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ÖZET 

İnceleme alanı; Türkiye· nin Akdeniz Bölgesinde, Batı 

Toroslar'da yer alan Göller Bölgesinin güney ucunda yer al

maktadır ve yaklaşık; 446 km2 yüzölçüme sahiptir. 

Ağırlıklı olarak Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı farklı 

formasyonlara ait birimlerin bulunduğu arazide, Alakilise 

Formasyonuna ait karbonatlı kayaçlar, karstlaşma açısından en 

uygun birimi meydana getirmektedirler. İnceleme alanında Orta 

Miyosen sonları ve sonrasında etkin olan neotektonik hareket

ler, günümüzdeki jeomorfolojik görünüm üzerinde oldukça önem

li etkiler meydana getirmişlerdir. 

Çalışma alanı genel olarak plato görünümünde olup, 

bölgenin tektonik etkinliğinin yüksek oluşu nedeniyle plato

nun değişik kademeler oluşturmasına ve yer yer tepelik, dağ

lık alanların meydana gelmesine sebep olmuştur. Plato kademe

leri ve Üzerlerinde yer alan tepelik, dağlık kesimler, kuzey

den güneye doğru hafif bir arazi eğimi içersinde seviye uy

gunluğu gösterirler. Yine inceleme alanının güneyinden Akde

niz 'e doğru da, arazi eğim değerleri giderek artmakta, böyle

ce yükselti değerleri azalmaktadır. 

Yapılan araştırma sonucunda inceleme alanındaki karst

laşma üzerinde; litoloji ve yapı, jeomorfoloji, iklim, toprak 

ve bitki örtüsü gibi birçok faktörün etkili oldukları belir

lenmiştir. Ayrıca arazi üzerinde yer alan akarsuların yakın 

jeolojik geçmişte ve yer yer günümüzde, flüvyo-karstik köken

li şekillerin oluşumlarında etkili oldukları anlaşılmaktadır. 

Çalışma alanında; ''tam karst'' ve ''yarı karst'' sınıfla

masına özgü şekillerin ''plato tipi karst'' oluşturdukları tes

pit edilmiştir. Genel olarak "çıplak karst alanları" halinde 
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gözlenen bu şekillerin tamamına yakını, "yönlü karst" özelli

ği göstermektedir. 

İnceleme alanında Orta Miyosen'den günümüze kadar, 

özellikle bölgenin tektonik aktivitesi ve iklim özelliklerin

deki değişikliklerle bağlantılı olarak karstlaşma olaylarının 

aralıklarla meydana geldiği anlaşılmaktadır. 
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SUMMARY 

The study area covering about, 446 square kilometers 

is located at southern fringes of the. lakes District in the 

Western Taurus Mountains. 

Carbonate of the Alakilise Formation are the best 

suitable for karst in this area where rocks rocks of 

different age, ranging from Mesozoic to Cenozoic are faund. 

Neotectonic movements which have been effective towards and 

past Middle Miocene have alsa influenced the outlines of the 

present geomorphological features. 

The study area has a plateau appearance and due to the 

intensity of tectonic movements it has formed different 

levels with hilly areas besides mountainous parts. These 

step-like parts of the plateau and the hilly, mountainous 

areas on the surface of it conform in level together with the 

slight inclination of the land in north to south direction. 

At the south of the study area, the degree of inclination 

increase towards the Mediterranean, thus height values 

decrease. 

As a result of this study it has been faund that many 

factors such as lithology, structure, geomorphology, climete, 

soil and vegetation affect the karstification in the area. 

Also, it appears that, the streams have been ef fective on the 

formation of fluvio-karstic features seme in geological past, 

seme recently. 

In the study area it has been determined that land

forms peculiar to "ful! karst" or "semi karst" groups form 

"plateau type karst". Almost all of these forms which appear 

as "barren karstic areas ıo show ''directed karst" character. 
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In this study area we think that karstif ication since 

Middle Miocene have occured with some intervals due to tecto

nic activities and climatic conditions. 
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1. GiRİŞ 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Türkiye'nin 

kayaçlar, karst 

göstermektedirler. 

Dağları üzerinde 

yaklaşık 

jeomorfolojisi 

Özellikle 

karstlaşma ve 

5/l'ini kaplayan karstik 

yönünden zengin örnekler 

Akdeniz Bölgesinde, Toros 

buna bağlı olarak oluşmuş 

zengin karstik şekiller, Türk ve yabancı bilim adamlarının 

sürekli olarak ilgisini çekmektedir. 

Hem litolojik özellikler, hem de jeolojik devirler 

boyunca geçirdiği tektonik olaylar sonucu oldukça karmaşık 

bir yapı gösteren inceleme alanı da Torosların zengin karstik 

şekillerinin görüldüğü alanlardan biridir. 

İnceleme alanı, değişik zamanlarda birçok bilim 

adamınca özellikle jeolojik ve hidrojeolojik amaçlı 

araştırmalara konu edilmiş, sonuçta bu bilim alanlarında 

sayısız değerli yayın ortaya çıkmıştır. 

Ancak, daha önceleri jeoloji, karst hidrojeolojisi ve 

karst hidrolojisi amacıyla birçok araştırmaya konu olan bu 

alanın zengin karstik özelliklerine rağmen karst jeomorfolo

jisi açısından incelenmemiş olması bize göre büyük bir 

eksiklikti. 

Bizim inceleme alanı üzerindeki araştırmamızın amacı; 

daha önceden yapılmamış olan karstlaşma ve karstik şekillerin 

jeornorfolojik açıdan incelenmesi, bu şekillerin inceleme 

alanının jeomorfolojik evrimiyle bağlantılı gelişimlerine ait 

yaklaşımlarda bulunabilmektir. 
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1.2. İnceleme Alanının Konumu ve Genel Coğrafi Özel ilkleri 

İnceleme alanı; Türkiye' nin Akdeniz Bölgesinde, Batı 

Toroslar'da yer alan Göller Bölgesinin güney ucunda bulunmak

ta ve Isparta ili sınırları içinde kalmaktadır. inceleme 

alanının yüzölçümü yaklaşık 446 km2'dir (Şekil 1). 

İnceleme alanı genel olarak plato görünümünde olup, 

bölgenin tektonik etkinliğinin yüksek oluşu, platonun değişik 

kademeler oluşturmasına ve yer yer tepelik, dağlık alanların 

meydana gelmesine neden olmuştur. Plato kademeleri ve Üzerle

rinde yer alan tepelik, dağlık kesimler, kuzeyden güneye, Ak

denize doğru hafif bir topoğrafik eğimle alçalmaktadırlar. 

Platoların yer aldığı kesimin batısı, Eğirdir ve Kova

da Göllerinin bulunduğu çukur alanları oluşturmaktadır. Her 

iki gölün arasındaki kesimde, dar ve derin bir boğaz oluştu

ran, Boğazova polyesi yer almaktadır. 

İnceleme alanının yükselti değerleri genelde 900-2000 

m'ler arasında değişir. Yükselti değerleri dikkate alındı

ğında inceleme alanı üzerinde yer alan tepeler şunlardır; ou

lup Dağı zirvesi (2046 m), Kocadağ zirvesi (1742 m), Bozburun 

T. (1723 m), Çamsivrisi T. (1679 m), Dolup T. (1652 m), Eğrik 

T. ( 1596 m), Kızıl T. ( 1591 m), Ortakızıl T. ( 1591 m), Alıç

dağı T. (1585 m), Köybeleni T. (1570 m), Peştevsivrisi T. 

(1564 m), Armutlusivri T. (1523 m), Gavur T. (1520 m), Sarp

gen T. (1511 m), Alıçtaşı T. (1494 m), Öşneklik T. (1479 m), 

Akgöynük T. (1470 m), Kazancı T. (1433 m), Musluk T. (1432 

m), Akkaya T. (1392 m), Kızıltaş T. (1389 m), Kırburun T. 

(1383 m), Sırca T. (1382 m), Çal T. (1354 m), Katmer T. (1352 

m)' Oyuk T. ( 1331 m), Çatal taş T. ( 1312 m), Afyontaş T. ( 1309 

m), Domuz T. (1303 m), ütük T. (1272 m), Göztaşı T. (1271 m), 

Çolakali T. (1251 m), İkitaş T. (1242 m), Bölmece T. (1236 

m), Hacıömerli T. (1217 m), Aluç T. (1208 m), Kara T. (1183 

m), Kızıl taş T. ( 1140 m), Aharkuzu T. ( 1123 m), Tesbihliseki 

T. (1109 m), Pamuklu T. (1081 m), Sülükgölü T. (1070 m), 

Torlu T. ( 1052 m), Orta T. ( 1047 m), Kösetaşı T. ( 1039 m), 

AsarT. (1023m), İnT. (99lm). 
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Şekil 1: İnceleme Alanının Lokasyon Haritası 
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inceleme alanı üzerinde dandritik drenaj, kafesli 

drenaj, kancalı drenaj ve özellikle karstlaşmanın görüldüğü 

kesimlerde bozulmuş drenaj örnekleri gözlenir. Buralarda yer 

alan akarsular mevsimlik özellikte olup genelde yaz aylarında 

kurumaktadırlar. 

İnceleme alanı, Akdeniz ikliminin İÇ Anadolu step 

iklimine geçiş özelliklerinin görüldüğü bir bölgede yer 

almaktadır. Bu iklim tipinde, Akdeniz kıyı bölgelerine oranla 

yaz aylarında daha düşük sıcaklık değerleri görülürken, bir 

miktar yağış olabilmektedir. Kış ayları ise yine Akdeniz kıyı 

bölgelerine oranla daha düşük sıcaklık ve yağış değerleri 

göstermektedir. İlkbahar ve sonbahar ayları ise ılık ve 

yağışlı geçer. 

Toprak örtüsü bakımından inceleme alanında yaygın 

toprak gurubunu zona! 

Akdeniz Toprakları 

topraklardan, 

oluşturmaktadır. 

Kırmızı Kahverengi 

Bu topraklar, 

karstlaşmanın yaygın olarak görüldüğü Kovada Gölü doğusundaki 

plato seviyelerinin üzerinde genelde fazla kalın olmayan, sığ 

profiller oluştururlar. inceleme alanında Kırmızı Kahverengi 

Akdeniz Toprakları dışında fazlaca yaygın olmayan toprak 

da gözlenmektedir. Bunlar; Kırmızı Akdeniz gurupları 

Toprakları, 

Topraklar, 

Kahverengi 

Sarı-Kırmızı 

orman Toprakları, Kestanerengi 

Podzolik Topraklar, Alüviyal 

Topraklar ve Kolüviyal Topraklardır. Saha üzerinde 

toprak özellikleri ve karstlaşma ilişkisi, 

görülen 

karst 

jeomorfolojisi bölümünde ele alındığından burada daha fazla 

detaya girilmeyecektir. 

Doğal bitki örtüsü bakımından inceleme alanının 

özellikle Kovada Gölü doğusunda kalan plato alanlarında 

Kızılçam ve Karaçam gibi 

Bunlardan başka Akdenize 

köknar türü ağaçlar, 

iğne yapraklı ormanlar göze çarpar. 

özgü makilikler, yer yer 

1500 m seviyelerine 

meşe ve 

kadar 
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gözlenrnektedirler. Eğirdir Gölü güneyi ve Kovada Gölü 

arasında kalan Boğazova Polye tabanında da oldukça verimli 

elma ve şeftali bahçeleri yer almaktadır. 

İnceleme alanı üzerinde 2 ilçe merkezi ve 23 köy yer

leşimi vardır. İlçe merkezleri kuzeyde Eğirdir ve güneyde ise 

Sütçüler'dir. Bu iki ilçe merkezi arasında ise hane ve nüfus 

sayıları az, genelde mahalleler halinde köy yerleşimleri yer 

alır. Bunlar idari bakımdan Eğirdir ve Sütçüler ilçelerine 

bağlıdırlar. Bölge halkı Meyva, gül yetiştiriciliği, küçükbaş 

hayvancılık, ormancılık ve Eğirdir Gölünde balıkçılık faali

yetleriyle uğraşmaktadır. 

1.3. Önceki Araştırmalar 

Batı Teraslar üzerinde yer alan inceleme alanı ve 

yakın çevresi 19. y.y. sonundan günümüze kadar birçok yerbi

limci tarafından incelenmiştir. Ancak ayrıntılı olarak ilk 

araştırmalar 1940'lı yıllarda başlamaktadır. Yapılan araştır

malarda jeolojik çalışmaların ağırlıklı olduğu görülmektedir. 

Araştırmamızın amacına uygun olarak bölgede yapılan ve ince

leme alanını da ilgilendiren jeomorfoloji veya karst konulu 

çalışmalar şunlardır; 

ALAGÖZ, C.A. (1944): Türkiye'de Karst Olayları adlı 

çalışmasında Eğirdir Gölü ve çevresini de ele alan araştırı-

cı, Prof. Dr. H. LOUİS'in görüşlerine dayanarak Eğirdir 

Gölünün dibinin düz ve çökmüş dolayısıyla tektonik kökenli 

olduğunu belirtmiştir. Kovada Gölü ve Boğazova Polyesinin 

oluşumu konusunda değişik görüşler ileri süren araştırıcı, 

Kovada-Boğazova depresyonunun, güneyden gelen ve kuzeye giden 

bir vadinin parçası olabileceği veya karstik evrim sonucu 

bugünkü görünümünü kazandığı gibi yaklaşımlarda bulunmuştur. 

Sonuçta; Eğirdir Gölü, Boğazova depresyonu ve Kovada Gölünde 

karst karakterinin hakim olduğu açıklanmıştır. 
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ARDEL, A. (1951): Göller Bölgesinde Morfolojik Müşahe

deler adlı çalışmasında; Eğirdir-Hoyran ve devamı olan Kovada 

Gölü havzasını, açık havza olarak nitelendirmiş, bu havzanın 

çukur kesimlerinin Dördüncü zamanın glasye-yağış devrinde 

sularla dolarak gölleri oluşturduğunu, günümüze çok yakın 

olan bir zamanda Kovada Gölü batısındaki Kuru dere tarafından 

havzanın sularının aralıklarla dış drenaja aktarıldığını 

açıklamıştır. 

Bölgedeki ilk karstlaşmanın Paroksizm safhayı takib 

eden dönemde akarsular tarafından şiddetli aşınmayla birlikte 

geliştiğini belirten araştırıcı, Miyosen transgresyonuna yön 

veren tektonik kökenli depresyonların karstik olaylarla şe

killendiğini, daha sonra Miyosen depoları tarafından örtüldü

ğünü belirtmiştir. Post-Neojen epirojenik hareketler ile yük

selen saha üzerinde Miyosen depolarının aşındığı, Dördüncü 

zamanın yağışlı devrelerinde karstlaşmanın yeniden canlandı

ğının açıklandığı çalışma, Bölgenin ovalık kesimlerinin olu

şumunu karstlaşmaya bağlayarak sonuçlanmaktadır. 

PLANHOL, X. de (1951): Eğridir Güneyinde Tabii Ünite

ler adlı makalesinde, inceleme alanını; Kovada-Eğridir Pol

yesi, Büyük dolinler mıntıkası ve Güney vadileri olarak 3 bi

rime ayırarak inceleyen araştırıcı, bu birimlerin jeomorfolo

jik özellikleri ile insan yaşamı, ziraat sistemi ve kır faa

liyetleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Yazara göre; 

yerleşim yerlerinin kuruluşu, arazi şekillerine bağımlı ola

rak seçilmişti~.. Böylece morfolojik bölgelerle uygunluk gös

teren küçük b9Ş:eri alanlar mozayiği ayırt edilebilmektedir. 

ARDOS, M. (1977): Eğridir Gölü Güneyinin Jeomorfolo

jisi ve Davras Dağında Pleyistosen Buzullaşması adlı makale

sinde; Eğirdir Gölü güneydoğusunu karstik platolar sahası 

olarak tanımlamıştır. Karstik platolar sahası üzerinde Alan 

Polyesi ve Çayköy Polyesi adını verdiği iki polye saptayan 



7 

araştırıcı, her iki polyenin aynı yaş ve litolojideki kalker

ler içinde Kuvaterner'in günümüzden daha yağışlı devrelerinde 

oluştuğunu belirtmiştir. 

UNDP ( 1983): Birleşmiş Milletler geliştirme programı 

çerçevesinde yerli, yabancı birçok araştırıcı ve DSİ tarafın

dan gerçekleştirilen, Batı ve Orta Toroslar 'daki karstik su 

kaynaklarını araştırmaya yönelik proje sonuçlarını içeren 

raporda; Eğirdir Gölü, Boğazova depresyonu ve Kovada Gölü 

hakkında hidrojeolojik çalışmaların sonuçları da açıklanmış

tır. 

Bu çalışmalar sırasında, Boğazova Polye tabanında son

dajlar yapılarak burada yer alan dolgunun, Pliyo-Kuvaterner 

yaşlı 200 m kalınlığa ulaşan kil, silt v.b. malzemeden 

oluştuğu saptanmıştır. Kovada Gölü-Gökpınar karst kaynağı 

arasındaki ilişkinin saptanması, adı geçen raporda yeraltı 

karst drenajı hakkında önemli bir sonuçtur. 

SİPAHİ, M.H. (1984): Antalya Aksu Çayı Havzasının 

Karst Hidrojeolojisi İncelemesi adlı doktora çalışmasında 
araştırıcı; İnceleme alanının da yer aldığı Eğirdir 

Beyşehir Gölleri ile Akdeniz arasında kalan karst alanındaki 
karst sisteminin oluşmasında, karbonat birimlerinin istifsel 

niteliği, konumu, geometrisi veya yapısı, süreksizlikler, 

beslenme ve boşalma alanları ile yamaç eğimlerinin etkili 

olduğunu açıklamıştır. 

Bölgedeki kireçtaşlarında ancak bağlantılı erime boş

lukları ile yeraltı mecralarında su bulunabileceğini belirten 

araştırıcı, inceleme alanındaki kaynak, kuyu, göl, bataklık, 

akarsu gibi hidroloji birimlerinden aldığı su örneklerine 

göre, suların içme ve kullanmaya elverişli, iyi kalitede, 

kalsiyumlu ve bikarbonatlı olduğunu saptamıştır. 
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EROL, O. (1984-1989-1990a-1990b-199la): Toros Dağları

nın jeomorfolojik evrimi konusunda uzun yıllar çalışan araş

tırıcının, bu çalışmalar sırasında inceleme alanını da içe

ren; Antalya - Aksu Çayı Havzası, Isparta üçgenini oluşturan 

bölgeye ait görüşleriyle, bölgenin jeomorfolojik, karstik ev

rimine ilişkin yaklaşımlarda bulunduğu görülür. 

Bu çalışmalarda bölgedeki jeolojik formasyonlar ve 

aşınım yüzeylerinin genel dağılışına göre; Alt - Orta Miyosen 

sistemleri (D I sistemleri), nemli-sıcak iklim dönemlerinde, 

Antalya-Aksu havzasını çevreleyen ve o havzayı Eğirdir-Ispar

ta-Burdur-Tefenni havzalarından ayıran dağlık eşik üzerinde 

gelişmiş, tlst Miyosene ait eğimli etek düzlüğü (pediment) 

sistemleri (D II 

iklim şartları 

sistemleri) ise Messiniyen' in kurak-sıcak 

altında havza kenarlarında dağeteği 

basamakları halinde oluşmuştur. Aynı D II sistemleri dağlık 

alan içine Tortoniyen aşınım olukları halinde sokulmuştur . 

.Araştırıcı ayrıca, özellikle Toroslar'ın güney etekle

rinde ılık (subtropikal) iklim koşullarında gelişmiş Üst 

Pliyosen sistemlerini (D III sistemleri) ayırt etmiştir. 

Bölgedeki karstlaşmanın ilk olarak D I yüzeylerinin 

gelişimi sırasında yüzeysel karst olarak başladığını belirten 

araştırıcı, Orta-tlst Miyosen tektonik hareketleri ile yüzey 

ka~stının fayların etkisiyle hızla derinleşip dikey sistemler 

haline geçtiğini, Tortoniyen yaşlı aşınım oluklarının ise 

tektono-karstik/denüdasyonal oluklara dönüştüğünü belirtmiş

tir· Pliyosen başlarındaki tektonizmanın bölgedeki karstik 

şekilleri, aşınım ve derinleşme olayları ile geliştirdiğini, 

bu gelişimin Pliyosen ve Kuvaterner'de de devam ettiğini 

açıklamıştır. 

DEG!RMENCİ, M. (1989): Araştırıcı, Köprüçay Havzası ve 

Dolayının (Antalya) Karst Hidrojeolojisi İncelemesi adlı dok-
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tora çalışmasında, Köprüçay havzası ve inceleme alanının da 

içinde bulunduğu bu havzaya komşu diğer havzalar arasındaki 

hidrojeolojik ilişkiyi araştırmış, Beşkonak barajı ile ilgili 

Hidrojeolojik sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya 

koymuştur. 

Araştırıcı, bölgesel karstlaşmanın, bölgede doğal ba

riyer özelliğindeki jeolojik yapı ve süreksizliklerin kontro

lünde geliştiğini belirtmiş, bölgenin genel jeolojik yapısı 

ve karstik oluşuklar arasında yakın ilişkiler saptamıştır. 

1.4. Jeolojik Özellikler 

1.4.1. Stratlgraflk Jeoloji 

İnceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik'e 

ait birimler bulunmaktadır. 

Paleozoyik • e ait birim inceleme alanında fazlaca yer 

kaplamarnaktadır. Jeoloji haritasında (P 2a) simgesi ile göste

rilen birimin özellikleri şunlardır: 

EGRİDİR FORMASYONU Orta tabakalanmalı, 

siyahımsı grimsi renkli resital kireçtaşları ile griftlik 

gösteren, iyi tutturulmuş, karbonat çimentolu, iyi yıkanmış, 

yuvarlanmış çakıllardan oluşmuş konglomera ve konglomeratik 

kireçtaşları, Eğridir Formasyonu adıyla adlandırılmıştır 

(YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Eğridir Formasyonu tabanında dokanak ilişkisi gözlene

memiş olup, taban tektoniktir ve genelde ofiyolitli karmaşık

lar üzerine blok halinde oturmaktadır. Formasyon, üstten, 

inceleme alanı içinde bulunmayan Alt Triyas yaşlı Bedre 

Formasyonu tarafından örtülmektedir. Formasyonun yaşı, içer

diği fosil kapsamı dikkate alınarak, üst Permiyen olarak sap-
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tanmıştır. Formasyonun görünür kalınlığı 100-150 ·m civarında 

olup, inceleme alanı üzerinde Yeniköy'ün 1 km güneydoğusunda 

ve Yeniköy-Karadiken köyü hattının hemen doğusunda dar bir 

alan halinde mostra vermektedir. 

Mesozoyik' e ait birimler inceleme alanının en yaygın 

kayaç topluluklarını oluşturmaktadırlar. Karstlaşmanın yaygın 

olarak görüldüğü kayaçların da yer aldığı bu birimler ve 

başlıca özellikleri şunlardır: 

KASIMLAR FORMASYONU (kb2_3 ): Sarımsı kahve, kahveren

gi, ince, orta katmanlı marn, kumtaşı ve şeyl ardışıklanma

sından oluşan Kasımlar Formasyonu taban seviyelerinde bol 

miktarda, üst seviyelerinde ise yer yer, siyah renkli resifal 

kireç taşı mercekleri bulunmaktadır. Formasyon adı DUMONT ve 

KEREY (1975) tarafından verilen Kasımlar Formasyonu, 

tabandan, inceleme alanında gözlenemeyen Hacıilyas Formasyo

nunun kumtaşı ve marnları ile geçiş göstermektedir. 

Formasyon üst 

platformunun başlangıç 

kesimlerinden, 

seviyelerini 

Mesozoyik 

oluşturan 

Formasyonuna, yanal ve düşey yönde geçmektedir. 

karbonat 

Menteşe 

Tavan ve tabandan formasyonu sınırlandıran birimlerin 

yaşları ile formasyonun içerdiği fosil özelliklerine dayana

rak birimı·n · N · olarak belı'rlenmiştir yaşı: Karnıyen- orıyen 

(YALÇINKAYA v.d., 1986). Görünür kalınlığı ± 1500 m civarında 

olan formasyon, inceleme alanı üzerinde Yukarı Gökdere 

köyünün 1 km güneydoğusunda mostra vermektedir. 

MENTEŞE FORMASYONU (k
3
2-3): Gri, grimsi siyah renkli, 

orta, kalın katmanlı, karstik dolomitik kireçtaşlarından 

oluşan Menteşe Formasyonu, tabandan Kasımlar Formasyonu, 

üstten ise Alakilise Formasyonu ile geçişli durumdadır. 
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Dolomitik kireçtaşlarında yapılan fosil analizlerine 

göre, formasyonun yaşı: Noriyen-Resiyen olarak saptanmıştır 

(DUMONT-KEREY, 1975). 100-150 m kalınlık gösteren formasyon, 

inceleme alanı üzerinde Yuvalı Köyü-Kocadağ hattı boyunca ve 

Yuvalı'nın doğusunda gözlenirler. Ayrıca Yeniköy'ün kuzeyinde 

ve Yeniköy-Karadiken köyü hattının batısında kalan alanlarda 

da Menteşe Formasyonuna ait birimler göze çarpar. 

ALAKİLİSE FORMASYONU (R33JK21) (JK): Orta, kalın kat

manlı, bej, gri, siyah, siyahımsı gri renkli, karstik denize! 

kireçtaşları Alakilise Formasyonu adı altında adlandırılmış

tır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Alakilise formasyonunu oluşturan kireçtaşları, bazı 

yerler istisna tutulursa genelde şelf tipi karbonatlardan 

meydana gelmişlerdir. Formasyonu oluşturan kireçtaşları; 

alttan Kasımlar Formasyonu, inceleme alanı üzerinde görülme

yen Çayır Formasyonu, Menteşe Formasyonu ve yine inceleme 

alanı üzerinde görülmeyen oerealanı Formasyonu Üzerlerine 

geçişli olarak gelmektedir. Formasyon üstten ise kendi 

devamını oluşturan ve aynı karbonat platformunun ürünü olan 

Beydağ Formasyonu ile geçişlilik gösterir. 

üste 

Alakilise Formasyonunu oluşturan kireçtaşları, alttan 

doğru değişen yersel fasiyes özellikleri göstermesine 

rağmen birbirinden ayırtlanamayacak şekilde bir bütün oluş

turmaktadırlar. 

Genelde inceleme alanı üzerinde formasyona ait birim

ler, tabandan Liyas yaşlı karstik kireçtaşları ile başlamak

tadırlar. Bu nedenle bölge genelinde tabandan, üst Triyas'ın 

çoğunlukla ayırtlanamayan kireçtaşları ile haritalaması yapı

lan Alakilise Formasyonu, jeoloji haritasında farklı iki 

simge ("fı3 3 JI<l 2 ),(JI<) ile gösterilmiştir. Kireçtaşları içinde 

yer alan fosil örneklerine göre formasyonun yaşı: Noriyen-



12 

Senomaniyen zaman aralığını vermektedir. Tip mevkiinde 400 m 

kalınlık gösteren formasyon, genel olarak 1000-1500 m kalın

lığa ulaşmaktadır. Formasyon inceleme alanı üzerinde 100 ile 

800 m ler arasında değişen kalınlıklar.da gözlenirler. 

Alakilise Formasyonunu oluşturan karstik kireçtaşları 

inceleme alanı üzerinde karstlaşmanın en yaygın olarak görül

düğü birimi meydana getirirler. İnceleme alanının batısında, 

Balkırı köyü ile Kovada Gölü batısında, Akdoğan platosunda 

yer yer gözlenen Alakilise 

Dulup Dağı ve çevresinden, 

olan alanda yaygın ve geniş 

Formasyonuna ait kireçtaşları, 

güneye, Sütçüler ilçesine kadar 

bir platform oluşturmaktadırlar. 

BEYDAGLARI FORMASYONU (K2 ): Alt Kretase sonrası ile 

başlayıp tlst Kretase'nin sonuna kadar alttan üste doğru 

değişken fasiyes özellikleri gösteren neritik, hemipelajik ve 

pelajik karakterdeki karstik denizel kireçtaşları, Beydağları 

Formasyonu adı altında toplanmıştır. Bu formasyon Alakilise 

Formasyonunun üst seviyelerinde yer almakla birlikte, tüm 

Isparta Büklümünü meydana getiren karbonat platformunun ço

ğunluğunu, hem yayılım, hem de kalınlık olara~ oluşturmasın

dan dolayı, Beydağları Formasyonu adı altında ayrı bir for

masyon olarak adlandırılmıştır (YALÇINKAYA v.d., 1986) · 

Beydağları Formasyonu tabandan Alakilise Formasyonu 
ile · geçışli olup üst kesimlerinden ise inceleme alanı üzerin-

de görülmeyen Paleosen yaşlı Hüseyinliçeşme Formasyonunun ki

reçtaşı ve marnları ile geçişlidir. 

Beydağları Formasyonunu oluşturan kireçtaşları içinde 

yapılan fosil analizleri, formasyonun yaşının genel olarak 

!lst Kretase olduğunu göstermektedir. Yaklaşık 2500-3000 m 

kalınlık gösteren Beydağları Formasyonu, inceleme alanı üze

rinde; güneyde, Sağrak köyü doğusunda ve daha güneyde Pamuklu 
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Tepe ile Kızıltaş Tepenin bulunduğu kesimde mostra vermekte

dir. 

Beydağları Formasyonu içinde yer alan ve inceleme ala

nı üzerinde gerek yaşı, gerekse özel karakterleri açısından 

ayırtlanabilen birimler şunlardır: 

Hemipelajik Kireçtaşları Sarımsı bej, 

beyazımsı renkli, ince, orta katmanlı, yaygın çört bantlı, 

hemipelajik karakterdeki karstik kireçtaşları, Senoniyen 

yaşta olup 50-300 m arasında kalınlığa sahiptirler. 

Bu kireçtaşları inceleme alanı üzerinde; Oulup Dağı 

kuzey eteklerinde, doğu-batı doğrultusunda, dar ve uzun bir 

alan halinde gözlenir. Ayrıca Kovada Gölü batısında ve 

Kocadağ'ın doğusunda küçük mostralar oluşturmuşlardır. 

Neritik Kireçtaşları (Kz26a): Grimsi siyah, siyah 

renkli, karstik özellikli neritik kireçtaşları senoniyen yaş

ta olup, orta katmanlı hemipelajik kireçtaşları ile yanal ve 

düşey geçişlidir. 50-300 m'ler arasında kalınlığa sahip olan 

neritik kireçtaşları, inceleme alanı üzerinde sadece, Eğirdir 
ilçesinin batısını oluşturan yüksek kesimde gözlenirler. 

ISPARTAÇAY FORMASYONU (fıa 2 _ 3 ): Kırmızı kahve renkli, 

Daonella' lı radyolar it• ler, bunların aralarında spilitik ve 

bazaltik yastık lavlar, sarı-bej renkli, ince katmanlı 

Halobia'lı kireçtaşları, boz-kahverenkli, türbiditik akmalar 

halinde sedimentasyona karışan bitkili kumtaşları, yine tüm 

bu katmanlanınanın değişik seviyelerinde ayırtlanan türbiditik 

kumtaşı, çamurtaşı ve volkanik killerden oluşan yoğun rift 

Çökelleri, Batı Toroslar'da çalışan POISSON (1968-1984) tara

fından Ispartaçay Formasyonu adı altında toplanmıştır. 
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Yılanlı Gurubunun alt seviyelerini oluşturan Isparta

çay Formasyonunun litolojik unsurları genelde ilksel 

konumlarından uzaklaşarak, birbirleriyle tektonik bir 

oluşturmuşlardır. Ispartaçay Formasyonunun tabanı 

gözlenememektedir. İnceleme alanı dışında kalan bazı 

karmaşa 

geiıelde 

yerlerde 

Sikitiyen yaşlı marnlar, formasyon tabanı üzerine devrik 

olarak gelmişlerdir. Formasyon üste doğru ise rift'in devamı

nı oluşturan Yılanlı Gurubunun üst seviyelerine geçmektedir. 

(Ôr: Eğirdir Gölü güneydoğusu). Diğer yandan Ispartaçay For

masyonuna ait birimler, inceleme alanı dışında kıta kenarına 

yakın kısımlarda Mesozoyik karbonat platformunun tabanını 

oluşturan, Resiyen-Liyas yaşlı kireçtaşlarına geçerler. 

Toplam olarak 500-1000 m arası kalınlığa sahip Ispar

taçay Formasyonuna ait rift çökelleri, Ladiniyen-Resiyen 

zaman aralığında oluşmuşlardır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Formasyon inceleme alanı üzerinde; Eğirdir ilçesine bağlı 

Yenimahalle'nin 2 km güneyinde, Afyontaş Tepe güneyinde, 

Balkırı köyü kuzeyinde, Sağrak köyü kuzeyinden Sütçüler ilçe

si ve yakı:n çevresine kadar olan alanlarda göze çarpar. 

Ispartaçay Formasyonunu oluşturan ve inceleme alanı 

üzerinde özellikleri bakımından ayırtlanabilen birimler şun

lardır: 

Radyolarit, Çört, Spilit, Pelajik Kireçtaşı Karmaşığı 

(na52_3): Kırmızı, pembe renkli, ince, orta katmanlı, içer

sinde bol fosil bulunduran pelajik kireçtaşları ile karışmış, 

ayrılamayan, radyolarit, çört, spilit karmaşasının Ladiniyen

tlst Triyas arasındaki zaman aralığında oluştuğu tespit edil

miştir (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

k YukarıGO .. k~re Bu karmaşı , inceleme alanı üzerinde; 

köyünün 2 km güneydoğusunda, Köyyeri Mahallesi güneyi ve Orta 

Tepenin ı.s kın doğusunda mostralar vermektedir. 
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Bitkili Kumtaşı (Ral 2_3 }: Kirli sarı, boz, kahverenk

li, orta katmanlı, formasyonu oluşturan diğer birimler 

arasında türbiditik akmalar halinde oluşmuş, üzerinde yer yer 

bitki izleri bulunan bitkili kumtaşlar~, Ladiniyen-Ust Triyas 

zaman aralığında oluşmuşlardır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Bitkili kumtaşları inceleme alanı üzerinde, Yuvalı 

köyü - Kocadağ hattının doğusunda ve Sipahiler köyünün kuze

yini, doğusunu kaplayan alanlarda görülmektedir. 

Radyolarit Kırmızı, koyu kahverenkli, 

içerisinde Daonella kavkıları bulunduran, ince katmanlı, 

şiddetli kıvrırnlarunış, çoğunlukla kırılmış radyolar itler' in 

Ladiniyen yaşında olduğu tespit edilmiştir (YALÇINKAYA v.d., 

19 8 6) . 

Radyolarit'ler inceleme alanı üzerinde, Yuvalı köyünün 

yaklaşık 1 km doğusundan, güneydoğuda Katmertepe yakınlarına 

kadar olan dar ve uzun bir alanda mostra vermektedirler. 

Plaket Kire~taşı (Ra3 2_3 ): Beyaz, bej, kirli sarı 

renkli, ince, orta katmanlı, içerisinde Halobia kavkıları 

bulunduran karstik özellikli pelajik kireçtaşlarının Karniyen 

Yaşında olduğu tespit edilmiştir (YALÇINKAYA v.d., 1986) · 

Plaket kireçtaşları inceleme alanı üzerinde, Yuvalı 

köyünün 1,5 km doğusundan, Sırca Tepenin doğusuna kadar olan 

alanda ve Sırca Tepe ile Kocadağ • ın doğusu arasındaki alan

larda gözlenmektedir. 

Qolitik Kireçta§ı (Ra6 2_3 ): Gri, grimsi siyah renkli, 

orta, kalın katmanlı karstik oolitik kireçtaşları, Ispartaçay 

Formasyonunun yer yer en üst seviyelerini oluşturmaktadırlar. 

Yapılan araştırmalar bu kayaçların, Noriyen-Resiyen zaman 
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aralığında oluştuklarını ortaya koymuştur (YALÇINKAYA v.d. 

19861 . 

Oolitik kireçtaşları inceleme alanı üzerinde, Eğirdir 

ilçesine bağlı Yenimahalle güneyinde, Afyontaş Tepe doğusun

da, Balkırı köyü kuzeyinde, Sağrak köyü kuzeyinde ve Sütçüler 

ilçesine bağlı Yenimahalle köyü kuzeyinde gözlenmektedir. 

YILANLI GURUBU (R2JKa1: Kumtaşı, radyolarit, 

Ispartaçay Formasyonunun yastık lav ve plaket kireçtaşlarıyla 

başlayıp, üste doğru Mesozoyik riftinin derin kısmında 

oluşmuş, kırmızı, kahve, bej, sarı renkli, radyolarit, çört 

ve bu litolojilerle yanal, düşey yönde griftlik sunan breşik 

kireçtaşları, kalkarenit ve kalsitürbiditler ile pelajik ki

reçtaşlarından meydana gelmiş, çok kırıklı ve deformasyona 

uğramış Wild fliş özelliğindeki seri, Yılanlı Grubu olarak 

adlandırılmıştır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Yılanlı Gurubu tabandan, önceden açıkladığımız 

Ispartaçay Formasyonu ile başlamaktadır. Dolayısı 

gibi 

ile 

Sikitiyen yaşlı marnlar üzerine gelen Yılanlı Gurubu üstten 

ise yine kendi gurubu içinde kalan tlst Kretase-Daniyen yaşlı 

Elmalıbeli Formasyonuna geçerek son bulmaktadır. 

± 1500 rn arasında değişen kalınlığa sahip Yılanlı 

Gurubunun rift çökellerinin yaşı; stratigrafik ilişkiler dik

kate alınarak, YALÇINKAYA v.d. (1986) tarafından, Ladiniyen

Daniyen katlarını da içeren devreler olarak açıklanmıştır. 

Yılanlı Gurubu, inceleme alanı üzerinde, Eğirdir Gölü 

güneydoğusunda, Ağılköy ve çevresi ile Ağılköy-Akdoğan köyü 

arasındaki hattın doğusunda kalan kesimlerde geniş alanlar 

oluşturur. 
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Yılanlı Gurubunun tabanını oluşturan Ispartaçay For

masyonu ve üst seviyelerini oluşturan Elmalıbeli Formasyonu 

arasında kalan ve gurubun inceleme alanı üzerinde ayırtlaması 

yapılabilen litolojileri ile bunlara Bit özellikler şunlar

dır: 

Breşik, Türbiditik Kireç taşı Breşik, 

türbiditik, karstik özellikli kireçtaşları, 25-300 m arasında 

değişen kalınlıklarda gözlenirler. 

Jura-Kretase yaşlı bu kireçtaşları inceleme alanı üze

rinde sadece Ağılköy'ün ı km güneyinde mostra verirler. 

Pelajik Kireçtaşı, Marn (K 2a4): Kırmızı, pembe renkli, 

ince, orta katmanlı, yer yer çörtlü, karstik özellikli, pela

jik kireçtaşları ve marnların toplam kalınlığı 200-300 m'ler 

arasında değişmektedir. 

Kretase yaşlı bu kayaçlar, inceleme alanı üzerinde i 

Ağıl köy' ün 2 km kadar kuzeyinde, çayköy' ün 1 km ve 2 km 

glineydoğusunda kliçük mostralar gösterirler. 

Pelajik Kireçtaşı (K2aS): Pembe, bej renkli, ince 

tabakalı, karstik özellikli pelajik kireçtaşları ortalama 10-

SO m arasında değişen kalınlık gösterirler. 

Kretase yaşlı bu kireçtaşları inceleme alanı üzerinde; 

Göktaş köyü çevresinde küçük mostralar halinde, Çayköy kuzeyi 

ve doğusunda dar, uzun bir şerit halinde, Alıçtaşı Tepe 

güneyinde, Çal Tepe ve yakın çevresinde gözlenmektedir. 

Radyolarit, Çört, Pelajik Kireçtaşı (K 2a6): Pembe, bej 

renkli, karstik özellikli pelajik kireçtaşları ile yanal ve 

düşey yönde geçişli, kahve, kırmızı, yeşil, kirli sarı renkli 
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radyolarit ve çörtler ortalama 50 m kalınlık oluşturmaktadır

lar. 

Kretase yaşlı bu kayaçlar inceleme alanı üzerinde; 

Göktaş köyünün yaklaşık ı km doğusunda, Çayköy'ün 1 km 

güneyinde, Aksakköy'ün kuzeydoğusunda, Ortakızıl Tepenin 2 km 

güneydoğusunda görülmektedir. 

İnceleme alanının stratigrafisinde en yeni birimler, 

Senozoyik'e ait kayaç topluluklarıdır. Bu birimler ve başlıca 

özellikleri şunlardır: 

SÖBÜTEPE FORMASYONU (Pg 1-Pg21): Alt seviyelerde breşik 

kireçtaşları ile başlayıp, üst seviyelere 

yanal ve düşey yönde geçişli, kırmızı, 

doğru birbirleriyle 

bej renkli pelaj ik 

kireçtaşları, marn ve radyolaritlerden oluşan, yer yer sığla

şan kısımlarından nümmülit' li, yer yer resifal-detritik ki

reçtaşları ile temsil olunan kayaçlar topluluğu, Söbütepe 

Formasyonu olarak adlandırılmıştır (YALÇINKAYA v.d., 1986) · 

Söbütepe Formasyonunun en önemli özelliği Batı To

roslar' ı oluşturan karbonat platformlarını aşan ofiyolitlere 

eşlik etmesidir. Genelde tüm Batı Toroslar'ın Paleosen öncesi 

kaya birimlerini transgressif olarak örten formasyonun 

tabanı, inceleme alanı dışında, Homa-Akdağ hattı boyunca ki

reçtaşı, marn ve ofiyolit parçalarından oluşan Hüseyinliçeşme 

Formasyonunun üst seviyeleri ile başlamaktadır. Hüseyinliçeş
rne Formasyonu ve ona ait ofiyolit girdileri ile başlayan zon 

boyunca geçişli olan Söbütepe Formasyonu, üstten ise; olisto

strornal rnelanj özelliğinde ofiyolitli karmaşıklarla tektonik 

olarak örtülüdür. Her iki ofiyolitik birim lütesiyen 

transgresyonu ile örtülmüştür. 

Ortalama 250 m kalınlık gösteren Söbütepe Formasyonu

nun fosil kapsamı ve stratigraf ik ilişkilere göre yaşı; üst 
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Paleosen-Al t Eosen olarak saptanmıştır. Formasyona ait 

birimler inceleme alanı üzerinde; Kovada Gölü batısında ve 

Taşpınar köyü kuzey kesimlerinde mostra vermektedir. 

Çayköy Olistrostromu (Pg 1-pg21A): Kumtaşı, çamurtaşı, 

marn ardışıklanmasından oluşmuş ve içerisinde kendi yaşından 

önceki kaya birimleri ile bazik, ul trabazik kaya blokları 

bulunduran, ofiyolit geliş mekanizmasına bağlı olarak oluşmuş 

olistostromal fasiyes, Çayköy olistostromu olarak adlandırıl

mıştır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Formasyon genelde alttan Söbütepe Formasyonu üzerinde 

ve Söbütepe Formasyonu ile uyumlu gözlenmektedir. Olistos

trom, üzerine tektonik olarak gelen ofiyolitik karmaşıklarla 

beraber Lütesiyen' e ait formasyonlarca transgressif olarak 

örtülüdür. 

tlst Kretase-Alt Eosen yaşlı çayköy olistostromunun ka

lınlığı belli değildir. Çayköy olistrostromu inceleme alanı 

üzerinde; Ağılköy'ün batısı ile Sipahiler köyünün yaklaşık 2 

km kuzeydoğusundaki alanlarda gözlenmektedir. 

Olistostromal Melanj (Pg 1 -pg2 ı): Bünyesinde çeşitli 

boyutlarda kaya birimlerini blok olarak bulunduran, kumtaşı, 

çamurtaşı, radyolarit ve çörtlerle karmaşık halinde gözlenen, 

kuvvetli tektonik etkinlik ile karışmış, çok renklilik göste

ren, genelde yeşil rengin hakim olduğu bazik, ultrabazik 

kayaçların karmaşasından oluşmuş ofiyolitik kompleks, olisto

strornal melanj olarak adlandırılmıştır (YALÇINKAYA v.d., 

19861 . 

Olistostromal rnelanj arazi üzerinde genelde Alt Eosen 

kayaçları üzerinde görülür. Birimin Alt Eosen'den sonraki tüm 

hareketleri bölgesel tektonizma ile gelişmiş ve Pliyo-
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Kuvaterner dışında tüm birimlerin üzerinde tektonik olarak 

yer almıştır. 

Kalınlığı tam olarak belirlenemeyen olistostromal 

rnelanj inceleme alanı üzerinde; Ağılköy, Tepeli köyü, Akdoğan 

köyü arası alanda ve bu alanın Dulup Dağı kuzey eteklerindeki 

devamında, A.ksakköy'ün batı ve kuzeybatısında, İkitaş Tepe 

doğusunda, Serpil köyü güneyinde, Kocadağ'ın 1 km kuzeyinde, 

Sipahiler köyünün yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda, Göztaşı Tepe 

güneyinde gözlenmektedir. 

Tektonik Melanj (Eİji): Serpantinleşmiş harzburgit, 

serpantini t, gabro, arnf iboli t ve spili t 'ten oluşmuş bazik, 

ultrabazik kompleks tektonik rnelanj .olarak adlandırılmıştır 

(YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Tektonik rnelanjın tipik diziliminde, Söbütepe formas

yonu üzerine tektonik olarak geldiği, üstten ise Lütesiyen 

yaşlı çökeller tarafından transgressif olarak örtüldüğü göz

lenmiştir. 

Bu verilere göre tlst Paleosen zaman aralığında ilk 

Yerleşimi saptanan ve değişen kalınlıklar gösteren melanj' 

inceleme alanı üzerinde, Aksakköy'ün doğusunda bir yay 

halinde, Yukarıgökdere köyünün kuzeyinde, Kovada Gölünün 1 km 

doğusundan inceleme alanı sınırı boyunca güneye, Köyyeri ma

hallesi yakın çevresine kadar olan alanlarda gözlenmektedir. 

AGLASUN FORMASYONU (N2ı): Tabandan, gri, grimsi siyah 

renkli resif al kireçtaşları ile başlayıp, üste doğru, boz 

renkli, ince, orta katmanlı kumtaşı, marn ardışıklanması şek

linde devam eden fliş serisi, Ağlasun formasyonu olarak ad

landırılmıştır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 
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Ağlasun formasyonu tabandan kendi yaşından önceki tüm 

birimleri açısal diskordansla örter. üstten ise Orta-Üst 

Miyosen yaşlı denizel konglomeralar tarafından transgessif 

olarak örtülür. 

1500 m toplam kalınlığa sahip Ağlasun Formasyonu içer

diği fosil kapsamına göre, Burdigaliyen yaşındadır. Formasyon 

inceleme alanı üzerinde, Kovada Gölünün yaklaşık 4 km güney

doğusunda küçük bir alanda mostra vermektedir. 

GÖKDERE FORMASYONU (N136): Polijenik çakıllı, iyi yu

varlanmış kaba taneli, yer yer sığ fasiyeste, yer yer kireç

taşı ara seviyeli denize! konglomeralara Gökdere Formasyonu 

adı verilmiştir (YALÇINKAYA v.d., 1986). Aynı formasyonu 

EROSKAY (1968) Köprüçay Konglomerası, AKBULUT (1980) ise Aksu 

Çayı Formasyonu olarak adlandırmışlardır. 

Gökdere Formasyonu tabanda, Burdigaliyen'e kadar 

çökelen veya Burdigaliyen sonrasına kadar bölgeye gelen 

allokton kaya birimlerini açısal diskordansla örtmektedir. 

Formasyon, karasal fasiyeste gelişen detritikler ile başlayıp 

liste doğru polijenik çakıllı denizel konglomeralar ve 

bunlarla iç içe geçmiş kireçtaşı ara seviyeleri ile devam 

eder. Formasyonun üzerinde Pliyo-Kuvaterner yaşlı gölsel ve 

karasal çökeller yer almaktadır. Gökdere Formasyonu genelinde 

katmanlar çok kalındır, Kamalanrna görülür, eklem takımları 

belirgindir. Formasyon, genelde orojenez sonrası oluşan molas 

tipi çökellerin özelliğini yansıtmaktadır. 

Toplam kalınlığı 1500 rn civarında olan ve genelde 

karstik özellikler taşıyan Gökdere Formasyonunun yaşı, fosil 

örneklerinin derlenmesinden elde edilen verilere göre; Langi

Yen-Messiniyen? arası katları içeren, Orta-üst Miyosen' dir. 

Formasyon, inceleme alanı üzerinde; Yukarıgökdere köyü güne

Yinden, Kovada Gölünün 2 km batısına kadar olan alanda, Kara 

Tepenin 2 km kuzeybatısında, Oyuk Tepenin güneybatısında, 
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Katmertepe'nin batısı ve kuzeyinde, Sağrak köyünün yaklaşık 1 

km güneybatısında, Sütçüler ilçesine bağlı Yenimahalle batı

sında ve Çolakali Tepenin yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda göz

lenmektedir. 

Gökdere Formasyonu içerisinde yer alan ve inceleme 

alanı üzerinde özel karakterleri açısından ayrılabilen 

seviyeye ait bilgiler şunlardır: 

Çamova Detritik üyesi ( N 136a) ~ Gökdere Formasyonunun 

karaya yakın kesimlerinde gelişmiş, karasal fasiyes özellik

leri gösteren çamurtaşı, marn ardışıklanmasından oluşan 

seviyeler, Çarnova detritik üyesini meydana getirmektedir. 

Gökdere Formasyonunun tabanını oluşturan ve 300-500 m 

arasında değişen kalınlık gösteren bu detritikler, Orta-üst 

Miyosen yaştadırlar. Çamova detritik üyesine ait kayaçlar 

inceleme alanı üzerinde sadece, Sütçüler ilçesinin 2 km 

kuzeybatısında gözlenmektedir. 

YAMAÇ DÖKÜNTÜSÜ (Qb): İnceleme alanının Kuvaterner'e 

ait birimlerinden olan yamaç döküntüleri, saha .üzerinde deği

şen kalınlıklarda gözlenmektedir. 

Eğirdir ilçesinin hemen batısında kuzey-güney doğrul

tuda yer alan birim ayrıca, Bozburun Tepenin 1 km batısında, 
Dulup Dağının doğu yamacının eteklerinde, Yeniköy'ün kuzeyin

de ve Kırıntı köyünün 2 km kuzeyinde harita ayırtlaması yapı

lacak ölçeklerde gözlenmektedir. 

ALtlvYON (Qal): İnceleme alanının çukur alanlarını dol

duran, değişen kalınlık değerlerine sahip Kuvaterner yaşlı 
alüvyonlar, özellikle Boğazova Polye tabanında, çayköy'ün 

batısı ve güneyinde, Aksakköy'ün doğusunda ve Yuvalı-sütçüler 

Platosu üzerinde yer alan karstik depresyonların tabanlarında 

göze çarpmaktadırlar. 
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1.4.2. Yapısal Jeoloji ve Jeolojik Evrim 

Batı Toroslar'ın karmaşık jeolojik yapısı ve tektoniği 

inceleme alanı üzerinde de kendini göstermektedir. Bölgedeki 

yapısal olayların etkinliği, sahanın bugünkü görünümünün 

oluşmasında önemli bir yer tutmaktadır (Şekil 2). 

Alpin orojenik fazlarının etkin olduğu inceleme alanı 

üzerinde; doğrultu atımlı faylar, normal faylar, ters faylar, 

bindirmeler, hemen her kesimde göze çarpmaktadır. 

Büyük boyutta kıvrımların görülmediği inceleme alanın

da, paraotokton özellikli Dulup Dağının hareketi esnasında 

küçük boyutta, yanal devamlılığı uzun olmayan kıvrımlar oluş

muştur (ORAN, 1985). Gözle görülebilir diğer kıvrımlar da, 

Kovada Gölü güneybatısında yer alan Kovada hidroelektrik 

santrali civarındaki karbonatlı kayaçlar üzerinde gözlenen, 

devamlılığı olmayan küçük kıvrımlardır. 

Kısaca yapısal özelliklerini açıklamaya çalıştığımız 

inceleme alanında, tüm Batı Toroslar'da olduğu gibi tektonik 

aktivite ve jeolojik geçmiş iç içedir. Bu nedenle inceleme 

alanının tektonik özellikleri ve jeolojik özgeçmişini, Batı 

Toroslar'ın jeolojik evrimiyle ele alma zorunluluğu vardır. 

Devoniyen öncesi bölge çok sığ bir deniz özelliği gös

termektedir. Sedirnantasyonla yaşıt diyabaz dayk ve sill'lerin 

bulunduğu ortam, Devoniyen öncesinde diyajenezini tamamlaya

rak Üst Devoniyen transgresyonu ile örtülmüştür. Bölgede kon

glomeratik seviyelerle başlayıp, neritik kireçtaşları ile de

vam eden Devoniyen-Karbonifer istif leri 1 tipik bir transgres

yonu yansıttığı gibi ortamın neritik karakterini de ortaya 

koyar (YALÇINKAYA v.d., 1986). 
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Batı Toroslar'ın en yaygın ve sorunlu litoloji toplu
lukları, Mesozoyik zamanı içerisinde toplanmıştır. Mesozoyik 

içerisinde Batı Teraslarda gelişen olaylar, eş zamanlı ancak 

farklı tipte litolojilerin oluşumuna neden olduğu gibi, 

oluşan litolojilerin farklı oluşu nedeniyle, daha sonra 

Miyosen'de gelişen neotektonik ile bu unsurların karmaşık bir 

konum kazanmalarına neden olmuştur (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Alt Triyas sonuna kadar bölge, geniş ve tek bir 
Platform halinde bulunuyordu. Orta Triyas'la (Anisiyen) 

birlikte çekme tektoniğinin etkisinde platformda kıtasal bir 

Parçalanma ve riftleşme süreci başlamıştır (SİPAHİ, 1984). 

Anisiyen ortalarında riftleşme ve buna bağlı olarak 

gelişen Neotetis 'in güney kolu, bölgedeki riftleşmenin 
konumuna da uygun olarak, kendi içerisinde çok değişkin 
fasiyes özellikleri sunmakla birlikte, başlıca platform çö

kelleri ve rift çökelleri olmak üzere iki ana gurupta topla

nabilen Çökel topluluklarını oluşturmuştur· Bölgede 

Anisiyen'le başlayan riftleşme, Paleosen'e (Daniyen) kadar 

eksiksiz olarak oluşan neritik, yarı pelajik, pelajik karak-
ter1 · 1 ı Platform karbonatlarının yanında, onlarla eş zaman ı 
fakat derinleşmeye bağlı olarak oluşan, değişik litolojilerin 

Oluşmalarına neden olmuştur (YALÇINKAYA v.d., 1986) · 

Orta-üst Triyas'ta özellikle rspartaçay Formasyonunun 
l'ift ÇÖkellerini oluşturan neritik ve pelajik litolojilerin 

Yanaı ve düşey geçişli olarak bir arada bulunmaları, ortamın 
birtakım basamak faylarla giderek derinleştiğini göstermek
tedir (ORAN, 1985). 

Orta Triyas ve sonrası karbonat birimleri, Paleozoyik 
temeli transgressif olarak örtmektedirler. Mesozoyik boyunca 

duraylı ve uzun bir dönem, Toros karbonat platformunun geli

Şimini sağlamıştır. üst Kretase• de bölgenin güneyi sıkışma 
tektoniğinin etkisinde kalmıştır (SİPAHİ, 1984). 

Tüm Batı Toroslar' ı oluşturan formasyonlar, kuzeyde 
beııı· b l l ir loka a an (Homa-Balçıkhisar hattı kuzeyi) dışında 

lıiesozoyik sonunda yükselmiştir. Belirtilen hat boyunca ise 
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Çökelme devam etmiştir. Bölgenin Senozoyik başında geçirdiği 
bu Olaydan sonraki gelişimi, Mesozoyik serilerinin karış
masına yol açacak şekilde gelişmiştir. Mesozoyik süresince 

eksiksiz süregelen çökelim, Senozoyik' te birçok defa kesik

liğe uğrar. Ayrıca bu zaman sürecindeki tektonizma, ofiyolit 

Yerleşimi ve volkanizrnanın bölgenin nihai konumuna ulaşmasın

daki etkinlikleri, giderek bölge jeolojisinin karmaşık bir 

hal almasına neden olmuştur. 

Batı Toros kuşağının kuzeyinden, inceleme alanının da 

içinde bulunduğu kesime, yani güneye doğru ilerleyen ilk ofi

Y0lit girdileri, Ust Paleosen - Alt Eosen denizi eşliğinde 

Olmuştur. Alt Eosen sonrası yükselen bölgenin tümü, Lütesiyen 

denizi ile kaplanmış, Lütesiyen sonunda ise ofiyolitli karma

şık kuzeyden güneye olan en son ilerlemesini yapmış, bölgenin 

güneyi yükselmiş / Isparta-Eğirdir hattının kuzeyinde kalan 

kesimi ise, tlst Lütesiyen-Priaboniyen'in regressif konglome

raları ile çökelimini tamamlamıştır (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Oligosen'de inceleme alanının da içinde bulunduğu; 

Beyctağları-Barladağ-Anamasdağ hattı ile bu hattın kuzeyi ve 

k~zeydoğusu yükselip, şiddetli erozyona uğrayarak aşınmasını 
surdürürken, bu hattın güneyi, yer yer sığ denizel ve karasal 

Oligosen çökelleri ile örtülmüştür (YALÇINKAYA v.d., 1986) · 

Oligosen sonunda şiddetlenen ve paroksizma safhasına ulaşan 
~lp orojenezinin etkisinde yükselen Beydağları-Barladağ-Ana-
masd - ~İ ag hattının kuzeyi (ARDEL, 1951; ARDOS, 1979; KOÇYİ~ T, 
198 1, 1983, 1984; ATALAY, 1987; EROL, 1989) sürekli kara 
ha1· ıncte kalırken, bu hattın güneyinde istiflenme aralıklarla 
günü .. 

muze kadar devam etmiştir (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Surdigaliyen esnasında yer yer çökmeler ve çöken 
ke · 

sırnıerin fliş tipinde materyallerle dolarak derinleştiği 

bölgede (SİPAHİ, 1984), Orta-üst Miyosen'de yüksek kesimler

deki aşınım sonucu, karasal ve denizel konglomeralar çökel
nı. 

ışlerdir (YALÇINKAYA v.d., 1986). 
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Orta Miyosen sonrasında (Serravaliyen} Arabistan

Avrasya levhalarının çarpışması ile oluşan Anadolu levhasının 

batıya hareketi (ŞENGÖR, 1980, 1985a, 1985b) ile bölge Orta 

Miyosen sonrasında doğu-batı yönlü sıkışmalarla yükselmiştir 

(POISSON v.d., 1984a; POISSON v.d., 1984; AKAY v.d., 1985; 

BORAy v.d., 1985; YALÇINKAYA v.d., 1986; NAZİK, 1992). 

Paleotektonik dönemin sona erip neotektonik dönemin başladığı 

bu dönem (ŞENGÖR 1980) ve sonrasındaki doğu-batı yönlü sıkış

ma mekanizması sonucu bölge Antalya Körfezine paralel büklüm 

(Isparta Büklümü) özelliği kazanırken, büklümün merkezinde 

güneyde hakim olan sıkışma rejimine karşılık gelen çekme 

gerilimi sonucu horst ve grabenler oluşmaya başlamıştır. 

Oluşan grabenler bölgede yer alan Burdur / Eğirdir, Beyşehir 

Göllerinin, göl çanaklarını meydana getirmişlerdir (YALÇIN

kaya vd., 1986). Genelde kuzey-güney yönlü ve boyları kilo

metrelerce uzanan grabenlerin tabanları çevreden taşınan 

malzemelerle dolarak giderek derinleşmiştir (Ör: Boğazova 

havzası) (KARAMAN, 1989). Doğu-batı yönlü sıkıştırma tektoni

ği sonucu Orta Miyosen sonrasında Teke Toroslarını oluşturan 
kayaçlar, ofiyolitli karrnaşıkla birlikte batıdan doğuya doğru 

Beyctağları'nın üzerine bindirrnişlerdir. Bu esnada bölgede 

oluşan deformasyonla kuzeybatı-güneydoğu yönlü faylanmalar 

meydana gelmiştir (YALÇINKAYA v.d., 1986). 

Bölgede Miyosen sonu - Pliyosen 
tektonik etkinlik ve doğu-batı yönlü 
1947 ; BİRİCİK, 1982; EROL, 1983; 

başında da devam eden 

sıkışma (BLUMENTHAL, 

1985; EROL, 1989, 1990a; NAZİK, 
BORAY v.d., 1985; AKAY v.d., 

1992) sonucu bölge yükselmiş 

Ve Pl' ıyosen boyunca karasal aşınma hüküm sürmüştür. 

Pliyosen sonu - Pleyistosen başında canlanan tektonik 

hareketler b UMENT sonucu ölge düşey doğrultuda yükselmiş (BL -

l!ıu,, 1947; ARDEL, 1951; BİRİCİK, 1982; ERİNÇ 1982; EROL, 
19 83, 1989, 1990a; KOÇYİGİT 1984; AKAY v.d., 1985; ATALAY, 
1997. , NAZİK, 1992) karasal aşınım artmıştır. 



28 

Bölge bugünkü görünümünü Kuvaterner'de almıştır. Orta 

Pleyistosen' de ve Kuvaterner boyunca aralıklarla devam eden 

tektonik etkinlik (KOÇYİGİT, 1984) sonucu bölge yükselmeye 
devam etmektedir. 

1.5. Ana Jeomorlolojlk Özellikler 

Bu bölümde; inceleme alanında gözlenen jeomorfolojik 

özellikler, araştırmanın amacını aşmadan kısaca açıklanmaya 

çalışılmış ve karstlaşma ile ilgili jeomorfolojik özellikler 

daha sonraki konularda ele alınmıştır. 

Daha önce de belirtildiği gibi; Batı Toroslar'da, 

Göller Bölgesinin güneyinde yer alan inceleme alanındaki 
morfolojik üniteler, bölgenin neotektonik hareketlerden etki

lenmesi sonucu, kısa mesafeler dahilinde kademeler oluştura
rak farklı morfolojik görünümler göstermişlerdir. 

Yükselti değerlerinin 900-2000 m. ler arasında değiş
meler gösterdiği inceleme alanı, genel olarak plato karakteri 

göstermektedir. İnceleme alanının kuzeyinde yer alan kesimler 

nispeten daha alçak ve akarsu drenajının daha yoğun görüldüğü 
plato kesimini oluştururken, kabaca Dulup Dağını doğu-batı 
doğrultusunda kesen bir hat boyunca yükselen ve güneye doğru 
yer yer alçalan, yer yer tepelik, dağlık görünümler sunan ve 

bi~e göre bugünkü görünümü ile ikinci plato birimini oluştu
ran kesim 

yer almaktadır. Bu ikinci plato birimi, yoğun kars-

tik karbonatlı kayaçlar üzerinde geliştiğinden, günümüzde bu 
]c:esimde akar k' l'k .. d'r su drenajı fazlaca bir et ın ı gostermemekte ı · 
inceleme alan . 

ının batısı ise; kuzeyde Eğirdir Gölü ile gUney-

de Kovada Gölü ve bu iki gölü birbirine bağlayan dar ve uzun 

aoğazova Polyesinden oluşan, çukur alanlardan oluşmuştur. 

Bütün bu bilgilerin ışığı al tında, kuzeyden güneye ı 
,Akdeniz·e doğru dereceli olarak eğirnlenen ve üzerinde çeşitli 
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aşınım, birikim şekillerinin yer aldığı inceleme alanını; 

Boğazova Polyesi-Kovada Gölü; çayköy-Akdoğan Platosu; Yuvalı

Sütçüler Platosu olmak üzere üç ayrı jeornorfolojik birime 

ayırarak inceleyebiliriz (Şekil: 3). 

BDGAZOVA POLYESİ-KOVADA GÖLÜ: İnceleme alanının doğu

sunda yer alan bu birim, kuzeyde Eğirdir Gölünün güney ucun

dan başlar, güneye doğru kuzey-güney doğrultusunda Boğazova 

Polyesi adı verilen tektono-karstik bir oluk ile devam eder 

ve en güneyde KKB - GGD doğrultusunda yer alan Kovada Gölü 

ile son bulur. 

Deniz seviyesinden g 16 m yüksekte yer alan Eğirdir 

Gölü ile 904 m yüksekte yer alan Kovada Gölü arasında güneye 

az bir eğim farkı vardır. Her iki göl, yapımı doğru çok 

l950'li yılların başında tamamlanmış 

ile bağlantılıdır. birbiri 

bir su iletim kanalı ile 

Tektono-karstik kökenli 
Eğirdir Gö·ıu·· .. . d .. 

guneyın e goze 

ve en derin yeri 15 m olan 

çarpan yer şekilleri; kıyı 

bölgesinde yer alan kumlu-çakıllı plajlar, falezler ile kıyı 
gerisinde görülen fay dikliği ve önünde yer alan yamaç dökün

tüleridir. 

Kumlu-çakıllı plajlar bir yay şeklinde gölün tüm güney 

kıyıları 

Yer 
boyunca dar bir şerit oluştururlar. Yer yer kaba, 

yer ince boyuttadırlar. Değişik kökenli kayaçlardan 

meydana gelmişlerdir. Gölün doğu kıyılarında, Göktaş köyünün 

gerilerinden gelen Mustan Dere, Karakulak Dere gibi akarsu

ların taşıyıp getirdiği alüvyal unsurlar da, bu kıyılarda yer 

alan plajlara malzeme sağlamaktadırlar. Yine gölün doğu kıyı
ları boyunca dirençli kireçtaşları üzerinde göl dalgalarının 
Oluşturduğu ve yer yer 50-60 metrelere varan yükseklikte 

falezıer göze çarpmaktadır. 



EGİRDİR ·~ 

\'< G.ÖLÜ .• ı \'. +N 
A·.·:~1109 1511· 

ı 357 • 1 • 
1
"". 

/ • · Çoyköy '· . . . ı ı :-.,. 
r . . . • )':ı 

. • 1661 

'ı. . ı ı ı. ·r>.,. 
A · • Akd9§an 1236i"'t-. 

• 1096 • • f ••• ·- A 
. . -1470 A 1520 , . . .. ~ 
/
. . . -. 
. . 1242 ... ~. 

1 • . .c::::::::,, Yu vaı ı • • • 
11 Bl 

/ .. , ·;= A 

i' ... '<;: 1346 
j. ' 

2 o 4 6 -::::::7. 

... 

, 

·. 
8 

12B1 

•• 1J1!3 
J , • ~ :::=- A -----4 

~-1523 __ A==:J. ,. ır- -,742-I 

1 " 
•-'--~ 
10.67~" . 

. • 1039 
\ 

• 12oe 

A 
';---- 1197 

A-·-· 
969 

. ' • 1352 

I 
• ıoeı 

' ·-
. 
\ . 

~ Sütcüler::J .......__ ·. . 
',.;;;:A_-;7 

1023 

30 

JEOMORFOLOJİK BİRİMLER 

CJ . . soğazova Polyl'si-Kovada Gölü 

çayköy-Akdoğan Platos.u 

~ Yuvalı - Sütçüler Platosu 

o 5 10 Km 

Şekil 3: inceleme Alanının Jeomorfolojik Birim Haritası 
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Eğirdir Gölünün ve Eğirdir ilçesinin hemen batısında, 

kuzey - güney doğrultusunda uzanan bir normal fay ve bu fayın 
önünde yamaç döküntüleri yer almaktadır. Fay hattının doğusu, 

Yani Eğirdir ilçesinin bulunduğu kesim çökmüş, batısı 

Ylikselmiştir. Bu hat boyunca oluşmuş fay dikliği göze çarpan 

en önemli özelliklerdendir. 

Fay hattının doğusunda yer alan, köşeli kireçtaşı blok 
ve çakıllardan oluşmuş yamaç döküntüleri, Yenimahalle 

mevkiine kadar uzanrnaktadırlar. Yamaç döküntülerini oluşturan 

unsurlar d · F 1 d arasın a çımentolaruna görülmez. ay anına esnasın a 

ve sonrasındaki gravitasyon etkisiyle oluşmuşlardır. Ayrıca 
E"· . 
gırdır Yenimahalle mevkii civarında, yamaç döküntüleri 

Üzerine Kiraz Derenin getirdiği 

birik" · 
alüvyonların oluşturduğu, 

ıntı yelpazesi bulunmaktadır. 

Eğirdir Gölünün güney ucundan kuzey-güney doğrultuda 
güneye d . ogru uzanan Boğazova Polyesi, yaklaşık 20 km uzun-

lukta 1 , ,5-2 km arasında değişen genişliktedir. Güneyde Kova-
da G"·ı·· 0 u depresyonu ile son bulan bu oluk, doğudan ve batıdan, 

kuzey-güney doğrultuda uzanan ve yaklaşık 25-30 km uzunlukta
ki 

Kovada fayları ile sınırlandırılmıştır. Normal fay 

Özeıı··· 
ıgındeki Kovada fayları, Orta Miyosen sonrasında 

Oluş muşlar, daha sonraları faylar arasındaki alan çökmüş ve 
giderek 

taşınan alüvyal malzemelerle dolarak çevreden 
der· 

ınıeşmiştir. Dolayısı ile Boğazova Polyesi başlangıçta, 

noı:ınaı f d aylarla sınırlanmış bir graben havzasıdır. Kova a 
fayla rının atımlarının günümüzdeki görünür yüksekliği 200 m 

den fazladır. 

Karst jeomorfolojisi ile ilgili bölümlerde ayrıntılı 
•'"r· 

v ıminı"n kl d · açı an ıgı Boğazova Polyesi tabanında, daha önce

çalışmaları (K.ARANJAC leri 

". d 

kiı 
' 

Yapılmış olan jeofizik 

19 7 7) , vadi tabanında 

Silt gibi geçirimsiz ve 

ve sondaj 

yer alan bu çökellerin genelde 

Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller-



32 

den oluştuğunu, yer yer 200 metreyi aşan kalınlıklara ulaştı
ğını .. 

gostermiştir. Boğazova Polye tabanı halen kuzeyden 

güneye doğru, batıdan; Kavak Dere, Kayanaşı Dere, Kozluca 

Dere, 'l'espili Dere, Kocaboğaz Dere ve Kapız Dere, doğudan 
ise; Kapız De re, Güneyce Dere, Ahmetboğazı Dere, Kerimin 

Dere, Kesrnelieşik Dere, Direzkene Dere, şarlak Dere ve 

Kürekli Dere gibi nispeten büyük ondört mevsimlik akarsu ve 

birçok ku''çu"k d 1 1 d ld erenin getirmiş oldukları alüvyon ar a o u-
ruımaktadır. 

Boğazova Polyesini sınırlandıran fayların gerisinde 

Yükselen yamaçlarda, genelde asli şekillerini kaybetmiş fay 

dikliklerine rastlanmaktadır. Karstlaşma, tektonik ve düşey 
do' 

grultuıu hareketlerin belli periyodlarda tekrarlanması, bu-

radaki fay dikliklerinin deformasyonuna yol açan en önemli 

etkenler olarak görünmektedir. 

Boğazova Polyesi boyunca, doğudan ve batıdan eğimli, 
dik 

Yamaçlardan polye tabanına kavuşan akarsuların bazıları, 

taşımış oldukları sedirnent yükünü kendi vadilerinin uç 

noktasında, ova tabanı üzerinde biriktirer_ek, birikinti 

Yelpazeleri oluşturmuşlardır. Boyuna profillerinin eğimi 10° 

:Yi geçmeyen bu yelpazeler, kuzeyden güneye doğru, genelde 

Polye tabanının batı yamaçları önünde kümelenmişlerdir. Bunun 
nedeni . 

1 polyenın batı yamaçlarının nispeten daha dik oluşu ve 
dik 

Yamaçlar boyunca polye tabanına ulaşan akarsuların debi
ler· 

ının, polyenin doğu yamaçlarından kavuşan akarsuların de
b · 1 ı erinden du"şu"k d -egerde olmasındandır. 

Boğazova Polyesinin güney ucuna doğru yağışlı mevsim-
lerin 

sonunda yeraltı suyu seviyesinin yükselmesi ve çevreden 
"ad· 

ı tabanına doğru akan Kürekli Dere, Kapız Dere gibi akar-
sular ı' l b · k k" "k e ırço uçu derenin su miktarının artması sonucu 
<-3 '--2 

"'" 'lik bir alan bataklık haline gelmektedir. vadi en 
gUneyd Göl" · 1 e Kovada u ı e son bulur. 
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Eğirdir Gölü gibi Kovada Gölü çanağı da tektono-kars
tik kökenli bir oluşumdur. Su bilançosu genelde Eğirdir Gölü 

tarafından kontrol edilen Kovada Gölü (KARANJAC v. d. 1977; 

KOYUNCU, 1985), Kovada hidroelektrik santralleri için çekilen 

Sular' buharlaşma k d d 1 d ve arstik boşluklar an o ayı mey ana 
9elen su kay 1 · · d b" "k b' k ıp arı sonucu son 20 yıl ıçın e uyu ır su ay-

bına uğramış, su seviyesi giderek düşerek kuruma tehlikesiyle 

karşılaşmıştır (KARANJAC v.d. 1977· KOYUNCU, 1985; DE~İRMEN
ct, 1989) A , , f 1 .. · 'l ·1 ·1· · yrıntılı olarak karst jeomor o OJısı ı e ı gı ı 

bölü 1 m erde açıklanan bu durum karşısında Kovada Gölü kuzeyin-
de .. 

onceki yıllarda yapılmış olan çalışmalarda saptanan, 0-3 

rnetreıer arasındakı' go··1 · 1 · · derinlikleri, Bogazova Po yesının 
al" uvyaı dolgu ile kaplı tabanının en güney ucunu oluşturan, 

kara parçaları haline geçmişlerdir. Boğazova Polyesi boyunca 
Utanan . su ıletim kanalının Kovada Gölüne yaklaşık 500 m kala 
Yönünün d • · · · d 1 kt · k egıştırilerek güneybatıya yani Kovada hı roe e rı 

•antra11 · · d erıne doğru by-pass kanalı halınde akıtılması a, 

kanalın eskı' ğ k 1 ve günümüzde yata ının urumasına yo açmış 

bur ad a yer alan kara alanının oluşmasında etkili olmuştur. 
Eski "l 2 1 · k b' go tabanına ait bu kara alanı yaklaşık 1 km ' ı ır 
Yer k 1 ap amaktadır. Yağışlı devrelerde eski göl tabanı üzerin-
de olu•an d ·k · "k" .. "le yıg-ıl-~ erecı lerın getirdiği sediment yu unun go 
ınası · 1 1 e güneydoğuya eğimli küçük bir kıyı oku oluşmuştur· 
~ovada G"1·· ·· 1 · ıe u unun kuzey ucu, göldeki su seviyesinin aza ması ı 
berab er gelişmekte olan bataklık bir alanın da izlerini taşı-
maktadır. 

Kovada Gölü kıyıları ince bir örtü halinde killi, kum

lu, çakıllı, kavkılı unsurların oluşturduğu plaj ile kaplı-
dır Gö'l . . · ün güneyinde Denizaltı mevkiinde, kıyıdan gerıye 
do· 

gru 200-300 metrelik bir alan, plaj örtülerinin en geniş 
l'er k 

apladığı kesimi oluşturur. 

ni de 9Öl taraçları oluşturmaktadır. Gölün kuzeybatısında iki 

Kovada Gölü çevresinde görülen yer şekillerinden biri-
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kademe h 1 a inde, gölün güney ve güneydoğusunda ise tek 

kademeli olarak görülen gölsel taraçalar, göl seviyesinden 5 

ile 8 m yüksekte yer almakta ve içlerinde bol miktarda gölsel 

kavkılar bulundurmaktadırlar. Gölsel taraçlar konumları iti

bariyle, Holosen başından günümüze göl seviyesinde meydana 

gelen seviye oynamaları sonucu oluşmuşlardır. 

Kovada Gölü güneye doğru yaklaşık 1 km2'lik küçük bir 

alüvyaı ova ile karstik platolara doğru geçişlidir. 

ÇAYKÖY-AKDOGAN PLATOSU: Eğirdir gölünün güneydoğusunda 

Yer alan ve genel olarak 1000-1300 metreler arasında uzanan 

Plato görünümlü sahaya biz çayköy-Akdoğan Platosu adını ver
dik, Yer yer 1600 metrelere varan tepelik alanların da yer 
aldığı b k ·· ··ı u esim, daha güneyde yer alan ve Yuvalı-Sutçu er 

Platosu adını verdiğimiz karstik plato alanından; akarsu dre

najının yoğunluğu ve platoyu oluşturan kayaçların litolojik 

farklılıkları nedeniyle görünüm olarak ayrılmaktadır. 

Yapısal açıdan ele alındığında bindirmeler ve faylarla 

ka~ıb -u alanda, karbonatlı kayaçların meydana getirdigi te-

Pelik kesimler 

alçakta kalan 
tadır. 

klipleri, klipler arasındaki aşınıma uğramış 

arazi kesimleri ise pencereleri oluşturmak-

Plato, inceleme alanının kuzeyinde Göktaş köyü civa

rından haşlar, gilneye doğru batıdan Tepeli köyü, doğudan ise 

Dulup o - d agı eteklerinde, Karaköykayası Tepe mevki ine ka ar 
Olan 1 a anda adeta bir dik üçgen oluşturur. 

Çayköy-Akdoğan platosu üzerinde yer alan akarsuların 
Pek ğ ço u mevsimlik özellikte olup, yağışlı dönemlerde etkin 
01~aktadırlar. Bu akarsulardan kuzeyde Karakulak Dere ve 

lluetan D 1 t .. . 1 ere, p a o uzerınden aşındırıp, taşıdıkları unsur arı 

Eğirct · k ır GtSlüne a tarırken, daha güneyde yer alan akarsuların 
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aşındırıp, taşıdıkları alüvyal unsurlar, platonun batısında 

Boğazova Polyesi tabanında birikmektedirler. Muhtemelen daha 

önceki jeolojik devrelerde Yuvalı - Sütçüler 

bütün oluşturan çayköy Akdoğan platosu, 

platosu ile bir 

flüvyal aşınım 

süreçlerinin özellikle, kırık hatları v.b. zayıf direnç 

gösteren kesimlerde etkin olması sonucu, bugün üzerinde 

flüvyal etkinliğin son derece sınırlı görüldüğü ve daha çok 

karstik süreçler ile aşınımına devam eden Yuvalı - Siltçiller 

platosundan farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler plato 

üzerinde yer alan aşınım yüzeylerine ait kademeler ve farklı 

dirence sahip kayaçlar üzerinde kurulu vadi şebekelerinin çe

şitliliği ile kendini iyice göstermektedir. 

Çayköy-Akdoğan platosu üzerinde görülen aşınım yüzey

lerine ait parçalar genel olarak iki farklı seviyenin varlı

ğını göstermektedir. Topoğrafik profil serilerinde de gözle

nen bu seviyelerden yüksekte kalan parçalara 1400-1600 

metreler arasında, Akdoğan köyünün yaklaşık 2 km kuzeydoğu

sunda karbonatlı kayaçlar üzerinde rastlanmaktadır. Bu yüzey 

parçaları, Yuvalı Sütçüler platosu üzerinde yer alan aşınım 

yüzeyi parçaları ile seviye uygunluğu göstermektedirler. 

Arazinin yüksek kesimlerinde yer alan bu yüzeylerin korrelat 

depoları, yer yer inceleme alanının çukur kesimlerinde, ince

leme alanı dışında güneybatı ve güneye, Akdenize doğru geniş 

alanlarda yüzeyleyen, Orta üst Miyosen yaşlı denize! 

konglomeralardır. 

Daha alçak seviyedeki aşınım yüzeyi parçalarını oluş

turan kesimlere ise, 1000-1300 metreler arasında rastlanır. 

c;öktaş köyü doğusu ve güneyinde, çayköy'ün kuzeyinde, Akdoğan 

köyünün kuzeydoğusunda, Akdoğan köyünün 2 km doğusunda ve 

T.epeli köyünün güneybatısında uzanan alanlarda yer alan alçak 

seviyedeki aşınım yüzeyi parçalarının korrelat depoları ise, 

Boğazova Polye tabanını dolduran Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüv

yonlar olmalıdır. 



36 

çayköy-Akdoğan platosu üzerinde, Ağılköy'ün doğusunda, 

Çayköy•ün yaklaşık 2 km güneydoğusunda ve Oulup Dağı etekle

rinde yer alan Hacıörnerli Tepe doğusunda asılı vadiler göz

lenmektedir. Günümüzdeki vadi tabanlarından 20-30 m kadar 

yüksekte kalmış bu vadilerin tabanları kuru olup, arazinin 

yakın jeolojik geçmişte yükselme hareketlerine uğradığını ka

nıtlamaktadır. Aynı şekilde, Çayköy'ün doğusunda, kuzeydoğu

güneybatı doğrultuda uzanan polisiklik kökenli bir boğaz da 

buradaki arazinin son dönemlerdeki yükselirnini destekleyen 

kanıtlardandır. İçinden Kapız Deresinin aktığı bu boğazın 

yamaçları farklı eğim değerleri göstererek iki ayrı kademe 

oluştururlar. Boğazın üst yamaçlarını oluşturan birinci 

kademe, boğazın tabanına doğru 300-350 arasında değişen eğim 

değerleri gösterirken, boğazın alt yamaçlarının oluşturduğu 

ikinci kademe 100-900 lere varan oldukça dik eğim değerleri 

oluşturur. Kapız Deresi boğazının tabanında oldukça sık 

gözlenen eğim kırıklıkları, akarsu akışının yer yer ufak 

çavlanlar oluşturmasına neden olmuştur. sütün bu veriler ışı

ğında, yakın jeolojik geçmişte oluştuğu anlaşılan boğazı, 

antesedant boğaz olarak tanımlayabiliriz. 

Çayköy-AJcdoğan platosu üzerinde yer alan vadilerin 

yamaçları genelde simetrik özelliktedir. Yer yer zeminin 

direnç farklılıklarının belirgin olduğu yerlerde, asimetrik 

vadi şekilleri de göze çarpar (Ör: kuzeyde Güneyce Dere, 

güneyde Doğan Derenin vadilerinde olduğu gibi). 

Arazi üzerinde zeminin dirençsiz olduğu kesimlerde yer 

yer badlands şekillerine de rastlanmaktadır. Örneğin: Güneyce 

Derenin vadisinin güney yamaçları, seyelan etkisiyle oluşmuş 

bu gibi şekillerle kaplıdır. 

Çay köy-Akdoğan platosu, Çayköy' ün güneyinde yer alan 

ve kabaca kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan tabanı alüvyon-
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!arla kaplı bir flüvyo-karstik depresyon tarafından batıda, 

Boğazova Polyesine bağlanmaktadır. 

YUVALI-SÜTÇÜLER PLATOSU: !nceleme alanının en geniş 

bölümünü kapsayan ve litolojik özelliklerinden dolayı 

Üzerı'nde k k k' l · · es in, sarp topoğrafya şe ıl erının 

akarsu drenajının oldukça seyrek olduğu plato 

Yuvalı-Sütçüler platosu olarak adlandırdık. 

görüldüğü, 

sahasını, 

Yuvalı-Sütçüler platosu inceleme alanı içinde kuzey

den, Çayköy-Ak.doğan platosu, batıdan ise Boğazova Polyesi ve 

Kovada Gölü ile çevrili bulunmaktadır. Kovada Gölü güneyinde 

de benzer özelliklerle devam eden Yuvalı-Sütçüler platosu, 

genelde kuzeydoğudan güneybatıya doğru değişik kademeler 

oluşturarak, topoğrafya yüzeyinde dalgalı bir görünüm oluş

turmaktadır. Bu durum plato üzerinde kuzeybatı-güneydoğu yö

nünde uzanan fay hatlarının varlığıyl.a ilgilidir. 

Yuvalı-Sütçüler platosu kuzeyde, Dulup Dağı civarında 

ısoo-2000 metreler arasında yükseklik değerlerine ulaşırken, 

Kovada Gö'lu"-Kocadag- .. d - dog-ru hattının güney ve guney_ogusuna 

Yükselti değerleri 900-1000 metrelere kadar düşmektedir. 

İnceleme 

Yükselti 

alanının güneyinden A.kdenize doğru 

değerlerindeki bu düşüş, genelde 

da gitgide azalan 

tüm Toros kuşağı 

boyunca devam 

Kuvaterner'deki 

kuşağının 

etmektedir. Bu durum, Pliyosen sonu ve 

düşey doğrultulu hareketler sonucu, Toros 

iç kısımlarındaki dağlık alanları oluşturan 

kesimlerde yükselme ve genel bir kubbeleşme, buna karşılık 
'roros ku - . - dog-ru olan şagının gUneyinde Akdeniz çanagına 

kesimlerin ise bükülme ve eğimlenmesi olayı ile 

(DARJ<oT v.d., 1951; BENER, 1965; ARDDS, 1969, 

ERİNÇ, 1970, 1982; ATALAY, 1987). 

açıklanabilir 

1979a, 1979b; 

Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde kuzeyden güneye 

Direzkenebeli Dere, Kesmelieşik Dere, Kuru Dere, Di-
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rezkene Dere, Yarpuzlu Dere, şarlak Dere, Kürekli Dere, Sorlu 

Dere, Küçükergenli Dere, çatağılkapızı Dere, Kızılöz Deresi, 

Şeker Dere, Gökpınar Deresi, Kemer Dere, Mersinliboyun Dere, 

Gökdere z · k d · ı engı deresi, Şarderesi, Bağırsa eresı, 

Zinarderesi gibi genelde birçoğunun zayıf akış özellikleri 

gösterdiği mevsimlik akarsular bulunmaktadır. Bu akarsular 
kimi yerde dar ve gelişme gösterememiş vadi yataklarında 

akarlar. Karbonatlı kayaçlar içinde açılmış vadi yatakları, 

"V" profilli vadi şekilleri gösterirken, aşınıma dirençsiz 

kayaçlar ile karbonatlı kayaçların kontak noktaları boyunca 

akan akarsular, asimetrik vadi şekilleri oluşturmuşlardır 

(Ör: Yuvalı - Sütçüler platosunun doğu ve güneybatı kesimle

rinde görüldüğü gibi). 

Plato üzerinde vadi şekilleri dışında göze çarpan 

şekillerden biri de sel yarıntılarıdır. Seyelan etkisi ile 
genelde - · l · çlar aşınıma dirençsiz kayaçlar ve egım ı yama 

Üzerinde görülen bu şekiller, kuzeyden güneye doğru; Dulup 

Dağı doğu yamaçlarında, Aksak köyünün kuzeydoğusundaki alan
larda K l .. .. .. 2 km ' ızı Tepenin batı yamaçlarında, Yuvalı koyunun 

güneydoğusundaki yamaçlarda, Kocadağ' ın kuzeydoğusunda yer 

alan Eskisar Uvalası taban dolgusu üzerinde ve Taşpınar köyü

nün kuzeydoğu, doğu ve güneydoğusundaki yamaçlarda dikkati 

Çekmektedirler. 

Yuvalı-Sütçüler platosunda değişik yükselti kademele-
r'. 
ıncte, aşınım yüzeyi parçalarının varlığı tespit edilmiştir. 

Platonun kuzeyinde Dulup Dağı çevresinde 2050-1950 metreler 

arasında uzanan aşınım yüzeyi dışında, 1700-1200 metreler 

arasında uzanan ikinci bir aşınım yüzeyi seviyesi ayırt edil
"1iştir. 

2050-1950 metreler arasında yer alan aşınım yüzeyinin, 

inceleme alanında yapılan profil analizleri, saha çalışmaları 
"e b"l 90 o gede yapılan çalışmalar (EROL, 1984, 1987, 1989, 19 a, 



39 

l991) dikkate alınarak, Orta Miyosen yaşında olabileceği dü

şünülmektedir. 

1700-1200 metreler arasında .uzanan ikinci aşınım 

Ylizeyi seviyesi ise, Yuvalı-Sütçüler 

güneybatıya doğru, kademeler halinde 

platosunun kuzeyinden 

alçalıp, eğimlenerek 

Uzanmaktadır. 

(EROL, 1984, 

Bu yüzeyin yine 

1987, 1989, 1990a, 

bölgede yapılan çalışmalar 

199la) dikkate alınarak Üst 

Miyosen yaşında olabileceği, yüzeyin Miyosen sonrası 

dönemlerde gelişen faylanmalar (özellikle kuzeybatı-güneydoğu 

Yönlü faylanmalar) sonucu parçalanarak kademeler oluşturduğu, 

Pliyosen sonu ve Kuvaterner dönemlerindeki düşey doğrultulu 

hareketlerin etkisi ile kabaca güneye, Akdeniz'e doğru eğim

lendiği söylenebilir. 

Gerek Orta Miyosen, gerekse üst Miyosen aşınım yüzey-

lerine aı· t k l t d 1 d k · k alanlarda ve orre a epo ar, çevre e ı çu ur 

özellikle güneyde, Antalya havzasında depolanan 

masyonunun konglorneratik seviyeleridir. 

Gökdere For-

Neotektonik dönemdeki düşey doğrultulu hareketlerin 

önemli kanıtlarından olan asılı vadiler ve akarsu taraçaları, 

Yuvalı-Sütçüler platosunun değişik kesimlerinde bulunmakta

dırlar. 

Asılı vadiler; kuzeyden güneye doğru, Dulup Dağının 

batısında, Aksak köyünün batısında, yuvalı köyünün batısında, 
Akbelenli köyü güneydoğusunda, Taşpınar köyünün kuzeydoğusun

da, Karadiken köyünün güneydoğusunda, Sütçüler ilçesine bağlı 
Yenimahalle k"" ·· ·· Su""lu""kgo··1u·· Tepenin oyunun kuzeybatısında, 

kuzeybatısı ve güneyinde, Sütçüler ilçesinin kuzeydoğusunda 
Uzanan tepelik alanın üzerinde yer almaktadırlar. Asılı vadi

ler birçok kesimde asli konumlarını kaybederek eğimlenmişler
dir. 
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Akarsu taraçaları ise, özellikle platonun doğu ve 

batısındaki çukur kesimlerde gelişmiş akarsu vadilerinin ke

narlarında yer alan birikim şekiller indendir. Taraçalardan 

bazılarının iki, hatta ilç değişik kademe oluşturdukları gö

rUlmektedir (ör: Yuvalı köyünün doğusunda yer alan vadinin 

taraçaları). 

Gerek asılı vadilerin konumlarındaki değişiklikler, 

gerekse akarsu taraçalarındaki seviye farklılıkları, çarpılma 

ve eğirnlenmeler, arazinin son dönemlerde de aralıklı olarak 

Yiikselme hareketlerine uğradığını kanıtlamaktadır. 

Yuvalı-Sütçüler platosunda dikkati çeken diğer birikim 

şekillerine örnek olarak, birikinti y.elpazeleri ve yamaç dö

küntülerı' g" t 'l b . 1 . os erı e ı ır. 

Plato üzerinde başlıca iki yerde görülen birikinti 

Yelpazeleri, (Serpil köyü güneydoğusundaki Kurucaova Uvalası 
tabanı ·· · ·· ·· d uzerınde ve Taşpınar köyü kuzeybatısında), günumuz e 

kuru vadi özelliğinde olan vadilerin, yakın bir geçmişte 
Yataklarındaki akarsuların taşıdıkları alüvyal malzemeyi 

karstik 1 ova tabanlarına yığmaları ile oluşmuşlardır. Ha en, 

Yağışlı mevsimlerdeki seyelan etkisi ile çevreden toplanan 

alüvyaı malzemeler, 

eklenmektedir. 

zaman zaman birikinti yelpazeleri üzerine 

. Plato üzerinde, dik yamaçlardaki karbonatlı kayaçların 
Çöz··1 u erek parçalanması sırasında meydana gelen çeşitli boyut-

ta ve genellikle köşeli unsurlardan oluşmuş enkaz, yerçekimi 
etkis · · 1 ··k·· t"" ı ı e yamaçların eteklerinde üst üste yığılarak do un u 
Yı' gınıarı oluşturmuşlardır. Yamaç döküntüsü adı verilen bu 

Yerşekilleri, Dulup Dağının doğusunda; Direzkenebeli Dere 

~adisinde Dulup Dag'ının Yeniköy'ün k ' batı eteklerinde ve 

U~eybatısında yer almaktadırlar. 
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2. KARST JEOMORFOLOJISI 

İnceleme alanının jeolojik ve jeomorfolojik özellikle

rini birimlere ayırarak, önceki bölümlerde kısaca açıklamaya 

çalıştık. İncelememizin asıl konusu olan karst jeomorfolojisi 

ile ilgili çalışmalarımızı bundan sonraki bölümlerde ve be

lirli bir sistematik içerisinde inceleyeceğiz. 

2.1. Karstlaşma ve Karstlaşmaya Etki Eden Faktörler 

Yeryüzünde karstik alanlar, bu alanlardaki karstlaşma 

olayları ve karstlaşmaya etki eden faktörler çok çeşitlidir. 

Karstik bölgelerde karstlaşmaya neden olan etkenlerin deği

şiklikler göstermesi, karst konusunda farklı bölgelerde ça

lışan araştırıcıların, karstlaşmaya etki eden faktörleri de 

farklı guruplara ayırarak sınıflandırmalarına neden olmuştur. 

Karstlaşmaya etki eden faktörler, incelemesi yapılan 

alanın bulunduğu çevrenin değişik birçok özelliğine bağlı 

olarak önem sıralarını değiştirebilmektedirler. Bu bakımdan 

incelememize konu olan karstik alanın özellikleri ve çevre 

koşullarını dikkate alarak, burada yer alan karstlaşmayı aşa

ğıda sıraladığımız guruplandırma çerçevesinde inceleyebi

liriz i 

1- Litolojik ve Yapısal Faktörler 

2- Jeomorfolojik Faktörler 

3- İklim Faktörü 

4- Toprak ve Bitki örtüsü Faktörü 

5- Zaman Faktörü 

6- ~arstlaşma-Akirsu 
Özellikleri 

2.1.1. Lltolojlk ve Yapısal Faktörler 

İlişkileri ve Yeraltı suyu 

Karstlaşmanın oluşabilmesi için en önemli ve temel 

şartlardan birisi; eriyebilen bir kayacın varlığı, dolayısı 
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ile kayacın litolojik özelliğidir. Ayrıca karstik alanlarda 

Yer alan tabakalar, kırık hatları (diyaklazlar, faylar) gibi 

Yapısal süreksizlikler ile kıvrımlar ve inceleme sahasını 

etkileye d" ~ k · n uşey dogrultulu hareketler karstik gelişimde et ı-
li parametreleri oluşturmaktadırlar. 

Karstlaşmaya uygun eriyebilen kayaçların stratigrafik 

konumlarını, oluştukları ortamı, kimyasal ve petrografik bi

leşimlerini içeren litolojik özellikler, bölgeden bölgeye ve 

hatta aynı bölge içinde kısa uzaklıklar arasında dahi fark

lılıklar göstermektedir. Bu durum doğal olarak adı geçen ke-
simle d . . .. r e karstlaşmanın ve karstik şekıllerın gelişimlerının 

de farklı olmalarına yol açmaktadır. 

Herhangi bir karst alanında, karstlaşmaya uygun karbo-
natıı 

yayılımları, tabaka kalınlıkları, bu kayaçların 
tab k a aları alttan ve üstten sınırlayan geçirimsiz formasyon 

serilerinin varlığı veya yokluğu, karst taban seviyesinin 

konumu gibi kavramları oluşturan stratigraf ik konum ve 
karst"k f · ı kayaçların oluştukları ortamı yansıtan asıyes 
Öze1ı·k · d ı leri, karstlaşmanın gelişimi ve yoğunluğu üzerın e 
etkili 1 o an parametrelerdendir. 

İnceleme alanı üzerinde yer alan karbonatlı kayaçlar, 
değ· 

ışik kalınlık ve yayılış özellikleri göstermektedirler. 

Ayrıca bu kayaçlar üzerinde gelişen karstlaşma, 

farklı kesı· mlerı· nde 1 değişik seviyelerde yer a an 

kayaçıarca karst taban seviyesi oluşturulmak 
kontrol altında tutulmaktadır. 

İnceleme alanındaki karbonatlı kayaçlar 

arazinin 

geçirimsiz 

suretiyle 

içinde en 

fazı a kalınlığa sahip birimi, Alakilise Formasyonuna ait 
deniz el k · 1 ıreçtaşları oluşturmaktadır. Batı Toros' ar 

1000-1500 metreler arasında değişen kalınlıklara 
•ahip b b. . . 1 nda u ırırn, ınce eme alanında 100-800 metreler arası 
değ· 

1Şen kalınlıklara ulaşmaktadır. 
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İnceleme alanı içerisinde en fazla yayılıma da sahip 

olan Alakilise Formasyonuna ait kireçtaşları üzerine jeolojik 

devirler boyunca birçok formasyon yerleşmiş olmasına rağmen, 

bu kayaçlar bölgede gelişen tektonik aktivite ve aşınım olay

ları sonucu günümüzde, çıplak arazi halinde en yüksek kesim

leri oluşturmaktadırlar. 

Gerek formasyon kalınlığı, gerekse yayılım alanının 

genişliği karstlaşma açısından son derece elverişli olan 

Alakilise Formasyonuna ait kireçtaşları üzerinde gelişmiş 

karstik şekiller, formasyonun kalınlığının arttığı kesimlerde 

yoğunlaşmakta (ör: Dulup Dağı çevresi ve güneyi, Akgöynük 

Tepenin çevresi, Kocadağ'ın 

olduğu gibi) r dolayısı ile 

çevresi ve Kovada Gölü güneyinde 

bu kes imlerde r tabandan karstı 

sınırlayan ve karst taban seviyesini oluşturan geçirimsiz 

formasyonların, diğer kesimlere oranla, buralardaki karstlaş

mayı daha derinlerde kontrol edebilmeleri mümkün olmaktadır. 

Karst taban seviyesini oluşturan geçirimsiz formasyonların 

üzerinde yeterli kalınlığa ulaşamayan Alakilise Formasyonuna 

ait kireçtaşları ise karstik şekillerin çeşitliliği ve 

gelişimi yönünden olumsuz özelliklere sahip kesimleri oluş

turmuş, buralarda karst derinlemesine gelişme olanağı bula-
' 

roamıştır (Ör: Çayköy-Akdoğan platosu, Sütçüler ilçesinin ku-

zeyindeki kesim, Köyyeri mahallesinin batısı ve güneyinde 
olduğu gibi) . 

İnceleme alanı içerisinde Alakilise Formasyonuna ait 

kireçtaşları dışında yer alan karbonatlı kayaçlar, birçok 

parametre yanında, stratigrafik konum özellikleri nedeniyle 

de karstlaşrna açısından elverişlilik oluşturmaktadırlar. 

Buna karşılık bazı karbonatlı kayaçlar bölge genelinde 

karstlaşma için uygun kalınlıkta olmalarına rağmen, inceleme 

alanı içinde, gerek yayılım alanlarının darlığı, gerekse 

kalınlıklarının düşük değerler oluşturması sonucu, karstlaş

manın gelişimine olanak vermemektedirler (Ör: oulup Dağı 
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kuzey eteklerı· S • k k"" ·· b t ·· · d yer alan Bey-, agra oyu a ısı ve guneyın e 

dağları Formasyonuna ait kireçtaşları). 

Bazı formasyonları 

Yayılım alanları bulsalar 

oluşturan karbonatlı kayaçlar ise, 

dahi, gerek formasyon kalınlıkla-
rının d" .. · 1 uşuk oluşu, gerekse kimyasal bileşimlerinın fark ılaş-
rnası so 1 · 1 · d nucu, karstlaşmanın gelişimi açısından e verış ı e-
ğildirler. 

bazı lapya 
Bu kayaçların üzerinde ancak, yamaç dolinleri ve 

çeşitleri gelişebilmektedir (Ör: Yuvalı köyünün 
Çevresi o · d , rtakızıl Tepenin batısı ve Kocadağ'ın kuzeyın eyer 

alan Menteşe Formasyonunu oluşturan dolomitik kireçtaşları). 

Bölge genelinde büyük kalınlıklara ulaşan Gökdere For-
rnasyonu gı" bı" d · · oloı' ik enizel konglomeratik kayaçlar ıse, JB 

Özellikler b""l"" ·· d "b" genel olarak o umun e de açıklandığı gı ı, 

karst "k .. 1 ozellikte olmalarına rağmen içerdikleri çakılların ve 
Çiment . . 0 rnactdelerının farklı orijinli olmaları, CaC03 oranı 

saf olmamaları sonucu yüzeysel karstik açısı d n an yeter ince 
Şek" 
" 1llerden çok yeraltı karstik şekillerin gelişimine uygun 

Ozellikler taşımaktadırlar. Bu nedenle inceleme alanında sı
nırlı yayılıma sahip ve yeterli kalınlığa ulaşamamış Gökdere 
Fornı 

asyonu, karstik şekiller yönünden de sınırlı örnekler 

•unar (Ör·. t e 'nı· n Yukarıgökdere köyünün güneyi, Katmer ep 
kuze · 

Yı, Sağrak köyünün güneyi ve Sütçüler ilçesine bağlı 
Yen· 

ımahalle'nin batısındaki alanlar). 

. Diğer karbonatlı kayaçlar ise, inceleme alanındaki ge-
Çırims · 'ft 

ız formasyonları oluşturan melanj serilerinin ve rı 
Ç8keıı · . · 

erının bünyelerinde yer alan, gerek bileşimlerı, 
9ereks k . 

e alınlık ve yayılımları açısından, karstik şekillerın 
9eli•. . 

~ımıne elverişli olmayan kayaçlardır. Bu kayaçlar 
Üze · 

rl.nde seyrek olarak basit lapya şekilleri gözlenmektedir 
(Ör: ç k"" Akd • . .. yakın ay oy- ogan Platosu, Sipahiler köyi.ınun 

Çe17reıe · s · h · k lan rı ve ıpa ıler köyü-Siltçüler ilçesi arasında a 

aıanıarda görüldüğü gibi). 
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İnceleme alanındaki karbonatlı kayaçlar üzerinde ge

lişen k arstlaşrnayı sınırlandıran ve karst taban seviyesini 

oluşturan geçirimsiz birimler; Yılanlı Grubunu oluşturan 

kayaçlar, Ispartaçay Formasyonunu oluşturan kayaçlar, ofiyo

litik kayaçlar ve Söbütepe Formasyonunu oluşturan kayaçların 

meydana getirdikleri ve kısaca 

dırı lan kayaç topluluklarıdır. 

rift çökelleri olarak adlan

Adı geçen bu geçirimsiz bi

karstlaşrnayı, karst taban rimler 
' inceleme alanındaki 

oluşturarak kontrol etmektedirler. Bu birimlerin seviyesi 

inceleme alanı üzerinde farklı seviye ve konumlarda bulunma
ları k b ' ar onatlı kayaçların üzerlerindeki şekillerin geli-

Şimlerini de farklı etkilemekte, yeraltı su seviyeleri, bu 
geç .. ırımsiz kayaçlara bağımlı olarak yerel seviyeler oluştur-

maktadırlar. 

muş 

Araştırmalara göre, yeryüzünde denizel fasiyeste oluş

karbonatlı kayçlar, tatlısu fasiyesinde oluşmuş 
karbon tl tk' a ı kayaçlara oranla karstlaşma açısından daha e ın 
litoı · · ı 0 Jı eri oluşturmaktadırlar (JENNINGS, 1985) · 

İnceleme alanında yer alan karbonatlı kayaçların 

karbonatlı kayaçlardır . tama.. ,ı ı deniz el fasiyeste 

hemipelajik 

oluşmuş 

ve neritik özelliklere sahip bu Ancak pelaj ik 
k ' 
ayaçıarda, yanal ve dikey fasiyes değişimlerinin kireçtaşı 

düzeyler' · f 'k e ının bileşimlerini etkilediği (petrogra ı v 
kimy 1 asa bileşimde görülen farklılıklar) ve bu nedenle 

karstlaşmada etkili olduklarını söyleyebiliriz. 

Karstlaşmanın temel şartı olan, eriyebilen bir kayanın 
Varı • · k ıgı prensibi, litolojik özellikleri araştırılan karstı 

alanlarda öncelikle karstik kayaçların kimyasal bileşimleri
nin b"l ı inmesini gerekli kılmaktadır. 

Bilindiği gibi doğada karstlaşmaya ve karstik şekille
l:'in gelişimine en uygun kayaçları kireçtaşları (CaC03) oluş-
turnıaktadır. Karstik bölgelerde karstlaşmaya uygun karbonatlı 
kay açıarda CaC03 oranı, % 90'ın üzerindedir. caco3 oranının 
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% 60'ın altına düştüğü kesimlerde, karstlaşma ve karstik 

şekillerin gelişimi, yoğunluğunu ve şiddetini kaybeder. 

Karstlaşmada, karbonatlı kayaçların içerdiği ve karst

laşmanın gelişimini etkileyen caco3 dışında, kayaçların 

yapılarındaki Mgco
3 

oranı da önemli bir faktördür. MgC03, 

CaC03'e oranla daha çabuk erir. Dolayısı ile yapısında MgC03 

bulunan dolomit (CaMg(C03 ) 2 ) ve dolomitik kireçtaşları, 

kireçtaşlarından daha dirençli olmalarına rağmen, 
k' ıreçtaşlarına oranla daha çabuk erimektedirler. Böylece 

dolomit ve dolomitik kireçtaşları üzerinde gelişen lapya gibi 

küçük yüzeysel karstik şekiller henüz oluşum aşamasında iken, 
ÇÖ "l zu rne olayları sonucu süratle tahrip olurlar. Dolomit ve 

dolomitik kireçtaşları üzerinde bu nedenlerle, yüzeysel 

karstik şekillerden çok, yeraltı karstik şekiller gelişme 
göstermektedir (CASTANY 1969; YALÇINLAR, 1969; ERİNÇ, 1971; 

SWEETING, 1973; JENNINGS, 1985; ÜŞENMEZ, 1985; WHITE, 1988; 

ÖZTAŞ, 1988; FORD v.d., 1989). Ayrıca karbonatlı kayaçların 
Yapılarında fazla miktarda yabancı maddeler (Ör: Kil) 

bulunması da karstlaşmaya engel oluşturmaktadır (İNANDIK, 
19 62; BENER, 1965; ERİNÇ, 1971; GÜNEYSU, 1987) · 

İnceleme alanı ve yakın çevresinde kayaçların yapıla

rında içerdikleri caco
3 

ve Mgco
3 

oranları da değişiklikler 

göstermektedir (Tablo 1). Tablo l'de de görüldüğü gibi ince

leme alanının karstlaşmaya uygun karbonatlı kayaçları genelde 

~esozoyik yaşlı kayaçlardan meydana gelmiştir. İncelememizin 
Odak noktasını oluşturan, yoğun karstlaşma 

karstik şekillerin görüldüğü birimi, Alakilise 
ait d . enızel kireçtaşları oluşturmaktadır. 

ve gelişmiş 

Formasyonuna 

Bu birim, % 60' ı aşan ve genelde % 90' ın üzerinde 
Caco · k' l' · 3 ıçeren ımyasal bileşimiyle karstik şekillerin ge ışı-

Inine uygun özelliktedir. Ancak başta da söylediğimiz gibi' 

kimyasal bileşimi karstlaşmaya uygun olmasına rağmen, 
P9 trografik özellikler, stratigrafik konum vb. parametrelerin 

farklılıkları sebebi ile, inceleme alanında Alakilise 
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formasyonu üzerinde her kesimde, yoğun karstik şekiller 

gözlenememektedir. 

Tablo l'de açıklandığı gibi Alakilise Formasyonuna ait 

kireçtaşları üzerinde Dulup Dağı çevresinde (Örnek No: 4-8), 

Yuvalı köyünün kuzeybatısında 
(Örnek No: 

(Örnek Na: 

5), Kovada Gölü 

12-13) ve Kovada 

yer alan Alıçdağı T. çevresinde 

doğusu ve Kocadağ çevresinde 

Gölü güneyinde (Örnek Na: 17) 
yo· gun karstlaşrna ve karstik şekiller görülürken, yine aynı 

formasyona ait kireçtaşları üzerinde; Direzkenebeli Derenin 

Vadisinin yamaçlarında {Örnek No: J), Aksakköy'ün batısı ve 

kuzeybatısında (Örnek No: 6-7), Kovada Gölünün batısında 

(Örnek No: 15) ve Sütçüler ilçesinin kuzeybatısında yer alan 

Şarcteresi 'nin vadisinin yamaçlarında (örnek No: 18) olduğu 

gibi karstlaşmanın şiddetini kaybettiği, karstik şekillerin, 

karakteristik şekil oluşturamadıkları gözlenmektedir. 

Karstlaşmanın yeterince gelişemediği bu kesimlerden 

aldığımız kaya örneklerinin jeokimyasal analizleri sonucunda, 
bazı örneklerde 
k' 

Alakilise Formasyonunu oluşturan 

ıreçtaşlarının bileşimlerindeki CaC03 oranının düşerek, 

Mgco3 oranının arttığı, dolayısı ile bu kesimlerde 

k' ıreçtaşlarının dolomitleşme özelliği gösterdiği görülür 

(Örnek No: 3-6-15). Bazı kesimlerde ise, kayacın yapısında 

kiıı· ı unsurlar ve/veya erimeyen yabancı maddeler bulunmakta-

dır (Örnek No: 6-7-18), 

' ' 
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Tablo 1: Kovada Gölü Doğusu ve Yakrn Çevresinde Yer Alan Karbonatlr Kayaçların Kimyasal ve Petrografik Özellikleri 

KİMYASAL BiLE,f{M DOKU BİLEŞENLERİ 

eac(;.j MgCOJ Dl ER Karbona! Tane Aç•k 
FORMASYON ADI ALINDIÖI YER (% (%) Çamuru Tipi Gözenek KAYA TÜRÜ KARSTLAŞMA 

Neritik Kçt. (K226a) EOirdir İrçesi Batısı 90.70 1-25 7.97 Mikrit % 15 Fosil %3 Seyrek Biyomikrit Kısmi Karst 

Yılanlı Grubu (fız)Ka) Mdajan Köyü Kuzeydoğusu 6i".54 31.14 1.22 Mikrit . %4 Kireçli Dolomit Kısmi Karst 

AJaki!ise Formasyonu {J-K) Oiıezkenebeli Dere 55.10 40.75 4.07 Mikrit . %3 Kireçli Dolomit Kısmi Karst 
Vadi Yamacı 

Alak\lise Formasyonu (J-K) Bozbuıun Tepe Güneydoğusu 07.22 1.88 10.90 Mikrit % 15 Fosil %8 SeyrekBiyomikril Kçt. Yoğun Karst 

AJakilise Formasyonu (J-K) Alıçdaı)ı Tepe Batısı 9-033 1'6 8.21 Mikrit % 5 Fosil %2 Dismikrit Kçt. Yoğun Karst 

Alakilise Formasyonu {J-K) Msakköy Kuzeybatısı 87 22 2AO 10.38 Mikrit % 10 Pellet %3 Dolomitli Pelmikrit Kçt. Kısmi Karst 

Nakifise formasyonu (J-K) AAsakköy Batısı 89.00 1 88 9.12 Mikıil % 20 Fosil %3 Oolomitli Blyomikrit Kçt. Kısmi Kaıst 

Alakilise Formasyonu (J-K) Armutluyurt Tepe Güneyi 90-78 1 67 755 Mikrit . %4 Oismikrlt Kçt. Yoğun Karst 
Sparit 

Menteşe Formasyonu (R32-3) A;mutluyurt Tepe Güneybatısı 5696 "'·" 250 Mlkrit %25 %3 Dolomitik İntramikrit Kısmi Karst 
İntraklast Kçt 

Pelajik Plaket KÇ1. (R2_3a3) Sipahiler Köyı.i Batısı 94 34 156 4. 10 Mikrit % 30 Fosil %2 Seyıek g;yomikrit KÇ1. Kısmi Karst 

Menteşe Formasyonu (R32-3) Eskis.ar Uva\ası Doğusu 6586 31 97 2. 17 Mikıil %30 %5 Dolomitik İntramikdt Kısmi Karst 
İntraklast Kçt. 

Alakllise Formasyonu {J-K) A;mutlusivıi Tepe Doğusu 90-78 1.46 7.76 Mikrit "IO. 10 Fosil "' Oismikıit Kçt. Yoğun Karst 
Sparit 

Alakilise Formasyonu (J-K) Kocadağ Güneybatısı 92 56 '88 556 Mikıit % 50 Fesli %2 İstiflenmiş Biyomikrit Yoğun Karst 
Kçt. 

Pe!ajik Kçt Kaımaşası İR2.3aS) Torlu Tepe Kuzeyı 45.39 o" 54 20 Mlkıit % 10 Fosil %2 Seyrek Biyomikrit Kçt. Kısmi Karst 

Alakilise Formasyonu (J-K) Kovada Gblu Battsı 55 18 43.36 1-46 Spaıiı %3 Kiıeçli Dolomit Kısmi Karst 

Menteşe Formasyonu (R32-3) Denizaltı Mvk. Doğusu 0078 3" 5.78 Mikrit %3 Do1omit1i Oismikrit Kçt. K•smi Kaıst 
Spaıit 

Alakilise Formasyonu (J-K) Kovada Gölü Güneyi 6900 1.35 965 Mikrit % 60 Fosil %2 istiflenmiş Biyomikıit Yoğun Karst 
Kçt. 

A1akilise Formasyonu \JK) Şarderesi Vadi Yamaçları 90.78 1. 14 808 Mikrlt % 30 Fosil %2 Seyrek Pelbiyomlkrit Kısmi Karst 
'lb \O Pellet Kçt. 

... 
"' 
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İnceleme alanında yaygın ve gelişmiş karstlaşmanın 

görüldüğü Alakilise Formasyonu dışında, farklı parametrelerin 
etk' . ısı altında karstlaşmanın gelişemediği veya az geliştiği 

karbonatlı kayaçlar da bulunmaktadır. Bu kayaçların hemen 

hepsindeki ortak özellik, 

karstlaşmanın gelişebileceği 
çalışma 

kalınlıkta 

alanı içerisinde 

olmamaları ve/veya 

birimler tarafından geçirimsiz formasyonların 
taband an sınırlandırılmış 

oluşturduğu 

olmalarıdır. Ayrıca bu kayaçların 

içlerinde yer 

oranla, genelde 
alan oranları, Alakilise Formasyonuna 

düşük değerler göstermektedir. 

İnceleme alanı üzerinde karstlaşmanın gelişemediği 

veya kısmen geliştiği karbonatlı kayaçlar Tablo 1 'de 

görülmektedir. Bu kayaçların mostra verdiği, farklı 

kesimlerden alınan örneklerin jeokimyasal incelemelerinde; 

Armutluyurt Tepenin güneybatısında ve Kocadağ' ın kuzeyinde' 

E:skisar Uvalasının doğusunda yer alan Menteşe Formasyonuna 

ait karbonatlı kayaçların (Örnek No: 9-11) kimyasal 

bileşimlerinde içerdikleri caco
3 

oranının düştüğü, MgCD3 
0ranının tt ğ k. dolamı' tı' k özellik ar ı ı ve ıreçtaşlarının 

kazandığı görülmektedir. 

İnceleme alanı üzerinde karstlaşmaya uygun olmayan ve 

9eçirı'msı'z f 1 · ·sı'nde yer ormasyonları oluşturan birim er ıçerı 

Yer karbonatlı kayaçlardan oluşmuş mostralar da 

bulunmaktadır. Önemli bir kalınlığa ve yayılıma sahip olmayan 
bu k ayaçlar, kimyasal bileşimleri bakımından CaC03 oranı 
dü Ü ş k, MgC03 ve/veya yabancı madde oranı yüksek değerler 
Dlu•t ~ urmaktadırlar. Bu durum Yılanlı Gurubunu oluşturan 

kayaçlar içinden, Akdoğan köyünün kuzeydoğusundan alınan 
örnek (Örnek No: 2) ve Ispartaçay Formasyonunu oluşturan 
kayaçlardan Torlu Tepenin kuzeyinden alınan örneklerde (Örnek 
»o: 14) kendini göstermektedir. Bu kesimlerde karstlaşma, 

birkaç lapya şekli dışında gelişme gösterememiştir. 

Bilindiği gibi, karbonatlı kayaçların petrografik 

Özellikleri ile karstik şekillerin oluşumu ve gelişimi 
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arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Karst konusunda 

çalışan araştırıcılarca yapılan 

karbonatlı kayaçların dokusal 

karbonat çamuru (matriks), tane 

gözeneklilik (porozite) gibi 

araştırmalara göre, 

bileşenlerini oluşturan 

tipi (allokem'ler) ve 

kavramların değişik 

özelliklerine bağlı olarak karstlaşrna, dolayısı ile karstik 

şekillerin gelişimi hız kazanmaktadır (BENER, 1965; CASTANY, 

1969; ERİNÇ, 1971; EROSKAY, 1978; SİPAHİ, 1984; JENNINGS, 

1985; NAZİK, 1985, 1992; ÖZTAŞ, 1988; WHITE, 1988; PFEFFER, 

1989) · Bu araştırmalardan kısaca şu sonuçların ortaya çıktı
ğını görürüz: 

1- Mikritik dokuya sahip karbonatlı kayaçlar, sparitik 

dokuya sahip karbonatlı kayaçlardan daha fazla erimekte
dirler. 

2- Dismikritik yapı karstlaşmanın gelişmesi yönünden 

daha uygun özelliğe sahiptir. 

3- Karbonatlı kayaçların dokularında yer alan 

allokem'ler {fosil, oolit, intraklast, pellet) erimeye uygun 

ortam oluşturmaktadırlar. 

4- Karbonatlı kayaçların yeniden kristallenmeleri (re

kristalizasyon), kayaçların saflaşmalarına neden olduğundan, 

bu gibi kayaçlarda erime, dolayısı ile karstlaşma artmak

tadır. 

5- Karbonatlı kayaçların yapılarında bulunan kil, mil 

gibi yabancı maddelerin oranı arttıkça geçirimlilik azaldı

ğından, bu gibi kayaçların karstlaşmaya uygunluğu da azalmak

tadır. 

6- Karbonatlı kayaçların yapılarındaki açık porozite 

oranı arttıkça, geçirimlilik ve karstlaşma da artmaktadır. 
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Foto 1: Seyrek Biyomjkrit Ket. 

Mikrltik kütle içerisinde fosiller ve yeniden 
krıstallenme sonucu, ikincil kalsit kristalleri ile 
doldurulmu' çatlaklar görülüyor. Çatlakların 
ıçerısinde yer yer yapraOımsı kalsit kristalleri 
var ince kesit orneOinin % 4ô'ını oluşturan 
çatlaklar duzensiz saçılmış ve inceden kalına 
doQru uç farklı genişlik gösteriyorlar. Kalın olan 
çatlak içerisinde spari kalsit kristalleri gelişmiş. 
Açık porozite; % 3'ten az (ôrnek No: 1). 

Foto 2: ıs;rec!i Dolomit 

Mlkrltlk ana kütle içerisinde yer alan; şeker 
dokulu, eş taneli, yarı öz şekilli dolomit kris· 
tallerl görülmektedir. Olasılıkla dolomltleşme 
hızlı gelişmiştir. Boşlukların yer yer killerle 
doldurulmuş oldu('ıu bu ince kesitte, açık 
porozlte oranı; % 4 civarındadır (Örnek No: 2) 
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Foto 3: Kirecli Dolomit 

Mikritik ana kütle içerisinde yer alan; irili ufaklı 
tanelerden oluşmuş dolomit krlıtalleri 
görülmektedir. ince kesitin tamamında ona 
taneli kristaller çoOunluktadır. FotoOrafta da 
görüldüğü gibi ince, düzensiz çatlaklar, taneler 
arasında saçılmış haldedir. Açık porozite oranı; 
% 3'tür (Örnek No: 3). 

Foto 4: Seyrek Biyomjkrit KcL 

içerisinde yer yer fosillerin gözlendiği mlkrltik 
ana kütlenin, birbirleriyle çakışan çatlak 
sistemleri ile farklı yönlerde kesildiği görülüyor. 
Genelde kalın olan bu çatlakların içleri yeniden 
kristallenme sonucu, iri kalsit kristalleri ve 
yaprağımsı kalsit kristalleri ile doldurulmuş 
durumdadır. Çatlaklar, ince kesit örneğinde 
görüldüğü gibi; % 60-70'1ere varan oranlarda 
gözleniyorıar. Doldurulmamış çatlakların iç 
kesimlerinde görülen, demirli kil jelleri güncel 
karstlaşmaya tipik bir örnek oluşturuyor. Açık 
porozite oranı ; % 8 civarındadır (Örnek No: 4). 
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Foto 5: Q!amikrlt Ket. 

ince kesit örneQinde, seyrek görülen ve içleri 
kalsit krlstalleri ile dolgulanmış birkaç sparitik 
boşluk dışında, mikritik yapı özellikleri 
görülüyor. içerisinde yer yer fosillerin 
gözlendlQi dismikrltik kireçtaşı, çatlak sistemleri 
ile kesilmiş haldedir. ince kesit örneQinin 
yaklaşık % SO'sini kaplayan ve kabaca iki yönde 
geli,miş olan çatlak sistemleri, yeniden 
kristallenme sonucu iri kalsit kristalleri ile 
doldurulmuş durumdadır . Çatlaklar içerisinde 
yer yer, yapraQımsı kalsit kristalleri gözlen· 
mektedir. Açık porozite oranı ; % 2 civarındadır 
(Örnek No: 5). 

Foto 6: .QQlomltll Pelmikrit Kot. 

Mlkrltlk ana kütle içerisinde % 10 oranında, 
küçük tanell, yer yer öz şekilli dolomit kristalleri 
gelişmiştir. içerisinde yer yer petletlerin 
görüldüğü mlkritlk doku, ince kesitin 
bütününde % 20'ye varan oranda. farklı 
kalınlıkta ve genelde iki yönde gelişmiş 
çatlaklarla kesilmiştir, Çatlaklar yeniden 
kristallenme sonucu , bazıları yaprağımsı 
özellikte olan kalsit kristalleri ile 
doldurulmuştur. Fotoğrafta görülen, 
doldurulmuş iri damarın kenarları, güncel 
karstlaşmaya özgü; demirli kil jelleri ile kapl ı dır. 
Açık porozite oranı ; % 3'tür (Örnek No: 6). 
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Foto 7: Qolorn!t!I eıvcrnlkrlt Ket. 

% 20 oranında fosil içeren ve ana kütlesi 
rnikritik dokudan oluşmuş kayaç kesitinin, % 

20-30 oranında dolomitleştiQi görülüyor. 
Dolomit kristalleri ; orta taneli, öz şekilli ve 
saçılmıt halde görülmektedir. Ayrıca, % 10 
oranında aQsal aaçılmıt çatlak sistemi ve yer 
yer gözlenen sparitik botluklar, iri kalsit 
kristaller Ilı doldurutmuftur. Açık porozite 
oranı ; % 3'ten az (Ôfnek No: 7). 

Foto 8: Dismjkrjt Ket. 

ince kesit örneQlnde görüldüQü gibi; mikritlk 
ana kütlenin ilksel konumu yer yer korunmakla 
birlikte, kayacın % 60'1 yeniden kristallenmlştir. 
Yeniden kristallenme sonucu oluşan küçük ve 
orta taneli sparl kalsitler yaygın olarak 
görülmektedir. Açık porozite oranı ; % 4'tür 

(Ôfnek No: 8) 
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Foto 9: Do!omjtjk !ntramikrjt Ket· 

Mikrltik ana kütle içerisinde, küçük taneli 
dolomit kristalleri gelitmlştir . Yer yer 
intraklastların yer aldıOı kayaç örneOlnde kalın 
çatlak sistemler! düzensiz olarak 
uzanmaktadırlar. ince kesit örn•Oinde % 20 
oranında yer alan çatlak slıtemlerlnin içleri. iri 
kalsit kristaller ile doldurulmuştur. Açık porozite 
oranı; % 3'tür (örnek No: 9). 

Foto 1 O: Seyrek Bjyomlkr!t Ket. 

% 30 oranında fosil içeren mikritik ana kütlede, 
% 25 oranında ve inceden kalına değişen 
ölçülerde, üç farklı evrede olutmuş çatlak 
slstemlerl gelişmiştir. Çatlak sistemlerinin 
yeniden kristallenme sonucu, lrikalsit ve 

yapracımsı kalsit kristalleri ile doldurulmuş 
oldukla rı görülmek1edir. Açık porozite oranı ; % 

2'dlr (Ornek No: 10) 
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Foto 11 : Dolomjt!! lntramjkrit Kct 

Mikritik kökenli bu ince kesit örneOinde, % 
30'1ara varan oranda dolomitleşme görülüyor. 
Küçük ve orta boylarda saçılmış dolomit 
kristalleri yanında, % 30 oranında intraklast 
taneleri de görülmektedir. Mikritlk doku kısmen 
korunmuştur. ince kesitin tamamının % 3Q'unu 
oluşturan çatlaklar, kalsit kristalleri ile doldurul· 
muttur. Açık porozite oranı: % S'tir (Örnek No: 

11 ). 

Foto 12: .Dismjkrit Ket 

Mlkritik • sparitik dokuya sahip ve yer yer ı9ıerl 
kalsit kristalleri ile doldurulmuş sparitik 
boşlukların ve fosillerin yer aldıl)ı kireçtaşı 
örneğine ait ince kesite ait fotoğrafta, mikritlk 
doku belirgin olarak görülüyor. Örnekte, 
düzensiz, ağ şeklinde saçılmış, ince ve orta 
kalınlıktaki çatlak sistemleri, % 20 oranında yer 
kaplamaktadır. Çatlaklar yeniden krlstallenme 
sonucu, kalsit ve yaprağımsı kalsit kristalleri ile 
doldurulmuş durumdadır. Açık porozlte oranı: 
% 1 'dlr (Örnek No: 12). 
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7- Karbonatlı kayaçların yapılarında genellikle ikin

cil gözenekleri oluşturan kesimlerde görülen demirli kil 

jel'leri ve yeniden kristallanme sonucu doldurulmuş gözenek

lerde yer alan yaprağımsı kalsit kristalleri, güncel 

karstlaşmanın izlerini oluştururlar. 

Karstlaşmanın yaygın olarak geliştiği ve yoğun karstik 

şekillerin gözlendiği Alakil ise Formasyonuna ait 

kireçtaşlarından alınan örneklerin ince kesitlerinin 

mikroskop incelemesinde (Tablo : 1); bu kireçtaşlarının 

genelde mikritik dokuya sahip oldukları görülür. Ancak çoğu 
örnekte görilldilğü gibi, mikri tik yapı bozuşarak dismikritik 

özellik kazanmıştır (Örnek Ne: 5-8-12). 

Aynı kayaçların yapılarında yer alan allokemlerin 

varlığının da karstlaşmanın gelişimi yönünde olumlu etki yap

tığı söylenebilir. 

Alakilise Formasyonuna ait kireçtaşlarının yapıların

da, birincil ve ikincil gözenekler yer almaktadır. Birincil 

gözenekler genelde spari kalsit çimento ile doldurulmuş 

vaziyettedir . Erime sonucu oluşan boşluklar, yeniden kristal

lenme ve çatlakların meydana getirdiği boşluklardan oluşan 

ikincil gözenekler, karstlaşmanın gelişimi yönünde etkili ol

maktadırlar. Alakilise Formasyonuna ait açık gözeneklilik ı 1 

ile % 6 arasında değişmektedir. Çok çatlaklı olan bu formas

yona ait kireçtaşlarında yer alan çatlakların büyük bir 

bölümü, yeniden kristallerune s onucu spari kalsit kristaller 

ve/veya dolomit kristalleri ile doldurulmuştur (Foto: 4-9-10-

13-1 7) . Doldurulmamış çatlakların kenarlarında da, genelde 

erime sonucu ayrışma 'dan arta kalan kil jelleri görülmektedir 

(Foto: 4-6). Kil jellerinin varlığı güncel karstlaşmanın 

ipuçlarını oluşturmaktadır ( NAZ İK, 1985, 1992) . 

Alakilise Formasyonunun dolomitik özellik kazanmış ki

reçtaşlarının bulunduğu alanla; ve/veya arazi eğim değerleri
nin yükseldiği kesimlerde ise, petrograf ik bileşimin elve

rişliliğine rağmen karstik şekiller gelişememiştir (Örnek No: 

3-6-7-15-18). 
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İnceleme alanında, Beydağları Formasyonuna a it kireç

taşları (Örnek No: 1) ve Ispartaçay Formasyonu içerisinde yer 

alan kireçtaşları (Örnek No : 10-14) da, petrografik bileşim 

yönünden Alakilise Formasyonuna a it kireçtaşlarına benzemek

tedirler. Ancak bu kayaçların yayılım alanlarının küçük olu

şu, formasyon kalınlı'klarının karstlaşma açısından yetersiz 

oluşu ve topoğrafik eğim değerlerinin yüksek değerler oluş

turmaları sebebi ile, Üzerlerinde karstlaşma ve karstik şe

killer yeterince gelişememiştir. 

Yılanlı Gurubu içerisinde yer alan karbonatlı kayaçlar 

(Örnek No: 2 ) , Menteşe Formasyonunu oluşturan karbonatlı ka

yaçlar (Örnek No : 9-11-16 ) ise hem dolomitik özellikleri, hem 

de stratigraf ik konumları ve inceleme alanındaki eğim değer

lerinin karstlaşma açısından olumsuzluklar göstermeleri nede

niyle karstik şekillerin gelişimlerine uygun değildirler . 

İnceleme alanının yapısal özellikleri de litolojik de

ğişimler gibi, karstlaşmayı etkileyen önemli faktörlerdendir. 

Yapısal özellikler, daha önce de belirttiğimiz; tabakaları 

kırık hatları (diyaklazlar, faylar) gibi yapısal süreksizlik

ler ile kıvrımlar ve inceleme alanını etkileyen düşey doğrul
tulu hareketlerin karstlaşmayla olan ilişkileri araştırılmak 

suretiyle ortaya konmuştur. 

Karstik alanlarda karbonatlı kayaçların ince tabakalar 

halinde olmaları, suyun, tabakaların sayısı oranında, daha 

fazla tabaka yüzeyi ile temas etmesine bağlı olarak, 

karstlaşmanın da daha fazla gelişmesine neden olmaktadırlar. 

Ancak ince tabakalar halinde bulunan karbonatlı kayaçların 

üzerinde çeşitli karstik şekillerin ve derin karstın oluşa

bilmesi için, bu kayaçların i sti f kalınlıklarının da fazla 

olması gerekir. Aksi halde bu gibi kayaçlarda oluşan şekil
ler, sığ karst özelliğinde kalırlar. Bu kayaçların yüzeyle

rinde çeşitli karst şekilleri gelişemez ve yeraltı karstik 

şekiller gelişme olanağı bulamazlar. 
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1 mm 

Foto 13: iştiflenmjı Bjyorn!krjt Ket. 

M!kr!tlk ana kütlenin yaygın olarak fosillerle 
kaplı oldu{lu görülüyor. Kayaç örne{linde, tek 
yönde gelitmlş ve yeniden kriıtallenrne sonu· 
cu , özşekilsiz iri kalsit ve yapra{lırnsı kalsit kris· 
talleri ile doldurulmuş çatlak sistemleri geliş· 
mif. Çatlak sistemleri farklı kalınlıklarda gözle· 
niyor. Açık porozite oranı ; % 2'dir (örnek No: 

13). 

Foto 14: Seyrek B!yom!kril Ket 

Seyrek olarak fosillerin yer aldığı mikritlk ana 
kütle içerisinde. a{lsal saçılmış ve farklı 
kalınlıkta çatlakların geliştiği görülüyor. 
Çatlaklar yeniden kristallenme sonucu, iri kalsit 
kristallerle doldurulmuş. Açık porozite oranı ; % 

2'dir (Örnek No: 14). 
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1 mm 

Foto 15: ~teli Qoloınil 

Sparitik doku kökenine sahip olan ince kesit 
orneQlnde; yarı özşekllli ırı dolomit 
rombuılarının geH,mlş oldukları ve mozaik 
doku oluşturdukları görüluyor. Bu doku, yer yer 
çatlak ıiıtemıeriyte kesllml• durumdadır. Açık 
porozite oranı; % 3'tür (örnek No: 15). 

Foto 16: Q_olomltii Olsmikrit KQ!. 

Mlkritik ve sparitlk doku özellikleri gösteren 

ince kesit örne~lnde , farklı kalınlıkta ve % 10 
oranında çatlak sistemlerinin gelişmiş oldu{lu 
görülüyor. Çatlak sistemleri içerisinde yeniden 
krlstaııenme sonucu dolomit ve kalsit kristalleri 
geli,mlş. Doldurulmamış kimi çatlak kenarların· 
da, güncel karstlaşmaya özgü; demirli kil jelleri 
yer alıyor . Kimi bOşlukiar da kille doldurulmuş 
durumda. Ayrıca, yer yer içleri iri kalsitlerle dol· 
durulmuş sparitik bOşlukl ar var. Açık porozite 

oranı; % 3'tür (Örnek No: 16). 
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1 mm 

Foto 17: lstjflenmjs Biyomjkrjt Ket. 

Yaygın olarak fosiller içeren mikritik ana 
kütlede, yoğun çatlak sistemlerinin geli9tikleri 
gözleniyor. Çatlaklar ince kesit örne{ılnin % 

25'ini kaplıyor. Üç farklı yönde ve farklı 
kalınlıklarda gözlenen çatlak sistemleri, 
yeniden kristallenme sonucu, farklı boyutlarda 
iri kalsit ve yaprağımsı kalsit kristalleri ile 
doldurulmuş durumdadır. Açık porozite oranı; 
% 2'dlr (Örnek No: 17). 

Foto 18: Seyrek Pelbiyomlkrlt Kc1. 

Mikritik ana kütle içerisinde yer yer pelletler ve 
fosiller gözleniyor. ince kesit örneği, başlıca iki 
yönde gelişmiş ve % 5 oranında yer kaplayan 
çatlak sistemleriyle kesilmiş durumdadır . Açık 
porozite oranı% 2'dir (Örnek No: 18). 
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İnceleme alanı üzerinde değişik özellik ve kalınlık 

derecelerinde gözlenen karbonatlı kayaçların tabaka özellik

leriyle karstlaşma arasında da ilişkiler bulunmaktadır. Ancak 

bu ilişkiler, tabakaların kalınlık farklarından çok, istif 

kalınlıkları ve tabakaların konumları ile ilgilidir. 

Karstlaşmanın yoğun olarak görüldüğü Al akil ise 

Formasyonuna ait kireçtaşları, orta-kalın ölçekte tabaka ka

lınlıkları gösterirken, istif kalınlıkları oldukça fazladır. 

Karstlaşmanın yoğunlaştığı kimi kesimlerde tabakaların eğimli 

bulunmaları, tabaka, başlarının ve tabakalaşma yüzeylerinin 

ortaya çıkmasına, dolayısı ile suyun bu kesimlerden kolay

lıkla sızıp, karstlaşmayı başlatmasına neden olmuştur (Dulup 

Dağının çevresinde, Akgöynük Tepenin çevresinde, Armutluyurt 

Tepenin güneyinde ve Kocadağ'ın çevresinde görüldüğü gibi). 

Alakilise Formasyonuna oranla daha ince tabakalardan 

oluşmuş bazı kireçtaşları ise gerek kimyasal bileşimlerinin 

yeterince saf olmaması, dar alanlarda yayılım göstermeleri, 

gerekse istif kalınlıklarının yüksek değerlere ulaşmaması 

sonucu, karstik açıdan gelişme gösterememişlerdir (Dulup Dağı 

kuzey eteklerinde hernipelajik kireçtaşları, Göktaş köyü 

çevresi ve Çayköy kuzeyinde pelajik kireçtaşları, Ağılköy'ün 

kuzeyinde pelajik kireçtaşları ve Yuvalı köyünün doğusunda 

yer alan Ispartaçay Formasyonuna ait pelajik plaket kireçtaş

ları gibi) . 

İnceleme alanında diyaklazlar arazi üzerinde zayıf 

dirençli zanlar oluşturarak, suların bu kısımlara daha kolay 

sokulup karstlaşrnayı hızlandırmalarına yol açarlar. Diyaklaz

lar aynı zamanda karstik şekillerin gelişimini de yönlendir

mektedirler. 

Diyaklazlar, inceleme alanı üzerindeki karbonatlı ka

yaçlarda, mikro ve makro boyutlarda çeşitlilik gösterirler. 
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İnceleme alanından alınan karbonatlı kayaçlara ait örneklerin 

ince kesitleri üzerinde yaptığımız çalışmalarda; hemen hemen 

bütün örneklerde, boyutları 1 mm' nin al tında ve çoğunlukla 

birbirleriyle kesişen çatlaklar gözlenir. çatlak sistemleri 

bazen kayacın yapısının yarıdan fazla bölümünde etkindirler 

(Foto: 4-5). Karbonatlı kayaçların yapılarında önemli bir po

rozite oluşturarak, kayaçların geçirimliliğini arttıran bu 

çatlak sistemleri, genelde erime ve yeniden kristallenme 

sonucu, spari kalsit ve/veya dolomit kristalleri ile doldu

rulmuş vaziyettedirler (Foto: 1-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-17). 

Yeniden kristallenme sonucu saflaşan ve spari kalsit 

dolgu ile doldurulan çatlaklarda, halen doldurulmamış olan 

çatlakların oluşturdukları çatlak sistemleri, karstlaşmaya 

belirli doğrultularda yön vermektedirler. Birbirini kesen 

veya belirli doğrultularda uzanan bu sistemler boyunca etkili 

olan sular, karbonatlı kayaçların bu sistemler dahilinde eri

mesine yol açmakta, dolayısı ile karstlaşma ve karstik şekil-

lerin gelişimi 

şekilde gerek 

de belirli yönlenmeler göstermektedir. Aynı 

araziden alınan örneklerde, 

üzerindeki gözlemlerimizde, çatlak genişliği 

gerekse arazi 

1 mm• den daha 

fazla olan ve artık yarık olarak adlandırabileceğimiz 

diyaklaz çeşitleri de birbirleriyle kesişen veya belirli pa

ralellikler gösteren sistemler oluşturmaktadırlar. 

çatlak ve yarık boyutlarındaki diyaklaz sistemleri 

özellikle inceleme alanı üzerinde meydana gelmiş lapya 

şekilleri ve bazı delin çeşitlerinin oluşum, gelişim ve yön

lenmelerinde oldukça etkili rol oynamaktadırlar. 

İnceleme alanı üzerinde karstlaşmanın yoğun olduğu 

Alakilise Formasyonuna ait karbonatlı kayaçlarda, hemen her 

kesimde yaygın olarak gözlenen diyaklaz lapyaları; kimyasal 

bileşimleri, stratigrafik konumları ve jeomorfolojik etki 

faktörlerinin olumsuzlukları nedeniyle karstik şekillerin ye-

" ,, 
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terince gelişemedikleri diğer karbonatlı kayaçlar üzerinde 

dahi gelişme göstermişlerdir. Bu nedenle diyaklazlar, diya

klaz lapyalarının meydana gelmelerinde en önemli etki faktö

rünü oluştururlar. 

İnceleme alanında Akdoğan köyünün çevresinde görülen 

kuzeydoğu - güneybatı yönlü diyaklaz lapyaları, bu kesimde 

yer alan diyaklaz sistemleriyle paralellik oluşturmaktadır

lar. Aynı şekilde Karadiken köyü batısı ve güneyinde yer alan 

doğu-batı yönlü diyaklaz lapyaları ve yamaç dolinleri, aynı 

yönde gelişmiş diyaklaz sistemleriyle uyum içerisindedirler. 

Kocadağ' ın güneyinde, çarnsivrisi Tepenin batısında yer alan 

dolinler ve dolin kenarlarındaki lapya serileri de, aynı 

çevredeki, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan diyaklaz 

sistemleri ile ortak yönlenme gösterirler. Kovada Gölünün 1,5 

km güneyinde doğu-batı ve kuzeybatı-güneybatı doğrultusunda 

yönlenmiş delin ve lapya serileri, bu çevredeki diyaklaz :;' 

sistemleriyle paralellik içinde görülürler. Ayrıca, Dulup 

Dağının güneyinde, Kızıl Tepenin batısındaki plato alanı 

üzerinde ve Kovada Gölünün doğusundaki plato alanlarında, 

birbirini kesen diyaklaz sistemleri ile delin ve lapyaların 

yönlenmeleri arasındaki paralellikler tarafımızdan saptanmış-

tır. 

İnceleme alanındaki faylar ise; zayıf dirençli zanlar 

oluşturmak, geçirimsiz birimleri karbonatlı kayaçlarla aynı 

seviyeye getirerek yeraltı suyuna engel oluşturmak, karst 

taban seviyesini veya boşalma ve beslenme alanlarının yüksel

tilerini değiştirmek gibi etkilerle, karstlaşmayı yönlendir

mekte, aynı zamanda karstik modeli belirlemektedirler. Böyle-

ce faylar, 

diyaklazlara 

karstlaşma 

oranla 

açısından 

boyutları 

etkiler belirli 

daha büyük ve 

gösteren 

değişik 

özellikler ile inceleme alanı genelinde etkili olmaktadırlar. 
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İnceleme alanı üzerinde etkili olan faylar; normal 

faylar, doğrultu atımlı faylar, ters faylar ve bindirmeler

dir. İnceleme alanının jeolojik özelliklerinin açıklandığı 

bölümde de 

sahip olan 

açıklandığı gibi, 

bölge üzerindeki 

oldukça hareketli bir geçmişe 

yapısal gelişime paralellik 

göstererek oluşmuş, inceleme alanındaki faylar; tektonik 

geçmişle ilişkili olarak belirli doğrultularda yönlerunişler, 

bu yönlenme karstlaşma üzerinde de belirleyici bir rol oyna

mıştır. 

İnceleme alanı genelinde kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey

güney doğrultusunda uzanan fay sistemleri, yer yer kuzeydoğu

güneybatı doğrultulu faylarla kesilmişlerdir (Çayköy-Akdoğan 

platosunun ve Yuvalı-Sütçüler platosunun güneyindeki alanlar

da görüldüğü gibi). 

Karbonatlı kayaçlar üzerinde boyları kilometrelerce 

uzanan fay hatları boyunca oluşan zayıf direnç zonları, 

karstlaşmanın buralarda hızlanmasına ve özellikle makro kars

tik şekillerden birçoğunun bu hatlar boyunca sıralanmalarına 

yol açmışlardır. 

Boğazova Polyesi ve Kovada Gölü çanağını içeren tek

tono-karstik sistemi, doğu ve batıdan sınırlayan kuzey-gilney 

doğrultusunda uzanan normal faylar, sistemin oluşumunda bi

rinci derece öneme sahiptirler. 

Yuvalı-Sütçüler platosunun güney kesimlerinde kuzey

batı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Karadiken Polyesi de, 

yakın çevresinde yer alan, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 

uzanan normal faylarla paralellik oluşturmakta, özellikle 

güney kesiminin şekillenmesinde ve sınırlandırılmasında, 

birbirini 

olmaktadır. 

kesen kırık hatlarının rolü açıkça belli 
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Kovada Gölünün güneybatısında yer alan uvala sistem

leriyle, Karadiken köyünün çevresinde yer alan uvalaların 

bazılarının oluşumu ile faylar arasındaki ilişki, hava 

fotoğrafları ve arazide gözlenmektedir. 

İnceleme alanı üzerinde araştırılan birçok mağaranın 

oluşumunu başlatan en önemli etken de buralarda yer alan 

fayların varlığıdır. Fay hatlarının oluşturduğu zayıf zanlar 

boyunca mağara sistemleri gelişmiştir (Ör: Eğirdir Gölü 

güneyinde 1109 m yükseltili tepenin kuzeydoğusunda, Direzkene 

Derenin vadisinin ·kuzey yamaçlarında, Sütçüler ilçesinin 

güneybatısında yer alan mağaralarda görüldüğü gibi). 

Gerek bölgede, gerekse inceleme alanında önemli yapı

sal uzanımları oluşturan ters faylar ve bindirme fayları, 

inceleme alanı üzerindeki 

konumlarının değişmelerine, 

karstlaşma üzerinde belirli 

karbonatlı kayaçların ilksel 

eğimlenmelerine yol açarak, 

bir etki oluşturmuşlardır. 

Bindirme faylarının bulunduğu birçok kesimde oldukça sarp ve 

eğimli arazi yapısı oluşturan karbonatlı kayaçlar, artan eğim 

dereceleri sonucu karstlaşmaya olan el ve.riş !iliklerini 

kaybetmekte, suyun karbonatlı kayaçlar üzerinden hızla akıp 

gitmesi nedeniyle, karstik şekiller genelde gelişme olanağı 

bulamamaktadırlar ( Dulup Dağının kuzey ve doğu yamaçlarında 

görüldüğü gibi) . 

İnceleme alanında birçok kesimde faylarla alçalan veya 

yükselen karbonatlı kayaçlar üzerinde karstlaşmanın ve 

karstik şekillerin gelişimini etkileyen sonuçlar ortaya çık

mıştır. Özellikle Yuvalı-Sütçüler karstik platosu üzerinde 

görüldüğü gibi faylarla kademelenmiş aşınım yüzeyleri 

il zerinde, faylarla yükselen kesimlerde karstlaşma gelişmiş ı 

alçalan kesimlerde ise, karstik gelişimin hızı yavaşlayarak 

daha önceden gelişmiş şekiller de tahrip olmaya başlamışlar-
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dır. Bu durum platonun güneybatısında, Kovada Gölünün birkaç 

km güneyinde karakteristik olarak gözlenir. 

Kuzeybatı-güneydoğu yönünde gelişmiş normal faylar, 

plato üzerinde kademeler oluşturmuşlar, fayların doğu yönünde 

kalan ve yükselen kesimlerinde karstlaşma gelişmiş, hatta 

bazı uvala ve dolinlerin iç içe görülmesinden de anlaşılacağı 

gibi, daha önceki devrelerde gelişme göstermiş karstlaşma 

canlanmış, dolayısı ile karst taban seviyesi yükselmiştir. 

Fayların batı kesiminde kalan alçalan bloklar üzerinde de 

dereceli olarak karstlaşma azalmış, daha önce var olan 

şekillerin gelişimleri yavaşlamış veya durmuş, karst taban 

seviyesi alçalmıştır. 

Faylarla, inceleme alanında oluşan alçalma ve yüksel

meler, kimi kesimlerde yerel taban seviyesi (Kovada Gölü, 

Eğirdir Gölü, Kızıl Dere gibi) ile karst taban seviyesi 

arasındaki konumun değişmesine neden olmuş ve bu durum, 

karstlaşmanın gelişim hızı üzerinde etkili olmuştur. 

Boğazova Polyesinin ve Kovada Gölünün doğusunu, aynı 

zamanda Çayköy-Akdoğan, Yuvalı-Sütçüler platolarının batısını 

sınırlandıran normal fay, platoların bulunduğu kesimin 

yüksekte kalmasına neden olmuştur. Dolayısı ile kabaca plato 

tabanında yer alan ve karbonatlı kayaçların boşalım noktala

rını oluşturan karst taban seviyesi, fayın alçalan kesiminde 

yer alan yerel taban seviyesinden yüksekte kalmış ve taban 

seviyeleri arasındaki bu yükseklik artışı oranına bağlı 

olarak, plato yüzeyindeki karstlaşrna hızlanmıştır. 

İnceleme alanında yaygın olmamakla birlikte bazı 

kesimlerde, özellikle doğrultu atımlı faylarla karşılıklı ge

len geçirimli ve geçirimsiz kaya blokları, geçirimli 

karbonatlı kayaçların boşalım noktalarının farklı yönlere 

i'• 
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yönelmelerine neden olmuştur (Akdoğan köyünün kuzeyinde gö

rüldüğü gibi) . 

Jeolojik özelliklerle ilgili bölümde de açıkladığımız 

gibi; inceleme alanında büyük boyutta kıvrım hatları sapta

namamıştır. Dulup Dağının çevresinde ve Kovada Gölünün güney-

batısındaki kireçtaşı alanlarında görüldüğü gibi, arazi 

üzerinde yanal devamlılığı uzun olmayan küçük kıvrımlar bu

lunmaktadır. Buralarda yer alan kıvrımlarla karstlaşma ara

sında önemli bir ilişki saptanamamıştır. 

Yapısal faktörler içerisinde, karstlaşmayı etkileyen 

önemli bir parametreyi de düşey doğrultulu hareketler oluş

turmaktadır. Tabakaların karşılıklı durumları bozulmadan, 

yer kabuğunun geniş alanlarının düşey doğrultuda uğradıkları 

yükselme, alçalma, kubbeleşme, çanaklaşma, çarpılma gibi 

hareketlerden oluşan bu hareketler, bazen bu olayların 

etkisiyle kırılmalara da neden olabilmektedir. Böylece bahis 

konusu hareketler, karstik alanlarda yeni eğim ve yenı 

aşındırma şartları ortaya koymakta, beslenme, boşalma 

alanlarıyla, karst taban seviyesini denetleyen önemli bir 

bölgesel parametre oluşturmaktadır. 

İnceleme alanı içerisinde yer alan karstlaşma ve 

karstik şekiller de bölgedeki düşey doğrul tulu hareketlerle 

yakın ilişkili gelişme göstermişlerdir. Bölgenin Miyosen baş

larından günümüze kadar yükselmesi, zaman içerisinde inceleme 

alanının kuzeyinde gelişen kubbeleşme ve buna bağlı olarak 

inceleme alanının güneye, 

alçalmasına yol açan olaylar, 

Ak:denize doğru 

inceleme alanında 

eğ imlenerek 

yerel taban 

seviyesi ile karst taban seviyesi arasındaki dengenin sürekli 

olarak değişmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda da inceleme 

alanı içerisinde yer alan karstlaşma ve karstik şekiller' 

farklı yükseltilerde, farklı şekillerde, polisiklik özellik-

ler göstermişlerdir. Yükselen kesimlerde, karst taban 
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seviyesiyle genel taban seviyesi arasındaki düşey yöndeki 

yükselti değeri artacağından, karstlaşma ve karstik 

şekillerin gelişimi de yükselmeyle orantılı olarak artmıştır. 

Dulup Dağı ve çevresi, Kocadağ ve çevresi, inceleme 

alanının düşey doğrultulu hareketler sonucunda aralıklı 

olarak yükselmesiyle, karstlaşmanın birçok defa canlandığı 

kesimlere örnek oluşturmaktadırlar. Bu kesimlerde yer alan 

delin ve uvalaların birçoğu, içiçe geçmiş polisiklik karstik 

şekiller halindedirler. Ayrıca Çayköy-Akdoğan platosunda, 

Çayköy'ün hemen batı:sında yer alan Kapız Dere vadisi, Yuvalı

Sütçüler platosunun güney ve güneydoğusundaki derin karstik 

boğazlar, bölgedeki bu tür hareketlerin yarattığı yükselme 

sonucu, karstlaşmanın canlanmasına yol açan yarılmaları 

göstermeleri açısından ilginç örneklerdir. 

2.1.2. Jeomorlolo]lk Faktörler 

Bilindiği gibi yeryüzünün dış etken ve süreçlerle şe

killenmesi, genel taban seviyesini oluşturan deniz düzeyine 

veya yerel taban seviyesini oluşturan kesimlere bağlıdır. 

Herhangi bir arazide; göl seviyesi, akarsu yatağı, ge

çirimsiz bir formasyon yüzeyi, ova tabanı ve kapalı bir havza 

gibi kesimler, yerel veya geçici taban seviyesini oluşturmak

tadırlar. Böylece küçük bir alanda birden fazla yerel taban 

seviyesi bulunabilir. Yerel taban seviyeleri de sonuçta deniz 

seviyesine bağımlıdırlar. Kısaca belirtmek gerekirse, deniz 

seviyesi ve/veya yerel taban seviyeleri, arazi şekillerinin 

oluşumlarında ve gelişimlerinde alt sınırı oluşturmaktadır

lar. 

Karstlaşma ve karstik şekillenmede ise alt sınırı 

karst taban seviyesi belirlemektedir. Karst taban seviyesini 

meydana getiren kesimler; geçirimsiz tabakalar ve formasyon-

' [', 

1 

1 
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lardan oluşmuş zonlardır. Bu geçirimsiz zanlar, karstik bir 

alanda, genel ve yerel taban seviyelerine bağlı. olmaksızın 

karstlaşma üzerinde etkiler oluşturabilmektedirler. 

Herhangi bir arazinin karstik olmayan kesimlerinde, 

genel veya yerel taban seviyelerine bağlı olarak şekillenme 

devam ederken aynı arazinin eriyebilen karstik kayaçları 

üzerinde ancak karst taban seviyesini oluşturan alt sınıra 

kadar karstik şekiller gelişebilmektedirler. Bu alt sınır 

özellikle denize uzak alanlarda, deniz seviyesinin bir miktar 

altında dahi gelişme gösterebilir. 

Karstik şekillerin gelişimi ve yoğunluğu, karst taban 

seviyesinin topoğrafya yüzeyi ve yerel taban seviyesi ile 

olan ilişkilerine göre farklılıklar göstermektedir. Bu 

ilişkilerde, karst taban seviyesinin konumu, arazı üzerinde 

gelişen faylanmaların etkisi ile yer yer inişler ve çıkışlar 

gösterebilmektedir. 

Karst taban seviyesinin topoğrafya yüzeyinden oldukça 

derinde bulunduğu karst alanlarında, kalın karbonatlı 

kayaçlar üzerinde 

karst özelliğine 

karstik şekiller, 

gelişme gösteren karstik şekiller, derin 

sahiptirler. Buralarda yer alan yüzeysel 

kayaçların çatlakları boyunca yağış 

sularının sızması ile derine, karst taban seviyesine doğru 

gelişir. Mağara sistemleri yaygındır. Karst taban seviyesi, 

yerel taban seviyesine, dolayısı ile yeraltı su zonuna 

yaklaştığında, karstlaşma yavaşlamaktadır. 

Karstik arazilerde topoğrafya yüzeyi ile karst taban 

seviyesi arasındaki derinliğin düşük değerlerde olduğu ve 

yerel taban seviyesinin karst taban seviyesinden aşağıda yer 

aldığı kesimlerde ise sığ karst özelliğinde karstik şekiller 

görülmektedir. Bunun nedeni, karstlaşma için yeterli kalınlı

ğa ulaşamamış karbonatlı kayaçların Çatlakları boyunca, ya-
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ğışların derinliğine etki gösterernemesindendir. Yağmur suları 

çatlaklardan hızla geçerek karst taban seviyesini oluşturan 

geçirimsiz birimlere ulaşır ve uygun bir kesimden, karstik 

kaynak halinde topoğrafya yüzeyine boşalır. Buralarda yü

zeysel karstik şekillerin yanlara doğru genişlediği görülür. 

İnceleme alanında yerel taban seviyelerini oluşturan; 

Eğirdir Gölü, Kovada Gölü, Karadiken Polyesi ve inceleme 

alanının doğusunda bulunan Kızıl Dere, birbirlerinden farklı 

yüksekliklerde yer almaktadırlar. Karstik şekiller dışında 

gelişmiş çeşitli arazi şekilleri, bu seviyelere göre gelişim

lerini sürdürmektedirler. 

İnceleme alanı üzerinde yer alan karst taban seviyele

ri de karbonatlı kayaçların tabanlarında bulunan geçirimsiz 

formasyonların farklı yükseltilerde bulunmalarıyla bağlantılı 

olarak bir bütünlük oluşturarnamaktadırlar. Dolayısı ile bu 

farklılıklar inceleme alanı ilerinde gelişen karstik şekille

rin gelişimleri ve yoğunlukları üzerinde de etkili olmakta

dır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, inceleme alanında 

karst taban seviyesinin oluşumuna neden olan geçirimsiz 

birimler; kısaca, rift çökelleri olarak adlandırılan kayaç 

topluluklarıdır. Bu geçirimsiz birimlerin üzerinde yer alan 

karbonatlı kayaçlar, yer yer ince, yer yer de kalın depolar 

halinde bulurunaktadırlar. İnceleme alanı üzerindeki faylanma

lar sonucu arazideki bloklarda meydana gelen alçalma ve yük

selmeler, bazı kesimlerde geçirimli ve geçirimsiz formasyon

ların karşılıklı gelmelerine neden olmakta, topoğrafya yüzeyi 

ile yerel taban seviyesi arasındaki derinlik, artmakta veya 

azalmaktadır. Böylece fay hareketleri 1 gerek karstlaşmanın 

gelişiminde, gerekse yeraltı suyu hareket yönünün değişmesin

de, karst taban seviyesi açısından yerel etkiler oluşturul

maktadırlar. 
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İnceleme alanında, karst taban seviyesi üzerinde ince 

depolar oluşturan, dolayısı ile karst taban seviyesinin 

topoğrafya 

kayaçlar, 

yüzeyine yakın uzaklıkta olduğu karbonatlı 

diğer şartların uygunluğuna rağmen karstlaşma 

açısından gelişme gösterememişlerdir. Yerel taban seviyesinin 

de üzerinde yer alan bu kesimlerde, ancak sığ karst 

özelliğinde sınırlı gelişmiş karstik şekiller yayılım göster

mişlerdir. Delin, uvala gibi karstik şekiller bu kesimlerde 

sayıca azdırlar. Buralarda karstlaşma derinlemesine 

gelişememiş, yanlara doğru gelişmiştir (Ör: çayköy-Akdoğan 

platosunda, Yuvalı köyü güneyinde, Hemlik Tepenin kuzeyinde, 

Sipahiler köyünün batısında ve güneyinde, Kovada Gölünün 

batısında, Karadiken Polyesinin doğusunda, Sütçüler ilçesinin 

kuzeyinde, Köyyeri mahallesinin batısında ve güneyinde olduğu 

gibi). 

İnceleme alanında karst taban seviyesi üzerinde kalın 

depolar oluşturan, dolayısı ile karst taban seviyesinin 

topoğrafya yüzeyinden oldukça derinde olduğu kesimlerde ise, 

derin karst özelliğinde, yoğun karstik şekiller yayılım gös

termektedirler. Sayıları oldukça fazla lapya, dol in, uvala 

gibi şekillerin yer aldığı bu kesimlerde, karstlaşmanın de

rinlemesine geliştiği, buna bağlı olarak mağara sistemlerinin 

oluştuğu gözlenmektedir (Ör: Dulup Dağının çevresinde ve gü

neyinde, Akgöynük Tepenin çevresinde, Kocadağ · ın çevresinde 

olduğu gibi). 

İnceleme alanının bazı kesimlerinde derin karst özel-

liği bulunmasına rağmen, buralarda yer alan karstik 

şekillerin bugün yanlara doğru genişlediği görülmektedir. Bu 

durum, geçmiş dönemlerde daha yüksek seviyelerde yer alan 

karbonatlı kayaçların, faylanmalar ve düşey doğrultulu 

hareketlerle alçalarak bugün için yerel taban seviyesini 

oluşturan kesimlere yakın konuma gelmeleri sonucunda meydana 
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gelmiştir (Ör: Kovada Gölünün güney kesimlerinde görüldüğü 

gibi) . 

Karstlaşmaya etki eden jeomorfoloik faktörlerden 

birini de, topoğrafik eğim değerleri oluşturmaktadır. Karstik 

bir arazide topoğrafik eğim derecelerine bağlı olarak, 

karstlaşma artmakta veya azalmakta, farklı karstik şekiller 

göze çarpmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, topoğrafik eğim değerleri yatay 

ve yataya yakın konumda olan karstik alanlarda (Ör: Plato

lar), yağış sularının karbonatlı kayaçlar üzerinde daha fazla 

süre ile kalması nedeniyle, erimenin, dolayısı ile 

karstlaşmanın daha yaygın geliştiğini göstermiştir (İNANDIK, 

1962; BENER, 1965; ERİNÇ, 1971; SWEETING, 1973; JENNINGS, 

1985; NAZİK, 1985, 1992; GÜNEYSU, 1987; WHITE, 1988; FORD 

v.d., 1989~ PFEFFER, 1989). Bu gibi kesimlerde lapya, dolin, 

uvala, polye gibi karstik şekiller yaygın olarak gelişmek

tedir. 

Topoğrafik eğim değerlerinin arttığı karstik alanlarda 

ise yağış suları, eğim doğrultusunda hızla akarak, karbonatlı 

kayaçların üzerinde kimyasal erimenin oluşumuna olanak verme

mektedir. Eğim değerlerinin ıo 0-3o 0 arasında olduğu kesimler

de yağış suları, kimyasal erozyon yanında fiziksel aşınıma da 

neden olmaktadır. Buralarda yer alan karstik şekillerin, 

topoğrafik eğimi takiben uzunlamasına biçim özellikleri gös

terdikleri görülür (Ör: Yamaç dolinleri, oluklu lapyalar, ka

nalcıklı lapyalar, diyaklaz lapyaları gibi). Eğim değerleri

nin SQD-6QD yi geçtiği karst alanlarında ise karstlaşma ve 

karstik şekiller genelde görülmemektedir. Bu kesimlerde geli

şebilen şekillenmeler, yağış sularının karbonatlı kayaçlar 

üzerinden hızla akması sonucu fiziksel aşınma ile meydana 

gelmişlerdir. 
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İnceleme alanı üzerinde karstlaşmaya uygun karbonatlı 

kayaçların bulunduğu, topoğrafik eğim değerlerinin yatay ve 

yataya yakın olduğu kesimlerde, yoğun karstlaşma ve karstik 

şekiller yer almaktadır. Delikli lapyalar, kamenitsalar, di

yaklaz lapyaları, kanalcıklı lapyalar, dolinler, uvalalar ve 

polye oluşumları gibi karstik şekillerin yaygın olarak görül

düğü bu alanlar, özellikle Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde 

yer almaktadırlar (Ör: Dulup Dağının batısında, Akgöynük Te

penin doğusunda, Kovada Gölünün doğusunda, Kovada Gölünün 

güneyinde olduğu gibi). 

İnceleme alanı üzerinde topoğrafik eğim değerlerinin 

arttığı karstik kayaçlar üzerinde, eğim artışıyla orantılı 

olarak karstik şekillerin farklı gelişme gösterdikleri sap

tanmıştır. Topoğrafik eğim değerlerinin ıoo yi geçtiği kesim

lerde lapya, dolin, uvala gibi karstik şekiller eğim doğrul

tusunda uzunlamasına biçim özellikleri göstermektedirler. 

Dolin ve uvalalar alt taraflarından drenaja açık halde 

bulunurlar. Eğim artışı ile birlikte bu şekiller, gittikçe 

daha dar ve uzun biçim özellikleri gösterirler. (Ör: Boğazova 

Polyesinin batı yamaçlarında, Akgöynük Tepenin batı ve 

güneyindeki yamaçlarda, Köybeleni Tepenin batı yamaçlarında, 

Kovada Gölünün kuzeydoğusundaki platoluk alanlarda, Koca

dağ' ın güneyinde ve Sütçüler ilçesinin kuzeydoğusunda görül

düğü gibi). 

İnceleme alanında, topoğrafik eğim değerlerinin 60° yi 

geçtiği karstik kayaçlar üzerinde ise, karstlaşmanın gelişe

mediği, yer yer görülen diyaklaz ve oluklu lapyalar dışında 

karstik şekillerin bulunmadığı görülmektedir (Ör: soğazova 

Polyesinin doğusundaki ve yer yer batısındaki yamaçlarda, 

Çayköy-Akdoğan platosunda yer alan Sarpgen Tepenin ve Kazancı 

Tepenin güneybatı yamaçlarında, Tepeli köyünün kuzeydoğusun

da, Akdoğan köyünün kuzeybatısında, Dulup Dağının kuzey, doğu 
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ve batı yamaçlarında, Kocadağ' ın doğu yamaçlarında olduğu 

gibi) . 

Karstlaşmaya etki eden jeomorfolojik faktörlerden 

sonuncusu ise, yarılma faktörüdür. Faylar ve/veya akarsuların 

derine doğru kazması ile oluşan yarılmalar, karstlaşmanın ge

lişimini hızlandırmaktadırlar. 

Faylar; yarılma etkisi ile karstik alanlarda karst

laşmanın derinliğini arttırarak, yoğun karst alanlarının 

oluşmasına olanak sağlarlar. 

Akarsuların topoğrafya yüzeyi üzerinde yataklarını de

rine kazmaları ile gelişen yarılmalar ise; yerel taban sevi

yesinin alçalmasına, dolayısı ile yerel taban seviyesi ile 

topoğrafya yüzeyi arasındaki derinliğin artmasına neden olur

lar. Yarılmalar sonucu vadi yamaçlarında karstik kaynaklar 

halinde su boşalım noktaları oluşur. Yeraltı suyunun boşalım 

hızı artar, karstlaşma hızlanır. Ayrıca, uvala, polye gibi 

karstik kapalı havzalar, akarsularla yarıldıklarında, yüzey

den veya yeraltından birbirlerine bağlanabilmektedirler. 

Gerek faylar, gerekse akarsularla oluşan yarılmalarda, 

karstlaşmanın gelişiminin artması için, karbonatlı kayaçların 

aralarında geçirimsiz birimlerin bulunmaması gerekir. Karbo

natlı kayaçları sınırlayan birimlerin bulunması halinde 

yarılma faktörü, karstlaşmanın gelişimi yönünde etki göster-

memektedir. Böyle durumlarda yarılmalar ancak arazinin 

jeomorfoloj ik özellikleri ve gelişimi yönünde farklılıklar 

oluşturmaktadırlar. 

İnceleme alanında gerek faylar, gerekse akarsuların 

meydana getirdiği yarılmalarla, karstlaşma arasında yakın 

ilişkiler saptanmıştır. 
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Bölge genelinde ve inceleme alanında özellikle Miyosen 

sonları, Pliyosen başlarında etkin olan tektonik hareketler 

sonucu oluşan dikey yükselmeler ve yarılmalar, karstlaşmanın 

gelişimi (özellikle derine doğru) yönünde etkin rol oynamış

lardır. 

İnceleme alanının batısında yer alan Boğazova Polyesi

nin her iki yanını sınırlandıran fayların meydana getirdiği 

yaklaşık 200 metrelik yarılmalar, polyenin oluşumunda karst

laşrnayı başlatan ve hızlandıran en önemli faktörü oluşturmuş

lardır. İnceleme al.anının Çay köy-Akdoğan platosu kesiminde, 

karstlaşma yönünden önemli bir etki göstermeyen faylar, Yuva

lı-Sütçüler platosu üzerinde karstlaşmanın gelişimi yönünde 

belirgin etkiler göstermektedirler. Dulup Dağının batısında 

yer alan faylanmanın meydana getirdiği yarılma, batıda, Alıç

dağı T. kesiminin yüksekte kalmasına ve buradaki karst derin

liğinin artarak, yoğun karst şekillerinin oluşmasına yol aç

mıştır. Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde, kuzeyde Dulup 

Dağından güneyde Sağrak köyüne kadar uzanan alanda tespit 

edilen ters fayların oluşturduğu yarılmalar, bu kesimlerde 

karst derinliğini arttırmışlardır. Gerek Dulup Dağı çevresin

de, gerekse Kocadağ ve batısında yer alan yoğun karstik şe

killerin gelişiminde, adı geçen ters fayların önemli etkileri 

vardır. 

İnceleme alanında akarsuların meydana getirdiği yarıl

malar, karstik ve flüvyo-karstik şekillerin gelişimlerinde 

önemli etkiler oluşturmuşlardır. Çayköy-Akdoğan platosu 

üzerinde akarsuların meydana getirdiği yarılmalarla, Yuvalı

Sütçüler platosunun doğu ve güneybatısındaki alanlarda 

gözlenen akarsu şebekelerinin oluşturdukları yarılmalar, 

karbonatlı kayaçların karst taban seviyesi ile yerel taban 

seviyesi arasındaki derinliğin artmasına neden 

olarak karbonatlı 

olmuşlardır. 

kayaçların Bu derinlik artışı 

boşlukları içindeki 

doğal 

yeraltı sularının daha hızlı hareket 
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etmelerine ve akarsu vadileri boyunca birçok noktadan 

kaynaklar halinde boşalmalarına yol açmıştır. Böylece hızı 

artan yeraltı suları, eritici özellikleri yanında hidrolik 

aşındırma gücü ile de karstlaşmanın gelişimi yönünde etkili 

olmuşlardır. Çayköy-Akdoğan platosu üzerinde ve Kovada 

Gölünün güneybatısındaki kesimlerde karbonatlı kayaçların 

yaygın olmaması, kalınlıklarının az olmasına rağmen, akarsu

ların meydana getirdiği yarılmalar ve suyun hidrolik aşındır

ma gücü, buralarda flüvyo-karstik şekillerin gelişmelerine 

olanak vermiştir. 

2.1.3. iklim Faktörü 

Karstlaşmaya etki eden faktörlerin en önemlilerinden 

birini de iklim faktörü oluşturmaktadır. Herhangi bir bölgede 

karstlaşmanın oluşabilmesi için, eriyebilir karbonatlı 

kayaçların varlığı yanında, bu eriyebilirliği sağlayan uygun 

iklim koşullarının da bulunması gerekir. 

İklim faktörünün karstlaşma üzerindeki etkisi, geniş 

alanlar dahilinde bölgesel ve/veya bir kuşak halindedir. 

Dolayısı ile iklim etkisi, karstlaşmayı denetleyen diğer 

faktörler gibi dar alanlar çerçevesinde değerlendirilemez. 

yağış 

yağış 

İklim faktörü karstlaşrna üzerinde en çok sıcaklık ve 

parametreleri ile etkili olmaktadır. Isı şartları, 

süresi, yağış miktarı, yağış şiddeti gibi değerler, 

karbonatlı kayaçlar üzerindeki erime üzerinde doğrudan etkili 

olan iklim parametreleridir. 

İklim ayrıca, karstik alanlar üzerindeki toprak şart

larını, bitki örtüsünün karakterini ve bitkilerin hayati 

faaliyetlerinin şiddetini belirlemek gibi dolaylı etkilerle 

de karstlaşma üzerinde rol oynamaktadır. 
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Günümüze kadar, karstlaşma-iklim ilişkileri hakkında 

yapılan çalışmalar, yeryüzünde farklı iklim bölgelerinde yer 

alan karst alanlarında, sıcaklık ve yağış değerlerinin deği

şiklikler göstermesi sonucu karstlaşmanın gelişiminin de bu 

değerlere bağlı olarak azalıp çoğaldığını, karstik şekillerin 

farklı biçimsel özellikler gösterdiğini kanıtlamıştır 

(İNANDIK, 1962; BENER, 1965; ERİNÇ, 1971; SWEETING, 1973; 

JAKUCS, 1978; JENNINGS, 1985; NAZİK, 1985, 1992; GÜNEYSU, 

1987; ATALAY, 1988; FORD v. d., 1989). 

Bu çalışmalaEdan çıkan sonuçlara göre; sıcak-nemli ve 

ılıman-nemli iklimler, karstlaşmanın (Özellikle yüzeysel 

karst) gelişimine en uygun iklim tiplerini oluşturmaktadır

lar. Bu tip iklime sahip karst alanlarındaki karbonatlı 

kayaçlar, büyük bir hızla erimekte ve zengin karstik şekiller 

oluşmaktadır. 

Kurak iklime sahip karbonatlı kayaç alanlarında ise 

genel olarak karbonatlı kayaçların erimesi ve karstlaşma 

olayı önemsiz değerlerdedir. Bu gibi yerlerde erime olayları 

ancak mevcut yeraltı drenajı boyunca oluşabilmektedir. 

Soğuk iklime sahip bölgelerdeki karbonatlı kayaçları 

topoğrafya yüzeyindeki permafrost tabakanın varlığı nedeniyle 

yüzeysel karst şekillerinin gelişimi açısından uygun olmayan 

kesimleri oluştururlar. Bu bölgelerde çok şiddetli olan don 

etkisi ile jeolojik geçmişte, daha sıcak-yağışlı iklim koşul

larında oluşmuş yüzeysel karstik şekillerin tahribi söz konu

sudur. Kutup bölgelerinde ancak don etkisi dışında kalan 

yeraltı kesimlerinde yeraltı karstik şekiller gelişme göste

rebilmektedirler. Bunun yanında periglasyal bölge iklimi ve 

permafrostsuz karlı iklimler ılıman, sıcak mevsimlerde 

karların erimesi ile oluşan suların, eritici ve aşındırıcı 

özelliği ile karstlaşma üzerinde olumlu etkiler oluşturmakta

dırlar. Periglasyal bölgelerde, yüzeysel karstik şekillerden 
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lapyalar gelişme gösterirken, yeraltı karstik şekiller 

fazlaca gelişme göstermezler. Permafrostsuz karlı iklimlerde 

yağışlar ve karların erimesi ile oluşan büyük su kütleleri, 

karbonatlı kayaçların yeraltı boşluklarında büyük bir basınç

la dolaşarak önemli ölçüde erimelere ve aşındırrnalara yol 

açar. Birçok gelişmiş mağara sistemi, bu tip iklimlere sahip 

alanlarda yaygın olarak görülmektedir. 

Yukarıda kısaca açıklanan bilgiler ışığında, inceleme 

alanının bulunduğu bölgede yer alan karstlaşrna olayları ile 

iklim arasında önemli ilişkiler saptanmıştır. Günümüzde 

Akdeniz iklimi özelliği gösteren inceleme alanının bulunduğu 

bölge, jeolojik geçmişten günümüze birçok defa iklim 

farklılaşmasının etkisinde kalmış_tır. Böylece iklim, 

buralarda görülen karstlaşma ve karstik şekillerin gelişimi, 

yoğunluğu üzerinde, kimi zaman negatif, kimi zaman ise 

pozitif etki oluşturarak önemli bir rol oynamıştır. 

Ayrıntılı olarak karst jeomorfolojisinin evrimi 

bölümünde açıklanacağı gibi, inceleme alanında Orta Miyosen 

döneminde sınırlı olarak başlayan karstlaşma, üst Miyosen'de, 

Pliyosen başı ve Pliyosen sonunda, Alt Pleyistosen' de, orta 

Pleyistosen 'de, Holosen başlarında, Holosen ortalarında ve 

günümüzde meydana gelen iklim oynamalarından etkilenmiştir. 

İnceleme alanının da içinde bulunduğu Batı ve Orta 

Toros'lar, Alt, Orta Miyosen'de sıcak-nemli iklim koşul

larının etkisi altına girmiştir. tist . Miyoen •de, Tortoniyen 

sonuna kadar etkisini gösteren bu iklim koşullarının, 

özellikle Tortoniyen'de bölgede gelişmeye başlayan karstlaşma 

üzerinde olumlu etkiler yaptığı söylenebilir. 

Öst Miyosen sonlarında (Messiniyen) gittikçe kurakla

şan ve kurak, sıcak bir iklimin etkisine giren bölgede yağış 

değerlerinin azalması ile iklim, karstlaşma yönünden olumsuz 
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bir etki yaratmış olmalıdır. Bu dönemde ancak yeraltı nehir

leri boyunca gelişmiş r yeraltı karstik şekillerden bahsedi

lebilir. 

İnceleme alanında günümüz jeomorfolojik özelliklerinin 

belirmeye başladığı Pliyosen döneminde iklim, serin-nemli 

dönemleri de olan subtropikal özelliklere sahip olması ile 

karakterize edilmektedir. Messiniyen sonrası, giderek artan 

yağışlı iklim rejimine geçen Alt Pliyosen dönemi, Pliyosen 

sonlarına doğru yarı kurak özellikler göstermeye başlamıştır. 

Böylece Pliyosen dönemi iklimi, genel olarak karstlaşmanın 

gelişimi yönünde etkili bir rejim özelliği göstermektedir. 

Bölgede Pliyosen sonu, Alt Pleyistosen döneminde, 

serin-yağışlı evrelerle aralanan, az çok yağışlı sıcak bir 

iklimin etkinliği söz konusudur. Orta Pleyistosen 'de bölge, 

Alt Pleyistosen•e oranla daha serin ve nemli bir iklim 

etkisine girmiş, akarsu 

başlarında (± 9000 yıl önce) 

etkinliği artmıştır. Holosen 

iklimde belirgin bir kuraklaşma 

görülmüş, 6000-8000 yıl önce ise klima tik optimuma karşılık 

gelen dönemde iklim, yağışlı ve ılık bir döneme geçmiştir· 

Kısaca Pleyistosen 'den günümüze, Kuvaterner devri boyunca, 

nemli-serin ( plüviyal) ve daha kurak-ılıman ( interplüviyal) 

devreler birbirlerini takip etmişlerdir. Böylece 

Kuvaterner'de, iklimin nemli dönemlerinde karstlaşmanın geli

şimi yönünde etkiler söz konusu iken, kurak dönemlerde karst

laşmanın (özellikle yüzey karstının) yavaşlaması ve ancak 

yeraltı drenajı boyunca, yeraltı karstik şekillerin gelişim

lerini slirdürebilecekleri düşünülebilir (Paleoklimatolojik 

veriler; ERİNÇ 1970, 1971 'den ve EROL 1979b, 1981, 1983a, 

1987, 1989, 1990a, 199la, 1992'den alınmıştır). 

Önceden de belirtildiği gibi inceleme alanı günümüzde, 

Akdeniz ikliminin !ç Anadolu step iklimine geçiş özellikleri 

gösterdiği bir alanda yer almaktadır. Bu kesimlerde, Akdeniz 
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ikliminin kıyı bölgelerine oranla biraz daha farklı sıcaklık 

ve yağış değerleri göze çarpar. Yaz aylarında inceleme alanı 

ve çevresinde, Akdeniz kıyı bölgesine oranla daha düşük 

sıcaklık değerleri görülürken, bir miktar yağış kaydedilebil

mektedir. Buna karşılık buralarda kış aylarında Akdeniz kıyı 

bölgelerine oranla daha düşük sıcaklık ve yağış değerleri 

gözlenmektedir. İnceleme alanı üzerinde ilkbahar ve sonbahar 

ayları ise ılık ve yağışlı geçmektedir (Tablo: 2-3). İnceleme 

alanında yüksek dağlık, platoluk alanları oluşturan kesimle

rin ve Kovada Gölü çevresinin, sahanın en yüksek yıllık yağış 

değerlerine sahip y~rleri olduğu anlaşılmaktadır (Şekil: 4). 

Tablo 2: inceleme Alanının Yakın Çevrelerlne 
Verllerl (DMI, 1984-'den alınmıştır) 

Alt Karşılaştırmalı Aylık ve Yıllık Ortalama Sıcaklık 

İstasyon Gözlem A y L A R 
istasyon Yüksekli~i Süresi 
Adı (m) (Yıl) Ocak Şubat Hart Nisan Hayıs Hazi, Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Ara. Yıllık 

ANTALYA 42 41 9.8 10.5 12.7 15.9 19.8 24.4 28.I 27.8 24.7 19. 7 15.3 11. 7 18.4 

ISPARTA 997 51 1.7 2. 9 5.8 10.6 15. 3 19 ,6 23.l 22.9 18.4 13.1 7.9 J.6 12.1 

BEYŞEHİR 1129 19 0.5 ı.a 5.0 10.2 14.9 18.8 22.l 22.1 17.2 12 .2 7.2 J.4 1ı.3 

Tablo 3: inceleme Alanının Yakın Çevrelerine Alt Karşılaştırmalı Aylık ve Yıllık Ortalama Yagrş Verileri 
(OMI, 1984'den alınmıştır) 

1st. Gözlem A y L A R 
lst. Yüksek. Süresi 

Ad• (m) Yıl) Ocak Şubat Hart Nisan Hayıs Haıi. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım Ara. Yıllık 

ANTALYA 42 50 255.8 161.3 89.4 43. 7 29.2 J.2 2.5 2.4 12.1 62 .2 l 11. 5 269.8 1043.0 

ISPARTA 997 50 91.5 74. 7 61 .4 52. l 59.0 36.3 12.0 9.7 16.6 37 .2 48.2 99.4 598. 2 

BEYŞEHiR 1129 28 70. 5 62.5 47,3 43.7 35. 7 19.8 5.2 3.8 21. 3 32. o 47.7 87.9 477 .4 

! ~ 
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A K D E N z 

1 "'-\ ı ·...._, '" .~· ( ./ 

( 

D :nceleme 

Alanı 

Şekil 4: İnceleme alanının da içinde bulunduğu, Beyşehir
Antalya karst alanlarının 20 yıllık (1957-19?7) 
yağış ortalamalarına göre hazırlanmış eşyagış 
haritası (GÜRER v.d. 1980'den alınmıştır). 

Gerek 

lendiğinde, 

sıcaklık, 

inceleme 

gerekse yağış değerleri ince-

alanı genel olarak karstlaşmanın 

gelişimi açısından orta derecede şartlar içermektedir. 

Tablo 4'de, Akdeniz bölgesinde yer alan Akdeniz karst 

kuşağında klirnatik karst jeornorfolojisi yönünden erimeye etki 

eden faktörler ve etki oranları açıklanmıştır (JAKUCS, 1978). 
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Bu araştırmaya göre Akdeniz karst kuşağında toprak-bitki ör

tüsü ilişkisi ile oluşan olaylar sonucu iklimin dolaylı etki

si, karbonatlı kayaçların erimesinde önemli bir rol oynamak

tadır. 

Tablo 4: Akdeniz karst kuşağında klima tik karst 
jeomorfolojisi yönünden erimeye 
ve etki oranları (Jakucs, 1978'e 

Faktör 

I. Atmosferik co2 

etki eden faktörler 
göre). 

Etki Oranı (%) 

5 

II. İnorganik toprak proseslerinden 
(Ör: Bozuşma) oluşan co2 B 

55 

B 

III. Topraktaki biyolojik co2 
IV. Diğer inorganik asitler 

V. Organik asitler 
(Humus, hurnin ve bitki kökü asitleri) 

TOPLAM 

_2-1. 

100 

İnceleme alanının özellikle plato kesimleri üzerinde 

görülen, Akdeniz Bölgesine özgü bitki örtüsü çeşitlerinden 

maki topluluklarıyla, yer yer orman alanlarının bulunduğunu 

belirtmiştik. Buralarda bitki artıklarının toprak örtüsü içe

risinde organik asit artışı sağlayacağı ve organik asitlerle 

birlikte toprağın yapısında bulunan biyolojik co2 , inorganik 

co2 ve inorganik asitlerin, anakaya üzerindeki karstlaşmanın 

gelişimi üzerinde etkili olacakları bir gerçektir. Böylece, 

iklim, saha üzerinde dolaylı etkisi ile karstlaşma üzerinde 

etkin bir rol oynamaktadır. Bu konu bir sonraki bölümde 

ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Doğrudan yağış etkisi ile iklim, inceleme alanı 

üzerinde özellikle, Yuvalı-Sütçüler platosunun toprak ve 

bitki örtüsünden yoksun kesimlerinde de etkin rol oynamıştır. 

Yağışlar sonucu karbonatlı kayaçların eğimli, çıplak yüzeyle

ri boyunca akan suların eritici ve aşındırıcı özelliği etki

siyle oluşan oluklu lapya, kanalcıklı lapya gibi serbest 

lapya çeşitleri, yıllık yağışların da nispeten daha fazla 
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görüldüğü bu kesimlerde oldukça önemli örnekler oluştururlar. 

Ayrıca yağışlar sonucu, karbonatlı kayaçların çatlakları bo

yunca sızan suların meydana getirdiği eritici aşındırıcı 

özellikler, günümüz iklim koşullarında da devam ettiğinden, 

diyaklaz lapyaları, delin, uvala, polye vb. karstik şekiller, 

gelişimlerini aktüel olarak sürdürebilmektedirler. 

İnceleme alanının 1700 metreden daha yüksek kesimle

rinde çeşitli lapya komplekslerinin yer yer tahrip olmuş ol

dukları ve köşeli enkazlar oluşturdukları gözlenmektedir (Ör: 

Dulup Dağının zirve.lerinde olduğu gibi) . Bu durum inceleme 

alanının yüksek kesimlerinde gece ile gündüz arasındaki ısı 

farkları ve özellikle kış aylarında gelişen, orta derecede 

don etkisi gibi iklim parametrelerinin oluşturduğu, mekanik 

çözülme olayları ile açıklanabilir. Daha önceleri Toroslar'ın 

değişik bölgelerinde yapılan incelemeler de bu görüşü destek

lemektedir (BENER, 1965; ATALAY, 1973; KURTER, 1979). Bu yük

sekliklerde yer alan oluklu lapyalar ve enkaz lapyaları 

dışında gözlenen, yer yer tahrip olmaya yüz tutmuş hemen tüm 

karstik şekillerin oluşumunu günümüz iklim koşulları ile 

açıklamaya olanak yoktur, Bu şekiller büyük bir olasılıkla 

bölgede günümüz iklim koşullarından daha sıcak, yağışlı bir 

iklime sahip olan Pliyosen sonu, Pleyistosen dönemleri 

esnasında ve daha alçak seviyelerde oluşmuşlardır. Bugünkü 

bulundukları seviyelere ise yükselmeler ile ulaşmışlardır. 

İklim karstlaşma ilişkilerinde göz önüne alınması 

gereken önemli bir faktör de bakı'dır. Bölgelerin iklim 

özelliklerine bağlı olarak kimi yönler yağış, rüzgar v .b · 

parametrelere daha açık özellikler gösterirlerken, kimi 

yönler ise güneşi, dolayısı ile ısıyı daha fazla alabilmekte

dirler. Herhangi bir arazi üzerinde tepelik, dağlık, eğimli 

topoğraf ik görünümler gösteren karbonatlı kayaçlardan oluşan 

yüzeylerin baktıkları yönlere bağlı olarak, aldıkları ısı ve 

yağış değerlerinde de farklılıklar olacaktır. Böylece ısı

yağış değerlerinde görülen oynamalar, ısının ve yağışın art-
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masıyla doğru orantılı olarak karstlaşmanın artışı yönünde 

etkili olacaktır. 

İnceleme alanı üzerinde, güneydoğudan (Akdeniz'den) 

gelen hava akımları yağışların azalması yönünde, kuzeyden 

gelen hava 

mikroklirnatik 

akımları 

etkiler 

ise yağışların 

oluşturmaktadırlar. 

artması yönünde 

Buna göre bakı 

nedeniyle, inceleme alanının kuzeye bakan kesimlerinde yer 

alan karstik kayaçlar üzerinde karstlaşmanın hızlanması 

yönünde etkiler oluştuğu söylenebilir. Doğrudan yağış 

etkisiyle oluşan ol;.ıklu lapyaların inceleme alanının kuzeye 

bakan yamaçlarında belirgin olarak gösterdikleri artış, 

oluklu ve diyaklaz lapyalarındaki gelişmişlik, bakı'nın 

güncel karstlaşmadaki rolünü açıkça ortaya koymaktadır. 

2.1.4. Toprak ve Bitki Örtüsü Faktörü 

Karstlaşma üzerinde etkili olan önemli faktörlerden 

birini de toprak ve bitki örtüsü faktörü oluşturmaktadır· 

Toprak ve bitki örtüsünün varlığına bağlı olarak karstlaşrna 

hızlanmakta, karstik şekiller gelişmektedir. Nemli tropikler

de de görüldüğü gibi özellikle bol yağışlı, sıcak iklime 

sahip bölgelerde çözülme faaliyetlerinin hızlanmasıyla 

birlikte toprak oluşumu gelişmekte, bu toprak üzerinde zengin 

bir bitki örtüsü yayılım göstermektedir. Böylece, organik 

maddece zengin, biyolojik aktivitenin yüksek olduğu toprak 

bünyesi, yüksek oranda C02 içermektedir. ı. le Dolayısı 

yağışlarla, co2 ce zengin bu topraklardan zemine sızan 

suların eritici özelliği de daha fazla olmakta ve bu gibi 

bölgelerde görülen yoğun karstlaşmanın en önemli nedenini 

oluşturmaktadırlar (BENER, 1965; ERİNÇ, 1971; SWEETING, 1973; 

JAKUCS, 1978; JENNINGS, 1985; NAZİK, 1985, 1992). 

İnceleme alanı üzerinde oluşmuş toprak örtülerine ait 

özellikler Şekil: 5'de görülmektedir. Bu şekilden de anlaşı

lacağı gibi, inceleme alanında karstlaşmanın yoğun olduğu 
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Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde yaygın toprak tipini; 

kırmızı-kahverengi Akdeniz 

Kırmızı Akdeniz toprakları ile 

toprakları oluşturmaktadır. 

bir birlik oluşturan bu toprak 

tipi, genel olarak kireçtaşlarının ayrışması sonucu oluşmuş

tur. Bu tür topraklar günümüzden daha nemli ve sıcak iklim 

koşulları altında oluşmuşlardır (ERİNÇ, 1960b, 1965, 1971, 

1982; GÜLÇUR, 1964; BENER, 1965; ATALAY, 1973, 1982, 1987, 

1988; EROL, 1979b, 1983). 

Yuvalı - Sütçüler platosu üzerinde genelde çok sığ ve 

şiddetli erozyona uğramış halde gözlenen kırmızı-kahverengi 

Akdeniz toprakları, platonun kuzeyinde; Dulup Dağının çevre

sinde, Akgöynük Tepenin çevresinde, platonun güneyinde ise; 

Sütçüler ilçesine bağlı Yenimahalle'nin batısındaki plato 

alanlarında seyrek, taşlı bir örtü halinde gözlenirler. 

Ayrıca Yuvalı - Sütçüler platosu üzerinde yer alan karstik 

şekillerden lapyaların, dolinlerin ve uvalaların birçoğunda, 

karstik boşluklar erime artığı terra rossa tipi topraklarla 

dolmuştur. 

Kırmızı-kahverengi Akdeniz toprakları üzerinde ibreli 

ve yaprağını döken ağaçlardan oluşan orman alanları, Akdeniz 

maki toplulukları yer almakta, bu bitki örtüsü Yuvalı-Sütçü

ler platosunun hemen her kesiminde gözlenmektedir. 

Akdeniz karst kuşağındaki karstik erime üzerine yapı

lan çalışmalarda, toprağın ve bitkilerin karstlaşmadaki rol

lerinin% 95 gibi bir değere ulaşması (JAKUCS, 1978), incele

me alanı üzerindeki karstlaşmanın gelişimi açısından da, top

rak ve bitki örtüsünün rolünün önemini ortaya koymaktadır. 

inceleme alanında, özellikle yüksek plato kesimleri üzerinde

ki bitki topluluklarıyla kaplı toprak örtüleri içinde; inor

ganik C02, biyolojik C02 ve organik asit artışı olacağı bir 

gerçektir. Böylece, bitkilerle kaplı toprak örtüleri altında 
kalan karbonatlı kayaçlarda karstlaşmanın gelişimi hızlanmış, 

birçok karstik şekil bu sayede oluşabilmiştir. özellikle Boz

burun Tepenin doğusunda, Kocadağ'ın batısı ve güneybatısında, 
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Kal kers iz Kahver engi 

Orman Topra kl a rı 

Kahvere n g i o rman Toprak l ar ı 

Sa rı - K ırmı z ı 

Pod z olik Topr aklar 

D AIÜ v iya l Toprakl ar 

D H id r omorfik AIÜvİya l Topr aklar 

D Kolüviyaı Topraklar 

0 Çıp l a k kay a ve Mol oz l ar 

İnceleme 
(TOPRAKSU, 

Alanının Toprak ö zellikleri Haritası 
1970'den yararlanılarak hazırlanmıştır)· 
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I<aradiken köyünün batısında, yer yer tipik örneklerinin gö

rüldüğü delikli lapyalar, toprak örtüsü altında oluşmuş ve 

:~Prağın erozyonla süpürülmesi sonucu açığa çıkmış şekiller-
ır. Ayrıca inceleme alanındaki karbonatlı kayaçlar üzerinde 

heınen her kesimde görülen diyaklaz lapyaları, çatlaklar bo-
Yunca olu · ~ d 1 · · . şan erıme artıgı terra rossa toprakların a ge ışmış 

bıtki köklerinin (Ör: Maki ve çalı kökleri gibi) mekanik par
Çalanrna .. .. d k . . . . . k yonun e et ıler oluşturması, organık asıt, ınorganı 
co 

21 biyolojik co2 artışı sağlayarak erimeyi hızlandırmaları 
sonu 

cu , yanlara ve derinlere doğru gelişme göstermişlerdir 
( P'oto : 19 ) . 

Pot o 
19 : Akgöynük Tepeden karstik platoya genel bir bakış· 

Karstik plato üzerindeki dolin ve uvalala:ın 
tabanları toprakla kaplıdır . Plato üzerinde yogun 
bitki örtüsü gelişmiştir (Foto, doğuya doğru). 

~.ı .s la 
· man Faktörü 

beı · Karst topoğrafyasına ait şekillerin özelliklerini 
t~ı n E!tk· eyen unsurlardan biri de zaman faktörüdür. zamanı 

~ l.ei süre ile doğru orantılıdır. Belirli yapı tiplerinde' 
~tbon ve su atlı kayaçlardan oluşmuş sahaların dış etken 

de::~~erıe değişmesi, şekillenmesi, süre arttıkça daha 

eşmekte ve kalıcı özellikler göstermektedır. 
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Zaman, karstik bir arazinin şekillenmesi üzerinde, 

kesinti ve karışıklıkların meydana gelmesi gibi olaylarla da, 

dolaylı yoldan etki göstermektedir. Jeolojik zamanlar 

içerisinde meydana gelen iklim değişiklikleri, yerkabuğu 

hareketleri, deniz seviyesindeki östatik oynamalar v.b. 

sebeplerle, topoğrafya şekillerinde, dolayısıyla karstik 

şekillenmenin evriminde duraklamalar, kesinti ve karışıklık

lar meydana gelmektedir. Böylece zaman içerisinde meydana 

gelen, herhangi bir karst alanında belli dönemlerde gelişen 

karstlaşrna, belirtilen olaylar sonucu aniden yavaşlayabil

mekte, duraklamalar .göstermektedir. Yine aynı karst alanında 

koşulların değişmesi ile yavaşlayan, duraklayan karstlaşmanın 

yeniden canlanması söz konusu olabilmekte, sonuçta polisiklik 

gelişim özelliği gösteren karstik şekiller oluşmaktadır. 

İnceleme alanı üzerindeki karstik şekillerin büyük ço

ğunluğu Miyosen'den günümüze uzun bir zaman dilimi içerisinde 

gelişme göstermişlerdir. Araştırmanın, iklim ve karst jeomor

folojisinin evrimi bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklandığı 

gibi, inceleme alanı üzerinde Miyosen'den günümüze kadar 

değişik klimatik ve tektonik rejim özellikleriyle, karstlaş

manın zaman zaman durakladığı, daha sonra yeniden canlandığı 

tespit edilmiştir. 

Sahanın Miyosen dönemi tektoniği ile belirlenen ve 

karstlaşma ile günümüze kadar şekillenmesini devam ettiren 

kesimleri genelde, derin ve geniş tabanlı karst özelliği gös

termektedirler (Ör: Eğirdir Gölü çanağı, Boğazova Polyesi, 

Kovada Gölü çanağı, Karadiken Polyesi gibi). 

Yine aynı dönemlerde gelişmeye başlayan ve gelişmeleri 

zaman zaman kesintiye uğrayan bazı karstik şekiller ise, iç 

içe geçmiş polisiklik özellikler gösterirler (Ör: Armutluyurt 

Tepenin kuzeyinde, Kovada Gölünün doğusundaki plato alanla

rında, Kocadağ'ın güneybatısında, Domuz Tepenin batısında ve 

Karadiken Polyesinin batı kesiminde görüldüğü gibi}, Tüm bu 
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şekillerin yamaç profilleri genelde yayvan özellikler göster

mektedir. 

Günümüzde inceleme alanı üzerinde görülen ve büyük bir 

olasılıkla Pliyosen'in yağışlı devrelerinde gelişmeye 

başlayan akarsu drenajı, birçok kesimde görülen flüvyo

karstik kökenli şekillerin oluşmalarına neden olmuştur (Ör: 

Çayköy flüvyo-karstik depresyonu, Tepeli flüvyo-karstik 

depresyonu, Kuruca.ova flüvyo-karstik depresyonu ve Eskisar 

flüvyo-karstik depresyonları gibi). Pliyosen, Kuvaterner 

dönemlerinin yağışlı devrelerine ait özellikleri yansıtan ve 

ilerki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanacak olan flüvyo

karstik şekillerin oluşumu da zaman faktörünün dolaylı olarak 

karstlaşrna açısından bir başka etkisini göstermektedir. 

Sonuç olarak; Miyosen'den günümüze kadar uzun bir 

zaman diliminin inceleme alanı üzerindeki karstik 

şekillenmenin gelişmesi yönünde olumlu etkiler yarattığını 

söyleyebiliriz. Belli zaman dilimleri içinde, karstik kayaç

ların farklı etken ve süreçlerle şekillendirilmeleri, günü

müzde inceleme alanı üzerinde farklı boyut ve görünümdeki 

karstik şekillerin ortaya çıkmalarına neden olmuştur. 

2.1.6. Karsılaşma-Akarsu İllşkllerl ve Yeraltı Suyu Özellikleri 

Bilindiği gibi yeryüzündeki karbonatlı kayaçlar 

üzerinde belirli bir düzene sahip olmayan, bozulmuş akarsu 

ağı örnekleri görülmektedir. Karbonatlı kayaçların 

gözenekliliği sonucu oluşan geçirimlilik, karstik arazilerin 

topoğrafya yüzeyinde 

başlıca 

litolojik 

nedenidir. 

özellikleri, 

akarsu drenajının gelişememesinin 

Geçirimlilik, karbonatlı kayaçların 

boşluk oranı ve zayıf direnç hatları 

oluşturan, düzlemsel süreksizliklere bağlı olarak azalma veya 

artma yönünde değişik özellikler gösterebilmekte, dolayısı 

ile bu parametrelere bağlı olarak karstik arazilerde, karst

laşrna - akarsu ilişkileri farklı özellikler göstermektedir. 
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Herhangi bir karstik arazide, karstlaşma akarsu 
ilişkil . . 

erını değerlendirebilmek için, akarsu yoğunluğu ve 
akarsu d 

kesiml 
okusunu araştırmak gerekir. Karstlaşmanın görüldüğü 

erdeki akarsu yoğunluğu ve akarsu dokusu, geçirimsiz 
kayaç t 

Oplulukları üzerindeki akarsu yoğunluğu ve akarsu do-
kusundan d.. .. k 
k uşu değerler gösterir, Ayrıca 

ayaç birimlerı' nde de · ı · ı · - karbonatlı 
farklı karbonatlı 

geçirım ı ıgi yüksek olan 
kaya 

ç' geçirimliliği daha az 
daha dilşu"k 

olan karbonatlı kayaca göre, 

akarsu 
göste . 

rır (EROSKAY 
Gtl ' 

NEYsu, 1987). 

yoğunluğu ve 

1978; SİPAHİ, 

akarsu dokusu değerleri 

1984; NAZİK, 1985, 1992; 

~. Tablo 5'de inceleme alanı üzerinde yer alan karstik ve 
••rst·k 
k 

1 olmayan litolojiler üzerindeki akarsu yoğunluğu ve 
a ars 
d u doku özellikleri görülmektedir. Tabloda yer alan 
•ğerıercten d ı ı - · b · · ı ı dakı' karstı' k k e an aşı acagı gı ı, ınce eme a anın 
•rbonatıı . k kayaçlar üzerinde yer alan akarsu ağı, karstı 

Olınayan 
kayaçlar üzerinde yer alan akarsu ağına oranla çok az 

9•lişıne 
göstermiştir. 

k Yaptığımız araştırmalarda, inceleme alı;ını üzerindeki 
•rb 

Y 
onatlı kayaçların değişik özellikleri sonucu (litolojik, 

•Pıs l 
llı a ' topoğrafik eğim v.b. gibi) akarsu sayısı, akarsu 
unıu" 

8 ~u ve akarsu yoğunluğunun da farklılıklar gösterdikleri 
•Pta 

nmıştır. 
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Tablo 5: İnceleme Alanının Akarsu özellikleri 

Karstik Karstik 
Tüm Bölge Alanlar Olmayan Alanlar 

( % 100) ( % 68) ( % 32) 

A =Yüzölçüm ( Jcrn2) 446 304 142 

AU =Akarsu Uzunluğu 
(km) 284 85 199 

AS =Akarsu veya Dere 
Sayısı 204 61 143 

AY =Akarsu Yoğunluğu 
AU/A 0.63 0.27 1.40 

AD =Akarsu Dokusu 
AS/A 0.45 0.20 l.oo 

AY/AD ı. 40 ı. 35 1.40 

İnceleme alanının batısında yer alan Boğazova Polyesi 

ve yakın çevresine bakıldığında, geçirimsiz ova tabanı üze

rinde taşkın sularının kanalize edilerek akıtıldığı Boğazova 

su iletim kanalı dışında önemli bir akarsu drenajı göze 

çarpmaz. Bununla birlikte polye tabanına, gerek Yuvalı-

Sütçüler platosu üzerinden, 

batısındaki plato alanlarından 

gerekse inceleme alanının 

çoğu mevsimlik özellikte olan 

kısa dereler kavuşarak, su iletim kanalına kanalize olmakta

dırlar. Su iletim kanalı yapımı öncesine dayalı eski drenaj 

izleri, polye tabanındaki akarsu etkinliğinin düzensiz olmak

la birlikte, karbonatlı kayaçlar üzerindeki drenaj yoğun

luğuna göre daha yüksek değerler içerdiğini kanıtlamaktadır. 

Çayköy-Akdoğan platosu inceleme alanı üzerinde akarsu 

ağının en yoğun gözlendiği kesimdir. Burada, zemini oluşturan 

kayaçların genelde geçirimsiz formasyonlardan meydana 

geldiği, dolayısı ile akarsu drenajının buna bağlı olarak ge

lişme gösterdiği anlaşılmaktadır. "V" şekilli, sığ / darı 

küçük vadilerin ve yan kollarının yer aldığı bu kesimde, 

akarsular dandritik drenaj özellikleri göstermektedirler. Yer 
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Yer kafesli drenaj örnekleri de görülür. Sonuçta; Çayköy

Akdoğan platosu, inceleme alanı üzerinde karstlaşmanın geli
Şeıned · · · 

ıgı, genelde geçirimsiz kayaçların yer aldığı, bu 

nectenıe akarsu drenajının ve yoğunluğunun yüksek değerler 
oluşturduğu bir kesimdir. 

Karbonatlı kayaçların yaygın olarak bulunduğu ve kars
tik 

şekillerin oldukça fazla gelişme gösterdiği Yuvalı-

Siltçüler platosu ise inceleme alanının diğer kesimlerine 

oranıa akarsu yoğunluğunun az olduğu, hatta bazı kesimlerde 
hiçbir 

akarsu drenajının gözlenemediği (Ör: Dulup Dağının 
Çevres · ~ 1 

r Kocadag' ın çevresi gibi) tipik bir alandır. 

Buralarda y • · · d ı · d' d 'tl · · 
başı k 

agan yagışın çogu, o ın, U en ve çeşı ı erıme 

u ları vasıtasıyla yer altına 

drenajı hemen hiç görülmemektedir. 

iletildiklerinden, yüzey 

Yakın jeolojik dönemler-
dek· 

ı akarsu drenajının oluşturduğu vadiler, günümüzde, kuru 
"•di 

oluşturmaktadırlar. Karbonatlı kayaçlar sistemlerini 
Üzerinde , sınırlı sayıda yer alan bozulmuş drenaj örnekleri 
de 

genelde dolomitik özellikli karbonatlı kayaçların yer 

aldığı kesimlerde (Ör: Yuvalı köyünün güneyi, Eskisar 
llvaı 

asının doğusu gibi) 
Polye 

ve plato üzerindeki bazı uvala ve 

tabanlarında (Ör: 
9ibi) . 

Eskisar Uvalası, Karadiken Polyesi 

gözlenmektedir. 

Yuvalı-Sütçüler platosunun güneybatısında yer alan 
Gök 
k PJ.nar Deresi, Kemer Dere, Şarderesi ve Bağırsak Dereleri, 

ongıomeratik kireçtaşları üzerinde, süreksizlikler nedeniyle 
~.'llf 

2onıarın oluştuğu kesimlerde gelişme göstermişlerdir· 
Bu 

doğ 
akarsular da genelde mevsimlik özelliktedirler. Platonun 

Usunda 
ise ' 

' akarsu 
geçirimsiz 

drenajının 

formasyonların yer aldığı. kesimlerde 

geliştiği göze çarpmaktadır. 

k Böylece, 
ayaçıard 

Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde karbonatlı 

\1e an oluşan kesimler, 

akarsu dokusu özellikleri itibariyle düşük değerler gös-

akarsu sayısı, akarsu yoğunluğu 
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terirken, platonun doğusundaki geçirimsiz birimlerden oluşan 
arazi üzerinde, akarsu sayısında, akarsu yoğunluğunda ve 
akarsu dokusunda ''k yu sek değerler göze çarpar. 

İnceleme 

stratigrafik ve 
alanı ve yakın çevresinde litolojik, 

yapısal özellikleri birbirinden farklı, yan 
:Yana veya u"st " k uste gelmiş geçirimli ve geçirimsiz ayaç 

:0Pluluklarının bulunduğunu daha önce belirtmiştik. Bu 

Ozelliklere bağlı olarak inceleme alanındaki yeraltı suyunun 
dağılımı da 

karmaşık bir özellik göstermektedir. Biz, 

Çal ışmanıı z ın amac ı"ı ... aşmaması için inceleme alanındaki 
karb 

onatlı kayaçlar içerisinde yer alan yeraltı suyu dolaşımı 
Ve bunun 

Şacağız. 
karstik şekillerle olan ilişkisini açıklamaya çalı-

uygun, karst taban Bilindiği gibi karstlaşmaya 
sev" 

, ıyesinin topoğrafya yüzeyinden derinde bulunduğu ve belli 
bır k 

alınlığa sahip karbonatlı kayaçlar içerisinde belirgin 
bir 

Yeraltı suyu zonu 
içer· . 

oluşamamaktadır. Bu gibi kayaçlar 

ısınde çeşitli 
kesi 

Şen bağlantılı 

boyutlarda uzanan ve yer yer birbirleriyle 

erime boşluklarının oluşturduğu kanallarda 
basın l ç ı akımla serbest olarak hareket eden yeraltı suları, 
türbu1 

anslı dolaşım özellikleri göstermektedir (BURDON v.d., 
1953 

; CASTANY 1969,· EROSKAY, 1978, 1980; BÖGLİ, 1980; 
JEii ' 
GO llI»Gs, 1985; NAZİK, 1985, 1992; ERGUVANLI v.d., 1987; 

llEYsu, 1987, 1990; WHITE, 1988; FORD v.d., 1989). 

l Böylece yağışların bol olduğu mevsimlerde yeraltı boş

llJcıarıncta seviyesi yükselen ve hareket hızı artan yeraltı 
•u,,,. 

'"nun yağışın azaldığı devrelerde seviye düşüklüğü ve 
lıarelc ' 
q et hızında azalmalar tespit edilmektedir. Yapılan 
taşt 

Dl 1 rntalarda özellikle yağışın artış ve azalışıyla paralel 
•ta]c d 

9 
' karstik arazilerde yeraltı sularının mey ana 

etirct. . 
k ığı mevsimlik doğal dalgalanmaların, karstlaşma ve 
atstilc d kl şekillerin gelişimi üzerinde etkiler oluştur u arı 
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saptanmıştır. Bu araştırmalara göre; Yeraltı suyu 

ve hareketinin hızlandığı dalgalanmalarının 

yüzeysel karst 

(EROSKAY, 1978). 

şekillerinin arttığı tespit 

kesimlerde 

edilmiştir 

!nceleme alanının da içinde 

ve Akdeniz arasındaki alanda 

hidrolojik ve izotop hidrolojisi 

bölgede yerel dolaşım sisteminin 

bulunduğu Göller Bölgesi 

yapılan hidrojeolojik, 

çalışmaları sonucunda, 

oluştuğu, kireçtaşı ile 

karstik konglomera akiferlerinde yeraltı suyu hızlarının 3000 

m/gün ile 5000 m/gün arasında değiştiği (GÜNAY, 1981) ve bu 

karst sisteminde yeraltı suyunun, piston akımı özelliği gös

terdiği belirtilmiştir (SİPAHİ, 1984). Yine bu çalışmalarda 

bölgedeki yeraltı sularının eritici özellikte olduğu saptan

mıştır. 

Karstik boşluklara giren suyun boşluklar içerisindeki 

suları itmesi sonucu yeraltı suyu debisinde artışa neden olan 

piston akımının ve yeraltı sularının eritici özelliğinin, 

inceleme alanının Yuvalı-Sütçüler platosu kesimindeki yoğun 

karstlaşma üzerinde pozitif etki yarattığı söylenebilir. 

İnceleme alanında yer alan karbonatlı kayaçlar içe

risindeki yeraltı suyu dolaşımına ait özellikleri, çoğu, 

karbonatlı kayaç, geçirimsiz birim kontağından çıkan, karstik 

kaynakların boşalımları arasında ilişkiler kurarak açıklamak 

mümkün olmaktadır. önceden de belirttiğimiz gibi, karbonatlı 

kayaçları tabandan sınırlayarak karst taban seviyesini 

oluşturan ve kısaca rift çökelleri olarak adlandırılan 

geçirimsiz birimler, 10 metrenin üzerinde bir kalınlık oluş

turduklarında, geçirimsizlik yönünden yeterli bir engel oluş

turmaktadırlar (SİPAHİ, 1984) . Bu geçirimsiz birimler ı 

konumlarıyla ilişkili olarak, inceleme alanındaki karbonatlı 

kayaçların karstlaşmalarını ve önemli yeraltı suyu boşalma 

noktalarını denetlemektedirler. 
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Karbonatlı kayaçlar içerisindeki yeraltı sularının 

önemli boşalım noktalarına ait veriler Tablo 6'da görülmekte

dir. Hemen hepsi karbonatlı kayaçların geçirimsiz birimlerle 

olan kontakt noktalarından çıkan bu karstik kaynaklar; 

yağışlar sonucu karstik birimlerin yüzeyinden erime 

boşlukları boyunca derinlere sızan suların, karst taban sevi

yesini oluşturan geçirimsiz zan ile topoğrafya yüzeyinin 

çakıştığı kesimlerden boşalmaları sonucunda meydana gelmiş

lerdir (Foto: 20). Bu ilişki değerlendirildiğinde, yağışlar 

sonucu Dulup Dağının çevresindeki yüzeysel karstik şekiller

den derine sızan suların kuzeye ve kuzeydoğuya doğru hareket

le, Değirmen ve Karasu karstik kaynaklarından boşaldığı düşü

nülmektedir (Foto: 21). Kovada Gölünden ve gölün güneybatı

sındaki düdenlerden güneye, Gökpınar karst kaynaklarına doğru 

yeraltı drenajı olduğu boya deneyleriyle saptanmış, yine 

Kovada Gölünden, Kocadağ çevresinden, Karadiken polyesinden 

zemine sızan suların yeraltı karst drenajı halinde akarak, 

güneyde, 

Bağırsak 

(SİPAHİ, 

inceleme alanı dışında kalan Çandır kaynakları ve 

Deresi vadi yatağına boşaldığı düşünülmektedir 

1984 ve DEGİRMENCİ, 1989'nin verilerine göre). 

Tablo 6: İnceleme Alanının Önemli Karstik Kaynaklarına ait 
Özellikler (veriler, SİPAHİ, 1984'den alınmıştır). 

Karstik Kaynağın Adı Bulunduğu Mevki Yükseltisi Ortalama Debi 

Değirmen Kaynağı Bozburun Tepenin 
Kuzeybatı Etekleri 

1170 m. 190 it/sn 

Karasu Kaynağı Dolup Tepen'ın 1190 m 130 it/sn 
Kuzey etekleri 

Kocapınar Kaynağı Y.Gökdere Köyünün 
1 km güneyi 

940 m 300 it/sn 

Gökpınar Kaynağı Köyyeri mahallesinin 700 m 1050 it/sn 
2 km kuzeybatısı 



97 

Foto ıo: Oulup DaOının kuzeydo{ıu eteklerinde 
yer alan, Karasu karstik kaynaO ı (foto, 

guneybatıya do{ıru). 

f:oto 2 1c 1: Duıup o.o ki / bataklık ortam ı•oto, kut• ının kuzeyd<>Ou eteklerinde yer alan Deniz ve Karasu karstik kaynaklarının oluşturdu a 
1 

Vb•tıya d<>Oru). 



98 

İnceleme alanı üzerindeki yeraltı karstlaşma ve 
sularının . 1 . k . . 

ı ış ısı ile ilgili olarak deniz seviyesi 

Bilindiği gibi 
0Ynantalarının da etkisi bulunmaktadır. 
Pleyistosen 'de buzul ve buzul arası devreler birbirini takip 

etmiştir. Buzul devrelerinde ve özellikle Würm ' de deniz 

seviyesinde meydana gelen ortalama 90 metrelik seviye 

düşüklüğü (ERİNÇ, 19 7 ı), doğal olarak karalardaki yeraltı 
suYu sevı·yesı·nı·n ğ d de belli ölçüde düşmesine neden olaca ın an, 
bu d 

evrelerde inceleme alanındaki karstlaşmanın derinliğinin 
de 

artmış olması gerekmektedir. Böylece özellikle Dulup 
Dağın 

. ın çevresi, Akgöynük Tepenin çevresi, Kocadağ'ın çevresi 
9lbi . 

derın karst özellikleri görülen kesimlerde, 
Pley· 

ıstosen 'deki yeraltı suyu dalgalanmaları ile karstlaşma 
ar as 

ında yakın ilişkiler bulunmalıdır. 

2.2 .,_ 
· "-r&tlk Şeklller 

İnceleme alanı üzerindeki karbonatlı kayaçlarda deği
Hk .. 

Ozellikte ve boyutta lapya, dolin, uvala, polye, düden, 
kuru v . 
a adı ı çıkmaz vadi, karstik boğaz, mağara gibi karstik 
!ını~ Rekı'llerı' k d 1 

aıanı 
1@ ... · 
~ın 

1'o%n 
karst 

~ oldukça fazla sayıda yer alma ta ır ar. 

Bundan önceki bölümlerde açıkladığımız gibi, inceleme 

Üzerinde yer alan karstik şekiller, değişik parametre

etkisi al tında, kimi kesimlerde yaygın ve gelişmiş' 

karst özellikleri gösterirken, kimi kesimlerde ise, sığ 
Özellikleri göstermektedirler. 

~ Bu bölümde inceleme alanı üzerinde yukarıda sıraladı-
':ll.Jı\l. z 
a Yüzeysel ve yeraltı karstik şekillere ait özellikleri 
Çııtı 

ayacağız. 
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2.2.1. Lapyalar 

Yüzeysel mikrokarstik şekillerden lapyalar, inceleme 

alanının karbonatlı kayaçlarla kaplı hemen tüm kesimlerinde 

yaygın olarak gözlenen şekil unsurlarını oluştururlar. Lapya

lar, inceleme alanındaki değişik etki faktörlerine bağlı 

olarak; oluklu lapya, dalga lapyası, kanalcıklı lapya, 

diyaklaz lapyası, 

çentiği, delikli 

tabaka başı lapyası, kamenitsa, korrozyon 

lapya, kovuklu lapya, lapya kompleksi ve 

enkaz lapyası gibi çeşitli örnekler oluşturmuş lardır . 

2.2.1.1. Oluklu Lapyalar 

Oluklu lapyalar, inceleme alanı üzerinde yaygın olarak 

gözlenen serbest lapya türlerindendir. Bunlar, eğimli 

karbonatlı kayaç yüzeyleri üzerinde, birinci tip erime 

tarzının etkisi altında oluşmuş, nisbeten sığ, korrozif 

çukurluklardır (BÖGLİ, 1960; ERİNÇ, 1971). Buna göre, oluklu 

lapyaların oluşumlarında, yağmur sularının karbonatlı kayaç

lar üzerindeki doğrudan etkisi en önemli eritici ve şekillen

diric i faktördür. Oluklu lapyaların gelişim özellikleri dik

kate alındığında, genelde güncel karstlaşmanın izlerini 

taşıdıkları görülür. 

İnceleme alanı üzerinde caco3 oranının yüksek olduğu 

ve tabaka eğiminin 30° civarında bulunduğu karbonatlı 

kayaçlar üzerinde oluklu lapyaların en gelişmiş örnekleri 

görülmektedir . Oluklu lapyaların arazi üzerinde tespit edilen 

örneklerinin enine kesitlerinin genişliği; 1-2 cm, 

derinlikleri ise; 0,5-1 cm arasındadır. Olukların boyuna 

uzanımları yer yer 50-60 cm'yi bulur (Foto: 22-23-24). 

Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde; Dulup Dağının 

çevresinde, Bozburun Tepenin güneyinde, Arrnutluyurt Tepenin 

güneyinde, Akgöynük Tepenin çevresinde, Arrnutlusivri Tepenin 
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güneyi nde, Kocadağ' ın ç evresinde, Karadiken Polyesinin batı 

kesimleri nde oluşmuş do lin ve uvalaların yamaçlarındaki 

haf i f, o rta eğimli karbonatlı ka yaçlar , oluklu lapyaların e n 

tipik ö rnekl e r ini n görüldüğü yerlerdir. Ayrıca pla to ü zerinde 

ö zel likle Alakilise Fo rmasyonu nu oluşturan ve t a ba ka eğim 

değerlerinin arttığı karbonatlı kayaçlar üzerinde de oluklu 

lapyalar gelişmi ş ö rnekler oluştururlar. 

Çayköy-Akdoğan platosu v e Boğazova Polyesi-Kovada Gölü 

çevrelerinde de ö zellikle eğimli karbonatlı kayaç yüzeylerin 

de, çeşitli b oyutlarda oluklu l a pya örneklerine rastlamak 

mümkündür. Anc a k gerek bu kes i mlerde, gerekse Yuvalı-Sütçüler 

platosundaki d o l omiti k kireçtaş l arı üzerinde gelişmiş oluklu 

lapyaların, boyutlarının ufaldığı , oluklar arasındaki 

sırtların bas ıklaştığı gö ze ç a rpar. 

2.2.1.2. Dalga Lapyaları 

Dalga lapyaları , Kovada Gölü kıyılarında ve kıyının 

b i raz gerilerindeki eğimli kireçtaşı 

s e rbest lapya çeşitlerindendir. Göl 

böl gesindeki kayalara çarpması 

yüzeylerinde görülen 

dalgalarının kıyı 

sonucu, kireçtaşı 

yüzeyleri nde , s uyun ç arpma aşındırması ve eritmesiyle 

oluşmuşlardır . Kıyı bölges i nde yer alan dalga lapyaları 

qilncel kar s tik şekiller olmalarına rağmen, kıyı gerisinde 

(kıyıdan 8-10 m geri de ) yer a l a n dalga lapyaları paleokarstik 

şekillerdir . Dalga lapyaları ü zerinde yer yer görülen liken 

c i nsi yosunl ar, salgıladıkları kök asitleriyle kimyasal kor

r o zyona nede n olmaktadırlar ( Foto: 25). 
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~ 22: Karadlken köyünün batısındaki yoOun kars1 alanlarında yer alan dolinlerin yamaç yüzeylerinde gelişmiş, oluklu 
l>Yalar (foto, batıya doOru). 

~ . 
~ Karadlken köyünün batıaındaki yoOun karst alanlarında yer alan oluklu lapyaların üstten gör.~~.üşü. Fot~ğratta , 

•u akıtı n ın , kayanın eğimine bağlı olarak farklı iki yöne doğru oluşturduğu korrozff etki açıkça gorulmektedır. 
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Foto 24: Kovada Gölünün güneybatıaındaki dolomltlk kireçtaşlarının yüzeyleri üzerinde gelişmiş, oluklu lapyalar (foto. 
doOuya do{1ru). 

Foto 25: Kovada Gölünün batıaında yer alan yarımadanın kıyı gerisinde, eOimli klreçtaşı yüzeyleri üzerinde gelişmiş, dalga 
lapyaları . Foto{1rattakl dalga l apyalarının oluşumlarında, göl dalgal arın ın çarpma etkisi yanında , kayaç üzerinde gelişmiş 
llkenlerln aalgıladıO ı kök aaltlerlnln de rolleri vardır (foto, güneydoOuya doOru). 
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2.2.1.3. Kanaıcıklı Lapyalar 

İnceleme alanına düşen yağışların yüzeysel akışa 

geçerek karbonatlı kayaçlar üzerinde oluşturdukları diğer bir 

serbest lapya türü de kanalcıklı lapyalardır. 

Kanalcıklı lapyalar da oluklu lapyalar gibi en tipik 

örneklerini yakaşık 300 eğimli, caco3 oranı yüksek kireçtaşı 

yüzeylerinde göstermektedirler . Karbonatlı kayaçlar 

üzerindeki çatlak v.b. kanallarda toplanan yağmur suları, bu 

kanallarda kanalize . olarak, eğimi takiben erimeyi kolaylaş

tırmakta, gerek boyuna gerekse derine doğru gelişme göste-

rerek, kanalcıklı lapyaları oluşturmaktadır. Kanalcıklı 

lapyaların boyları yer yer; 3-4 m, derinlikleri de; 30-40 

cm'lere ulaşabilmektedir. Dolomitik kireçtaşları üzerinde 

gelişen kanalcıklı lapyalar ise , nispeten basık kenarlı, 

azalan derinlik ve boy değerlerine sahip örnekler göstermek

tedirler. Arazi üzerinde eğim değerlerinin az olduğu kesim

lerde kıvrımlar oluşturarak uzanan kanalcıklı lapyaların, 

eğim değerlerinin arttığı kesimlerde, daha düz şekiller oluş

turdukları gözlenmektedir. 

İnceleme alanı üzerinde Akgöynük Tepenin batısındaki 

yamaçlar, Alıçdağı Tepenin güneybatısındaki yamaçlar, Kuruca-

ova Uvalasının kuzeyindeki yamaçlar, Kovada Gölünün 

doğusundaki yamaçlar, Armutlusivri Tepenin yamaçları, Koca

dağ' ın güneyindeki eğimli yüzeyler ve Eyüpler köyünün 

güneyindeki yamaçlar, kanalcıklı lapyaların en tipik örnekle

rinin görüldüğü kesimlerdir (Foto : 26-27). 

2.2.1.4. Dlyaklaz Lapyaları 

İnceleme alanı üzerinde en fazla görülen serbest lapya 

çeşitlerinden birisi, diyaklaz lapyalarıdır . Diyaklaz 

lapyaları, karbonatlı kayaçların diyaklazlarınaan aşağıya 
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sızan suların meydana getirdiği korrozyon s onucu oluşurlar ve 

diyaklazları genişletirler. Araz i üzerinde d i yaklaz 

lapyalarının dağılımları, kuruluş düze nleri ve uzanımları ile 

kayaçların diyaklaz sistemleri arasında paralell i kler görül

mektedir. Diyaklaz lapyaları da ge nel o larak güncel karstik 

şekillerdendir. 

Diyaklaz lapyalar ı inceleme alanı üzeri ndeki e n 

gelişmiş örneklerini Alakilise Forma s yonunu oluşturan k i reç

taşları üzerinde , tabaka eğiminin yat ay veya yat aya yakın 

olduğu kesimlerde gö stermektedi r ler ( Foto : 28-2 9) . Buralarda

ki diyaklaz lapyalarının içlerinde t oprak örtüsü bulunmamak 

tadır. 

İnceleme alanında kuzeye bakan kes i mlerde yer alan 

karbonatlı kayaçların daha fazla yağış almaları , bu kesiml er

de diyaklaz lapyalarının da daha fazla gel i şmelerine yol aç

mıştır. Eğimin dikleştiği yerler de, diyaklaz lapyalarının 

gelişim hızlarının v e ö zelliklerin i n aza ldığı görülmektedir. 

Bu gibi yerlerde oluklu, kanalc ıklı lapyaların geliştikleri 

görülür (Foto : 30) . 

Eğim değerleri yataya yakın v e diyaklaz sistemlerinin 

birbirini yoğun olarak kestiği kes i mlerdeki karbonatlı kayaç

lar üzerinde gelişen diyaklaz lapyalarının görünümleri ve ge

lişimleri, diğer diyaklaz lapyalarından f arklıdır . Bu çeşit 

lapyalarda gelişme daha çok derinlemesine olmakta , gelişmeyle 

paralel olarak birbirini kesen diyaklaz s istemleri boyunca 

gelişen diyaklaz lapyaları, bir b ir l eriy le birleşerek üzüm 

salkımı görünümünde , dallı budaklı şekiller oluşturmaktadır

lar (Foto : 31 ) . Bu tür diyaklaz lapyalarının içlerinde yer 

yer toprak oluşumları gözlenmekte ve ufak otsu bitkiler yer 

almaktadır . Böylece suyun korrozif e t kisi yanında toprak ve 

bitki örtüsü faktörü nedeniyle de, diyaklaz l apyalarının 

gelişimleri üzerinde korrozif etkiler s ö z konusu olmaktadır. 
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Foto 26: Akgöynük Tepenin batı yama9larında yer alan, ortalama 30° batıya eCimli kireçtaşı yüzeyleri üzerinde gelişmiş, 
kanalcıklt lapyalar. Bu kealmde yer alan tapyaların kanal derlnllkltrl, yer yer 40 cm'ye yakın deQerler göstermektedir. 
Kanallar tabaka •Olmi yönünde uzanmakta ve yer yer diyaklaz lapyalarıyla keallmektedirler (foto, doCuya doCru). 

Foto 27: YU11alı köyüni.ın guneyinde yer alan, 
eOimi yataya yakın kireçtaşı yüzeylerinde 
oluşmuş, kanalcıklı lapya (foto, kuzeybatıya 

doOru). 
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Foto 28: Bozburun Tepenin çevresinde yer 
alan, diyaklaz lapyaları (foto, kuzeye do{lru). 

Foto 29: Bozburun Tepenin çevreılnde yer alan, diyaklaz lapyaları (foto, kuzeydoQuya do()ru) . 



107 

Foto 30: Karadiken köyünün batısındaki yoOun 
karS1 alanlarında yer alan eOimli kireçtaşı 

yüzeyleri üzerinde kısmen gelişme göstermiş, 
diyaklaz lapyaları ve oluklu lapyalar (foto, 
do()uya do{lru). 

Foto 31 : Armutluslvri Tepenın kuzeyinde yer 
alan, el)imleri yataya yakın kireçtaşı 
yuzeylerinde, birbirini kesen dıyaklaz sistemleri 
boyunca oluşmuş, diyaklaz lapyaları 
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To prak örtüsü altında gelişimlerini sürdüren delikli 

lapyaların bazı ilkel şekilleri , diyaklaz l apyalarının bu 

türleri nin geliş imleri s onucu ortaya çıkmaktadır (Foto: 32) . 

İnceleme alanının 17 00 met r eden yukarıda kalan kesimlerindeki 

diyakl az lapyalarının geliş imlerinde, kış aylarında oluşan 

kar örtül erinden s ızan co2 miktarı bol ola n suların eritici 

etkisi büyük rol oynamaktadır. 

2.2.1.5. Kamenltsalar 

Karneni tsala r ,, i nceleme alanında yer yer çıplak, yer 

y e r de t o prak, o tsu bitk iler ve bitki artıklarıyla (humus) 

kaplı karbonatlı kayaçların bulundukları kesimlerde görülen 

yarı serbest lapya çeş itlerindendir . Bunlar birbirlerinden 

bağımsız olar a k gelişmişlerdir . Tencere, kazan veya eliptik 

çukur şekillere s a h ip olan kamenitsalar, toprak örtüsü 

altında oluşmuş lardır (BÖGLİ, 1960; ERİNÇ, 1971; NAZİK, 1985, 

1992 ) . 

Kamenitsaların i nc ele me alanı üzerindeki örnekleri, 10 

cm ile 1 m arasında değişen çap uzunluğuna sahipken, derin

likleri 10 cm ile 60 c m arasında değişen değerler gösterir

ler. Buradaki kamenits aların tabanları, toprak örtüsü ve yer 

yer taş larla kaplıdır . Genel olarak ufak otsu bitkiler ve 

algler kamenitsa ların t a ban yüzeyleri üzerinde gelişme göste

rirler ( Fo t o: 33). Böyl ece topra k yapısında bulunan biyolojik 

C02 v e bitki faa liye tleri s onucu oluşan organik asitlerin, 

karneni tsaların taban yüzeylerinde yer alan algler, özümleme 

faa l iyet leri esnasında co2 •in azalmasına neden olmaktadırlar 

( BENER, 196 5 ; ERİNÇ, 1971). Bu nedenle korrozyon daha çok, 

kamenitsa kenarlarında , o r t a kesime o r anla daha yüksek olan 

C02 ' in eri meyi hızlandırması sonucu oluşmaktadır. Böylece, 

kamenitsaların çapları derinliklerinden daha büyük olmakta

dır . 
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Foto 32: Bozburun Tepenin güneyinde yer alan bir dolin yamacında . Kireçtafı yüzeyindeki diyaklaz sistemi boyunca 
gelltml•, diyaklaz lapyaları. FotoOrafta da görüldüQü gibi çatlaklar içinde bulunan toprak ve otsu bitkilerin varlı{lı, delikli 
lapyaların ilkel 99kllerlnin oıu,umuna yol açmıftır . 

Foto 33: Akgöynük Tepenin batı yamaçlarında, Alaklllse Formasyonuna alt kireçtaşları üzerinde gelişmiş, kamenitsa (foto, 

kuzeye doOru) 
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İnceleme alanı üzerinde caco3 oranı yüksek kireçtaşı 

seviyelerinde, gerek yanal gere kse deri ne doğru gel işme 

olanağı bulan kamenitsalar, caco 3 oranının düştüğü ve do l o 

mitleşmenin arttığı karbonatlı kayaçların ye r aldığı kes i m

lerde daha küçük ölçekte örnekler gösteri rler ( Fo t o : 34-35-

36). 

İnceleme alanındaki kamenitsaların gelişimleri üzerin

de etkili olan bir başka faktör de eğimdir. Yatay ve yataya 

yakın kireçtaşı tabakalarının bulunduğu kesimler, kamenitsa

ların en gelişmiş örneklerinin görüldüğü yerlerdir . 

Genel olarak t oprak örtüsü altında gelişen kamenits a 

ların, yüzeysel akışla meydana gelen lapya çeşitleri , (Ör : 

Oluklu lapyalar, kanalcıklı lapyalar v. b.) ve diyakla z 

lapyalarına göre daha eski dönemlerde oluşmuş olmal arı gere k

mektedir. 

2.2.1.6. Tabaka Başı Lapyaları 

Tabaka başı lapyaları, incele me a l anında , eğimli ki

reçtaşı tabakalarının birbirleriyle temas ettiği yüzeylerin 

tabaka başlarında ve tabaka doğrultusu boyunca gelişmiş yarı 

serbest lapya çeşitlerindendir. 

Kireçtaşlarının tabaka aralarına sızan sular buralarda 

erimelere neden olmuşlar ve tabaka baş ı l apyaları oluşmuştur . 

Tabaka başı lapyaları tabakaların eğim yönlerine bağlı ola r a k 

genelde asimetri k şekiller oluşturmaktadırlar. Lapyanın taba

ka eğimi yönünde kalan yamacı, suyl a daha fa z la temas ett i 

ğinden, zaman içerisinde gerilemektedi r . Böylece tabaka başı 

lapyaları, oluşumlarından belli bir süre sonra ka rakter i stik 

şekillerini kaybederler. 
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Ftıto 34: Bozburun Tepenin güneyinde yer alan, toprak örtüsünden sıyrılmış karst alanında, Alakillse Formasyonuna ait 
~itik klreçtqıarı üzerinde gell9mi9; korrozyon 99ntlOI, delikli lapya ve küçük bir kamenltsa. Her üç şekil de, kayacın 

lklaz ılsteml dOOrultusunda gell9me göstermlflerdir (foto, kuzeybatıya do{1ru). 

Foto 35: Eskisar Uvalasının kuzeybatı 
yamaçlarında, Alakllise Formasyonuna ait 
kireçtaşları üzerinde gelişmiş kamenitsa (foto, 

doQuya doQru). 
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Tabaka başı lapyaları inceleme alanı üzerinde en tipik 

örneklerini, Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde, Dulup Dağı 

kuzeyi ve Akgöynük Tepenin kuzeyindeki eğimli kireçtaşları 

üzerinde göstermektedirler (Foto: 37) . Tabaka başı lapyaları 

da qüncel karstik şekillerdendir. 

2.2.1. 7. Korrozyon Çentlklerl 

Korrozyon çentikleri, inceleme alanının humuslu ve 

toprak örtüsünün bulunduğu kesimlerinde yer alan karbonatlı 

kayaçların alt kenarlarında gelişen yarı serbest lapyalar

dandır. 

Yağışlarla nemlenen toprak örtüsü ve humusla temas 

eden kireçtaşı alt kenarlarında, biyolojik co2 ·nin etkisiyle 

korrozyon artmakta ve buralarda çentik biçimli karstik 

,akiller olan, korrozyon çentikleri oluşmaktadır. Bu 

özellikleri nedeniyle, korrozyon çentiklerinin gelişimleri 

yağışlı mevsimlerde hızlanmakta, kurak dönemlerde 

durmaktadır. 

İnceleme alanı üzerinde içleri toprak örtüsü ile kaplı 

olan dolin, uvala, polye ve flüvyo-karstik depresyonları 

sınırlandıran kireçtaşlarının toprakla temas eden alt 

kenarlarında korrozyon çentikleri yaygın olarak gözlenmek

tedir (Foto: 34-38). Toprak örtüsüyle temas halinde olan 

korrozyon çentikleri, 

olu,turmaktadırlar. 

2.2.1.8. Dellkll Lapyalar 

güncel karstik şekillere örnek 

Delikli lapyalar, inceleme alanı üzerinde genel olarak 

düşey doğrultuda devam eden, girintili çıkıntılı, boru şekil

li kanallar halinde gözlenen örtülü lapya çeşitlerindendir. 
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Foto 36: Kovada Gölünün güneybatıaında yer alan Alaklllae Formasyonuna ait ki reçtaşları üzerinde gelişmiş kamenitsa 
(foto, kuzeydo('luya do('lru). 

Foto 37: Bozburun Tepenin kuzey kesimlerinde 
yer alan güneye eOimli kireçtaşlarının tabaka 
başları üzerinde gelişmiş, tabaka başı lapyaları 
(foto, doğuya doğru) 
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Delikli lapyalarda düşey doğrultudaki boşlukl ar' yer 
yer yatay doğrultuda uzanan kanallarla birbirlerine bağlıdır. 

Delikli lapyaların inceleme alanı üzerinde görülen örnekl . 
erı, 

çapları 1-10 cm arasında değişen karst boruları halindedirler 

(Foto : 39-40). Ayrıca kaya yüzeyleri üzerinde yer yer sünger 

dokusunu andıran yoğunlukta delikler oluşturdukları gözlenir 

(Foto: 41). Delikl i lapyaların içleri genel olarak terra 

rossa tipi topraklarla kaplıdır. Bu topraklarla kapl ı delikli 

lapyalar üzerinde yer yer küçük otsu bitkiler gelişmiştir . 

Toprak örtüsü altında gelişen delikli lapyaların 

oluşumlarında, karbonatlı kayaçların CaC03 oranlarının yüksek 

olması, kayaçların çok diyaklazlı bir yapı göstermeleri gibi 

ana faktörler yanında, topraktaki organik asitler, bitki 

ayrışması sonucu oluşan humus asidi, bitki köklerinin 

oluşturduğu toprak havasında C02 artışı v.b . dolaylı etkiler 

de söz konusudur. Karbonatlı kayaçlar üzerindeki diyaklazlar 

boyunca ilkel şekillerinin oluştuğu delikli lapyalar {Foto : 

32), zaman içerisinde yukarıda belirtilen koşulların da 

etkisi ile, gelişkin örneklerini oluşturmaktadırlar {Foto : 

42) • 

Karbonatl ı kayaçların bileşimlerinin kil 

ve/veya Mgco
3 

oranının yüksek olduğu kesimlerde 

içerdiği 

delikli 

lapyalar, kayaçların diyaklaz hatları boyunca seyrek olarak 

gözlenmektedirler (Foto : 43) . İnceleme alanı üzerinde delin, 

uvala, polye gibi karstik şekillerin taban dolgularını 

oluşturan terra rossa tipi toprakların örttüğü kireçtaşı 

yüzeylerinde delikl i lapyaların yoğun olarak geliştikleri 

tespit edilmiştir. Delikli lapyalar serbest lapya çeşitlerine 

oranla paleokarstik şekillerdir. 
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Foto 38: Kuyualan Uvaluınr aınırtandıran kireçtaffann ın ah kenarlarında uvalanın dolgu tabanı ile temas hattı boyunca 
gellten. korrozyon çentikleri ~oto, güneydoQuya doQru). 

Foto 3Q: Kuyualan Uvalaaının kenar kesimlerinde, toprak örtüsünün altındak i kireçtaşı yüzeylerinde gelişmiş delikli tapyaıar 
(foto, güneybatıya doQru). 
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Foto 40: Bozburun Tepenin batıaındaki dollnlerln kenar kesimlerinde yer alan kireçtaşlarında gelişmiş, delikli lapyalar ve 
diyaklaz lapyaları. FotoOrafta da görüldüOü gibi, diyaklaz sistemi ile delikli lapyaların yönleri arasındaki yakın lişki 
belirgindir (foto. kuzeye doOru}. 

Foto 41 : Kocadağ 'ın batısında yer alan 
kireçtaşları üzerinde gelişmiş, delikli lapyalar. 
Kireçtaşı yüzeyi korrozyon sonucu, sünger 
dokusu şeklinde görünüme sahiptir (foto, 
güneye doğru) . 
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2.2.1.9. Kovuklu Lapyalar 

Kovuklu lapyalar; inceleme alanı üzerinde toprak, otsu 

bitkiler ve humus ile kaplı kireçtaşı yüzeylerinde gelişmiş 

bir başka örtülü lapya örneğini oluşturmaktadırlar. 

Genel olarak, kireçtaşları üzerinde düşey doğrultuda, 

kuyuyu andıran kovuklar halinde, birbirlerinden bağımsız 

olarak gelişmişlerdir (Foto: 44). Birçok lapya örneğinde 

olduğu gibi, kovuklu lapyalar da genelde karbonatlı 

kayaçların diyaklaz.ıarı gibi zayıf direnç gösteren zonlar 

üzerinde yer almaktadırlar (Foto: 45). 

İnceleme alanındaki kovuklu lapyaların kovuk çapı; 10-

50 cm arasında değişirken, kovuk derinlikleri; 10-30 cm 

arasında oynamaktadır. Bu şekillerin içleri genel olarak 

toprak, otsu bitkiler ve humuslarla kaplıdır. Toprak örtüsü 

altında gelişen kovuklu lapyalar, gelişimlerinin ileri 

aşamalarında kamenitsaları meydana getirmektedirler . 

İnceleme alanında delin, uvala, polye gibi karstik 

şekillerin kenarlarında, topraktan sıyrılmış 

yüzeyleri üzerinde en tipik örnekleri görülen 

lapyalar paleokarstik şekillerdir. 

2.2.1.1 o. Lapya Kompleksleri 

kireçtaşı 

kovuklu 

İnceleme alanındaki karbonatlı kayaçlar üzerinde ge

lişen lapya çeşitleri, önceden açıkladığımız gibi değişik 

faktörlerin etkisi altında tek tek belli örnekler, kümelenme

ler gösterdikleri gibi, farklı lapya çeşitlerinin de bir 

arada gelişerek, lapya komplekslerini meydana getirdikleri 

görülür. 
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Foto 42: KocadaQ'ın güneyindeki karst 
alanlarında yer alan kireçtaşı yüzeyleri üzerinde 
liken cinsi yosunların etkisi ile oluşmuş, delikli 
lapyalar (foto, güneye doCru). 

Foto 43: Yuvalı köyünün güneyinde yer alan 
dolomitlk kireçtaşları üzerinde gelişmiş, delikli 
lapyalar. Foto{ırafta da görüldü{ıü gibi, delikli 
lapyaların sırtları korrozyon sonucu gerilemelcte 
ve ~eklller tahrip olmaktadır (foto, kuzeye 
doQru). 
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Du l up Dağının ç evres i , Akgöynük Tepenin çevresi, Koca

dağ' ın çevres i gibi kesimlerde yer a lan kalın ve saf 

kireçtaşı tabakalarından oluşan katmanların yüzeyleri, l apya 

komplekslerini n yaygın olarak görüldüğü alanlardır. Bura l arda 

özellikle diyakl az lapyaları, kana lc ıklı l a pyalar ve oluklu 

lapyaların yamaçlarının zaman içerisinde gerileme s i ve 

birbirleriyle keskin sırtlar hal i nde kesişmeleri s onucu olu

şan, sivri lapyalar kompleksler i dikkati çekme kt edir ( Foto : 

46) • 

2.2.1.11 . Enkaz Lapyaıarı · 

Enkaz lapyaları, inceleme alanındaki ince tabakalı 

karbonatlı kayaçlar üzerinde yer ala n lapyaların, zaman 

içerisinde yamaçlarının gerilemes i ve incelen tabaka eks enin

den koparak devrilmeleri s onucu oluşan karstik şekil toplu

luğunu meydana get irmektedirler . 

Diyaklaz lapyaları, kanalcıklı lapyalar ve oluklu 

lapyaların, i nc e tabakalı karbonatlı kayaçlar üzerinde e r ime 

sonucu yamaçlarının gerilemesi, ince tabakaların belli bir 

zaman sonunda ana kütleden kopmalarına nede n olma kta ve kopan 

parçalar topoğrafya yüzeyi üzeri nde , taş manto görünümü oluş 

turmaktadırlar. Taş ların tane boyu ; birkaç c m'den, 50 - 60 

cm'lere varan köşel i parçalar halindedir . 

İnceleme alanında Çayköy-Akdoğan p latosu üzerinde, 

Yuvalı-Sütçüler platosunun güney ve güneybatısındaki karst 

alanlarında yer yer görülen enkaz lapyaları, en tipik 

örneklerini Dulup Dağının z i rveleri , Akgöynük Tepenin 

çevreleri, Bo zburun Tepenin çevreleri , Kuyualan Uvalasının 

güneyindeki karst alanları ve Kocadağ'ın zirvesine yakın 

karst alanlarında göstermektedirler ( Fo t o : 47 ). 
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Foto 44: Karadiken köyünün doQusunda, 
toprak örtüsünden sıyrılmış •Cimli kireçtaşı 
yuzeyteri uzerinde gelişmiş kovuklu lapya (foto, 

d<>Ouya doQru). 

Foto 45: Akgöynük Tepenin çıevrıalndekl dolinlerin kenarlarında gelişmiş , kovuklu lapyalara bir örnek. Fot~ratta da 
görüldüOü gibi; kovuklu lapyanın gelişimi ile kireçtaşının diyaklaz sisteminin yönü arasında yakın ilişki vardır (foto, batıya 

doOru). 



121 

Foto 46: Kuyualan Uvalasının batısındaki karst 
alanlarında gelitmiş, sivri lapyalar kompleksi 
(foto. kuzeydo{)uya doğru) 

Foto 47: Bo:ıburun Tepenin güneybatısında, 1700 m seviyelerinde yer alan, enkaz lapyaları (foto, kuzeye doğru). 
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Yukarıda adı geçen karst alanlarının hemen hemen deniz 

seviyesinin 1500 m üzerinde yer almaları, hatta yer yer 2000 

m'ye yaklaşmaları , gelişkin enkaz lapya örneklerinin görüldü

ğü bu kesimlerde, enkaz lapyalarının oluşumunda erime 

yanında, mekanik çözülme etkisinin de önemli rol oynadığını 

akla getirmektedir. Bu kesimler, inceleme alanının zirve 

noktalarına yakın karst alanlarıdır. Buralarda, günlük ve 

yıllık sıcaklık farkları çok fazladır. Don olayları etkindir. 

Toprak ve bitki örtüsü fazlaca gelişemediğinden, ana kaya dış 

etkenlere açık ha ldedir . Dolayısı ile Toroslar'ın zirve 

noktalarını oluşturan kesimler için geçerli şartlar ve bunun 

sonucunda gelişen mekanik parçalanma olayı (BENER, 1965; 

ATALAY, 1973; KURTER, 1979), inceleme alanı üzerinde de 

etkisini göstermekte , sonuçta; enkaz lapyalarının oluşumunda 

önemli rol oynamaktadır . 

Sonuç olarak; İnceleme alanı üzerinde yer alan lapya 

çeşitlerinin oluşumlarında ve dizilişlerinde, karbonatlı 

kayaçların litolojik bileşimlerine bağlı erime özellikleri, 

geçirimlilikleri , suyun sızmas ına uygun zayıf direnç gösteren 

zonlar (Ör: Diyaklaz sistemleri, tabakalaşma yüzeyleri gibi) 

ve bunların yönleri, karbonatlı kayaçların tabaka özellik

leri, t abaka eğimi ve topoğrafik eğime ait özellikler, bitki 

ve toprak örtüsünün varlığı , yükselti değerleri, iklim özel

likleri, bakı faktörü etkili olmuştur. 

2.2.2. Dollnler 

Yüzeysel makrokarstik şekillerden dol inler, inceleme 

alanında yaygın olarak gözlenrnektedirler. Jenetik olarak 

bakıldığında inceleme alanında yer alan dolinlerin tamamının 

erime dolinlerinden meydana geldiği tespit edilmiştir. Ancak, 

arazinin topoğraf ik değerleriyle bağlantılı olarak farklı 

görünümler oluşturdukları görülür . Biz bu nedenle inceleme 

alanında; plato yüzeyi delini ve yamaç delini gibi morfolojik 

görünüm olarak birbirinden farklı iki cins delin türü 
ayırmayı uygun gördük. 



123 

2.2.2.1. Plato Yüzeyi Dollnleri 

Plato yüzeyi dol i n leri, inceleme alanında özellikle 

topoğraf ik eğimi yatay v e yataya yakın karstik plato 

a lanlarında yaygın olarak gözlenen, esas olarak suyun eritici 

özelliği ile oluşmuş yü zeys el karstik şekillerdendir . 

Yaptığımı z 

genelde inceleme 

araştırmalar, plato yüzeyi dolinlerinin 

alanındaki karbonatlı kayaçların tabaka 

başlarının kesişme noktaları, fay hatları ve diyaklaz 

sisteml e ri gibi ~ayıf zonlar boyunca sıralandıklarını 

göste rme ktedir . Dolayısı ile plato yüzeyi dol inlerinin 

oluşumlarının baş langıcında , inceleme alanı üzerindeki zayıf 

zonları oluşturan bu g ibi hatların önemi büyüktür. 

İnceleme alanındaki görünümleri genel olarak dairesel 

ve e l iptik şekillerde olan plato yüzeyi dolinlerinin çapları ; 

birkaç metreden , 200 metreyi aşan değerlere ulaşabilmektedir. 

Do linlerin derinl ikleri de çaplarıyla orantılı olarak; 1 m 

ile 30 m aras ında değişmektedir. 

Ara z i üzerindeki plato yüzeyi dolinlerinin yamaçları 

genel o larak basık profil ö zellikleri göstermekte ve yamaçla

rın eğimi ; 2 00 ile 300 arasında değişmektedir. Araştırılan 

birçok ö rne kte ; dolin yamaçlarının üst kısımları hafifçe 

konveks, a lt kısımları hafifçe konkav profillidir. Bazı do

linlerin tabanl arında yağış sularının yeraltına geçmesini 

sağlayan, düdenler tespit edilmiştir. Dolinlerin birçoğunun 

tabanları ve alt yamaçları , terra rossa karakterli toprak 

oluşumlarıyla kaplıdır . Toprak bünyesindeki asitlerin plato 

yüzeyi do l i n lerinin yamaçlarının gerilemesinde r ol leri olmak

tadır . Ayrıca yer yer dolin yamaçları boyunca gelişmiş maki, 

otsu bitkiler , meşe , kızılçam v . b. bitki örtülerinin kökle-

r inin, delin yamaçlarını oluşturan kireçtaşları üzerinde 

eritic i v e parçalayıcı etki yaparak, yamaçların g~rilemesine, 
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dolayısı ile plato yüzeyi dolininin genişlemesine yol açtığı 

da bir gerçektir (Foto : 19-48-49-50-51). 

İnceleme alanının neotektonik hareketlerden 

etkilenmesi ve bu hareketlerin aralıklarla günümüze kadar 

devamı, birçok dol in yamacının deformasyona uğrayarak asli 

konumunu kaybetmesine, kırıklı, bloklu kireçtaşı enkazı 

görünümünün hakim olmasına yol açmıştır. Bu görünümde 

klimatik değişimler, yükselti artışı v.b. faktörlerle oluşan 

mekanik parçalanmanın rolü de büyüktür (Foto: 52). 

Yukarıda, inceleme alanında görülen ve genel özellik

lerini açıklamaya çalıştığımız plato yüzeyi dol inleri, en 

tipik örneklerini Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde göstermek

tedirler. Platoda yaygın olarak yer alan Alakilise 

Formasyonuna ait caco3 oranı yüksek ve genelde ince tabaka

lardan oluşmuş kalın kireçtaşı katmanlarının yüzeyleri, plato 

yüzeyi dolinlerinin çeşitli örnekler oluşturdukları, tipik 

karst alanlarıdır . 

Yuvalı-Sütçüler platosunun kuzeydoğusunda, ortalama 

1700 m seviyelerinde yer alan Dulup Dağı çevreleri ile, 

platonun kuzeybatısında; 1400-1600 metreler arasında yer alan 

Akgöynük T. çevreleri, plato yüzeyi dolinlerinin belli hatlar 

boyunca sıralanarak gelişme gösterdikleri kesimleri 

oluştururlar (Foto: 48-53 ) . Buralarda gelişmiş dolinler, 

kabaca doğu-batı doğrultusunda ve ortalama 300-400 arasında 

güneye eğimli kireçtaşı tabakalarının tabaka başı temas 

hatları boyunca oluşmuşlardır. Dolayısı ile plato yüzeyi 

dolinlerinin sıralanışı da tabaka başlarının uzanımıyla 

paralellik göstermektedir. Aynı plato yüzeyi dolinleri, 

kireçtaşlarının yüksel tisi ve kalınlığıyla ilişkili olarak 

yanlardan çok derinlemesine gelişme özelliği taşımaktadırlar 

(Foto: 52). Çapları 20-150 metreler arasında değişen 

genişliğe sahip olan bu kesimlerdeki plato yüzeyi dolinleri-



125 

nin bazıları içiçe geçmiş dolinlerden oluşmuş polisiklik 

karakter özellikleri göstermektedirler. 

Yaptığımız araştırmalara göre; içleri terra rossa tipi 

toprak örtüsü ile kaplı, yamaçları yayvan, sıklıkla eliptik 

şekiller gösteren bu kesimlerdeki dolinlerin yamaçlarının, 

parçalanmış irili ufaklı kireçtaşı blokları ve enkaz 

lapyaları ile kaplı olması, tlst Miyosen döneminden sonra 

birkaç defa yükselmeye uğrayan ve özellikle Pliyosen sonra

sındaki düşey doğrultulu hareket ler sonucu karstlaşmanın 

geliştiği arazinin . günümüzde, Toroslar'ın benzer yükselti 

alanlarında da görülen mekanik parç a lanma etkisiyle, erimeden 

çok tahrip aşamasında olduğunu göstermektedir (Foto :4 9 ) . 

Dulup Dağının doğusunu oluşturan ve 20 46 metrelik 

zirve noktasının da yer aldığı 1900-2000 m seviyelerinde yer 

alan plato yüzeyi dolinleri ise, Akgöynük Tepe ve Dulup 

Dağının batı kesimlerindeki plato yüzeyi dolinlerinden bazı 

farklarla ayrılmaktadırlar. Bunlar , gerek boyut olarak daha 

küçük, gerekse kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan dizilimle

riyle, farklı yönlenmeler göstermektedirler . 

Buradaki dolinlerin geliş imlerinde yapısal hareketle

rin rolü büyüktür . Orta Miyosen aş ınım yüzeyi üzerinde geliş

miş olan bu şekillerin bulunduğu kesim, neotektonik dönemde 

etkin o lan yapısal hareketlerin etkisiyle bugünkü konumuna 

kavuşmuştur . Karst taban seviyes i ile olan yükselti farkı , bu 

kesimdeki karstik şekillerin derine doğru düşey yönde geliş

melerine neden olmuştur. 

Dulup Dağının güneyinde kuzeydeki gibi tipik olmamakla 

beraber plato yüzeyi dolinlerinin yer yer yönlenmeler göster

dikleri görülmektedir. Ayrıca buralarda polisiklik özellikte, 

içiçe geçmiş plato yüzeyi dol inleri, kuzey kesimde görülen 

örneklere benzer ö zellikler gösterirler. 
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Foto 48: Bozburun Tepenin güneydo{ıuaunda yer alan, do{ıu-batı do{ırultusunda yönlenmiş, plato yüzeyi dolinleri (foto, 
giineyd<>Ouya d<>Oru). 

Foto '49: A119(1ae'J ı Tepenin çevresinde yer alan, küçük bir plato yüzeyi dollnl (foto, kuzeye do{lru). 
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Foto ~: Kovada Gölünün güneyindeki bitki örtüsüyle kaplı alanlarda gel işm iş, küçük bir plato yüzeyi dolini (foto, kuzeye 
doOru). 

Foto ısı : Karadlken Polyeslnln batısındaki karst alanında yer alan. uzunlamasına gelişmiş plato yüzeyi dollnl (foto. 
güneybatıya do{ıru) . 
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Foto 52: Dulup OaQının güneyindeki karst alanında gelişmiş, bir plato yüzeyi dolini. Foto{ırafta da gorüldüOü gibi erime, 
arazide dikey konumda yer alan klreçtaşı tabakafannın, tabaka başları boyunca derine doQru düşey yönde gelişmiştlr. 

Dolfn yamaçları yer yer so°'nfn üzerinde eQim deQerleri göstermektedir. Oolln yamaçlarındaki deformasyon belirgindir 
(foto, kuzeybatıya dOOru). 

Foto 53: Atmutluyurt Tepenin 99vreafndekl kara1 alanında yer alan bir plato yüzeyi dolini. Oollnln kuzeydo()uaundan diğer 
bir dolfne olan kanal ba()lantıaı , erime sonucu gelişen. şekiller arasındaki birleşme eQllimini göstermektedir (foto, doğuya 

do{ıru) . 
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Kovada Gölünün doğusunda, güneyinde ve güneydoğusunda 

yer alan alanlardaki plato yüzeyi dolinlerinin özellikleri ve 

sıralanışları, platonun kuzeyinde yer alan plato yüzeyi 

dolinlerinden az çok farklılıklar göstermektedir. 

Kovada Gölünün hemen doğusundaki 1200-1400 metreler 

arasındaki plato alanları üzerinde, çapları; 50-200 metreler 

arasında değişen büyüklükte ve Dulup Dağı ile Akgöynük Tepe 

çevresindeki plato yüzeyi dolinlerine oranla daha az sayıda 

sıralanan plato yüzeyi dol inleri görülmektedir. Burada yer 

alan kireçtaşlarının, platonun kuzeyindeki kireçtaşlarına 

oranla daha ince katmanlar oluşturmaları, kireçtaşlarının 

hemen altında dolomitik kireçtaşı seviyelerinin başlaması ve 

erime olaylarının tabaka başları yerine, ancak tabaka 

yüzeylerindeki diyaklazlar boyunca gelişmesi, dolinlerin 

derine doğru gelişmelerini engellemiş, nispeten az sayıda 

yayılım göstermelerine neden olmuştur. Dolayısı ile buradaki 

plato yüzeyi dolinlerindeki gelişme daha çok yanlara doğru 

olmuştur. 

Kovada Gölünün daha da doğusunda, Kocadağ çevresine 

doğru gidildikçe, 1500-1700 metre seviyelerinde kalınlaşan 

kireçtaşı 

çıkması 

özellikte 

çarpar. 

güneydoğu 

plato 

seviyeleri ve tabaka başlarının yeniden ortaya 

sonucu, Dulup Dağının çevresindekilere benzer 

gelişme göstermiş plato yüzeyi dolinleri göze 

Buralarda 

yönünde 

yüzeyi 

da kuzeydoğu-güneybatı ve 

uzanan tabaka başları 

dolinleri, yönlü 

boyunca 

karst 

kuzeybatı

gelişmiş 

özelliği 

göstermektedirler. Buralarda, kalın kireçtaşı katmanları 

üzerinde oluşmuş olan plato yüzeyi dolinlerinin, artan karst 

derinliğine bağlı olarak, derinlemesine gelişme gösterdikleri 

göze çarpar. Dolin yamaçları, mekanik parçalanma sonucu 

genelde yatıklaşmıştır (Foto: 54). 
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Foto S4: ı<.ocadaC) çıevrealndekl karat alanında yer atan, yamaçları mekanik parçalanma sonucu yatıklaşmış. plato yüzeyi 

dollnt (foto, batıya do{lru). 

Kovada Gölünün güney ve güneydoğusuna gelindiğinde, 

ıooo-1200 m seviyelerinde, yanlara doğru oldukça gelişmiş, 

çapları; 30-250 metreler arasında değişen plato yüzeyi 

dolinlerinin, genelde birbirinden bağımsız olarak yer 

aldıkları görülür. Yer yer eski vadi olukları içinde birkaç 

delin sıralanarak, 

göstermektedirler. 

vadi gelişim yönüne paralel yönlenmeler 

Bu kesimde yer alan plato yüzeyi 

dolinlerinin geçirimsiz formasyonlardan oluşan karst taban 

seviyesine yakın yüksekliklerdeki kireçtaşı yüzeylerinde 

oluşmaları, karstik şekillerin düşey yönden çok, yanlara 

doğru eriyerek gelişmelerine yol açmıştır (Foto : 50-51 ) . 

Kovada Gölünün, 

güneydoğusundaki karst 

gerek doğusundaki, gerekse güney ve 

alanlarında görülen plato yüzeyi 

dolinlerinden baz ıları , içiçe geçmiş konumda, polisiklik 

özellikler göstermektedirler. 
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Plato yüzeyi dolinleri, Yuvalı-Sütçüler platosunun 

topoğraf ik eğimi yatay veya yataya yakın, yoğun ve saf kireç

taşları dışında yaygın olarak görülmemektedir. Akdoğan 

köyünün kuzeybatısında, Boğazova Polyesinin batısındaki ya

maçlarda ve Sütçüler ilçesinin doğusunda yer alan kireçtaşla

rı üzerinde; topoğrafik eğimin yüksek oluşu ve/veya formasyon 

kalınlığının az, kireçtaşı yayılım alanlarının sınırlı olması 

gibi nedenlerle, tek tek veya birkaç tane plato yüzeyi delini 

gelişme gösterebilmiştir. Ayrıca, gerek Yuvalı-Sütçüler 

platosu üzerinde , gerekse inceleme alanının diğer kesimlerin

de, caco3 oranı düşük, Mgco3 oranı yüksek dolomitik kireçtaş

ları üzerinde ve saf olmayan kireçtaşlarında, plato yüzeyi 

dolinlerinin yaygın olarak gelişemedikleri tespit edilmiştir. 

2.2.2.2. Yamaç Dollnleri 

Yamaç dolinleri, inceleme alanı üzerindeki karbonatlı 

kayaçların 100-300 arasında eğimli yüzeyleri üzerinde, erime 

s onucu oluşmuş dolin çeşitlerindendir. Saf, yoğun kireçtaşla

rı üzerinde yaygın gelişme olanağı bulan yamaç dol inleri, 

dolomitik kayaçlar üzerinde sınırlı gelişi~ göstermekte

d irl er. İnce, uzun, ışınsal görünüme sahip yamaç dolinlerinin 

inceleme alanı üzerindeki örneklerinin enleri; 20-100 

metreler arasında değişmekte iken, uzun eksenlerini oluşturan 

boyları, 150 metreden 1000 metreye kadar uzanan değerlere 

s ahiptir. Yamaç dol inlerinin topoğraf ik eğim yönündeki alt 

kenarları dışa açıktır. Bu dolinlerin yamaçları genelde bitki 

ö r tüs ü , taban çukurlukları ise terra rossa türü topraklarla 

kaplıdır (Foto: 55). 

Yamaç dolinlerinin oluşumlarında erime olayı yanında 

eğim olayının da büyük önemi vardır. Dolayısı ile yamaç do

linlerinin oluşumlarında eğime bağlı iki farklı gelişim tipi 

etkili olmaktadır. 
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Bunlardan birincisi; geçmişte, plato kesimlerindeki 

aşınım yüzeyleri ve düzlükler üzerinde gelişmiş plato yüzeyi 

dolinlerinin zaman içerisinde değişikliğe uğrayarak yamaç 

dolinleri haline gelmeleri ile açıklanabilir. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, özellikle Orta Miyosen sonlarından 

günümüze kadar bölge genelinde aralıklarla etkinliğini 

sürdüren neotektonik hareketler, inceleme alanının değişik 

kesimlerinde ve karstik platolarda; alçalma, yükselme ve çar

pılmalara neden olmuş, böylece tlst Miyosen ve sonrasında 

karstik plato yüzeylerinde gelişen plato yüzeyi dol inleri, 

plato yüzeyinin eğ imlenmesi sonucu topoğraf ik eğim yönünde 

gelişerek yamaç dolinlerini oluşturmuşlardır. 

Yamaç dolinlerinin diğer gelişimi ise; ıoo-30° arasın

da değişen eğimli karbonatlı kayaçların oluşturduğu yamaçlar 

üzerinde diyaklaz sistemleri boyunca oluşan diyaklaz lapyala

rının gelişmeleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Eğimli yamaç

lar üzerinde oluşan diyaklaz lapyaları, zaman içerisinde eğim 

yönünde gelişerek, uzun erime olukları oluşturabilmektedir

ler. Eğim yönünde ışınsal olarak gelişen bu olukların yamaç

ları da erime sonucu gerileyerek, olukların birbirleriyle 

birleşmelerine zemin hazırlamaktadır. Böylece, enleri; 20-100 

metreler arasında değişen, eğim yönündeki uzun eksenlerini 

oluşturan boyları 1000 metreye kadar ulaşabilen yamaç 

dolinleri meydana gelmektedir. 

İnceleme alanında; Yuvalı-Sütçüler platosunun kuzeyin

de yer alan Dulup Dağının çevresi ve Akgöynük Tepenin çevre-

sinde, Kovada Gölünün doğusundaki karst alanları ve 

Kocadağ 'ın çevresinde, Kovada Gölünün güneyindeki karst alan

larında görülen yamaç dolinleri, genel olarak, daha önce 

plato yüzeyi delini olarak oluşup, sonradan yamaç delini 

haline dönüşmüş karstik şekillerdir. 



133 

Yuvalı köyünün kuzeybatısında, güneyinde ve güneybatı

sında, Kovada Gölünün kuzeydoğusundaki karst alanlarında, 

Boğazova Polyesinin batısındaki eğimli yamaçlarda oluşmuş 

yamaç dolinleri ise, diyaklaz sistemleri ve diyaklaz 

lapyalarının gelişerek yamaç delini haline gelmeleriyle 

oluşmuş karstik şekillerdir. 

Sonuç ola rak ; inceleme alanı üzerinde, gerek plato 

yüzeyi dolinlerinin, gerekse yamaç dolinlerinin oluşumlarında 

en önemli faktör: oldukça saf, kalın katmanlar oluşturan 

yoğun kireçtaşlarının, diyaklaz sistemleri ve tabakalaşma 

yüzeyleri gibi zayıf direnç gösteren kesimlerinin varlığıdır. 

Ayrıca bu faktörler, yönlü karst oluşumunda etkili olmakta

dır . Yamaç dolinlerinin oluşumunda ise eğim faktörü 

belirleyici rol oynamaktadır. Her iki delin tipinin gelişi

minde toprak oluşumu ve bitki örtüsünün karstlaşmayı hızlan

dırıcı etkisi söz konusudur. 

2.2.3. Uvalalar 

İnceleme alanı üzerindeki yüzeysel makrokarstik şekil

l erden bir diğeri de uvalalardır. Genel olarak dolinlerin 

z aman içerisinde erimeler le genişleyip, derinleşmeleri, 

yamaçlarının gerileyerek birbirine komşu olan dolinlerle bir

leşmeleri sonucunda meydana gelen uvalalar, inceleme alanı 

üzerinde örnekleri görüldüğü gibi, değişen boyut ve şekil 

özelliklerine sahiptirler (Foto: 56-57-58-59). 

Uvalaların gelişimlerinde, boyut ve şekil özellikleri

nin farklılaşmasında, oluşum ortamlarının büyük rolü bulun

maktadır. Karstik arazilerde özellikle eski vadi tabanlarında 

dizili dolinler, suyun bu kesimlerde daha fazla toplanması ve 

delin yamaçlarının karstik aşınımla gerilemeleri sonucu 
I 

uvala haline geçmektedirler . Uvalanın boyutları ve yönü, eski 
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vadi tabanının ö ze l l i kleri ile paralellik içerisinde olma k

tadır. 

Yine aynı şekilde diyaklaz sistemleri , fay hatları, 

tabaka başları boyunc a sıral anan dolinlerin gelişmeleri ve 

birbirleriy le birleşmeleri s onucu oluşan uvalaların 

gelişimleri de , bel i r t ilen yapısal özellikler ile uyum içeri

sinde olmaktadır . 

İnce leme alanında, özellikle karstik plato yüzeylerin

de, yukarıda belirt~len faktörle rin etkileri altında gelişmiş 

uvalalar yaygın o larak görülmektedir. Bu faktörlerin yanında 

dolin ve uva laların yamaçlarında gelişme göstermiş bitki 

örtülerinin varlığının da karstik şekillenmede önemli etkiler 

oluşturdukları düşünülmektedir ( Foto : 56) . 

Yuvalı-Sütçüler p l ato s unun kuzeyinde yer alan Akgöynük 

Tepenin doğusunda, 14 00-1500 m s eviyelerinde ve Bozburun 

Tepenin doğusunda, 16 00 m sev i yelerindeki plato yüzeylerinde 

oluşmuş uvalalar, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadırlar . 

Buralarda doğu -batı doğrultusunda uzanan kireçtaşı tabaka 

başları boyunc a oluşan plato yüzeyi dolinlerinin gelişerek 

birbirleriyle birleşmeleri sonucu meyda na gelen uvalalar , yer 

yer 800 metreye v a r an uzunl u k v e B0-100 metre arasında 

değişen genişlik ö l çülerine sahiptirler . Bu uvalaların 

tabanları terra r o ssa türü t o prak örtüsü ile kaplıdır . Taban 

yüzeyl eri i l e uva laların kenar tepe noktaları arasındaki, 10 

m ile 30 m aras ında değişen yüksel ti farkları, uvalaların 

kireçtaş ı yü zeyleri nde k i gömülme derinlikleri hakkında bir 

fikir oluşturmaktadır . 
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Foto 55: Akgoynük Tepenin batısındaki yamaçlarda oluşmuş, bir yamaç dolın i (foto. kuzeybatıya doOru). 

Foto ıse: Kovada Gölünün güneybatısındak i fay hattı boyunca uzanan uvalaya bakış. FotoOratta da görüldüğü glbl, uvafa 
tabanı terra roasa türü toprak ile kaplı olup, uvalanın kenar yamaçlarında yoOun bitki drtüsü gelişm i ştir (foto, batıya doğru) . 
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Dulup Dağının güneyinde yer alan Armutluyurt Tepenin 

batısında, Yuvalı-Sütçüler platosunun kuzeybat~sındaki İkitaş 

Tepenin doğusunda, Kovada Gölünün güneybatısında, Karadiken 

Polyesinin batı ve güneybatısındaki karst alanlarında görülen 

uvalalar ise , kireçtaşları üzerinde zayıf direnç zonları 

oluşturan fay hatları boyunca gelişmişlerdir. 

Arrnutluyurt Tepenin batısında yer alan Kuyualan 

Uvalası, Dulup Dağını kuzeybatı-güneydoğu yönünde ikiye bölen 

fay hattı üzerinde, fayla aynı doğrultuda gelişmiş bir 

uvaladır. Uvalanın boyu; 800 m, eni ise ; 250 m civarındadır . 

Tabanı terra rossa türü ve alüvyonlarla kaplı olup, 

çevresindeki karstik plato yüzeylerine oranla yaklaşık 50 m 

derine gömülmüştür (Foto: 57 ) . 

İkitaş Tepenin doğusunda, kuzeybatı-güneydoğu yönünde 

uzanan fay hattı boyunca gelişmiş üç adet uvala da, Kuyualan 

Uvalası gibi yapısal özelliklere bağlı olarak gelişmişlerdir . 

200-250 m çaplarında oval özellikler gösteren bu uvalaların 

orta kesimde bulunanı, Direzkene Derenin günümüzde asılı vadi 

konumunda olan kuru yatağı boyunc a gelişimini devam ettirmiş

tir. 

Kovada Gölünün güneybatısında, yine kuzeybatı

qüneydoğu yönünde uzanan fay hattı boyunca gelişmiş üç adet 

uvala, yönlü karsta tipik örnekler oluştururlar. Kovada Gö-

lUniln güneybatısında, 

olan birinci uvala; 500 

nın bitiminde hafif bir 

bir kuru vadinin bitiminde gelişmiş 

m boyunda , 250 m enindedir. Bu uvala

eğim kırıklığıyla, 750 m boyunda, 100 

m eninde olan ikinci uvalaya geçilir. Bu uvalanın içinde 

ayrıca bir plato yüzeyi dol ininin geliştiği görülmektedir. 

Oçüncil uvala ise; 500 m çapında, oval görünüme sahiptir . 

İçinde küçük bir plato yüzeyi delini yer alır . 



Foto 57: Kuyualan Uvalasına bakış. Bu uvalanın oluşumunda, uvalanın do!)usunda. foto!)rafın çekildi!)i kesimde yer alan fayın etkisi büyüktür (foto, batıya do!)ru). 
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Her üç uvalanın tabanı, terra rossa türü toprak örtüsü 

ile kaplı olup , uvalalar çevrelerindeki karstik plato yüzey

lerine oranla, 40 m kadar derine gömülmüşlerdir {Foto : 56). 

Karadiken Polyesinin batısında, batıkuzeybatı-doğugü

neydoğu yönünde, polyenin güneybatısında ise, kuzeybatı

güneydoğu yönünde ve kuzey-güney yönünde uzanan fay hatları 

boyunca gelişmiş uvalalar yer almaktadırlar (Foto: 58). 

Karadiken Polyesinin batısındaki uvala ; 500 m boyunda , 

150 m enindedir. Polyenin güneybatısındaki yer alan uvala 

ise; ı km boyunda ve 150-300 metreler arasında değişen 

genişliğe sahiptir. Uvala içerisinde, kuzey-güney yönünde 

u zanan üç adet plato yüzeyi dolini bulunmaktadır. 

4t 

Foto 58: Karedlken Polyealnln batıaındakl kerat alanında gellşmlş, bir uvaıa orneQI (foıo , guneybatıya do(ıru ) 

Her üç uvalanın tabanı da, erime artığı terra rossa 

türü toprak ile kaplı olup, uvalalar, çevrelerindeki karstik 

plato yüzeylerine oranla , 20-30 m kadar derine 

gömülmüşlerdir. 
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İnceleme alanında yapısal özelliklere bağımlı meydana 

gelmiş uvalaların dışında, eski vadi tabanları boyunca 

sıralanan plato yüzeyi dol inlerinin gelişmeleri ve 

birbirleriyle birleşmeleri sonucu oluşmuş uvalalar da 

çoğunluktadır· Bu tür uvalaların oluşumlarında, f lüvyal ve 

karstik süreçler ayrı ayrı r ol oynamışlardır. 

Başlangıçta karbonatlı kayaçlardan oluşmuş arazilerde 

oluşan vadi lerin şekillenmesinde f lüvyal süreçlerin eritici 

ve aşındırıcı etkisi söz konusu iken , zaman içerisinde 

yüzeysel drenajın yeral tına drene olması ile karstik 

süreçleri n eritici etkileri ön plana çıkmıştır. Böylece eski 

vadi tabanlarında sıralanan dolinler ve dolinlerin de 

birbirleriyle birleşmeleriyle uvalalar oluşmuşlardır . 

Yuvalı-Sütçüler platosunun kuzey kesimlerinde, Dulup 

Dağının güneyindeki karst alanlarında, Kovada Gölünün 

doğusundaki karstik plato yüzeyinde, Kovada Gölünün güney ve 

güneydoğusundaki karst alanlarında, boyutları ve şekilleri, 

birbirleriyle birleşen dolinler ve eski vadi oluklarının 

özellikleriyle paralellik gösteren uvalalar görülmektedir. 

Bunlar yer yer, 1,5 km 'ye varan uzunluk değerlerine sahiptir

ler. Uvalalar, çevredeki karstik plato yüzeylerine oranla, 

20-50 metre daha derine gömülmüşlerdir. Hemen hemen tamamının 

tabanı, terra rossa türü erime artığı topraklarla kaplıdır· 

Birçok örnek içerisinde iç i çe geçmiş ve değişik boyutlara 

sahip plato yüzeyi dolinleri yer alır. Dolayısıyla bu uvala

lar polisiklik ö zelliktedirler. 

İnceleme alanı üzerindeki bazı uvala örnekleri ise 

oldukça büyük boyutlarda gelişmişlerdir. Yaptığımız araştır

malar bu tür uvalaların bulunduğu kesimlerde yer alan 

kireçtaşlarının tabanının, geçirimsiz formasyonlara veya 

dolomi tik seviyelere yakın olduğunu göstermiştir. Dolayıs ı 

ile buralarda, karstlaşrna düşey yönde derinlemesine gelişme 
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gösterememiş, yüzeysel olarak yanal yönde gelişme göstermiş 

ve büyük boyutlu uvalalar oluşmuştur (ör: Kovada Gölünün 2 km 

doğusundaki karstik plato alanları ve Kovada Gölünün güneyin

deki karst alanlarında görüldüğü gibi). 

Büyük boyutlu uvalaların bazılarının şekillenmesinde 

ise karstik süreçlerden çok, flüvyal süreçlerin etkin olduğu 

tespit edilmiştir. Yuvalı-Sütçüler platosu üzerinde yer alan; 

Yuvalı Uvalası , Kurucaova Uvalası, Eskisar Uvalası, bu tür 

flüvyo-karstik depresyonların en tipik örneklerindendir. 

Yuvalı flüvyo-karstik uvalası, Yuvalı köyünün güneyin

de, 1150 m seviyelerinde ve kabaca kuzey-güney doğrultusunda 

uzanmaktadır. Boyu ; 2,5 km'yi aşan uvalanın, eni; 150-750 

metreler arasında değişmektedir. Uvala, çevresindeki karstik 

plato yüzeylerine oranla , 300-350 m kadar derine gömülmüştür. 

Oluşum ve gelişiminde; Uvalanın doğusunda yer alan, kuzey

qüney uzanımlı fay hattının oluşturduğu zayıf zonun ve uvala 

tabanında yer alan Direzkene Dere ile yan kollarının rolleri 

bulunmaktadır (Foto: 59) . 

Yuvalı Uvalasının yaklaşık 1,5 km güneybatısındaki 

1200 metre seviyelerinde yer alan Kurucaova Uvalası; 1,5 km 

çapında oval görünümlü bir flüvyo-karstik depresyondur. 

Uvala, çevresindeki karstik plato yüzeylerine oranla 150-250 

metre kadar derine gömülmüştür. Tabanı alüvyonla kaplıdır. 

Alüvyon taban üzerinde güneyden kuzeye doğru uzanan birikinti 

yelpazes i bulunmaktadır. Uvalanın oluşum ve gelişiminde; 

uvalanın kuzeyinden geçen, doğu-batı yönlü, doğusunda yer 

alan kuzey-güney yönlü fay hatlarının oluşturdukları zayıf 

zonların ve olasılıkla geçmiş dönemlerde güneybatı, güney, 

doğu yönlerinde etkinlik göstermiş eski akarsuların 

rollerinin olduğu anlaşılmaktadır. Uvala, doğu kesiminde yer 

alan dar bir o luk ve eğim kırıklığını takiben, Yuvalı 
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Uvalasına bağlanmaktadır. Anc ak i k i uval a aras ında yüzeysel 

hidrolojik bağlantı bulunmamaktadır . 

Uçiinc ü büyük uvala ise; Kovada Gölünün yaklaşık 4 km 

doğusunda, 1300 m seviyelerinde yer alan Eskisar f lüvyo

karstik depresyonudur . 2 km ' yi aşan oval görünüme sahip ola n 

bu uvala, çevresindeki karstik plato yüzeylerine oranla 150 m 

kadar derine gömülmüştür. uvala tabanı alüvyonl a kaplıdır. 

Uvalanın oluşum ve gelişiminde, uvalanın tabanında yer ala n 

Sorlu Dere ile yan kollarının r o lleri bulunmaktadır. Es kis ar 

Uvalası doğu kesiminden dar bir vadi ile başka bi r f lüvyo

karstik depresyo na bağlanır. 

Tüm bu uvalalar dışında, bazı dolinl erin birbir lerine 

oldukça yaklaşmalarına rağmen, henüz uvala görünümü olu ş tura

manu.şlardır . Yuvalı-Sütçüler platosunun or t a ve güney kesim

lerinde oldukç a sık gözlenen bu durum , s uyun korrozyon 

etkisiyle yamaçların 

gerileyeceği, sonuçta 

belli zaman s onunda 

dolinlerin birbirle r i yle 

daha da 

birleşerek 

yeni uvalaların oluşacağının gösterges i olmaktadır . 

Sonuç olarak; inceleme alanı ü zerinde 

uvalaların gelişimlerinde, erime olayı yanında bi r çok 

faktörün etki l i olduğu anlaşı lmıştır . İ nceleme 

oluşmuş 

değişik 

alanı 

genelinde, dolinlerin zaman içeris i nde, erime ler sonucu 

birbirleriyle birleşmeleriyle oluşan uval a l a r , yapısal 

faktörlere bağlı o larak veya eski vadi oluklarında, ince, 

uzun şekiller oluştururlarken, f lüvya l sür eçler, yapısal 

faktörler ve karstik süreçlerin or t a k etkileriy le oluşmuş 

uvalalar, daha büyük boyutlu şeki ller meydana getirmektedir

ler. ayrıca, büyük boyut lu uvalaların yer aldığı kireçtaşı 

seviyelerinin tabanlarının, genelde, geçir i msiz seviyeler e 

yakın olmaları , bu kes i mlerde karstlaşmanın düşey yönde 

derinlemesine gelişemeyip, yanlara doğru gelişmesine nede n 

olmakta, dolayıs ıyla uvalalar, büyük boyutla ra sahip 

olmaktadırlar. 
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2.2.4. Polyeler 

İnceleme alanı üzerinde yer alan makro karstik 

depresyonlardan olan polyeler, arazi üzerinde geniş alanlar 

kaplamaktadırlar. inceleme alanındaki polyelerin 

oluşumlarında, erime faktörü yanında birçok değişik faktörün 

de etkili olduğu tespit edilmiştir. 

İnceleme alanının batısında, kuzey-güney doğrultusunda 

uzanan Boğazova Polyesi, yaklaşık; 20 km uzunluk ve 1,5-2 km 

arasında değişen genişlik ölçüleriyle arazinin en büyük 

polyesini oluşturmaktadır (Foto : 60). 

Polye, kuzeyden Eğirdir Gölüne, güeyden Kovada Gölüne , 

kuzeydoğudan ise Çay köy f lüvyo-karstik depresyonuna bağlan

maktadır . Polyenin doğu ve batı kenarlarında, eski akarsu ve 

günümüz akarsu sistemlerinin , polye tabanına doğru akarken 

oluşturdukları, flüvyo-karstik cepler görülmektedir (Foto: 

61) . 

Ana jeomorfolojik özellikler bölümünde de açıklandığı 

gibi polye, doğu ve batısından kuzey-güney yönlü normal fay

larla sınırlanmıştır . Polye tabanı ile, polyenin doğu ve 

batısında kalan plato yüzeyleri arasında, 100 m ile 400 m 

arasında değişen yükselti farkları görülmektedir. Doğu ve 

batı yamaçlarının eğimi so0 -6o0 arasında oynayan polyenin 

tabanı, Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökeller ile kaplı olup, çökel 

kalınlıkları yer yer 200 metreyi aşar. 

Polye tabanı üzerinde değişik boyutlarda 14 adet hum 

tespit edilmiştir. Humlar genelde polyenin güney kesiminde 

toplanmışlar ve yer yer polye tabanından 100 metreye yakın 

yükseklikler oluşturmuşlardır (Foto: 62-63). 



Foto 60: Akgöynük Tepenin batı yamaçlarından Bo~azova Polyesine bakış (foto, güneybatı , batı ve kuzeybatıya d~ru) 
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Foto 61 : Dikmen Tepenin güneydo(ıusundaki yamaçlardan, Tepeli köyünün çevresindeki fluvyo-karstik ceplere bakış (foto, 
kuzeydo(ıuya doQru). 

Foto 62: Tepılll köyünün doğu kealminde, Boğazova Polye tabanı üzerinde yer alan, hum'lar (foto, güneybatıya doğru) . 
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Polye tabanının üzerinde dikkati çeken bir diğer 

durum; polye kenarlarinda yer alan karstik kaynaklar ve 

düdenlerin varlığıdır. 

Kısaca jeomorfolojik özellikleri açıklanan Boğazova 

Polyesi, bölgede Orta Miyosen sonlarından günümüze kadar et

kinliğini sürdüren neotektonik hareketler ve karstlaşmanın 

ortak etkilerinin ürünü olan tektono-karstik kökenli bir dep-

resyondur. 

Neotektonik dönem başlarında oluşan normal fayların 

arasında kalan alan, zamanla çökerek bir graben havzası oluş

turmuştur. Daha sonra Pliyosen'in, Pleyistosen ' in ve 

Holosen 'in yağışlı devrelerinde, graben çukurunun kenar 

yamaçları karstlaşma sonucu gerilemiştir. Bu dönemlerde 

graben havzasına çevreden kavuşan akarsuların getirdiği 

alüvyal unsurlar da havza tabanında depolanmış, akarsular 

grabenin kenar yamaçlarında yer yer f lüvyo-karstik cepler 

oluşturmuşlardır. Graben oluşumunda çöken kısımda kalan eski 

zirve noktaları, havza tabanının 

dolmasıyla, alüvyal taban üzerinde 

sedimentasyon 

adac+klar 

sonucu 

halinde 

kalmışlar ve zaman içerisinde karstik süreçlerin etkisiyle, 

hum şekline dönüşmüşlerdir. Polye tabanında karstlaşma sonucu 

gelişen düdenler ve polye çevresindeki karstik platolardan 

sızan yağış sularını polye tabanına aktaran karstik 

kaynaklar, polyenin hidrolojik özellikleri üzerinde, Eğirdir 

ve Kovada Gölleri ile birlikte önemli etkiler oluşturmuşlar, 

polye tabanının zaman zaman bataklık haline gelmesine neden 

olmuşlardır. Sonuçta; Boğazova Polyesinin gelişimi Orta 

Miyosen sonlarından günümüze kadar birçok faktörün etkisi al

tında devam etmiştir. 

Boğazova Polyesinin kuzeyden bağlandığı Eğirdir Gölü 

ve güneyden bağlandığı Kovada Gölü, tektono-karstik kökenli 

polye gölleridir. 
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Tamamı 468 k.Jn2'lik alan kaplayan Eğirdir Gölünün, 

güney kıyıları inceleme alanının kuzey sınırını oluşturmak

tadır. 916 m seviyesinde yer alan gölün ortalama derinliği 7 

m, en fazla derinliğe ulaştığı kesim ise; 13 m civarındadır . 

Gölün suları bir su iletim kanalı ile güneyde Kovada gölü ve 

Kovada hidroelektrik santrallerine akıtılmaktadır (Foto: 64). 

Boğazova Polyesinin güneyden bağlandığı ve polyenin 

kuzeybatı-güneydoğu yönündeki uzantısı görünümünde olan 

Kovada Gölü de, tektono-karstik polye göllerine tipik bir 

örnek oluşturmaktadır (Foto: 65). 

904 m seviyesinde yer alan Kovada Gölü, 9 k.m2 yüzey 

alanına sahiptir. Gölün en derin yeri 2 m civarındadır. Doğu 

ve batısından Boğazova Polyesini de sınırlayan normal 

fayların uzandığı Kovada Gölü çanağının, faylar gerisinde 

kalan kesimlerinde, sarp kireçtaşı blokları ve onların da 

gerisinde, yüksek karstik plato alanları göze çarpmaktadır . 

Kovada Gölü kıyılarında çok sayıda düden yer almaktadır. 

Kovada Gölündeki suların varlığı büyük ölçüde Eğirdir 

Gölünün varlığına borçludur. Kovada Gölü, yağışlar dışında, 

Eğirdir Gölünden gelen sularla beslenmektedir . Önceleri doğal 

olarak Boğazova Polye tabanından düzensiz yataklar 

oluşturarak Kovada Gölüne akan sular, kırk yıl kadar önce 

yapılan su iletim kanalı ile ak.maya devam etmişlerdir . Ancak, 

1960'lı yılların başlarında Kovada Gölü batısında yapımı 

tamamlanan hidroelektrik santrallere Kovada Gölünden akıtılan 

sular, Kovada Gölünün hızla seviye kaybetmesine neden 

olmuştur. Birçok önleyici çalışmaya rağmen son otuz yılda 

gölün 4 m kadar alçaldığı tarafımızdan tespit edilmiştir. 

Böylece otuz yıl önce sular al tında olan polye tabanının 

kenarlarında ve özellikle kuzeyinde kalan birçok kesim bugün 

kara alanları haline geçmişlerdir. 



14 8 

Foto 53: Bo{ıazova Polyesl taban ı üzerinde yer alan, Baldıranlı T. (961 m) humu (foto, batıya doOru) 

ı:oto 
~: EOlrdlr Gölünün güneybatı aındakl kıyılara bakı~ . 
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Kovada Gölü çanağının oluşumu da Boğazova Polyesinin 

oluşumu ile benzer özellikler taşımaktadır. ilk olarak, Orta 

Miyosen sonlarında etkin olmaya başlayan neotektonik 

hareketlerle oluşan faylar ve fayların arasında kalan çukur 

kesim Kovada Gölü çanağını oluşturmuş, sonraki dönemlerde 

karstik süreçlerin etkisiyle şekillenme devam etmiştir. Polye 

tabanında yer alan düdenlerin ağızlarının zaman içerisinde 

tıkanmaları, Kovada Gölü çanağının yağışlar ve Eğirdir 

Gölünün taşkın suları ile dolarak polye gölü haline gelmesine 

neden olmuştur . 

Kovada Gölünün yaklaşık 3 km güneydoğusunda kuzeybatı

güneydoğu uzanımlı Karadiken Polyesi yer almaktadır (Foto: 

66-67). 

Karadiken Polyesi, 500 m eninde ve 5,5 km boyunda ince 

uzun bir görünüme sahiptir. Polyenin doğu ve batısında, 

eğimi; 40°-soo arasında değişen kireçtaşlarından oluşmuş dik 

yamaçlar göze çarpar. Polye tabanı alüvyal dolgu ile kaplı 

olup , dolgu malzemesi, Taşpınar mahallesindeki dereler ve 

çevre platolardan yağışlarla yamaç eğimini takiben taşınarak 

biriktirilrnektedir. Polye tabanında beş adet düden tespit 

edilmiştir . Yağışlarla polye tabanında biriken suların 

yeraltı drenajına katılmasını sağlayan bu düdenler, yağış 

fazlasının bulunduğu yıllarda yeraltı suyu seviyesinin 

artmasına paralel olarak suyu yeterince drene edememekte ve 

polye tabanında yer yer bataklıklar oluşabilmektedir . 

Bize göre Karadiken Polyesinin oluşumu da tektonik ve 

karst etkinliğinin ortak sonucudur. Polyenin genel uzanımı 

yakın çevrede ve Kovada Gölünde de görüldüğü gibi kuzeybatı

güneydoğu yönlü fay hatları ile uyum içerisindedir. Dolayısı 

ile Karadiken Polyesinin, neotektonik dönemdeki faylanmaların 

kireçtaşları üzerinde oluşturduğu zayıf zon boyunca oluşmaya 

başladığı, karstik süreçlerin etkisiyle gelişmesine devam 
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ederek günümüzdeki görünümüne kavuştuğunu söyleyebiliriz. 

Polyenin güney ucunda görülen geniş leme de, Karadiken köyü 

çevresindeki, kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu 

yönlü fay hatlarının varlığıyla ilişkilidir. 

İnceleme alanı üzerinde yer alan ve boyutları dikkate 

alındığında polye olarak adlandırılabilecek makrokarstik 

depresyonlardan sonuncusu ise, Çayköy-Akdoğan platosundaki, 

Çayköy flüvyo-karstik depresyonudur (Foto: 68). 

Ortalama olarak 7 50 m eninde ve 5 km boyunda olan 

Çayköy Polyesi , deniz seviyesinden 930-980 m yüksekte yer 

almaktadır. Polye yaklaşık olarak, güneydoğu-kuzeybatı 

yönünde uzanmakta ve kuzeybatıdan Boğazova Polyesine bağlan

maktadır. Polyenin bulunduğu kesim ve yakın çevresinde yer 

alan kireçtaşlarının büyük çoğunlukla aşındıkları ve temelden 

geçirimsiz formasyonların ortaya çıktıkları, bu formasyonlar 

üzerinde akarsu ağının kurulu olduğu görülmektedir. Polye 

tabanı alüvyal dolgu ile kaplı olup, alüvyal taban üzerinde, 

güneydoğudan gelen Güneyce Dere ve kuzeydoğudan gelen Kapız 

Dere akmaktadır. Ayrıca, polye tabanı üzerinde, Çayköy'ün 

güneydoğusundaki Dikmen T. (1052 m) ve polyeyi Boğazova 

Polyesine bağlayan kesimde yer alan Tepegediği T. (1109 m), 

birer hum özelliği taşımaktadırlar. çayköy Polyesinin kuzey 

ve güneyinde yer alan yamaçlar, 400-600 arasında değişen eğim 

değerlerine sahiptirler. 

Çayköy Polyesi, inceleme alanı üzerinde yer alan diğer 

polyelere göre farklı süreçlerin etkisiyle meydana gelmiştir . 

İnceleme 

başlayan 

yağışlı 

alanında, Orta Miyosen'den itibaren etkin olmaya 

karstlaşmanın ardından, Pliyosen'de etkin olan 

rejim sonucu akarsu ağları oluşmaya başlamıştır . 

Böylece inceleme alanı üzerindeki şekillenme üzerinde, 

karstik süreçlerin yanında f lüvyal süreçler de devreye gir

miştir. 



ısı 

Foto 65: Kovada Gölunün güneyinde yer alan Denizaltı mevkiinden Kovada Gölu çanaOına bakış (foto, kuzeye doğru) . 

Foto ee: Karadlken Polyesl ~oto, kuzeyt:ıatıya doOru) 
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Foto 57: Karadlken Polyesl (foto, güneydoOuya doQru). 

Foto 88: Çayköy Polyeılnln ve Dikmen T. humunun görünü,ü. Foto{lrafta, humun arka kesiminde , Kapız Dere Bo{lazı da 
görülmektedir (foto, kuzeye doQru). 
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Pliyosen sonlarındaki yükselme ve çarpılma hareketle
l:" 
ı, inceleme alanının Yuvalı-Sütçüler platosunun bulunduğu 

kesimlerinde karstlaşmanın derinliğini ve hızını arttırırken, 
akarsu drenajı yeraltı drenajına katılmıştır. Aynı zaman sü

resinde Çayköy-Akdoğan platos u üzerinde ise; flüvyal süreçle
l:'in etk' l.ğ. · ın ı ı ıle aşınım ve şekillenme devam etmiş, sonuçta, 

flüvyo-karstik özellikli Çayköy Polyesi meydana gelmiştir. 

Sonuç olarak ; İnceleme alanı üzerinde yer alan polye

lerın oluşumlarında, tektonik ve karstik süreçlerin etkin ol

duklarını söyleyebiliriz. Orta Miyosen sonları ve sonrasında
k· 
ı neotektonik hareketlerle oluşan fay hatlarıyla, fay hatla

rı 
arasındaki çukur kesimlerde, zaman içerisinde karstik sü-

reçlerin etkinlik gösterdikleri, sonuçta, günümüzdeki polye
ler· 

ın oluştukları düşünülmektedir. İnceleme alanının kuzey 
kes iminde yer alan bir polye örneğinde ise, flüvyal süreçle

rin etkin olmasıyla, polyenin flüvyo-karstik depresyon özel
ı · il> 
l~i taşıdığı tespit edilmiştir. 

2·2·5. Düdenler 

İnceleme alanı üzerindeki karstlaşmanın görüldüğü ke

Simlerde, yağış sularının topoğrafya yüzeyinden yeraltına 
drene olmasını sağlayan düden (ponor) adı verilen karstik 

erime şekilleri, oldukça fazla sayıda göze çarpmaktadırlar. 

Düdenler, inceleme alanı üzerinde, dolin, uvala, polye 

gibi karstik depresyonların veya f lüvyo-karstik depresyonla
t'ın t d"d · h 1 · nde veya taaban dolguları üzerinde taban u enı a ı ı 
b ' an dolgusuyüzeyi ile karstik depresyonun kenar yamaçlarının 

birleştiği kesimlerde, kenar düdeni halinde görülmektedirler. 

Ö2ellikle , Yuvalı -Sütçüler platosundaki yoğun karst alanla
t'ıncta , Boğazova Polyesi tabanı ve yamaçlarının kenarlarında, 
~0~ada Gölünün çevresinde tipik örnekleri görülen düdenlerin, 
~ ı · kl .. 11 · kl r gösterdik~e ıştikleri yerin konumuna göre far ı oze ı e 

leri tespit edilmiştir. 



154 

Dulup Dağının çevresi, Akgöynük Tepenin batısı Kovada 
Göl.. .. ' 

.. unun batısındaki karstik plato, Kocadağ'ın çevresi, Kovada 

Gölünün güney ve güneybatısındaki karstik plato alanlarındaki 
dolin, uvala, polye, flüvyo-karstik depresyonların tabanları 
"e Boğazova Polyesinin tabanı, genelde terra rossa türü top

rak ve/veya alüvyon ile kaplıdır. Buralarda gelişmiş taban 

düdenler i, taban dolgusu içine gömülmüş, yer yer ağızları 
açık, yer yer de dolgu materyalini oluşturan unsurlarca ağız
ları tıkanmış halde görülmektedirler. Karstik depresyon ta

banlarındaki dolguların kalın olması ve çevreden taşınan mal 
zemenin unsur boyutlarının iri oluşu, düdenlerin ağızlarında
ki tıkanmayı kolaylaştırıcı faktörler olarak düşünülmektedir 
(Foto: 69) . 

Yine aynı çevrelerde ve Kovada Gölü kıyı çevresinde, 

Yaıtıaç kenarlarında yer alan kenar düdenleri ise; genelde çat

lak Sistemleri, yer yer de küçük mağara ağızları şeklindedir
ler. Kenar düdenlerinin hemen tamamının ağızları açıktır. An

cak: Kovada Gölünün çevresindeki düdenlerin birçoğu, Kovada 

Gölü su kaçaklarının önlenebilmesi amacıyla DSİ tarafından, 
Çimento enjeksiyonu yöntemiyle doldurulmuştur (Foto: 70 ) . 

Yuvalı-Sütçüler platosunun, özellikle Dulup Dağı ve 

~ocadağ çevreleri gibi yoğun karst alanlarında, yüzey karstı 
ile karst taban seviyesi arasındaki derinliğin fazla olması, 
buralarda yer alan düdenlerin (ağızları tıkalı olanlar hariç ) 

Yağış sularını kolaylıkla yeraltı karstik su sistemine drene 

etntelerine olanak vermektedir. Ancak Boğazova Polyesindeki, 

~0"ada Gölünün kenarlarındaki ve Karadiken Polyesinin taba

nında yer alan düdenler, karst taban seviyesine oldukça yakın 
Olduklarından, ayrıca bazı düdenlerin ağızlarının tıkalı ol

nıasından, yeraltı suyu seviyesinin yağışlara bağlı olarak 

fazlaca yükseldiği mevsim veya yıllarda, adı geçen karstik 

depresyonlarda biriken suların tamamını yeraltına drene ede

~entektedirler. Bunun sonucunda karstik depresyon tabanlarını 

suıar basmaktadır. 
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Foto 69: Karadiken Polyeılnl n güney ucunda yer alan, taban düdeni. Taban düdeninin a{l zı, aluvyal unsurlarla tı kanmıştır 
(foto, kuzeybatıya doOru). 

Foto 70: Tepeli köyünün kuzeydoOuıunda, ~azova Polyesinln yamaç kenarında yer alan , kenar düdeni. Düden, anakaya 
üzerinde gelltmif, düdenle polye yamacı arasındaki kesim karstik aşınım ile tesviye edilmişti r (foto, güneye do{lru). 
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Daha önce de açıkladığımız gibi, Eğirdir ve Kovada 

polye gölleri de geçmiş dönemlerde polye tabanlarında yer 

alan düdenlerin tıkanmaları ve yağışlar sonucu biriken su

ların yeraltına drene olamaması sonucu meydana gelmişlerdir. 

sonuç olarak; İnceleme alanı üzerinde yer alan delin, 

uvala , polye ve flüvyo- karstik depresyon tabanlarındaki 

dolgularda taban düdenleri, karstik depresyon tabanları ile 

yamaç kenarlarının birleştiği kesimlerde ise kenar 

düden lerinin oluştukları tespit edilmiştir. 

2.2.6. Kuru Vadiler, Çıkmaz Vadi ve Karstik Boğazlar 

Tüm karst alanlarında görüldüğü gibi inceleme alanı 

üzerinde de f lüvyal süreçler ve karstlaşmanın ortak etkileri 

sonucu gelişmiş; kuru vadiler, çıkmaz vadi ve karstik 

boğazlar tespit edilmiştir. 

Kuru vadile r ; özellikle Yuvalı-Sütçüler platosunun 

Dulup Dağı kesiminde, Akgöynük Tepenin batı ve güneybatısın

da , Kovada Gölünün kuzeydoğusu, doğusu, güneyi ve güneydoğu

sundaki karst alanlarında yaygın olarak gözl°enirler (Foto: 

71-72-73). 

Kuru vadiler birçok kesimde dolinlerin ve uvalaların 

sıralanışları üzerinde etkin rol oynarlar ve buna bağlı 

olarak adı geçen karstik şekillerin yönlü karst özelliği gös

termelerine neden olmuşlardır . 

İnceleme alanındaki kuru vadilerin tabanlarında yer 

yer düdenler göze çarpar. Bu düdenlerin bir kısmının ağızları 

toprak ve taşlarla kapanmış haldedir. Yağışların fazla olduğu 

mevsimlerde veya yıllarda , bu tür düdenlerin yağış sularını 

yeral tına drene edememeleri nedeniyle kuru vadi tabanında, 

vadi eğimini takiben yüzeysel akış oluşabilmektedir. 
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Foto 71 : Oulup OaOın ın güney kn lminde yer alan, kuru vadi örne{li. Foto{lrafta da görüldü{lü gibi kuru vadi, yükselme 
hareketlerinden etkilenerek e{limlenmlftir. Vadinin yamaçlarında gelişen enkaz lapyaları, yamaç e{limini takiben vadi 
tabanına ıürüklenmlflerdlr (foto, batıya do{lru). 

Foto 72: Sipahiler köyünün 2,5 km kuzeybatısında yer alan, kuru vadi örne{li (foto, kuzeybatıya do{lru). 
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Karstik platoların yüksek kesimlerindeki değişik kade

melerde, birçok kuru vadi, asılı vadi özelliğinde görülmek

tedir. Bunlar inceleme alanının birçok defa yükselme hareket

leriyle karşı karşıya kaldığının kanıtıdır. 

Topoğrafya yüzeyindeki fay hatları ve çizgiselliklerin 

uzanışlarıyla uyum içinde gözlenen inceleme alanındaki kuru 

vadilerin oluşumu büyük bir olasılıkla, Pliyosen' de bölgede 

gelişmeye başlayan akarsu etkinliği ile oluşan vadi ağlarıyla 

ilgilidir. Pliyosen sonundan günümüze kadar, Toroslar'ın 

aralıklarla yükselmesiyle, karstik plato yüzeylerinde ve 

özellikle kırık hatlarının oluşturduğu zayıf zanlar üzerinde 

gelişmiş akarsu sistemi yeraltına drene olmuş ve bu akar

suların topoğrafya yüzeyinde kuru halde kalan vadileri, kars

tik süreçlerin etkinliğinde şekillenmeye devam etmişlerdir. 

Çıkmaz vadi örneği inceleme alanında, Kocadağ ' ın 

güneybatısında görülmektedir. Kocadağ 'ın güney kesiminden 

çıkan mevsimlik özellikteki Çatağılkapızı Derenin oluşturduğu 

bu karstik vadi örneği, yaklaşık l, 5 km uzunluğunda olup, 

güneybatıya doğru uzanmaktadır. Ortalama 500 m genişliğe 

sahip olan vadinin yamaçları yaklaşık 40° eğim gösterir. 

vadiyi oluşturan Çatağılkapızı Dere, vadi çıkışından hemen 

sonra bir delin tabanındaki düdende son bulmaktadır . 

Karstik boğazlar inceleme alanı üzerindeki karst alan

larında dikkati çeken diğer bir vadi türünü oluşturmaktadır

lar. Çayköy-Akdoğan platosunun kuzeyinde yer alan Kapız 

Deresi boğazı, Karadiken Polyesinin batı ve güneyinde uzanan 

Gökpınar Deresi, Kemer Dere, Şarderesi, Bağırsak Deresi gibi 

akarsuların oluşturduğu karstik boğaz sistemi, tipik örnekler 

oluştururlar. 

Kapız Deresi boğazı; Çayköy'ün kuzeyindeki karbonatlı 

kayaçlar üzerinde, Kazancı T. ve Sarpgen T. arasında akan 
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Kapız Deresinin aynı kesimde yer alan bir fay hattı boyunca 

açmış olduğu karstik bir boğazdır (Foto : 6 B) . Tamamı ı km· yi 

aşan uzunlukta olan ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 

bo{Jazın ortalama genişliği; 300 m kadardır. Kapız Deresi 

bo{Jazı kireçtaşları içine yaklaşık 200 m kadar gömülmüştür . 

Bo{Jazın yamaçları , akarsuyun hızlı derine aşındırması nede

niyle, tabandan itibaren 700 'yi aşan eğimle oldukça dik ve 

sarp görünümler oluşturur. Boğazın tavan kesimine doğru 

yamaçların eğim değerlerinin hafifçe düştüğü görülür. Bu du

rum, boğazın üst kesimlerinde, yana doğru aşındırma ve yamaç 

işlenmesinin etkili olduğunun göstergesidir. 

Direzkene Dere boğazı; Serpil köyü kuzeyinde, Yuvalı

Sütçiiler platosunun kireçtaşları üzerinde, Boğazova Polyesi 

tabanına do(Jru akan Direzkene Derenin açmış olduğu karstik 

bir boğazdır. Yuvalı Uvalasından itibaren, batıya doğru 

oluşturmuş olduğu "V" şekilli vadiler içinde akan Direzkene 

Dere, Boğazova Polyesi tabanına kavuşmadan önce, yaklaşık 1 

km uzunluğu ve 500 m genişliği olan, doğu-batı doğrul tulu 

Direzkene Dere boğazını oluşturmuştur. Boğaz, plato yüzeyine 

200 m kadar gömülmüştür. Boğazın yamaçları tabandan itibaren, 

yaklaşık 60°'lik bir eğimle yükselirler. 

İnceleme alanına ait en uzun karstik boğaz sistemi, 

Yuvalı-Sütçüler platosunun güneybatısında yer almaktadır. Yan 

kolları ile birlikte 20 km' yi aşan uzunluğa sahip olan bu 

sistem, Sağrak köyü kuzeyindeki karstik plato yüzeylerinde, 

Gökpınar Deresi tarafından oluşturulmuştur. Aynı akarsuyun 

devamı olan Kemer Dere ve Bağırsak Deresi ile bu akarsuya ku

zeybatı yönünden karışan Şarderesi tarafından, yaklaşık 

kuzey-güney ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanarak kireçtaş

larına gömülen karstik boğaz sistemi, güneye doğru inceleme 

alanı dışında da devam etmektedir (Foto: 74). 
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Foto 73: Kovada Gölünün güneybatısında yer alan, kuru vadi örneoı (foto, kuzeye do{lru) 

Foto 74: Şardereai karstik boQazından bir 
görünüm. Temmuz dbneminde çekilen bu 
fotoOrafta da görüldüOü gibi, karstik boQazın 
tabanı yaz döneminde kuru haldedir (foto. 
güneybatıya doQru) . 
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Aynı karstik boğaz sisteminin genişliği ise; 200-500 

metreler arasında değişir. Boğaz, karstik plato yüzeyi 

üzerinde ortalama 200 metreden fazla, derine gömülmüştür. 

Boğazın yamaçları, tabandan itibaren; 40°-70° arasında 

değişen eğim değerleri göstermektedirler. Karstik boğazın ya

maçlarında, değişik kademelerde karşılıklı olarak gelişmiş 

menderes yenikleri göze çarpmaktadır. Boğaz, birçok yerinden 

Kuzeybatı-güneydoğu yönlü faylarla enine kesilmiş durumdadır. 

Karstik boğaza kavuşan Şarderesi'nin kuzeybatıya doğru 

devamında yer alan . kuru vadi, geçmiş dönemlerde Karadiken 

Polyesi ile karstik boğaz arasında, yüzeysel hidrolojik bağ

lantının var olduğunu kanıtlamaktadır. 

İnceleme alanı üzerindeki karstik boğazlara genel 

olarak bakıldığında görülen ortak özellikler, bu boğazların 

oluşumlarının aynı dönemlere rastladığını ortaya koymaktadır . 

Boğazların, karstik plato yüzeylerinde görüldükleri 

derinlikler, oldukça dik yamaç değerleri ve ortalama vadi 

genişlikleri, hemen hemen birbirlerine yakın değerler ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, karstik boğazların tava~ kesimlerinde 

asılı vadiler görülmektedir. Dolayısıyla bu verilerin ışığı 

altında; karstik boğazların Pliyosen'de bölgede gelişmeye 

başlayan akarsu sistemlerinin, Pliyosen sonlarında bölge 

genelinde oluşan yükselme ile kireçtaşları üzerinde gömülmeye 

başladıkları ve arazinin günümüze kadar aralıklarla 

yükselmeye devam ederek, en az 200 metrelik bir yarılmaya 

uğradığı ortaya çıkmaktadır. Karstik boğazların yamaçlarının 

dik ve sarp görünümler oluşturmaları, yamaç gerilemesinin hı

zının, derine yarılma hızından oldukça yavaş cereyan ettiğini 

göstermektedir . 

Yuvalı-Sütçüler platosunun güneybatısındaki karstik 

boğazda görülen menderes yenikleri, zaman zaman hidroloj ik 

zonda değer değişikliklerinin oluştuğunu ortaya koymaktadır. 
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Aynı karstik boğazı enine kesen faylar, Pliyosen sonrası 

dönemde de bölgede tektonik etkinliğin devam ettiğini göster

mektedir. Birçok menderes yeniği, buradaki fayların akarsu 

akış yönünü değiştirmesi sonucu oluşmuşlardır. 

Sonuç olarak; inceleme alanında karstik vadi şekille

rinden kuru vadi, çıkmaz vadi ve karstik boğazların gelişmiş 

olduklarını söyleyebiliriz. Fay hatları gibi zayıf direnç 

gösteren zanlar, kuru vadi ve karstik boğazların oluşum

larında önemli etkiler meydana getirmişlerdir. Kuru vadi ve 

çıkmaz vadilerin gelişimlerinin başlangıcında, flüvyal süreç

ler etkinlik gösterirken, daha sonra yüzey drenajının yer 

altına drene olması ile, karstik süreçler etkin olmaya başla

mışlardır. Karstik boğazların gelişiminde ise, flüvyal 

süreçler daha etkin rol oynamışlar, akarsuların hidrolik gücü 

ve korrozif etkisi, boğazların şekillenmesinde ön plana geç

miştir. 

2.2.7. MaQaraıar 

Batı Toros'lar genelinde yer alan yoğun, saf ve kalın 

depolar oluşturan kireçtaşları içerisinde, bu kayaçların 

litolojik ve stratigrafik özellikleri, bölgedeki etkin tekto

nik rejim ve buna bağlı olan jeomorfolojik gelişimle ilişkili 

olarak oluşan mağaralar ve mağara sistemleri görülmektedir. 

Batı Toros'lar içerisinde yer alan inceleme alanındaki 

karst alanlarında da çok miktarda mağara tespit edilmiştir. 

Yeraltı karstik şekillerin özgün örneklerinden olan mağarala

ra, inceleme alanının değişik kesimlerinde ve yükseltilerin

de, yatay veya dikey yönde gelişmiş mağaralar halinde rastla

nılmaktadır. Mağaraların boyutları, kuruluş düzenleri ve ge

lişimleri, bulundukları kesimdeki kayaçların litolojik, stra

tigrafik özellikleri, yapısal özellikler ve yeraltı suyunun 

hareketi ile yakından ilişkilidir. Dolayısı ile, inceleme 

alanında gelişmiş mağara sistemlerinden yola çıkarak, jeolo-
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jik geçmişte i nceleme alanının şekillenmes i üzerinde, başta 

hidrolojik ö zellikler olmak üzere etkin olan birçok faktöre 

ait bilgiler ortaya çıkmaktadır. 

Yeryüzünde belirli bir taban seviyesine bağlı olarak 

oluşan mağaralar; yatay ve uzun veya dikey mağaralar halinde 

gelişme göstermektedirler. Yatay ve uzun mağaraların 

gelişebilmeleri için, kalın kireçtaş ları altında bulunan ve 

karst taban seviyesini oluşturan kesim, en uygun ortamı 

oluşturmaktadır. Ayrıca , karstlaşmanın veya aşınımın uzun 

sürdüğü, tektonik ~akımdan duraylı dönemlerin etkin olduğu 

bölgelerde de yatay ve uzun mağaralar gelişmiştir . Taban 

seviyes inin devamlı olarak değiştiği genç yükselim 

alanlarında ise neokarsta ait dikey mağaralar oluşmaktadır. 

Kireçtaşlarının büyük kalınlıklara ulaştığı ve karst taban 

seviyesinin oldukça derinlerde olduğu karstik alanlarda yer 

alan, dikey yönde gelişmiş mağaraların derinlikleri yüzlerce 

metreyi bulmaktadır ( NAZİK, 1989, 1992). 

Yukarıda açıklanan, değiş ik bölgelerde oluşan farklı, 

yapısal, stratigrafik ve hidrolojik koşullar, bazen aynı 

arazi üzerinde, değişik jeolojik zamanlar içerisinde 

birbirini takip eden dönemlerde tekrarlayabilir. Böylece ara

zinin jeomorfoloj ik evriminde kesinti ve karışıklıklar 

oluşur. Buna bağlı olarak böyle bir arazide gelişen mağara 

sistemleri; hem yatay, hem de dikey yönde, polisiklik gelişme 

özellikleri gösterebilirler. 

İnceleme alanı üzerinde speleolojik amaçla yapılan 

araştırmalarda, beş adet mağaranın etüdü yapılmıştır (GÜLDALI 

v.d., 1989). Bu araştırmalara konu olan mağaralara ait 

jeomorfolojik özellikler, speleolojik etüd verileri dikkate 

alınarak incelendiğinde, şu s onuçlar ortaya çıkar ; 

Kapızini Mağarası; Eyüpler köyünün hemen güney kesi

minde yer alan Kapız Derenin vadisinin güney yamacında yer 



164 

alan Kapızini Mağarası, Alakilise Formasyonuna ait kireçtaş

ları ve kısmen konglomeratik kireçtaşı seviyeleri içine açıl

mış, yatay ve kuru bir mağaradır (Şekil 6) . Mağara girişi 

topoğrafya yüzeyinde 950 m seviyesinde yer almaktadır. Mağa

ranın uzunluğu 62,5 m, girişe göre en derin noktası -21 met

redir. Mağara tavanı, tabandan itibaren 2 m ile 4 m arasında 

değişen yükseklik değerleri göstermektedir. Mağara tabanında 

yer yer toprak örtüsü vardır. Mağaranın tabanı, mağara tava

nından düşen kaya blokları ile doldurulmuş vaziyette olduğun

dan, mağaranın içinde yürümek zordur. 

KAP\ZİNl MAGARAS\ 

AC \~LAMALAR 

Blok,toprak 

An ak~ya 

E§imli taban 

MK 
PLAN 

t Diklik 

, 5 "' Tavan yüksekliği(m) 

Girise 9öre derin li k 
( m) 

, 
A 

Şekil e: Kapızlnl Ma()araaının Plan ve Boyuna Kesiti (GÜLDAU v.d., 1989'den yararlanılarak hazırlanmıştır). 

tabaka 

Kapızini Mağarasının 

dalımlarının etkisi 

oluşum ve 

büyüktür. 
gelişiminde, fay ve 

Olasılıkla yakın bir 

geçmişte Kapız Dere vadisinin yamacında, mağaranın bulunduğu 

kesimde yer alan, erime yönünden zayıf zon oluşturan fay 

hattı ve güneybatı-kuzeydoğu yönünde 30°' nin üzerinde eğime 
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sahip kireçtaşı tabakalarının tabaka temas yüzeyleri boyunca 

etkin olan yeraltı sularının eritici özelliği, mağaranın ge

lişimine neden olmuştur . Zamanla vadi yatağının derinleşmesi, 

Kapız Derenin Boğazova Polyesinin tabanına doğru gömülmesi 

sonucu mağara, hidrolojik aktivitesini kaybetmiş ve fosil 

mağara haline gelmiştir. 

Su İni Mağarası.: Boğazova Polyesinin tabanında yer 

alan Süllü T. humunun kuzeybatı eteğinde gelişmiş olan Su İni 

Mağarası, Alakil ise Formasyonuna ait kireçtaşları içinde 

açılmış yatay ve genelde kuru bir mağaradır (Şekil : 7). 

Mağara girişi topoğrafya yüzeyinde 910 m seviyesinde 

bulunmaktadır. Mağaranın uzunluğu 157 m, girişe göre en derin 

noktası -5 metredir. Mağara tavanı, tabandan itibaren 1,5 m 

ile 4 m arasında değişen yükseklik değerleri göstermektedir. 

Mağara tabanında çakıllar ve toprak örtüsü yanında, mağara 

tavanından kopan kaya bloklarına rastlanılmaktadır . Mağara 

içerisindeki bloklar üzerinde; blok üzeri damlataşları, örtü 

damla taşları, sarkıtlar, bayrak ve perde damlataşları gibi 

şekiller görülmektedir. Boğazova Polyesinin tabanında zaman 

zaman yağış fazlası ile yükselen sular, Su İni Mağarasının 

"düden mağara " şeklinde görev yapmasına neden olmaktadır . 

Dolayısı ile Polye tabanı seviyesine yakın olan mağaranın 

sonundaki kesimler, genelde sulu ve çamurlu bir haldedir. 

Su İni Mağarası, araştırılan mağaraların içinde oluşum 

ve gelişimi günümüze en yakın devre ile ilgili olan mağara

lardan birini meydana getirir . Mağaranın şu an bulunduğu 

seviye ile mağara çevresindeki yerel taban seviyesini oluş

turan Boğazova Polye tabanı ve Kovada Gölü, hemen hemen aynı 

seviyede yer almaktadırlar. Ayrıca, 1950 • li yıllara kadar 

Boğazova Polye tabanını sık sık istila eden sular , büyük bir 

olasılıkla Su İni Mağarasının da hidrolojik yönden aktif ol

masını, dolayısı ile şekillenmesinin devamını sağlamışlardır. 
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Şekll 7: Su ini MaQarasmın Plan ve Kesitleri (GÜLDAUv.d., 1989'dan yararlanılarak hazırlanmıştır). 
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Taşkapı Mağarası: Sütçüler ilçesinin 1 kın güneybatı

sındaki Asar Tepenin üzerinde gelişmiş olan Taşkapı Mağarası, 

Alakilise Formasyonuna ait kireçtaşları içine açılmış yatay 

ve kuru bir mağaradır {Şekil: 8) . Mağara girişi topoğrafya 

yüzeyinde 1020 m seviyesinde bulunmaktadır {Foto: 75). 

Mağaranın 

metredir. 

arasında 

uzunluğu 

Mağara 

değişen 

161 m, girişe göre en derin noktası -18 

tavanı, tabandan itibaren 2 m ile 10 m 

yükseklik değerleri göstermektedir. 

Mağaranın tabanı; toprak, çakıllar ve mağaranın tavanından 

düşen kaya blokları ile kaplıdır. Bazı bloklar üzerinde 

damlataşlar gelişmiştir. Mağaranın duvarlarında yer yer perde 

ve bayrak damlataş oluşumları ile mağara gülleri gelişmiştir. 

Foto 75: Tatkapı MaOaraaının glrit •Ozı (foto, kuzeye doQru). 

Taşkapı Mağarasının yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda 

uzanan bir fay hattı üzerinde geliştiği tespit edilmiştir. 

Fay hattının erime yönünden oluşturduğu zayıf zon boyunca 

gelişen mağara, arazinin düşey yönde yükselimi ile yüzey dre

najının yeraltına gömülmesi üzerine, günümüzde "fosil mağara" 

görünümündedir. 
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Belbaşı Mağarası : Yuvalı köyünün 3 km kuzeydoğusunda, 

Alıçdağı T. ve Dulup Dağı arasındaki eşikte yer alan Belbaşı 

Mağarası, Menteşe Formasyonuna ait dolomitik kireçtaşları 

içinde, derine doğru gelişmiş, dikey ve kuru bir mağaradır 

(Şekil 9). Mağara girişi topoğrafya yüzeyinde 1410 m 

seviyesinde yer almaktadır. Mağaranın uzunluğu 58,5 m, girişe 

göre en derin noktası -34,5 metredir. Mağara tavanı, tabandan 

itibaren 5 m ile 10 m arasında değişen yükseklik değerleri 

göstermektedir. Mağaranın tabanı~ toprak, çakıllar ve blok 

boyutunda molozlarla kaplıdır . Mağaranın yan duvarları, duvar 

darnlataşları ile örtülüdür. 

Mağara, 1100 doğu yönlü bir fay hattı boyunca oluşmuş

tur. Fay hattı boyunca mağaranın daralarak devam ettiği görü

lür. Fay hattı boyunca oluşan zayıf zonun eriyerek genişleme

si, mağaranın gelişimindeki en önemli faktördür. Mağaranın 

dikey yöndeki gelişimi, mağarayı 

drenajının, arazinin düşey yükselimiyle 

gömülmesi ile ilgilidir . 

oluşturan yeraltı 

paralel olarak derine 

Culak İ ni Mağarası: Akdoğan köyünün 2,5 km güneybatı

sında Kızılalan mevkiine yakın bir kesimde yer alan Culak 1ni 

Mağarası, Alakilise Formasyonuna ait kireçtaşları içinde 

derine doğru gelişmiş, dikey ve kuru bir mağaradır (Şekil: 

10). Mağara girişi topoğrafya yüzeyinde 1180 m seviyesinde 

bulunmaktadır. Mağaranın uzunluğu 38 m, girişe göre en derin 

noktası -32 metredir. Mağara tavanı, tabandan itiaren 4 m ile 

8 m arasında değişen yükseklik değerleri göstermektedir. 

Mağaranın ilk girişi 24 m derinliktedir . Daha sonra oldukça 

dik bir eğimle 6 m daha derine inen mağaranın tabanı, toprak, 

çakıllar ve blok boyutunda molozlarla kaplıdır. Mağaranın 

duvarları kısmen, bayrak ve perde damlataşları ile örtülüdür. 
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Şekll 9: Belbaşı Ma!)arasınrn Plan ve Kesitleri (GÜLDALI v.d ., 1989'dan yararlanılarak hazırlanmıştır) . 
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Şekil 10: Culak ini MaC)araaının Plan ve Boyuna Kesiti (GÜLOALJ v.d., 1989'dan yararlanılarak hazırlanmıştır). 

Culak İni Mağarası, yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda 

uzanan bir fay hattı boyunca gelişmiştir. Fay hattının oluş

turduğu zayıf zon boyunca gelişen mağaranın olasılıkla, 

Pliyosen sonlarındaki tektonik hareketlerle ilişkili olarak 

oluştuğu söylenebilir. Pliyosen sonlarındaki yükselme hare

ketlerine ayak uyduran drenajın süratle derine gömülmesi ile 

mağara, dikey yönde gelişme göstermiş, geçirimsiz formasyon

lara yakın bulunan mağara taban kesimine gelindiğinde ise, 

gelişim durmuştur. 
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Sonuç olarak: Yukarıda genel jeomorfolojik özellikleri 

açıklanan mağaralara bakıldığında, hidrolojik yönden aktif 

olmadıkları ve fosil mağaralar halinde bulundukları anlaşıl

maktadır. Sadece, Boğazova Polyesinin tabanındaki Su İni 

Mağarası, zaman zaman düden mağara olarak çalıştığı dönemler

de hidrolojik aktiviteye sahip bulunmaktadır. 

İnceleme alanı üzerinde araştırılan mağaraların çoğu, 

Alakilise Formasyonuna ait yoğun ve saf kireçtaşı depolarının 

üzerinde gelişme göstermişlerdir (Kapızini, Su İni, Culak 

İni, Taşkapı mağaraları). 

Mağaraların çoğu, kireçtaşları üzerindeki fay hatları

nın erime yönünden oluşturdukları zayıf zanlar boyunca geliş

me göstermişlerdir (Kapızini, Su İni, Culak İni, Taşkapı ma
ğaraları). 

Araştırılan mağaralara ait elde edilen sonuçlar, ince

leme alanı üzerinde polisiklik özelliklere sahip gelişkin 

mağara sistemlerinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Mevcut 

mağaralar, Pliyosen drenaj sistemi ve bu sistemin Pliyosen 

sonu, Kuvaterner esnasında, arazinin düşey yönde yükselimine 

paralel olarak derine gömülmesi ile şekillenmişlerdir. Bu dö

nemlere ait yüzey ve yeraltı drenajı ile, mağara sistemleri 

arasındaki hidrolojik özelliklerin uyum içerisinde olduğu, 

jeomorfolojik bulgularla desteklenmektedir. 

Araştırılması teknik imkansızlıklar nedeniyle yapıla

mayan, ancak inceleme alanının değişik kesimlerindeki 

kireçtaşları üzerinde farklı yükseltilerde gözlenen "fosil 

mağara ağızları", eski dönemlere ait yeraltı drenajının oluş

turduğu tipik örneklerdir (Foto: 76). 



17 3 

Foto 76: SaQrak köyünün kuzeyi~de _yer alan Katmer Tepenin (1352 m) batı yamaçlarındaki tay aynası üzerinde görülen, 
fosil maQara aQızları . Fay aynası uunnde karatlaşma nedeniyle oluşan korrozyon etkisi açıkça görülmektedir (foto. doOuya 
doQru). 

2.3. Karst Sımflaması 

Yeryüzündeki karstik bölgelerde incelemeler yapan 

araştırıcılar, i ncelenen karst alanlarındaki karstlaşmayı 

oluşturan parametrelerin etki derecelerine göre bir sınıflan

dırma yapmakta ve yaptıkları bu sınıflamaya göre karstik mo

deli belirlemektedirler. 

Karstlaşmayı oluşturan parametrelerin bölgeden bölgeye 

değişen farklı özellikler gösterdikleri bilinmektedir. Dola

yısı ile karst sınıflaması ve karst modeli de bölgeden bölge

ye değişen farklılıklar göstermekte, herhangi bir standart 

oluşturmamaktadır . 

Karst araştırmacılarının yapmış oldukları karstik 

sınıflama ve karstik model belirlemelerinde; incelemesi yapı

lan arazinin coğrafi konumu, jeolojisi, yeraltı suyu 

ö zellikleri , bitki örtüsü, klimatik ve jeomorfolojik özellik

leri gibi faktörler dikkate alınmaktadır. 



174 

Karstik alanlarda, incelenen karstik şekiller ve karst 

kaynaklarının, genelde bölgenin tektonik yapısı ile paralel

lik gösteren özelliklere sahip olmaları, araştırıcıları, 

"tektojenetik karst sınıflaması" yapmaya yöneltmiştir. İnce

leme alanının da içinde bulunduğu Batı Toroslar 'daki karst 

alanlarında yer alan karstik şekillerin oluşum ve gelişim

leri, karstik kaynakların varlığı, karstik ve karstik olmayan 

kayaçların birbirleriyle olan konumları, büyük oranda yapısal 

çizgiselliklerle uyum içinde, dolayısı ile tektoniğin kontro

lündedir. Bu durum özellikle inceleme alanı üzerinde yer alan 

rnakrokarstik şekille_rle fay hatlarının, kuzey-güney ve kuzey

batı-güneydoğu yönlü uzanımlarıyla oldukça belirgin hale gel

mektedir. 

Bu gibi özellikler dikkate alınarak hazırlanan ve 

Türkiye'nin ana tektonik birliklerinin ayırımına uygun olarak 

yapılan tektojenetik karst sınıf lamasında; Toros karst kuşa

ğında yer alan inceleme alanının içinde bulunduğu kesimdeki 

karstlaşma, "Deşilmiş Orojenik Karst "{Deserted Orogenic 

Karst) sınıflamasına sokulmuştur {EROSKAY ve GÜNAY, 1980; 

EROSKAY, 1982) (Şekil: 11). 

Yugoslavya'da, Dinarik karstının oluştuğu kireçtaşla

rının saflık dereceleri, formasyon kalınlıkları ve karst 

taban seviyesinin konumuna bağlı olarak, karstik şekillerin 

gelişimini araştırıp yorumlayan CVIJIC, Tam karst 

ve Yarı karst (Merokart) sınıflamasını yapmıştır 

1965; SWEETING, 1973; JENNINGS, 1985). 

(Holokart) 

(İNANDIK, 

Tam karst veya derin karst; karst alanlarındaki 

oldukça kalın, yoğun ve saf kireçtaşı formasyonlarında, gerek 

yüzeysel, gerekse yeraltı karstik şekillerin 
gelişmiş 

örneklerinin yer aldığı ve karst tab an seviyesinin, 
topoğrafya yüzeyinden oldukça derinlerde bulunduğu sistemdir. 

Yüzeysel akarsu yoktur veya az sayıda gözlenmektedir. 
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Şekil 11: Tektojeneıik Karst Sınıflamasına Göre, Türkiye'nin Karst Bölgeleri Haritası (EROSKAYve GÜNAY, 1980) ve inceleme AJanrnın Konumu. 
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Yarı karst veya sığ karst ise; ince formasyon 

kalınlığına sahip, saf olmayan kireçtaşları üzerinde, 

sayıları sınırlı yüzey karstik şekillerin gelişebildiği, 

karst taban seviyesinin topoğrafya yüzeyine yakın bulunduğu 

ve bu nedenle yeraltı karstik şekillerin gelişemediği sistem

dir. Yüzeysel akarsu drenajı görülebilir. 

İnceleme alanı üzerinde Alakilise Formasyonuna ait 

kireçtaşları, genel olarak kalın formasyonlar oluşturmaları 

ve oldukça saf olmaları nedeniyle, karstik şekillerin en 

yoğun görüldükleri, birimi oluştururlar. Böyle kalın 

kireçtaşlarının yer aldığı; Dulup Dağının çevreleri, Akgöynük 

Tepenin çevreleri, Kocadağ' ın çevreleri gibi karst alanla

rındaki karstik şekiller, derin karst özellikleri göstermek

tedirler. Ancak önceki bölümlerde de açıkladığımız gibi, 

Alakilise Formasyonunun altında yer alan ve karst taban 

seviyesini oluşturan geçirimsiz formasyonların, topoğrafya 

yüzeyine yakın olduğu kesimlerde, özellikle havalanma zonunda 

yer alan yeraltı karstik şekillerin gelişemediği, yüzeysel 

karstik şekillerin yanlara doğru gelişme göstererek, sığ 

karstik şekiller gösterdikleri göze çarpar. Dolayısı ile, 

Dulup Dağı ve çevresi, Akgöynük Tepenin çevresi ve Kocadağ'ın 

bulunduğu kesimler, "Tam karst" sınıflamasına uygun görünüme 

sahipken, Kovada Gölünün kuzeydoğusu, güneyi ve 
güneybatısındaki alanlar "Tam karst" ile "Yarı karst" 
arasında bir sınıflamaya sokulabilirler. 

İnceleme alanı üzerinde fazla yaygın olmayan, sınırlı 

sayıda karstik şekillerin geliştiği; Karadiken Polyesinin 

batısı ve kuzeyi ile Yuvalı köyünün çevresinde yer alan 

dolomitik kireçtaşlarının bulunduğu kesimler, "Yarı karst" 

alanları olarak sınıflandırılabilir. 

Yeryüzündeki karst alanlarında yaygın gelişme gösteren 

yüzeysel karstik şekiller, jeomorfolojik açıdan genelde plato 
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Yüzeyleri üzerinde yer almaktadırlar. o·· . zellikle delin ve 

uvalaların yog"un oldug·u ·kesı· 1 b k ld • d m eı:_e .._ a ı ıgın a, buiaların 

Plato arazileri olduğu görülmektedir. Bu durum, plato 

yüzeylerindeki topoğrafik eğim değerlerinin düşük olması 

nedeniyle, yağış sularının yeraltınq sızmadan önce daha uzun 

süre tÇ>poğrafya yüzeyinde kalması ve erimeyi hızlandırması 

ile i{gilidir. ı 

İnceleme alanındaki yoğun ve gelişmiş yüzeysel karstik 

Şekiller de (özellikle dolin ve uvalalar) genelde arazinin 

Plato yüzeyleri üze.rinde yer almaktadırlar. Yuvalı-Sütçüler 

platosunun hemen hemen tamamı, yüzeys.el karstik şekillerle 

delik deşik olmuş haldedir. Dolayısı ile inceleme alanı 

üzerinde gelişmiş karstı, jeomorfolojik açıdan "plato tipi 

karst" sınıflamasına dahil edebiliriz. 

. 

İnceleme alanı üzerinde özellikle; Dulup Dağının, 

Ak:göynük Tepenin, Kocadağ'ın ve karstik plato üzerindeki 

tepelik alanların zirve noktalarına yakın olan kesimler 
' karstik Üzerinde yer alan kireçtaşları, toprak ve bitki 

Brtüsünün hemen hemen hiç bulunm~dığı kesimlerdir. Topoğrafik 

eğim değerleri,_, yükselti, erozy6n, v.b. faktörler nedeniyle 

oluşan bu durum, adı geçen kesimlerin "çıplak karst alanları" 

' olarak sınıflandırılmas~na olariak verir. 

İnceleme alanının diğer kesimlerinde yer alan dolin, 

uvaıa, polye gibi karstik şekillerin tabanları, kısmen erime 

artığı sığ toprak örtüsü ile kaplı olmaları ve karstik 

depresyonların yamaçları üzerinde ·gelişen bitki örtüsünün 

\Tarlığına rağmen, topoğrafya yüzeyinde belirgin olarak 

ayırtlanabilmektedirler. Bize göre bu alanlar, "yarı çıplak 

karst alanları" olarak sınıflandı~ılabilir. 

İnceleme alanında yer alan hemen hemen bütün karstik 

Şekillerin belli yönlenmelere bağlı olarak ge~iştiklerini 

\ 
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daha belirtmiştik. Birçok lapya türü, kireçtaşları üzerindeki 

diyaklaz sistemleri boyunca geli3miştir. Dolinler, uvalalar, 

eski vadi olukları ve fay hatları boyunca yönlenerek 

oluşmuşlardır. Polyelerin hemen hemen tamamı; 

kuzeybatı-güneydoğu yönlü dislokasyonlara bağlı 

kuzey-güney, 

·alarak oluşup 

geliş~işlerdir. Bu nedenlerle inceleme alanındaki karstlaşma-
/. -·-·' 

yı "yönlü karst" sınıflamasına dahil edebiliriz. 

Sonuç olarak: farklı araştırmacılar tarafından tekto

jenetik açıdan yapılan sınıflamalarda, inceleme alanının da 

içinde bulunduğu Toros karst kuşağında, "Deşilmiş Orojenik 

Karst" tipinin yaygın olduğu açıklarunı_ştır. 

Yaptığımız araştırmalarda; inceleme alanı üzerin~e, 

"Tam karst" ve "Yarı karst" sınıflamasına özgü şekillerin, 

"plato tipi karst" oluşturdukları tespi_t edilmiştir. Genel 

olarak "çıplak karst" alanları halinde gözlenen bu şekillerin 

tamamına yakını "yönlü karst" özelliği göstermektedir. 

\ 

2.4. Bölgesel Jeomorfolojlk Evrim ve Kars.t Jeomorfolojisinin Evrimi 

İnceleme alanının oldukça karışık olan jeolojik geç

mişi, jeolojik özellikler bölümünde açıklanmıştı. İnceleme 
\ 

alanının jeornorfolojik_ gelişiffiinin __ ve buna bağlı olarak 

oluşan karstlaşmanın evriminin de böl<je jeolojisinin özel

liklerine (özellikle tektonik _hareketlere) uygun gelişme 

gösterdiği görülmektedir. 

Bölge genelinde yapılan araştırmalar dikkate alındı

ğında, inceleme alanının da içinde bulunduğu Batı Toroslar'ın 

kuzey kesiminin, Oligosen'de gelişen ve Oligosen sonunda 

şiddetlenen tektonik hareketlerden (Alpin paroksizma sonu)_ 

etkilenerek su yüzüne yükseldiği ve aşınıma uğradığı anlaşıl

maktadır . (ARDEL, 1951; ARDOS, 1969, 1979; ERİNÇ, 1982; 

KOÇYİGİT, 1983, 1984; YALÇINKAYA v.d., 1986; ATALAY, 1987; 
' 
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EROL, 1989; NAZİK, 1992). Dolayısı ile, Oligosen ve Oligosen 

sonları, inceleme alanının kara ·haline geçip, jeomorfolojik 

olarak şekillenmeye başladığı ilk dönemdir. Ancak bu döneme 

ait jeomorfolojik kanıtlar, arazi üzerinde daha sonraki dö

nemlerde gelişen aşınıma bağlı oı·arak ortadan ':Kalkmışlardır. 

/ 
Oligosen son~rida yükselen bölge Ü.zerindeki karasal şe

killenme genelde; sıcak-nemli tropikal iklim şartları altında 

gelişen aşınım ve peneplenleşme halinde Tortoniy.en' e kadar 

devam etmiştir (EROL, 1989). 

Orta Miyosen' döneminde bölgede gelişen aşınım yüzeyi 

(EROL, 1984, 1987, 1989, 1990a, 1991a) üzerinde karstlaşma ve 

karstik olayların ilk olarak gelişmeye başladığını düşünmek

teyiz. Ancak bu gelişim, düşük bir tempoda ve yüzeysel olarak 

meydana gelmiş olmalıdır. Bunun nepeni; bu dönemlerde, 

karbonatlı kayaçların oluşturdukları platform yüzeylerinin 

deniz seviyesine yakın olmaları sonucu, karst taban 

seviyeleri sığ derinl~k değerleri göstermiş, dolayısı ile 

karstlaşma, iklim değerlerinin elverişliliğine rağmen yaygın 
' gelişme olanağı bulamamıştır· 1 

' 

Orta Miyosen sonlarında (Serravaliyen) Arabistan, 

' Avrasya levhalarının çarpışfuasının_~~~ucu, Anadolu levhasının 

batıya doğru hareket etmesi (ŞENGÖR, 1980, 1985a, 1985b), 

bölgenin Orta Miyosen sonrasında, doğu-batı yönlü sıkışma et

kisinde kalarak yükselmesine neden olmuştur (KOÇYİGİT, 1984; 

1iJ\Ay v.d., 1985; BORAY v.d., 1985; YALÇINKAYA, v.d., 1986; 

NAZİK, 1992). Bölgede neotektonik - dönemin de başlangıcını 

oluşturan bu dönemde (ŞENGÖR, 1980, 1985a, 1985b) doğrultu ve 

düşey atımlı faylar (DUMONT, v.d., 1975; ORAN; 1985; KARAMAN-

1989), ters fay ve bindirmeler (AKBULUT, 1980; KARAMAN, 1989) 

ile güneyde hakim olan sıkışma rejimine karşılık gelen çekme 

gerilimi sonucu gelişen horst ve grabenler {YALÇINKAYA, v.d., 

1986) oluşmuşlarctı,r· 
' 
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Orta Miyosen son~ası gelişen tektonik etkinliğe bağlı 

olarak bölgede Pliyos_en b_aşlarına kadar süren yeni bir 

jeomorfolojik.dönem başlamıştır. 

Tortoniyen - döneminde, Ort·a Miyosen a~§ınım yüzeyi 

üzer_iiide yer alan tektonik , 
halinde ortaya çıkmaSı ve 

' 

çizgiselliklerin aşınım olukları 

daha sonra bölgede hakim olan 

Messiniyen döneminin kurak ve yarıkurak iklim özellikleri 

(EROL, 1979b, 1981, 1983, 1984,. 1987, 1989, 1990a, 199la, 

1992; SARAÇ ve ERKAN, 1990) altında özellikle pedimentasyon 

şeklinde gelişen rel_ief şekilleri, bölgede Üst Miyosen dönemi 

aşınım yüzeyinin karakteristik özelliklerini oluşturmuşlardır_ 

(EROL, 1979b, 1981, 1983, 1984, 1987, 1989, 1990a, 199la). 

ilst Miyosen döneminde ve hemen öncesinde, bölgede 

yaygın olarak şiddetli karasal aşınım f~aliyetıerinin geliş

tiği, Antalya Miyosen havzasında gözlenen kalınlığı binlerce 

metreyi geçen Gökdere Formasyonuna ait iri unsurlu 

konglomeratik depolar s~yesinde kanıtlanmaktadır. 

Üst Miyosen dönemindeki~ karstlaşma olaylarına bakıl-
' 

dığında, Tortoniyen döneminin karstlaşmanın gelişimi yönünde 

etkin\olduğu söylenebilir. Tortoniyen'de oluşmuş kuzey-güney 

yönlü açılma ·çatlakları "(graben_l_~r), zam.an içerisinde 

karstlaşma ile gelişerek, tektono-karstik kökenli polyelerin 

(Ör: Boğazova Polyesi) başlangıç aşamasını oluşturmuşlardır. 

Polyelerin tabanları, oluşum dönemlerinden itibaren çevreden 

taşınarak gelen alüvyal malzeme ile dolarak derinleşmektedir. 

Karbonatlı kayaçların bulunduğu ve Orta Miyosen aşınım 

yüzeylerinin geliştiği kesimlerde Orta Miyosen sonlarındaki 

tektonik hareketlerle oluşan tektonik çizgisellikler, karst

laşma yönünden zayıf zonlar oluşturarak karstik· şekillerin 

gelişimine yönelik olumlu etkiler yaratmışlardır. Ayrıca Orta 

Miyosen sonlarındaki tektonik hareketlerle meydana gelen 

yük~elme ve tektonik yarılma etkisi, Orta Miyosen'de sınırlı 
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olarak oluşan yüzeysel karst-ik şekillerin, düşey yönde 

derinlemesine gelişme göstermelerine yol açmıştır. Ancak tist 

Miyosen sonunda (Messiniyen) etkin olan kur~~ iklim özellik

leri, daha önce gelişmiş olan karstik şekillerin mekanik 

çöZülme yolu ile deformasyona uğramalarına ve karstik geli

şimin duraklamasına neden olmalıdır. 

Miyosen sonu-Pliyosen ·başlarında bölgede etkin olan 

tektonik hareketler (BLUMENTHAL, 1947; BİRİCİK, 1982; EROL, 

1983, 1989, 1990a; KOÇYİGİT, 1984; AKAY v.d., 1985; BORAY 

v.d., 1985; NAZİK, -1992) ve Pliyosen başında iklimin nemli

ılıman bir karakter kazanması (EROL, 1979b, 1983, 1989, 

1990a, 199la, 1992) ile bölgede ve inceleme alanı üzerinde 

yeni bir jeomorfolojik gelişim dönemi başlamıştır. Bu dönem, 

Pliyosen sonlarına kadar devam eder. 

Miyosen sonu-Pliyosen başlarındaki tektonik hareket

lerle bölgede oluşan \,faylanmalar, gerek Orta Miyosen aşınım 

yüzeyi, gerekse tlst Miyosen aşınım yüzeyinin parçalanmasına 
' neden olmuş ve doğu-batı yönlü sıkışmalarla arazi yükselmiş-

tir. 

, 
İklimin nemli, yağışlı, ılıman karakteri, bölgede ve 

inceleme alanı üzerinde yeni bir akarsu drenaj ağının oluşma

sını sağlamıştır. Böylece, bölgede Pliyosen boyunca, flüvyal 

aşınım ve birikim süreçlerinin etkin olduğu ortam ortaya çık

mış, akarsu vadileri oluşmuş, çevredeki havzalar akarsularla 

taşınan malzemelerle dolarak derinleşmiştir. Bölgede Pliyosen 

boyunca devam eden flüvyal aşınım olayları, Pliyosen 

sonlarında tlst Pliyosen aşınım yüzeyinin meydana gelmesine 

neden olmuştur (BENER, 1965; ARDOS, 1979b; EROL, 1979b, 

1983). Pliyosen sonlarına doğru iklim yarıkurak özellikler 

göstermiş (EROL, 1979b, 1983, 1992), flüvyal aşınımın şiddeti 

azalmıştır. Pliyosen dönemindeki flüvyal aşınım sonucu 
' 

taşınan malzeme, çukur alanlarda ve Antalya• nın kuzeydoğu-
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sunda yeralan Aksu ilçesi 

halinde birikmiştir. 
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çevresinde konglorneratik seviyeler 

Pliyosen döneminde flüvyal aşınımın e.tkinliği nede

niyle deniz seviyesine yakın bir yüksekliğe. inen inceleme 

alanı üzerinde, iklim şartlarının elverişliliğine rağmen 

karstlaşma derinliğinin az olması, karstik şekillerin yaygın 

olarak gelişmesine olanak tanımamış olmalıdır. Bu dönemde 

daha çok, yanal yönde gelişme gösteren karstik şekiller ve 

akarsu etkinliğine bağlı olarak oluşmuş flüvyo~karstik şekil

lerin varlığından bahsedilebilir. 

Kuvaterner devri, gerek bölgenin, gerekse inceleme 

alanının gümüzdeki jeomorfolojik, karstik özelliklerini· ka

zandığı en önemli devredir. 

Pliyosen sonu-Pleyistosen başlarında meydana gelen 

tektonik hareketler (BLUMENTHAL, 1947; ARDEL, 1951; BİRİCİK, 

1982; ERİNÇ, 1982; EROL, 1983; 1989, 1990a, 1992; KOÇYİGİT, 

1984; AXAY v.d., 1985; ATALA'(, 1987; NAZİK, 1992) sonucu 

düşey doğrultuda yükselen bölgenin, Toroslar'ın inceleme ala

nını da içine alan dağlık kesimlerinde genel olarak bir kub

beleştne, gilneyd.e Akdenize (Antalya Körfezi) karşılık gelen 

alanda çanaklaşma (ARDEL, 1951; DARKOT ve ERİNÇ, 1951; BENER, 

1965; ERİNÇ, 1970, 1982; ARDOS, 1979b; ATALAY, 1987; KARAMAN, 

1989), dolayısıyla kuzeyden güneye doğru bir eğimlenme 

meydana gelmiştir. Aynı dönemde, ?liyosen 'de oluşmuş akarsu 

drenajının yeraltına drene olması ve __ karst taban seviyesinin 

derinleşmesi ile karstlaşma başlamıştır. Serin-yağışlı 

evrelerle aral.anan sıcak ve az çok yağışlı bir iklimin etkin 

olduğu bu dönem (EROL, 1983, 199la), karstlaşmanın gelişimi 

açısından son derece uygun şartlar oluşturmuş, daha önceki 

devirlerde oluşan karstik şekiller gelişimlerine devam ederek 

polisiklik özellikler kazanmışlardır. İnceleme alanında yer 

alan, glinlirnüzden daha nemli ve sıcak iklim. koşullarında 
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oluşmuş 

kırmızı 

olan kırmızı renkli topraklar (.terra rossa) ve 
kahverengi topraklar, Toroslar'da yapılan 

çalışmalara göre (ERİNÇ, 1960b, 1965, 1971, 1982; GÜLÇUR, 

1964·, BENER, 1965,· ATALAY, 1973, 1982 1987 1988 , , ; EROL, 

1979b, 1983) bu dönemin ürünüdürler. 

Pleyistosen boyunca aralıklarla devam eden tektonik 

etkinlik (ERİNÇ, 1970; ATALAY, 1977; ARDOS, 1979b; NAZİK, 

1992), düşey doğrultulu yükselmenin devamına, eski fayların 

canlanmasına neden olurken, iklim, Orta Pleyistosen' de, Alt 

Pleyistosen'e oranla daha serin ve yağışlı bir evreye girmiş 

(NAZİK, 1992), tektonik etkinlik artmıştır (KOÇYİGİT, 1984). 

Böylece gerek yükselme, gerekse artan yağışlar ve karst taban 

seviyesinin alçalması ile karstlaşma daha da a_~tmış, 

derinleşmiş, eski akarsu vadileri boyunca dolinler ve 

Uvalalar gelişmiş, polyeler genişleme_lerini devam ettirmiş, 

artan karstlaşma derinliğine bağlı olarak mağara sistemleri 

Oluşmuştur. 

' 
Pleyistosen deVri boyunca bölgede yaygın olarak 

gelişen karstlaşmanın korrelat depoları, bölgedeki karstlaşma 
' 

sonucu caco
3 

yönünden doygun hale geçen yeraltı sularının, 

gün<=tyde, Antalya civarında topoğrafya yüzeyine çıkmaları ve 

içlerindeki CaCO • ın topoğraf:Ya yü_zeyinde çökelmesiyle oluşan 
3 -

traverten depolarıdır. 

Holosen başlarında görülen belirgin bir kuraklaşma dı

Şında, klimatik optimuma karşılık gelen 6000-8000 yıl önce

Sinde yağışlı ve ılık bir dönemin oluştuğu, bu koşulların son 

sooo yıldan günümüze serin, sıcak dönemlerle aralandığı 

(EROL, 1979b, 1992) dikkate alındığında bölgede ve inceleme 

alanında yaptığımız araştırmaların sonuçlarının da doğruladı

ğı gibi, karstlaşma günümüzde de devam etmektedir. Ancak 

devam eden karstlaşma inceleme alanının 1500 m seviyelerine 

kadar izlenebilm~ktedir. Bu metrelerden itibaren 2000 met-
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relere doğru gittikçe artan mekanik parçalanma faktörü ve bu 

faktörün erime faktörüne oranla daha etkin rol oynaması, 

karstlaşmanın gelişimini engellemekte, daha önceki dönemlerde 

gelişmiş karstik şekillerin de tahrip olmalarına yol açmakta

dır. 

' 
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3.SONUÇLAR 

1. İnceleme alanının ş_ekillenmesi, Oligosen sonunda 

bölgenin su yüzüne çıkması ile başlar, günümüze kadar devam 

e!der. İnceleme 

üzerinde, Orta 

alanının bugünkü 

Miyosen sonlarında 

jeomorfolojik 

bölgede etkin 

görünümü 

olan ve 

devreler halinde azalan, artan etki derecesi ile günümüze 

kadar aktivitesini sürdüren neotektonik hareketlerin rolü 

büyüktür. 

2. İnceleme alanı üzerinde litolojik bileşimlerinin 

yüksek oranda caco3 içermesi ve saflığı, formasyon kalınlık

larının elverişliliği, yaygın olmaları gibi nedenlerle 

Alakilise Formasyonuna ait kireçtaşları, karstlaşma yönünden 

en uygun birimi oluşturmaktadırlar. 

3 · Karstlaşrna üzerinde; litolojik ve yapısal faktör

ler, jeomorfoloj ik faktörler, iklim faktörü, bitki örtüsü 

faktörü, toprak faktörü, zaman faktörü gibi parametreler 

etkili olmuşlardır. 

4. İnceleme alanındaki karstik kayaçlar üzerinde 

değişik özellik ve boyutta; lapya, dolin, uvala, polye, 

düden, kuru vadi, çıkmaz vadi, karstik boğaz, mağara gibi 

karstik aşınım şekillerinin varlıkları tespit edilmiştir. 

5. Lapya türlerinin oluşum ve gelişimlerinde; 

litolojik ve yapısal özellikler, bitki ve toprak örtüsünün 

varlığı, yükselti değerleri, klimatik özellikler ve bakı 

faktörünün etkili olduğu anlaşılmıştır. 

dol ini 

tespit 

6. İnceleme alanında; 

gibi morfolojik görünüm 

edilmiştir. Her iki 

plato yüzeyi dolini ve yamaç 

yönünden farklı iki dolin türü 

dolin türü de, Alakilise 

Formasyonunun oldukça saf, kalın katmanlar oluşturan yoğun. 
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kireçtaşları üzerindeki erimeler le oluşmuştur. Plato yüzeyi 

dolinlerinin oluşumlarında, kireçtaş!arının diyaklaz sistem

leri ve tabakalaşma yüzeyle~i gibi zayıf direnç gösteren ke

simleri etkili olmaktadır. Yamaç dolinlerinin oluşumlarında 

ise eğim faktörü b9lirleyici rol oynamaktadır. Her iki delin 

tipinin,. gelişimlerinde toprak oluşumu ve bitki örtüsünün 
/ 

karstlaşmayı hızlandırıqi etkisi söz konusudur. 

7. İnceleme alanındaki uvalaların gelişimlerinde, 

erime olayı yanında birçok değişik faktörün etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Arazi genelinde, dolinlerin karstik erimeler 

ile zaman içerisinde birbirleriyle b~rleşmeleriyle meydana 

gelen uvalalar, yapısal faktörlere bağlı olarak veya eski 

Vadi oluklarında, lnce, uzun şekiller oluşturmuşlardır. 

Boyutları büyük değerler gösteren uvalaların gelişimleriı1de 
ve karstik süreçlerin 

edilmiştir. Bu tür 
ise flüvyal süreçler, yapısal faktörler 

ortak etkiler oluşturdukları tespit 

uvalaların bulunduğu kesimlerde, karst taban seviyesinin 

topoğrafik yüzeye yakın olması sebebiyle karstlaşmanın yanal 
1 

yönde gelişme gösterdiği saptanmıştır. 

8. Makrokarstik depresyon
1
lardan olan polyelerin olu

şumlarında; tektonik ve karstik süreçlerin ortak etkilerinin 

bulundıi.~u tespit .edilmiştir. ~özel~ikle neotektonik dönemin 
. -

başlarında bölgede oluşan graben çariliklarının, daha sonra 

etkin olan karstik olaylarla şe~illerunesiyle meydana gelen 

polyelerden bazıları, yağışların bol olduğu devrelerde sular

la dolarak gilntimüzdeki "polye gö+lerini" oluşturmuşlardır 

(Eğirdir ve Kovada Gölleri)· İnceleme alanının kuzeyinde yer 

alan çayköy Polyesinin oluşum ve gelişiminde ise flüvyo-kars

tik süreçlerin etkin olduğu anlaşılmıştır. 

9, İnceleme alanındaki dolin, uvala, polye ve flüvyo

karstik depresyon tabanlarındaki dolgularda "taban düdenle

rinin", karstik depresyon tabanları ile yamaç kenarlarının 
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-
birleştiği kesimlerde ise; "kenar düdenlerinin" oluştukları 

tespit edilmiştir. 

10. İnceleme alanı üzerinde yer alan kuru vadi ve 

ç·ikınaz vadilerin oluşumlarında; önce flüvyal süreçlerin etkin 

olduğu, daha sonra düşey doğrultulu hareketlerle yükselen 

arazide, akarsu drenajının yeraltına drene olması, karstlaş

manın başlaması ile karstik süreçlerin etki~ olduğu anlaşıl

mıştır. Karstik boğazların oluşumunda ise; akarsuların hidro

lik gücü ve korrozif etkisi ile flüvyal süreçler, karstik 

süreçlere oranla daha etkin rol oynamışlardır. Kuru vadi ve 

karstik boğazların oluşumlarıyla yapısal süreksizlikler ara

sında yakın ilişkiler saptanmıştır. 

11. Yeraltı karstik şekillerden olan mağaraların, ge

nel olarak; Alakilise Formasyonuna ait yoğun ve saf kireçtaş

larında, fay hatları boyunca oluşan erime yönünden zayıf zan

lar boyunca geliştikleri tespit edilmiştir. Mağaraların çoğu

nun hidrolojik yönden aktif1 olmadıkları, dolayısı ile fosil 

mağaralar oldukları anlaşll~ıştır. İncelenen mağaraların olu

ş.umlarında; Pliyosen sonlarında bölgede etkin olan düşey doğ

rultulu hareketlerin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

12. Teres karst kuşağında ve "Deşilmiş Orojenik Karst" 

tipinin egemen olduğu bölgede yer alan inceleme alanında 

yaptığımız araştırmalarda; "Tam karst" (Holokarst) ve "Yarı 

karst" (Merokarst) sınıflamasına ~zgü şekillerin, "plato tipi 

karst" oluşturdukları tespit edilmiştir. Genel olarak "çıplak 

karst" alanları halinde gözlenen bu şekillerin tamamına 

yakını 11 yönlti karst" özelliği göstermektedir. 

13. Bölge jeolojisi, bölgesel jeomorfolojik evrim ve 

arazi çalışmaları dikkate alınarak inceleme alanındaki karst

·laşmanın evrimi açıklanmıştır. Buna göre; inceleme alanında 

Orta Miyosen•cten günümüze kadar, özellikle bölgenin tektonik 

: 
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aktivitesi ve iklim özelliklerindeki değişikliklerle 

bağlantılı olarak karstlaşrna olaylarının aralıklarla meydana 

geldiği anlaşılmaktadır. Orta Miyosen dönemi, yüzeysel 

karstik şekillerin sınırlı olarak gelişebildiği bir dönemken, 
' 

Or.ta Miyosen sonrası neotektonik hareketlerle düşey doğrultu-

da yükselen bölgede karstlaşrna derine doğru gelişme 

göstermiş, Messiniyen'de iklimdeki kuraklaşmayla birlikte 

karstlaşma duraklamıştır. Pliyosen boyunca nemli-yağışlı, 

ılıman iklim şartları altında inceleme alanında gelişen 

akarsu etkinliği, flüvyo-karstik şekillenmelere neden ol

muştur. Pliyosen so~u-Pleyistosen başında bölgede etkin olan 

tektonik aktiviteye bağlı olan düşey doğrultuda yükselme, 

Pliyosen 1 de oluşmuş olan akarsu 

haline geçmesine neden olinuş, 

drenajının yeraltı drenajı 

genel 

iklim şartları altında karstlaşma 

olarak ·sıcak-yağışlı 

başlamış, daha eski 

dönemlerde oluşmuş karstik depresyon tabanlarında, iç içe 

karstik şekiller gelişerek polisiklik karakter kazanmışlar

dır. Günümüzde incelem'e alanında görülen karstik şekillerin 

çoğunun gelişimlerinin başla~gıcı bu döneme rastlar. Orta 

Pleyistosen' de artan yağış de'ğerleri ve tektonik etkinliğin 

devamı ile karstlaşma daha da artmıştır. Holosen başlarında 

görülen kurakl~şma dışında., günümüze kadar; serin - sıcak 

dönemlerle aralanan iklim özelliklerinin görüldüğü bölgede, 

karstlaşma devam etmektedir. Ancak devam eden karstlaşrna 

inceleme alanında 1500 m seviyelerine kadar izlenebilmekte, 

1500 metreden 2000 metrelere doğru çıkıldığında mekanik 

parçalanma faktörünün erime faktörüne oranla etkin oluşu 

karstlaşmanın gelişimini durdurmakta, daha önceki dönemlerde 

gelişmiş karstik şekillerin tahrip olmalarına yol açmaktadır. 
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