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Bilindiği gibi, yabancı kökenli kelimelerden oluşan “jeomorfololoji” sözcüğü, bir yerşekli biliminin adıdır. Konusunu litosferin görü
nen kısımları oluşturur.' Yerkabuğunun üst kısmı denildiğinde, dün
yanın etrafını çevreleyen sıvı hidrosfer ve gaz halindeki atmosfer
ile temas halinde olan dünyanın katı kabuğu akla gelir. İnsan yeryü
zünde yaşayan bir varlık olarak jeomorfolojinin konusunu teşkil
eden kısmını iyi tanır ve içinde yaşadığı bu ortamda kolaylıkla çalı
şır ve onu inceler. Fakat, diğer yandan, denizaltı reliefinin de jeofolojinin içinde ayrı bir yeri bulunmaktadır, ancak, burada çalışmak
ve araştırma yapm ak güçtür. Her şeye rağmen, bu sahadaki çalışma
ve incelemeler de hızlı bir gelişme göstermektedir.
İçinde yaşadığımız yeryüzü gerek iç ve gerekse dış güçlerin etki
siyle şekillenmiştir ve bu iş bugün de devam etmektedir. Yerkabuğu,
tektonik ve volkanik olaylar gibi iç kuvvetlerle değişikliğe uğrarken,
kıtalarla okyanus havzaları arasındaki farklılaşmayı ya da dengeyi
sağlar. Diğer yandan da kökeni atmosferde ya da hidrosferde bulunan
dış kuvvetlerle de yeryüzü şekillenir. Atmosferin etkisiyle meydana
gelen ufalanma kayaçların dış yüzünü etkiler ve su, buz, rüzgâr gibi
dış güçler ufalanan materyali taşır. Erozyonun oyma ve biriktirme işi,
yeryüzünün yalnız atmosferle temas eden kısmında değil, özellikle
deniz ve okyanusların içinde de devam eder.
İç ve dış kuvvetler arasındaki karşılıklı etki, yer kabuğunun şekil
lenmesinde başlıca ve tek nedendir. Örneğin, bugün artık yeteri kadar
tanınan A y ’ın yüzeyi, atmosferin etkisi olmadığından yalnızca iç
kuvvetler tarafından şekillendirilmiştir. A y ’ın incelenen kısımlarının
D ünya’mızın volkanik yörelerine benzemesinin nedeni de budur.
Zira, volkanik şekiller geniş ölçüde iç kuvvetlerin faaliyetinin bir sonu
cudur.
İç ve dış kuvvetler zamanın akışı içinde farklı zaman ve yerlerde
kendilerini gösterirleri Örneğin, volkanik olaylar halen yeryüzünün
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belirli yerlerinde, özellikle Pasifik Okyanusu kıyılarında etkilerini
gösterirler. Halbuki, yeryüzünün diğer sahalarında, meselâ, İskan
dinavya’da, K uzey ve Baltık denizi çevrelerindeki karalarda bu tip
doğa olayları bugün görülmemektedir. Ancak, yanlış anlaşılmaması
için belirtmek gerekir ki, yukarda bahsedilen durum, yeryüzünün
milyon yıllarla ifade edilen uzun tarihinde belirli, kısa bir süre
içindeki, y^ani bugünkü halidir.Nitekim, bugün volkanik faaliyetin
görülmediği, fakat bir zamanlar meydana gelen volkanik olayların
materyali olan volkanik reliefin bulunduğu yerler, yukarda adı geçen
sahalarda da vardır; örneğin, Alm anya’nın Eifel bölgesi gibi. Aynı
şeyi tektonik hareketler için de söyliyebiliriz. Çeşitli yerlerde aralıklı
olarak meydana gelen depremler göstermiştir ki, yerkabuğunun bazı
bölümleri dengesiz durumdadır ve buralarda bu tip hareketler kor
kutucu bir şekilde tesirlidir. Kuşkusuz, olayların bugün yeryüzündeki
dağılış yerleri 20 milyon yıl önceki gibi değildir. Bugün nadiren ve
h afif depremlerin etkilediği A lp ’ler ve Rhine grabeni, o zamanlar
çok şiddetli ve tekrarlanan tektonik hareketlerin devamlı etkisindeydi.
Dış kuvvetlerin de tesirleri yavaşlamıştır. K ıyı çizgileri jeolojik devirler
boyunca durmaksızın değişmiştir. Transgresyonla denizaltı erozyon
yüzeyleri haline eğelen yerler daha önceleri yüzeysel güçlerin etkisi
altındaydılar. K uzey Denizi tahminen 20.000 yıl önce kurak bir kara
durumundaydı. Örneğin, Flandrian transgresyonu ile sulara gömülmemeden önce İngiltere’nin doğusunda yer alan Dogger Bank’ın üstü
turbalıklar ile kaplı bulunmaktaydı. W ürm ya da Weichselian buz
tabakalarının erimesiyle deniz seviyesi yükselmiş ve Flandrian transgresyonuna sebep olarak, adı geçen yeri deniz örtmüştür. Vaktiyle
atmosfer etkilerinin şekillendirdiği kontinental şelfinin büyük bir kısmı
bugün aktüel deniz ilerlemeleri ile işlenmiştir. Yalnızca 15.000 yıl
gibi kısa bir süre önce, bugün Greenland’ı kaplayan buz örtülerine
benzer şekilde, İskandinavya ve Baltık buz tabakaları ile kaplıydı.
Buzul örtülerinin altında kalan arazilerin satıhları haliyle bugün
künden farklı bir reliefe sahipti.
Bazen iç kuvvetler daha güçlüdür, bu takdirde dağlar yükselir,
depresyonlar deniz tarafından işgal edilir. Bazen de dış kuvvetler
daha egemendir, o zaman da dağlar aşınır, yükseklikleri azalır,
bunlardan taşınan materyal yer kabuğunun çukur yerlerinde birikir.
Böylece, asla bitmeyen devamlı bir mücadele, daimi bir gelişim hali,
kesintisiz bir morfolojik gelişme vardır. Şayet, böyle devamlılık ol
masaydı, yeryüzü tıpkı Ay ya da hayat bulunmayan bir kısım uydu
gibi ölü bir halde kalacaktı.
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Görülüyor ki, jeomofolojinin konusu yer kabuğunun yüzeyi,
atmosferle temas ettiği yerdir. Burası, devamlı değişen zıt kuvvederin
etki alanıdır. Yerşekillerinin doğmasına neden olan ve biri birini etki
leyen güçlerin anlaşılabilmesi için, yer kabuğunun atmosferle temas
ettiği yerin incelenmesi gerekir. Yerşekillerinin gelişmesini açıklaya
bilmek için zaman içinde geriye gidilmek gerekiyorsa ve halen mevcut
peysajın izah edilmesi için onların oluşumundaki gerçek tarihi koşul
ların belirtilmesi gerekiyorsa bu yapılmalıdır.
Canlılarda olduğu gibi, yerşekilleri de doğar, gelişir, yıpranarak
yaşlanır ve nihayet ortadan kalkar. Ancak, bazıları kalıntı halinde
görülebilir. Bir biocoğrafik ibare olan “endemizm” morfolojide
yerşekillerinin bazılarına atfen de kullanılmıştır. Gerçekten bir yer
şekilleri ekolojisinden de bahsetmek mümkündür. Belirli bir yerşeklinin
oluştuğu ortam, bir çok koşulların bir araya gelmesinin bir sonucudur
ve bu yerşekillerinin belirginleşmesi, gelişmesi ya da relief tipinin
oluşması için bu şartların varlığı gereklidir ve yeterlidir de, Çünkü,
morfolojinin konusu olan şeyler canlı değildir. Halbuki, biolojide de
bu koşullar gerekli olmakla beraber yetersizdir. Bioloji ile jeomorfoloji
arasındaki bu benzerlikler yapay değildir, doğanın temel gelişiminin
bir sonucudur. Şayet, biz bu köklü ve büyük gerçekleri anlamak ister
sek, her iki bilimin benzerlikleri hususunda yeterince dikkatli olmamız
icabeder. Biolojide olduğu gibi, jeomorfolojinin araştırma metodlarmda
da muhakemenin payı büyüktür. M uhayyilenin yardımı ile olayları
açıklarken hayale kapılıp gerçeklerden, geometrik muhakemeden
uzaklaşmamalı, teorinin aldatıcı sadeliğine kapılmamalıdır. Jeomor
folojide nedensellik ilkesi yargılamamızın kılavuzu ve gözlemlerimizin
dayanağı olmalıdır.

