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G iriş

Kızılırm ak ile Delice Irmak arasındaki bölüm, İç Anadolu’
nun özelliklerini gösterir. Ortalam a olarak ıooo metrenin üstünde,
kuzeyde, 1300 metreye yaklaşan K oçubaba dağı, bunun hemen
güneyinde 1700 metreye ulaşan Denek dağı, bölgenin güneyinde
1500 metreye varan Böbrek (Böhrek, Behrek) dağı (1) ve nihayet
en güneyde 1400 metrenin üstünde olan Çelebi dağı ile yüksek avarazı meydana getiren saha, her iki ırmağın yakınında 650-700 met
reye kadar alçalır.
Bölge, Kızılırm ak, Delice ırmak, Çoraközü, Kılıçözü, Acıöz
gibi akarsularla ve sayısız kuru derelerle yarılmış, parçalanmış geniş
bir plato sathıdır.
Bölgenin sınırı, batıda Kızılırm ak, doğuda Delice, güneyde
Acıöz vadileriyle çevrilir. K uzeyi ise, yüksek plato sahasını ihtiva
eder. Gayet tabiidir ki, yukarda zikretmiş olduğum bu sınırlar, ge
rek avarız, iklim ve bitki örtüsü, gerekse insan yaşayışı bakımından
kesin bir sımr sayılamaz; itibarî bir sınırdır. Kızdırm ağın doğusun
da mevcut olan şartlar, batı tarafında da müşahede edilir. Aynı
durum, Delice vadisinin doğu ve batı taraflarında da görülür.
* Bu çalışm a 1958-1961 de yapılm ıştır.
1: 200 .000 ölçekli h a rita d a “B ehrek” d a ğ ı; 1: 500 .000 ölçekli T ürkiye h a ritasın d a
“B öbrek” dağı olarak yazılıdır. G ra n itlerin şekli böbreğe benzediğinden civar halk hem
böbrek, hem de böhrek ism ini kullanıyorlar. Y azım da B öbrek’i uygun b u la ra k kullandım .
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Bu bölgenin işlenmesinde, kolaylık sağlamasiyle sözü geçen
sınır kabul edilmiştir. Bizim vazifemiz, bu sınır içerisinde bölgenin
coğrafi özelliğini meydana çıkarmaktır.
Ancak Kırıkkale gibi bir çekici merkezin bulunması, bölgeyi
hayli uzak çevresinden tefrikte önemli bir rol oynamaktadır. Bugün,
nüfusu 42 .000 i aşan bu şehir, civar köylerden işçi çekmekle kalma
mış, eski bir ilce merkezi olan Keskin’i de tesir alanına dahil etmiş
tir. Bir zamanlar Kırıkkale, Delice, Çiçekdağı ve K am an, Kırşehir
sancağının Keskin kazasına bağlı iken, bugün, bu saydıklarımız
müstakil birer ilçe merkezidir.
Sahamızda en yeni ilçe merkezi olan Delice, eski bir iskân sa
hası olmasına rağmen, henüz gelişmesi yavaştır.
Köylerin dağılışı haritasına bakacak olursak, akarsulara ve
kaynaklara bağlı olarak, köylerin sık olduğunu görürüz. Bilhassa
meyve ve sebzecilikle geçinen köyler için sulamanın değeri büyük
tür. Buna mukabil, tahıl ziraati ile geçinen köylerde yağış, en önem
li unsurdur. Yağışın az olduğu, kuraklığın hüküm sürdüğü seneler
de halk, çok sıkıntı çeker. Ö yle ki, buğdayın yetişme devrelerinde
-bu arada bilhassa ilbaharda- çiftçinin bütün ümidi göktedir. Bu
sebepten tahılcı köyler fakirdir.
Bölgede yer yer, mevcut olan volkanik alanlarla, bağ alanları
arasında yakın bir münasebet mevcuttur. Üzüm , başta Hasandede
olmak üzere, bağcı köylerin geçim kaynağını teşkil eder. Elde edi
len mahsulün bir kısmı; Ankara ve Kırıkkale ile civar ilçelere yaş
üzüm -sofralık- olarak gönderildiği gibi, bir kısmı da şaraplık olarak
gönderilir.
Sebzecilik son zam anlarda önem kazanmıştır. Bilhassa, A nka
ra ve Kırıkkale gibi büyük istihlâk merkezlerinin mevcudiyeti seb
zeciliği geliştirmiştir. Hasandede, Ahılı gibi köylerde her çeşit sebze
yetiştirilir, halkın başlıca geçim kaynağını teşkil eder.
Bir diğer gelir kaynağı da yetişme şartlarının bulunduğu böl
gemizde tiftik keçisidir. Tiftiğin yapağısı için, İstanbul ve Ankara
tüccarları daimi temas halindedirler.
işte, başlıca ürünlerini saydığımız bu alanın incelenmesi, îç
Anadolu’nun bir kısmının tanınmasına olduğu kadar, hemen yanı
başında olan Ankara’nın coğrafî yönden, daha yakından tanınma
sına da hizmet edecektir. Bu bakımdan bir coğrafyacı için ilgi çeki
ci konudur.
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I. B Ö L Ü M : FİZİKİ C O Ğ R A F Y A
A- Yeryüzü Şekilleri

İnceleme sahamızın bütünü, yeryüzü şekilleri bakımından,
akarsular (Kızılırm ak, Delice), özler (Kılıçözü, Acıöz, Çoraközü...)
ve sayısız kuru dereler (baharda akışı olup, yazın kuruyan) yani
bir takım vadiler tarafından parçalanmış bir plâto ve bunların üzerinde yükselen tepeler (K oçubaba, Denek, Böbrek, Çelebi dağ
ları) den ibaret olmak üzere, bölgeyi üç kısımda incelemek mümkün
dür.
i - V adiler:

Vadiler, şekil ve önem bakımından üç kategoriye ayrılabilir:
Birinci kategoride, geniş tabanlı oluk vadiler; İkincisi, tabanı daha
dar ve genişliği daha az olan ve birinci gruba bağlanan özler; üçüncüsü, bu birinci ve ikinci kategorinin yam açlarını dilimliyen ku
ru vadilerdir. Bunlar esas itibariyle sahamızdaki vadilerin üç yaş
lık safhasına tekabül ederler.
a- K ızılırm ak V ad isi:

Uzunluğu 115 1 km. olan Kızılırm ak güney-kuzey istikametin
de akmakta olup, sahamızdaki kısmı takriben 82 km. uzunluğa sa
hiptir. Tabanda genişliği, m uhtelif yerlerde değişmekte, Alcıyeniyapan köyü civarında 3800 m., Köprüköyde 200 m., Esatmüminler ve Hasandede köyleri yakınında 3000 m., Kırıkkale civarında
ise 4200 m. dir.
Güneyde, K aldırım köyünden K öprü köyüne kadar devam
eden kısımında ırmak, oligosen jipsli seri içerisinde geniş bir yatak
ta, menderesler çizerek akar. A lüvyal yatağın orta kısmında K ızılır
mak kollara ayrılmış ve arada kum adacıkları teşekkül etmiştir. Bu
kısımda vadi tabanının plâto seviyesinde genişliği, K aldırım köyü
yakınında 1400 m., Deveci geçiti mevkiinde Akkoşanözü ile birlikte
5000 m. dir (Harita: 1 R esim :ı).
Vadinin Alcıyeniyapan köyü kısmında yam aç yükseklikleri,
batıda 900 m. den başlamakta olup, ırmak yatağında 750 metreye
iner. Doğuda ise, 750 m. den başlayıp Çelebi dağı ile birlikte 1000
metreye varır. Irm ağın bu kesiminde yam açları, simetriktir. (Pro
filler).
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V ad i derinliği ise, Killik tepe-Alcıyeniyapan arasında 125 m.,
Karakeçili civarında 100 m. dir. Burada vadi, 750 m. yükseklikte
aktığına göre, 125 m. kadar derine gömülmüştür. Irmağın her iki
tarafında 800-850 m. yüksekliğe varan (nisbi yükseklik 50-100 m.)
muntazam sekiler, hafifçe eğimli ve çakıllardan, sıkı çimentolu kong
lomeralardan ibarettir.
Köprüköy civarında ırmak, jipsli marnları kateder. Burada
nehrin doğu ve batı taraflarında 775-800 m. yükseklikte (nisbi yükseklik
25-50 m.) yine sekiler bulunur. Bu kısımdan itibaren ırmak, Böbrek
dağı granit kütlesi içinden akarak, dar bir boğazdan geçer ve 700
m. eşyükseklik eğrisini takip eder.
Köprüköy ile Esatmüminli arasında Kızdırm ağın yatağı, K a l
dırım ile Köprüköy arasındaki kadar bir genişlik göstermez; bilakis
yukarıda işaret ettiğimiz gibi dar bir boğaz manzarasındadır. K öprüköy’de bu genişlik, takriben 200 m. dir. Doğuya doğru çizmiş ol
duğu kaviste ise, 300-400 m. yi bulur.
Y am aç yükseklikleri, batı ve doğuda 850 m., vadi derinliği ise
50 m. dir. Irm ağın her iki tarafında yam aç yüksekliklerinin ayni
değeri ihtiva etmesi, burasının da simetrik oluk vadi tipinde oldu
ğunu gösterir. Esatmüminliden sonra vadi yatağı, tekrar genişler
ve bu kısımda K ızılırm ak 650 m. de akar.
Esatmüminli ile Yahşihan arasındaki bölümde genişlik, Hasandede köyünde takriben 3000 m., Kırıkkale civarında ise 4000 m.
dir. Yam aç yükseklikleri 750-800 m. arasında değişmekte, vadi
derinliği ise H acılar köyünde 100 m., Bahşılı’da 75 m. dir. V adi
yam açları, izah ettiğimiz kısımlarda olduğu gibi burada da simet
rik oluk vadidir.
Arazinin yapısı ise, yeniden değişmekte (eosen flişi ve oligosen
serisi) ve bu yapı ile ilgili olarak meydana gelen çukur alan, bu çu
kur alan içersinde vadinin kendisi, yüksek olmayan dik seki kenar
lan ile tahdit edilmiştir. Esatmüminli ve Yahşihan böyle birer seki
üzerinde bulunuyorlar.
Yahşihan’da iki seki seviyesinin mevcudiyeti, gerek karayolu
ve gerekse demiryolu ile seyahat edildiğinde bariz olarak görülür.
Bu sekilerden alt seki, takriben 725 m ., üst seki ise 750 m. (nisbi yük
seklik: 25-50 m.) yüksekliktedir. Bölgede K ızdırm ağın ve delice’
nin sekilerine Chaput, Baykal ve Erol, etüdlerinde işaret etmişler
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dir. Bu araştırıcılara nazaran, sekilerin yaşı pliosen sonu ile kuaterner başıdır (2) (Harita: 2).
Yahşihan ile Kalecik istasyonu arasında tekrar daralmakta olan vadinin genişliği, bazı yerlerde 200-300 m., bazı yerlerde ise
600 m. ve vadi derinliği de 150 m. ye varmaktadır.
Irmak istasyonu yakınında serpantin ve radyolaritlerden ge
çen Kızılırm ak, Yahşihan civarında gri ve yeşil renkli eosen flişini
kateder. Bu fliş, bazen oldukça kalın marnlıdır.
V ad i yam açları ise burada, yukarıda ifade ettiğimiz son kısım
larda görülmeyen bir şekil arzeder. Bazı yerlerde, doğuda, dik bir
yam aç ve karşısında yamaçsız bir kısım, başka yerlerde, batıda dik
bir yam aç ve karşısında yine yamaçsız bir kısım dikkati çeker. Bun
da jeolojik yapı, yani serpantin ve radyolarit’in gerek K ızılırm ak
vadisinin şeklinde, gerekse yan derelerin bulunmasının da rolü ol
muştur. Radyolaritli kısımlar, yan dereler tarafından daha kolay
parçalanmış, esas serpantin, dik cidarlar hasıl etmiştir. Asıl aşın
dırıcı rolü, K ızdırm ağın kendisi oynamıştır, işte, burada vadi ya
maçlarının diğer kısımlarda görüldüğü gibi simetrik olmadığını,
buna mukabil asimetrik olduğunu müşahede ediyoruz.
%

Bu kısımdan itibaren Kızılırm ak, inceleme sahamızı terkeder.
b- Delice V ad isi:

Asıl uzunluğu 308 km. olan Delice ırmağının sahamızda kalan
kısmı takriben 42 km. dir. Delice’nin yatak enliği de K ızılırm ak
gibi bazı yerlerde daralır, bazı yerlerde genişler. Kılıçözü ile bir
leştiği Kavşak mevkinden, Delice ilcesine kadar olan kısmında vadi
tabanı geniştir. Burada (Kavşak mevkii) ve Çerikli civarında 3 km.
lik bir değer gösterir. Irmak, oligosen jipsli seriyi katederek yatağını
kolayca aşındırmıştır; bunda yan derelerin rolünü de saymak lâzım 
dır. V ad i yam açları simetriktir ve yüksekliği doğu ve batıda 650 m.
den başlar, 750 m. de son bulur. Delice ilçesi yakınında vadi derin
liği 100 m. dir.
i E rol, “ Seki, b ü tü n çevrede b u lu n d u ğ u n a göre teşekkül sebebininde b ü tü n bölgeye
şam il olabilecek b ir a m il olm ası lazım dır. Böyle b ir am il, y a to p ta n b ir yükselm e, yani kai
d e seviyesinin alçalm ası veya klim atik b ir değişme olabilir. Sekinin yaşını k a ti olarak tayin
edebilecek vesikalar olm adığına göre, klim atik değişm e h ak k ın d a b ir şey söylenem ez, fa
k a t son z am an a k a d a r (pliosen sonu) yükselm e ham leleri y a p an bölgeden d a h a yeni b ir
yükselm e beklenebilir” dem ektedir. (E rol: A n k a ra güneydoğusu...... s: 77).
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Irmağın Delice ilçesinden, Karaköseli köyüne kadar devam
eden bölümünde vadi tabanı daralarak bir kilometrelik bir genişlik
gösterir. Karaköseli köyü civarında ise bu değer, 800 m. dir. Y atağı
kuaterner’e ait eski alüvyonlardan ibarettir. Kasabanın yakınında
ırmağın her iki tarafında sekiler görülür. Takriben 675 m. yüksek
liğe (nisbî yükseklik 25 m.) sahip olan bu sekiler, çakıl ve kumlar
dan ibarettir.
Yam aç yüksekliği 650-750 m, arasında, vadi derinliği ise, Diairi köyü civarında 100 m. dir.
Sahamızdaki bölümünde Delice 650 m. yükseklikte akan geniş
tabanlı bir oluk vadidir. Karaköseli köyü yakınında, bölgemizi terkeder ve kuzeyde K ula köyünde Kızdırm ağa karışır.

c- Özler:
Sahamızda “öz” sulu susuz, küçük veya nisbeten büyük dere
lere verilen isimdir. (3). Halk arasında kullanıldığı gibi, 1: 200. 000
ölçekli Keskin paftasında da akarsular ve kuru dereler “öz” ile ifade
edilmiştir: Meselâ. Çoraközü, Kılıçözü, Acıöz, Değirmenözü.... gibi.
(H arita: 1).
K ılıçözü

ve

Acıöz:

Kılıçözü, Delice ırmağının; Acıöz ise, K ılıçözü’nün koludur.
Bölgenin güneyinde, takriben 30 km. uzunluğu olan Acıöz,
Çelebi dağından çıkarak M erdanali köyü yakınında Kılıçözüne
karışır.
Kılıçözü, K am an kuzeyinde Değirmenözü ismi ile doğarak,
Merdanali civarında Acıözü alır ve güney-kuzey istikametinde ak
makta iken, yönünü kuzeydoğuya doğru değiştirir, Hanyeri köyü
civarında Darıözünü ve K araova köyü yakınında da doğudan ge
len M anahez çayını alarak Kavşak mevkinde Delice’ye karışır. Uzunluğu takriben 76 km. sahamızdaki kısmı 54 km. dir.
Her ikisinin vadi tabanı genişliği, Delice’ye yaklaşır. Acıöz,
M erdanali köyü civarında 800 m .; Kılıçözüne karıştığı yerde 1400
m. dir. V adi derinliği ise, bu kısımda 75 m. dir.
3
Ö z ’ü n karşılığı, T ü rk çe Sözlük’te d e re ’dir. B undan başka, halk ağzında çeşitli anlam ları vardır. 1- Sulu, susuz, ufak ve büyük dere, çay. 2- G eniş ve büyük hendek. 3- Bos
tan , bağ, bahçe. 4- ik i tepe arasındaki düzlük veya çukur yer 5- T a rla . 6- D üz ve otlu m er’
a. (T ürkiye’de H alk A ğzından Söz D erlem e D erg. C : 3. İsta n b u l, 1947).

M e v z İİ C o ğ r a f y a

Y önünden

K ir ik k a l e - K e s k İ n v e

D e l ic e

225

Kılıçözünün Hanyeri mevkiinde genişliği 2 km. ; Mermekar
köyü yakınında 600 m. dir. V adi derinliği de Eşekyalısı’nda 50 m.
dir.
V ad i yam açları, 750-850 m. arasında değişen yüksekliğe sahip,
dik olmıyan ve simetrik bir şekil arzeder; tamamen alüvyonlarla
kaplı bulunan vadi, 75 m. derinliğe gömülmüştür.
Çoraközü:

Çoraközü (4), K ızdırm ağın doğudan karışan bir koludur. T ak 
riben 48 km. uzunluğa sahip, kaynak kısmında 900-1000 m. yük
seklikte, Kızdırm ağa karıştığı yerde ise, 750 m, de akmaktadır. G e
nişliği bu kısımda 4 km., orta yerlerde 1, 5-2 km., nihayet yukarı
kısmında 600 m. kadardır.
V adi derinliği ise, aşağı M ahm utlu’da 125 m., Balışıh istas
yonunda 100 m. ve İzzettin köyü civarında takriben 50-75 m. dir.
Doğu-batı istikametinde akan Çoraközü, güney tarafında oli
gosen jipsli seriyi, kuzeyde ise kaynaktan itibaren Balışıh’a kadar
yine oligosen jipsli seriyi, Balışıh ile K araçalı ve Ulaş arasında gra
nitleri ve nihayet buradan Kızdırm ağa döküldüğü yere kadarki
kısmında tekrar jipsli seriyi katetmektedir. Böylece farklı bir gös
terir. K uzey ve güney yam açları yer yer yağm ur suları ve selciklerle yarılmış “ Dilimli bayır-Badlands” şeklini almıştır. V ad i boyun
da yapılacak bir gezide bunları müşahede etmek mümkündür (Re
sim: 2). Bilhassa Kırıkkale kuzeyi, çullu, Işıklar, Balışıh’da güzel
örnekleri vardır. Buchardt’ a göre (5) vadi bir senklinal, kuzey ve
güneyindeki avarız da birer antiklinaldir.
H aritaya bakacak olursak her iki akarsuyun (Kılıçözü ve Ço
raközü) birbirlerinin aksi istikamette aktıklarını görürüz. Bu hal,
subölümü çizgisinin iki akarsu şebekesini ayırması ve avarızın yük
sek kısımlarının, birisinde doğuda, diğerinde ise batıda bulunması
ve akarsuların da eğimi takip ederek akmasından ileri gelmektedir.
4 Ç oraközü, 1 /200 .000 ölçekli K eskin paftasında ve 1 /800 .000 ölçekli jeoloji h a ri
tası» A nkara paftasında, “Ç o ru h ö zü ” olarak yazılm ıştır. O civardaki köylerde yaptığım ız
gezide köylüler, ırm ağın ism inin “ Ç oraközü” o lduğunu söylediler. A raştırm alarım ızda
ırm ağın, tuzlu- jipsli form asyondan çıktığını gördüğüm üzden, e tüdüm üzde “ Ç oraközü”
n ü kullandık.
5 B u c h artd t: O rta A n a d o lu d a 1/10 0 .0 0 0 ölçekli jeolojik h a rita ... Bak: Bibliyoğrafya
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incelem e sahamızdaki akarsuları gördükten sonra, şimdi de
kuru vadilere kısaca temas edelim:
d- K u ru V ad iler:

Sayıları bir hayli çok olan kuru vadiler, doğuda Delice’ye, ba
tıda Kızdırm ağa, kuzeyde Çoraközüne, güneyde ise Acıöz ve K ılıçözüne varm aktadırlar. Bölgede, bellibaşlı iki merkez etrafında
-kuzeyde ve güneyde- toplanmış olan bu vadiler her tarafa doğru,
adeta yıldızvari inerek platoyu parçalar.
Bu vadilerin yaşı, gençleşmeden (üst pliosenbaşı) sonra ve pla
to sahasının yükselmesini müteakip de aşındırmaya başlamışlardır.
Bugün, iklimin tesiri ile ilkbaharda akışı olan, yazın ise tamamen
kuruyan vadilerdir. Ekserisinin boyu kısa, eğimi çok, ilkbahar yağış
ları ile (çevresinde bitki örtüsü ve ormanın bulunmamasından do
layı) akışı hızlı ve biriktirdikleri maddeler de pek fazladır.
Bölgede kuru vadilerden en kısa boylusu, Esatmüminli köyü
güneyinde ve 800 m. uzunluğa sahiptir. En uzunu ise, kuzeyde ço
raközüne varan ve Sorsavuş köyünde üç kol halinde birleşen kuru
vadinin ikinci koludur ve uzunluğu 20 km. kadardır.
Bu vadilerden, bilhassa Çoraközüne ulaşanların taban ve ya
maçları üç tipte incelenebilir: Birinci tipte olanların taban ve ya
maçları bariz şekilde teşekkül etmiştir (Şekil :ı). ikinci tipte vadi
ve yam acı, birbirinin devamı gibidir ve oldukça yayvandır. Mese
lâ Işıklar köyü böyle bir vadide kurulmuştur Şekil: 2).
Ü çüncü tipte ise, vadi yam açları zikzaklı olarak birbirine girmiş
bir durumdadır (Şekil: 3).
Bu tipleri diğer kuru vadilerde de görmek mümkündür. Sa
hamızdaki vadileri yaşlarına göre de tesnif etmek kabildir:
Genç V ad iler:

Bölgedeki kuru vadilerdir ve arazinin yükselmesinden sonra
meydana gelmişlerdir, ilkbaharda akışı olup, yazın tamamen ku
rudurlar.
Y aşlı V ad iler:

Bunlar, Çoraközü, acıöz ve Kılıçözü vadileridir. Gerek yapıya
ve gerekse avarızın eğimine tâbi olarak akarlar.
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Daha Y aşlı V ad iler:

K ızılırm ak ve Delice’dir. Bunlarda bölgenin umumi meyiline
göre kuzey-güney istikametinde akarlar.
Bölgede ayırdığım ız bu durumlarına nazaran vadilerin yaş
larının pliosen sonu ile dördüncü zam an olduğu söylenebilir. Chaput “büyük vadilerin kazılması ve bu vadiler içinde eski alüvyon
ların teşekkülü, hiç şüphesiz dördüncü zam ana girer.” Erol ise, “hav
za dolgularının boşalması ve genç vadilerin kazılması en erken üst
pliosenden itibaren başlamış olm alıdır” der. Bunlara ilave edilecek
bir husus da sahada yükselmenin devamlı olmadığı, Kızılırm ak ve
Delice boyundaki sekilerin mevcudiyetinden anlaşılıyor.
II- Platolar:

Bölgemiz, kuzey Anadolu dağları ile Güney Anadolu dağları
arasında bulunan Iç Anadolunun bir kısmını teşkil eder. Buranın
K ızılırm ak ve Delice gibi başlıca akarsularla ve sayısız kuru vadi
lerle parçalanmış tersiyer yaşta ve ortalama yükseltisi (6) ıooo m.
olan bir plato sahası olduğunu yukarıda zikretmiştik.
Doğu-batı istikametinde çizilen bir profil sahanın bir aşınma
yüzeyi ve bunun da Kızılırm ak, Delice ırmak, Porsuk, Cevizli, K a 
ranlık dere, Arbiçli dere gibi bir takım vadiler tarafından yarılmış,
parçalanmış bir plato sahası olduğu müşahede edilir (profiller).
Sahada umumiyetle oligosen jipsli seri ile eosen flişi ve bunların
arasında granitler yer alır. Bu granitler bazı alanlarda bir tepe ha
linde satha çıkmış (Böbrek dağında olduğu gibi), bazı yerlerde de
düzlükler halinde bulunuyor. Sebebi, tahminen eski peneplenler
dalgalı idi; bazı yerler düz, bazı yerler de tepelik kaldı (Bk: Kesit
ler).
İnceleme sahamız, umumiyetle kıvrım lıdır; kuzeydoğuda Y ücel’in tesbit ettiği senklinal ile Buchardt’ın Çoraközü senkilinal va
disi ve bunun iki tarafına tekabül eden, K oçubaba ve Zeleatyakası
antiklinali ile Denek dağı antiklinali, kıvrımlı yapıya delildir.
Oligosen jipsli seri ise sahada çok geniş alanı işgal eder; kuzey
doğuda Karaköseli köyünden, güneybatıda karaağaç köyüne kadar
devam eder. Bu seriyi kateden derelerin suları acıdır.
6 O rta la m a yükselti: P rofillerin gösterdiği h ak im yükseltidir.
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Bölgede bulunan bir diğer seri, eosen flişidir. Umum iyetle yu 
varlak çakıllardan teşekkül etmiş olup, bazen oldukça kalın marn
ları ihtiva eder. Bu gibi kalın marnlara, M ahm utlar Şarklısı köyü
civarında rastlamak mümkündür. Kuzeyde bu fliş Yahşihan ile
K eçili köyü arasında, Çoraközü güneyinde Ahılı civarında ve K a 
zıklı ile Ceritkale köyleri arasında kuzey-güney istikametinde uzanır
(H arita: 3).
A z bir sahayı işgal eden kalkerlere kuzey batıda Hacıbalı Şark
lısı köyü batısında, K avlak ve Olunlu köyleri ile Ceritmüminli ara
sında, Keskin batısında, kuzey-güney istikametinde ve Çelebi da
ğının güneyinde rastlanır.
Serpantin-radyolaritlere ise, Kızılırm ak batısında K ılıçlar ile
Yahşihan, Seyifli ile Kaşım ağa arasında uzanır. K ılıçlar ile Y a h 
şihan arasında demiryolu serpantin kütlesini kuzeyden geçer. Bura
da Kızılırm ak vadisi dar ve dik bir durum arzeder (Harita: 3).
Eosen flişi ve oligosen serisi kıvrımlıdır; Baykal “fliş, hemen
her yerde kıvrımlıdır ve oldukça sık değişen yatımlar, umumiyetle
30-40 derecedir” der. Bu kıvrımlı yapı aşınma yüzeyi tarafından
kesilmiş, mevcut akarsularda bu sathı parçalanmışlardır; yükseklik
leri takriben 1000 m. kadardır.
Platoların yaşı hakkında Chaput Tetkik Seyahatleri kitabında
“Ankara civarındaki yaylaları sayarak (yani platoları) böylece Galatya yaylaları çok yerde neojenden önce tesviye edilmiş olan satıh
lardır.” Aynı eserin 278. satfasında ise “miosen itikal satıhlarının
daha yakın zamanlara ait modlelerin teşekkülü esnasında yeniden
işlenmiş” olduğuna işaret eder. Louis, Türkiye coğrafyasının esas
ları isimli yazısında (sayfa: 180) “tesviye hadiselerinin neojenin baş
larına kadar büyük bir ehemmiyeti haiz olması icabetmektedir”
dedikten sonra, sayfa 200 de “havza kuşaklarında neojen tablaları
yer yer baki kalmıştır. Bunların kenarları komşu dağlara doğru az
veya çok yüksekselmiştir. Fakat, bu neojen tablaları umumiyetle
sular tarafından parçalanmış ve çok küçük bakiyelere kadar aşmdırılmıştır.”
Görülüyor ki, bu mülliflere nazaran platolar, neojenden önce
teşekkül etmiş ve tesviye edilmiş, daha sonra, kuaternerde vadiler
tarafından parçalanmıştır.
Bölgede, granitlerin bazı yerlerde bir tepe halinde satha çıkmış
olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Platolar üzerinde yükselen avarız
sahada dağları teşkil eder (H arita: 2, 3).
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3 - Platolar Ü zerinde Yükselen A varız:
a- Bunlardan, kuzeyde K oçubaba dağı 1300 m. yükseklikte,
kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanır. Takriben 4 km. geniş
lik ve 7 km. de uzunluğa sahip olan bu dağ, yayvan bir şekildedir.
Batı yam açları az meyilli, doğu yam açları ise, batıya nazaran
çok meyilli ve diktir; ayni zamanda bir takım kuru vadiler tarafın
dan parçalanmıştır. Y ap ı bakımından, oligosen jipsli seri üzerinde
bulunan K oçubaba dağı, etrafındaki kısım aşınmış ve sert unsur
satha çıkmıştır.
b- M ahm utlar Şarklısı ile Aydınşeyh arasında, kuzeydoğugüneybatı istikametinde uzanan Karagüney dağı 1441 m. (Keçikale tepesi) yüksekliğe sahiptir. Takriben 11 km. uzunlukta ve 5
km. genişlikte, kuzeybatı yam açları oldukça dik, güneydoğu yam aç
ları ise h afif meyillidir. Kuzeybatıda bulunan, Bulanık derenin yan
dereleri-bunlar kuru derelerdir-bu yam açlardan çıkar. Güneydoğu
yam açlarından ise, Bakla dere, Söğütçük dere, Değirmen dere do
ğar. Son iki dere Çoraközüne, diğerleri ise K ızdırm ağa ulaşır.
K aragüney dağı, yapı bakımından kısmen eosen flişi, kısmen
de jipsli seri üzerinde yükselmiş granit kütlesidir.
c- Çoraközü vadisinin güneyinde Keskin ile Beyobası arasında
Denek dağı uzanır. Bölgenin en uzun ve en geniş, yüksek silsilesini
teşkil eder. Takriben uzunluğu 30 km. genişliği ise 14 km. kadar
olup kuzeydoğu-güneybatı istikametindedir. En yüksek tepesi, Baydindede (1742 m.), bunu Yediler tepesi (1577 m.) ve K ırklar (1500
m.) tepesi takip eder. Bütünü ile girintili çıkıntılı, bazı yerlerde sivri
tepeler halindedir (Resim: 3). Doğu ve güneydoğu yam açlarından
çıkan sayısız kuru dereler, Kılıçözüne, batı ve kuzeybatıdan çıkan
lar ise çoraközüne ulaşırlar. Plato sahasında yükselen Denek dağı
da granitten ibaret bir kütledir.
d- Satha çıkmış bir diğer granit kütle de Kızılırm ak doğusun
da, Ankara-Kırşehir karayolunun kuzeyinde bulunan Böbrek dağı
dır. Görünüşü itibariyle granitler böbrek şeklindedir (Resim: 4).
Doruk kısmı, pek çok girintili çıkıntılı bir manzara gösterir. T akri
ben 14 km. uzunlukta ve 5 km. genişliktedir. En yüksek noktası do
ğu tarafında 1497 m. irtifaa sahiptir. Dağın yam açları bir hayli dik
tir. Buradan çıkan akarsular, batıda K ızdırm ağa ve güneyde Acıözüne dökülürler. D ağın yam açları simetrik bir durum arzeder.
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e- Nihayet, bölgemizin güneybatısında Çelebi bucağının ba
tısında Çelebi dağı bulunur. Takriben 7 km. uzunlukta ve 5 km.
de genişlikte, en yüksek tepesi 1489 m. (Büyükhodul tepesi) yük
sekliktedir. Yam açları dik olup, yalnız doğu yam açları h afif meyillidir.
Akarsular, Kızılırm ak ve acıözüne karışırlar. Y a p ı bakımından üst
kretaseye ait mermerlerden ibarettir.
f- Sahamızda yukarıda saydıklarımızdan başka talî derecede
olan tepeler, Keskin civarında A t tepe (1270 m.), dolomitik kalker
lerden, Dağsolakuşağı ile K açak ve K avurgalı köyleri arasında 1260
m. yükseklikte gabrolardan ibaret bir tepe, Seyifli ile Kaşım ağa
arasında kuzeybatı-güneydoğu istikametinde, uzanan üst kretase
kalkerlerinden ibaret Göztepe (1155 m.) dir.
Netice olarak denilebilir ki, bölgede bulunan bu dağ ve tepe
ler, plato sahasında, jipsli ve flişli serilerin arasında sert kısımlar
satha çıkmış hep birer sertgen (monadnock) durumunu almışlar
dır. Bu sertgenler, granit tepelerde bazen girintili-çıkıntılı ve yer
yer sivri tepeler halinde (Böbrek dağı), bazen de Denek dağında
olduğu gibi yayvan bir şekildedir. Bu granit tepelerin yaşını Chaput, Yahşihan civarındaki granitlerin eosen olduğunu kaydeder.
Bayramgil (7) (Buchartd’ın şifahi bilgisine göre) Ankara (Keskin)
granitini üst kretaseden genç olarak kabul etmektedir.
Üst kretase kalkerlerinden ibaret olan çelebi dağı ise daha yay
van ve yuvarlak bir durum arzeder.

B- İk lim :

Bölgemizin iklimini inceleyebilmek ve bir takım neticelere var
mak için, meteoroloji rasat (obsörvation) istasyonlarına ihtiyaç var
dır. Fakat maalesef burada ancak, yalnız yağış rasatı yapan bir is
tasyon mevcuttur. O da Kırıkkalede bulunmakta olup, 1953 yılında
kurulmuş ve bu yıldan itibarende yağış ölçmektedir. Bir yerin ikli
mi hakkında fikir verebilmek için, uzun senelerin rasatlarına ihti
yaç vardır. Bölgemizde bir yağış istasyonunun mevcudiyetiyle an
cak Kırıkkale’nin yağışı hakkında kısmen bilgi sahibi olabiliriz.
Bu durum karşısında yapılacak şey, sahamız Iç Anadolu bölgesine
dahil olduğuna göre, hemen yakınında bulunan meteoroloji rasat
7 B ayram gil, (O .)- P etrografi. îst. Ü niv. Y ay. F e n F ak. N o. 23 İsta n b u l, 1959.
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istasyonlarının verilerinden ve Iç Anadolu iklim tipinin karakter
lerinden faydalanarak ve kendi müşahedelerimizi de ilâve ederek,
sahamızın iklimini tanıtmaya çalışmaktır.
Bölgede yakın meteoroloji rasat istasyonları 1926 dan beri mun
tazam an rasat yapan Ankara ve 1929 yılından itibaren bugüne ka
dar çalışan Yozgat, Kırşehir meteoroloji rasat istasyonları mevcut
tur.
1 - Sıcaklık:

Yukarıda da işaret edildiği gibi, sahamızda yalnız Kırıkkale’
de yağış rasadı yapan bir istasyon bulunmaktadır; sıcaklık rasadı ise
yapılmamaktadır. Elde ettiğimiz verilerden istifade ederek bölge
nin mevsimlik sıcaklıkları şöyledir:
a. Y az:

35 yıllık ortalamalara göre (1926-1960) Ankarada en sıcak
aylar temmuz (23, 1 derece) ve ağustos (23, 3 derece) tur. Bölgede
ki diğer istasyonlarda da, bu iki ayı senenin en sıcak ayları olarak
görmekteyiz. Kırşehir (1929-1960), temmuz (23 derece), ağustos
(22, 8 derece); Y ozgat (1929-1960), temmuz (18,8 derece) ve ağus
tos (19 derece) dur.
Kırıkkale ve Keskin ziraat teknisyenliği tarafından verilen bil
giye göre, bu iki ilçede de, en sıcak aylar temmuz (Kırıkkale’de 22
derece, Keskinde 21 derece) ve ağustos (Kırıkkalede 23 derece, Kes
kinde 22 derece) a isabet etmektedir. Sıcaklığın yüksek değer gös
terdiği bu mevsimde artık yağışlar da görülmez ve kurak sayabile
ceğimiz devre başlar (G rafik: 1).
Y azın îç Anadolu’nun büyük bir kısmı, yüksekliğin 1000 met
reyi geçmesi ile, M arm ara ve K aradeniz kıyıları kadar sıcaktır.
M arm ara ve Karadenizde ortalama sıcaklık 22-24 derece arasında
dır.
b. K ış:

Kış mevsiminde î ç Anadolu kontinentalitenin tesiri altındadır
ve geniş sahalarında bu mevsimde sıcaklık O 0 civarındadır.
Ankara’da en soğuk ay ortalaması ocak’ta (-0, 7 derece), K ır
şehir’de (-0, 7 derece), Y ozgat’ta (-2,“7), Kırıkkale’de (-0, 8 derece),
Keskin’de (-0, 7 derece) dir. (G rafik: 1).
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Kışın karaların denizlere nazaran daha soğuk olması sebebiyle,
îç Anadolu’da basınç daima yüksektir. Yüksek basınç merkezi D o
ğu Anadolu’da olmasına rağmen, Iç Anadolu da bunun tesiri altında
kalmaktadır.
c Bahar ve Güz:

Senenin belli başlı iki mevsimi olan yaz ve kıştan sonra intikal
mevsimleri, bahar ve güz sıcaklıklarını görelim:
Bölgemizde ve Ankara çevresinde güz mevsimi, bahardan da
ha sıcaktır. Bahar ise daha yağışlıdır; gökyüzü bulutludur. Güzün
ise yağış az ve gök açıktır. Ankara’da mart ayı ortalaması (4,8 dere
ce), nisan ortalaması (11,2 derecedir); buna mukabil eylül (18,5
derece) ve ekim (13,1 derece) dir. Hele birçok yıllar, ekim’de gezici
depresyonların henüz zayıf durumda olması ile hava, yaz sıcaklı
ğını hatırlatır ki, Ankara çevresinde bu devreye “pastırma yazı”
denilmektedir.
2-

R üzgârlar ve H ava H areketleri:

îç Anadolu’da ve bilhasa Ankara’da hâkim rüzgârların kuzey
doğu (NE) dan estiği, aşağıdaki cetvelde müşahede edilir:
A ylar
Y ön

I

II

NE

NE

III
NE

IV
NE

V
NE

VI
NE

V II

V III

NE

NE

IX

X

XI

X II

Yıllık

NE | NE | NE | NE | NE

13 yıllık o rtalam a la ra göre A n k a ra ’d a en çok esen rü z g ârın yönü

Türkiye’de hâkim rüzgârlar hakkında kıymetli bir doktora
tezi yapmış bulunan Rahmetli Dr. Tunay, mevsimlere göre Türki
ye’de hakim rüzgârları ve hava hareketlerini incelemiştir. T unay’ a
göre, “kış hâkim rüzgârları, Karadeniz dağlık alanından İç A na
dolu düzlüklerine N E ve N den eser. Sebebi ise, bu mevsimde dağ
lık alanlar yüksek basınç sahalarıdır. A ynı zamanda Doğu Anadolu
üzerinde bu mevsimde teşekkül etmiş bulunan yüksek basınç, K a 
radeniz dağlık alanına doğru uzanmıştır. îç Anadolu ise, civardaki
dağlık alana nazaran sıcak ve bu yüzden alçak basınç alanıdır ve
bu yüzden Karadeniz dağlık alanından hava hareketlerini çeker” .
ta

K ış rüzgârlarının ortalama hızı, Ankara’da
10,9 m/s., Kırşehir’de 15,9 m/s. dir.

i 8’9

m/s., Y ozgat’
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İlkbahar hâkim rüzgârlarında durum, kış mevsiminde olduğu
gibidir. O rta ve Doğu Karadeniz bölgelerinden îç Anadolunun
güneyine doğru kuzeydoğu (NE) ve kuzey (N) rüzgârları eser. R ü z
gâr hızı Ankara: 23,1 m/s., Y ozgat: 10,6 m/s., Kırşehir: 12,4 m/s.
Y a z hâkim rüzgârlarında ise durum, değişiklik gösterir ve K u 
zeybatı (NW) ve Güneydoğu (SE) ana doğrultusunda eser. Bu mev
simde Basra körfezi ve Arabistan’da bir alçak basınç merkezi teşek
kül etmiştir. K ara kütlesi yaz mevsiminde fazla ısınmıştır. Yine bu
mevsimde Açores’lardan itibaren Avrupa ortalarına doğru uzanmış bir
dinamik yüksek basınç alanı mevcuttur, işte bu iki aksiyon merkezi
arasında bir hava hareketi olacağı malûmdur. Bu hava hareketi,
Türkiye üzerinde de tesirini gösterir ve umumiyetle kuzey sektörlü
hava hareketini meydana getirir. Yine bu mevsimde, Iç Anadolu’nun
ve Güneydoğu Anadolu’nun fazla ısınması ve mevzii alçak basınçla
rın tesiri ile hâkim rüzgârlar belirir. R üzgâr hızı, Ankara: 19,om/s.
Y ozgat: 12,9 m/s. Kırşehir: 14,0 m/s. dir.
Sonbahar hâkim rüzgârları, T u n ay’a göre. Karadeniz dağhk
alanından Iç Anadolu düzlüklerine doğru kuzeydoğu (NE) istika
metinde eser. Eylül’de Iç Anadolu güneyinde ve Güneydoğu A n a
dolu’ da henüz mevcut alçak basınç alanı ile ilgilidir. Ekim ve kasım
aylarında ise kısmen kış şartlarıyla alâkalıdır. Rüzğâr hızı, Ankara:
20,3 m/s., Y ozgat 9,3 m/s., Kırşehir 11,8 m/s..
Bütün bunlardan çıkardığımız neticeye göre, Iç Anadoluda
ve dolayısiyle sahamızda hakim rüzgârlar (NE) kuzeydoğudan es
mektedir. Kış mevsiminde kuzey ve kuzeydoğu rüzgârları dikkati
çeker. Kış sonlarına doğru azalır ve yerini batı rüzgârlarına bırakır,
ilkbaharda kuzey (N) ve kuzeydoğu (NE) dan eser. Batı rüzgâr
ları bu mevsimde artmakta olup nisanda azami değerini bulur. Y a 
zın ise kuzeybatı (NW) ve güneydoğu (SE) dan senen hâkim rüz
gârlar, öğleden sonra kuvvetlenir, akşama doğru zayıflar, geceleyin
çok defa pek h a fif eser veya büsbütün durur. Sonbaharda rüz
gâr doğrultusu yine (NE) kuzeydoğudur. Doğu rüzgârları da faz
ladır. R üzgâr hızlı, en fazla Y ozgat’da yazın, Kırşehir’de kışın, A n 
kara’da bahardadır.
Rüzgâr durumunu belirttikten sonra şimdi de kısaca hava ha
reketleri üzerinde duralım: Türkiye’de hava hareketlerini ilgilen
diren I I I a V d j ve V d 2 yolları önemlidir.
I I I a Depresyon yolu: Rusya steplerinden K aradeniz’ e inerek
Anadolu’nun Karadeniz kıyılarını, Edirne’yi ve Boğazlar bölgesini
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şiddetli etkisi altında bulundurur. A rızî olarak da bütün anadolu
üzerinden geçerek Suriye ve Fillistin’de tesirini göstererek son bulur.
V d K olu: V d kolu, kuzey Adriya denizinden Dinar dağları
nın batı kıyıları boyunca inerek Ege denizine ulaşır. Burada bu kol, V dj
ve V d 2 olmak üzere ikiye ayrılır. V d t kolu Çanakkale Boğazından,
M arm ara Denizinden ve İstanbul Boğazından geçerek kuzey ana
dolu kıyılarını takip eder ve Doğu Karadenizden ilerleyerek H azar
sahillerinde son bulur. V d 2 kolu ise, Anadoluyu batıdan ve güney
den çevirerek İskenderun körfezine varır ve orada söner.
İşte, bu yollardan geçen gezici siklonlar, bilhassa kışın mem
leketimize bol yağış bırakır.
3— Y ağışlar:
a.
Yağm ur: Bölgemizde yalnız yağış rasadı yapan bir istasyo
nun mevcut olduğunu ve onun da Kırıkkale’de bulunduğunu yu 
karıda işaret etmiştik. Kırıkkale’de yağış istasyonu 1953 senesinde
kurulmuştur. Bu güne kadar muntazaman rasat yaptığına göre,
elimizde ancak yedi senelik neticeler mevcuttur. Bu kadar kısa za
mana ait rakamlardan kısmen bir netice çıkarsa da, biz yine saha
mıza yakın olan istasyonlardan faydalandık. Bu arada sahamız, İç
Anadoluya dahil bulunduğundan, yağış hakkında umumi hüküm
leri de burada zikretmekle iktifa edeceğiz.
Türkiye yağış haritasına bakacak olursak burada Kırıkkale
ve Keskin civarının, dolayısiyle İç Anadolunun büyük bir kısmının
300-400 mm. yağış aldığı görülür (8). Erinç’in haritasında da (9)
400 mm. izoyeti bütün İç Anadoluyu çevirmektedir. Kırıkkale ra
sat istasyonunun 1953-1958 yılları yağış miktarlarını tetkik edecek
olursak, en az yıllık yağış tutarı 225 mm. (1956), en fazla 429 mm.
(1958) dir. K ırıkkale’de yağışın en çok olduğu mevsim kış, bunu
ilkbahar ve sonbahar (intikal mevsimleri) takip eder; en az yağışlı
mevsim de yazdır (grafik: 1,2).
1)
Y a z: gerek Kırıkkale’de ve gerek diğer istasyonlarda (An
kara, Kırşehir, Yozgat) yazın iki ayında (temmuz ve ağustos) yağış
asgari değerine ulaşır Senelik yağış miktarının % 10 u bu mevsime
isabet eder. A ynı zam anda bu mevsimde sıcaklık da azami değerine
8 T a rım Bak. D evlet M eteoroloji işleri G en el M d . “ T ürkiye yıllık o rtalam a yağış
dağılışı h a ritası” (1960).
9 E rinç, S.- T a tb ik i K lim atoloji ve T ü rk iy e’nin iklim şartları.
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varmıştır; yağışın az, sıcaklığın fazla olduğu bu iki aylık zaman,
kurak devredir. Nisbi nemin en düşük olduğu aylar (Ankara’da
temmuz: % 5, ağustos % 3) yine bu mevsime isabet eder. Ayni
şekilde bulutluluğun da az olduğu ay, ağustosa (Ankara’da 1,3)
isabet eder.
2) K ış: Kırıkkale’de ve umumiyetle sahamızda kış mevsimin
de yağışların en fazla olması (ortalama yağış grafiğine göre aralık,
ocak ve şubat aylarında azami değeri bulur. Bak: ortalam a yağış
grafiği), gezici depresyonların geçmesindendir. Depresyonların sı
cak cephesi geçtiği zaman, güney-güneydoğu-güneybatıdan sıcak
ve nemli rüzgârlar eser. Bu rüzgârlar iç kısımlarda yoğunlaşınca
yağış bırakır, basınç düşer, sıcaklık miktarı artar; yerdeki kar örtü
sünü, varsa, eritir. Depresyonun tesiri geçince bu mevsimde, Doğu
Anadolu da yerleşmiş olan yüksek basıncın tesiri görülür; doğudan
soğuk hava kütleleri gelir, nemlilik ve bulutluluk azalır, sıcaklık da
bir hayli düşer.
Bu depresyonlar kısa aralıklarla devam eder; sık geçtiği yıllar
da kış mevsimi daha ılık ve bol yağışlı, depresyonları seyrek geçtiği
yıllarda ise daha az yağışlı, daha az bulutlu fakat buna mukabil
daha soğuk geçer. Yıllık yağış miktarlarının %40’ını bu mevsim
alır. Aynı zamanda nisbi nemin en yüksek olduğu aylar (Ankara’
da aralık: %8o, ocak % 79, şubat %7Ö) (10) bu mevsime aittir.
K apalı günlere de en fazla kış aylarında (Ankara’da aralık: 17,2
ocak: 15,0 şubat: 13,4) raslanır. Bulutluluğun en çok olduğu ay
aralıktır. îç Anadolu’da ortalama olarak senenin 83 gününde gök
yüzü kapalı geçer.
3) Bahar ve Güz : Senenin belirli mevsimleri yaz ve kışı gör
dükten sonra, kıştan yaza geçiş olan bahar ve yazdan da kışa geçiş
sayılan güz mevsimlerini görelim:
Ortalam a yağış grafiğine (Kırıkkale) bakacak olursak yağışın
kış mevsiminden sonra fazla değerlere sahip olduğu ilkbaharı görü
rüz. M art ayında 39,9, nisanda 31,0 ve mayısta 43,9 mm. yağış al
mıştır. Y ani yağışın % 36’sı bu mevsime isabet eder (grafik: 2).
Y alnız, 1958 senesi mart ayında diğer senelere nazaran yüksek bir
değer gösterir (bak: grafik). Bu senenin en fazla yağış miktarı bu
aya isabet etmektedir. Zira, 1958 senesinin mart ayında gezici dep10
ten i” 1950.
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resyonlar pek sık geçmiş ve İç Anadoluya bol yağış bırakmıştır. A n
kara, bu ayda 89,8 mm .; Kırşehir: 41,6 m m .; Y ozgat: 151,3 mm.
ve Kırıkkale: 112,2 mm. yağış almıştır. Buna mukabil, depresyon
ların seyrek geçtiği 1957 yılı mart ayında ise, ayni istasyonlar şu
değerleri gösteriyor: Ankara: 28,0 mm., Kırşehir: 20,0 mm., Y o z
gat: 65,5 mm. ve Kırıkkale: 29,8 mm..
Baharda gezici depresyonların tesiri kışa nazaran gittikçe azal
maya başlar; buna mukabil sıcaklık artar. Bazı yıllar, mart başlan
gıcından nisan sonuna kadar, kuzeybatıdan gelen depresyonların
soğuk cepheleri, kış günlerini hatırlatır. Bu soğuklar meyvelere ve
bağlara zarar verir.
İç Anadoluda ayni zamanda bu mevsimde konveksiyon yağış
larının husule geldiği görülür. Nisan ve mayıs aylarındaki yağışlarlardan sonra, toprağın ısınması ile bir hayli buharlaşma olur. H ava
kütleleri de toprakla temas edince ısınır ve topraktan yukarılara
doğru hava hareketleri başlar. Yoğunlaşma olunca bulut teşekkül
eder ve yağış meydana gelir. Bu yağışlar ekseri öğleden sonraları
başladığı için, halk arasında kullanılan “Kırkikindi” yağmurları
ismini alır. Mayıs ortalarından başlayarak haziran sonlarına kadar
devam eder.
İlkbahar yağışları, Türkiye’nin bir buğday ambarı durumunda
olan İç Anadolu ve dolaysiyle bölgemizde önemi malûmdur. Çünkü
buğdayın başaklanma devresi bu mevsimdedir. Bilhassa nisan, m a
yıs ve haziran ayları yağışa ihtiyaç duyulan aylardır. Nüfusumuzun ço
ğunluğunu, ziraatle meşgul olan köylümüz teşkil ettiğine göre, ku
raklığın memleketimiz için önemi büyüktür.
Türkiye ve
Zam an zaman
de, 1876 da ve
muş, bu kurak
ler ise yerlerini

bilhassa İç Anadolu, yarı kurak sahalardan sayılır.
kuraklık tehlikesi ile karşılaşmıştır. Meselâ, 1804
nihayet 1928 yılında şiddetli kuraklıklara sahne ol
senelerde mahsul ve hayvanlar mahvolmuş, köylü
terk ederek başka yerlere göç etmişlerdir.

Kuraklığı kısmen önlemek için bir takım çalışmalar mevcut
tur. Bunlardan en sonuncusu Y ü cel’in tatbik ettiği metoda göre,
hazırlanacak grafiklerle bir kaç yıl önceden hava tahminleri yapı
labilir ( n ) , Buna göre, kuraklığın meydana geleceği seneler tah
min edilerek, topraktaki suyu muhafaza, baraj, nehir ve göllerden
11 Y ücel: İç A nad o lu yağışlarının tem avvüç ve tem ayülleri.
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sulamada faydalanmak gibi tedbirler alınabilir ve kuraklık da kıs
men önlenmiş olur.
Güz mevsiminde ise bahar aylarından düşük değerler gösterir.
Eylül (altı yılın ortalaması) de 12,1 ekimde 13,0 ve kasımda 19,9
mm. yağış almıştır. Yani, yağışın % i4 ü bu mevsime aittir.
Bu mevsimde, artık İç Anadolu, dolayısiyle karalar daha er
ken soğuyarak ısı kaybetmeğe başlar. Gezici depresyonlar da ya
vaş yavaş tesirini gösterir. Gezici depresyonların az geçtiği ve zayıf
olduğu yıllarda durgun ve kararlı bir devre hasıl olur. Yağışın da
vuku bulmadığı bu zamana, İç Anadoluda daha öncede kaydetti
ğimiz gibi “Pastırma yazı” denir. Kasım ayında gezici depresyon
lar kuvvetli olarak geçmeğe başlar ve sonuna doğru da kış, kendisi
ni gösterir.
b.
K a r: İç Anadoluda ve sahamızda yağmurdan sonra, tahıl
ziraati için lüzumlu olan, kar yağışlarıdır.
İlk kar, İç Anadoluda umumiyetle kasım ayının ilk yarısında
yağar. Son yarısında ise, hemen bütün yerlerinde yağmış bulunur.
M art sonunda da tamamen ortadan kalkar. Bazı seneler nisanın ilk
haftasında da kar yağdığı vakidir. Sahamızda yaptığım ız müşahede
ve köylülerle konuşmamızda da, ilk karın yağışı ve son bulma tarih
leri, bunu teyid etmektedir.
Kış mevsiminde İç Anadolu, bir yüksek basınç alanı haline
gelir. Bundan dolayı, en fazla kar yağışları kış mevsimine isabet
eder (12).
İç Anadoluda karlı günlerin sayısı 25-35 gün arasında değişir.
Ankara’da bu miktar, 24-25 gün olarak tesbit edilmiştir.
Donlu günler, ortalama 85-go gündür. Donun en erken baş
lama tarihi eylül sonu, en geç mayıs başlangıcıdır.
Netice olarak, bölgede en sıcak ay ağustos, en soğuk ay ocak
tır. Güz mevsimi, bahardan daha sıcak, bahar ise daha yağışlıdır
ve gök çoğu zaman bulutludur. Hâkim rüzgârlar kuzeydoğu (NE)
dan eser. Yağışın en fazla olduğu mevsim kış, en az yağışlı mevsim
de yazdır. Y ıllık yağış miktarı 300-400 mm. dir. Bölgede ilk kar
umumiyetle kasım ayının ilk yarısında yağar; mart sonunda da
tamamen ortadan kalkar.
12 O n u r: T ü rk iy e’de k a r yağışları ve yerde kalm a m üd d etleri üzerine b ir etüd.
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îç Anadolunun bir parçası olan bölgede yağışlar önemlidir.
Zira, çiftçi halkın mühim bir kısmı tarla ziraati ile geçinmektedir.
Bilhassa ilkbahar yağışlarının rolü ehemmiyetlidir.

C- A karsu lar:
K ızılırm ak ve D elice Irm ak:

incelem e sahamızda bulunan, Delice ırmak, Çoraközü, K ılıçözü, Acıöz.. gibi akarsularla, sayısız kuru derelerin bütünü K ızılır
m ak sistemine dahildir.
Bir akarsuyun rejiminden bahsedebilmek için, yeter sayıda
ölçü istasyonlarına ve bu istasyonlarda yapılan ölçü süresinin uzun
luğuna bağlıdır. Ancak, bunların mevcudiyetidir ki, rejim hakkında
bir fikir verebilir.
Memleketimizin akarsuları üzerinde ölçü yapan istasyon sayı
ları az olmakla beraber, bunların rasat süreleri de kısadır.
Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırm ak üzerinde 28 ölçü
istasyonu olduğunu E. î. E. nin her yıl neşretmekte bulunduğu “Akım neticeleri” bülteninden öğreniyoruz. Sahamızdaki kısmına
isabet eden bölümünde, Kızdırm ağın üç ölçü istasyonu vardır. Bun
lar, K ızılırm ak’da Yahşihan 21 yıl (1938-1959), Kılıçözü üzerinde
Eşekyalısı 8 yıl (1951-1959), Delice üzerinde Cacıklar 7 yıl (19521959 ) dan beri ölçü yapılmaktadır.
Akarsularda, taşkın ve çekik diye iki farklı safhanın var olduğu
malûmdur. Bu safhaların zamanları, denilebilir ki her ırmakta de
ğişir. Kızdırm ağın ilkbahar taşkınları, çok kere şubatta başlamak
ta, haziran veya temmuzda sona ermektedir. Bu ayda Kızdırm ağın
yukarı ve orta kısımlarında bir kar örtüsü mevcuttur, ancak bu ör
tü henüz hareketsizdir. K arın erimesi ve akarsuya büyük ölçüde
karışması, ısının sıfır derece üzerine yükselmesi ile mümkündür.
H er üç istasyonda tepe noktası tarihi mart sonu ile nisan baş
langıcındadır (13). Bu aylarda, ısının gittikçe yükselmesi ve ayni
zam anda Iç Anadolunun bahar yağışlarının da başlamasıdır. G e
rek karların erimesi ve gerekse yağışlar, ırmağın sularımn artması
na sebep olur. Taşkınların bu azami seviyeye eriştikten sonra artık
13 Y ahşihan: 8 nisan, Eşekyalısı 3 nisan, C acıklar 22 m art.
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alçalma safhası başlar ve nihayet taşkınlar sona ermiş olur. Saha
mızda bulunan üç istasyonda bu tarih, mayıs ve haziran aylarıdır
(14). Y a z mevsiminde ise, İç Anadoluda yağış en düşük, ısı en yük
sek değerine varmıştır. Dolayısiyle nehirde de yaz çekikliği hâkim
dir. Bu duruma göre, Yahşihan da asgari ortalama seviye 2 eylülde,
Eşekyalısında 7 ağustosta ve Cacıklarda 5 ağustostadır.
Sonbaharda yağışların tekrar başlaması ile kısa süren taşkınlar,
kasım ve aralık aylarında vuku bulur.
K ış çekikliği sırasında seviye, yaz çekikliğine nazaran fazladır.
Bu mesimde kar yağışlarına rağmen, ısı sıfır derecenin altındadır
ve buharlaşma da şiddetini kaybetmiştir. Fakat zaman zam an ge
çen gezici depresyonlar yağm ur getirir ve ayni zam anda güney sektörlü sıcak ve kar eritici rüzgârların esmesi, seviyede değişiklik mey
dana getirir. Bu, kış çekikliği aralık sonu ve ocak aylarına isabet
eder.
Irm ağın yıllık ortalama akımı bu üç istasyonda, Yahşihanda 97,
5 M 3/sn., Eşekyalısında 3,3 M 3/sn. ve Cacıklarda 7,0 M 3/sn. dir.
K ızdırm akta vuku bulan taşkınlar çevresine zararlar vermek
te idi. Gerek bu taşkınları önlemek, gerekse enerji elde etmek ve
sulamada faydalanm ak için Hirfanlar köyü yakınında 1954 senesin
de bir baraj inşa edilmiş ve 1958 senesinde tamamlanmıştır. Bugün,
Ankara, Kırıkkale ve kuzeybatı anadoluya enerji vermekte olan
Hirfanlı barajından ilerde, sulamada da istifade edilecektir.
Hülâsa, bölgemiz isabet eden kısmında Kızdırm ağın üç ölçü
istasyonu mevcuttur. Rasatların tetkikinden anlaşıldığına göre,
taşkın zamanı ilkbaharda, çekik devresi yaz mevsimindedir. Son
bahar yağışları ile az da olsa bir taşkın zamam, kış mevsiminde ise
yaza nazaran fazla olan bir çekik devre vardır.
Y ücel’ e göre Kızılırm ak, “iki azami ve iki asgariye sahip bulu
nan karışık rejimin kar-yağm ur tipindedir” .

D- Bitki ö r tü s ü :
1

Bozkır (O tsu Bitkiler) Alanı:

incelem e sahamız, îç Anadolu step mıntıkasına dahildir. Step
bölgenin karakteristik bitki topluluğudur. Bilindiği gibi bitkiler
14 Y ahşihan 22 h a ziran , Eşekyalısı 8 m ayıs, C acıklar 6 h a ziran .
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yaşayışı bakımından iklime ve toprak şartlarına bağlıdırlar, iklim in
kuraklığı, step bitkilerinde su sarfiyatını azaltmak için bir takım
değişiklikler husule getirmiştir. Biınlar, yaprakların azalması ve
dilimli bir şekil alması, dikenlerin teşekkül etmesi, köklerin yumru
ve soğan şeklinde olmasıdır.
Bölgede vejetasyon devresi, iklim şartlarına bağlı olarak çok
çabuk geçer. Kışın toprağı örten karların erimesi ve bahar yağış
larının başlaması ile martta ilk çiçekler görülür. Mayısta denebilir
ki, hemen bütün bozkır çiçek içindedir. Fakat bu şartlar uzun sür
mez, yaz mevsiminin başlaması ile artık yağışlı devre görülmez ve
yaz kuraklığı kendisini hissettirir. Ağustos ve eylülde bütün çiçek
ler ve otlar kurur; bitkiler de mevsim boyunca, değişen şartlara,
biraz önce ifade ettiğimiz gibi intibak eder (Resim: 1-4).
Sahamızda step bitkilerinden Süsenler (Crocus ancyrensis),
Zam bak gillerin bazı çeşitleri (Ornithogalum, gagea, Muscaru),
K aranfiller (Saponaria Prostrata), Haçlı çiçekliler (Alyssum tortuosum), Yavşan otu (Artemisia), kar dikeni (Acantholimon), Deve
dikeni (Alhagi Camelorum), Sığır kuyruğu (Verbascum lasianthum), A daçayı (Salriasclarea), Sütleğenler (Eupharbiaticlaria),
Çan çiçekleri (Artemisia fragans), Keven (Astragalus), üzerlik otu
(Peganum harmala), kayaların üzerinde taş yosunları (licken) bu
lunur. Köylüler tarafından yakacak olarak kullanılan kevenlere,
daha ziyade tepelerde rastlanır.
2 O rm an (Odunum su Bitkiler) Alanı:

Orm an inceleme sahamızda, yüksek kısımlarda, tahripten kur
tulmuş, kuzeyde K oçubaba ve Denek dağında, güneyde Böbrek ve
Çelebi dağlarında, bodur meşelerden ve kısmen de ardıçlardan iba
rettir.
Ormanın bu şekilde seyrekliği ve azlığı antropojen âmillerden
meydana gelmekte ise de, bölge ikliminin kuraklığı da geniş ölçüde
tesir etmektedir. Memleketimizin orman mütehassısları ve bu ara
da U slu’ya göre (15), ormansızlık, kuraklığı doğurmaktadır. C oğ
rafyacılara ve Erinç’e göre (16), kuraklık, orman yetişmesine engel
oluyor. Acaba, bu fikirler ne dereceye kadar hakikate yakındır?
15 U slu: Iç A nad o lu steplerinin a n tropojen karakteri üzerine a raştırm alar.
16 E rinç: T atb ik i klim atoloji ve T ürkiye iklimi.
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Kanaatim izce, her iki fikrinde üzerinde durularak araştırma yap 
mak icabeder.
Bölgede eski orman sahasının mevcudiyeti ve bunun kati sınırı
nın tesbiti, bugün için mümkün değildir. Ancak, Kırıkkale orman
Bölge Şefliği tarafından, bundan 50-100 sene önceki ormanın tak
ribi sınırı tesbit edilmiştir (Harita: 4). Bugünkü ve eski orman sasahasımn sınırını gösteren haritanın tetkikinde, şimdiki orman sa
hasının nekadar azaldığı derhal göze çarpar (Resim: 5). Orm an
sahalarının civarındaki köylerde, halkın ifadesinden, yakın zaman
lara kadar ormanın bugünkünden daha sık olduğunu, yine Keskin’
deki tetkikimizden şimdiki sanayi çarşısı civarında -1920 senesinden
önce- bir kibrit fabrikasının mevcut olduğunu öğreniyoruz. Bu mi
saller, ormanın eskiden daha geniş bir saha kapladığını gösterir.
Orm an alt sınırı Louis (17) ve Uslu tarafından tesbit edilmiştir.
Uslu “ Kızılırm ak doğusunda ve Kırıkkale’nin doğu ve kuzey kısım
larında 1000, güneydeki Çelebi dağında 1100 m. olarak ölçmüş
tür” . Bu değer Kırıkkale’nin güneyinde ve hemen yakınındaki Y u 
va köyü civarında 780 m. ye inmekte ve burası Denek dağı meşeleri
nin en alt sınırını teşkil etmektedir. Kırıkkale ve Kızılırm ak doğu
sunda 1000 m. olan orman alt sınırına Louis’de işaret eder. Böbrek
dağı yam açlarında Ceritkale köyü ve söğütlübeli çiftliği civarında
1000, Dağsolaklısı, K avlak, Uzunlar, G azibeyli’de 940, Kürkçüler
köyü yakınında, K ocatepe’de 740 m. olarak tesbit ediliyor. Y a p ı
lan bu ölçülere nazaran, bölgemizde ormanın alt sınırının 7401000 m. arasında değiştiği sonucuna varıyoruz.
Bugünkü orman üst sınırı ise, Böbrek ve Çelebi dağlarında
1400, K oçubaba dağında 1300, Denek dağında da 1700 m. dir.
Bölgede meşe nevileri, tüylü meşe (Quercus Pubescens), Q,.
înfektoria. M antar meşesi (Q_. Cerris), Palamut meşesi (Q_. Aegilops) dur. Keskin civarında ekonomik kıymeti olan palamut meşe
leri varsa da, bunlar da insan tahribinden kurtulamamışlardır. Bu
gün ağaç kesimi nisbeten önlenmiş ve muhafaza ormanı halindedir.
Orm an Bölge Şefliğinden öğrendiğimize göre, 1962 yılında yeniden
ağaç dikimi yapılacaktır.
Hülâsa, Kuraklığa intikal etmiş step bitkileri ve dağların üze
rinde bodur meşeler bölgenin tabii bitki örtüsüdür. Dere kenarında
ve bir kısım köylerin civarında söğüt, kavak ve iğde ağaçları, yek
nesak manzaraya değişiklik verir (Resim: 6).
17 Louis: D as N atürliche pfanzenkleid A natoliens.
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RESU M E
R elief :

Les trois sous-préfectures de la ville d ’ Ankara, Kırıkkale, K es
kin et Delice se trouve à l’Anatolie central, de l’Est du boucle de
Kızılırm ak sur un plateau arrosé par les fleuves de Kızılırm ak ( n 82 K m ), Delice (308 K m ), K ılıçözü (76 K m ), Çoraközü (48 Km)
et Acıöz (30 Km ) (carte: 1)
L a structure est constitué par une série de gypsifère d’ Oligo
cène avec des flyches d’Eocène et des granités. Et encore à l’ Ouest
de Keskin se trouve les calcaires; de K ılıçlar à Yahşihan les serpantines et les radiolarites (carte: 2,3). Le plateau avant le Néogéne
est compartimenté par les vallées profondément creusées.
Sur ce plateau la disposition des montagnes; K oçubaba (1300
m), K aragüney (1441 m) ; centre la montagne de Denek (1742 m),
à l’ Est de Kızılırm ak, la montagne de Böbrek (1497 m) et au SudOuest la montagne de Çelebi (1489 m).
Climat :

a) La température'. Les moyennes annuelle (1926-1960) -o °.7
en janvier, + 23°.3 en août; à Kırşehir -o°.~j en janvier, + 230 en
août; à Yozgat -2 °.7 en janvier, + 1 9 ° en août; à Kırıkkale -o°.8
en janvier, + 2 3 ° en août et à Keskin -o °.7 en janvier, + 2 2 0 en
août (graphique : 1 ).
Donc pour ces trois sous-préfectures qui se trouvent dans la
même région le climat y est rude en hiver et torride en été.
b) Les vents-. Le vent dominant souffle du Nord-Est (N E); et
surtout du Nord (N) en hiver, Nord (N) et Nord-Est (NE) au prin
temps, du Nord-Ouest (NW) et Sud-Est (SE) en été, du Nord-Est
(NE) en automne.
c) Les Précipitations : Cette région est celle de plus aride de la
Turquie avec une précipitation annuelle de 360 mm à Ankara, de
368. 4 mm à Kırşehir; de 518. 5 mm à Yozgat; de 316. 8 mm à K ı
rıkkale. La pluie y tombe sourtout en hiver avec un pourcentage
de 40 % à Ankara et 4 1% à Kırıkkale. Les minimums enregistrées
en été avec un pourcentage de 10% à Ankara et 10% à Kırıkkale.
Dans la région de Kırıkkale, Keskin et Delice le sol reste cou
vert par la neige pendant 24-25 jours.
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Selon la formule de l’indice de E. de Martonne la ville d’A n
kara et la sous-préfecture Kırıkkale atteind’I ’indice de 15-20, ce
qui les classe parmi les régions semi-arides.
Les

végétations:

L a formation herbacée porte les caractéristiques de steppe et
contienne multitude d ’espèces végétales des steppes: Crocus ancyrensis, gagea, Ornithogalum, Saponaria prostrata, Alyssum tortuosum, Artemisia, Acantholimon, Alhagi camelorum, Verbascum
Lasianthum, Salriasclarea, Artemisa fragans, Astragalus, Peganum
harm ala etc..
Les espèces des chênes sont Quercus pubescens, Q . Infektoria,
Q . Cerris et Q,. Aegilops.
La fôret, constituée de genièvres et de chêne, se trouve réfugiée
sur les montagne où la limite est de 1000 m. Nord et à l’Est de K ırık
kale; et 1100-1400 m. dans la montagne de Çelebi; 780 m. aux en
virons de Y u v a; 740 m. dans la montagne de K ocatepe; 1400 m.
dans la montagne de Böbrek; 1300 m. et 1700 m. dans les Koçubaba et Denek.
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R esim : 2- K o ç u b ab a kö yünün kuzeyinde D ilim li b a y ır (Badlands) örneği.
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R esim : 3- Keskin-Beyobası arasında u z an a n gran itlerd en ib a re t D enek dağı, u fukta en
yüksek tepesi B aydindede (1742 m .)
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R esim : 5- K o çu b ab a d ağının b a tı tara fın d a O rm a n bakiyesi, bölgede o rm an tü rü meşe
lerdir.

.«r/r1

Resim : 6- Ç oraközü vadisinde söğüt ve kavak ağaçları
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