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Öz: Antropojenik Jeomorfoloji, doğrudan (direct) insanın neden olduğu olaylarla yeryüzünde üretilir. Bu şekilde,
nispeten belirgin olma eğilimindedir ve sık sık bilerek ve kasten oluşturulur. Bunlar; inşaat, yetiştiricilik, otlatma ve
bahçıvanlık gibi tarımsal faaliyetler; oluşan yeni kraterler yani bomba çukurlarıyla askeri faaliyetler; maden ve taş
ocakçılığı gibi maden kazıları; baraj yapımı gibi hidrolojik girişimler gibi olaylar sonucu üretilen insan yapımı
şekillerdir. Yerşekilleri sıklıkla zorca tanınan dolaylı (indirect) antropojenik olaylarla da üretilir. Çünkü bu olaylar, yeni
birinin operasyonu yerine doğal süreçlerin hızlanması eğilimine dahil olurlar. Bunlar, insan faaliyetleriyle ilgili
yanlışlıkla getirilen doğal çevre değişimlerinden meydana gelir. Kesmeyle, buldozerle, yakarak ve otlama ile hareket
ettirilen ya da biraz değiştirilen arazi örtüsünün, sedimantasyon ve aşındırma oranlarını insanlar hızlandırırlar. Ancak
insanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra, gerek kırsal ve gerekse kentsel ortamlarda yaşamını sürdürür. Akarsu
boylarını ve kıyıları kullanır. Sanayi Devriminden sonra ise, hızla artan yeni icatların yanısıra, yeni dünyaların yani yeni
mekânların keşfine çalışır. Bunu yaparken; yer yer yine keyfine göre hareket etme lüksünü sürdürür. İnsan faaliyetlerine
bağlı jeomorfokronolojik yıkımlar, çevremizde hızla artmaktadır. İnsanoğlu artık; korunma, koruma, kullanma dengesini
sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir volkan patlamasından ya da depremden nasıl korunacak; bazı sahaları koruma
altına alacak ve jeopark, jeosit, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı oluşturacak; sonuncusunda da bir ovayı,
bir platoyu ya da dağı nasıl kullanacak, tüm bunları öğreniyor. Yalnız bunları öğrenirken yer yer hatalı ve yer yer de
olumlu davranışlarla yaşadığı ortamı biçimlendiriyor. Bu olumlu ve hatalı davranışları yaparken; doğa ile konuşan ve
onun derdini anlayan bir doğa doktoru nizamıyla yapılan projeler, makaleler, kitaplara rağmen; bazen de umursamıyor
ve Dünya’nın Jeomorfokronolojisi’ni farkında olmadan silmeye çalışıyor. Halbuki bunların birer bilimsel miras
olduğunun, bazen tüm oluşturduğu kurullarda, yüzlerce sempozyum, konferans, çalıştaylarda bilim insanlarının çağrı ve
çığlıklarına rağmen kısmen farkında bile olmuyor...! Kısaca; tarihlendirme ölçütlerinin ve jeomorfolojik depoların
kısmen ve tamamen ortadan kaldırılması, örneğin akarsu vadilerinde düzenlemeler yapılması ve akarsu profilinin
neredeyse silinmesi, örtü depolarının süpürülmesi ve tahrip edilmesi, fosil yataklarının harap ve tahrip edilmesi, fayların,
aşınım yüzeylerinin ve birikim yüzeylerinin, göl taraçaları, kıyı taraçaları ve akarsu taraçaları ve bunların depolarının
yok edilmesi ve taraçaların insan kullanımına açılması, hatta mağara çökellerinden sarkıt ve dikitlerin tahrip edilerek
koparılması buradaki ele alınacak konu ve örneklerin özünü oluşturuyor.
Anahtar Kelimeler: Antropojenik jeomorfoloji, antroposen, jeomorfokronoloji, insan faaliyetleri, Türkiye.
Abstract: Anthropogenic geomorphology, is produced by directly on the earth where human events caused. In this way,
it tends to be relatively significant, and often deliberately and intentionally created by human. These are as a result of
manmade shapes produced such as; agricultural activities like construction, farming, grazing and gardening; military
activities with new craters that formed the bomb pit; mine excavation like quarry stone and mining; hydrological events
like dam construction initiatives. Landforms are often difficult recognized indirect is produced in the anthropogenic
events. Because of these events, they tend to include the acceleration of natural processes instead of the new one
operation. These occur from accidental changes of the natural environment on human activity. The human are an
accelerate their rate of sedimentation and erosion by cutting, a bulldozer, burning and grazing moved or slightly modified
land cover. But after the man settled down the their sedentar life, he need to survive and resume his life in both rural and
urban environments. To use along riversides and coastal regions. After the Industrial Revolution, as well as the rapidly
growing new inventions, works to the discovery of the new world that is new location. When I do this; still maintains the
luxury of moving from place to place at according his willings. Geomorphochronological destructions due to human
activities are increasing rapidly around all of us. Mankind now is trying to work the conservation, protection and usage
balance. Therefore, he learns how to be protected a volcanic eruption or from earthquakes and will create some protected
areas and geoparks, geosite, national parks, nature parks and naturel conservation areas; how to use of a plain, a
mountain, a plateau or them all at the end. But when he is learning all those with negative and positive behaviors as the
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same time shaping the environment. When he is doing these positive and misconduct behaviours; speaking with nature
and the nature of the projects carried out by a doctor who understands his troubles regulations, articles, despite the book;
sometimes also don’t care and is trying to erase the world's geomorphochronological signs unwittingly. However,
whether they are a scientific heritage, sometimes to create all foundations, hundreds of symposiums, conferences,
workshops, despite the calls and screams of scientists partly not even release ...! In this paper, it shortly constitutes the
essence of the subject for example dating criteria and partially or completely eliminate the geomorphological deposits,
for examples; making arrangements in river valleys and almost erased the stream profile, swept and destruction of
denudational covered deposits, destruction and destruction of fossil beds, faults, erosion surfaces and accumulation
surface of the lake terraces, coastal terraces and river terraces and the destruction of their storage and use of open the
terraces from the people, even cut off by the destruction of stalactites and stalagmites in the cave sediments.
Keywords: Antrophogenic geomorphology, Antrophocene, Geomorphochronology, Human activities, Turkey.

1. Giriş
Antropojenik jeomorfoloji, doğrudan (direct) antropojenik olaylarla yeryüzünde üretilir. Bu şekilde,
nispeten belirgin olma eğilimindedir ve sık sık bilerek ve kasten oluşturulur. Bunlar; inşaat, yetiştiricilik,
otlatma ve bahçıvanlık gibi tarım, oluşan yeni kraterler yani bomba çukurlarıyla askeri faaliyetler, maden ve
taş ocakçılığı gibi maden kazıları, baraj yapımı gibi hidrolojik girişimler gibi olaylar sonucu üretilen insan
yapımı şekillerdir (Goudie, 2010). Diğer taraftan, Goudie satırlarına şöyle devam ediyor: Yerşekilleri sıklıkla
zorca tanınan dolaylı (indirekt) antropojenik olaylarla da üretilir. Çünkü bu olaylar, yeni birinin operasyonu
yerine doğal süreçlerin hızlanması eğilimine dahil olurlar. Bunlar, insan faaliyetleriyle ilgili yanlışlıkla
getirilen doğal çevre değişimlerinden meydana gelir. Kesmeyle, buldozerle, yakarak ve otlama ile hareket
ettirilen ya da biraz değiştirilen arazi örtüsünün, sedimantasyon ve aşındırma oranlarını insanlar
hızlandırmıştır. Bazen yanlış faaliyetlerin berbat sonuçları da, görülmeye değerdir. Bunlara şu örnekler
verilebilir: Ormansızlaşma oluştuğunda büyük hendek (gully) sistemleri gelişir. Asfalt vb. varlığından dolayı
aşırı yağışlar esnasında geçirimsiz kent satıhları tarafından aşırı seller ve taşkınlar oluşur. Yeraltı suyu aşırı
çıkartıldığında, (obruklar gibi) çökme şekilleri oluşur. Havzalar arası su transferlerinin bir sonucu olarak göller
kururlar. Heyelanlar gibi hızlı kütle hareketleri, yamacın aşırı yüklenmesiyle tetiklenirler. Sulama ve bitki
açıklığı alanlarında, tuzlanmanın hızlanmasından dolayı ya da sülfat ve nitrat yoğunluklarının
hızlandırılmasıyla yağışın asitlenmesinden dolayı, kaya ayrışma oranları biraz değişebilir. Jeomorfolojik
sistemlerin çalışmasının bir anlayış eksikliği içinde bazı durumları vardır. İnsanlar, kasten ve doğrudan
yerşekillerini ve süreçleri değiştirmiş ve böylece ne tahminleri sonucu beklediği gibi ve ne de arzuladığı bir
seri olumsuz olaylara sebep olmuştur. Kıyı erozyonu oluşumlarını azaltmak için, gücünü kullanarak ve pahalı
zor mühendislik çözümleri yaparak birçok kayıt örneği vardır. Bunlar, erozyon problemini çözmekten çok,
sadece daha kötüye götürürler. Bu arazi yönetimi için derin etkiler oluşturur. Sonuç olarak, atmosferdeki sera
gazlarının oluşumunda olasılıkla, gelecek onyıllarda küresel ısınmanın artışına neden olabilecek olan
antropojenik jeomorfoloji için birçok etki vardır (Goudie, 2010). Gerek doğrudan ve gerekse dolaylı insan
etkilerine Goudie’nin sözlerine şunları eklemek mümkündür: Artık, ister “Sanayileşme Çağı” diyelim, ister
sonrasındakine “Bilgisayar Çağı” diyelim ya da Crutzen ekibinin önerdiği gibi “İnsan Yapımı Yerşekilleri
Çağı (Antroposen)” diyelim, sonuç itibariyle insan yaşamını sürdürebilmek için büyük bir enerji
harcamaktadır. Büyük bir bilinçle, yerleşik hayatını devam ettirmek için akarsu kenarlarında yaşamını
sürdürmektedir. Goudie’nin sözleriyle doğrudan ve zorunlu etken olarak ortaya çıkar. Hatta büyük kentler
oluşturmuştur. Kendi yaşamına dolayısıyla biçim vermeye başlamıştır.
Ancak insanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra, gerek kırsal ve gerekse kentsel ortamlarda yaşamını
sürdürmüştür. Sanayi Devriminden sonra ise, hızla yeni icatların yanısıra, yeni dünyaların yani yeni
mekânların keşfine çalışmıştır. Bunu yaparken; yer yer yine keyfine göre hareket etme lüksünü sürdürmüştür.
Bugünlerde Trabzon’un Uzungöl beldesinden bir dostumuzun anlattığı kısa hikaye şahsımca bir ders
niteliğinde: Babamla bizim oralarda kovan kurmuşuz, bal üretiyoruz, diyor. Zaman zaman bizim ballara ayı
dadanır; gelir. Günlerden bir gün yine geldi. Bütün kovanları yerinden kaldırdı. Ağırlığını eliyle şöyle bir tarttı.
Sonra da en ağırını aldı, gitti, diyor, Karadenizli dostumuz. Dolayısıyla tüm kovanlarımızı almadı, ihtiyacı
kadarını aldı. Afrika savanalarının belgesellerini seyretmişizdir: Sürüdeki en çelimsiz, zayıf, sakat, hasta,
sürüye yetişemeyen bir tanesini av olarak seçer sizin dişi aslanlarınız, diyor. Hepsini değil. İnsan ise; bütün
202

balları topluyor; veya tüm sürüyü de ya da aslanları de öldürüyor, yok ediyor. Ne için? Sadece kendini savunma
amaçlı korusa ya da yiyeceğini temin etse, iyi de… Keyfi için de öldürüyor.
Yukarıdaki kısa hikayelerden özetle; insan faaliyetlerine bağlı jeomorfokronolojik yıkımlar ise,
çevremizde hızla artıyor. Şu ana kadar anlatılan tüm konulara bakınız. İnsanoğlu artık; KORUNMA,
KORUMA, KULLANMA dengesini sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir volkan patlamasından ya da
depremden nasıl korunacak; bazı sahaları koruma altına alacak ve jeopark, jeosit, milli park, tabiat parkı, tabiatı
koruma alanı oluşturacak; sonuncusunda da bir ovayı, bir platoyu ya da dağı nasıl kullanacak, tüm bunları
öğreniyor. Yalnız bunları öğrenirken yer yer hatalı ve yer yer de olumlu davranışlarla yaşadığı ortamı
biçimlendiriyor. Bunları yaparken; dolaylı ve dolaysız da yapabiliyor. Bazen de elinden gittikten sonra
önemini kavrıyor, o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Bu kez doğayı kurtarma çabalarına giriyor; lakin hiçbir
zaman bir önceki ya da ilk konuma ulaşamıyor.
Bu olumlu ve hatalı davranışları yaparken; doğa ile konuşan ve onun derdini anlayan bir doğa doktoru
nizamıyla yapılan projeler, makaleler, kitaplara rağmen; bazen de umursamıyor ve DÜNYA’NIN
JEOMORFOKRONOLOJİSİ’ni farkında olmadan silmeye çalışıyor. Halbuki bunların birer bilimsel miras
olduğunun bazen tüm oluşturduğu kurullara, yüzlerce sempozyum, konferans, çalıştaylarda bilim insanlarının
çağrı ve çığlıklarına rağmen kısmen farkında bile değil...!
Kısaca; tarihlendirme ve yaşlandırma ölçütlerinin ve jeomorfolojik depolarının kısmen ve tamamen
ortadan kaldırılması, örneğin Neojen örtü depolarının süpürülmesi ve tahrip edilmesi, fosil yataklarının harap
ve tahrip edilmesi, akarsu vadilerinde düzenlemeler yapılması ve akarsu profilinin neredeyse silinmesi,
fayların, aşınım yüzeylerinin ve birikim yüzeylerinin, göl taraçaları, kıyı taraçaları ve akarsu taraçaları ve
bunların depolarının yok edilmesi ve taraçaların insan kullanımına açılması, hatta mağara çökellerinden sarkıt
ve dikitlerin tahrip edilerek koparılması buradaki ele alınacak konu ve örneklerin özünü oluşturuyor.

2. Jeomorfokronoloji Nedir?
Doğal çevreyi, çevrenin kendi arasındaki etkileşimlerini ve insanın doğal çevreyle olan karşılıklı
ilişkilerini inceleyen bilim dalına Coğrafya denilir.
Jeomorfoloji ise; karalar üzerinde ve denizlerin altında litosferin yüzeyinde görülen şekilleri
inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları sınıflandıran, coğrafik yayılış ve gruplanmalarını
nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır.
Antropojenik Jeomorfoloji; konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının
operasyonu tarafından yaratılmış olan, sürekli gelişen ve genişleyen yeni yerşekilleri olarak tanımlanabilir.
Jeokronoloji, yeryüzündeki kayaların doğal durumlarına bakılarak; kayaların, fosillerin ve çökellerin
yaşını belirleme bilimidir. Jeolojinin bir alt disiplinidir. Göreceli jeokronoloji örneğin paleomanyetizma ve
izotop oranları gibi araçlar tarafından sağlanırsa da; mutlak jeokronoloji, radyoaktif izotoplar ile
gerçekleştirilebilir. Farklı jeokronolojik ve biyostratigrafik göstergeler birleştirilerek daha hassas yaş
geliştirilebilir.
Jeomorfokronoloji ise; yeryüzünde, yeraltında ve denizlerin altında litosfer yüzeyinde görülen
yerşekillerine ait depoları, bunların tarihsel yani kronolojik sıralamasını ve morfolojik gelişimini ortaya koyan
jeomorfolojinin bir alt disiplinidir.
Jeokronoloji bunu kayaların içinde ararken; jeomorfokronoloji kayaların yanısıra doğal çevrede arar.
Dolayısıyla biri daha dar açıdan bakarak veri ararken; diğeri daha geniş çerçeveye bakarak ortam bilimi
yapmaya çalışır.
Yukarıdaki tanımlara dayalı olarak bakıldığında; “Antropojenik Jeomorfoloji” konusu içinde gelinen
nokta itibariyle; doğal çevrenin bizlere sunduğu bazı izler ve bazı tarihsel kanıtlarla-kayıtlar vardır. Bu izleri
sürerek jeomorfolog incelemelerini yapar ve bu topladığı kayıt ve kanıtlarıyla araştırmalarını uyguladığı diğer
metotlarla sürdürür ve bir sonuca gider. Bu sırada, jeomorfolojik etken ve süreçlerden yararlanır. Bunu
yaparken oluşukların ve depoların tamamen doğal koşullarda gelişmesi zaten bizim konumuzun dışında kalır;
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o asıl jeomorfolojinin; teorik ya da dinamik jeomorfolojinin işidir. Lakin zaman süreci içine insan, dolayısıyla
antropojenik etki girdiği anda; sizlere sunduğumuz bu dersin asıl konusu ortaya çıkar: Antropojenik
Jeomorfoloji.
Bir örnekle hem genel konuyu hem de burada sunduğumuz İnsanın Jeomorfokronolojik Yıkımları
konusunu biraz açmak gerekir: İç Anadolu’da Konya Havzasında Tuz Gölü çevresinde eskiden daha geniş
olan gölün kanıtlarını yani eski göl taraçalarını arar. Bunların depolarına, kayalarına yaşlar verir. Bir kısmını
kronostratigrafik olarak yapar; bir kısmını da tarihlendirme metotları kullanarak laboratuvarda sonuçlandırır.
Sonuçta, 925 m’lerde uzanan bugünkü Tuz Gölü’nün tamamen karalaşma sürecine giren Türkiye anakarasının
günümüzden 25 milyon yıl öncesinde Neojen’de daha geniş bir gölün varlığı tabandan 100 m daha yüksekte
bulunan göl taraçaları ve bunların kum-çakılları ve hatta içlerinde göl fosilleri (Göllerde yaşayan bir midye
türü olan Dreisensia bulderensis’ler) de bulunur. Aynı şekillerde buna benzer göl depolarına Van Gölü Havzası
içinde de rastlanır. Buna benzer üçüncü örneği de, Burdur Gölü Havzasından vermek doğru olur (Şekil 1). İlk
iki havza; yani Tuz Gölü ve Van Gölü havzalarında doğal koşullarında oluşmuş eski jeomorfolojik depolar,
kısmen doğal koşullarla günümüze gelene kadar doğal şekilde erozyona uğramış olsalar da; Burdur Gölü
Havzası için aynı durum söz konusu değildir, neredeyse tamamen bozulmuştur ve antropojenik etki fazladır.

Şekil 1 – Tuz Gölü ve Van Gölü Havzalarındaki göl depoları doğallıklarını korurken; Burdur Gölü Havzasında göl taraçalarının
üzerinde Burdur kenti kurulmuş ve jeomorfokronolojik kanıtlardan göl depoları kısmen deforme olarak kentin ilk kuruluşu esnasında
ortadan kaldırılmıştır (Kaynak: Harita Genel Komutanlığı,1993).

Burada da bir kez daha belirtmek gerekirse; İnsanoğlu tarihi devirler içinde; 3 büyük yerleşme
düzenine sahip olmuştur: Toplayıcılık ve avcılık döneminde mağaralar ve ağaç kovuklarını kullanmış; yerleşik
hayata geçtikten; yani tarım toplumuna geçtikten sonra su ve sulama ihtiyacından dolayı nehir ve göl kıyılarını
tercih ettiği köyler ve kasabalar kurmuştur. Van Gölü sodalı, Burdur ve Tuz göllerinin suları tuzlu olmasına
rağmen; bu göllerin sularından maalesef tarımda yararlanamamıştır. Ancak, Burdur Gölü kenarında yerleşmeyi
tercih etmiştir. Burdur Gölü’nden daha yüksekte bulunan eski göl satıhları ve bunların göl depoları üzerinde
yerleşmeyi uygun bulmuştur (Foto 1 ve 2). Nedeni ise, evini yapabileceği kum ve çakıl hazırdır. Bunları
karmış, harç yapmış ve kerpiç evlerini meydana getirmiştir. Halbuki, bunlar eski göl depolarıdır. Lakin, geçen
jeomorfolojik süreç içinde, tarihi kayıtları ise; kısmen silinmiştir. Burdur Gölü suları tuzlu olmasına rağmen;
güneyden ona katılan Bozçay vadisinde ise tarımını yapmayı, ürünlerini bu akarsuyun getirdiği tatlı suları ile
sulamayı sürdürmüştür. Üçüncü olaraksa; Sanayi Devrimiyle birlikte Keşifler Çağı içinde yine nehir, göl ve
okyanus-deniz kenarlarında var olan eski köylerini, kasabalarını ve kentlerini geliştirerek; bu kez büyük
kentler; hatta günümüzdeki milyonları aşan insan nüfusuyla metropollere ve megapollere dönüştürerek
yaşamını sürdürmüştür.
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Foto 1 ve 2 – Burdur Gölü ve göl taraçaları üzerindeki Burdur kenti (Solda)(www.inturkeylive.com’dan düzenlenerek) ve Burdur’da
kumlu göl taraçaları depoları (Sağda)(Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015).

3. Jeomorfokronolojik Unsur ve Depolar
Gelecek nesillere bırakılmak üzere; yerşekilleri depolarının tarihsel geçmişinin hikâyesini bizlere
sunacak olan jeomorfolojik şekillere ancak kısıtlı ortamlarda rastlanabilir ya da bulunabilir. Bu da ciddi
araştırmalar ve incelemeler ister. Bu nedenle bu mekânlar gerek Dünya’da ve gerekse ülkemizde jeomorfolojik
Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ya da doğal sit, kıyı koruma alanı, jeopark ve jeosit şeklinde
devletler tarafından koruma altına alınmıştır. Hatta bir kısmı Birleşmiş Milletler’e bağlı Unesco tarafından
Dünya Mirası Listesi adını alarak insanlık mirası olarak korunmaya alınmıştır.
Bu nedenle; jeomorfolojik şekiller yönünden; plajlar, akarsu, göl, kıyı taraçaları, akarsu vadilerinde
yapılan baraj, gölet, HES amaçlı akarsu profilinin silinmesi, fay diklikleri, peneplen korelatif (tanıtıcı)
depoları, aşınım ve birikim yüzeyi depoları, kumullar, fosil kumullar (eolinitler), fosil kumullar üzerindeki
eski bitki kökleri (rizolitler), yalıtaşları, lâv akıntıları, deltalar, travertenler, mağaralar, mağara içi birikim
şekillerinden sarkıt, dikit, sütun, damlataşlar, karasal, denizel ve gölsel fosil depoları, buzullar ve moren
depoları, buzul birikim şekilleri depoları, mercan depoları vb. gibi jeomorfokronolojik unsur ve depoları sunan
jeomorfolojik şekiller mutlak korunması gerekli mekânlardır. Bunlar jeomorfolojik şekillere kazınmış jeolojik
geçmişteki tarihsel bulgulardır ve birer doğal anıt niteliğindeki mekânlardır.
Yukarıda sayılan jeomorfolojik unsur ve depolara daha birçokları eklenebilir. Aşağıda bunlara
öncelikle olumlu sayılabilecek birkaç örnek vermek isteriz:
Örneğin M.S. 79’daki İtalya’da Vezüv yanardağının püskürmesi sonucu çıkan piroklastik malzeme ve
külleri Pompeii ve Herculaneum kentleri üzerine yağmıştır (Şekil 2). Sonuçta volkanın külleri şehrin üzerinde
6 m’lik bir kül tabakası oluşturmuş ve yöre halkı kül tabakası içinde boğularak topluca can vermiştir.
Günümüzde gerek Vezüv’ün akış izleri doğada takip edildiği gibi; Pompeii Lâv Müzesinde taşlaşmış insan
figürlerini görmek mümkündür (Foto 3 ve 4).

Foto 3 ve 4 – Herculaneum kentinden Vezüv volkanının görünümü (shorebee.com)(Solda); Pompeii Lâv Müzesi’ndeki M.S.
79’da Vezüv volkanının püsküren külleri altında kalarak boğulmuş insanlar (www.goldentours.it)(Sağda).
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Ülkemizden bir olumlu örnek de Manisa’daki Kula volkanik sahası verilebilir. 2013 yılında “Kula
Volkanik Jeoparkı” ilan edilerek; ülkemizde ilk kez bir jeomorfokronolojik mekân Dünya Mirası olarak
koruma altına alınmıştır. Yaklaşık 20 milyon yıl önce Ege ve Anadolu’da başlamış olan volkanik faaliyetin en
genç örneği günümüzden 1 milyon yıl önceleri başlayıp, 12.000 yıl öncesine kadar süren Kula
Volkanizması’dır. Hatta volkanların püskürmesinden ve Çakallar Köyü’nün bulunduğu tepede, Kula
volkanizmasının en genç oluşukları üzerinde lâv akışından kaçan insanların ayak izleri; hatta lâv tünellerinde
bıraktıkları el izleri sayesinde volkanik aktivite hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Sonuçta, Kula çevresindeki
volkanizma hakkında bilgi sahibi olmamızın yanısıra o esnada yaşanan olaylar hakkında da fikir sahibi
olabilmekteyiz. Bu sayede ülke turizmine büyük gelir sağlamasının yanında; yaklaşık 12.000 yıl öncesinin son
püskürmesine ait ülkemizin en genç volkan sahası koruma altına alınmış ve gelecek nesillere miras olarak
bırakılmıştır (Foto 5 ve 6). Jeoparklar 2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağı'nın kurulmasıyla birlikte 2004
yılından beri de UNESCO tarafından Avrupa'da 54, Dünya genelinde 92 tescilli jeopark alanı ile faaliyetlerine
devam etmektedir. Avrupa Birliği tarafından tanınan ve desteklenen UNESCO Jeopark Ağının 17 tanesi
Avrupa'da, 11'i Çin'de bulunan bir üst birliktir.

Foto 5 ve 6 – “Katakekaumene=Yanık Yöre” ismiyle anılan Manisa’daki Kula volkanik sahası (solda) (www.kameraarkasi.org) ve
Kula-Çakallar Köyü’ndeki Neolitik Dönem fosil insan ayak izleri (sağda)(http://www.on5yirmi5.com).

Lâkin, aşağıda verilecek örnekler o kadar iç açıcı ve olumlu sonuçlarla sonuçlanmış olmayabilir. Gerek
Dünya’daki ve gerekse ülkemizdeki birçok korunmaya muhtaç jeomorfokronolojik mekân jeopark ve jeosit
olabilecek durumdadır ve koruma/korunma altına alınmayı beklemektedir.
4. İnsan Faaliyetlerine Bağlı Jeomorfokronolojik Yıkımlara Örnekler
Bundan sonra konumuza Dünya ve Türkiye’den olumsuz örnekler vererek konuya devam edeceğiz:
4.1. Kocaeli Penepleninin Korelat (=Tanıtıcı) Depoları
Neojen örtü formasyonu adıyla anılan bu depolar, Tersiyer’e ait gevşek ve genelde çimentosuz ya da
kısmen silis çimentolu Pliosen (Neojen)’in kum, çakıl ve killerinden meydana gelmiştir. Bunlar daha çok
Kocaeli Yarımadasının kuzeyinde Karadeniz’e yakın mevkiilerdeki tepe ve sırtlar üzerinde, ada şeklinde sınırlı
alanlarda yer alırlar. Aflörmanlarına Kandıra’daki Babadağı kuzeyinde Kerpe yolunda, Ağva doğusunda
Dikbucaklı ve Pınarlı köylerinde, Ağva-Göksu-Sungurlu üçgeninde kalan sahadaki çoğunlukla sırtlar üzerinde,
Ağva-Şile arasında; Kurfallı, Sofular, Karacaköy civarlarında, Teke çevresinde, Şile-Çayırbaşı arasında
tepelerde (Ertek, 1995), ayrıca Şile-Ömerli arasında Sofular-Avcıkoru köyleri arasındaki sırtlarda rastlanır
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(Foto 7). Lâkin son dönemlerde peneplenin bu korelâtif depoları döküm kumu ve kaolen işletmesi amaçlı kumkil ocağı şeklinde işletilmesi nedeniyle gerek Neojen depoları kullanılarak bitirilmekte ve tarihi kayıtlar
ortadan kaldırılmakta ve gerekse Şile Ormanları deşilmektedir.

Foto 7 – Şile-Sofular Köyü’nde sarı-kırmızı renkli alacalı kil ve kumlardan oluşmuş ve işletilmekte olan Neojen korelat (kaolen)
deposu (Ahmet Ertek arşivi, 2009).

4.2. Yalova-Karamürsel Denizel Taraça Depoları
İzmit Körfezi güney kıyılarındaki Yalova-Karamürsel arasında Paleozoik temelin üzerinde, denizel
Kuaterner depoları ve bunlar üzerinde işlenmiş taraça şekilleri bulunur. Yalova İskelesi’nden 5,5 km doğuda
Karamürsel yolu üzerinde Yusuflar Çiftliği ile kıyı arasında görülen Pleistosen deposu 20 m’yi bulan bir
yükseltidedir. Bu depolar, karayolunun kenarında birçok yarmada gözlendiği gibi; en altta küçük unsurlu
konglomeralar ve konglomeratik kumtaşları (greler) ile başlar. Bunlar çok iyi şekilde tabakalaşmışlardır ve
Ostrea (Foto 8), Mytilaster ve diğer bazı lamelibranşlara ait denizel kavkı kırıntıları kapsar. Bunların üzerinde
bir lümaşel tabakası yer almaktadır. Lümaşelin içinde pek fazla miktarda olmamakla beraber yer yer, iyi
yuvarlanmış yassı çakıllar da bulunmaktadır. En alttaki konglomeralar ve greler ile lümaşeller oldukça iyi
tabakalanmıştır. Bu tabakalar GB’ya 10°lik bir eğimle dalar. Buna göre, bu tabakalarla hemen gerideki
Tersiyer arasındaki sınır, muhtemelen bir fay hattına karşılık gelmektedir (Erinç, 1956, s:188-190).

Foto 8 - Yalova-Karamürsel arasındaki denizel depolardan biri de bir kafeteryanın altında ve bahçesinde Kaytazdere mevkiinde olandır
ve içinde bol miktarda Ostrea edulis fosilleri bulunur (Ahmet Ertek arşivi, 2011).
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Bu zengin denizel fosil yatağında şunlar ayırtlanmıştır: Tapes diaene REQ (Tapes calverti NEWT.),
Mytilaster sp., Cardium tuberculatum L., Cardium edule Linné, Ostrea edulis Linné var. adriatica Lamarck.
Bunlardan özellikle Tapes calverti ve Mytilaster’ler çok boldur ve lümaşel’in esasını oluştururlar. Bilindiği
gibi bu, Akdeniz Pleistosen’inde genel anlamda Tyrrhenien’i karakterize eden bir fauna’dır. Bundan dolayı,
bu deponun 4.Zaman (Kuaterner) sırasında Akdeniz’in bu bölgeye sokulduğu iki safhadan (Tyrrhenien I ve II)
birinde oluştuğuna şüphe yoktur. Deponun üst kısmında yine bir mediterranisation safhasına ait abrazyon
taraçalarının işlenmiş olması, bu tabakaların büyük ihtimalle Tyrrhenien’e (Tyrrhenien I’e, yani Riss-Würm
interglasiyaline) ait olduğu sonucuna varılır. Zaten bu safha için depoda bulunan Tapes calverti’nin varlığı
bunu fazlasıyla desteklemektedir. Yalova’dan bakıldığında iki kıyı taraçası mevcuttur. Bu taraçalardan en
üsteki 20 m, alttaki ise deniz seviyesinden 10-12 metre yüksektedir ve denize bakan yamaçta aralarında 7-8
m’lik bir diklik bulunur. Bu taraçalar eski deniz seviyelerine karşılık gelen abrazyon platformlarının denizel
taraçalara dönüşmüş şeklinden başka bir şey değildir. İzmit Körfezini sınırlayan faylar (Kuzey Anadolu Fayı)
bu taraça depolarını da kesmiştir, Tyrrhenien II, yani son buzul dönemi öncesindeki interglasiyaldeki Akdeniz
istilâsı dönemine aittirler (Erinç, 1956, s:188-190).
Yukarıda sunulan Yalova-Karamürsel denizel taraça lokalitelerine de dayalı olarak; Marmara Denizi
çevresinde yaptığımız kıyı taraçaları lokaliteleri korelasyonu çalışmasına dayalı olarak şunlar tarafımızdan
tesbit edilmiştir: Çeşitli araştırıcılara göre yükselti, yaş, fosil ve denizel materyal özellikleri sunulan Marmara
Denizi çevresinde 164 lokalitede ve 97 farklı seviyede, çeşitli yaşlarda kıyı taraçaları belirlenmiştir. Genç
tektonik hareketler Marmara Bölgesinde de etkindir. Marmara Denizi’nin kuzey ve güney kıyılarında karşılıklı
bulunan kıyı taraçalarının, örneğin kuzeyde Hoşköy (Lokalite 11) ile güneyde Kapıdağ Yarımadasında yeralan
Hamamlı'daki (Lokalite 106) seviyelerinde 110 m gibi bir uyum olmasının yanında; gerek yaş, gerek seviye
ve gerekse de bunlara dayanarak var olan fosillerin her zaman birbiriyle uyumlu olmaması, farklı sahalardaki
yerel tektoniğin etkinliğini göstermektedir. Bu nedenden de, Karamürsel güneybatısındaki Kılıçlarda (Lokalite
83) 520.000-550.000 yıl yaşı verilen ve 180-190 m'lerde bulunan Çavda seviyesi (Bargu ve Sakınç, 1989-90;
Bargu, 1997), Çanakkale Sarıyarlar'da (Lokalite 132) 1-2 m seviyelerinde (Erol ve İnal, 1980) bulunur. Oysa,
orijinal Çavda seviyesi 95-110 m'lerdedir. Böylece ilkinde 80 m'lik bir yükselme söz konusu iken, ikincisinde
93-94 m'lik bir alçalma olmuş olmalıdır (Şekil 2 ve 3) (Ertek vd., 2000). Daha öncede söylediği gibi; özellikle
ortasında KAF gibi bir fayın doğu-batı yönünde biçtiği böyle bir sahada tektonizmanın etkinliği ön plandadır.
Ancak, klimatik ve östatik seviye değişimlerine dayalı farklı seviyelerde kıyı taraçalarının da bulunabileceği
akıldan çıkartılmamalı ve depolara dayalı sağlıklı tarihlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Yukarıda görüldüğü üzere; Marmara Denizi ve çevresinin gerek aktif tektonik etkinlikleri, gerek
östatik deniz seviyesi oynamaları ve gerekse iklim değişikliklerinden etkilenmesine dayalı farklı seviyelerde
bulunan denizel taraça lokalitelerindeki depoların büyük çoğunluğu kullanmış olduğundan artık denizel
deponun üzeri antropojenik etki sonucu insan eliyle ortadan kaldırılmıştır. Lâkin yine de Tekirdağ/Gaziköy ve
Yalova-Karamürsel kıyı taraçalarının büyük çoğunluğu yerleşme ve yazlık ev amaçlı sahanlıkları kullanılmış
olsa bile; eski dönemi karakterize eden bu sahalar birkaç küçük alanda halen varlıklarını korumaktadırlar.
Sadece Marmara Denizi çevresinde değil; Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızdakiler; hatta çok az lokalitede
rastlanmasına rağmen Ege Denizi kıyılarımızdaki denizel taraça depoları doğal bile şekillerini kaybetmişlerdir.
Karadeniz kıyısında en tipiği olan Trabzon denizel taraçalarından; +15 m seviyesi Trabzon Havalimanı, +3040 m seviyesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, +60-100 m seviyesi KTÜ Farabi Hastanesi olarak kullanılmakta
olup, kum ve çakıldan oluşan yükselmiş eski kıyı depolarının çoğu ya üzerleri antropojenik bir etkenle
(havalimanı, üniversite kampüs binaları, hastane kompleksi) kullanım amacıyla örtülmüş, ya deforme olmuş
ya da kısmen yol yarmalarında kısmen korunur haldedir. Ege’dekilerden özellikle Gökçeada ve Bozcaada kıyı
taraçaları belki de en korunaklı olanlarıdır ve doğallıklarını korumaktadırlar.
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Şekil 2 – Marmara Denizi çevresindeki denizel taraçaların lokaliteleri (Ertek vd., 2000’den).

Şekil 3 - Marmara Denizi çevresindeki denizel taraçaların korelasyon grafiği (Ertek et al., 2000).

4.3. Alanya-Gazipaşa Yalıtaşları
Antalya’dan Gazipaşa’ya kadar kesintilerle uzanan yalıtaşları, kıyıdaki biyoerozyonel zondaki kum ve
çakıldan oluşan kıyı birikim şekillerini oluştururlar. Yalıtaşları, kıyıların jeomorfokronolojisi hakkında son
5.000-10.000 yılda kıyının geçirmiş olduğu Holosen’deki evrimi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.
Alanya’nın hemen doğusundaki yalıtaşları (Foto 9) ile Gazipaşa’nın batı girişindeki yalıtaşı tabakaları;
maksimum 50-60 cm kalınlıkta, denize (güneye) doğru ortalama 5-8° eğimli, günümüz kıyı çizgisine paralel
olarak kuzeybatı-güneydoğu yönünde yaklaşık Alanya’da 1 km; Gazipaşa’da 1,5 km uzunlukta kıyı çizgisi
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boyunca uzanmaktadırlar ve büyük bir kısmı bugün sular altında kalmıştır. Köşeli volkanik kaya parçaları ile
kuvars, feldspat ve az oranda opak mineraller içerirler (Bener, 1979). Ayrıca, içlerinde tuğla ve kiremit
parçaları gibi arkeolojik kanıtların bulunduğu 5000-6000 yıllık ülkemizin deniz ve göl özellikle Akdeniz ve
Ege kıyılarında birçok yalıtaşı deposunun yayıldığı görülür (Foto 10). Büyük bir çoğunluğu ile yalıtaşı
lokaliteleri insanlar tarafından çekinilen alanlar olmuş; halkın kayalık plaj olarak kullandığı sahalara
dönüşmüş; belki de Fethiye-Ölüdeniz yalıtaşlarında olduğu gibi belediyelerin üst kısmını yıktığı kıyıdaki
kaçak binaların temelleri zannedilmiştir. Çok sert olmaları ve ancak çekiçle kırılabilmesi nedenleriyle
doğallıklarını koruyabilmişlerdir. Günümüzde dalga erozyonu ile doğal olarak aşınmaktadırlar. Dünya’da ise;
KKTC ve Akdeniz kıyıları ile Bahama kıyılarında yalıtaşlarına sık rastlanır ve koruma altındadırlar.

Foto 9 – Halen doğal olarak korunan Alanya yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Mayıs 2014).

Foto 10 – Side antik kentinin de üzerinde kurulduğu yalıtaşları (Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015).
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4.4. Denizli-Pamukkale Beyaz Travertenleri ile Karahayıt Renkli Traverten Depoları
Ca(HCO3)2 (Kalsiyum bikarbonat)’lı yeraltı suları kaynak halinde yeryüzüne çıkınca içindeki CO2
(Karbon dioksit) uçar, uçmasıyla CaCO3 (Kalsiyum karbonat) yani kireç çökelir. Bu çöken oluşuğa traverten
adı verilir. Karstik alanlarımızdaki sularda eriyik halde bulunan ve taşınan kirecin suyun buharlaşması, CO2
miktarının azalması, basıncın düşmesi, su sıcaklığının azalması gibi sebepler yüzünden birikmesiyle mağaralar
içersinde ve ayrıca karstik kaynaklardan çıkan suların yayıldığı alanlarda travertenler meydana gelmiştir.
Ülkemizde ise en tipik jeomorfolojik miras olarak traverten depolarına Denizli’de Pamukkale (Foto 11 - 12 ve
13) ve Karahayıt’ta (Foto 14), Antalya’da, Van’da, Bursa’da, Bolu’da ve Erzincan’da rastlanır. Mağara içinde
ise Zonguldak’taki Cumayanı Mağarasındaki doğal köprü (Foto 15) oluşturan sarı renkli traverten bloğu sulu
mağarayı ortadan ikiye ayırır. Bunların yanısıra traverten seti gölü olarak Erzincan’daki Otlukbeli Gölü’nün
yanısıra; Hırvatistan’daki Plitvice Kanyonundaki (Foto 16 ve 17) birbirinden traverten setleri ve şelalelerle
ayrılan 22 gölden oluşan kanyon tipik bir Milli Park mekânı olarak doğallığını korumaktadır. Dünya’da ise,
Çin, Yeni Zelanda ve ABD’de (Foto 18) traverten blok ve taraçalarına rastlanır. Altunel 1996’ya göre;
Pamukkale travertenlerine uygulanan uranyum serisi yaş yöntemi, travertenlerin 400.000 yıldan bu yana
değişik lokasyonlarda çökelmeye devam ettiklerini ortaya koymuştur. Bu sonuçla, jeomorfokronolojik olarak
travertenler tarihlendirilmiştir.

Foto 11 - 12 ve 13 – Denizli Pamukkale beyaz travertenleri
(Üstte havadan görünüm: THK; alttakiler: Ahmet Ertek arşivi, Temmuz 2009).
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Foto 14 – Renklerini potasyum, sodyum ve demir bileşiklerinin verdiği Denizli-Karahayıt Köyü’ndeki renkli travertenleri
(www.resimseli.com)

Foto 15 – Zonguldak-Cumayanı Mağarası sulu galerisindeki sarı renkli travertenlerden oluşmuş doğal köprü (www.mta.gov.tr).
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Foto 16 ve 17 – Hırvatistan’daki Plitvice Kanyonu üzerinde traverten setlemesiyle gelişmiş 22 göl ve şelâleden birkaçı. Bu mekan
günümüzde Plitvice Milli Parkı olarak kullanılmakta olan doğal bir mekandır (http://www.world-of-waterfalls.com;
www.solarishotelsresort.com).

Foto 18 – ABD-Wyoming’de Yellowstone Milli Parkı’ndaki traverten taraçaları
(http://blogs.agu.org/georneys/2014/06/02/monday-geology-picture-yellowstone-travertine/).
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4.5. Taşlaşmış (Petrifiye) Ağaç Fosilleri Depoları
Türkiye ve Dünya’dan birer sahanın kıyaslamasını yaparak, bu konuyu biraz açalım: Yaklaşık olarak
1 milyon yıldan daha fazla süre sular altında kalarak taşlaşan ağaç fosilleri yine jeomorfolojik mirasımızı
oluşturmaktadır. Buna ülkemizden Ankara’da Kızılcahamam yakınındaki Çamlıdere Taşlamış Ağaç Fosili
Ormanı Sahası (Foto 19) ile Ege Denizindeki Yunan adalarından biri olan Midilli (Lesvos) Adasının
batısındaki Sigri Taşlamış Ağaç Fosili Ormanı Sahası (Foto 20)’dır. Bunlardan ülkemizdeki olanı bir jeopark
olma yolunda proje aşamasındadır; Yunanistan’daki ise bir “Açık Hava Müzesi” olarak kullanılmaktadır. İkisi
de korunduklarından konumuzun olumlu örnekleridirler.
Atabey ve Saraç’ın 2004’deki görüşlerine dayalı olarak; Ankara’nın Çamlıdere ilçesi sınırları arasında
kalan alanda şimdiye kadar varlığı bilinmeyen silisleşmiş (taşlaşmış) orman ağaçları bulunmaktadır. Taşlaşmış
ağaçların bulunduğu yöre batıda; Bolu, kuzeyde; Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz, doğuda; Çankırı ve Şabanözü,
güneyde; Beypazarı, Kazan, Çubuk yerleşim yerleriyle sınırlı çok geniş bir alandır. Tarihsel süreçler içinde bu
yörede yaşamış Galat halklarının onuruna, jeolojik özelliklerine dayanılarak “Galatya Masifi” olarak anılmakta
olan bu yöre yaklaşık 11-23 milyon yıl önceleri oluşmuş Erken-Orta Miyosen yaşlı, andezitik, dasitik, yer yer
riolitik, bazaltik; tüf, volkanik konglomeralardan meydana gelen volkanik kompleks ve volkanik gereç içeren
kumtaşı, silttaşı, kiltaşı, şeyl, tüfit ve yer yer linyit damarları ve silis merceklerinden oluşan çok kalın
sedimanter, volkano sedimanter ve volkanik bir istifin parçasıdır. Silisleşmiş (Fosil) orman ağaçlarından
oluşan bulgu alanı tamamen volkanik ürünlerden oluşmaktadır ve Erken Miyosen (15-23 milyon yıl öncesi)
gelişmiş olan çam ve meşe ağaçlarının egemen olduğu karışık bir ormanın fosil kalıntılarıdır. Sigri ağaç fosil
ormanı sahası da hemen hemen aynı döneme Erken-Orta Miyosen’e tarihlenir.
Bu iki alana bakılarak; jeolojik ve jeomorfolojik geçmiş hakkında; ağaç tipleri, iklim, volkanizma,
yamaç gelişimi gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olmamızın yanısıra; her iki mekân da halen koruma
altındadır.

Foto 19 ve 20 – Ankara-Çamlıdere (solda) (camliderepetrifiedforest.blogspot.com) ve Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki batısındaki
Sigri Taşlaşmış Ağaç Fosil Ormanı Sahası ve Açık Hava Müzesi (sağda) (http://lesvosgreece.gr/en/petrified-forest-0).

4.6. Mağara Çökelleri: Sarkıt, Dikit, Sütun ve Damlataşlar
İnsanın yıkımına uğrayan belki de en belirgin jeomorfokronolojik unsurlar ve depolardan biri mağara
çökellerini oluşturan sarkıt, dikit, sütun ve damlataşlardır. Bunlardan sarkıtlardan dikene alınan kalem şekilli
kesitlerden mağaranın yaşı, geçmiş iklim dönemlerine ait taşkın ve kurak yıllar, depremsellik gibi birçok olay
hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. İlk insanlardan günümüze mağaralar; yerleşme, ağıl, peynir ve meyve
depolama yeri, silah deposu, çöplük, turistik amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu kullanımlar sonucunda mağara
içi oluşumların büyük bir kısmı tahrip görmüş ve jeomorfokronolojik oluşumlar maalesef günümüze kadar zor
gelebilmiştir. Burada turizme açılma sırasında mağara içine yapılan yapay patikalar, merdivenler, köprüler,
yürüyüş yolları gibi unsurlar mağaraların doğallığını kısmen ortadan kaldırmaktadır. Hatta, solunumu sırasında
mağara oksijenini kullanan insanlık, mağaradaki turistik gezisi sırasında beyaz renkli travertenlerin
kararmasına bile neden olduğu kendi gözlemlerimiz arasındadır. Bu nedenle zorluk derecesine ve kullanım
amacına göre mağaralar: Turizme açılan mağaralar, araştırma grupları tarafından incelenen mağaralar olarak
bile ayrılabilir. Koruma altına alınarak turizme açılmış ülkemizden ve ABD’den birer mağara yine
karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur:
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2015 yılı itibariyle, ülkemizde bulunan 40.000 mağaradan ve MTA ve çeşitli üniversite kuruluşlarının
ve kulüplerinin yaptığı incelemelerle 1500 mağaranın planı çizildikten sonra; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın
“Mağara Turizmi Projesi” kapsamında turizme açılmış 30’dan fazla mağara bulunmaktadır. Bunlar
bulundukları yörelerin turizm canlılığına büyük katkılar sağlarlar. Bunlardan biri de 1965 yılında ülkemizde
ilk turizme açılmış mağarası olan Burdur-İnsuyu Mağarası’dır (Foto 21). Burdur-Antalya karayolunun 13.ncü
kilometresinde bulunan mağara deniz seviyesinden 1200 m yükseklikte bulunur. Uzunluğu 597 m ve en geniş
yeri 80 m’dir. Mağara içerisinde irili ufaklı 9 göl bulunur. Mağara yatay olarak uzanır ve hidrolojik olarak
kaynak özelliği taşımaktadır. Aktif bir mağara olup, çok dönemli oluşum özelliği taşımaktadır. Jura-Kretase
yaşlı kireçtaşları içerisinde oluşmuş bulunan mağara aynı zamanda kırık hatları üzerinde bulunmaktadır.
Mağaranın ancak 525 m’lik ana galerisi ziyarete açılmıştır. 1 m’lik bir sarkıt ya da sütunun 10.000-15.000 yıl
gibi bir sürede doğal olarak meydana geldiği düşünüldüğünde mağaraların önemi ve içinde mağara çökellerine
ait depoların önemi bir kez daha ortaya çıkar.

Foto 21 – 1965’de hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik mağarası: Burdur-İnsuyu Mağarası ve ana galerisindeki yürüyüş yolları
(Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015).

ABD’de Kentucky Eyaletindeki Brownsville şehri yakınlarında bulunan 214 km² yüzölçümü ile
Mammoth Cave Milli Parkı’ndaki Mamut Mağarası (Şekil 5)(Foto 22) Kompleksi, toplam tüm yatay ve dikey
kollarıyla ve labirent biçimindeki galeriyle birlikte 650 km uzunlukta dünyadaki en büyük mağara sistemini
oluşturmaktadır. Büyüklüğünden dolayı “Mammuth” ismi verilmiş; aksine içinde bir fosil bulunamamıştır.
Mağara, ABD’de 1941’de Milli Park olarak ilan edilmiş ve 27 Ekim 1981’de UNESCO tarafından Dünya
Mirasları Listesi’ne alınmıştır.

Şekil 5 ve Foto 22 – ABD’de Kentucky Eyaletindeki (solda) Mammoth Cave Milli Parkı’ndaki Mamut Mağarası Kompleksindeki
bir galeri (sağda)(www.thedreamrocket.com).
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Yukarıdaki her iki mağaranın projelendirme ve resmi ziyarete açılma tarihlerine bakıldığında her
ikisinin de kirlendiğini ve antropojenik etkiden dolayı kısmen doğallıklarını yitirmiş oldukları söylenebilir.
5. Jeomorfokronolojik Unsurlar Neden İnsanın Yıkımına Uğrar?
İnsanoğlu; ihtiyacı gereği baştada söylediği gibi, bilerek ve kasten doğayı tahrip ediyor ve kullanıyor.
Bunu Bölgesel Planlama ve Kent Planlaması ölçeğinde yaptığında yıllar bazında bazı olumlu ve olumsuz
sonuçları ortaya çıkabiliyor. Birkaç örnek vermek gerekirse; sanayi kuruluş yerini doğru yerde seçiyor, işçi
istihdam ediyor, işsizliği önlüyor, üretimi arttırıyor, Pazar buluyor. Ürettiğini satıyor. Gelir temin ediyor.
Buraya kadar iyi de, tesisine arıtma yapmıyor veya ihmal ediyor, gerekirse yapıyor. Bakıyorsunuz ya ortamın
havası kirlenmiş, ya da denizini kirletmiş... Muğla ilinin Yatağan ilçesi yakınlarında kurulmuş olan termik
santral, Yatağan çevresindeki havzada bulunan kömür yataklardan çıkarılan düşük kaliteli linyitleri
değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Termik santralin yapımına 1977 senesinde başlanmıştır. Her biri 210
MW gücünde olan ünitelerden ilki 1982’de, ikincisi 1983’te, üçüncüsü ise 1985’te işletmeye açılmıştır.
Toplam kurulu gücü 630 MW olan santralin yıllık enerji üretim kapasitesi 3,78 milyar kWh’tir. Muğla’daki
Yatağan Termik Santrali’nin kuruluş yerinin çanak şeklinde bir havza olduğu sonradan farkediliyor. Çünkü
hava sirkülasyonu sağlanamıyor. İş işten geçiyor; günümüzde Yatağanlılar baca gazı salınımlarına dayalı, geç
yapılan arıtmaları olmasına rağmen kötü havayı soluyorlar; sonuçta her iki kişiden birinde kanser vakası ortaya
çıkıyor. Dolayısıyla insan yaşamı içinde bulunduğu havzayı yanlış kullanması sonucu 1982’den beri, 35 yıllık
süre içinde araziyi yanlış anlamda kullanmasının sonuçlarına da katlanıyor.
Bir diğer örnek ise; Antalya’daki 715 km2 drenaj alanına sahip Manavgat Çayı Havzası’dır. İnsan
yaşadığı çevrede su ihtiyacını karşılamak üzere zaman zaman akarsularını depolayıp, önüne büyük setler
şeklinde barajlar yapabilir. Manavgat Çayı Havzası da bunlardan biridir. Doğan 2002’ye göre; Manavgat
Havzasının kuzeyinde kalınlığı 1000-1500 m’yi bulan ve genel olarak Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarından
oluşan Toros Kireçtaşı Platformu’nun komprehensif serileri, güneyinde ise Antalya Miosen Havzası’nın
tortulları bulunur. Bu serilerin bünyesinde bölgenin en büyük akiferleri bulunmaktadır. Büyük oranda bu
akiferlerden çıkan karstik kaynaklarla beslenen Manavgat Nehri, yüzey su toplama havzasına düşen yağışa
oranla daha fazla miktarda su taşımaktadır. Nehir yıllık toplam akışının 1/3’ünü havzasına düşen yağışlardan,
2/3’ünü ise karstik kaynaklardan sağlamaktadır. Bu nedenle Manavgat Nehri’nin yeraltısuyu toplama havzası
yüzey havzasından daha önemlidir.
Yukarıdaki paragrafa dayalı olarak; ciddi anlamda yeraltısuları ile beslenen ve Dünya’nın en önemli
yeraltısularından biri olarak yüzeye çıkan karstik kaynağı olan “Dumanlı Kaynakları”, bu akarsuyu beslemekte
idi. Debisi yaklaşık 25-100 m3/sn’dir. Ancak, Oymapınar Barajının yapımından sonra, kaynak ağzı baraj gölü
sularının 120 m aşağısında kalmıştır.
Bu amaçla, Manavgat Çayı üzerinde DSİ verilerine göre; 1977-1984 yılları arasında yapılan inşaat
çalışmaları ile Oymapınar Barajı (Foto 23-24-25-26 ve 27)ve 1986-1987 arasında da Manavgat Barajı
yapılmıştır (Şekil 4). Lâkin, yaklaşık 40 yıldır artık suları Akdeniz’e boşa akmıyor; ilki 5 km2 ve ikincisi 9
km2 alanlı baraj göllerinde suları toplanmaktadır. Bunlardan Oymapınar’da 540 MW güç kapasiteli HES’i
yılda 1620 GWh, Manavgat’ta ise 48 MW güç kapasiteli HES’i yılda 220 GWh elektrik enerjisi sağlıyor.
Konumuzla ilintilendirmek gerekirse; insan yıkımına neden olan jeomorfokronolojik unsurlar ise,
yıllardır süregelen Manavgat Çayı’nın yatağının doğallığını bozmuş ve akarsu vadisinde düzenlemeler
yapılmıştır. Akarsuyun boyuna profili büyük bir değişim geçirmiş iki yapay set ile akarsu dengesi bozularak;
insan tarafından akarsuyun boyuna profili silinmiştir. İnsan bunu; bilerek ve kasten, ancak kendi ihtiyacı gereği
yapmıştır. Bu örnek, planlı bir çalışma sonucu yaptığı doğru bir örnektir. Çünkü akarsudan sulama, içme ve
elektrik enerjisi elde etme yönünden yararlanmıştır.
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Şekil 4 – Manavgat Çayı Havzasındaki Manavgat ve Oymapınar Barajları Lokasyonu
(Kaynak: Harita Genel Komutanlığı, 1993’den düzenlenerek).

Foto 23-24-25-26-27 - 185 m gövde yüksekliğine sahip Oymapınar Barajı ve HES’i ile baraj gölü (Ahmet Ertek arşivi, Ocak 2015).
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6. Jeomorfokronolojik Unsurların İnsan Yıkımına Uğramasının Sonuçları Nelerdir?
Antropojenik jeomorfolojide, insan daha çok akarsu, buzul, rüzgâr, denizel etkenlerden dalga ve akıntı
gibi dış etkenlere, hatta erozyona, kütle hareketlerine, ayrışma ve toprak oluşumuna müdahale edebiliyor.
Bunu yaparken planlama dahilinde bütün disiplinlerden yararlandığında sonuçta büyük zarar ortaya çıkmıyor.
Bunu yaparken; Prof. Dr. Turgut Öztaş hocanın dediği gibi, kullanma, koruma ve korunma dengesini gözetiyor
ve sorunları en aza indirerek kamu yararı gözetiyor. Aksi takdirde şahsi menfaatler işin içine girdiğinde büyük
zarar ve sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Konuyu olumlu bir örnekle tamamlamak istiyorum: 1950’lerde Eminönü-Bakırköy arasını doldurarak
doğal kıyı çizgisini ortadan kaldırıyor. Kentsel gelişime bakıldığında çok katlı yapılaşmadan Bakırköy-Ataköy
sahili de nasibini alıyor ve sahildeki evler kamu yararı gereği dolgu ve üzerine yapılan sahil yolu vasıtasıyla
geride kalıyor. 1980’lerde ikinci kez doldurularak sahil bandında bu rekreasyon amaçlı park ve bahçeler
yapılıyor. Bugün ise Bakırköy sahiline yapılan tekne çekek yerleri, vapur iskeleleri ve Ataköy Yat Limanı ve
Marinası ile çevre kompleksi ile başlı başına bir sahil cazibe merkezi haline geliyor. Örnek planlama dahilinde
kamu yararı yani insanın yararına planlı yapıldığı için yine doğru bir örnektir (Foto 28).

Foto 28 – Havadan Ataköy Marinasına ve Bakırköy sahili eski doğal kıyı çizgisine ve günümüz dolgu alanına bakış
(Kaynak: Bakırköy Belediyesi, 2008)
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