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N a s › l
T ü r k a n

Ç a l › ﬂ › r

Y ö n e y
saatlerinde oluﬂuyor. Denizciler için, bu gelgitlere
iliﬂkin sular›n hangi saatlerde kaç metre yükselip alçalaca¤›n› gösteren tablolar yay›nlan›yor.
De¤iﬂik yörelerde yaﬂanan farkl› gelgit örneklerinin Dünya’n›n co¤rafyas›yla fazlas›yla ilgisi var. Her
okyanus ve deniz, gelgit yaratan güçlere karﬂ› kendi
do¤al sal›n›m periyodu içinde tepki gösteriyor. Pasifik Okyanusu’nda periyod yaklaﬂ›k 25 saat ve gelgitler de genellikle bir sabah bir akﬂam olmak üzere,
günde iki kez tekrarlan›yor. Atlas Okyanusu’ndaysa
periyod yaklaﬂ›k 12,5 saat ve gelgitler iki yükselme,
iki çekilme olmak üzere, günde dört kez tekrarlayan
bir karaktere sahip. Bu sal›n›mlar›n oluﬂturdu¤u gelgitlerin okyanus ortalar›ndaki ortalama yüksekli¤i bir
metre civar›nda seyrederken, k›y›lara yaklaﬂt›kça bu
yükseklik art›yor ve baz› yerlerde 12 metre gibi inan›lmaz de¤erlere ulaﬂabiliyor. Gelgitin ﬂekli de suyun
s›¤l›¤›na ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterebiliyor ve ço¤unlukla çekilmeler, su basmalar›na göre daha uzun
süreli olabiliyor.

Gelgit Nedir, Nas›l Çal›ﬂ›r?

Gelgitler üzerindeki
Meteorolojik Etkiler

K›saca gelgit olarak bildi¤imiz, deniz sular›n›n
yükselip alçalmas› sonucu deniz yüzeyinde oluﬂan dikey ve yatay hareketler, denizde seyreden her türlü
arac›n dikkatle izlemesi gereken bir do¤a olay›. Ülkemizde pek fazla hissedilmeyen bu gelgitler Dünya’n›n
baﬂka co¤rafyalar›nda çok yüksek de¤erlerle seyrediyor ve ona göre de önlemler al›nmas› gerekiyor. Ayr›ca gelgitlerin hemen öncesi ve hemen sonras›nda
oluﬂan ak›nt›lar da bu do¤a olay›n›n bir parças› ve
avantaja kullan›l›rsa seyri kolaylaﬂt›r›yor; tersten al›n›rsa seyir halindeki tekneyi geri bile sürükleyebiliyor. Teknenin limanda emin bir biçimde ba¤l› olmas›
durumunda bile, sular›n yükselme ve alçalma zamanlar›n›n iyi hesaplanmas› gerekiyor; ki, sular çekilince
tekneler iskelede as›l› kalmas›n ya da karaya oturmas›n, yükselince de halatlar› kopartmas›n. Gelgit, denizcilerin yan›s›ra k›y› ﬂeridinde yaﬂayan insanlar›n da
yaﬂam›n› yak›ndan ilgilendiriyor ve yerleﬂim planlar›n›n ona göre yap›lmas› gerekiyor.

uygulad›¤› çekim gücündeki bölgesel farkl›l›klar. ﬁekil 1’de de görüldü¤ü gibi Ay, kendine daha yak›n
olan A noktas›ndaki suyu, Dünya’n›n merkezindeki C
noktas›na göre daha fazla çeker. Bu nedenle A noktas›, Ay’a daha fazla yak›nlaﬂ›r ve bir “büyük su yükselmesi” oluﬂur. B noktas›ndaki suysa, bu sefer C için
olandan biraz daha az bir kuvvetle Ay’a do¤ru çekilir. Bu fark, Dünya’y› B noktas›ndan biraz uzaklaﬂt›rarak bir “küçük su yükselmesi” oluﬂturur.
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Deniz yüzeyinin periyodik olarak yükselmesi ve
alçalmas›, Güneﬂ ve Ay’›n kütleçekimlerinden kaynaklan›yor. Dünya’ya daha yak›n olan Ay’›n çekim gücü
Güneﬂ’inkinin iki kat›ndan fazla. Gelgitlerin kayna¤›
da, Ay’›n belirli bir zaman diliminde Dünya üzerinde
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Yeniayda ve dolunayda, ﬁekil 2’de gösterildi¤i gibi Güneﬂ, Ay’›n çekim gücünü tamamlayarak “büyük
su yükselmesi” oluﬂmas›na neden oluyor. Ay, Dünya’n›n çevresindeki dönüﬂünü yaklaﬂ›k 24 saat 50 dakikada tamaml›yor. Dolay›s›yla birbirini izleyen yükselmelerin aras›nda 12 saat 25 dakikal›k bir ara oluyor. Ay’›n Dünya’ya en yak›n oldu¤u zamanlarda, bu
özellikle de gün-tün eﬂitli¤ine (21 Mart ve 23 Eylül)
denk geldi¤inde, ortalama yükselmelerden çok daha
büyükleri oluﬂuyor.
Büyük su yükselmeleri, belirli bir bölgede günün
genellikle ayn› saatlerinde oluyor. Örne¤in Cebelitar›k bo¤az›ndaki gelgitlerde yüksek sular sabah erken
ve akﬂam üstü, alçak sularsa ö¤lene do¤ru ve akﬂam

Atmosfer bas›nc›, deniz yüzeyi seviyesinin normalden farkl›l›k göstermesine neden olabiliyor. Gelgit
tahminleri ortalama atmosfer bas›nc›na göre yap›l›yor
ancak bas›nc›n normal bas›nçtan 34 milibarl›k bir
farkl›l›k göstermesi, gelgitin düzeyinde 30 cm’lik bir
farkl›l›k yaratabiliyor. Denizden karaya esen kuvvetli
rüzgarlar da gelgit düzeyini etkileyen bir faktör. Rüzgar›n oluﬂturdu¤u dalgalarla birleﬂen büyük yükselmeler, ço¤u zaman k›y›larda su taﬂk›nlar›na neden
olabiliyor. Deniz yüzeyi seviyesindeki küçük sal›n›mlar (bunlara ritmik de¤iﬂiklikler de deniyor), bir alçak
bas›nç alan› ya da sa¤anaklar taraf›ndan oluﬂabiliyor.
Gelgit tablolar›nda gösterilen yükseklik ve alçakl›k
de¤erlerine iliﬂkin tahminleri de¤erlendirirken her zaman ilave bir pay b›rakmakta yarar var, özellikle de
anormal koﬂullarda.
Akdeniz’in en büyük özelliklerinden biri, gelgitlerin hissedilecek düzeylerde olmamas›. Akdeniz’i Atlas
Okyanusu’ndan ay›ran dar Cebelitar›k geçidi, Atlas
Okyanusu’ndaki gelgitlerin Akdeniz’e girmesini bir
bak›ma engelliyor. Kayda de¤er gelgitler, sadece Tunus’taki Gabes Körfezi ile ‹talya’y› Sicilya adas›ndan
ay›ran Mesina bo¤az›nda yaﬂan›yor. Çok az gelgit etkisi olmas›na karﬂ›n Akdeniz’in hidrolojisi oldukça
karmaﬂ›k. Akdeniz’in yüzeyindeki buharlaﬂma, bu denizin havzas›nda kabaca saat yönünün aksi istikametinde seyreden sirkülasyonun baﬂl›ca nedenlerinden
biri. Akdeniz’e dökülen akarsular›n, denizin buharlaﬂmayla yitirdi¤i suyun sadece dörtte birini karﬂ›lad›¤›,
bir o kadar›n da ya¤murlarla takviye oldu¤u tahmin
ediliyor. Dolay›s›yla Akdeniz’deki bu %50’lik su kayb›, Atlas Okyanusu’ndan yüzey ak›nt›s›yla her saniye
bir milyon metreküp okyanus suyunun bu denize akmas›na neden oluyor. Bu yüzey ak›nt›s›n›n bir de karﬂ›t dip ak›nt›s› var ki, Akdeniz’den Atlas Okyanusu’na
do¤ru ak›yor. Do¤u Akdeniz’in daha tuzlu olan suyu
(Atlas Okyanusu’nda tuz oran› %3,5 iken, Akdeniz’de
%3,9) dibe çöküp bat›ya do¤ru ak›yor ve Cebelitar›k’tan geçip Atlas Okyanusu’na uzanan bir dip ak›nt› oluﬂturuyor. Tahminlere göre Akdeniz’in sular›n›n
tümüyle yenilenebilmesi için yaklaﬂ›k 180 y›l geçmesi gerekiyor. ‹ﬂte bu karmaﬂ›k hidroloji, Cebelitar›k
bo¤az›nda gelgitlerin ve ak›nt›lar›n yaﬂanmas›na neden oluyor..
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