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RÜZGARLAR VE ÇÖLLER: (WINDS AND DESERTS)
Rüzgarlarda, yeryüzünün şekillenmesinde gerek aşındırma gerekse de
taşıma işlevlerinde suya benzer bir şekilde önemli rol oynarlar.
Rüzgar havanın yatay - yeryüzüne paralel anlamında - akışıdır. Suda
olduğu gibi, akımı akım hatları ile inceleyebiliriz. Hava akımı, suyun bir
kanalda aktığından daha serbest hareketler yapar: her yöne ve hatta yukarı
doğru hareketleri olabilir.
Su akımında olduğu gibi, hava içinde türbülans, yoğunluk, kıvamlılık ve sürat
unsurlarına bağlıdır. Havanın yoğunluğu (suyunkinin 1/1000 'i) ve kıvamlılığı
(suyunkinin 1/50 'si) olması, havanın en küçük yerdeğiştirmelerde bile
türbülanslı bir akımla hareket edeceğini göstermektedir

ÇÖKELLERİN RÜZGARLA TAŞINMASI
Rüzgar bulanık bir akışkan olup bu yüzden akarsuya benzer şekilde çok
miktarda çökel taşır. Rüzgar tipik olarak sudan daha büyük bir hızla
esmesine rağmen, daha düşük bir yoğunluğa sahip olduğundan yalnızca kil
ve silt boyutlu parçaları asılı yük olarak taşıyabilir. Kum ve daha büyük
parçacıklar ise zeminde yatak yükü olarak hareket ederler.
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Yatak Yükü
Rüzgar ya da sular ile asılı halde taşınamayacak kadar çok büyük ya da
ağır çökeller sıçrama (saltation) ya da yuvarlanma ve kayma ile yatak
yükü olarak hareket ederler.

Yer yüzeyi yakınında çoğu kum tanesi sıçrama ile hareket eder. Kum
taneleri rüzgarla toplanır ve zemine yeniden düşmeden önce kısa aralıklarla
taşınırlar. Düştükleri yerde diğer tanelere çarparak onları sıçratır ve rüzgar
yönünde hareket etmelerine yol açarlar.

Monroe & Wicander 2005



3
Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Asılı Yük
Rüzgarın asılı yükünün çoğunluğunu silt ve kil boyutundaki parçacıklar
oluşturur. Bu parçacıklar kum boyutunda olanlardan daha küçük ve hafif
olsalar da rüzgar genellikle önce kum boyutundakileri hareket ettirmeye başlar.
Bu olayın nedeni, küçük silt ve kil boyutlu parçaların değişmeden kaldıkları
zemine bitişik, hareketsiz,
çok ince bir hava katmanının varlığıdır.

RUZGAR NASIL AŞINDIRIR?
Rüzgar etkisi ortaya birçok ayırt edici özellikler çıkarmasına ve çok etkili bir
boylanma etkeni olmasına karşın, ırmak kanalları tipik olarak kuru olsa da
kurak bölgelerde çoğu aşınma şeklini akarsular oluşturur. Rüzgar malzemeleri
iki yolla aşındırır: abrazyon ve deflasyon (yel süpürmesi).
Abrazyon
Abrazyon, sıçrayan kum tanelerinin bir nesneye çarpmasını kapsar ve kum
püskürterek aşındırma anlamına gelen “sandblasting” ile benzerdir. Abrazyon
etkileri en yaygın etkeni olan kum ender olarak yeryüzünde 1 m den yükseğe
çıkabildiğinden dolayı genellikle azdır. Rüzgar abrazyonu, büyük aşındırma
şekilleri oluşturma yerine yalnızca mevcut yüzey şekillerini oyarak, kazıyarak,
düzleştirerek ya da parlatarak değiştirir. Buna rağmen rüzgar abrazyonu ile
birçok garip görünümlü ve tuhaf şekilli özellikler de ortaya çıkabilir (mantar
kayalar)
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Mısır’da Libya Çölünde yer alan bu yapılar, yüzeydeki kireçtaşlarının rüzgar 
aşındırmasıyla (abrazyon) oluşmuştur (Mantar kayalar).
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a) Rüzgar kökenli kırıntılar, (1) kayacın yüzeyini aşındırıp (2) düz bir yüzey
meydana getirdiğinde ventifakt oluşur. Kayaç hareket ederse yeni düzgün
yüzeyler oluşur. b) Kaliforniya, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı’ndaki çöl
kaldırımında yer alan büyük ventifaktlar.

(a) (b) 

Ventifaktlar rüzgar aşındırmasının (abrazyon) yaygın bir ürünüdür; bunlar
yüzeyleri rüzgarla parlatılmış, kazılmış, yivlenmiş ya da düzgün yüzeyler
haline dönüştürülmüş taşlardır.
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Yardanglar ventifaktlardan daha büyük olan rüzgar aşındırması şekilleridir.
Bunlar ters dönmüş bir tekneye benzeyen uzunlamasına çizgisel sırtlardır.
Yardanglar tipik olarak rüzgarın en sık estiği yöne paralel dizilen kümeler halinde
bulunurlar. Bu şekiller rüzgar yönüne paralel içindeki kaya kütlesinin oyularak
atıldığı, geride keskin ve uzamış sırtların kaldığı çöküntü alanlarında farklılaşan
aşınma ile oluşurlar. Bu sırtlar daha sonra rüzgar aşındırmasıyla kendilerine has
şekillerini kazanırlar.
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Deflasyon
Rüzgar aşındırmasının bir başka önemli mekanizması da rüzgarın
gevşek yüzey çökellerini kaldırması olayı olan deflasyondur. Çoğu
kurak ve yarı kurak bölgede yer alan deflasyonların başlıca özellikleri
deflasyon çukurları ya da boşluklarıdır. Değişik boyuttaki bu sığ
çöküntüler yüzeydeki malzemelerin farklı aşınmasından meydana
gelirler. Birkaç km çapında ve onlarca m derinliğinde olanlardan birkaç
m genişliğinde ve 1 m den daha az derin çöküntülere kadar değişen
boyutlarda olabilir.
Çoğu kurak bölgelerde kum ve daha küçük boyuttaki parçaların rüzgarla
taşınması geride çakıl, moloz ve bloklardan oluşan bir yüzey bırakır.
Rüzgar ince taneli malzemeyi yüzeyden kaldırıp götürdükçe, yerçekimi
ve zaman zaman su taşkınlarının etkisiyle kalan kaba parçacıklar,
birbirine sıkı uyumlu çöl kaldırımı denilen bir mozaik biçiminde yeniden
düzenlenir. Çöl kaldırımı bir kez oluştuğunda altındaki malzemeyi
deflasyonun etkisinden korur.



8
Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Kaliforniya, Ölüm Vadisinde bir deflasyon çukuru.
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Deflasyon ve çöl kaldırımının oluşumu. a) İnce taneli malzemeler rüzgarla kalkar, 
b)geride çöl kaldırımını oluşturan kaba parçaları bırakır. (c) Kaliforniya, Mojave
Çölünde çöl kaldırımı. Fotoğrafın sol alt kısmında birkaç ventifakt görülebilir.
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Kaliforniya, Ölüm Vadisinde büyük kumullar. Kumulların yüzeyinde iyi gelişmiş dalga 
izleri (ripıl marklar) görülebilir. Rüzgarın yönü soldan sağa doğrudur.
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DEĞİŞİK RÜZGAR ÇÖKEL TÜRLERİ
Rüzgar aşındırma etkeni olarak az önem taşımasına rağmen, rüzgar çökelleri
etkileyici yapılar oluştururlar. Bu çökeller başlıca iki türdür.
• Kumullar (kum tepeleri) genellikle kaynak yakınında çökelmiş kum
boyutundaki parçalardan oluşmuş olan ayırt edici birkaç tür halinde bulunur.
• İkincisi ise rüzgar yönündeki geniş alanlarda ve genellikle kaynaktan uzakta
çökelmiş olan rüzgarla getirilen kil ve silt katmanlarından oluşan löslerdir.
Kumulların oluşumu ve Göçü
Rüzgarların çökelttiği kum sırtları ya da yığınları olan kumullar kumlarla
örtülü bölgelerin en belirgin yüzey şekilleridir. Kumullar rüzgar bir engelin
çevresinde ya da üzerinden eserken oluşur. Böylece kum tanelerinin bir
araya gelerek kum çökellerini oluşturması süreci başlar. Bu yığınlar büyürken
kum çökelleri, rüzgarın hızını taşıdığı kumları çökeltmeye zorlayacak şekilde
azaltan büyük rüzgar setlerine dönüşür. Sonuçta giderek daha fazla kum
çökelir ve kumul gelişir. Çoğu kumulların yandan asimetrik bir görünümü
vardır. Egemen rüzgar yönündeki yamaç az eğimli; gittiği yöndeki yamaç ise
daha diktir.



12
Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

Kum taneleri az eğimli yamaç üzerine sıçramayla hareket ederler ve kuru
kum tanesinin üzerinde dengede durabildiği açı olan yataydan 30°-34° arası
bir açı oluşturarak rüzgarın gidiş yönündeki yamaçta birikirler. Bu açı kum
birikimiyle artarsa, yamaç çöker ve kumlar rüzgarın gidiş yönüne doğru
kayarak yamacın tabanında kalırlar. Kumlar bir kumulun rüzgarın geliş
yönündeki yamacından ilerleyip dönemsel olarak rüzgarın gidiş yönündeki
yamacından da aşağıya doğru kaydığı için, kumul yavaş yavaş egemen
rüzgar yönünde göç eder. Kumullar jeolojik kayıtlarda iyi korunduğu
zaman jeologlara eski rüzgarların ana esinti yönlerini gösterir.

a) Bir kumulun yandan görünüşü. b) Rüzgarın geliş yönündeki yamaçlardan
kumlar ilerleyip gidiş yönündeki yamaçlardan aşağıya kaydığında kumullar
göç eder. Kum tanelerinin bu hareketi ile rüzgar hareketi yönünde eğim
kazanan bir çapraz tabakalanma dizisi ortaya çıkar.
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Utah, Zion Ulusal Parkında görülen bu kumtaşındaki çapraz tabakalanma, 
bu eski kumulları oluşturan rüzgarın egemen esinti yönünü belirlemesine 
yardım eder.
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Barkan kumullar kum miktarının sınırlı, rüzgar yönünün hemen hemen
değişmediği ve genellikle zayıf bitki örtülü düz, kuru bir yüzeye sahip olan
alanlarda oluşur. Barkan kumulların uç kısımları rüzgarın gidiş yönünü gösterir.
b) Kaliforniya, Salton Denizi’nin batısında yer alan birkaç barkan kumulu.

Kumul Türleri
Aralarında geçiş şekilleri de olmakla birlikte başlıca dört kumul türü (barkan,
boyuna, enine ve parabolik) tanımlanır. Kumulların boyutu, biçimi ve
düzenlenmesi kumun kaynağı, egemen rüzgarın yönü ve hızı ile bitki
örtüsünün miktarı gibi etmenler arasındaki etkileşimlerden kaynaklanır.
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(a) Boyuna kumullar kabaca egemen rüzgar yönüne paralel dizilmiş olan
uzun, paralel sırtlar oluştururlar. Kum kaynağının sınırlı olduğu yerlere özgü
oluşumlardır. (b) Orta Avustralya’nın batısında yer alan Gibson Çölünde 15 m
yükseklikte boyuna kumullar. Kumullar arasındaki parlak mavi alanlar sığ
yağmur suyu gölcükleri ve en koyu renkli desenler de Aborjinlerin bahar
bitkilerinin büyümesini teşvik etmek için ateş yaktıkları alanlardır.
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(a) Enine kumullar çok az ya da hiç bitki örtüsünün bulunmadığı bol kumlu
alanlarda egemen rüzgar yönüne dik olan uzun kum sırtları oluşturur. (b)
Kolorado, Büyük Kumullar Ulusal Anıtında enine kumullar. Egemen rüzgar
yönü sol alttan sağ üste doğrudur.
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(a) Parabolik kumullar tipik olarak kısmen bitki örtüsüyle kaplı, güçlü rüzgarların 
olduğu bol kumlu kıyılarda oluşur. (b) Michigan, St. Ignace’ın batısında Michigan 
Gölü kıyısı boyunca gelişmiş parabolik kumul.
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(a) Yıldız kumullar rüzgar yönünün
değişken olduğu yerlerde gelişmiş
piramit şekilli kum tepeleridir.
(b) Namibya’da Namib-Naukluft
Parkındaki yıldız kumulların yüzey
görünümü.
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Lösler
Köşeli kuvars taneleri, feldispat, mikalar ve kalsitten oluşan silt ve kil
boyutundaki rüzgar çökelleri lös olarak bilinir.
Günümüzde lös çökelleri Yeryüzünün yaklaşık olarak % 10’unu ve ABD’nin
% 30’unu kaplarlar.
Belçika’dan doğuda Ukrayna’ya kadar uzanan Kuzey Avrupa Düzlüğü, Orta
Asya ve Arjantin bulunduğu önemli yerlerdir
Lös kökenli topraklar dünyanın en verimli toprakları arasındadır.

HAVA-BASINÇ KUŞAKLARI VE KÜRESEL RÜZGAR DÜZENLERİ
Rüzgarın işlevini ve çöllerin dağılımını anlamak için Dünyanın atmosfer
dolaşım düzenlerinden sorumlu olan hava basıncı kuşaklarının ve
rüzgarların küresel ölçekteki dağılımlarının dikkate alınması gerekir.

Hava basıncı, havanın çevresine uyguladığı hava yoğunluğudur (bir başka
deyişle ağırlığıdır). Hava ısıtıldığı zaman genleşir, birim hacme düşen kütlesi
azalıp hava basıncını düşürerek yükselir. Tersine, yani hava soğuduğu
zaman sıkışır ve hava basıncı artar. Bundan dolayı ekvator bölgeleri gibi en
çok güneş ışığı alan yeryüzü alanları düşük hava basıncına sahipken,
kutuplar gibi soğuk alanlarda yüksek hava basıncı vardır.
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Hava akımları yüksek basınç kuşaklarından alçak basınç kuşaklarına
doğrudur. Dünya dönmüyor olsaydı rüzgarlar bir kuşaktan diğerine düz bir
çizgide hareket edecekti. Yine de Dünya döndüğü için rüzgarlar, Kuzey
Yarıkürede hareket yönünden sağa doğru (saat yönünde) ve Güney
Yarıkürede ise sola doğru (saatin tersi yönünde) saparlar. Yerin dönmesinden
ileri gelen enlem kuşakları arasındaki böylesi sapmalara Coriolis etkisi
denir. Enlemsel basınç farklılıkları ile Coriolis etkisinin bileşkesi, Dünya
ölçeğinde doğu-batı yönlü rüzgar kuşakları dizilimini oluşturur
Dünyanın ekvator bölgesi en fazla güneş ışığını alır ve böylece havanın
ısınarak yükselmesine neden olur. Hava yükselirken soğur ve nemini
ekvator bölgesinde yağış olarak bırakır. Yükselen hava kuzeye ve güneye
kutuplara doğru gittikçe daha kuru hale gelir. 20° ile 30° kuzey ve güney
enlemlerine geldiğinde ise hava soğur, yoğunlaşır ve alçalmaya başlar.
Atmosferin sıkıştırması inişe geçen hava kütlesini ısıtarak sıcak, kurak bir
yüksek basınç alanı oluşturur. Bu alanlar kuzey ve güney yarıkürelerin alt
enlemlerinde yer alan çöllerin oluşması için mükemmel koşullar sağlar.
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Dünya atmosferinin genel dolaşımı

alçalır
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ÇÖLLER
Kuru iklimler alt ve orta enlemlerde bulunur. Bu iklimlerde buharlaşma ile
su kaybı potansiyeli, yıllık yağış miktarını geçer. Yeryüzünün % 30 unu
kaplayan kurak iklimler, kurak ve yarı kurak bölgeler olarak ikiye ayrılır. Yarı
kurak bölgeler kurak bölgelere oranla daha fazla yağış almakla birlikte
yine de kuraktır. Bu alanlarda yer alan topraklar genellikle iyi gelişmiş ve
verimli olup doğal çim örtüsünü besler. Genellikle çöl olarak tanmlanan
kurak bölgeler yılda 25 cm den daha az yağış alırlar. Toprakları iyi
gelişmemiş ve bitki örtüsünden büyük ölçüde ya da tamamen yoksundur.
Dünyadaki çöllerin çoğu alt ve orta enlemlerin kuru iklimlerinde bulunur.
Dünyanın geriye kalan kurak iklimleri çoğunluğu Kuzey Yarıküredeki kıta
içlerinde yer alan orta ve yüksek enlemlerde bulunur. Denizden
kaynaklanan nemli havadan uzakta olmaları ve sıradağlar
bulundurduğundan dolayı kurak olan bu alanlara yağmur gölgesi çölü
denir. Nemli deniz havası kara içlerine doğru hareket edip bir sıradağla
karşılaştığı zaman üzerinden aşmaya çalışır. Hava yükseldikçe soğur,
bulutlar oluşur ve sıradağın rüzgarın geldiği yöndeki yanına yağış düşürür.
Sıradağın rüzgarın gidiş yönündeki bölümüne alçalan çok daha ısınıp kuru
hale gelir ve bu alanda bir yağmur gölgesi çölü oluşur.
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Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinin dağılımı.

Monroe & Wicander 2005
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Orta ve yüksek enlemlerde yer alan birçok çöl, yağmur gölgesi çölleridir.
Bu adı almalarının nedeni ise sıradağların rüzgarın gidiş yönünde
bulunmalarıdır. Kara içine hareket eden nemli deniz havası bir sıradağla
karşılaşınca onu aşmaya çalışır. Bu sırada soğur ve yağmur oluşturacak
bulutlar meydana gelir. Yağmurlar sıradağın rüzgarın geliş yönündeki
bölümüne düşer. Rüzgarın gidiş yönündeki alana inen hava çok daha sıcak
ve kurak hale gelerek yağmur gölgesi çölünü oluşturur.
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ÇÖLLERDE BULUNAN YUZEY ŞEKİLLERİ
Sıcaklık, yağış ve rüzgar farklılıkları ile birlikte alttaki kayaçlar ve güncel
tektonik olaylar nedeniyle kurak bölgelerdeki yeryüzü şekilleri oldukça
değişkendir. Çöllerde rüzgar önemli bir jeolojik etken olmasına karşın,
birçok ayırtman yüzey şeklini akarsular oluşturur ve ayrıca değiştirir.

Kaliforniya, Ölü Vadi de bulunan bir alüvyon yelpazesinin havadan görünümü.
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a) Kaliforniya, Mojave 
Çölünde bir yağmur
fırtınasının Croneis Kuru 
Gölünü doldurduğunda 
oluşmuş playa gölü. 
b) Kaliforniya, Ölüm 
Vadisinde Racetrack 
Playa Gölü. Geri planda 
Inyo Dağları görülebilir.
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a) Pedimentler dağ eteklerinden ileriye doğru az e¤imli, düşük rölyefli bir yamaç 
oluşturan aşınmalı ana kayaç yüzeyleridir b) Nevada, Mesquite’nin kuzeyinde yer 
alan pediment.
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a) Navajo Kabile Parkının
havadan görünümü. Ön
planda göze çarpan
mesalar, geniş düz tepeli
yapılardır. Oysa diktepeler
/sütunkaya (butte) daha çok
sütuna benzeyen yapılardır.

b) Arizona – Utah sınırında Anıt Vadide
bulunan iki sütunkaya .
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