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Öz: Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesine (Uyluk T. 3014 m) sahip olan Akdağ, çevresine göre
oldukça yüksek bir kütle görünümündedir. Akdağ Kütlesi‟nin jeomorfolojik geliĢiminde birden fazla etken
ve sürecin rolü olmuĢtur. Bu süreçlerin baĢında karst, buzul, tektonik ve flüviyal gelmektedir. Akdağ
Kütlesi‟nde bu farklı etken ve süreçlerin ürünü polijenik bir jeomorfoloji geliĢmiĢtir. Akdağ Kütlesi‟ndeki
bu polijenik geliĢimi ortaya koymak için Coğrafi Bilgi Sistemleri‟nden (CBS) faydalanılmıĢ olup
oluĢturulan topografik veri tabanı kullanılarak sahaya ait mekansal ve morfometrik analizler yapılmıĢtır.
Bunun için birtakım jeomorfik indis ve formüllerden faydalanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Akdağ, Morfometri, CBS, Polijenik Jeomorfoloji, Batı Toroslar
Abstract: Having the second highest peak (Uyluk Peak 3014 m) in Western Taurus, Akdağ is a massif,
higher than its surrounding. Several factors and processes had role in the geomorphological development
of Akdağ Massif. Karst, glacier, tectonic and fluvial are primary among these processes. Akdag Mass of
the geomorphology of these different factors and processes developed in a polygenic product.
Akdag Mass in order to demonstrate that the development of polygenic Geographic Information Systems
(GIS) is utilized topographic data base created using the spatial and morphometric analyzes were carried
out on the field. To do this, some geomorphic indices and formulas used.
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1.

GiriĢ

Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesine (Uyluk T. 3014 m) sahip olan Akdağ,
batıda EĢen Ovası (60 m) doğuda Elmalı Ovası (1100 m) arasında yer alan ve 2700 m
üzerinde birçok zirve barındıran, çevresine göre oldukça yüksek bir kütle görünümündedir
(ġekil 1). Akdağ Kütlesi‟nin jeomorfolojik geliĢiminde birden fazla etken ve sürecin rolü
olmuĢtur. Bu süreçlerin baĢında karst, buzul, tektonik ve flüviyal gelmektedir. Akdağ
Kütlesi‟nde bu farklı etken ve süreçlerin ürünü polijenik bir jeomorfoloji geliĢmiĢtir.
Akdağ Kütlesi‟nin morfolojisini etkileyen ve topografyada bugün de açık olarak
seçilen en önemli jeolojik unsurlar; naplar ve normal faylardır. Akdağ bütünüyle naplı bir
yapıya sahiptir. Alt Paleosen‟den baĢlayıp Orta Miyosen‟de son bulan Likya (Teke) Napları
bölgede K-G yönlü sıkıĢma rejimi geliĢtirmiĢ, kütleler kuzeyden güneye doğru altlarına
YeĢilbarak Napını da alarak Orta Miyosen‟de Beydağları Otoktonu üzerine bindirmiĢlerdir
(ġenel, 1997). ÇalıĢma sahasındaki naplaĢma hareketlerinin Orta Miyosen (Langiyen)'de son
bulması ile paleotektonik dönem sona erip neotektonik dönem baĢlamıĢtır (Ersoy, 1990).
Akdağ Pleistosen‟de buzullaĢmaya mağruz kalmıĢ bir alan olup görülen buzul
Ģekilleri Alpin tip buzullaĢma sonucu oluĢmuĢlardır (Onde, 1952; Doğu, Çiçek, Tunçel, &
Gürgen, 1999a). Akdağ‟ın zirve kısımlarında sirklerle baĢlayan buzul vadileri 2000 metrelere
kadar inebilmektedir. Akdağ‟ın litolojik olarak büyük ölçüde çözünebilme özelliği yüksek
kireçtaĢlarından oluĢması nedeniyle 2000 m ve üzerindeki alanlarda çok sayıda dolin ve uvala
yer alır. Bu karstik depresyonlar; geçmiĢte buzulların yerleĢmesine uygun ortamlar hazırladığı
gibi günümüzde de tabanlarında yer alan düdenlerle geliĢmiĢ bir yeraltı drenajını
yaratmıĢlardır.
Akdağ Kütlesi‟ndeki polijenik geliĢimi ortaya koymak için Coğrafi Bilgi
Sistemleri‟nden (CBS) faydalanılmıĢ olup oluĢturulan topografik veri tabanı kullanılarak
sahaya ait mekansal ve morfometrik analizler yapılmıĢtır. Bunun için birtakım jeomorfik
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indis ve formüllerden faydalanılmıĢtır. Bunlar; hipsometrik eğri ve integrali, profil serileri,
dağ cephesi eğrilik indeksi, würm daimi kar sınırı tespiti ve buzul rekonstrüksiyonudur.

ġekil 1: Akdağ Kütlesi'nin Lokasyon Özellikleri.

2.

Morfometrik Özellikler

2.1. Hipsometrik Eğri ve Ġntegral
ÇalıĢma sahasının jeomorfolojik görünümü ortaya koymak için, Hipsometrik Eğri
ve Ġntegrali oluĢturulmuĢtur1. Hipsometrik Eğri uygulamasında yükseklik aralığı olarak 100
metre alınmıĢtır. Alansal değerler havza için oluĢturulan Aster DEM‟den elde edilmiĢ olup
izdüĢüm alan değil yüzey alanı kullanılmıĢtır. Hipsometrik Eğri oluĢturulmasında CBS
yazılımlarından faydalanılmıĢ olup Hipsometrik Ġntegral değerinin hesaplanmasında aĢağıdaki
formül kullanılmıĢtır.

Akdağ Kütlesi‟nin Hipsometrik Ġntegral değeri 0,42 olup bu değer sahanın gençlik
safhasından olgunluğa geçiĢ dönemimde olduğunu göstermektedir (ġekil 2).

1

Hipsometrik eğriler, üzerinde çalıĢılan bölgenin yükseklik dağılımını gösterirler (Straher, 1952).
Hipsometrik eğri, toplam yükseklik oranının (h/H= Rölatif Yükseklik), toplam alana (a/A= Rölatif Alan)
karĢı izdüĢürülmesiyle belirlenir. Rölatif alan (a/A) değeri her zaman için rölatif yüksekliğin (h/H) 0.0
olduğu havzanın en alçak noktasından, rölatif yüksekliğin (h/H) 1.0 olduğu havzanın en yüksek
noktasına, 1.0 ile 0.0 arasında değiĢiklik gösterir (Keller, 2002)
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ġekil 2: Akdağ Kütlesi‟nin Hipsometrik Ġntegral değeri Eğrisi ve Hipsografik Eğrisi.

Akdağ Kütlesi için elde edilen Hipsografik Eğri‟de çok belirgin olmamakla birlikte;
düzensizlikler ve süreksizlik yer almaktadır. Hipsografik Eğri‟nin sürekli olarak olgun
sahaları yansıtan içbükey ya da genç bir sahayı yansıtan dıĢbükey özellik göstermeyip de
yükseltiye bağlı değiĢkenlik göstermesi; çalıĢma sahasındaki polijenik topografyayı ortaya
koyması bakımından önemlidir. 1200 m seviyelerine kadar dıĢbükey eğri, faylara bağlı
gençleĢmenin izlerini yansıtırken; 1200-2000 m aralığındaki aĢınım yüzeyleri ve karstik
platolarda bir içbükey eğri gözlenmektedir. 2000-3000 metreler arasındaki kısa mesafedeki
dalgalanmalar ise buzul ve karst topografyasının iç içe girmiĢ polijenik morfolojisini
yansıtmaktadır (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.).
2.2. Profil Serileri
Akdağ Kütlesi‟nin batı yamacı EĢen Çayı vadisi tektonik oluğuna kadar basamaklı
bir yapıya sahiptir. Kabaca üç basamak halinde karĢımıza çıkan bu faylar yüksek eğimli fay
dikliklerine sahiptir. Bu dikliklerin önünde ise drenaj bozuklukları ve buna bağlı olarak
bataklıklar gözlenmiĢtir. Yine Akdağ‟ın kuzey ve doğusu normal faylarla sınırlandırılmıĢtır.
Özellikle kireçtaĢlarını kestiği kısımlarda 800 metreyi bulan fay diklikleri ile karĢılaĢılır
(ġekil 3). Bu faylı yüzeyler 40º‟nin üzerinde eğimlere sahiptir. Akdağ Kütlesi‟nin eğim
haritasında (ġekil 4), 40 derece üzerindeki alanlarla faylar büyük ölçüde örtüĢmektedir.
Fayların olduğu bölgelerde eğim değerlerinin 75º kadar ulaĢtığı da görülmektedir. Eğim
değerlerinin yüksek olduğu alanlar aynı zamanda heyelan yarası ve kanyon yamaçlarına denk
gelir. Özellikle Akdağ‟ın güneyinde heyelanlara bağlı dik yamaçlara rastlamak mümkündür.
Bu heyelanların oluĢmasında lito-stratigrafik faktörlerin yanında fayların rolü de göz ardı
edilmemelidir.
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ġekil 3: Akdağ Kütlesi‟nin morfotektonik özellikleri (ġenel, 1989 yararlanılarak hazırlanmıĢtır).
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ġekil 4: Akdağ Kütlesi ve Yakın Çevresinin Eğim Özellikleri

2.3. Dağ Cephesi Eğrilik Ġndeksi
Akdağ Kütlesi‟ndeki henüz aĢınmamıĢ yüzeylere sahip normal faylar tektonik aktivitenin
gençliğini göstermesi açısından önemlidir. Bu fay yüzeyleri boyunca gerçekleĢen aĢınım
faaliyetlerin belirgin olmayıĢı, drenaj bozuklukları, asılı vadiler ve üçgen yüzeyler; sahada
genç tektonik hareketlerin kanıtlarındandır. Akdağ Kütlesi‟nde genç tektonik faaliyetleri
ortaya koymak amacıyla jeomorfik indislerlerden Dağ Cephesi Eğrilik Ġndeksi2 kullanılmıĢtır.
Dağ cephesi eğrilik (sinusoity) indeksi;
J: Dağ cephesi sinüslüğü
Lj: Dağ cephesi boyunca doğrusal bir hattın uzunluğu
Ls: Dağ dibinde belirgin eğim kırığı boyunca dağ cephesi
boyudur
Dağ cephesi eğrilik (sinusoity) indeksi Akdağ Kütlesi‟ndeki belirgin fay dikliği olan alanlara
uygulanmıĢ ve genç tektonik hareketleri belirleyecek sonuçlara ulaĢılmıĢtır (ġekil 5).
Dağ cephesi sinüslük oranı dağ cephesini oymaya çabalayan aĢınma kuvvetleri ile dağ cephesini
düzleĢtirmeye çabalayan tektonik kuvvetler arasındaki iliĢkiyi gösteren bir indekstir (Keller 2002, Bull
2007).
2
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ġekil 5: Akdağ Kütlesi‟nde belirgin fay dikliği olan alanların dağ cephesi sinüslük oranları.

Bu sonuçlara göre Akdağ Kütlesi‟nde elde edilen dağ cephesi eğrilik oranları 1.03
ile 1.25 arasında değiĢmektedir. Genelde 1.0-1.5 arasındaki sinüslük oranı son derece canlı
tektonik aktiviteyi yansıtır (Bull, 2007). Tektonik aktivitenin nispeten daha zayıf olduğu
alanlar Akdağ‟ın batı yamacında dağ ile EĢen Ovası‟na doğru hafif eğimli dağ eteği ovasında
1.25‟lik bir oran tespit edilmiĢtir. Yine Akdağ Kütlesi‟ni kuzeyden sınırlayan Tezli Deresi
vadisinin yamacında 1.10‟luk bir değer görülmüĢtür. Fakat Akdağ ile EĢen Ovası sınırında yer
alan Saklıkent kanyonunu da kesen fayda bu oran 1.07 dir. Aynı fayın kuzeye devamı
niteliğindeki alanda yine 1.07 değeri tespit edilmiĢtir. Dağın zirvesine doğru değerler
düĢmekte yani tektonik aktivite yükselmektedir. 1600 m ve üzerindeki alanlarda dağın
batısında 1.07 ve doğusunda 1.07 oranları tespit edilmiĢtir. En yüksek tektonik aktivite
güneyde 1.03‟lük bir değerle tespit edilmiĢtir. Bunda tektonik aktivitenin yanında bu alanda
fay yüzeyi boyunca litolojik dokanak noktasında gerçekleĢen aktif heyelanlarında rolü vardır
(ġekil 5).
2.4. Würm Daimi Kar Sınırı
Miyosen'de baĢlayıp Pleistosen‟de serin ve yağıĢlı iklim Ģartlarında Akdağ Kütlesi‟nin yüksek
seviyelerinde (2500-2600 m) oldukça geniĢ karstik depresyonlar geliĢmiĢtir. Özellikle çalıĢma
sahasında kuzeydoğuya yönelen üç ana buzul ünitesinde (Karadere, Kuruova ve TaĢkuzluklu)
2500 m ve üzerindeki yüksek plato sahasında buzullar tarafından iĢgal edilmiĢ (25 km²) fakat
oluĢumlarında buzul aĢındırma ve biriktirme faaliyetlerinden çok, buzul öncesi karstlaĢmanın
izlerini taĢıyan depresyonlar mevcuttur. Bu buzul sahalarının hipsografik eğrisine
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bakıldığında 2500 m ve üzerindeki sahaların oldukça geniĢ sahaları kapladığı görülmektedir
(ġekil 3). Bu eğride 2800 metlere kadar olan içbükey eğri sirk duvarlarını yansıtırken, 28002500 arasındaki düĢük açılı eğri alanı, buzulların yerleĢtiği paleo-karstik depresyonları
göstermektedir. 2800 m sonrasında baĢlayan dıĢbükey eğri genel itibariyle buzulun bu paleokarstik depresyonlardan taĢtığı ve törpülediği eĢiklere tekabül etmektedir. 2300 ve 2100 m
seviyelerindeki dıĢbükey eğriler ise cephe morenleri yansıtmaktadır.

ġekil 3: Akdağ Kütlesi‟nde kuzeydoğuya yönelen üç büyük buzul ünitesinin (Karadere, Kuruova ve
TaĢkuzluklu buzul vadileri) hipseografik eğrisi.

Pleistosen‟de Akdağ Kütlesi‟nde 2000 m ve üzerindeki sahalarda buzullaĢma
yaĢanmıĢtır. Özellikle kuzeye bakan vadiler içerisinde buzullar çok daha geniĢ alanları iĢgal
etmiĢtir. Akdağ Kütlesi‟nde Pleistosen‟de birden fazla buzullaĢma yaĢanmıĢ olmasına karĢın
son buzullaĢma (Würm), kendinden önceki buzullaĢmaların izlerini büyük ölçüde deforme
ettiğinden sadece son buzullaĢmaya ait jeomorfolojik delillere rastlanılabilmiĢtir. Bu deliller
ıĢığında çalıĢma sahasında Würm‟e ait daimi kar sınırının ortaya konmuĢtur. Bu amaçla sirk
tabanı metodu, çevre-dil ortalaması metodu ve yüzölçümü metodu uygulanmıĢtır (Tablo 1).
Bu metodlar uygulandığında her bir metottan farklı yükselti değerlerine ulaĢıldığı
görülmüĢtür. Bu farklılık da; çalıĢma sahasının buzullaĢma öncesi yoğun bir karstlaĢmaya
maruz kalmasının rolü olduğu düĢünülmektedir.
ÇalıĢma sahasında Würm daimi kar sınırı tespiti için sirk tabanı metodu
uygulandığında 2650 m değerine ulaĢılmıĢtır. Bu değer, çalıĢma sahası için yüksek bir
değerdir. Akdağ Kütlesi‟nde birçok sirk, buzullaĢma öncesi yüksek seviyelerdeki dolinlere
yerleĢen ve tahrip eden buzulların ürünüdür. Dolayısıyla bu yöntem, sirklerin tamamen buzul
ürünü olmaması nedeniyle çalıĢma sahasında güvenilir değildir. Yine çalıĢma sahasının 2500
m ve üzerinde piramidal zirveler içermeyen basık tepelerden ve bu tepeler arasında geniĢ ve
yüksek paleo-karstik depresyonlardan oluĢması, beklenenden daha alt seviyelerde daimi kar
sınırı değeri veren çevre dil ortalaması metodunu Ģüpheli kılmaktadır. Pleistosen‟de buzulların
daha çok yüksek paleo-karstik depresyonlara yerleĢtiği bu depresyonlardan taĢtığı noktalarda
alt kotlara sarktığından, çalıĢma sahasında yüzölçümü metodunun sonuçları daha kabul
edilebilir görülmektedir (ġekil7).
Tablo 1: Akdağ Kütlesi'nde uygulanan daimi kar sınırı belirleme yöntemleri.

Daimi Kar Sınırı Belirleme Metotları
Sirk Tabanı Metodu
Çevre Dil Ortalaması Metodu
Yüzölçümü Metodu
Ortalama

Elde Edilen Daimi Kar Alt Sınırı
2650 m
2375 m
2535 m (kuzey), 2650 m (güney)
2520 m

54

ġekil 7: ÇalıĢma sahasında kuzeye geliĢen buzul vadilerinin hipsometrik eğrisi ve yüzölçümü metoduyla
daimi kar sınırın (ELA) ortaya konması (Porter, 2001; Hubbard & Glasser, 2005)

2.5. Buzul Rekonstrüksiyonu
Akdağ Kütlesi‟nde yapılan arazi gözlemleri ve morfometrik analizler sonucunda son buzul
maksimumu olan Würm buzullaĢmasının boyutları ve etkileri ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu amaçla jeomorfolojik veriler ıĢığında Akdağ Kütlesi‟nin son buzul maksimumundaki
buzul rekonstrüksiyonu (yeniden kurma) yapılmıĢtır (
ġekil8). Buzul rekonstrüksiyonunda, morenlerin konumları ve yayılıĢ alanları önemli veriler
sağlamıĢtır. Cephe morenleri buzulların ulaĢtığı en düĢük kotları ve dıĢ uzanımlarının sınırını
ortaya koyarken, yan morenleri ise buzul kalınlıkları hakkında fikir vermiĢtir. Yine sirkler ve
vadi tabanlarındaki törpülenmiĢ yüzeyler ve buzul aĢınımdan etkilenmeyen nunataklar
buzulların iĢgal ettiği sahaları ortaya koymada faydalı olmuĢtur.

ġekil 8: Akdağ Kütlesi'nde son buzul maksimumunda (Würm) morfolojik buzul rekonstrüksiyonu.
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Akdağ Kütlesi‟nde yapılan buzul rekonstrüksiyonunda net bir Ģekilde görünmüĢtür
ki buzullaĢma öncesi sahada geliĢen karstik etken ve süreçler buzullaĢmanın seyrini ve yayılıĢ
alanlarını etkilemiĢtir. Özellikle 2500 m ve üzerindeki paleo-karstik depresyonlarda buzul
kalınlıkları ve geniĢlikleri alıĢılagelmiĢ dağ ve vadi buzullaĢmalarından farklı geliĢmiĢtir.
Bunda paleo-karstik depresyonların Würm daimi kar sınırı (2535 m) üzerinde yer alması ve
buna bağlı olarak da bu alanların birikim zonu içerisinde kalmasının etkisi büyüktür.
3. Sonuç
Akdağ Kütlesi, günümüzdeki jeomorfolojik görünümününe farklı etken ve
süreçlerin ortak etkisi sonucu kavuĢmuĢtur. Bu nedenle bu jeomorfolojik geliĢimi modellemek
ve farklı süreçlerin etkisindeki alanların sınırı net bir Ģekilde ortaya koymak zorlaĢmaktadır.
Bu çalıĢmada Akdağ Kütlesi‟nin bu karıĢık jeomorfolojik geliĢiminini morfometrik
yaklaĢımlarla ortaya koymaya çalıĢılmıĢtır.
Akdağ Kütlesi‟nin Hipsometrik Ġntegral değeri 0,42 olup bu değer sahanın gençlik
safhasından olgunluğa geçiĢ dönemimde olduğunu göstermektedir. Hipsografik Eğri‟nin
yükseltiye bağlı değiĢkenlik göstermesi; çalıĢma sahasındaki polijenik topografyayı ortaya
koyması bakımından önemlidir. Elde edilen profillerden kütleyi dört bir yanından kuĢatan
normal fayları net bir Ģekilde görmek mümkündür. Yine Akdağ Kütlesi‟nde elde edilen dağ
cephesi eğrilik oranları 1.03 ile 1.25 arasında değiĢmektedir. Genelde 1.0-1.5 arasındaki
sinüslük oranı son derece canlı tektonik aktiviteyi yansıttığı düĢünülürse “Akdağ Kütlesi‟nde
tektonizma oldukça faaldir” sonucuna ulaĢılabilir. Akdağ Kütlesi‟ndeki würm daimi kar sınırı
farklı yöntemlerle tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunlardan en geçerli olan yüzölçümü metodu
göstermektedir ki Akdağ‟daki paleo-karstik depresyonlar Würm‟de kalıcı kar sınırı üzerinde
kalmaktadır. Buda Akdağ Kütlesi‟ndeki buzullaĢmanın boyutunu ve yayılıĢ alanlarını büyük
ölçüde etkilemiĢtir. Bu yayılıĢ alanlarını ortaya koymak için morfolojik parametrelerin
yardımıyla oluĢturulan buzul rekonstrüksiyonunda buzulların 2500 m ve üzerindeki sahalarda
oldukça geniĢ alanları kapladığı ve birkaç alanda Akdağ‟ın doğu yamacından da taĢtığı ortaya
konmuĢtur.
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