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Özet
Beydağları, Akdağ, Karadağ ve Sandras Teke Yarımadasında (Teke Yöresi) ve Batı Toroslarda
Pleistosen buzlaşmasına maruz kalmış dağlardır. 2295 m yükseltiye sahip Sandras Dağı Pleistosen’de
buzullaşmış ve bunun sonucu olarak dağın kuzeydoğu yamacında birkaç cephe moreni gelişme imkanı
bulmuştur. Yine Sandıras dağının güneydoğusunda yer alan Karadağ da 2418 m zirvesiyle yüksek
zirve düzlüklerinde ve kuzey yamaçlarında belirgin sirk ve morenler barındırır. Teke yarımadasında
hem kütle hem de yükselti bakımından en dikkat çeken dağlar ise Akdağ ve Beydağları’dır. İki dağda
3000 m üzerinde zirveye sahiptir (Beydağları zirvesi, Kızlarsivrisi Tepe 3070 m; Akdağ zirvesi, Uyluk
Tepe 3014 m). Teke Yarımadasında, Akdağ daha belirgin sirklere, buzul vadilerine ve geniş alanlar
işgal eden morenlere sahipken, Beydağlarında birkaç küçük sirk gelişme imkanı bulmuş ve bu
sirklerin önünde relik kaya buzulları tespit edilmiştir. Yine Kızlarsivrisi Tepenin güneyindeki yüksek
plato yüzeyinde belirgin bir sirkle başlamayan doğu, güneydoğu, güney ve güneybatı yönünde
gelişmiş, asılı vadilerle sonlanan ve büyük ölçüde deforme edilmiş tekne vadi formları da mevcuttur.
Teke Yarımadasında yer alan bu dağlar; plesitosen buzullaşması ve bunun ürünü olan buzul
jeomorfolojisine ait şekillerin boyutu ve alansal dağılışı bakımından farklılıklar içermektedir. Bunda
etkili olan faktörler büyük ölçüde iklim ve lito-stratigrafik yapıdır. Akdağ, Sandıras ve Karadağ
Akdeniz üzerinden gelen GB sektörlü nemli hava kütlelerine direk açık olduğundan orografik
karakterli yağışların oluşumuna imkan tanır. Beydağları ise büyük ölçüde güneyden ve doğudan gelen
hava kütlelerine açıktır. Bu özelliği nedeniyle Beydağları Teke Yarımadasındaki diğer dağlar ile
kıyasla daha az yağış alır. Bu da Plesitosen’in soğuk dönemlerinde buzulların beslenmesini ve buna
bağlı olarak buzullaşmanın seyrini etkilemiştir. Teke Yarımadasındaki dağlık alanlardan Sandıras
Dağı hariç diğer kütleler büyük ölçüde litolojik olarak karbonatlı kayalardan oluşur. Sandıras Dağı ise
büyük ölçüde Mesezoik mağmatik kayaçlardan oluşur. Karbonatlardan oluşan dağlarda karstik
gelişim, Anadolu’nun kara haline geçişiyle başlamış, zaman zaman tektonik aktiviteler ve klimatik
değişimlerden etkilense de günümüze kadar devam etmiştir. Batı Toroslardaki bu karstik gelişim
otokton ve naplı sahalarda farklı bir seyirde gelişmiştir. Batı Torosların batısında Akdağ ve Karadağ
Likya Naplarına bağlı olarak gelişen karmaşık litolojik yapıdan dolayı eriyebilir kayaçların alttan veya
yanlardan ofiyolit ve geçirimsiz birimlerce çevrelendiği sığ yüzey karstlaşması hakim iken,
Beydağlarında ise bin metreyi bulan kesintisiz kalın karbonat istifinden oluşan alanlarda derinlik karstı
hakim durumdadır. Bu yapı Pleistosen buzullaşmasının gelişimini ve yayılışını etkilemiştir. Buna
bağlı olarak da bu dağlarda bu iki etken ve sürecin ürünü polijenik şekiller oluşmuştur. Teke
yarımadasında Pleistosen buzullaşmalarına uğramış dağlardan, Sandıras ile ilgili (Messerli, 1967;
Doğu ve diğ. 1993; Sarıkaya ve diğ. 2008) ve Akdağ ile ilgili (Onde, 1952; Planhol & İnandık, 1958;
Doğu, Çiçek, Tunçel, & Gürgen, 1999; Bayrakdar, 2012; Sarikaya, Ciner, Haybat & Zreda, 2014)
nicel buzul araştırmaları ve buzullaşmaların yaşlandırmalarına yönelik çalışmalar varken,
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Beydağlarında Plestosen buzullaşmalarından sadece çok genel hatları ile bahsedilmiş (Louis, 1944;
Messerli, 1967) iki çalışma bulunmakta, Karadağ ile ilgili ise hiçbir çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışma kapsamında Teke Yarımadasındaki Pleistosende buzallaşmaya maruz kalmış dağlar yerel
tektonik, klimatik ve karstik özellikler gibi etkenler göz önüne alınarak buzullaşma özellikleri
birbirleri ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca paleotopografya şartları da ortaya konarak, jeomorfolojik
gelişim açıklanmaya çalışılacaktır. Karst-buzul ilişkisi ele alınarak buzullaşma öncesi karstlaşmanın
buzul şekillerinin gelişimini nasıl etkilediği değerlendirildiği gibi buzullaşma sırasında ve sonrasında
buzul etkinliğinin karstik gelişeme etkileri de ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışmada
Beydağları ve Karadağ’da devam eden jeomorfoloji ve yaşlandırmaya yönelik çalışmaların ilk
sonuçlar paylaşılacak olup, tartışmaya açılacaktır. Bu çalışma kapsamında coğrafi bilgi sistemleri,
morfometrik
analizler
ve
36Cl
tarihlendirme
yönteminden
faydalanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Teke Yarımadası, Pleistosen Buzullaşmaları, Buzul jeomorfolojisi, Karadağ,
Beydağları.
Abstract
Beydağları Mountains, Mount Akdağ, Mount Karadağ and Mount Sandıras are the mountains
subjected to Pleistocene glaciations in the Teke Peninsula (Teke Region) in Western Taurus region.
Mount Sandıras having an altitude of 2295 m was glaciated in Pleistocene and as a result of
glaciations a few terminal moraines came into existence on the northeast facing slope of the mountain.
Located southeast of Mount Sandıras and with the summit of 2418 m, Mount Karadağ also reserved
evident cirques and moraines on the higher plateau around summits and North facing slopes. With
regards to having both great massive and height, Akdağ and Beydağları mountains are the most
remarkable ones in the Teke Peninsula. Both the mountains have summits over 3000 m (Beydağları
summit, Kızlarsivrisi Peak 3070 m; Akdağ summit, Uyluk Peak 3014 m). In the Teke Peninsula,
While Mount Akdağ has more characteristic cirques, glacial valleys and moraines which are covering
vast areas, in Beydağları only a few small cirques found suitable conditions to form and relic rock
glaciers are found in front of those cirques. There are also glacial trough forms which started without a
cirque and developed on the directions of east, southeast, south and southwest and extensively
deformed on the higher plateau of Kızlarsivrisi Peak. Located in the Teke Peninsula, these mountains
have distinctive features in respect to characteristics of Pleistocene glaciations and relevant glacial
landform’s sizes and spatial distributions. The factors affecting this situation are in large part climate
and litho-stratigarphy structure. Akdağ, Sandıras and Karadağ mountains are directly exposed to
southwesterly humid air masses that come from the Mediterranean Sea, which enable to produce
orographic precipitation. On the other hand, Beydağları are extensively expose to air masses coming
from the south and the east. Due to this characteristics, Beydağları receives lower amount of rainfall
when compared to those of the other mountains. This condition affected former glaciers’ accumulation
and accordingly the course of glaciations during cold periods in Pleistocene. Except for Sandıras,
lithologically all the mountains in the Teke Peninsula substantially formed from carbonate rocks. As
for Mount Sandıras largely formed from Mesozoic-age metamorphic rocks. The karstic evolution of
the mountains formed from carbonate rocks has started in Oligocene when Anatolian landmass
surfaced above the seas, despite affected by tectonic activities and climatic changes the karstic
evolution has continued to day. Karstic evolution in Western Taurus has developed in distinct courses
in the sections of autochthons and nappes. In the West section of western Torous, due to the complex
lithological units resulted from the Lycian (Teke) nappes, shallow surface karstification (epikarst) is
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dominant in Akdağ and Karadağ where soluble and permeable carbonate rocks are surrounded by the
ophiolites and insoluble rocks from the bottom or round of the mountains. On the other hand,
endokarst is dominant in Mount Beydağları where thick and continuous carbonate rocks consist of a
thousand meters vertical extent. This conditions have affected development and extent of the
Pleistocene glaciations. Therefore, both on these mountains polygenic landforms have been formed as
a result of intertwined karstic and glacial processes. There are plenty of quantitative glacial researches
and dating studies aim to reveal chronology of the glaciations in Pleistocene in the Teke Peninsula.
But most of the studies are on the mountains glaciated in Pleistocene, such as Sandıras (by Messerli,
1967; Doğu et al. 1993; Sarıkaya et al. 2008) and Akdağ ( by Onde, 1952; Planhol & İnandık, 1958;
Doğu, Çiçek, Tunçel, & Gürgen, 1999; Bayrakdar, 2012; Sarikaya, Ciner, Haybat & Zreda, 2014). On
the other hand, there are only two studies concerning Beydağları (by Louis, 1944; Messerli, 1967),
which the glaciations were mentioned superficially and lastly there has not been any researches on
Karadağ yet. In this study, we intend to compare the mountains glaciated in Pleistocene in the Teke
Peninsula considering some factors such as local tectonics, climate and karstic features which must
have played a role on the development of the glaciations. Furthermore, we try to explain geomorphic
evolution exposing paleotopographic conditions. In this study we try to explain how the
karstictification which had taken place before Pleistocene affected the glaciations and on the other part
we try to put forward how glaciations affected karstification during and after glaciers. Besides, with
this study, we plan to share and discuss first results and findings of geomorphologic and dating
studies. In this study, we use Geographic information systems, morphometric analysis and 36Cl dating
method.
Keywords: The Teke Peninsula, Pleistocene glaciations, glacial geomorphology, Karadağ, Beydağları.
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