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I- G İR İŞ
İnceleme alanı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölü
münde, Elazığ ili doğusundaki Palu çevresini kapsamaktadır. Bu
çevrede, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Güneydoğu
Toroslar'a ait dağ sıralan ile bunlar aralannda ve dağlık kuşağın ku
zey kenannda aynı yönde birbiri ardınca sıralanmış ova veya
havzalann yoğunlaştığı bir saha içinde yer alır. Birbirlerinden alçak
plato eşikleri ile aynlmış bu depresyonlardan Bingöl, Y an m ca
Ovalan ve Hazar Gölü çöküntüsü ile bu araştırmaya konu olan Y a 
nm ca Ovası doğusunda, içinde Palu'nun da bulunduğ Murat Nehri
oluğu, Doğu Anadolu Fay Zonu ile doğrudan ilişki içerisinde
olup, açık olarak doğrultu atımlı bu fayın etkilerini yansıtmaktadır
lar.
Bilindiği gibi doğrultu atımlı faylar, etkili olduklan sahalarda
jeo lo jik verilerin yanısıra, çeşitli jeom orfolojik refaranslarla da
kendini göstermektedir. Çek-ayır tipi havzalar, çöküntü ovalan, de
forme aşınım yüzeyleri, parçalanmış ve fay doğrultusunda uzanan
sırtlar, ötelenmiş sırt ve tepeler, çizgisel vadiler, ötelenmiş akarsu
ve vadiler, bozulmuş ve terkedilmiş eski vadiler, fay vadileri, açık
çatlak ve yarıklar, rift ve graben vadileri, fay gölleri (soğ-pond),
çizgisel sıralanan sırt ve tepeler, basamaklar, fay yam açlan, üçgen
yüzeyler bunlann başlıcalannı meydana getirmektedirler (Erinç,
1982, s. 199; Sipahioğlu ve diğ., 1986, s. 96-101; Bingöl, 1986, s.
48-50).
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Bu çalışmada da Doğu Anadolu Fayı'nın (DA F) Palu civarın
daki çeşitli jeom orfolojik birimler üzerinde yaptığı etkiler veya yö
redeki doğrultu atımlı fay jeom orfolojisinin ortaya konulması
amaçlanmıştır.

IIDOĞU ANADOLU FAYI (DAF) İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ
Doğu Anadolu Bölgesindeki sıkışma rejimi veya daralmanın
bir sonucu olarak beliren (Şengör, 1990) ve Türkiye'nin en önemli
yapısal unsurlarından birini oluşturan Doğu Anadolu Fayı adı ilk
defa Arpat ve Şaroğlu (1972) tarafından kullanılmıştır. Araştırıcılar
bu fayın, Kuzey Anadolu Fayı (K A F) ile birleşme yeri olan Karlıo
va'dan başlayarak Bingöl, Palu, Hazar Gölü üzerinden güneybatıya
doğru devam ettiğini, sonra güneye yönelerek Hatay ili dolayların
da kollara ayrıldığını ve bu kollardan biri aracılığıyla Ölü Deniz
Fay Sistem i ile birleşmesinin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Bu
çalışmada DAF'nın daha çok Karlıova-Palu arasındaki kesimi ince
lenmiştir. Belirtilen araştırıcıların daha sonraki bir çalışmalarında
(1975) ise, fayın Palu'dan sonraki bölümünün özelliklerine değinil
miştir.
Bu iki çalışmadan sonra DAF'nın özellikle doğrultu atım jeo lo 
jisi üzerine yapılmış çalışmalann arttığını görmekteyiz. Bunlardan
bazılarını şu şekilde belirtmek mümkündür:
Hempton ve Şengör (1980), Doğu Anadolu Fayı'nın sismik ba
kımdan aktif, morfolojik olarak da oldukça belirgin şekilde, Karlıo
va ile Kahramanmaraş arasındaki 400 km.lik mesafede, Anadolu ile
Arap levhaları arasındaki sınır boyunca uzanan sol yanal atımlı bir
fay olduğunu belirtmişlerdir. Hempton ve diğerleri (1981) de 450
km. uzunluğundaki Doğu Anadolu Transform Fayı'nın başlıca 5 bö
lümden meydana geldiğini ifade ederek, bunlardan birini oluşturan
Palu ile Pötürge arasındaki 110 km.lik kesiminin, 2-6 km. genişli
ğinde bir fay zonu vadisine karşılık geldiğini öne sürmüşlerdir. Osmanşahin ve diğerleri (1986) ise, daha çok deprem episantırlannı
esas alarak, Doğu Anadolu Fayı'nın Karlıova'dan İskenderun Körfezi'ne kadar yaklaşık 550 km. uzunluğunda, sol yönlü ve doğrultu
atımlı bir fay olduğunu, fay düzlemi ve deprem odak mekanizması
çözümlerinin, Bitlis Bindirme Zonu kuzeyinde, yaklaşık K -G doğrultulu sıkışma kuvvetlerinin etkisinde, bölgenin şiddetli bir deformasyon geçirmekte olduğunu vurgulamışlardır. Yine Tatar (1987)
da, adı geçen fay kuşağının Kahramanmaraş'ın 25 km. güneyindeki
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Türkoğlu'ndan Karlıova'ya kadar 400 km. uzunluğunda, doğrultu
atımlı ve sol yönlü olduğuna işaret etmiştir.
Doğu Anadolu Fayı boyunca meydana gelen toplam ötelenme
değerinin ne kadar olduğu henüz bilinmemekle beraber, özellikle li
toloji esas alınarak, bazı yerel rakamlar verilmektedir. Örneğin fa
yın, Göynük Vadisinde denizel Miyosen ve kristalin kay açlar dik
kate alındığında 22 km., Palu-Hazar Gölü arasında koyu kırmızı
renkli Mesozoyik yaşlı çamurtaşlan deneştirildiğinde 27 km., G öl
başı yakınındaki Orta Miyosen kayaçlan arasındaki uyumsuzluk
gözönünde bulundurulduğunda 18 km.lik bir sol yanal harekete sa
hip olduğu belirtilmekte, ayrıca, belirtilen deliller ve transform bo
yunca fay kontrollü havzaların Pliyosen linyitleri içermesi dikkate
alınarak, fayın devreye girme yaşının Orta Miyosen ile Pliyosen
arasındaki döneme rastladığı ifade edilmektedir (Arpat ve Şaroğlu,
1972, s. 48; Hempton ve Şengör, 1980; Dewey ve diğ., 1986, s.
19). Buna karşılık, konuyla ilgili araştırmalara dayalı jeom orfolojik
veriler oldukça azdır. Hazar Gölü ile Pötürge arasında Fırat Nehri'nin yaptığı dirsekler dikkate alınarak ileri sürülen 15 km.lik yanal
atım (Arpat ve Şaroğlu, 1975, s. 93; Dewey ve diğ., 1986, s. 19), bu
araştırmalarda göze çarpan en önemli jeom orfolojik göstergedir.
DAF'na bağlı olarak oluşmuş düşey atım değerleri ve bunların
morfolojideki etkilerinin ne olduğu konusunda ise yeterli araştırma
bulunmamaktadır. Sad.ece Hempton (1980) Hazar Gölü güneyi için
bazı rakamlar vermekte, yine Tonbul (1990, basılmakta), Göynük
Vadisi'nin Bingöl Ovası'na açıldığı kesimlerde ve ovanın güney ke
narında 100 ile 400 m. arasında değişen fay boyunca bir düşey
atımdan söz etmekte ve bu atımların morfolojiye yansımasına de
ğinmektedir. Yapılan bu çalışmanın gayesi de sadece Palu çevresini
kapsamakla beraber, DAF'nın morfolojide ortaya çıkışı ve bu etki
lerden yola çıkarak fayın özelliklerinin araştırılmasıdır.
I I I - İN C E L E M E A LA N IN IN G E N E L J E O L O J İ S İ V E
J E O M O R F O L O JİS İ
Yörede Üst Kretase'den günümüze kadar olan zaman aralığın
da çeşitli devirlerde oluşmuş formasyonlar bulunmaktadır1. Bunlar
içinde en yaşlısını, Kampaniyen-Alt Maestrichtian yaşlı Yüksekova
Karmaşığı oluşturur. Çeşitli derinlik ve yan derinlik mağmatik ka1
kılabilir.

İncelem e alanının ayrıntılı jeolojisi için, bibliyografyada gösterilen kaynaklara ba
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yaçlardan meydana gelen bu karmaşık, Maçonünbaşı Tep>esi ve Pa
lu kuzeyinde yüzeylenmekte, Lütesiyen-Üst Oligosen yaşlı Kırkge
çit, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Karabakır ile Pliyo-Kuvatemer ve
ya Enalt Pleyistosen yaşlı Palu formasyonları tarafından uyumsuz
olarak örtülmektedir.
Üst Maestrichtian yaşlı Hazar Grubu'na ait kayaçlar, SivişkinKeldağ güneyinde yüzeylenmektedir. Birim , kireçtaşı, kumtaşı,
şeyi, çamurtaşı ve mam ardalanmasından meydana gelmekte ve ya
nal yönde devamsız kireçtaşlan içermektedir.
Hazar Grubu'nun yüzeylendiği kesim ile Caro Çayı arasında
D -B yönünde izlenen Maden Karmaşığı (Orta Eosen), sıkışık ve
düzensiz kıvrımlar halinde, konglomera, silttaşı, bazalt, bazaltik an
dezit ve piroklastiklerden ibaret olup, üzerine Yüksekova Karmaşı
ğı bir bindirme ile gelmektedir.
Murat Vadisinin kuzeyinde ve Maçonünbaşı Tepesi çevresinde
görülen Kırkgeçit Formasyonu, genellikle taban konglomerası ile
başlamakta, yatay ve dikey yönde sık sık fasiyes ve litoloji değişik
liği sunmaktadır. Daha çok konglomera, kumtaşı, mam ve kireçtaşı
ardalanmasından oluşmakta ve D -B kıvrım eksenli düzenli kıvrım
lar göstermektedir.
Karabakır Formasyonu, Maçonünbaşı Tepesi kuzeydoğusunda
ki vadi yamacında DAF ile dokanak meydana getirerek, kumtaşı,
kiltaşı ve çamurtaşı gibi kırıntılı gölsel tortullar ile, bunlarla ara ta
bakalı bazalt ve tüflerden oluşmakta ve sıkışık kıvrımlı bir yapı
sunmaktadır. Kovancılar Ovası tabanında kumtaşı, kiltaşı, kumlu
kireçtaşı ve çakıltaşlarından oluşan gölsel Pliyosen, Kırkgeçit for
masyonu üzerinde bulunmaktadır.
Murat Nehri vadisinin iki tarafındaki en alçak seviyeli düzlük
lerde (D IV ), bu nehrin eski yatağına uygun şekilde, kumtaşı, kong
lomera, kil ve miltaşlanndan oluşan örgülü menderesli nehir çökelleri bulunmakta ve bunlar genç tektoniğin etkilerini en çarpıcı
şekilde göstermektedirler. Bu çökeller ilk defa Çetindağ (1985) ta
rafından Palu Formasyonu olarak tanımlanmış, Türkmen (1988) bu
çökelleri, Donjek ve Scott tipi örgülü nehir çökelleri olarak kabul
etmiştir. Her iki araştırıcı da tektono-stratigrafik özelliklere göre bu
formasyona Pliyo-Kuvatemer yaşını vermiştir. Buna karşılık Özdemir (1989), belirtilen kriterlerin yanısıra, birimin, seki ve aşınım
yüzeyleriyle ilgili morfolojisine bakarak, Enalt Pleyistosen yaşını
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benimsemiştir. Bu çökeller. D IV dolgu düzlüklerini oluşturmakta
dır. Şeroğlu ve Yılm az (1986), Doğu Anadolu'da ayrı ayrı havzalar
da askıda duran sekiler ve havza tabanlarında yer alan eski akarsu
dolgularının, Pleyistosen yaşlı olduğunu ileri sürmüşler, Erol ve di
ğerleri (1987) de Fırat Vadisi boyunca, ayn ayn havzalarda, aynı
kaide seviyesine göre Kuvatemer'in erken evrelerine ait D IV dolgu
yüzeylerinin geliştiğine işaret etmişlerdir.
Alt Pleyistosen ile Holosen arasındaki birimler ise, birikinti ko
ni ve yelpazeleri, sekiler, kolüvyal depolar, yamaç döküntüleri ve
vadi tabanlarındaki alüvyonlardan ibaret gevşek dokulu klastik kayaçlardan meydana gelmektedir.
Jeom orfolojik özellikler açısından ele alındığında ise, inceleme
alanının, Murat Nehrinin her iki tarafında yeralan ve farklı yükselti
basamaklarında bulunan platolar ile, akarsuyun alçak platolar içine
gömülmesiyle ortaya çıkmış vadisine karşılık gelen başlıca iki ana
morfolojik üniteden meydana geldiği görülür. Ayrıca, kuzeyde ayn
bir ünite oluşturan Kovancılar Ovasının bir bölümü de inceleme
alanına girmektedir. Bu ana morfolojik üniteler içinde çeşitli je o 
m orfolojik birimler yer almaktadır (Bkz. Jeom orfoloji Haritası).
Bunlara kısaca değinilecektir:
Çalışma alanındaki platolar, çeşitli yaştaki aşınım ve dolgu yü
zeylerinden meydana gelmektedir. Bunlardan, 1450-1700 m. yük
selti değerleri arasında uzanan Alt-Orta Miyosen aşınım yüzeyleri
(DI), genellikle % 20"dan az yüzey eğimine sahip olup, düzlük ol
ma karakteri belirgin ve yanlma değerleri düşüktür. İnceleme alanı
nın güneyindeki Sivişkin Tepe ile Keldağ çevresinde görülmekte,
ancak harita çerçevesi dışında çok geniş alanlar kaplamaktadırlar.
Belirtilen özelliği ile de peneplen morfolojisinde olan bu yüzey, da
ha alçak yükselti değerlerindeki yerşekilleri için ilksel yüzey oluş
turmaktadır2.
Üst Miyosen aşınım yüzeyleri (D il), Murat Nehrinin iki tara
fında, ortalama 1300-1350 m., yükseltileri arasında yer almakta
olup, daha çok pediment m orfolojisi görünümündedirler. Murat
Nehri ve kollan tarafından yoğun bir şekilde parçalanmışlardır. M i
yosen öncesi anakaya üzerinde gelişen bu yüzeyler, DI yüzeylerin
den 150-200 m.lik bir basamakla ayrılmaktadırlar. Düzlüklerin yü
zey eğimi Murat Nehrine doğrudur.
2
İnceleme alanındaki aşınım ve dolgu yüzeyleri yaşlarının belirlenmesi ve yörenin
genel jeom orfoloji için, Özdemir (1989) a bakılabilir.
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Murat Nehri'nin güneyinde Yeşilbağ Köyü ve Caroyol Mevkii
ile Murat'ın kuzeyinde ve Kovancılar batısındaki Beşpınar Tepesi
çevresinde 1100-1250 m. yükseltilerde görülen Pliyosen aşınım yü
zeyleri (D III), genellikle % 5-6 yüzey eğimine sahip, akarsular tara
fından yer yer keskin sırt ve kertik vadiler şeklinde yarılmış olup,
Üst Miyosen ile daha yaşlı anakaya üzerinde gelişmişlerdir.
Enalt Pleyistosen yüzeyleri, Kovancılar Ova tabanı, Nuşek
Düzlüğü ve Murat vadisinin iki tarafındaki diğer düzlüklerde,
9 50-1050 m. yükselti değerleri arasında daha çok dolgu düzlükleri
olarak ortaya çıkmaktadır. Murat Vadisi kenarlarındaki düzlükleri
oluşturan dolgular, Enalt Pleyistosen yaşlı örgülü, menderesli akar
su çökelleridir. Diğer yerlerde ise, kolüvyal depolar ya da alüvyal
yelpaze dolgularından meydana gelirler. Dolguların kalınlığı, 1 ile
100 m. arasında değişmektedir. Dolgu düzlüklerinin yarılması so
nucunda, arada tepeler ortaya çıkmış, dolayısıyle Yazı ve Mezrayolu mevkilerinde olduğu gibi, dolgu tepeler adeta tanık tepeler haline
dönüşmüş, tamamen süpürüldükleri yerlerde ise, dolgulann altında
ki yüzeyler eksüme yüzey olarak kendini göstermiştir. Kovancılar
Ovası tabanı ve Murat Nehrine doğru olan D IV dolgu düzlerinin
eğimi, tektoniğin etkisiyle deformasyona uğramadığı yerlerde, ge
nellikle % 2-3 civarındadır. Bu yüzeyler, Murat ve kollan tarafın
dan 80-250 m. arasında yanlmıştır. Yanlm a değerleri, Kovancılar
Ovası tabanında 5-10 m.ye kadar düşmekte, Seydili Düzü ve Beztarla Mevkii'nde 200-250 m.ye ulaşmaktadır. Yanlm a derecesinde
ki bu büyük farklılık, Kovancılar Ova tabanının dış drenaja Enalt
Pleyistosen'den sonra bağlanmasının yanında, Palu çevresinde ol
duğu gibi, genç tektonik deformasyonlann doğal sonucu olan mor
folojiden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, D IV dolgu düzlükleri
ile D III aşınım yüzeyleri arasında çeşitli yaştan kayaçlan kesen,
% 5-10 arasında değişen eğim değerine sahip eğimli etek düzlükleri
yine bu ünite içinde gelişmiştir.
Yöredeki diğer m orfolojik üniteyi oluşturan Murat Nehri'nin
Vadisi, Palu'nun doğusunda dik yamaçlı, yayvan bir kertik vadi karakterindedir. Çevresindeki yükseltiler içine Murat Nehri'nin 300400 m. kadar gömülmesiyle meydana gelmiş bu kesimin inceleme
alanına giren bölümünün uzunluğu 4 km. kadar olup, bu vadi bir
bütün olarak düşünüldüğünde, Bingöl ile Yarım ca Ovaları arasın
daki Genç-Palu Boğazına dahildir. Söz konusu boğaz, yukarda be
lirtilen ovaları birbirine bağlayan, DAF zonu boyunca açılm ış, ge
nellikle kıvnm eksenleri (D -B) ve formasyon sınırlarına uyumlu
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yerleşen Murat Nehrinin yarma vadisidir. Bu yönüyle de boyuna
bir birleştirme boğazı karakterindedir.
Murat Nehri'nin Vadisi, Eski Palu'dan batıya doğru genişle
mekte, akarsu, yayvan vadi yamaçları arasındaki tabanlı vadisinde
örgülü-menderesli akmaktadır. Genişliği yer yer 1-1.5 km.yi bulan
ve 845-870 m.-lerdeki vadi tabanı içine 3-5 m. gömülen nehrin ge
niş taşkın yatağı içinde ırmak adaları ve yıldan yıla değişen geçici
kanallar bulunmaktadır. Burada vadinin enine profili incelendiğin
de, güney yamaca göre daha dik olan kuzey yamacın neden olduğu
disimetri dikkati çekmektedir. Kuzey yamaçta kuzeye dalışlı tabaka
alınlannın yüzeylenmesi, buna karşılık güney yamaçta daha kolay
aşınabilen yeşil kayaçlann yaygın olmasının, bu disimetriye neden
olduğu görülmektedir.
Palu karşısında Enalt Pleyistosen dolgu düzlüklerini yaran Mu
rat Nehri'nin vadisinin güney yamacında 200-400 m. genişliğinde,
250-300 m. uzunluğunda, birbiriyle birleşmiş bir dizi birikinti koni
si bulunmaktadır. Murat'ın aşındırma gücünün fazla olması nede
niyle nehir tarafından yarılmış, böylece birikinti konisi sekisi görü
nümünü kazanm ış bu konilerin % 1 5 -4 0 arasındaki eğim li
yüzeyleri de kuru derelerce yarılmıştır (Foto: 2).
Palu K alesinin bulunduğu Kalebaşı Tepesinin yamacında,
Eosen yaşlı, karstik, çok çatlaklı ve blok yapılı kireçtaşlannın DAF
tarafından biçilmiş bölümünde, her biri 10-15 m. genişliğinde ve
zeminden 20-25 m. yükseklikte, % 40'tan eğimli yamaç döküntüleri
vardır. Buradaki yamaçta blok halinde kaya düşmeleri de olmakta
dır (Foto: 1).
Murat'ın yanısıra, Caro ve Sekrat Çaylarının vadilerinde, vadi
tabanından 10-15 (S3), 25-30 (S2) ve 60-70 ( S İ ) metre yükseklik
lerde bazen aşınım, bazen de birikin şeklinde sekiler görülmektedir.
Bölgede araştırma yapmış olan Erol ve diğerleri (1987), Fırat Sistemi'ndeki bu sekilerden, vadi tabanından 50-70 m. yükseklikte olan
larının Alt Pleyistosen, 25-30 ve 10-15 m.lerde olanlarının ise Orta
ve Üst Pleyistosen yaşlarında olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışm a
da da belirtilen yaşlar benimsenmiştir.
Ayrıca, Murat'ın dik vadi yamaçlarında, ana fay hatları boyun
ca daha da yoğunlaşan kütle hareketleri ve heyelanlar gözlenmekte
dir. Palu Kalesi'nin batısındaki Gökyamaç, eski bir heyelan alanı
dır. Bugün de görülen çamur akmaları, yarılmalar ve göçmeler,

Doğu Anadolu Fayı'mn Jeomorfolojik Birimlere Yansıması

283

F oto: 1. Palu'dan doğuya, Eski Palu'nun bulunduğu K alebaşı Tepesi'ne bakış: K alebaşı
Tepesi güney yam acında Doğu Anadolu F ay Yamacı. (1) fayın oluşturduğu basam ak ve
bu basam ak önünde yer alan yam aç döküntüleri, (2) tepenin kuzeyinde eğim alımlı K alebaşı Fayı, (3) batı kesimde G ökyam aç heyelanının sökülme yeri, (4) ve Murat Nehri
görülüyor.

F oto: 2. Palu batısındaki Seydil Düzlüğünden Murat Vadisi ve güneyine bakış: D-B
doğrultulu fa y a bağlı alarak DIV dolgu düzlüklerinin farklı yükseltilerde bulunması.
(1) birikinti konileri, (2) bunlarda fayın neden olduğu so l yönlü ötelenm eler, (3) küçük fa y
façetaları. (4) Murat Nehri ve ırmak adası, (5) ve Palu-Arıcak yolu görülüyor.
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heyelanın günümüzde de aktif olduğunu göstermektedir. Bu heye
lanın geniş bir sökülme yeri (heyelan aynası) bulunmasına karşı
lık, birikintisi (yığınak yeri), Murat Nehri'nce aşındırılarak yok ol
muştur (Foto: 1). Bunun dışında, Maçonunbaşı Tepesi ve Seydili
Köyü batısında önemli heyelanlar gelişmiştir.

IV- İNCELEME ALANINDA DAF'NIN
JEOMORFOLOJİK BİRİMLERE YANSIMASI
Çalışma alanındaki Doğu Anadolu Fayı, B G B -D K D yönündeki
hatlar boyunca izlenmekte ve 2-3 km. genişliğindeki bir zon içinde
çok sayıda paralel, yan parelel, sürekli veya kesintili, doğrultu ve
düşey atımlı bir dizi faydan oluşmaktadır. Bunlardan asıl DAF, do
ğudan Murat Nehri yatağım izleyerek inceleme alanına girmekte,
Eski Palu'nun bulunduğu Kalebaşı Tepesini keserek milonitik bir
zonla Palu'ya ulaşmakta, oradan karşı yamaca geçerek Maçonunbaşı Tepesi kuzeyinden batıya doğru devam etmektedir. Bu fay zonu
içinde yer alan çeşitli faylar ve bunlann yol açtığı deformasyonlar
kuzeyden güneye doğru ele alınarak incelenecektir.
Doğuda, Murat'ın kuzeyinde DAF'na parelel uzanan eğim
atımlı bir fay, Miyadin Tepe (1291 m.) civannda Üst Miyosen yü
zeyini B B -K D doğrultusunda parçalamış, fayın kuzeyinde 1300 m.
yükseklikte olan yüzey, güneyde 1200 m.ye düşmüştür. Daha sonra
gelişen, bu faya dik doğrultudaki diğer eğim atımlı bir fay da aynı
yüzeye ait Hüngüet Tepesi'nin 60 m. yükselmesine neden olmuştur.
Yine, Börük Tepe (1268 m.) güneyinde eğim atımlı ayn bir fay,
Üst Miyosene ile Pliyosen aşınım yüzeyleri arasındaki yamacı belirginleştirmiştir.
Asıl D A F olarak belirtilen fayın kuzey paralelindeki diğer
eğim atımlı normal bir fay, aynı sahadaki Kalebaşı Tepesi'nin kuze
yinden geçmekte, Gökyamaç eski heyelan alanından batıya doğru
devam ederek, Sekrat Çayı'na batıdan kanşan Kapıaçmaz Deresi'nin yerleştiği fayla birleşmektedir. Kapıaçmaz-Kalebaşı Fayı di
yebileceğimiz bu fayın güney bloku, Lolik Tepe (956 m.) ve Kalebaşı Tepesinde olduğu gibi yükselmiştir. Güneydeki Kalebaşı
Tepesi'nin 1176, kuzeydeki Gökyamaç Tepesi'nin 1110 m. yüksel
tilerde bulunmasına bakılarak, buradaki fayın düşey atımının 66 m.
civannda olduğu söylenebilir. Gaökyamaç'daki eski heyelanın mey
dana gelmesinde bu fayın büyük rolü olmuştur. Diğer taraftan, t>u
fay, Kapıaçmaz Deresinde Pliyosen ile daha yaşlı kayaçlar arasında
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dokanak meydana getirmiştir. Fayın iki tarafında D IV dolgu düz
lükleri bulunmaktadır ve bunlar faydan etkilenmişlerdir. Kovancı
lar Pliyosen Havzası ve bu havzadaki Pliyosen çökellerini güney
den sınırlamasına da bakılarak, bu fayın, Alt Pliyosen tektonik
hareketleri ile ortaya çıktığı ve Üst Pliyosen'de gençleştiği anla
şılmaktadır. Lolik Tepe'de Enalt Pleyistosen çökelleri 0 -3 0 m. ka
lınlıkta iken, Sekrat Deresi'nin doğusunda 100 m. kalınlığa ulaş
maktadır. Bu özellik, çökellerin birikmesinden önce batı kesimin
yükseldiğini göstermektedir. Yine, Kapıaçmaz Deresi civarındaki
D IV dolgu düzlükleri, kuzeye göre güneyde 30 m. kadar daha yük
sekte bulunmaktadır. Bu özellikler ise, fayın Enalt Pleyistosen'den
sonra bir defa daha gençleştiğini ortaya koymaktadır. Sadece bu
morfolojik durum, Sekrat Çayı’nın D IV dolgu düzlüklerini yarma
sıyla ortaya çıkan boğazının, antesedant olduğunu kanıtlamaya yet
mektedir.
Ana fay olarak da ele aldığımız asıl Doğu Anadolu Fayı, Kalebaşı Tepesi doğusunda D IV yüzeylerini düşey yönde parçaladıktan
sonra, Murat'ın yatağını izleyerek doğuya doğru devam ettiğini da
ha önce belirtmiştik. Kalebaşı Tepesi'nin güneyinde bıçakla kesil
miş gibi kireçtaşlanndan oluşan fay dikliği ve milonitik bir zon bu
lunm aktadır. Burada düşey atım 2 0 0 m. civarındadır. D A F,
Palu'dan sonra batıda D lV ’e ait Seydili Düzünün güney yamacında
bir basamak oluşturduktan sonra, vadinin güney bölümüne geçmek
tedir. Gençleşmeye bağlı olarak belirmiş bu basamak, DIV dolgu
düzlüğünün parçalanması ile oluşmuş olup, basamak üzerindeki
düzlükte aynı dolgular bulunur. Buradaki net atım ise 4 0-50 m. ka
dardır. yine bu kesimde, Palu kuzeyindeki D IV dolgu düzlüğü fa
yın etkisiyle, fay uzanışına dik doğrultuda, yani K B yönünde yük
selerek çarpılm ıştır. Sekrat Çayı'nın batısında da aynı düzlük
yükselmiş olmakla birlikte, 950-970 m.de, doğusunda ise 10001050 m. yükseltisindedir. Ayrıca, çayın batısındaki dolgunun kalın
lığı 0 -30 m. civarında olmasına karşılık, doğusunda 100 m kadar
dır. Buradan hareketle, doğu kısmın, faylanmadan önce alçakta ve
Murat Nehri'nin birikim alanı halinde olduğunu, D A F’nın gençleş
mesiyle, Enalt Pleyistosen'den sonra yükselerek D -B'ya çarpıldığını
söyleyebiliriz. Çarpılan ve yükselmeye işaret eden bir diğer özellik
de Seydili Düzünden Sekrat Ç ayına yönelerek, bu çaya akış yönü
nün tersinde kancalaşma meydana getirerek kavuşan kuru dereler
ve bunlar arasındaki sırtlardır.
Batıda Mağara Deresi'nin yerleştiği fay da eğim atımlı olup,
fay boyunca vadi gelişimi ve heyelanlar meydana gelmektedir.
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Ayrıca, Eski Palu'nun batısında sağ yönlü doğrultu atımlı bir
fay, 20 m.lik şevi ile dikkati çekmektedir.
Görüldüğü gibi, Murat Nehri'nin kuzey kesiminde gerek ana
fay boyunca, gerekse buna bağlı tali faylarda düşey atım ön planda
dır.
Murat Nehri'nin güney bölümünde de ana fay ile bunun parale
linde bir dizi fay bulunmaktadır (Bkz. Jeom orfoloji Haritası). Maçonunbaşı Tepesi (1069 m.) nin kuzey yamacında DAF, Üst Miyosen-Pliyosen ile daha yaşlı kayaçlar arasında sıkışık kıvrımlı bir
dokunak oluşturarak batıdaki çöküntüye (Yarım ca Ovası) ulaşmak
tadır. Diğer özelliklerinin yanısıra sadece bu duruma bakılarak, fa
yın yörede Alt Pliyosen'de etkisini göstermeye başladığını söyleye
biliriz. Tep>enin nehre bakan yamaçlarındaki heyelanlarda bu fayın
etkisi büyüktür. Burada fay, 400 m. genişlikte bir tekne oluştur
maktadır.
Palu'nun karşısında, Murat'ın güney yamacındaki DIV dolgu
düzlüklerini düşey yönde parçalayan, ana faya parelel, sol yönlü
doğrultu atımlı bir fay geçmektedir. Palu Bahçeleri civarında bu
düzlüklerden biri nehire doğru 70 m. kadar alçalmış ve böylece bir
basamak oluşturmuştur. Fayın izi belirgin olup, fay şevi, bitki dizi
limi ile kendini belli etmektedir. Hemen batıda, fayı örten birikinti
konileri üzerindeki kuru derelerde 50-200 m. arasında değişen sol
yönlü ötelemeler, sırtlar ve koniler arasında minyatür fay façetaları
vardır. Maço Düzii'nden sonra bu fay Caru Çayı'na ulaşır. Dolayısiyle, Caru Çayının yerleştiği bu fay hattı da aynı faya ait olup, ana
faya paraleldir. Bu fayın güneyinde DIV dolgu düzlüğü, Altıntoprak civarında olduğu gibi 1070 m.lerde, kuzeyde ise 1025-1050 m.
yükseltilerdedir. Böylece, fayın güneyindeki bölümünün, kuzeye
göre daha fazla yükseldiği ortaya çıkmaktadır. Daha önce de bebilirtildiği gibi, bu kesimin kuzeyden simamtrizini oluşturan Seydili
Düzü civarında DIV düzlüğünün yükseltisi 1000 m.ler civarındadır.
Fay, Caru Çayı'ndan sonraki doğu devamında, fay dikliği ile izlen
mektedir. Burada Murat Nehri'ne güneyden karışan Mezarlık, Güvenan ve Hacıkıl Derelerinde 250 ile 750 m.ler arasında değişen
ötelenmeler meydana getirerek ana fayla birleşmektedir. Bu kesim
de topografya fay ve dere yarıntıları nedeniyle çok parçalıdır.
Yukarıda belirtilen fay hattına yerleşmiş Caru Ç ayının duru
mu, inceleme alanındaki D A F’nın sol yanal atımı üzerinde en
önemli veriyi sunmaktadır. Şöyle ki, Caru Çayı güneydoğudan in
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celeme alanına girdiği kesimde başlangıçta Murat Nehri'ne doğru
aşınım yüzeyinin (D III) eğimine uygun şekilde, güneyden kuzeye
konsekant bir şekilde akarken, bu faylanmaya bağlı olarak aniden
D -B doğrultusunda keskin bir dönüş yapmakta ve çizgisel vadisin
de ilerleyerek, oldukça batıda kuzeye yöneldiği ve Murat Nehri'ne
karıştığı görülür. Bu durumdan hareketle, belirtilen kesiminde Caru
Ç ayının, fayın oluşturduğu zayıf zona yerleşerek bir fay vadisi
oluşturduğu ve bu fay boyunca 10 km. kadar sol yönde ötelendiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Aynca, Murat Nehrinin en güneyinde, batıdaki Değirmendere
ve Deregan Ç ayının da doğrultu atımlı bu faydan etkilendiği, Yazı
Mevkii'ndeki S İ sekisinin bu yüzden asılı kaldığını, Taş Tepe
(1088 m.) güneyinde ise fay dikliğinin meydana geldiği görülmek
tedir.
Diğer taraftan, Murat Nehri, DAF'nın sağladığı çizgiselliğe
uyumlu olarak vadisini kazmakla beraber, yer yer keskin dirsekler
de çizmektedir. Eski Palu güneyinde olduğu gibi, bu dirseklerin
DAF'na çapraz gelişen faylara bağlı olarak oluştuğu düşünülmekte
dir.
V - SO N U Ç LA R
1. Doğu Anadolu Fayı, inceleme alanında Alt Pliyosen tekto
nik hareketleri ile varlığını göstermiş, Üst Pliyosen, özellikle de
Enalt Pleyistosen sonlannda Pliyosen ve Enalt Pleyistosen yüzeyle
rini deforme ederek gençleşmiştir. Fay boyunca yoğunlaşan dep
remler ve drenajın ilksel modelindeki bozulmalar da fayın Alt Pleyistosen'den günümüze kadar olan dönemde zaman zaman gençleş
tiğini göstermektedir.
2. DAF'nın Enalt Pleyistosen'den sonraki aktivitesi sonucunda,
Enalt Pleyistosen dolgu yüzeyleri (D IV) blok faylanmalarla parça
lanmış, yükselmiş ve çarpılmıştır. Murat Nehri'nin iki tarafındaki
belirtilen yaşlı yüzeylerin durumu buna en iyi örnek olarak verilebi
lir. Şöyle ki, burada D IV dolgu düzlüklerini parçalayan G B-K D
doğrultulu faylar arasındaki bloklardan, Murat Nehri'nin kuzeyin
deki Seydili Düzü yükselerek kuzeybatı yönünde çarpılmış ve Mu
rat Nehri'nin yerleştiği bölüm alçalmış, bu nehir ile Caru Çayı ara
sındaki blok yükselmekle beraber yatay konumunu korumuş ve
nihayet Caru Çayı güneyindeki blok, diğer bloklara göre daha fazla
yükselmiştir.
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3. Birbirine paralel kayma düzlemleri boyunca hareket eden
birden fazla faydan oluşan ve 2-3 km. genişliğinde bir zon oluştu
ran Doğu Anadolu Fayı'nm yöredeki yanal atımı üzerine bazı je o 
morfolojik veriler sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisini, Canı Çayı'nın 10 km. kadar sol yöndeki ötelenmesi oluşturur. A ynca,
çeşitli dereler ve genç birikinti konileri boyunca daha küçük ölçülü
yanal atımlar gözlenmektedir.
4. DAF'nın Kuvatemer’de birden fazla gençleşmesine ve fay
morfolojisinin hava fotoğraflanndan not olarak izlendiğine bakıla
rak, kesinlikle bu fayın aktif bir fay, dolayısiyle de yüksek derecede
depremselliğe sahip olduğu söylenebilir.
5. Alandaki D IV dolgu düzlüğünün DAF'na bağlı olarak yük
selmesi, daha sonra da Sekrat Ç ayının yükselimi yararak Kovancı
lar Ovasını Murat Nehri'ne birleştirmesiyle antesedant Sekrat Boğa
zı oluşmuştur.
6. Murat Nehri vadisi boyunca meydana gelen kütle hareketleri
ve heyelanlar üzerinde, faylann oluşturduğu dik yamaçlar ve instabil zonun da büyük etkisi vardır.
7. Murat Nehri'nin çizgisel vadisi DAF'na paraleldir. Ancak,
nehir boyunca görülen keskin menderes şeklindeki devamsız dir
seklerin, DAF'na çapraz gelişen faylara bağlı olduğiu düşünülmek
tedir*.
8. DAF, farklı taban düzeyine göre şekillenmiş m orfolojik bi
rimlerde deformasyona yol açmıştır. Bu yüzden, aşınım ve birikim
dönemlerini gösteren morfolojik birimlerin, tektoniğin daha az et
kin olduğu yakın çevrede tanımlanıp, daha sonra etkin tektoniğin
görüldüğü yerlerle korele edilerek, DAF'nın diğer faylar ve morfo
lojik unsurlarla ilgili yorumlarına gidilmelidir.
9. D A F güzergahı boyunca yapılacak geniş kapsamlı ve aynntılı jeom orfolojik etüdlerin, bu fayın aktiflik derecesi ve diğer nicel
parametreleri üzerine daha sağlıklı bilgiler vereceği kuşkusuzdur,
bunun için öncelikle mutlak yaş tayinine gidelmesi gerekmektedir.
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