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Öz:Bolkar Dağları’nın batı kesiminde Miyosen neritik (resifal) kireçtaşı ve karbonatlı kayalardan oluşan platoluk alan
(Aksıfat, İbrala, Sertavul, Dümbelek Platoları) çok fazla sayıda dolin ve uvala içermektedir. 1/25000 ölçekli 34 adet
topografya haritası üzerinde gerçekleştirilen haritalama çalışmasına göre 2558 km2’lik alanda 30132 adet dolin ve
uvala tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm şekillerin en üst kapalı eğrisi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında
poligon olarak sayısallaştırılmış ve şekillere ait alansal değerleri hesaplanmıştır. 1315-2525 metreleri arasında dağılış
gösteren şekillerde maksimum 99 adet/km2 yoğunluğa ulaşılır. Şekillerin yönelimleri için oluşturulan poligonların en
uzak iki noktası arasında uzun eksenleri çizilmiş ve bu çizgilerin kuzey ile yaptığı açılar hesaplanmıştır. Oluşturulan gül
diyagramına göre platoluk alanda karstik çukurların uzanımında KD-GB doğrultusu egemendir. Arazi çalışması
gözlemleri bu yönelimin oluşmasında KD-GB doğrultusunda çok sık gelişmiş çatlak sistemlerinin belirleyici unsur
olduğu tespit edilmiştir. Bolkar Dağları batı platosunun yükselimi Afrika Plakası’nın Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu
Plakası’nın altına dalması sonucunda gerçekleşmiştir. Yükselim sırasında GB’ya düşük eğimli bir antiklinal yapısı
gelişen platoluk alanda sıkışma yönüne dik şekilde açılma çatlakları gelişmiştir. Geç-Miyosen’denPleyistosen başlarına
kadar yavaş gerçekleşen bu yükselim sırasında çatlak sistemlerine akarsular yerleşerek paralel drenaj ağının
gelişmesini sağlamıştır. Yükselim 1.6 milyon yıldan sonra Anadolu plakasının altına dalan plakada meydana gelen
kopma ile çok daha hızlı şekilde gerçekleşmiştir. Bu hızlı yükselim kireçtaşları üzerinde açılma çatlaklarının
genişlemesine ve derinleşmesini sağlayarak yüzeysel akışın kaybolmasına neden olmuştur. Yüzeysel akışın kaybolması
ile karstik drenaj gelişmeye başlamış ve vadiler içerisinde derine doğru aşındırma gelişerek karstik depresyonlar
gelişmiştir. Özellikle platonun merkezi kesiminde, yani karstik çukurların maksimum yoğunluğa ulaştığı alanlarda
günümüzde yüzeysel akış görülmemektedir. Karstik drenajın paleovadiler içerisinde gelişmesinden dolayı karstik
depresyonlar ile paleovadilerin uzanımı paralellik gösterir. Bu durum dolin ve uvalaların KD-GB doğrultulu çatlak
sistemi ve bu çatlak sistemi içerisinde oluşan paralel bir drenaj sistemi içerisinde geliştiğini gösterir.
Anahtar Kelimeler: Drenaj evrimi, karstik çukurlar, tektonik yükselim, yönelim, Bolkar Dağları platoları..
Abstract:The plateau field (Aksıfat, İbrala, Sertavul, DümbelekPlatoları) which is composed of Miocene neritic (reef)
limestone and carbonate rocks in the western part of Bolkar Mountains contain a large number of doline and uvala.
According to performed mapping studies on 1/25000 scaled 34 topographic maps, 30132 doline and uvalas are
detected in 2558 km2 area. The top of off curve in detected all samples have been digitized as polygons in the
Geographic Information Systems (GIS) and have been calculated spatial values of shape. Depressions showing the
distribution between 1315 and 2525 meters are reached a maximum of 99 km-2 densities. Long axis lines are drawn
between farthest two point of polygon to determine the orientation of shapes and are calculated of these lines for
direction of depressions. According to rose diagram, NE-SW direction is dominant at orientation of karstic depressions.
With regard to field studies detection, very often developed joint systems have been identified as a determining factor in
the formation of NE-SW direction. Tectonic uplift of Bolkar plateau occurred as a result of subduction of Africa Plate to
under Anatolia Plate along Cyprus arc. During uplift, opening cracks have developed and also, rives settled in fracture
systems developed on surface of plateau during slow uplift rate from late Miocene to early Pleistocene formed parallel
drainage. Uplift rate increased after 1.6 Ma due to slab break-off at subduction plate under to beneath Anatolia Plate.
This rapid uplift has led the expansion of rapid joint on limestone and caused to the disappearance of runoff. Karst
drainage started development by the disappearance of runoff and karst depression has developed into the deep of
valley. Karst depression parallels to the extent of paleo-valleys due to developing karst drainage in the Paleo-valley.
This situation indicates that dolines and uvalas are developed in NE-SW oriented fracture system and a parallel
drainage system which formed in this joint system.
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1. Giriş
Çapları birkaç metreden 1 km’ye kadar değişen dairesel ya da yarıdairesel karstik depresyonlar (Ford
ve Williams, 2007) olan dolinler ve dolinlerin birleşmesiyle oluşan uvalalar karstik arazilerin (Calic, 2011),
Türkiye’de ise Toros Karst Bölgesi’nin karakteristik şekillerindendir (Elhatip, 1997; Ozturk vd., 2015).
Toros Dağları kuşağı içerisinde kalınlığı 5000 metreyi bulan (Koçyiğit, 1984a) ve CaCO3 oranının % 90’ın
üstünde olduğu kireçtaşlarının bulunması (Nazik, 1986) kireçtaşının yavaş bir şekilde çözünmesi ile oluşan
çözünme dolinlerinin (Waltham ve Fookes, 2003) oluşumu için uygun litolojik koşulları oluşturur. Aynı
litolojik birim içerisindeki 2000 metrenin üstünde ve düşük eğimli karstik platoların varlığı dolin oluşumu
için uygun topografik koşulları yaratır. Çünkü dolinler genellikle düşük eğimli yüksek karstik platolar
üzerinde maksimum yoğunluğa ulaşır (Palmquist, 1977; Orndorff vd., 2000; Plan ve Wien, 2006; Faivre ve
Pahernik, 2007;Sauro, 2013; Pardo-Igúzquiza vd., 2013; Daura vd., 2014; Bočić vd., 2015; Ozturk vd.,
2015). Düşük eğimli yüksek karstik platolarda ise dolin gelişimi, yoğunluğu ve dağılışı üzerinde tektonik
yapının, özellikle de çatlak sıklığı ve doğrultusunun büyük etkisi vardır (Chenoweth, 1997; Faivre ve
Reiffsteck, 1999; Orndorff vd., 2000; Čar, 2001; Jemcov vd., 2001; Faivre ve Pahernik, 2007; Doctor ve
Doctor, 2012). Dolin yönelimleri ve sıralanışları karstik alanlarda etkili olan fay ve çatlak sistemleri
hakkında bilgi sağladığı için (Faivre ve Reiffsteck, 1999; Theilen-Willige vd., 2014) herhangi bir karstik
bölgenin tektonik ve jeomorfolojik gelişiminin açıklanmasında büyük öneme sahiptir (Mihljevic, 1994;
Ekmekçi ve Nazik, 2004; Closson ve Karaki, 2009).
Bu çalışmada Orta Toroslarda yer alan Bolkar Platosu üzerinde bulunan çözünme dolinlerinin alansal dağılış
özellikleri 1/25000 ölçekli harita ölçeğinde ortaya konuldu. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında
oluşturulan morfometrik haritalar aracılığıyla karstik depresyonların dağılış desenleri, uzun eksen
yönelimlerinden elde edilen gül diyagramı aracılığıyla da depresyonların yönelimleri belirlendi. Elde edilen
tüm bulgular alanın tektonik gelişimi içerisinde değerlendirilerek depresyonların gelişiminde etkili olan
tektonik ve jeomorfolojik süreçler açıklandı.
2. Çalışma alanı
Çalışma alanı Orta Toroslar’ın doğu kesiminde yer alan Bolkar Dağlarının güneybatısında bulunan
2558 km2’lik düşük eğimli, KD-GB doğrultulu bir antiklinal özelliğindeki platoluk alanı kapsar (Şekil 1).
1200 m ile 2550 m arasında bulunan araştırma alanında yükselti batıdan doğuya doğru artış gösterir (Şekil
1c). Araştırma alanının % 40 1650-1900 metreleri arasında, % 95’i 1450-2350 metreleri arasında yer alır.
Araştırma alanının doğusunda 1650 m yüksekliğinde bulunan Arslanköy Meteoroloji İstasyonu
(Şekil 1b) verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 9.9C iken minimum sıcaklık değerleri -17C’ye kadar
düşmektedir. Toplam yağış değeri ise 788 mm’dir. Çalışma alanın % 91.5’ini neritik-resifal kireçtaşları
(Miyosen) oluşturur. Miyosen tabakaları 5-10’lik eğim değerlerine sahip geniş ve basık kıvrımlar oluşturur
(Şaroğlu vd., 1983). Mut formasyonunun en üst kesimine gelen birim 940 m kalınlığa sahiptir. Orta ve kalın
katmanlı bol fosilli kireçtaşları killi, siltli ve kumlu birimler ile ardalanmalı olarak bulunur (Özkale vd.,
2007).
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Şekil 1. (a) Çalışma alanının lokasyonu, (b) çalışma alanına ait sayısal yükseklik modeli ve alanın sınırı, (c) A’-A ve B-B’
doğrultularında alınan kesitler.

3. Metod
Dolinlerin dağılışlarını ortaya koymak amacıyla 1/25000 ölçekli 34 adet topografya haritasından
yararlanıldı. Toplam 2558 km2’lik alanda tespit edilen karstik depresyon sayısı 30132 adettir (Şekil 2).
Depresyonların en üst kapalı kontur çizgisi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında poligon olarak sayısal
ortama aktarılarak şekillerin temel alan bilgileri hesaplandı. Poligonlar aracılığıyla şekillerin uzun ve kısa
eksenleri çizilerek uzama oranları hesaplandı ve haritalandırıldı. Ayrıca uzun eksenin azimutunun
hesaplanmasıyla depresyonların yönelim açıları belirlendi. Böylece CBS ortamında her bir şekle ait
yükseklik, alan, uzun eksen, kısa eksen, uzama oranı ve yönelim açısını içeren veri seti oluşturuldu.
Oluşturulan veri setinden 1 km2’lik (1x1km) gridler aracılığıyla depresyon ve drenaj yoğunluğu, ortalama
yükseklik ve eğim değerleri özelliklerinin alansal dağılışı ortaya konularak depresyon yoğunluğu ile yükselti,
eğim, drenaj yoğunluğu arasındaki korelasyonlar hesaplandı. Elde edilen tüm analiz ve arazi çalışmaları
sonuçları değerlendirilerek karstik depresyonların alansal dağılış özellikleri ile depresyonların gelişiminde
etkili olan tektonik ve morfolojik süreçler açıklandı.
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Şekil 2. Çalışma alanındaki dolinlerden bazı görünümler

4. Depresyonların morfometrik özellikleri
1/25000 ölçekli haritalara göre haritalanan 30132 adet depresyon 1315-2525 metreleri arasında dağılış
gösterir. Homojen bir dağılış göstermeyen depresyonların ortalama yükseltisi 1944 metredir ve % 89’u 1650
- 2350 metreleri arasında yer alır. Ortalama 12 depresyon/km2 yoğunluğa sahip alanın, antiklinal kıvrım
eksenine karşılık gelen merkezi kesiminde, 1930-2080 metreleri arasında maksimum yoğunluğa (99
adet/km2)ulaşılır (Şekil 3).
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Şekil 3: Çalışma alanındaki karstik depresyon yoğunluğu

Uzama oranı kütlenin büyük bölümünde 1 ile 2 değerleri arasında olmakla birlikte batıya doğru artış
gösterir ve alanın batı kesiminde 1595-1640 metreleri arasında 14’e kadar yükselir. Şekillerin daha geniş
kapladığı bu alanda depresyonların alansal büyüklükleri de artmaktadır (Şekil 4). Bu durum alandaki
depresyon yoğunluğunun 10 depresyon/km2’den daha az olmasına yol açar.

Şekil 4: Çalışma alanındaki karstik depresyonların alansal büyüklüklerinin dağılış deseni

Drenaj yoğunluğu ve eğim koşulları depresyonların dağılışını etkileyen önemli etkenlerdendir.
Araştırma alanı içerisinde drenaj yoğunluğu ve ortalama eğim ile depresyon sayısı arasında ters bir
korelasyon bulunur. Çalışma alanı içerisinde maksimum drenaj yoğunluğu 5.6 km/km2’ye, eğim değeri
31’ye kadar yükselir. Genel olarak 10 depresyon/km2’den fazla depresyona sahip alanlarda drenaj
yoğunluğunun 1 km/km2’den, ortalama eğim değerinin ise 8’den daha az olduğu görülmektedir (Şekil 5).
Buna göre karstik depresyonlar aktif akarsuların bulunmadığı düşük eğimli alanlarda gelişme gösterir.
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Şekil 5. Depresyon yoğunluğu ile drenaj yoğunluğu arasındaki ilişki

4.1. Yönelimler ve depresyonların gelişimleri
Dolin ve uvala uzun eksenlerinin azimutlarının genel doğrultusu alanda etkili olan çatlak ve fay
sistemleri hakkında önemli ipuçları sağladığı için birçok çalışmada incelenen alandaki tüm dolinlere ait genel
gül diyagramları verilmektedir. Tüm depresyonların uzun eksenlerinin kuzey ile yaptıkları açılara göre
depresyon yöneliminde KD-GB doğrultusu egemendir (Şekil 6). Dolin uzun eksenlerinin bu yönelimi
Torosların uzantısına paraleldir (Ardos, 1992). Arazi çalışmalarına göre bu yönelimin oluşmasında KD-GB
doğrultusunda çok sık gelişmiş açılma çatlakları sitemlerinin etkili olduğu görülmüştür (Şekil 7).

Şekil 6. Alandaki tüm depresyonların uzun eksen yönelimlerini gösteren gül diyagramı

Karstik depresyonların yöneliminde alanın tektonik özellikleri belirleyici rol oynar. Bu nedenle
çalışma alanı içerisindeki yönelimin açıklanması için alanın tektonik evriminin açıklanması gereklidir.
Orta Toroslar, Neotetis okyanusu içerisindeki karbonat platformunun Afrika-Arap ve Avrupa
Plakaları arasında Orta Kretasede başlayan kuzey-güney yönlü sıkışması sonucunda oluşmuştur (BijuDuvalet al., 1977; Livermore ve Smith, 1984; Yazgan veChessex, 1991; Şekil 8a). Bu dönemden sonra,
Afrika levhasının aşağı ve kuzeye doğru hareketi esnasında Orta Toroslar sıkışma, kalınlaşma ve yükselmeye
maruz kalmıştır (Akay ve Uysal 1988; Schildgen vd., 2014b; Karaoğlan, 2016). Üst Eosen-Alt Oligosen’de
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Afrika-Arap Plaklarının Anadolu plakasının altına dalması kireçtaşlarının kuzey-güney yönlü sıkışmasına ve
Orta Toroslar’da deniz seviyesinin üstüne ilk çıkışlara neden olmuştur (Şengör ve Yılmaz, 1981; Akay ve
Uysal 1988; Karaoğlan, 2016). Orta Miyosen’de, Orta ve Doğu Toroslar’ı birbirinden ayıran, sol yönlü
doğrultu atım karakterine sahip Ecemiş Fay Zonu oluşmuştur (Jaffey ve Robertson, 2001a). Geç
Miyosen’deki yükselme sonucu meydana gelen antiklinal (Şaroğlu vd., 1983) merkezi boyunca K-G yönlü
genişlemeler meydana gelmiştir (Deweyvd., 1986; Dhont et al., 1999; JaffeyveRobertson, 2005b). Bu
genişlemeye bağlı olarak da kıvrım eksenine paralel D-B yönlü çatlak sistemleri oluşmaya başlamıştır (Şekil
8b). Üst Miyosen-Pliyosen’deantiklinalin yükselimine bağlı olarak (Şaroğlu vd., 1983) çalışma alanının
merkezine karşılık gelen antiklinal kıvrım ekseni çevresinde yaygın çatlak sistemleri gelişmiştir (Şekil 7). Bu
çatlaklar günümüzde çalışma alanı merkezinde yani antiklinal kıvrım ekseni çevresinde dolin yoğunluğunun
maksimuma ulaşmasını sağlamıştır. Bu dönemde alanın tamamen su üstüne çıkması ile birlikte (Schildgen
vd., 2014b) çatlak sistemleri içerisinde paralel drenaj sistemi gelişerek alanda doğu-batı yönlü paralel drenaj
sisteminin gelişmesini sağlamıştır (Şekil 8c).

Şekil 7. Çalışma alanında yoğun şekilde gözlenen KD-GB doğrultulu çatlak sistemlerinden örnekler

Pliyosen’de zayıf tektonik aktiviteler meydana gelirken, son yükselim aşamasında yani 1.6 milyon
yıldan sonra Anadolu plakasının altına dalan plakada meydana gelen kopma ile yükselim çok daha hızlı
şekilde gerçekleşmiştir (Schildgen vd., 2012). Bu dönemde Ecemiş fayının sol yönlü atım faaliyetine bağlı
olarak gerçekleşen ötelenme sonucunda çalışma alanında KD-GB yönlü kıvrımlanma gerçekleşmiştir
(Koçyiğit ve Beyhanb, 1999; Jaffey ve Robertson, 2001; Şekil 7d). Anakayanınkıvrımlanması ile birlikte ana
kaya içerisindeki çatlaklar ve bu çatlakla içerisinde gelişmiş olan dolinlerde aynı yönde kıvrımlanmaya
maruz kalmıştır. Son yükselim ile birlikte araştırma alanda gelişmiş olan paralel drenaj sistemi yüzeyden
kaybolarak alanda karstik ayrışmanın kuvvetlenmesini sağlamıştır. Bu dönemden sonra gelişen dolinler ise
KD-GB doğrultusundaki kuruvadiler ve çatlak sistemlerine uygun şekilde gelişim göstermiştir.
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Şekil 8. Alanın tektonik gelişimi içerisinde karstik depresyonların gelişmesini sağlayan çatlak sistemlerinin oluşumu ve
yön değiştirmesi

5. Sonuç
Bu çalışmada Bolkar Dağları’nın batısındaki platoluk alan üzerinde gelişmiş olan karstik
depresyonların alansal dağılış desenleri ve bu desenlerin oluşmasında etkili olan tektonik ve jeomorfolojik
süreçler açıklandı. Maksimum yoğunluğa 99 depresyon/km2 ile antiklinal kıvrım eksenine karşılık gelen
merkezi kesimde ulaşılır. Depresyon yoğunluğu ile drenaj yoğunluğu ve eğim değerleri arasında negatif bir
korelasyonbulunurken iken yükseklik ile pozitif bir korelasyon bulunur.
Çalışma alanı farklı dönemlerde güneyden Arap-Afrika plakası ve kuzeyden Anadolu plakası
arasında sıkışmaya ve yükselmeye maruz kalmıştır. Bu tektonik süreçler karstik depresyonların
günümüzdeki dağılışlarını ve yönelimlerini etkilemiştir. İlksel çatlak sistemleri içerisinde gelişen paralel
drenaj sistemi, tektonik aktiviteler sonucunda çatlak sistemlerinin genişlemesiyle yüzeyden kaybolarak
karstik ayrışmanın kuvvetlenmesine ve karstik depresyonların yoğun şekilde gelişmesine yol açmıştır.

Teşekkür
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