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ABSTRACT:

The rivers and valleys in Turkey lie along the tectonic units in E-W d irec
tion, which have em erged especially in the end o f alpin orogen and are called
Black Sea on North Anatolian mountains in the N orth and Taurus chaines in
the south. Across the u pper and m iddle parts o f most main rivers lie between
the two mountain bows, the lower parts pass through the mountain bows and
reach the sea (Fig.2)
1 - As the tectonic side pressures which com e from different directions cause
many interruptions o f the layers, these parts will be eroded faster that the most,
and more detritic materials will be transported and cum ulated. In these parts
calcarious topography and karstic phenom enons has largely evolved, too (Map
2: Fig: 1-2). “ M ersin-Antalya-Burdur” region where calcairous topography
can bee seen very often, is an example.
2 - As Feldspath minerals o f the plutonic rocks o f nassives (granite and
basic-ulrabasic) are solved chem ically by ca rb on ic acided waters and trans
form ed to clay, these parts will be eroded faster than the parts rich o f marmor, kuartzit and micaschiste, and built lower holes or bassins (Kozak mountain
at the north o f Bergama, Alem dağ at the East o f İstanbul), bassin o f Çine and
plateau o f Domaniç-Tavşanlı at the N W o f Kütahya.

A - GİRİŞ
Türkiyedeki sıradağların ve diğer yüksek rölyefin uzanış ve yükseltileri
ve bunları oluşturan je o lo jik form asyonların özelliklerini gözönünde tutarak
bazı tektonik birim ler ayırma çalışmaları yapılmıştır. Böyle çalışmalardan biri
de ARN İ (l)nin Doğu A n adolu ’da bazı tektonik birim ler ayırma denem esinde
görülür.
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Tektonik birim lere ayırma denem eleri orta ve batı A n adolu ’ ya doğru kay
dırılarak, birim lerin batıya doğru uzantıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
(EGERAN ve LAHN, 2). Daha sonra, bazı değişiklik ve ilâveler yapılarak, Türkiyenin bütününe ait olan ve genelde Doğu-Batı doğrultusunda kuşaklar şek
linde uzanan, tektonik birim ler aşağıdaki şekilde de ortaya konmuştur.
— Karadeniz tektonik birim leri.
— Anatolidler.
— Ara masifler.
— Toridler.
— Kenar kıvrım ları (Torosların güney eteklerinden başlayıp, özellikle Gü
neydoğu bölgelerinde yaygın ve gevşek olan kıvrım lar).
Bu şekildeki birim lere ayırma denem eleri, zamanla yeniden geliştirilerek
aşağıdaki birim sistemleri ortaya çıkm ıştır ki bunlar A LTIN LI (3) nın kita
bında şu şekilde gösterilm iştir: (Şek. 1):

Şek. 1 — Türkiye’ nin ana tektonik birim leri (AltınlıM an)

— Kuzey A nadolu kıvrım ları (Kara deniz kıyılarına paralel uzanan dağ
lık kesim ler);
— Güney A nadolu kıvrım ları (Toros sırdağları kuşağı);
— Ortaç (m erkezi) billursel kütleler;
— Ortaç (m erkezi) kıvrım lar (eski m asiflerin çevrelerindeki);
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— Kenar kıvrım ları (Güneydoğu A nadoludaki gevşek kıvrım lar ve plato
lar kesimi);
— U ltrabazik kayalar (kayaçlar) (kıvrım lı kuşaklarla ortaç m asiflerin ge
çiş kesim lerinde);
— Yeşil kayalar (kayaçlar) kuşağı (Güneydoğu A nadoluda Torosların gü
ney kenarlarında).
Eskiden ileri sürülmüş başka bir tektonik görüş de (CH APU T — 4-):
Kuzey ve Güney’deki kıvrım kuşaklarını, enine uzayarak, b ir birine bağ
layan ve eski kütlelerin kenar kısım larını takibeden “ çevre kıvrım ları” dü
şüncesidir.
Son yıllarda sayıları hızla artan bazı je o lo jik ve jeom orfolojik yayınlarda
da görüldüğü gibi, “ levha tektoniği görüşü” ne uyularak Türkiye’de, oldukça
dikkat çek ici, bazı tektonik birim ler ayrılmış bulunuyor; bunları, özellikle
ŞENGOR ve Y IL M A Z (5) tarafından yayınlanmış eserlerde görm ek müm
kündür.
B) STRÜ KTÜ RAL B İR İM L E R İN JEOLOJİK VE JEOM ORFOLOJİK
ETKİLERİ:
Yukarıda özetlenmiş tektonik birim lere ayırma görüşlerinin, birbirinden
ayrıldığı yanlar olm akla birlikte, hepsinin ortak kabul edebileceği, bazı tek
tonik özellikler de vardır. Örneğin, tektonik birim lerin kuşaklar şeklinde uzan
mış ve bazı kesim lerde bu kuşakların belirli dirsek, kavis (yay), dik, paralel
ve saçak şekil ve durum ları göstermiş olmasıdır.
Bu durum lardan, dirsek, kavis (yay) ve dikey olanların strüktüral je o lo ji,
sedimanter je o lo ji ve jeom orfolojik şekillerin oluşum ve gelişmeleri açısından,
oldukça önem li ve büyük ölçü de rol oynadıkları dikkati çekm ektedir:
1 - Tektonik birim lerin hemen hepsi içinde veya tem ellerinde, metamorfik, plütonik, kaledoniyen ve hersinyen m asiflerinden biri veya birkaçı yeralmaktadır. Bu eski m asifler alpin orojenezi sırasında kırılıp (faylanıp) alçalıp
yükseldikleri için, rölyefin oluşum unda, (örneğin, ova ve polyeler gibi) ve ye
raltı sularının toplanıp, akışlarının engellenmiş olm asında, yerüstü ve yeraltı
akarsu ve göllerinin meydana gelişlerini etkilem işlerdir.
2 - Türkiyenin bu günkü yüzeyi, doğudan batıya, ayrıca güneyden kuzeye
doğru genelde h afif b ir eğim (E-W doğrultuda binde 1, S-N doğrultuda binde
3 gibi) gösterdiği gibi, kaledoniyen ve hersiniyen tem ellerde de aynı doğrultu
larda genel eğim ler tesbit edilebiliyor.
Bunlara benzer eğimli durum lar m esozoik ve tersiyer form asyonlarından
oluşmuş alpin strüktürlerin bütününde de, genel olarak, göze çarpmaktadır.
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Bu strüktüral ve je o m o rfo lo jik durumlar, ülkedeki akarsuların genelde,
doğu-batı ve güney-kuzey doğrultularına uyarak denizlere ulaşmış olm aları
nın nedenleri arasında yeralabilir. Fırat nehrinin önce E-W, sonra N-S doğ
rultularını izlemesi bir istisna teşkil eder; buda bu nehrin, jipsli (oligomiyosen)
seri ile denizel ve karasal miyosen depolarının oluştukları depresyonlardan
geçmiş olmasından ileri gelmiştir?
3 - Strüktüral haritada görüldüğü gibi (Şek. 2): Tektonik kıvrım birim le
rinde göze çarpan müteaddit dirsek, yay ve dikey şekil ve durum lar dikkati
çekmektedir.
Antalya-G öller yöresi kesim indeki tektonik dirsek, kuşkusuz, Türkiyenin
karst olay ve şekilleri bakım larından ençok gelişme gösteren bir bölgesine te
kabül eder. Bunun nedenleri arasında: a) yağışların bol ve sağnak şeklinde
oluşu, b) kalkerlerin değişik zaman ve devirlerde oluşmuş çok kalın tabaka
lar halinde bulunması, c) bu tabakaların, bir yandan Akdeniz levhasının (Alan
ya masifi kesiminde) A nadolu yarım adasının alt kısmına sokulup, değişik
doğrultudaki tektonik strüktürleri meydana getirecek ve dirsekler oluştura
cak şekilde kıvrılm ası, faylandırm ası ve yapılarda çatlak, yarıkların pekçok
sayıda oluşmasına yolaçm ası ve dolayısıyle, hem fazla aşınmaya hem de pek
fazla aşınma ve aşındırma malzemesinin meydana gelmesine yolaçmasıdır. Başka
bir deyimle, bu dirsek kesim lerinin tektonik olaylar sırasında fazla parçalan
masına bir çeşit fazla ezilip m ilonitize olması bahis konusudur; c) bölgenin
yüksek ve eğimin fazlalığı da sözkonusudur.
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Şek. 2 — Tektonik birim lerin dirsek, kavis ve kavşak yerleri gösteren şematik harita.
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Bu, dirsek ve yay şekli gösteren diğer tektonik birim ler kesiminde de ba
his konusu olabilir (Şek. 2). Dirsek ve yayların çok büyük ve belirli olduğu
bölümler arasında, özellikle, Marmara bölgesinin doğu ve güney bölüm leri göze
çarpm aktadır; bu bölüm lerde hem büyük akarsular denizlere ulaşmakta hem
de büyük küçük göllerle tektonik kökenli ovalar yeralmaktadır. Bunlar, bir
yandan Karadeniz kesim indeki levhanın uç kesiminin Marmara denizine doğ
ru ilerlem esi, öte yandan M enderes masifinin kuzeye doğru yer değiştirme
siyle ilgili olabilir. Karadeniz levhasının batı kesiminde, başka bir deyimle
Zonguldak-Ereyli Trakya arasında yatay bir hareket ve dolayısiyle güneye doğru
bir sürüklenm e bahis konusu olabilecektir; zira hersiniyen strüktürleri oluş
tuktan sonra, Zonguldak, Kocaeli yarımadası ve Istrancaların aynı tektonik
kuşakta yeralmış olmaları, dolayısiyle doğu-batı doğrultusunu izlemeleri ihtimal
dahilindedir. Sürüklenme ve sıkışma kuzeyden güneye doğru meydana geldiği
sırada H endek, A kçakoca ve K ocaeli m asifleri kuzeyden güneye doğru yer de
ğiştirip, eski tektonik kuşaktan kısmen ayrılmışlardır, bu ayrılma ve sıkışma
sırasında, m asifler yeni b ir kavis (yay) oluştururken, önlerindeki mesozoik ve
paleojen tabaklarını da kıvırıp, sürükleyerek yükseltmişlerdir. Bunların so
nucunda, eskiden daha geniş olması gereken Marmara depresyonu da darala
rak, bu günküne benzeyen yeni bir şekil almıştır.
Ege bölgesine komşu olan, batı A nadoluda, kuzey-güney doğrultusunu iz
leyen tektonik çizgiler, Toros sisteminin devamı olan ve doğu-batı doğrultusu
nu takibeden tektonik çizgilerle dikey bir durumda karşılaşmakta Izmir-Manisa
kesiminde birbiriyle eklenmektedir. Bu durum tektonik kırılm a, kıvrılm a ve
ayrılmaların ve m ilonitize olm aların artmasına, aynı zamanda M enderes ma
sifinin de grabenler şeklinde parçalanmasına yolaçmış olabilir.
Tektonik ve je o m o rfo lo jik gelişmelere ait olan bu açıklam aları, tamamla
yıcı bir etüdün izleyeceği ümit edilebilir.
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