BİNGÖL DAĞINDA BUZUL ŞEKİLLERİ
P ro f Dr. Saadettin TONBUL*

Ö ZE T
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Pleistosen’de gelişmiş buzul şekil
lerinin en iyi görülebildiği yerlerden biri de Bingöl Dağı’dır.
Dağın, 2650-2800 m.lerdeki en yüksek platolar bölümü ile bu pla
tolar üzerindeki çökme kalderasımn dış yamaçlarına karşılık gelen
yaklaşık 70 km2'lik bir kesimi Pleyistosen’de buzullaşmaya uğra
mıştır. Buna bağlı olarak, özellikle kalderanm doğu ve kuzeye
bakan dış yamaçlarında oyulmuş Köroğlununevi, Haşimbey Yatağı,
Dağ Yatakları, Selreş, Çakıl Gölü ve Alimurat Yaylası gibi çaplan
3 km.ye varan çok büyük sirk gruplarına yerleşmiş buzullar, uzunluklan 6 km.yi bulan diller halinde sarkmış ve bunlar birleşerek
adeta bir örtü buzulu meydana getirmişlerdir. Belirtilen yamaçlar
dan koparılarak taşman malzemenin uzak mesafelerde biriktirilmesi
ile, dağın en yüksek platolar bölümü geniş alanlı moren depolanyla
kaplanmıştır. Sirk ve moren şeddi göllerinin yanısıra, özellikle bu
moren depolan üzerinde oluşmuş çok sayıdaki göl, dağa Bingöl is
minin verilmesi ve bunlarla ilgili çeşitli efsanelerin doğmasını sağ
lamıştır.
Bu durumuyla Bingöl Dağı, kalkan şeklindeki morfolojisi ve
üzerinde yer verdiği kalderasına bağlı olarak, buzul şekilleri açısın
dan bugüne kadar ülkemizde incelenmiş diğer buzullaşma alanlanndan oldukça farklı olarak, bir plato buzullaşması geçirmiştir. Aynca, gerek Pleyistosen’de gelişmiş, gerekse günümüzde
şekillenmekte olan periglasyal şekiller (özellikle makrosoliflüksiyon taraçalan ve taş kümeleri) dağa ayn bir özellik katmaktadırlar.
Bütün bu özellikleriyle de Bingöl Dağı, ülkemizde oldukça zengin
volkanik ve buzul şekillerini bir arada banndıran ender volkanik
dağlarımızdan biridir.
* F.Ü. - Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Elazığ.
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ABSTRACT: The Bingöl Mountain is one of the best area that
can be seen glacial features belong to Pleistocene in Eastern Anato
lia. Approxiametely 70 km2 area belonging to highest plateau and
outside of the main exit center of volcano had been covered by the
glaciers during the Pleistocene. The big cirques such as Köroğlununevi Haşimbey Yatağı, Dağ Yatakları, Selreş, Çakıl Gölü and Alimurat Yaylası Which its diameters are 3 km. and located especially
the east and tha north slopes of caldera had shaped by glaciers in
this period. The glaciers settled down inside this cirques had flow
to the highest plateau begining the glaciation and then composed of
a plateau glacier by its joining. On the other hand, the highest plate
au of mountain had been covered by lateral, front and other morai
ne deposits with accumulation of glaciers. A lot small lakes which
were accomplished on this moraine deposits as well as cirque and
moraine set lakes had caused to given Bingöl name to this mounta
in.
All this glacial features on the Bingöl Mountain are different
from the other glaciation area in our country due to its shield sha
ped. For this reason, this glaciation had occured on the mountain
may accept as as a plateau glaciation. On the other hand, very cha
racteristic periglacial features (especially macro solifluction terre
ces and stone piles) can be seen on the mountain today. All this pe
culiarities show that the Bingöl Mountain is one of the unusual
volcanic mountain has both volcanic and glacial features in our co
untry.
GİRİŞ
Bingöl Dağı1, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı M urat Bölü
mü içinde yer alan, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı, kalkan veya tablakalkan şeklinde sönmüş bir yanardağdır. KB-GD yönünde uzanan
ve bu yöndeki uzunluğu 50-55, genişliği ise 30-35 km.yi aşan dağın
alanı yaklaşık olarak 1500 km2’yi, en-yüksek noktası ise, 3193
1.
Bu kütlenin adı bazı eserlerde “Bingöl Dağı" bazı eserlerde ise “Bingöl Dağları"
olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık, çeşitli ölçekteki topografya haritalarının hemen tü
münde adı “Bingöl D ağları” olarak geçmektedir. Yani, kütlenin adı bazı kaynaklarda
tekil, bazı kaynaklarda ise çoğul olarak kullanılmıştır. Bir volkanik dağ olması, dolayısıy
la tek dağlar grubu içinde yer alması nedeniyle adının, tekil olarak kullanılması gerektiği
halde, özellikle topoğrafya haritalarında çoğul olarak belirtilmesi, öyle sanıyoruz ki, olu
şumunun fazla bilinmemesi, kütlenin boyutlarının oldukça büyük değerler göstermesi ve
dağa yayvan bir sırt görünümünün hakim olmasıyla ilgilidir. Halbuki, örneğin aynı özel
likte ve hemen hemen aynı boyutlarda olan Diyarbakır batısındaki Karacadağ’ın adı tekil
olarak kullanılmaktadır. İşte bu nedenlerle, bizde çalışmamızda “Bingöl D a ğ ı" adını kul
lanmayı daha uygun bulduk.
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m.’yi (Dağkale T.) bulunmaktadır (Foto: 1). Bölgenin merkezi bir
kesiminde bulunan dağ, Bingöl’e 100 km. uzaklıkta olması ve sınır
larının ancak 1/3'lük bölümü Bingöl, geri kalan kısmı ise, Muş ve
Erzurum illeri içinde yer almasına karşılık (Şekil: 1), adını, üzerin
de Pleistosen glasyasyonu sonucunda oluşmuş çok sayıdaki gölden
almaktadır.
Anadolu’da Pleistosen buzullaşmasına uğramış dağların büyük
bir kısmı araştırılmış2 olmasına karşılık, Bingöl Dağı, volkan mor
folojisi bakımından olduğu gibi, glasyal ve periglasyal topografya
şekilleri bakımından da bugüne kadar ayrıntılı bir şekilde inceleme
ye tabi tutulmamıştır. Bingöl Dağı’nn Pleistosen’de buzullaşmaya
uğradığı ve bu dönemde dağlık kütle üzerinde buzul şekillerinin ge
lişmiş olduğunu ilk defa F.B. Lynch (1901) öne sürmüştür. Daha
sonra yapılan çalışmalarda (Darkot, 1938; Yalçınlar, 1951; Erinç,
1953 ve 1971), Bingöl Dağı’nda gerçekleşmiş bu buzullaşma üzeri
ne daha fazla bilgi bulunmamaktadır.
Bingöl Dağındaki buzul şekillerini konu alan bu araştırma,
1995 yılında tamamladığımız ve yayma hazır hale getirdiğimiz
“Bingöl Dağının Jeomorfolojisi” adlı çok daha kapsamlı çalışmanın
bir bölümünü oluşturmaktadır (Şekil 1).
BUZUL ŞEKİLLERİ
Bingöl Dağı’nda görülen buzul şekilleri oldukça çeşitlidir.
Makro çaptaki buzul aşındırma şekillerinden sirkler, tekne vadiler,
hörgüç kayalar ve nadiren sürgüler ile glasyal depolardan morenlerin değişik tiplerine, özellikle durumlin topoğrafyasını andıran
moren örtülerine rastlanmaktadır. Pleistosen buzullaşmasına ait
bütün bu jeomorfolojik birimler, 2450 metrelerden itibaren başlaya
rak 3050 metrelere kadar görülmektedir. Diğer dağlık alanlanmızdakilerden farklı olarak, Bingöl Dağı’ndaki buzullaşma, tipik sirk
ve vadi buzulu şeklinde görülmemiş olmasına karşılık, yer yer on
larla benzer özellikler göstermesi nedeniyle, buzul şekilleri aynı
başlıklar halinde ele alınıp incelenecektir.
2.
Bu konudaki toplu bibliyografya için: Erinç, S. (1944) Doğu Karadeniz Dağların
da Glasyalmorfoloji Araştırmaları (Glazialmorphologische Untersuchungen im nordostanatolischen Randgebirge). İst. Univ. Coğ. Enst. Doktora Tezleri No: 1, Erinç, S. (1971)
Jeomorfoloji II. İst. Üniv. Coğ. Enst. Yay. No: 23 sf. 259-260. Ayrıca, bu konudaki araş
tırmaların genel bir yorumu ve değerlendirilmesi için: Akkan, E. ve Tuncel, M. (1993)
Esence (Keşiş) Dağlarında Buzul Şekilleri. A.Ü. Türk Coğr. Araş. Derg. S.: 3, sf: 225239.
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Sirkler
Bingöl Dağı’nda sayılan 30'a yaklaşan sirkler, değişik büyük
lükte, yükseltide ve özellikte bulunmaktadır. Asıl büyük sirkler,
kalderanın dış yamaçlannda gelişmiş olup, bu sirklerden çoğunun
yamaçlannda ise, daha küçük boyutta ve farklı yükseklikte başka
sirkler bulunmaktadır. Bu nedenle, her bir ana sirk, çoğunlukla çe
şitli sirk gruplarından meydana gelmektedir. Belirtilen yerlerdeki
sirklerin dışında, çok daha küçük çaplı ve daha az karakteristik
olmak üzere, dağın batı kesimde, en yüksek platolarla yüksek plato
lar arasındaki basamak boyunca da alçak sirklere rastlanmaktadır.
Bu nedenle, sirkleri ele alıp incelerken, bunlan bir gruplandırmaya
tabi tutmakta yarar görülmüştür;
I. Kalderanın Dış Yamaçlarına Yerleşmiş Yüksek Sirkler

Bingöl Dağı’nın Pleistosen buzullaşmasına en fazla uğramış
kesimlerini kuzey ve kuzeydoğu bölümleri meydana getirir. Buna
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bağlı olarak, kalderanın dış yamaçlarına yerleşmiş en büyük sirk
gruplan bu kesimlerde yer almaktadır. Gerek sirklerin genişlikleri
nin ve derinliklerinin oldukça fazla olması, gerekse bunlann art duvarlannın günümüz koşullannda etkin olan konjelifraksiyona bağlı
olarak, özellikle kuzeydoğudaki yamaçlar oldukça fazla geriletilmiş
ve neredeyse kalderayı oluşturan bu kesimdeki sırtlann meydana
getirdiği su bölüm çizgilerinin parçalanması ve aşılması noktasına
vanlmıştır. Diğer taraftan, kalderanın kuzeybatı yamaçlanndaki ana
sirklerden farklı olarak, bu kesimlerdeki büyük çukurluklar, yan
yana gelişmiş birkaç sirkin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Dolayı
sıyla, buralarda yer alan Selreş, Köroğlununevi, Haşimbey Yatağı,
Dağ Yataklan ve Suvaran Yatağı gibi çukurluklar, Pleistosen’de
büyük çaplı buzullar tarafından şekillendirilerek ortaya çıkmışlar
dır.
Kaldera dış yamaçlannda açılmış yüksek sirk gruplan içinde
en kuzeydeki sirki Selreş sirki meydana getirir (Şekil: 2). Selreş
sirki, doğuda, Sitilan T. domu ile Köroğlununevi sirklerinden, batı
da, Dağkale T. (3193 m.)nin kuzeye doğru yaptığı diğer bir çıkıntı
ile Çakıl gölü sirkinden ayrılır. Bu iki tepeye ait çıkıntının oluştur
duğu çatallanma alanı içine yerleşmiş olan sirkin kuzeyinde ise,
Küçüksitilan ve Kazan gölleri ile bunlann birbirine bağlayan, GDKB yönünde yaklaşık 1 km. boyunca uzanan oluk şeklindeki bir çu
kurluk yer alır. Selreç çukurluğuna Pleistosen’de yerleşmiş ve ku
zeye doğru akmış olan buzul, Dağkale T.nin kuzey ve doğu, Sitilan
T.nin ise batı yamaçlannı geriletmiş, bu arada Sitilan T.nin gerisin
deki boyun sahasını aşarak, Köroğlununevi ana sirki içine yerleş
miş buzullarla birleşmiştir (Foto: 1). Bu olaylara bağlı olarak dağın
en yüksek doruğunu oluşturan Dağkale T., piramidal bir tepe görü
nümünü almıştır.
Selreş sirki çeşitli özellikleri ile diğer büyük sirklerden aynlır.
Bu özelliklerden en önemlisi, içinde çukurluğa yer veren tipik bir
sirk görünümünde olmamasıdır (Foto: 2). Bu nedenle de, diğer sirk
lerin birçoğundan farklı olarak, içinde bir sirk gölü bulunmaz. Dağ
kale ve Sitilan tepelerin yamaçlarıyla kuşatılmış sirkin tabanı, yak
laşık 1 km.lik mesafede 3100 metrelerden 2900 metrelere kadar
inen, bunan bağlı olarak da %17 gibi, bir sirk tabanı için oldukça
fazla sayılabilecek eğime sahip kazınmış bir yüzey görünümünde
dir. Dolayısıyla; sirkin, belirtilen doruklara bakan art duvarlan
fazla belirgin değildir. D-B yönde, yaklaşık 1000 m. genişlik ve KG yönde 1200 m. uzunluğundaki bu yüzey üzerine yerleşerek aşağı
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Foto 1. Sitilan T. domunun, Dağkale T.ye bakan batı yamaçları ve boyun noktası bo
yunca Pleistosende bu kesimi de kaplamış buzulun sının, belirgin olarak izlenmektedir.
Aynca, tepenin kuzeydoğıu kenanndan itibaren uzanıp giden yan morenler görülmektedir

doğru ilerlemiş olan buzul, 2900 m.lerden sonra yaklaşık 50-60
m.lik bir basamak oluşturarak sarkmış, bugün içine Kazan ve Küçüksitilan göllerinin de yerleşmiş olduğu, adeta bir kepçenin oyma
sı biçiminde çukurlaştırm ıştı. Bütün bu işlevleri esnasında önünde
kazıyarak sürüklemiş olduğu malzemeyi ise kuzeyinde yığarak,
bağıl yüksekliği 100 m., D-B yönündeki uzun ekseni 2 km.yi bulan
elips biçimli moren tepesini (Kazangöl T. 2907 m.) meydana getir
miştir. Bu şekildeki oluşumlarıyla, belirtilen göller, tipik birer
moren şeddi gölü olarak ortaya çıkmışlardır. Diğer taraftan, Kazan
göl T.nin göllere bakan güney yamacındaki sıyrılma izleri, buzulun
daha sonra bu tepeyi de aşarak kuzeye doğru 1.5 km kadar sarkmış
olduğunu göstermektedir.
Selreş Sirkinin doğu kenarında, sularını Uzunmeydançayır Deresi’nin drene ettiği Köroğlununevi sirkleri yer alır. Batıdan, Sitilan
T. domu ile bu sirkten, doğudan ise İbrahimefendi Sırtı ile Haşimbey Yatağı sirklerinden ayrılan Köroğlununevi ana sirki, 3 km.ye
varan çapıyla, Haşimbey Yatağı çukurluğuyla birlikte, dağ üzerin
deki en büyük sirk çukurluğunu meydana getirmektedir. Saraçoğ
lu’nun eserinde (1989), muhtemelen Hurikan çukurluğu olarak be-
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Foto 2. Dağkale T. (sağda) ile Sitilan T. (solda) arasında yer alan Selreş Sirki’nin
görünüşü. Tabanı kuzeye doğru eğimli olan sirkin bittiği yerdeki basamak, önde ise, bir
moren şeddi gölü olan Kazan Gölü görülmektedir.

lirtilen, daha önceki bazı yabancı araştırmacıların eserlerinde ise,
yanlışlıkla Bingöl Dağı’nın asıl kraterine karşılık geldiği iddia edi
len bu büyük glasyal çukurluk, aslında yan yana gelen 3 ayrı sirkin
birleşmesiyle oluşmuştur. Köroğlununevi ana çukurluğunu meyda
na getiren sirklerden en küçüğünü, batıda Sitilan T. domunun doğu
yamacına yerleşmiş olan sirk oluşturur. Aynı çukurluğa dahil diğer
sirklere göre tabanı daha alçak (2885 m.) olan bu sirkin ötekilerin
den bir diğer farkını ise, içinde bir göle yer vermesi oluşturur. Çapı
500 metreyi geçen sirk çukurluğunun yaklaşık 1/3'lik bölümü Büyüksitilan gölü tarafından işgal edilmiştir. Köroğlununevi glasyal
çukurluğunun asıl büyük sirkini, ortada yer alan sirk meydana geti
rir. Çapı 1.5 km.yi geçen bu sirkin duvarları, büyük ölçüde konjelifraksiyonla geriletilmiş olduğundan, oldukça yatıklaşmıştır. Taba
nında da belirgin bir çukurluğa yer vermeyip, kuzeye doğru eğimli
olan tabanı, yamaçlardan taşınıp gelmiş kaya buzulları ve morenlerle dolmuş durumadır (Foto 3). Ortalama bir değerle 2950 m. taban
yüksekliğine sahip doğudaki üçüncü sirk ise, 1 km.ye varan çapıyla
ikinci büyük, fakat diğerlerine göre daha karakteristik sirktir.
Bingöl Dağı’nın kuzeydoğusunda bulunan büyük sirk grupla-
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Foto 3. Köroğlununevi ana sirkinin en büyüğünü oluşturan ve ortada yer alan sirkin,
büyük ölçüde konjelifraksiyona uğrayarak geriletilmiş, buna bağlı olarak da oldukça
yatıklaşmış art yamaçların görünüşü. Sirk yamaçlarının gerilemesiyle, su bölümü
çizgisinin aşılması ve kalderaya ulaşılması noktasına varılmıştır. Fotoğrafın ön planında
ise, morenlerin eğim yönünde makrosliflüksiyon taraçalan oluşturarak akması görülüyor.

nndan İkincisini, Haşimbey Yatağı Sirkleri meydana getirir. Batı
dan İbrahimefendiyatağı Sırtı ve Bekoyatak T., doğudan ise Megalapi Sırtlan ile sınırlandınlmış ana sirkin art duvarlannın doruk kı
sımlarını ise, Küçükdağ T. (3111 m.) ve Büyükdağ T. (3125 m.)
oluşturmaktadır. Güzeller Deresinin kabul havzasına karşılık gelen
bu büyük sirkin çapı da 3 km.ye yaklaşır. Ana çukurluğun tabanı
2900 metre civarındadır ve tabanın doğu kısmında küçük bir göl
yer alır. Sirkin orta kısınılan taban morenleri, kenar kısımlan ise
kayşat konileriyle örtülmüştür. Bununla birlikte, Haşimbey Yatağı
büyük sirkinin kaldera sırtlarına doğru olafi arka yamaçlannda, anakayadan meydana gelen ve tabandan ortalama 100 metre daha yük
sekte sahanlıklann oluşturduğu ve adeta merdiveni andınr basa
maklarla daha yüksek sirklere geçilmektedir. Haşimbey Yatağı ana
sirki büyük ölçüde asıl şeklini yitirmiş olup, bir toplak alanı görünümündeyken, sayılan 3'ü bulan ve daha küçük ölçülü bu yüksek
sirkler, oldukça yeni ve karakteristik görünüşleriyle dikkati çek
mektedirler. Bütün bu özellikleriyle Haşimbey Yatağı sirkleri, ba
samaklı veya kademeli birer sirk özelliği göstermektedirler.
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Haşimbey Yatağı ana çukurluğunun yamaçlarına yerleşmiş,
aynı zamanda dağlık kütle üzerindeki en yeni ve tipik görünüşlü
sirki, doğudaki sirk meydana getirmektedir. Art yamaçlarındaki do
ruğu esas alarak Büyükda T. Sirki olarak da adlandırabileceğimiz
bu sirk, diğerlerinin tersine yönünü kuzeybatıya dönmüş bir kartal
yuvası görünümündedir. Aynı zamanda, 3050 metre civarındaki
taban yükseltisiyle, Bingöl Dağı üzerindeki en yüksek sirki meyda
na getirmektedir. Büyükdağ T. Sirki, yukarıda belirtilen özellikle
riyle, buzullaşmanın son döneminde veya son buzul devresinde,
Haşimbey Yatağı ana sirkini doldurmuş büyük buzulun geri çekil
mesi esnasında meydana getirilmiş olmalıdır. Bütün bu yüksek
sirklerin bağlandığı Haşimbey Yatağı ana sirki, Güzeller deresi yan
kollarının toplanarak birleştiği kesimden itibaren tekne vadiye geç
mektedir.
Haşimbey Yatağı ana sirkinden, doğusundaki Dağ Yatakları
sirkine, buradan da fazla belirgin olmayan eşiklerle Suvaran Yatağı
ve Çukur Göl sirkine geçilmektedir. Bingöl Dağı, oluşum itibariyle
çeşitli özellikte ve çok sayıdaki gölü üzerinde bulundurmasına kar
şılık, gerçek anlamda sirk gölleri daha çok, dağın doğusundaki bu
alanlarda toplanmıştır. Bazıları büyükçe sayılabilecek bu alandaki
göllerin sayısı 10'u bulmaktadır.
Yaklaşık 1.5 km. çapındaki D ağ Yatakları Sirki, 2875 metre ci
varında taban yükseltisine sahiptir. Sirk tabanının gerisindeki ya
macın fazla eğimli olmayan 50 metrelik bölümü boyunca, konjelifraksiyon olayı sonucunda meydana gelmiş malzeme, oldukça
karakteristik makro soliflüksiyon taraçalan oluşturarak aşağı doğru
kaymaktadır. İşte, Dağ Yatakları sirki, bir yamaç gerilemesi şeklin
de gerçekleşen bu olay nedeniyle, geriye doğru büyümüş ve asıl ta
banı aşağıda kalmıştır (Foto: 4).
Bingöl Dağı’nın en doğusundaki sirk grubunu Suvaran Yatağı
sirkleri meydana getirir ve üç ayrı sirkten oluşur. Çukur gölün için
de yer aldığı sirk dışında diğer iki sirk, Dağ Yatakları sirkiyle
hemen hemen aynı özellikleri gösterir. İçinde Çukur gölün yer aldı
ğı sirk ile bunun hemen gerisindeki sirk ise, 2875 ve 2960 metre
yükseklikleri ile basamaklı sirk özelliği gösterirler. Bingöl Dağı
üzerinde Suvaran Yatağı sirklerinden sonra başka sirke rastlanmaz.
Dağın bu kesiminin güneye bakması ve yükseltinin de giderek azal
ması, sirklerin gelişimini engellemiş olmalıdır.
Dağkale T.-Sitilan T. sırtlan sınır olarak kabul edilirse, Bingöl
Dağı üzerinde buzullaşmaya uğramış bir diğer kesimi, kalderanın
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Foto 4. Dağ Yatakları Sirkinin batıdan görünüşü. Sirkin arka yamaçları boyunca, makro
soliflüksiyon taraçalan ve bunların yukan kesiminde ise, bazalt tabakalarından meydana
gelen korniş görülmektedir.

kuzeybatıya bakan dış yamaçları oluşturur. Yüksek sirkler grubuna
dahil bu yamaçlardaki sirkler de, en batıdaki hariç, hemen hemen
doğudakiler kadar büyük olmakla beraber, bu kesimde glasyasyona
uğramış saha daha az karakteristik bir özellik gösterir. Özellikle de
bu olaya bağlı olarak oluşmuş moren depolan, doğudakilerle kıyas
lanamayacak kadar daha dar alanlı ve incedir.

Selreş Sirkinin hemen batı kenannda, kuzeybatıya doğru açık
olan ve günümüzde Gülibek deresinin toplak alanına karşılık gelen
büyük bir çukurluk bulunur. İçinde Çakıl gölü adında bir göl bulun
ması nedeniyle, Çakıl Gölü Sirki olarak adlandırdığımız sirkin taba
nı, kuzeybatıya doğru hafif eğimli olup, ortalama bir değerle 2850
metre yüksekliktedir. Aslında Çakıl gölü, K-G yönünde uzunluğu 2
km. genişliği ise 1 km.yi bulan oldukça büyük ana sirkin kenarlannda dikkat çeken, çok daha küçük ölçülü sirklerden en alçakta ve
en batıda bulunanı içerisinde yer almakta olup, bu küçük sirki 2800
metre izohipsi çevrelemektedir. Bu durumda, Gülibek Deresini bes
leyen bir ayağı da bulunan Çakıl gölüne, bir sirk gölü olarak kabul
etmek yanlış olmaz.

Bingöl Dağında Buzul Şekilleri

357

Çakıl Gölü Sirkinin %5 eğime sahip tabanı dip morenleriyle
kaplıdır. Çakıl Gölünün hemen kuzey kenannda, ana sirkin yamaç
larından kaynaklarını alan Gülibek Deresi kollarının birleşme yeri,
aynı zamanda sirk çukruluğunun da sona erdiği sınırdır. Buradan
itibaren, Gülibek Deresinin tekne vadisi başlamaktadır. Bu tekne
vadi, kuzeybatıya doğru 2500 metrelere kadar 6 km. boyunca izle
nebilmektedir. Bununla birlikte, tekne vadi ve bu vadinin yakın
çevresi, belirtilen mesafe boyunca aynı özelliği göstermemektedir.
Sirk çukurluğundan çıktıktan hemen sonra 250-300 metre genişliğe
erişen tekne vadinin iki kenarı boyunca, kuzeydoğudakiler kadar
belirgin ve yüksek sırtlar şeklinde olmasalar da, 1 km. kadar uzun
luk boyunca sağlı-sollu yan morenlere rastlanmaktadır. Bunların bi
timinde ve yaklaşık 2700 metrelerde, üzerinde içi susuz küçük ka
palı depresyonların yer aldığı ön moren setlerine geçilmektedir.
Gülibek Deresi bu morenleri hemen hemen ortadan yarmıştır. 2700
metrelerden sonra, Çakıl Gölü Sirkini doldurmuş buzulun morenlerine rastlanmamaktadır. Buna karşılık, tekne vadi, biraz daralarak
da olsa, çevresindeki plato yüzeyi içine 70-80 metre kadar gömül
müş bir durumda, 4 km. kuzeybatıya kadar devam etmektedir.
Çakıl Gölü Sirkinin bitiminden sonra görülen tekne vadinin
bütün bu özellikleri, Bingöl Dağı’nın diğer kesimleri gibi, bu bölü
mün de birden fazla buzullaşmaya uğramış olup olmadığı veya
farklı stadiallerin varlığı tartışmasını gündeme getirmektedir. Buna
göre, ilk buzullaşma çok daha şiddetli geçmiş, Çakıl Gölü Sirkinin
bütününü dolduran, hatta batı kesiminde taşmış bulunan buzul,
belki çevresindeki buzullarla da birleşerek, yukarıda belirtilen
tekne vadinin sona erdiği 2500 metrelere kadar sarkmış olmalıdır.
Fakat, ikinci evre daha sınırlı ölçüde kalmış, özellikle ana sirkin ke
narlarında odaklaşmış küçük çaplı sirk yuvalarına yerleşmiş buzul
lar, buralardan ana sirkin tabanına inip birbirleriyle birleşerek ve
sirkin çıkışında yan morenler de oluşturarak, bu defa cephe morenlerinin yer aldığı 2700 metrelere kadar ancak ulaşmış olmalıdırlar.
Çakıl Gölü Sirkinden daha batıya doğru gidildiğinde, Kartalyatağı Sırtı ile Kılavuz Sırtı arasına yerleşmiş, 2950 metre taban yük
seltisine sahip oldukça küçük çaplı bir sirk ile, bunun önünde uza
nan Taşlı Dere ana vadisine bağlanan ve fazla uzun olmayan bir
tekne vadiden sonra, yine oldukça büyük çaplı ve içindeki yayla et
kinliklerinden dolayı Alimurat Yaylası sirki olarak adlandırdığımız
başka bir sirke geçilmektedir.
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Doğu kenarındaki Kılavuz Sırtı ile batısındaki Kar Sırtı arasına
yerleşmiş ve gerisindeki oldukça engebeli 200 metrelik bir yamaçla
zirve düzlüğüne bağlanan Alimurat Yaylası sirki, yönünü biraz
daha batıya dönmüş, yamaçlarında çeşitli yüksekliklerde küçük öl
çülü 3 adet sirk ile çeşitli sahanlıklara yer veren komple büyük bir
sirktir. Dolayısıyla, ana sirk, yamaçlarında daha küçük sirk grupla
rını barındıran, bu nedenle de bozulmuş bir sirk özelliği göstermek
tedir. Bu üç sirk çukurluğu da uzunlukları en fazla 1 km.yi bulan
küçük tekne vadilerle Alimurat Yaylası ana sirkinin tabanına bağ
lanmaktadırlar. Dolayısıyla, daha genç bir döneme ait bu sirklere
yerleşmiş ve buralardan aşağıya doğru sarkmış buzulların taşımış
oldukları oldukça yeni görünüşlü morenler, ana sirkin tabanına ya
yılmış durumdadırlar.
Kar Sırtının güneybatısında başka büyük çaplı sirk çukurluğu
na rastlanmaz. Buna karşılık, kalderanın bu kesimdeki zirveler düz
lüğüne yaslanmış olarak, ortalama bir değerle 2950 metre taban
yükseltilerine sahip, küçük boyutlu olmakla beraber, oldukça ka
rakteristik 3 ayrı sirk ile yine aynı özelliğe sahip, bunların önünde
aşağılara doğru uzanan tekne vadilere rastlanmaktadır. Belirtilen
özellikleriyle, yüksek sirkler grubuna dahil olmak üzere, kaldera
dış yamaçlarının en batısında yer alan bu sirkler, daha küçük ölçülü
olmakla beraber, doğuda ana sirklerin yamaçlarında yer alan sirkle
re benzemektedirler. Bu sirkler ve bunların önünde yer alan tekne
vadiler, dağlık kütle üzerinde Pleistosen’de gerçekleşmiş buzullaş
manın en son dönemine ait olmalıdırlar.
Buraya kadar açıklanan ve kalderanın dış yamaçları boyunca
gelişmiş sirkler ve tekne vadilerden ayrı olarak, bu tür buzul izleri
ne kaldera içinde ise, sadece Göl T.nin kuzeyindeki vadi boyunca,
tekne vadi şeklinde rastlanır. Arazide yapılan gözlemlere göre, sirk
leri doldurmuş, daha sonra ise bunlar arasındaki sırtlan yer yer aşa
rak birbirleriyle yanlardan birleşerek bir örtü oluşturmuş buzullar,
geri kesime doğru kaldera sırtlanna karşılık gelen zirve düzlüğünü
aşarak kaldera tabanına doğru taşamamışlardır. Çünkü kalderayı sı
nırlandıran bu sırtlar, yer yer şiddetli bir konjelifraksiyona uğramalanna karşılık, buzullaşma geçirmiş olduklannı doğrulayacak izler
bulundurmamaktadırlar.
—
II. Batı Kesimdeki Basamak Boyunca Görülen Alçak Sirkler

Dağın batı ve kuzeybatısında, dağın diğer kesimlerine göre bu
ralarda daha belirgin olan en yüksek platolarla (2650-2800 m.) yük
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sek platolar (2450-2550m.) arasındaki basamak boyunca yerleşmiş
daha az sayıdaki ve çok daha küçük ölçülü bir sirkler, bazı yerlerde
önlerinde yer alan ve yüksek platolara doğru uzanan tekne vadilerin
adeta köklerini veya başlangıç sahalarını meydana getirmektedirler.
Bununla birlikte, yüksek sirk grubuna dahil ana sirklerin yamaçları
boyunca görülenlerin çapında küçük ölçülü ve aynı özelliklere
sahip bu sirklerden birçoğunun, önünden başlayarak aşağılara
doğru inen veya birkaçından birden inen buzulun birleşmesiyle
oluşmuş tekne vadiler de görülmesine karşılık, tekne vadilerden ba
zıları bu sirklere bağlanmadan doğrudan en yüksek platolardan uza
narak gelmektedir, işte bu durum, en yüksek platoların gerisindeki
yamaçlara (kaldera dış yamaçlarına) yerleşmiş buzulların, bu plato
lar üzerinde bir örtü oluşturduktan sonra, daha alçak seviyelerde
bulunan yüksek platolara doğru diller şeklinde sarktıklarını ortaya
koymaktadır.
Tekne Vadiler ve M orenler

Bingöl Dağı’nda buzullar tarafından şekillendirilmiş olmakla
birlikte, bütün özellikleri gösteren tipik anlamda tekne vadilere
rastlanmamaktadır. Dağlık kütlenin topoğrafık veya morfolojik
özelliklerine (fazla yarılmamış kalkan şekli) bağlı olarak üzerinde
vadi buzullarından çok örtü şeklindeki buzulun gelişmiş olması,
tipik tekne vadilerin de oluşumunu engellemiştir. Fakat, dağlık
kütle üzerinde Pleistosen’deki buzullaşmanın geçirdiği evrim, fazla
karakteristik olmasa da tekne vadilerin belirmesine neden olmuştur.
Bütün bu tekne vadilere, geliştikleri sahaların sularını toplayan,
drene eden ve bugün içlerinde akan akarsuların adı verilmiştir.
Bingöl Dağı’nın kuzey-kuzeydoğusundaki Köroğlununevi sirk
lerinden sarkmış buzulların şekillendirdiği Uzunmeydançayır tekne
vadisi, dağın bu kesimdeki en uzun tekne vadiyi oluşturur. Batıda
Kazangöl Sırtını meydana getiren yan morenler, doğuda ise Dikme taş Sırtı orta morenleri arasında ve bütünüyle taban morenleri üze
rinde açılmış olması nedeniyle gerçek anlamda bir buzul vadisin
den çok, adeta bu moren depolan üzerinde şekillenmiş bir fluviyal
vadi özelliği gösteren vadinin GB-KD yönündeki uzunluğu 6-6.5
km.yi bulmaktadır. Köroğlununevi Mvk. civannda 2850 metrelerde
başlayan tekne vadi, 2550 metrelerde ön moren setleri ile sona er
mekte ve buradan itibaren akarsuyun gerçek anlamda fluviyal vadi
si başlamaktadır. Kuzeybatıdan güneydoğuya doğru fazla belirgin
olmayan birkaç büklüm yaparak uzanan tekne vadinin genişliği,
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güney bölümünde 500 metreyi ancak bulmasına karşılık, bir yan
kolu aldığı Çatal Gölü batısıda artarak 1 km.ye ulaşmakta, daha ku
zeye doğru ise, cephe morenlerinin gerisinde bir dil çanağı özelliği
kazandığından oldukça daralmaktadır. Boyuna profili (Şekil: 4a)
boyunca, ülkemizdeki incelenmiş tekne vadilerin eğim değerlerine
oranla oldukça düşük bir eğimin (%5) görüldüğü vadinin tabanı, bu
özelliği nedeniyle, çok sayıdaki sürekli ve geçici göl, yer yer batak
lık ve çayırlıklarla kaplıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, büyük öl
çüde morenler içinde açılmış olduğundan, vadi boyunca belirgin
buzul aşındırma şekillerine rastlanmamaktadır. Buna karşılık, vadi
nin tabanı, kenarlan ve vadinin bittiği yerde birikim şekillerini
oluşturan moren setleri oldukça belirgin olarak görülmektedir.
Bütün bu özellikler, Uzunmeydançayır tekne vadisinin, buzullaş
madan önceki bir fluviyal vadi kullanılarak anakaya içinde açılmış
tipik veya klasik anlamda bir buzul vadisi olmadığını, örtü buzu
lundan vadi buzuluna dönüş safhasında buzulun morenler üzerinde
şekillendirdiği bir buzul vadisi olduğunu ortaya koymaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, Uzunmeydançayır tekne vadisinin
batı kenan boyunca yan moren setleri uzanmaktadır. Kazangöl Sırtı
olarak bilinen bu moren şeddi, 750 m. ile 2 km. arasında değişen
genişliği, 6.5 km.yi bulan uzunluğuyla oldukça büyük boyutlu olup,
vadi tabanından yukanlara doğru basamaklanma göstermekte ve üç
ayn sekiden oluşmaktadır. En yüksek sekinin (60-70 m) batı kenanna yamanmış olarak, buzulun bu sırtı aştığını gösteren oldukça
yeni görünüşlü morenler görülmektedir. Kazangöl Sırtı batıda Ka
zangöl T. ile birleşmektedir. Kangöze Deresi’nin bir kolu, Kazan
göl T.ni yarmış ve Kazan Gölü’ne ulaşarak onu dış drenaja bağla
mıştır. Tekne vadinin doğu yamacı boyunca ise sadece bir seki
basamağı dikkati çekmekte, bu durumuyla vadi asimetrik bir özel
lik göstermektedir.
Haşimbey Yatağı’nın güney yamaçlanna yerleşmiş sirklerin
hemen önlerinde başlayan G üzeller tekne vadisi ise, Uzunmeydançayır tekne vadisine paralel olarak 5.5-6 km. kadar uzanmaktadır.
Enine profili boyunca karakteristik olarak U biçimini gösteren,
fazla belirgin olmayan aşındırma şekillerine karşılık, biriktirme şe
killerini tipik olarak sergileyen tekne vadi, 2900 metrelerden başla
makta, 2600 metrelerde ön moren setleri oluşturarak sona ermekte
dir. Bu ön moren setleri civannda Eğrigeçit Deresi ismini alan
Güzeller Deresi, buradan itibaren fluviyal karakterde devam etmek
tedir. Tekne vadinin eğim değeri %5'i ancak bulan boyuna profili
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boyunca yer yer ana kaya yüzeye çıkmasına karşılık, aşınım şekil
lerinden olan belirgin eşiklere veya basamaklara rastlanmamaktadır
(Şekil: 4b).
Buna karşılık, tabanı yer yer bataklık, yer yer de küçük su biri
kintileriyle kaplı olan Güzeller buzul vadisini, batıdan ora morenler
doğudan ise Uzun sırtın oluşturduğu yan morenler belirgin bir bi
çimde yüksek ve uzun sırtlar meydana getirerek sınıflandırmaktadır
(Şekil 3b). Uzun sırt yan moreni Bekoyatak T. hizalarından başla
makta ve kuzeye doğru yer yer çıkıntılar yaparak 4-4.5 km kadar
devam etmektedir. Asıl uzanışı kuzeye doğru olmakla birlikte, do
ğuya doğru da bir çıkıntı yaptığından, bütün bu şekliyle adeta bir
yelpazeye benzemektedir. Genişliği ise, orta bölümünde 2-2.5 km.
civarında iken, uç kesiminde 500 metreye kadar düşmektedir. Bu
yan morenler, Bekoyatak T. civarından geriye, kaldera dış yamaçla
rına doğru ise, anakayadan oluşan Megalapi Sırtlarına geçmektedir.
Bu geçiş, 60-70 metrelik bir basamak ile olmaktadır. Uzun sırt yan
moreninin, bu basamağın olduğu yerde, tekne vadinin tabanıyla
olan nisbi yüksekliği ise, 100-130 metre arasında değişmektedir.
Yukarıda belirtilen boyutlarıyla oldukça muazzam bir sırt görünü
münde olan Uzun Sırt yan morenlerinin de özelliği, Haşimbey Ya
tağı sirklerinden sarkmış, bu yan morenleri oluşturduktan sonra,
doğu tarafa doğru Uzun Sırt’m üzerinden taşmış buzulun ne kadar
kalın, dolayısıyla güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.
Güzeller Deresi ve kollan, tekne vadinin tabanındaki morenleri
batıdan doğuya doğru gittikçe artan bir derinlikte yeralmıştır. Buna
bağlı olarak, biri daha belirgin olmakla beraber, 20-30 metrelik iki
ayn basamak oluşturan sekiler ortaya çıkmıştır. Bu durum, Güzel
ler tekne vadisinin, oluşmasından sonra günümüzde fluviyal süreç
lerin etkisi altında şekillendiğini göstermektedir.
Uzunmeydançayır ve Güzeller buzul vadilerinden ilki 2550,
İkincisi ise 2580 metrelerde ayn ayrı oluşturulmuş ön moren setleri
ile sona ermektedirler. Uzunmeydançayır tekne vadisinin uç kıs
mındaki cephe morenleri üzerinde göllere rastlanmadığı halde, Gü
zeller tekne vadisinin bittiği yerdeki cephe morenleri üzerinde sayı
lan 6'yı bulan irili ufaklı göl bulunmaktadır.
Uzunmeydançayır ve Güzeller tekne vadileri arasında yer alan
ve KB-GD yönünde uzanan orta morenler, haritalarda Dikmetaş
Sırtı adıyla geçen bir topografyayı meydana getirirler. Topografya
haritasına (1/25000 ölçekli) yansımış olanların sayısı bile 30'u
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bulan çeşitli boyut ve şekildeki gölü üzerinde barındıran bu orta
morenler, şekil olarak adeta bir kaşığın tersini andıran küçük tepe
ler ve asimetrik küçük sırtlardan meydana gelmiştir Dolayısıyla,
belirtilen tepeciklerden ve bunlar arasındaki yer yer içleri su ile
dolu (göl) küçük kapalı depresyonlardan oluşan bu yöre adeta bir
durumlin topoğrafyasını andırmakta olup, yayvan bir sırt görünü
mündedir. Yaklaşık 3 km. uzunluğundaki bu orta moren sırtı, gü
neyde Bekoyatak T.nin hemen önünde 2800 metrelerden başlamak
ta ve 2620 metrelerde sona ermektedir. Sırtın genel olarak yüzey
eğimi %6, genişliği ise, güneyde 2.5, kuzeyde 2km.yi bulmaktadır.
Kesitten de anlaşılacağı (Şekil 3c) gibi, orta morenleri meyda
na getiren Dikmetaş sırtı yükseltisinin, batısındaki Kazangöl Sırtı,
doğusundaki ise Uzun Sırt yan morenlerinden daha alçak olmasın
dan yola çıkarak, Uzunmeydançayır ve Güzeller tekne vadilerini
doldurmuş buzulların, sonradan buzullaşmanın gelişme safhasında
veya ayrı bir stadialde birbirleriyle birleşerek Dikmetaş Sırtı ön
morenlerini örttüğünü, daha sonra ise kenardaki bu yan morenleri
de aşarak çevreye doğru genişlediklerini anlamaktayız.
Bingöl Dağı üzerinde tekne vadiler açısından dikkat çeken bir
diğer saha kuzey ve kuzeybatıdaki yüksek platolardır. Günümüzde
içine Kangöze, Gülibek, Taşlı, Darçayır, Gato ve Kılkıl derelerinin
yerleşm iş olduğu ve bu derelerin yukarı çığırlarını meydana geti
ren buzul vadileri, daha çok buzul örtüsünden sarkmış dillerin ese
ridirler. Bununla birlikte, bazıları kaldera dış yamaçlarına yerleş
miş, yüksek sirklerin hemen önünden başlamasına karşılık, bazıları
geri kesimlerinde en yüksek platolarla yüksek platolar arasındaki
basamakta açılmış alçak sirklere dayanmaktadırlar. Kuzeye doğru
yönelmiş olanlar 2550-2600 metrelerde kanyon biçimli fluviyal va
dilere geçerken, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunu izlemiş olanla
rın tekne vadi özelliği 2500 metrelerde sona ermektedir. Bu arada,
aynı doğrultuyu izledikten sonra Şevti Yaylası civarında bir bük
lüm yaparak kuzeye doğru yönelmiş olan, bu vadiler içinde en tipi
ğini ven uzununu oluşturan Kılkıl D eresi’nin tekne vadisi 2450
metrelere kadar izlenebilmektedir.
Yukarıda belirtilen tekne vadiler birçok ortak özellikleri bakı
mından dağın kuzeydoğusundaki tekne vadilerden ayrılmaktadır.
Bu özelliklerden birincisi, hiçbirisinin içinde tipik anlamda morenlere rastlanmamasıdır. Gerçekten, bu tekne vadilerin tabanı ve ya
maçlarında taban ve yan morenler bulunmadığı gibi, sona erdikleri
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yerlerde cephe morenleri de görülmemektedir. Bu bakımdan, ilk
bakışta bu vadiler buzul aşındırmasına bağlı olarak oluşmuş birer
vadi görünümü vermemektedirler. Fakat, özellikle yukarı kesimle
rindeki vadi yamaçları boyunca cilalanmış yüzeyler ve buzulun
çizik sınırı çok belirgin olarak izlenebilmektedir. Daha da önemlisi,
başlangıç yerlerinden sona erdikleri yerlerde cephe morenleri de
görülmemektedir. Fakat, özellikle yukarı kesimlerindeki vadi ya
maçları boyunca cilalanmış yüzeyler ve buzulun çizik sının çok be
lirgin olarak izlenebilmektedir. Daha da önemlisi, başlangıç yerle
rinden sona erdikleri sınıra kadar olan enine profillerinde, bazalt
gibi sert bir kayaç içinde açılmış olmalanna karşın, tekne biçimini
veya U profilini karakteristik olarak göstermektedirler.
Bu tekne vadilerin bir diğer özelliği ise, şekillenmiş olduklan
yapısal-aşınım yüzeyleri içindeki derinlik ve genişliklerinin birbiri
ne oldukça yakın değerler göstermesidir. Gerçekten, bu vadilerin
ortalama olarak 500 metre genişliğe ulaşan tabanlarıyla, yüksek
platoları oluşturan yüzeyler arasındaki yükselti farkı, yine ortalama
bir değerle 50-60 metreyi ancak bulmakta, uzunluklan ise, 3 km.
ile 6 km. arasında değişmektedir.
G öller
Bingöl Dağı’nın buzullaşma ve buzul şekilleri açısından dikkat
çeken en önemli özelliklerinden bir diğeri, adına da yansıdığı gibi3,
buzullaşma sonucunda meydana gelmiş olarak, üzerinde çok sayıda
sürekli ve mevsimlik göle yer vermesidir. Bugüne kadar Türki
ye’de yapılmış glasyal morfoloji çalışmalannda, üzerinde bu kadar
göle yer veren başka bir dağa rastlanmamıştır. Gerçekten, 1/25000
ölçekli topoğrafya haritalannda görülmekte olan 72 adet irili ufaklı
ve sürekli göl bile, dağın göl açısından ne kadar zengin olduğunu
ortaya koymaktadır. Dağlık kütle üzerinde bunlann dışında, özel
likle örtü şeklindeki morenler üzerinde yer alan, belki bu sayıdan
daha fazla miktarda haritaya geçirilemeyecek kadar küçük ölçülü
sürekli göl ile topoğrafya haritalarında ok işareti konulmuş kapalı
eğrilerinden oluşan ufaklı kapalı depresyonlar içinde sayısız geçici
veya yazın kuruyan göl bulunmaktadır.
Oluşum bakımından bir kısmı sirk, bir kısmı moren şeddi gölü,
bir kısmı ise, geniş moren depolan üzerinde yer alan çukurluklan
doldurmuş göl özelliği gösteren Bingöl Dağı üzerindeki göllerin
3.
Saraçoğluna göre, dağa “bin” belirsiz sıfatının takılmış olması, üzerinde sayısız
denebilecek kadar çok gölün bulunmasından ileri gelmektedir (Saraçoğlu, 1989, s. 328).
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ortak özelliklerinden biri, sularının içilebilir nitelikte oldukça ber
rak ve soğuk olmasıdır. Bir diğer özellikleri ise, yıl içinde belirgin
olarak seviye oynamaları göstermeleridir. Bu durumu göl çanakla
rının yamaçlarındaki izlerden anlamak mümkündür. Özellikle morenler üzerinde yer alan göllerde seviye oynaması, 1 metre ile 3-4
metre arasında değişmektedir. Aynca, daha çok yine bu özellikteki
göllerin çevresinde, yazın su seviyesinin düşmesine de bağlı olarak
beliren sazlık-bataklık alanlara rastlanmaktadır. Buna karşılık,
bütün yıl boyunca suyla dolu bulunanlara göre, doğal olarak çok
daha sığ olan ve genellikle derinlikleri 3-4 m.ye ancak erişen daha
çok moren depolan üzerindeki mevsimlik göllerin yazın kuruyan
tabanları, bazalt kayacından oluşmalarına bağlı olarak çevrelerinde
ki otsu alanlar arasında siyahımsı rengiyle açığa çıkmaktadır.
Dağlık kütle üzerinde glasyasyona bağlı olarak meydana gel
miş bu göllerin dikkat çekici bir diğer yönleri ise, genellikle birbir
lerine yüzeyden akış veya dipten sızmalarla bağlanmış olmalarıdır.
Özellikle sirk göllerinden birçoğunun ayağı bulunmaktadır. Bura
lardan akan sular çeşitli derelerin yan kollannı oluşturmaktadırlar.
Beslenmeleri ise, çevrede, daha yüksek kesimlerdeki kar sulannın
erimesine bağlı olarak, gerek kenarlanndan, gerekse diplerinden
çıkan kaynaklar vasıtasıyla olmaktadır. Sitilan T. domunun doğu
sundaki Büyüksitilan Gölü, bu duruma verilecek iyi bir örneği oluş
turmaktadır. Buna karşılık, özellikle moren şeddi göllerinin hem
ayağı bulunmakta, hem de gerisindeki başka bir gölden gelen akar
su bu göllere kanşarak onu beslemektedirler. Örneğin, yukarıda be
lirttiğimiz Kazan Gölü, büyük ölçüde Küçüksitilan Gölü’nden
gelen bir gidegenle beslenmekte ve kendisinden çıkan ayağı ise,
Yukarı Kangöze Deresi’ni oluşturmaktadır. Bütün bunlara karşılık,
sayıları daha fazla olan, özellikle kuzeydoğudaki orta morenler üze
rinde yer alan göllerin, yüzeyden bir akış yoluyla birbirleriyle iliş
kileri yoktur. Bununla birlikte, belirtilen ayncalığı gösteren bu göl
lerin, birbirleriyle, tabanlannı oluşturan morenler altındaki sızmalar
yoluyla bir bağlantılannın bulunduğu düşünülmektedir.
1/25000 ölçekle topoğrafya haritalannda gösterilmiş olanlannın bile sayısı 30'u bulan, fakat daha küçük boyutlu olduğu, yazın
tamamen kuruduğu veya bataklık durumunu aldığı için gösterilme
yen, kuzeydoğuda Kazangöl Sırtı ile Uzun Sırt arasında yer alan
orta morenler üzerindeki bu göllerin şekilleri çoğunlukla muntazam
değildir. Bir diğer ifadeyle, belirli bir geometrik şekile sahip değil
dirler. Örneğin, bu alandaki göllerden en büyüğünü, dağlık saha
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Foto 5. Kazangöl Sırtı ile Uzun Sırt arasındaki orta morenler üzerinde yer alan
göllerden en büyüğünü meydana getiren Çatal Göl’e güneyden bakış. Moren depolan
üzerinde oluşması nedeniyle, oldukça düzensiz bir şekile sahip olan bu gölün çevresindeki
daha küçük boyutlu kurumuş göller ve küçük moren tepeleri dikkati çekmektedir.

üzerindeki göllerden ise en büyüklerinden birini meydana getiren
ve alanı yaklaşık 0.3 km2 olan Çatal Göl (Foto: 5), adeta ters T harfi
şeklindedir. Bütün bu göllerin şekillerinin düzensizliği, kuşkusuz
üzerinde yer aldıkları moren depolarının engebeli bir topoğrafya
meydana getirmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.
Görüldüğü gibi, Bingöl Dağı, üzerindeki göl sayısının bu kadar
fazla olmasını, sirk ve moren şeddi göllerinden çok, kalın ve olduk
ça geniş bir alan kaplayan moren depolan üzerindeki göllere borç
ludur. Bu özellikteki göllerin büyük bir kesimi ise, buzullaşmanın
en şiddetli geçtiği dağın kuzeydoğu bölümünde toplanmıştır. Bu
kesimde özellikle orta morenlerin, durumlin topografyasını andıran
oldukça düzensiz bir yüzey oluşturmalan ve bu yüzey üzerindeki
sayısız küçük çukurluğa sulann dolmuş bulunması, belirtilen zen
ginliği getirmiştir.
Bingöl D ağı’ndaki buzul şekillerinin incelenm esi sonucunda
Pleistosen’deki buzullaşmanın çok dönem liliği ve kalıcı kar sının
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ile ilgili olarak ise, aşağıdaki değerlendirmeler yapılmış ve sonuçlar
elde edilmiştir:
Türkiye'nin değişik yörelerindeki yüksek dağlık alanlarda bu
güne kadar yapılmış olan glasyal morfoloji çalışmalarında, buralar
daki buzul şekillerinin, genellikle Pleistosen buzullaşmanın son dö
nemine (W ürm’e) ait oldukları görüşü yaygındır (Erinç, 1994,
Bilgin, 1972, vd.) Bunlara karşılık, bazı araştırmacılar (Louis 1944;
Bilgin, 1972; Akkan ve Tuncel, 1993; Doğu v.d. 1994) ise, eserle
rinde, bulmuş oldukları fakat kesin olarak ispatlayamadıklan bazı
bulgulara dayanarak, Türkiye’de çok önemli buzullaşmanın meyda
na gelmiş olabileceğine veya buzul aşındırma ve biriktirmelerinin 2
farklı buzul dönemine ait olabileceklerine, bu bulguların kesin ola
rak doğrulanabilmesi için ise, mutlak yaş tayinine gidilmesinin ge
rekliliğine işaret etmektedirler.
Bingöl Dağı’nda tarafımızdan yapılan gözlemler esnasında da
İkinci grubu oluşturan araştırmacıların bulgularına benzer veriler
elde edilmiştir. Şöyle ki, bu kütle üzerinde de sirklerin çok gelişmiş
olması, her büyük sirk içerisinde asılı veya basamaklı sirklerin bu
lunuşu, Uzunmeydançayır buzul vadisinin doğusundaki yan morenlerin daha çok akarsu aşındırmasına bağlanabilecek basamaklar
göstermekle beraber, bu oluşumun farklı glasyasyon evrelerine de
dahil edilebilecek bir görüntü vermesi, dahası, buradaki Kazangöl
sırtı yan moreninin eski ve yeni morenlerden meydana gelmesi,
farklı yükseltilerde ön moren setlerinin varlığı (Çakıl Gölü sirki),
Kaldera dış yamaçlarına oyulmuş yüksek ana sirklerden başka,
daha aşağılarda küçük sirk gruplarının varlığı, bu kütle üzerinde
Pleistosen’de birden fazla buzullaşmanın görülmüş olabileceğini
düşündürmektedir.
Birinci safhada, kalderanın dış yamaçları ve en yüksek platolar
adeta bir örtü buzulu ile örtülmüştür. Buzul örtüsü, diller halinde
ilerleyip en fazla etkili oldukları kuzeydoğu kesimde 2550-2600
metrelerde ön moren setleri meydana getirerek sona ererken, kuzey
ve kuzeybatı kesimlerde daha az etkili olmasına karşılık, özellikle
kuzeybatı yönde sarkan buzul dilleri, bu platolarla, yüksek platolar
arasındaki basamağı bazı yerlerde aşındırıp aşağı yönlenerek, bu
esnada belirtilen basamak boyunca gelişmiş küçük sirklerden taşıp,
gelen dillerle de birleşerek, yüksek platolar içinde açmış oldukları
tekne vadiler boyunca 2450-1500 metrelere kadar inmişlerdir. Bu
safhada, önce kaldera dış yamaçları içindeki büyük sirkler oyul
muş, daha sonra buralara yerleşmiş buzulların, sirkler arasındaki
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sırtlan yer yer aşarak birbirleriyle loblar halinde birleşmeleriyle
kaldera dış çevresinde adeta bir piedmont buzulu ve nihayet bunun
da aşağılara, en yüksek platoların yüzeyine doğru yayılmasıyla yak
laşık 70 km2’lik bir buzul örtüsü gelişmiştir. Bu durum dağlık kütle
üzerinde bir plato buzullaşmasını getirmiştir.
İkinci safhada ise, örtü şekilindeki buzuldan vadi buzuluna dö
nülmüş ve nihayet örtü ortadan kalkmış, buna bağlı olarak da glasyasyon önce ana sirklere, daha sonra ise, bunlann yamacında 29003050 metrelerdeki yüksek sirklere çekilmiştir. Bu sirklerden taşan
buzullar, küçük tekne vadiler oluşturarak ana sirklerin tabanına
kadar yer yer ulaşmış ve buralar yeni morenlerle kaplanmıştır. Kalderanın kuzeybatı yamaçlanndaki bu yüksek sirklerin, ön morenlerin yanısıra, yan moren setleri de bugünkü oldukça taze görünüşle
riyle belirmiştir. Kısacası, Bingöl Dağı üzerinde buzullaşmanın
gelişimi;
Ana sirklerin oluşumu ve sirk buzulu evresi —> Piedmont tipi
ne benzer buzul oluşumu — > batıdaki basamak boyunca alçak sirk
lerin oluşumu —> Ortü şeklindeki buzuldan vadi buzuluna dönüş —
-> Ana sirklere çekilme —> Ana sirklerin yamacındaki yüksek
sirklere çekilme;
şeklinde bir süreç izlemiş olmalıdır. Görüldüğü gibi, kütle üze
rindeki buzullaşmanın bu gelişme aşamalan, iki ayn buzullaşma
dönemine ait olabileceği gibi, KAF’nın gençleşmesine bağlı olarak
dağın çok yakın bir dönemde faylanarak yükselmiş olması nedeniy
le, ülke geneli için daha yaygın bir görüş olan aynı dönemin ekpansiyon safhalan veya W ürm ’ün farklı stadialleri içinde de değerlen
dirilebilir. Bunlann ortaya konulması için mutlak yaş tayinlerine
gereksinim vardır.
Pleistosen’de Bingöl Dağı’nı kaplamış buzulların dilleri çok
aşağılara kadar inememiştir. Bu değer, dağın kuzeydoğu kesimi
için 2550-2600, kuzey-kuzeybatı kesimi için ise, 2450-2500 metre
ler civanndadır. Bu rakamlar, günümüzde fluviyal süreçlerle işlen
mekte olan, dolayısıyla polijenik bir topografya oluşturan tekne va
diler ayn tutulursa, aynı zamanda kütle üzerindeki fluviyal
aşınımın da üst sınınnı meydana getirmektedir. Dağın her iki kesi
minde de buzul dillerinin bu şekilde daha aşağılara kadar sarkamaması, örneğin batıdaki M unzurlar’da olduğu gibi 1650 (Bilgin,
1650), kuzeybatısındaki Esence Dağları’nda 1900-1950 m.lere
(Akkan ve Tuncel, 1993) kadar sarkmamış olması, dağlık kütlenin
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tabla-kalkan şeklinden, dolayısıyla buzullaşmanın görülmüş olduğu
yüksek topografyanın çok az yarılmış düze yakın bir yüzey oluştur
masından kaynaklanmaktadır. Kısaca, Bingöl Dağı üzerindeki bu
zullaşmanın alt sının üzerinde, buzullaşmanın az şiddetli geçmiş ol
ması değil, topoğrafık özellikler etkili olmuştur.
Diğer taraftan, çevre-dil metodu kullanılarak, bunun yanısıra
arazideki veriler de dikkate alınarak Bingöl Dağı’nda Pleistosen ka
lıcı kar sının ortalama 2820 metre olarak bulunmuştur. Bununla
birlikte, Pleistosen kalıcı kar sının açısından Bingöl Dağı’nın çeşit
li kısınılan arasındaki yerel değerlerde çok büyük farklar görülme
diğini de belirtmek gerekir. Bir diğer ifadeyle, dağlık kütlenin bakı
nedeniyle glasyasyona uğramamış güney kesimleri bir tarafa bırakı
lacak olunursa, topoğrafyanın monotonluğu (derin yarılmış vadile
rin bulunmaması, yamaçlann eğim değerinin düşüklüğü) nedeniyle,
kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı, hatta doğu ve batı kısımlarında elde
edilen değerler birbirine yakındır. Gerçekten, Pleistosen yerel kalıcı
kar sınırı Bingöl Dağı’nın çeşitli kesimleri arasında en fazla 100130 metrelik bir değişiklik göstermektedir. Burada üzerinde durul
ması gereken nokta, dağın Pleistosen’de en şiddetli glasyasyona uğ
ramış kesimlerini kuzeydoğu yamaçlar oluşturmasına karşılık, batıkuzeybatı yamaçlardaki değerlerin, doğu-kuzey doğu yamaçlara
göre biraz daha düşük olmasıdır. Bununla birlikte, doğu-kuzeydoğu
yamaçlardaki kalıcı kar sınınnın 100 m. kadar yüksek olması tartış
maya açık bir konudur. Çünkü, bu sının belirlerken, kuzeydoğu yamaçlada belirgin olarak gözlenen cephe morenlerinin yükseltisini
esas aldığımız halde, kuzeybatı yamaçlarda tekne vadilerin bitimin
de bu morenlerin görülmemesi nedeniyle, buzul vadilerinin fluviyal
vadilere geçiş sınınnı kriter olarak kabul etmek durumunda kaldık.
Diğer taraftan, kuzeydoğuda belki de daha aşağılara kadar inmiş
başka cephe morenlerinin, bu kesimlere kadar ulaşmış fluviyal aşı
nım sonucunda akarsularla taşınıp götürülmüş olabileceği, bu du
rumda ise, kuzeydoğudaki kalıcı kar sımnnın daha aşağılarda beli
rebileceği ihtimalini de gözden uzak tutmamak gerekir.
Bugünkü koşullarda Bingöl Dağı’nda buzul oluşumuna rastlanmamaktadır. Ayrıca, dağın zirveler bölümünde yazın yer yer görü
len benek haldeki kar kümeleri dışında kalıcı kar veya neve de gö
rülmemektedir. Bu durum ise, yöredeki aktüel kalıcı kar sınırının,
dağın yükseltisinden fazla olduğunu göstermektedir. Nitekim Bil
gin (1972), inceleme alanının batısındaki Munzurlar’da bu değeri,
Messerli’nin önerdiği 4000-4250 metreden daha alçak, yaklaşık
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olarak 3600-3700 metreler olarak alınmasının daha uygun olacağını
belirtmektedir. Buna göre, belirtilen değerin, daha doğuda yer alan
Bingöl Dağı için biraz daha yüksek olması gerekir.
PERİGLASYAL TOPOGRAFYA ŞEKİLLERİ
Bingöl Dağı’nın yüksek kesimleri bugün aktif olarak periglasyal süreçlerin etkisi altında şekillenmektedir. Bingöl Dağı’nın kış
mevsiminde fazla kar yağışı alması, karın kalın bir örtü oluşturarak
yerde uzun süre kalması ve kuşkusuz günlük ve mevsimlik sıcaklık
farklarının çok fazla olması, bu kütle üzerinde oldukça tipik periglasyal şekillerin oluşumuna yol açmıştır. Bu durum, Bilgin’in Munzur Dağı için belirttiği gibi (1972, s. 72), günümüzde Bingöl
Dağı’nın da kalıcı kar sınırına ulaşmamasına karşılık, oldukça
yakın olduğunu ve buna bağlı olarak periglasyal süreçlerin etki
alanı içine girdiğini ortaya koymaktadır. Kütle üzerinde bugün ge
lişmekte olan periglasyal şekiller olarak minyatür taş halkalan, taş
kümeleri, girlandlar, makro soliflüksiyon taraçalan, konjelifraksiyon yamaçları ve depolan ile kaya buzullan oldukça karakteristik
bir şekilde gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu şekiller, dağlık kütlenin
yüksek kesimlerinin günümüzde periglasyal morfojenetik bölge sı
nırlan içinde kaldığını göstermektedir.
Bununla birlikte, Bingöl Dağı’nda bugünkü periglasyal sahanın
alt sınınnı ortaya koymak, özellikle bu sınınn oldukça alçak yük
seltilere kadar indiğini belirtmek oldukça güçtür. Çünkü, dağlık
kütle üzerinde yukanda belirtilen periglasyal şekillerin çok tipik
olanlanna ancak 2750 m.lerden sonraki en yüksek platolar ile kaldera duvarları veya yamaçlannın üzerindeki zirveler düzlüğünde
rastlanmaktadır. Fakat, Bingöl Dağı’nda periglasyal sahanın günü
müzdeki alt sının kuşkusuz 2750 metrelerden daha aşağılarda ol
ması gerekir.
Dağlık kütle üzerinde, bugünkü koşullar altında oluşmakta
olan bu mikro topoğrafya şekillerinden, taş kümeleri daha belirgin
ve yaygındır. Bunlar, belirtilen kesimlerde yazın bile yeşil kalan
kısa boylu Alpin otlar arasında, çapları yer yer 1 metreyi bulan ve
belirli aralıklarla adeta bütün yüzeye yayılmış bir durumda görülür
ler. Kütle üzerinde, taş kümeleri gibi, makro soliflüksiyon olaylan
sonucunda meydana gelen taş halkaları ise, daha az karakteristiktir.
Özellikle kaldera yamaçlannın kuzeybatısındaki Selreş ve Sarıtaş
Sırtları’nın oluşturduğu 2900-3000 metreler arasında dar bir şerit
halinde uzanan zirveler düzlüğüne çıkıldığında, taş halkaları, ince

372

Bingöl Dağında Buzul Şekilleri

Foto 6. Köroğlunun ana sirkine dahil ortadaki yüksek sirkten sarkarak, taban
morenlerini örtmüş olan kaya buzulunun görünüşü. Fotoğraf, güneyden kuzeye doğru
çekilmiştir.

unsurlardan meydana gelen minyatür şekiller durumunu almakta
dır. Aslında, bir benzetme yapmak istenirse, bunlara ot halkaları
demek belki daha doğru olur. Çünkü, halkayı oluşturan kenar ke
simlerdeki ufak boyutlu taş taneleri, otlar içinde adeta kaybolmuş
bir durumdadır. Yine, kalderanın kuzeybatı yamaçlarına yerleşmiş
2950 metrelerdeki sirklerin önünde yer alan, moren depolan ile
değil de ince unsurlu malzeme ve otlarla kaplı tekne vadilerin hafif
eğimli tabanları ile Kazangöl Sırtı’nı oluşturan yan morenler üze
rinde girlandlar çok tipik ve yaygın olarak görülmektedir. Kalderanın, tabanına bakan doğu yamaçlan boyunca çok büyük taş akma
ları görülmektedir.
Suvaran Yatağı ve Dağ Yatakları Sirkleri’nin kayalık duvarlan, Pleistosen buzullaşma esnasında şiddetli bir konjelifraksiyona
uğramış olmalıdır. Bu olay günümüzde de olanca hızıyla sürmekte
dir. Buralarda, iri bloklar içeren toprak veya ince unsurlu materyal
le karşılık yamaç depolannın, birtakım dalgalar şeklinde birbiri
üzerine itilmiş olduklan görülmektedir. İşte bunlar, teorik kitaplara
geçebilecek kadar güzellikte ve tipik, yükseklikleri 8-10 metre ara
sında değişen 5 basamak halindeki makro soliflüksiyon taraçaları-
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dır. Bingöl Dağı üzerinde görülen oldukça tipik periglasyal şekiller
den bir diğerini ise, blokglasiyeleri veya kaya buzulları meydana
getirmektedir. Köroğlununevi ve Haşimbey Yatağı ana sirklerine
bağlanan yüksek sirklerden ortadaki sirkler içinde gelişmiş kaya
buzullarından her ikisi de 2950-3000 m.1er arasında yer almakta ve
moren depolarını örtmektedirler (Foto: 6).
Diğer taraftan, Bingöl Dağı’nda yapıyı oluşturan bazaltların
bol çatlaklı olması, dağda gerek günlük, gerekse mevsimlik sıcaklık
farklarının oldukça belirgin olarak ortaya çıkması, anakayayı oluş
turan bazaltların parçalanmasına ve konjelifraksiyonun aktif biçim
de sürmesine yol açmaktadır. Bu olaylar sonucunda kalderanın
özellikle kuzey ve doğuya bakan dış yamaçları ile sirkler arasındaki
sırtların yamaçları, konjelifraksiyon yamaçları şeklinde ortaya çık
mış olup, bu yamaçlar ile sirkler arasındaki sırtların yamaçları, kon
jelifraksiyon yamaçları şeklinde ortaya çıkmış olup, bu yamaçlar
belirgin diklikler oluşturmaktadırlar. Bu şekilde, günümüzde perig
lasyal süreçlerin aktif bir şekilde devam etmesi, kaldera dış yamaç
larına yerleşmiş sirk duvarlarının hızlı bir şekilde gerileyerek sirk
çukurluklarının bozulmasına yol açmıştır.
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