KARSTİK YERŞEKİLLERİ VE
TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER
Ayhan SÜR
Karst, özellikle kalkerin erim esi ve yüzeysel akarsuların yeral
tına geçm esi neticesinde m eydana gelen şekillerin tüm ünü ifade
eden m orfolojik bir deyimdir. Yugoslavya'da Adriatik D enizine ba
kan dağlık alanda tipik yerşekilleri içeren kalker platolar (2000 m),
"Kras Yaylaları" olarak bilinir. Kras "taşlık, susuz yer" anlam ında
dır. Bazı araştırıcılara göre Karst, Kras'tan, bazılarına göre de İtal
yanca "Carso" deyim inden gelir.
K arstlaşm a sonucu oluşan şekiller topluluğuna "Karst Topog
rafyası" denilm ektedir. Bu topografyanın m eydana gelm esinde,
başta kayaç özelliği olmak üzere, yükselti, sıcaklık ve nem lilik ko
şulları ile vejetasyon-iklim ilişkisinin önemli rolü vardır.
K arstlaşm aya erim e olayı yolaçar. Kalker saf suda zor erir; fa
kat, atm osferden geçerken C 0 2'i bünyesine alarak hafif asitli hale
gelen yağm ur sularının etkisi altında kimyasal olarak çözülür ve
kalkerin ana m addesi olan kalsit iyonlarına ayrılır; CaCO, tan çok
daha kolay eriyen kalsiyum bikarbonat hasıl olur. "Karbonasyon"
denilen bu olayın devam etm esi, karst topografyasına ait m uhtelif
erim e şekillerinin oluşumuna yolaçar. Kalker haricinde, eriyebilen
kayaçlar: jips, dolom it, tebeşir ve kayatuzudur. Saf olm ayan karbo
natlı kayaçların erim e hızı, içerdikleri yabancı m addelerin miktarı
ile orantılıdır.
Karbondioksitli sular fazla kalker eritebilir. Ancak, erime olayı
aşamalıdır. Suda erimiş haldeki C 0 2 miktarı sıcaklığa ve yere yakın
hava tabakasındaki C 0 2 oranına bağlı halde değişir. Şöyle ki, sıcak
lık arttıkça, sudaki C 0 2 miktarı azalır (Tablo 1, 2, 3).
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Tablo 1. Sıcaklık ve havadaki C 0 2 miktarı arasındaki ilişki (Bögli'den).
Suda erimiş C 0 2 miktan (lt/m g)
Havadaki CC>2

0.0003
0.001
0.01
0.1

(0) derecede

17 derecede

25 derece C

1.01
3.36
33.6
336.0

0.56
1.88
18.8
188.0

0.45
1.49
14.9
149.0

Tablo 2. 17 derece sıcaklıkta m uhtelif miktarda CO^ içeren sularda eriyen kalker miktarı
(lt/m g. B ögli’den).
C 0 2 miktarı

Kalker

C 0 2 miktarı

Kalker

0.2
0.8
3.0
5.0

0.45
1.82
6.8
11.4

10.1
15.3
20.5
31.0

22.7
34.1
45.5
68.0

Tablo 3.
Kalsiyum bikarbonat oluşumu

c o 2+

h 2o

î

h

2c o 3

C a C 0 3 + H2C 0 3 -— » C a (H C 03).
K alsiyum karbonat çökelm esi olayı

C a(H C 03) 2 Î I İ

C a C 0 3 + H20 + C 0 2

Eriyebilen kalker miktarı, yüzeydeki vejetasyon durumu, top
rak karakteri ve kim yasal reaksiyonun hızı ile ilgilidir. Eğer yüzey
hüm üslü bir toprak tabakası ile kaplı veya bitkiler sık bir örtü oluş
turm uşsa, böyle alanlarda yeraltı suyundaki kireç m iktan fazla de
mektir.
D iaklaz ve boşluk sistem leri arasında bağlantı bulunm azsa,
karstik alanlardaki yeraltı sulan devam lı bir seviyede olam ıyacaklan için, bireysel ve birbirinden farklı su depoylan m eydana gelir; fa
kat, zam anla kurulan bağlantı neticesinde yerleşen yeraltı su siste
mi, karstik alanlann m orfolojik gelişimini sağlar. Ayrıca, buralarda
çıkan kaynaklar eritm e ve biriktirm e olayına katkıda bulunurlar. Bu
kaynakların verim liliği, kalker tabakalar arasındaki boşluk sistem i
nin alanı ve hacm i ile yağış m iktarına bağlı halde, m evsim lere göre
değişir.
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M ağaralarda ve yeraltı su yollarında biriken sular da hidrosta
tik basıncın etkisi ile resurgence halinde yüzeye çıkarak tekrar bir
akarsu oluşturabilirler ve işlemlerine devamederler.
K arstlaşm a yönünden alt sınır deniz seviyesidir. K arstlaşm aya
en uygun yerler ise yüksek kalker platolardır.
Türkiye'de karstlaşm anın, oluşumu ve gelişimi bakımından, ti
pik örnekleri Güney A nadolu'da Toros Sistemi üzerinde bulunm ak
tadır. Genişliği 200 km, uzunluğu ise 1000 km kadar olan ve 2000
m 'den yüksek seviyelerdeki aşınım düzlüklerini de içine alan, fakat
yer yer kesintiye uğrayan bu karst zonunda, karstik şekillerin tüm ü
ne rastlanabilir (Şekil 1).

Şekil 1. Türkiye'de Karstlaşma Alanları (Erinç'ten).
t Ü B Kalker üzerinde karstlaşma.
Jips üzerinde karstlaşma.

İç A nadolu'nun bazı yerlerinde de gelişmiş karst örnek
leri mevcuttur. Ancak, burada az yağış ve kalker tabakaları
nın pek devam lı olm am ası sebebiyle karst gelişim i sınırlı
dır. Böylece, Konya bölüm ünde, M iosen ve Pliosen göl kalkerleri
üzerinde belli şekillere; doğuda ise, jipsli-tuzlu tabakaların yay
gın bulunduğu alanlarda da jips karstına rastlanır (Şekil 2).
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Şekil 2. Karstik hir platoda başlıca karsı şekilleri (İ. Yalçınlar'dan).
U: Uvale, Do: Dolin, M: Mağara, Dü: Düden, A: Aven, V: Vadi, K: Karst kaynağı,
H: Hum tepe, Y: Yeraltı suyu S: — Karstik taban seviyesi.

Güney Anadolu ve İç Anadolu haricindeki bölgelerde, genelde
litolojik koşulların olum suzluğu nedeniyle, dağınık ve dar alanlı
karst sözkonusudur. Örneğin, Istanbul-Küçük Çekm ece'de, M arm a
ra A dasında, Bursa'da, Şile'de Bartın'da ve Zonguldak'ta sadece
m ağaralar ve bazılarında dolinler de vardır.
Karsta ait esas karakteristik şekiller kalkerler üzerinde oluşup
gelişm ekte ve diğerlerine göre daha uzun müddet aynı biçimde ka
labilm ektedir. Tipik şekillerin meydana gelebilm esi için kalkerin
saf, homojen, geniş alanlı ve kalın tabakalar halinde bulunması, ik
limin, özellikle yağışın ve yarılma koşullarının uygun olması icabeder.
Karst topografyasında yeralan şekiller: Lapyalar, avenler, dü
denler, dolinler, uvalalar, polyeler, obruklar, karstik vadiler, doğal
köprüler ve tüneller, hum tepeler, mağaralar, traverten konileri, traverten taraçalan ve m ağaralara ait özel şekillerden sarkıtlar, dikit
lerdir. Bunlardan büyük bir kısmı yüzeydeki drenajın yeraltına geç
m esi ve aşındırıcı etkileri ile; diğerleri ise, CaCO, birikim ine bağlı
halde oluşurlar.

Lapya 'lar
Denudasyon ve erime olayı sonunda m eydana gelen mikrotopografya şekilleri olup, genellikle keskin kenarlı m inyatür sırtlar
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arasındaki oluk veya kanal biçimindeki yarıntılardır. Bunların şe
killenm eleri ve sıralanışları, o alanın m orfolojik ve litolojik özellik
lerine, vejetasyon türüne, sızma ve erim eye bağlı halde, bir yerden
diğerine değişir. Bögli'ye göre, zem inde toprak ve hümüs tabakası
bulunm adığı taktirde, kalkerler üzerinde akan sular serbest lapyalan oluştururken; kısmen örtülü olanlar da yarıserbest lapyaları; top
rak, vejetasyon ve hümüs ile tamamen kaplı kalkerlerde ise örtülü
lapyaları m eydana getirirler. Bütün bu lapyalann m uhtelif alt tipleri
de vardır (Oluklu L., Basam aklı L., Kanalcıklı L., M enderesli L.,
D uvar L., Diyaklaz L., Kamenitza, Korrozyon Nişleri, Oyuk L.,
Kovuklu L., Yuvarlak L.). Ayrıca, bir araya gelen bazı lapyalann
teşkilettiği lapya kompleksleri de m evcuttur (Sivri L., Enkaz L.,
Basık L.).
Lapya oluşum una en uygun yerler, dağlarda kar erim eleri so
nucu denudasyonun egem en olduğu, ormanın üst sının civanndaki
seviyelerdedir. Şekillenm e hususunda yamaç eğiminin rolü büyük
tür.
Türkiye'de Toros sisteminde, özellikle Taşeli platosunda, G ül
nar'da Tarsus ve M ersin'in kuzeybatısındaki yaylalarda, Seydişehir
batısı ve güneyinde, Kestel Dağı'nda, D alam an Çayı vadisi içinde
(Foto: 1, 2) görülen tipik lapyalar haricinde, daha birçok yerlerde
bu şekiller bulunmaktadır.

Dalaman çayı vadisi içinde, Akköprü Köyü yakınında, Ballıkbaşı mevkiindeki lapyalar
(Foto: A.F. Doğu).
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Dalaman çayı vadisi içinde, Akköprü Köyü yakınında, Ballıkbaşı mevkiindeki lapyalar.

A ven’ler
D ik yam açlı, derin kuyulardır. Yarlar ve kanyonların yam açla
rında oyuk veya m ağara gibi görülürler. Yeraltı m ağaraları ile bağ
lantıları vardır. M artel'e göre avenler, m ekanik ve kim yasal aşındır
m a n eticesinde oluşan büyük dev k azan larıd ır ve g elişm eleri
yukarıdan aşağıya doğrudur. Phlippe Renault'ya göre de yeraltı su
yatağının üst seviyesi ile ilgili halde aşağıdan yukarıya doğru erim e
sonucu m eydana gelen karstik şekillerdir (Şekil 5).

Düden 'ler
K arstik bölgelerdeki akarsuların yataklarında, polye kenarların
da ve içinde bulunan; avenlerden biraz daha farklı kuyulardır, yü
zeydeki suları yeraltına naklederler. K onya Ereğlisi yakınındaki
Akgöl düdeni bunun güzel bir örneğidir. Gerek avenlere, gerekse
düdenlere batı Toroslarda ve İç A nadolu'da rastlanır.

Dolin'ler
K arstlaşm a neticesinde m eydana gelen ve m em leketim izde çok
yaygın olan kapalı depresyonlardır. Alagöz, İzbırak ve Bener dolin
için kokurdan, tava, koyak deyim lerini kullanmışlardır. M uhtelif
büyüklükte ve şekillerde olabilen bu depresyonlar erim e ve çökme
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dolinleri diye iki gruba ayrılırlar. H er iki gruba ait şekillerdeki ge
lişm eler aşamalıdır. Erim e dolinleri yatay bünyeli kalkerler üzerin
de, uzaktan bakıldığında daire veya elips biçiminde görünen, derin
likleri genişliklerine göre az olan ve dip kısm ındaki düzlükte
erim eden arta kalan terra ro ssalan n bulunduğu çukurluklardır.
Eğim li tabakalar üzerindekiler huni biçim ini alırlar. Çökm e dolinlerinin m eydana gelm esinde erim e yanında çökm e olayı da önem ka
zanır. Bu tip dolinler, diğerlerine göre daha derin ve gayrim untazam k en arlı olup, y eraltı b o şlu ğ u n d ak i tavan çö k m esin e ait
malzem e dip kısım da toplanır (Şekil 2, 3, 4, 6, 7. Foto 3, 4).

Şekil 3. Karstik Yerşekilleri (Whittow'dan).
(Düden, dolin, uvala, Polye, Mağara ve Yeraltı drenajı).
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Şekil 4. Yeraltı suyunun izlediği yol (Whittow'dan).

Uvala'lar
Birbirlerine yakın bulunan dolinlerin aralarında kalan yam açla
rın erim e sonucu gerileyerek, zam anla ortadan kalkm ası neticesin
de m eydana gelen, düzensiz kenarlı, büyük depresyonlardır. Eğer
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Adıyaman Nemrut zirve çevresi düzlüğünde çapı 5-30 cm arasında değişen erime
dolinleri (Foto: A.F. Doğu).

Kaş-Kakan arasında bir erime dolini (Foto: Ö. Sür)

karstik alanlardaki vadi tabanlannda sıralı dolinler varsa, bunlar bir
m üddet sonra birleşerek uvala oluştururlar.
Karaman'ın güneyinde Ibrala platosu ile M ut'un kuzeydoğu
sunda A ksıfat platosunda ve dolinlerin bulunduğu bazı yerlerde
uvalalar m evcuttur (Şekil 2, 3, 8).
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Polye'ler
Kısmen karstlaşm a, kısmen de tektonik olaylar sonunda m ey
dana gelen, uvalalara göre daha büyük şekillerdir. Çevreleri yük
sek, taban kısım ları ise alüvyonlarla kaplıdır, bir ovayı andırırlar.
Y eraltı suyu seviyesinin durum una bağlı olarak, polye tabanı bazan
geçici bir göl veya bataklık haline gelebilir, fakat, gerek polye taba
nındaki, gerekse kenarlarındaki düdenler vasıtasıyla buradaki sular
yeraltına geçebilir (Suğla G ölünde olduğu gibi). Eğer düdenler tı
kanırsa, deprasyonu çevreleyen yam açlar suların kim yasal etkisine
m aruz kalarak geriler ve bir m üddet sonra yerli kayalar üzerinde
geçirim siz alüvyonlarla kaplı düzlükler m eydana gelir. B unlar
"karst kenar ovalan" dır ve üzerlerinde erim eden arta kalan "hum
tepeler" yeralır (Şekil 10).
Türkiye'de polyeler Toros sistem inde, özellikle Batı Toroslarda, gelişm e gösterm iştir. Başlıcalan: A ntalya K örfezi'nin batısında
N E -S W d o ğ rultusu n d a uzanan K estel-Ç eltik çi-Z iv in t-B o zo v aBadem ağacı-Korkuteli polye sistemi ile; yine aynı yönde uzanan,
güneyde, M üren-Elm alı-Avlan-Kaş Çiftliği polyelerini içine alan
Elm alı sistem idir (Foto: 5, 6). Planhol'e göre, Eğridir-Kovada gölle
ri arasındaki, kısmen sular altında kalan polye sistem inin oluşup
gelişm esinde tektonik olayların rolü fazladır. Ayrıca, G öller yöresi
ile Orta Toroslar üzerinde Eynif ve Kembos gibi, daha birçok pol
yeler yeralmıştır. Batıda, M enteşe bölüm ünde, M uğla polyesi de d i
ğerleri arasında dikkat çekici olanıdır (Şekil 2, 3, 9).
Bu polyelerin tümü ile, bunlar arasındaki karstik şekillerin,
göllerin uzanış tarzlarına bakıldığında, bunların bünye ve dislokasyon doğrultularına paralel oldukları farkedilir. Şuhalde, polyelerin
m eydana gelmesi hususunda epirojenik hareketlerle karstlaşm a ara
sında yakın bir ilgi bulunduğu anlaşılır.

Obruk'lar
Çökm e dolinlerini andıran, fakat onlara göre, genellikle daha
büyük olan deprasyonlardır. Oluşum larında önce erim eler, sonra da
çökm eler rol oynar. Yamaç profillerine bakılırsa, hafif konkav üst
yam acın erim e ile; oldukça dik ve yine konkav alt yam acın çökme
sonucu şekillendiği düşünülür. Aradaki orta yamaç konveks biçim 
dedir. Taban kısım ları yeraltı suyu seviyesine inmiş bulunan obruk
ların içi suludur, hatta bazıları göl halini almıştır, aksi halde kuru
olurlar.
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Burdur-Antalya (karayolu) yolu kenarından Çeltikçi palyesine bakış (Foto: Ö. Sür)

Muğlu palyesi (Foto: Ö. Sür)

Türkiye'deki obrukların büyük bir kısm ı İç A nadolu'da Konya
bölüm ünde yeralmıştır. K ızören, Tim raş, Kuruobruk, Çıralıdeniz,
Suluobruk, M eyil obruğu bunlardan bazılarıdır.
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Erinç'e göre, Kızeören O bruğunun çapı 228 m, derinliği 180
m, üst kenardan itibaren su yüzeyi 25 m kadar derindedir. Burada
kalıcı bir göl vardır. Bu, yeraltı suyu ile beslenm ektedir (Şekil 11.
Foto 7, 8, 9).
Ayrıca, Silifke’nin doğusunda Narlıdere gerisindeki kalker pla
to içinde yeralmış bulunan Cennet ve Cehennem obrukları da bü
yük olup, yeraltı m ağara sistem ine ait tavan çökm eleri neticesinde
şekillenmişlerdir.

Karstik Vadiler
K arstik tüneller, köprüler, m ağaralar gibi, yeraltı drenajı ile il
gili şekillerdendir. Bu vadiler bazı özelliklerine göre "kuru vadi;
ölü vadi; kör vadi ve çıkm az vadi" gibi m uhtelif isim ler almışlardır.
Kuru vadi, tabanındaki düdenin suyu yeraltına geçirm esi sebebiyle
geçici olarak sulu kalabilir. İçinde hiç su bulunm ayanı ölü vadidir.
Çevresi tamamen yüksek, içi kuru ya da sulu olanı kör vadi (Karst
penceresi), sadece bir yanı açık ise çıkmaz vadidir (Foto 10). M em 
leketim izde böyle karstik vadilere çok rastlanır. Örneğin, A ntal
ya'nın yaklaşık 5 km kuzeyinde, Varsak köyü yanındaki "Düdenbatığı" bir kör vadidir (Şekil 12). Burada akan Düdensuyu, yeraltı su
yolunu 2 km izledikten sonra "Düdenbaşı" denilen bir çıkm az vadi
de yoluna devam eder. Bundan başka, Kovada Gölü'nün sulannı
boşaltan düdenler ile, Aksu Irmağının kollarına ait vadiler de, çık
maz birer vadi ile nihayetlenmektedir.
Karstik alanlarda kanyon tipi vadilere de rastlanır. Bunlar dik
yamaçlı, dar ve derindir, içlerinde nadiren su bulunur. Yeraltı m a
ğaralarında tavan çökm esi ile, bazı çıkmaz vadilerin zam anla şekil
değiştirm eleri neticesinde oluşurlar.

Şekil 12. Antalya civarında traverten taraçaları ve Düden balığı (Darkot ve Erinç’ten).

Silifke doğusunda Narhkuyu mevkii gerisindeki kalker plato içinde yeralan Cehennem
Obruğunun ağzı. Ön planda, kalkerler üzerinde yarıserbest lapyalar görülüyor.

Konya-Karaman yolunda, Çumra güneyinde Timraş obruğu. Geride Gökhüyük Köyü
görülüyor. Foto: İ. Kayan
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Erzincan'da Şelale yakınında, Kalecik köyü gerisindeki bir kuru vadi (Foto: I. Kayan)
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Doğal Tüneller
Karstik alanlardaki akarsuların yeraltına daldığı düdenler ile,
tekrar yüzeye çıktığı yerler arasında, m uhtelif uzunlukta ve büyük
lükte yeraltı su yollandır. Bunlar, yeraltında kaptür olayı ve tavan
çökm eleri neticesinde m eydana gelirler (Şekil 13a).

Şekil 13a. Yerköprü (Şematik) (Erinç'den).

Doğal Köprüler
Birbirine yakın obruklar veya karst pencereleri arasındaki böl
m elerin kısm en yıkılması; yeraltı su yollarına ait tavan çökm eleri
sonucu şekillenirler (Şekil 13b).

Şekil 13b. Göksu'nun A ve B noktalan arasında izlediği yeraltı su yolunu gösteren kesit
(Erinç'ten).
(DoğaI köprü ve tünel).

Türkiye'de, tipik olarak, yine Toros sistem i içine giren alanlar
da görülen bu karstik şekillerden en orijinali olan "Yerköprü" Silif
ke'nin 130 km kuzeybatısında yeralmış olup, uzunluğu 500 m'dir
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ve Göksu üzerindedir, aynı zam anda, en yeni traverten depolan
içinde bulunm aktadır.

M ağara’lar
Hem yatay hem de düşey doğrultuda gelişebilen ve bazılannda
üst üste sıralanmış galerilerin de m evcut olduğu, m uhtelif büyük
lükteki şekillerdir. K arstik m ağaralar esasında yeraltı sulannm ese
ridir. Bu hususta, tabaka doğrultulan, diyaklaz sistem leri ve tekto
nik çizgilerin de rolü vardır. Tabaka yüzeyleri, k ınklar ve kayaç
diyaklazlanndan aşağıya sızan sulann m eydana getirdikleri yeraltı
suyunun hidrostatik basınç altında yeraltı boşluklannda dolaşm ası,
boşluk genişlem esine yolaçar. Zam anla, m ağaralarda, ona özellik
kazandıran, salonlar, galeriler, sütunlar, sarkıtlar, dikitler ve doğal
kuyular oluşur; geçitlerdeki zem inlerde ise kil, mil depolan ile,
bunlar üzerinde çakıllar yer alabilir.
Davies'e göre, m ağaralar yeraltı suyu ile doymuş haldeki bir
zonda erim e olayına bağlı olarak; başka bir görüşe de bakılırsa, ye
raltı suyu seviyesinin üstünde kalan kısım larda m eydana gelir.
Türkiye'de karstlaşm a ile ilgili, yaklaşık 40.000 mağara m ev
cuttur. B unlann çoğu Toros sistem indeki karstik platolar zonunda
bulunm aktadır. Y erine göre gruplandınldıklan taktirde, A ntalya
M ağaralan; Konya M.; Burdur M.; İsparta M.; İçel M.; Zonguldak
M.; Deniz M. ve D iğer M ağaralar adı altında toplanırlar.
A ntalya civanndaki birçok karstik mağaradan en önem lileri,
M anavgat'ın kuzeydoğusunda, Kretase kalkerleri içinde açılmış bu
lunan 660 m etre uzunluğundaki Düdensuyu (Altınbeşik) mağarası;
Antalya'nın kuzey tarafında Katran Dağı yamacında, Paleolitik ile
ilgili çalışm alar yapılan Karain M ağarası, yine bu çevrede Öküzini
M.; Alanya'da, Perm'e ait yan kristalize kalkerler içerisinde açılmış
olan D am lataş M.; yine A ntalya'da kıyıda Fosforlu M ağara'dır
(Tablo 4. Şekil 14. Foto 11, 12, 13, 14 ve 15).
A ynca, Kalkan'a bağlı Bezirgân köyü yakıniannda 54 m ağara
dan oluşan Yoldaş Mağaraları; Burdur çivarında 6 km uzunlukta ve
içinde 9 tane göl bulunan İnsuyu M.; İstanbul'da Küçük Çekmece
G ölünün 1 km kadar kuzeyinde, Eosen kalkerleri içerisindeki iki
seviyeli Y anm burgaz; Cide'de m em leketim izin dördüncü büyük
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Tablo 4. Türkiye'de G örülm eğe D eğer Mağaralar.
1- Dupnisa Mağarası (Sarpköy)

38- Tilkiler Mağarası

2- Yanm burgaz Mağarası

39- Yoldaş M ağaralan

3- Şile D eniz Mağarası

40- O nıç Mağarası

4- Çayırköy Mağarası

41- Gavurini Mağarası

5- K ızılelm a-Cum ayanı Mağarası

42- Çayırönü Mağarası

6- Sofular Mağarası

43- Düden Mağarası

7- G ökgöl Mağarası

44- Düdensuyu Mağarası

8- M encilis Mağarası

45- Koyun Göbedi Mağarası

9- Ilgarini Mağarası

46- Dumanlı Mağarası

10- Yarasa Mağarası

47- Damlataş Mağarası

11- A yvaini Mağarası

48- D eniz Mağarası

12- Havran-tnboğazı Mağarası

49- Kadı Mağarası

13- D eniz Mağarası

50- Yalandünya Mağarası

14- D eniz Mağarası

51- Buğu Mağarası

15- G üvencinini D eniz Mağarası

52- Karasımr Mağaraları

16- M avi Mağara

53- Karasımr Mağaraları

17- D eniz Mağarası

54- Yerköprü Mağarası

18- Aşırlı D eniz Mağarası

55- Maraspoli Mağarası

19- İncirli Mağarası

56- Karaca Mağarası

20- Karagöl-Düden Mağarası

57- Yalandünya Mağarası

21- Ö ssekçi Mağarası

58- Cehennem Mağarası

22- Zindan Mağarası

59- Cennet Çöküntüsü

23- Pınargözü Mağarası

60- Narlıkuyu Mağarası

24- tnsuyu Mağarası

61- Felengi Mağarası

25- Yarasa Mağarası

62- Eshabülkeyf Mağarası

26- K oca în Mağarası

63- Perilin Mağarası

27- Karain Mağarası

64- D öngel Mağarası

28- Kırkgöz

65- Adıyaman Mağaralan

29- Büyük Düden Mağarası

66- Adıyaman Mağaralan

30- Feyzullah Mağarası

67- Adıyaman Mağaralan

31- Handos Mağarası

68- Buzluk Mağarası

32- Sakaltutan Mağarası

69- İskender Birkilin Mağarası

33- Düdencik Mağarası

70- Buhur Mağarası

34- Mortaş Mağarası

71- Çukursu Mağarası

35- Suğla Gölü Mağarası

72- Cin Mağarası

36- Tınaztepe Mağarası

73- Muradiye Mağarası

37- Aydınkent Mağarası

Karstik Y erşekilleri ve T ürkiye'den Ö rnekler
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Şekil 14. M uhtelif Traverıen Konileri (D. Erol'dan).

mağarası sayılan Ilgarini M ağarası turistik bakım dan ilginçtir. Bir
de H arput'un kuzeydoğusundaki kalker platoda yeralan ve "buzluk"
denilen bir m ağara mevcuttur.

Traverterı'ler
Yeraltı sularının etkileri sonucunda m eydana gelen biriktirm e
şekillerindendir. C 0 2 in yardımı ile çok m iktardı C a C 0 3 eritm iş
halde bulunan yeraltı sulan yeryüzüne ulaştıkları zaman, buharlaş
ma, C 0 2 uçm ası ve basıncın azalm ası gibi olaylar nedeniyle C aC Ö 3
ı çökeltirler.
C a(H C 0 3) 2

H 20 + C 0 2+ C aC O ,
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Antalya-Karain Mağarasının giriş yeri.

Develi-Küçükkünye Köyü nün 1J km. (GD) sunda Periliin Mağarasının içindeki
sarkıtlar-dikitler.

20
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Perilün mağarasında bir müddet sonra
sütun oluşturabilecek bir sarkıt ve bir
dikit.

Periliin mağarası içiıule kalsit çözelmesi
sonunda şekillenmiş otan dikitler
topluluğu.
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Yerköprü Mağarası çıkış ağzı ve Göksu (Foto: T. Aygen)

K im yasal reaksiyonun defalarca tekrarlanm ası sonunda, genelde
arazinin şekline uyan ve zam anla şekillenen travertenler m eydana
gelir. Bunlar, basamaklar, saçaklar ve havuzlar halindedir.
Türkiye'de, A ntalya ve Denizli travertenleri başta olm ak üzere
Göksu, Bursa, Çankırı, M alıköy (Ankara'nın 40 km kadar batısın
da), Bolu, Pınarbaşı, Reyhanlı, Erzincan, M alatya ve daha m uhtelif
yerlerde travertenler bulunmaktadır.
A ntalya travertenlerinin kapladığı alan 240 km 2, örtü kalınlığı
130 m olup, deniz seviyesinden itibaren 40-300 m 'ler arasında üç
ayrı basam ak veya taraçalar oluşturm uşlardır. Kıyıdaki travertenler
ise saçaklar biçim indedir (Foto 16, 17).
Denizli'de bol m iktarda kireç içeren bir kaynağın eseri olan Pam ukkale travertenleri ise saçaklar, çağlayanlar ve özellikle havuz
lar halinde güzel ve orijinal bir görünüm e sahiptir.
Göksu travertenleri ise üç dolgu taraçası şeklindedir.
Yine, kalsiyum bikarbonatlı sular, CaCHCOj^, m ağara tavanın
dan sızarken C 0 2 in uçm ası ve C a C 0 3 ın (kalsit'in) çökelm esi neti
cesinde, tavanda sarkıtlar (Stalaktit'ler), m ağara tabanında ise dikit-
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Erzincan Girlavik Şelalesi ve eski travertenler (Folu: Ö. Sür)
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ler (Stalagm it'ler) oluşm aya başlar. Bunlar zam anla gelişerek, m a
ğaraların içini süsleyen şekiller halini alırlar. Yine, mağaralardaki
sütunlar da sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonunda m eydana gelen
oluşuklardır.

Traverterı Konileri
Yeraltından kireçle yüklü olarak yüzeye çıkan suların CaCO, ı
zem ine bırakm ası sonunda, biriktirm e tarzına bağlı halde, traverten
konileri de m eydana gelebilir. Yığılan kireç m iktan ile konilerin bi
çim leri arasında bir ilgi vardır. Yağış ve beslenm e tarzı dikkate alı
nırsa, çıkan su m iktarında azalma olunca, iç içe bacalar veya traver
ten k o n ileri olu şm ak tad ır. K oni y ü k sek liğ i belli bir noktaya
geldikten sonra da buradaki aktivite sona ermektedir. Artık, zam an
la dış kuvvetlerin etkisiyle, tahribe uğramış tipler topografyaya ha
kim olur.
Türkiye'de traverten konilerinin tipik örneklerine Tuz Gölü
havzasında, Cihanbeyli'nin 10 km kadar güneyinde Boluk Gölü
(Acıtuz Gölü) çevresinde rastlanır. Burada geniş bir düzlük üzerine
serpili halde, değişik şekillerde traverten konileri bulunm aktadır
(Şekil 15, 16. Foto 18). Bazılarının içinde su da mevcuttur.

Cihanbeyli güneyinde Boluk gölü çevresinde yeralmtş bulunan traverten konilerinden biri
(Foto: A. Sür)
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Şekil 15. Cihanbeyli Traverıen Konileri.

Jips Karstı
Jips (C a S 0 4.2H20 ) kalkere göre daha kolay eriyebilen bir kayaçtır. Bundan dolayı jipsli alanlarda karstlaşm a hızlıdır, fakat
meydana gelen şekiller, kalker karstında olduğundan daha çabuk
değişerek ortadan kalkar.
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Şekil 16. Kar.it Gelişme Safhaları (Strahler'den, sadeleştirerek).

Türkiye'de yaygın olan jips karstı, özellikle lagüner Tersiyer
form asyonu içinde gelişmiştir. Alagöz'e göre, jips karstına ait güzel
örnekleri Çankırı ve Sivas çevrelerinde ve bilhassa Şarkışla-Zara
arasında görmek müm kündür. Bu havalinin karakteristik şekilleri,
halkın "por koyağı" adını verdiği, içinde su bulunan dolinlerle, m a
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ğaralar ve göl halindeki depresyonlardır. Ayrıca, buradaki sular acı
veya tuzludur.

Kayatuzu Üzerinde Karst
K ayatuzu (NaCl), jipsten daha kolay eridiği için, karstlaşm a,
depolar yüzeye çıkm adan önce başlar. Burada erim e ve çökm e
olayları birbirini izler. N eticede yüzeyde süratle şekilleri değişen
dolinler, obruklar ve derin lapyalar belirir. Dolinler kısa bir süre
sonra karst kuyuları halini alır. Bütün bunlar belli bir zaman zarfın
da, adeta silinerek ortadan kalkar ve topografya sadelik kazanır.
K a rs t'a A it Bazı Ö nem li T e rim le r
Holokarst (Tam karst, mükemmel karst)
Saf ve kalın tabakalı kalkerlerin geniş alan kapladığı yerlerde
oluşan ve karsta ait bütün şekillerin içinde bulunduğu kısm ı ifade
eden bir terim dir, örneğin: D inar karstı ve Toros sistem inde olduğu
gibi. Burada yüzey drenajı hem en hiç yoktur. Drenaj yeraltına geç
miştir.
M erokarst (Yarıkarst, eksik karst)
İnce ve saf olm ayan kalkerlerin bulunduğu yerlerde oluşan ba
zı karstik şekiller topluluğunu ifade için kullanılır. Burada yüzey
drenajı ile kuru vadiler mevcuttur. Yeraltı su ağı satha yakındır.
M erokarstın hakim bulunduğu alanlarda başlıca şekiller lapya, dolin ve avenlerdir.
Çıplak karst (Naked karst, Bare karst)
K arstik platolarda anakayanın yüzeyde bulunduğu ve genelde
toprak örtüsünün yeralm adığı alanlarda oluşan ve gelişen topograf
yaya ait bir kavram dır.
Örtülü karst (K apalı karst)
Y üzeyde toprak tabakası ve bitki örtüsü varolduğu ve özellikle
lapyalarla bunların derinleşm esi sonunda meydana gelen boğazların
yeraldığı alanlara ait topografya terimidir.
Delikli karst (Cockpit karst)
Tropikal karst topografyası sözkonusu olduğunda, burada, az
yüksek alanlarda gelişen karst düşünülür. Topografya yüzeyi birçok
kapalı depresyonlarla, özellikle dolinlerle, kaplıdır.
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Konik karsî (Kuleli karst, yüksek karst)
Cockpit topografyasının bulunduğu yere göre, daha yüksek se
viyelerde karstlaşm a sonucu oluşan şekiller koni veya kule biçim i
ni alır. Bunlar 35-40 derece kadar çok eğimli yam açlara sahiptir.
Böyle yerlerde karstik çukurluklardan bazılarına da rastlanır.
Yönlü karst (Sıralı karst)
Tabaka uzanışlarına ve diyaklazlara uyan, yani bir çizgi boyun
ca sıralanan dolinlerin bulunduğu yerler için, bundan sözedilebilir.
Böyle bir duruma, kuru vadi tabanlarında, kanyonların dirsek kı
sım larında, hatta yeraltı galerilerinde tavan çökm esi sonunda beli
ren şekil olarak, rastlanabilir.
Sığ Karst
Derinliği az olan, belli şekilleri içeren karstır.
Derin karst
Yatay yapıda ve kalınlığı fazla olan kalker tabakalar üzerinde
oluşan, derin şekilleri içeren karst topografyasına ait bir terimdir.
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