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The Oldest Lake Shoreline in The B urdur Basin
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ÖZ
B urdur Havzası’ndaki pluvial göl kıyısı izleri Türkiye K uaterner’i içinde
büyük bir öneme sahiptir. Bu havzada bugüne kadar bulunmuş en yaşlı plu
vial gölsel iz, bu araştırm adan önce, Alt Pleistosen yaşta idi. Yeni bulunan
ve daha önce araştırılmamış olan Pınarkayası gölsel depoları ise daha yaşlıdır.
Yapılan jeomorfolojik araştırma sonucunda Pınarkayası Tombolo’sunun En Alt
Pleistosen yaşta olduğu ortaya konmuştur. Böylece B urdur Havzası’nın Kuatern er kronolojisi tamamlanmış olmaktadır.
ABSTRACT

The pluvial lake coastline traces at the B urdur Basin have a great im por
tance in the Q uarternary of Turkey, Up to now - before this research - the ol
dest pluvial lake coastline trace in this basin were attributed to Lower
Pleistocene. Recently founded lake sediments at Pınarkayası are older and ha
ven’t been studied before. As a conclusion of the geomorphological researches
showed out that Pınarkayası Tombolo sediments are of Lowest Pleistocene age.
Thus, the Q uaternary choronology of the B urdur Basin has been compleated.
GİRİŞ

Anadolu’nun kapalı havzalarından biri olan B urdur Havzası’nda, neotektonik hareketlerin bir sonucu olarak, K uaterner boyunca sürekli sübsidans
görülmüştür, bunun yanında iklim değişikliklerine bağlı halde göl yüzündeki
salınımlar nedeni ile basam aklar halinde sıralanan kıyı izleri meydana gel
miştir. B urdur Gölü’nün Pleistosen’e ait kıyı izleri ve sekileri yalnız yurdu
muzun değil, dünyanın sayılı örneklerindendir.
B urdur Havzası uzun zam andan beri yerbilim cilerin dikkatini çekmekte
dir. ilk araştırm alardan birini yapmış olan Tchihatcheff, araştırm asının so
nuçlarını 1866 da yayınlamıştır. Bu tarihten günümüze kadar pek çok
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araştırm acı, gerek jeoloji gerekse jeomorfoloji açısından, B urdur Havzası’nı
incelemiştir.
B urdur Gölü’nün pluvial izlerinin yaşı hakkında iki ayrı görüş bulunm ak
tadır. Bir görüşe göre, havzadaki pluvial izlerin tümü Würm pluvialine aittir
(Sungur, 1978). Diğer görüşe göre ise, bu izler K uaterner boyunca oluşan göl
salınımları ile oluşmuştur (Erol, 1975, 1978, 1984, 1986). Yapılan araştırm a
lar ve C 14 tarihlendirm eleri ikinci görüşü haklı çıkarm aktadır.
Havzada yeralan 1000 m. civarındaki izler Alt Pleistosen’e aittir ve Dreissensia fosili bulunmaz. 955 m. ile 925 m. arasındaki, Pre-Würm’de oluşmuş
izler ise Dreissensia fosili içermektedir. 925-880 m etreleri arasında görülen
izler Würm’e aittir. 880 m. ile bugünkü göl seviyesi (854 m.) arasındaki izler
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de Holosen’de oluşm uştur (Erol, 1978, 1986). Yazarın yüksek lisans tezi ha
zırlığı esnasında, jeomorfolojisini incelediği alanda bulunan gölsel iz ise, hav
zada bugüne kadar bulunmuş en yüksek ve en yaşlı izdir.
Bu gölsel izin bulunduğu Pınarkayası Tepesi, B u rd u r’a yaklaşık 22 km.
uzaklıkta ve Burdur-Tefenni karayolu üzerindeki, Yassıgüme köyünün hemen
yanındadır. Çevrede bulunan başlıca jeolojik birim lerden en geniş alan kap
layanı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan çok ince, kolay dağılabilen Neojen m arn ve kalkerleridir. Ova tabanını kaplayan Kuaterner yaştaki alüvyonlar
ile Neojen birikintileri arasında, Pınarkayası gibi, ofiolitik seriden ibaret te
peler sıralanır (Bkz. Jeoloji haritası). Başlıca jeomorfolojik birim lerden biri
ise, şiddetli erozyon sonucu çok parçalanmış m arn ve kalkerlerin oluşturdu
ğu badlands alanında görülen, çevresinden dik yam açlarla ayrılan aşınım yü
zeyleridir. Bu yüzeyler, birbirinden farklı yüksekliktedirler. 1300-1150 metreler
arasında Pliosen yaşlı ve Erol tarafından D III olarak adlandırılan aşınım yü
zeyleri, 1100-1050 m etreler arasında ise, En alt Pleistosen yaşlı ve Erol’un D
IV ismini verdiği aşınım yüzeyleri yeralır. Bunlar, En Alt Pleistosen’de ardarda tekrarlanan serin, nemli ve sıcak, yarı kurak iklim lerin etkisi ile oluşmuş
ve o günkü göle ulaşan akarsuların vadi tabanlarının, gölün daha sonraki se
viye değişimleri ve tektonik hareketler sonucu, yarılması ile oluşmuştur. 1050
metre yükseklikte sadece bir aşınım yüzeyi vardır ve tektonik etkinlik sonu
cunda bu seviyeye inmiştir.
Yassıgüme köyünün kuzeydoğusunda yükselen Pınarkayası Tepesi’nin ba
tı yamacında bulunan tombolo karakterindeki gölsel depo 1100-1080 m etreler
arasında, yani D IV sistemi ile aynı yükseklikte, uzanm aktadır (Bkz. Jeomor
foloji haritası). Ne yazık ki burası Yassıgüme’liler tarafından kum ve çakıl ocağı
olarak kullanılmaktadır, bu nedenle, en iyi, gözlemler tombolonun halen mal
zeme alımı başlamamış olan çok küçük bir bölümünde yapılabilmiştir.
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Bu gözlemlerin yapıldığı 1985 ve 1986 yıllarından sonra, malzeme alımı
yüzünden araştırm a yapmak daha da zorlaşmıştır, bundan, bir süre sonra da
olanaksız hale gelecektir.
En Alt Pleistosen’de göl seviyesi 1110-1080 m. arasında iken, Pınarkayası
Tepesi bu gölün bir adası durum unda idi ve bugün araştırm a konumuz olan
tombolo ile o zamanki kıyıya bağlanıyordu. Tombolo, daha yaşlı konglomera
lar ve Neojen birikintilerinin üzerinde yeralmaktadır (Bkz. Şekil 1). ince, uzun
bir uzanış gösteren tombolonun boyu yaklaşık 300 m., genişliği ise, en fazla
125 m. en az 25 m. dir. Yüzeyi, bugün çok ince bir toprak örtüsü ile kaplı
olan tomboloda fosil mevcut değildir. Tombolonun iyi korunmuş bir bölümünde
yapılan gözlemlere dayanarak gölün, tombolo oluşurken de salınımlar yaptığı
söylenebilir. Göl seviyesi yükseldiğinde ince materyal, alçaldığında ise çakıl
lar birikmiştir. Göl seviyesinin uzunca bir süre değişmeden kaldığı ve rüzgâr
koşullarının uygun olduğu dönemlerde ise kıyı okları oluşmuş ve bu kıyı ok
ları o zaman ada durum unda olan Pınarkayası’nı karaya bağlamıştır. Depoyu
ve kıyı kordonlarını oluşturan çakıllar dalga işlemesi sonucu yassılaşmışlar
dır, bu çakılların çapı 3 cm. yi geçmez. Gölsel birikintilerin üstünde bulunan
kaliş tabakası daha sonraki kurak dönemin işaretidir. En üstte ise, ortalama
15-20 cm. yer yer de 75 cm. ye varan kalınlıktaki toprak örtüsü bulunur (Bkz.
Şekil 2).
Pınarkayası T om bolosu'ndaki gölsel deponun şem atik kesiti
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Daha alçak seviyelerde ise, Yassıgüme köyünün de bir bölüm ünün üstün
de kurulduğu, Alt Pleistosen yaşlı (955 m.) pluvial göl sekisi bulunur.
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Sonuç

B urdur Havzası’nda daha önceleri bulunan gölsel izlerin en yaşlısı 1000
m* civarında ve Alt Pleistosen yaşta idi. Yeni bulunan ve bu araştırm adan ön
ce incelenmemiş olan Pınarkayası Tombolosu’nun ise, yapılan jeomorfolojik
gözlem ve analizlere göre, En Alt Pleistosen yaşta olduğu saptanmıştır. Fosil
bulunmadığı için daha kesin yaş tayini mümkün olamamıştır. Böylece, B ur
dur Havzası’na ait K uaterner kronolojisi tamamlanmış olmaktadır. Bu kro
nolojinin tam olarak kurulabilm esinin önemli bir katkısı da Anadolu’nun
K uaterner Kronolojisi için bir baz teşkil etmesidir.
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