SANDIRAS DAĞINDAKİ BUZUL ŞEK İLLERİ
Yard. Doç. Dr. A li Fuat D O Ğ U *

Sandıras Dağı (2295 m.) Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi sınırlarına
hemen hem en paralel uzanan Gölgeli D a ğ la n ’nm güneybatı köşesinde
yer alır. Dış M enteşe yöresinin (B. D arkot-M . Tuncel, 1988) doğu sını
rında bulunan Sandıras Dağı A kdeniz Bölgesi içinde kalır, batısından
N am nam Çayı, güneyinden Köyceğiz Gölü, doğusundan D alam an
Çayı ile sınırlandırılm ıştu (Şekil: 1).
Miosen sonlarından itibaren etkili olm aya başlayan ve K uaterner
boyunca da devam eden tektonik hareketlerin şekillendirdiği ve üzerin
de, M iosen aşınım yüzeylerinin, parçalar halinde çeşitli seviyelerde
bulunduğu (A.F. Doğu, 1986) Sandıras Dağı, serpantinlerin M esozoik
yaşlı kalkerler üzerine bindiği Teke naplarınm batı bölüm ünü oluştu
ru r (H .N . Pam ir, 1974).
K rom m adeni açısından zengin ve m uhtem elen M esozoik yaşlı
peridotit ile serpantinlerden oluşan dağın, 1000-1300 m etreler arasın
da yaygın olarak uzanan aşınım yüzeyinin üzerinde kalan kısımları
basık bir koni görünüm ündedir (F o to : 1).
Sandıras’daki Pleistosen buzul izlerinin varlığına ilk defa A.
Philippson (1915) değinmiş daha sonra b u r a d a X .d e Planhol (1953)
dağın buzul şekillerini inceleyerek mevcut buzul izlerinin bir bölüm ünü
şematik olarak göstermiştir. Bu çalışm ada Sandıras D ağı’nın Pleistosen
buzullaşm asından etkilenme nedenleri hakkında da çeşitli fikirler öne
sürülm üştür.
A ncak daha sonra Güneybatı A nadolu’da ve Türkiye ölçüsünde
Pleistosen buzullaşm ası ile ilgili olarak yapılan yayınlarda Sandıras
D ağı’ndaki buzullaşm a ile buzul şekillerinin tanım lanm ası ve kalıcı
k ar sınırı hakkındaki yorum lar bazı çelişkiler taşım aktadır. Bu çelişki
ler kanım ızca buradaki buzul şekillerinin ayrıntılı ve ölçekli olarak
haritalanm am ış olm asından doğan yorum lanm a güçlüklerinden kay
naklanm aktadır.
* A.Ü. Dil ve Tarih-Coğral'ya Fakültesi
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F o to : 1. Sandıras D ağı’m n güneyden görünüşü.

Sandıras D ağı zirvelerini, en yükseği 2295 m etre ile Ç içekbaba Tepe
ve onu izleyen U lugöl tepe (2261 m .) ve Çıralıoluk Tepe (2217 m.) leri
oluşturur. Bu üç tepe zirve düzlüğü üzerinde yer alır (Şekil: 2). O rta
lam a 2200 m. izohipsinin çevrelediği bu zirve düzlüğü X. de PlanhoPe
(1953) göre field tipi bir buzullaşm anın izlerini taşım aktadır. Zirve
düzlüğü Çiçekbaba Tepe güneyinde alçak bir eşikle kademelenmiştir.
Bu küçük basam ak dışında başka engebe yoktur. 2200 m etreden 2000
metreye kadar inen dik yam açlar zirve düzlüğünü dörtbir yandan çev
relemektedir. Bu yam açlardan kuzeye bakan tarafta, diğerlerine göre
daha belirgin buzul şekilleri vardır. Özellikle kuzeydoğu yam açta Sandıras D ağı glasyal şekillerinin en büyüğü olan bir buzul vadisi (F o to : 2)
dikkati çeker. D oğu yam açta Eren Tepesi’nin (2075 m.) batısında bir
glasyal çukurluk ve güney yam açta da D eveçukuru adı verilen bir baş
ka çanak m evcuttur. Batı yam açta ise diğer yam açlardaki anlam da bu
zul şekilleri yoktur (Şekil: 2).
Zirve ve zirveyi çevreleyen yam açlardaki buzul şekillerinin özel
likleri ve konum ları incelendiğinde bu şekilleri üç başlıkta ele alm ak
m üm kündür: 1- Zirve Düzlüğü, 2- Kuzeydoğu Y am açtaki Buzul
Vadisi, 3- D iğer Y am açlardaki Buzul Şekilleri.
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F o to : 2. Sandıras D ağı’nın kuzeydoğu yamacında bulunan K artal G ölü buzul vadisinin
aşağı bölümü.

1- 2200 m etrenin üstünde kalan zirve düzlüğü, eski bir aşınım
yüzeyinin yüksekte kalan küçük bir parçasının, field tipi bir glasyasyonla (X. de Planhol 1953) işlenmesi sonucu bugünkü şeklini almıştır.
2 - Zirve düzlüğünün kuzeydoğusunda, Ulugöl Tepe mevkiinden
itibaren kuzeydoğuya doğru 1,5 km. boyunda, 500 ila 700 m. eninde
ve 2200 m etreden başlıyarak 1900 metreye kadar inen bir buzul vadisi
uzanm aktadır (Şekil: 2 ve 3). Bu vadiye “ K artal G ölü Buzul Vadisi”
ismi verilmiştir. Enine profilinde karakteristik U şeklini (F oto: 3) gör
düğüm üz bu vadi belirgin buzul aşındırm a ve biriktirm e şekillerini
bünyesinde bulundurm aktadır. Buzul vadisi, boyuna profilinin yukarı
kısm ında üç tarafı dik yam açlarla çevrili yarım ay şeklindeki çanak
la başlam akta ve eğim boyunca basam aklı bir iniş gösterm ektedir
(F oto: 4). Vadi içinde 2 belirgin eşikle ayrılan 3 basam ağın izlendiği
buzul vadisi ön morenlerle son bulm aktadır. (Şekil: 3). Ö n morenler
1900 m etreler seviyesinde içiçe geçmiş yarım ay şeklinde 5 sıra halinde
uzanm aktadır (F o to : 2 ve 5). Ön m orenler, hemen gerisinde yeralan
dil çanağının önünde oluşturdukları setle, yaklaşık 150 m. çapında
ve dairevi bir şekli olan, K artal G ölü’nün m eydana gelmesine imkan
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vermiştir. Buzul vadisi sonunda biriken bu m orenlerin oluşturduğu
şeddin Uzundere vadisine bakan tarafı ise dik bir yam açla son bulur.
G ölün fazla suları m oren şeddini aşan bir ayakla U zundere’ye ulaş
m aktadır. U zundere vadisi, K artal G ölü Buzul Vadisi’nin fluvyal an
lam da devamı niteliğindedir. Pleistosen buzullaşması, Uzundere vadisi
nin toplak alanından itibaren 1.5 km. lik bir bölüm ünü şekillendir
miştir. K artal G ölü Buzul Vadisi içinde ayrıca hörgüç kayalar, taban
da ve yanlarda, dik yam açlardan dökülen m olozlarla karışık halde yan
ve dip m orenleri de ayırdedilebilmektedir (F o to : 4 ve 6).
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F o to : 3. K artal G ölü buzul vadisinin ön m oren şeddi üzerinden görünüşü (Kuzeyden
güneye bakış).

F o to : 4. K artal G ölü buzul vadisi içindeki ikinci eşik, dip ve yan morenler.
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F o to : 5. Ön m oren şeddinin yakından görünüşü.

3Diğer yam açlarda bulunan buzul şekilleri K artal G ölü Buzul
Vadisi ile karşılaştırıldıklarında daha küçük boyutludurlar. Bu şekil
lerin, kuzey ve doğu yam açlarda oıtalam a 1900 ila 2000 metrelerde
olm ak üzere iki seviye halinde sıralanm ış oldukları dikkati çeker. K u 
zey yam açtaki K artal G ölü Buzul Vadisi’nin batı kenarında 20002050 metrelerde yer alan şekil içiçe geçmiş üç çanaktan oluşm aktadır.
Bu üçlü çanaktan zirveye doğru olanı daha büyük olup anakaya içine
açılmış bir sirk görünüm ündedir. Bu sirkin önünde yer alan iki küçük
çanak m orenler içinde açılmıştır. A yııca bu şeklin yine batısında 1900
metrede bir üçüncü çanak daha yer alır. X.de Planhol’ün (1953) şema
sında, K artal G ölü Buzul Vadisi ile kuzey yam açta bulunan diğer buzul
şekillerinin bulunduğu alan, zirveler düzlüğünü şekillendiren field tipi
bir buzuldan sarkan dillerle ilişkili olarak gösterilmektedir. A ncak
topografya incelendiğinde bu şekillerin iki aşam alı bir buzullaşm a ile
ilgili olabileceği düşüncesi doğm aktadır. Ç ünkü K artal G ölü Buzul
Vadisi ve batısındaki çanakların zirve düzlüğü ile bağlantıları çok kes
kin yam açlarla kurulm aktadır.
Sandıras D ağı’nın Pleistosen buzullaşması büyük olasılıkla bir bu
zul devresinin iki dönem inin eseridir. D ağın zirvesi birinci aşarrad a bir
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Foto: 6. K artal Gölü buzul vadisi içindeki cilalanmış yüzeyler ve yan morenler.

takke buzulu ile örtülm üş ve bu sırada buzuldan sarkan diller, zirve
nin dört bir yanında özellikle de kuzey, kuzeydoğu yam açlarda etkili
olm ak üzere, aşağıya doğru 2000 ila 1900 metrelere kadar sarkm ışlar
ve buralarda m oren depolan oluşturm uşlardır. Bu aşam ada kuzeydo
ğu yam açtan sarkan bir buzul dilinin şekillendirdiği vadi bugünkü ol
gun şekline, sözkonusu buzullaşm anın ikinci aşam asında kavuşm uştur.
Bu ikinci aşam ada, takke buzulu ortadan kalkmış ve glasyasyon dağın
gölgede kalan kuzeydoğu yam acında, vadi buzulu şeklinde devam et
miştir. Bu buzul vadisinin gerisindeki dik yam acın zirve düzlüğünü
kesen bir konum da olması bu yargıyı doğuran sebeplerden birisidir.
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Ayrıca yukarıda değindiğimiz kuzey yam açtaki sirk ve diğer çanaklalarm zirve ile bağlantıları incelendiğinde, bu çanakların da başlangıçta
zirveden sarkan buzul dillerinin oluşturduği ilkel şekillerinin, ikinci
bir devrede bugünkü biçimlerini kazandıkları söylenebilir. Sözkonusu
ikinci devrede bu çanaklardan 2000-2500 m etrelerde olanı bir glasyal
sirk, 1900 m etrede olanı ise bir nivasyon sirki olarak gelişimlerini ta 
m am lam ışlardır. Gerçekte 2000-2500 m etrelerde yer alan glasyal sirk
ve önündeki m orenler küçük bir vadi buzulunun eseri olarak düşünü
lebilir. Buradaki m orenler takke buzuluna ait birikintiler olarak da yo
rum lanabilir, çünkü bu ebatlarda bir sirkin önünde bu m iktarda moren yığılması pek m üm kün görülm emektedir. Ayrıca sözkonusu m oren
ler, sirkin önündeki bir m oren şeddi karakterinde de değildir, (F o to : 7).

F o to : 7. Sandıras D ağı’nın kuzey yamacında 2000-2050 metrelerde yer alan sirkin önün
deki morenler.

Zirveyi çevreleyen yam açların doğu yüzünde yine 2000 m etre ci
varında, Eren Tepe’nin (2075 m.) batı kenarında yer alan dairesel şekil,
kuzey yam açta aynı seviyedeki benzeri gibi, ikinci aşam ada oluşan bir
başka sirktir.
Güneye bakan yam açta da 1900 m etrelerde, D eveçukuru adı veri
len oval şekilli bir çanak vardır (F oto: 8) bu da yukarıda sözü edilen,
kuzey yam açta aynı seviyede bulunan nivasyon sirkinin bir benzeridir.
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F o to : 8. Sandıras D ağı’nın güney yamacında 1900 metrede bulunan Deveçukuru nivasvon
sirki.

Güney yam açta bu glasyal şeklin varlığı dağın bu yüzünde, da
ha yüksek sıcaklığa rağm en yağış m iktarının fazlalığı ile ilgili olm a
lıdır (A. O N U R , 1962).
Sandıras D ağı’ndaki buzul şekillerinin özellikleri ve bulundukları
seviyeler Pleistosen’e ait kalıcı kar sınırının 2050 m etreden geçtiğini is
patlam aktadır. X. de Planhol de (1953) bu sınırı 2000-2050 olarak belir
lemiştir. Sandıras’daki bu yerel kalıcı kar sınırı S. Erinç’in (1971 s. 261)
G üneybatı A nadolu için kabul ettiği kalıcı kar sınırının 150-200 m etre
altında kalm aktadır. Bu seviye düşüklüğü bu çevrede çalışan araştır
m acıların çeşitli görüşler öne sürmelerine neden olm uştur (H. Louis
1944, H. Onde 1952, X .d e Planhol 1953, 1962 ve B. Messerli 1967).
Teke yöresindeki A kdağ ve Beydağları’nda buzul şekilleri üzerinde
çalışan B. Messerli (1967) Güneybatı A nadolu için yaptığı bölgesel
bir yorum la, X. de Planhol’ün (1953) Sandıras D ağı’ndaki buzul şe
killerinin bugünkü seviyesini açıklarken kullandığı olasılıklardan tekto
niğe dayalı olanına katılm am akta, buradaki alçak sayılabilecek seviye
deki buzullaşmayı textonikten çok yerel klim atik olaylarla açıklaya
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rak ; Sandıras’tan Beydağları’na uzanan bir h at boyunca sıralanan yerel
iklim kuşaklan nedeniyle, kalıcı kar sınırının batıdan doğuya doğru
yükseldiğini ifade etm ektedir.
X. de Planhol’ün (1953) Sandıras D ağı’nın portglasyal bir çökmeye
uğram ış olabileceği görüşünü çürüten bazı bulgular, D alam an Çayı’nın
Sandıras Dağı’nı güneydoğu etekleri boyunca kateden vadisi içinde,
daha önce yapılan bir çalışma ile belirlenmiştir (A. F. Doğu, 1993). Bu
çalışmada, D alam an Çayı’nın A kköprii civarında bulunan sekileri ile,
A kköprü güneyinde D alam an Çayı’na katılan Çayhisar Deresi seki
lerinin, Köyceğiz ve Dalam an O valarında bulunan W iirm dönemi şe
killeriyle (L. J. Pons-C. H. Edelm an, 1963 ve A. F. Doğu 1986) korelas
yonu yapılmış ve aralarında büyük benzerlikler saptanm ıştır. A kköp
rü ve Çayhisar sekileri, bugünkü vadi tabanından 20-30 m. yukarıda
bulunm aktadır. Bu durum W ürin ve daha sonraki deniz düzeyi oy
nam aları da dikkate alındığında, Sandıras D ağı'nın postglasyal bir
çökmeye değil aksine yükselmeye uğradığını kanıtlam aktadır. X. de
Planhol’ün öne sürdüğü postglasyal dönem deki tektonik çökme,
ancak Sandıras D ağı’nın güney eteklerinden geçen büyük bir fayın,
bu yörenin A kdeniz tarafında kalan kıyı kesimini etkilediğini söyle
yebiliriz (A .F. Doğu, 1986).
Y ukarıdaki verilerin ışığında, Sandıras D ağı’ndaki buzullaşm a
Pleistosen’deki yerel klim atik koşulların yarattığı şartlara bağlanabilir.
B atıda G ökova K örfezi aracılığıyla Ege Denizi’ne, güneyde ise A k
deniz’e olan yakınlığı nedeniyle nemli ve bol yağışlı hava kütleleri
nin etki alanı içinde kalan Sandıras D ağı’nda, ortalam a 2000 m etre
lerden itibaren, W ürm buzullaşm ası etkili olm uştur.
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