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Öz: Bu çalışmada Anadolu’nun önemli buzullaşma alanlarından biri olan Aladağlar’daki güncel buzullardan biri
olan Yedigöller Buzulu ele alınmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Yedigöller Buzulunun döküntüyle kaplı olduğu
belirlenmiştir. Buzulun günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en büyük etken de üzerleri örten döküntü katmanıdır.
Döküntü malzemesi ile örtülen buzullar, çevresel etkilere verdiği tepkiler bakımından normal buzullara göre
farklıdır. Aynı zamanda, yüksek dağlık alanlardaki döküntü örtülü buzulların çıplak gözle fark edilmesi de oldukça
güçtür. Yılın büyük bir bölümünde karla örtülen bu alanlar, karların eridiği dönemde de üzerindeki döküntü
nedeniyle kolay tanımlanamamakta, çoğu kez kaya buzullarıyla karıştırılabilmektedir. Aladağlar, jeomorfolojik,
litolojik ve klimatolojik özelliklere bağlı olarak çok sayıda döküntü örtülü buzula sahiptir. Bir kısmı önceden
bilinen, bir kısmı da yeni belirlenen bu buzullar, bölgenin eski doğal ortam özelliklerinin anlaşılması ve bazı yeni
yaklaşımlar açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Glasyal morfoloji, döküntü örtülü buzullar, buzul hidrolojisi, Yedigöller Buzulu,
Aladağlar.
Abstract: In this study, Yedigöller Glacier which is the one of the actual glaciers of Aladağlar where is one of the
most important glaciation areas of Anatolia are investigated. As a result of the research, it is determined that
Yedigöller Glacier is covered with a debris layer. The debris cover is the most important factor for existence of
this glacier until today. The debris-covered glaciers are different from the normal glaciers because of their
responds differ to environmental changes. However, it is also very difficult to discover the debris-covered
glaciers in the high mountainous areas by naked eye. These glaciers which are covered by snow in the most of
the year can’t be recognized easily, and also can be confused with the rock glaciers because of the debris cover
when the snow melts. Because of its geomorphologic, lithologic and climatologic conditions Aladağlar has many
debris-covered glaciers. Some of these glaciers have been known previously and some have been just discovered
have got immensely significance in order to indentify the paleoenvironmental characteristic of the area and
application some recent approaches.
Keywords: Glacial morphology, debris-covered glacier, glacier hydrology, Yedigöller Glacier, Aladağlar.

1.GiriĢ
Dünyadaki buzullaşma alanlarının tamamında gözlenebilen döküntü örtülü buzulların kaynağı
normal buzullardır. Buzulların çevresinde ayrışma olayları sonucunda anakayadan kopan çeşitli
boyutlardaki malzeme, kütle hareketleri (çığ, akma, kayma, düşme, yüzey akışı) ve rüzgârlar
tarafından buzulların üzerine taşınmaktadır. Buzulların ilerleme sürecinde ve/veya akümülasyon
alanında buzul altında (subglasyal), buzul içinde (englasyal) ve buzul üstünde (supraglasyal) taşınan
bu malzeme, gerileme sürecinde ve/veya ablasyon alanında taşınamamakta üzerinde depolanmaktadır
(Nakao vd., 2000). Ortaya çıkan bu yeni oluşumla, buzullar döküntü malzemesiyle kısmen ya da
tamamen örtülebilmektedir. Gelen döküntü miktarı, buzulun yüzey eğimi, buzun termal özellikleri ve
erimeyle gerçekleşen su boşalımı, döküntü malzemesinin buzul yüzeyinde tutunmasını etkileyen temel
faktörlerdir. Buzullar, yeterince kalın bir döküntü katmanıyla örtüldüğünde, normal buzul buzundan
farklı kütle ve enerji dengesi oluşmaktadır. Gerçekleştirilen çeşitli deneysel ve gözlemsel çalışmalar
sonucunda döküntü kalınlığının 20-30 mm‟ye kadar buzulun soğurduğu net radyasyon oranını
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arttırdığı ve dolayısıyla ablasyon oranlarını yükselttiği hesaplanmıştır (Nakawo ve Rana, 1999;
Kayastha vd., 2000; Shroder vd., 2000; Singh vd., 2000). 20-30 mm‟den daha kalın bir döküntü örtüsü
ise buzula ulaşan net radyasyona karşı bir yalıtıcı katman gibi davranmakta ve bu eşik aşıldıktan sonra
ablasyon oranını giderek azalmaktadır. Bu nedenle döküntü örtülü buzullar, normal buzullardan farklı
özellikler sergilemekte ve çevresel değişimlere farklı tepkiler vermektedir (Gürgen vd., 2010).
Türkiye‟de güncel buzul bulunan Doğu Karadeniz Dağları ve Toroslar‟da da gerek kısmen gerekse de
tamamen döküntüyle örtülmüş buzullara rastlanmaktadır.
Aladağlar, Toros Dağları‟nın, Orta Toroslar Bölümü‟nde bulunan masif dağlık alanlardan
biridir. İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasındaki doğal sınır hattında yer alan Aladağlar,
Kayseri, Niğde, Adana illerini de birbirinden ayırmaktadır (Şekil 1). Jeomorfolojik ve tektonik
özelliklerini son olarak Pliosen-Pleistosen sırasında alan ve 3750 metrelere ulaşan zirvelere sahip olan
Aladağlar‟daki yaygın jeolojik formasyonlar Mezozoik yaşlı karbonatlı kayaçlar ile ofiolotik
serilerdir. Blumenthal (1941: 12) tarafından farklı jeolojik karakterlerinden dolayı kuzeyine Kara
Aladağlar, orta ve güney bölümlerine ise Ak Aladağlar denilmiştir. Ak Aladağlar adı verilen güney
bölümü, genellikle dolomitik karakterli, çok kalın Jura-Kretase yaşlı masif kalkerlerden ibarettir. Bu
kalkerler iyi tabakalanmamış ve açık renklidir. Pleistosen‟de önemli buzullaşmanın yaşandığı
alanlardan biri olan Aladağlar kabaca kuzey (KKD) güney (GGB) uzanımlıdır. Kütle, doğu batı
uzanımlı birçok vadi tarafından kesilmektedir.

ġekil 1. Yedigöller Buzulunun bulunduğu Yedigöller Platosunun yer bulduru haritası.

Aladağlar‟da bulunan güncel (günümüze kadar varlığını koruyan) buzulları araştıran çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Kurter (1991: 17) buzullar üzerine gerçekleştirilen daha önceki
araştırmaların, haritaların yanı sıra hava fotoğrafları ve Landsat 1, 2 ve 3 görüntülerini de kullanarak

278

oluşturduğu dizinde Aladağlar‟daki güncel buzulları Demirkazık‟ın (3756 m) kuzeyinde ve güneyinde
olmak üzere iki alanda göstermiştir. Bunlardan ismi ile andığı sadece Lolut (Lorut) Buzuludur.
Demirkazık‟ın kuzeyindeki buzulların “dağ buzulu” olduğunu vurgularken 1 km‟lik uzunluğu ile
Lorut Buzulunun “vadi buzulu‟ olarak sınıflandırılabileceğini belirtmektedir. Çiner (2003: 57) de
Kurter (1991) gibi Lorut buzuluna atıfta bulunmakta, farklı olarak konumunu bildirirken Aladağlar‟ın
en yüksek ikinci zirvesi olan Kızılkaya‟nın (3725 m) güneyini işaret etmektedir. Altın (2003) Kaldı
Buzuluna ismiyle değinirken, Emli-Sıyırma vadisine bağlanan sirk alanlarının neredeyse tamamında
“yamaç buzulları” bulunduğunu vurgulamaktadır. Bayarı vd. (2003: 145) Yedigöller Platosu‟nun
güneybatısında, yaklaşık 1 km2 büyüklüğünde bir “kalıntı buzulun” bulunduğunu belirtmektedir. 2008
yılında Yedigöller Platosu, 2009 yılında Emli-Sıyırma Vadisinde gerçekleştirilen arazi çalışmaları
sırasında literatürde birbirinden bağımsız olarak verilen yerler ile bölgede uygun bakı-topografya
koşullarına sahip olan diğer alanlar incelenmiştir. Aladağlardaki güncel buzulları Okşar, Yedigöller,
Direktaş, Kızılyar, Alaca (Lorut) ve Kaldı Buzulu olarak saymak mümkündür (Şekil 2). Bahsi geçen
buzullar, belirtilen çalışmalarda farklı terimlerle isimlendirilmelerine rağmen hepsi karakteristik birer
döküntü örtülü buzuldur.
2.Yedigöller Platosu ve Emli -Sıyırma Vadisinde Bulunan Döküntü Örtülü Buzullar
Yeryüzünde güncel buzulların bulunduğu alanların neredeyse tamamında gözlenen döküntü
örtülü buzullara, Aladağlarda da bir hayli sık rastlanıldığı anlaşılmaktadır. Pleistosen
buzullaşmasından geriye kalan bu buzulların günümüze kadar varlığı korumasında bölgesel koşulların
büyük bir rol oynadığı gözlenmektedir. Yapılan tarihlendirme çalışmalarından elde edilen sonuçlara
göre Aladağlar'daki güncel buzulların son sekiz bin yıl içinde geriledikleri (Zreda vd., 2005) ve bu
aşamadan beri üzerlerinin döküntüler tarafından işgal edildiği anlaşılmaktadır. Bakı ve topografya
koşullarının uygun korunma olanaklarını sağladığı buzulların döküntü katmanı tarafından dış
etkenlerden korunduğu görülmektedir. Sadece buzul üstü gölerin falezleri ve eğimin döküntünün
tutunmasına olanak vermediği yerlerde (sirk duvarı gibi) ortaya çıkan „buzul aynaları‟ sayesinde fark
edilebilen döküntü örtülü buzulların Toros Dağlarındaki geçmiş ve günümüzdeki fiziki koşulların
anlaşılması için oldukça önemli veriler barındırdığı açıktır.
Emli-Sıyırma Vadisinde bulunan Alaca ve Kaldı Buzulu ile Yedigöller Platosunda bulunan
Okşar, Yedigöller, Kızılyar ve Direktaş Buzulu üzerinde gerçekleştirilen arazi gözlemleri ve coğrafi
bilgi sitemleri aracılığıyla yapılan hesaplamalar göstermektedir ki Aladağlar‟da Yedigöller Platosu ve
Emli-Sıyırma Vadisinde bulunan döküntü örtülü buzulların tamamı kuzeye bakan sirkler içinde yer
almaktadır. Bu sirklerin deniz seviyesinden yükseltisi 2900-3200 metreler arasındadır. Buzulların
içinde bulundukları sirk alanları, 300-500 metre yüksekliğinde, bir hayli dik (90°‟ye yakın) duvarlar
tarafından kuşatılmıştır. Buna göre, bakı ve topografya koşullarının, Pleistosen buzullarının günümüze
kadar saklanmasında önemli bir rolü olduğu, bol çatlaklı ve kırıklı ana kayanın da, kalın döküntü
örtüsünü oluşturmada etkili bulunduğu anlaşılmaktadır. Buzul hacimleri dikkate alındığında hacmi en
fazla olan buzulun Yedigöller buzulu olduğu, onu sırayla Direktaş, Kaldı, Alaca, Kızılyar ve Okşar
buzullarının izlediği anlaşılmaktadır. Yükselti ve bakı koşulları neredeyse aynı olan buzullardaki
hacim farklılığının temel nedeninin içinde bulundukları sirk-beslenme alanının büyüklüğü olduğu
açıktır. Dolayısıyla Pleistosen buzullarının günümüze kadar korunan parçaları olarak düşünülen bu
buzulların günümüzdeki hacimleri geçmiş dönemdeki hacimleriyle doğrudan ilişkilidir. Üzerinde göl
bulunan iki buzul da (Yedigöller ve Direktaş) gerek alan gerekse hacim olarak diğer buzullardan
büyüktür. Buzul üstü göl oluşumu için buzul alanının ve/veya hacminin büyüklüğünün önemli olduğu
görülmektedir. Buzul üstü gölcükler içinse, buzul alan ve/veya hacim büyüklüğünün önemli olmadığı,
en küçük buzul olan Okşar buzulunda bile bulunmalarından anlaşılmaktadır. Buzul üstü göl/gölcük
bakımından en yoğun olan Yedigöller buzulunun ortalama yüzey eğiminin diğer beş buzuldan çok
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ġekil 2. Yedigöller Platosu ve Emli Vadisi glasyal morfoloji haritası.
Çizelge 1. Yedigöller Platosu ve Emli-Sıyırma Vadisindeki döküntü örtülü buzulların metrik özellikleri.
Alan (ha)

Uzunluk
(km)

Ortalama
Eğim (°)

Maksimum
Kalınlık (m)

Ortalama
Kalınlık (m)

Hacim
(milyon m3)

DirektaĢ

27,85

1,2

28,5

59

21

5,89

Kızılyar

10,49

0,6

27

74

19

2,03

Yedigöller

44,37

1,1

16

54

21

9,17

OkĢar

11,71

0,5

22,2

37

16

1,93

Alaca

15,59

1

18,3

49

14

2,21

Kaldı

33,07

1,5

24,5

63

18

5,79

Buzul Adı

daha az (16°) olduğu, kütle büyüklüğü ile birlikte, yüzey eğiminin de göl oluşumunda etken bir faktör
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olduğunu ortaya koymaktadır. Ortalama yüzey eğiminin en fazla olduğu Direktaş Buzulu (28,5°) ise,
çalışma kapsamındaki buzulların en uzunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortalama buzul kalınlığı
neredeyse bütün buzullarda benzer değerlerdedir, 14-21 m arasında değişen ortalama kalınlıklar, 50 m
eşiği aşılmadığı için, araştırmaya konu olan buzulların plastik özelliklerini yitirdiklerini
göstermektedir. Dolayısıyla, bu tür buzulların şekillenmesinde önemli payı bulunan buzul içi ve buzul
altı tünelleri oluşabilmektedir (Şekil 2; Çizelge 1).
3. Yedigöller Buzulu
Yedigöller Platosu‟nun güney bölümünde batıdan doğuya doğru bir U çizen Suner (3700 m),
Okşar (3630 m), H4 (3620 m), H3 (3615 m) ve Üçköşe Sivrisi (3600 m) tepelerinin oluşturduğu sırt
sistemi tarafından sınırlanan ve platoya açılan farklı özellikler sergileyen ve çeşitli büyüklükleri olan
sirkler bulunmaktadır. Yedigöller buzulu, H4 Tepe kuzeyinde ve H3 Tepe batısında Latır Kırı
mevkiinde yer almaktadır. Burası, en büyük ve buzul beslenmesi açısından en uygun koşulları bulunan
sirk alanı olarak gözlenmektedir. Ortalama yükseltisi 3200 metreler civarında bulunan bir sirk içine
yerleşen buzul, buzullaşmanın son aşamalarından birini yaşamaktadır (Şekil 3). Üzerindeki döküntü
örtüsünün sağladığı yalıtım sayesinde ablasyondan korunan ve günümüze kadar varlığını koruyan
buzul, çevresel değişimlerden çok az etkilenmektedir. Yedigöller Buzulu güney-kuzey doğrultusunda
1100 m uzunluğunda, doğu batı doğrultusunda 400-550 m genişliğinde ve 443.700 m2 alana sahiptir.
Maksimum kalınlığı 54 m, ortalama kalınlığı 21 m olan buzulun hacmi 9,17 milyon m3 tür, 3400-3160
metre yükseltileri arasında bulunan Yedigöller Buzulunun yüzeyi engebeli bir görüntüye sahip olup,
ortalama eğimi 16° civarındadır (Çizelge 1). Buzulun terminal (cephe) kısmındaki kalınlığı, döküntü
malzemesiyle birlikte yaklaşık 60 metredir (Foto 1). Buzulun yüksek yamaçlara temas ettiği yerlerde
bakı ve eğim koşulları sonucunda buzul aynası ortaya çıkmıştır. Bu noktalarda eğim bir hayli fazladır,
sirk duvarlarından uzaklaştıkça buzulun yüzey eğiminin de azaldığı izlenmektedir. Buzul yüzeyinin
engebelidir olmasının nedeni buzulun üzerinde akışını sürdüren ve karların erime dönemlerinde
debilerini artıran derelerdir. Bu dereler döküntü malzemesini taşıyarak ablasyonu hızlandırmakta ve
meydana gelen lokal erimelerin etkisi ile buzul üzerinde kanal ve çukur alanlar oluşmaktadır.
Buzulun geneli dikkate alındığında ortalama eğimi çok azdır. Bunun da etkisiyle, Yedigöller
Buzulunun üzerinde çapları 1m ile 30 m arasında değişen 20‟den fazla buzul üstü göl-gölcük
oluşmuştur (Foto 3). Buzul üstü göllerin oluşumunda büyük oranda çökme olayları etkilidir.
Yamaçlarının belirli kısımlarında dışbükey bir profile sahip olan göllerin kıyılarında, belirgin buz
falezleri bulunmaktadır. Buz yamaçlarının üzerinde, çeşitli kalınlıklardaki döküntü malzemesi bariz
şekilde görülmektedir. Buz falezlerinin yüksekliği 1-5 m arasında değişmektedir. Gölün içindeki
büyük buz parçaları, ablasyonun bu noktalarda daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu tip göller,
buzul altı ya da buzul içi tünellerin çökmesi sonucunda oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra arazinin
karstik yapısı, buzul altındaki ana kayadan kaynaklanabilecek çökmeleri de düşündürebilir. Ancak,
Aladağlar‟ın karstik gelişim özellikleri oldukça iyi araştırılmıştır. Klimchouk vd,(2006) yaptıkları
araştırmada karstik şekillerin buzullaşma ile değiştiğini, tahribata uğradığını belirlemişler ancak
anakayadaki karstlaşmaya bağlı olarak buzulların üzerinde bu tip çökmelerin ortaya çıkabileceğine
dair bir bulguya ulaşmamışlardır. Ayrıca, göllerin çoğunda seviyelerinin benzer olması, belli hatlar
boyunca sıralanmaları, çökmelerde glasyal koşulların etkili olduğunu işaret etmektedir.
Buzul üstü göllerin oluşumunda buz kalınlığı, buzul kütle dengesi ve momentumu gibi
faktörlerin büyük önemi bulunurken, göllerin kalıcı olup olmamasının buzul yüzey eğimi ile bağlantılı
olduğu hesaplanmıştır. Yedigöller Buzulunun sirk duvarı ve cephe bölümlerinde eğim bir hayli dik
olmasına rağmen göllerin de oluştuğu üst bölümünde genel eğim düze yakın bir karaktere sahiptir.
Reynolds (2000) yaptığı hesaplamalara göre göllerin oluşması için eğimin 10‟den daha az olması
gerekmektedir. 2-10 arasındaki eğimlerde göl oluşabilmekte ama bu göllerin kalıcı olabilmesi için
buzul yüzey eğiminin 2‟den daha az olması gerekmektedir. Yedigöller Buzulunda göl ve gölcüklerin
oluştuğu bölümdeki eğimin düze yakın olduğu belirlenmiştir.
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ġekil 3. Yedigöller buzulunun glasyal morfoloji haritası ve kesiti. İşaretler için bakınız Şekil 2.

Foto 1. Yedigöller Buzulunun günümüzdeki terminali (cephesi).
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Foto 2. Yedigöller Buzulu buzul üstü göllerinin sirk duvarından görünümü.

Foto 3. Yedigöller Buzulunun buz falezlerinden bir örnek.
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4.Sonuç
Son Buzul Maksimumdaki iklim koşullarından dolayı önemli bir buzullaşmanın yaşandığı
Aladağlar, günümüzde bu koşullardan bir hayli uzaktır. Buna rağmen uygun bakı ve yükselti
koşullarına sahip alanlarda buzullara rastlanılmaktadır. Aladağlar buzullarının, günümüze kadar
korunmasında topografik koşullar yanında üzerlerinin döküntü malzemesiyle örtülmüş olmasının da
büyük etkisi vardır. Döküntü malzemesi ile kaplanan bu buzullar kütle dengesi, hareket tarzı,
hidrolojik özellikleri ve iklim değişimlerine verdikleri tepkiler bakımından çıplak buzul buzundan
farklıdır. Örtüsüz buzullardan farklı özelliklere sahip olmaları dışında, döküntü örtülü buzulların fark
edilmesi de oldukça zordur. Bu tür buzulların, üzerlerindeki örtü katmanının kalınlığına bağlı olarak,
sıcaklıktaki artıştan etkilenmedikleri kanıtlanmıştır. Bu nedenle, döküntü örtülü buzullar, geçmişteki
çevre ve iklim değişimlerinin ortaya konması bakımından büyük öneme sahiptir. Güncel buzullardaki
ablasyon oran ve miktarlarının karst hidrolojisi ve bölgedeki su teminine etkisi, ayrıntılı biçimde
araştırılması gereken konulardan biridir. Bu çalışma ile yaygın örnekleri Himalayalar‟da gözlenen ve
önemli araştırmalara konu olan döküntü örtülü buzulların, Aladağlar‟da da yaygın olarak bulunduğu
belirlenmiştir. Yedigöller Buzulu günümüzde gerçekleştirilen glasyal jeoloji, jeomorfoloji ve
paleoiklim çalışmalarına yeni bir perspektif sunan önemli bulgular ortaya çıkarmıştır. Türkiye‟deki
yüksek dağlık alanların, bundan sonra farklı bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Sadece
döküntü malzemesi olarak algılanan ya da kaya buzulu olarak tanımlanan şekillerin içlerinde ya da
altlarında buzul buzu olup olmadığı dikkatlice araştırılmalıdır.
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