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ÖZ

Bingöl Ovası, neotektonik dönemdeki K-G yönlü sıkışma rejiminin etki
siyle, Alt Pliyosen sonlarından bu yana yörede aktif özelliğini sürdüren Doğu
Anadolu Fayı (DAF) üzerindeki şekillenmelerle ortaya çıkmıştır. Doğu Anadalu Fayı, Orta Pliyosen’de inceleme alanının güneyindeki Akçakara Dağı metamorfik kütlesinin kuzeyinde, KD-GB yönlü dar ve derin hendek şeklinde
bir morfoloji doğurmuştur. Bu m orfoloji, yapısını volkanitlerin oluşturduğu
bir yüzey içinde meydana gelmiştir. Ana drenajı oluşturan Murat Nehri ve Göy
nük Çayı’ nın yöreye ilk defa yerleşmeleri bu hendek içerisinde gerçekleşmiş
ve bu durum günümüze kadar fazla değişmeden süregelmiştir. Ayrıca, Üst Pli
yosen’de belirtilen hendeğe doğru eğimli aşınım yüzeyleri gelişmiştir. Üst Pli
yosen sonlarındaki tektonik hareketlere DAF ve zonu yeniden harekete
geçmiştir. Diğer taraftan, bu zona aykırı olarak, KB-GD yönlü ve düşey atımlı
fayların da devreye girmesiyle bu morfoloji değişikliği uğramıştır. Bu sırada
meydana gelen blok şeklindeki çökmelerle de Bingöl Havzası/Ovası belirmiştir.
Ortaya çıkan bu havza içerisinde, kenarlarda kaba taneli malzemeden olu
şan alüvyon yelpazesi niteliğindeki akarsu çökelleri depolanmıştır. Havzanın
orta kısmı ve güney bölümünde ise, daha ince taneli, kil kum ve çakıltaşı bir
leşindi sığ gölsel ve nehirsel sedimentler çökelmiştir. Dönem sonunda, havza
daki bu tortullar üzerinde yapıyla uyumlu dolgu düzlükleri, bunları çevreleyen
alanlarda ise, eğimli etek düzlükleri ve aşınım yüzeyleri gelişmiştir. Bugünkü
ova yüzeyini oluşturan Enalt Pleyistosen yaşlı bu düzlükler, Pleistosen başla
rından itibaren, Murat Nehri’ nin taban düzeyi ve iklimdeki değişmelere bağ
lı olarak, yarılmaya başlamıştır. Böylece, ovanın en önemli m orfolojik
birimlerini meydana getiren ve dört ayrı seviye halinde görülen sekiler geliş
me ortamı bulabilmişlerdir. Tektonik hareketlerin Pleistosen içerisinde ve son
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rasındaki sürekliliği, sekilerle birlikte, birikinti yelpazeleri gibi ovadaki genç
birimlerin bu hareketlerden etkilenmelerine neden olmuştur.
Yaşanan güncel depremler ve sıcak su kaynaklarının varlığı, Bingöl Ovası’ nın halen oluşum içerisinde bulunduğunun önemli göstergeleridir.
ABSTRACT

The Bingöl Plain has been formed on the East Anatolian Transform Fault
(EATF) which had been developed under the influence of N-S compression
regime. Its effect has been lasted in the area since the end o f the Lower Plioce
ne. The East Anatolian Transform Fault has caused the creation of a narrow
and deep trench shaped morphology in the area in the Middle Pliocene. Its
direction was NE-SW. This morphology has taken place on the north of Akçakara Metamorphic Massive which is situated on the south of the research area.
This morphology was formed in the surface whose structure is composed of
volcanics. The Murat Biver and the Göynük Stream took place in this trench
at the same period. This situation has been continued up to now without beco
ming significiant change. The inclined denudational surfaces have been for
med toward the trench in the Upper Pliocene. At the end of the Upper Pliocene
EATF and its zone have moved again. The normal faults, NW-SE directed, ha
ve also come out due to tectonic movements. So, this morphology has changed.
At the same time, the Bingöl Basin has been formed by block shaped depres
ses in this period.
The relatively coarse-grined alluvial fan facies has been deposited in this
basin along its margins. The shallow lacustrine sediments and fluvial clastics
which were composed of conglomerate, sand, thinly interbedded fine clay had
been also deposited in the centre and the south parts of this basin. At the end
o f this period, the depositional surfaces, which were concordant with structu
re, have been developed on this sediments in the basin. The pediments and
denudational surfaces have been developed in the areas which surrounded the
depositional surfaces. The Lowest Pleistocene aged this surfaces has been cut
by the Murat Biver as a result o f the changes occured in its base level and
climate since the beginning of the Pleistocene. Thus, the terraces, which are
the most important morphological units o f the plain now, have been develo
ped as the four different levels. The tectonics movements have continued in
the Pleistocene period and the later. So, the young morphological units in the
plain, such as terraces and alluvial fans, have been effected by this movement.
Becent earthquakes and hot water springs indicate that the Bingöl Plain
is still in the process o f shaping.
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GİRİŞ

Doğu Anadolu Bölgesinin “ Yukarı Fırat Bölümü” içerisinde yeralan Bin
göl Ovası, Güneydoğu Toroslar’ ın kuzey kenarı boyunca sıralanan ve birbirle
rinden belirgin eşiklerle ayrılan tektonik çukurluklardan birine karşılık
gelmektedir. Türkiye’ nin en belirgin ve aktif yapısal unsurlarından biri duru
mundaki Doğu Anadolu Fayı üzerinde şekillenmiş olan bu ova, yaklaşık 500
km2, lik bir alan kaplamaktadır. Belirtilen fay zonuna uygun olarak da KDGB yönünde uzanmaktadır. Kuzeyden güneye doğru eğimli bulunan ova yüze
yi, ortalama 1150-1250 m. leri arasında uzanmasına karşılık, Murat Nehri ve
kollarının işlevleri sonucu oldukça parçalanmış bir durumda olup, güneye doğru
gidildikçe belirginleşen basamaklı bir görünüm sunmaktadır. Ovanın çevresi
ni ise, yükseltileri yer yer 2000 m. yi aşan güneyde Akçakara, kuzeyde Karir,
batıda Karaömer ve Gerindol Dağları ile doğudaki diğer dağlık sahadan olu
şan yüksek alanlar meydana getirmektedir.
Belirtilen şekliyle kapalı bir çanak özelliği gösteren Bingöl Ovası, güney
batıda tektonik bir zon boyunca açılan boğaza (Genç-Palu boğazı) yerleşmiş
olan Murat Nehri aracılığı ile sularını dışarıya boşaltmaktadır.
Bu çalışmada, yukarıda sınırları çizilen alanın jeom orfolojik birimleri ve
bunların zaman içindeki şekillenmeleri, kısacası yörenin jeom orfolojik özel
likleri ve evrimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Erinç (1953), İzbırak (1955), Akkan (1971), Bilgin ve diğ. (1972), Atalay
(1977 ve 1983) ve Ardos (1979 ve 1984) yaptıkları çalışmalarda inceleme ala
nının jeom orfolojik özelliklerine kısmen de olsa değinmişlerdir. Yörede yapıl
mış çeşitli amaçlı jeoloji çalışmalarına ise, gerek metin içinde, gerekse kaynaklar
bölümünde yer verilmiştir.
YAPI Ö ZELLİKLERİ

Doğu Anadolu Bölgesinin jeolojik evriminde başlıca dört yapısal dönem
ve bu dönemlere ait dört litoloji topluluğu ayırdedilmektedir (Şaroğlu ve Güner, 1981; Şaroğlu ve Yılmaz, 1984). Bunlardan ikinci dönem kayaları hariç,
diğerlerine inceleme alanında rastlanılmaktadır.
Bölgenin en yaşlı kaya topluluğunu oluşturan ve Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı
metamorfik kayalarla temsil edilen birinci dönem kayaları (Şaroğlu ve Yılmaz,
1984 ve 1986), inceleme alanının birbirinden ayrı kesimlerinde ve farklı iki
litoloji topluluğu halinde görülür.
Murat Nehrinin güney kenarı boyunca GB-KD yönünde uzanmakta olan
dağlık sahayı da meydana getiren koyu yeşil renkli birinci metamorfik toplu
luk, mikaşist ve gnayslar ile bunları kesmiş bulunan granitlerden meydana gel
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miştir. Mikaşistler içinde çoğunlukla 2-3 cm. kalınlığındaki kuvars damarlarına
da rastlanılmaktadır. Bu metamorfik topluluk, Toros orojenik kuşağının doğu bölümünde bir yay oluşturan ve yaklaşık 300 km. uzunluk, 60 km. genişli,
ğindeki bir alan boyunca yüzeylenen “ Bitlis Metamorfik Kuşağı” içinde
yeralmaktadır. Son yıllarda oldukça ayrıntılı lokal saha çalışmalarına (Boray,
1973: Hail, 1974; Yılmaz, 1975; Yılmaz, 1978; Göncüoğlu ve Turhan, 1983;
ve diğerleri) sahne olmuş bulunan bu kuşak, asıl olarak metamorfik eski kütle ile bunlar üzerine gelen yine metamorfik örtünün teşkil ettiği iki tektonik
üniteden meydana gelmektedir (Yılmaz, 1978). Belirtilen kuşağa ait Muş yö
resindeki en son çalışmada (Akay, Göncüoğlu ve Turhan, 1988), mikaşist ve
gnayslar, Prekambriyen yaşlı eski temele veya Hizan Gurubu olarak adlandı
rılan birime dahil edilmiştir, inceleme alanı sınırları içinde üç ayrı parça ha
linde görülen granitlerin ise, Orta Devoniyen-Alt Permiyen arasında mikaşist
ve gnaysların arasına yerleştiği belirtilmektedir (Göncüoğlu, 1983).
Çalışma alanındaki ikinci metamorfik kayaç topluluğu ise, kuzey doğuda,
Göynük Çayı vadisindeki Kös kaplıcaları civarında yüzlek vermektedir. Bi
rim, kristalize kireçtaşı, mermer ve metamorfizma derecesi oldukça düşük
kloritşist ve kalkşistlerden meydana gelmektedir. Bitlis metamorfitlerine gö
re daha az metamorfizma geçirmiş olan ve tabanı görülemiyen bu formasyon,
içinde birimin yaşını belirleyecek fosil bulundurmamaktadır. Bununla birlikte,
yakın çevredeki kayalarla yapılan benzetmelere göre Paleozoyik-Alt Mesozoyik (?) yaşlı olabileceği düşünülmektedir (Şaroğlu, 1985, s. 144-145). İlk defa
Baykal (1947) ın yaptığı çalışmada tanımlanarak, “ Kös aflörmanı” olarak ad
landırılmış bulunan bu formasyon, bugünkü konumunu, Doğu Anadolu Fayı
nın sol yanal atımı sonucu kazanmıştır (Seymen ve Aydın, 1972; Arpat ve
Şaroğlu, 1972; ve diğerleri).
Üçüncü dönem kayaları, alttaki kaya topluluklarını uyumsuz olarak ör
ten Eosen-Alt Miyosen yaşlı bir çökel istiftir. Bunlar aynı zamanda paleotektonik döneminin en son çökelleri olup, denizel bir karakter taşırlar.
Bingöl-Karlıova yöresinde Alt Miyosen yaşlı Adilcevaz kireçtaşları ile temsil
edilirler (Şaroğlu ve Yılmaz, 1986). Birim inceleme alanı sınırları içinde, Göy
nük vadisinin Bingöl Ovasına açıldığı kesimde yeralan Perşeker sırtının DAF
tarafından kesilmiş doğu kenarları boyunca dar alanlarda yüzeylenmektedir.
Alt düzeyleri görülemiyen bol fosilli bu formasyon, genellikle kuzeybatıya dalımlı killi marnlar ile bunlar üzerine konkordan olarak gelen kireçtaşlarından oluşan bir istif sunmaktadır.
Neotektonik dönemin ürünü olan dördüncü dönem kayaları ise Üst Miyosen’de başlayıp günümüze kadar devam eder. Karasal ortamlarda gelişmiş çökellerden meydana gelen, ayrıca etkin tektonik ve volkanizma ile karakterize
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edilen bir istiftir (Şaroğlu ve Yılmaz, 1986). Bu dönem çalışma alanında Sol
han volkanitleri ve olasılı Pleistosen yaşlı kırıntılı çökeller ile temsil edil
mektedir.
Orta (?)-Ust Miyosen yaşlı Solhan volkanitleri, Doğu Anadolu Bölgesinde
neotektonik dönemin ilk volkanizma ürünleridir ve zayıf derecede alkalik ni
telikte havaiit ve bazik mujeritlerden oluşmaktadır (Şaroğlu ve Yılmaz, 1984;
Yılmaz, Şaroğlu ve Güner, 1987). Birim çalışma alanının batı, kuzey ve doğu
sunda geniş yayılımlar göstermekte olup, yörenin yarısından fazla bir alanda
yüzeylenmekte ve 1000 m. den fazla bir kalınlık göstermektedir. Yer yer sedimanter katgılar da içeren ve karasal bir ortam ürünü olan bu formasyon, ge
nel olarak çakıltaşı düzeyleri ile başlamakta, kumtaşı ve silttaşı ile devam
ederek, üste doğru tüf ve aglomeralara geçmektedir. Daha üst düzeylerde ise
andezit ve bazalt akıntıları yeralmaktadır. Bingöl Ovasının kuzeydoğusunda
tüfler arasında dolomitik seviyeler dikkat çekmektedir. Çapakçur Çayı vadisi
boyuna genç akarsu depoları altından andezit ve trakitler çıkar. Batıdaki dağlık
alanlarda lavlarla aratabakalı alacalı renkteki tüfler, doğu ve güneydoğudaki
dağlık sahalarda ise tüfler üzerine yatay olarak gelen bazaltlar daha yaygın
olarak görülmektedir.
Solhan ilçesi doğusundaki Kamış deresinin kuzeyinde, K-G yönlü bir açıl
ma çatlağı üzerinde sıralanmış iki çıkış merkezi, Solhan volkanitlerine ürün
vermiş ve volkanizma üç ayrı evrede gelişme göstermiştir (Yılmaz, Şaroğlu ve
Güner, 1987, s. 185). Yine, Şaroğlu’ nun belirttiği (1985, s. 75) ve tarafımızdan
da görülmüş olan Solhan ilçesinin kuzeybatısındaki aşınmış ve fazla belirtisi
kalmamış bir çıkış yeri, bu volkanizma için çıkışlar sağlamış bir kaldera artı
ğı niteliğindedir. Ayrıca, Bingöl’ ün batısında, Tatar’ ın (1986) “ Korucadağ Fayı”
olarak adlandırdığı yine K-G yönlü bir hat üzerinde yeralan Korucadağ koni
sinin de bu volkanizma ile ilişkili olabileceği tarafımızdan düşünülmektedir.
Solhan volkanitleri, Doğu Anadolu’ nun maksimum kalınlığa henüz erişe
mediği bir dönemde, yukarı mantodan sığ derinliklerdeki kısmi ergimelerle
oluşmuştur (Yılmaz, Şaroğlu ve Güner, 1987, s. 193).
İnceleme alanındaki dördüncü dönem kayalarının İkincisini, Bingöl hav
zasını doldurmuş bulunan kırıntılı çökeller teşkil etmektedir.
Bunlar aynı zamanda havza tabanındaki düzlüklerin günümüz m orfoloji
si ile sınırlı bir yayılım göstermektedirler. Havza kenarları boyunca kırmızımsı
kahverenginde, kaba taneli malzemeden oluşmuş alüvyon yelpazesi niteliğin
deki karasal çökeller, havza ortası ve güneyine doğru ise daha ince taneli kil,
kum ve çakıltaşı bileşimli sığ gölsel ve nehirsel sedimentlerle karakterize edil
mektedir. Gölsel-nehirsel sedimentler en tipik kesidini ovanın güneydoğu bö
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lümünde yeralan Dikköy civarında vermektedir. Yaklaşık 200 m. kalınlığında
olan ve içinde fosil bulundurmayan adlandırılmamış bu formasyon, inceleme
alanının yakın çevresindeki Karlıova ve Muş havzalarında yeralan Boran ve
Anzar formasyonları (Şaroğlu ve Yılmaz, 1986) ile yapılan deneştirmeler so
nucunda Pleistosen yaşta olabileceği düşünülmektedir.
Başta Murat nehri ve Göynük çayı olmak üzere, yörede bugünkü akarsu
vadi tabanlarında görülen alüvyonlar ise Holosen yaşlı genç çökellerlerdir.
inceleme alanı Alp orojenik kuşağı içinde yeralmakta ve tektonik birlik
olarak da Toridlere dahil bulunmaktadır. Güneydeki Bitlis Metamorfitleri, biri
Prekambrien’de almadin-amfibolit fasiyesinde, diğeri ise Prekambrien son
rası yeşil şist fasiyesinde olmak üzere, en az iki evrede polifaz deformasyon
ve metamorfizma geçirmişlerdir (Yılmaz, 1975: Akay, Göncüoğlu ve Turhan,
1988; ve diğerleri), inceleme alanı sınırları içinde kuzey kenarı tektonik bir
hatla sınırlandırılmış bulunan Bitlis Metamorfitlerinde kuzeye dalışlar ege
mendir. Kuzeydoğudaki Kös aflörmanını oluşturan yöredeki diğer metamorfitlerin kıvrımlanma yaşları ve metamorfizma evreleri ise açıklığa
kavuşturulamamıştır (Baykal, 1947; Şaroğlu, 1985).
Bütün bu bilgiler çalışma alanındaki paleotektonik hareketlerle ilgili sı
nırlı verileri meydana getirmektedir. Yörenin büyük bir bölümünün kalın vol
kanik örtü altında bulunması nedeniyle paleotektonik dönemin diğer evrelerini
ayırdedebilmek mümkün olamamaktadır.
Buna karşılık, inceleme alanının asıl jeom orfolojik biçimlenmesinde et
kili olmuş ve K-G yönlü sıkışma rejiminin etkisi altında şekillenmiş neotektonik dönem yapıları yörede belirgin olarak izlenebilmektedir. Kuşkusuz
bunlardan en önemlisini, Şaroğlu’ na göre (1985) Alt Pliyosen sonlarından iti
baren devreye giren ve Orta Pliyosen’de yörede egemen olmaya başlayan DAF
ve kuşağı oluşturmaktadır. Şaroğlu bu yaşlandırmayı, Bingöl ovası ile Karlıo
va arasındaki Göynük Çayı vadisi boyunca görülen formasyonlara göre yap
mıştır. Ona göre, Göynük Çayı vadisinde DAF tarafından kesilen ve yayılımı
fay zonu ile sınırlı olmayan en genç birim, vadinin kuzey bölümlerinde yüzeylenen Orta Pliyosen yaşlı Zırnak formasyonudur. İnceleme alanı sınırları içinde
Pliyosen yaşlı bir formasyon bulunmadığı veya Pliyosen dönemi yörede bir
aşınım devresine karşılık geldiğinden dolayı DAF için doğrudan bir yaşlan
dırmaya gidilememektedir.
Doğu Anadolu Fayının inceleme alanı sınırları içinde en iyi izlenebildiği
kesimini, ovanın kuzeydoğusundaki Sarıçiçek köyü ile Kös kaplıcaları arasın
da kalan saha oluşturmaktadır. Büyük bir bölümü Göynük Çayı vadisi içinde
kalan bu alanda DAF, 2-3 km. genişliğindeki bir zon içinde çok sayıda birbi
rine paralel, yarı paralel, sürekli veya kesintili, doğrultu ve düşey atımlı fay-

BİN GÖL OVASI JEOMORFOLOJİSİ

335

Jardan meydana gelmektedir. Bu faylar hem paleotektonik, hem de neotektonik
dönem kayalarını kesmektedir. Ayrıca, ilerde de belirtileceği gibi, Kuvaterner yaşlı tortullar ve bunlar üzerinde oluşmuş jeom orfolojik birimler, DAF’ nın yol açtığı deformasyonları açığa vurmaktadır. Bu durum, belirtilen alan
içerisindeki akarsu ağı üzerine de yansımıştır. Nitekim, Göynük Çayına batı
dan karışan Gözün, Kili, Haman, Masalla, Harabesimsor ve Kartal dereleri,
bu tektonik hatlara bağlı olarak yaklaşık 1 km. lik ötelenmeye uğramışlardır.
Diğer taraftan, sınırları inceleme alanı dışına taşan bütün Göynük Çayı vadi
si içerisindeki aynı yaşlı kayaların deneştirilmesi sonucu alanda 17 km. lik
bir sol yanal atamın mevcut olduğu anlaşılmaktadır. (Arpat ve Şaroğlu, 1972;
Seymen ve Aydın, 1972; Şaroğlu, 1985; ve diğerleri). Fayın bu bölümünün,
bir levhamn tali kırılmaı ile oluştuğu düşünülmektedirl (Arpat ve Şaroğlu, 1972,
s. 49).
Buna karşılık, Sarıçiçek köyünden Genç ilçesine kadar aynı yönde (KDGB), oradan da Murat vadisi boyunca batıya doğru D-B doğrultusunda uza
nan fayın diğer bölümü, fay izinin görülemediği veya iyi izlenemediği bir ke
sime karşılık gelmektedir. Arpat ve Şaroğlu’ na (1972) göre bu durum,
Bingöl-Genç-Palu arasının çok kıvrımlı oluşu nedeniyle fay boyunca atımın
burada kıvrımlanma ile emilmesinden kaynaklanacağı gibi, çok sayıda büyük
heyelan bölgesinin bulunması, ayrıca akarsu aşındırmasının fay izinin korun
masını engellemiş olmasına bağlanabilir. Yine onlara göre, DAF’ nın Hazar Gölü
ile Genç ilçesi arasında kalan kısmının, iki büyük levhanın sınırını oluşturan
bir zon içinde geliştiği veya burada büyük bir zayıflık zonuna karşılık geldiği
düşünülebilir. Genç ile Bingöl arasına rastlayan alan ise, yukarda anlatılan
bu iki bölüm arasında kalmaktadır (Arpat ve Şaroğlu, 1972, s. 49).
Diğer taraftan DAF, olasılıkla Orta Pliyosen sonlarına doğru, inceleme ala
nındaki fay zonu boyunca, KD-GB yönlü ve hendek şeklinde bir morfoloji do
ğurmuştur. Bu m orfoloji, Kuvaterner başlarında meydana gelen tektonik
hareketlerle bozulmuş ve yöredeki Erken Kuvaterner havzasının (Bingöl Hav
zası) ortaya çıkmasına da yol açmış bulunan, bazıları ana fay zonuna aykırı
yönde (KB-GD) gelişmiş, diğer kırık çizgileri belirmiştir.
Bunlardan en önemlisini güneydeki Genç ilçesinin hemen gerisinden ge
çen ve Murat Nehrine paralel uzanan kırık çizgisi oluşturmaktadır. Bu fayın,
Genç ilçesinden itibaren kuzeydoğuya doğru yönelen Doğu Anadolu Fayına
bağlı bir ikincil fay şeklinde gelişmiş olabileceği düşünülmektedir. Açık bir
şekilde doğrultu atım özelliklerinin gözlenemediği bu fayın, doğudaki Çaytepe (Valir) köyü civarında Murat Nehrinin iki yakasındaki Erken Kuvaterner
çökellerinin deneştirilmesi sonucunda, belirgin bir düşey atım gösterdiği an
laşılmaktadır. Gerçekten, böyle bir yola başvurulduğu zaman, Murat Nehri
nin güney kesimindeki tortulların kuzeydekilere oranla yaklaşık 100 m. daha
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yüksekte bulundukları ve Murat Nehrinin işlevlerine de bağlı olarak faylanma sonucu bugün askıda kaldıkları görülmektedir (Foto: 4). Sonuç olarak;
“ Genç Fayı” olarak adlandırabileceğimiz ovanın güney kenarındaki bu fay,
olasılıkla Orta Pliyosende DAF’ nın bir kolu şeklinde ortaya çıkmış, Kuvaterner başı ve ortalarında olmak üzere en az iki evrede yeniden harekete geçmiş
ve bu esnada düşey bir atım da kazanmıştır.
İnceleme alanındaki diğer kırık çizgileri ise, KB-GD yönünde uzanmakta
ve ovayı doğu ve batıdan sınırlandırmaktadır. Ovanın doğusundaki fay, güney
doğudaki Vellan deresi boyunca Bitlis Metamorfitlerini kestikten sonra, Ha
rabe köyü civarında Genç’ ten gelen fay ile kesişmektedir. Daha sonra,
Kuvaterner yaşlı çökeller ile volkanitler arasındaki dokanak boyunca Dikköy
gerisinde bir diklik oluşturarak, kuzeydeki Sarıçiçek köyü yakınlarına kadar
devam etmektedir. Buna karşılık, ovanın batısındaki fay sistemi, birbirine pa
ralel iki hattan meydana gelmektedir. Bunlardan daha batıda bulunanı, Bin
göl şehir merkezinin hemen gerisinde başlamakta ve Ziyaret T. (1680 m.)
önlerinden geçerek güneye doğru uzanmaktadır. Daha önce Bilgin ve diğerle
ri (1972) tarafından da işaret edilmiş bulunan bu fay, 300-400 m. lik belirgin
olmayan bir düşey atımın yanısıra, genelde sağ yanal atıma sahiptir. 1971 Bin
göl depremi sırasında harekete geçmiş ve fay boyunca gelişen belirgin çatlak
lar gözlenmiştir (Seymen ve Aydın, 1972, s. 49).
Yukarda belirtilen fayların büyük bir kısmı Kuvaterner süresince aktif
özelliklerini korumuş olmalıdırlar. Nitekim, ilerde de belirtileceği gibi, ova
daki jeom orfolojik birimlerin birçoğu bu hareketlerden etkilenmiştir. Ayrı
ca, 1971 Bingöl depremi sırasında belirtilen kırık çizgileri boyunca gelişmiş
bulunan çatlak sistemleri, bu görüşü doğrulayan diğer önemli göstergelerdir.
inceleme alanında K-G yönlü sıkışma rejiminin etkisi altında gelişmiş neotektonik hareketler, yukarda belirtilen faydalanmaların yanısıra kıvrımlanmalara da yol açmıştır. Gerçekten, lavlarla aratabakalı tüfler, Bingöl batısında
D-B yönlü sıkışık antiklinal ve senklinaller meydana getirmektedir. Aynı za
manda bir yükselim alanına karşılık gelen bu alanda, belirtilen kıvrımlı yapı
akarsuların akaçlama şekilleri üzerine de yansımış olup, alanda kafesli bir
drenaj sistemi gelişmiştir (Bkz. Şekil 4).
JEOMORFOLOJİ

inceleme alanındaki jeom orfolojik birimler, Bingöl ovası ve onu çevrele
yen dağlık alanlar olmak üzere, başlıca iki ana jeom orfolojik bölüm içinde yer
almaktadır. Farklı yaş ve özellikteki kayaçlar üzerinde şekillenmiş bulunan
bu birimler, Oligosen sonlarından itibaren başlayan, fakat özellikle Üst Miyosen’den sonra yoğunlaşarak günümüze kadar devam eden tektonik olaylar, bun
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ların denetimindeki aşınma ve birikme süreçleri ve klimatik etmenlerin ortak
etkileri altında ve dönemler halinde gelişme göstermişlerdir. Dağlık alanlar,
yapısal düzlükler, aşınım ve dolgu yüzeyleri, heyelanlar, etek düzlükleri, çö
küntü ovası, boğazlar, birikinti yelpazeleri, akarsu sekileri, vadi tabanları,
akarsuların taşkın alanlarına özgü aşınım ve birikme bağlı şekiller yöredeki
başlıca jeom orfolojik birimleri meydana getirmektedir. Bu birimlerden özel
likle ova bölümü içerisinde yeralanlar yöredeki genç tektonik hareketlerin iz
lerini taşımaları nedeniyle ayrı bir öneme sahiptirler.
I- DAĞLIK ALANLAB
Kapalı bir çanak içerisine yerleşmiş bulunan Bingöl Ovası, dört bir taraf
tan yükseltileri yer yer 2000 m. yi geçen dağlık alanlarla çevrelenmektedir.
Yapısal özellikleri ve morfolojik görünümleri birbirinden farklı olan bu dağ
lık alanlar ayrı ayrı ele alınarak incelenecektir.
Ovanın güney kenarı boyunca KD-GB yönünde uzanan Akçakara Dağı, ünite
olarak Güneydoğu Toroslara dahil olup, yapısını bütünüyle Bitlis Metamorfik
kayaçları oluşturmaktadır. Bu dağlık saha, genel olarak, inceleme alanının
güneybatısındaki Palu civarında 2561 m. ye ulaşan Akdağ ile, yörenin güney
doğusunda 2940 m. ye kadar yükselen asıl Akçakara dağı arasında bir alçal
ma eksenine, jeolojik olarak ise metamorfik örtünün görülmediği, yani gnays
ve mikaşistlerden oluşan metamorfik temelin yüzeye çıktığı bir alana karşılık
gelmektedir. Bununla birlikte, batıda 1400-1500 m. lerde uzanan alçak bir eşik
halindeyken, doğuya doğru gidildikçe yükselmekte ve 2300 m. lere varan sarp
doruklar (Gilizam T. 2387 m.) içermektedir. Dağlık saha, özellikle doğu bölü
münde, derin kertik vadilerle parçalanmış arızalı bir topoğrafya sunmakta
dır. Paleozoyik devrinden beri orojenik olaylar da dahil çeşitli tektonik
hareketler geçirerek kıvrılmış, kırılarak yükselmiş ve bu esnada metamorfizmaya uğramıştır. Ayrıca, çevresindeki tortulanma alanlarına kaynak oluştu
racak şekilde sürekli su üstünde kalarak aşındırılmış, böylece üzerinde çok
dönemli aşınım yüzeyleri gelişmiştir.
Bingöl Ovasının batısındaki Karaömer (2373 m.) ve Gerindol (2488 m.)
Dağları ile kuzeydeki Karir Dağı (2082 m.) ve güneydoğudaki diğer dağlık sa
ha (1972 m.) ise daha genç bir topoğrafyayı temsil etmektedirler. Yükselme
eğilimindeki bloklardan meydana gelen bu üç dağlık saha da Orta (?) Ust Mi
yosen yaşlı Solhan volkanitlerine ait kayaçlar üzerinde gelişmiştir. Buna kar
şılık, litolojinin, özellikle de neotektonik dönem boyunca şekillenmiş farklı
yapıların etkisi ile birbirinden değişik morfolojik görünümler kazanmışlardır.
Gerçekten, batıdaki Karaömer ve Gerindol Dağları, litolojilerini lavlarla
aratabakalı tüflerin meydana getirdiği kıvrımlı bir yapı göstermektedirler. Derin
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kertik vadilerle yarılmış ve parçalanmış bir görünüme sahip bu saha, Üst Mi
yosen sonlarından itibaren, bölgede Orta Miyosen’den beri etkinliğini sürdü
ren K-G yönlü sıkışma kuvvetlerinin etkisinde kalmış ve kıvrılarak yükselmeye
başlamıştır. Bu olay, Pliyosen, hatta Kuvaterner dönemleri boyunca da sür
müştür. Sonuçta, D-B doğrultulu antikilinallere karşılık gelen sırtlar ve senklinallere uyan çukurluklar belirmiştir. Bu çukurlara Çapakçur Deresi ve kolları
yerleşmiş, aşınımın ilerleyen safhalarında ise alanda kafesli bir drenaj ağı oluş
muştur. Kısacası, batıdaki dağlık sahanın gelişmesi sırasında tektonik olay
lar, aşınım olay ve süreçlerinden daha ön planda bulunmuş ve ortaya oldukça
arızalı bir topografya sunan kıvrımlı bir yapı ortaya çıkmıştır.
Buna karşılık, benzer litolojinin görüldüğü kuzeydeki Karir Dağı, üzerin
de 1800-2000 m. lerde geniş düzlüklerin uzandığı yüksek bir plato görünü
mündedir. Batıya doğru eğimli olan bu plato, az kıvrımlı veya yataya yakın
duruşlu tabakalar üzerinde hem yapısal hem de aşınım düzlüğü halinde geliş
miştir. Ovanın kuzey kenarlarından itibaren dik bir duvar halinde yükselen
Karir Dağının güney yamaçlarında yoğun kütle hareketleri dikkat çekmekte
dir. Karir Dağı, doğuda DAF zonu tarafından kesilmiş ve birbirine paralel fay
larla parçalanarak basamaklanmıştır. Bu faylanma sırasında 200-300 m. kadar
yükselmiş ve batıya doğru çarpılmıştır. Karir Dağı bugünkü yüksekliğini ise,
Pliyosen başlarından bu yana süregelen yükselmelerle kazanmıştır.
Güneydoğudaki dağlık saha ise, yatay duruşlu bazalt tabakaları üzerinde
gelişmiş yüksek bazalt platoları halinde görülür. Bazaltlar taze görünüşleri
ile yöredeki volkanik faaliyetin son dönemine ait olmalıdır. Belirli bir adı bu
lunmayan bu dağlık kütle, 1700-1800 m. darındaki ortalama yükseltisiyle di
ğer dağlık alanlara göre daha alçak bir topografya oluşturmaktadır. Batıdan
KB-GD yönlü fay yamacıyla sınırlandırılmıştır. Murat Nehri boğazına bakan
güney yamaçları boyunca, korniş oluşturmuş bazaltlar altından çıkan tülle
rin selcik yarıntılariyle parçalanması sonucu meydana gelmiş badlands şekil
leri görülmektedir.
Dağlık Alanlar Üzerinde Gelişmiş Aşınım Yüzeyleri

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Bingöl Ovasını çevrele
yen dağlık alanlar üzerinde çeşitli düzeylerde uzanan düzlükler dikkat çek
mektedir. Gerek arazide yapılan gözlemler, gerekse topoğrafya haritaları ve
hava fotoğrafları üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bu düzlükle
rin değişik dönemlere ait aşınım yüzeylerine karşılık geldikleri ortaya konul
muştur.
Öncelikle, inceleme alanının güneyindeki Akçakara Dağı ve onun batıya
doğru olan uzantısı, Paleozoyik devrinden beri devamlı su üstünde kaldığı ve
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Mesozoyik süresince aşındırıldığından, bu dağlık kütle üzerinde Mesozoyik
sonlarında bir aşınım yüzeyinin (peneplen ?) geliştiği düşünülebilir. Fakat, ça
lışma alanının doğusunda, Muş Ovası ve çevresinde jeom orfolojik çalışmalar
yapmış olan Atalay’ ın da belirttiği gibi, daha sonraki aşınım devrelerinde fluviyal faktörler tarafından parçalandığı, dolayısiyle bugüne kadar korunmuş
parçalarının bulunması pek düşünülemiyeceğinden, bu yüzey sadece teorik
olarak akla gelmekte ve paleocoğrafik bir önem taşımaktadır (Atalay, 1983,
s. 30).
Diğer taraftan, Oligosen sonlarında Doğu Anadolu’da gelişmiş bulunan pe
neplenin (Erinç, 1953) olası kalıntılarına inceleme alanındaki dağlık alanlar
da rastlanılmamaktadır. Ancak, Akçakara Dağının inceleme alanımız dışında
kalan güneydoğudaki asıl doruk bölümlerinde, 2800-2900 m. lerde yer yer se
çilen yüzey parçaları, bu döneme ait olmalıdır.
Bunlara karşılık, yörede daha genç dönemlere ait aşınım, dolgu ve yapısal
yüzeyleri belirgin olarak ayırdedilmektedir.
Alt Miyosen Dönemi Aşınım Yüzeyleri: Güneydeki Akçakara Dağının do
ruk bölümlerinde 2100-2200 m. lerde görülen bu yüzeyler, paleotektonik dö
nem sonunda Doğu Anadolu’da gelişmiş peneplene yakın bir morfolojinin
(Şaroğlu ve Yılmaz, 1986, s. 89) parçalarına ait olmalıdır. Sıcak denizel bir
iklimin etkisi altında şekillenmiş (Erol, 1983) bu yüzeyler, Orta Miyosen’deki
kıtasal çarpışmadan sonra sıkışma rejiminin bölgede etkili olmaya başlamasiyle, üzerinde geliştiği dağlık kütleyle birlikte yükselmiştir. Neotektonik dö
nem süresine de devam eden yükselmelere bağlı olarak, çeşitli yönlere doğru
çarpılmış ve akarsular tarafından parçalanarak alanları oldukça daralmış bir
durumdadır.
Üst Miyosen Dönemi Yapısal /Aşınım Yüzeyleri: Bu düzlükler, kuzeydeki Ka-

rir Dağı ve güneydoğudaki dağlık alanının en üst seviyelerinde, Orta (?)-Ust
Miyosen yaşlı Solhan volkanitlerine ait yatay ve yataya yakın duruşlu tüf, ag
lomera ve çeşitli lav tabakaları üzerinde yapıyla uyumlu olarak gelişmiş aşı
nım düzlükleri şeklinde görülür. Bu yapısal yüzeylere Üst Miyosen yaşının
verilmesinin nedeni de yerşekli ile yapı arasındaki işte bu uyumluluktur. Ay
nı yaşlı düzlükler, güneydeki Akçakara dağında ise, metamorfik kayalar üze
rinde, daha yukarlardaki Alt Miyosen yaşlı yüzeylerden 300-400 m. lik bir
basamakla ayrılmış aşınım yüzeyleri halinde görülmektedir.
Üst Miyosen yüzeyleri, inceleme alanındaki dağlık sahalar üzerinde genel
olarak 1600-1800 m. lerde rastlanılmaktadır. Bununla birlikte, oluşumların
dan sonraki tektonik hareketlerle faylanmaya ve çarpılmalara uğrayarak du
rumlarının bozulması sonucu, yer yer değişik yükseltilerde gözlenmektedirler.
Nitekim, Karir Dağı üzerinde oldukça geniş düzlükler oluşturan bu yüzeyler,
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doğuda DAF zonu tarafından parçalanarak batıya doğru çarpılmaları sonucu
2000 m. lere kadar yükselmiş durumdadırlar. Akçakara Dağı üzerindeki yü
zeyler ve kuzeye doğru eğimlenmiş olmaları nedeniyle, 1500 m. lerden başla
yıp 1900 m. lere kadar yükselmektedirler.
Pliyosen Dönemi Aşınım Yüzeyleri: DAF Orta Pliyosen’de inceleme alanı
nın en önemli yapı öğesi durumuna gelmiş ve yörede dar ve derin hendek şek
linde bir m orfoloji doğurmuştur. Üst Pliyosen başlarından itibaren işte bu
hendeğe doğru eğimli aşınım yüzeyleri oluşmaya başlamıştır. Genelde Üst Mi
yosen yaşlı, güneyde ise daha eski kayaçlar üzerinde şekillenmiş bu yüzeyle
rin morfolojisi birbirinden farklıdır. En tipik olarak gözlendikleri Bingöl-Muş
karayolunun da geçtiği doğudaki Ağaçeli köyü çevresinde, 1300-1400 m. lerde
uzanan geniş bir dağ ovası görünümündedirler (Foto: 3). Yüzeyi iri çakıllarla
kaplı ve üzerinde kırmızımsı kahverengi kalın bir toprak tabakasına yer ve
ren bu yüzey, Pliyosen ortalarından itibaren, Ust Miyosen yaşlı yapısal / aşı
nım yüzeyleri içine gömülmelerle ortaya çıkmıştır. Oluşumunu tamamladıktan
sonra Pleistosen’de Koran deresinin aşındırmasına bağlı olarak yeniden işle
nerek şekillenmiştir. Buna karşılık, batıda Bingöl-Elazığ karayolu boyunca yarı
kapalı, tabanı ovaya doğru eğimli yayvan bir tekne biçiminde görülürler. Bin
göl şehri gerisinde 1300 m. lerden başlayarak, batıda 1550 m. ye kadar yükse
lirler. Gayt çayının Pleistosen başlarındaki gömülmesine bağlı olarak, dik
yamaçlı ve derin bir vadi ağı tarafından parçalanmışlardır. Aynı yaşlı yüzey
ler, güneydeki Akçakara dağı üzerinde daha çok K-G yönlü ve kuzeye eğimli
sırtlar üzerinde aşınımdan korunmuş uzun parçalar şeklinde görülmektedir.
Burada çoğu zaman bir basamak sistemi göstermeden daha aşağıdaki Enalt
Pleistosen yüzeylerine derece derece geçmektedirler. Pliyosen yaşlı yüzeyler,
inceleme alanının diğer kesimlerinde ise, dağlık alanların yamaçlarında kü
çük basamak sistemleri halinde dikkat çekmektedir.

II- BİNGÖL OVASI
DAF zonu üzerinde yeralan ve KD-GB doğrultusunda uzanan tektonik de
netimli Bingöl Ovasının bu yöndeki uzunluğu 26, genişliği ise ortalama 16 km.
dir. Ovanın genişliği kuzey ve güneye doğru gidildikçe artmakta ve 20-22 km.
yi bulmaktadır. Kuzeyden güneye doğru eğimli bulunan ova, güney ve batıdan
tektonik hatlarla sınarlandırılmıştır.
Bingöl Ovası, büyük bir ihtimalle Orta Pliyosen sonlarında DAF boyunca
belirmiş dar ve derin hendek biçimindeki morfolojinin, Üst Pliyosen sonla
rında meydana gelen tektonik hareketlerle değişikliğe uğraması sonucu orta
ya çıkmıştır. Şöyleki, Üst Pliyosen sonu tektonik hareketleriyle yöre blok
tektonizması geçirmiş ve bugünkü Bingöl ovasına karşılık gelen saha çökerek,
çevresindeki dağlık alanlardan taşınan materyalin biriktiği karasal bir havza
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karakterini almıştır. Pleistosen’deki tektonik hareketlerden de yoğun bir şe
kilde etkilenmiş bulunan ova, bu dönemdeki iklim değişiklikleri ve Murat Neh
rinin taban seviyesindeki oynamalara bağlı olarak yarılıp boşaltılmaya
başlamıştır. Böylece ova yüzeyi, üzerinde geniş seki sistemlerine yer veren ba
samaklı bir görünüm kazanmıştır. Bu yarılmanın miktarı ortalama 150 m. dir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, sekilerle birlikte, Erken
Kuvaterner havzasının doldurmuş bulunan karasal dolgular üzerinde uzanan
dolgu düzlükleri ovanın en önemli jeom orfolojik birimlerini meydana getir
mektedir. Dolgu düzlükleri havza kenarlarına doğru eğimli etek düzlükleri
ve aynı yaşlı (Enalt Pleistosen) aşınım yüzeylerine geçmektedir. Bu dolgu-aşınım
yüzeyleri, sekiler ve ovaya ait diğer jeom orfolojik birimler ayrı ayrı ele alına
rak incelenecektir.
Enalt Pleistosen Dönemi Dolgu ve Aşınım Yüzeyleri: Miyosen ve Pliyosen
aşınım yüzeyleri dağlık alanların jeom orfolojik birimleri olmasına karşılık,
bu yüzeyler genelde ovaya (havza tabanına) ait şekillerdir. Çevredeki dağlık
alanlardan bu yüzeylere geçiş belirgin bir içbükey eğim kırıklığı ile olmakta
dır. Ayrıca bu yüzeyler, ovanın boşalmaya başlamadan önceki seviyelerine kar
şılık gelmektedir.

Üst Pliyosen sonlarında Bingöl ovasının çökerek ortaya çıkmasından son
ra, yükselen çevre alanlarda aşınım süreçleri egemen olmuştur. Dönemli nemlisıcak bir karakter kazanan iklimin etkisi altında (Erol-1983) akarsular Ust
Pliyosen düzlükleri içindeki yeni vadi sistemlerini kazanmaya başlamışlardır.
Bu yeni aşınım döneminin yaşıt tortulları ise, henüz oluşmuş Erken Kuvater
ner havzasında, kenarlarda kırmızı renkli akarsu tortulları merkez ve güney
kesimlerinde limnik-fluviyatil çökeller şeklinde depolanmaya başlamıştır. Böy
lece, kalınlığı 150-200 m. ye ulaşan bu tortullar üzerinde yapıyla uyumlu dol
gu düzlükleri gelişmiştir. Bugün 1150-1250 m. 1er arasında uzanan Enalt Ple
istosen yaşlı bu dolgu düzlükleri gelişme gösterirken, aynı devrede havza
kenarlarında bir önceki dönemin yüzeyleri aleyhine gelişme gösteren aşınım
yüzeyleri ortaya çıkmıştır.
Enalt Pleistosen dönemi dolgu yüzeyleri, ovanın güneydoğu bölümündeki
Dik köyü çevresinde basamak sistemi halinde görülürler. 1150 m. lerde uza
nan buradaki dönem düzlüğü, altta gölsel tortullar, ortada çapraz tabakalanma gösteren nehirsel çökeltiler ve en üstte akarsu çakıllarından meydana gelen
gri renkli bir istif üzerinde şekillenmiştir. Oluşumundan sonraki tektonik ha
reketlerle doğuya doğru hafif çarpılmış (3-5°) bir durumda bulunan bu düz
lük, batıda 50 m. lik bir aşınım basamağı ile en üst seki yüzeyine geçmekte,
doğuda ise fay yamacıyla sınırlandırılmış bulunmaktadır. Aynı alanda, Murat
Nehrinin güneyindeki Çaytepe köyü civarında, kırmızımsı kahverenginde akar
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su çökellerinden meydana gelen ve aşınımdan korunmuş dar alanlı basamak
parçaları halinde görülen dolgu düzlükleri, faylanma sonucu (Genç fayı) 1250
m. lere kadar yükselmiş ve Murat Nehrinin işlevlerine de bağlı olarak askıda
kalmış durumdadırlar.
Enalt Pleistosen yüzeyleri ovanın batı bölümünde oldukça belirgin etek
düzlükleri halinde görülürler. Buradaki etek düzlükleri, dağlık alan önünde,
Bingöl şehri civarından başlayıp güneybatıdaki Murat boğazına kadar olan
yaklaşık 30 km. lik bir alan boyunca 3-4 km. genişliğinde bir kuşak oluştu
rurlar. Doğuda Göynük Çayı, güneyde ise Murat Nehrine doğru belirgin bir
eğime (7-8°) sahip bu düzlükler, volkaniklerden meydana gelen dağlık kütle
nin geriye doğru aşındırılması, aynı zamanda yüzeyin kırmızı renkli alüvyal
/ kolloviyal yelpaze çökellerinden oluşan bir örtüyle kaplanması sonucu mey
dana gelmiş tipik bir piedmont glasisi özelliği göstermektedirler. Bu kuşak içe
risinde yeralan alüvyal yelpazelerin en iyi gözlendiği yer, güneyde Kılçadır
ve Gümüşlü köylerinin yeraldığı kesimdir. Kuzeyde Çapakçur Deresi ve Gayt
Çayının ortaklaşa yığdıkları malzemeden oluşmuş ve üzerinde Bingöl şehir
merkezinin de yeraldığı daha geniş alanlı yelpaze de belirtilen kuşağın bir par
çasını oluşturmaktadır. Bütün bu kuşak, Göynük Çayı ve Murat Nehrine ait
çeşitli yan kolların kertik vadileriyle fazla derin olmayan (20-30 m.) bir şekil
de yarılmıştır.
Havzada Enalt Pleistosen dönemine ait aşınım yüzeylerine ise en belirgin
olarak Genç ilçesi güneyindeki Doğanca köyü çevresinde rastlanır. Buradaki
dağlık kütle içinde ve metamorfik kayalardan meydana gelen bir yapı üzerin
de şekillenmiş bu yüzey, adeta Murat Nehri vadisi ötesinde ovanın dağlık küt
leye doğru sokulmuş bir parçası durumundadır. Gerisindeki yüksek kütleye
doğru eğimli etek düzlüklerine geçmektedir.
Sekiler:

Pleistosen başlarından itibaren Bingöl Havzasının boşaltılmaya başlamasiyle, bugünkü ova yüzeyinin yaklaşık yarısına karşılık gelen geniş seki sis
temleri gelişmiştir. Sekiler, daha önce Izbırak (1955) ve Atalay’ ın (1977 ve 1983)
çalışmaları sırasında dikkat çekilmiş olmakla birlikte, tarafımızdan yapılan
incelemeler sonucunda sınıflandırılarak haritaya geçirilmiştir.
Bazıları oluşumlarından sonraki genç tektonik hareketlerle deformasyona uğramış inceleme alanındaki sekiler, başlıca dört seviye halinde görül
mektedir.
En Yüksek Sekiler (Alt Pleistosen): Vadi tabanlarından 80-100 m. yüksek
likte bulunan bu sekiler, ovanın boşalmaya başladıktan sonraki ilk seviyesine
karşılık gelmektedir. Ovanın güneydoğusunda belirgin olarak görülürler. Mu
rat Nehrinin boğazdan çıktığı bu kesimde 1100 m. lerden başlayarak, vadinin
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kuzey kenarı boyunca uzanmakta ve akarsuyun Göynük çayı ile birleştiği Ga
rip köyü civarında 1064 m. ye kadar alçalmaktadırlar. Üzerinde kalın bir toprak
tabakasının gözlendiği ve fazla parçalanmamış bir durumdaki bu seki, kuze
ye doğru Dikköy basamağını batıdan çevreleyerek, Çilkani düzünde fazla be
lirgin olmayan bir basamakla yüksek sekiye (S2) geçmektedir.
Yüksek Sekiler (Alt Pleistosen): Murat Nehri ve Göynük Çayı ile bunlara
ait değişik yan kollar boyunca uzanan en yaygın seki olup, vadi tabanından
50-70 m. yükseklikte gelişmişlerdir. Ovanın orta bölümünde yeralan Çeltiksuyu ve B. Tekören köylerinin doğusunda, Göynük Çayına ait olarak gelişmiş
geniş bir düzlük (Harmangöl ve Kamgölü) düzlükleri) oluştururlar. Bu alan
dışında, fazla parçalanmış olmaları nedeniyle, iki ana akarsuya ait vadilerin
sağlı sollu yamaçları boyunca dar alanlı kıranlar halinde dikkat çekmekte ve
güneybatıda Murat Nehrinin yarmavadiye girdiği kesime kadar izlenebilmek
tedirler.
Yüksek sekilerin bir diğer özelliği oldukça genç tektonik hareketlerden et
kilenmiş olmalarıdır. Nitekim, ovanın kuzeydoğusundaki Sarıçiçek köyü ci
varında yeralan yüksek seki, DAF tarafından deformasyona uğratılmış ve seki
yüzeyi doğuya doğru eğimlenmiştir. Ayrıca, ana faya paralel olarak gelişmiş
yan kollar sekiyi kesmişlerdir. Bu fay çizgileri boyunca Büyük ve Küçük Sülüklü Gölleri adındaki iki tane fay gölü (sog-pond) oluşmuştur. Aynı şekilde,
Bingöl şehri civarından başlayan ve sağ yanal atım gösteren diğer bir fay, Güveçli köyü civarında yine Göynük Çayına ait bu sekileri deformasyona uğrat
mıştır.
Orta Sekiler (Orta Pleistosen) Murat Nehrine ait olarak Genç ilçe merke
zinin doğusundaki Yatılı Bölge Okulunun yeraladığı kesimde, buranın kuze
yinde üzerinde Kumgeçit köyünün bulunduğu alanda 1010-1020 m. lerde,
Göynük Çayı vadisi boyunca ise Çeltiksuyu köyü civarında 1020-1030 m. ler
de görülürler ve vadi tabanından 25-30 m. lik yükselti farkı gösterirler. Diğer
sekilere oranla daha dar alanlı olarak görülmektedirler.
Alçak Sekiler (Üst Pleistosen): Vadi tabanından 10-15 m. yükseklikte bu
lunan bu sekiler, Murat Nehri ve Göynük Çayının en son gömülme evresinin
eseridirler. Genç ilçe merkezi Murat Nehrine ait bu seki üzerinde kurulmuş
tur. Alçak sekilere Göynük Çayı vadisinde ise, Garip köyü kuzeyindeki akar
suyun eski menderes yeniği önünde ve daha kuzeydeki Güveçli köyünün
doğusunda Haskent mevkiinde rastlanılmaktadır.
Eski Birikinti Yelpazeleri ve Sekileri:

Daha önce de belirtildiği gibi, Enalt Pleyistosen yüzeylerine yamanmış ola
rak, özellikle ovanın batısındaki dağlık alan önünde gelişmiş bulunan biriki-
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ni yelpazeleri, Murat Nehri ve Göynük Çayına ait değişik yan kolların dağlık
sahalardan getirip yığdıkları malzemeden oluşmuşlardır. Diğer taraftan, ana
drenajın ovadaki gömülmesine bağlı olarak yarılmış ve kendi seki sistemlerini
meydana getirmişlerdir. Nitekim, belirtilen olayın bir sonucu olarak, güney
batıdaki Kılçadır, kuzeybatıda Çapakçur ve Gayt dereleri ile kuzeydoğudaki
Koçan derelerinin, oluşturdukları birikinti yelpazeleri içine 25-30 m. kadar
gömülmeleri sonucu, ovadaki birikinti yelpazesi sekileri ortaya çıkmıştır. Be
lirtilen şekliyle basamaklı bir görünüm kazanmış bulunan birikinti yelpaze
leri, oluşumlarından sonraki genç tektonik hareketlerin etkisiyle deforme olmuş
ve yükselerek ovaya doğru eğimlenmiş durumdadırlar.
Ovadaki eski birikinti yelpazelerinin bazısı çok önemli gelişme göstermiş
olmalıdır. Örneğin, Çapakçur Deresi ve Gayt Çayının ortaklaşa meydana ge
tirmiş bulundukları yelpaze, birbirinden 30-40 m. lik bir basamakla ayrılmış
iki ayrı seviye halinde dikkat çekmektedir. Üzerine Bingöl şehir merkezinin
de yerleştiği ve asıl alüvyal yelpazelere karşılık gelen daha geniş alanlı alçak
seviyenin daha genç bir dönemde (Alt Pleistosen ?) oluştuğu düşünülebilir.
Şehrin gerisinde, üzerinde su deposunun da bulunduğu ve bugün küçük par
çalar halinde kalmış bulunan yüksek seviye ise, yelpazenin oluşmaya başladı
ğı ilk döneme ait olmalıdır.
Vadi Tabanları (Holosen)

Murat Nehri ve Göynük Çayı ile bunlara ait yan kolların bugün içlerinde
yer yer menderesler çizerek aktıkları vadi tabanları, ova yüzeyinden 50 ile
150 m. arasında değişen bağıl yükselti farkı gösterirler. Ovadaki taban arazi
ye karşılık gelen bu alanlar, geniş alüvyal düzlükler halindedir. Buradaki alüv
yonun kalınlığı 40 ile 60 m. arasında değişmektedir (DSİ, 1963). Ovadaki iki
ana akarsuya ait vadi tabanlarının genişliği ise, en dar yerinde 500 m., en ge
niş yerinde 4 km. civarındadır. Murat Nehri vadi tabanının en geniş olduğu
kesim, Genç ilçesi yakınlarındaki Garip köyü önleridir. Göynük Çayımnki ise,
akarsuyun kuzeyde Çapakçur Deresi ve Gayt Çayıyla olan kavşak sahasına rast
lamaktadır. Eski Bingöl (Çapakçur) şehri de ortalama 500-600 m. genişliğin
deki Çapakçur Deresine ait böyle bir vadi tabanına kurulmuştur. Jeomorfolojik
problemler nedeniyle şehir daha sonra yer değiştirmiş ve belirtilen akarsu
yun daha yüksek seviyedeki sekileri üzerine taşınmıştır (Akkan, 1971, s. 40).
Geniş anlamda düşünüldüğünde yöredeki vadi tabanları ana akarsular ve
bunlara ait yan kolların taşkın ve millenme alanlarıdır. Dolayısiyle, kum ada
ları, terk edilmiş menderesler, menderes yenilikleri, yatay kenar diklikleri,
örgülü yatak, doğal set alanları, bataklıklar vd. gibi gerek birikime gerekse
aşınıma bağlı oluşmuş taşkın alanına özgü birimlere buralarda yaygın olarak
rastlanılmaktadır (Şekil: 3).
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Boğazlar

Doğudan gelen Murat Nehri, Genç ilçesi civarında Göynük Çayını kendi
sine kattıktan sonra, batıdaki Palu ilçesine kadar olan yaklaşık 70 km. uzun
luğundaki bir yarmavadiye girmektedir. Akarsu bu bölümde, temelde Bitlis
Metamorfitleri ve daha batıda ofiyolitler ile bunları örten volkanitlerden olu
şan biryapı içine epijenik olarak gömülmüş durumdadır. Akarsuyun mende
resleri ile birlikte temele en son saplanması ise ortalama 1250 m. lerde uzanan
Enalt Pleyistosen yaşlı düzlükler içinde gerçekleşmiştir. D-B yönünde akan
akarsuyun bütünüyle bu boğaza yerleşmesi ile alandan geçen DAF arasında
yakın bir ilişkinin bulunduğu ve bu jenetik ilişkinin en azından Orta Pliyosen’den bu yana süregeldiği düşünülmektedir.
Murat Nehrinin yer yer kanyon şeklindeki bir vadide aktığı inceleme ala
nının güneydoğusundaki boğazın oluşumuna Atalay (1893, s. 39) açıklık getir
mektedir. Atalay, Bingöl ile Muş depresyonları arasındaki bu boğazın meydana
gelişini, Kuvaterner başlarında gerçekleşen kapma olayı ile birlikte antesedans hadiselere bağlamaktadır.
Bingöl ovasını kuzeydoğudaki Karlıova’ ya bağlayan bir boğaz özelliği gös
teren Göynük Çayı vadisinin inceleme alanı sınırları içinde kalan kesimi ise,
DAF zonu boyuna gelişmiş bir fay vadisine karşılık gelmektedir.
Heyelanlar

Fazla yamaç eğimi, litoloji ve genç tektonik hareketlere bağlı olarak geliş
miş yapısal hatların fazlalığı gibi etmenler nedeniyle, inceleme alanında yay
gın bir şekilde kütle hareketlerine rastlanılmaktadır. Diğer taraftan, yörenin
yarı kurak sınırına oldukça yakın bir iklim altında bulunması ve seyrek bir
haldeki orman örtüsünün tahribi sonucu da özellikle heyelanlar, sahadaki jeo
morfolojik birimlerin biçimlenmesi üzerinde etkili olmuşlardır ve bu işlev
lerini halen sürdürmektedirler. Nitekim, lav-tüf ardalanması şeklindeki
volkanik yapının görüldüğü ovanın kuzey ve batısındaki dağlık kesimlerle, DAF
ve zonunun eşlik ettiği Göynük Çayı vadisinde, yer yer büyük boyutlara ula
şan heyelenlar nedeniyle, morfoloji sürekli değişim içindedir. Ayrıca heyelan
lar yerleşme ve ulaşım gibi beşeri faaliyetler üzerinde önemli problemler
doğurmaktadır.
JEOMORFOLOJİK GELİŞİM

Oligosen sonlarında Doğu Anadolu Bölgesi bir peneplen özelliği göster
mekteydi (Erinç, 1953). Mesozoyik başlarından beri devamlı deniz yüzeyi üze
rinde kalan ve çevresindeki tortulanma alanlarına kaynak oluşturacak şekilde
sürekli aşınan, yapısını ise Bitlis Metamorfitlerinin oluşturduğu güneydeki Akçakara Dağı da belirtilen dönem sonunda olasılıkla bu peneplenin bir parça-
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sim oluşturmaktaydı. Bu peneplen, Miyosen başlarındaki tektonik hareketlerle
parçalanmış ve Doğu Anadolu’ nun büyük bir bölümü gibi Bingöl yöresi de
sığ bir denizle (Adilcevaz kireçtaşları) kaplanmıştır. Bununla birlikte, Akçakara Dağı, Alt Miyosen süresince de pozitif bir alan özelliğini korumuş ve aşı
nım süreçlerinin etkisi altında kalmıştır. Nitekim, Orta Miyosen’deki kıtasal
çarpışma öncesinde, Doğu Anadolu Bölgesi yeniden peneplene yakın bir paleomorfolojiye kavuşmuş bulunmakta ve bu peneplenin güney sınırını, Akçakara Dağını da içine alan bölgenin güneyindeki Bitlis Dağları meydana
getirmekteydi (Şaroğlu ve Yılmaz, 1986). Belirtilen sistemin kalıntıları, bu
gün Akçakara Dağının inceleme alanına rastlayan batı uzantıları üzerinde
2100-2200 m. 1er arasında gözlenmektedir.
Orta Miyosen’de Bingöl yöresinin K-G yönlü kompresif bir tektonizmanın
etkisi altına girip sıkışmaya başlamasiyle, inceleme alanı da yerini rejiyonal
bir yükselmeye bırakmış ve ortamdan deniz çekilmeye yüz tutmuştur.
Ust Miyosen’de Bingöl-Muş bölgesinde beliren dağarası havzada, K-G yönlü
açılma çatlaklarından çıkmış volkanik malzeme ile, bunlara eşlik etmiş göl
ve akarsu çökellerinden meydana gelen Solhan volkanitleri ürün vermiştir (Şa
roğlu ve Yılmaz, 1986). Dönem sonuna doğru, inceleme alanında geniş yayı
lımlar gösteren yapısal / aşınım yüzeyleri bu formasyon üzerinde şekillenmiş,
aynı dönemde güneydeki Akçakara Dağı da yeni bir aşınım olayına sahne ol
muştur.
Pliyosen süresince inceleme alanı bir aşınım sahasıdır. Bununla birlikte,
sıkışma rejiminin sürekliliği, bu dönem başlarında inceleme alanının batısın
daki dağlık alanlarının kıvrımlanmasına ve genelde bütün yörenin yükselme
sine yol açmıştır. Kıtasal kabuğun oldukça kalınlaşmış olmasına da bağlı olarak,
Alt Pliyosen’de yörede devreye girmeye başlayan (Şaroğlu, 1985) DAF, Orta
Pliyosen’de inceleme alanının en önemli yapı öğesi durumuna gelmiş ve saha
da dar ve derin hendek şeklinde bir m orfoloji doğurmuştur. Murat Nehri ve
Göynük Çayı da bu hendek içindeki yerlerini almış olmalıdır. Üst Pliyosen’de
ise bu hendeğe doğru eğimli aşınım yüzeyleri gelişmiştir.
Ust Pliyosen sonlarında artan genç tektonik hareketler belirli fay çizgile
ri boyunca yoğunlaşmış, bunun sonucunda ise tektonik denetimli Bingöl Hav
zası oluşmuştur. Gerçekten, bu tektonik hareketlere bağlı olarak inceleme alanı
adeta bir blok tektonizması geçirmiş, ovanın doğu ve batısındaki KB-GD yön
lü ve düşey atımlı fayların devreye girmesi, güneyde Genç’ ten geçen fayın ola
sılıkla gençleşmesi, ayrıca DAF’ nın harekete gemesine bağlı olarak, Bingöl
Ovasına karşılık gelen alan çökmüştür. Böylece, alanda önceden mevcut KDGB yönlü morfolojiye (DAF hendeği), bu defa KB-GB doğrultulu yeni bir sa
ha eklenmiş, dolayısiyle yöredeki alçak kesimlerin yüzölçümü genişlemiştir.
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Bütün bu yerkabuğu hareketleri sonucunda yükselen çevre alanlarda ise aşı
nım süreçleri egemen olmuş, dönemli nemli-sıcak bir karakter kazanan ikli
min (Erol, 1983) etkisi altında, akarsular Üst Pliyosen düzlükleri içerisinde
yeni vadi sistemlerini kazmaya başlamışlardır. Bu yeni aşınım döneminin ya
şıt tortulları ise, henüz oluşmuş bulunan Erken Kuvaterner havzasında (Bin
göl Havzası) depolanmaya başlamıştır. Çökelmenin ileri safhalarında, havza
kenarlarında kırmızı kahverenkli akarsu tortulları, havza merkezi ve havza
nın güney bölümlerinde ise gri renkli limnik-flüviyatil çökellerden oluşan bu
tortullar (kalınlığı 150-200 m.) üzerinde, yapıpla uyumlu dolgu düzlükleri ge
lişmiştir. Havzayı çevreleyen alanlarda ise, bir önceki dönemin aleyhine geliş
me gösteren aşınım yüzeyleri ve eğimli etek düzlükleri belirmiştir.
Bütün bu yüzeyler yarı olgun bir durumdalarken, Alt Pleyistosen başları
na doğru, inceleme alanının güneybatısında meydana gelen taban seviyesin
deki oynamalar, ayrıca iklimdeki değişmelere bağlı olarak, Bingöl Havzası Mu
rat Nehri tarafından yarılarak boşaltılmaya, dolayısiyle dönem düzlükleri
parçalanarak seki düzlüklerine (Sİ ve S2) dönüşmeye başlamıştır. Ayrıca Mu
rat Nehri, güneybatıdaki Enalt Pleyistosen yüzeyleri içine menderesleriyle bir
likte epijenik olarak gömülerek, yarma vadisini şekillendirme yoluna girmiştir.
Alt Pleyistosen sonlarında yoğunlaşan yerkabuğu hareketleri sonucunda
ise, inceleme alanında gençleşmeler olmuş ve Bingöl depresyonu bugünkü asıl
geometrisini ancak bu hareketlerden sonra kazanmıştır. Şöyleki; DAF zonunun yeniden harekete geçmesiyle, Göynük Çayı oluğunun ovaya açıldığı ke
simde yeralan Enalt Pleyistosen yüzeyli sırtlar, bu fay ve kolları tarafından
kesilerek basamaklanmış, Sarıçiçek köyü civarında aynı döneme ait dolgu yü
zeyleri, üzerlerindeki seki sistemleriyle beraber faylanarak doğuya doğru çar
pılmıştır. Aynı şekilde, Bingöl-Genç karayoluna paralel uzanan sağ yanal atımlı
fay devreye girmiş ve üzerinde yeraldığı dolgu yüzeyini kesmiş, bu esnada Göy
nük Çayına ait yüksek sekileri deformasyona uğratmıştır. Asıl önemli şekil de
ğişikliği ise ovanın güneyinde olmuş, Genç ilçesinden geçen fayın bir defa daha
gençleşmesiyle, gerisindeki dağlık kütle 100 m. kadar yükselmiştir. Bunun so
nucunda doğuda Çeytepe köyü civarındaki genç dolgular da askıda kalmıştır.
Ayrıca, Genç ilçesi güneyinde geniş bir alan kaplayan Enalt Pleistosen döne
mine ait aşınım düzlüğü, bu yükselmeye bağlı olarak, daha önce ovanın bir
devamı halindeyken dağlık kütle tarafından yeniden kazanılmıştır. Murat Nehri
ve Göynük Çayı da bütün bu olaylara bağlı olarak yeniden vadileri içine gö
mülmüş, böylece diğer seki sistemlerini (S3 ve S4) oluşturmaya başlamışlar
dır. Yine, yükselen dağlık sahalarda iç içe vadiler belirmiş, bunların ovaya
geçtiği alanlarda yeralan birikinti yelpazeleri eğimlenmiş ve yarılarak kendi
seki sistemelerini meydana getirme yoluna girmişlerdir.
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Yaşanan güncel depremler (1971 Bingöl depremi ve daha sonraki küçük
ölçülü depremler), yoğun kütle hareketleri ve ılıcaların varlığı (Bingöl Kös kap.
lıcaları), bütün bu hareketlerin Pleyistosen sonrasında da devam ettiğini, dolayısiyle Bingöl Ovasının halen oluşum sürecini yaşadığını gösteren önemli
delillerdir.
SONUÇLAR
— inceleme alanının m orfolojik biçimlenmesinde, özellikle Üst Miyosen’ -

den sonra yoğunlaşan K-G yönlü sıkışma tektoniği etkili olmuştur. Başka bir
ifadeyle, yöredeki şekillerin oluşmasında, sıkışma kuvvetlerinin etkisi altın
da gelişmiş yapısal unsurlar, dış etken ve süreçlerden daha ön planda bulun
muştur.
— Bu yapısal unsurlar içinde en önemlisini, yörede Alt Pliyosen sonların
dan itibaren devreye girmeye başlayan ve günümüze kadar aktivitesini sürdü
ren DAF oluşturmaktadır.
— Ust Pliyosen sonlarında beliren tektonik hareketlerle belirtilen morfo
loji değişikliğe uğramıştır. Bunda, DAF zonuna aykırı olarak, KB-GD yönün
de gelişmiş dikey yönlü diğer yapısal unsurların payı büyük olmuştur. Göreceli
blok şeklindeki bu hareketlerle, çevredeki dağlık kütlelere rastlayan alanlar
da yükselimler meydana gelmiş, bu esnada Bingöl Ovası da çökerek ortaya çık
mıştır. Dolayısiyle, Bingöl Ovası sadece DAF ile ilişkili olarak değil, birden
fazla yapının denetimi altında gelişme göstermiştir.
— Bingöl Ovası basamaklı bir yapıya sahiptir. Pleistosen ortalarından iti
baren, Murat Nehri’ nin taban düzeyinde ve iklimdeki değişikliklere bağlı ola
rak, Pleistosen yaşlı havza çökellerinin yarılarak boşaltılmaya başlaması sonucu
böyle bir görünüm ortaya çıkmıştır.
— Bingöl Havzasını doldurmuş olan dolgular üzerinde gelişmiş Enalt Ple
istosen yaşlı düzlüklerin, ovadaki sekiler ve eski birikinti yelpazelerinin, yer
yer faylar tarafından kesilmiş ve çeşitli yönlere eğimlenmiş olmaları, yörede
Pleistosen sonlarına doğru meydana gelen tektonik hareketlerin varlığını or
taya koymaktadır. Bu hareketler aynı zamanda, Bingöl Ovası’ nın bugünkü asıl
geometrisini kazanmasını sağlamıştır.
— Bunlarla birlikte iklimde önemli değişmeler ve tektonik etkinlik dönem
lerindeki kesilmeler nedeniyle, yöre denüdasyonal süreçlerin de etkisi altın
da kalmış ve inceleme alanında çok dönemli (Alt Miyosen, Üst Miyosen, Pliyosen
ve Enalt Pleistosen dönemleri) aşınım yüzeyleri gelişme ortamı bulabilmişlerdir.
— O^a yüzeyinin genişlemesinde piedmont glasileri önemli rol oynamış
tır. Diğer taraftan, dört ayrı seviye halinde görülen sekilerin ova yüzeyinin
yaklaşık yarısını meydana getirmeleri üzerinde, yani ovadaki sekilerin geniş
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alanlı birimler halinde görülmelerinde, seki ard bölümlerinin aşınım glasileri şeklinde gelişme göstermiş olmaları da etkili olmuştur.
— Genç-Palu Boğazı, DAF zonu üzerinde gömük menderes yapısında ge
lişme göstermiş epijenik bir yarma vadidir.
— Göynük Vadisindeki bazı küçük ip uçları dışında, inceleme alanında
DAF’ nın yanal atımı üzerine jeom orfolojik veriler sağlanamamıştır. Bu duru
mun, ovadaki fluviyal aşındırmanın etkinliği ile ilişkili olabileceği düşünül
mektedir. Buna karşılık, ovanın kuzeydoğu bölümünde DAF zonu boyunca
önemli düşey atımlar gözlenmiştir. Bunun miktarı yer yer 300-400 m. yi bul
maktadır.
— Yöredeki kütle hareketleri, özellikle de heyelanlar nedeniyle morfloji
sürekli değişim içindedir.
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BİNGÖL

OVASI ve ÇEVRESİNİN

JEOLOJİ HARİTASI

Sekil: 3

BİNGÖL OVASI VE ÇEVRESİNİN jEOMORFOLOJİ HARİTASI

BİNGÖL OVASI ve YAKIN ÇEVRESİNİN

AKARSU AĞI HARİTASI

Foto 1: Çapakçur deresinin ovaya açıldığı kesimde yeralan ve üzerinde Bingöl şehir merkezinin
de yerleşmiş olduğu eski birikinti yelpazesi ile bunların yarılması sonucu ortaya çıkmış sekiler.
Geri planda genel olarak kıvrım lı bir yapının gözlendiği volkanitlerden meydana gelmiş Gerindol Dağı görülüyor.

Foto 2: Yapısını Solhan Volkanitlerine ait kayaçların meydana getirdiği Karir Dağı’ nın yüksek
bölüm lerinde gelişmiş Üst Miyosen yaşlı yapısal / aşınım yüzeyinin, Göyünük Çayı vadisi bo
yunca DAF zonu tarafından kesilmesi sonucu oluşmuş basamaklar ve fay diklikleri.

Foto 3: Bingöl-Muş karayolunun geçtiği, Bingöl Ovası’ nm doğusundaki Ağaçeli
köyü çevresinde 1300-1500 m. lerde uzanan ve bir dağ ovası görünümündeki Üst Pliyosen yaşlı
düzlükler.

Foto 4: Bingöl Ovasının güneydoğusundaki Çaytepe köyü civarında faylanma sonucu askıda kal
mış genç akarsu dolguları üzerinde uzanan Enalt Pleistosen yaşlı dolgu düzlükleri. On planda
Murat Nehrinin vadi tabanı görülüyor.

Foto 5: Gayt Çayı'nın Bingöl Ovasına açıldığı sahanın 7-8 km. batısında yer yer görülen içiçe
vadi şekli. Akarsu bu bölüm deki vadisini levhalarla aratabakalı tüflerden meydana gelen bir
yapı içinde açmıştır. Fotoğrafın geri planında Korucadağ volkan konisi görülmektedir.

Foto 6: Bingöl Ovasının güney bölüm ünde Murat N ehri’ nin Sİ ve S2 taraça seviyeleri, bunlar
arasındaki basamak ve akarsuyun geniş vadi tabanı. Fotoğrafın geri planında dağlık kütle içine
doğru ova yüzeyinin bir devamı halinde gelişmiş Enalt Pleistosen yaşlı düzlükler görülüyor.

