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Ass. A L İ F U A T D O Ğ U
Yerbilimcileri tarafından hava fotoğraflarının kullanılmasının
amaçlarından biri yerşekillerini ve bunların yardımı ile yapıyı tanı
mak ve sınırlandırmaktır.
İyi bir jeomorfolojik değerlendirme jeoloji çalışmaları için de
sayısız ipuçları verir ve sonuca ulaşmada kolaylık sağlar. Zamanı
iyi saptanarak çekilen bir hava fotoğrafında yerşekillerini örten bir
engel (atmosfer örtüleri, bitki örtüleri, beşeri örtüler ve su) yoksa,
şekillerin tanınması ve sınırlandırılması daha kolay olur. Bununla
beraber zaman zaman bu çeşitli örtüler şekil ve yapı için önemli
ipuçları verir. Yer yer bu örtülerin varlığından hareketle sonuca ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bunu sade bir örnekle açıklamak
gerekirse, bir çizgi boyunca dizilmiş çeşitli bitkiler bazen bir fay
çizgisini belirlemede, bir bitki kümesi ise bir kaynağı saptamada
yardımcı olur.
Bir araştırıcının hava fotoğrafları kullanarak sağlıklı bir sonuca
ulaşabilmesi için hiç şüphesiz arazi deneyimine ve fotoğraflar konu
sunda teknik bilgilere sahip olması gerekir. Ancak bundan sonra iyi
bir yorum ve sonuç elde edilir.
Burada, beş ayrı morfojenetik bölgede, hava fotoğraflarının
yorumlanmasına ait bazı prensiplerin saptanabilmesine ve bu böl
gelere has tipik şekillerin görüldüğü birer fotoğraf üzerinde kısa
açıklamalar ve sade çizimlerle ifadesine çalışılmıştır.
Fotoğraflar “Atlas o f Landform” dan alınmıştır. (A. Curran ve
diğerleri 1974). Buradan akarsu şekillerine, sıcak-nemli bölgelerin
karstik şekillerine, kurak bölgelerde rüzgârlarla meydana gelen şekil
lere, buzullarla ve kıyılarda dalgalarla oluşan yerşekillerine tipik
birer örnek seçilerek üzerlerinde jeomorfolojik değerlendirmeler ya
pılmıştır. Fotoğrafların ‘ ‘Atlas of Laııdforms” daki yerleri şöyledir:
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Foto, i, Fotoğraf V II-5, Sayfa 67
Foto. 2, Fotoğraf VI-4, Sayfa 59
Foto. 3, Fotoğraf X -i3 , Sayfa 117
Foto. 4, Fotoğraf V III-3 , Sayfa 81
Foto. 5, Fotoğraf IX -25, Sayfa 107
1- A K A R S U Ş E K İL L E R İ

Akarsuların oluşturduğu derenaj ağı hava fotoğraflarında yapı
ve yerşekillerini değerlendirmede önemli ipuçları verir. Ayrıca yatak
özellikleri ve akarsu şekilleri hareket noktalarıdır. Menderesler az
bir eğimi, gömük menderesler, gençleşmeyi belirler, çeşitli iklim özel
likleri yanında, yapı-yerleşikli ilişkisini iyi bir şekilde yansıtırlar.
Bir dom, bir volkan konisi üzerinde ışınsal (radial) ve merkeze
yönelik (centripedal) drenaj tipleri gelişebileceği gibi, tekeğimli
(monoclinal) bir yapı üzerinde paralel, deltalarda kaz ayağı şeklinde
bir akarsu ağı gelişir. Değişik yapıya bağlı olarak buna benzer örnek
ler çoğaltılabilir. Bu arada çeşitli petrografik özellikler de akarsu ağına
yansır. Seyrek ve derin yarılmış kuru vadiler çok geçirimli bir kayaç
üzerinde, örneğin kalker yapıda gelişir. Sık bir akarsu ağı ise geçirim
siz kayaçları yansıtır.
Şekil ı ’de menderesli bir akarsuya ait fotoğraf çifti üzerinden
çizilmiş jeomorfoloji haritası görülmektedir. Akarsı/ düz bir alanda
menderesler çizerek akmaktadır. (1, Menderesli akarsu). Ayrıca kop
muş mendereslerde (akmaz) göller oluşmuştur (4, Kopmuş menderes
gölü).
Bu kesimler su nedeni ile açık renklerde görülür. Akarsuyun en
yeni birikimleri ve çarpaklar (2, Çarpak) her iki kıyıda dizilmişlerdir.
Yeni birikimler yığınaklarda beyaz bantlar (3, Yığınak) şeklinde, eski
yığınak depoları ise nisbeten koyu tonlarda içiçe halkalar şeklinde gö
rülmektedir (6, Eski yığınak). Daha önceki yatak ve mendereslerde
eski çarpak izlerinden izlenebilmektedir. Şekil ı ’de bu birimler
morfolojik simgelerle gösterilmiştir.
2 - K A R S T İ K Ş E K İL L E R
Karstik şekiller, eriyebilen kayaçların kalın ve yaygın olduğu
yerlerde tipik örnekleriyle gelişebilir. Bu kayaçların başında kalker
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ve mermer gelir. Böyle alanlar hava fotoğraflarında açık renk ton
larında görülür ve bitki örtüsünden oldukça yoksun kesimlerdir.
Geçirimli ve çatlaklı bir yapıya sahip bu kayaçlar üzerinde seyrek
ve kuru vadiler ağı yaygındır. Bu tip alarlarda sel yarıntıları yoktur.
Dik ve kesintili •eğimler, delikli, pürtüklü, basamaklı bir morfoloji
ile dikkati çeker.
Tektonik deformasyon sık bir çatlak sistemi ile oldukça fazla
faylanmalar karstik alanlara ait hava fotoğraflarında görülebilen
karakteristik özelliklerdir. Çeşitli kırık çizgileri boyunca dolin’ler,
Çatlaklar ve kırık sistemlerinin kesiştiği yerlerde ise daha büyük kars
tik şekiller gelişir.
Düz ve az eğimli bir ara?ide yuvarlak biçimde gelişen karstik
şekiller, eğimin arttığı yüzeylerde oval biçimli olur. Karstik şekiller
gelişmelerinin başlangıç dönemlerinde seyrek, ileri dönemlerinde
ise sık ve olgun karakter kazanırlar.
Şekil 2’de sıcak ve nemli iklim bölgesi için tipik, çok gelişmiş
karstik bir araziye ait hava fotoğrafı çiftinden faydalanılarak hazır
lanmış jeomorfoloji haritası görülmektedir. Burada erimenin hızlı
oluşu nedeni ile başlangıçta birbirinden ayrı olan karstik çukurluklar
zamanla birbirleri ile birleşerek haritada görülen düz yerleri oluş
turmuştur (2, Düz yerler). Bu karsrik çukurların aralarındaki eşik
lerden arta kalan kalker, haystack ve pepino hill adı verilen sivri
tepeler şeklinde görülmektedir (1, Karstik tepeler). K uleli karst
adı verilen bu şekiller, erime ile oluşan düz yüzeyde tek tek veya bir
kaçı birlikte bulunmaktadır. Eğer şekilde görülen kalker tepeleri
zirvelerinden geçen bir çizgi ile kabaca birleştirecek olursak depresresyonların birbirleri ile birleşmeden önceki sınırları aşağı yukarı
belirmiş olur.
3 - Ç Ö L Ş E K İL L E R İ
Çöllerde suyun şekillendirici etkisi çok farklıdır. Bu etkiler
yağışın buralarda az oluşu nedeni ile küçümsenmemelidir. Çok seyrek
de olsa sağanak halindeki yağışlar bu gibi yerlerde bol ve dağınık
olan malzemeyi hızla bir yerden başka bir yere taşır, bu yolla çöllerde
taşınma ve birikme izleri görülür. Bu seyrek sağanaklar ana kayayı dış
etkilere açıcı özellikleri bakımından derin izler bırakan faktörlerden
dir. Bitki örtüsünden yoksun çöllerde fiziksel ufalanmanın etkili
olduğu bilinir. Bu etki ile olaşan malzeme rüzgarlarla yere ve birbirine
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sürtünerek ufalanır, taşınır ve çok küçük taneler haline geçer. Bu mal
zeme güçlü rüzgarlarla başka alanlara taşınabildiği gibi (taşınan mal
zemenin toz iriliğinde olanlarına Lös adı verilir) büyük bir bölümü de
kurak bölgenin sınırları içinde kum örtüleri halinde birikir.

Foto. 4
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Şekil 3, İspanyol Sahrasında karstik bir plato üzerinde gelişmiş
kum örtüsü ve bu kum örtüsünde rüzgarın biriktirme hareketleri
sonucu oluşmuş barkan’ların jeomorfoloji haritasını göstermektedir.
Burada kalkan şeklinde (i), hilâl şeklinde (2), çifte barkan (3), barkan
sırası (4), ve boyuna kumula geçiş halinde bir çok barkan gelişmiştir. (5)
de üzerinde kum örtüsünün geliştiği ana kaya görülmektedir.
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4 - B U Z U L Ş E K İL L E R İ
Son buzul çağından bugüne buzul alanlarında büyük ölçüde
daralm alar olmuştur. Gelişmeleri doğrudan doğruya iklim özellikleri
ile ilgili olan buzullar aktif dönemlerinde ve ortadan kalkarken çeşitli
yerşekilleri oluştururlar. Bir hava fotoğrafında buzullarla kaplı alan
tipik görünüşü ile dikkati çeker. Buzullar gerilemeye ve ortadan kalk
maya başladıktan sonra geriye birçok aşındırma ve biriktirme şe
killeri bırakırlar.
U şekilli glasyal vadiler, buzul tarafından işlenmeden önce akar
su kökenlidirler. Buzulun burada gelişmesi ve burayı işlemesi sonucu
U şeklini alırlar. Bu şekil buzul vadilerini tanıtıcı en belirgin özelliktir.
Buzulların işleyişi ile törpülenerek düzleştirilen buzul vadilerinden
başka buzulların ortadan kalkması ile meydana çıkan asılı vadiler
ve omuz yüzeyleri de büyük glasyal aşınım şekilleridir. Buzyalakları da
bu tip şekillerdendir ve her vadi buzulu beslenme alanının yukarı
kesiminde bir veya birkaç buzyalağı (Sirk) ile başlar. Ayrıca tanıtıcı
özel görünümleri ile Kames, Esker, Söl, Sander taraçaları ve Moren’ler önemli buzul birikim şekilleridir.
Şekil 4’de bir vadi buzulunun aşınım şekilleri morfolojik sembol
lerle gösterilmiştir. Burada U şekilli buzul vadileri (4), bunları çevre
leyen dik yam açlar ve keskin sırtlar (5) ile çekilmekte olan bir buzulun
dili (3) ve dil önünde gelişmiş bir göl görülmektedir. Burası aşırı oyulma
nedeni ile açılmış bir çanak içinde, eriyen buzulun suları tarafından
durularak oluşmuştur. Gölde biriken suyun fazlasının akıtıldığı ayak
kesiminde, bu akışın göl yüzeyinde yarattığı hareket nedeni ile buzul
dilinden kopan parçalar birikmiştir. Gölden taşan fazla su tekne vadi
içinde örgülü bir drenaj (1) oluşturmakta ve vadiyi tekrar fluvial etki
lerle işlemektedir.
5 - K I Y I Ş E K İL L E R İ
Farklı yapı üzerinde, dış kuvvetlerin farklı aşındırma ve birik
tirme faaliyetleri kıyılarda çok çeşitli şekiller yaratır. Dalgalar, gel
git hareketleri ve akıntılar kıyıları işleyen dış kuvvetlerdir. K ıyı
birikim şekillerinde malzemeyi çoğunlukla akarsular tarafından taşı
nan ve bir de az da olsa falezlerde oluşan yerli materyal oluşturur.
Böylece kıyı setleri, kıyı okları, tombololar, deltalar meydana gelir.
Bu şekiller hava fotoğıaflarında daha çok beyaz ve grinin tonlarında
görülür.
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Kıyılardaki gelişme dönemleri, hakim rüzgâr yönü, akıntıların
yönü ve şiddeti kıyı şekilleri üzerine yansır.
Şekil 5, kıyı bölgesine ait bir hava fotoğrafından çizilmiş jeom or
foloji haritasıdır. Şekilde görülen kıyı okları (i), lagün (3) ve bataklık
alanlar (2) bol malzeme taşıyan bir akarsuyun deltasında gelişmiş
kıyı birikim şekilleridir.
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