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Ziraat Fakültesi tarafından 1994 yılında yayınlanan Meteoroloji I
kitabı, ilgili fakültenin
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim
üyelerinin ortak yayınıdır. Kitap, Prof.Dr. Turhan Aküzüm, Doç.Dr.
Süleyman Kodal, Doç.Dr.Mevlüt Beyribey, Doç.Dr. A. Zeki Erözel,
Doç.Dr.Ali Tokgöz, Doç.Dr. A. Nejat Evsahibioğlu, Doç.Dr.Fazlı Öztürk,
Yrd.Doç.Dr. Fatih Selanay ve Yrd.Doç.Dr.Engin Yurtsever tarafından
kaleme alınmıştır.
Kitap; “Giriş”, “Atmosferin Yapısı ve Özellikleri”, “ Sıcaklık”,
“ Hava Basıncı”, “Rüzgar”, “N e m ”, “Y ağış”, “Hava Kütleleri”, “Cephe
Sistemleri”, “Meteorolojik Rasatlar ve Meteorolojide Uydudan Yararlanma”
ile “Meteorolojik Rasatların Değerlendirilmesi, Kayıtlar ve Bültenler”
adlarını taşıyan 11 bölüm, 4 sayfalık “K aynaklar” ile kitabın başlangıç
kısmındaki 7 sayfalık “İçindekiler” ve “Ö nsöz ” dahil 171 sayfadan
oluşmaktadır.
Kitabın, “ İçindekiler” kısmına bakıldığında, konuların sıralanması
ve alt başlıklar kitabın içeriği ile adı arasındaki çelişkiyi ortaya koymaktadır.
Kitap içerik olarak bir meteoroloji kitabından çok bir klimatoloji kitabı
niteliğindedir. Bu nedenle kitabın adının “Meteoroloji I” den çok
“ Klimatoloji 1” olması daha uygun olurdu.
Kitabın “Giriş” bölümünde bir bilim dalı olarak Meteoroloji ve
gelişimi kısaca anlatıldıktan sonra
meteorolojinin bölümlerine kısaca
değinilmektedir. Bu bölümün son paragrafında (sayfa 4) meteorolojinin
sıralanan 7 bölümünden başka bölümleri de olduğuna değinilerek “Ayrıca
meteorolojik ve coğrafik açıdan bölgeleri mikro, mezo ve makro ölçekte
inceleyen ve mikrometeoroloji, mezometeroroloji ve makrometeoroloji
olarak bilinen bilim dalları da vardır.” denilmektedir. Yazarlar burada bir
coğrafik olayın dağılışının ele alınışından bahsetmekte ancak,
fiziki
coğrafyanın bir alt dalı olan klimatolojiden hiç bahsetmemektedirler. Oysa
meteorolojik olayların mikro, mezo ve makro ölçekteki bir alan üzerindeki
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dağılışını ve bunların etkilerini inceleyen bilim dalı klimatolojidir ve bu
bilim dalını incelenen coğrafi alanın büyüklüğüne göre mikroklimatoloji,
mezoklimatoloji ve makroklimatoloji olarak alt dallara ayrılabilir.
“Atmosferin Yapısı ve Özellikleri” adını taşıyan ikinci bölümde,
atmosfer tanıtılarak , atmosferin bileşimi ve katları anlatılmaktadır. Bunun
dışında Güneş, Dünya ve Dünyanın hareketlerinden bahsedilmektedir.
Atmosfer
konusuna,
atmosferin
tanımı
yapıldıktan
sonra
“Atmosferin Ö nem i” adını taşıyan alt bölümle devam edilmektedir (Sayfa
5). Bu alt başlık altında atmosferin 6 önemli işlevi maddelenmiştir. Bu
maddelerden üçüncüsünde atmosfer “Güneşten dünyaya gelen ve yansıyan
ışınların tekrar uzaya dönmesini önler” denilmektedir (sayfa 6). Bu maddeye
göre, Güneşten kesintisiz, yaklaşık 2 cal/cm2/dak enerji alan Dünyamızın
sürekli ısınması gerekir. Oysa Dünyamız normal koşullar altında güneşten
aldığı kadar enerjiyi kaybetmektedir. Eğer, aldığı enerjiyi kaybetmeseydi
ve atmosfer tarafından güneşten gelen enerji alıkonsaydı.
Dünyamız
yaşanmayacak kadar sıcak olurdu. Gerçi, Sanayi Devrimi’nden beri,
antropojen etkiler ile atmosferin bileşiminin değişmesi sonucunda, atmosfer
daha fazla enerji tutar hale gelmiştir. Fakat bunu atmosferin doğal işlevi ile
karıştırmamak gerekir.
Atmosfer konusuna ait ikinci alt başlık “Atmosferin Bileşimi” adı
altında verilmiştir(sayfa 6). Bu başlık altındaki bilgiler okunduğunda
atmosferin bileşimi olarak verilen bilgilerin esasında Troposfere ait olduğu
anlaşılır.
Bu nedenle konunun adı “Troposferin Bileşimi” şeklinde
olmalıydı. Çünkü tüm atmosfer katlarının bileşimi ve meydana getiren
gazların oranları birbirinden farklıdır. Yine burada atmosferin bileşimimini
oluşturan gazların 3 gurupta incelenebileceği belirtilerek bunlar, “havada
her zaman bulunan ve miktarları değişmeyen gazlar” , “havada devamlı
bulunan ancak miktarları azalıp, çoğalan gazlar” ve “havada her zaman
bulunmayan gazlar” olarak isimlendirilmiştir. Yazarlar ozon gazını havada
devamlı bulunan ancak miktarı azalıp, çoğalan
gazlar içerisinde
incelenmiştir. Oysa bu gazın havada her zaman bulunmayan gazlar
içerisinde incelenmesi gerekirdi.
Bu alt başlığın son 2 paragrafı ise birbiri ve bilimsel gerçeklerle
çelişmektedir. Yazarlar “Atmosfer içerisinde bulunan gazların hacim olarak
oranları, yatay ve dikey hava hareketleri nedeniyle yaklaşık 25 km
yüksekliğe kadar hemen hemen sabittir. Bu katmanda hacim olarak; azot
%78.083, oksijen %20.949, argon % 0.93 ve karbondioksit % 0.03 orana
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sahiptir. Atmosferi oluşturan gazların oranları 90 k m ’ye kadar önemli bir
değişiklik göstermez. 90 k m ’den sonra dikey hava hareketlerine
rastlanmadığından ağır moleküller altta, hafif moleküller üstte yer alır.”
demektedirler. Bu paragrafları okuyanlar atmosferin bileşiminin 25. k m ’ye
mi yoksa 90. k m ’ye kadar mı değişmediği hakkında çelişkiye düşmektedir.
Ayrıca atmosfer içerisinde dikey hava hareketlerinin 90 km yüksekliğe kadar
devam ettiği iddia edilmektedir. Oysa dikey hava hareketleri ancak
Tropopoza, çok kuvvetli tropikal fırtınalarda ise ancak Stratosferin alt
kısımlarına kadar çıkabilmektedir. Yine bu paragrafta her zaman bulunan
ancak oranı değişen gazlar içerisinde incelenen karbondioksit sabit bir oranla
verilmiştir. Yine sayfa 7 ’de de karbondioksit tanıtılırken belirli bir hacim
verilmiştir. Oysa karbondioksit gibi oranı değişen gazların böyle sabit bir
oran ile verilmek yerine minimum ve maksimum oranları ile verilmesi daha
doğru olurdu.
Atm osfer ile ilgili bir diğer alt başlık “Atmosferin katları”dır.
Yazarlar burada atmosferin katlarını; sırasıyla gazlarına göre, kimyasal
özelliklerine göre, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ve sıcaklığa göre
olmak üzere, 4 farklı sınıflama ile incelemişlerdir(sayfa 9). Ancak bu
sıralamada fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre atmosferin katlan en son
incelenmeliydi. Çünkü bu sınıflama hem sıcaklık hem de kimyasal
özelliklerin beraber incelenmesi ile elde edilmiştir. Bu nedenle son sırada yer
alması en uygun olanıdır.
Sayfa 1 l ’de atmosferin sıcaklık özelliklerine göre katları İncelenmekte
ve sınıflama “Canlıların yaşamasına olanak sağlayan bu tabaka meteorolojik
yönden de en önemli tabakadır.” gibi daha önce hiç bahsedilmeyen özne
yerine bir zamirin
kullanıldığı
cümle ile başlamaktadır. Daha sonra
atmosfer içerisindeki sıcaklık değişim oranından bahsedildikten sonra,
sayfanın son satırında “inversiyon” ve “ sıcaklık tersimesi” kavramları
açıklanmaktadır. İnversiyon terimin karşılığı sıcaklık tersimesi değil,
sıcaklık tersilmesidir. Sıcaklık değişim oranına ait açıklamalar sayfa 12 ‘de
de devam etmekte ve çeşitli sıcaklık değişim oranları verilmektedir. Kitaba
göre;
“ Havanın kuru olması durumunda her 100 m ’de 1 °C,
Havanın nemli olması durum unda her 150 m ’ de 1 °C,
Havanın doymuş olması durumunda her 100 m ’ de 0.5 °C ” sıcaklık
düşmektedir. Yazarlar bu değerleri mutlak değerlermiş gibi vermektedirler.
O ysa atmosfer içerisindeki sıcaklık değişim oram havanın nem içeriğine,
sıcaklığına, basıncına bağlı olarak değişir. Bu nedenle anılan değerler
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yaklaşık olarak verilmelidir. Zira, havada bazı durumlarda sıcaklık değişimi
2.4 °C/100 m ’ yi bulur (siiperadyabatik sıcaklık değişimi).
Troposferin tanıtıldığı bölüm Tropopozun anlatıldığı paragraf ile
bitmektedir (sayfa 12). Bu bölümde Tropopozun bir geçiş katı olduğu
belirtildiken sonra yüksekliğinin enlem derecesine bağlı olarak değiştiği
ifade edilerek “ Enlem derecelerine göre yükseklikleri ve sıcaklıkları farklı
olan Tropopoz parçalarının isimleri şöyledir.
Tropikal Tropopoz
Subtropikal Tropopoz
Polar Tropopoz

: 0-30 (-70 °C)
: 30-45 (ortalama sıcaklık -5 6 .5 °C)
: 45-kutup (-40 °C)” denilmektedir.

Burada verilen rakamların neyi ifade ettiği belli değildir. Bunlar enlem
dereceleri olmalıdır, eğer öyle ise bu sefer de bir üstteki cümlede verileceği
yazılan yükseklik değerleri eksik kalmaktadır.
Termosfer en son incelenen atmosfer katıdır. Bu katmanda gazların
özellikleri anlatılırken “Gazlar genellikle toz halinde bulunur” şeklinde
bilimsel gerçeklerle hiç bir şekilde uyuşmayan bir cümleye rastlanmaktadır.
Atmosferin katlarını gösteren
“ Şekil 2.3” ve “ Şekil 2.4” te
Stratosfer, Ozonosfer ile aynı katman olarak gösterilmektedir. Oysa, Ozon
katı Stratosfer ile Şemosfer arasında bulunan ayrı bir kattır. Ozonosferin,
Stratosferin ile aynı katlarmış gibi tanıtılması yanlıştır.
Sayfa 16 ve 17 de Dünya tanıtılarak, D ünya’ııın boyutlarına ait
çeşitli rakamlar verilmektedir. Daha sonrada Diinya’nın yapısı bir şekille
birlikte anlatılmaktadır. Bu bölümler meteoroloji ile
ilgili
değildir.
Metinde , “ Dünya; 1) Atmosfer(hava küre), 2)Hidrosfer (su küre), 3)
Litosfer (taş küre) olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir” (sayfa 16)
cümlesinin yanında, Şekil 2.5’de de “Dünyanın Bölümleri” adım taşıyan ve
Diinya’yı Sial, Sima, Nifsima ve Nife olarak 4 bölüme ayıran bilgilere
rastlanmaktadır.
Böylece okuyucu, Dünya’nın bölümleri konusunda
çelişkiye düşmektedir. Şekil 2.5’e D ünya’mn iç yapısı gibi bir başlık
verilmeliydi.
Kitabın 17. sayfasında bu bölümle ilgili olmayan bir konuya,
D ünya’nın hareketleri konusuna, girilmiştir. Bu konunu yeri burası değildir.
Çünkü
Diinya’nın hareketleri sıcaklık üzerinde farklılaştırıcı etkiler
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yapmaktadır. Bu konu sıcaklık ile ilgili bir bölümde, sıcaklık etmenleri
başlığı altında incelenmeliydi.
D ünya’nm hareketlerini anlatan bu bölümde ilk olarak “Dünyanın
ekseni etrafında dönüşü” anlatılmıştır (sayfa 18). D ünya’nın kendi
etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamladığı ve bu hızın her yerde aynı
olmadığı belirtilerek, metne şöyle devam edilmektedir. “Bu hız; ekvotorda
27 kın/dakika, Türkiye’ninde üzerinde bulunduğu enlemde 20 km/dakika,
kutuplarda ise 10 kırı/dakikadır” . Yazarlara göre Türkiye 1 enlem derecesine
sığmaktadır. Oysa Türkiye kabaca 36-42 derece kuzey paralelleri arasında
kaldığına ve dönüş hızı güneyden kuzeye azaldığına göre, Türkiye’nin her
yerinde dünyanın dönüş hızı aynı değildir. Yine sözü edilen 20 km/dakikalık
hız 45 derece enlemine aittir. Bunun Türkiye ile bir ilgisi yoktur ve bu hız
yaklaşıktır (19.7/km/dk). Ayrıca hızın kutuplarda 10 km/dakika olduğu ifade
edilmektedir. Oysa kutup noktalarında yerin hızı 0 km /dk’dır. Yani yerin
hızı yoktur. Sözü edilen hız kutup dairesine aittir.
Yerin ekseni etrafındaki hareketi anlatıldıktan sonra “ Dünyanın
güneş etrafında dönüşü” konusu işlenmektedir(sayfa 18). Bu bölümün 2.
paragrafı “ Dünyanın güneş etrafında çizdiği yörünge bir elips olup, güneş
bu yörüngenin tam ortasında bulunmaktadır. Bu yüzden dünya takriben 1
O c ak ’ta güneşe en yakın durumdadır. Bu noktaya Perihelion noktası denir.
Dünya 1 T em m uz’da da güneşe en uzak durumdadır. Bu noktaya ise Apelion
noktası denir” şeklinde matematik ve astronomik gerçeklerin dışına taşan
bir ciimle ile başlamaktadır. Çünkü bir elipsin birden fazla odağı vardır.
Eğer Güneş yörüngenin tam ortasında olsaydı günöte ve günberi konumları
hiç yaşanmaz, güneşin uzaklığı sabit kalırdı. Yine metinde günöte ve
günberi konumlarının tarihleri yanlış verilmiştir.
Günberi (Perihelion)
noktası 3 Ocak, Günöte (Apelion) noktası 4 Tem m uz tarihlerinde yaşanır.
Paragrafın devamında Güneşin yakın olduğu konumda, uzak olduğu
konumdan % 6 kadar fazla enerji aldığı belirtilmiştir. Eğer durum gerçekte
böyle olsaydı Kuzey Yarımküre kışlarının, Güney Yarımküre kışlarından
daha sıcak, yazlarının da tersine daha soğuk olması gerekirdi. Oysa durum
bunun tam tersidir. Güneşe yakın olduğu ve daha fazla enerji aldığı
konum da niye soğuk kışların yaşandığı ve niye mevsim sürelerinin farklı
olduğu kitapta açıklanmamıştır. Yine D ünya’nm G üneş’e göre konumunu
gösteren “ Şekil 2.6” da bu dönem ve tarihlerin hangi yarımküreye ait olduğu
yazılmadığı için, şekle göre tüm D ünya’da 21 Haziran - 23 Eylül tarihleri
arasında yaz, 23 Eylül - 21 Aralık tarihleri arasında sonbahar, 21 Aralık - 21
Mart tarihleri arasında yaz ve 21 Mart - 21 Haziran tarihleri arasında
ilkbahar yaşanmaktadır. Oysa belirtilen tarihlerdeki mevsimler ancak,
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Kuzey Yarımküre için geçerlidir. Yine şekilde günberi konumu bu kez 10
Ocak olarak yazılmıştır.
Yazarlar yarımküre adını vermeden tarih belirtme yanlışlığı sayfa
2 0 ’de de sürdürmekteler. “ Atmosferdeki sıcaklık yalnız güneşlenmeye bağlı
olarak değişseydi, yılın en sıcak günü 21 Haziran, en soğuk günü ise 21
Aralık olurdu” şeklindeki cümleden, belirtilen tarihlerin tüm Dünya için
geçerli olduğu anlaşılır. Oysa belirtilen durumlar ve tarihler sadece Kuzey
Yarımküre için geçerlidir.
D ünya’nm hareketlerinin 3. sü olarak “Dünyanın koniksel hareketi”
verilmekte ve bu hareket sonucunda dünya ekseninin 13000 yılda diğer
tarafa yattığı belirtilmekdir. Bu konunun son cümlesinde “Bu olayın
meteorolojik yönden fazla bir önemi yoktur” denilmektedir (sayfa 20). Oysa
yerin bu hareketi sonunda mevsimler 13000 yılda bir tümüyle yer değiştirir
ve kış yaşanan yerlerde aynı tarihlerde yaz yaşanır hale gelir. Yazarlar
mevsimlerin yer değiştirmesi gibi klimatik yönden çok önemli bir olayını
fazla önemi yoktur, şeklinde çok hatalı bir yorumla değerlendirmektedirler.
Kitabın 21. sayfasından itibaren “ Sıcaklık” konusunun incelendiği 3.
Bölüme geçilmektedir. Sıcaklık bölümünün birinci konusu, “ Sıcaklık
Değişimi ve Isınma” olup, bu kısımda ısı değişiminin şekillerinden söz
edilmektedir. Isı değişim şeklinin sonuncusu olarak da radyasyon
anlatılmaktadır(sayfa 23). Bu bölüm içerisinde solar konstant çok yetersiz
olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, solar konstant konusunun yeri de burası
değildir. Yine radyasyon konusunun işlendiği bu alt bölümde yeryüzü
kavramı yanlış kullanılmaktadır. “ Güneşten gelen radyasyonun ancak %
67 ’si yeryüzünün aydınlatılmasında ve ısıtılmasında rol oynar. Yeryüzü
sahip olduğu bu enerjinin % 2 4 ’ünü uzun dalgalı ışınlar halinde atmosfere
geri verir” (sayfa 23) cümlesinde birinci yeryüzü, dünya anlamında, ikinci
yeryüzü ise yer anlamında kullanılmıştır. Çünkü % 67 yer ve atmosferin
kazandığı tüm enerjidir. Yer ise direkt olarak güneşten %27 ve dolaylı
yolardan atmosferden % 20 eneji alır ve böylece tüm solar konstantın %
4 7 ’sini direkt ve dolaylı olarak yere ulaşmış olur.
Sayfa 2 4 ’te “ Sıcaklığın Yatay Olarak Dağılımı” konusu işlenmekte
ve bunun için grafik ve izotermlerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Sıcaklığın yataydaki gösterimi için ise iki tip izoterm kullanıldığı “ Gerçek
ve ayarlanmış olmak üzere iki tip izoterm vardır”
cümlesi ile
belirtilmektedir. Burada ilk dikkati çeken “ayarlanmış izoterm” kavramıdır.
Klimatolojide ayarlanmış izoterm değil, deniz seviyesine indirilmiş
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sıcaklıkları karşılamak üzere “ indirgenmiş sıcaklık” kavramı kullanılır.
Yine ilgili cümlede belirtildiği gibi iki tip izoterm yoktur. İzoterm tektir
ancak, gerçek ve indirgenmiş sıcaklık dağılışım göstermek için çizilen
izotermler söz konusudur ve bunlarla çizilen haritalara da gerçek sıcaklık
yada indirgenmiş sıcaklık haritaları adı verilir.
“ Sıcaklığın Düşey Değişimi” başlığı altında 2. konu olarak işlenen
“ inversiyonlar” çok yetersiz bir şekilde anlatılmaktadır(sayfa 25). Yine bu
konunun sonunda kitabın başından beri farklı başlıklar altında dağınık olarak
anlatılan sıcaklık etmenlerine geçilmektedir (sayfa 2 5 ’te inversiyonlar
bahsinin son 2 paragrafı).
Oysa sıcaklık bölümünün ilk konusu sıcaklık
etmenlerine ayrılmalıydı ve Güneş, D ü ny a’nın hareketleri, şekli, atmosfer,
kara ve deniz dağılışı gibi pek çok sıcaklık etmeni bir arada işlenmeliydi.
Sıcaklık bölümünün 6. konusu “Günlük Sıcaklık
Ölçümleri” ne
ayrılmıştır. Bu başlık adı altında maksimum ve minimum sıcaklıların
belirlenmesi ayrı bir paragrafta ele alınmıştır.
Bu paragraf “ Günlük
ortalama sıcaklık, sıcaklığın gün içerisindeki değişimi hakkında fazla bilgi
verm ez bu sebepledir ki; sıcaklığın gün içerisinde en yüksek ve en düşük
olduğu durumların belirlenmesi amacıyla günlük en yüksek (m aksim um ) ve
en düşük (minimum) termometrelerin haznelerinin içerisine civa, minimum
termometrelerin içerisinde civanın - 3 9 °C ’de donması sebebi ile civanın
yerine alkol kullanılır” şeklinde çok bozuk ve uzun bir cümle ile
başlamaktadır (sayfa 29). Yine bu paragrafın son satırında “M inimum
sıcaklık m inimum termometre ile saat 7 ile 14’te yapılan rasatlar sonucunda
elde edilen değerlerden hangisi düşük ise o değer günün minimum sıcaklığı
olarak alınır “ şeklinde rasat tekniğinin tamamen dışında bir minimum
sıcaklık ölçüm tarzı anlatılmaktadır. M im im um sıcaklık, termometreleri gün
içerisinde herhangi bir saatte yaşanan en düşük sıcaklığı ölçebilecek bir
düzenek ile yapılmıştır. Bu nedenle de gün içerisinde bir defa m inimum
termometrenin okunması, son 24 saateki en düşük sıcaklığı ölçmede yeterli
olmaktadır.
Kitaptaki kavram hatalarının bir diğerine yine 29. sayfanın son
paragrafında
rastlanmaktadır. “ Bir gün içerisinde ölçülen sıcaklık
değerlerine göre günler yaz, tropik, kış, donlu, şiddetli donlu gün ve ilk don
tarihi ve son don tarihi olarak isimlendirilmektedir” cümlesine göre bir gün
içerisinde ölçülen sıcaklık değerine göre ilk don tarihi ve son don tarihi
belirlenmektedir. Bunlar ilgili cümlenin içindeki gibi sayılı gün değildir.
Sayılı gün dışında tarımsal klimatoloji açısından önemli olduğu için donların
başlangıç ve bitiş tarihleri de kayıt edilir.
Sayfa 3 1 ’de
donlar oluş
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şekillerine göre radyasyon donları ile rüzgar ve adveksiyon donları şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Radyasyon donlarının anlatıldığı sayfalarda (sayfa 3031) termik bir terselmenin oluşumu ve bunun sonucunda meydana gelen
donların oluşumu belirtilmekte ancak, daha sonraki paragraflarda vadi ve
çanak terselmesinin oluşumu anlatılmaktadır. Oysa vadi ve çanak
terselmeleri sadece radyosyonla ilgili olmayıp, radyasyon dışında, soğuk ve
ağır havanın yamaç boyunca aşağıya doğru hareketi ile
oluşmaktadır. Bu
nedenle anlatılan şekilde oluşan terselme, hem statik, hem de dinamik
nedenli bir terselme olarak nitelendirilir ve
statik (termik-radyasyon)
terselmeden ayrı olarak incelenir.
Yazarların da böyle oluşan donları
“ statik-dinamik” nedenli donlar başlığı altında ayrı olarak incelemeleri
gerekirdi.
Kitabın 4. Bölümü
olan “H ava Basıncı” 5 alt başlık altında
incelenmiştir. Bu bölümün giriş cümlelerinde basınç kavramı ve basınç
üzerinde etkili olan yükseklik ele alınmaktadır. Bu nedenlede sayfa 3 6 ’nın
son cümlesinde “Bu nedenle hava basıncının en yüksek değeri deniz
seviyesinde 760 m m Hg
olarak bulunmuştur” şeklinde bir cümle
bulunmaktadır. Bu durumda tüm D ünya’da deniz seviyesinde aynı basıncın
görülmesi gerekirdi . Oysa böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü
basınç üzerinde yükseklik dışında enlem ve sıcaklık gibi diğer faktörler de
etkili olmaktadır.
Hava basıncı adlı bölümün sonunda “ Aksiyon M e rk e z le rin d e n
bahsedilmektedir (sayfa 43-44). Burada
basınç merkezlerinin çeşitleri
verilerek, alçak ve yüksek basınç merkezlerinin oluşumu anlatılmaktadır.
Yazarlar, alçak basınç merkezlerinin oluşumu için “ Bunlar alçak basınç
merkezleridir ve sıcak karakterlidir. Sıcak hava yükselerek yoğunluğu ve
dolayısı ile basıncı azalır. Bu şekilde oluşan aksiyon merkezlerine Siklon
Merkezleri ya da
Alçak Basınç Merkezleri adı verilir” şeklinde bir
tanımlama getirmektedirler. Yine yüksek basınç merkezleri içinde ’’Hava
soğursa yoğunluğu artar ve alt taraflarda toplanarak basıncını arttırır. Bu
şekilde oluşan soğuk karakterli aksiyon merkezlerine
ise Antisiklon
Merkezleri ya da Yüksek Basınç Merkezleri adı verilir” tanımlamasını
getirmektedirler.
Yani yazarlara göre bütün basınç sistemleri termik
kökenlidir. Yazarlar bu durumda soğuk çekirdekli alçak basınç sistemlerini
(dinamik alçak basınç merkezleri, örneğin İzlanda Alçak Basınç Merkezi) ve
sıcak çekirdekli yüksek basınç merkezlerini (dinamik yüksek basınç
merkezleri, örneğin Azor Yüksek Basınç Merkezi) nasıl açıklıyacaklardır.
Yazarların bu hatalı nitelemeleri bir sonraki bölümü oluşturan rüzgar
bahsinde de sürmektedir. Yine yazarların bu merkezleri göstermek için
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çizdikleri şekilde de hatalar bulunmaktadır (Şekil 4.4). Özellikle Antisiklon
Merkezine ait şekilde sola sapan rüzgar yönü yanlış çizilmiştir. Yine aynı
şekilde rüzgarın sapma yönleri Kuzey Y arım küre’ye aittir. Ancak, bu bilgi
de şekilde belirtilmemiştir.
Kitabın 5. Bölümü “ Rüzgar” konusuna ayrılmıştır. Yazarlar konuya
rüzgarı oluşturan unsurları anlatarak girmişler ve rüzgar hızını anlattıktan
sonra rüzgar hızını belirlemede kullanılan Bofor Ö lçeği’ni bir tabloda
vermişlerdir (Çizelge 5.1). Ancak, bu tablo eksiktir. Çünkü tabloda rüzgarın
sadece kara üzerindeki etkileri verilmiştir. Oysa Bofor Ölçeği rüzgarın kara
ve deniz üzerinde yaptığı etkiye göre 2 ayrı bölümde derecelendirilir.
Çizelgenin son satırına kadar kara üzerindeki etkiler verilirken, son satırdaki
“Hiç bir yelkenli denize açılamaz.” cümlesi ile birden bire deniz üzerindeki
etkiye geçilmektedir. Yine sayfa 4 9 ’da verilen “Rüzgar frekans gülü”nde
(Şekil 5.3) ölçek verilmemiş olduğundan
esme sayılarının büyüklüğü
hakkında bir fikir elde edilememektedir.
“ Rüzgarı Etkileyen Faktörler” bu bölümüm birinci alt başlığıdır ve
burada basınç gradyan kuvveti, D ünya’nın dönmesi, sürtünme ve merkezkaç
etkisi ele alınmıştır. Yazarlar, D ünya’nın dönmesi konusunda koriyolis
etkisini anlattıktan sonra
koriyolis kuvvetine ait formülü
şöyle
vermektedirler.
“ F=2.V.Q. sin |i”
Bu formülde hareket eden gaz kütlesinin yoğunluğu unutulmuştur.
Bu nedenle formül;
“ F=d.2 V.ÎL sin p ” *şekliııdedir..
Kitabın 52. sayfasında
“ Rüzgarların Sınıflandırılması” konusu
işlenmekte ve rüzgarlar, “ Düzgün ve devamlı rüzgarlar” ile “Düzgün
olmayan ve devamsız rüzgarlar” olmak üzere iki guruba ayrılmaktadır.
“Düzgün ve Devamlı Rüzgarlar” da kendi içlerinde “Alize Rüzgarları,
Kontr-Alize Rüzgarları, Muson Rüzgarları, Meltem Rüzgarları, Fön
Rüzgarlar” şeklinde alt başlıklara ayrılmaktadır. Bu sınıflamada ölçüt alınan
kriterler anlaşılamamıştır. Bu rüzgarlar içerisinde sadece Alize ve Kontr-

Bu form ülde: F= K oriyolis kuvvetini,
V = R üzgar hızını,
fi= Y erin açısal hızını.
|.t= C oğrafi enlem i.
d= y o ğ u n lu k ifade etm ek ted ir
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Alize rüzgarları düzgün ve devamlı rüzgarlardır. Diğerleri ise mevsimlik /
günlük ve yerel rüzgarlardır.
Bu nedenle bunlar düzgün ve devamlı
rüzgarlar içinde sayılamazlar. Bir rüzgarın devamlı rüzgar sayılabilmesi için
yıl içerisinde yönünü değiştirmeden koruması gerekmektedir. Oysa sayılan
rüzgarlar yılın belirli bir bölümünde var, belirli bölümünde ise yoktur ve yıl
veya gün içerisindeki ısınma durumuna göre de yön değiştirirler. Yazarların
batı, kutup ve ekvatoral batı rüzgarları gibi sürekli ve geniş alanlı rüzgarları
burada incelemeleri gerekirdi.
“Düzgün Olmayan ve Devamsız Rüzgarlar”
ise kitapta “hava
kütlelerine, siklon ve antisiklon merkezlerine bağlı olarak oluşan
rüzgarlardır” şeklinde tarif edilmektedir (sayfa 56).
Yine bu rüzgarlar
kitapta “siklonik ve antisiklonik” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yazarlar
“Düzgün olmayan ve Devamsız Rüzgarlar” m oluşumunu hava kütleleri,
siklon ve antisiklon merkezlerine bağladıklarına göre, sürekli ve düzgün
rüzgarların oluşum ununda hangi etkilerle oluştuğunu açıklamaları gerekirdi.
“ Düzgün Olmayan ve Devamsız Rüzgarlar” başlığı altında, “düzgün ve
devamlı rüzgarlar” olarak incelenen muson, meltem, fön gibi yerel ve
mevsimlik/günlük rüzgarlar incelenmeliydi.
Kitapta, rüzgarların sınıflandırılmasında yapıldığı gibi, oluşumları
anlatılırken de bazı bilgiler eksik bırakılmıştır. Örneğin muson rüzgarlarında
böyle bir bilgi eksikliği görülmektedir. Yazarlar “Genel olarak yazın karalar
denizlerden, kışın da denizlerin karalardan daha sıcak olduğu bilinmektedir.
Böylece karalar üzerinde denizlere göre daha düşük bir basınç alanı
oluşacaktır. Bu şekilde oluşan alanlarda yüksek basınçtan düşük basınca
doğru hava akımı başlar “ demektedirler (sayfa 56-57). Bu metinde karalar
üzerinde ne zaman düşük , ne zaman yüksek basınç merkezi bulunduğu ve
basınç merkezlerinin yıllık salımmı hakkında yeterli ve açık bilgi
verilmediğinden konu eksik kalmaktadır. Yine sayfa 55 te “ Diğer düzgün ve
devamlı rüzgarlar ise Sirokko, Hamsin, Bora, Mistral ve Krivetz
rüzgarlarıdır” denmektedir. Bu rüzgarlar da düzgün ve devamlı rüzgarlar
olmayıp, Akdeniz havzasındaki
genel hava -dolaşımına bağlı yerel
rüzgarlardır. Bu karakterdeki rüzgarları D ünya’nın diğer yerlerinde de
görmek mümkümdür. Yine Krivetz rüzgarlarının Romanya ve İtalya’da
estiği belirtilmektedir (sayfa 56). Oysa bu rüzgar R om anya’da, bu ülkenin iç
kısımlarından Karadenize doğru esen soğuk yerel bir rüzgardır.
Kitabın 62. sayfasından itibaren “N e m ” konusuna girilmektedir. Bu
sayfanın 4. paragrafı “Atmosferdeki su buharının kaynağını hidrosfer adı
verilen su küresi oluşturmaktadır” cümlesi ile başlamaktadır. Cümle ilk
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başta
hatasız gibi görünsede bu cümlede de bilimsel bir yanılgıya
düşülmüştür. Bugün için su dolaşımına katılan suyun kaynağım büyük
oranda hidrosfer oluştursada, atmosferdeki su buharının asıl kaynağı
D ünya’da jeolojik dönemler boyunca özellikle İlkel D ön em ’deki (Arkeen)
güçlü volkanik faaliyetlerden atmosfere yayılan su buharıdır. Bu su buharı
aynı zamanda hidrosferinde kaynağıdır. Dolayısı ile hidrosferdeki suyun
kaynağı volkanizma ile atmosfere çıkan sudur. Yani durum yazarların
belirttiğinin tam tersidir.
“Havanın N em Kapsam ı” alt başlığı içerisinde
havanın
taşıyabileceği nem miktarı ve bununla ilgili kavramlar işlenmektedir(sayfa
63). Fakat buradaki kavramların tarifleri hem yetersiz hem de karmaşıktır.
Örneğin sayfa 6 4 ’te “doyma noktası”
ile “çiğlenme noktası”
ayrı
kavramlarmış gibi verilmektedir. Bu konudaki kavram karmaşasına “ Hava
Neminin İfade Şekli” konusunda da rastlanmaktadır. Burada da mutlak nem
ile buhar basıncı kavramları karıştırılmıştır. Bu iki kavram esasında birbiri
içine geçmiş ve birbiri yerine kullanılan kavramlardır. Sadece mutlak nem
gr/m ' ile ifade edilirken su buharı basıncı milibar ile ifade edilmektedir.
“H ava
Neminin Ölçülmesi”
konusunda mutlak nemin
ölçülmesinden
söz
edilirken
sadece
aspiratörlü
psikrometre
anlatılmaktadır(sayfa 67). Oysa bu psikrometre türü soğuk mevsimde hatalı
ölçüm yaptığı için kullanılmamaktadır. Ülkemizdeki rasat parklarında sabit
kasa tipi psikrometre kullanılmaktadır.
Nem ile ilgili diğer bir alt başlık “ Havanın Neminin Değişimi” dir.
Bu başlık altında havadaki nemin yatayda ve dikeyde değişimi
anlatılmaktadır (sayfa 69). 2. paragraf “ Havanın içinde bulunan su buharı
miktarı yüksek enlemlere doğru bir
azalma göstermesine karşılık,
yükseldikçe sıcaklığın azalması nedeniyle bu durum ortadan kalkar ve enlem
derecesi ile bağıl nem miktarı artar. Ancak 30. enlem çevresinde devamlı
olarak hava çökelmesi meydana geldiğinden, ekvatordan söz konusu enleme
doğru bağıl nem miktarında bir azalma olur” cümlelerinden oluşmaktadır.
Bu paragrafta yazarların vermek istedikleri, enleme ve yüksekliğe bağlı bağıl
nem değişimi birinci cümlenin düşük olması nedeniyle anlaşmamaktadır.
Yine aynı paragrafın ikinci cümlesinde de
“hava çökelmesi” gibi
meteorolog
ve
klimatologların
kullanmadıkları
bir
kavramdan
bahsedilmektedir. Bunun yerine subsidans veya hava alçalması/çökmesi
terimleri kullanılmalıydı. Yine nemin dağılışının anlatıldığı diğer
paragraflarda da hatalar dikkati çekmektedir. “ Karasal bölgelerde sıcaklığın
yüksek olması nedeniyle, mutlak nem fazladır. Kutuplarda ise sıcaklığın

252

İhsan Ç İÇ EK

düşük olmasına karşılık bağıl nem değeri yüksektir” cümleleri hem gramer
lıeın de bilimsel açıdan yanlıştır. Karasal bölgelerin sıcak olması nedeniyle
mutlak nemin yüksek olması beklenen bir şeydir. Fakat karasal bölgelerde
mutlak nem her zaman ve her koşulda yüksektir demenez, çünkü karasal
bölgelerde potansiyel buharlaşmayı karşılayacak kadar su yoktur, ¡kinci
cümle ise gramer açısından bozuk bir cümledir. Eğer burada birinci cümle
ile bağıntılı olarak “ karşılık kelimesi kullanılıyor ise karşılaştırılan şeyin
aynı olması yani ikinci cümlede de mutlak nemden bahsedilmesi gerekir.
Yani
bu iki cümlenin “Karasal bölgelerde
sıcaklığın yüksek olması
nedeniyle, mutlak nem fazladır. Kutuplarda ise sıcaklığın düşük olmasına
karşılık mutlak nem değeri yüksektir” şeklinde yazılması gerekirdi. Oysa
burada bağıl nemden bahsedilmektedir. Bu durumda da farklı bir birimden
bahsedildiğine göre karşılık kelimesi yerine nedeniyle denerek, cümle
“ kutuplarda, sıcaklığın düşük olması nedeniyle bağıl nem değeri yüksektir”
şeklinde kurulmalıydı. Çünkü kutuplarda yüksek bağıl nemin nedeni düşük
sıcaklıktır.
Havadaki nem ile ilgili olarak bulut sınıflandırılması ve türleri de
ele alınmaktadır.
Bu konuya “Yüksekliklerine göre bulutların
sınıflandırılması” başlığı ile girilmekte ve bulutlar alçak, orta ve yüksek
bulutlar olarak ele alındıktan sonra şekil unsurlarına göre her bir
yükseklikteki bulut tiplerine girilmektedir (sayfa 70). Yani sınıflama sadece
yüksekliğe göre yapılmamış hem yükseklik hem de bulutların şekil unsuru
dikkate alınmıştır. Bu durumda metin ile başlık arasında bir uyumsuzluk
belirmektedir. Konunun başlığı “ Bulutların Sınıflandırılması” olmalıydı.
Bulut sınıflandırılmasında ve bulut türlerinin anlatıldığı diğer bölümde
Nimbostratus bulutlarından dikey gelişimli bulutlar olarak bahsedilmektedir
(sayfa 72-73) Halbuki bu bulutlar dikey gelişimli olmayıp alçak seviye
bulutlarıdır. Çünkü stratuslerin yayılıp gelişmesi ile oluşurlar.
Kitabın 7. Bölümü “Yağış” konusunda ayrılmıştır. Bu bölümde
yoğunlaşma
ve yağış olması için gerekli koşullardan sadece soğuma
anlatılmaktadır. Oysa, havanın mutlak neminin artması da, yani hava
parseline nem eklenmesi de yoğunlaşma ve yağışı oluşturur. Kitapta bu
konuya değinilmemektedir.
Yine soğumanın dört şekilde olduğu
belirtildikten sonra bunlar anlatılmaktadır. Soğuma yollarından biri olarak
konveksiyonla soğuma verilmekte ve “Yeryüzüne oranla daha sıcak ve nemli
bir hava kütlesi yer ile temas edince soğur. Örneğin karla örtülü bir zemin
ile temas halindeki hava soğur. Nemli ve sıcak rüzgarlar soğuk bölgelere
taşınırsa soğuma meydana gelir” cümleleri ile bu tür soğuma tarif
edilmektedir (sayfa 75).
Tariftende anlaşılabileceği gibi
yazarlar
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konveksiyon ile soğuma başlığı adı altında havanın yatay hareketi ile oluşan
soğumayı yani adveksiyonla soğumayı anlatmaktadırlar. Oysa burada
konveksiyon sonucunda oluşan oraj yağışlarından bahsedilmeli ve
konvekiyon yağışlarını açıklayan cümleler adveksiyon yağışları için
kullanılmalıydı.
Yağış konusunun diğer bir alt başlığı “Yağış Şekillerindir. Dolu
yağışlarına ayrılan paragrafların İkincisi, “ Dolu şeklindeki yağışlar, daha
çok orta enlemlerde kara içlerinde görülür. Soğuk iklimlerde bulutlar yeterli
ölçüde su içerdiklerinden dolu yağışı görülmez” şeklindeki iki cümle ile
başlamaktadır (sayfa 80). Bu cümlelere göre soğuk iklimlerde hava yeterli
ölçüde nem içermesi için (neye göre yeterli belli değil) dolu yağışı olabilir.
Oysa yazarlar dolu oluşabilmesi için güçlü karasızlık ve konveksiyonel
hareketlerin bulunması gerektiğini unutmuş gözüküyorlar. Soğuk iklimlerde
hava kararlı olduğu ve konveksiyon görülemediği için dolu oluşmaz.
Kuvvetli yükselici akımlar bulunsa soğuk iklimlerde de dolu görülebilirdi.
“ Yağış Tipleri” başlığı altında depresyonik, orografik, konvektif
yağışlar incelenmektedir(sayfa 82).
Yazarlar ilk olarak “ Depresyonik
yağışlar” ı ele almaktadırlar Bu başlık altında isim belirtmeden sadece sıcak
cephe yağışlarını anlatılmakta, soğuk ve oklüzyon cephe yağışlarına
dokunulınamaktadırlar. Halbuki bu üç cephe tipininde yağış karakteri
farklıdır. Yazarlar depresyonik yağışların karakterini “ Soğuma sonunda
depresyonik yağışlar ortaya çıkar. Hızlı bir soğuma meydana gelmediği için
yağış şiddeti düşük olmaktadır”
şeklinde vermektedirler (sayfa 82). Yani
yazarlara göre tüm depresyon yağışları düşük şiddetlidir. Yine yazarların
depresyonik yağışları anlatmak için verdikleri şekil bir sıcak cephe
kesitidir(sayfa 83, şekil7.1). Şekil sıcak cephe kesiti olmasına rağmen
yazarlar bu şekilde cumulus tipi bulut çizmişlerdir. Halbuki bu cephenin
tipik bulutları stratus (tabaka) tipi bulutlardır.
Orografik yağışları göstermek amacıyla çizilen şekle göre de yağış
oluşması imkansızdır (sayfa 84, şekil 7.2). Şekildeki bulut tabanı, orografik
engelden yüksek olduğu için, bu bulutun orografik nedenle yükselmesi ve
yağış bırakması düşünülemez. Böyle bir yağış için bulutun bir yamaç
boyunca yükselerek soğuması gerekir.
Kitabta ele alman bir diğer konu “ Hava Kütleleri”dir. Kitabın 95.
sayfasında hava kütlesinin tanımı ” Hava kütlesi, özellikle sıcaklık ve nem
bakımından ayırt edici özelliklere sahip olan ve bu özellikleri yatay ve düşey
yönde, geniş alanlarda hemen hemen aynı kalan atmosfer parçalarıdır”
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şeklinde yapılmaktadır. Bu tarife göre hava kütlesinin sıcaklık ve nem
özelliğini dikey yönde de koruması gerekmektedir. Oysa atmosfer içerinde
yükseldikçe sıcaklık ve nem miktarı düşmektedir.
Hava kütlesi tamını yapıldıktan sonra hava kütlelerinin oluşum
koşulları anlatılmakta ve homojen yüzeyler ile yüzeyin karakterinin hava
parçasına geçmesi için belirli
bir zamana gereksinim olduğu
belirtilmektedir. Sıcak hava kütlelerinin oluşumu için daha kısa zaman
gerektiği “ Sıcak yüzeyler üzerinde hava, alttan ısınarak yükseldiği için,
sıcaklık üst katlara hızla geçer” cümlesi ile anlatılmaktadır (sayfa 96). Bu
cümle ile bir hava kütlesinin oluşumu değil bir termik alçak basınç oluşumu
anlatılmaktadır. Ayrıca, yükselim bulunan alanlar hava kütlesinin gelişimi
için uygun değildir. Nitekim yazarlar “Buna karşılık siklon alanları ve
konverjans (çevreden merkeze doğru hava akımı) bölgeleri, farklı fiziksel
özelliklerdeki hava kütlelerinin karışmasına yol açarak, sıcaklık ve nemlilik
bakımından kısa mesafelerde çok değişiklik gösterirler” şeklindeki cümlesi
ile bir sayfa önce yazdıkları bilgi ile çelişkiye düşmektedirler(sayfa 97).
Yazarlar hava kütlelerinin en iyi geliştiği sahaların diverjans alanları
olduğunu belirttikten sonra “Gözlemler de bu durumu açıkça göstermektedir.
Zira subtropikal yüksek basınç kuşakları 30°-40° ile kutup noktaları ve kışın
devamlı birer antisiklon ve diverjans sahası haline gelen kuzey karalarının iç
kısımlarıdır (Sibirya, Doğu Avrupa ve Kanada) (60°-70°)” cümlesi ile bu
kaynak bölgelerinin dağılışını anlatmaktadırlar (sayfa 97). Görüldüğü gibi
yazarlara göre kutup noktaları (bölgesi değil) binlerce km 2 lik hava kütleleri
için doğuş bölgesi oluşturmaktadırlar.
Kitabın 99. sayfasından itibaren hava kütlelerinin sınıflandırılmasına
geçilmektedir. Sıcaklıklarına göre hava kütleleri tanımlandıktan sonra nem
özeliklerine göre alt tiplere ayrılmaktadırlar. Ancak burada Ekvatoral hava
kütlesi karasal ve denizel olmak üzere ikiye ayrılmıştır(sayfa 101). Oysa
ekvatoral hava kütlelerinin karasal tipi bulunmamaktadır. Çünkü bu hava
kütleleri kara üzerinde de deniz üzerinde de gelişşeler karassızlık doğuracak
kadar bol nem içerirler.
Yazarlara göre, “Kuzey Yarımkürede cT hava kütlesi sadece Büyük
S ahra'da oluştuğundan bu kütle Akdeniz Havzası üzerinde oldukça etkili
olur"(sayfa 106). Oysa yazarların Şekil 8.2 de gösterdikleri şekilde Asya
kıtasının iç kesimlerinde yazın gelişen bir cT hava kütlesi Türkiye’yi
etkilemektedir. Yani yazarlar metin ile şekil arasındaki ilişkileri de iyi
değerlendirememişlerdir. Yine aynı paragraf “ Soğuk hava kütleleriyle, yani
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cP ve mP kütleleriyle karşılaşırlarsa çok önemli hava olayları meydana
gelebilir”
gibi, çok önemli ile neyin kastedildiğinin belirsiz olduğu bir
cümle ile sona ermektedir.
Sayfa 106’da “Türkiye’yi Etkileyen Hava Kütleleri” konusuna
girilmektedir. Bu sayfanın son iki satırı ve 109. sayfanın ilk satırında “Yazın
ve kışın Akdeniz dolayısıyla yurdumuz, esas olarak iki ana hava kütlesinin
etkisi altındadır. Bunlar Polar ve Tropikal Kütlelerdir” denilmektedir.
Yine 109. sayfanın
ikinci paragrafında “Bu durum dışında
yurdumuz, genellikle
kışın Polar, yazın ise Tropikal oluşumlu hava
kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır” denmektedir.
Burada olduğu gibi birbirini izleyen iki sayfada iki farklı görüşün
dile getirilmesi kitapta sıkça karşılanan bir durumdur.
Yazarlar, Türkiye’yi yazın etkileyen hava kütleleri
arasında
“ Karasal Polar” ve “ Denizsel Polar” hava kütlelerini ilk iki sırada yer
aldığım belirtıuektedirler(sayfa 111). Halbuki bu iki hava kütlesi yazın
etkinliklerini çok azaltırlar. Bu nedenle yaz hava koşullarında etkin
değillerdir. Yine “ Denizel Polar Hava Kütlesi”, “Yazın, genellikle kış
mevsiminde görüldüğü cP havanın mP havaya dönüşümü şeklinde gelir”
şeklindeki ne anlama geldiği anlaşılamayan bir cümle ile anlatılmaktadır. Bu
hava kütlesinin söz edildiği paragrafın son satırında 50 mb olarak yazılan
eşbasınç 500 mb olmalıdır.
Türkiye’yi
etkileyen 3. hava kütlesinin Karasal Tropikal hava
kütlesi olduğu ve yazın, bu hava kütlesinin kaynak sahasının genişlediği
belirtilmektedir. Genişleyen kaynak sahalar ise “ Yine Kuzey Afrika,
Anadolu, Rusya ve hatta Güney Balkanlar bu hava kütlesinin kaynak sahası
olarak görülürler” denmektedir.(sayfa 112) Hava kütlelerinin kaynak
bölgeleri belirtilirken kara ve denizlerin iç içe bulunduğu yerlerin hava
kütlelerinin gelişimi için uygun olmadığı kitapta da anlatılmaktadır(sayfa
96).
Denizlerle çevrili Anadolu ve Güney Balkanların nasıl bir hava
kütlesinin kaynak bölgesi olabildiği anlaşılamamıştır. Yine Rusya, Karasal
Tropikal hava kütlesine kaynaklık oluşturacak bir sıcaklığa hiç bir zaman
erişemez.
“Denizsel Tropikal Hava Kütlesi” ııin açıklandığı bölümde ise
"Sürekli Alizeler vererek güneyde intertropikal kuşağı bulur” cümlesinden
de ne kastedildiğini anlamak olanaklı değildir.
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Kitabın 9. Bölümü “Cephe S is te m le rin e ayrılmıştır.
Cephe
kavramı ve cephe oluşumuna değinildikten sonra cephelerin özellikleri
anlatılmaktadır. Cephelerin 3. özelliği olarak sığ oldukları ve çoklukla
1000-2000 metre yüksekliğe kadar çıktıkları belirtilmektedir.
Fakat
yazılanlar “ Şekil 9.5 ve 9.6” ya uymamaktadır. Çünkü bu şekillerde cephe
yükseklikleri 5500 metreye kadar çıkarılmıştır. Bu da metinle bir
uyumsuzluk yaratmaktadır.
Yine sayfa 120’de Şekil 9 .4’te cephe tipleri gösterilmiştir.
Bu
şekillerden 9.4.c bir duran cepheye aittir. Oysa bu metinde oklüzyon cephe
olarak verilmiştir. Yine Şekil 9.4.d ’ de bir oklüzyon cepheye aittir. Bu da
duran cephe olarak anlatılmaktadır.
Cephelerin “Jeografık sınıflandırılmasf’nın yapıldığı
bölümde
“ Polar kutupsal cephe” şeklinde bir yazım yanlışına düşülmüştür. Halbuki
kutupsal ile polar terimleri eş anlamlıdır. Bu nedenle kelime Polar (kutupsal)
cephe şeklinde yazılmalıydı. Yine bu cepheninde “Tropikal hava kütlesi ile
polar (kutupsal) hava kütleleri arasında bulunur. Batı rüzgarlarının etkisiyle
oluşmaktadır” şeklinde tarifi yapılmaktadır(sayfa 118). Cepheler tek bir
rüzgarın eseri değildir, az çok birbirine karşıt esen farklı iki rüzgarın
karşılaşım alanında oluşurlar. Bu nedenle burada batı rüzgarları yanında
kutup rüzgarlarından da bahsedilmeliydi.
Soğuk cephelerdeki meteorolojik olayların açıklandığı sayfa 121 de
soğuk cephedeki rüzgarlar için “cephe önünde batılı ve güııey-batılı, cephe
gerisinde kuzey-batılıdır. Cephe gerisinde rüzgar ani bir basınçla yön
değiştirir” denilmektedir. Cephe gerisinde ani bir basınçla rüzgarın nasıl yön
değiştirdiğini anlamak mümkün değildir.
Yine bu cephelerdeki yağış
karakterinin belirtildiği paragrafın son satırında “ Siklonik yağışlar dışında
en kuvvetli ve fırtınalı yağışlar soğuk cephe yağışlarıdır” denilmektedir.
Soğuk cephe yağışlarını siklonik yağışlardan ayrı olarak nitelemenin
mantığını kavramak çok zordur. Zaten yazarlar, .sayfa
82’de yağışları
"Depresyonik, Oroğrafık,
Konveksiyonel” olarak sınıflamaktadırlar.
Depresyonik yağışlardan ayrı olarak soğuk, sıcak, oklüzyon, istasyoner
cephe yağışlarından bahsededilemez. Bunlar ancak depresyonik yağışların
alt tipleridir. Aksi halde yazarların, depresyonik yağışlar ile cephe yağışları
arasında hangi
farklılıkların bulunduğunu açıklamaları gerekirdi. Oysa
metinde böyle bir açıklamaya rastlanmamaktadır.
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Sayfa 122’deki Şekil 9.6 da gösterilen bulut türlerinin bazıları
yanlıştır. Sıcak cephelerde Altocumulus ve Stratocumulus tipi bulutlar
görülmez. Bu cephelerdeki yavaş yükselim nedeni ile genellikle tabaka tipli
bulutlar oluşur. Ayrıca bu şekilde cephe eğimi de sıcak bir cephede olması
gerekenden eğimli çizilmiştir.
Okltizyon cepheler sayfa 12 3 ’te “ Hem sıcak hem de soğuk cephede
ortaya çıkan meteorolojik olayların görülebileceği oklüzyon cephe, soğuk
cephenin daha hızlı hareket ederek sıcak cepheyle birleşmesi sonucunda
yükselir ve yeryüzü ile teması kesilir” şeklinde açıklanmaktadır. Bu
tanım lam aya göre yerle ilişkisi kesilen şey önceden de var olan oklüzyon
cephedir. Oysa arkadaki soğuk havanın öndekine yetişmesi ile yükselen ve
yerle ilişkisi kesilen sıcak havadır ve sıcak havanın yükselmesi ile oklüzyon
cepheler oluşur. Oklüzyon cephelerinin özelliklerinin anlatıldığı kısımda
da “yağış ve sıcaklık bakımından önemli bir meteorolojik olay görülmez”
denmektedir (sayfa 125). Oysa oklüzyon cephelerinde sıcak havanın
yükselmesi nedeniyle sıcaklıklar
düşer ve yükselen sıcak havadaki
yoğunlaşmalar nedeniyle etkin yağışlar görülür.
Kitabın 10. Bölümünde “Meteorolojik Rasatlar ve Meteorolojide
Uydudan Yararlanma” konusu ele alınmıştır. Konuya rasat türleri ile
başlanmış ve rasatlar kilmatolojik, sinoptik ve aerolojik olmak üzere 3 ’e
ayrılmıştır. Burada da tarım için çok önemli olan fenolojik rasatlar
unutulmuştur.
Klimatolojik
rasatlar
anlatılırken
“ortalama
mahalli
saat”
kavramından bahsedilmektedir. Böyle bir kavram yoktur. Sadece “mahalli
saat” kavramı vardır ve bunun ortalaması olmaz.
Yine Türkiye’de
klimatolojik rasatlar yapılırken 45° Doğu Boylamının esas alındığı ve yerel
saatlerin buna göre ayarlandığı yazılmaktadır (sayfa 127). Oysa yerel saat
hesaplanmasında 45° değil 30° Doğu
Boylamı kullanılır. 45°
Doğu
Boylamı ancak yaz saati uygulamasında kullanılır.
Kitabın 128. sayfasında “ Klimatolojik rasat isatsyonları” tanıtılarak,
bunların yaptığı rasat türleri hakkında bilgi verilmektedir. Büyük klima
istasyonlarının yaptığı rasatlar arasında hava durumu rasatı da
sayılmaktadır(sayfa 129). Oysa hava durumu rasatları sinoptik istasyonlarda
yapılır.
Kitabın en hatasız kısmını 11. Bölüm olan “ Meteorolojik Rasatların
Değerlendirilmesi, Kayıtlar ve Bültenler” bölümü oluşturmaktadır.
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Meteorolojik Bültenlerin tanıtıldığı 157. sayfada “Ortalama ve Ekstrem
Kıymetler Meteoroloji Bülteni” nin yayım tarihleri verilirken 1974 yılında
yayınlanan bülten 1978 tarihinde yayınlanmış olarak verilmiştir.
Görüldüğü gibi kitabın içerisinde pek çok bilimsel hata ve gramer
yanlışlığı bulunmaktadır.
Ayrıca kitapta hiç bir şekle ait atıf
kullanılmamıştır. Bu da kitabın büyük bir eksiğidir.
Kitabın bir diğer eksiği de “ Kaynaklar” kısmında
göze
çarpmaktadır. Klimatoloji ve meteoroloji dalında yazılmış pek çok temel
kitap, kaynaklar kısmında bulunmamaktadır. Bunun yanında verilen 26
kaynağın 7 tanesi çeşitli Ziraat Fakültelerinin ders kitabı, ders notu ya da
teksiri ve 5 tanesi de çeşitli meteorolojik bültenlerden oluşmaktadır.
Kitapta bilimsel hatalar ve gramer yanlışlıklarının yanında yazım
hataları da bulunmaktadır. Fakat bunlar, yazarların dışında gelişen basım
hataları olabileceği ve anlamayı da çok etkilemediği düşüncesiyle gözardı
edilmişlerdir. Ancak gözardı edilemeyecek olan nokta bilimsel hatalardadır.
Bu hatalar çok yazarlı bir kitaptan beklenmeyecek ölçüdedir. Bu ekipte bir
klimatologun eksikliği belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer burada konu
edilen bilimsel eleştiriler kitabın yeni baskılarında dikkate alınırsa yazı
amacına ulaşmış olacaktır.
Kitapta her ne kadar pek çok blimsel hata bulunsa da, ilgili bilim
dalı dışındakilerin de klimatolojiye ilgi duymaları ve ders programlarına
koyarak, ders kitabı yazmaları sevindiricidir.

