ÇUKUROVADA KALİŞ TİPLERİ
Prof. Dr. Oğuz E R O L

Y azar, Çukur O vada yaptığı jeom orfolojik araştırmaları sırasında
oluşum süreçleri v e evrelerine göre çeşitli kaliş tipleri ayırd etmiştir.
B u tiplerin özellikleri aşağıda özetlem iş bulunm aktadır.
Yeraltı,sııyıı kalişleı-i
1.

Yüzeysel kaliş. Kaliş oluşumları, genellikle nemli ve sıcak ik 

limlerde, toprak içindeki kireç muhtevası yüksek yeraltısuyunun, to p 
rak yüzeyindeki buharlaşmaların sonucu olarak kapiler çatlaklardanboşluklardan yükselmesi ve yüzeye yakın yerlerde buharlaşan sudan
aıtakalan kirecin çökelmesi ile m eydana gelir. B öyle bir oluşum için
yağışlı ve güneşli dönem lerin, yıl içinde ya da yıllararasında birbirini
izlemesi gereklidir. Toprak içindeki kireç çökelmesinin, suyun kapiler
hareketinin hıaı ile de bir ilgisi vardır. Gözenekleri geniş, örneğin irice
taneli, kumtaşı ve konglom era gibi kayaçlar içinde su ıah at ve hızlı haıek et edebildiği için, orada genellikle bir kireç çökelmesi olmaz. Derin
lerde duraklamadan yüzeye yükselen su orada buharlaşmaya başlayın
ca ilk kireç çökelm eleri m eydana gelir. B u nisbeten ince ve oluşumun
ilk evresini belirleyen yüzeysel bir kaliştir.
2.

Yum ru kaliş. Derinlerdeki geçirimli kayaç içinde ince taneli

kum v e kil mercekleri veya katm anları varsa, o ince taneli kayacın kıl
cal boşluklarında suyun yükselm e hızı azalır, v e yum rular halinde ilk
kireç birikmeleri oluşur. Y eraltı suyu yukarı hareketini sürdürerek bu
ince boşlukları geçip, daha üstteki daha geniş boşluklu kayaç bölüm üne
gelince, kapiler yükselm e hızı artar, bu hızla orantılı olarak kireç birik
mesi azalır, hatta hız yeterince fazla ise hiç birikm e görülmez, yani,
killi kayaçtaki çökelm e üstteki çakıllı kayaçta kaybolur. Başka biı
ifadeyle, topraktaki ince taneli-gözenekli m ercek- ya da katm anlar ki
reç için adeta bir süzgeç rolünü oynam akta, çökelmelere neden olm ak
tadır. Oluşmaya başlayan küçük yum rular halindeki çökeller, üzerlerine
yenilerinin eklenmesiyle giderek büyürler.
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3. Çakıl kalişi. İnce ve oıta taııeli-gözenekli bir toprakta yer yer
iri çakıllar-taş parçaları varsa, bu taneler de suyun yukarı hareketini
engeller-yavaşlatır, çakılın alt yüzünde kalış birikintileri m eydana gelir.
A yn ı olay toprak yüzünde serpilmiş çakılların alt yüzünde de oluşur.
H atta kireç birikintileri kılcal boruların ucunda daha fazla olur ve to p 
rak içine doğru uzanan kireç çıkıntıları belirir. Bunlar biık a ç santim 
lik sarkıt biçim li çıkıntılardır. B öyle bir çakıl ele alındığında, üst yü zü 
nün düzgün

yu vaılak, alt yüzünün konik, kireç çıkıntıları nedeniyle

balık dişine benzer bir görünüşte olduğu görülür.
4 . Sütun (kolum ner) kaliş. Topraktaki kapiler çatlaklar dikey
yön d e birbirine paralel olarak uzanıyorsa, kireçli su bu yolları daha
çok kullanır, ya da zamanla kendine böyle bir y o l açar. B u çatlaklar
boyunda, buharlaşmanın etkisinin hissedilmeye başladığı bir derinlik
ten itibaren önce küçük yum ru kalişler belirir, daha yukarılaıa doğru
bu yum rular büyüyüp birleşerek önce dikey yum ru dizileri halini alır,
daha sonra bunların birleşmesi ile kaliş sütunları (kolum n’ ler) oluşur.
Bunları adeta toprak içinde oluşmuş sarkıtlara benzetmek m üm kün
dür. Yalnız burada kireci oluşturan suyun hareketi aşağıdan yukarıya
doğrudur. H albuki normal mağara saı kıtlarında yukarıdan aşağıya
dam layan sular sarkıtları oluşturmaktadır.
Yukarıda açıklanan dört yeıaltısu yu kaliş tipi, gerçekte birbirini
tam am layan, bir oluşum sürecinin farklı evreleridir. B una göre, kaliş
oluşumu toprak içinde yum ru kalişlerle başlar, bu sırada yüzeyde de
yüzeysel bir kaliş katm anı belirm eye başlamıştır. Zamanla yu n n u ka
lişler sütun kalişlere dönüşür, yüzeye doğru kalınlaşan sütun kalişler,
yü zey yakınında birbirleri ile ve yüzeysel kalişle bütünleşerek yüzeyde
daha sürekli ve kalın bir kireç tabakası oluşm aya başlar. Bu, sert
kaliş oluşumuna gid iştiı.
5. Sert kaliş. Y ukarıdaki gelişimin son evrelerinde, uzun süren kalişleşme sonunda bütün kaliş tipleri kaynaşarak ve toprak içine d oğıu
kalınlaşarak, yüsey altında 3 -4 m etreyi bulabilen çok sert ve yoğun bir
kaliş katm am oluşur. Y üzeydeki bu kalın ve yoğu n katm an topraktaki
kapiler su hareketini büyük ölçüde önlediği için, oluşumun fiilen sona
erdiği söylenebilir. Toprak adeta yeraltısuyunun buharlaşmayla k a y
bını önleyen bir kabukla kaplanmış olur. Bu kabuk, çevre koşullarında
önem li bir değişiklik olm adığı sürece biçim ini koruyan bir yerşekli sis
tem i oluşturur. Gerçekten Çukurovada özellikle A lt Pleyistosen sonları
ve Orta Pleyistosende b öyle bir sert kaliş örtüsü oluşmuş ve bölge je o 
m orfolojisine egemen olmuştur. Bu dönem i bugünden ortalama 500-800
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bin yıl (C tipi) öncesine koym ak mümkündür. Özellikle bu tip kalişleıin
yaşlandırılma sının bu bakım dan önem i çoktur. Çünkü daha sonraki
Pleyistosen evrelerinde daha kısa ömürlü kaliş oluşumları görülmektedir
(A ve B tipleri).
Yağmur

kalişleri

6 . Katm an kalişler. Oluşumu yukarıda açıklanmış olan yeraltısuyu
kalişleri, genellikle geçirimli bir zeminde, kaynağı toprağın derinlerinde
olan ve dikey yönlü bir kapiler yükselm e gösteren sulara bağlı olduğu
halde; yü zey altındaki bölüm ü kısmen geçirimli kum ve çakıllardan
oluşan, ancak derinde bir kil katm anı ihtiva eden alüvyal arazide, y a ğ 
mur suları, yağm uru izleyen dönem de topraktaki kireci de eriterek derin
lere sızarsa, kile rastladığı yerde bu hareketi engellenir. Y ağm ur kesilip
yü zeyde buharlaşma başlayınca, yüzeye doğru kapiler harekete geçen su
içindeki kireç, kısmen kilin süzgeç etkisi altında çökelerek killi katm anın
üzerinde bir kaliş katm anı halinde birikir. Onun için, bu kalişte yum ru
ya da sütun görüntüsü yoktur, kaliş yukarıya doğru yani ir: göze
nekli kayaç içinde devam etmez. Y ağm ur kalişi katm anı, yeraltısuyu
kalişinde olduğu gibi killi katm anın alt yüzünde değil, daha çok üst
yüzü düzeyindedir. Kalişin ve killi katm anın altında ve üstünde başka
kaliş görülmez. Başka bir sözle, yeraltısuyu kalişleri dikey yön d e, ya ğ 
mur kalişleri yatay yön d e gelişmiş oluşumlardır. Y ağm ur kalişi katm an
ları toprağın içinde genellikle 2 0 -3 0 cm . kalınlıkta, v e yüzeyden az d e
rindedir.
Bataklık-sığ sıı kalişleri
7. İnce katmanlı-laminer kaliş. Y ü zey i oluşturan killi bir zemin üze
rinde, yağm ur suları derinlere sızamadığı için, yü zeyde birikirler. Bura
larda yağm urlu m evsim de kireçli sular bataklık ve sığ sular halinde b i
rikmişse, yağışsız-sıcak dönem de suyun yüzeyden bulı allaşması sonucu
önce suda kireç konsantrasyonu başlar, sonra suyun dibinde ince kat
manlar (laminalar) halinde kaliş birikmesi olur. Olay devam ederse bu
ince katm anlar kalınlaşarak, gölsel bir d epo görünüm ü kazam ı. Bazı
gözlem cilerin kaliş oluşumunun gölsel çökelm e sonucu olduğunu savun
masının nedeni bu tip kalişler olsa gerektir.
Oluşum evrelerine göre kaliş tipleri
Kalişleriıı oluşum sürecinin niteliğine göre farklılıklar gösteren
çeşitli tipleri olduğu gibi, zam an içinde değişen ortam koşulları
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ya

(la

alan içinde

farklılıklar

göstcıen zemin koşullarına

farklı tipleri belirm ektedir. Aslında

bu tipler farklı oluşum

göre de
süreci

tiplerinin (1 -7 numaralı tipler) çeşitli düzenler içinde, zaman içinde
üstüste ya da alan içinde yanyana gelmesinden oluşan tiplerdir (A -C
tipleri). Gerçekte oluşum evrelerine göıe farklılıklar gösteren bu kaliş
sistemlerinin p ekçok örneği bulunur.

Sadece, burada ençok görülen

ü ç belirgin tip örnek olarak verilecek. Diğer ara tipler, araştırıcıların
karşılaşacağı m odeller olarak, onların incelemesine bırakılmalıdır.
A - Tek dönemli kaliş. Bir akarsu sekisi, kıyı sekisi ya da kısa öm ür
lü bir göl tabanı gibi, tek dönem li bir yerşekli oluşumunda, toprak için
de tek dönem li bir kaliş oluşumu görülebilir. Çevredeki başka yerşekli
birimlerinde benzer ya, da farklı başka kaliş oluşumları gözlenebilir. Bu
tip kalişler özellikle farklılaşan ortam koşullarını gösterm ek bakım ından
önemlidir.
B - Çok dönemli kaliş. Bazı durumlarda ortam koşulları bazı salınımlar, ya da dönem lilik içinde uzunca bir süre devam etmiş ise, örneğin
bir yerde giderek kalınlaşan bir alüvyal yığılm a varsa, ya da kalınlaşan
bir kolüvyal toprak örtüsü, bir birikinti konisi m evcutsa, orada üst üste
dizilen top ıa k v e tortul katmanlarının, eski topografya yüzeylerine göre
oluşmuş ve )<eni gelen tortullar altında fosilleşmiş birçok kaliş katmanı
gözlenir. Bu katm anlar değişen çevre koşullarına göre farklı, ya da de
ğişmeyen çevre koşulları altında benzer olabilir. Örneğin Yakapınar
(Misis)in hemen güneyinde eski asfalt y o l kenarında, K ızıl dere’ nin yaııııtısında üst üste yığılan alüvyal depoların katm anları arasında 4—5
adet çok dönem li kaliş oluşum u gözlenebilmektedir.
C - Fazla hızlı değişm eyen je o m o ıfo lo jik koşullar altındaki bir
yüzeyde, kaliş oluşumu uzun süre devam etmiş ise giderek kalınlaşan
bir sert kaliş m eydana gelir. Buna da uzun süreli kaliş oluşumu denile
bilir.
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