H E Y E LA N O L A Y L A R IN A SEBEP O L A N F A K T Ö R L E R VE
BU N LAR IN T Ü R K lY E D E E T K İL İ B U LU N D U Ğ U A L A N L A R

Doç. Dr. Özdoğan S Ü R
K a y a ve blokların hareketleri, soliflüksiyon, yam aç
döküntüleri, heyelanlar, genel k avram ı ile küde hareketlerinin
önlenm esi ve b u n larla ilgili sorunlar, T ürkiyeyi çok y akından
ilgilendiren deprem ler, subaskm ları gibi doğal afetler içinde yer
alabilecek önem dedir. K ütle hareketleri çok defa deprem , subaskınları, erozyon gibi olayların sebep olduğu ve onları takip
eden hadiselerdir. Bu bak ım d an jeom orfolojinin önem li konu
ların d an biri olan “ kütle hareketlerini” b ir m akalenin d a r
çerçevesi içinde teferruatı ile incelem ek m üm kün değildir.
A d ı geçen konu ile alâkalı b u ilk y azıda heyelanların doğuşuna
Y olaçan faktörlere tem as edilecek, sonraki m akalelerde ise
konunun diğer fiziki coğrafya şartları ile ilgisi ve ekonom ik
önem i üzerinde durulacaktır.

K aym aya mütemayil bir yöreyi etkileyen hususları ve bir kaya
kütlesinin hareketine sebep olan faktörleri bilmek çok önemlidir.
Çünkü, tam ve doğru bir teşhis, kaym ayı önleyici müessir çarelerin
bulunmasına yardım edecektir. K ütle hareketlerinin, dar anlamı ile
heyelan tiplerinin farklılıkları onların doğuşunda amil olan faktörlerin
çeşitliliğinin bir sonucudur. Heyelan olaylarını doğuran sebeplerin
başlıcaları şunlardır:
i. Y am aç G radyanm m D eğişm esi: Bu değişme tabii ya da
sun’i sebeplerden olabilir. Meselâ, bir yam acın nihayetinin akar
su erozyonu ya da hafriyat sebebiyle kazılması sonucu meyil değişe
bilir ki, ilki tabii, İkincisi de sun’i bir nedene dayanır (Resim: 1,2).

Bir de yam aç meyilini değiştiren istisnai doğal olaylar vardır
“tektonik olaylar” gibi. Bu da ya çökmeler ya da yükselmeler şeklinde
vukubulur. Yam aç gradyanımn artması hali kaya bloklarının tazyiki
nin fazlalaşmasına sebep olur ve denge bozulur, daha sonra da kayma
olayı vukua gelir. Ayrıca, arazi üzerinde çevresel basınç artınca yam aç
taki unsurların birbirleriyle irtibatlarının zayıflam asına ve suyun
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kolaylıkla nüfuz etmesine sebep teşkil edeceğinden heyelan olayının
meydana gelmesi için lüzumlu şartlardan biri gerçekleşmiş olacaktır.
2. Y ığılm a Sonucu H asıl O lan H eyelanlar:

Çok fazla miktardaki materyalin çeşitli sebeplerle bir yere birik
mesiyle vukubulur. Örneğin, mekanik ufalanma ile hasıl olan mater
yalin bir taş oluğunda birikmesi, daha sonra miktarın artması ile
dengenin bozulması heyelana yolaçar. Ayrıca, killi tabakalarda az
olan basıncın tabakaların su ile dolması sonucu arttığı görülür. B u
taktirde ağırlık da artacak, denge açısı küçülecek ve plastizite sebebiyle
sürtünme azalacağından kaym a olayı meydana gelecektir.
3. Sarsıntı ve T itreşim ler:

Heyelan olaylarını meydana getiren sebeplerden patlamalar,
depremler, çeşitli makinaların hasıl ettiği titreşimler bir yamaç
üzerindeki serbest duran materyalin denge durumunu geçici olarak
bozmağa yeterlidir. îri taneli ve kumlu unsurların bulunduğu saha
larda sarsıntılar, taneler arasındaki bağın bozulmasına sebep olabilir
ler ve neticede kütlenin birliğinde ya da dahili sürtünmede bir azalma
olur ve kaym a olayı meydana gelir. Diğer yandan, su ile doymuş
haldeki ince kumlu ve killi yöreler, sarsıntıları sonucu yerlerinden
ayrılırlar ya da tanelerin hareketleriyle toprak akması şeklinde bir
nevi kaym a hasıl ederler.
4. Su M iktarındaki D eğişm eler:

Arazideki su miktarının değişmesi kütle hareketlerine ve heyelan
olaylarına yolaçar. Bunu muhtelif bölümlerde ele almak mümkün
dür:
a) Yağışın Tesirleri: Y ağm ur ve kar suları hidrostatik basıncı
hasıl eden seviyeye tesir eder. Seviyenin artması basıncın fazlalaş
masına ve dolayısiyle yoğunluğun değişmesine sebep teşkil eder kı,
bu da kohezyonun ve dahili sürtünmenin azalması sonucunu doğurur.
Genellikle kayma olayları yıl içindeki mutat olmayan yağışlardan
sonra vukubulur.
b) Bazı araştırıcılar su muhteviyatındaki artışın sebep o l d u ğ u
yam aç hareketlerini, suyun hareketi esnasında meydana gelen e l e k t r i k ı
geçişme ile izah etmektedirler ve bir kayma yolu üzerinde t e ş e k k ü l
etmiş olan ayrı iki heyelanın iki yatağı arasındaki kontak y e r l e r i
üzerinden elektrik enerjisi farkını ölçerek bu sonuca varmışlardır.

H E Y E L A N OLA Y LA RI

217

c) K urak devrelerde killi toprakların kurumaları ve kıvrılıp
çatlamalarının doğurduğu kaymalar. Bunun sonucu olarak yarıklar
açılır, büyür, toprağın kohezyonu zayıflar ve su killi taşların içine
nüfuz ederek heyelan olaylarını meydana getirir.
d) Su seviyesindeki ani değişmeler tanelerin yerlerinden çıkma
larına sebep olabilir ki, bilhassa ince ve killi kumların bulundukları
yerlerde gözeneklerin aniden fazlalaşması ile suyun artan basıncı
toprağı akıcı hale sokabilir.
5. Y eraltı Suyunun T esirleri:

Y eraltı suyunun tesirleri muhtelif şekillerde tezahür eder:
a) Yeraltı suyunun basınçla etkilediği toprak parçasının bulun
duğu yam acın sabitliği bozulur.
b) Yeraltısuyu eriyebilen çimentoyu alıp götürerek taneler
arasındaki bağın zayıflaşm a sebep olur. Neticede kohezyon zayıflar
dahili sürtünme emsali düşer ve kütle harekete hazır bir hale gelir.
c) Hareket eden yeraltısuyu ince kum ve kil unsurlarını alıp
götürür, bu sebepten yeraltı mağara ve boşlukları mukavemetlerini
kaybeder.
d) Hapsolmuş yeraltı suyu üzerinde yer alan geçirimsiz tabakaya
tesir eder, onun plastizitesini artırır ve hareketini kolaylaştırır.
6. Don O layların ın T esirleri:

K ayaların çatlakları arasında donan su, hacminin genişlemesi
sonucu yarıkları da büyütür ve yenilerinin teşekkülünü sağlar. Sonuç
olarak taşların unsurları arasındaki irtibat azalarak heyelan olayının
doğmasına sebep olur.
7. T aşların U falanm ası:

M ekanik ve kimyasal ufalanma taşların dahili irtibatlarını za
yıflatarak heyelan olaylarına yolaçar.
8. Bitki Ö rtüsünün T ah ribi:

Yam açlardaki bitki örtüsündeki değişmeler heyelanlara sebep ola
bilir. Bitki kökleri mekanik tesirlere karşı yam açları sabit halde tutma
ğa yardım eder ve yeraltı suyunun bir kısımmı absorbe ederek yam aç
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ların kuru kalmasına yardımcı olur. Bitki örtüsüz yam açlar ise, satıh
taki tabakalar içindeki su rejimini bozar. Bu sebeple çıplak yam aç
larda heyelan olayının, bilhassa erozyonun geniş ölçülü tesiri görülür.
Heyelan olaylarını meydana getiren önemli faktörleri belirttik
ten sonra bunların Türkiyedeki tesir alanlarını tesbit etmek ilginç
sonuçlar vermiştir ve bir Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi ise
bu yolda yapılacak araştırmalarda araştırıcıya o bölgede daha çok
üzerinde çalışacağı problemi verme bakımından önem taşımaktadır.
Yukarda belirtilen îlk üç faktörün mevcudiyeti halinde zemin
şartları ne olursa olsun, geniş anlamı ile kütle hareketlerinin meydana
gelmesi büyük bir ihtimal dahilindedir. Bu itibarla ilk üç madde dışın
daki faktörler dikkate alınarak bunların Türkiyedeki tesir alanları
tesbit edilmiştir; şüphesiz, bir yerde heyelan olayının vukubulabilmesi
için jeomorfolojik ve jeolojik bir takım ön şartların mevcut olması
gerekir . Diğer faktörlerin Türkiyedeki tesir alanlarını tesbit etmek
için, daha önce muhtelif gayelerle yapılmış bulunan haritalardan
istifade edilerek metne ekli harita meydana getirilmiştir. Faydalanılan
çalışmalar ise “ Türkiyenin yıllık ortalama yağış dağılışı haritası” ,
“hidrojeoloji haritaları” 1, “ Türkiyenin ortalama karla örtülü günler
sayısı haritası” 2, “ Türkiyenin ortalama donlu günler sayısı haritası” 3
“ Türkiyenin toprak haritası” 4, “ Türkiyenin vejetasyon formasyon
larının yayılış alanları haritası” 4 (sayfa, 146), “ Türkiyenin jeoloji
haritası” , Türkiyenin yıllık kuraklık indisi haritası” 3, Türkiyenin ocak
ve ağustos ayları gerçek ve indirgenmiş izoterm haritaları” , “T ürki
ye Jeomorfografik H arita” .5
H aritada çeşitli faktörlere göre kütle hareketlerinin vuku bula
bileceği bölgeler belirtilmiştir. Örneğin, daha çok yağış ve bitki örtüsü
nün tahribi faktörlerinin birlikte etki yaparak sebep olabileceği heye
lan bölgeleri yukarda adları verilen haritalar yardımıyle çizilmiştir.
Şüphesiz, bu iki faktör dışında az da olsa diğerlerinden bir ya da bir
kaçının etkileri de olabilir. Çizim için faydalından haritalar ile heyelan
1 D S İ Y eraltı S u la n D airesi B aşkanlığınca y ayım lanan 1/100.000 ölçekli H idrojeoloji
h aritaları.
2 A. Sür (Onur)-Türkiyede Kar Tağışları ve Terde Kalma Müddeti Üzerine B ir Etüd. A nkara
Ü niv., D .T .C . Fak. Y ay., A nkara, 1964.
3 S. E rinç - Tatbiki Klimatoloji ve Türkiyenin İklim Şartları. İstan b u l T eknik Ü niv. H idro
jeoloji Enst. Yay. 2, İstanbul, 1957.
4 S. E rinç - Vejetasyon Coğrafyası. Serm et M atbaası, Sayfa: 40-41, İstan b u l, 1967.
5 R . Izb ırak - T ü rk iy e Jeom orfoğrafik H a rita , 1968.
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haritası arasındaki benzerlik dikkate şayandır ve bölgelerin klimato
lojik, litolojik ve topoğrafik özelliklerinin bir sonucudur.
Her bir faktörün Türkiyedeki tesir alanlarının incelenmesiyle
aşağıda belirtilen sonuçlara va rılır:
Y ağış Faktörünün E tkili Bulunduğu Alanlar:

Buraları daha ziyade tahrip edilmemiş sık orman vejetasyonunun
yer aldığı sahalardır. Y ıllık yağış ortalaması ıoo o mm’den fazla bir
değer gösteren bu yerlerde açılacak bir yol, herhangi bir sebeple
yapılacak bir hafriyat heyelana sebep olmak için kâfi gelecektir. Doğu
Karadeniz, O rta Karadeniz Bölgesinin bir kısmı, Istrancaların K aradenize bakan yam açları, Akdeniz Bölgesinde Toroslar üzerinde daha
geniş ve devamlı bir saha yağış faktörünün etkili bulunduğu yerler
dir.
Y ağış ve B itki ö rtü sü n ü n T ah ribi Faktörlerinin E tkili
O lduğu Alanlar:

Ekli haritada da görülebileceği gibi, bu faktörün tesir alanı kıyı
bölgeleridir. Morfolojik şartlara bağh olarak Ege Bölgesinde kapladığı
alan genişler. Y ıllık ortalama 600-1000 mm.lik bir yağış değeri göste
ren bu alanda bitki örtüsünün de yer yer tahribi kütle hareketlerine,
heyelan olaylarının doğmasına sebep olabilir. Istrancaların Ergene
Havzasına bakan güney yam açları da aynı faktörün etki alanı için
dedir.
U falanm a, T abansu yu
O lduğu S ah alar:

ve

Y ağış

Faktörlerinin

E tkili

Belirtilen faktörlerin tesiri altında bulunan sahalar denizel ve
karasal iklimin etkili bulunduğu intikal yerleridir. Y ıllık ortalama
yağışın değeri 400-600 mm dir. Orm an vejetasyonu büyük ölçüde
tahrip edilmiştir. Geniş alan kaplayan step ve intikal alanının, kısmen
deniz iklimi etkisinde bulunan dış kenarında da fundalıklar görülür.
Tabansuyunun seviyesi çukur yerler ve ovalarda jeolojik şartlara bağlı
olarak satha yakındır; ancak, Torosların îç Anadoluya dönük kısım
larındaki kalker yörelerde bu seviye sık sık değişmektedir.
Bu alanda gerek günlük, gerekse mevsimlik ve yıllık sıcaklık
farklarının değeri yüksek olduğundan (yaklaşık olarak 22.5 derecelik
yıllık ortalama sıcaklık farkı vardır), mekanik ufalanmanın değeri de
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fazladır. Netice olarak, meyil şartlarının da mevcudiyeti halinde
ufalanma, tabansuyunun etkileri ve yağış, haritada sınırları belirtilen
saha içinde kütle hareketlerinin ve heyelan olaylarının etken sebep
lerini teşkil edecektir.
Bu faktörün tesirli olduğu saha batıda geniştir, Toros yayında
daralır, doğuda yeniden açılır ve kuzeyde geniş bir şerit halinde uzanır.
Ayrıca, Güneydoğu Anadoluda oldukça büyük bir alan bu faktör
lerin etkileri altındadır. T rakya’da ise Ergene havzasını kapsamak
tadır.
U falanm a ve Tabansu yu Faktörlerinin E tki Alanı:

H aritadan da görüleceği gibi bu faktörlerin tesir sahası İç A na
doluda T u z Gölü ve çevresi, Doğu Anadoluda da V a n Gölünün kuzey
çevresidir. Step vejetasyonunun hakim olduğu İç Anadoluda yıllık
ortalama yağış miktarı 200-400 mm arasında değişir. Y ıllık ortalama
sıcaklık farkı 22 derecenin üstünde bir değer gösteren bu mıntıkada
mekanik yolla ufalanmanın değeri fazladır.
Y ağış ve Don O layları Faktörlerinin E tk ili O lduğu Alan:

Doğu Anadolunun büyük bir kısmı adı geçen faktörlerin tesir
alanı içinde bulunmaktadır. Bu bölgenin yıllık ortalama yağış tutarı
600-1000 mm, yıllık ortalama donlu günler sayısı ise 125-200 gün ara
sında değişir. Bu değerler göz önünde tutulursa çıplak arazinin geniş
yer tuttuğu bu bölgede mevzubahis iki faktörün heyelan ve erozyonu
teşvik edici fonksiyonları açıkça belirir.
Netice olarak görülüyor ki, heyelan olayının meydana gelebil
mesi için zorunlu olan yam aç meyilinin değişmesi, sarsıntı ve titreşim
ler, su miktarındaki değişmeler, yeraltı suyunun ve don olaylarının
tesirleri, mekanik ufalanma ve nihayet bitki örtüsünün tahribi gibi
faktörlerin biri ya da birkaçı birarada etkili bulunmaktadır. Böylece,
adı geçen faktörlerin tesir durumuna bağlı olarak Türkiyeyi heyelan
alanlarına ayırmak mümkün olmuştur.
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Foto: 1 G öksu vadisinde heyelan. Yol hafriyatı nedeniyle yam aç gradyanı değişerek kalker
yapıdaki yam açda kaym a olayı m eydana gelmiştir.
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Foto: 2 Bitki örtüsünün tahribi ve yağış faktörleri nedeniyle m eydana gelmiş bir heyelan yöresi.
K aym a satıhları dikkati çekiyor.

m

Foto: 3 G öksu vadisinde diğer bir heyelan yöresi.
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