşur. Kıvrılmaların birçok çeşidi vardır; dik kıvrım olabileceği gibi; eğik, devrik, yatık
(Foto 20), bükülme, binme ya da bindirme şeklinde kıvrımlar da olabilir (Şekil 59). Düzenli
ve basit bir kıvrımın kemer şeklindeki yüksek kısmına antiklinal, çanak gibi çukurlarmış
kısmına senklinal denir (Şekil 60)(Erinç, 2000).
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Foto 19 – Kıvrımlı dağ oluşumuna bir örnek: Güney Amerika batısında uzanan And Dağları.

Şekil 59 – Farklı açılarıyla kıvrım tipleri (thehiddenwater.wordpress.com’dan
düzenlenerek).

Foto 20 – Yatık kıvrımlı tabakalardan oluşmuş bir kıvrım.
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Şekil 60 - Antiklinal ve senklinal sistemlerinden oluşmuş bir kıvrımlı saha ve akarsu
ilişkisi (Litosfer-hidrosfer karşılıklı etkileşimi).
Jeosenklinallerin ortak özellikleri, çok geniş birikim alanları olmaları ve tabanlarının
oynak olmasıdır. Bunları küçük birikim alanlarıyla karıştırmamak gerekir. Jeosenklinaller
boyutlarına ve konumlarına göre bazı tiplere ayrılır. Bazıları kenar denizlerin tabanlarındaki
dar, uzun ve sığ çanaklaşma alanları biçimindedir. Fakat bazıları, kıtalar arasında yer alır.
Bunlar bir okyanus kadar geniştir ve birçok bölümlere ayrılmıştır. Örneğin; Türkiye’de
kıvrımlı dağlar ve bütün Alp Sistemi Tetis adı verilen böyle bir jeosenklinalde oluşmuştur.
Tetis, kuzeyde Avrasya, güneyde Afrika-Arabistan eski kütleleri arasında yer alan ve
başlangıçta bir okyanus kadar geniş bir jeosenklinaldi. Akdeniz, Karadeniz, Basra Körfezi,
hatta göl niteliğindeki Hazar Denizi giderek daralmış olan bu jeosenklinalin günümüzdeki
kalıntılarıdır. (Şekil 61). Bunlardan her birinin tabanında da binlerce metre kalınlıkta, henüz
kıvrılmamış tortul tabakalar vardır. (Erinç, 2000).
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Şekil 61 – Akdeniz Havzası ve Çevresinin Neotektonik Haritası (EN.svg).

7.1.2. Epirojenez
Yerkabuğunun kıvrılıp katılaşan kesimleri, artık yeniden kıvrılamaz. Bu gibi yerler,
yan basınçlarınla sıkıştırıldıkları zaman kubbeleşir, çanaklaşır; geniş alanlarda dalgalanarak
biçim değişikliklerine uğrarlar; hatta yer yer faylanarak kırılırlar. Bu hareketler sırasında
tabakaların durumu bozulmaz. Fakat arazinin eğim şartları ve yükseltisi değişir. Bu tür
hareketlere epirojenik hareketler (=Kıtaoluş hareketleri) adı verilir. Bunların asıl nedeni yan
basınçlardır. Bununla birlikte, örneğin buzul erimeleri ya da aksi durumlarda- kıtaların
hafiflemesi veya yük binmesi de bu tür hareketlere yol açar. Bunun en tipik örnekleri
İskandinav ve Kanada’da görülür. Bu bölgeler, Kuaterner’in ilk dönemi olan Pleistosen’de
1000-2000 m kalınlıkta buzul örtüleriyle kaplanmıştı. Holosen’de yani 11.000-18.000 yılları
arasında buzulların erimesi sonunda üzerlerindeki yük azalmıştır. Bu nedenle buralar, Buzul
Devri’nin sona ermesinden sonra topluca yükselmeye başlamış; süregelen bu yükselme
İskandinavya’da 200 m’yi geçmiştir. Dış kuvvetlerin milyonlarca yıl çok uzun sürede
karalardan tonlarca taş, toprak koparıp denize taşıması yüzünden de karalar hafifleyerek
yükselmektedir. Karaların aşınarak veya iç kuvvetlerle yükselmesi sonucu denizler geriler ve
deniz altındaki bazı alanlarsu üstüne çıkarak karalara katılır ve karalaşır. Bu olaya regresyon
(=deniz çekilmesi) denir. Bunun tam tersi durumda lâvlar, birikmeler, buzullaşma vb. olaylar
sonucu yükü artan karalar ağırlaşarak veya iç kuvvetlerin etkisiyle çöker. Bu alçalma
sonucunda denizler karalara doğru ilerler ve kara parçaları sular altında kalır. Bu olaya da
transgresyon (=deniz basması) denir (Şekil 62). Yer’in geosferlerinden litofer ve hidrofer
ilişkisi yani kayalarla-suların ilişkisi bir kez daha net olarak orta çıkar ve karşılıklı etkileşim
sonuçları farklı yerşekillerinin oluşmasına neden olur. Ülkemizden bir örnek vermek
gerekirse: Türkiye’deki epirojenik hareketlerin nedeni, Alp kıvrımlarının oluşumundan sonra,
günümüze kadar devam eden yan basınçlardır. Türkiye’nin bulunduğu kesimde katılaşmış
olan yerkabuğu, bu yeni basınçlarla artık tekrar kıvrılamamış; fakat kubbeleşerek ve
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çanaklaşarak şekil değiştirmiştir. Bunun sonucunda Karadeniz ve Akdeniz havzaları çökerek
derinleşmiş, onların arasında yeralan Türkiye anakarası bütünüyle yükselmiştir (Şekil
53B)(Erinç, 2000).

Şekil 62 – Epirojenez örneklerinden deniz ilerlemesi ve gerilemesi(Erinç 2000: 60’dan
düzenlenerek).

7.1.3. Faylanmalar
Sıkışma ve gerilmeler şeklinde kendini gösteren kuvvetler, yerkabuğunu oluşturan
malzamenin direncini aştığı zaman bu malzeme kırılır. Eğer yerkabuğunda kırık boyunca bir
yer değiştirme olmamışsa buna çatlak denir. Ama kırılma sonucunda yerkabuğunu oluşturan
malzeme yer değiştirmişse, bu tür kırığa fay adı verilir. Fayın her iki yanındaki yerkabuğu
parçalarına fay bloğu denir Fayların arazide tanınmaları için belli kriterler vardır (Erinç,
2000):
1-Fay düzleminin karakteristik özellikleri,
2-Fay breşi ve ezik zon oluşumu,
3-Fay eteği molozları veya fay birikinti konisi,
4-Mineralizasyon zonları
5-Dik şevler ve keskin topografya yüzeyleri,
6-Fay düzlemiyle temas halde bulunan tabaka uçlarının kıvrılması,
7-Mağaralar, çevresinde fayların bulunduğuna işaret edebilir,
8-Çizgisel bitki anomalisi,
9-Tabakaların tekrarlanması veya kaybolması,
10-Yapılardaki devamsızlıklar faylara işaret eder,
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11-Belirli bir morfolojik yapının bir çizgisellik boyunca kesilmesi,
12-Sondajlarda ayrılma veya bindirme sahalarının saptanması,
13-Mağara sütunlarındaki kaymalar,
14-Su kaynaklarının çizgisel sıralanışı.
Fayların birçok çeşidi vardır. Bunlar: Normal fay, ters fay, bindirme fayı, yanal
atımlı fay, oblik fay’dır (Şekil 63)(Foto 21-22 ve 23). Normal fayda hareket düşey
doğrultudadır. Yükselen blok ile çöken blok arasındaki açı, geniş açıdır. Bu açı dar olursa,
ters fay gerçekleşir. Bu açı daha da dar olup, 25°nin altına inerse binme fayı ya da bindirme
(şariyaj) gerçekleşir. Fayların bir kısmı da yanal yöndedir. Bunlara yanal fay denir. Yıltılma
fayı olarak anılan bu faylarda, fay blokları birbirine göre yanal yönde hareket eder. Ülkemizde
Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, ABD’de San Andreas Fayı, Afganistan’da Herat
Fayı, Suriye ve Ürdün’deki Ölü Deniz Fayı, Yeni Zelanda’daki Genç Alp Fayı birer yıltılma
fayı olmalarının yanısıra, çevrelerindeki yerleşmelerde fay hareketliliğine dayalı oluşan
depremlerle ciddi can kayıplarına da neden olan faylardır. Ayrıca, fay bloklarının hem yanal
hem düşey hareketi ile oblik faylar gelişir. Arazide en çok izlenen faylardır. Bir de, bir
vadinin her iki tarafının normal faylarla yükseldiği, vadinin ise çöktüğü kesimlerde bu kez
horst-graben sistemi gelişir (Şekil 64)(Foto 24). Batı Anadolu’da doğu-batı yönlü uzanan
akarsular, birer graben içinde akarlar. Bakırçay, Gediz, K.Menderes, B.Menderes grabenleri
gibi. Kenarlarındaki dağlık sahaları ise birer horst’tur (Erinç, 2000).

Şekil 63 - Fay çeşitleri.
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Foto 21 - Mut-Karaman karayolu yarmasında düşey atımlı normal fay (Ahmet Ertek
arşivi, 2010).

Foto 22 - Nevada-Parhump yakınlarındaki ters fay (Dr.S.Johnson).

Foto 23 – 1999 Marmara Depreminde İzmit Körfezi doğusunda Başiskele’de yanal
atımlı bir fay. Evin eşik ve merdivenlerini fay 4,80 cm ötelemiştir. Blokların hareketliliğinin
kanıtı olan “Diri Fay”dır. (Foto: Okan Tüysüz)
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Şekil 64 – Yükselen ve alçalan blokların meydana geldiği horst-graben sistemi.

Foto 24– Antakya grabeni (Antakya-Hassa arasında uzanan bu oluk çökmüş, her iki
taraftaki dağlık saha yükselmiştir)(Ahmet Ertek arşivi, 2010).

7.1.4. Volkanizma
Mağmanın yeryüzüne doğru yükselmesi şeklinde gelişen olaya volkanizma denilir.
Derinlerden yükselen mağmanın yerkabuğu içine sokulmasına derinlik volkanizması;
mağmanın yeryüzüne çıkmasına da yüzey volkanizması denilir. Volkanizma denilince akla
genellikle yüzey volkanizması gelir. Ancak yeryüzüne sokulum dolayısıyla üzeri aşındırılan
volkanik materyeller sonradan yeryüzünde görülebilir. Bu nedenle, çeşitli yerşekilleri
oluşturması bakımından yüzey volkanizması daha önemlidir. Volkanik faaliyet sonucunda
yeryüzüne çıkan maddeler katı, sıvı ya da gaz halindedir. Bu volkanik maddelerin çıktığı yere
volkan ya da yanardağ, bunların yeryüzüne çıkışına püskürme denir. Püskürme ya bir
merkezden olur ya da bir yarık boyunca meydana gelir. Püskürdüğü bilinen volkanlar aktif
volkanlar’dır (Foto 25). Van Gölü batısındaki Nemrut Volkanı 1441 ve 1444’de en son
püskürmüştür. Yeniden püskürmez anlamına gelmez. Bu tür etkinliği sona ermiş volkanlara
ise sönmüş volkan denir. Günümüzde Hawai, İndonezya, İtalya, Orta Amerika’da birçok aktif
volkan bulunur. Volkanların çıkardıkları akışkan maddelere lâv denir. Bunlar, kıvamlarına
göre, hızlı veya yavaş bir şekilde etrafa yayılarak, lâv akıntılarını ve lâv örtülerini meydana
getirirler. Lâvların yeryüzüne çıkmak için izledikleri yola volkan bacası denir. Bacanın huni
gibi genişleyen kısmına krater adı verilir. Volkanların dışarıya fırlattıkları katı maddeler
değişik boyuttadır. Bunlar lâv parçacıklarından ve bacanın kenarından kopan maddelerden
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oluşur. Boyut ve biçimlerine göre bu katı maddelere; blok, volkan bombası, süngertaşı, lapilli
ve volkan külü gibi isimler verilir; ya da hepine birden tüf adı verilir (Erinç, 2000)(Şekil 65)
Bunların üstüste yığılmasıyla oluşan taş serisine ise, tüfit denir.

Foto 25 – İtalya’nın Sicilya Adasındaki Etna volkanı 2007 püskürmesi (Kaynak:
National Geography).

Şekil 65 – Bir volkanın yapısını gösteren şematik kesit (Erinç’den).
Volkanizma faaliyeti sonucu mağma; her zaman yeryüzüne çıkamayabilir, ancak
litosferin uygun yerlerinde değişik şekillerde katılaşıp kalır. Buna Derinlik volkanizması
(Plütonizma; intrüzyon) denilir. Bu şekilde meydana gelen şekiller: Batolit, lakolit, sill
(tabaka filon), bismalit, fakolit, halka damar (ring-dyke)’lar, konik damarlar (conesheet)’dır (Şekil 66)(Ardos,1987).
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Şekil 66 – Derinlik ve yüzey volkanizması (veliayata01.blogspot.com).
Volkanik patlama şekilleri farklı volkan relifi oluştururlar. Lâvların veya volkanik
gazların yeryüzüne şiddetli çıkışları sonucunda bir takım çukur şekiller oluşabilir. Bu şekilleri
şöyle sıralayabiliriz (Ardos, 1987): (1)Kraterler, (2)Kalderalar (Foto 26), (3)Maarlar,
(4)Diatremalar ve pipo’lar, (5)Volkano-tektonik depresyonlar.

Foto 26 - Yamaçları dik ve genişlikleri, derinliklerine göre daha fazla olan kazan
şekilli volkanik patlama çukurlarına bir örnek: Nemrut (Tatvan).
Volkanik faaliyet tiplerine bakıldığında dört çeşittir: Hawaii, Stromboli, Vulkano ve
Pele tipi volkanizma. Unsurların bazik veya asidik olmasına göre volkan konisi şekil alır.
Bunlar aşağıda sunulmuştur:
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Volkanlar, hemen hemen tektonik hatlara bağlı olarak meydana gelirler. Bu bakımdan
çoğunluğu belli bir çizgi boyunca çizgisel volkanizma özellikleri gösterseler de, yeryüzünde 5
çeşit püskürme tipi bulunur. Bunlar: Çizgisel, yüzeysel, merkezi, denizaltı ve buzulaltı
püskürmeleridir (Ardos, 1987):
1- Çizgisel püskürmeler: Tamamen kırık hatlarına bağlı olarak faylar boyunca
oluşmuş bulunan bu volkanizmaya fisür volkanizması ya da çizgisel volkanizma veya linear
volkanizma denir. Volkan konileri çoğu kez, fay hatlarının yönünü belirtecek şekilde, onun
üzerinde büyüklü-küçüklü sıralanırlar. Yukarıda da ifade edilen, İzlanda Adasındaki kuzeygüney yönlü hat veya İndonezya adalar topluluğunun güneyindeki çizgisellik boyunca
meydana gelmiş Karakatau, Merapi, Tambora gibi volkanlar, ülkemizden Kırıkhan-Hassa
arasında ortaya çıkan genç bazaltlar, Konya-Karapınar çevresindeki maar’lar bölgesi bu tipe
girerler.
2-Yüzeysel püskürmeler: Bunlara Kuaterner volkanizmasıyla ilgili olmayan eski
volkanizmanın eseridir. Daha çok eski kıtaların çekirdeklerini oluşturan masiflerdeki
(Kanada, Sibirya, Afrika’dakiler gibi) volkanitler bu tipe girerler.
3- Merkezi püskürmeler: Tek bir volkan konisinin üst kısmındaki krater ya da
kalderalardan volkanik maddelerin çıkarak üstsüte yığılmasıyla volkan konisi şeklinde
meydana gelen püskürme tipidir. Vezüv ve Etna (İtalya), Hawaii (Büyük Okyanus ortası),
Mayon (Filipinler), Fuji Dağı (Japonya), Paricutin (Meksika), Demavend (İran), Ağrı Dağı
bunlara örnek oluşturur.
4-Denizaltı püskürmeleri: Bazı volkanlar sığ veya derin denizlerin tabanlarında
faaliyet gösterirler. Genellikle sığ denizlerde, maddeler üstüste yığılarak yüzeye yükselir ve
böylece volkanik adalar oluşur. Bunlara Krakatoa volkanı (Java), Santorin volkanı (Ege
Denizi), Bogoslov volkanı (Aleut Adaları), Falcon volkanı (Pasifik-Tonga) örnek oluştururlar.
Bu tipe Atlantiğin kuzeyindeki İzlanda ve Jan Mayen adaları da ilave edilebilir.
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5- Buzulaltı püskürmeleri: Bazı volkanlar oluştuktan sonra, buz örtüleri ile
kaplanabilir ve sonrasında aktivite kazanan volkanın püskürmesiyle buzlar eriyebilir ya da
iklim değişikliği ile buz örtüsü altında krateri tekrar meydana çıkabilir. Afrika’daki
Klimanjaro Volkanı son dönemin tipik örneğidir. Ayrıca Şili’deki Islagu volkanı, İzlanda’daki
Eyyafyalla, Katla ve Grimsvötn; Antarktika’daki Erebus volkanları bu tipe girerler.
Dünya’daki başlıca volkanların jeolojik devirlerden genelde Üçüncü Zaman’da
oluşmuş genç kıvrımlı dağarın bulunduğu kuşakta veya faylar üzerinde yer aldığı görülür.
Dünyada volkanların toplandığı alanlar şunlardır (Şekil 67):
1)Batı Avrupa’dan başlayıp, Akdeniz üzerinden güneydoğu Asya’ya Indonezya’ya
uzanan genç dağlar kuşağı,
2)Büyük Okyanus çevresinde yer alan birçok aktif volkanın bulunduğu “Ateş
Çemberi” denilen genç kıvrımlı dağlar kuşağı,
3)Doğu Afrika grabenleri,
4)Atlas Okyanusu’nun ortasından geçen denizaltı volkanizmasının ve kuzeyde
volkanik İzlanda Adasının bulunduğu kuşak.
Yukarıda sayılan aktif volkan sahalarındaki faal volkan sayısı 500 kadardır.

Şekil 67 - Dünya Aktif ve İnaktif Volkanları Haritası (geospatialdesktop.com).
Sonuç olarak, litosfer’in kendi içindeki kendi etkileşiminin yanısıra; gerekse diğer
geosferlerle ilişkisi yani denizaltı volkanizmasıyla hidrosfer, volkanlardan çıkan materyellerle
havaya saldıkları gazlarla atmosfer ilişkisi ve son olarak gerek volkanların canlı yaşamı
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(insanların yerleşmelerini tehdit etmesi, ormanları yakarak yok etmesi gibi) etkilemesi, lakin
yeryüzüne çıkan yeni volaknaik malzeme ile aşınım döngüsünde Dünyaya yeni genç ve
verimli materyellerin gönderimesi bakımından da volkanlara olumlu bakılabilir.

7.1.5. Depremler
Yerkabuğunda meydana gelen oynamalar sonucu oşuşan sarsıntıların titreşimler
halinde yayılması olayına deprem denir. Bu sarsıntılar, yerkabuğundaki sıkışmalar,
gerilmeler, faylanmalar ya da eski fayların oynaması sonucu meydana gelir. Depremle
meydana gelen sarsıntıların bir kısmı yalnızca yeryüzeyini etkilerken; bir kısmı da yeryuvarın
içinden geçen dalgalar halinde etrafa yayılır. Bu şekilde oluşan depremlere tektonik
depremler denir (Foto 27-28). Genellendiğinde neredeyse tüm depremler tektoniktir. Bazen
yerkabuğu içindeki ya da mağara tavanlarının çökmesi veya volkanların püskürmeleri
sırasında yerkabuğunda sarsıntılar olabilir. Bu tür depremlere karstik deprem, çökme
depremi ve volkanik depremler denir. Bu anlamda 4 çeşit deprem oluşur. Son üçü daha çok
yereldir; küçük alanları etkiler. Yerkabuğu içinde depreme yol açan hareketin olduğu yere iç
merkez denilir. Deprem odağı bazen yeryüzüne yakın, bazen de birkaç yüz kilometre
derinliktedir. Yüzeyde, deprem odağının tam üzerine rastlayan noktaya dış merkez denir. En
çok dış merkez ve çevresi sarsılır; hasar görür. Deprem dalgalarını ölçen alete sismograf
denir. Sismoloji (Deprem Bilimi) günümüzde gelişmiş bir bilim dalıdır. Depremlerin
kuvvetini ölçmek üzere iki ıskala vardır. Bunlardan ilki şiddet ıskalasıdır. Richter ölçeği
deprem aletleriyle ölçümle elde edilen iç merkezde depremle boşalan enerjinin ölçülmesine
dayanır. Deprem sırasında boşalan bu enerjiye depremin büyüklüğü (Magnitüdü) denir
(Tablo 3).
Tablo 3 – Deprem şiddet ve büyüklüğü (Erinç, 1996’dan)
Mağnitüd=Büyüklük (Richter Ölçeği)

Şiddet

Deprem

3,5 – 4,2

1-3

Hafif

4,3 – 4,8

4-5

Orta

4,9 – 6,1

6-7

Şiddetli

6,2 – 7,3

8-10

Yıkıcı

7,4’den büyük

11-12

Afet

Foto 27 ve 28 – 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde raylarda 4 m yanal atım
oluşması ve Adapazarı gibi alüvyal zeminli kentlerde çok katlı yapılaşma şiddetli depremden
nasibini alarak yıkılmıştır (Kaynak: Basından.)
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Yeryüzünde en sık ve en şiddetli deprem bölgeleri yeni yerkabuğu hareketleriyle
oluşmuş genç kıvrımlı dağ kuşakları, okyanusların kenarındaki hendekler ve faylarla
parçalanmış olan okyanus sırtlarıdır. Dünya’daki depremlerin % 90’ı buralarda meydana
gelir. Büyük Okyanus, Antil Adaları, Japonya, Doğu Hint Adaları ve Akdeniz çevresi en çok
deprem olan sahalardır. Çünkü bu sahalar son jeolojik devirlerde oluştuğundan, yer
katmanları tam yerine oturmamıştır. Buna karşılık eski jeolojik devirlerde oluşan Kanada,
Avustralya, Sibirya, Doğu Avrupa ve İskandinav Yarımadasında hemen hemen hiç deprem
olmaz. Ayrıca volkanların toplandığı alanlar benzer arazi yapısı nedeniyle deprem alanlarına
girmektedir (Erinç, 2000).
Konunun sonu itibariyle Dünya’nın geoferlerinden litosferin diğer 3 küre ile etkileşim
içinde olduğu dünyadan ve ülkemizden detaylı ile örnekleriyle anlatılmıştır. Karşılıklı ilişki
atmosfer konusundan sonra, litosfer konusunu da tamamlarken; sürmektedir.

7.2. Dünya’nın Evrimi
Dünya’nın 4,5 milyar yıllık geçirdiği oluşum ve gelişim sürecine baktığımızda; sadece
son 1 milyarlık dönemi ile ilgili bilgimiz kısmen daha fazladır. O nedenle ölçülebilen en yaşlı
kaya Avustralya’da Jack Hill’de bulunan çinko kayasının yaşı 4,4 milyar’dır
(http://www.livescience.com/43584-earth-oldest-rock-jack-hills-zircon.html) ve yerkabuğunda inilebilen
en derin nokta ise, Rusya’nın kuzeybatısında Kola Yarımadasındaki bir kömür sondajı
vasıtasıyla olup, 15.000 metredir. (https://www.damninteresting.com/the-deepest-hole/). Dünyanın en
eski çekirdek kıtalarını Kanada, Brezilya, Afrika, İskandinavya, Sibirya, Hint, Avustralya ve
Antarktika kalkanları oluşturur. Dolayısıyla ilk önce en eski kıvrımların bulunduğu sayılan bu
kırılganlığı artık kalmamış sert masif kütleler günümüzdeki kıtaların çekirdeklerini oluşturur.
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Tablo 4 – Jeolojik Zamanlar ve Devirleri (Erinç 1996’dan).
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İlkel canlılarda yine bu anılan kıta çekirdeklerinin oluştuğu günümüzden 4 milyar
öncesine tarihlenen İlkel Zaman’a (Prekambriyen) karşılık gelir. Jeolojik Zamanlardan
Paleozoik’de (I.Zaman) Hersinya ve Kaledoniyen orojenezinin oluştuğu dönemdir. Bu
dönemde, bu kıvrımlara kıtalar eklenmiştir. Çiçeksiz bitkilerden eğreltiler otları gelişmiş ve
hiç ortadan kalkmadan günümüze kadar yaşamışlardır. Taşkömürü yatakları oluşmuştur.
Mesozoik (II. Zaman) Alp Orojenezinin başladığı dönemdir. Asıl güney kıtasını oluşturan
büyük kıta Pangea parçalanarak kuzey kıtaları ve güney kıtaları oluşmuştur (Gondwana ve
Laurasia). Kıtalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Balıklar bugünkü şeklini almıştır. Dev
sürüngenler oluşmuş, ilk dişli kuş bu zamanda görülür. Tersiyer’de (III. Zaman), şiddetli
yerkabuğu hareketleri ve volkanik faaliyetler artmıştır. Alp kıvrımlarının oluşumu bu döneme
rastlar. Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir. Bugünkü bitki ve hayvan türleri ana çizgileriyle
ortaya çıkmıştır. Kuaterner (IV. Zaman)’in ilk devresi olan Pleistosen’de iklim soğumaya
başlamıştır. Dünya birçok buzul ve buzularası dönem geçirmiştir. Şiddetli soğuma söz
konusudur. Bu dönem 2,5-3 milyon yıl sürmüştür. İnsan ortaya çıkmıştır. Son devre olan
Holosen’de buzulların erimesiyle ısınma dönemine girilmiş; günümüz iklim şartlarına
geçilmiştir (Tablo 4). İnsanlar öncelikle avcı-toplayıcılıkla göçebe bir yaşam sürmüşlerdir;
ardından tarım toplumu oluşturarak yerleşik düzene geçerek köyler-kasabalar kurmuşlardır.
En son ise, büyük kentler kurarak günümüz bilişim toplumuna geçilmiştir (Erinç, 1996 ve
2000).
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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
Yedinci konuda; iç etkenler ele alınmıştır. Özellikle geneline TEKTONİZMA
dediğimiz konu detaylandırılmıştır. Orojenez, epirojenez, faylanma, volkanizme,
depremlerden oluşan iç etkenler ayrıntılı olarak örnekleriyle sunulmaya çalışılmıştır. Son
olaraksa; Dünya’nın Jeolojik Evrimi konusu anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iç etkenlerden biri değildir?
a) Orojenez
b) Buzullar
c) Depremler
d) Epirojenez
e) Volkanizma
2) Aşağıdakilerden hangisi dış etkenlerden biri değildir?
a) Buzullar
b) Dalgalar
c) Akarsular
d) Tektonizma
e) Akıntılar
3) Dünya’da en uzun sürdüğü bilinen 4 milyar yıllık jeolojik devri olan ilkel zaman’a
aslında ne isim verilir?
a) Paleozoik
b) Tersiyer
c) Senozoik
d) Kuaterner
e) Prekambriyen
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4) Bugünkü bitki-hayvan türleri jeolojik devirlerden hangisinde belirlenmiştir?
a) Paleozoik
b) Tersiyer
c) Senozoik
d) Kuaterner
e) Prekambriyen
5) Kuaterner’in süresi yaklaşık kaç milyon yıldır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
6) Aşağıdakilerden hangisi bir volkanik faaliyet tipi değildir?
a) Pele
b) Stromboli
c) Etna
d) Hawaii
e) Vulkano
7) “Düzenli ve basit bir kıvrımın kemer şeklindeki yüksek kısmına ……………, çanak
gibi çukurlaşmış kısmına ………………… denir.” İfadesini tamamlayınız.
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8) Kıvrımlı Dağların oluşumuyla sonuçlanan tüm yerkabuğu hareketlerine …………
denir. İfadesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsınız?
a) Orojenez
b) Tektonizma
c) Depremler
d) Epirojenez
e) Volkanizma
9) “200 milyon yıl önce güney kıtaları olarak Güney Amerika, Afrika, Hint,
Antarktika ve Avustralya kıtalarının birlikte olduğunun kanıtı, sadece bunların ayrılmadan
önceki kıyılarının uyumluluğu ile değil; aynı zamanda bu kıtalarda ………………..adlı bitki
türünün yaşamını sürdürmüş olmasıdır.” İfadesine hangi bitki fosilinin adı konulmalıdır?
Boşluğu tamamlayınız.
10) Aşağıdakilerden hangisi derinlik volkanizması şekillerinden biri olamaz?
a) Batolit
b) Lakolit
c) Lav örtüsü
d) Sill
e) Halka damar’lar

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)e, 4)b, 5)c, 6)c, 7) antiklinal – senklinal, 8)a, 9) Glossopteris, 10)c
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8. LİTOSFER’İN DİĞER YER SİSTEMLERİ ÜZERİNE
ETKİLERİ: LEVHA TEKTONİĞİ, MAĞMA DÖNGÜSÜ VE AŞINIM
DÖNGÜSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Levha Tektoniği
8.2. Mağma Döngüsü ve Aşınım Döngüsü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Levha tektoniği kavramı nedir? Açıklayınız.
2) Dünyadaki 7 büyük ve 7 küçük plakalar nelerdir? Sıralayınız.
3) Bir Dünya haritası üzerinde levhaların sınırlarını ve hareketlerini çiziniz.
4) Mağma döngüsünü çiziniz.
5) Mağma döngüsünü anlatınız.
6) Aşınım döngüsünü kısaca özetleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Litosfer’in Diğer Yer
Sistemleri Üzerine Etkileri:
Levha Tektoniği, Mağma
Döngüsü ve Aşınım
Döngüsü

Levha tektoniğini kavramak
ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Litosfer’in Diğer Yer
Sistemleri Üzerine Etkileri:
Levha Tektoniği, Mağma
Döngüsü ve Aşınım
Döngüsü

Mağma Döngüsü ve Aşınım
Döngüsü kavramlarını
öğrenmek ve anlamak.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

203

Anahtar Kavramlar
•

Levha Tektoniği

•

Mağma Döngüsü

•

Aşınım Döngüsü

•

Yanal Atım

•

Dalma-Batma Zonu

•

Açılım Zonu
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8.1. Levha Tektoniği
Dağların oluşumu (Orojenik hareketler) bahsinde de anlatıldığı gibi, çağımızın görüşü
olarak yeni jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik bulguların bir sonucu olan plaka tektoniği
teorisine göre litosfer, farklı genişlik ve kalınlıktaki katılaşmış parçalardan meydana gelir.
Bunlara plaka (= levha) denir (Şekil 58 ve 68). Dün ya üzer i nd e 7 bü yük, 7 k üçük
p l ak a b u l u nu r . Plakaların bazıları, örneğin Afrika, Avrasya, Kuzey Amerika, Güney
Amerika, Antarktika, Hint-Avustralya ve Pasifik plakaları çok büyüktür ve yüzölçümleri
milyonlarca kilometrekareyi bulur. Dünyanın asıl plakalarını oluştururlar. Buna karşılık
Arabistan, Nazca, Cocos, Filipinler, Juan de Fuca, Scotia ve Karayibler plakaları gibi küçük
plakalar; hatta Ege, Anadolu ve gibi daha da küçük plakacıklar vardır. Plakaların kalınlıkları
da değişiktir. Okyanusların tabanını oluşturan plakalar 50-100 km, kara kütlelerini oluşturan
plakalar ise 200 kilometre kadar bir kalınlıktadır. Plakalar, bunların hareketini kolaylaştıran
zayıf dirençli bir tabaka olan astenosfer üzerinde yüzerler (Erinç 2000: 178).
Plakaları birbirinden ayıran sınırların yapısal özellikleri arasında da bazı farklar vardır.
Bu bakımdan üç tip plaka sınırı ayrılabilir. Bu tiplerden ilkini okyanus sırtları (=okyanus
dorsalleri) meydana getirir. Buralarda okyanus tabanı transform faylarla parçalanır ve
birbirinden uzaklaşan okyanusal plakaların yerine, astenosferden yükselen ve katılaşan
malzeme ile yeni bir plaka oluşur. Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu tabanlarındaki plaka
sınırları örnek verilebilir. Bu sahalara açılma sınırı anlamına gelen diverjans sınırı denir.
İkinci tip plaka sınırını, kara plakaları ile okyanusal plakalar arasında derin deniz
çukurlarındaki dalma-batma zonları oluşturur. Plaka tektoniğine göre, orojenez bu derin kenar
çukurlarında meydana gelir; başka kelimelerle, buraları dağların beşiği olan jeosenklinallerdir.
Teoriye göre okyanusal plakalar, okyanusal dorsallerden bu kenar çukurlara doğru var olan
eğime uyarak ve esas olarak çekimin etkisi ile hareket ederler. Buralarda okyanusal plak a
ile kıtasal plaka karşılaşır. Okyanusal plakaların kıtasal plakadan daha ağır olan dilleri, eğimi
bir yerden diğerine değişen şartlara bağlı olarak 30-70° arasında oynayan bir kırık yüzeyi
boyunca kıtasal plakanın altına dalarlar. Dalan bu dil kısmı ile birlikte, bir kısım okyanusal plaka
malzemesi ve kenar çukurlarda çökelmiş sedimentler, Benioff zonu adı verilen bu eğimli zon
boyunca derinlere doğru sürüklenir, kıvrılır, kırılır. Derin kısımlara sokulan okyanusal plaka
dilinin yüksek sıcaklıklar altında ergimesi ve iç kesimlere yayılması sırasında oluşan sıcak
subuharı ve diğer gazlar, yukarıya doğru yükselerek buralardaki kıtasal kabuğun kısmen
ergimesine, metamorfizmaya uğramasına, granitizasyona ve özellikle de volkanik olaylara yol
açar. Bütün bu olayların sonucunda, kıtasal plakaya yeni bir dağ sırası veya orojenik bir kuşak
eklenmiş olur. Bu sahalara kapanma sınırı ya da dalma-batma sınırı anlamına gelen
konverjans sınırı denir. Sonuçta, üçüncü tür plaka sınırını yırtılma fayları (transform
faylar) oluşturur. Örneğin, Kuzey Anadolu Fay sistemi olarak tanınan yırtılma fayı, Avrasya
ve Anadolu plakalarını sınırını oluşturur. ABD’nin batısındaki San Andreas Fayı, K.Amerika
ile Büyük Okyanus plakaları sınırında bulunur (Şekil 69).
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Şekil 68 – Yeryüzündeki başlıca büyük ve küçük plakalar
(http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/slabs.html).
Büyük Plakalar:
1- Avrasya Plakası
2- Afrika Plakası
3- Hint-Avustralya Plakası
4- Kuzey Amerika Plakası
5- Güney Amerika Plakası
6- Antarktika Plakası
7- Büyük Okyanus (Pasifik) Plakası

Küçük Plakalar:
8- Nazca Plakası
9- Cocos Plakası
10- Filipinler Plakası
11- Juan de Fuca Plakası
12- Scotia Plakası
13- Karayipler Plakası
14- Arabistan Plakası
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Şekil 69 – Plakaların sınırlarındaki hareket tipleri ve sınırları (Yukarıdan aşağıya):
1.Açılma (Diverjans) sınırı, 2.Dalma-batma (Konverjans) sınırı, 3.Yanal atımlı faylar’ın
(Transform) sınırı.
Plakaların sınırında bir takım iç etkenlere dayalı hareketler meydana gelir. Plakaların
0,5 – 17 cm arasında değişen yıllık hareket hızları bulunur (Şekil 70) ve bunun sonucunda
diverjans sınırları daha çok okyanus diplerinde bulunmasından dolayı Atlas Okyanusu ve
Hint Okyanusu tabanlarında denizaltı volkanizması gelişir. İzlanda gibi volkanik unsurların
üstüste yığılmasıyla oluşmuş volkanik sahada ise çizgisel volkanizma olayları cereyan eder.
Buna karşılık Kızıldeniz, Afrika’nın doğusunda Büyük Rift Hattı sahalarında açılım ve
kıtadan hızla ayrılma sürer. Büyük Okyanus çevresi gibi, Ateş Çemberi denilen sahada ise
daha çok dalma-batma zonunun yani konverjans sınırından dolayı volkanizma, deprem ve
tsunami olayları gelişir. Bunlardan depremlerin büyük çoğunluğu yılda 1-2 kez afet boyutuna
çıkabilir. Amerika kıtalarının batısında olduğu gibi bu dalma batma zonlarında orojenik
hareketler sonucu okyanus dibinde biriken materyeller dağoluş hareketi sonucu K.Amerika
Kayalık Dağları sırası, Güney Amerika kıtasında ise yine kuzey-güney doğrultusunda uzanan
And Dağları oluşmuştur. Aynı şekilde Avrasya plakasına çarpan ve altına dalan HintAvustralya plakası sayesinde 8000 m’nin üzerinde 14 tane dünyanın en yüksek dağ sırasının
yükseldiği Himalaya Dağları oluşmuştur. Yanal atımlı transform fayların bulunduğu
ülkemizdeki sağ yanal doğtultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı ve sol yanal doğrultu atımlı Doğu
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Anadolu Fayı, ABD’de San Andreas Fayı (Foto 29), Afganistan’da Herat Fayı, Yeni
Zelanda’da Alp Fayı yanal atımlı faylara örnektirler. Bu transform faylarının sınırı’nda yıkıcı
depremler gelişebilir (Şekil 71). Bu hareketler litosferin kendi içindeki etkileşimidir.

Şekil 70 Dünya’daki plakaların sınırlarındaki yıllık hızları gösteren harita
(yılda/cm)(www.dierke.com).

Foto 29 – ABD’nin batısında Kaliforniya’daki San Andreas Fayı
(www.searchoflife.com).
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Şekil 71 – Plaka sınırlarını ve meydana gelen olayları gösteren bir blokdiyagram
(http://www.crystalinks.com/platetectonics.html)
Tüm bu hareketlerin sonucunda meydana gelen volkanizma olaylarıyla yerin
geosferleri de litosferle etkileşim halindedir. Volkanlardan çıkan karbondioksit,
karbonmonoksit, metan, hidrojen, hidrojenklorür, hidrojenflorür, hidrojensülfür, kükürt,
kükürtdioksit, kükürttrioksit gibi bir kısmı zehirli de olan gazlar atmosfere katılır.
Atmosferin gaz konsantrasyonunda değişimlere neden olur. Yer yer volkanlardan çıkan gaz
ve tozlar bulut örtüsü oluşturabilir ve meydana gelen bu örtü püskürme günlerce-aylarca
sürerse; güneş ışınlarının dünyayı ulaşmasını engellemesi sonucunda bir takım soğumalara ve
iklimde değişimlere, hatta sürekli bir dumanlı, karanlık ve gece ortamına sebep olabilir.
Atmosferde oluşan bu değişimle özellikle biyosferde canlı yaşamı büyük tehlikeye girer.
Bunun sonucunda hayvanlar ve insanlar nefes alamadıklarında etkisi altında kaldıkları volkan
bulutları ve gazları altında boğularak ölebilirler. Bitkiler de fotosentez yapamayacakları için
onlar için de yaşam son bulur. 24 Ağustos 79’da İtalya’daki Vezüv volkanı’nın 10.000 atom
bombası gücündeki püskürmesiyle dağın eteğinde kurulu kentlerden Pompei ve Herkülenium
halkı 6 m kalınlığındaki kül bulutu içinde kalarak tahminan 16.000 insan yaşamını yitirmiştir
(Foto 30 ve 31). Bunların kalıntı ve görüntülerini günümüz Napoli Ulusal Parkındaki
müzelerde görmek mümkündür. Aynı şekilde 1991’de Filipinler’in kuzeyindeki Pinatubo
Volkanının püskürmesiyle 20.000’den fazla insan bölgeden uzaklaştırılmış ve 10.00 insan
evsiz kalmış, 800 kişi volkanik gaz ve küllerin altında kalarak can vermişlerdir. (Şekil
72)(Foto 32 ve 33). Pinatubo’nın volkanik faaliyeti sonucu çıkan volkanik gazlar ve oluşan
kül bulutları nedeniyle; global dünya sıcaklığını 1991-1993 yılları arasında yaklaşık 0,5°C
düşmüş ve ozon azalması geçici olarak önemli ölçüde artmıştır. 1991 ve devamındaki 1992
püskürmeleriyle Pinatubo’nun 20 milyon ton sülfürdioksit gazı stratosfere yaydığı tahmin
edilmektedir(https://www.thefreelibrary.com/Mt.+Pinatubo's+cloud+shades+global+climate.a012467057). Meydana gelen volkanizma ve deprem olayları sonucu buzulların da erimesiyle
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deniz seviyesi yükselebilir ya da karada yükselimler yaşanabilir. Hatta 2005’deki İzlanda’daki
Eyyafyallajokul Volkanının püskürmesi ile 1 haftaya yakın Avrupa’daki uçakların
motorlarına volkanidan çıkan materyeller motorlarına kaçabilri düşünceiyle seferler
ertelenmştir. Bunun yanında bu volkanik dağ aynı zamanda bir üzerinde aktif buzulları
barındırması nedeniyle volkandan çıkan lavlara buzul ve karları da eriterek dağın eteğindeki
kasabaları tehdit etmiştir. Bunlar çamur akıntılarına ve laharlara dönüşmüş volkanik sıvamlı
sıvılara dönüşürken geçtikleri akarsu vadilerinin şeklinin alarak vadiler lavlarla kaplamıştır.
Kıyılardaki bazı sahalar deniz suları altında kalabilir ya da sonradan su üstüne çıkabilir.
Volkanizma ve depremler akarsuların akışına yön verebilir. Hatta tektonik hatlara akasrular
yerleşebilir. Ülkemizde KAF’a yerleşmiş Kelkit Çayı örnek gösterilebilir (Foto 34). Tektonik
göllerin yanısıra; vadilerin önünü lavların setlemesiyle Van Gölü’nde olduğu gibi, Nemrut
Dağı’ndan çıkan lavlarla Murat vadisinin önü tıkanmış ve Muş ovası ile ilişkisi kesilmiştir ve
geride Van çanağının bulunduğu kesimde bir lav setti gölleri oluşmuştur. Litosfer ve
hidrosfer ilişkisi de böylece sağlamış olur. Görüldüğü gibi; sakin ve hareketsizmiş gibi
görülen dünyanın plakalarının hareketliliğine dayalı YER SİSTEMİ’nde özellikle
geosferlerde yerel ve global ölçekte büyük olaylar gelişebilir. Hatta volkanlardan çıkan
maddelerin soğuması ve sonrasında gelişen ayrışmayla andisol isimli toprak çok verimli
toprak tipleri gelişebilir; bu tür topraklara sahip tarım alanlaraında verimlilik artabilir.

Foto 30 – İtalya’daki Napoli Limanı’ndan Vezüv volkanına bakış
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/ViewofNaplesBay.jpg).
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Foto 31 – MS 79’da İtalya’da Vezüv yanardağının 6 m külleri altında kalarak can
vermiş insanlar (Napoli Ulusal Parkı Müzesi’nden)
(http://www.nola.com/travel/index.ssf/2014/02/bucket_list_climb_the_infamous.html).

Şekil 72 – Filipinler Haritasında Pinatubo volkanının lokasyonu.
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Foto 32 – Güneydoğu Asya’daki Filipinlerdeki 15 Haziran 1991 günü püskürmeye
başlayan Pinatubo Volkanı’nda kızgın gaz ve bulutların çıkışı (www.the-earth-history.com).

Foto 33 - Filipinlerdeki Pinatubo Volkanında 1991 püskürmesindeki volkan külleri ve
bulutlarının araziyi kaplayarak tahrip etmesi (www.cvecina.blogspot.com).

Foto 34 – Kuzey Anadolu Fayı Zonu’na (KAF’a) yerleşmiş Kelkit Çayı vadisi ve
Niksar (Ahmet Ertek arşivi, 4.5.2006)
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8.2. Mağma Döngüsü ve Aşınım Döngüsü
Konu 6’daki “6.4. Yeryuvarında Kaya Döngüsü” konusunda da belirtildiği gibi;
yeryuvarın yüzeysel kısımlarda madde dolaşımına bakıldığında, yerşekillerinin oluşumu ve
gelişimi, yerkabuğundaki bu madde dolaşımı ve değişiminin karşılıklı sebep-sonuç ilişkisine
bağlı olarak meydana gelmektedir (Şekil 55). Buna “Kaya Döngüsü” denildiği gibi maddenin
tekrardan kabuğunun altına dönüşü nedenitle “Mağma Döngüsü” de denilebilir. Dolayısıyla
mağmadan yerkabuğunu parçalayıp yüzeye çıkan ve mağmatitleri oluşturan mağmatik
kayalar, daha sonra başta akarsular, buzullar, rüzgârlar, dalga ve akıntılar gibi asıl dış
etkenler tarafından, ayrışma yüzeysel sellenme, ayrışma, donma-çözülme, toprak oluşumu,
kütle hereketleri gibi ikincil etkenlerin tesiriyle de aşındırılırlar. Bu aşındırılan çakıl, kum,
kil gibi unsurlar göl, deniz ve okyanus diplerinde birikir. Buradaki üstüste yığılan
materyellerin ağırlığı ile sıkışma sonucu diğer unsurların örneğin deniz canlıların kavkı ve
kabuklarının bunlara katılmasıyla kalın çökeller halinde sedimentitleri dolayısıyla sedimanter
kayaları oluştururlar. Bunlara dalma-batma zonlarındaki jeosenklinallerde biriken kalın
tortullar yerkabuğundaki yoğunluk farkından dolayı mantoya kadar ulaşırlar. Bunlar mantoda
tekrar eritilirler. Bu erime sonucu tekrardan yerkabuğunda çatlak zonları boyunca volkan
bacalarından yeryüzüne çıkarak volkanitleri dolayısıyla mağmatik kayaları oluştururlar.
Böylece zamanın akışı sırasında yerkabuğunda madde, çeşitli şekiller alarak döngüsel
anlamda dolaşır ve bu sırada yerşekilleri de değişikliğe uğrar. 19. yy.’ın ortalarında ABD’li
bilim adamı W.M.Davis tarafından ortaya atılan yerkabuğunu oluşturan litosferdeki bu
kayaların zaman zaman sıvı kıvamlı bir hale gelmesine, sonrasında yüzeye çıkarak
katılşamasına, koparılıp parçalanarak ayrışmasına ve çözülmesine sonrasında tekrar çanak ve
çıukur sahalarda plastiklik kazanmasına ya yeryüzüne buradan iç kuvvetlerin etkisiyle
yükselerek orojenik hareketlerle dağların tekrardan oluşuna ya da mantoya kadar ulaşarak
tekrardan sıvı kıvamlı hale gelemesine tekrar buradan çatlak sistemlerini takiben yeryüzüne
dönüşüne dayalı döngüye aynı zamanda “aşınım döngüsü” adı da verilmiştir (Şekil 73).
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Şekil 73 – Kaya (Mağma) döngüsü. Aşınım döngüsü de adı verilen bu süreç aynı
zamanda litosfer, atmosfer, hidrosfer ve kısmen de biyosferin birbirlerini etkileme
biçimlerinden biri (www.voiceofgermany.net’ten düzenlenerek).
Dünyadaki gerek kaya (=mağma) döngüsü ve gerekse aşınım döngüsü sayesinde canlı
yaşamının yaşam koşulları belirlenmekte; 200 milyon yıl önce Dünya’da güney kıtası olarak
tek bir kara parçası bulunurken; geçen süredeki plakaların özellikle kuzeye doğru kayma
hareketi yaparak parçalanmalarına dayanarak günümüzdeki ekvatoral ve ılıman bölge kuşağı
içinde insanoğlu ağırklıklı olarak kendine bir yaşam ortamı da oluşturmuştur.
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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
8. bölümde yeryüzünün jeolojik oluşumu bakımından farklı görüşler bulunuyordu.
Büzülme, kıtaların kayması ve plaka (=levha) tektoniği teorileri gibi. Bunlardan sonuncusu ve
güncel geçerliliği olan plaka tektoniği hakkında bilgiler sunulmuş ve oluşum gelişim
mekanizması hakkında bilgiler aktarılmıştır. Bunun yanısıra, YER SİSTEMLERİ konumuzla
ilgili mağma döngüsü dolayısıyla “kaya döngüsü” kavramları oluşum ve gelişimleri, özellikle
de şekilleri takdim edilmiştir. Tabi ki, son olarak dünyadaki aşınım, taşınım ve birikime
dayalı materyellerin yolculuğunun nasıl olduğu sunulmuş; litosfer nedenselliği ile
açıklanmaya çalışılmıştır.

217

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 7 büyük plakadan birisidir?
a) Cocos
b) Arabistan
c) Hint-Avustralya
d) Juan de Fuca
e) Filipinler
2) Aşağıdakilerden hangisi 7 küçük plakadan birisidir?
a) Cocos
b) K.Amerika
c) Güney Amerika
d) Avrasya
e) Okyanus
3) Aşağıdakilerden hangisi 7 küçük plakadan birisi değildir?
a) Arabistan
b)

Scotia

c) Nazca
d) Afrika
e) Karayipler
4) Aşağıdakilerden hangisi 7 büyük plakadan birisi değildir?
a) Antarktika
b) Afrika
c) Avrasya
d) Karayipler
e) Pasifik
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5) Plakaların birbirine göre 3 tür hareketine dayalı meydana gelen şekillenmeleri
sıralayınız.
1)……………………

2)……………………

3)…………………….

6) Kuzey Anadolu Fayı sağ yanal doğrultu atımlı faylarımızdan biridir. İfadesi doğru
mu? Yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7) Doğu Anadolu Fayı sağ yanal doğrultu atımlı faylarımızdan biridir. İfadesi doğru
mu? Yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

8) Yeni jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik bulguların bir sonucu olan plaka tektoniği
teorisine göre litosfer, farklı genişlik ve kalınlıktaki katılaşmış parçalardan meydana gelir. Bu
parçalara ………………… denir. İfadesine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Kıta
b) Dorsal
c) Jeosenklinal
d) Okyanus
e) Levha
9) Kaya döngüsüne göre döngüde yeryüzünde ilk önce hangi kayaçlar ortaya çıkar?
a) Yüzey volkanitleri
b) Derinlik volkanitleri
c) Organik tortul kayalar
d) Metamorfik kayalar
e) Kimyasal tortul kayalar
10) MS 79’da püskürerek İtalya’da 16.000 insanın çıkardığı kül ve toz bulutları içinde
boğularak ölmelerine neden olan yanardağın ismi nedir?
a) Etna
b) Vezüv
c) Stromboli
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d) Lipari
e) Vulcano

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)d, 5) 1)Okyanus Sırtları, 2)Dalma-batma zonları, 3)Yırtılma fayları
6)Doğru, 7)Yanlış, 8)e, 9)a, 10)b
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9. HİDROSFER (SU DÖNGÜSÜ)

221

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Hidrolojik Döngünün Tanımı
9.2. Hidrolojik Döngünün Oluşum ve Gelişim Süreci
9.3. Hidrolojik Döngüdeki Tanımlar
9.4. Dünyanın Suyu Nerededir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hidrolojik döngüsü kavramını anlatınız.
2) Hidrolojik döngünün diğer geosferlerle ilişkisini anlatınız.
3) Dünya’nın suyu nerededir? Bir tabloda gösteriniz.
4) Dünya’daki tatlı suları listeleyiniz, yüzdelerini gösteriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hidrosfer (Su döngüsü)

Hidrolojik Döngünün
Tanımını kavramak ve
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Hidrosfer (Su döngüsü)

Hidrolojik Döngünün
Oluşum ve Gelişim Sürecini
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Hidrosfer (Su döngüsü)

Hidrolojik Döngüdeki
Tanımları kavramak ve
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Hidrosfer (Su döngüsü)

Dünyanın Suyu Nerededir?
Sorusuna cevap aramak;
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Hidrolojik Döngü

•

Nem

•

Sızıntı

•

Süblimasyon

•

Evaporasyon

•

Evapotransprasyon

•

Erime

•

Akifer

•

Okyanuslar Ve Denizler

•

Dünya’nın Suyu
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9.1. Hidrolojik Döngü Tanımı
Dünya'daki su (H2O) sürekli hareket halindedir ve doğal su hareketi aynı zamanda
hidrolojik döngü (=Su döngüsü) olarak bilinir. Bu da yeryüzünde ve yeraltında devamlı
hareket etmekte olan suyu tanımlar. Su; sıvı, buhar ve buz arasında gerçekleşen durumlarını
gösteren süreçlerle farklı hal alarak göz açıp kapayıncaya kadar ve/veya milyonlarca yıl
boyunca her zaman değişir. Su, yaşam için de şarttır. Neredeyse tüm canlı organizmalar, sabit
bir su akışına ya da hayatta kalmak için en az bir zengin su ortamına ihtiyaç duyarlar. Ancak,
insanların ayrıcalığı vardır. Karalar üzerinde yağışlarla oluşan sürekli bir tatlı su kaynağına
ihtiyaçları vardır. Bu suyun bir kısmı topraklar, regolit ve anakaya içindeki gözenek, çatlak ve
geçirimli su haznelerinde saklanır ve suyun küçük bir miktarı, akarsu ve nehirlerde tatlısu
olarak akar (Şekil 74).

Şekil 74 – Su döngüsü kesit-diyagramı (http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html).

9.2. Hidrolojik Döngünün Oluşum ve Gelişim Süreci
Su döngüsü, suyun okyanus ve denizlerden buharlaşarak atmosfere, atmosferden
çeşitli şekillerde yağışlarla yeryüzüne ve tekrardan okyanus, deniz ve göllere ulaşması
şeklindeki genel turuna verilen isimdir. Kısaca yer sistemleri’nde ifade etmek gerekirse:
Hidrosfer-Atmosfer-Litosfer-Biyosfer-Hidrosfer şeklinde bir döngü (=çevrim) olarak ifade
edilirse de, ilk konularda sunulduğu gibi sferlerin birbirleriyle bireysel ilişkileri de bulunur.
Su döngüsü aynı zamanda, yeryüzündeki su kaynaklarının artmaz veya eksilmezliğini ifade
eden bir terimdir ve döngüde bir başlangıç veya son yoktur. Yeryüzündeki su kaynaklarını
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okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kaynaklar ve yeraltısuları oluşturur. Dünya'daki
su sürekli hareket eder; su, buhar ve buz şeklinde sıvı, gaz ve katı hallerden geçerek farklı
şekillerde biçim değiştirir, bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılır, ancak kesinlikle asla
yok olmaz. Su döngüsü yağış, buharlaşma (Transpirasyon), yer üstü ve yeraltı sularının
akışları olmak üzere üç temel aşamayı kapsar. Hidrolojik döngü, yüzey ve yeraltı suları kadar,
atmosferik
nemi
de
içerir
(Strahler
and
Merali,
2007;
http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html). Bu döngü, “Hidrolojik Döngü (=Su Döngüsü)
Şekil 74 ve 75’de birer kesit-diyagram ve blokdiyagramda gösterilmiştir. Su, burada
gösterilen buharlaşma, terleme, yağış, akış, donma-çözülme, erime gibi süreçlerle
gezegenimizin çevresinde sürekli hareket eder. Buharlaşma ve terleme yoluyla havaya
yükselir ve gaz halini alır; bulutları oluşturur ve yağışa dönüşür (Atmosfer). Su döngüsü
(Hidrosfer), yerşekillerine (Litosfer) biçim verir; unsurlarını ve minerallerini taşır. Özellikle
akarsular; aşınım ve birikim şekillerinden vadi, boğaz, kanyon, delta, ova, taraça, birikinti
konisi, birikinti yelpazesi gibi özel şekiller; hatta yeraltısuları mağaralardaki sarkıt, dikit,
sütun ve travertenleri meydana getirirler. Dünyada su, daha çok yaşam ve ekosistem
(Biyosfer) için gereklidir. Görüldüğü gibi, basit örneklerle su, yerin geosferlerinde devamlı
hareket ederek; farklı süreçlerle çeşitli şekiller oluşturup değişik hallere girerken; aynı
zamanda canlı yaşamına destek sağlar.
Su döngüsünde bir başlangıç yoktur. Bu döngüde, su kaldığı yerden yoluna ve
gelişeceği sürece göre yoluna devam edilebilir. Örneğin mevsimlik olarak Ardahan’daki Kura
Nehri ve Çıldır Gölü kışın donar (Foto 35); bu akarsu yatağı ve göl çanağındaki su, kış
mevsimi boyunda yoluna devam edemeyebilir. Bazı kışlar ılık geçtiğinde ise, her 2 ortam da
donmayabilir ve sular yoluna devam edebilir. Bu örnekten de hareketle; su döngüsü sürecinde
süreklilik ve suyun devamlılığı söz konusudur; zaman içinde kesinti ve karışıklıklar olabilir.
Yine bir başka örnekle Çoruh Nehri önüne Deriner Barajı yapmışız (12.12.2012’de)(Foto 36).
Türkiye’nin 250 m baraj gövdesi yüksekliği olan bu barajın suyunu insanoğlu olarak enerji
ihtiyacınızı karşılamak için, istediğiniz zaman vadiden salıyoruz ya da bentlenerek su,
rezervde tutuluyor.

Foto 35 – Çıldır Gölü’nün donduğu haberi (Kaynak: Milliyet, 7.1.2006)(solda) ve
10.12.2007 (sağda).
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Foto 36 – Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde 2012’de hizmete giren Türkiye’nin en
yüksek gövdeye (250 m) sahip DERİNER BARAJI (www.dsi.gov.tr).

Şekil 75 – Hidrolojik Döngü (=Su Döngüsü) Blokdiyagramı
(https://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle#/media/File:Diagram_of_the_Water_Cycle.jpg’da
n düzenlenerek).
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Bu nedenle, su döngüsünün detayına büyük su kütlelerini oluşturan okyanus ve
denizlerden başlayarak döngünün geçirdiği süreçleri irdeleyemeye çalışacağız (Şekil 75)
(https://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle#/media/File:Diagram_of_the_Water_Cycle.jpg):
Dünyadaki suyun % 97’sini okyanuslar (Hidrosfer)(Şekil 54 ve 76) kapsar.
1- Geniş okyanus ve deniz çanaklarından birikmiş olan büyük su kütleleri oluşturan
sular güneşin ısısından dolayı buharlaşır (Evaporasyon).
2- Buharlaşan okyanus ve deniz suyu sıvı halden katı hale geçerek subuharına yani
gaz haline dönüşür.
3- Subuharı yoğuşarak (Kondensasyon ile) bulutları oluşturur.
4- Yatay ve dikey advektif hava hareketleriyle (Adveksiyon) rüzgârlar, bulutları
Atmosfer’e doğru hareket ettirir.
5- Su damlacıkları bulutlardan çisenti, yağmur, kar ve dolu olarak tekrar yeryüzüne
yerçekimi etkisiyle düşer.
6- Yüksek dağlara düşen yağışla buradaki su, buz hatta buzullara dönüşüp orada
yıllarca kalabilir ya da zaman zaman mevsimlere dayalı eriyebilir. Eriyen buz, buzul, kar ve
bunlara katılan sular yüksek dağlık kesimde tekrar süblimasyona yani su tekrar tekrar donup
çözülebilir; hatta buradan tekrar buharlaşabilir. Aynı şekilde buzullar eriyip tekrardan
kristalleşerek buzul buzuna dönüşerek katılaşabilir.
7- Zemin (Litosfer) üzerindeki su, yüzeysel sellenmeler (seyelan), akarsu; nehir ve
derelerle akar; bu suyun bir kısmı bataklık, göller ve çanaklarda toplanır. Öncelikle
yamaçlarda yüzeysel sellenmeleri (seyelan) oluştururlar. Bu yüzeysel sellenme suları
birleşerek, kendilerine birer kanal açarak buralarda akmaya çalışır ve açtıkları bu kanalları
genişleterek akarsu yataklarını oluştururlar; bunların gelişmesiyle akarsu derine, yana ve
geriye aşınımla yatakları gittikçe genişler ve oluşturdukları çeşitli vadi tiplerini takip ederek
büyük nehirleri (Foto 37) oluştururlar. Suyun bir kısmı burada da yine buharlaşabilir. Göllerin
gidegenleri varsa buradan su tekrardan yeni bir yolculuğa akarsularla çıkabilir. Zemine sızıp
yeraltına geçebilir, ya da kapalı havza göllerinde depolanır. Tabi ki kapalı havzalardaki göl
suları hızla buharlaşabilir.
8- Suyun bir kısmı seyahatine devam ederken; bitkiler yüzeydeki, yeraltındaki,
toprakaltındaki suyu, kök aracılığıyla bünyesine alır; hatta aldığı suyu tekrar terleme
(Evapotranspirasyon) ile yapraklarıyla havaya geri verir (Atmosfer).
9- Su daha sonra, toprak ve anakaya çatlakları tarafından yeraltına gönderilerek
zemin tarafından emilir. Yeraltında akarsular oluşur ve bu sular su hazneleri ve akiferlerinde
birikir. Bir kısmı minerallerce zenginleşerek fiziksel ve kimyasal olayları takiben tekrar su
kaynakları (Hidrosfer) şeklinde yeryüzüne ulaşır.
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10- Bu sırada yeryüzünde sadece bitkiler değil; hayvanlar ve insanlar da ihtiyaçları
oranında bu sulardan faydalanırlar. Özellikle insan su ve akarsu kenarlarına kasaba ve
kentlerini kurmuştur, yaşamını genelde buralarda sürdürür; sulardan içme, sulama, kullanma,
sanayi ve enerjide yararlanır.
11- Su, yer’in geosferlerinden litosferin üst kısmı litosfere kadar ulaşabilir; ardından
tekrar okyanus diplerinde denizaltı volkanizması şeklinde okyanus sularına volkanik buhar
olarak çok az da olsa katkıda bulunur.
12- Sonuç olarak; tüm sular döngüyü tamamlayarak tekrar okyanus ve denizlere
ulaşırlar.

Şekil 76 – Dünya’daki okyanuslar (http://www.free-world-maps.com/physical-worldmaps’dan düzenlenerek).

230

Foto 37 – Dünya’nın yüksek akıma sahip nehirlerinden biri olan Güneydoğu
Asya’daki Mekong Nehri (http://wwf.panda.org/wwf_news/?200000/Conserving-the-MightyMekong-River#).

9.3. Hidrolojik Döngüdeki Tanımlar
Nem: Atmosferde bulunan subuharına nem denir.
Kondensasyon (Yoğuşma=Yoğunlaşma): Havadaki subuharının sıvı ya da katı hale
dönüşmesine yoğuşma denilir. Yoğuşmanın oluşabilmesi için havanın nem bakımından
doyma noktasını aşması gerekir, bu aşıldığında hava subuharının fazlasını taşıyamaz ve fazla
olan subuharı sıvı veya katı hale dönüşür. Yani yerçekiminin etkisiyle soğuma derecesine
göre yağmur, kar, dolu şeklinde yeryüzüne geri döner.
Süblimleşme (Süblimasyon): Sıcaklık 0°C’nin altına düşünce su, donarak sıvı halden
katı hale geçer. Bazen de ani sıcaklık değişimleri ile katı halden doğrudan gaz haline ya da
gaz halinden katı hale geçer ki bu olaya süblimleşme (=süblimasyon) denir.
Erime: Tatlısuların katı halden 0°C derecenin üzerine çıkarak sıvı hale dönüşmesine
erime denir. Tuzlu sularda bu değer -4°C’dir.
Evaporasyon (Buharlaşma): Genel anlamda bir sıvının (örneğin suyun) sıvı halden
gaz haline geçmesi olayına evaporasyon (buharlaşma) denilir. Yeryüzünde varolan okyanus,
deniz, göl, akarsu, buzul, buz örtüsü, sürekli kar ve bataklık gibi su kütlelerinin yüzeyinden,
zaman, süre ve miktarı yerden yere göre değişen ve ısınan suların sıvı halden gaz haline
geçmeleri olayına buharlaşma (evaporasyon) denir.
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Evapotranspirasyon (Terleme): Suyun büyük su haznelerinin yüzeyinden
buharlaşmasına evaporasyon; bitkilerin özellikle yaprakları gibi bitki yüzeyinden olan
buharlaşmaya ya da terlemeye ise evapotranspirasyon (=terleme) adı verilir.
Sızma (Sızıntı): Yağışlarla yeryüzüne düşen suların bir kısmı akışa geçer, bir kısmı
buharlaşır, bir kısmı bitkiler tarafından tutulur, bazen de bir kısmı insanlar tarafından yapılan
barajlar vb. mühendislik yapılarında sulama, içme, kullanma amaçlı tutulabilir. Yüzey
sularının bir kısmı da kayaların yarık, çatlakları vasıtasıyla yeraltına geçerek hazne kayalarda
akiferlerde toplanır. Suyun bu yeraltına geçme olayına sızma (sızıntı, filtrasyon) adı verilir.
Akifer: Yeraltısuyu içeren tabakalara veya haznelere akifer denir.

9.4. Dünyanın Suyu Nerededir?
Aslında bu konu başlığımı, bu konuda “Dünya’nın Tatlısu Kaynakları” bölümünü
yazan İgor Shiklomanaov saygıyla biz de aynı tutmakla birlikte; aslında “Dünya’nın Suları
Nerelerdedir?” olsa daha uygun olabilirdi. Dolayısıyla bu kez Dünya’daki tatlı ve tuzlu
rezervlerinin nerelerde olduğunu olduğunu bunların yüzölçüm ve yüzdelerini irdeleyeceğiz
(Geick 1993’e göre; http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html’den)(Şekil 77 ve Tablo 5):
Tablo 5’de “Dünya Toplam Su Rezervi”ne bakıldığında; bunun % 96,5 Okyanus ve
Denizlere aittir ve Dünyada 1.388.000.000 km3 hacim kaplar. Geriye kalan neredeyse eser
miktarda kalan % 3,5’luk miktarın ise, % 0,9’unu okyanus ve denizlerin yanısıra, kapalı
havzalarda yer alan tuzlu yüzey suları (12.800.000 km3) ve tuzlusu gölleri (85.400 km3) ile
bataklıklar (11.470 km3) gibi sahalardaki sular kaplarken ve bunların su hacmi 12.896.870
km3 iken; geriye tatlısular olarak sadece % 2,5 gibi bir değer; akarsular, tatlısu gölleri gibi
yüzey suları, topraktaki nem, atmosfer nemi, buzullar ve buz örtülerinden oluşan geriye kalan
tüm su kaynaklarını kapsar ve bunların toplam su hacmi de yaklaşık 35 milyon km3
(35.016.520 km3).
Tablo 5’de Tatlısu Grafiği incelendiğinde; dünya genelinde toplam % 2,5 oranındaki
suyu % 100 kabul ettiğimizde bu “Tatlısular”ın; % 68,7’si buzullar ve buz örtülerinden
(24.064.000 km3)(Şekil 78), % 30,1’i tatlı yüzey sularından (10.530.000 km3) ve geriye kalan
% 1,2’si kaynaklar gibi yüzey ve diğer tatlısulardan oluşur.
Tablo 5’de Yüzey Suları ve Diğer Tatlısular incelendiğinde, Dünya’daki Tatlısuların
% 1,2’sini % 100 kabul ettiğimizde bu “Yüzey/Diğer Tatlısuları”n; % 69’unu yüzey buzu ve
sürekli don, % 20,9’unu tatlısu gölleri (91.000 km3), % 3,8’ini toprak nemi (16.500 km3),
%3’ünü atmosferdeki nem (12.900 km3), %2,6’sını bataklık ve sazlıklardaki tatlısular (11.470
km3), % 0,49’unu nehir suları (2120 km3) ve % 0,26’sını canlılar (bitkilerdeki sular) kapsar.
Sonuçta; Dünya üzerindeki suyun % 97’sini okyanus ve denizlerdeki; bir diğer
yeryüzündeki tuzlu su ortam sularını kattığımızda % 97,5 gibi değerle canlı kullanımına pek
de elverili olmayan sular kaplar. Dünya’da toplam yaklaşık 1.351.966.000 km3 su hacmi
oluştururlar. Döngüdeki geriye kalan % 2,5 değerindeki Tatlısuları oluşturan kısım ise canlı
232

yaşamı için özellikle flora-fauna dengesi ve dolayısıyla insan yaşamı için çok değerlidir.
Bunların toplamı ise 35.000.000 km3tür.

Şekil 77 –Yüzde değerleriyle Dünya’nın Sularının Bulunduğu Lokaliteler Grafiği
(http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html)
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Tablo 5 – Dünya Su Dağılımı Tablosu (Geick 1993’e göre;
http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html’den düzenlenerek).
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Şekli 78 – Dünya’daki % 2,5’luk tatlısuların % 68,7’sini oluşturan buzullar ve buz
örtülerinden ikisi: güney kıtasını meydana getiren Antarktika (solda) ve kuzey kutup
bölgesindeki Grönland (sağda) (http://www.nasa.gov/content/goddard/antarctic-sea-icereaches-new-record-maximum).
Tablo 6 – Dünyadaki çeşitli rezervuarlarda (Su haznelerinde) bulunan suyun tipik
kalma süreleri (http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8b.html)

Tablo 6’da Dünya’daki büyük rezervuarlarında (su haznelerinde) suyun tipik kalma
süresini açıklar. Su, nehirlerde her ortalama 16 günde bir yenilenir. Ortalama nehir yatağında
kalma süresi 2 ile 6 ay arasında değişir. Atmosferdeki su, her 8 günde bir tamamen değişir,
dolayısıyla bir dönüşüm olur. Yerine yavaş oranda büyük göller, buzullar, okyanuslar,
denizler ve yeraltısuları meydana gelir. Bu rezervuarlardaki yer değiştirme yüzlerce hatta
binlerce yıl sürebilir. Buzullarda 20-100 yıl, Sığ yeraltı sularında 100-200 yıl, derin
yeraltısularında 10.000 yıl, göllerde ise 50-100 yıl sürelerinde değişimler olur. Buralarda
dikkat edilirse süre yıllıktır. Suyun aylık olarak kalam süreleri ise; mevsimli kar örtülerinde 26 ay, toprak nemi olarak 1-2 ay arasındadır. Bu kaynakların bazıları (özellikle yeraltısuları)
kendilerini yenileme sürelerini aşan oranlarda insanlar tarafından kullanılır. Su haznelerinin
(rezervuarların) kullanımının bu tipi, yenilenemeyen etkin su tipini yapar.
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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
9.Konuda, hidrolojik tanımını şekil üzerinde kavramlarını öğrendikten sonra,
hidrolojik döngünün Dünya üzerindeki oluşum ve gelişim sürecini, bu sırada geçen teknik
terimleri sunmaya çalıştık ve kavramları tartışmaya açtık. Dünya’nın suyu neredeir? Başlığı
ile tuzlu ve tatlı suların bilhassa graikler üzerinde nerelerde olduğunu sunduk.
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Bölüm Soruları
1) Dünya'daki su (H2O) sürekli hareket halindedir ve doğal su hareketi aynı zamanda
“……………………………..” olarak da bilinir.
a) Hidrolojik Döngü
b) Azot Döngüsü
c) Kaya Döngüsü
d) Oksijen Döngüsü
e) Enerji Döngüsü
2) Dünya’daki suyun büyük çoğunluğunu oluşturan tolamın % 96,5 kadarı nerededir?
a) Okyanuslarda
b) Buz/Buzullarda
c) Göllerde
d) Akarsularda
e) Atmosferde
3) Aşağıdakilerden hangisi hidrosferin elemanlarından birisi değildir?
a) Akarsu
b) Göl
c) Yeraltısuyu
d) Su
e)

Okyanus

4) Aşağıda verilen dünyadaki çeşitli rezervuarlarda (Su haznelerinde) bulunan suyun
tipik kalma sürelerine göre hangisi göllerde suyun kalma süresini verir?
a)1-2 ay
b) 10.000 yıl
c) 100-200 yıl
d) 20-100 yıl
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e) 50-100 yıl
5) Hidrolojik döngüde yoğuşmaya başka ne isim verilir?
a) Evaporasyon
b) Kondensasyon
c) Evapotransprasyon
d) Süblimasyon
e) Filtrasyon
6) Dünya’da 5 okyanus bulunur. İfadesi doğru mu? Yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

7) Dünya’da mevcut 5 okyanusun isimlerini yazınız:
1)…………………..
5)…………….

2)………………

3)……………………

4)……………….

8) Tuzlu sularda erime ya da donma kaç dereceden itibarendir?
a) 0°C
b) -1°C
c) 2°C
d) 3°C
e) 4°C
9) Aşağıda verilenlerden hangisi dünyadaki çeşitli rezervuarlarda (Su haznelerinde) bulunan
suyun tipik kalma sürelerine göre buzullarda suyun kalma süresini verir?

a) 1-2 ay
b) 10.000 yıl
c) 100-200 yıl
d) 20-100 yıl
e) 50-100 yıl
10) Dünya’daki % 2,5’luk tatlısuların % 68,7’sini oluşturan buzullar ve buz
örtülerinden ikisi genel olarak nerede yayılış gösterir?
240

1) …………………………….

2)………………………

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)d, 4)e, 5)b, 6)Doğru, 7) 1-Büyük Okyanus, 2-Atlas Okyanusu, 3-Hint
Okyanusu, 4-Kuzey Okyanusu, 5-Güney, 8)e, 9)d, 10) 1-Antarktika, 2-Grönland
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10. HİDROSFER’İN ELEMANLARI VE SU SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Hidrosfer’in Elemanları
10.2. Su Sorunları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hidroloji nedir? Tanımlayınız.
2) Hidrografya nedir? Tanımlayınız.
3) Hidrosfer’in elemanlarını sıralayınız.
4) Okyanusların özelliklerini anlatınız.
5) Denizlerin özelliklerini anlatınız.
6) Akarsularda akıma etki eden faktörler nelerdir? Anlatınız.
7) Dünyada kaç çeşit göl oluşum tipi vardır? Bir tabloda gösteriniz.
8) Kaç çeşit akifer vardır? Çizerek anlatınız.
9) Dünya’daki su sorunlarına örnekler veriniz.
10) Fırat-Dicle nehirlerinin oluşturduğu havzanın problemlerini anlatınız.
11) Dünya’da sizin bildiğiniz su problemi olan bir sahanın özelliklerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hidrosfer’in Elemanları ve
Su Sorunları

Hidrosfer’in Elemanları
konusunu kavramak ve
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Hidrosfer’in Elemanları ve
Su Sorunları

Su Sorunları konusunu
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Hidroloji

•

Hidrografya

•

Hidrosfer

•

Hidrosfer’in Elemanları

•

Okyanuslar

•

Denizler

•

Akarsular

•

Göller

•

Kaynaklar

•

Yeraltısuları
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10.1. Hidrosfer’in Elemanları
Hidrosfer, yani suküre 2 şekilde ele alınıp incelenebilir: Bunlardan ilki Hidrografya
(Sular Coğrafyası); diğeri ise Hidroloji (Su Bilimi)’dir.
Sular Coğrafyası anlamına gelen Hidrografya; okyanuslar, denizler, akarsular, göller,
bataklıklar ve kaynaklardan oluşan yerüstü sularının ve aynı zamanda yeraltı sularının
oluşumunu ve dağılışını araştıran insan yaşamına etkisini nedenleriyle birlikte inceleyen bilim
dalıdır. Daha çok sosyal bilimler içinde yer alır.
Hidroloji ise; su bilimi’dir. Dünya üzerindeki okyanus, deniz, akarsu ve göl sularının
mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceler. Daha çok mühendislik bilimleri
içinde yer alır.
Yer Sistemleri dersi, COĞRAFYA konuları içinde bulunması nedeniyle burada da
Hidrografya (Sular Coğrafyası) konusu içindeki sular, yani hidrosfer’in elemanları bir coğrafi
metodoloji içinde ele alınacaktır:

10.1.1. Okyanuslar Ve Denizler
Dünyanın mevcut suyunun % 96,5’u okyanus ve denizlerde toplanmıştır. Okyanus ve
denizler yeryüzünün 2/3’lük kısmı olan % 70,8’ini yani 510 milyon km2sini kaplar. Bunun
361,9 milyon km2si okyanuslara aittir. Kalan 148,1 km2si denizlere aittir. Okyanus ve
denizler, yeryüzünün çukur kesimlerini dolduran birbirleriyle ilişkili su kütleleridir. Kıtalar
ise, bu büyük su kütleleriyle çevrilmiş kara parçalarıdır. Yeryüzünde geniş alan çok geniş alan
oluşturan büyük su kütlelerine okyanus, sınırlarının belirgin olduğu daha dar alanlı
bölümlerine de deniz denir (Kurter, 1977; Güneysu, 1991; Encyclopedia of Earth, 2015):
Okyanusların Genel Özellikleri (Tablo 7)(Şekil 79):
1- Okyanusların denizlere göre çok daha geniş alanları vardır (Örneğin; Atlas
Okyanusu 85 milyon km2 alana sahipken; bir kolu olan Afrika, Avrupa, Asya’yı birbirinden
ayıran Akdeniz 2,5 milyon km2).
2- Okyanusların ortalama derinlikleri yüksek değerler gösterir (Okyanusların
ortalama derinliği 3688 m’dir.)
3- Okyanusların birbirleriyle olan ilişkileri çok geniştir.
4- Farklı kıtalara sahilleri bulunur.
5- Okyanusların büyük bir bölümü güney yarımküresinde; daha az bir kısmı ise
kuzey yarımküresinde bulunur. Bu nedenle, güney yarımküresine “Okyanuslar Küresi”,
kuzeye de “Kıtalar ya da Karalar Küresi” de denilir.
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6- Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Kuzey
Okyanusu (Kuzey Denizi=Kuz Buz Denizi) diye yeryüzünde 5 farklı okyanus vardır. İlk üçü
iyi bilenen, lâkin son ikisi daha çok diğerlerinin kuzey ve güney kutbuna doğru devamları
olarak okyanus diye değil de deniz olarak açıklanabilir. Buna gerekçe olarak özellikle Kuzey
Buz Denizi’nde bir kısımlarının donmuş denizi oluşturmasının yanısıra, alanlarının da
diğerlerine göre daha düşük değerler sunması nedeniyledir. Bu sebeple Büyük Okyanus 168
milyon km3 ve % 46,6 yüzde oranı ile en geniş okyanusu oluştururken; yaklaşık 15,6 milyon
km3 ve % 4,3 yüzde oranı ile Kuzey Okyanusu en küçük okyanusu oluşturur.
7- Yaklaşık 670 milyon km3 hacmi ve % 50,1 oranıyla Büyük Okyanus en büyük
okyanus hacmine sahipken; Kuzey Okyanusu 18,75 milyon km3 hacmi ve % 1,4 oranı ile en
küçük su hacmine sahip okyanustur.
8- Yaklaşık 3970 m ortalama derinliği ile Büyük Okyanus, yine en derin
okyanusken; Kuzey Okyanusu 1205 m derinliği ile en ortalama derinliğe sahip okyanustur.
9- Kıyı çizgisi uzunluğu da benzer özellikler gösterir. Büyük Okyanus 135.663 km
uzunluğu ile ilk sırayı alırken; Kuzey Okyanusu 45.389 km’dir (Türkiye Kıyılarının uzunluğu
ise 8.333 km’dir).
Denizlerin Genel Özellikleri:
1- Denizler daha çok okyanusların kenarında bulunur ve okyanuslara göre sınırları
daha belirgindir.
2- Bazı özel iklim koşullarında bulunduklarından belli özelliklere sahiptirler.
3- Topografik ve hidrografik özelliklerine göre denizler 4 çeşittir:
a) Kıtaların kenarındakiler: Kenar Denizler (Güney Çin Denizi, Japon Denizi)
b) Kıtaları birbirinden ayıranlar: Kıtalararası Denizler (Akdeniz, Bering Denizi)
c) Bir boğazla ayrılıp doğruca okyanusa açılanlar: İç Denizler (Ege Denizi,
Karadeniz)
d) Navigasyon kontrolü tek bir ülkeye ait olanlar: Kapalı Denizler (Marmara Denizi)
Tablo 7 – Yeryüzündeki Okyanusların Tablosu (Encyclopedia of Earth, 2015’a göre;
https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean’dan 2015’den düzenlenerek).
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Şekil 79 – Yeryüzündeki okyanusların ve başlıca denizlerin dağılış haritası (Kocataş,
1986’ya göre; Güneysu, 1991’den düzenlenerek).

10.1.2. Akarsular
Kara yüzeyi üzerine düşen yağışlardan meydana gelen suların topografya yüzeyinde
kanalize olmaları ve tekrardan bu sahalarda suların aşındırması sonucu doğal kanal ve oluklar
oluşmakta ve bu olukların, kanalların genişlemesi ile bir drenaj ağı kurulmaktadır. İşte yer
yüzeyinde vadi ve yatak gibi doğal oluk ve kanallar içerisinde akan sulara akarsu denilir.
Akarsuların oluşumunda rol oynayan başlıca faktör yağış’tır. Toprağa veya anakayaya
ilk yağmur damlacığının düşmesiyle (1)damla erozyonu başlar. Bir sağanakta bu damlalar
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birleşerek (2)yüzeysel sellenmeyi oluşturur ve yamaçları aşındırmaya başlar. Bundan sonraki
aşamada artık sel yarıntılarının bileşmesiyle (3)oluk (=rill) erozyonu başlar oluklar (=rill’ler)
oluşur. Bu oluklar gittikçe büyüyerek hendeklere (=gully)’lere dönüşür. Hendek erozyonu
(=Gully erozyonu) ile süreç devam eder. Sonunda yağmur sularının buharlaşmayan veya
sızma yoluyla yeraltına geçmeyen bölümü (4)hendekler (gully)’lerde selcikler meydana
getirerip bunların birleşmesiyle yan kollar ve ardından da ana akarsu yatakları oluşur ve
bunlar akarsuları doğrudan beslemektedir.
Akarsular; uzunluk, akış şekli ve süresi, akım değeri gibi değişik özelliklerine göre
sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmalara göre; bütün yıl akışa sahip akarsulara sürekli
akarsu, kurak mevsimde kuruyanlara ise, geçici akarsular ya da mevsimlik akarsular denilir.
Akarsular aktıkları vadilerindeki yataklarında vadinin eğiminin takiben kütle halinde
ve bir takım dönüş hareketleri yaparak akmaktadırlar. Bir akarsuyun, birim zamanda katettiği
mesafe onun hızını oluşturur; bu hız m/sn (ok. metre/saniye) olarak tanımlanır. Bir akarsuyun
hızı üzerinde çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Güneysu,
1991)
1- Akarsu yatağının eğimi
2- Akım miktarı
3- Su kütlesinin
4- Zemine sürtünme
5- Vadi şekli’dir.

10.1.2.1. Akım Ve Akıma Etki Eden Faktörler
(Güneysu 1991; Hoşgören 2013):
Akarsu yatağının herhangi bir yerindeki enine kesitinden bir saniyede geçen su
miktarına akım (debi) denir; m3/sn (metreküb/saniye) ile ifade edilir. Akım üzerine etki eden
faktörler: Başta yağış ve sıcaklık olmak üzere iklim, jeomorfolojik özellikler, zemini
oluşturan kayaç ve toprakların özellikleri, bitki örtüsü, yeraltısuları ve kaynaklar, göller,
antropojenik etkiler’dir.
İklim; yağış ve sıcaklık etkisi ile akıma en fazla etki eden faktörlerdendir. Yağış
miktarı ne kadar fazla ise, aşağıda sıralanan diğer koşullar da uygun olmak koşuluyla akım o
oranda fazla olur. Sıcaklık değerlerinin yükseldiği zamanlarda da buharlaşma artacağından
akım miktarının azalması yönünde değerler görülür.
Jeomorfolojik Özellikler; yükselti, eğim ve bakı’dan oluşur. Yükselti, arttıkça
sıcaklık ve buharlaşma azalmakta yağışlar fazlalaşmakta ve akım oranı artmaktadır. Belirli bir
yükseltiden sonra yağışların kar şeklinde düşmesi ve kar örtüsünün uzun süre arazi yüzeyinde
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kalması akımın düşük değerler göstermesine yol açar. Herhangi bir arazide eğim değerlerinin
fazla olması buharlaşma ve sızmayı azaltacağından akımın artışı yönünden olumlu etki yapar.
Nemli rüzgârlara bakan dağların yamaçları daha fazla yağış alacağından bu sahalarda bulunan
akarsuların akımları da yüksek değerlerde olur.
Zemini oluşturan kayaç ve topraklar; ne kadar fazla geçirimli olurlarsa yüzeysel
akış azalacağından, akım değerleri düşük değerler gösterir.
Bitki örtüsü; yağışın zemine sızmasına imkân sağlaması, dal ve yaprakların yağmur
damlalarını tutarak yağışın akarsuya katılmasını engellemesi nedeniyle, akım üzerinde
olumsuz etki yapar. Bitki kökleri vasıtasıyla zemine sızan suların bir kısmı yine tutulur.
Yeraltısuları’nın yeryüzüne yakın olduğu bölgelerde ve kaynaklar’ın bulunduğu
yerlerdeki akarsulardan sızma yoluyla su kaybı azalacağından akım değerleri yüksek
olmaktadır.
Göller’e girip çıkan akarsuların bir kısmı göllerde biriktiğinde düşük akım dğerine
sahip olurlar. Kar ve buzul/buz ortamına sahip yüksek değerlerden doğan düşük akımlı
akarsular, daha nemli ve alçak bir bölgedeki göllerle buluştuklarında, göl çıkışlarında akım
değerleri artmış olarak yollarını sürdürürler.
İnsan’lar; akarsulardan baraj, gölet, bent gibi farklı amaçlı su kullanımı nedeniyle
suyu çektiklerinden, akarsuyun akım miktarını düşürürler. Ayrıca, bitki örtüsüne zarar vererek
veya bitkiden yoksun bir bölgeyi ağaçlandırarak da o bölgede yeralan akarsuların akımları
üzerinde etkili olurlar. Zaman zaman taşkın karakterli akarsuların kenarlarına setler yaparak
antropojenik etkiyle sel ve taşkınları da engelleyebilirler.

10.1.2.2. Rejim Ve Rejime Etki Eden Faktörler
(Güneysu 1991; Hoşgören 2013):
Akarsuların yıl içindeki akım değişimlerine rejim denir. Akım değişimleri doğrudan
akarsuların beslenmeleri ile ilgili olaylar sonucu oluşmaktadır. Akım azalıp çoğalmaları ve
akarsu seviyesindeki değişiklikler birçok akarsuda, yıl içerisinde mevsimler boyu bir yükselip
bir alçalır. Akarsu rejimlerindeki bu yıllık oynamalar, uzun yıllar boyunca (en az 30-50 yıl
arasında) izlenip ortalamaları alınarak akarsuların rejim tipleri oluştururlur.
Akarsularda rejim tipleri; basit rejimler ve karmaşık rejimler olmak üzer 2 ana gruta
toplanır. Basit rejimlerde, akarsu üzerinde tek bir faktör (Örneğin; yağmur); Karmaşık
rejimlerde ise, birden fazla faktör (Örneğin; yağmur, kar ve buz/buzul erimeleri, gideğenler,
kaynaklar ve yeraltı suları vb.) etkili olmaktadır. Bu faktörlere dayalı olarak; basit rejimlerde
akarsularda yağışın arttığı dönemlerde bir yükselme, bir de alçalma dönemi görülür. Buna
karşılık karmaşık rejimlerde birden fazla (en az 2) alçalma ve yükselme dönemleri görülür ve
bunlar farklı dönemdeki faktörlerin akarsudaki yanısmasını gösterir (Tablo 8).
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10.1.2.3. Taşkın ve Çekikler
(Güneysu 1991; Hoşgören 2013):
Taşkınlar; akarsuların su kütlelerinin artması ve su seviyelerinde yıllık ortalama
değerin son derece yükselmesiyle meydana gelen olaylardır. Taşkın olayı sırasında akarsuyun
hızı ve yükü artmakta ve artan su kütlesi akarsu yatak kapasitesini aşarak taşmakta, çevreye
yayılıp zarar vermektedir. Taşkınların meydana gelmesinde özellikle sağanak şeklinde yağan
şiddetli yağışların büyük önemi vardır. Kar, buz ve buzulların erimeleri sonucu oluşan
taşkınlar da, sağanaklar kadar önemli olmakla birlikte ikinci sıradadırlar. Taşkınlar tarım
alanlarını, yerleşme bölgelerini, köprü, karayolu, demiryolu gibi mühendislik yapılarını tahrip
ederek mal ve can emniyeti bakımından olumsuz etkiler yaparlar. Bu nedenle taşkına
uğrayabilecek alanların kontrol altına alınması ve gerekli önelmelerin alaınması gerekir.
Çekikler; akarsularda yılın belirli dönemlerinde su seviyesinin normalin oldukça
altına düşmesi olayıdır. Çekiklerin oluşmasındaki ana neden akarsuyun beslenme
yetersizliğidir. Bu ise, yağışların azlığı veya tamamen durması, kar şeklindeki yağışlar,
şiddetli buharlaşma gibi iklim olayları sonucu meydana gelmektedir.
Tablo 8 – Dünyadaki başlıca akarsu rejimi tipleri (Hoşgören, 2013: 82’den).

10.1.2.4. Akarsulardan yararlanma
(Güneysu 1991; Hoşgören 2013):
İnsanlar, gerek içme ve gerekse kullanma suyu amacıyla akarsulardan
faydalanmaktadırlar. Akarsular; endüstriyel su ihtiyacının karşılanmasında, elelktrik enerjisi
elde edilebilmesi için üzerlerinde hidroelektrik santarlleri ve barajların kurulmasında,
hayvancılık, tarım, turizm gibi alanlarda kullanılmaları bakımından büyük öneme sahiptir. Bu
nedenle, tarih çağları içinde insanoğlu, avcı-toplayacılıktan yaklaşık 10.000 önce tarım
toplumuna geçmesi nedeniyle akarsu kenarlarını yerleşim yeri olarak kullanmasının
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nedenlerinden de biridir. Konumuz gereği, burada hidrosfer ile litosfer keşisirken;
antropojenik karakter nedniyle 4 büyük geosfere antroposfere ilave olur.

10.1.2.5. Dünya’daki Başlıca Büyük Akarsular
Şekil 80-82 ve Tablo 9 incelendiğinde boylarının uzunluğu 6.000 km aşan 4 akarsu
bulunur. En büyükten itibaren sırasıyla bunlar; Amazon, Nil, Yang-çe, Mississippi
nehirleridir. Amazon Nehri; 6992 km ile Dünya’nın en uzun akarsuyudur. Bunlar, eski dünya
çekirdeklerinin/kıtalarının üzerine yerleşmiş ve onları aşındırmayı sürdüren, -litosfer ile
hidrosfer ilişkisinin belirgin olarak izlendiği- büyük nehirlerdir: Güney Amerika’da Amazon
Nehri (Şekil 81), Afrika’da Nil Nehri, Asya’da Yang-çe Nehri (=Gökırmak) ve Kuzey
Amerika’da Mississippi Nehri’dir. Ayrıca 9 nehrin ise, havzalarının genişliği 2 milyon km2 yi
aşar ve bu akarsular ise 9 tanedir (Bunların havza alanı, Türkiye yüzölümünün 2,5-3 katından
çok daha fazladır). Büyükten küçüğe bunlar; Amazon, Nil, Kongo, Obi-İrtiş, Mississippi,
Parana, Yenisey, Lena, Nijer nehirleridir. Bunlardan yine Amazon Nehri, 7.050.000 km2
yüzölçümü ile Dünya’nın en geniş havza alanına sahip akarsuyudur. Dünya’nın en geniş
yüzölçüme sahip ülkesi olan Rusya Federasyonu (17.1 milyon km2)’nun alanı bunun 2,5
katıdır. Amazon Nehri bir üçüncü özelliği ile yine ilk sırayı alır: 209.000 m3/sn akımı ile
Dünya’nın en güçlü akıma sahip akarsuyudur. Onu çok gerilerden ve daha düşük akımlarıyla,
yaklaşık 31.000 m3/sn ile Yang-çe ve Madeira nehirleri izler.

Şekil 80 - Dünya’nın (uzunluğu, havza alanı ve debisi) Büyük Akarsu Havzaları
(UNEP’e göre; www.golearngeo.wordpress.com’dan).
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Tablo 9 – Dünya’daki Büyük Nehirler Tablosu
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rivers_by_length).
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Şekil 81 - Çeşitli kıtalardaki taşkın rejimli büyük akarsuların akım diyagramları
(http://www.fao.org/docrep/003/t0537e/T0537E02.htm).

10.1.3. Göller
Karalar üzerinde çukur yerleri veya çanakları doldurmuş olan ve belli bir akıntısı
olmayan durgun su kütlelerine göl denir. Dünya üzerinde büyüklü küçüklü onbinlercesi deniz
seviyesinden dağların yüksek kesimlerine kadar hemen her yerde bulunabilen göller, gerek
hidrolojik, gerekse bulundukları klimatik, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerine göre
farklılıklar göstermektedir (Şekil 82). Hazar Denizi (-28 m) ve Lut Gölü (-394 m) gibi Bazı
göller ise; deniz seviyesinin altında da olabilir.

Şekil 82 - Dünya’nın büyük akarsuları ve gölleri haritası (www.mapofworld.com).
Hazar Denizi (ing. Caspian Sea) dilimizde de “deniz” olarak ifade edilmesine
rağmen; günümüzde denizlerle bağlantısı olmayan bir göl olup, Dünya üzerindeki en büyük
göldür ve yüzölçümü 436.400 km2dir. 78.200 km3 göl suyu hacmi ile de en büyük hacimli
gölüdür. Aynı zamanda, Hazar Denizi 1199 km uzunluğu ile en uzun gölüdür ve -28 m deniz
seviyesinin aşağısında bulunur; bir kriptodepresyondur. Büyük göller sıralamasında ise,
Afrika’daki Victoria Gölü deniz deniz seviyesinden yükseltisi +1134 m ile Dünya’daki en
yüksek göllerden biridir. Asya’daki Baykal Gölü ise Dünya’da en derin göldür ve en derin
yeri 1637 m’dir. Dünya’nın en büyük yüzölçümlü, hacimli, derin ve uzun 10 gölüne
bakıldığında; bunların 5’i Kuzey Amerika’da, 3’ü Afrika, 2’si Asya kıtasında bulunur (Tablo
10).
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Tablo 10 – Dünya üzerindeki başlıca büyük göller (Güneysu 1991; Hoşgören
2013’den düzenlenerek).
Gölün Adı Yüzölçümü (km2) Yükseltisi (m)

Derinliği (m)

Göl hacmi (km3)

Uzunluk (km)

Bulunduğu Kıta
Hazar

436.000

- 28

1025

78.200

1199

Superior

82.100

183

406

12.100

616

K.Amerika

Victoria

68.800

1134

84

2.750

322

Afrika

Huron

59.600

177

229

3.540

332

K.Amerika

Michigan

58.000

177

281

4.900

494

K.Amerika

Tanganika

32.600

773

1470

18.900

676

Afrika

Baykal

31.500

455

1637

23.600

636

Asya

Büyük Ayı

31.000

119

446

2.236

373

K.Amerika

Malawi (Nyassa) 29.500

473

706

8.400

579

Afrika

Büyük Esir

152

614

1.560

480

K.Amerika

27.000

Asya

Not: Aral Gölü, 1990’lara kadar Dünya’nın yüzölçümü bakımından 60.000 km2 alanıyla 4. büyük gölü
iken; yanlış arazi kullanımı nedeniyle alanı ¼’lere kadar azalmıştır.

Jeomorfolojik özelliklerine ve oluşumlarına göre göller 3 grupta toplanır (İnandık,
1965; Hoşgören 2013’den)(Tablo 11): Bunlardan tektonik, buzul, karstik, krater, meteorit
göllerinden meydana gelen ilk sıradaki (1)yerlikaya Gölleri tamamen anakaya üzerinde
gelişmiş göllerdir. Dünyadaki göllerin çoğu bu grupta yer alır. Bunun yanısıra 2. sıradaki
(2)set gölleri ise; bulundukları çanağın lâv, alüvyon, heyelan, traverten, birikinti konisi gibi
materyellerle vadi veya çanakların önünün tıkanması sonucu setin gerisinde suların
toplanması sonucunda bu gruptaki göller oluşur. 3. Gruptaki göller ise (3)relikt göller’dir.
Bunlar, günümüze ait olmayan, önceki jeolojik devirlerde meydana gelmiş, eski iç denizler
gibi çok geniş su kütlelerinin kalıntılarına karşılık gelen göllerdir. Relikt göllere örnek olarak;
Asya kıtasındaki Hazar ve Aral gölleri verebiliriz. Bu göller, Üst Miyosen’de (SarmasiyenPonsiyen’de) oluşan ve bugünkü Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölü havzalarını içine alan
çok geniş bir sahayı kaplamış bulunan eski bir iç denizin kalıntılarını meydana getirirler.
Tablo 11 – Oluşumlarına Göre Göl Tipleri (Hoşgören, 2013).

YERLİKAYA GÖLLERİ

SET GÖLLERİ

Tektonik göller

Lâv seti gölleri

Buzul gölleri

Alüvyon seti gölleri

Karstik göller

Heyelan set gölleri

Krater gölleri

Kıyı set gölleri (Lagün’ler)

Meteorit Gölleri

Moren set gölleri

RELİKT GÖLLER

Buzul set gölleri
Traverten set gölü
Resif gölleri
257

Birikinti seti gölleri
Yapay set gölleri (Baraj gölleri, göletler)
Göl sularının içinde karbonatlar, klorürler, sülfatlar gibi çeşitli bileşiklerin varlığına
dayalı göl suları tuzlu, sodalı ve acı; buna karşın bu bileşiklerin pek az bulunması durumunda
göl suları tatlı olur.
Göl suların seviye değişmeleri; göl su hacmindeki azalma ve çoğalmaların sonucu
meydana gelmektedir. Bu gibi durumlar gölün beslenmesi, boşalması ve buharlaşmasıyla ile
ilgilidir. Gölleri beslenme kaynakları; göle ulaşan akarsular, sel suları, yüzeysel sellenmeler,
kaynaklar ve göle düşen yağışlardır. Göllerin kayıpları ise, buharlaşma ve zemine sızmadan
kaynaklanır. Yıl içinde göllerdeki seviye değişimlernin ortalama durumuna göl rejimi denir.
İçme, kullanma ve sanayi suyu gereksiniminin karşılanması, enerji elde edilmesi, balıkçılık,
avcılık, turizm, ulaşım, spor, eğlence ve rekreasyon alanı amaçlı çeşitli sahalarda insanların
yararına açıktır.

10.1.4. Kaynaklar ve Yeraltısuları
Yeraltısularının doğal yollarla yeryüzüne çıktıkları yere kaynak denir. Kaynaklar,
yaraltı su seviyesinin topoğrafya yüzeyi tarafından kesildiği kesimlerde oluşabildiği gibi,
herhangi bir kırık veya fay düzlemi boyunca tutuklu kalmış yeraltısularının yüzeye çıkması
şeklinde görülürler. Kimyasal bileşimlerine göre; tatlı, tuzlu, kireçli, kükürtlü, demirli
kaynaklar ve madensuları şeklinde kaynak tipleri vardır. Sıcak (termal) ve soğuk kaynakalar;
gayserler ve aralı kaynaklar; akımlarına göre kaynaklar; karstik kaynaklar ve akifer kaynakları
şeklinde çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Akifer; yeraltında bulunan su haznelerine denir.
Akiferlere dayalı 3 çeşit kaynak vardır: Suların serbest olan yeraltısularının topoğrafya
yüzeyiyle kesişmesi sonucu, suların yeryüzüne çıktığı kaynaklara “Serbest akifer
kaynakları” ismi verilir. Buna karşılık, suları yerel geçirimsiz tabakaların üzerinde bulunan
“Tünemiş akifer kaynakları” da tünemiş yeraltısularının topografya yüzeyi ile kesiştiği
yerlerde ortaya çıkarlar. Artezyen kaynakları; suları tutuklu halde bulunan yeraltısularının
herhangi bir kırık, fay sistemi sonucu veya bir boru sarkıtılmayla basınçla yeryüzüne
çıkmasıyla oluşurlar. İnsanlar, kaynakları içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılanmasında,
sanayi, tarım, hayvancılık, ısınma işlerinde kullanır. Bazı kaynaklardan içlerinde yeralan
mineraller nedeni ile tıp sahasında kullanılır. Bunlardan suyu soğuk olanlar içmeler; sıcak
olanlar ise tedavi amaçlı banyolar olarak da kullanılan kaplıca ve ılıca şeklinde yararlanılır.
Bunlara ülkemizden örnek olarak; İstanbul Tuzla içmeleri; İzmir-Balçova Termal Tesisleri,
Yalova ve Gönen (Balıkesir), Sorgun (Yozgat) kaplıcaları verilebilir (Güneysu 1991;
Hoşgören 2013).
Yeraltına sızan suların bir kısmı, yerin nisbeten derin kısımları içine sokularak orada
bulunan geçirimli kayaçların tabaka, gözenek, yarık, çatlak gibi yeraltı boşluklarını tamamen
doldurmuş bir şekilde bulunur. Alt kısımlarından, geçirimsiz kayaların oluşturduğu bir zonla
sınırlanan bu su tabakasına yeraltısuyu ya da taban suyu denir. Asıl yeraltı suyu kütlesini
oluşturan bu suyun üst yüzeyine yeraltısuyu tablası (Su tablası=Taban suyu seviyesi) adı
verilir (Şekil 83). Asıl yeraltısuyu kütlesinin bulunduğu kesimde yerde kayaçların bütün
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boşlukları suyla kaplı olduğundan bu kesime suya doygun zon (saturasyon zonu); su tablası
ile yeryüzü arasındaki yeraltına sızan suların bir kısmı asılı halde kalır, ancak mevcut toprak
ve kayaların bütün boşluklarını doldurmayan bu zona ise havalanma zonu denir. Havalanma
zonu; toprak nemi kuşağı, ara kuşak, kılcal su kuşağı olmak üzere 3 kuşağa ayrılır.
Yeraltısularının asıl kaynağını atmosferden gelen yağmur, kar, dolu gibi yeryüzüne düşen
meteorik sular oluşturur. Yeryüzüne düşen meteorik suların bir kısmının yeraltına geçmesi
olayına sızma (filtrasyon) denilir. Sızan su zemin nemini arttırır ve yüzeyaltı su akışını
meydana getirir. Geriye kalan sular da derinlere sızarak (perkolasyon) yeraltısuyuna
karışmaktadır. Belli şartlar altında birim zamanda zemine sızabilecek maksimum su miktarına
sızma kapasitesi denilir. Sızma kapasitesi; zemininin dokusuna ve yapısına, geçirimliliğe,
nemlilik derecesine, iklim etkisine, bitki örtüsüne, yerşekillerine bağlı olup; bun faktörlerin az
veya fazla olmasıyla da ilişkilidir (Tablo 12)(Güneysu 1991; Hoşgören 1979 ve 2013).

Şekil 83 – Yeraltısuları ile ilgili zonlar ve kuşaklar (Hoşgören, 1979’dan
düzenlenerek).
Tablo 12 - Bir yeraltısuyu haznesindeki (akifer’deki) gelir-gider bilançosunun
unsurları tablosu (Hoşgören, 2013):
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İçerisinde yeraltısuyu bulunduran ve taşıyan kayalara akifer denilir. 3 Çeşit akifer
bulunur. Bunlar; serbet akifer, tünemiş akifer ve tutuklu akifer’dir. Serbest akifer, asıl
yeraltısuyunu içeren ve üst sınırı su tablası tarafından meydana gelen, topoğrafya yüzeyinin
özelliklerine, eğimine, boşalmaya ve boşalma türüne, beslenme koşullarına bağlı olarak
seviyesi değişmesi sonucu oluşan su hazneleridir (Şekil 84). Tünemiş akifer; ana akiferin üst
kesiminde ondan ayrı ve çok daha küçük sahalı, bir kil bandı tarafından tutulan akiferlerdir
(Şekil 84). Tutuklu akifer tipi ise; geçirimsiz iki tabaka arasında yer alır ve basınçlı akifer
ya da artezyen olarak da bilinir. Su, bu 2 tabaka arasında hapsedilmiştir; ancak borular ya da
açılan kuyular ya da kayadan çıkan çatlaklardan yeryüzüne fışkırarak çıkabilir (Şekil 85)
(Güneysu 1991; Hoşgören 1979 ve 2013).
Yeraltısuları özellikle, kırsal nüfusun egemen olduğu yerlerde, yeraltısuları kuyular
vasıtasıyla yeryüzüne çıkartılarak bilhassa sulamada geniş kullanım alanları oluştururlar.
Bunun yanısıra kentlerde ise, sanayi kullanım suyu ve içecek amaçlı olarak yararlanılır.
Zengin yeraltı sularına sahip ülkeler; salgın hastalık ve savaş durumları için bunları rezervde
tutarlar.
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Şekil 84 – Akifer tiplerinden; serbet akifer ve tünemiş akifer’ler (Hoşgören 2013’den
renklendirilerek).

Şekil 85 – Basınçlı akifer ya da artezyen de denilen tutuklu (mahpus) akifer (Hoşgören
2013’den renklendirilerek).
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10.2. Su Sorunları
Konunun giriş (10.1. Hidrosfer’in Elemanları) kısmında sunulan özellikle hidrosferlitosfer-atmosfer ile kısmen de biyosfer ilişkisinin yanısıra; bu konunun ikinci kısmında
hidrografyanın insanla olan ilişkisi dolayısıyla “SU SORUNLARI” ele alınacaktır.
Su, diğer doğal kaynaklardan farklı olarak, yaşamın ana unsuru oluşturduğundan;
ekonomik değerinin yanında, sosyal bir nitelik taşımakta ve bu özelliği ile teknik verilerden
soyutlanarak politik amaçlar için kullanılmaya çok uygun bir ortam oluşturmaktadır.
Belirtilen çerçevede değerlendirilme yapıldığında, karmaşık bir ekonomik ve sosyal
coğrafyaya sahip Dünya’daki ve özellikle Ortadoğu’daki su sorunlarının bir bölümünün,
çeşitli politik amaçlarla yapay olarak yaratılan sorunlar olduğu da görülmektedir. Gerçek ve
yapay sorunları birbirinden ayırabilmek bölgede yer alan sular arasındaki arasındaki
hidropolitik ve teknik temel farklılıkları ortaya koymak gerekebilir.

10.2.1. Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası
Fırat ve Dicle nehirlerinin kullanımına ilişkin yanlış yorumlar ve yayınlar her zaman
yapılmaktadır. Su tutulma aşamasında Fırat üzerinde yapılan Atatürk Barajı’ndan teknik
nedenlerle bir ay süre ile su verilmemesi, Türkiye’nin kasıtlı bir davranışı olarak dünyaya
yansıtılmıştır. Kaynaklarını Türkiye’den alan ve tamamına yakını Türkiye topraklarından
kaynaklanan Fırat Nehri sularının yarısı Suriye ve Irak’a verilmekte iken; bu konuyu
belirtmek yerine “Türkler’in Arab Sularına el koydukları” iddia edilmiştir. Oysa konu, bu
barajın yapımındaki su tutma olayından başka bir şey değildi (Foto 38). Ancak yaşadığımız
coğrafyada, bugünkü karmaşık politik ortamın sonucu, ülkemiz uzun bir süre daha sınır aşan
su sorunlarıyla birlikte olacaktır (Bilen, 2009).
Fırat ve Dicle Havzasının Hidrolojik Özellikleri: Erzurum yakınlarında
kaynaklanan Fırat Nehri, Murat ve Karasu kollarının birleşim noktasından, Basra’da Dicle
Nehri’ne ulaşıncaya kadar yaklaşık 2.330 km uzunluğundadır. Büyük ölçüde Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki karlarla beslenen Fırat Nehri’ne Keban Barajının güneyinde iki önemli kol olan
Tohma ve Göksu nehirleri katılmaktadır. Türk sınırını terkettiği noktada, 1973-1993 yıllarını
kapsayan ölçümlere göre, Fırat Nehri’nin ortalama yıllık su miktarı 31,6 milyar m3tür. Suriye
sınırları içinde Habur Çayı kolunu ve Türkiye’den gelen Sacır sularını alan Fırat Nehri’nin
Suriye ile Irak arasındaki sınırda yıllık su potansiyeli 35 milyar m3e ulaşmaktadır. Suriye’nin
katkısı sadece 3,4 milyar m3tür. Irak topraklarından ise hiçbir katkı olmamaktadır. Belirtilen
rakamlara göre, Fırat Nehri sularının yaklaşık % 90’ı Türkiye topraklarında; % 10’u ise
Suriye’de oluşmaktadır. Ancak, Irak’ın katkısı sıfırdır. Fırat Nehri akımları, gerek uzun
yıllar arasında, gerekse bir yıl içinde mevsimsel anlamda büyük değimler gösterir. Fırat Nehri
üzerinde, Suriye sınırı yakınlarındaki Birecik Akım Gözlem İstasyonunun verilerine göre
sınırda ortalama yıllık akım 31,6 milyar m3 ise de, 1937-1993 yılları arasında, Keban Barajı
devreye girmeden önce, iki önemli kurak dönem yer almaktadır. 1.Kurak Dönem 1958-1962
yıllarını kapsamakta olup, 1961 yılında sınırda yıllık akım miktarı 14,9 milyar m3e kadar
düşmüştür. Bu değer uzun yıllar ortalamasının % 47’sine karşılık gelmektedir. 2.Kurak
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Dönem ise, 1970’den başlayarak 1975 yılına kadar sürmüştür. Belirtilen dönemin en kurak
yılı olan 1973’de, yıllık akım 18,8 milyar m3’e kadar azalmıştır. Bu değer, uzun yıllar
ortalamasının % 59’unu oluşturmaktadır. İki çok kurak zaman diliminde de, Keban Barajı
işletmede olmadığı için (ki işletmeye 1974’de açılmıştır), kuraklığın olumsuz etkileri güneyde
kıyıdaş ülkeler olan Suriye ve Irak’ta hissedilmiştir. Keban Barajı’nın inşaasından sonra,
Türkiye’de olduğu kadar Suriye ve Irak’ta da kurak yılların etkisi azalmıştır. Örneğin;
çok kurak bir yıl olan 1989’da Keban Barajı olmasaydı, sınırdan yılda 20,8 milyar m3 su
güney komşularımıza intikal edecek iken; bu miktar barajın düzenleme etkisi nedeniyle 4,7
milyar m3 artarak 25,7 milyar m3e ulaşmıştır. Diğer taraftan Fırat Nehri’nde belirlenen en
yüksek akımlar, 1969’da 56,4 milyar m3, 1988’de ise 57,7 milyar m3 olmuştur. Bu değerler,
sırasıyla uzun yıllar ortalamasının % 178 ve %183’üne karşılık gelmektedir. Bir yıl içinde
mevsimsel değimler çok büyük olup, yüksek akımlar Nisan ve Mayıs aylarında, en düşük
akımlar ise genelde Eylül ayında oluşmaktadır. Aylık değişimler, uzun dönem aylık
ortalamalarının % 530 ile % 16’sı arasında bir salınım göstermektedir (Bilen, 2009).
Elazığ yakınlarında Hazar Gölü güneydoğusundan kaynaklanan Dicle Nehri, Fırat ile
birleşinceye kadar yaklaşık 1840 km yol katetmektedir. Türkiye sınıları içine Batman, Ilısu,
Botan ve Garzan gibi büyük akarsularla beslenen Dicle, ana kolunun, Türkiye-Suriye
sınırındaki Cizre Akım Rasat İstasyonu verilerine göre; ortalama yıllık akım miktarı 16,2
milyar m3tür. Dicle 30 km kadar Türkiye-Suriye sınırını oluşturduktan sonra Irak’a
girmektedir. Dicle Nehri’nin bir yan kolu olan ve kısa bir mesafe içerisinde Türkiye-Irak
sınırını oluşturan Hezil Suyu ile Hakkari’den doğan Büyük Zap Nehri suları ise, Irak
topraklarında Dicle Nehrine birleşmekte ve Türkiye’nin Dicle’ye toplam katkısı 21,3 milyar
m3e ulaşmaktadır. Dicle Nehri’ne Irak içinde doğudaki Zağros Dağlarından doğan çok sayıda
su katılmaktadır. Bunların en önemlileri; Küçük Zap, Adhaym ve Diyala’dır. Belirtilen
nehirlerin ve diğer suların Irak toprakları içinde Dicle’ye katkısı 31,4 milyar m3tür.
Türkiye’den gelen 21,3 milyar m3 ile birlikte, Dicle Nehri’nin Fırat’la birleşmeden önceki
toplam su potansiyeli 52,7 milyar m3e ulaşmaktadır. Belirtilen rakamlara göre, Dicle Nehri
sularının yaklaşık % 40’ı Türkiye topraklarında; % 60’ı ise Irak’ta oluşmaktadır. Suriye’nin
katkısı sıfırdır. Dicle Nehri akımları da, Fırat’a benzer şekilde, yıllar arasında ve mevsimsel
olarak büyük değişimler göstermektedir. Nitekim, Dicle ana kolu üzerinde Suriye sınırında
1946-1994 yılları arasında ortalama yıllık akım 16,2 milyar m3 iken; 1973 yılında 9,6 milyar
m3e düşmüş (Ortalamanın % 59’u), 1969’da ise 34,3 milyar m3e, ortalamanın % 212’sine
yükselmiştir. Belirtilen bu değişimlerin Türkiye’deki doğal setlemeler sonucu depolamalarla
düzenlenmesinin güneydeki komşu kıyıdaş ülkelerde yarattığı çok olumlu etkileri bulunur
(Şekil 86, 87, 88 ve 89)(Tablo 13)(Bilen, 2009).
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Şekil 86 – Fırat ve Dicle Havzası Haritası (Bilen, 2009’dan düzenlenerek)
Tablo 13 – Fırat ve Dicle nehirlerinin ortalama yıllık akımları ve kıyıdaş ülkelerin
katkıları tablosu (Bilen, 2009).
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Şekil 87 - Fırat ve Dicle nehirlerinde Uzun Yıllar Yıllık Akım Diyagramı (Bilen,
2009’dan düzenlenerek).
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Şekil 88 – Fırat ve Dicle nehirlerinin aylık ortalama akım diyagramları (Bilen, 2009).

Foto 38 – Fırat Nehri üzerinde yapılmış olan barajlarımızdan Atatürk Barajı ve
hidroelektrik Santralı (http://www.dsi.gov.tr/images/dsi-foto-galeri/ataturkbaraji.jpg?sfvrsn=6).
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10.2.2. Aral Gölü Havzası
Aral Gölü, Asya kıtası ortasında Amuderya ve Sriderya nehirlerinin suladığı kapalı
havzalardan birinde yer alır. Ancak 1990’lı yıllarda uygulanan yanlış tarım politikaları
nedeniyle sulamada fazla su ihtiyacı olan pamuk dikimine gidilmesi ve fazla su isteyen bir
bitki olan pamuk’un sulanması için Amuderya ve Sriderya nehirleri ile Aral Gölü’nden fazla
su çekilmesi gölün sonunu getirmiştir. 60.000 km2 yüzölçüme sahip, Dünyanın 4. Büyük gölü
iken; göl günümüzde % 70 alanını kaybederek oldukça küçülmüştür.

Foto 39 – Antropojenik etkilerle bir alansal değişim örneği: Aral Gölü’nün1989 ve
2008 yıllarına ait uydu görüntüleri ve gölün yaklaşık 20 yıldaki küçülmesi (googlearth).
Görüldüğü gibi; bir akarsu havzası, bir de göl havzasındaki su sorunları yukarıda
gerek hidropolitik ve gerekse hidrolojik manada aktarılmaya çalışılmıştır. Gerek suların
fazlalığı ile Meriç Nehrindeki taşkınların Edirne’yi etkilemesi (Foto 40); gerekse Nil sularının
adilane bir şekilde kullanılamaması dolayısıyla Sudan ve Etiyopya’da kuraklık ve dolayısıyla
açlık tehlikeleri karşı karşıya kalınması zaruri hale gelmiştir. Sahra Afrika’sında Çad Gölü bir
başka olumsuz örnektir. Tuz Gölü güneyindeki karstik göçmelere dayalı son 10 yılda 30’a
yakın obruk oluşumuyla ilgili İç Anadolu’da taban seviyesinin 30 metre dolayında alçalması
da bir diğer olumsuz örnektir (Foto 41)(Ertek, 2009). Bir de, bu konuda güncel su sorunları
üzerinde durulmaya çalışılmıştır; örneğin iklim değişimleri gibi diğer parametrelerle ilintiler
benzer ilk konularda ele alınmıştı.
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Foto 40 – 3.2.2015 Meriç Nehri taşkını (Basından: Habertürk Gazetesi).

Foto 41 – Tuz Gölü güneyindeki Obruk Platosunda Konya-Kızören Obruk Gölü’nde
2009 güncel göl seviyesi ve 1960’lardaki göl seviyesi; aradaki fark yaklaşık 30 m dolayında
bir azalmadır (Ahmet Ertek arşivi, 20.7.2009).
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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?
3) Özellikle Dünya SU SORUNLARI konusunda araştırmalar yapınız. Problemleri
sahaların sorunlarını öğreniniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
10. Bölümde “Hidrosfer’in Elemanları ve Su Sorunları” konusu ele alınmıştır.
Öncelikle hidrosfer’in elemanlarından; okyanuslar ve denizler, akarsular, göller, kaynaklar ve
yeraltısuları genel konuları üzerinde durulmuştur. Bunları oluşum, gelişim, çeşitleri,
dağılışaları genel metin bilgisi, tablo, grafik ve haritalarla sunulmuştur. Son olarak; bu
elemanlar üzerindeki su sorunlarına iki örnek olarak; bir akarsu havzası ve bir de göl havzası
hakkında su sorunları başlığı altında problemleri masaya yatırılmıştır. Dolayısıyla hidrosfer’in
yerin diğer geosferleri ile ilişkileri kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Dünyadaki 26 büyük akarsu havzasından biri değildir?
a) Fırat-Dicle
b) Misssisippi
c) Nil
d) Kızılırmak
e) Amazon
2) Aşağıdakilerden hangisi bir set gölü sınıflamasına girer?
a) Lagün
b) Tektonik
c) Meteorit
d) Karstik
e) Krater
3) Aşağıdakilerden hangisi yüzölçümlerini göre dünyanın en büyük göllerinden birisi
değildir?
a) Tanganika
b) Nyassa
c) Van
d) Superior
e) Hazar
4) Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın çeşitli bölgelerinde su sorunu olmayan
sahalardan birisidir?
a) Aral Gölü
b) Fırat-Dicle Havzası
c) Çad Gölü havzası
d) Michigan Gölü
272

e) Konya-Obruk Gölleri
5) Akarsularda rejim çeşitlerinin adlarını yazınız.

1)……………………….

2)………………………….

6) Dünya’nın en uzun nehri hangisidir?
a) Misssissippi
b) Nil
c) Ganj
d) Huang-Ho
e) Amazon
7) Dünya’da mevcut 5 yerlikaya gölü tipinin isimlerini yazınız:
1)…………………..
5)…………….

2)………………..

3)……………………

4)……………….

8) Dünyada 3 çeşit akifer (su haznesi) bulunur? Tiplerinin isimlerini yazınız.
1)………………………

2)………………………..3)…………………………….

9) “Suları Bulgaristan-Yunanistan-Türkiye tarafından kullanılan Meriç Nehri drene
edildiği için son 50 yılda Edirne ve çevresi sel ve taşkın olayı yaşanmamıştır.” İfadesi sizce
doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

10) “Amerika kıtalarından Asya ve Okyanusya’yı birbirinden ayıran Büyük Okyanus,
diğer okyanuslardan yüzölçüm, hacim, derinlik ve kıyı çizgisinin de uzun/büyük olması
nedeniyle dilimizde Büyük Okyanus denilir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)c, 4)d, 5) 1-Basit rejim, 2-Karmaşık rejim, 6)e, 7) 1-Tektonik, 2-Buzul, 3Karstik, 4-Krater, 5-Meteorit, 8) 1-Serbest akifer, 2-Tutuklu akifer, 3-Basınçlı akifer
(Artezyen), 9)Yanlış, 10)Doğru
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11. BİYOSFER (BİYOÇEŞİTLİLİK, BİYOCOĞRAFYA VE
MORFOJENETİK/MORFOKLİMATİK BÖLGELER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Biyoçeşitlilik
11.2. Biyocoğrafya
11.3. Morfojenetik ve Morfoklimatik Bölgeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Biyoloji nedir?
2) Biyosfer nedir? Tanımlayınız.
3) Biyoçeşitlilik nedir? Tanımlayınız.
4) Biyocoğrafya nedir? Tanımlayınız.
5) Dünya’da neden farlı morfojenetik bölgeler vardır?
6) Dünya’da neden farklı morfoklimatik bölgeler ayrılmıştır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Biyosfer (Biyoçeşitlilik,
Biyocoğrafya ve
Morfojenetik/Morfoklimatik
Bölgeler)

Biyoçeşitlilik konusunu
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Biyosfer (Biyoçeşitlilik,
Biyocoğrafya ve
Morfojenetik/Morfoklimatik
Bölgeler)

Biyocoğrafya konusunu
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Biyosfer (Biyoçeşitlilik,
Biyocoğrafya ve
Morfojenetik/Morfoklimatik
Bölgeler)

Morfojenetik ve
Morfoklimatik Bölgeler
konusunu kavramak ve
öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Biyoloji

•

Biyosfer

•

Biyocoğrafya

•

Morfojenetik Bölgeler

•

Morfoklimatik Bölgeler
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11.1. Biyoçeşitlilik
Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalına biyoloji ya da canlı bilimi denir. Tüm
gezegenimizi kaplayan hücre ve molekülleri kapsayan ve küresel boyuttan mikroskobik
boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen bilim dalıdır.
Biyosfer: Dünyada canlıların yaşadığı 16 – 20 km arasında değişen kalınlıkta
geosferin canlı tabakasına biyosfer ya da canlı küre; canlılar küresi; canlı yüzey de denir.
Biyosfer, ismi ilk kez Fransız Jean-Baptiste Lamarck tarafından ortaya atılmıştır ve 20.
yüzyılın başlangıcında bilim dünyasınca benimsenmiştir. Biyosfer’in atmosfer içindeki
yüksekliği 10.000 m'ye ulaşır. Bu yükseklikten daha yukarıda bakteri ve mantar sporlarına
rastlanmamıştır. Kıtalar üzerinde yaşayan kara hayvanları için biyosfer 6.500–6.800 m, yeşil
bitkiler için ise 6.200 m yüksekliğe dağların yüksek kesimlerine kadar çıkabilir. Okyanusları
ve denizin altında 5.000 m derinlikte canlıların yaşadığı saptandığından, bu da biyosferin alt
sınırını oluşturur. Biyosfer, gezegenimizin kabuğunun; hava, toprak, kaya ve su (atmosfer,
hidrosfer ve litosfer’i) kapsayan, içinde yaşam bulunan, biyotik dönüşümler ve ekolojik
döngülerin gerçekleştiği bir bölümü ve yaşayan tüm canlı türlerini ve ilişkilerini; canlıların
litosfer, hidrosfer ve atmosfer ile etkileşimini inceleyen evrensel ekolojik sistem’dir.
Biyoçeşitlilik: Dünya'da bulunan tüm yaşam formlarının çeşitliliğine Biyoçeşitlilik
(Biyolojik çeşitlilik) denir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede,
temiz su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı,
kullanacağı çeşitli materyallerin bulunması gerekir. Yaşam için gerekli madde ve koşullar,
çevrenin litosfer, atmosfer ve hidrosfer cansız etkenleri gibi abiyotik etkenleri ile bakteriler,
protozalar, algler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi biyotik etkenler tarafından sağlanır.
Bu canlıların tamamına yaşanılan ortam olan ekolojik ortamın biyoçeşitlilik unsurları denir.
Bu çevredeki biyoçeşitlilik arttıkça o çevrenin ekolojik döngüdeki verimlilik hızı da o
derecede artar. Ancak, bu artış biyolojik çeşitliliği oluşturan türler arasında dengeli
etkileşimin gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. Bu nedenle, biyolojik çeşitlilik
arttıkça, ekosistemlerdeki madde dolaşımı ve enerji akışları daha etkin halde gerçekleşir.
Bunun aksine, ekosistemdeki biyolojik çeşitlilik azaldığında, ekosistem hizmetlerinde azalma
olur. Örneğin, yılan bulunduğu ekosistemdeki fare ve kurbağa gibi türleri besin olarak
kullanır. Böylece fare ve kurbağa nüfuslarının (popülasyonunun) aşırı artışı engellenir. Bunun
sonucunda, fare ve kurbağalarla aynı besini paylaşan diğer hayvanların besinlerden
yararlanmalarına olanak verilmiş olur. 1990’larda Karadeniz’de bir dönem; ağları parçalıyor
diye balıkçılar tarafından köpekbalığı avı artmıştı. Bu kez bakıldı ki, küçük balıklardan büyük
balıkları doğru besin zincirinde bir kopma meydana gelmiş ve en büyük türü oluşturan
yunuslarda büyük artış olmuş ve ağlarda daha fazla parçalanma olmuştu. Sonrasında köpek
balığı avı normal seyrine döndürülmüştü. Görülüyor ki; her türün ekosistem hizmetlerinin
oluşumunda etkisi vardır. Örneğin, ekosistemlerin kilit taşı türlerinin ekolojik işlevi diğer
türlere oranla daha fazladır. Bu nedenle bu ekosisteme ait kilit taşı türleri yok olduğunda,
ekosistem hızlı şekilde değişmekte, bunun etkisiyle, ekosistem hizmetleri büyük oranda
aksamakta ya da tamamen bozulmaktadır. Ekolojik yaşamda azot sağlayan bakteriler,
mikoriza mantarlar (Bitkilerle mutealizm (=simbiyoz yaşam; farklı türlerden iki canlının
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karşılıklı yardımlaşması her iki tarafa da yarar sağlamasına dayalı olan bir ortak yaşam)
biçimi ilişkisinde olan mantarlar), likenler (Mantarlar ve alglerin oluşturdukları kayayosunu
birlikleri), açık denizlerde yaşayan büyük kütleli suyosunlarından oluşan algler, tropik
bölgelerdeki palmiye ve incir türleri bulundukları ekosistemin kilit taşı türleridir. Biyolojik
evrim işleyişinde olduğu gibi, evrimleşme sürecinde, yeni türlerin oluşmasının yanısıra, bazı
türlerinde yok olduğu belirtilmektedir. İnsan türünün ortaya çıkmasından sonra, türlerin yok
olma hızı, insanların etkinliği oranında artmıştır. Günümüzde yapılan bilimsel araştırma
sonuçları, tropik bölgelerdeki kuş türlerinin yaklaşık dörtte birinin yok olduğunu
göstermektedir. Yine bu araştırma sonuçlarında, canlı türlerinin yok olma hızının, yeni
türlerin evrimleşip ortaya çıkış hızından 10000 kat daha hızlı olduğunu doğrulamaktadır.
İnsan nüfusundaki artış hızının türlerin yok oluş hızıyla orantılı olarak artması, bu görüşü
desteklemektedir. İnsan nüfusu arttıkça canlıların doğal yaşam alanları; yeni yerleşim alanları,
konutlar, tarım alanları,ulaşım yolları, fabrikalar ve sanayi tesisleri gibi insan faaliyetlerinde
kullanılmaları sonucunda parçalanıp bozulmaktadır. Biyoçeşitliliğin azalmasında, bu ve
benzeri nedenlere bağlı olarak, habitatların yıkıma uğramasının yanı sıra, ortama yabancı
türlerin girmesi aşırı kullanma ve besin zincirlerindeki bozulmalar da etkili olur. Bunun bir
sonucu olarak, küresel ısınma karasal ve tatlı su ekosistemleri ile bu alanlarda yaşayan
insanların yararlandıkları biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin yok olmasına yol
açmaktadır (http://www.biodiversitylibrary.org; https://data.nbn.org.uk, Berke vd., 2015).
“Biyoçeşitlilik” ya da “biyolojik çeşitlilik” kavramı, koruma stratejilerine bir hedef
ya da amaç olarak 1992’de Rio de Janeiro’daki Çevre Konferansıyla birlikte literatüre
girmiştir. Biyoçeşitlilik, böylece son yirmi yılda koruma/sürdürülebilirlik söylemlerinin en
önemli ve kapsamlı konusu haline gelmiştir. Genlerin, türlerin ve ekosistemlerin çeşitliliği ve
değişkenliği, sürdürülebilir yararlarla ilgili olarak küresel anlamda çok büyük bir “potansiyel
sermaye zenginliği” olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Dünya nüfusunun besin ihtiyaçları
düşünüldüğünde, bitkisel kökenli genetik kaynaklar, gıda ve tarım için çok büyük önem
taşımaktadır. 21.Yüzyılın başında biyoçeşitliliğin katkısının mali yönü, yıllık 3 trilyon US $
ya da dünya ekonomisindeki gelirlerin yıllık % 11’i olarak tahmin edilmiştir. Yeryüzünde
biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu alanlar tropikal bölgelerdir ve yine yeryüzünün
“biyoçeşitlilik sıcak noktaları” olarak tanımlanan 25 alandan 16 tanesi de tropikal alanlarda
yer almaktadır. Bunların çoğunluğu da gelişmekte olan ülkelerin sınırlarındadır. Bu
alanlardaki çeşitlilik, büyük kısmı yoksulluk çeken nüfusun da baskısı altındadır.
Biyoçeşitliliğin kaybedilmesi, küresel bir sorun olarak algılanmaktadır ve uluslararası
kurallarla düzenlenmeye çalışılmaktadır. 1992’de Rio de Janeiro’da imzalanan “Biyolojik
Çeşitlilik Sözleşmesi Convention on Biological Diversity-CBD”ni, 2001’de 31. FAO
Konferansı’nda imzaya açılan “Tarım ve Gıda İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası
Anlaşması- The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”
izlemiştir. Türkiye bu anlaşmayı 07.06.2007’de imzalamıştır. Özellikle dünya nüfusunun
besin ihtiyaçları düşünüldüğünde, bitkisel genetik kaynaklar gıda ve tarım için çok büyük
önem taşımaktadır (Momsen, 2007’e göre Avcı, 2008).
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11.2. Biyocoğrafya
11.2.1. Biyocoğrafya Nedir? ve Biyocoğrafya’nın Önemi
Dünya’da okyanus ve denizlerin derinliklerinden atmosfer’in üst seviyelerine kadar;
atmosfer, litosfer ve hidrosfer’in biyosfer olarak bilinen canlı kesimini inceleyen ve bunların
dağılışlarını, dağılışa etki eden faktörleri, nedenleriyle araştıran bilim dalına biyocoğrafya ya
da canlılar coğrafyası denir (Şekil 90). Biyocoğrafya;
1- Canlılar nerede ve nasıl yaşar?
2- Burada canlılar ne zaman yaşamaya başladı?
3- Canlılar neden burada yaşar?
4- Canlıların buralarda yaşamalarını hangi coğrafi faktörler belirlemektedir?
gibi soruların cevabını vermeye çalışır (Efe, 2004). Dahası, bu sorular olumsuz cümle
şeklinde bile sorulsa; yine cevaplarını bulmaya çalışır…
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Şekil 90 – Biyocoğrafya’nın ilgili olduğu bilim dalları (Efe, 2004’den
renklendirilerek).
Yeryüzünde bulunan canlı ve cansız varlıklar arasında ilişki canlıların dağılışını ve
yaşam biçimini de etkiler. Canlı çevre (biyosfer) ile cansız çevre arasında sürekli bir etkileşim
vardır. İklim, jeoloji, topoğrafya, yangın, su, deniz, akıntıları cansız çevrede fiziki faktörler;
oksijen miktarı, tuz konsantrasyonu, toksinler ve asidite ise kimyasal faktörler’dir. Atmosfer
ve hidrosfer, hem biyosferi hem de litosferi etkiler. Bu nedenle, biyosfer içinde meydana
gelen olayları incelerken diğer çevrelerle olan etkileşimi de göz önünde bulundurmak gerekir.
Biyosfer her üç ile de doğrudan etkileşim halindedir. Yeryüzündeki canlılar litosfer, atmosfer
ve hidrosferde yaşarlar. Hayvanların yeryüzünde dağılışında sıcaklık, yağış, ışık, toprak,
jeomorfoloji, su gibi faktörler etkili olur. Litosferde yaşayan canlılar, biyocoğrafya
bakımından daha büyük önem taşır. Çünkü tamamen suya bağımlı yaşayan bitki ve
hayvanlardışındaki canlıların hepsi litosfere muhtaçtır. Doğal çevremizi oluşturan atmosfer,
hidrosfer ve litosfer birbiri ile olan ilişkilerinin anlaşılmasında biyocoğrafyanın önemli rolü
vardır. Canlı küre, yani biyosfer diğer üç küre ile doğrudan etkileşim halindedir. Bu nedenle
atmosfer, hidrsofer ve litosferde meydana gelen herhangi bi değişiklik biyosferi ve dolayısıyla
canlıları doğrudan etkiler. Coğrafi şartların, canlıların yeryüzünde dağılışına etkisini iki farklı
örnekle açıklanabilir: Dağ kuşu (Turdus torquatus) serin iklimlerde yaşayan bir türdür.
İskandinavya, Alpler, Pireneler, Balkanlar, Kuzeydoğu Anadolu ve Kafkaslar bu kuşun yaşam
sahasıdır. Dağ kuşu, kuzey enlemler soğuk olduğu için daha alçak kesimlerde yaşayabildiği
halde güney enlemlerde, sadece yüksek dağlık sahalarda görülmektedir. Meşin yapraklı ve
kuraklığa dayanıklı bitki türlerinden oluşan maki (Maqius) topluluğu Akdeniz ikliminin etkili
olduğu yerlerde yayılış gösterir. Bu nedenle, yeryüzünde makinin görüldüğü sahalarda (Şili,
Kaliforniya, Güney Afrika, Avustralya, Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya, Kıbrıs,
Lübnan’da) boyları 3-4 m’yi bulan maki türleri (ağaçcık popülasyonu) yaygındır. Akdeniz
iklimi dışındaki kesimlerde bu bitki topluluğuna rastlamak mümkün değildir (Efe, 2004).

11.3. Morfojenetik ve Morfoklimatik Bölgeler
Çeşitli morfolojik süreçlerin yeryüzünde dağılışı, asıl olarak iklime bağlı bir karakter
gösterir ve bu bakımdan belli süreçlerin etkili olduğu belli sahalar ayırd edilebilir. Bu
sahaların her birinde çözülmenin, kütle hareketlerinin, faaliyette bulunan esas dış etkenin veya
etkenlerin niteliği ve şiddeti, diğer sahallardakilerden az çok farklıdır. Bu olgu karşısında, bu
bölgelerin her birinde, diğer bölgelerdekine benzemeyen veya onlardan hiç değilse önemli
farklarla ayrılan özel topoğrafya şekillerinin meydana geldiği görülür. Örneğin Türkiye ile
Alaska arasında ya da Doğu Avrupa ile Büyük Sahra arasındaki farklar; iklimin yeryüzünü
şekillendirmek konusunda oynadığı büyük rolü örnek olarak gösterebiliriz. Bu örnekleri
çoğalmak mümkündür: Sibirya ile Antarktika’yı, Nil vadisini Kızılırmak vadisini
karşılaştırmak gibi… İşte, birbirinden, iklim farklarından ileri gelen topoğrafya farkları ile
ayrılan bu bölgelere morfojenetik bölgeler ya da morfoklimatik bölgeler denir (Şekil
91)(Tablo 14)(Erinç 2000: 311-323
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Şekil 91 – Morfojenetik Bölgeler (Peltier’e göre; Erinç 2000’den renklendirilerek).
Bu konu klimatik jeomorfoloji konusunda dolayısıyla morfoklimatik bölgelerin ortaya
çıkması sonucu doğmuştur. Topoğrafya iklim arasındaki ilişkiler, W.M.Davis’e göre; normal
topografya başlığı altında nemli iklim bölgelerini karakterize eden flüvyal morfojenetik
bölgeyi işaret ederken; buna eklenecek glasiyal ve rüzgâr etkenlerinin de ilave edilmesi
gerekti. O sebeple buzul bölgelerini karakterize eden Glasiyal Bölgeler ve rüzgarın ön plana
çıktığı Kurak Bölgeler 3 ana etki sahasını meydana getirirken; glasiyal bölgelerde buzullar,
nemli ılıman bölegelerde akarsular ve kurak sahalarda rüzgar şekilleri birbirinden farklı
şekiller ortaya koyarken; birbirinden farklı flora ve fauna kuşakları da ortaya çıkmış oldu.
Tablo 14 – Morfojenetik Bölgeler (Peltier’ göre; Erinç 2000’den)
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Peltier’in bir görüşüne göre; yukarıdaki Tablo 14’de bulunan 7 morfojenetik bölgedeki
özellikle litosfer’deki yerşekillerine detaylı yer verilirken; biz de aşağıda bu yaşam
alanlarında hayatlarını sürdürmeye çalışan flora ve fauna hakkında kısa bilgiler sunmaya
çalışacağız:
1.Glasiyal Bölgelerde; Kuzey Kutbu’nun ve Antarktika’nın geniş flora sahalarından

yoksun alanlarında ancak, kalın kürklü ve soğuğa dayanıklı çoğu beyaz renkli kutup ayısı
(Foto 42), kutup tavşanı, kutup tilkisi, kutup kurdu, denizaslanı ve penguen gibi soğuk kuşak
faunası yaşamını sürdürebilir. Sibirya’daki sahalara tundra’lar denir.
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Foto 42 – Glasiyal Bölgeler bitki örtüsünden yoksundur; hayvan yaşamı içinse soğuğa
dayanabilen daha çok kalın kürklü hayvanlar yaşamlarını sürdürür: Kutup ayıları (Kaynak:
WWF).
2.Periglasiyal Bölgelerde; permafrost’un (=sürekli don’un) ön planda olduğu sahalar
olduğundan kar 6 aylık donma-çözülme dönemli olduğundan daha çok nehir boylarında
yaşayan soğuk hayata yaşamını uydurabilen kış uykusu/kışın yuvasına çekilen kunduz (Foto
43), kurt vb. hayvanlar ve kışa dayanıklı sarıçam, huş gibi ağaç popülasyonunun oluşturduğu
konifer ormanlar daha çok ön plandadır. Kanada, Norveç, Finlandiya ve Sibirya’nın
kuzeyinde bu tür yayılış sahaları hakimdir.

Foto 43 – Periglasyal Bölgelerin tipik faunası: Kunduzlar
(pumicecastle.blogspot.com).
3. Flüvyal Bölgelerde ya da Nemli Bölgelerde; Davis’in klasik nemli bölgesi ya da
Dünya’daki genel yayılış alanı itibariyle akarsuların hakim etken olarak ön plana geçtiği
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sahalardır. 4 mevsim görülür. İstisnalar hariç, Dünya başkentlerinin neredeyse tamamı bu
bölge üzerinde kuruludur. Yıllık yağış tutatı 800-1000 mm, yıllık sıcaklık ortalamasının 14°C
olduğu sahalardır (Foto 44). Burada yayvan yapraklı kışın yapraklarını döken ağaç türleri
geliştiği gibi; iğne yapraklı ve karışık ormanlara da rastlanır. Bu yaşam koşullarına ayak
uydurabilen neredeyse flüvyal bölge içindeki tüm türleri görmek mümkündür. Buna evcil
hayvanlarımızı bile ekleyebiliriz.

Foto 44 – Ülkemizin de üzerinde bulunduğu flüvyal bölgelerden biri: GebzeBallıkayalar Vadisi Tabat Parkı (Ahmet Ertek arşivi, 2013).
4. Selva Bölgelerinde; sıcak nemli ekvatoral bölgeleri karakterize eden sahalar
olduğunda yıllık yağış tutarı 1500-2000 m dolayındadır. Nerdeyse yağışsız gün yoktur. Bu
sebeple ekvatorun yakın çevresinde geniş yağmur ormanları yayılış gösterir (Foto 45).
Dolayısıyla bu ormanlarda yaşayan türler adına özellikle kuşlar, yılan, kurbağa, maymun,
timsah vb. neredeyse ekolojik döngüdeki tüm hayvan türleri zengin yiyecek ihtiyacını
karşılaması nedeniyle burasını yaşam alanı olarak seçmiştir.
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Foto 45 – Selva sahalarına bir örnek: Amazon Nehri havzası
(www.amautaspanish.com).
5.Savan Bölgelerinde; bütün yıl yağışsız kurak geçtiği yalnız yılın 20-30 gün gibi
sayılı dönemlerinde yağışın ön plana geçtiği savanalarda otlakların yayıldığı alanlardır.
Ekvatora yakın sahalarda Afrika’nın doğusunda Serengeti, Sudan savanaları; Brezilya’da
Amazon Havzası güneyindeki Brezilya Platosu’ndaki pampalardan oluşan otlaklar örnektir.
Bunlardan Afrika’daki otlaklarında aslan (Foto 46), kaplan, fil, zürafa, zebra, antilop, timsah,
gergedan, suaygırı vb. hayvan popülasyonu yaygındır.

Foto 46 – Savanadaki otlakların bekçileri: Aslanlar (www.studentglobetrotter.com).
6. Yarıkurak Bölgelerde; yıllık yağış tutarının 250-500 mm arasında gerçekleştiği
kurak sahalara yani çöl bölgelerine komşu sahalardır. Kıtaların genelle ortalarındaki çöl
bölgelerinin çevrelerindeki ılıman bölgelerle geçiş sahalarını oluşturan alanlardır. Bu sebeple
geniş bir alanı oluşturan hayvan ve bitki toplulukları hakimdir. Avustralya’nın devekuşları
(Foto 47) örnek oluşturur.
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Foto 47 – Yarıkurak bölgelerde yaşayan hayvanlara bir örnek: Devekuşları
(https://www.csiro.au).
5. Kurak Bölgelerde; yağışın 250 mm’den daha düşük olduğu Sahra, Taklamakan,
Gobi, Namib, Atakama gibi çöl sahalarıdır. Bu sebeple, bitkilerin yetişme optimumu su
yokluğu ve aşırı sıcaklığa dayalı olarak azalır; bundan dolayı daha çok akarsu kenarlarında ve
vahalarda ağaç popülasyonuna rastlanır. Kum fırtınalara olabilir. Tipik hayvan topluluklarını
yılan, çiyan, akrep gibi sert kabuklu hayvanların yanısıra; özellkle suya, rüzgâra ve çöle
dayanabilen hayvanlardan deve (Foto 48), bu bölgenin tipik fauna’dır.

Foto 48 – Kurak Bölgelerde sık görülen kum fırtınalarında kervanlara ve çöle uyum
sağlamış hayvanlardan: Develer (www.worldnomads.com).
Peltier’in görüşü ile bu 7 morfoklimatik bölgeye ilave olarak 2 morfojenetik bölge
veya morfoklimatik bölge daha eklemek ve 9 bölgeye çıkartmak mümkündür:
1.Ek olarak; Boreal Bölgelerde; Boreal ormanları yayılış gösterdiği Kanada ve
Sibirya’nın orta kesimlerine karşılık gelen sürekli don süresinin yüzdesinin biraz daha
azaldığı sahalardır ve Boreal ormanlar ve bunun içinde yaşayan kahverengi ayı, kahverengi
kurt, ren geyiği türleri bulunur.
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Foto 49 – Kanada’nın Boreal orman bölgeleri (www.4.ncsu.edu).
2.Ek olarak; Denizel bölgelerde; tüm dünya deniz ve okyanuslarında yaşayan
özellikle balıklardan oluşan hayvan popülasyonunu ve kısmen kıyı-şelf üzerinde yaşayan
mercanlar gibi kabuklu canlılar ve suyosunlarını bu grupta toplamak mümkündür.
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Sonuç olarak; “Biyosfer” konusunu tamamlarken; farklı morfojenetik bölgeler içinde
zengin
flora
va
faunanın
yayılış
gösterdiğini
izlemek
mümkündür.

Foto 50 - Denizel Bölgelere bir örnek: Bir set resifi üzerinde yer alan Bora Bora
Adaları ve turizm (www.tahititravelmate.com).
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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
11.Konuda, biyosfer’de bulunan biyoçeşitlilik, biyocoğrafya kavramları üzerinde
durulmuştur.Biyocoğrafya’nın
araştırma
konuları
takdim
edilmiştir.
Morfojenetik/Morfoklimatik bölgelere jeomorfolojik/klimatik açıdan bir yaklaşımla
Dünya’nın farklı bölgelerindeki fauna ve floranın yaşam ortamları açıklanmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Sıcak nemli ekvatoral bölgeleri karakterize eden sahalar olduğunda yıllık yağış
tutarı 1500-2000 m dolayındadır. Nerdeyse yağışsız gün yoktur. Bu sebeple ekvatorun yakın
çevresinde geniş yağmur ormanları yayılış gösterir. Dolayısıyla bu ormanlarda yaşayan türler
adına özellikle kuşlar, yılan, kurbağa, maymun, timsah vb. neredeyse ekolojik döngüdeki tüm
hayvan türleri zengin yiyecek ihtiyacını karşılaması nedeniyle burasını yaşam alanı olarak
seçmiştir.” İfadesine dayalı aşağıdaki hangi morfojenetik/morfoklimatik bölgenin genel
özellikleri verilmiştir?
a) Yarıkurak
b) Periglasyal
c) Ilıman
d) Selva
e) Kurak
2) Amazon Nehri Havzası genelde hangi morfojenetik/morfoklimatik bölgenin içinde
yer alır?
a) Yarıkurak
b) Periglasyal
c) Ilıman
d) Selva
e) Kurak
3) Birbirinden, iklim farklarından ileri gelen topoğrafya farkları ile ayrılan bölgelere
………………….. bölgeler ya da ……………………… bölgeler denir.
Yukarıdaki ifadede verilen boşlukları uygun biçimde tamamlayınız.
4) Aşağıda verilen bilim dallarından hangisi doğrudan Biyocoğrafya ilgili bir bilim
dalı değildir?
a) Ekoloji
b) Botanik
c) Zooloji
d) Fizik
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e) Jeoloji
5) Glasiyal Bölgelerde yaşayan 4 hayvanın adını yazınız.

1)……………

2)……………….

3)…………….

4)……………….

6) “Süreçler: Kuvvetli çözülme. Akarsuların yüzeysel etkisi (sellenme), çizgisel
etkisinden (derine kazma) daha önemlidir. Kütle hareketleri ve rüzgâr etkisi orta derecededir.
Süreçlerde devresellik: Kurak mevsimde mekanik, sıcak mevsimde kimyasal çözülme etkin
olup; nemli mevsim esas olarak döküntünün taşındığı devreye karşılık gelir.
Şekiller: Devresel fakat kuvvetli taşıma sonucu çıplak kaya yüzeyleri. Differansiyel
çözülme ve aşınmadan ileri gelen farklar çok belirgin. Geniş yapı platformları, bunlarla zıtlık
oluşturan dik yamaçlar, inselberg topoğrafyası, ferritik ve allitik kabuk oluşumu.” İfadesine
dayalı olarak aşağıdaki hangi morfojenetik/morfoklimatik bölgenin morfolojik süreç ve
şekillerinden bahsedilmiştir?
a) Boreal
b) Savan
c) Selva
d) Kurak
e) Yarıkurak
7) “Dünya’da okyanus ve denizlerin derinliklerinden atmosfer’in üst seviyelerine
kadar; atmosfer, litosfer ve hidrosfer’in biyosfer olarak bilinen canlı kesimini inceleyen ve
bunların dağılışlarını, dağılışa etki eden faktörleri, nedenleriyle araştıran bilim dalına
…………….. denir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
a) Biyoloji
b) Biyosfer
c) Biyocoğrafya
d) Biyojeokimya
e) Biyoçeşitlilik
8)Aşağıdakilerden
hangisi
Peltier’in
morfojenetik/morfoklimatik bölgelerden birisi olamaz?

sınıflaması

içinde

bulunan

a) Tundra
b) Yarıkurak
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c) Flüvyal
d) Kurak
e) Savan
9) Canlıları inceleyen bilim dalına …………… denir.
a) Zooloji
b) Jeoloji
c) Biyoloji
d) Botanik
e) Ekoloji
10) “Dünyada canlıların yaşadığı 16-20 km arasında değişen kalınlıkta geosferin canlı
tabakasına biyosfer denir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

Cevaplar
1)d, 2)a, 3) morfojenetik /morfoklimatik, 4)d, 5) 1-Kutup ayısı, 2-Kutup kurdu, 3Kutup tilkisi, 4-Kutup tavşanı (deniz aslanı ve penguen de olabilirdi), 6)b, 7)c, 8)a, 9)c,
10)Doğru

297

12.BİYOSFER VE DİĞER YER SİSTEMLERİ ARASINDAKİ
İLİŞKİLER (ÇEVRESEL/EKOLOJİK DÖNGÜ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Çevresel Döngü (=Ekolojik Döngü)
12.2. Çevre Bileşenleri ve Kirlilikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevresel Döngü (=Ekolojik Döngü) nedir? Açıklayınız.
2) Çevre bileşenlerine dayanarak; Dünyadaki kirlilik çeşitleri sıralayınız.
3) Kirlilik çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Biyosfer ve Diğer Yer
Sistemleri Arasındaki
İlişkiler (Çevresel/Ekolojik
Döngü)

Çevresel Döngü (=Ekolojik
Döngü) konusunu kavramak
ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Biyosfer ve Diğer Yer
Sistemleri Arasındaki
İlişkiler (Çevresel/Ekolojik
Döngü)

Çevre Bileşenleri ve
Kirlilikler konusunu
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Ekoloji

•

Ekolojik Sistem

•

Ekosistem

•

Enerji Döngüsü

•

Toprak Kirliliği

•

Hava Kirliliği

•

Su Kirliliği
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12.1. Çevresel Döngü (=Ekolojik Döngü)
12.1.1. Enerji Döngüsü
Biyosfer’deki sistemler ve döngüler içinde enerji akışı önemli bir yer tutar. Güneş
enerjisi yeryüzündeki hayatın temelini oluşturur. Ekosistemlerin global prodüktivitesi
biyocoğrafya açısından önemlidir. Enerji akışı ve biyolojik döngü, biyosferdeki organik ve
inorganik maddeleri bir ekolojik sistem veya ekosistem oluşturacak şekilde birbirine bağlar.
Örneğin; Şekil 92’deki bir tatlısu gölünde oluşan ekosistemin basitleştirilmiş şekline
bakıldığında, güneşten gelen enerji ile üreticiler denilen karadaki köklü yeşil bitkiler
fotosentez yoluyla besin üretmeye başlayacaklar, gövde ve dalları, çiçekleri, tohumları
gelişecek; rüzgârlar aracılığıyla tohumlarını, suda yetişen diğer fitoplanktonlarla birlikte göl
suyuna gönderecekler, göl suyunda bulunan ilk tüketiciler denilen sucul hayvanlar
(zooplanktonlar) bu tohumları yiyecek, bunları ikinci tüketiciler olan balıklar bunları yiyecek,
sonrasında gölde yaşayan canlı türü gittikçe büyüyecek (Atasözünde dediği gibi: Büyük balık,
küçük balığı yer, ekolojik veciz söz örneğinde olduğu gibi), sonrasında üçüncü tüketiciler
olan su kaplumbağaları balıkları yiyecek… Buraya nokta koymamak gerekir. Çünkü döngü
devam edecek. Ya su kaplumbağası ölecek ve bakteriler ile algler (su yosunları) gibi
mikroorganizmalar su kaplumbağasının cansız bedenini parçalayıp sisteme dâhil edecek; ya
da bu şekilde görülmemekle birlikte eğer o ortamda bulunuyorsa ondan daha büyük bir
hayvan olan ve hem kara hem sulu ortamda yaşayan timsahlar su kaplumbağalarını yiyecek…
Sistem karada, gölde ve denizde sürüp gidecek… Gerek sulu ve gerek kara ortamlarında
bakteri ve algler bunları parçalayıp, ayrıştıracak ve tekrar toprağın ve göl/deniz dibinin
sedimanı olarak geri dönecektir. Bitki kökleri, besinini topraktan çürüyen bu maddelerle geri
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alacaktır ve ekolojik sistem (=ekosistem) sürecektir.

Şekil 92 - Bir tatlısu gölünde oluşan ekosistemin basitleştirilmiş şekli
(https://www.kullabs.com/class-11/biology-11/biota-and-their-environment/ecosystem-1‘den
düzenlenerek).
Ekosistemlerdeki enerji akışında iki fizik kanunu önem taşır. Bunlar birinci ve ikinci
termodinamik kanunları’dır: Birinci Termodinamik Kanunu’na göre; enerji yok olmaz,
sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bir ekosistem için gerekli olan enerji güneşten gelir,
bitkiler tarafından emilir ve kimyasal enerji olarak depolanır. İkinci Termodinamik
Kanunu’na göre ise; enerji değişiminde kayıp meydana gelir. Besin zincirinde bir besin
düzeyinden diğerine geçişte enerji kaybı olur. Bir hayvanı yiyen etçil, yeme sırasında enerji
kaybeder. Ayrıca, enerji terleme ve hareket yoluyla da kaybolur (Efe, 2004).
Yeryüzüne ulaşan radyasyonun sadece % 1’lik kısmı yeryüzünde canlılar tarafından
kullanılır. Bunun önemli bir kısmı bitkilerin fotosentez yapması için harcanır. Bitkilerin
fotosentez yoluyla atmosfere verdikleri karbon, hidrojen ve oksijen gibi inorganik elementler
canlı varlıklar için çok önemli olan karbonhidratları oluştururlar. Yeşil bitkiler tarafından
emilen ışık enerjisinin 1/6’sı bu işlem için kullanılır ve kalan ise bitki dokusu için kimyasal ya
da potansiyel besin enerjisine dönüştürülür. Bitki dokularında depolanan bu besinle bitki
metabolizmasına ve diğer bütün canlılara enerji sağlar. Fotosentez bitki ve hayvanlar
arasındaki en önemli farkı belirleyen süreçtir. Bitkilerin besin maddeleri ototrofik (kendi
kendini besleyen), hayvanların ise heterotrofik (ayrı beslenme)’tir. Kendi besinini üreten
bitkiler primer (birincil) üreticiler; besin maddesi bakımından dışa bağımlı hayvanlar ise
sekonder (ikincil) üreticiler, ayrıştırıcılardır. Bitkiler tarafından depolanan enerji, brüt primer
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üretimdir (GPP). Bu enerjinin bir kısmı bitki metabolizmasında kullanılır. Bitki dokusunda
depo edilen kısmına da net primer üretim (NPP) denir. Bu kullanılabilir enerji bir grup
hayvandan diğerine geçer. Yani otçul hayvanlardan etçillere, onlardan da yırtıcılara geçerek
besin zinciri oluşturur. Enerjini bir kısmı otlama yoluyla, çoğunda ise dışkı ve ölü
organizmalar şeklinde doğrudan veya dolaylı olarak geçer. Aşağıda “Enerji Döngüsü”
bileşenini oluşturan Besin Zinciri, Besin Piramidi, Besin Düzeyi, Fotosentez, Solunum,
Terleme gibi elemanlar alt başlıklar halinde sunulacaktır (Efe, 2004):

12.1.1.1. Besin Zinciri
Biyosfer’de; enerji, su ve besin maddelerinin bir canlıdan diğerine geçişine besin
zinciri denir. Bu geçiş belirli düzeylerde ve basamaklar şeklinde olur. Her basamakta
zincirdeki enerjinin bir bölümü kaybolur. Örneğin güneşten gelen enerji bitkiler tarafından
emilir; bitkileri böcekler yer; böcekleri kurbağalar; kurbağaları yılanlar; yılanları da bir
akkartal yer ve besin zinciri böylece sürer ve devam eder. Ancak besin zinciri burada sona
ermez. Akkartal öldüğünde bakteriler, mantarlar gibi mikroorganizmalardan oluşan
ayrıştırıcılar tarafından leşi toprağa geri verilir. Topraktan kökleri vasıtasıyla bitkiler, bu
enerji akışını bünyelerine tekrar alır ve dolayısıyla besin zinciri ve ekolojik döngü böylece
sürekli devam eder.

12.1.1.2. Besin Piramidi
Ekosistemi oluşturan canlılar, bir veya birkaç besin düzeyi oluşturur. Bir canlının
besin düzeyi onun enerji akış piramidindeki yerini belirler (Şekil 93 ve 94). Primadin en
altında primer (birincil) üreticiler yer alır. Bunlar, yeşil bitkiler ve bazı bakterilerden oluşur.
Primer üreticiler güneş enerjisini organik enerjiye dönüştürür. Primer üreticilerin üzerinde ise
tüketiciler yer alır. Besin zincirinde primer üreticilerin sayısı primer tüketicilerden çık daha
fazladır. Sekonder (İkincil) tüketicilerin sayısı primer üreticilere göre daha azdır. Besin
piramidinde altta küçük ve sayıları fazla, üste doğru ise sayıları az, fakat iri cüsseli hayvanlar
yer alır. Piramidin tepesinde ise, en iri ve en güçlü avcılar bulunur. Bu nedenle piramidin
üstlerinde yer alan tüketicilerin beslenmesi için daha altta bulunan çok sayıda canlıyı yemesi
gerekir
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Şekil 93 - Genel Besin Piramidi (http://www.biyodoc.com/Ekoloji-besin-zinciribesin-agi-besin-piramidi.html).

Şekil 94 - Besin Piramidi (http://fenogretmeni.net/2016/03/26/besin-zinciri-besin-agibesin-pramidi/).

12.1.1.3. Besin Düzeyi
Canlılar arasında beslenme ilişkisi çok basit değildir. Bir bitki türü, çok değişik
hayvanlar için besin kaynağı olur. Etçil hayvanlar ise, diğer hayvanları avlayarak yiyecek
temin ederler. Hayvanların besin kaynakları çok farklı ve çeşitli olabilir. Farklı her besin
kaynağına beslenme düzeyi (trofik seviye) denilir. Bitkisel organizmalar beslenme düzeyini
ilk basamağını oluştururlar. Çeşitli türler veya aynı türün bireyleri ayrı beslenme düzeyi
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olabilir. Bir leylek; insanda olduğu gibi bitkilerle beslenebildiği gibi, hayvansal gıdalarla da
beslenerek yaşamını sürdürür. Bir besin düzeyinden diğerine geçişte organizmada çok hızlı
bir enerji kaybı olur. Bir canlı diğer canlıyı yemek için belirli bir enerji harcamak zorundadır.
Hayvanlar yiyeceğini bulmak için dolaşır, koşar, sıçrar, yakalar ve boğuşurlar (Foto 51).
Bütün bu faaliyetleri sonucu hayvanlarda enerji kaybı olur. Hayvanlar harcadıkları bu
enerjinin daha fazlasını avladıkları hayvanları yiyerek geriye alırlar. Kaybettikleri enerjiyi
telafi ederler ve geriye kalan ise daha sonra ihtiyacı olduğu zaman kullanılmak üzere vücut
dokularında depolanır.

Foto 51 – Çita, avına yakalaması sırasında 58 km hızla koşar çok fazla enerji harcar
(http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=448780

12.1.1.4. Fotosentez
Bitkilerin primer (Birincil) üreticilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye
dönüştürmeleri ekosistemin temelini oluşturur. Klorofil (yeşil renkli pigment), taşıyan yeşil
bitkilerin mineral besin maddeleri; su ve karbon dioksit gibi basit inorganik elementlerden
güneş enerjisi kullanarak daha kompleks organik madde yani karbonhidrat ve oksijen
üretmelerine fotosentez denilir (Şekil 95). Fotosentez kısaca; karbonhidrat üretimidir.
Bitkilerin ürettiği maddeye de primer (birincil) üretim denir. Bitkiler enerji ihtiyacını
fotosentez sonucu ürettikleri karbonhidratlardan karşılarlar.
İlk aşamada güneş enerjisi klorofil tarafından emilir ve su, oksijen ve hidrojene ayrılır.
6 CO2 + 12H2O -----------> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Güneş enerjisi+Klorofil
İkinci aşamada enerjikullanılarak karbondioksit karbonhidrata dönüşür.
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12H2O + 6CO2 + Güneş Enerjisi -----------> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
Su

karbondioksit

karbonhidrat oksijen

su

Işık, bitkilerin yeşil bölümlerindeki kloplast hücreleri tarafından emilir. Yeşil bitkiler
tarafından emilen ışık enerjisinin 1/6’ı fotosentezde kullanılır. Gereği kalan 5/6’lık kısım
bitkinin dokularında kimyasal enerjiye (ya da potansiyel besin’e) dönüştürülür. Fotosentez
sürecinde iki belirgin aşama vardır. İlk aşama ışığın klorofil tarafından emilmesi ve emilen bu
enerji ile suyun parçalanmasıdır. Bu aşamada sıcaklığın rolü yoktur. Sıcaklığa duyarlı olan
ikinci aşamada ise, CO2 (Karbon dioksit) değişime uğrar. Fotosentez sırasında yaprak
düzeyine düşen ışığın % 83’ü emilir, % 12’si yansır ve sadece % 5’i dokulara ulaşır (Tablo
15).

Şekil 95 – Yeşil bitkilerdeki “Fotosentez Olayı” (http://tr.123rf.com/stokfoto%C4%9Fraf/fotosentez.html?mediapopup=19902283).
12.1.1.5. Solunum
Bitkilerde depolanmış kimyasal enerjinin yakılarak harcanması olayına solunum
(respiratory of the plant) denilir. Net üretim sonucu bitki dokusunda depolanan enerjinin çoğu
bitkinin metabolik süreçlerinde veya solunum sürecinde ısı olarak harcanır. Solunum
fotosentezin tersine gelişen bir süreçtir. Karbonhidrat parçalanarak karbon oksijenle birleşir
ve karbon dioksit ve su açığa çıkar. Yani solunum ile enerji serbest hale geçer ve bitki
tarafından kullanılabilir duruma gelir. Reaksiyon ise şöyledir:
C6H12O6 + 6O2 (Metabolik enzimler) -----------> 6CO2 + 6H2O + Enerji
Karbonhidrat oksijen

Karbon dioksit

su

ısı

Tablo 15 – Farklı bitki topluluklarında net fotosentez (Brüt fotosentez – Solunum =
Net Fotosentez) için gerekli maksimum, minimum ve optimum sıcaklıklar (°C)(BAnnister
1976’ya göre; Efe, 2004’den).
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12.1.1.6. Terleme (Evapotransprasyon)
Bitki yapraklarında meydana gelen su kaybına terleme denilir. Terleme sonucunda su,
bitkinin yaprağında stomata adı verilen kanalcıklar vasıtasıyla çıkar. Terleme hava sıcaklığı
ve güneş radyasyonuna bağlı olarak değişir. Terleme, sıcaklığın ve güneş ışığının artması
sonucu ısınan bitkinin terlemesidir (Foto 52). Nem ve rüzgâr terlemeyi etkileyen diğer
faktörlerdir.

Foto 52 – Bitkilerde terleme: Evapotransprasyon
(http://www.uscid.org/16coconf.html).
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12.2. Çevre Bileşenleri ve Kirlilikler
Ekoloji ile ekonomi, birbirleriyle bağlantılıdır. Fakat ekonomi ile ekoloji birbirleriyle
karşıt gelişmeler olmamalıdır. Ekonomik gelişme, ekolojik dengeyi bozmamalıdır. Fakat
özellikle “Endüstri Devrimi” (James Watt’ın buhar motorunu bulduğu 1763 yılı ile başladığı
kabul edilen devrenin başlangıcı) sonrasında hammadde – işlenmiş madde sürecinde
değişmeler olmuştur (Güney, 1992).
Endüstri Devrimi sonrası sanayinin hızlanması ile bölgeler üzerinde başlıca şu
değişmeler hızla meydana gelmiştir (Gürpınar, 1998):
1- Bitki örtüsünün ortadan kısmen veya tamamen kaldırılması,
2- Arazilerin yanlış kullanıma açılması,
3- Alansal yayılmaların hızlanması,
4- Erozyonun hızlanması,
5- Flora ve faunada hızlı değişimler,
6- Doğal kaynak (Madenler, Enerji Santralleri, Barajlar vb.) kullanımındaki artışlar,
7- Bölgelerden hayvanların göç etmesi, yöre ekolojisindeki dengenin bozulması
gibi süreçler sıralanabilir.
Aşağıdaki yeryüzünde görülen doğal çevrenin kirliliğini meydana getiren toprak, su ve
hava kirliliği gibi başlıca unsurlar üzerinde durulmuştur (Gürpınar, 1998):

12.2.1. Toprak Kirliliği
Toprak kirliliği; temizlenmesi en zor bazen de hiç mümkün olmayan tehlikeli bir
ortam yaratır. Bilinçsizce yapılan ilaçlama ve gübreleme, kaliteli ve birinci sınıf toprakların
yerleşim ve sanayi için kullanıma açılması, toprak kirliliğini hızlandırmıştır. Toprağın yapısı
bilinmeden yapılan gübreleme ve zararlılara karşı yapılan mücadelede kullanılan tarım
ilaçlarının fazlası, bitki ve canlılara zarar verdiği gibi, yağmur suları ile içme ve kullanma ile
yeraltısu haznelerine (akiferlere) karışmakta, hatta denizlere kadar sürüklenerek kirlilik
yaratmaktadır. Sanayi atıklarının ve evsel atıkların karıştığı sularla sulanmış topraklar ise,
kimyasal kirlilikle karşı karşıya kalırlar. Erozyonla çok miktarda tarıma elverişli toprak kaybı
söz konusudur. Verimli toprağın yok olmasından dolayı tarımsal üretimdeki düşüş, kalite
bozulması, vitamin zincirindeki eksikliklerin yanısıra erozyonla taşınan topraklar denizlerde
ve akarsularda bulanıklık oluşturarak su içi ekolojik dengeyi de etkilemektedir. Arazinin iyi
ağaçlandırılmaması ve ormanların kaçak olarak kesilerek tarım alanı haline getirilmesi
erozyona sebep olmakta, bu da su kirliliğini oluşturmaktadır.
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12.2.2. Su Kirliliği:
Doğal olarak kirlenmemiş bir su ortamında bulunan canlılar, o su ortamıyla belirli bir
denge içindedirler. Dıştan gelen herhangi bir olumsuz etken (bu etken suya karışan bir
kirletici olabilir) o ortamdaki doğal dengeyi bozabilir. En genel anlamıyla su kirlenmesi, su
ortamının doğal dengesinin yani mineral oranı, tat, berraklık, asılı partiküllerin bozulması
şeklinde tanımlanabilir. Ancak su kaynağındaki doğal dengenin bozulması, bazı kullanım
amaçları için önemli olmayabilir. Su kaynağı, taşımacılıkta kullanılıyorsa önemi az olursa da;
balıkçılıkta kullanıldığında doğal denge bozulabilir. Balık ölümleri bile yaşanabilir. Bu
kullanımlar arasında öncelik sıralaması, toplumun yapısına göre değişir. Toplumun yapısı
değişip kentleşme ve sanayileşme süreci geliştikçe, su kaynaklarının çok yönlü kullanımı
artmakta ve karmaşık bir hal almaktadır. Örneğin; toplumların yaşama düzeyi yükseldikçe,
kişi başına kullanılan su miktarı arttığı gibi, teknolojik gelişmeye bağlı olarak etkileri henüz
bilinmeyen birçok kirletici de sulara karışmaktadır. Bunun sonucunda su kaynaklarının
sulama, su ürünleri, dinlenme ve spor gibi amaçlarla kullanılabilirliği azalmaktadır. Su
kirliliğinin nedenleri şunlardır:
1-Tarımsal faaliyetlerin sonucu,
2-Doğal kütle hareketleri veya yapay dolgular sonucunda toprak erozyonundan,
3-Bitkilerin çürümesinden kaynaklanan kirlenmeler,
4-Hayvansal atıklar,
5-Tarımsal mücadele ilaçlarından kaynaklanan kirlenmeler,
6-Sanayileşmeden kaynaklanan kirlenmeler,
7-Kimyasal atıklar sonucu kirlenmeler,
8-Fizyolojik kirlenmeler,
9-Biyolojik kirlenmeler,
10-Atmosferik kirlenmeler ve asit yağmurları,
11-Zehirli varillerin gömülmesi veya tehlikeli atıkların (Örneğin; nükleer atıkların)
atılmasından kaynaklanan kirlenmeler,
12-Yerleşim alanlarından gelen kirlenmeler,
13-Rüzgârın tesiriyle taşınanlar,
14-Ulaşım ile (Toprak ve su-yeşilörtü kirlilikleri),

311

15-Sanayi ve evsel atıkların (Lağım) dere, göl, gölet ve yüzey sularına doğrudan
bırakılması ile kirlenme,
16-Bulaşıcı hastalıklı iğne ve kan-irin torbalarının sulara atılması ile uzak mesafelere
bile kirliliğin taşınması olayı,
17-Dış kaynaklı kirliliklerin sularla değişik yönlere yayılması,
18- Katı çöplerin ham sulara bırakılması ile eriyik eriyik oksijen miktarlarının aşırı
şeklide yok edilmesi ve suyun oksijensiz kalması.

12.2.3. Hava Kirliliği
Havanın bileşimi: Atmosfer (temiz ve kirlenmemiş kuru atmosferde ortalama olarak
%78 azot; % 21’den az oksijen, % 1’den az argon gibi asal gazlar ve % 0,3 karbondioksit
bulunur), hidrosfer, biyosfer arasındaki dinamik denge havanın bileşimini belirleyen
unsurlardır. Saf havanın varoluşu kuramsal bir düşüncedir. Gerçekte saf hava yoktur.
Aerosoller, ağır metaller, metalik partiküller, duman, kül, egzoz gazı ve fırın gazları ile
benzenlerinin, atmosferdeki bağıl konsantrasyonları normal veya izinli yüzdeleri aştığı
zaman, atmosfer kirlenmesi oluşur. Sanayinin yaygın olarak bulunmadığı şehir ortamında bu
tür kirleticilerin konsantrasyonu genel olarak milyonda 3 bin kısım iken; endüstriyel
faaliyetlerin yaygın olduğu şehir ortamında kirletici konsantrasyonu milyonda 20 bin ile 50
bin kısım arasında değişmektedir. Atmosfer kirleticilerinin % 50’si trafik kökenlidir. Dünya
yüzeyi boyunca trafik ve sanayi kökenli atmosfer kirletici artıklar, günümüzde basit bir
tahmin ile 400 milyon tona ulaşmış bulunmakta ve bu miktar 2000’li yılların başlangıcında 4
milyon tona ulaşması beklenmektedir.
Havanın hareketli olması, rüzgârla duman, sis ve isin dağılması, havayı su ve
topraktan farklı bir duruma sokmaktadır. Toprak ve sudaki kirlilik, bu nedenle havaya kıyasla
daha kalıcı sanılır. Oysa, endüstriyel gelişme, enerji, kimyasallaşma, ulaşım ve nüfus gibi
nedenlerle hava kirliliği önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bir insanın günde 12-15 m3 havayı
soluduğunu gözönüne alırsak, hava kirliliğinin sudan daha önde geldiği görülür. Oysa, bugün
hava karışımı içinde bulunan karbon monoksit (CO), ozon (O3), kükürdiosit (SO2),
hidrokarbonlar, aldehitler gibi kirleticiler, insan sağlığını bozacak düzeye gelmiştir.
Örneğin; 100 litrelik benzin sarfiyatı ile egzozda ölçülenlere bakılacak olursa;
10 - 15 kg karbonmonoksit
0,3 - 0,6 kg
0,3 – 1,5 kg azotaksit
30 gr kükürdioksit
24 gr asit
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60 gr inorganik katı madde çıkmaktadır.
Yukarıda belirtildiği gibi, bir insanın günlük ihtiyacı 15 m3 temiz hava olduğuna göre;
bir araba sadece 10 dakika çalışmakla canlı hayatı için tehlikeli bir ortamı oluşturabilir ve
buna aşırı trafik yoğunluğunu da eklersek basık çanak alanlarda (özellikle Bursa, Balıkesir,
Erzincan, Erzurum vb. gibi havza merkezlerinde) kirli havanın ne kadar tehlikeli olduğu
ortaya çıkar. Fakat; 2000’li yılların başlarından itibaren, özellikle ülkemizde doğalgaz
tüketimine geçilmesi ve benzin kullanımında kurşunsuz benzin kullanılması büyük
kentlerdeki hava kirliliğini kısmen ortadan kaldırmıştır.

Foto 53 – (1)Sanayide arıtmasız baca gazlarının atmosfere salınmasıyla hava
kirliliğini, (2)erozyonla ortaya çıkan topraktaki kirliliği, (3)su havzalarında toplu balık
ölümlerinin de görüldüğü su kirliliğini gösteren fotoğraflar (http://www.drsoram.com/airpollution-and-vitamin-d-status-in-healthy-women/; http://apelasyon.com/Yazi/249-yasamintemeli-toprak---1 ; http://www.yardimcikaynaklar.com/hava-toprak-ve-su-kirliliginin-yolacabilecegi-olumsuz-sonuclar/).
Konuyu bitirirken; ilk kısımda “Çevresel Döngü (Ekolojik Döngü)” hakkında
açıklamalar yapılırken; konunun ikinci kısmında toprak, su ve hava kirliliğinin sunulduğu
“Çevre Bileşenleri ve Kirlilikler” anlatılarak Biyosfer bahsi tamamlanmıştır.
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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
12. Bölümde özellikle çevresel döngü (ekolojik döngü) üzerinde durulmuş, şekillerle
izah edilmiştir. Bu sebeple, enerji döngüsünün ne olduğu, yeşil bitkilerin klorofil yapma
neden ve sonuçları açıklanmıştır. Konunun ikinci bölümünde ise; çevre bileşenleri ve
yaşadığımız çevredeki kirlilikler hakkında genel bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Yunanca Oikos yer, çevre, mekân, yaşanılacak yer; Logos bilim sözcüklerinin bir
araya gelmesiyle oluşan bilim dalıdır ve organizmalar arasındaki karşılıklı etkileşimi inceler.”
İfadesine dayalı aşağıdaki hangi bilim dalının tanımı verilmiştir?
a) Ekoloji
b) Biyoloji
c) Jeoloji
d) Zooloji
e) Coğrafya
2) Enerji döngüsünde besin zincirinin en üstünde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
a) Güneş
b) Üreticiler
c) Otçul
d) Etçil
e) Hepçil
3) Enerji döngüsünde besin zincirini en alttan – en üste sıralayınız.
3214) Çevresel döngüde aşağıdakilerden hangisi ana hayat kaynağını oluşturur?
Güneş (

)

Mağma (

)

5) “Canlılar; hidrosfer, atmosfer ve litosfer ile sürekli etkileşim halindedir. Canlıların

birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerine ………………….. denir.” İfadesine dayalı boşluğa
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi sizce doğru olur?
a) Geosfer
b) Geoekoloji
c) Ekoloji
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d) Ekosfer
e) Ekosistem
6) Hava kirliliğinde, 100 litrelik benzin sarfiyatı ile egzozda ölçülenlere bakılacak
olursa; kaç kilogram karbonmonoksit havaya karışır?
a) 1-5 gr
b) 10-50 gr
c) 100-500 gr
d) 1-5 kg
e) 10-15 kg
7) Canlıların yaşadığı ortama ne denir?
8) Cansızların yaşadığı ortama ne isim verilir?
9) “Bitkilerde depolanmış kimyasal enerjinin yakılarak harcanması olayına ………..
denilir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
a) Sızma
b) Terleme
c) Solunum
d) Fotosentez
e) Sızıntı
10) “Bitkilerin primer (Birincil) üreticilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye
dönüştürmeleri ekosistemin temelini oluşturur. Klorofil (yeşil renkli pigment), taşıyan yeşil
bitkilerin mineral besin maddeleri; su ve karbon dioksit gibi basit inorganik elementlerden
güneş enerjisi kullanarak daha kompleks organik madde yani karbonhidrat ve oksijen
üretmelerine fotosentez denilir” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

Cevaplar
1)a, 2)e, 3) 1-Bitkiler, 2-Ot oburlar, 3-Et oburlar, 4) Güneş, 5)e, 6)e, 7) Biotik ortam, 8)
Biotik ortam, 9)c, 10)Doğru
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-

13. ANTROPOSFER (İNSAN VE ZAMAN;EVRİM VE
EVRİMLEŞEN İNSAN: HOMO SAPİENS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Yer Sistemlerinde İnsan ve Zaman
13.2. Kuaterner’de İnsan
13.3. Evrim ve Evrimleşen İnsan: Homo Sapiens
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Jeolojik devirlerden hangisinde insan ortaya çıkmıştır? Neden?
2) İnsanın eldeki verilere dayalı evrimi nasıldı? Nasıl zuhur edip, gelişmiştir?
3) Neden sadece 6 tür insanda geriye sadece Homo sapiens kalmıştır?
4) Homo sapiens gelişiminde hangi devrimleri yapmıştır?
5) Harari’nin 2015’deki “İnsanlığın Emperyal Döngüsü” tablosunu bir başka
imparatorluğa (Örneğin: Rus İmparatorluğu’na) uyarlayınız ve sonucun değişip değişmediğini
analiz ediniz.

321

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Antroposfer (İnsan ve
Yer Sistemlerinde İnsan ve
Zaman; Evrim ve Evrimleşen Zaman konusunu kavramak
İnsan: Homo Sapiens)
ve öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Antroposfer (İnsan ve
Kuaterner’de İnsan konusunu Metin, sunum ve görselleri
Zaman; Evrim ve Evrimleşen kavramak ve öğrenmek.
izleyerek ve konuyu tekrar
İnsan: Homo Sapiens)
ederek.

Antroposfer (İnsan ve
Evrim ve Evrimleşen İnsan:
Zaman; Evrim ve Evrimleşen Homo Sapiens konusunu
İnsan: Homo Sapiens)
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.
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Anahtar Kavramlar
•

Antroposfer

•

Kuaterner

•

Plesitosen

•

Holosen

•

İnsan evrimi

•

Homo Neandertaliensis

•

Homo sapiens
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13.1. Yer Sistemlerinde İnsan ve Zaman:
Antroposfer: Yunanca Antropos insan; Sphare küre anlamlarına gelen iki kelimeden
türemiştir. “İnsan Küresi” anlamına gelir. Antroposfer’in objesi insan ve insan faaliyetleridir.
Dolayısıyla insan; havaküre (atmosfer), taşküre (litosfer), suküre (hidrosfer) ve canlılar küresi
(biyosfer) ile ilk ortaya çıktığı Holosen’den beri ilişki halindedir. Bu sebeple de yaşadığı
ortam farklılaşmakla birlikte belli bir kesimde normal yaşamını sürdürmesinden dolayı “İnsan
Küresi” ya da “İnsanın Yaşadığı Küre” anlamlarına gelen Antroposfer terimi ortaya
atılmıştır. Bu terim; yerkürenin boyutlarına ait ilk yeryüzü ölçümlerini yapan eski Yunan
coğrafyacısı Eratostenes (MÖ. 276-196) ve 19. yy’da Alman coğrafyacılarından olan ve
modern coğrafyacının kurucularından biri sayılan Karl Ritter (1779-1859) tarafından da ifade
edilmiştir.
İnsan yaşamını devam ettirip savunmak için birçok faaliyetlerde bulunur; aynı
zamanda yaşadığı mekânda kendi yaşamı hakkındaki bilginin dağılımı, gelişimi, ilişkileri ve
etkileşimlerinin nasıl olduğunu analiz eder. İnsan, yeryüzünde çok dinamiktir ve hızla değişir.
Gerek fiziksel ve gerekse yaşadığı mekânın kullanılması bakımından gelişim gösterir.
İnsanlar doğada meydana gelen dinamikleri ve olguları da kısmen etkileyen faktörlerden
biridir. Nüfusu arttıkça dış etkenlere karşı durmayı da başarır. Nehir kenarında yaşarken sel ve
taşkınlardan korunmak için akarsu kenarlarına taştan-topraktan setler yapar. Bunu gelecek
nesillere de öğretir. Lâkin; iç kuvvetler denilen mağma kaynaklı etkenlerin önüne geçemez.
Volkanın ne zaman patlayacağını ve bundan korunmayı; depremin ne zaman olacağını
bilemez..! Sadece bu 2 faktör hakkında varsayımlara dayalı tahminlerde bulunur. Aynı
bugünlerde bilim insanları olarak yaptığımız gibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden
sonraki 30-35 yıl içinde Marmara Denizi içinde yine büyük bir depremin olacağını ve bu
denizin çevredeki kıyıdaş büyük illerden İstanbul, Tekirdağ gibi illerde hasarların
olabileceğini ifade etmesi gibi…
İnsanın dinamikleri sadece bununla da kalmaz. Yaşamını sürdürmek için bitkilerden
ve hayvanlardan; madenlerden ve su gibi doğal kaynaklardan yararlanır. Diğer insan
topluluları ile birlikte yaşamak adına yukarıda da söylediği gibi nüfus artışının yanısıra; köy,
kasaba, mahalle ve kentler kurar. Bulunduğu çevrede bir takım değişiklikler meydana getirir.
Toprağı işleyerek tarım ürünleri yetiştirir. Birlikte yaşamayı öğrenir. Doğum, evlilik, göç ve
ölüm olayları ortaya çıkar. Hatta birbiriyle alışveriş yapar; ülkeler kurar. Hammaddeleri
işleyerek fabrikalar yapar. Bir yerden bir yere gitmek için yollar, havaalanları yapar. Enerji
ihtiyacı için barajlar, hidroelektrik ve nükleer santraller kurar, maden ocakları açar ve işletir.
Bazen iyi komşuluklar sürdürür. Hatta zaman zaman çatışır ve insanın yaşadığı mekân bir
savaş ve çatışma alanını döner. Bazen de bu savaşlar Büyük Dünya Savaşlarına döner. Çünkü
insanoğlu; evrenin ortasında, yaşamı sırasında Dünya’ya hükmetmeye çalışır. Nüfusu
kalabalıklaşır yeni uzay istasyonları açar; evreni keşfetmeye çalışır. Ay’a, Mars uydular
gönderir hayat var mı? diye… Yaşadığı doğal çevrenin/doğanın dengesini etkileyebilir.
Sonuçta; insan yaşamı ve faaliyetleri konularını kapsayan antroposfer; Dünya'nın yüzeyindeki
tüm insan aktiviteleridir. Antroposfer, yeryüzünün insan kaynakları ile ilgilenir. İnsan
kaynakları, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları onun gelişimi için kullanılır. Böylece insan, doğal
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çevresindeki kaynaklardan bilgi ve becerisine göre faydalanır. Bunu yaparken günümüzde
neredeyde Dünya’da ayak basılmadık yer bırakmamıştır. Yine de yaşamının çoğunluğu
ekvatoral ve komşu ılıman bölgelerdeki büyük akarsu kenarlarında kurmuştur (Foto 54 ve
55). Yüksek dağların zirvelerine çıkıldıkça ya da kutuplarda yaşamaz – kızgın çöllerde veya
gür ormanlarla bataklıklarda yaşamını sürdürmez. O zaman, yaşam yeri olarak ekvatoral ve
ılıman kuşak içinde yaşamaya çalışır (Şekil 95). 57.000.000 km2 olan yeryüzünün sadece %
29’unun karasal/kıtasal alanlar iken; kalan % 71’lik kısmının okyanus ve denizlerden
oluştuğunu yukarıdaki konularda bahsetmiştik. Dolayısıyla yeryüzünün 1/3’ü karalar/kıtalar,
2/3’ü okyanus ve denizlerden meydana gelmişti. Bu % 29’lık karasal/kıtasal alanın; % 20’si
insanlar tarafından kullanılan ve yerleşilen mekânlardır. Geriye kalan % 20’si polar bölgeler,
% 20’si çöl bölgeleri, % 20’si dağlık bölgeler ve % 20’si gür ormanlar ve bataklıklardan
meydana gelmiştir (Şekil 96).

Foto 54 – Günümüzde halen Güney Amerika’daki Amazon Havzası’nda avcılıkla yaşamlarını sürdüren
ilkel kabile bireyleri (http://bbc.in/1m5JcQL ; haberi: 01.08.2014).
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Foto 55 – Günümüz iş dünyasının modern toplum bireyleri (www.ceyhanlar.com).

Şekil 96 – Antroposfer: Dünya’da insan yaşadığı mekânlar ve günümüzde Dünya
Nüfusu’nun Dağılışı Haritası (Not: 1 Sarı nokta = 1 milyon kişi)
(http://www.zonasiswa.com/2016/05/pengertian-antroposfer-menurut-bahasa.html).

Şekil 97 – Yeryüzünde insanların yaşam alanı yüzde grafiği (%20).

13.2. Kuaterner’de İnsan
Kuaterner’in önemi daha önceki konularda da sunulduğu gibi, buzul ve buzularası
dönemlerin varlığı ile bu dönemde insanın ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle flora ve fauna (bitki
ve hayvan toplulukları) bakımından hemen hemen Pliosen’den Pleistosen’e, yani
III.Zaman’dan - IV.Zaman’a geçişte aynı bitki ve hayvan topluluklarını görmek mümkündür.
Ancak daha sonrasında Pleistosen’de buzullaşmanın başlamasına dayalı olarak ya yeni
buzullaşma ortamıyla ilgili yeni türler ortaya çıkmış ya da büyük çoğunluğu bu dönemde
buzulların içinde yaşamını yitirerek fosilleşmiştir. Hatta bunun insansı boyutlu olanlarını,
erimenin hızla arttığı günümüz buzullarından geriye kalan mekânlarda eski insan iskeletleri
şeklinde bile rastlanmaktadır (Ardos, 1996, s:114-115).
Kuaterner araştırmalarında insanın tümüyle, ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Fosil
insan iskeletleri, ayrıntılı olmasa bile, belli başlı Kuaterner evrelerini karakterize edebilir.
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Bundan daha önemlisi, insanların el yapımı olan yontma taş aletleri ve daha geç zamanlardaki
cilalı taş ve madenlerden yaptığı aletler ve son olarak tarihi kayıtlar, adeta Dördüncü
Zaman’da artık bulunmayan kılavuz fosillerin yerini tutmuştur. İnsan kültürleri’ne
dayanılarak bazı bölgeler için çok ayrıntılı jeolojik manada Kuaterner kronolojileri
saptanabilmiştir. Bu bakımdan özellikle mağara araştırmalarının ve bilimsel mağara
kazılarının (ülkemizde Antalya’da Karain ve Kocain ile K.Çekmece’de Yarımburgaz
Mağarası örneklerinde olduğu gibi) önemi çok büyüktür (Erol, 1979, s:60).

13.3. Evrim ve Evrimleşen İnsan: Homo Sapiens
İlk defa 4.Zaman’ın Pleistosen devri tortullarında bazı hayvan iskeletleriyle beraber,
insan kemiklerine rastlanmıştır. Bundan insanın bu devirde mevcut olduğu, ilk insanların
mağara ayıları ve mamut türü fillerin zamanında yaşadıkları anlaşılır. Ancak, yapılan
araştırmalar insanın daha eski devirlerde, Üçüncü Zaman’ın son devri olan Pliosen’de zuhur
edip etmediği halen problemlidir (Yüksel, 1973). Afrika, Asya ve Avrupa'nın farklı
bölgelerinde giderek artan sayıda iyi korunmuş fosillerin bulunuşu, insan evrimi hakkındaki
bulguların genişlemesine ve insanların ataları hakkında bilgilerin artmasına neden olmakla
beraber bu bulgulardan elde edilen bilgiler, insan ve insan öncesi türlerin tam olarak
yaşadıkları zaman aralıkları ile dağılım bölgelerinin eksiksiz olarak tespit edilmesinde ve
bilimciler arasında tam bir görüş birliği sağlanmasında yeterli olmayıp buna dair daha fazla
tartışmaların ve kapsamlı araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. İnsan evrimi
hakkındaki araştırmalar, mevcut yöntemlerin sınırlarında ya da bu bulguların sağladığı
analitik verilerin ışığı altında hareket ettiği için insanın soy ağacı hakkındaki tartışmalar,
insanın atası olan tarih öncesi birçok türün soy ağacındaki yerlerinin sistematik
sınıflandırması ile bu türlerin birbirleriyle olan akrabalık dereceleri ve yakınlıkları tartışmalı
olup tam olarak tamamlanmamıştır. Çoğu kez Hominini türleri şu şekilde belirlenmiştir:
insandan önce insana yakın türleri içeren ve "ön insan" denilen Australopithecine'ler; "ilk
insanlar" olarak tanımlanan Homo habilis ve Homo rudolfensis; "erken insanlar" olarak daha
sonra ortaya çıkan ve Homo cinsine dâhil olan tüm türler (Homo sapiens hariç); "modern
insan" veya "günümüz insanı" olarak tanımlanan Homo sapiens. Bunun yanında insanın
evrimine, bazen insandan önceki bir zaman dilimi olan ve günümüzden 20 milyon yıl öncesini
kapsayan Miyosen dönemindeki hayvandan insana geçiş aşaması da dâhil edilebilir (Tablo
16)(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan%C4%B1n_evrimi).
Tablo 16 – Hominini türlerinin jeolojik zamanlar içindeki dağılımı
(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan%C4%B1n_evrimi).
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İnsanın evrimi, halen uzun ve derin tartışmalara yol açan bir konudur. İnsanın bir "tür"
olarak "Homo sapiens" halini alıncaya dek geçirdiği evreler, hominid’lerin (iki ayak üzerine
dikilip, dik yürüyebilen hayvanların) fosil kayıtlarına göre şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu
fosil kayıtlarına göre aşağıdaki gibi bir "İnsanlık Tarihi" listelenebilir
(http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=7350):
Australopithecus: İlk hominid (insansı) olan bu tür, 2-3 milyon yıl öncesinin Afrika
savanlarına aittir. Beyin büyüklüğü, modern insan beyninin 1/3'ü kadardı. Yüz hafifçe ileri
çıkık, çenenin ucundaki çıkıntı ise yoktu. Dişlerinin şekli modern insanınkine çok benziyordu.
Australopithecus robustus daha ilkel bir form idi, vücut ve beyin olarak daha az gelişmişti.
Australopithecus africanus ise daha iri bir vücut yapısına sahipti (yaklaşık 160 cm boyunda ve
60 kg ağırlığında), ilkel taş aletler yapabilmişti, avcılık yapmaya başlamıştı ve çok büyük bir
ihtimalle konuşma yeteneği de kazanmıştı.
Homo habilis: Alet yapabildiği ve kullanabildiği bilinen ilk hominid’dir. 1,9 milyon
yıl önce yaşamış günümüz modern insanın ilk uzak insan atasıdır.
Homo erectus: Pekin veya Java adamlarını da içeren bu tür, 1,5 milyon yıl önce
Homo habilis'den evrimleşmiştir. Homo erectus, ateş yakabiliyor, avcılık yapıyor ve
barınaklarda yaşıyordu. Ilkel sayılan Java adamlarında yamyamlık da görülüyordu. Yaklaşık
1000 ml'lik bir beyine sahipti. Günümüz modern insanında beyin ortalama 1375 ml'dir.
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Homo sapiens: Modern insana çok büyük benzerlikler gösteren ilkel Homo sapiens
varyasyonları: Heidelberg insanı, Swanscombe insanı, Steinheim insanı ve Weimar insanını
içerir. Homo sapiens sapiens'e ait en eski fosiller, Almanya'da Düsseldorf civarındaki
Neandertal Mağarasında bulunan birkaç kafatası parçası ve birkaç uzun kemikten oluşan
Neandertal insanına aittir (130.000 – 30.000 yıl öncesi). Modern insan ile karşılaştırıldığında,
daha geniş ve çıkık bir göğüs kafesine, daha iri bir kaş bantına, daha güçlü bir çeneye ve biraz
daha büyük bir kafatasına ve beyine sahipti. Neandertal insanları alet yapabiliyor ve
kullanabiliyor olmalarının yanısıra, ölüleri için gömü törenleri yaptıkları da bilinmektedir.
Hayvan derilerini giysi olarak kullanmış, mağaralarda yaşamış ve ateşi kullanmıştı. Tamamen
modern fosiller ise, Güney Fransa’da Cro-Magnon kayalıklarında altında yontulmuş taşlar ve
gerdanlık yapmak üzere hazırlanmış hayvan kabuklarıyla beraber 5 insan iskeleti
bulunmuştur. Bunlar, günümüzden yaklaşık 90.000 yıl kadar önce yaşamış olan Cro-Magnon
insanına ait kalıntılardır. Cro-Magnon ve Neandertal insanları bir arada bulunmuş olmalarına
rağmen, ilginç olarak, sadece Cro-Magnon insanı modern gen havuzuna katılımda
bulunabilmiş, Neandertal insanı ise modern gen havuzuna katkıda bulunamadan ortadan
kalkmıştır. Homo sapiens türünün yaklaşık 45.000 yıldan beri dünya üzerinde var olduğu
söylenebilir (Şekil 98, 99 ve 100).

Şekil 98 – Çeşitli kafatası tipleri: 1.Goril, 2.Australopithecus, 3.Homo erectus,
4.Neandertal (La Chapelle aux Saints), 5.Steinheim Skull (Archaic Homo sapiens),
6.Caucasoid (Homo sapiens) (http://en.wikipedia.org/wiki/Human).
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Şekil 99 - Homo habilis’ten - Homo sapiens’e Kuaterner Coğrafyası’nda insanın
evrimleşmesi (1,9 milyon yıldan – Günümüz modern insanına)( www.allmystery.de).

Şekil 100 - Afrika’dan yola çıkan Homo sapiens’in dünya üzerindeki göç yolları
(http://everyhistory.org/timeline1a.html).
Harari 2015’de yazdığı SAPİENS adlı kitabına göre; yeryüzünde 100.000 yıl önce en
az 6 farklı insan türü vardı. Bunlardan sadece Homo sapiens türü hayatta kalabildi. Çünkü
anlama ve kavrama ile ilgili kendi Bilişsel Devrimi’ni yaptı. Bunlar içinde yeni becerileri
vardı:
1-Homo sapiens etrafındaki dünyayla ilgili daha fazla bilgi aktarma becerisine sahipti.
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2-Homo Sapiens’in sosyal ilişkileriyle ilgili daha fazla bilgiyi aktarma becerisi vardı.
3-Kabile ruhları, milletler, sınırlı sorumlu şirketler ve insan hakları gibi gerçekte var
olmayan şeylerle ilgili bilgiyi aktarma becerisi bulunuyordu.
Homo sapiens’in bu yeni becerilerinin geniş çaplı sonuçları ise şunlardı:
1-Karmaşık faaliyetleri planlama ve uygulama becerisi: Örneğin aslanlardan uzak
durmak ve bizon avlamak.
2-150 kişiye kadar çıkan daha büyük ve uyumlu gruplar arasında organize olmak.
3- a) Çok sayıda yabancı arasında işbirliği; b) Sosyal davranışın hızlı bir şekilde
yenilenmesi.
İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar kendi türleri arasında 4 büyük devrim
gerçekleştirdi; aksi takdirde dinazorlar gibi hayatta kalamayabilirdi. Bu gelişme devrelerini
oluşturan insanlığın yaptığı devrimler ve başlangıç yılları sırasıyla şunlardır:
1- Bilişsel Devrim: 30.000 ile 45.000 yıl önce ateşi, tekerleği bulması, lakin avcıtoplayıcı toplumlar,
2- Tarım Devrimi: 11.500 yıl önce büyük nehirlerin kenarlarında yerleşik düzene
geçmesi,
3- Endüstri Devrimi: 1763’de buhar motorunun icadı ile keşif ve icatların
hızlanması; buharlı tren, buharlı gemi, teleskop, radyo, televizyon vb.leri.
4- Bilimsel Devrim: 1945’de II.Cihan Harbi’nde Japonya’ya atom bombası atılması
yani ben artık dünyanın tümüne hükmedebilirim fikri; ya da ilk kez Ay’a 20 Temmuz 1969’da
ABD’nin gönderdiği uzay gemisi ile Neil Armstrong’un aya ayak basması ve uzay
çalışmaları, yeni dünyalar bulma amacı… Ayrıca, Bilgisayarlar’ın bizleri esir aldığı da bir
dönem; hepimizin elinde birer cep telefonu var. Fakat doğal çevremizi plastiklerle
kirleyemeyi sürdürüyoruz, pet şişe atıklarına dur diyemiyoruz…
5- Robotlar Çağı: Henüz gelmedi bu çağ bekleyin geliyor… (Ama unutmayınız ki,
hepimizin evinde robotlar var. Bugün evinde çamaşır ve bılaşık makinesi, buzdolabı olmayan,
kullanmaya var mı? Leğende çamaşır yıkayanlar istisnadır herhalde. Bugün insanlık (homo
sapiens) kendine yeni robotlar yapmayı sürdürüyor)…
Ancak bu dört devrimi ve dikkatle prehistorya, arkeoloji ve tarih, bir de antropoloji
kitaplarından inceleyecek olursak; Harari’nin sunduğu tabloya dayanarak (Tablo 17), büyük
imparatorluklardan ister Roma İmparatorluğu (MÖ 27–MS 1453) olsun, ister İslam
Hükümranlığı (MS. 622-Bugün) olsun, isterse Avrupa Emperyalizmi (Örneğin; günümüz
Avrupa Birliği; Japonya veya Kore)(MS 395-Bugün) olsun tamamında Homo sapiens’in
zekâsı ortaya çıkar. Sonuçlar ise genelde birbirine benzerdir. O da tıpkı; YER
331

SİSTEMLERİ’nde geosferlerin döngüsüyle uyum sağlar: Su, kaya, mineral, azot, karbon,
enerji döngüleri gibi… Tablodaki emperyallerin ortak özelliklerine bakıldığında, farklı
çağlarda hemen hemen aynı neticeler alınmıştır (Harari, 2015):
Tablo 17 – İnsanlığın Emperyal Döngüsü (Harari, 2015).

1-Küçük bir grup büyük bir imparatorluk kurar (Örneklere devam etmek gerekirse;
Osmanlı İmparatorluğunu da buna dâhil edebiliriz ya da diğer imparatorlukları; Çin, Hint,
Rusya…)
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2-Bir imparatorluk kültürü yaratılır. (Geniş yayılış sahası vardır: MS 390’larda Roma
İmaparatorluğu 4.4 milyon km2; 1683’lerde Osmanlı İmparatorluğu 5.2 milyon km2).
3-Emperyal kültür pek çok tebaa halk tarafından benimsenir. (Tüm emperyaller
halklarına güvence verir).
4-Bu halklar ortak değerleri adına eşit statü talep ederler. (Ancak bu eşitlik her zaman
sağlanabilmiş midir? Halen tartışılır? Kölelik düzeni devam ediyor mu? Son sömürge Hong
Kong İngiltere’den bağımsızlığını daha çok yeni aldı; Çin’ e devredildi: 30 Haziran 1997.
Kölelik tamamen kalktı mı? Yoksa…)
5-İmparatorların kurucuları hâkimiyetlerini kaybederler. (Çünkü imparatorlukların
hükmü yüzyıllar sürer; ancak kurucularının yani bir ölümlü olan Homo sapiens’in belli bir
yaşam süresi vardır. 40-50 yıl, hadi bilemediniz bugünkü gibi gelişmiş tıb bilimi olmamasına
rağmen 70-80 yıl ortalama insan ömrü olsun. İmparatorluklarda belli bir süre sonra sona
erebilir.).
6-İmparatorluk kültürü büyüyerek gelişmeye devam eder. (İtalya’nın başkenti halen
Roma İmaparatorluğu’nun başkenti olarak görülürse de ya da Vatikan semboliktir. İtalya’nın
günümüz yüzölçümü 301.323 km2, yani Roma İmparatorluğu 15 kez küçülmüştür.
Günümüzde Avrupa Birliği’nin yüzölçümü ise, 10.8 milyon km2).
Sonuç olarak; “Yer Sistemleri” dersi içindeki Antroposfer (İnsan Küresi) konusu ele
alınmış; insan-zaman ilişkisi kurulmuş, ilk insanın Dünya’da ortaya çıkışı zamanlaması
tartışılmış ve son olarak torunları olduğumuz Homo Sapiens’in son 45.000 yıldır hayatta
kalan tek tür olduğu; diğer 5 insan türünün tamamen yok olduğu açıklanmıştır. Keşfedilen
Neandertal fosil insanının DNA’sı kullanılarak günümüzde klonlanarak yeni Neandertal türü
embriyoların ortaya çıkarılması laboratuvar çalışmaları sürdürülmektedir. Aynı dinozorların
klonlanıp sonucunun beklenmesi 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
13. Bölümde “Antroposfer (İnsan ve Zaman; Evrim ve Evrimleşen İnsan: Homo
Sapiens)” konusu işlenmiştir. Yer Sistemlerinin geosferlerinden atmosfer, litosfer, hidrosfer
ve biyosfer’in yanısıra antroposfer (=insan küresi)’in gün geçtikçe artan önemi ortaya
konmuştur. Bu nedenle, konu üç ana başlık halinde Yer Sistemlerinde İnsan ve Zaman,
Kuaterner’de İnsan, Evrim ve Evrimleşen İnsan: Homo Sapiens toplanmıştır. Homo
sapiens’in zekâsı ve günümüze kadar neden hayatta kalma sürecini diğer insan türlerine göre
kazandığının kanıtları ortaya konulmuş; örneklerle sunulmuştur. Konu her zamanki gibi şekil,
tablo, grafik ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Yunanca Antropos insan; Sphare küre anlamlarına gelen iki kelimeden türemiştir.
“İnsan Küresi” anlamına da gelen geosfere ne isim verilir?
a) Atmosfer
b) Hidrosfer
c) Litosfer
d) Antroposfer
e) Biyosfer
2) Kuaterner’in hangi devrinde insan ortaya çıkmıştır?
a) Pleistosen
b) Eosen
c) Miyosen
d) Pliosen
e) Holosen
3) Günümüz yaşayan insanların atası sayılan zekası ile hayatta kalabilen insan türü
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Homo habilis
b) Neandertal
c) Cro-Magnon
d) Homo sapiens
e) Homo erectus
4) Homo sapiens’in zekasıyla insanlık tarihinde aşağıdakilerden hangisi emperyal
döngü sürecinden geçmiş bir imparatorluk sayılamaz?
a) Osmanlı
b) Roma
c) Moğol
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d) Çin
e) Tunus
5) İnsanoğlu kısmen de olsa iç etkenler ve süreçlere mi, yoksa dış etken ve süreçlere
karşı durabilmiştir?
İç etkenler ve süreçler (

)

Dış etken ve süreçler (

)

6) “İlk hominid (insansı) olan bu tür, 2-3 milyon yıl öncesinin Afrika savanlarına
aittir. Beyin büyüklüğü, modern insan beyninin 1/3'ü kadardı. Yüz hafifçe ileri çıkık, çenenin
ucundaki çıkıntı ise yoktu. Dişlerinin şekli modern insanınkine çok benziyordu.
Australopithecus robustus daha ilkel bir form idi, vücut ve beyin olarak daha az gelişmişti.
Australopithecus africanus ise daha iri bir vücut yapısına sahipti (yaklaşık 160 cm boyunda ve
60 kg ağırlığında), ilkel taş aletler yapabilmişti, avcılık yapmaya başlamıştı ve çok büyük bir
ihtimalle konuşma yeteneği de kazanmıştı.” İfadesiyle aşağıdakilerden hangisinin genel
özellikleri verilmiştir?
a) Homo erectus
b) Homo habilis
c) Australopithecus
d) Neandertal
e) Homo sapiens
7) “4.4 milyon km2 yüzölçümüyle Roma İmparatorluk kültürü (MÖ 27–MS 1453)
büyüyerek gelişmeye devam eder (İspanya’nın başkenti halen Roma İmaparatorluğu’nun
başkenti olarak görülür. İspanya’nın günümüz yüzölçümü 505,992 km2, yani Roma
İmparatorluğu yaklaşık 9 kez küçülmüştür. Günümüzde Avrupa Birliği’nin yüzölçümü ise,
10.8 milyon km2).” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

8) Genel yayılışı itibariyle, insanlık dünyanın yaklaşık yüzde kaçını yaşam alanı olarak
seçmiştir?
a) % 2
b) % 3
c) % 4
d) % 5
e) % 6
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9) “İnsan Küresi” ya da “İnsanın Yaşadığı Küre” anlamlarına gelen Antroposfer
terimini, yerkürenin boyutlarına ait ilk yeryüzü ölçümlerini de yapan eski Yunan coğrafyacısı
………………………. (MÖ. 276-196) tarafından ilk defa ortaya atılmıştır. İfadesini
tamamlayınız.
10) İnsanın gelişme devrelerini oluşturan, insanlığın yaptığı devrimleri eskiden yeniye
sıralayınız.
4321-

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)e, 5) Dış etkenler ve süreçler, 6)c, 7)Yanlış, 8)e, 9) Eratostenes, 10) 1Bilişsel devrim, 2-Tarım Devrimi, 3-Sanayi Devrimi, 4-Bilimsel Devrim
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14. ANTROPOSEN (DOĞAL OLAYLARA DAYALI İNSANIN
ETKİSİ İLEYER SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Antroposen nedir? Bu devir ne zaman ve neden başlamıştır?
14.2. Antropojenik Jeomorfoloji’nin ortaya koyduğu gerçekler ve örnekler nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Antroposen nedir? Tanımlayınız.
2) Antroposen devri diye devre neden ayrılmıştır*
3) Jeolojik zamanlar içinde Antroposen halen tescil edilmiş midir?
4) Antropojenik jeomorfolojinin konusu nedir?
5) Antropojenik Jeomorfolojiye birkaç örnek verir misiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Antroposen (Doğal Olaylara
Dayalı İnsanın Etkisi ileYer
Sistemleri Arasındaki
İlişkiler)

Antroposen nedir? Bu devir
ne zaman ve neden
başlamıştır? konusunu
kavramak ve öğrenmek.

Metin, sunum ve görselleri
izleyerek ve konuyu tekrar
ederek.

Antroposen (Doğal Olaylara
Dayalı İnsanın Etkisi ileYer
Sistemleri Arasındaki
İlişkiler)

Antropojenik
Metin, sunum ve görselleri
Jeomorfoloji’nin ortaya
izleyerek ve konuyu tekrar
koyduğu gerçekler ve
ederek.
örnekler konusunu kavramak
ve öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Antroposen

•

Antropojenik Jeomorfoloji

•

Dünyada İnsan Yıkımları

•

Küresel Isınma
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14.1. Antroposen Nedir? Bu Devir Ne Zaman ve Neden Başlamıştır?
Antroposen; Yunancada anthropo: insan; cene: yeni kelimelerinden oluşan «insan
devri» anlamına gelir. İnsanı ve insan faaliyetlerini konu alır.
Günümüzde doğaya olan insan 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, sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri
olarak tanımlanabilir. Geniş bir manada, yapay bir şekilde yaratılan yerşekilleri, 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
buzulların erimesi süreci sonunda son transgresyon 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)(Ertek ve
Ekinci, 2015). 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:

345

Şekil 101 – 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. (Bu dönemin başlangını avcılık ve toplayıcılıktan tarım toplumuna geçişte 11.000
öncelere götürenler; ya da 1945’te II. Dünya Savaşında Japonya’ya atom bombasının
atılmasıyla veyahut; 1969’da ABD’nin aya gönderdiği uzay aracı ile ilk aya ayak basılması ile
başlatanlar olabilir. Biz bu görüşlere katılmıyoruz. Neden?). Buhar motorunun icadından
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sonra hızla diğer buluşlar gelir: 1807’de buharlı makinenin gemilere uyarlanması, 1812’de ilk
buharlı lokomotifin yapılması, 1840’da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferlerinin
başlaması, 1844’te telgrafın keşfi, 1876’da telefonun icadı, 1895 radyonun icadı bunlardan
birkaçıdır. Dolayısıyla İngiltere’de başlayan süreç, yeni 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. (Diamond,
1997; Harari, 2015). 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 “Environm ental 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
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gibi insan kaynaklı potansiyel değişimlerin işaretlerinin çoğalması, Crutzen’in önerisine olan
desteği güçlendirmiş bulunuyor. (Şekil 102). Halen Antroposen adının Jura, Kambriyen,
Trias, Tersiyer gibi daha aşina olduğumuz dönem adlarının yanına katılıp katılmayacağı,
yerbilim camiasında resmi olarak tartışması sürüyor, sürecektir de (Zalasiewicz, 2010;
http://www.ntvmsnbc.com/id/25075932/). 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, kâğıt 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 19502000 yılları arasını kapsayan 50 yıl içinde büyük pik yaparak 2000’li yıllara kadar ulaştığını
ortaya koymuştur. (Şekil 103)(Ertek, 2014)(Ertek ve Ekinci, 2015).

Şekil 102 – Yeryüzünde küresel ısınmanın negatif etkileri
(www.omarsalih22.wordpress.com).
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Şekil 103 – 1750-2000 yılları arasında Dünya’da insanın oluşturduğu değişmeler
(Syvitski, 2010’den düzenlenerek).
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Bu artış, verilerin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen halen günümüzde de etkileri
hızla yükselerek devam etmektedir. Şekil 103’deki 24 grafik ayrı ayrı incelendiğinde özellikle
1950-2000 yılları arasındaki 50 yıllık gelişimin hep büyük yükselişlerle artış sunduğunu
söylemek mümkündür. Burada, özellikle en üstteki 1-4-5-6.’ncı grafiklerde muazzam bir
benzerlik söz konusudur. Üç kat fazlalaşan Dünya nüfus artışına (Tablo 18) 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, aşırı
nüfuslanmanın, sanayileşmenin ve ona dayalı kentleşmenin ve de küreselleşmenin çözümünü,
artık Mars gibi, Jüpiter gibi farklı gezegenlerde ve evrende bulmaya çalışmaktadır.

14.2. Antropojenik Jeomorfoloji’nin Ortaya Koyduğu Gerçekler ve
Örnekler
14.2.1. Antropojenik Jeomorfoloji’nin Konusu
“Anthropogenic Geomorphology (A Guide to Man-made Landforms) (Antropojenik
Jeomorfoloji: İnsan Yapımı Yerşekillerine 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
“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, 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).
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Tablo 18 – M.S. 0-2015 yılları arasında Dünya Nüfus Değişim Tablosu (Kaynak:
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı)
Dünya
Nüfusu
Yıllar (milyon)
0
300
1000
310
1500
500
1750
791
1800
978
1850
1.262
1900
1.650
1950
2.525
2000
6.127
2010
6.916
2015
7.345
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. Yaşamın bulunduğu altı kıtada nehir
kenarlarında kentler kurmuştur. Büyük nehirleri hidrosfer’in akarsular bahsinde saymıştık:
Amazon, Nil, Mississippi, İndus, Ganj, Brahmaputra, Hoang-ho, Yang-çe, Fıart ve Dicle
nehirlerinin kenarında kurulan yüzlerce kurulmuş kent gibi.

14.2.2. Antropojenik Jeomorfoloji’nin 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
kısmen, antropojenik jeomorfolojinin sahası içinde kalır ve onun sistemine de dâhil
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
(Tablo 19)(Szabó, 2010).
Yukarıda özetlenen sistem, daha mantıklı yapılabilir ve tamamlanabilirse, ilk adım
olarak, insan etkisi, doğal jeomorfolojik süreçler için, olağan bakış açısından sınıflandırılabilir
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(Tablo 19). Bu sınıflama fikirlerine Goudie (2007), Erdősi (1987), Szabó (1993)’nun
makalelerinde sundukları fikirlerden de yararlanılmıştır (Szabó, 2010).
Tablo 19 - 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
Belirgin bir durum, insan faaliyetinin karakterine bağlı olarak sınıflanan antropojenik
(insan kökenli) etkilerdir. Burada Dinamik Jeomorfolojinin bir başka genel prensibi
uygulanmıştır. Çünkü yerşekilleri 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. 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 konusunun bölümleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Szabó,
2010):
• Madencilik: Süreçler dâhil edilmiş ve oluşan yeni yerşekilleri genellikle “dağlık”
ya da “dağ kökenli” (montanogenic) olarak ele alınır (Foto 56).
•

Endüstriyel etki, endüstri kökenli yerşekillerini yansıtır (Foto 57).

• Kentsel
(Yerleşim)
genişleme,
sürekli
artması
üzerine manzara
(peyzaj=landscape)’da bir büyük etkiye sahiptir. Etkileri, kentsel kökenli olarak isimlendirilir
(Foto 58).
•

Trafik, yeryüzeyi üzerinde oldukça karakteristik bir etki yaratır (Foto 59).
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•

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 (Foto 60).
• Tarımsal: Tarım, yeryüzeyinde değişikliklere neden olan bir başka sosyal
aktivitedir. Tarımsal kökenli etkiler, ormancılığa bağlı dönüşümü de içerir (Foto 61).
• Savaş, verimli bir insan faaliyeti olmamasına rağmen, yeryüzeyi üzerindeki
etkileri oldukça uzun sürer (Foto 62).
• Turizm ve Spor: Savaşlara karşılık, turizm (Foto 63) ve spor (Foto 64)
aktivitelerinin etkileri, Antropojenik Jeomorfolojide oldukça yeni çalışma alanlarıdır.

Foto 56 – Avustarlya’nın batısında Perth’te yeryüzü morfolojisinin değiştiği insan
eliyle oluşturulmuş bir açık ocak altın madeni (https://www.cnet.com/news/take-a-tour-ofthe-super-pit-the-largest-open-pit-gold-mine-in-australia/).
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Foto 57 – Dünya’daki en büyük baraj ve hidroelektrik santrallerinden (22.500 MW)
biri olan ve sanayiye elektrik temin eden Çin’de Yang-çe Nehri (Gökırmak) üzerinde
4.6.2012’de hizmete giren insan eliyle yapılan mühendislik şaheseri olan Three Gorge
(Üçboğaz) Barajı (http://slideplayer.com/slide/4492814/).
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Foto 58 – Newyork’da doğal bir ada iken, 400 yıl içinde Manhattan Adası’nın kent
dokusunun gelişimi. Üstteki hayali bir görüntü, çünkü o zaman uçak yoktu; alttaki ise
günümüz New York’u_ABD (http://ngm.nationalgeographic.com/2009/09/manhattan/millertext). (Kaynak: National Geography, 2009 Eylül; Foto: Robert Clark)

Foto 59 – Taiwan’ın Keelung kentinde meydana gelen heyelanda yolun kopan kütle
kapanması veotoyolda trafiği açma çalışmaları; yanlış planlama (29.4.2010)
(https://feww.wordpress.com/tag/taiwan-landslide/).
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Foto 60 – Bir zamanla Ayamama Deresi yatağı iken üzeri asfaltlanarak ve drenajı tam
yapılmayan İstanbul-İkitelli’deki Basın Ekspres Yolu’nun aşırı yağışlarla sel ve taşkın suları
altında kalması ve yolda mahsur kalan insanları kurtarma çalışmaları (Basından, 9.9.2009).

Foto 61 – Güneydoğu Asya’da Vietnam, Kamboçya gibi ülkelerde yamaçlarda
oluşturulan taraçalarda pirinç tarımı
(https://tr.pinterest.com/pin/565835140652858079/)(Foto: Siva Vasath).
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Foto 62 – Silopi’de terör olayları sonucunda 3 polisimizin şehit edildiği yeryüzü
morfonun değiştiği patlamadaki bomba çukuru (Basından: www.hurriyet.com.tr, 11.11.2015).

Foto 63 – Kapadokya’da peribacasına kazılmış bir otel (Foto: Uğur Doğan).
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Foto 64 – Ülkemizde ilk defa, Eskişehir’deki Porsuk Çayı kenarında Belediye
tarafından yaptırılan yüzme havuzları ve Homo sapiens’in zekası (Not: Benzerleri Avrupa’da
Tuna Nehri vadisinde Belgrad ve Budapeşte’de de görülür) (www.berabergezsek.com).
Yer Sistemleri konusunu bitirken; Gaia hipotezi canlı sistemlerin yaşam için elverişli
koşullar sağlayan kendi kendini düzenleyen bir bütündür. Yer sisteminin fiziksel bileşenleri
ile etkileşimlerini ileri sürer. James Lovelock tarafından başlangıçta geliştirilen hipotez
giderek artan solar radyasyonu, nispeten olumlu iklim koşullarında uzun süre (birkaç milyar
yıl) dâhil olmak üzere Dünya sisteminin temel özellikleri hesabına çalışır. Ekim 2010 yılında
NASA'nın Gezegen Bilimi Direktörü James Green tarafından belirtildiği gibi sonuç olarak,
Gaia hipotezi, Yer Sistem Bilimi için önemli etkileri vardır: "Dr. Lovelock ve Dr. Margulis
şimdi bilgimizin olduğu; Yer sistemi biliminin kökenine inmede önemli bir rol
oynamışlardır”. Yer Sistemi Bilimi, dünya ölçeğinde sistem işlemlerini okuyan disiplinler
arası bir yaklaşım olmakla birlikte, evrensel olarak da bakılmalıdır. Burada olduğu gibi,
geosfer’den öncelikle 4’lü kombinasyona yani; atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer olarak
bakılmalı; fakat insan etkeni antroposfer unutulmamalı, Hele Ki İçinde Sürdürdüğümüz Çağın
İsmi Antroposen (İnsan Çağı) İse…
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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
14. ve son konuda “Antroposen (Doğal Olaylara Dayalı İnsanın Etkisi ile Yer
Sistemleri Arasındaki İlişkiler)” konusu işlenmiştir. Antroposen nedir? Bu devir ne zaman
ve neden başlamıştır? ve Antropojenik Jeomorfoloji’nin ortaya koyduğu gerçekler ve
örnekler konunun alt başlıklarıdır. Dünyanın diğer geosferleri ile insanın ilişiklerinin olumlu
ve olumsuz yönleri sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) “Antroposen; Yunancada anthropo: insan; cene: yeni kelimelerinden oluşan «insan
devri» anlamına gelir. İnsanı ve insan faaliyetlerini konu alır.” İfadesi sizce doğru mu, yanlış
mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

2) İnsan nüfusunun artışına bakıldığında; Sanayi Devrimi’nden sonra, hangi 50 yılllık
periyod arasında 1 milyar insan nüfusunun Dünya’da aşılmış olduğu söylenebilir?
a) 1750-1800
b) 1800-1850
c) 1850-1900
d) 1900-1950
e) 1950-2000
3) Szabó, 2010’e göre; aşağıdakilerden hangisi “Antropojenik Jeomorfoloji (İnsan
Yapımı Yerşekilleri” konusunun bölümlerinden henüz birisi değildir?
a) Madencilik
b) Spor
c) Savaş
d) Bilgisayar
e) Tarım
4) Dünyamızın yeni bir jeolojik döneme girdiğini savunarak 2010’larda bu çağa
Antroposen=Yeni İnsan Dönemi (ing. Anthropocene) adının verilmesini 4’lü bilim insanın
grubu adına öneren Nobel ödüllü bilim adamı kimdir?
a) Paul J.Crutzen
b) W.Morris Davis
c) Eckart Ehlers
d) Andrew Goudie
e) Neil Roberts
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5) Jeolojik devirler içinde varsayılan Antroposen yaklaşık kaç yılık bir dönemi temsil

eder?
a) 20 yıl
b) 200 yıl
c) 2000 yıl
d) 20.000 yıl
e)2 milyon yıl
6) Sanayi Devrimi hangi yılda başlamıştır?
a) 1743
b) 1753
c) 1763
d) 1773
e) 1783
7) Sanayi Devrimi hangi icatla başlamıştır?
a) Barutun keşfi
b) Tekerleğin keşfi
c) Yazının keşfi
d) Ateşin keşfi
e) Buhar motorunun keşfi
8) Szabó, 2010’a göre; insan faaliyetlerinin sınıflandırılmasındaki doğrudan (direkt)
antropojenik süreçleri sıralayınız.
1-……………….

2-………………..

3-……………………

9) Szabó, 2010’a göre; insan faaliyetlerinin sınıflandırılmasındaki dolaylı (indirekt)
antropojenik süreçleri sıralayınız.
1-……………….
………………

2-………………..

3-…………………… 4-
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10) “Ülkemizde ilk defa, Eskişehir, Porsuk Çayı kenarında Belediye tarafından
yaptırılan yüzme havuzları ve Homo sapiens’in zekası (Not: Benzerleri Avrupa’da Tuna
Nehri vadisinde Belgrad ve Budapeşte’de de görülür)” İfadesi sizce doğru mu, yanlış mı?
Doğru (

)

Yanlış (

)

Cevaplar
1)Doğru, 2)b, 3)d, 4)a, 5)b, 6)c, 7)e, 8) 1-Yapıcı süreçler, 2-Kazıcı süreçler, 3Hidrolojik süreçler, 9) 1-Erozyon ve sedimantasyonun hızlanması süreci, 2-Çökme
(sübsidans) süreci, 3-Yamaç, 10)Doğru
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