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ÖZ
Plato kavramını açıklamak üzere çeşitli araştırıcılar tarafından
pek çok tanım yapılmıştır. Bunların hemen hepsinin birleştiği tanım
lama ise, “ deniz seviyesinden belirli bir yüksekliğe sahip olan düz yer
ler"’ şeklindedir.
Fransızcadan dilimize geçmiş olan plato sözcüğü yerine daha önce,
yazı, yayla gibi terimler kullanılmıştır. Günümüzde ise hemen herkesin
kullandığı bir sözcük haline gelen plato terimi, gene! hatları ile “ etrafı
akarsuların açtığı derin vadilerle yarılmış yüksek düzlükler” için kul
lanılan jeom orfolojik bir kavıamdır.
Bu tanım dikkate alınarak bir inceleme yapıldığında ülkemizde
pek çok plato olduğu anlaşılır. Özellikle İç Anadolu Bölgesi’ndeki,
çoğunlukla yatay ve yataya yakın tortul kayaçlardan oiuşan üçüncü
zaman arazisi, Sakarya ve Kızılırmak ile bunların kolları tarafından
yarılmak suretiyle plato şeklini almıştır. Bunların en bilinenleri ara
sında, Haymana Platosu, Cihanbeyli Platosu, Obruk Platosu, Bozok
Platosu, Yazılıkaya Platosu sayılabilir.
Yukarıda belirtilen plato tanımı dikkate alındığında, kapladığı
alan fazla geniş olmamakla birlikte “ Kırbaşı Platosu” nun çok karak
teristik bir örnek oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Kuşuçumu olarak, Ankara’ nın yaklaşık 60 km batısında, Beypa
zarı’ nm 10 km güneyinde bulunan platonun yüzeyi 1000-1100 m ’
lerde olup Sakarya ile onun önemli birer kolu olan Ankara ve Kirm ir
çayları tarafından açılan derin vadilerle çevrilmektedir.
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G İR İŞ
İnceleme alanı İç Anadolu Bölgesi’ nde, Ankara ve Eskişehir il sınır
ları içinde yer almaktadır (Şekil: 1). Ankara’ya 60 km uzaklıkta bulu
nan Ayaş İlçesi’ ni Beypazan’na bağlayan karayolundan 10 km kadar
batıya gidildiğinde Kırbaşı Platosu’ na ulaşılmaktadır. Yine Ankara’nın
bir başka ilçesi olan Beypazarı’da platonun 10 km kuzeyinde yer alır.
Buradan Kirm ir Çayı’ na karışan Karadere’nin yatağında açılan kara
yolu ile platoya ismini veren Kırbaşı beldesi (Gelegra) ve çevre köylere
ulaşılır.
Kırbaşı Platosu'nun oluşumunda yapısal özelliklerin yanısıra
en büyük pay akarsularındır. Neojen’den itibaren etkili olan tektonik
hareketlerle beliren eğim koşullarına bağlı olarak oluşan akarsular
yöredeki yumuşak örtüye yerleşmiş ve bu örtüyü hızla aşındırarak te
mele gömülmüştür. Bu gömüime sonucunda, nisbi olarak 500 m ka
dar yüksekte kalan yüzey 1000-1100 m’ lerdeki platoyu oluşturmuştur.
Yöredeki jeom orfolojik gelişimde önemli olan fluviyal etkileri,
Sakarya Nehri ve onun kollarından Ankara Çayı, Çirmiı Çayı, İlhan
Çayı ve Ayaş Çayı ile yandereleri oluşturmaktadır.

Sakarya’nın, Gordion yakınlarında Porsuk Çayı’nı almasından
sonra “ Orta Sakarya” olarak tanımlanan bölümü (Sarıyar’a kadar)
Ankara Çayı ile birlikte platonun güneyini bir yay çizerek çevrelemek-
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tedir. Temelli kuzeyinden ani bir dirsek çizerek kuzeybatıya yönelen
Ankara Çayı, Hamam Boğazı’m geçerek platonun güneydoğusunda
geniş bir alüvyal tabana çıkmaktadır. Burada Sarıoba Köyüne doğru,
güneybatıya yönelen çay, geniş bir yay çizer, önce batıya, daha sonra
tekrar kuzeybatıya dönerek Dümrek K öyü güneyinde Sakarya ile bir
leşir. Burada yer alan granitik kütle içinde açılan “ Çağlayık Boğazı” nı
yer yer gömük menderesler de oluşturarak geçen Sakarya, Dümrek ku
zeyinde yeniden salınımlar yaptığı alüvyal bir tabana çıkar. Mahmutlar K öyü güneyinde büyük bir menderes çizerek kuzeybatı yönünde
akışını sürdüren Sakarya, Narh ve Kapullu köyleri arasında yamaç
yükseltisi 400 m’yi geçen muazzam bir yarmavadi oluşturmaktadır.
“ Narh Boğazı” denilen bu vadi bölümü geçildikten sonra K argı Köyü
civarında önce batıya yönelen akarsu 4 km kadar bu yönde akışını
sürdürdükten sonra kuzeye dönerek Sarıyar barajı’na ulaşmaktadır.
Kırbası Platosu’ nun güneyini çevreleyen Sakarya ve Ankara Çayı
gibi, Sarıyar baraj gölüne ulaşan bir başka kol olan Kirmir, İlhan ve
Ayaş çayları da platoyu kuzeyden çevrelemektedir. Kaynağım, Ayaş’
tan alarak, yaklaşık 10 km batıda Kırbaşı Platosu’nun kuzeydoğusu
na ulaşan Ayaş Çayı bir kaç km sonra İlhan Çayı’nı da alarak, oluş
turduğu vadi tabanında yer yer menderesler çizer ve kuzeybatı yönün
de akışını sürdürerek Dikmen K öyü kuzeyinde Kirm ir Çayı’na ulaşır.
İlhan Çayı’nın sularını alarak daha da güçlenen Kirm ir Çayı, geniş bir
taban oluşturmakta ve bu tabanda doğu-batı yönünde akışını sürdü
rerek Kösebük K öyü yakınlarında kendisine ait vadinin bir bölümünü
de dolduran Sarıyar baraj gölüne ulaşır.
Bu haliyle Sakarya Nehri ile kolları Kırbaşı Platosu’nu kabaca
bir çember biçiminde çevrelemektedir. Bu çemberin güneyini Sakarya
ve Ankara Çayı, kuzeyini Kirmir, İlhan ve Ayaş çayları oluştururken
batısında yine Sakarya ve Sarıyar baraj gölü bulunan platonun doğusun
da ise Ankara Çayının oluşturduğu Hamam Boğazı ile Ayaş-İlhan Kayı
kavşağı arasında (18 km) nispi yükseltisi 125 m (Şekil: 2) civarında olan
alçak bir eşik bulunur. Kirmir Çayı-Ankara Çayı arasında, kuzey-güney yönünde en geniş yerinde 35 km kadar olan platonun, Sarıyar baraj
gölünden itibaren batı-doğu yönünde, belirtilen eşiğe kadar olan geniş
liği ise 45 km’dir.
Yapısal Ö zellik le r

Kırbaşı Platosunun temelini oluşturan kayaçlar granit, siyenit
ve diorit gibi iç püskürüklerden oluşmaktadır. 1 / 500 000 ölçekli Tür
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kiye Jeoloji Haritasında “ Asit İntrüsifler” olarak adlandırılan bu kayaçların içinde granitik ve granodioritik kütleler daha yaygın olarak
bulunmaktadır (Şekil: 3).
Kırbası Platosu üzerinde ve çevresinde açılan vadilerde yüzeye çı
kan (F o to : 1) bu iç püskürük kayaçlarm yaşı konusunda çeşitli görüşler
buiunmaktadıı. Türkiye genelinde ve bu yöreyi kapsayan çeşitli araştır
malarda “ Sakarya Batöliti” , “ Sakarya M asifi” olarak da adlandırılan
kütlenin Paleozik yaşlı olduğu, çoğunlukla kabul edilmektedir(Weingart
1954, Erol 1955, Sür 1981). M eer M ohr ise kütlenin yaşını M esozoik
olarak belirtmiştir (1956). Bilgin (1980) yöreyi de kapsayan çalışmasın
da kütlenin yaşı konusunda daha önce ileri sürülen görüşlerin tamamı
na yer vermektedir.

F o t o 1 : K ırb a ş ı Platosu üzerinde yü zeye çıkan gra n itik kütle.

Weingart’ın Sakarya Masifinin yaşını Toklu Dağ Jura kayaçlarınm ve ona komşu Trias serilerinin metamorfize olmamasına, buna
karşılık Permokarboıı’ a atfedilen mermerlerin metamorfize olmalarına
dayanarak, kütlenin yaşnıı Paleozik olarak kabul etmektedir. Erol
(1955) da bu görüşü kabul ederek granitlerin Toklu Dağı Jura formas
yonlarından eski olduğunu, hatta Ankara Yöresi Permo-Trias kalker
lerinden de eski olabileceğini belirtmektedir.
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Bu görüşler altında Paleozik yaşlı olduğu kabul edilen masif, pla
tonun temelini oluşturmaktadır. Pamir’e göre (1984) Batı Anadolu’da
yüzeylenmiş granitik kayaçlar ile Eskişehir doğusunda Mihalıççık,
Beypazarı, Ayaş ve Kııbaşı çevresindeki kayaçlarııı tamamı aynı gra
nit batolitinin yüzeye çıkmış bölümleridir.
Çalışma alanında en eski formasyonları oluşturan bu kayaçlar
plato kuzeyinde Tacettin ve Tahirköy ile kuzeydoğuda Dikmenköy
çevresinde ve özellikle Sakarya Nehri ile Ankara Çayı’nı, Dümrek
köyü güneyinde açtığı, “ Çağlayık Boğazı” ve çevresinde, Mahmutlar,
Kapullu, Giirsöğüt köyleri ile “ Narlı Boğazı” olarak bilinen vadi bö
lümleri ile Sarıyar Baraj gölünün güneyinde yiizeylenmiştir.
Sarıyar baraj gölü güneyinde, kuzey-giiney yönünde uzanarak
yörenin jeomorfolojisini de etkileyen bir fay hattı ile sınırlanan granitik kütlenin, batısında ise Paleozik yaşlı metamorfik kayaçlar geniş bir
yayılım alanı bulmaktadır. Çoğunlukla şistler ve kalkerlerden oluşan
formasyonda belirtilen metamorfizma nedeniyle kalkerler mermer ha
line dönüşmüştür. İyice metamorfize olmuş şistlerin, granitik kütle
üzerine hafifçe itildiği bu alan, temelini Paleozik yaşlı kayaçların oluş
turduğu Mihalıççık Dağları’nm doğu kısmım oluşturmaktadır (Erol
1959). Buradaki mermerlerin üzerine ise M esozoik yaşlı ofiolitik seri
gelmektedir. Serpantinler, bu seri içinde önemli yer tutan litolojik bi
rimlerdir.
1. zamanda oluştuğu kabul edilen kayaçların görüldüğü bir baş
ka alan da Sarıoba doğusunda, Ankara Çayı’nm açtığı Hamam Bo
ğazı çevresindedir. Şistlerin hakim olduğu bu formasyon üzerinde,
doğuya doğru uzanan Jura kalkerleri bulunmaktadır. Buradaki kal
kerler Hamam Boğazı ile, Sarıoba-Ayaş yolu güneyinde, çevresine
hakim, dik yamaçlı bir dağ görünümü almaktadır.

Sündiken Dağları’nm temelini oluşturan metamorfik kayaçlar ile
Kırbaşı Platosu’nun temelini oluşturan iç püskürük kayaçların üze
rinde az miktarda görülen M esozoik formasyonlarına (Jura Kalkerleri,
ofiyolitik seri) karşın yörede hakim kayaç türlerini oluşturan formas
yonlar Tersiyer yaşlı oluşuklardır. Bu kayaçlar Narlı, Saray ve M ah
mutlar köyleri arasında yayılım gösteren Eosen yaşlı kumtaşları ile,
plato yüzeyinin büyük kısmını ve çevredeki diğer alanları örten Neojen formasyonlarından oluşmaktadır.
Sarıyar baraj gölü güneyinde kuzey-güney yönünde uzanan çayın
doğusundaki Lütesien yaşlı kumtaşları içinde yer yer marn ve kalker
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li unsurlar da bulunmaktadır. Granitik temel üzerinde büyük oranda
altere olmuş arena dolgusu üzerine oturan Eosen kumtaşlarının kalın
lığı 200 m’yi bulmaktadır. Bol miktarda fosil içermesi nedeniyle bu
formasyonun yaşı kronolojik açıdan kolayca tanımlanabilmiş ve yö
renin jeostratigrafisinde önemli bir yer tutmuştur. Bu kayaçların için
de yer alan fosillerin başlıcaları ise, Nümmilit, Ostrea, Cerithium, M ytilus, Pecten ve Echinidlerdir.
Plato ve çevresinde geniş bir alana yayılan Neojen formasyonla
rı, Lütesien kumtaşlarına olduğu gibi doğrudan granitik temel üze
rine de oturmaktadır. Sarıyar baraj gölünün kuzeyinde sınırlı bir ala
nı kaplayan Miosen kalkerlerine karşın, çevrenin hakim kayaç türünü
oluşturan Pliosen jipsli serisi çok geniş bir alana yayılmaktadır. Neojen’
in en üst seviyelerini oluşturan jipsli serinin alt kısımlarında genellikle
kalkerli-marnlı ve killi seriler bulunmaktadır. Serinin en üst kısmını
oluşturan jipsli formasyonlara geçişte ise genellikle kırmızımsı renkli,
(Foto: 2) kırıntılı unsurlar yaygın olarak görülür. Bunlar Miosen ile
Pliosen arasındaki geçişi göstermektedir. Yine Kırbaşı Platosu’nda,
altında bulunan kırmızımsı klastik, serilerle doğrudan granitik temele
oturan jipsli seri, Pliosen’in bazı kısımlarda transgressif olduğunu gös
termektedir (Erol 1955).

F o to 2 : Kırbaşı Platosu ve çevresindeki M iosen-Pliosen yaşlı kayaçları birbirinden
ayıran, detritik unsurlu (k ırm ızı) seri.
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Neojen katlarının ayrılmasında bir anahtar seviye olarak kabul
edilen (Erol 1955) jipsli serinin kalınlığı 100 m’ye kadar ulaşmaktadır.
Erol’a göre Neojen’in en üst seviyesini oluşturan bu seri, Pliosen baş
larında Kırbası Platosu, Beypazarı, Ayaş ve Aşağı Porsuk civarındaki
masiflerin arasında kalan olukları dolduran tuzlu göllerin ürünüdür. Bu
seri fasies değişiklikleri nedeniyle yer yer farklı özelliklere bürünmekte
ve litolojik olarak havzanın her yerinde aynı karakteri göstermemek
tedir. Havza ortalarından çevreye doğru açıldıkça, etraftaki yüksek
alanlardan gelen tatlı suların etkisiyle oluşmuş, genellikle kalker ve
marnlı seviyeler de bulunmaktadır.
Yörenin hakim kayaç türünü oluşturan jipsli seri büyük oranda
jipslerden oluşmakla birlikte, farklı görünümler sergilemektedir. Saf
jipslerden oluşan mercek ve bantların kalınlığı, bazı yerlerde 20 m’
ye ulaşan kornişler halinde uzanırken bazen de kaba bir dolgu karak
terine bürünmektedir. Plato üzerinde genelde yataya yakın ya da çok
az eğimli olan bu formasyon özellikle güney ve güneydoğusunda, A n 
kara Çayı vadisi civarında bu kısmı etkileyen tektonik kıpırdanmalar
nedeniyle yataylığını kaybetmiştir. Buradaki tabakalar karakteristik
monoklinal yapıların yanısıra yer yer tabaka doruğu (hogback) haline
gelecek kadar eğim kazanmıştır.
Bu formasyonlar üzerinde yer alan genç birimler ise fluviyal etki
lerle oluşan unsurlar olup, Sakarya, Ankara Çayı, Kirm ir Çayı ve kol
ları ile bunlara karışan yan derelerin tabanlarını oluşturan Pleistosen
ve Holosen yaşlı alüvyal dolgulardır. Pleistosendeki yarılmalar sonu
cunda bugünkü vadilerin yamaçlarında seki olarak kalan bu eski taban
parçaları genelde kalkerli bir çimentoyla yapışmış olan konglomera
lardan oluşmaktadır. Holosen yaşlı birimleri ise bugünkü vadi taban
larını, birikinti konilerini oluşturan ve oluşumları halen sürmekte olan
alüvyal dolgular temsil etmektedir.
Jeom orfolojik Ö zellik le r

Miosen’den itibaren Anadolu’nun tamamını etkileyen karalaşma
olayları ile birlikte, İç Anadolu havzalarının büyük bölümü tuzlu göl
lerle örtülmüştür. Bu göllerin seviyesi, o dönemde daha alçakta bulu
nan Kırbaşı Platosu’nun (1100 m) üzerine kadar çıkmaktadır (Erol
1955). Neojen’den itibaren beliren eğim koşullarına bağlı olarak, Sa
karya ve kolları buradaki yumuşak örtüye yerleşmiştir. Pliosen jipsleri
ile bazı kısımlarda onun altında yer alan, Lütesien kumtaşlarından olu

296

K ır b a ş ı Platosunun Jeom orfolojisi

şan dolguyu hızla aşındırarak temele ulaşan akarsular “ sürempoze”
olarak, fakat safhalar halinde gömülmüşlerdir. Gömülme sonucu olu
şan dik yamaçlar ve derin epijenik boğazlarla birlikte, çevredeki Neojen
örtünün büyük oranda süpürülmesi ile, kademeler halinde aşınım
yüzeyleri oluşmuştur. Bu süreç Kırbası Platosu’nun üzerinde de etkili
olarak, yapısal bir zemine sahip olan plato yüzeyini törpülemiş ve bu
günkü haline kavuşmasını sağlamıştır (Şekil: 4).
Aşınmanın çok şiddetli olduğu vadi bölümlerinde ise (Diimrek,
Mahmut'lar, Kapullu, Narlı ve K argı köyleri arasında) fosil bir yüzey
(ekshüme) durumundaki granitik kütle yeniden yüzeye çıkmıştır. Y ö 
reyi etkileyen aşınım sürecinde iki belirgin seviye gelişmiştir. Bunların
ilki, Kırbaşı Platosu’nun yüzeyini de kapsayan 1000-1100 m’lerdeki
Üst Pliosen aşınım yüzeyi, diğeri ise 750-900 m’ ler arasında gelişen,
bazı kısımlarında kendi içinde beliren yamaçlarla ikiye ayrılabilen tam
olgunlaşmamış (submature) Pliostosen başı (Villafrankien) aşınım yü
zeyleridir (Bilgin 1980).
Pleistoseıı’de başlayan yarılmalar sonucunda ise, akarsuların
yataklarım derinleştirmeleri ile farklı seviyelerde sekiler gelişmiş, je o 
m orfolojik gelişim Holosen’ de oluşan ve oluşumu halen süren genç va
di tabanları-birikinti konileri ile devam etmektedir.
Kırbaşı Platosu’nun, 1000-1100 m yükseltideki yüzeyini oluştu
ran jipsli formasyon genellikle düz ya da çok az eğimlidir. Plato yüze
yinin güney ve orta kesimlerindeki ortalama yükseltisi 1050 m civa
rında olup, ancak kuzey kenarına yakın kısımlarda 1100 m’ye ulaşan
bir kaç tepecik bulunur. Bu kabartılar dikkate alınmadığı taktirde pla
tonun yüzeyi oldukça düzgün yapısal bir oluşum gibi görünür. Ancak
Kırbaşı Platosu’nun bugünkü şeklini almasında plato yüzeyini kaplalayan ve bazı kısımlarında kalınlığı 100 m’ye kadar ulaşan yatay yapılı
jipsli formasyonun yanısıra, Üst Pliosen’de etkili olan aşınım olayları
da önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle plato yüzeyi törpülenmiş,
temeli oluşturan granodioritik kütle yer yer yüzeye çıkmıştır. Çoğunluk
la platonun kuzeyinde yüzeylenen bu iç püskürük kayaçlar, çevresinde
ki jipslerin doğal olarak daha kolay aşınması nedeniyle de nispi yüksel
tileri 100 m’ye kadar ulaşan tepecikler oluşturmaktadır (örn: Kale
Tepe). Platonun ayru zamanda bir aşınım yüzeyi olduğunu gösteren
başka kanıtlarda vardır. Örneğin, Kırbaşı Platosu batısında bulunan
Mihallıçcık Dağları üzerinde aynı aşınım sürecinin etkisi ile oluşmuş
yüzeyler, muntazam düzlükler halinde bulunur (Bilgin 1980). Yine,

KIRBASI PLATOSU VE ÇEVRESİNİN
JEOMORFOLOJİ H A R İ T A S I

P la to Y ü z e y i(1000-1100m )
Y a p ıs a l- A ş ın ı m , Ü st P lio s e n

E ğ im li D a ğ Y a m a ç la r ı
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platonun özellikle güneydoğu kesimindeki jipsli formasyonun yatay
lığını kaybederek eğim kazandığı, ancak yüzeyin bu formasyonu be
lirli bir açı ile kestiği görülür (F o to : 3). Bu nedenledir ki Kırbaşı Platosu’ııun yüzeyini oluşturan 1000-1100 m’lilc düzlük yapısal olduğu
kadar Üst Pliosen aşınım sürecinin de etkisiyle oluşmuştur.

F o t o 3 : P laton u n gü n eyb atısın d ak i jip s ta b akaları, aşın ım yü zeyi tarafından
b elirg in b ir açı ile kesilm ektedir.

Platonun yüzeyini oluşturan düzlükler en geniş kısımlarında, kuzeygüney yönünde 20 km, batı-doğu yönünden ise 35 km kadardır. Kırbaşı
Platosu yüzeyinin oldukça düz olması nedeniyle (F o to : 4) kendisini çev
releyen akarsulara ulaşan yan dereler tarafından fazlaca yarılamamış,
yanderelerin etkileri platonun daha çok yamaçlarında etkili olmuştur.
En belirgin yarıntıyı Tacettin ve Tahirköy’ ün içinde yer aldığı Değir
men Dere oluşturmaktadır. Bu derenin yukarı kısımları plato içlerine
doğru fazlaca uzanmakla birlikte, oluşturduğu vadisi pek derin değil
dir. Bunun dışında, plato yüzeyinde bir kaç dere yatağı daha bulun
maktadır. Özellikle güney yamaçları takiben, geriye aşınmanın etkisi
ile yüzeye ulaşan bu dereciklerin oluşturduğu vadilerin derinliği çev
resine göre 10-15 m ile sınırlıdır. Aynı zamanda bu vadiler çok yayvan
oldukları için, topografyada belirgin kesintiler oluşturmamaktadır.
Plato yüzeyini büyük oranda örten jipsli formasyona ait unsurlar plato
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kenarında bazen çok keskin kornişler oluşturur. Bu kornişlerin oluş
turduğu diklik, jips tabakasının özelliğine bağlı olarak 1-2 m ile 20 m
arasında değişmektedir. Aşağılardan bakıldığında, platonun daha
net ve heybetli görünmesini sağlayan bu kaşlardan itibaren genelde
eğimi fazla olmayan yamaçlar ile daha aşağılarda yeralan jeom orfolo
jik birimlere geçilmektedir. Belirtilen karakterdeki yamaç, Kırbası
Platosu’nu hemen tamamen çevrelemektedir. Platonun batısında, Sa
karya Nehri’nin açtığı N arlı Boğazı ile kuzeyindeki Tacettin K ö y ’den
akan Değirmen Dere’nin yamaçlarında bu karakter değişmekte, eğim
artmaktadır. Eğimin fazla olması ve yamaç dibindeki akarsu tarafın
dan oyulması sonucu bu alanda dönel çökme tarzında bir heyelan
oluşmuştur.

F o to 4 : Ortalama yükseltisi 1050 m olan kırbaşı Platosunun üzerinden bir görüntü.

Kırbaşı Platosu’nu bir kuşak halinde çevreleyen, bu az eğimli
yamaçlardan belirgin bir kademelenme ile Villafrankien aşınım yü
zeylerine geçilmektedir. Platonun hemen her yönünde geniş bir alan
da gözlenen bu yüzey, tek bir düzlük halinde olmayıp kendi içinde yük
selti farklılıkları gösterir. Bu yüzey parçaları 750-900 m’ler arasın
da uzanmaktadır. Platonun güney kısımlarında geniş bir yayılım
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alanı gösteren bu aşınım yüzeyi Neojen dolgularında olduğu gibi,
Lütesien kumtaşları ve granitik temel üzerinde de görülmektedir.
Kirm ir Çayı vadisinin güney yamaçlarında, Taksırköy çevresinde kalan
kısım dışında geniş bir alanı etkileyen bu süreç, Kirm ir Çayı’nın ku
zeyinde kalan kısımlarda da üzerinde aşınım artığı olarak birkaç tanık
tepenin bulunduğu geniş alanlı ve oldukça güzgün yüzeylerin geliş
mesini sağlamıştır. Bu yüzey Kırbaşı Platosu ile batısında yer alan M i
halıççık Dağları’mn uzantıları, Sarıoba Köyünün güney ve doğusunda
kalan dağlık alanlar arasında bir basamak oluşturmaktadır. Belirtilen
dağlık alanların genelde dik olan yamaçları bu yüzeye uzanarak belir
gin topografik diskordanslar oluşturur.
Kargı, Narlı ve Saray köyleri civarında kuzey-güney yönünden
uzanarak yer yer 250-300 m’lik belirgin bir yamaç oluşturan fay hattı,
Narlı Boğazı ile birlikte Mihalıççık Dağları’yla Kırbaşı Platosu’nu bir
birinden ayıran sınırı belirlemektedir. Y ö re jeomorfolojisini de etkile
yen, bu fay basamağından h afif eğimli yamaçlar ile Villafrankien
aşınım yüzeylerine geçilmektedir. Bu yüzeylerin üzeri düze yakın
eğimler göstermekle birlikte buralara ulaşan akarsular tarafından yer
yer derince yarılmışlar, yarılmalar sonucu vadi yamaçlarında dar
alanlı kırgıbayır (badlands) topografyası örnekleri oluşmuş, bura
lardan taşman malzemeler ise Ankara Çayı vadisine yığılarak biri
kinti konilerini oluşturmuştur. Plato yüzeyinde olduğu gibi bu aşınım
yüzeyinde de jipsli formasyonların belirgin fakat dar alanlı kornişler
oluşturduğu görülür.
Kuaterner başlarında gelişen bu yüzeylerden bazı kısımlarda çok
belirgin (örn. güney yamaçlar) bazı alanlarda ise oldukça silik olan
yamaçlarla Sakarya ve kollarının eski vadi tabanı bölümlerine yani se
kilere geçilmektedir. Bu geçiş her yerde bir yamaçla olmayıp, bazen
doğrudan sekilere geçilmektedir. Sakarya ve kollarının, Kırbaşı Pla
tosu çevresindeki sekileri incelendiğinde seviyeler arasında olduğu
gibi bunların dağılışlarında da farklılıklar görülmektedir. Bu eski vadi
tabanlarının en karakteristik olanları Kirm ir Çayı boyunda uzanmak
tadır. Plato doğusunda, Ayaş Çayı ile başlayan seki sistemleri hemen
hemen kesintisiz biçimde iki seviye halinde Sarıyar baraj gölüne kadar
uzanmaktadır. 50-60 m’ lerdeki yüksek sekinin üzeri ince bir kong
lomera bandı ile örtülüdür. 20-30 m’ lerdeki alçak (genç) seki seviyesi
Pleistosen sonlarındaki kaide seviyesi değişiklikleri ile oluşmuş birim
ler olup, vadi yamaçlarında karşılıklı olarak geniş bir yayılım göster
mektedir (Foto: 5). Sarıyar baraj gölünün güney yamaçlarında da se
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kiler bulunmakta, ancak burada yüksek sekiye ait seviyenin kolaylıkla
takip edilmesine karşın alçak seki seviyesi belirgin değildir. Bu sevi
ye, vadinin buradaki bölümünü dolduran Sarıyar baraj gölünün sularıaltında kalmış olmalıdır.
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F o to 5 : Ayaş Ç ayı vadisindeki fluviyal taraçalar. İk i seki seviyesi,
vadinin büyük bölümünde izlenebilmektedir.

Platonun güneyinde geniş bir alana yayılan bir başka seki siste
mi de Ankara Çayı vadisindedir. Ancak bir seviyenin net olarak görül
düğü sekilerin yükseltisi 20 m civarında olup üzeri ince unsurlu bir
konglomera bantı ile örtülüdür. Buradaki sekiler doğrudan aşınım
yüzeylerine ya da yamaçlarına bağlanır.
Plato güneyinde Sakarya’nın oluşturduğu en bariz seki seviyeleri
ise Dümrek K öyü kuzeyindedir. Diğerlerinden farklı olarak, üç seviye
halinde bulunan sekiler çok net olarak görülmektedir. Buradaki en eski
sekinin yükseltisi 70 m olup, üzerinde yaklaşık 5 m kalınlıkta bir dolgu
malzemesi bulunmaktadır. Sekiyi oluşturan dolgu, iyice sertleşmiş
konglomera halinde olup, yüzeyi Sakarya’ya doğru eğimlidir.
Bu seviyeden, belirgin bir yamaçla ikinci seki seviyesine geçilir.
50 m yükseltide olan seki yüzeyi, küçük çakıllar ve irice kumlardan
oluşan bir konglomera örtüleriyle kaplı olup, yüzeyi diğer seviyeye göre
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daha düzdür. Üçüncü seviyenin yükseltisi, 8-10 m’dir. Karakteristik
bir dolgu taraçası halindeki sekinin malzemeleri, 10-15 cm çapındaki
çakıllardan oluşmaktadır. Bu seki üzerinde konglomera oluşumu yok
tur. Özellikle 8-10 m’lik yükseltisi ile bu genç seki, Sakarya ile kolla
rının, plato çevresinde oluşturduğu diğer seki sistemlerinin farkh ka
rakter ve dağılış özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Sekilerin
yükseltilerinde olduğu kadar, seviye adetlerinin de farklı olması dik
kat çekicidir. Bunun nedenini çevrenin yerel jeom orfolojik karakterine
ve özellikle boğazların oluşturduğu yerel kaide seviyelerinin etkisine
bağlamak yerinde olacaktır.
Kırbaşı Platosu çevresinde dağılış gösteren jeom orfolojik birimler
arasında vadi tabanları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yörenin
tarımsal potansiyeline önemli bir katkı sağlayan vadi tabanları daha
çok Ankara Çayı ve Kirmir Çavı ile kolları tarafından oluşturulan
alüvyal düzlüklerdir. Sakarya Nehri ise Dümrek Köyü çevresi dışında,
plato civarında alüvyal bir taban oluşturamamıştır. Bunun nedeni
ise Sakaıya’ nın, Dümrek Köyü güneyinde ve Narlı Köyü doğusunda
sürempoze olarak granitik temele gömülmesi suretiyle oluşturduğu
dik yamaçlı ve derin epijenik vadilerdir. Çağlayık Boğazı ile Narlı
Boğazı içinde çok küçük bir kaç düzlükten başka taban oluşumu söz
konusu değildir. Platonun güney ve güneybatısında açılan bu boğaz
ların oluşumu sırasında çevrede önemli aşınma-çözünme olayları mey
dana gelmiştir. Safhalar halinde oluşan gömülmeler sonucu fosil bir
yüzey durumda olan alanlar yeniden ortaya çıkmıştır. Bilgin'e göre,
(1980) bıı hali ile Narlı Boğazı çevresindeki jeom orfolojik gelişimin
bir kaç safhada oluştuğunu açıkça ortaya koyan bir anahtar rolü oy
namaktadır.
Araziden Yararlanma
Kırbaşı Platosu'ndaki araziden yararlanma, yörenin yapısal özel
likleri, edafik koşulları ve iklimin yanı sıra büyük oranda da jeom or
folojinin kontrolü altındadır. Plato üzerinde dikkati çeken ilk konu
lardan biri yerleşim merkezlerinin kurulduğu alanlardır. Bu köylerin
büyük kısmı plato yamaçlarının üst kısımlarında, 900-1000 m’ler
arasında bulunur (Şekil 5). Bu kısımların yörede uygulanan ekonomik
etkinlikler dikkate alındığında çok isabetli seçildiği görülür. Böylece platonun yüzeyinden olduğu gibi yamaçlarından da yararlanıl
makta, zirai faaliyetler yanında hayvancılık da yapılabilmektedir.
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Y er seçiminde etkili olan faktörlerden bir diğeri de içme suyudur.
Plato yüzeyinin yapısal ve jeom orfolojik özellikleri nedeni ile su temini
kısıtlıdır. Mevcut suların da jipsli formasyon nedeniyle, kalitesi içme
ye uygun değildir. Bu nedenle yerleşim merkezleri ekonomik etkinlik
ler için olduğu gibi, öncelikle beşeri ihtiyaçlara en uygun yerlerde ku
rulmuştur. Buıalarda platonun temelini oluşturan granitik kütle topografik açıdan pek uygun olmamakla birlikte su kaynakları bakımın
dan olumlu koşullara sahiptir.
Kırbaşı Platosu’nun özellikle yüzeyi doğal bitki örtüsü bakımın
dan çok fakirdir. Yüzeye kadar ulaşan derelerde bulunan söğüt, kavak
gibi su boyu ağaçlarının yanı sıra granitlerin üzerindeki az miktarda
meşe dışında, ağaç türünden bitkilere rastlanmaz. Jipslerin üzeri ise
tamamen çıplaktır. Platonun daha çok yamaçlarında açığa çıkmış bu
lunan, granitik kütle üzerinde gelişen meşelikler yörenin başlıca ağaç
topluluklarını oluşturur. Meşeliklerden oluşan bu fundalık alanlar
Kırbaşı Platosu’nun güney ve güneybatısında açılan boğazların
yamaç ve çevrelerinde yaygındır.
D oğal bitki örtüsü bakımından oldukça fakir olan yöreye bir can
lılık sağlayan fundalıklar da, antropojen etkilerin yanısıra, küçükbaş
hayvanların olumsuz etkileriyle giderek daralmaktadır. Platonun ba
tısında, Sekiören K öyü çevresinde küçük bir orman alanı vardır. Çam
lardan oluşan ağaç toplulukları bir park görünümünde olup, MihalJıçcık ormanlarının doğu ucundaki uzantılarını oluşturur.
Yörenin ekonomik faaliyetleri dikkate alındığında asıl önemli
kullanım yerlerini tarım alanları oluşturmaktadır. Plato yüzeyinin he
men tamamı kuru tarımın uygulandığı tarlalarla kaplıdır. Buradaki
toprak kalitesinin ve yağış şartlarının pek iyi olmaması tahıl dışında
başka bir ürün yetişmesi için uygun değildir. Hatta jipsli formasyonla
rın tuzluluk bakımından fazlaca etkili olduğu alanlarda tahıl ürünleri
dahi yetişmez. Burada yetiştirilen tahıllar buğday ve arpadan oluş
maktadır. Platonun verimli kısımlarında buğday yetiştirilirken, diğer
kısımlarında arpa hakimdir. Yağış koşullarının uygun olmadığı yıllarda
ise nadas uygulaması yapılır. Plato yüzeyi dışındaki kuru tarım alanla
rında da buğday hakim tahıl türü olarak geniş bir alana yayılır. Genel
likle aşınım yüzeylerinin oluşturduğu az eğimli düzlüklerin üzerinde
bulunan kuru tarım alanlarında yıllık yağış şartları dikkate alınarak
sıralı ekim uygulanmakta, bazı yıllarda ise buralar nadas bırakılmak
tadır.
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Tarım alanlarının önemli biı kısmını da Ankara Çayı’nın bazı bö
lümleri, Kirm ir Çayı ve kolları ile güney yamaçlardaki alanlarda bu
lunan, sulu tarım alanları oluşturmaktadır. Kuru tarım ile kıyaslandı
ğında çok daha fazla gelir sağlayan bu alanlardaki tarlalar doğal
olarak, daha küçük parsellerden oluşmaktadır. Çeltik ve pancar sulu
tarım alanlarında yetiştirilen ürünlerin başlıcalarım oluşturur. Kırbaşı
Platosu’ nun kuzey yamaçlarında., aşınım yüzeyi ve sekiler üzerindeki
alanların, büyük kısmı sulanmaktadır. Kirm ir Çayı ve kollarından
sağlanan sular pompalarla basılarak, sulama boruları ile bu tarlalara
ulaştırılmaktadır (F o to : 6). Sulanan buğday alanlarından alınan ürün
miktarı ise, kuru tarım alanlarından elde edilen miktarın en az iki katı
na ulaşmaktadır. Bu yamaçlarda az miktarda da pancar ekimi yapılmak
tadır. Pancarın daha yaygın olarak ekildiği alan ise Ankara Çayı vadi
tabanının özellikle yukarı kesimleridir. Bu vadi tabanının bazı kısımları
sazlıklarla kaplı olup, bazı bölümlerinde de kuru tarım uygulanmak
tadır. Bunun nedeni, plato yamaçlarından fazla miktarda kolüvyal
malzemenin taşınarak tabana yayılmasıdır.

F o to 6 : K ırbaşı Platosunun kuzey yamaçlarında “ p om p aj” yöntemiyle sulanan
tarlalar. Bu alanda genellikle tahıl tarımı yapılmaktadır.

Çeltik, özellikle Kirm ir Çayı’nın su basan tabanında yetiştirilmek
tedir. Aslında bu çevrede yaygın olan çeltik tarımının en çok görüldüğü
alanlar daha kuzeyde kalmakla birlikte Kirm ir Çayı ve kollarının oluş
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turduğu vadi tabanlarında hakim ürün durumundadır. Çeltik tarımı
çok zahmetli olmasına karşın, birim alandan elde edilen gelirin diğer
ürünlerle kıyaslanmayacak kadar fazla olması nedeniyle bu faaliyete el
verişli her alanda yapılmaktadır. Küçük bir alanda gerçekleştirilen çel
tik tarımının bir köyün tüm ihiiyaçım karşılayabildiği düşünüldüğünde
(Erol 1959) bunun önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır (Foto :7).
Bu nedenledir ki Kirm ir Çayı çevresinde sadece çeltik tarımı ile uğra
şan bir çok köy vardır Kirm ir Çayı’ nın yanı sıra Sakarya Nehri’nin
Dümrek Köyü civarındaki alüvyal tabanda da hemen tamamen çeltik
tarımı uygulanır. K argı K öyü’ nün güneyinde, N arlı Boğazı içinde bu
lunan çok küçük düzlüklerde dahi çeltik tarımı uygulanmaktadır.

F o to 7 : K irm ir Ç ayı boyunda çeltik tarımı yapılan vadi tabanı. G eri planda
Pliosen yaşlı jipsli serinin oluşturduğu yatay tabakalar.

Plato ve çevresinde yapılan tarımsal, faaliyetlere Kapullu, Gürsöğüt ve Kırşıhlar köyleri çevresinde yoğun olarak gerçekleştirilen bağbahçe tarımını eklemek gerekir. Burada granitin dağılması ile oluşan
arena dolgusunun yaygın olması özellikle bağlık alanlar için çok uygun
ortam sağlamıştır. Bu nedenle belirtilen üç köyün ekonomik uğraşıla
rında bağ-bahçe tarımı ön plandadır (Foto: 8).
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F o to 8 : Granitin ayrışması ile oluşmuş arena dolgusu üzerindeki bir bağ alanı.

Daha öncede değinildiği gibi Kırbaşı Piatosıı’ nda gerçekleştirilen
ekonomik faaliyetlerde tarla tarımı daima ön planda gelmektedir. Bu
nun yanı sıra yörede, özellikle küçükbaş hayvancılık, belirli bir yer
tutar. Bu nedenle platoyu oluşturan arazinin önemli bir kısmı mera
olarak kullanılmaktadır. Aslında platoyu çevreleyen yamaçlarda yer
alan bu mera sahaları özellikle, hayvancılık için ayrılmış yeıier olmayıp,
doğal olarak tarımsal faaliyetler için uygun olmayan eğimi fazla ya da
jipslerden kaynaklanan olumsuz koşullara sahip alanlardır.
Sonuç olarak, Kırbaşı Platosundaki araziden yararlanma büyük
oranda, jeom orfolojinin kontrolü altında gerçekleşmektedir. Plato
yüzeyi çevresindeki az eğimli aşının yüzeylerinde kuru tarım, vadi
tarımları ve kısmen yamaçlarında sulu tarım uygulanmaktadır. Şiddetli
ayrışma nedeniyle geniş bir alana yayılan arena dolgusu üzerinde bağlık-bahçelik alanların yer aldığı, dik yamaçların ve kısmen yapısal
nedenlere bağlı olarak, tarıma uygun olmayan alanların mera olarak
kullanıldığı gözlenmektedir.
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