JE O M O R F O L O JİN İN AN A K A V R A M L A R IN D A K İ YENİ
GELİŞM ELER H A K K IN D A *

Prof. D r. H erbert L O U I S
M ünih

H erkim jeom orfolojinin bugünkü bilgi yapısını yakın dan ince
lem eyi denerse; bu bilgilerim izin genişliği ile, 30-40 sene evvelki
büyük sentezlerden bugüne kadar geçen zam an zarfında yeni görüş
lerin ve araştırm a kollarının gösterdiği ilerlem e ve bilgi bakım ın
dan vardığı seviyenin m utlaka etkisi altında kalır. Bu yeni bilgilerin,
jeom orfolojinin ana kavram larında dahi eski araştırıcıların düşünce
lerine aykırı birtakım değişiklikler yapılm asını gerektirdiği gerçeği
belki biraz az göze çarpar, fakat az önem li değildir. Bu sebepten ko
nu, ele alınm aya değer. D ikkatim izi önce tem eli teşkil eden esasa
yöneltelim .
1. A şıntı şekilleri, kalıcı ve geçici birikinti şekilleri
İlm i bir jeom orfoloji m evcut olduğu m üddetçe, her jeo m o r
folojik incelem enin çıkış noktasını “ relief farklarını yaratan yerkabuğu
hareketleri” , yan i iç olaylar ile “relief farklarını gideren dış o laylar”
ın karşıtlığı kavram ı teşkil eder. Dış olayları, şekillerde m eydana ge
tirdikleri değişiklikler ölçüsünde kalm ak şartiyle, yeryüzündeki m ater
y a l taşınıp - biriktirilm esi, yan i yerçekim ine b ağlı hareketler teşkil eder.
Bu olaylar vasıtasiyle aşınıp - taşınma ve birikme husule gelir. Böylece
devam lı olarak yeni aşınma ve birikme şekilleri doğar. Bunların her ikisi
*
Z eitschrift für G eom orophologie’de yayınlanan (Band 5, H eft 3-1961, Safya 194-210)
“Ü b e r W eiterentw icklungen in den G rundvorstellungen der G eom orphologie” adlı
m akalenin D r. O ğuz Erol tara fın d a n yapılm ış tercüm esidir. M etin içinde iki şekil
vardır.
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de yeryüzü şekillerinin en ilkel ve tüm ünü kavrayan ana bölüm leri
dir.
Y eryü zün d e kütlelerin taşınıp biriktirilm esi, şüphesiz büyük
fiziki ve klim atik farkların etkisi altındadır. Ç ünkü yeni taşların h a
zırlanm ası, m evcut taşların özelliklerine ve dağılm a - ufalanm anın
etkilerine bağlıdır. H azırlanan m ateryalin taşınıp biriktirilm esi ise,
çeşitli şiddetteki yerçekim i etkisi sebebiyle veya akan su, buz ve h av a 
nın, deniz dalgalarının etkisi vs. gibi farklı taşım a araçlarının bir so
nucu olarak, çeşitlilik arzeder. Bu teşınıp - biriktirilm eler aracılığı
ile yeryüzünde şüphesiz çeşitli şekillerden m üteşekkil büyük bir top 
luluk m eydana gelir. F akat daim a y a aşınma, yah u t da birikm e şekil
lerinden bahsolunm aktadır.
A n cak reliefin ana biçim i ve şekillenmesi de, reliefin esasını h a
zırlam ış olan yerkabuğu hareketlerinin özelliği ve bizzat ilgili yeryapısı tabiatının devam lı etkisi altındadır. Bu, çok evvelden sezilmiş
ve iki önem li kavram ın ortaya atılm ası gerekmiştir.
Esas bakım ından yerkabuğu hareketleriyle m eydana gelen şe
killeri ifade m aksadiyle tektonik şekiller' den ve yerkabuğunun ilgili
bölüm lerindeki yap ı özelliklerinin kesin etkileri altında kalmış olan
strüktürel şekiller'den bahsolunur.
Bu iki şekil bölüm ünün, bazı eserlerde görülebildiği gibi, birik
me ve aşınm a şekillerine i l â v e e d i l m e s i gereken temel bölüm ler
mi olduğu, değilse ne gibi bir kavram ı ifade ettiğini sorm am ız icab
eder.
Bunun cevabı ise şöyle o lm a lıd ır: strüktür şekilleri yukarıda belir
tilen anlam ıyla taş özellikleri etkisi altında belirli tarzd a değiştirilmiş
olan aşınma şekillerinden başka bir şey değildir. Bu bakım dan onlar,
aşıntı şekillerinin, petrografik özellikleri olan bir alt bölüm ünü teş
kil ederler.
F akat tektonik şekiller kavram ında, bütün ayrıntıları ile yerşeklinin
kendisi değil, teorik olarak t a m a m l a n d ı ğ ı d ü ş ü n ü l e n b i r i d e a l
ş e k i l b a h i s k o n u s u d u r . Bütün yeryüzünde aşınma ve birikm eler h â
kim olduğuna göre, bir tektonik şekil, dar anlam ıyla, y a teorik olarak
tam lığı tasavvur edilen bir ideal şeklin aşınm alardan artakalan kıs
m ıdır, yah u t da örten, m askeleyen örtülerden kurtulduğu düşünül
mekte olan bir ideal şekildir. O h alde tektonik şekiller kavram ı daim a,
aşınma ve birikm eler, yani şekillenme bakım ından daim a çok önem li
olan olaylardan sarfınazar edilm ek şartiyle, evvelce m evcut bulunan
bir teşekkülün teorik olarak idealize edilmiş halini belirtir.
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İstisnasız her aşıntı ve birikinti şekli, tabiatiyle belirli bir tekto
nik özelliğe sahip olan, bu özelliği yerine göre değişen ve az farkedilen bir yerkabuğu bölüm ünün yüzeyidir. G enellikle bir yerin tekto
nik özelliği yerşekillerinden açık olarak görüldüğü taktirde “ tektonik
şekiller” den bahsolunur. Bu sebeplerden, ta rif edilen niteliğine göre
“ tektonik şekil” kavram ı, aşıntı ve birikinti şekilleri bölüm leri y an ın 
da yeni bir şekil bölüm ü olm ayıp, her y e r y ü z ü ş e k l i ’nin sahip
olabileceği bir ö z e l l i k’in sadece kendine has bir biçim de belirmiş
olm asının sonucudur.
O h alde aşıntı ve birikinti şekilleri jeom orfolojik araştırm alarda
konunun tüm ünü içine alan gerçek ana bölüm leridir. B ununla b era
ber, jeom orfolojinin temel gerçeklerinin anlaşılm ası için bu bölüm ler
yeterli değildir, ve kanaatim e göre şimdiye kadarki bu esaslarda ge
nişletmeler yapılm ası gereklidir. Ö zellikle birikinti şekillerinin b ü 
tünü içine, gerçekte, şim diye kadar yeter derecede açıklıkla birbirin
den pek ayırd edilm em iş olan, tam am en farklıl iki altbölüm gizlen
miştir.
B unlar kalıcı birikinti şekilleri ile geçici birikinti şekilleridir.
Belirli bir şekillenme olayının süresi boyunca esas bakım ından yeni
m ateryallerin altında hareketsiz kalan, yan i göm ülen m ateryaller
kalıcı birikinti şekilleri (alm anca: D ie Form en der defintiven A ufschüt
tung) olarak ta rif edilebilir. Bu olay daha ziyade durgun suların ta
banında, alü vyal düzlüklerin alt bölüm lerinde vs. yerlerde vukua
gelir.
Buna karşılık geçici birikinti şekilleri (alm : D ie Form en der tem 
porären Aufschüttung) aşınmış m ateryallerin taşınm a şiddetinde
m eydana gelen değişm elere (alm : Intesitätsschw ankungen), b ağlı olan
m ateryal naklinden doğar. Bu taktirde, bahiskonusu taşınm adaki geçici
kuvvet azalm asından dolayı birikintiler m eydana gelir. A yn ı olayın
dah a sonraki şiddetlenm eleri esasında, önce biriktirilm iş olan m ater
yal yeniden harekete geçer, ve sonra tekrar birikir ilâh. Sel karekterli
akarsuların çakıllı geniş yatakları, kurak bölgelerin hareket halindeki
kum ulları, kıyı yakınındaki sualtı kum ve çakıl sedleri geçici birikin
ti şekillerinin örnekleridir.
Bu bakım dan, kalıcı birikinti şekilleri çevrelerine özel olarak biri
(alm : A blagerungsraum ) denmesini sağladıkları halde,
geçici birikintiler için durum böyle değildir. Bunlar çeşitlilik arzeder.
M eselâ bunlar, birbirine karşı hareket eden ortam ların sınırında,
m ateryal taşınıp birikm eleri suretiyle, herseferinde orada hakim olan
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hareket şartına intibak eden dinam ik denkleşme şekilleri (alm : A us
gleichsformen) olabilirler. M eselâ kum ullarda ve kıyılardaki dağınık
sualtı kum sedlerinde (alm : Lockerriffen)* durum geniş ölçüde böyledir. B ununla beraber, geçici birikintiler, birikm e alanlarında sürekli
fakat safhalar halinde işleyen aşınma olaylarının özel belirtileri de o la 
bilir. Bu taktirde, tecrübesiz kimseler gerçekte etkisi görülen olayın
niteliğiyle, bu tortulları birbirine karıştırabilir. M eselâ, birçok haller
de hem en dibinde ana kaya bulunan, ince bir çakıl örtüsüne sahip
sel yatakların da aşınm alar olması m üm kündür. Bilhassa kurak ve yarıkurak bölgelerin pediplain (alm : Felsfussflachen, türkçe: kayalık
etekdüzü) denilen yassı koni biçim li yüzeyleri, çoklukla böyle ince
bir örtüyle ve doğrudan doğruya bu örtünün kısa süreli hareketlerin
den doğmuş geçici tortullanm alar altındaki aşınma?ya örnek teşkil
eder.
Kalıcı ve geçici birikinti şekillerinin ayırd edilmesi jeom orfolojide
şim diye kadar yeteri derecede yapılm am ıştır, fakat bu, şüphesiz çok
gereklidir ( i, sayfa 30 ve devam ı ile karşılaştırınız).

2. Akarsuların denge ve düzgünakış durum ları
(alm : Gleichgew ichtszustand und G lättungszustand der Flüsse)*
Eski kavram ların yetersizliğini açıklam ak için meselâ akarsuların
bilinen denge durumu yah u t denge p rojili ’nden faydalanılabilir.
A . H E T T N E R ’in açıkladığına g ö re(2) denge durum undaki bir
akarsu’da, derinlem e aşınma olm adan, yani akarsu yatağının dibine
herhangi bir etki vu ku a gelm eden, bütün akarsu yükünün tam am en
taşınması gerekir. F akat b i z z a t b u t a r i f t e b i r ç e l i ş m e vardır.
Çünkü, bütün akarsu yükü tam am en taşmıyorsa, yatak dibinde bir
tem izlenm e oluyor dem ektir; yah u t da sadece kim yasal erim e yükü
bahiskorlüsu olsa bile akarsu yatağının kim yasal etkiye m aruz kalm ası
dolayısıyle yine aşınma bahiskonusudur. Bu bakım dan, bir akarsu
yükü, yükün yolu üzerindeki tabanda, aynı zam anda aşınma vu ku a
gelm eden, yani derinlemesine aşınma olm adan hem en hiç bir zam an
taşınam az. A nlaşıldığına göre H E T T N E R bunu farketmem iştir.
B ununla beraber o, denge durum unun, akarsu faaliyetinin sadece
m u v a k k a t bir am acı olduğundan bahseder; ve ona göre bu am aca
*
Bu gibi alm anca terim ler, çok defa yazarın kendine has yeni terim lerdir ve diğer
alm anca jeom orfoloji kitap ların d a h erzam an bulu n am azlar. Bu terim lerin d a h a geniş
tarifleri için H .L O U ÎS ?nin “A llgem eine G eom orphologie” adlı k itabına bakılm ası tavsiye
olunur. M ütercim .
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erişildikten sonra da derinlem e aşınma yavaş bir şekilde devam et
mektedir; ve derinlem e aşınma olm adan, m alzem e kazanm a ve
bu m alzem enin taşınması olayının devam lılığının sağlanam am ası b u 
nun ikinci bir sebebidir. D evam eden taşınm alarla relief enerjisindeki
alçalm anın, tabiatiyle m alzem e şevkinde ve böylece akarsu yükünde
bir azalm ayla sonuçlanm ası gerekir.
B A U L İG , B İ R O T , D E R R U A U (3) vs. jeom orfologların teşkil
ettiği fransız ekolü, H E T T N E R ’i bahiskonusu fikirler bakım ından
azçok takip etm işlerdir. O n lar geçici denge (fransızca: équilibre p ro
visoire) ve kalıcı denge (fr: é. d éfin itif)den bahsederler; fakat H E T T N E R ’in 50 sene evvelki zam anında bugünkü gibi düşünülm ediğini,
geçici denge şartları denen durum a yaklaşan hiç bir örnek verilem e
yeceğini unutm uşlardır. Bu şartlarda derinlem e aşınm anın az olması
beklenir. F akat denge durum undan bahsedebilm ek için bu aşınm a
nın nekadar az olması gerektiğini ve düşünülen denge durum una
gerçekten erişildiğinin nereden anlaşılacağını kimse belirtem ez.
G erçekten, vadi tabanı teşekkülü’ n ü n akarsu o esnada daha ziyade
yanlam asına aşındırm alar yap ab ild iği için, bir akarsu boyunda çok
az bir derinlem e aşınma vu ku a geldiğinin işareti olarak kabûl edildi
ği bir devre vardır. A n cak devirli nem li suptropik bölgelerin, içlerin
de sadece geçici birikm eler vukua gelen, bununla beraber o az kaim
fakat yaygın çakılların ileri taşınması esnasında derinlem e aşınm anın
da şiddetle devam ettiği büyük sel yatakların ın daha yakından tanın
dığı zam andanberi, bu görüşün m uhafazasına im kân kalm am ıştır.
D iğer taraftan, sel görünüşünde olm ayan, yan i çatallaşm ayan aksine
menderesler çizen vadi tabanlı bir akarsu'yun denge durum unda olduğu
da hemen hem en hiç iddia edilem ez. Ç ünkü meselâ tropiklerin ge
niş alçak düzlüklerinde menderesler çizen birçok akarsu şüphesiz
olarak kalıcı birikintiler m eydana getirirler ve onun için denge du ru 
m unda değillerdir. Bir akarsuyun birikm eler sırasında sel görünüşü
alması, yan i kollara ayrılıp ayrılm am ası veya menderesler çizip çiz
memesi, açık olarak, m eydana getirilen birikintilerin tabiatına b ağlı
dır. İri m alzem e taşıyan bir akarsu yayılıp sel görünüşü alm aya (alm :
verw ildern), daha ziyade yüzü cü m addeler yaşıyan bir akarsu ise
menderesler teşkil etm eye eğilim lidir. O h alde adı geçen denge duru
m unu, yani bir akarsu boyunda çok az derinlem e aşınm a olması
halini teşhis edebilm ek için birtek güvenilir işaret yoktur.
G erçekten, jeomorfologların akarsu dengesi kavramı, su m ühendis
lerinin tam am en başka fakat çok açık anlam lı akarsu dengesi kavram ı
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ile karışır. Su m ühendisleri basit olarak, kalıcı birikintiler yap m ayan
her akarsuda getirilen ve tanışıp götürülen m alzem e arasında ana
h atlariyle bir denge durum unun doğduğunun söylerler. G etirilen m al
zem enin, b izzat akarsu yatağından koparılm ış olan, buna göre doğuş
ları bir derinlem e aşınm ayı ifade eden kısmı da, tabiatiyle bu hesaba
dahildir. Su m ühendislerinin bu ifadesinde derinleme aşınma problem in
d en bahis yoktur. Bu ifade çok şiddetli derinlem e aşınma bölgeleri
için olduğu kadar, z a y ıf derinlem e aşınm a bölgeleri için de geçerlidir. A ncak, jeom orfologların adı geçen eski denge durum u kavram ı
için bu tariften birşey elde edilemez.
Bu sebepten, ben denkleşmiş bir eğim gelişmesinin, akarsular
tarafından kesin olarak erişilmeye çalışılan şartların, başka, hakika
ten kavranabilir, bir işaretini aradım . Bu işaret bence akarsuların y ü 
zey eğim lerinin (alm : spiegelgefâlle) belirli bir özelliğinde b u lu n ab i
lir. Bu şarta ben düzgün akış şartı (alm : Glâttungszustand) dedim
( i, sayfa 77 ve sonrası).
Gerçekten, akarsuların yü zey eğim i akarsu yatağının her yerin 
de, akarsu suyunun potansiyel enerjisindeki sarfiyatı gösterir. Su d al
galarının yayılış hızı, suyun akış hızından fazla ise akarsu salınarak
veya durgun akar. A karsuyun yüzeyi b urada düzgündür. Bu d ü z
günlük yerel burgaçlar yüzünden hissolunur derecede bozulam az.
İlerliyen dalgalar, meselâ rüzgâr dalgaları, bu bakım dan bir rol o y 
nam azlar. Bir defa böyle bir düzgünleşm e hasıl olduktan sonra yüzey
eğim inde, akarsu yukarısına doğru düzgünleşm ek suretiyle kendili
ğinden giderilem eyecek, bir değişiklik düşünülem ez. O nu n için, b öy
le bir akarsu, enerji blançosu bakım ından, bütün düzgünleşmiş yatak
boyunca, birbiri altında bulunan her ayrı kısmın birbirine doğrudan
doğruya tabi olması şeklinde tüm halinde bir yapılış (alm : einheitliches
W irkungsgefüge) arzeder.
Buna karşılık sakin akış yerleri arasında, yerel burgaç teşekkül
leri, yan i akarsu yüzeyinde zemine bağlı bozulm alarla kendini gös
teren hızlı akış veya dökülüş yerleri bulunduğu takdirde, münferit
akarsu yatak bölüm leri birbirlerine doğrudan doğruya bağlı olm adan
gelişirler. O zam an akarsu artık tüm helinde etki gösteren bir y a p ı
lışa sahip olam az.
D üzgün akış profiline erişmiş bir akarsu yatak bölüm ünün, bir
dış etki olm aksızın düzgün akış şartlarını kaybetm iyeceği kesinlikle
kabûl olunabilir. Bir akarsuyun kaynak tarafından dayanıklı taşların
aşağı tarafında kolay
aşınabilir
taşların
bulunm asiyle
ilgili
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b ir değişiklik, meselâ akarsu dibinin dikleşmesi, derhal dayanıklı
taşlar üzerinde bir yüzey dikleşmesine, dayanıksız ve kolay aşm abilen
taşlar üzerinde ise yü zey yatıklaşm asına sebep olur. Bu ise enerji sar
fiyatın ın sert taşlar üzerinde yükselmesine, dayanıksız taşlar üzerinde
azalm asını gerektirir. Böylece akarsu tabanındaki düzensizliklerin
fazla gelişmesi önlenmiş olur.
Buna göre düzgünleşmiş akarsu bölüm leri, düzgünleşmem iş kı
sım lar aleyhine gelişmektedir. Böylece akarsu düzgünleşmiş profile eriş
m eye çabalar. F akat bir akarsuyun düzgün akış profiline erişme sıra
sında daim a sadece z a y ıf bir derinlemesine aşındırm a yap m ak zorun
luluğunda bulunduğu hususunda kesin hiç bir şey söylenem ez. Şüphesizdirki orta derecede bir derinlemesine aşındırm a gücü ile bir
akarsudaki dü zgü n akış durum u arasında uygunluk vardır. Fakat
b u gerçeği gösterecek isabetli gözlem ler henüz noksandır.
D üzgün akış p rofili doğrudan doğruya gözlenebilir. Ç ünkü sa
lınarak akış (alm : Ström ender A bfluss), atlarcasına veya dökülürcesine (alm : schiesender oder stürzender Abfluss) akıştan ayırd edile
bilir. T ektek bazı sorunlar, hatta düzgün akış şartlarının tesbitindeki
güçlükler üzerinde yeni araştırm alar yapılm ası şüphesiz gereklidir.
M eselâ R e n ’de Binger L och kesiminde olduğu gibi, düzgün akışlı
bir büyük nehirde kaya çıkıntıları varsa, fakat eğer bu kayalıklar
yan ın da uzanan düzgün suyüzeyi bölüm leri yukarı ve aşağı akarsu
yatağın ı kesintisiz olarak birbirne birleştiriyorsa, kayalıklara rağm en
o akarsuyun da düzgün akış durum unda olduğu söylenebilir. Çünkü
bu durum da seviye değişiklikleri aşağıdan yukarıya doğru aynı öl
çüde dağılabilir. Buna göre ırm ak hertarafta aynı etkiyi gösterebilen
bir özelliğe sahiptir. Fakat kayalıklar akarsu yatağının bütün geniş
liğini kaplam ış ve su yüzeyinde hızlı akışlı basam akvari bir seviye
alçalm ası m eydana getirm iş ise, akarsuyun aşağı bölüm lerinde vukua
gelen olayların etkisi yukarı bölüm lere geçem ez. O zam an artık d ü z
gün akış durum u m evcut değil dem ektedir.
Bir vadideki taşkın dalgasının geçici akım m iktarı da bir başka
kom plikasyon doğurur. Böyle bir taşkın, m uhtem elen belirli bir süre
için çok şiddetli bir akım la ilgilidir ve büyük bir taşım a etkisi yapar.
Buna rağm en taşkın, yüzeyi norm al zam anlard a düzgün akış şart
ları arzeder bir akarsuyun belirli ölçüde dengeye erişmiş eğim eğri
sinin ana özellikleri üzerinde değiştirici bir etki yapam az. Bir taşkın
olsa olsa eğim i biraz dah a düzeltilir ve böylece düzgün akış şartlarını
daha da m ükem m elleştirir. Ç ünkü düzgün akış durum undaki akar

328

H

e r b e r t

L

o u is

sular dahi bulunabilen her eğim dikliğinde geçici olarak çok hızlı
bir hal alan akım, oldukça şiddetli bir aşındırm a gücü kazanır. Bu
suretle hızlı akışlar eğim dikliklerinin azalm asına etkili olur.
Böylece, tanınabilir özellikleri bakım ından düzgün akış profili
daha doğrusu düzgün akış şartları, W .M . D A V İ S ’in dengeye eriş
miş akarsu (ing: graded stream) kavram ıyla azçok aynı anlam a gelir.
A n cak denge profili hiçbir kimse tarafından tam olarak tayin edilem ez.
Ç ünkü denge profilinin tanınm ası için hiçbir kesin ölçü (alm : kriterium) ve bu kavram ın yapılm ış kusursuz bir tarifi bile yoktur.
Bu sebeplerden, bence denge şartlan, daha doğrusu denge p ro
fili kavram ından vazgeçilm iş olması gerekirdi.
3. Vadi teşekkülü teorisi
Jeom orfolojinin başka kompleks kavram larından birisi de, zanm m ca eski görüşlere oranla önem li düzeltm eler, bilhassa tam m anasiyle genelleştirilebilecek yeni bir görüş isteyen vadi teşekkülü kavramı’dır. V a d i teşekkülünün, biraz da haklı olarak akarsuların bir çizgi
boyunca aşındırması ve akarsu yatağının iki tarafından yükselen y a 
m açlardaki yüzeysel denüdasyonun ortak etkilerinin sonucu olduğu
kabûl edilmiş bulunulm aktadır. Bu ortak etkiyi kabul eden düşünce
tarzı, şimdiye kadar W .M .D A V lS ’in co ğrafi dönem ve W A L T H E R
P E N C K ’in hızlanan ve yavaşlayan gelişme fikirleriyle belirtilm iş
olan bir ana kavram da genellikle ifadesini bulmuştur.
Bu kavram a göre D A V Î S tarafından, bilhassa kertik biçim li,
düzeltilm em iş yatakları olan dik yam açlı genç vadiler; tabanlı ve
yatık yam açlı olgun vadiler; tam am en yassı yam açlı yaşlı, bilhassa
ihtiyar vadiler; veya W A L T H E R P E N C K tarafından, içbükey ve
dışbükey yam aç profilleri ayırd edilm ek suretiyle yamaç eğimleri'nin
anlam ları üzerinde değerlendirm eler yapılm ıştır. Bu sonuçlar, hiç
bir zam an yakından incelenmesi düşünülm eyen, aksine basitçe ken
diliğinden anlaşılır sayılan, gerçeğe benzer kanaatler (alm : axiom arti
gen G rundannahm e) olarak kabûl olunm uştur.
Bu aksiyom (tür: belit, inkâr edilem ez gerçek) aşağıdaki şe
kilde form üle edilebilir: A yn ı taşlar, aynı yap ı ve hâttâ aynı iklim
şartları gösteren iki farklı yam açtan yatık olanı, daim a durum unu
m uhafaza eden ve az değişen yam aç olarak düşünülür, yan i orada
aşınma olayları yavaş işler ve bu sebepten şekil değişmesi de yavaş
olur. “ G en ç” ve “ ih tiyar” vadi, “ h ızlanan” ve “ yavaşlayan ” relief
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gelişmesi gibi açıklam aların yapılm ası da ancak bu suretle m üm kün
dür.
Bu aksiyom yam acın eğim i yönünde etki yap an ve büyün kütle
hareketlerinin bağlı olduğu yerçekim i kom ponentleriııin dik bir y a 
m açta, yatık olana oranla daha kuvvetli olduğu gerçeğine dayanır.
Bu aksiyom ’un uygun bir sonucu olarak, vaktiyle J .W .P O W E L L ’in
erozyonun kaide seviyesi (ing: baselevel o f erosion), yah u t bugün
söylenen şekliyle, karasal aşınmasının son am acını teşkil eden deniz
seviyesindeki hemen hem en düz bir y ü zey yan i Sonyontuk (alm :
Endrum pfflâche) fik ri ortaya çıkmıştır. Bu sonucun m antıki bakım 
dan doğru olması gerekir.
F akat daha ziyade devirli nem li tropik bölgelerde yapılan araştır
m alar bu bilinen aksiyom ’un y e r y ü z ü n ü n h e r y e r i n d e g e ç e r l i
o l m a d ı ğ ı n ı göstermiştir. O .J E S S E N , W .C R E D N E R ve diğerleri, sı
cak ve devirli nem li iklim lerde, dik yam açlar ıslandıktan hem en son
ra ku ruyabildikleri için, oralardaki kim yasal çözülm e ve buna bağlı
aşınıp taşınm anın; az eğim li, derinlere kadar nemlenmiş ve böylece
kim yasal çözülm enin kuvvetli etkisine m aruz yam açlar kadar fazla
o l m a d ı ğ ı n ı ortaya koym uştur. Bu husus, bilindiği üzere, çevresin
deki yassı etek düzlüklerinden birdenbire ve dim dik yükselen y am a çla 
rına bariz bir eğim kesintisi ile geçilen adatepe (alm : Inselberg) ve yontukbasam ağı yörelerinin (alm : Rum pftreppenlandschaft) teşekkülü
nü hazırlam ıştır. O ralard a, orta derecede eğim li yerler, derin olarak
çözülüp ufalanm ış taş kütleleri sağnak yağm urların ın etkisi altında
oldukça hızlı bir şekilde hem en tam am en taşındığı için alçaldığı
halde, dik yam açlar nisbeten değişm eyen bir şekil arzederler.
Bu sebepten adı geçen yöreler dik şekillerin sıklığı, orta eğim li
şekillerin azlığı ve çok yaygın yassı şekilleri ile belirgindirler. O ra la r
da yam aç eğim lerinin sıklığı değerleri, başka değiştirici etkilerin
görülm ediği ve tek yönlü bir kuvvetin (yerçekiminin) hâkim olduğu
bir ortam için bahiskonusu bulunan basit ihtim aliyet kurallarına şüphesizki artık pek uym az.
Y a tık yam açların aynı genel şartlar altındaki dik yam açlara
oranla dah a az değişen şekiller olduğu kaidesi artık tam am en doğru
olm adığı; orta eğim li yam açların çok derinlerinde dahi m inim um
bir değişm ezlik görüldüğüne göre, şu anda bizim sorunum uz bakım ın
dan hepsinden çok vadi teşekkülü teorisi için hangi yeni sonuçların çı
karılabileceğinin düşünülmesi gerekir.
Bu veriler sayesinde, orta diklikteki yam açların çabuk değişme
özellikleri sebebiyle, akarsular yakınındaki yassı yam açların relief
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gelişmesinin daha ilk safhaların da teşekkülünü tam am layacağı ko
layca anlaşılır. Buna karşılık, akarsulardan uzaklarda, eteklerindeki
düzlüklere ani olarak geçen dik yam açlar gelişir. Bu gelişme daha da
devam eder, akarsu çevrelerindeki yassı şekiller gittikçe daha yayılır,
dik şekiller ise gelişerek akarsulardan çok uzaklara çekilirler, fakat
tam am en ortadan kaldırılam azlar.
Y üzeylerin değişkenliklerinin, azalan eğim derecelerine bağlı
olarak artması gerçeğinin geçerli olduğu bölgelerde görülen V-şekilli
veya kertik biçim li enine vadi profillerinin aksine; yukarıda adı ge
çen vadilerin enine profilleri, açıklanan gelişmenin ilerlemiş safh ala
rında olduğu kadar başlangıcında da tekne biçim lidir.
Böyle yörelerde, D A V İ S ’in görüşüne göre ihtiyar vadi şekilleri
daha gelişmenin başlangıcında ana akarsuların yakınlarında görü
lebilirken, yine D A V İ S ’in görüşüne göre genç şekiller ana akarsular
dan çok uzaklarda hâkim bir yer tutabilirler. A ncak gelişmenin
ileri safhalarında da bu durum esas bakım ından daim a aynı kalır.
Bu dem ektir ki, vadi gelişmesi için D A V İ S tarafından ileri sürülen
fikirler bahiskonusu bölgelerde artık u ygulanam az.
Bu gerçekler bence, kertik biçimli (alm : K erbtaltypu s der T a lbildung) (Şekil i) ve yassı tekne biçimli (alm : Flachm uldentaltypus)
(Şekil 2) vadiler arasında teşekkülleri bakımından esaslı bir ayırm a y a p 
m ayı gerektirir.G erçekten, yeterli incelem eler kertik biçim li vadilerin
geliştiği yerlerde, çok ileri gelişme safhalarında dahi yassı tekne bi-

Şekil 1 — K ertik biçim li vadi tipleri enine
profillerinin çeşitli örnekleri. A lttaki üç
profil tab an lı kertik vadilere aittir.

Şekil 2 - Yassı tekne biçim li vadi tipleri
enine profillerinin çeşitli örnekleri,
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çim li vadilerin teşekkül etm ediğini gösterm ektedir. Bu bakım dan,
D A V Î S ’in tam am en uygun bir şekilde ta rif ettiği, tabanlı vadiler
dikkati çeker. O n ların yam açları, y ü k s e k l i k f a r k ı çok az bile olsa,
taban ların üzerinde belirgin bir eğim kırıklığı ile yükselir. Bu durum
düz uzanışlı vad i bölüm lerinde iki taraflı, büklüm yerlerinde ise hiç
olm azsa çarpak tarafında görülür. Bu şekiller D A V İ S ’in görüşüne
göre olgunluk safhasının sonlarına ait olm alıdır. Bu tabanlı vadilerin
tabanları, bir çakıl örtüsüne sahip olduklarına göre, esas olarak kalıcı
değil, geçici birikinti şekilleridir. O vadiler içindeki vadi tabanı ça
kılları, başka etkiler bulunm uyorsa, sağa sola, değişen yerlere taşınır
lar. O ralard a, tem eli teşkil eden ana kayaya sürtünm eden çakılların
taşınması m üm kün olam ayacağı için, vadi dibinin aşınması yavaş da
olsa devam eder. Bu sebepten, çok zam an sandık biçim li vadiler (a lm :
K astentâler) de denilen, bu tip tabanlı vadilere pekâlâ tabanlı kertik bi
çimli vadiler (alm : Sohlenkerbtâler) denebilir. Bunlar yarılm alar se
bebiyle çevreleri içine göm ülen kertik biçim li vadiler grubun a girer
ler. B ununla beraber, meselâ O rta A vru p a gibi yerlerde halen tekne
biçim li vadilere Taşlanmaktadır. Ç ünkü bunlar buzul devirlerinin
yarı karlı iklim lerinden, soluflüksiyona uğram ış ozam anki toprak
ların yeni vadi teşekkülleri sırasında henüz tam am en işlenem ediği,
yani vadi teşekkülünün halihazır iklim şartlarına henüz tam an la
m ıyla adım uyduram adığı, bugünkü iklim e geçişin bir sonucudur.
Bu düşüncelerin toplu sonucu şöyle belirtilebilir: D A V İ S ’in
norm al aşınım dönem inde b elirttiği tipler sadece kısmen bulunabilir.
Bu tipler herşeyden evvel yaln ızca, yeryüzünün değişm ezlik niteliğin
deki artışın yam aç eğim inin azalm asiyle sınırlandırılm ış b ulun m adı
ğı iklim bölgelerinde görülür. Buraları daha çok kurak ve tropikler
dışındaki nem li bölgeler, hâttâ belki de sürekli nem li, tam nemli
tropik bölgelerdir. A d ı geçen bölgelerin kesin olarak sınırlandırılm ası
için henüz yeterli gözlem ler yoktur. A d ı geçen bölgelerde, daha çok
genç, olgun ve fa z la olgun şekiller halinde olm ak üzere, D A V İ S ’in b e
lirttiği tipler de bulunabilir. Bunlar bizim , gelişme safhalarının son
larında çok geniş, tabanlı kertik biçim li vadiler ve aralarında alçak
subölüm ü yüksekliklerinin bulunduğu, vadi teşekkülünün kertik b i
çim li tipim ize uyar.
D A V İ S tarafından vadi teşekkülünün ihtiyarlık safhası ayrın tı
ları olarak ele alınan y a y va n tekne biçim li vad i profili ve vadiler ara
sında bulun an çok alçak subölüm leri, onun bilinen norm al aşınım
dönem ine pek kolaylıkla sokulam az, hâttâ bu hiç m üm kün değildir.
D aha önceki bir y a z ım d a (4) etraflıca açıkladığım üzere, gerçekte orta
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enlem lerin alçak yörelerinde dahi böyle yayvan vadilere yarılm am ış
durum da raslanılm am ası, ona karşılık, meselâ devirli nem li T ropik
A frika ve G üney H indistan gibi, belirli b a ş k a iklim şartları altında
bütün ayrıntıları ile adı geçen şekillerin halen teşekkül etm ekte olması,
bu fik ri doğrular. O ralard a bu düzlüklere, üzerlerinde dikkati çeke
cek derecede eğim li akarsular olduğu halde ve denizden çok yüksek
lerde raslanır; yan i bunlar klasik teoriye göre jeom orfolojik gelişmede
belirtilen yaş şartları, ve hâttâ bir sonyontuğun ancak deniz seviye
sinde belirebileceği hususundaki haklı görüşlerle bir tezat teşkil
eder.
T am am en yayva n vadi profilleri ve vadi aralarındaki çok alçak
subölüm lerinin teşkil ettiği yerşekilleri daha ziyade özel bir yerşekli
grubuna, dah a doğrusu yassı tekne biçimli vadi tıpı'nc (alm : Flachm uldentypus) aittir. Bu yassı şekilleri norm al aşırım dönemine sokm akla,
D A V İ S yanılm ıştır. D A V İ S ozam anlar tropikler dışındaki orta y ü k 
sek dağların yüksek bölüm lerinde görülen yassı şekillerin, tam am en
başka iklim şartlan altındaki çok eski aşınm aların, zam anım ıza k a 
dar göze çarpacak derecede değişmiş bulunan sonuçları olduğunu
pek fark edememiştir.
Bahiskonusu ortadağ yüksek düzlükleri üzerinde bulunan ve b u 
günkü topraklardan çok farklı olan toprakların keşfi, bilindiği üzere
yukarıdaki iddianın en esaslı isbatlarm dandır. O topraklar, tropik
bir Tersiyer iklim i etkisi altında teşekkül etmiş olması gereken, tropik
dağılm a ufalanm a toprakları olarak uygun bir şekilde ta rif edilm iş
lerdir. G erçekten bu topraklar bugünkü tropik bölge topraklarına
benzerler. F akat onların, gerçekten tropik şartlar, yani devam lı dik
güneş ışınları alan ve yıllık sıcaklık değişm elerinin çok az olduğu bir
iklim in etkisi altında teşekkül edip etm ediği de pek kesinlikle b ilin 
miyor. Fakat, bu bahiskonusu iklim lerin hiç değilse yılın bir m evsi
minde oldukça sıcak ve ayrıca yine hiç değilse bir m evsimde nemli
ve çok yağışlı olması gerektiği de yeteri kadar güvenilir delillere d a
yanılarak kabûl edilir.
V a d i teşekküllerinden kertik biçim li vad i tipiyle aynı gruptan
tabanlı kertik vadiler ve ana akarsulardan u zaklarda çoklukla dik
yükselen adatepeler ve yontukbasam akları ile birlikte yassı tekne
biçim li vadi tiplerinin hepsi yeryüzündeki vad i teşekküllerinin ekst
rem tipleridir. Birinci tiplerde değişm eyen şartlar altında eğim de
recesi azaldıkça yü zeyin değişm ezliğinin artması gerçeği bahiskonusudur. D iğer tiplerde ise bilhassa orta eğim li yam açlard a değişm ez
lik azdır.
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Fakat, tabiatta başka, m uhtem elen bu iki tip vadi teşekkülü
arasında yer alan ve meselâ m eyilli yam açların değişm ezliğinin sa
dece belirli taşlar etkisiyle norm al tiplerden farklandığı tiplerin m ev
cudiyeti de bahiskonusu olabilir. B Ü D E L (5 ) klim atolojik olarak tayin
edilmiş çeşitli aşınm a şartlarına sahip bölgelerin, yani esas bakım ından
taşların işlenmesi ve çeşitli vadi teşekküllerinin, vadi özelliklerinin
tesbiti konusunda çok esaslı bir denem e yapm ıştır. B İR O T (3 ) da biraz
daha sade şekilli olm ak üzere aynı işi yapm ıştır. W İ L H E L M Y ’nin(6)
kütlevi taşlar üzerindeki şekil toplulukları hakkında yap tığı güzel
çalışm aya göre, kütlevi taşlar belirli iklim şartları altında özel durum 
lar kazanm aktadırlar. F akat bu konunun tüm ü hakkında yeteri k a 
dar bilgiye henüz sahip değiliz.
K ertik biçim li vadi tipiyle yassı tekne biçim li vadi tiplerinin
ayrılm ası konusunda yaptığım ız bu açıklam aya rağm en, daha önce
de belirtildiği üzere, bizim vadi teşekkülü örnek tiplerim izin (alm : M o 
dellvorstellungen über die T albildu n g) esasları bakım ından geniş
letilmesi de gerekm ektedir. W .M .D A V Î S ve onun fikirlerini geliş
tirenlerin ortaya koyduğu esaslar şimdi artık sadece, yeryüzünün
b üyük fakat kesin olarak sınırlı bir bölgesi için bahiskonusu bulunan
özel bir durum olarak görünm ektedir. Fakat onun dışındaki yerler
için D A V İ S ’in görüşünün yerini başka örnek izahların alm ası ge
rekir.
Bazı yazarların , klim a jeom orfolojinin tesirli bir kütle taşıyıcısı
olan buzul buzu, rüzgâr ve akarsuların çeşitli klim atolojik şartlaraltındaki etkilerin ayırd edilm esinden doğduğu şeklindeki fikirlerini
kabûl etm ek artık gereksizdir ve bu, araştırm aların gerçek gelişm e
sine de uygun düşmez. Bu çeşit farklanm aların doğruluğunun genel
likle kabûl edildiği zam anlarda bile meselâ W A L T H E R P E N C K (7 ),
bir çizgi boyunca işleyen akarsu taşınmasına m alzem e sağlayan,
yeryüzünü kaplar şekildeki denüdasyon olaylarının iklim den ikli
me farklılık gösterdiğini, fakat bu suretle vad i teşekküllerinde esaslı
faklanm alar olm adığını açıkça id dia etmiştir.
D ah a çok yukarıki görüşün derece derece çürütüldüğü ve D A V İ S
ile A . ve W .P E N C K ’e kadar onun fikirlerini geliştirenlerin vadi
teşekkülü hakkında genellikle kabûl edilmiş bulunan izahlarının,
önceleri farkolunm adan da olsa, önem lerini kaybettiği yerlerde ger
çek klim ajeom orfoloji ortaya çıkmıştır. Ç ok sayıdaki tek şekillerin
sınıflandırılm ış olarak incelenmesi bakım ından, kertik biçim li vadi
tipi ve yassı tekne biçim li vad i tipi kavram ları, bana şimdilik en u y
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gun izah vasıtası gibi görünm ektedir. Bunlar fikrim ce yeni jeom or
folojinin ana kavram larm dandır.
4. Eski vadi kalıntılarının yorum lanm ası hakkında
K ertik ve tekne biçim li vadi tiplerinin ayırd edilmesinde, eski
vadi kalıntılarının yorum lanm ası ve eski vadi eğim lerinin rekonstrüksiyon’unun ayrı bir önem i vardır.
Bu am açla yapılm ış sayısı pek de az olm ayan çalışm alarda eski
vad i kalıntılarının birleştirilmesi ve onların vadi eğim lerinin rekonstrüksiyonu için ortası sarkmış halat metodu ( = M ethode des durchhângenden Seiles ) denen m etod uygulanm ıştır. V a d in in enine profilinde,
iki ucu bağlı ortası sarkmış gevşek bir halata benzer şekilde görünen
böyle yam aç bölüm leri ve düzleşm e yerlerinin birbirlerine b a ğlan a 
bileceğine inanılm aktadır.
V a d i teşekkülünün esas bakım ından farklı tipleri bulunup b ulun 
m adığı sorusu tabiatiyle artık b urada bahiskonusu olam az. Bu suret
le de, Batı ve O rta A vru p a, A kdeniz Ü lkeleri, meselâ Jap on ya gibi
tropikler dışındaki M uson ülkeleri ve onlar gibi çok geniş diğer b ölge
lerin vadilerinin, yerel dağınık taş örtüleri dikkate alınm azsa, gerçek
te ortası sarkan iki ucu bağlı gevşek bir halata benzeyen bir enine
profile değil, aksine tabanlı veya kanyon biçim li denilen şekle sahip
olması gerçeği dikkate alınm am ış olm aktadır. O n u n için böyle bir
konstrüksiyonun teorik esasları çok şüphelidir.
B ununla beraber öyle sanıyorum ki, dikkate değer çalışm aların
çoğunda böyle konstrüksiyonlar yine de doğru veya doğruya çok y a 
kındır. Bu konstrüksiyon işini yapanların, yukarıda söylediklerim izi,
şimdiye kadar fark etmemiş olması, o bölgelerde vadi teşekkülünün
esas tipleri hakkm daki kavram ların ,, jeom orfolojinin gelişmesi sıra
sında tedricen değişmiş olduğu gerçeğinin bir isbatıdır. Böylece bu
eski problem i, yani, bugün kertik biçim li veya tabanlı vadilere sahip
olan orta enlem akarsularının, eskiden bariz büyük vadilerin geliş
mesi sırasında niçin norm alden çok dah a geniş vadiler kazm ış olm ası
nı, daha derin bir klim ajeom orfoloji anlayışı ile ele alacak durum a
gelmiş olm aktayız.
Bu problem şim diye kadar, D A V İ S ’in aşınım dönem i fik ri ile
ancak görünüşte halledilm iş, fakat bu hal tarzı gerçek şartlara yak ın 
dan uym ak bakım ından hiç bir zam an yeterli olmamıştır. Şimdi ise,
bizi klim ajeom orfolojiye yönelten yeni bir görüş tarzının başlangı
cında bulunuyoruz.
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Jeom orfolojik işaretlerden, yerkabuğu hareketlerinin tanınm ası
işinin önem li sonucu vardır. Bir yerkabuğu parçasında görülen birkaç
dönem li bir reliefin, birkaç safhalı yükselm elere bağlı olarak teşekkül
ettiği şeklindeki yorum W .M . D A V lS ’in görüşünün esaslarından
biridir. H atta W A L T H E R P E N C K vadi ve vadi yam acı şekillerin
den hızlanan ve yavaşlayan yükselm enin m evcudiyetini çıkarabile
cek ve ondan da yükselen ve alçalan relief gelişm elerini ayırd edebi
lecek kadar ilerlemiştir. Yerşekillerinin, şekillenm ede ana etmen
olan yerkabuğu hareketlerini ifade gücüne inananların alm anyadaki
son büyük temsilcisi F .M A C H A T S C H E K ’dir. Dış ülkelerde bu inanç
bugün de çok yaygın gibi görünm ektedir.
F akat şimdi şu üç husus, gittikçe artan bir açıklıkla kendini gös
termiştir. İ l k o l a r a k ferklı iklim lerdeki vadi teşekkülleri, enine pro
fillerinin şekillenmesi bakım ından birbirinden çok farklı gelişmeler
gösterir. Biz kertik ve yassı tekne biçim li vadi tiplerini çoğunca farklı
iki ana tip şeklinde karakterize etmiş bulunuyoruz.
î k i n c i o l a r a k farklı iklim lerde vadilerin boyuna eğim gelişm e
leri (alm : Längsgefällsentw icklung) arasında çok bariz farklar vardır.
D erin vadilerle yarılm ış bulunan ve ona bağlı olarak bütük vadilerin
boyuna eğim lerinin az olduğu, meselâ nem li ılım an orta enlem ler
gibi, iklim bölgeleri vard ır; ve ayrıca kurak bölgelerle devirli nemli
tropiklerle benzer büyüklükte, bol sulu ve fakat eğim i yukarıda ta 
nıtılanlardan çok fazla olan akarsular vardır. Bu farkları belirtebil
mek için relief temeli (a lm : Reliefsockel) (8) kavram ı ve onun bir aşınma
reliefi tem elim teşkil eden farklı yükseklikteki bölüm lerinin m evcu 
diyeti fikri geliştirilmiştir.
Ü ç ü n c ü o l a r a k , “ birkaç dönem li relief’ ’lerin m evcudiyeti ü ze
rinde pekçok gözlem lerin yapılm ış olduğu orta enlem lerin iklim le
rinin, Eski Tersiyerin başlangıcından, yan i kesinlikle yaşı tesbit edil
miş relief kalıntılarının bilindiği bir zam andanberi çok önem li d eği
şiklikler gösterdiği, takriben bir insan öm rünü kapsayan son yıllarda
gittikçe daha iyi anlaşılmıştır. O ralard a K u vatern er içinde büyük
oynam alarla kendini gösteren sıcaklık azalm asından evvel, tropik
ler kadar sıcak ve nem li, tropik ve subtropik sıcaklıkta ve kısmen
nem li kısmen kurak olan çok uzun süreli iklim devrelerinin b u lu n 
duğu tesbit edilebilir.
Bu gerçekler karşısında, meselâ O rta ve Batı A vru p an ın orta
d ağların da birkaç dönem li relief teşekkülünün, kısmen isbat edile
bilen yerkabuğu hareketlerinin doğrudan doğruya, bilhassa eşzam an
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lı etkilerine rağm en, büyük kısmiyle iklim değişikliklerinin etkisi
altında vukua geldiğinin hesaba katılm ası gerekir. Bu suretle “ bir
kaç dönem li” kavram ı bir klim ajeom orfoloji anlam ı kazanm ış olm ak
tadır, yah u t da hiç değilse, onun sadece yerkabuğu hareketlerinin
eseri olduğu şeklindeki yorum lam alara son verilm elidir. M eselâ b u 
günkü devirli nem li tropiklere benzer iklim şartları altında gelişmiş,
A ngola, Ö n H int veya başka benzer yerlerdeki gibi bir yassı relief,
yerkabuğu hareketleriyle yüzlerce m etreye hâttâ bin m etreden fazla
yükseklere hiç yarılm aksızın yükseltilebilir. E ğer iklim kertik vadi
gelişmesine sebep olacak şekilde, belki m ilyonlarca sene sonra, değiş
tiği taktirde bu yükselen blok yarılır. Bizim , olayların sonuçlarını
şimdiye kadarki ele alış tarzım ız, böyle bir gelişmenin m üm kün olup
olm adığı şeklindeki bir tartışm aya m ahal bırakm az. Şahsen bu yoru m 
lam anın, “ relief gençleşm esi” nin zam an zam an ve büyük ölçülü olan
yerkabuğu hareketlerine doğrudan doğruya bağlı olduğu şeklindeki
yorum lam adan daha çok gerçek payına sahip olduğu kanaatindeyim .
O rta enlem vadilerindeki Pleistosen çakıl yığılm aları ve yem den
yarılm alar için bu görüş W .S O E R G E L (9 ) denberi herkesçe kabül edil
miştir. Biz burada aynı ana fikirlerin çok daha geniş alanlı bir genel
leştirmesini yapm ış oluyoruz.
Bütün bu açıklam alara göre, yükselen bu yerkabuğu parçasın
da görülen derin yarılm anın sadece yükselm eye değil aksine şimdiye
kadar belirtilen iklim şartlarına da bağlı olduğunu; bir büyücek yarkabuğu parçasının yarılm a şartlarından yerşeklini doğuran yerk ab u 
ğu hareketinin karekterinin, vadilerin yaşı ve şekillenmenin ayrıntıla
rından ise yükselm e hareketlerinin yaşı ve safhalarının anlaşılabileceği
şeklindeki e s k i f i k i r l e r i n a r t ı k t e r k e d i l m e s i gerektiğini düşün
mek icab eder. Bu taktirde yükselm e hareketlerinin tesbiti için birinci
derecede, yükselmiş denizel birikintiler, eskiden yata y veya m eyilli
biriktirilm iş tabakaların deform asyonu vs. gibi, eski jeolojik işaret
lerden faydalanm ak daha uygun bir yoldur. Bu konuda jeom orfolo
ji, akarsu ağlarının analizi, çarpılm ış akarsu veya kıyı sekileriyle,
antesedens’in delilleri ve belki bazan faydalanabilen diğer işaretler
aracılığı ile, o da m evcut bilgiler ölçüsünde ve ancak ana hatlariyle,
yardım cı olabilir. O nu n için jeom orfolojide, etkilerin toplu sonuç
ları hakkındaki bilgilerim iz çoğalm adığı ve kesinleşmediği m üddetçe,
genel vadi tiplerine dayan arak yerkabuğu hareketleri hakkında so
nuç çıkarm a konusunda çok dikkatli olunm alıdır.
H ernakadar önem li ve tenkid konusu olarak ileri sürmüş b ulun 
duğu bütün noktalarda beni ikna edememiş ise de, bazı çok kıym etli
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tavsiyeleri için kendisine müteşekkir olduğum C .R A T H J E N S (ıo ) benim
“ G enel Jeom orfoloji” kitabım hakkındaki geniş tanıtm asında; eski el
kitaplarında m evcut iç ve dış o laylar hakkındaki bölüm lerin bu kitapta
yer alm adığına dikkati çekmiş ve yerşekillerine dayan ılarak yerkabuğu
hareketleri, yükselen ve alçalan yerşekli gelişmeleri vs. gibi konular
hakkındaki izah lara kitapta raslayam am ıştır. Bundan önceki kısım 
lard a benim bu ileri adım ım ın nelere dayandığı açıklanm ıştır. K ita 
bım da, klim ajeom orfoloji hakkındaki bilgilerin sonuçlarına daha
fazla önem verildiği için, vadi şekillerinden doğrudan doğruya yerk a
b uğu hareketlerini anlam ayı m üm kün gören eski fikirlerin büyük
bir kısm ından vazgeçilm iştir. Eski eserlerin birh ayli şüpheli hale gegelen kısımları bence m odern elkitaplarında yer alm am alıdır; çün
kü artık onlar hakkında söylenecek fazla bir şey yoktur. Eski elkitaplarının bu konuya uyan bölüm leri, sadece yukarıdaki fikirleri kabul
etm eyenler tarafından önem li ve vazgeçilm ez sayılabilir.
5. K ıyı şekillenm esinin ana elem anı olarak
dalga düzleri (alm : Schorre)
Jeom orfolojinin ana fikirlerindeki değişiklikler, sadece en geniş
tem el kavram lar ve vadi teşekkülünün genel sorunları bakım ından
bahiskonusu değildir. Jeom orfolojinin tam am en başka bölüm lerinde
de ana kavram ları bir incelem eye tabi tutm ak u ygun olur. Burada
kıyı şekillerine kısaca dikkati çekm ek istiyorum . K ıyıla rd a şimdiye
kadar, özellikle iki şekil tipi, kıyı yarları ve alçak kıyılar ayırd edil
miştir. B unlardan birisi, meselâ yakın zam anlarda V A L E N T t N ta
rafından, aşıntı kıyıları, diğeri, hernekadar dah a ziyade geçici biri
kinti şekillerine sahip ise de, birikinti kıyıları olarak nitelendirilm iş
tir.
A lça k kıyılard a çoğunca küçük yarlara, yan i kıyı kum ulları veya
h âttâ eski kıyı sedleri boyunda aşıntı şekillerine raslandığı, diğer ta 
raftan geçici birikinti şekilleri olan kıyı sedlerinin ise yarların önünde
bile gelişebildiği, nihayet dengeye ulaşmış kıyı denilen düz uzanışlı
kıyılarda yarlar ve alçak kıyı kesim lerinin yan yan a dizildiği eskidenberi bilinm ektedir. Bu geniş ölçülü iç içe girm enin çeşitli kıyı tip le
rinin en esaslı özelliği olarak kabûl edilmesi hususu nasıl açıklanm alıdır? Dalga hareketinin yakın dan analizi, çatlayan dalgaların doğuşu,
osilasyon dalgaları (salınım dalgaları) ile translasyon dalgaları (inti
kâl, geçiş dalgaları) arasındaki fark gibi, b u rad a üzerinde fazla dur
m ayacağım ız konular, ve kıyılard a etkin olan olaylar hakkında edi
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nilen pratik tecrübeler bence artık kıyı şekillenmesi konusunda da bazı
yeni ana kavram ların ortaya konmasını gerektirm ektedir ( i, safya
216 ve devam ı).
Bir kıyının m orfojenetik değerlendirilm esinin anahtarı, kıyı
bölgesinde y a r l a r ı n b u l u n m a s ı v e y a b u l u n m a m a s ı , kıyı b o
yu n ca yüksek veya tam am en alçak bir karanın uzanm ası, hâttâ kıyı
larda sert veya yum uşak taşlara raslanm ası değil, aksine bir d a l g a
d ü z l ü ğ ü n ü n (alm : Schorre) m e v c u d i y e t i , z a y ı f t e ş e k k ü l ü
v e y a y o k l u ğ u ’ dur.
Bir dalga düzlüğü dağınık taşlardan veya dağınık taşlarla azçok
kaplı bir kayadan m eydana gelmiş olabilir. Bu d alga düzleri, belirli
sürtünm e kayıpları bir kenara bırakılırsa, kıyıya çarpan dalgaların
rüzgârlar tarafından sağlanmış kinetik enerjisini dalgaların y a 
yılıp - yükselmesi sırasında potansiyel enerjiye çeviren ve sonra su
yun ters yönde hareketi sırasında tekrar kinetik enerji haline getiren
karşıtlı eğik düz prensibi’ ne
(alm : Prinzip der schiefen Ebene mit
G egenfälle) göre, kıyı bölgelerinde dalgalar tarafından m eydana ge
tirilmiş eğim li düzlüklerdir.
Ç atla ya n dalgaların enerji şartlarının analizinden kazanılan
görüş, çatlam a olayının şimdiye kadarki yorum lanm asından doğmuş
olan iki önem li güçlük arzeden. Bunlardan ilki şim diye kadar çok
lukla yapılm ış olan ve çatlam a olayını birinci derecede sürtünm ele
rin eseri olarak kabül eden izah denemesidir. D .W .J O H N S O N ça t
lam alar sırasında hasıl olan sürtünm e değerinin d alga enerjisini g i
derebilm ekten çok ufak olduğunu lab oratuvar denem elerine d a y a 
narak kesinlikle göstermiştir. Fakat o, çatlam ayı açıklayabilecek
başka bir yol da gösterememiştir. A çıklan d ığı üzere, bu olay, dalga
düzlüğünün, karşıtlı bir eğik düz olarak tanım lanm asiyle izah edi
lebilir. M eselâ belirli bir hızla yokuş yukarı çıkan bir küre kinetik
enerjisini sürtünm eden dolayı değil, kinetik enerjinin hareket sırasın
da potansiyel enerjiye dönüşmesi sebebiyle kaybeder.
Ç a tla ya n dalgaların görüldüğü kıyılard a da, benzer bir durum ,
yan i ortalam a deniz seviyesinin kıyıya doğru yükselir şekilde ve çat
lam anın şiddetiyle doğru orantılı bir değerde, hafifçe eğik duruşlu
olduğu görülür. Bu eğik duruş rüzgâr sürtünmesinin eseridir. R ü z 
gâr sürtünmesi, çok dah a fazla göze çarp an ve deniz yüzü nü dar ölçölü olarak deforme eden deniz dalgalarını da m eydana getirdiği
için, gerçekte bu eğik durum doğrudan doğruya görülem ez.
Belirtilen güçlüklerden İkincisi, kıyılarda deniz yüzü nün eğik
duruşunun aynı zam anda bilinen dip akıntılarının (alm : Sog) sebebi
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olduğunun kabulü konusudur. Ç atlayan dalgaların görüldüğü kıyı
larda, çatlam ayı sürtünm enin eseri olarak kabûl eden teoriyle izah
m üm kün olm adığı için, kıyı sâkinlarinin sayısız tecrübelerine ra ğ 
men, m evcudiyetinden çoğunca şüphe edilmiş bulun an dip akıntı
ları, gerçekte oratalam a deniz seviyesinin eğik duruşunun gayet ta 
bii bir sonucudur. Bu akıntılar su kültlelerin dibinde, su yü zeyi eğiminnin yönünde beliren bir basıncın sonucudur ve gerçekten y ü zey eği
m inin fazlalığı oranında kuvvetlidir. T ecrüb leler dip akıntılarının
fırtınalar sırasında, sâkin h av a ya oranla dah a kuvvetli olduğunu ger
çekten göstermiştir. Bu taktirde dalgalar rüzgâr tarafından itilerek
kabartılır. O n u n için ortalam a deniz yüzü karaya doğru yükselerek
daha da eğim li bir hâl alır.
H em en her zam an d alga çatlam asına bağlı olarak, bu şekilde
zem inin zorlanm ası dalga düzlüğünün teşekkülü ile sonuçlanır.
A ncak, sığ denizler b ü yü k ve kuvvetli dalgaların teşekkülünü
önlediği için, dalga düzleri sadece dalga hareketine im kân verecek
kadar derin olan kıyılarda teşekkül eder. D erinliğin oldukça kısa bir
mesafede ıo m etrenin altına indiği kıyılar derin sayılır. Fakat buna
rağm en, bu derinlikteki her kıyıd a d alga düzü bulunm az. Çünkü
çatlayan dalgaların o kıyı üzerinde yeteri kadar uzun bir süre için
işlemiş olması da gerektir.
D alga düzlerinin eğim şartları ve şekil ayrıntıları, m evcut d a ğ ı
nık kum ve çakıllar kullanılm ak suretiyle, her seferinde dalgaların
büyüklüğüne u ygun bir durum a geçer. D alga düzlüğünün yüzeyi,
fırtınalardan sonra fazla eğim li ve derince aşınmış bir durum k a za 
nır, durgun şartlar altında ise dağınık taşlar yeniden yığılıp yükse
lerek az eğim li bir hale gelir. Böylece dalga düzlerinin bir fonksiyonu
olarak yorum lanırsa bu gelişmenin, denge durum undaki kıyılarda
görülen gelişm eye benzer şekilde, az eğim li bir kıyı düzlüğüne eriş
mek am acını güttüğü anlaşılır. D alga düzleri sahasındaki birikinti
ler, sadece m untazam uzanışla düzlüklerin tesisinde yardım cı olduk
ları taktirde kalıcı olarak kabûl edilebilirler. Herseferki d alga şidde
tine uym ak üzere şekil değiştirdikleri için gerçekte bunlar çoğunca
geçici birikinti karakterindedirler.
Buna göre, bariz d alga düzlerine sahip kıyılara, yarların b u lu 
nup bulunm am ası dikkate alınm adan, belirgin karakterli kıyılar (alm :
kräftig geprägte K üsten), d alga düzlerine sahip olm ayan kıyılara ise
Zayıf karakterli kıyılar (a lm : schw ach geprägte Küsten) denilm elidir.
Y in e buna göre d alga düzlüğüne sahip bir kıyı boyunda y a r’ların bulunm ası veya bulunm am ası, belirgin karakterli kıyı şekillerinin
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tüm ü içinde göze çarpan, fakat esas bakım ından ikinci derecede kalan,
bir ayırım işareti olarak dikkate alınm alıdır. Y arların bulunup b u 
lunm am ası denizaltına dalan karanın yassı veya dik eğim li, reliefin
düz veya arızalı olup olm am asına bağlıdır.
Bu sebeplerden kıyılar hakkındaki yeni ana kavram lar sayesinde
çeşitli m ünferit şekillerin, dah a önceki kavram ların sağladığından
daha kolay bir şekilde anlaşılm asının m üm kün olacağına inanm akta
yım .
A n a kavram ların değişmesi konusunda verilm iş
olan bu
örneklerin sayısı,
başkaları,
meselâ karst jeom orfolojisi sahasındakilerle de kolayca artırılabilir. Ben burada, herşeyden evvel
jeom orfolojinin, sadece aytıntılara inen bilgilerin çoğalm ası ve derin
leşmesi ile değil, doğrudan doğruya ana kavram ları yeniden işlen
mesi sayesinde hissedilir ilerlem eler yapabileceğine belirtm eye çalış
tım ve onun için bu açıklam ayı yap m ayı gerekli buldum .
Özet
Jeom orfolojik bilgiler ve inlecelem e m etodlarındaki b ü yü k geliş
meler, bu ilm in ana kavram larındaki, az dikkati çeken fakat önem li
olan gelişmelerle birlikte olm uştur. M eselâ aşıntı ve birikinti şekil
lerinin eski tarifleri bugün artık yetersizdir. A yrıca geçici ve kalıcı
birikinti şekillerinin ayırd edilmesi gereklidir. Sadece kalıcı şekil tip
leri devam lı birikm e olayını ifade eder. Buna karşılık geçici birikinti
şekilleri, b azan şiddetli erozyon devreleri ile aralanm ış, çeşitli etm en
lerin eseri olabilir. M akalede, ayrıca, “ tektonik şekil” ve “ strüktürel
şekil” terim lerinin özel karakterleri de tartışılmıştır.
D iğer taraftan akarsuların denge durum u adı verilen teori tenkid edilmiştir. Ç ünkü aslında doğal bir akarsuda denge durum unu
tanıtm ak için kesin bir ölçü (kriter) yoktur. H âttâ denge durum unun
şüphe götürm ez bir tarifi bile yapılam am ıştır. O nu n yerine, bir akar
suyun düzgünleşm iş yü zeyi ile karakterize edilen ve W .M .D A V Î S ’in
“ akarsuların denge durum u” nu karşılayan, “ akarsuların düzgün
akış durum u” (alm : G lâttungszustand, in g: smoothed State o f rivers)
terimi bir akarsuyun ileri safhalarının daha uygun bir ifadesi olabilir.
Akarsuların akış safhası, akarsu yüzeyin in karakteriyle iyice b elirgin 
dir ve arazide doğrudan doğruya tanınabilir. Y a zıd a bu konuda baş
ka açıklam alar da yapılm ıştır. Akarsuların denge durum u halinde,
derinlem e aşınma azalm ış, fakat eskiden yanlış olarak farzedildiği
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gibi, tam am iyle durm am ıştır. Akarsuların düzgün akış durum una
doğru geliştiklerini ise ispatlam ak m üm kündür.
V a d i gelişmesi teorisi, bilhassa W .M .D A V Î S ’in teorisi, şimdiye
kadar, niteliği pek de açık olm ayan bir aksiyom ’a (gerçeğe) d a y an 
dırılmıştır. Bu teoride, taş sertliği ve yapının hiç bir etkisi dikkate
alınm aksızın, yerkabuğunun jeom orfolojik kararlılığı, yassı vadilerin
teşekkül sebebi olarak kabûl edilmiştir. F akat bu gerçek, genel bir
değer arzetm ez. M eselâ devirli nem li tropik iklim ler için bu izah
doğru değildir. Bu açıklam aların bir sonucu olarak, hiç değilse farklı
iki esas tip, V -b içim li vadi gelişmesi tipi (aim : K erb taltypu s, ing:
V -sh aped va lley - evolution type) ve yassı tekne biçim li tip (aim :
Flachm uldentaltypus, in g: tray - shaped type) ayırd edilebilir. W .M .
D A V Î S ’in teorisi V -şekilli va d i gelişm elerinin görüldüğü bölgeler
de geniş ölçüde faydalıdır. F akat bu teori tekne biçim li vad i geliş
m eleri ile V -b içim li vad i gelişm elerini birbirinden ayırd etm ediği
sürece yetersiz görünm ektedir.
V -şekilli vad i gelişmesi tipiyle tekne biçim li tipin ayırdedilm esi,
h a fif dalgalı aşıntı yüzeyleriyle kaplı bulunan orta enlem dağların 
daki geniş vad iler içinde oyulm uş dar vadilerin izah ı im kânını h azır
lar. Bu konuda, geçmiş iklim lerin etkilerini dikkate alm ayan eski
izah lar yeterli olam az.
K ıyılard a k i d alga düzleri (aim : Schorre) hakkında yap ılan tar
tışma, kıyı olaylarının anlaşılm ası ve kıyıdaki şekillerin sınıflan dı
rılması için yeni görüşler sağlam aktadır. G enellikle bu yazıd a, yalnız
flu viya l olay ve şekiller konusunda değil, jeom orfolojinin diğer konu
lardaki ana kavram ların da da dikkate değer ölçüde gelişm eler oldu 
ğu belirtilm ek istenilmiştir.
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