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ÖZET
K ırşe h ir’in güneydoğusunda, K ızılırm ak kavsinin kuzeyindeki
K esikköprü-Avcıköy köyleri arasında yer alan granitoid kökenli kayaçlar
ç alışm an ın konusunu o lu ştu rm ak tad ır. Bu kayaçlar K retase yaşlı
granitoidden türeyen Eosen karasal depoları içerisinde yer alm aktadır.
Çapları 1 m ile 3-4 m arasında değişen yuvarlak şekilli granit, monzonit vb.
kayaçlardan oluşan bir blok denizi halindeki granitoid kökenli kayaçların
şekil özellikleri ve oluşum süreçleri oldukça ilgi çekicidir. Bu çalışmada
granitoid kökenli kayaçların E osen’den bugüne kadar olan şekillenm e
süreçleri jeolojik ve klim ajeom orfolojik yönden irdelenmiştir. Eosen’deki
uygun iklim koşullarında derin kimyasal ayrışma ürünleri olarak şekillenmiş
olan granitoid kökenli kayaçlar üzerinde günümüz iklim koşullarında fiziksel
ayrışma etkili olmaktadır.
GİRİŞ
Bugüne kadar Kırşehir civarındaki ya da Kırşehir M asifi’ndeki granit
vb. intrüsif kayaçlar jeolojik anlam da bir çok bilimsel çalışm aya konu
olmuştur. Ancak bu kayaçlar jeomorfolojik açıdan fazlaca ele alınmamıştır.
Bu çalışm anın konusunu oluşturan granit, monzonit vb. bloklardan
oluşan granitoid kökenli kayaçlar K ırşehir’in güneydoğusunda, Kızılırmak
kavsinin kuzeyindeki plato sahasında yer alan Kesikköprü ve Avcıköy
arasında bulunmaktadır (Şekil 1). Kısmen küresel bloklar halinde olan bu
kayaçlar (Foto 1) platonun çalışma sahası içerisindeki tepelik kesimlerinde
görülm ektedir. Sözü edilen tepeler batıdan doğuya doğru, O rtatepe,
* A . Ü . D il v e T a r ih -C o ğ r a fy a F a k ü lte si, C o ğ r a fy a B ö lü m ü
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Sivrigüney, Topakgüney, Rışvangüney, Kaya, Ziyaret, Taşlıtepe, Kalender,
Taşlıtepe, Taşpınar Uzungüney ve ikinci bir sıra halindeki Pancarağıl,
Beşiktepe, Karabayır, Kodallı, Atkafası şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 2).

Yukarda belirtilen sahadaki granitoid'kökenli kayaçlardaki kendine
özgü şekillenm eler bizi ana relief üzerindeki iklime bağlı şekillenm eyi
açıklayan klimajeomorfoloji konulu bu çalışmaya yöneltmiştir.

Şekil 2: Kesikköprü- Avcıköy arasının topografya haritası.
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Foto 1: G ran itoid

k ö k e n li k ayaçlard an g e n e l bir g örü n ü ş (K a y a T e p e ).

Jeolojik Özellikler
Çalışm a sahası A nadolu Y arım adası’nın ortasında geniş bir alan
kaplayan Kırşehir M asifi üzerinde yer almaktadır. Bölgede dağlık ya da
tepelik alanlar şeklinde (Şekil l ’deki Baran Dağı ve Ekecek Dağı gibi)
yaygın olarak görülen granitoid, siyenotoid vb. intrüsif sokulumlar masifin
m etamorfik serilerini kesm ektedir. Çalışm a sahasındaki granitoidler de
(Şekil 3) bu tür sokulum ların eseridir. Kesikköprü-Avcıköy arasındaki
granitoid kütlelerindeki granitler gri pembemsi renkli olup iri ortoklas
taneleri görülmektedir.
K ızılırm ak’ın güneyinde yer alan ve oluşum bakım ından çalışm a
sahasındaki granitlerle büyük bir benzerlik gösteren Ortaköy Granitoidi’nin
m ateryali kısm en sialik karakterdeki kabuk m alzem esinin bölüm sel
ergimesiyle, kısmen de kabuk ve manto malzemesinin ergimesiyle oluşan
magmadan meydana gelmiştir (Bayhan 1993). Granitoidlerin yaşı 1/100.000
ölçekli Aksaray H-8 Paftası İzahnam esi’nde Kampanien - M aestrihtiyen
olarak verilmektedir. Sahadaki gözlemlerimize göre ise bol nümmülit fosili
içeren Eosen (Lütesien) denizel transgresif serileri plütonik kayaçları
üzerlem ek ted ir. E osen d en izel serisi içerisin d ek i k u m taşları ve
konglom eraları oluşturan m alzem enin granitoid kökenli olm ası, hatta
kumtaşlarının neredeyse tam amına yakınının granit arenasından oluşması,
granitoidin sahaya yerleşme yaşının Eosen öncesi, büyük bir olasılıkla da
Üst Kretase olabileceğini göstermektedir.
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Kırşehir M asifi’ndeki granitoidlerin sahaya yerleşme yaşı bir çok
araştırm aya konu o lm uştur. K ırşeh ir yöresindeki metamorfiklerdeki
m inerallerden K -A r yöntem i ile yapılan yaş tay in i, plütoniklerin
yerleşme/soğuma yaşını ortalama 70 milyon olarak vermiştir (Erkan-Ataman
1981). Tulluoğlu (1993) da, İç Anadolu Mağmatik Kuşağı’na ait plütonik
kayaçların Üst Kretase-Paleosen’de oluştuğunu belirtmekte ve bazı
araştırmacılara göre bu kayaçlardaki radyometrik yaş tayinlerinin maksimum
95 milyon yıl (Senomaniyen) ile minimum 70 milyon yıl (Kampaniyen)
arasında değiştiğini ifade etmektedir.
Çalışmamızın konusunu oluşturan granitoid kökenli kayaçlar ve granit
ayrışm asıyla oluşan m alzem eden m eydana gelen Eosen karasal depoları
Kesikköprü-Avcıköy arasında geniş bir alan kaplamaktadır (Şekil 3). 1961
yılında basılan 1/500.000 ölçekli jeolojik haritalar ve eski jeolojik
çalışm alarda granit olarak gösterilen bu alan bazı yeni çalışm alarda ise
Eosen denizel (Aksaray H 18 Jeolojik Paftası) ya da Oligo-Miosen karasal
klastik (Toprak 1994) olarak gösterilm iştir. Aynı birim M .T.A. Genel
M üdürlüğü’nce hazırlanan 1/25.000 ölçekli jeolojik haritada (Jeolog Haydar
Kara tarafından hazırlanm ıştır) ise Eosen bloklu karasal depoları olarak
belirlenm iştir. Bu alandaki granitoid kökenli kayaçlardan MTA Genel
M üdürlüğü tarafından yapılan ince kesitlerde, kuvarsm onzonit, kuvarsmonzodiyoritporfir ve siyenit gibi türlerin varlığı da tespit edilmiştir. Raporu
henüz düzenlenmem iş olan haritayı hazırlayan K ara’dan edinilen sözlü
bilgiye göre, formasyon özelliği ve kırmızı renginden dolayı karasal olduğu
anlaşılan bu depolar, Eosen’de granitoidlerden kopan iri bloklar arenalarıyla
birlikte çok kısa m esafelere taşınm ış ya da bulunduğu yerde eğim
doğrultusunda hareket ederek birikmiştir.
Bu form asyonda yaptığım ız incelem elerde çapları 1 m ile 3-4 m
arasında değişen, granit, monzonit vb. kayaçlardan meydana gelen granitoid
kökenli kayaçlar olarak ifade ettiğim iz iri bloklar (Foto 1) ve bu bloklar
arasında, içerisinde kırm ızı renkli killerin yoğun olduğu, kalınlığı kesin
olarak belirlenem eyen granitik m alzem e tespit edilm iştir. Bu litolojik
özelliklere göre de Eosen karasal form asyonunun sahadaki K retase
granitoidlerinden türediği anlaşılmaktadır. Çahşma alanındaki granitoidleri
örten Eosen (Lütesien) nümmülitli denizel depoları, Eosen karasal olarak
tanımladığımız bu birimleri de üzerlemektedir (Foto 2). Buna göre birim Alt
Eosen’de oluşmuştur.
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Foto 2: Nümmülitli Eosen denizel formasyonu Rışvangüney Tepe’nin güneyinde ve
Çalıktepe’de Eosen karasal depolarını uyumsuz olarak üzerlemektedir.
Çalışma sahasında Eosen’den itibaren denizler çekilmiş ve saha gölselkarasal tortulanm a alanı halini alm ıştır. Bu durum O ligosen’den Pliosen
ortalarına kadar belirli dönemler halinde devam etmiş ve sahada PliosenKuatemer geçişinde tektonik hareketler etkili olmaya başlamıştır.
Genel Jeomorfolojik Özellikler
Yörenin başlıca jeom orfolojik birimlerini, kuzeydeki Kırşehir Masifine
ait mermerlerden oluşan dağlık sahalar ve güneydeki Ekecek Dağı granitoid
kütlesi dışında, genel hatlarıyla K ızılırm ak ve ona karışan yan kollar
tarafından derince yarılmış platolar oluşturmaktadır. Çalışma alanı ortalama
yükseltisi 1000-1100 m civarında olan ve K ırşehir Platosu olarak
adlandırabileceğimiz sahada yer almaktadır (Şekil 1).
Gölsel sedimantasyonun Pliosen sonuna kadar devam ettiği bu alanda
iki seviye halinde aşınım yüzeyleri bulunmaktadır. Bunlardan yüksek olanı
(1000-1050 m ’lerde), granitoid kökenli kayaçların da üzerinde bulunduğu
tepelerden Sivrigüney, Topakgüney, Rışvangüney tepelerinde, KesikköprüYürücek arasındaki K arabayır T epe, D evepınar’ın kuzeydoğusundaki
Kalender Tepe’de ve Pliosen tortullarından oluşan Kuzguncuk Tepe ve Toy
T epe’de (Rışvan Köyü kuzeyinde) 1030 m ’ler civarında izlenebilmektedir
(Şekil 2). Pliosen tortullarının bulunduğu alanlarda yüzey yapısal
karakterlidir. Kızılırmak çevresinde yer alan Pleistosen aşınım yüzeylerinde
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yaklaşık 50 m civarındaki bir basamakla ayrılan ve Pliosen tortullarını kesen
bu yüzey Pliosen sonlarına ait olmalıdır. Ayrıca, yukarda adı geçen Eosen
karasal depolarından oluşan tep eleri (Sivrigüney, T opakgüney ve
Rışvangüney vb.) Pliosen çökellerinin metrik olarak çok ince bir şekilde
örtüyor görünm esi, yüzeyin bu kesim lerde kısa süreli bir aşınım la
şekillendiğini göstermektedir. Bununla birlikte yüzeyin granitoid kökenli
kayaçlardan oluşan bu tepeler üzerinde hemen hemen aynı seviyelerde
olm ası ve gelişkin bir yüzeyin parçaları gibi görünmesi bu kesim deki
yüzeyin Pliosen sonlarındaki aşınım dönemiyle kısmen yeniden şekillenmiş
fosil yüzeyler halinde olduklarını düşündürmektedir.
T o pografik, je o lo jik ve jeo m o rfo lo jik v eriler E osen karasal
depolarından oluşan Sivrigüney, Topakgüney ve Rışvangüney tepelerinin
çevresindeki drenaj ağının paleotopoğrafyaya uyduğunu göstermektedir. Bu
tepeler arasındaki vadi yamaçlarında aşınmadan arda kalan ve Eosen karasal
depolarına yamanmış bir halde olan Eosen denizel tortullarının bulunması,
Eosen denizel tortulları tarafından doldurulmuş olan Lütesien öncesine ait
vadilerin yeni drenaj sistem i tarafından tekrar kullanıldığını işaret
etmektedir.
Pliosen aşınım yüzeyleri olarak ifade edilen alanların dışında kalan
sahalarda Kuaterner başlarında 980-900 m ’ler arasında Kızılırmak vadisine
doğru eğim li olarak A lt Pleistosen aşınım yüzeyleri gelişm iştir. Ayrıca
K ız ılırm a k ’ın K u a te rn e r iç e risin d e fark lı z am an lard a y a ta ğ ın ı
derinleştirmesinin kanıtları olan sekiler meydana gelmiştir. Çalışma sahası
içerisinde tabanı 860 m ’de bulunan Kızılırmak kum adalarıyla birbirinden
ayrılan kolların oluşturduğu örgülü bir drenaja sahiptir ve taban genişliği bu
kesimde yer yer 1-1.5 km ’yi bulmaktadır.
Sonuç olarak, sahadaki gölsel-karasal sedimantasyon Pliosen’de sona
erm esiyle bugünkü Kızılırm ak Pliosen sonlarında bölgeye yerleşm iş ve
sahayı şekillendirmeye başlamıştır.
Klimajeomorfolojik Özellikler
Çalışmamızın asıl konusunu oluşturan, granit vb. kayaçlardan oluşan
granitoid kökenli kayaçların K esikköprü-A vcıköy arasında yüzeylenen
Eosen karasal depolarında yer aldığını belirtm iştik. G ranitoid kökenli
kayaçlar ve kil içeriği yüksek granitik malzemeden oluşan Eosen karasal
depoları, Karakuyu K öyü’nün güneybatısından başlayarak R ışv an ’ın
güneyine kadar uzanan, batıdan doğuya doğru sırasıyla, O rta T epe,
Sivrigüney Tepe, Topakgüney Tepe, Rışvangüney Tepe, Kaya Tepe ile
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Avcıköy’ün batı ve güneybatısında Taşlıtepe, Taşpmar Tepe ve Uzungüney
T epe’nin yapısını oluşturm aktadır. Aynı yapıyı bu sıranın güneyindeki
Beşiktepe, Baltepe, Çalıktepe, Ziyaret, Kodallı ve Atkafası Tepe’de de
görmek mümkündür (Şekil 2, 3). Bu depolarda yer alan granitoid kökenli
kayaçların 1 m ile 3-4 m arasında değişen boyutlarda ve küresel şekilli
olması (Foto 1, 3) giriş kısmında da belirtildiği gibi oldukça ilgi çekicidir.
Sahada günüm üz coğrafi koşullarında oluşm ayan bu şekillenm eler,
paleocoğrafik koşullarda gelişmiş olan derin kimyasal ayrışma ürünleridir.
Günümüzde sahada etkin olan fiziksel parçalanmaya rağmen bu kayaçların
bir kısmı hala yuvarlaklığım korumaktadır (Foto 3).

F o t o 3: K ü r esel ş e k illi granit b lok ların d an bir ta n esin in yak ın d an gö rü n ü şü .

Granitoid sokulumlarında, gerek plütonik kayacın soğuması esnasında,
gerekse de daha sonra cereyan eden süreçler altında oluşan çok sayıdaki
dikey ve yatay çatlaklar ayrışm a açısından büyük önem taşım aktadır.
Granitik sokulumlardaki bu çatlaklara bağlı olarak derin kimyasal ayrışma
ile oluştuklarını ya da sahada yaşanmış olan kimyasal ayrışmanın kanıtları
olduklarını düşündüğümüz granitoid kökenli, iri yuvarlak şekilli bu kayaçları
(Foto 1, 3, 5) çalışmamızda, granit, m onzonit vb. kayaçların ayrışmamış
çekirdekleri olarak ifade edeceğiz. Erol (1991) da granitik kayaçlardaki
günlemenin önemini belirterek, bu kayaçlardaki derin günlenme sonucunda,
günlenme küresi merkezinde kalan yuvarlak sert kütleyi ayrışmamış granit
çekirdeği olarak ifade etmiştir. Yalçınlar’a (1985) göre, çok çatlaklı olan
intrüsif taşlardaki alterasyon, bu çatlaklara bağlı olarak yağışlı ılıman ve
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sıcak bölgelerde (tropikal) daha çabuk ve daha geniş ölçüde olmaktadır.
Aynı şekilde Uzun (1995) da, Uludağ’da tor oluşumu ile ilgili çalışmasında
granitler üzerindeki çatlakların önemini vurgulamıştır.
G ranitoid kökenli kayaçların içerisinde bulunduğu Eosen karasal
depoları üzerine Lütesien denizel tortullarının transgresif olarak gelm esi
(Şekil 3, Foto 2), bu depoların oluşum u için daha genç olabilm eleri
ihtim alini ya da K uaterner içerisinde derin bir granit ayrışm ası ile
oluşabileceği düşüncesini ortadan kaldırm aktadır. Ayrıca, Eosen karasal
depoları sırasıyla, Eosen Denizel (Lütesien), Oligo-M iosen, Üst M iosenPliosen ve Pliosen dönemlerine ait form asyonlar tarafından üzerlenm iştir
(Şekil 3) . Eosen karasal depoları üzerindeki bu örtü formasyonlar sahadaki
alansal tortulanm anın tamamen sona erdiği, Üst Pliosen hatta Kuaterner
aşınım döneminde sıyrılm ıştır. D iğer bir deyişle, Eosen’den K uaterner’e
kadar granitoid kökenli kayaçlar büyük oranda atmosferik olaylara doğrudan
maruz kalm amıştır. Bunun sonucu olarak, Eosen karasal form asyonunun
Eosen’deki elverişli iklim koşulları etkisinde, granit ayrışma malzemesi ve
granitoid kökenli kayaçlardan oluşan karasal depolar halinde geliştiği
anlaşılmaktadır.
Eosen karasal depolarında yüzeyin altında da ayrışmamış granitoid
çekirdekleri gözlenmektedir. Bu da, E osen’deki derin kimyasal ayrışm a
etkisiyle oluşan çekirdeklerin, çekirdek dışındaki ayrışma m alzem esinin
(lateritik karakterli topraklar) oluşturduğu çimentoyla kalın karasal depolar
halini aldığını gösteren en önemli kanıttır. Örneğin Kaya Tepe’de su kuyusu
açmak amacıyla birkaç metre derinliğinde kazılan çukurlarda ve bazı vadi
yam açlarındaki kesitlerde yüzeydeki yapının görülm esi (granitoid
çekirdekleri ve kırmızı killi granitik malzeme), toprak oluşumunun kesintisiz
uzun bir zaman boyunca devam etm esinin yanında, sahada gelişmiş olan
kimyasal ayrışma malzemesinin yine aynı dönem içerisinde büyük oranda
otokton olarak kalmadığını göstermektedir. Başka bir anlatımla; oksidasyon
etkisinden epey uzak olan yüzeyin altında da kırmızı killerin görülmesi, ilk
günlenme malzemesinin süpürülerek kısa mesafede birbirine karışmış bir
halde yeniden depolandığını ortaya koymaktadır. Bu özellik de formasyonun
Eosen’de Kretase granitoidinden türemiş oluğu tezini desteklemektedir.
Bir sahadaki fosil topraklar, o sahanın geçmişteki ikim koşulları
hakkında bilgi vermektedir (Erinç, 1969). Eosen karasal depolarında kırmızı
renkli killerin varlığı günümüzden farklı iklim koşullarının yaşandığının bir
göstergesidir. Kırmızı renkli killerden oluşan lateritlerin bugün dünya
üzerinde sıcak-nem li iklim şartlarının hüküm sürdüğü tropikal alanlarda
görüldüğü bilinmektedir (Çağlar, 1958; Ergene 1972; Erinç, 1968; İzbırak,
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1979; M ater, 1986; Atalay 1989; vd.). Lateritleşm e olayında topraktaki
bazlarla birlikte silis yıkanm akta ve geriye demir ve alüm inyum oksitce
zengin kırm ızı renkli killi m alzem e kalm aktadır (Atalay, 1989). E rol’a
(1991) göre de, kırmızı killer sürekli yüksek sıcaklık ve nem etkisiyle
tropikal iklim şartları altında oluşmaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışma
alanındaki lateritik karakterli paleosoller, E osen’de sıcak-nem li iklim
koşullarının hüküm sürdüğünü göstermektedir.
Bütün bu verilerden, çalışma alanındaki granitoid kökenli kayaçlar ve
lateritik malzemenin Eosen’in sıcak-nemli iklim şartlarının bir ürünü olduğu
sonucuna varılır.
Bugünkü iklim koşulları altında ise sahada etkili olan fiziksel ayrışmaya
bağlı olarak granitoid kökenli kayaçlarda önemli ölçüde parçalanm alar
meydana gelmektedir (Foto 4, 5). Mevsimlik ve günlük sıcaklık farklarına
bağlı olarak buz çatlatm aları, granüler dokuda olan bu kayaçlardaki
minerallerin farklı ısınıp soğumaları, gün içerisinde sıcaklığın yüksek olduğu
saatlerde kayaçlarda oluşan genleşme ve ardından soğumayla meydana gelen
soğum a ve hatta kayaçlar üzerinde tutunan kara yosunları ve likenlerin
etkisiyle de kayaçlarda parçalanmalar olmaktadır.
K ayaçlarda silis ve alüm inyum silikat oranı arttıkça taşların rengi
açılmakta ve dirençleri de fazlalaşmakta, koyu renkli minerallerde ise kalkosodik bileşiklerin oranı yükseldiği için kimyevi yoldan alterasyonu çabuk ve
hızlı olmaktadır (Yalçınlar, 1985). Ancak, yıllık ortalama yağış tutan 377.8
mm olan Kırşehir çevresinde (Tablo 1) kimyasal ayrışmadan çok, termik
nedenlere bağlı olarak, fiziksel ayrışma ve fiziksel parçalanm a ön plana
çıkmaktadır (Foto 4 ,5 ).

AYLAR

1

II

III

IV

v

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Y ıllık

Y ağış (mm)

49.6

37.6

39.0

40.0

45.4

34.1

6.0

4.0

11.4

24.2

36.1

50.4

377.8

Tablo 1: Kırşehir’de aylık ortalama yağış miktarları.
Sahada görülen fiziksel parçalanm aya bağlı olarak büyük granit
çekirdeklerinin yarıdan fazlasının iki ya da daha fazla parçaya ayrıldığı
görülm üştür. Hatta yöre halkı çapı 3 metreyi bulan bir granit kütlesinin
parçaları birbirinden uzaklaşmamış bir halde adeta bıçakla ikiye ayrılmış
gibi parçalanm ış olm asına “taşa yıldırım düşm üş” şeklinde bir anlam
verm eye çalışm ıştır (Foto 4). Arazi yüzeyine dağılmış haldeki 5-10 cm
büyüklüğündeki taşların ise fiziksel ayrışmanın ilerlemesine bağlı olarak
oluştuğu anlaşılm aktadır. Yüzeye dağılmış olan bu taş parçaları sahada
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yaşanan fiziksel ayrışmanın önemini ortaya koymaktadır. Ayrışmamış granit
çekirdeklerinin
olduğu
sahada
granit
arenası oluşum u pek
görülm em ektedir. Aynı büyük çekirdek kütlesinin parçalarının kırılm a
yüzeyleri ve kenarlarındaki yuvarlaklaşma, bu parçalanmanın uzun bir süre
önce oluştuğunu göstermektedir. Bu kütlelerin çekiçle dahi zor kırılabilir bir
sertliğe sahip olm aları da bu durumu açıklar niteliktedir. Yeni oluşan
parçalanmalarla ortaya çıkan taze yüzeyler dış yüzeye göre daha açık renkli
olup, m ineralleri çok iyi seçilebilmektedir, kırılma yüzeyinin kenarları ise
oldukça keskindir (Foto 5).

Foto 4:

F iz ik s e l parçalan m a n e d e n iy le ortasın d an ik iy e ayrılan bir granit b lo ğ u n u n

ya k ın d a n g ö r ü n ü şü . Y ö r e h alk ı bu p a rça la n m a y a “ taşa y ıld ır ım d ü şm ü ş” şe k lin d e bir
a ç ık la m a g e tir m e y e ç a lışm ıştır .

Granit çekirdeklerindeki yeni şekillenmeyi daha iyi açıklayabilmek için
sahanın, yağış, sıcaklık, enerji bilançosu durumu ve don olaylı günleri
incelenm iştir. Kırşehir meteoroloji istasyonunun 62 yıllık verilerine göre
K ırşehir’in yıllık ortalama yağış miktarı 377.8 m m ’dir (Tablo 1). Ç içek’in
(1995) Thornthwaite metoduna göre yaptığı incelemede, Kırşehir’de kurak
dönem haziranda başlayıp ekim ayında -sona erm ekte (5 ay) ve nemli
koşullar 3 ay sürmektedir. Yine bu çalışmaya göre, Yıllık su açığı 383 mm,
yıllık potansiyel evapotranspirasyon 599 mm olan Kırşehir’in iklim tipi D
B ’, s b ’3 sembolleriyle ifade edilen, yarıkurak, birinci dereceden mezotermal,
kış mevsiminde orta derecede su fazlası olan ve denizel şartlara yakın iklim
tipine girm ektedir. Ancak, Coutagne (1954) yağış karasallığı formülüne
(Akman 1990) göre, yağışın büyük bir kısmı kış ve ilkbahar mevsiminde
düşen K ırşehir’in ikliminin yağış bakım ından karasal olm adığı, Daget
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(1968) sıcaklık karasallığı formülüne (Akman 1990) göre de, çok belirli
karasal bir iklimin olduğu ve bu iki formül sonucunda bulunan değerlerin
global karasallığa uygulanm asıyla K ırşehir’in kuvvetli karasal iklim
tasnifine girdiği belirlenmiştir.

Foto 5:

S ah ad a te sp it e d ile b ile n en b ü y ü k b lo k T o p a k ta ş adı ile tanınan R ışv a n

K ö y ü g ü n e y in d e k i bu granit b lo ğ u d u r. Ö n d e is e k ırılm a y ü z e y i v e k e sk in kenarları
ile y e n i p a rça la n d ığ ı a n la şıla n bir gran it b lo ğ u g ö r ü lm ek te.

Bu yağış verileri ve ayrıca ayrıntılı bir şekilde bahsedilecek olan
sıcaklık değerleri, sahada genel olarak kimyasal ayrışmadan çok fiziksel
ayrışm anın etkin olduğunu gösterm ekte, ancak kayaçlarda belirgin bir
eksfoliasyon oluşumu görülmemektedir.

AYLAR

I

n

ffl

IV

V

VI

vn

VIII

IX

X

XI

XII

Yıllık

En Yük. Sıc.

19.0

20.6

28.0

30.5

34.5

36.0

38.6

39.4

35.9

33.6

26.2

19.9

39.4

Ort. Yük. Sıc.

4.4

6.4

11.0

17.0

21.8

25.9

29.2

29.6

25.6

19.9

13.0

6.9

17.6

Ort. Sıc.

-0.3

1.3

5.0

10.6

15.4

19.5

22.8

22.5

17.9

12.0

6.3

2.0

11.3

Ort. Düş. Sıc.

-4.4

-3.1

-0.5

4.2

8.4

11.9

15.2

15.0

10.8

5.5

1.1

-0.2

5.2

En Düş. Sıc.

-28.0

-25.4

-21.8

-7.7

-1.4

3.4

5.1

5.0

-1.2

-6.6

-21.5

-24.3

-28.0

Tablo 2:

K ır şe h ir ’d e o rtalam a, e n d ü şü k v e en y ü k se k sıcak lık lar.
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K ırşehir’in sıcaklık verilerine bakıldığında (Tablo 2), sıcaklıkların
karasallığın etkisiyle m evsimler ve aylar arasında, en yüksek, ortalam a
yüksek, ortalam a, ortalama düşük ve en düşük sıcaklık değerlerinde büyük
farklılıkların olduğu dikkati çekmektedir. Kayaçların fiziksel ayrışmasında,
sıcaklığın -0.1 °C ve altında olduğu aylar ve günler daha büyük önem
taşım aktadır. Bu durum kayaçlardaki buz çatlatm ası açısından oldukça
önem lidir. Suyun donm a ile genleşm esi kayaçların parçalanm asına ve
dağılmasına neden olur. Suyun donarak buz haline gelmesiyle hacmi 1/11
oranında genişler ve cm2 ye 150 kg civarında bir basınç yapar (Ergene
1972). Suyun donma-çözülme olayının sürekli tekrar etmesiyle kayaçlardaki
yarık ve çatlaklar kayaçların zamanla parçalanarak dağılmasına yol açar.
O rtalama düşük sıcaklıklara bakıldığında (Tablo 2), aralık (-0.2 °C),
ocak (-4.4 °C), şubat (-3.1°C) ve mart (-0.5 °C ) aylarında sıcaklığın
genleşme-soğuma ve buz çatlatması açısından elverişli bir durum yarattığı
görülür. Bu aylar içerisinde ortalama düşük ve ortalama yüksek sıcaklıklar
arasında en fazla sıcaklık genliğine 11.5 °C ile mart ayında rastlanır. Bir
başka deyişle, ortalama düşük ve ortalama yüksek sıcaklıklar bazında aynı
ay içerisinde sıcaklıkların -0.5 °C ile 11.0 °C arasında seyretm esi, bu
sıcaklık farkının kayaçlarda önemli ölçüde genleşm e-soğum a ve kayaç
çatlaklarındaki suda donma-çözülme olacağının bir göstergesidir.
Ortalam a düşük ve ortalama yüksek sıcaklıklar (Tablo 2) da yılın 4
ayında kayaç çatlaklarındaki sularda aynı gün içerisinde donm a ve
çözülmenin etkili olabileceğini göstermektedir. Aynı durum için en düşük ve
en yüksek sıcaklıklara bakıldığında, en düşük sıcaklıkların -0.1 °C nin
altında olduğu ayların -1.2 °C ile eylülde başladığı ve -1.4 °C ile mayısta
sona erdiği görülür. Kırşehir’de bu 9 ay içerisinde en düşük sıcaklık değeri 28 °C ile ocak ayında (6.01.1942) yaşanmıştır. En düşük sıcaklıkların donma
noktasında olduğu aylar içerisinde en yüksek sıcaklık farkı 49.8 °C ile mart
ayında görülür. Bir ay içerisinde sıcaklığın 49.8 °C lik bir amplitüde sahip
olabilm e o lasılığı kayaçlardaki ani ısım a Ve soğum aları daha iyi
yansıtm aktadır. O rtalam a yüksek ve ortalam a düşük sıcaklıkların yıl
içerisindeki amplitüdü 34.0 °C iken, en yüksek ve en düşük sıcaklıklarda bu
değer 67.4 °C olarak görülm ektedir. Bir başka deyişle, K ırşehir’de
sıcaklıkların yıl içerisinde 67.4 °C’lik bir sıcaklık amplitüdü içerisinde -28.0
°C ile 39.4 °C arasındaki değerlerde seyredebilme olasılığı bulunmaktadır.
Kayaçların fiziksel ayrışmasında etkili olan ortalam a sıcaklıklar, en
yüksek ve en düşük sıcaklıklarda oluğu gibi kolayca ifade edilememektedir.
Aynı gün içerisinde ya da aynı ay içerisinde sıcaklıklar donma noktasının
altın a d ü şe b ild iğ i halde bunu o rta lam a sıc a k lık lard a doğrudan
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görememekteyiz. Bu nedenle yine ortalama olmakla birlikte saat 07, 14 ve
21 deki gün içerisindeki sıcaklıklara bakmak faydalı olacaktır.

AYLAR

I

n

m

IV

V

VI

vn

Vffl

IX

X

XI

xn

Yıl.

Saat 07 deki Ort. Sıc

-2.8

-1.8

1.0

6.6

12.1

16.1

18.6

17.7

12.8

7.1

2.3

-0.6

7.4

Saat 14 deki Ort. Sıc

3.1

5.2

9.6

15.5 20.3

24.4

28.1

28.3

24.4

18.7

11.9

5.6

16.3

Saat 21 deki Ort. Sıc.

-0.8

1.0

4.7

10.2 14.4

18.6

22.3

22.0

17.2

11.1

5.5

1.3

10.6

Tablo 3:

K ır şe h ir ’d e saat 0 7 ,1 4 v e 2 1 ’ d e k i o rtalam a sıcak lık lar.

Tabloya bakıldığında (Tablo 3), saat 07 deki ortalam a sıcaklıklar,
aralık, ocak ve şubat aylarında donma noktasının altında iken, bütün ayların
saat 14 deki ortalam a sıcaklıkları donm a noktası üzerinde, saat 21 deki
ortalama sıcaklıklar ise sadece ocak ayında donma noktasının altındadır. Bu
verilere göre, aralık, ocak ve şubat aylarında sabah saatlerinde don olayı
etkisinde kalan yeryüzü ve kayaçlar öğle saatlerinde don olayı etkisinden
uzaklaşmış görülmektedir. Örneğin şubat ayında aynı gün içerisinde saat 07
de -1.8 °C olan hava sıcaklığı saat 14 de hızla donma noktasının üzerine
çıkmakta ve saat 21 de 1.0 °C ye düşmektedir. Ocak ayında ise durum daha
ilginçtir. Bu ayda saat 07 de -2.8 °C olan ortalama sıcaklık, saat 14 de 3.1 °C
ye yükselip donm a noktası üzerine çıkm akta, saat 21 de ise -0.8 °C ’lik
sıcaklık değeri ile yeniden donm a noktası altına inmektedir. Böylece,
Kırşehir’de kış aylarında aynı gün içerisinde yeryüzünde donma-çözülme ve
ardından tekrar donma olayının ard arda yaşanabileceği görülmektedir.
Som dokulu çıplak granitik kayaçların ısıya karşı toprakla aynı tepkiyi
göstermeyeceği bilinmekle birlikte, fiziksel parçalanma konusunda toprak
sıcaklığına bakmak da faydalı olacaktır (Tablo 4). 5 cm ’deki ortalama toprak
sıcaklığı ölçümleri bütün aylarda donma noktasının üzerindedir. 5 cm ’deki
en düşük toprak sıcaklıklarında ise ekim başından itibaren mart sonuna
kadar toprağın donm a olasılığı bulunm aktadır. Toprak sıcaklığındaki bu
durum, granitik kayaçlarda fiziksel ayrışmada, kayaç içindeki minerallerin
birbirine göre farklı ısınıp soğumaları, kayaçlarda genleşme-soğuma ve buz
çatlatmasının etkin olduğunu bir kez daha göstermektedir.

82

UĞUR DOĞAN

AYLAR

I

n

m

rv

V

VI

VII

VIII

Ort. Top.Ost. Min. Sıc

-5.5

-4.2

-1.7

2.8

6.5

10.3

13.5

En Düş. Top.Ost. Min. Sıc

-25.3

-27.6

-23.8

-9.8

-5.5

0.3

Ort. 5 cm Toprak. Sıc.

1.4

2.9

6.8

13.4

En Düş. 5 cm Toprak. Sıc.

-11.0

-9.0

-5.3

0.0

3.2

Tablo 4:

X

XI

xn

Yıllık

13.0 8.7

3.7

-0.7

-3.2

3.6

4.0

1.7

-2.4

-11.2

-15.6

-22.3

-27.6

19.4 24.6

28.3

27.8 22.1

13.9

7.3

3.0

14.2

10.0

15.0

13.5 4.7

-1.7

-0.7

-9.6

-11.0

IX

K ır şe h ir ’d e toprak ü stü v e 5 c m ’d e k i toprak sıca k lık la rı.

G üneş ışınlarının geliş açısı ve güneşlenm e süresi bir yerdeki
güneşlenm enin şiddetini gösterm esi bakım ından önem lidir, irse .Exe
program ına göre hazırlanan (Sezer 1994) tabloda (Tablo 5) 39° 09' N
enlem inde 1007 m yükseltide bulunan K ırşehir istasyonunda güneş
ışınlarının geliş açısı 28° 06' (21 Aralık) ile 74° 00' (21 Haziran) arasında
değişmektedir. Bu duruma göre araştırma alanına güneş ışınları yıl içerisinde
46° 54 'lik bir farkla gelmekte, buna bağlı olarak da yaz ve kış dönemleri
arasında alman radyasyon miktarı değişmektedir.
Kırşehir’de atmosfer dışında yatay yüzeye gelen yıllık ortalama güneş
enerjisi 679.2 cal/cm2 -gün kadardır. Bu değerler yıl içerisinde 329.9 cal/cm2
-gün (aralık) ile 998.7 cal/cm2 -gün (haziran) arasında gerçekleşir. Ancak,
bilindiği gibi atmosfer dışına gelen enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşamaz.
Bir kısm ı atm osferi geçerken atm osfer katlarında gazlar ve bulutlar
tarafından tutulur. K ırşehir’de bu tutulmanın yıllık oranı ortalama % 54
civarındadır. Bu oran aralık ayında % 62.5, temmuz ayında ise % 45 dir.
Ortalama yansıtma oranı % 20 olarak alındığında (albedo), absorbe edilen ısı
miktarının yıllık ortalaması 248.4 cal/cm2-gün, temmuz ayı ortalaması 407.9
cal/cm2-gün ve aralık ortalam ası 98.5 cal/cm 2-gündür. Bu verilere göre
yazdan kışa geçerken ısının yaklaşık olarak % 76 oranında azaldığı görülür.
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AYLAR

Qag

H

GgünS

Qg

Qab

ER

BLC

OCAK

369.6

29.2

3.18

135.8

108.1

101.0

7.1

ŞUBAT

548.9

36.3

3.42

203.8

162.3

103.7

58.6

MART

669.7

47.0

4.54

263.5

209.8

116.9

92.9

NtSAN

849.8

59.2

5.42

340.6

271.2

120.6

150.6

MAYIS

929.2

69.8

7.12

396.5

315.7

127.6

188.1

HAZİRAN

998.7

74.0

10.0

489.0

389.4

155.5

233.9

TEMMUZ

939.8

72.7

12.06

512.3

407.9

158.6

249.3

AĞUSTOS

844.9

65.4

11.36

466.8

371.7

186.2

185.5

EYLÜL

724.8

54.2

9.54

387.0

308.2

181.7

126.5

EKİM

537.0

42.1

7.0

253.0

201.5

151.0

50.5

KASIM

408.4

32.3

4 48

171.2

136.3

124.8

11.5

ARALIK

329.9

27.6

3.24

123.7

98.5

104.0

-5.5

YILLIK

679.2

50.8

7.0

311.9

248.4

136.0

112.4
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Tablo 5: Kırşehir’de radyasyon ve güneşlenme özellikleri Qag: Atmosfer
dışına gelen solar enerji(cal/cm2-gün), h: Güneş ışınlarının geliş açısı
(derece/daika), GGünS: Gerçek güneşlenme süresi (saat/dakika), Qg:
Yeryüzüne ulaşan solar enerji (albedo %20, cal/cm2-gün), Qab: Absorbe
edilen solar enerji (% 80,cal/cm2-gün), ER: Yer radyasyonu (cal/cm2-gün),
BLC: Solar enerji bilançosu (cal/cm2-gün).
Kırşehir’in yıllık ortalamada efektif yer radyasyonu ile kaybettiği enerji
tutarı 136 cal/cm 2-gün civarındadır. Bu veriden yıllık ortalamada absorbe
edilen güneş enerjisinin % 54.5’inin efektif yer radyasyonu ile kaybedildiği,
% 4 5 .2 ’sin in (112.4 cal/cm 2-gün) ise yeryüzünde alıkonulduğu
anlaşılm aktadır. Bir başka anlatım la, K ırşehir’in yıllık ortalam a enerji
bilançosu pozitif olarak kapanmakta ise de yıl içinde aralık ayında absorbe
edilen solar enerjinin az olması nedeniyle aralık bilançosu -5.0 cal/cm2-gün
ile n e g a tif k ap anm akta, diğer kış a y ların d a ise dengeye yakın
seyretmektedir. Ancak, albedo oranının sabit tutulması nedeni ile yüzeyin
karla örtülü olduğu günler göz ardı edilmiştir. Bu nedenle yüzeyin karla
kaplı olduğu diğer kış aylarındaki kar örtüsünün albedoyu artıracağı göz
önüne alındığında, bu aylarda da enerji bilançosunun negatif kapanması
kuvvetle m uhtemeldir. Sonuç olarak, K ırşehir’in enerji bilançosunda kış
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aylarında absorbe edilen enerjiye göre yer radyasyonunun yüksek olması
sahada bu aylarda fiziksel ayrışma ve parçalanmanın daha etkin olduğunu
işaret etmektedir.
Kayaçların fiziksel ayrışmasını doğrudan etkileyen don olaylı günlere
bakıldığında (Tablo 6) ise yılın ortalama 96.8 gününde don olayı yaşandığı
tespit edilir. Eylül ayının 29. günü başlayan don olaylı günler 10 mayısa
kadar sürmektedir. Buna göre Kırşehir’de 251 gün don olasılığı vardır. Bir
başka anlatımla, yılın % 68.8 de, yani yılın 2/3’sine yakın bir kısmında don
olayı yaşam a ihtimali bulunm aktadır. Don olaylı günlerin % 65.6’sı ise
aralık, ocak ve şubat aylarında gerçekleşmektedir.

AYLAR

I

n

ffl

IV

V

VI

vn vra

IX

X

XI

XII

Yıllık

Don Olaylı Gün Sayısı

24.1

19.4

15.3

4.0

0.0

-

-

0.0

2.5

11.3

20.0

96.8

-

Tablo 6: Kırşehir’de don olaylı günler sayısı.
Bazı iklim elemanları incelendiğinde sonuç olarak, granüler dokulu bu
kay açlard ak i m in erallerin farklı ısınıp so ğum asının, başta hava
sıcaklıklarının gün içerisindeki değişimine bağlı olmak üzere kayaçlarda
genleşme - soğumanın çok kısa aralıklarla gerçekleşebilmesinin ve özellikle
de kış-bahar aylarında kayaç çatlaklarındaki suyun sık sık donup
çözülebilmesinin mümkün olduğu, bunun sonucunda da granitoid kökenli
kayaçların fiziksel parçalanm ası için elverişli bir ortam ın bulunduğu
görülmektedir.
Bunların dışında kayaçlar üzerinde tutunan çeşitli türdeki kara yosunu
ve likenlerinde kayaçların parçalanmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle kayaçlar üzerinde çoğunlukla kuzeye bakan yamaçlarda adeta örtü
halinde olan kara yosunlarının kökleri ve salgıladıkları asit vasıtasıyla kayaç
çatlaklarının genişlemesinde önemli rol oynadıkları düşünülmektedir. Çeşitli
bilimsel eserlerde (Gılluly ve diğ. 1959; M onkhouse 1966; Erinç 1969;
Ergene 1972; İzbırak 1979; Chong 1996) de kayaçların ayrışması üzerinde
kısmen yosun ve likenlerin de etkili olduğu vurgulanm ıştır. Ayrıca bu
alandaki bazı kaya türleri üzerinde genişliği 15-20 cm ve derinliği 10 cm yi
bulan ve içlerinde bazı liken türlerinin yaşadığı oyuk lapyalarına benzeyen
oluşumlar tespit edilmiştir.
Sonuçlar
Kesikköprü-Avcıköy arasındaki Alt Eosen karasal depoları içerisinde
yer alan blok denizi halindeki yuvarlak şekilli granit, monzonit vb kayaçlar,
sahaya Üst Kretase’de yerleşmiş olan granitoidden türemiştir.
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Alt Eosen karasal depolarının Lütesien (Orta Eosen) nüm mülitik
denizel transgresif serileri ile üzerlenm esi bu kayaçların Alt Eosen’de
şekillendiğini gösterm ektedir. Alt Eosen karasal depolarında, granitoid
kökenli kayaçlar arasında bulunan oldukça kalın, kırmızı renkli lateritik
karakterli topraklar, Alt Eosen’de yaşanmış olan sıcak-nemli iklim şartlarını
işaret etm ektedir. Buna göre, granitoid kökenli kayaçlar, Alt Eosen’deki
sıcak nemli iklim şartlan altında Kretase granitoidi üzerinde yaşanan derin
kimyasal ayrışma ile meydana gelmiştir. Ayrışmamış çekirdekler halindeki
granitoid kökenli kayaçların ve kırm ızı renkli lateritik killerin birbirine
karışmış bir halde çok kalın depolar oluşturması, granitik kimyasal ayrışma
malzem esinin büyük ölçüde otokton olarak kalm adığını göstermektedir.
Böylece Lütesien transgresyonuna kadar ayrışm a m alzem eleri kısmen
otokton olanların dışında kısa mesafelere taşınarak granitoid bloklu Eosen
karasal depolar halinde birikmiştir.
Granitoid kökenli kayaçlarda, günümüzde Kırşehir çevresinde hakim
olan karasal iklim koşulları altında termik nedenlere bağlı olarak önemli
ölçüde fiziksel parçalanma meydana gelmektedir. Sahadaki mevsimlik, aylık
ve günlük sıcaklıkların donma noktası civarında olduğu zamanlarda kayaç
çatlaklarındaki sularda sık sık tekrar eden donma ve çözülmeyle oluşan buz
çatlatm ası kayaçların fiziksel olarak parçalanm asında en önemli etken
olmaktadır. Bunun yanında granüler dokudaki bu kayaçlardaki minerallerin
farklı ısınıp soğum a özellikleri, sıcaklıkların gün içerisindeki değişimine
bağlı olarak kayaçlarda meydana gelen genleşme-soğuma ve karayosunu ve
liken gibi bitkilerin kökleri ya da salgıladıkları organik asitler de bu süreçte
etkili olmaktadır.
Granitoid kökenli bazı kaya türleri üzerinde görülen oyuk lapyalarma
benzeyen oluşum lar ve bunların oluşum süreçleri ayrı bir çalışma konusu
olarak detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.
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