ÇEMIŞGEZEK (TUNCELİ) HEYELANI
(ÇEMİŞGEZEK LANDSLIDE)
Doç. Dr. Saadettin TONBUL*
Araş. Görv. M. Ali ÖZDEMİR*
ÖZ E T: Bu makalede Çem işgezek (Tunceli) ilçe merkezinin de
üzerinde yer aldığı heyelan alanı ve yakın çevresi incelenmiştir. Sö
zü edilen sahadaki geniş çaplı eski heyelan, A lt-Orta Pleyistosen
aralığında meydana gelmiş, sonraki dönem lerde öncekine oranla
yörede daha küçük boyutlu heyelanlar gelişmiştir.

Yaklaşık 4 km2 lik bir alan kaplayan Çem işgezek heyelanının
m eydana gelm esini öncelikle jeom orfolojik prosesler belirlemiş,
yapısal etkenler de bunu denetlemiştir. K uvaterner başlarında ku
zeydeki M unzur D ağlan'nın neotektonik hareketlerle yükselimini
sürdürürken, bu kütlenin güneybatı kesim inde yer alan inceleme
alanının belirtilen olaya bağlı olarak güneye doğru çarpılması ve
Tahar Çayı tarafından yarılması, öncelikle sahada oldukça eğimli
yüzeylerin ortaya çıkm asına neden olmuştur. Y arılm ayla birlikte
gelişen yanal aşınım, volkano-sedim anter bir örtü altında gizlenmiş
fosil yüzeyin açığa çıkm asına yol açmıştır. Aşınımın daha da ilerle
mesiyle, Tahar Çayı'nın, bu yüzey altındaki m arnlar üzerine gelen
kalın kalker tabakalarından oluşmuş, GB-KD doğrultulu ve ekseni
batıyı dalışlı antiklinal yapıya sahip tem ele gömülmesi ve doğal
olarak akarsuyun batı yönde kaym ası heyelanı doğurmuştur.
Çem işgezek heyelanının 150 m.yi bulan dik bir duvar görünü
mündeki kopma yamacı (taç kısmı), dairesel veya rotasyonel kay
maya bağlı olarak bir hilal biçiminde şekillenmiştir. Tahar Çayı va
disine doğru batı yönde gelişen heyelanın birikm e alanı, kopm a
yam acından gelen üç-dört katlı ev büyüklüğündeki kalker blok ve
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tabakalar ile işgal edilmiştir. Yer yer basam aklar oluşturan bu mal
zeme üzerinde karstlaşm aya bağlı olarak gelişmiş şekillere rastla
nır.
Günüm üzde heyelan alanında, özellikle de Çem işgezek yerle
şim merkezinin yer aldığı heyelan enkazı veya birikme alanında ge
nelde bir kütlesel hareket gözlenm em ektedir. Tahar Çayı'nın Ç e
mişgezek önlerindeki boğazdan çıkarak vadisinin genişlemeye
başladığı güneybatıdaki kesim, heyelanın güncel olarak aktif tek
bölüm ünü oluşturur. Heyelanın bir dil şeklinde sarkmış topuk kıs
mına karşılık gelen bu bölüm ünde akmaya bağlı olarak yer yer.ge
lişmiş çatlak, yarılma ve çam ur akmaları gözlenmektedir. Bununla
birlikte, heyelan enkazı üzerine inşa edilmiş Çem işgezek yatılı böl
ge okulunda olduğu gibi mevcut veya yapılacak çeşitli inşaatlarda
zaman içinde zem inde oturm a ve çökm e biçiminde çeşitli deformasyonlar beklenebilir.
A B S T R A C T : The landslides are effected in the different re
gion o f Turkey recently. These landslides which are releated to
many factors cause deaths as well as dem aging human art buildings
in Turkey. However, it is true that, there are many old landslides
belonging to Q uaternary period in the different area o f Turkey apart
from these recent landslides.

One of these old landslides is located on Çem işgezek-Tunceli
area in Eastern Anatolian which happened between Low er and
middle Pleistocene. In this paper, the evolution and features o f this
landslide will be tried to explain.
The fieldwork researches which made by us at this area
showed that the geom orphological process had active role in the
happening o f the landslide. But, this formation have been supported
by the lithological and tectonic factors also.

I- G İR İŞ
Kütle hareketlerinden olan heyelanlar günüm üzde Türkiye'nin
değişik yörelerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak etkili olmakta, reliefe yansım anın yanısıra, can ve mal kaybına yol açm akta ve alt
yapı eserlerinde önemli hasarlar m eydana getirmektedir. Bununla
beraber, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, günümüzde gözlenen bu ak
tüel heyelanların yanısıra, Kuvaterner'den kalma çok sayıda eski
(fosil) heyelanın da bulunduğu bilinmektedir. G enelde pek hareke-
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tin gözlenm ediği bu heyelanlar, her geçen gün özellikle insanın
müdahaleleriyle tehlikeli boyutlar kazanabilm ektedir. İşte bu eski
heyelanlardan biri de Doğu Anadolu Bölgesinde, Tunceli iline bağ
lı Çem işgezek ilçe merkezinin de üzerinde yerleşm iş bulunduğu sa
hada görülm ektedir.
İnceleme alanı, Doğu T oroslar Kuşağı'na dahil kuzeydeki
M unzur D ağlan ile güneydeki Keban Baraj Gölü arasında kalan sa
hanın güneybatısında yer alm aktadır (Şekil: 1). Genel olarak, ku
zeyden güneye doğru eğim li, farklı yaş ve yükseltideki aşınım, dol
gu ve yapısal düzlüklerden m eydana gelen basam aklar halinde bir
plato sahası özelliği gösterm ektedir. Yörede, Keban Baraj Gölü'ne
kuzeyden karışan Tahar Çayı'nın bu yüzeyleri yarm asıyla meydana
gelmiş çeşitli m orfolojik birim ler görülm ektedir. Bu birimlerden bi
rine karşılık gelen ve akarsuyun orta bölüm ünde yeralan heyelan
sahasındaki yapıyı, genellikle Neojen yaşlı sedim anter ve volkanosedim anter kayaçlar (A labonca ve Karabakır Form asyonları) mey
dana getirm ektedir.
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Konu ele alınırken, önce yörenin yapısal özellikleri ve jeom or
folojisi üzerinde durulacak, daha sonra da heyelanın nedenleri,
morfolojisi ve sonuçları ile gelecekteki m uhtem el durumu değer
lendirm eye tabi tutulacaktır.

II- JEOLOJİ
Çalışm a alanındaki temel yapıyı Alt M iyosen yaşlı Alibonca
Formasyonu meydana getirm ektedir. Bu form asyon üzerine genel
likle açısal bir uyum suzlukla gelen Üst M iyosen-Pliyosen yaşlı Karabakır formasyonu ve K uvatem er'e ait dolgular incelem e alanında
ki diğer birim leri oluşturm aktadır (Şekil: 2).
A libonca Formasyonu, heyelanının da geliştiği Gedik T. (1357
m.) ile İncirlik M evkiisi arasında kalan saha arasında ve inceleme
alanının kuzeyinde yüzeylenm ektedir. Denizel kökenli ve A lt M i
yosen yaşlı bu formasyon, Bingöl'e (1993) göre Elazığ yöresinde,
tabanda sarımsı kırmızı renkli çakıltaşı ve kaba taneli kumtaşları ile
başlam akta, üste doğru bol lam ellibranş kavkıları içeren kumlu ki
reç taşlarına geçmekte ve nihayet kumtaşı marn ardalanm ası ile son
bulm aktadır. Bununla birlikte, belirtilen form asyonun inceleme ala
nındaki hakim litolojisini, heyelanın kopm a yamacı ile Ç em işge
zek önlerindeki Tahar Çayı vadisinin dik yam açlarında görüleceği
üzere, genelde m asif görünüşlü, yer yer kalın tabakalı, ayrışm a yer
lerinde kırmızımsı renkte, diğer yerlerde gri veya gri beyaz renkli
kireçtaşları meydana getirmektedir. K opm a yam acının alt kesim le
rinde marn, kumtaşı ve çakıltaşlarına, güneye doğru devam ında
marnların eğem en olduğu kayaçlara geçilm ektedir. Tahar Çayı do
ğusundaki Gedik T. civarında G B-KD doğrultulu ve ekseni batıya
dalışlı antiklinal oluşturan formasyon, genelde gevşek kıvrım lar ha
lindedir.
İnceleme alanında yüzeylenen en geniş birim durum undaki Karabakır Formasyonu, volkano-sedim anter bir istif halindedir. Alçak
kesim lerde, gevşek kıvrımlı çakıltaşı, kumtaşı, çam urtaşı ve kiltaşı
ile aratabakalı tüfitler ve aglom eralardan, yüksek kesim lerde ise ba
zalt akıntılarından ibaret olan bu birimin çalışm a alanındaki görü
nür kalınlığı 500 m.yi geçm ektedir. Naz (1979) tarafından tanım la
nan form asyona Sungurlu ve diğ. (1985) tarafından fosiller, litoloji
ve dokunak ilişkilerine bakılarak Ust M iyosen, yine Karabakır for
m asyonunun üst seviyelerini teşkil eden ve Doğu A nadolu'da geniş
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yayılım gösteren volkanik kayaçların Elazığ-Bingöl yöresindekiler
için İnnocenti ve diğ. (1982) tarafından 4.1 milyon yıl (Pliyosen)
yaşı verilmiştir. Sahadaki en yüksek topografyayı m eydana getiren
ve 100 m.yi aşan korniş diklikleri oluşturan bazaltlar, daha genç bir
döneme (Pliyosen) ait olmalıdırlar.
Çalışma alanındaki K uvatem er ise, Enalt Pleyistosen dolgu
düzlüklerini meydana getiren eski akarsu çökelleri, vadi tabanından
10-15 m., 25-30 m. ve 50-60 m. yüksekte bulunan seki dolguları,
M enevşit Deresi ile Çaybağ M ahallesi civarındaki yan derenin Tahar Çayı'na karıştığı yerlerdeki birikinti konileri ve Tahar Çayı vadi
tabanındaki alüvyonlar ile temsil edilmektedir.

III- JEOMORFOLOJİ
Doğu Toroslar'a dahil M unzur D ağlan ile Keban Baraj Gölü
arasındaki sahanın güneybatısında yeralan incelem e alanı, Y ılan
lı Dağı'nın güney eteklerini ve Tahar Çayı vadisi çevresini kapsa
maktadır. Genelde bir plato özelliği gösteren saha, kuzeydeki Yı
lanlı Dağı'ndan güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe
alçalan çeşitli yaş ve yükselti basam aklarındaki aşınım, dolgu
ve yapısal düzlüklerden meydana gelir. Belirtilen düzlüklerin yanısıra, bunların Tahar Çayı ve kollan tarafından yanlm ası ile orta
ya çıkmış vadiler, sırtlar, basamaklar, boğaz, seki ve heyelanlar
çalışm a alanındaki başlıca m orfolojik birimleri m eydana getirm ek
tedir.
İnceleme alanındaki en yüksek topografyayı, Üst M iyosenPliyosen yaşlı volkanizmanın ürünleri olan bazalt akıntılan üzerin
deki yapısal yüzeyler (DIII-DY) m eydana getirir. Bu yüzeyler gü
neybatıdaki Vişneli Köyü çevresinde 1200 m.lerde iken, kuzeye
doğru gidildikçe 1550 m.lere kadar yükselir. G üneydoğudaki Kurugöl T. çevresinde 1100-1381 m. yükseltileri arasında görülür. M un
zur D ağlan’nın neotektonik hareketlerle yükselm esine bağlı olarak,
bütün sahada kuzeyden güneye doğru eğimlenm iş olan bazalt akın
tıları üzerindeki bu düzlükler, Tahar Çayı ve kolları tarafından ya
rılmıştır. Böylece bazalt akıntıları, Buharlı Tepe batısında görüldü
ğü gibi, vadi yam açlarının üst kesim lerinde yükseltileri 120 m.yi
bulan diklikler (kornişler) oluşturm uşlardır.
sen

Yapısal yüzeylere göre daha alçak seviyelerde yeralan Pliyo
aşınım yüzeyleri (DIII), bazalt akıntıları altındaki gevşek
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kıvrımlı Üst M iyosen-Pliyosen yaşlı volkano-sedim anter yapı üze
rinde şekillenm iştir. Aynı nedenle bağlı olarak, güneyde 1000-1100
m.lerde görülürken, kuzeye doğru yükselti kazanırlar. Üstteki ba
zalt akıntıları ve bunlar altında yeralan volkano-sedim anter örtünün
aşındırılm asıyla, Alt M iyosen yaşlı temel üzerindeki fosil yüzey
(DF) ortaya çıkmıştır. Tahar Çayı vadisinin doğusundaki Gedik T.
(1357 m.) ve batısındaki Yazıkali T. çevresinde görülen bu yüzey,
Ust M iyosen-Pliosen yaşlı volkanik-sedim anter örtü yerleşmeden
önce M unzur Dağlarından güneye doğru gelişen bir aşınım yüzeyi
ne (Üst M iyosen veya DlI'ye) ait olm alıdır.
Yöreye güneyden sokulan ve Çem işgezek önlerine kadar uza
nan bir körfez görünümündeki Keban Baraj Gölünün batı ve doğu
kenarlarında 900-950 m. yükseltileri arasında Enalt Pleyistosen
(DIV) dolgu düzlükleri gözlenm ektedir. Pliyosen aşınım yüzeyle
rinde olduğu gibi, bu yüzeyler de güneyden kuzeye doğru gidil
dikçe hızla yükselm ekte ve 1300-1350 m.lere kadar ulaşarak, bu
ralarda aşınım yüzeyleri halinde görülm ektedir. Kısa mesafeler
içerisinde aynı yaştaki yüzeylerde görülen bu yükselme, daha önce
de belirtildiği gibi, M unzur Dağlarının neotektonik hareketlerle hız
la yükselm esine bağlıdır.
Tahar Çayı ve kolları kuzeyden güneye doğru eğimli çeşitli yaş
ve yükseltideki bütün bu yüzeyleri "V" vadiler oluşturarak yarmıştır. Daha önce belirtildiği gibi, Buharlı Tepe ile Gedik Tepe arasın
da yüzeylenen ve temeli oluşturan Alt M iyosen yaşlı, GB-KD doğrultulu, ekseni batıya dalışlı antiklinali dik bir şekilde yaran Tahar
Çayı, Çem işgezek önlerinde, asim etrik profilli, klüz biçiminde bir
boğaz m eydana getirmiştir. Söz konusu boğaz, daha geniş alanlı de
ğerlendirildiğinde, M unzur D ağları’ndan güneye doğru eğimli aşı
nım yüzeylerine konform yerleşen Tahar Çayı'nın oluşturduğu konsekant bir boğaz olduğu anlaşılır. Boğazın batı tarafı akarsu
yatağından 220 m., doğu tarafı ise 60 m. yüksekliğinde birer duvar
gibidir. Boğazın batı yam açları boyunca, m asif kalkerler içine oyul
muş ve tarih içinde yerleşm elere sahne olmuş mağaralar sıralanır
(Foto: 1). Bu asim etrik boğazın yatık olan doğu yamacı ise heyelan
alanına karşılık gelir. Heyelan alanının güneyinde, kuzeye dalışlı
aglomera, tüf, kil ve çam urtaşlarından m eydana gelmiş 1068 m. ra
kımlı tepenin batıya bakan yam açlarında, yarıntı erozyonuna nisbeten direnç gösterm iş aglom eralar peribacasına benzer şekiller oluş
turm uşlardır (Foto: 2).
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Foto 1. Çemişgezek
batısında, Tahar Çayı
vadisinin sağ yamacında
yumuşak kalkerler içinde
mağara yerleşmeleri
görülmektedir.

Foto 2. Çemişgezek güneyinde, Tahar Çayı vadisinin sol yamacında yer alan tü f ve
aglom eralar selektif erozyonla adeta birer peri bacası görünümünü almışlardır.

116

Ç em işgezek (Tunceli) H eyelanı

Tahar Çayı, Çem işgezek boğazının kuzeyinde, genişliği en faz
la 500 m.ye ulaşan alüvyal bir tabana sahiptir. Bu taban içinde
akarsuyun taşkın yatağının genişliği yer yer 250. m.ye ulaşm akta
dır.
İnceleme alanının ana akarsuyu durum undaki Tahar Çayı,
batıya göre doğudan nisbeten daha uzun kollar almaktadır. Bun
lardan biri durumundaki M enevşit Deresi, farklı yaştaki jeo lo 
jik formasyonların kontak sahasına yerleşm iş sübsekant bir
akarsudur. Kuzeydeki Deliteccal Deresi de, bir senklinale yer
leşmiş olması nedeniyle, sübsekant bir özellik gösterm ekte
dir.
Kuzeybatıdaki Çaybağ M ahallesi bir birikinti konisi üzerine
kurulmuştur. Ayrıca, M enevşit Deresi de Tahar Çayı'na bir birikinti
konisi ile kavuşmaktadır. Bunun gibi yan derelerin Tahar Çayı ile
kavuşma yerlerinde birikinti konilerinin gelişmesi, arazinin Kuvaterner'de toptan yükselm esinin, yükselm eyi takiben akarsuların taşı
ma kapasitelerinin üzerinde alüvyonlarla beslenm elerinin sonucu
olmalıdır.
Daha sonra değinileceği gibi, Tahar Çayı vadisi boyunca çe
şitli kesim lerde akarsu yatağından 50-60 m. (S İ), 25-30 m. (S2)
ve 10-15 m. (S3) yükseltilerde dolgu sekilerine rastlanılm aktadır.

IV- ÇEMİŞGEZEK HEYELANI
Tahar Çayı vadisi ile doğudaki Gedik Tepe (1357 m.) arasında
yeralan Çem işgezek ilçe m erkezinin yerleşm e alanı eski bir heyelan
sahası üzerinde kurulmuştur. Y erleşm e merkezi, 4.06 km2 lik ol
dukça geniş bir alan kaplayan heyelan bölgesinin yaklaşık 1/4lik
kesimi üzerine yayılmıştır.
Daha önce de belirtildiği gibi, heyelan alanındaki yapıyı, Alt
M iyosen yaşlı tabanda konglom era, kumtaşı, kiltaşı-m am ile bunlar
üzerine gelen ve diğer kayaçlara göre daha kalın olan m asif kireçtaşları m eydana getirmektedir. Bütünüyle bu litoloji, G edik Tepe
ile M irnahim ezra arasında, G B-KD doğrultulu, ekseni batıya dalışlı
antiklinal yapıya sahiptir. Aynı yerler ve doğrultu üzerinden geçiri
lerek çizilm iş AA'profili boyunca, Tahar Çayı vadisi tabanı (900
m.) ile, batısındaki 1556 m. rakım lı tepe arasında % 25.7, doğusun
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daki heyelanın kopma yam acının en yüksek yeri (1340 m.) arasında
% 20'lik yam aç eğimleri vardır. Yine eğim, heyelanın kopma yam a
cında m aksimum % 66.5, ortalam a % 48, heyelanın birikim yüze
yinde (870-1210 m.) ise % 18'lik bir değere sahiptir.
Çem işgezek heyelanının batıya bakan kopma yamacı (taç kıs
mı), Deliteccal ile M enevşit dereleri arasında hilal şeklinde kıvrılan
diklik şeklindedir ve dairesel veya rotasyonel bir kaym a biçiminde
gelişmiştir. Yaklaşık 150 m.yi bulan bir duvar görünüm ündeki bu
yamacın dikliği ve tabanıyla olan yükselti farkı, hilalin merkezi kıs
mından uçlara doğru gidildikçe azalır, dik kısım da kalın ve m asif
kalker tabakaları yüzeylenir. K enarlara doğru gidildikçe, kalker ta
bakaların altında, heyelana sebep olan marnlı seviyeler ortaya çık
maktadır.
Heyelanın birikm e alanı, kopm a yam acından gelen çok büyük
kalker blokları ve tabakaları ile işgal edilmiştir. K alker b lo k k r üç
dört katlı ev büyüklüğünde olup, günüm üzde yerleşim alanı içinde
de dağılmış bir durum da görülm ektedir (Foto: 3). Bu bloklarla bir
likte daha küçük çaplı heyelan enkazı, birikm e alanındaki kaym ala
ra bağlı olarak, basam aklar oluşturm uştur. Basam akların üzerindeki
düz kesim lerde karstlaşm aya bağlı dolinler m eydana gelmiştir. Dolinler, çevresine göre 10-20 m. daha alçakta, 50-200 m. genişlikte,
elips ve daire biçim indedir. Tabanlarındaki terra rosa tipi topraklar
üzerinde kuru tarım yapılm aktadır. Dolinlerin çevresinde tabandan
10-30 m. yüksekliğinde tepeler bulunm aktadır. Bu tepeleri oluştu
ran kalker blok ve tabakaların satıhta olduğu yerlerde, tabakalaşm a
yüzeyleri ve tabaka yüzeyi boyunca kanalcıklı lapyalar gelişmiştir
(Foto: 4 ve 5). Çem işgezek ilçe m erkezinin de üzerinde yer aldığı
Tahar Çayı vadisinin doğu yam acı boyunca alttan m asif kalkerlerin
çıkm ası, heyelan m alzem esinin en azından bu kesim de fazla kalın
olm adığını gösterm ektedir.
Y ukarıda da belirtildiği gibi, heyelan enkazı batıda Tahar Çayı
vadisine kadar ulaşm aktadır. Tahar Çayı Çem işgezek önlerinde, va
disinin batı yam acını oluşturan m asif kalker duvara yaslanm ış he
yelan malzem esini yarmış veya kontak hattına yerleşm iştir (Şekil:
4). Öyle görünüyor ki, heyelan m alzem esinin batı yöndeki hareketi
(akması) bu kalker duvar nedeniyle engellenm iştir. D olayısiyle,
üzerine ilçe m erkezinin de yerleşm iş olduğu heyelanın bu kesim in
de bir hareket gözlenm em ekte ve tarihi kayıtlarda da yörede bir ha
reketi belirleyen bilgilere rastlanm am aktadır.
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Foto 3. Tahar Çayının sol yam acında heyelan enkazı üzerinde iki üç kaili ev
büyüklüğündeki kalker blokları üzerinde Çeınişgezek yerleşm e alanı ve gerisinde
heyelanın kopma yam acı ¡’(inilmektedir.

Foto 4. Heyelan enkazı içindeki kalkerlerin sathı ve tabakalaşma yüzeyleri boyunca
kanalcıklı lapyalar gelişmiştir. Geri planda heyelanın kopma yam acı görülmektedir.
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Foto 5. Heyelanın kopma yam acı önünde kireç taşlarından oluşan enkaz üzerinde gelişen
dolinler ve bunlar arasındaki tepecikler görülmektedir.

A A KESİTİ
Gedik Tepe
S * ' DF «5 7

Alibonca

form asyonu

A lt M iyosen
I 4

Gedik

Tepe

ile 1556m etre

y ü k s e ltis in d e k i

tep e

a r a s ın d a

Ç em işg e zek

h eyela n

a lan ın ın

k e s iti.

Şekil 4. Gedik Tepe ile 1556 metre yükseltisindeki tepe arasında Çemişgezek heyelan
alanının kesiti.
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Buna karşılık, güneybatıda, Tahar Çayı vadisinin genişlemeye
başladığı kesim den itibaren bir akma sahası ve topuk kısmı bulun
maktadır. Üzerinde yatılı bölge okulunun yeraldığı ve Elazığ- Ç e
mişgezek karayolunun geçtiği bu alanda, çatlak, yarılma ve çam ur
akmaları gözlenmektedir. Ayrıca, belirtilen okulun duvarlarında ya
rılmaların ve kara yolunda deform asyonların varlığı, bu kesimdeki
zem inde gerçekleşen çökme, oturm a ve yarılm alarla ilgilidir (Foto:
6 ve 7). Dolayısiyle, açıklanan eski ve geniş çaplı heyelanın güncel
olarak tek aktif olduğu kesimin burası olduğu söylenebilir. Belirti
len bu kesim deki heyelanın yığılm a malzem esi, Tahar Çayı tarafın
dan taşınmaktadır.
*
.. ... —
.
J .tt
. ■«■ w*

F oto 6. Tahar Çayı doğu yam acında ya tılı bölge okulunun alt kesim lerinde toprak
akm aları ve a k tif heyelanın kopm a yam acı görülm ektedir.

Çem işgezek heyelanının m eydana gelmesini öncelikle jeom or
folojik prosesler belirlemiş, yapısal etkenler de bunu desteklemiştir.
Şöyle ki, heyelanın batısında 1556 m. yüksekliğindeki tepe ile do
ğusundaki Gedik Tepe (1357 m.) arasındaki yapı, önce Tahar Çayı
tarafından 840. m.lere kadar yarılmıştır. Yarılm a oldukça eğimli bir
yüzeyi ortaya çıkarmıştır. Böylece ilk anda heyelana elverişli bir
ortam m eydana gelmiştir. Yarılm a birlikte gelişen yanal aşınım,
volkano-sedim anter örtü altındaki Alt M iyosen yaşlı tortul kayaçlar
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F oto 7. Foto'6'daki heyelan ve zem inde oturma
sonucunda yatılı b ölge okulunun duvarlarındaki çatlaklar
görülm ektedir.

ve bu temel üzerindeki fosil yüzeyi açığa çıkarmıştır. Tahar Çayı'nın bu temeli oluşturan G B-KD doğrultulu, ekseni batıya dalışlı
antiklinali yarması ve bu yönde kayması, klüz şeklinde bir boğaz
oluşturm uştur. Bu olaylarla birlikte, boğaz içinde, akarsuyun doğu
sunda yeralan tabakaların eğim inin Tahar Çayı'na doğru olması da
heyelanı teşvik etmiştir. En sonunda, Gedik Tepe batısında, kopma
yam acının altında yüzeylenen duraysız m arnlar ve bunlar üzerinde
ki kalın kalker tabakalarının suya doygun olduğu bir periyotda
(muhtemelen Pleistosen'in nemli bir devresinde) ıslak haldeki kritik
denge açıları aşılmış, böylece kalker tabakaları büyük kaya blokları
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halinde akarsu vadisine doğru kayarak heyelanı m eydana getirmiş
olm alıdırlar1.

İnceleme alanındaki bu eski ve geniş çaplı heyelanın yaşlandırılması konusunda, Tahar Çayı vadisi boyunca görülen sekiler bu
çalışm am ızda tek dayanağı teşkil etmiştir. Şöyle ki, Çem işgezek'in
güneyinde, elektrik santrali ve eski taş köprü civarında belirtilen
akarsuya ait vadinin doğu yamacındaki heyelan malzemesi üzerin
de S3 (10-15 m.) ve S2 (25-30 m.) sekileri görülm esine karşılık,
aynı yapı üzerinde Sİ (50-60 m.) sekileri bulunm am aktadır. Bu ala
nın hemen güney kenarında, M enevşit Dere'nin Tahar Çayı'na ka
rıştığı kesim de ise, bu defa Sİ dolgu sekileri geniş yayılım göster
mesine karşılık belirtilen sekiler heyelan malzem esi üzerine değil,
çeşitli litolojideki ana kaya üzerinde gelişm işlerdir (Şekil: 2). Bu
noktadan hareket edilerek ve Aşağı Fırat Havzası boyunca Erol ve
diğerlerinin (1987) yaptıkları çalışm ada sekilere verdikleri yaş esas
alınarak, heyelanın, enkaz malzem esi üzerinde yeralan S3 (Üst Pleyistosen) ve S2 (Orta Pleyistosen) sekilerinin oluşm asından önce
veya Sİ sekilerinin geliştiği devreden (Alt Pleyistosen) hemen son
ra, kısacası Alt-Orta Pleyistosen aralığında meydana geldiği söyle
nebilir. Alt Pleyistosen yaşlı Sİ sekileri günümüzde yukarıda belir
tilen alanın dışında da inceleme alanının değişik kesim lerinde
yaygın olarak görülm ektedir. Dolayısiyle, muhtemelen heyelan
m alzem esinin görüldüğü Tahar Çayı vadisinin doğu yam açları bo
yunca da eskiden gelişm iş olan Sİ sekilerinin, heyelan esnasında
silinmiş olduğu düşünülmektedir.
1- Kuru haldeki denge açısı (derece)
M alzem e
Bazalt
Yoğun kalker

minimum
30
28

maksimum ortalama
35
33
37
32

sahadaki eğim açısı
30 derece (% 57)
28 derece (% 53)
(Erinç, 1982, s. 126)

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, günümüzde incelem e alanında en yaygın li
tolojileri meydana getiren bazaltların oluşturduğu kornişler ve kalker dikliklerinin eğim
açılan bile kuru haldeki denge açısına yakın bir değer göstermekte, dolayısiyle söz konu
su yamaçlar heyelan açısından riskli sahalar olarak ortaya çıkmaktadır.
İncelem e alanındaki diğer litolojik birimler de bu açıdan değerlendirildiklerinde
benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, Alt M iyosen yaşlı kayaçlar içinde yer alan
mam lann kuru haldeki denge açılan 30-40 derece, ıslak haldeki denge açılan ise 15-30
derece olduğundan, heyelanın kopma yamacındaki 25-33 derecelik yüzey açısı, burada
mevcut mam için kritik denge açısını aşmaktadır. Aynı yaşlı kayaçlar içinde yer alan kil
lerin ise kuru haldeki denge açısı 25-40 derece, ıslak haldeki denge açısı 0-15 derecedir
(Erinç, 1982. s. 127). M enevşit derenin kuzey yamacındaki günümüzde aktif heyelan sa
hasının yamaç eğim i 8-9 arasında olduğundan, kiltaşlan buradaki heyelanlara sebep o l
maktadırlar.
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Çalışm a alanında geniş alanlı bu eski heyelandan sonra da da
ha küçük çaplı heyelanlar gelişmiştir. Bunlardan en önemlisi,
Gedik Tepe ile M enevşit Deresi arasındaki yamaç sahasında, eski
heyelanın güney kenarına komşu olarak görülm ektedir. Yaklaşık
1.75 km 2 lik alan kaplayan ve günümüzde aktif olan, "Tataryolu Sırtı heyelan alanı" olarak adlandırabileceğim iz bu saha, Ge
dik Tepe antiklinalinin güney kanadına karşılık gelm ektedir (Fo
to: 8). Belirgin olarak en az iki kopm a yamacı ve yığılma
yerinin gözlendiği bu alanda, killi-m arnlı kayaçlar heyelanın
oluşm asına uygun yapıyı teşkil etmişlerdir. Yamaçtan kayan mal
zeme büyük ölçüde M enevşit Dere tarafından taşınmış, böylece
heyelan yam acında yer yer ana kaya yüzeye çıkmıştır. G ünüm üz
de aktif olarak göçm eler ve çam ur akm alarının gözlendiği bu heye
lan sahası, batı yönde eski heyelanın topuk kısm ıyla da birleşerek,
Elazığ-Çem işgezek karayolunu tehdit etmektedir. Ayrıca M enevşit
Deresi'nin Tahar Çayı ile birleşm e yerinde gelişmiş birikinti konisi,
bu heyelan sahasındaki erozyonun şiddetli olduğunu gösterm ekte
dir.

F oto 8. M enevşit D eresi ile G edik Tepe arasın daki Tahar Yolu sırtında yarılm a, çatlam a,
toprak kaym aları ve çam ur akm aları şeklinde kendini gösteren a k tif heyelanların kavisli
kopm a yam açları görülüyor.
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V- SONUÇ VE ÖNERİLER
Çem işgezek ilçe merkezinin üzerine kurulu bulunduğu yerleş
me alanı, Alt ile Orta Pleyistosen arasında meydana gelmiş geniş
çaplı eski bir heyelan sahası içinde yer almaktadır.
Günüm üzde, güneybatıdaki akma bölüm ünde küçük çaplı göz
lenen yarılma, çatlama, göçm e ve çam ur akmaları şeklindeki
kütle hareketleri, deform asyonlar hariç, heyelan alanında pek hare
ket gözlenmem ektedir. Tarihi kaynaklarda da bu olayı doğruluyacak bir kayıda rastlanmamıştır. Bununla beraber;
- Zam an içinde, özellikle Tahar Çayı'nın yatağını derinleştir
mesine bağlı olarak, bu arada yapılacak büyük çaplı inşaatlar ve alt
yapı çalışm aları, heyelan enkazı üzerinde zemine oturm a ve çökm e
ler şeklinde çeşitli deform asyonlar doğurabilir ve heyelan enkazını
dil kısm ında harekete geçirebilir.
- Yerleşim merkezi içine de dağılmış durum da görülen yer yer
üç-dört katlı ev büyüklüğündeki heyelan malzem esine ait kalker
bloklar, kentin im arında ciddi problem ler ortaya çıkarabilecektir.
- Heyelan enkazının yayıldığı saha deprem açısından risklidir.
Çünkü, Çem işgezek ve çevresinde 1881-1980 arasında 5.6 ile 6.8
magnitüdünde deprem lerin meydana gelm iş olması (Ayhan ve
diğ,), heyelan sahasının yerleşm e açısından problemli olduğuna işa
ret eder. Şöyle ki, yağışlı mevsimde m eydana gelecek şiddetli bir
deprem, kendi yıkıcı tesirinin yanında, zem inde sıvılaşm alara yol
açacak, yeni bir heyelan, kaya düşmeleri ve çam ur akm alarının
meydana gelmesinde tetik rolü oynayabilecektir.
- Erozyon tüm sahanın ortak problem idir. Heyelan sahasından
ve diğer yam açlardan derelerin getirdiği m alzem e Keban Barajının
dolm asına yol açmaktadır.
Bu nedenlerle, özellikle beşeri faktörlerle mevcut dengenin bo
zulmaması için, heyelan sahasında derin temellerin atılacağı çok
katlı binaların yapılm asına izin verilmemeli, yeni büyük çaplı yol
ların açılmasından kaçınılmalı, bugün ilçeden geniş çaplı bir göç
yaşanm akla birlikte yeni yapılacak imar planlarındaki uygulam alar
la heyelanın güncel olarak aktif olduğu güneybatı yönde ilçenin bü
yümesi engellenm eli, yapılacak boşaltma, çevirm e ve toplam a ka
nalları ile yerüstü ve yeraltı sularının drenajı sağlanm alı, bu arada
geniş çaplı gerçekleştirilecek ağaçlandırm a projeleri ile çevrede vejetatif bir örtü oluşturularak, hem zem indeki hareket riski bertaraf
edilecek yol yapılm alı hem de baraj gölünün siltasyonu azaltılm alı
dır.
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