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1. GİRİŞ
Bugün Türkiye karasını oluşturan yerkabuğu parçaları, Paleozoik öncesinde
başlayan bir süreç içinde oluşmuştur. Kristalen masifler, plutonik kütleler
halindeki bu temel parçaları, Orta Jura-Orta Trias süresinde en geniş
durumunu kazanmış olan Neotetis okyanusunun temelini oluşturmuş, ya
da adalar halinde bu deniz üzerinde yükselmiştir. Üst Kretase sonları,
Neotetis
okyanusunda
daralma-kapanma
hareketlerinin
başladığı
dönemdir. Önceleri okyanus tabanında dalma-batma şeritleri halinde
başlayan hareket, Kretase sonlarında genel olarak Kuzey Anadolu'da
(Pontidlerde) bir yükselme karalaşma halinde kendini göstermiş (Ketin
1966,1983). Bu kuşak güneyindeki Neotetis'in kuzey kolundan oluşan
ofiyolitik ve kalker nap dilimleri Orta Anadolu'nun (Anatolitlerin) Menderes
ve Kırşehir masifleri üzerinden aşarak, Torosların (Toridlerin) yerleşik
otokton serileri üzerine itilmeye başlamıştır.
Kretase sonlarındaki bu büyük değişikliklerden sonra, Anadolu'nun dört
ana tektonik kuşağı, yani Pontidler, Anatolidler, Toridler ile Güneydoğu
Anadolu ilk özellikleri ile belirmiş ve eski Tersiyer’de, Türkiye alanından
geri çekilmese bile Neotetis, yeni beliren dağ sıraları arasındaki oluk ve
havzaları dolduran bir özellik kazanmıştır. Bu nedenle Eski Tersiyer, daha
önceki dönemlerde dağlık iskeleti oluşup gelişmiş olan Anadolu'da özellikle
Pontid ve Anatolid kuşaklarında daha sonra genel olarak ovalara
dönüşecek olan havzaların ilk biçimleri ile ortaya çıktığı dönemdir. Daha
genç olan Toridler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki havzalar ise Neojen
içinde gelişimlerini tamamladıkça, bu sisteme eklenmiştir.
2. Orta-Üst Kretase ve Paleosen
Bu dönemde Anadolu'nun görünümü Jura-Alt Kretase'den pek farklı
değildir. Ancak Üst Kretase sonlarına doğru bir sıkışma başlamış, Üst
Kretase/Paleosen arasındaki Laramiyen hareketleriyle güneyde RodopPontid yayı kapanmaya, kuzeyde Karadeniz açılmaya başlamıştır.
Karadeniz güneyindeki Pontidlerde, Sakarya kıtası dahil sıkışma ve güneye
bindirmeler ve bindirmelerin güney kenarındaki melanj oluşumu, Doğu
Pontidlerde ise granit sokulumları meydana gelmiştir. Bu olay Neotetisin
kuzey kolu tabanının kuzeye dalmasının bir sonucudur. Aynı okyanusun
güney kenarında ise Elmalı-Bozkır (Likya) naplarını oluşturan okyanus
tabanı materyali (ofiyolitler, kalkerler, vb) daha güneydeki Anatolid-Torid
platformunun kuzey kenarı üzerine yürümeye başlamıştır. Yine aynı
dönemde, Anatolid-Torid platformunu güneyinde de güneye yönelik
şaryajlar meydana gelmeye başlamıştır. Bu arada Kıbrıs güneye doğru
kaymış, Alanya masifi ve uzantıları Anatolid-Torid platformundan
kopmuştur. Daha doğuda Arap platformu üzerinde de şaryajlar
görülmüştür. Buna karşılık, örneğin Bitlis masifi kuzey kenarında yerel
olarak kuzeye bindirmeler de olmuştur. Ancak genel olarak söylenirse
Bitlis, Kırşehir ve Menderes masifleri bu kuzeyden gelen şariyaj kütleleri
altına gömülmüş ve şiddetli bir metamorfizmaya uğramıştır.
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3. Paleosen-Eosen
Paleosen-Eosen döneminde daha önce sıkışmaya başlayan Neotetis
kollarının kapanması olayı genel olarak tamamlanmıştır (Brinkmann 1976,
Saydam). Kretase sonlarındaki Laramiyen hareketleri ile olukların arasında
yükselen eski kıta parçaları üzerinde, Anadolu’nun ilk aşınım yüzeyleri
oluşmuştur. Bunlardan Pontidlerin üzerindekilerin oldukça geniş bölümleri,
o günden bugüne aşınımını sürdürmüş ve bugün ilk biçimini tümüyle
kaybetmiştir. Toroslarda bazı masifler üzerinde bulunup da kendisinde
daha genç formasyonlarla örtülmüş olan yüzeyler ise fosil (DF sistemleri)
aşınım yüzeyleri haline dönüşmüştür. Boksit oluşumu, Üst Kretase
formasyonlarının kısa süreli de su yüzüne yükseldiğinin bir kanıtı olarak
kabul edilmektedir.
4. Senozoik
Üst Kretase sonu (Laramiyen) tektonik hareketleri, Anadolu'nun bugün ki
morfolojisinin ana çizgileri ile ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böylece
Doğu-Batı yönlü dağ dizileri ve onların arasında Senozoik olukları meydana
gelmiş; özellikle oluklarda Senozoik boyunca sürekli tortullanmalar (Ketin
1983), yükselen dağlık kesimlerdeki aşınımın korelan depoları olarak
sürmüştür. Eski Tersiyer'de , Kretase denizlerinin artığı ya da Eosen
transgresyonun sonucu olan denizler Pontid ve Anatolid kuşaklarındaki
olukları doldurmuş, bu oluklar genç Tersiyer’de esas itibariyle gölselkarasal tortullarında biriktiği yerler olmuştur. Genç Tersiyer’de Marmara
ve Boğazlara sokulan acı sulu Paratetis'in tortulları ile Torid'lerin güney
eteği ve Güneydoğu Anadolu oluklarını dolduran denizel tortullar
oluşmuştur. Bu denizel tortullanma Güney Toroslarla Doğu Anadolu'da ise
Üst Pliyosen’de sona ermiş; Kuarterner’de Anadolu tümüyle karalaşmıştır.
Ketin'e göre (1983) sürekli tortullanmaların oluştuğu Senozoik havzaları
şunlardır: Trakya, Bigadiç, Soma, Uşak, Kelkit vadisi, Haymana, Tuz gölü,
Yozgat, Sungurlu, Ulukışla, Sivas-Zara, Darende-Balaban, Muş-Hınıs,
Adana, Güneydoğu Anadolu. Bunların bir bölümü neojen sonunda
oluşumunu tamamlamıştır. Onun için bu grup havzalara Tersiyer Havzaları
adı verilir. Bu havzaların bir başka bölümü de Neojen başlarında oluşmaya
başlamış ve oluşumlarını çoklukla Kuarterner’de de sürdürmüştür. Bu grup
havzalara da Neojen havzaları adı verilmektedir. Başka bir sözle,
Paleotektonik dönemdeki oluşumlarını Eski Tersiyer-Alt ve Orta Miyosen’de
sürdüren havzalara karşılık; Neotektonik oluşmaya başlamış yada oluşumu
sona ermiş havzalar vardır. Ancak güneydoğu Anadolu’daki Çüngüş, vb
havzalar hariç, hemen hepsinin ortak özelliği, Okyanusal kabuk
kalınlaşmasını simgeleyen ofiyolitik formasyonların oluşumu Senozoik
başlarında sona ermiş; önce fliş, sonra molas karakterli tortullar, daha
sonra da gölsel ve karasal akarsu çökellerinin bu havzaları doldurmuş
olmasıdır. Bütün bu genç birikintiler, dağlık alanlarda sürmekte olan
aşınımın korelanı olan tortullardır (Brinkmann,1976 ).
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5. Paleojen
Üst Kretase’de karalaşan, özellikle Pontid sıraları ile daha güneydeki
Anatolid bölümleri dışında Paleosen’den Orta Eosen’e doğru transgresif
denizel bir ortam Anadolu'ya hakim olmuştur (Brinkmann 1976, Ketin
1983). Paleojen’de mevcut olan havzaların en belli başlıları Trakya, Kelkit
vadisi, Haymana- Tuzgölü, Sungurlu, Ulukışla, Sivas-Darende, Muş-Hınıs
havzalarıdır (Ketin 1983). Bu havzalardan Trakya'da Orta Eosen’de
başlayan denizel tortullanma Oligosen ortalarında (Brinkmann,1976)
Zonguldak, Giresun, Bilecik, Sivas, Batı Toroslarda ise Eosen sonlarında
sona ermiştir. Güneydoğu Anadolu'da deniz rejimi tümüyle sona ermekle
birlikte, Oligosen yine de bir regresyon dönemidir. Bu olay Oligosen’in
başı, ortası ve sonlarında meydana gelmiş Pirene, Helvetik ve Saviyen
tektonik hareketlerinin bir sonucudur.

Harita 1: Açıklamaları; Haritalar ölçeksizdir. Yatay çizgiler-Paleo Tetis’e bağlı olanlar, Düşey
çizgililer-Neo Tetis’e bağlı olanlar, geniş karbonat tarama-neritik karbonatları, dar karbonat taramapelajik karbonatları, J= Orta ve Doğu Anadolu evaporitleri, c= Kömür, F= Fliş, Siyah daireler
mavişistleri, yarım dolu daireler eklojitleri, g=yeşilşist, an= Anfibolit metmorfitleri, TB= toleyitik
bazaltı, AB= Alkali bazalt, B= ayrılmamış bazalt, Tr= trakit, v= yay volkanitleri, ++= yay
plutonitlerini, küçük üçgen=Tibet tipi volkanitler, s= tektonizmaya uğramamış kesimleri gösterir.
Kenarında ince şeritler bulunan ince çizgiler Atlantik tipi kıta kenarı, Siyah üçgenli kalın çizgiler
dalma batma zonlarını, yarım oklu çizgiler transform faylarını, Açık üçgenli çizgiler ana şaryajları,
Ters üçgenli çizgiler retro saryajları göstermektedir (Açıklamalar kısaltılmıştır.).
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Eosen paleotektonik haritasında (Ketin 1983, Şengör&Yılmaz, 1983)
Pontid, Anatolid ve Toridlerin kuzey bölümlerinin karalaştığı; başka bir
sözle Anadolu levhasının oluşmaya başladığı; özellikle Toros kuşağındaki
dilimler halinde güneye itilmeler olduğu;oluşan Anadolu levhasının güney
kenarında Toridlerin Girit, Kıbrıs gibi kara parçalarını oluşturan
bölümlerinin güney yönünde fazla kalmasına karşın, Antalya ve Çukurova
havzalarında bir geri kalma ve havza oluşumunun görüldüğü gözlenir.
Anadolu'nun orta ve batı bölümlerinin karalaşmasına karşın, Doğu Akdeniz
sularının Güneydoğu Anadolu'da Keban, Maden ve Çüngüş havzalarını
doldurduğu, Munzur, Malatya-Bitlis masiflerinin dar uzun adalar halinde bu
deniz üzerinde yükseldiği gözlenir. Munzur, Kıbrıs ve Girit güneyinde ise
belirgin bir dalma-batma (subduction) ve bindirme (obduktion) çizgisi
mevcuttur. Bu dönem Batı Toroslarda Elmalı-Bozkır (Likya) naplarının
ikinci etkin evresidir.

Harita 2 : Üst Eosen-Erken Miyosen paleotektonik haritası (Şengör & Yılmaz,1981)

Üst Eosen-Erken Miyosen Paleotektonik haritasında (Şengör&Yücel, 1981)
Anadolu
plakasının
iyice
belirginleştiği,
Malatya-Keban,
Maden
Havzalarının kapanmak üzere olduğu, Güneydoğudaki Çüngüş havzasının
iyice geliştiği gözlenir. Bu dönemde Anadolu plakasının güney kenarındaki
dalma-batma ve bindirme çizgisinin belirginleştiği, bu çizgi kuzeyinde
Toros Dağlarının doruk bölümlerinin, Ege Bölgesi-İçbatı Anadolu eşiğinin
yükselmesine karşılık, Trakya, İç Anadolu doğusu ve Erzurum-Kars
dolaylarında Lagüner-evaporitik karasal tortulların oluştuğu havzalar
meydana gelmiştir.
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Anadolu'nun büyük bölümlerinin karalaştığı Üst Eosen-Oligosen evresine
ait aşınım yüzeyleri, bugün büyük ölçüde fosil yüzeyler, Erol sistemine
göre DF yüzeyleri olarak gözlenir. Ancak bazı dağ kütlelerinin en yüksek
bölümlerinde, fazlaca tahrip olmalarına rağmen muhtemel Oligosen aşınım
yüzeyleri, Erol sisteminde D 0 yüzeyleri, halinde gözlenebilirler. Özellikle
Pontid ve Anatolid kuşağının dağlık yerlerinde Oligosende başlayan bu
aşınım bütün Neotektonik dönemlerde, yani Neojen ve Kuaterner boyunca
sürmüş, bu aşınımın korelanı (yaşıtı) olan gölsel karasal (akarsu)
formasyonları havzaları doldurmuşlardır. Bu korelan tortullara göre
yaşlandırılan aşınım ve birikim yüzeyleri, Erol tarafından D 0, D I, D II, D
III, D IV sistemleri olarak tanımlanmış ve açıklanmıştır.
6. Neotektonik Dönemler
6.1. Neojen-Kuaterner DS sistemleri
Oligosen hareketleriyle karalaşmış olan Anadolu'nun Paleotektonik
dönemi, yani Anadolu'yu oluşturan formasyonların deniz içinde oluşumu,
Neojen’de sona ermiş; Alpin sıradağların kuzeyinde bir içdeniz olan
Paratetis
oluşmuş;
güneyinde
ise
Tetis-Akdeniz'e
dönüşmüştür.
Anadolu'nun karasal oluşum ve gelişimi, jeomorfolojik evrimi bu dönemde
olmuştur. Bu dönemde Anadolu çarpılıp, kırılarak, aşınarak son şeklini
kazanmış, jeolojik verilere göre kesinlikle ayrılamayan Üst Neojen ve
Kuaterner evreler, denizel formasyonlarla yanal geçiş-dikey geçişli karasal
formasyonlar ve aşınım yüzeyleri yardımıyla, yani jeomorfolojik
yöntemlerle net bir şekilde ayırt edilebilmiştir.

Harita 3 : Erken Miyosen paleotektonik haritası (Şengör & Yılmaz,1981)
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Onun için burada açılanacak Neojen ve Kuaterner’e ait jeomorfolojik
evreler, jeolojik evrelerden daha ayrıntılıdır. Bu evreler 5 ana dönem
halindedir. Bunlardan ilk 4'ü D simgesi ile eskiden yeniye doğru
numaralanmış, ancak Kuaterner’in genç bölümünü kapsayan 5. dönem,
şekiller (taraçalar) yardımı ile daha ayrıntılı biçimde ayırtlanabildiği için S
sistemleri olarak tanımlanmıştır. Bu sistemler Tablo 1'de gösterilmiş
bulunmaktadır.

Tablo 1 :Tetis-Paratetis Neojen stratigrafisi için Rögl-Stringer 1983, Kuvarterner stratigrafisi için
çeşitli kaynaklar ve Erol 1979, aşınım yüzeyleri ve sekiler için Erol 1981’den sonraki yayınları esas
alınmıştır.Açıklamalar: 1. Akdeniz-Karadeniz Bağlantılı, 2. Akdeniz-Karadeniz ayrı, 3.BÖ: Bugünden
önce.
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Bu tabloda stratigrafik yönden dikkat edilmesi gereken nokta, 1980'den
önceki yıllarda Alt Pliyosen'e sokulan (Bakınız; Örneğin, Brinkmann 1976)
Paratetis'e ait Ponsiyen ve Pannoniyen'in 1980'den sonra Üst Miyosen'e
sokulup, Tetis stratigrafisindeki Tortoniyen, Messiniyen'e karşılık olarak
kabul edilmesi olayıdır. Bu nedenle 1980 öncesi yayınlardaki
yaşlandırmalar, bu nokta dikkate alınmadan değerlendirilirse, yanıltıcı
olmaktadır. Bu sorun, Erol sistemindeki aşınım-birikim yüzeyleri ve onların
korelan katmanları dikkate alınarak kolay ve kesin bir şekilde
çözümlenebilmektedir .

Şekil 1 :Dağlarda aşınım, havzalarda birikim (Korelan Formasyon) yüzeyleri

Bu şematik şekle göre dağlardaki aşınım yüzeyleri birbirini izleyen
basamaklar halinde gözlenmekte, havzalarda ise birikim yüzeyleri gelişmiş
bulunmaktadır. Tortullanmanın sürekli olduğu havzalarda yaşlı bir döneme
ait tortullar üzerinde oluşmuş birikim yüzeyleri, daha genç tortullarla
örtüldükleri için fosil hale dönüşmüş, en genç yüzeyler gözlenir halde
kalmıştır. Ancak ortalarında sübsidans olayının sürdüğü havzalarda, genç
tortullar sadece orta bölümü doldurduğu taktirde, birikim yüzeyleri
kenardan ortaya gençleşen basamaklar halinde gözlenebilir. Dağlarla
havzalar arasındaki geçiş alanları daha değişken bir özellik gösterir.
Buralarda,
dağ
kenarlarındaki
yükselmeler
nedeniyle
birikim
(sedimantasyon) yüzeyleri örtülmemiş, aşınım (denüdasyon) yüzeyleri de
üstü açılmış (exhüme) durumda gözlenebilir. Bazen de dağlardaki aşınım
yüzeylerinin havzalardaki korelanı olan tortullar üzerinde birikim yüzeyleri
halinde devam ettiği gözlenir. O zaman "aşınım-birikim yüzeyi" sözü
kullanılır.
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Erol sistemine göre Türkiye'de aşınım ve birikim yüzeylerinin
adlandırılması Tablo-2'de gösterilmiştir. Burada belirtilmesi gereken konu,
sözü edilen sistemlerin sadece düzlükler halinde olmayıp özelliklerine göre
dalgalı aşınım yüzeyleri, eğimli etek düzlükleri, düzlükleri çevreleyen
yamaçlar, hatta adatepeleri ile bir şekiller topluluğu meydana
getirmektedir. Böyle yerşekli toplulukları belirli bir zaman birimini
kapsayan gruplar (jenerasyonlar) teşkil etmektedir. Bu zaman birimleri bir
yandan tektonik hareketler, öte yandan iklim ve deniz düzeyi değişmeleri
ile kesintilere uğramış uzun bir aşınım sürecinin farklı evreleridir.
Simge

Yaş

Ad

Göreli
Yükseklik

Oluşum
Süreci

Tip Yeri

DI

Alt-Orta
Miyosen

Anadolu
Penepleni

500-1000 m

Tropikal Nemli
Sıcak
Denüdasyonal

Bütün
Anadolu

D II

Üst Miyosen

Sivrihisar
Pedipleni

300 m

Kurak-Sıcak
Bölgesel
Denüdasyonal

Ankara Güney
batısı

Üst Pliyosen

Akdoğan
Aşınım
Birikim
Yüzeyi

200m

Subtropikal
Fluvial

D IV

En Alt Pleyistosen

Üçbaş
Aşınım
Birikim
Yüzeyi

150 m

Subtropikal
Fluvial

SY I

Alt Pleyistosen

Dikmen Sekisi

75-100 m

Subtropikal/
Ilıman Fluvial

Ankara Ovası

SY II

Alt Pleyistosen

Gazi Orman
Çift.Sekisi

40-50 m

Subtropikal/
Ilıman Fluvial

Ankara Ovası

Üst Pleyistosen

Ulus Sekisi

25-30 m

Subtropikal/
Ilıman Fluvial

Ankara Ovası

10-15 m

Subtropikal/
Ilıman Fluvial

Ankara Ovası

2-3 m

Subtropikal/
Ilıman Fluvial

Ankara Ovası

Subtropikal/
Ilıman Fluvial

Ankara Ovası

D III

SA I
SA II
SH

VT

Üst Pleyistosen
Alt Holosen
Holosen

Maltepe Sekisi
Dışkapı Sekisi
Vadi Tabanı

0m

Tablo 2 :Türkiye’deki aşınım ve birikim yüzeylerinin Erol’a göre adlandırılması.

Ankara
Kuzeyi

Ankara
Kuzeyi
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Bu evrelerde hangi nedenle olursa olsun, aşınım canlandığında dalgalı,
hatta sarp bir relief oluşmuş; aşınımın zayıfladığı yerlerde ve özellikle
dönemin sonlarına doğru az eğimli yüzeyler yada düze yakın, yassı bir
relief meydana gelmiştir. Bu nedenle simgelerle işaretlenmiş dönemler, bir
önceki dönemin kapanmasından hemen sonra başlamış, belirli bir evrim
geçirdikten sonra, bugün gözlenmekte olan son biçimini kazanmıştır.
Örneğin D II simgesi ile gösterilen Üst Miyosen dönemi, oluşumuna
Tortoniyen başlarındaki tektonik hareketlerle başlamış; oluşum nemli
tropikal koşullar altında genişliği bazen 10 km derinliği birkaç yüz metreyi
bulan oluk biçimli depresyonların yada etek ovalarının gelişimi ile devam
etmiş; Messiniyen'deki yarı kurak-kurak sıcak iklim koşulları altında geniş
pedimentler, onların eteğinde memeli hayvan fosilli karasal depolar, hatta
jipsli playa depoları, pedimentlerin üst kenarında ise kayalık ardyamaçlar
ve konik biçimli kayalık adatepelerden meydana gelen bir şekiller
topluluğu özelliği kazanmıştır.
6.2. Alt Miyosen ve D I a Aşınım Yüzeyleri
Alt Miyosen, Anadolu'nun karalaşma sürecini başlatan
kıvrımlanma ve güneye itilme olaylarının sürdüğü bir
Anadolu'nun tektonik kuşaklarında etkisini henüz
tektonik hareketler, bu dönemde belirmeye başlayan
kendisini hissettirmektedir.

Üst Eosen-Oligosen
dönem olduğu için,
sürdürmekte olan
yer şekillerinde de

Pontidlerde Oligosen’de başlayan yükselim ve kuvvetli aşınım bu kuşakta
yaygın aşınım yüzeylerinin meydana gelmesine neden olmuştur.
Istırancalar’dan, Doğu Karadeniz Dağlarına uzanan bu yüzeyler, daha
sonra bazı değişimlere uğramış olsalar bile günümüzde de oldukça açık bir
şekilde gözlenebilmektedir. Ancak bu yüzeylerin oluşumu Orta Miyosen’de
de sürdüğü ve onların Alt (D I a) ve Orta (D I b) Miyosen’e ait bölümlerini
ayırt etme imkanını veren yaşıt (korelan) tortulları çok zaman bulunmadığı
için, Kuzey Anadolu'nun Alt-Orta Miyosen’e ait aşınım yüzeylerinin genel
olarak D I simgesi ile tanımlanması ile yetinmek gerekir. Daha güneyde,
özellikle Toroslarda denizel Alt ve Orta Miyosen formasyonlarının ayırt
edilmesi mümkün olan yerlerde, bu formasyonlarla yaşıt (korelan) aşınım
yüzeyleri saptanabildiğinde D I yüzeylerinin Alt Miyosen’e (D I a) ve Orta
Miyosen’e (D I b) ait bölümlerinin ayırt edilmesi de mümkün olmaktadır.
Anatolid kuşağının batı bölümleri, özellikle Menderes Masifi, güneye doğru
kayan-sıyrılan şariyaj örtülerinin kurtulduktan sonra, Oligosen’den itibaren
yükselmeye başlamış, bu masif üzerinde Orta Miyosen’e kadar uzanan D I
aşınım yüzeyleri, Pontidlerdekine benzer şekilde Menderes Masifi üzerinde
de gelişmiştir. Ancak bu masifin hızlı yükselişi, büyük olasılıkla, onu
çevresinde Alt Miyosen’in sonlarına doğru, giderek yaygınlaşan bir
volkanizma ile birlikte bazı göl havzalarının belirmesine neden olmuştur.
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Oligosen’de Trakya, Marmara, Kuzey İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'ya
uzanan dentritik-evaporitik tortulların içinde oluştuğu denizel-lagüner
havzalar (Brinkmann,1976) Alt Miyosen’in sonlarına doğru karasal
tortullarla dolarak ve sonra da tektonikle biraz yükselerek gölsel havzalara
dönüşmüşlerdir. Böylece Alt Miyosen başlarında, batı ve güneybatı kesimi
yüksek aşınım alanları, kuzeydoğu ve doğusu alçak denizel-lagüner birikim
alanları halinde olan Anatolid kuşağı; Alt Miyosen sonlarında kuzeyindeki
Pontid (bugünkü Kuzey Anadolu) Dağları ile güneyde Tetis Okyanusunun
deriliklerine doğru dalan şariyaj kütlelerinin oluşturduğu alçak tepelik
dağlık bir kıyı şeridi, yani Toros Dağlarının ilk beliren bölümleri arasında,
dönemli nemli-sıcak (tropikal) iklim koşulları altında oluşan ve göllervolkanlarla kaplı bir geniş kıyı gerisi ovası manzarası kazanmıştır.
Kuzeydeki Pontid Dağlarında oluşmakta olan aşınım yüzeyleri (D I a
sistemleri) bu etek ovalarının gölsel volkanik birikintilerinin altına doğru
daldığı için, Anatolid kuşağının bazı yüksek bölümleri, yani o zaman ki
adadağlar dışında, D I a yüzeylerinin bugün tortullarla örtülmemiş halde
gözlenmesi çok zaman mümkün olmamaktadır. Başka bir sözle, bu aşınım
yüzeyi günümüzde daha çok saptanabildiği taktirde, Alt-Orta Miyosen
tortulları arasında fosil diskordans satıhları halinde bulunabilmektedir.
Böylece Anatolidler, Pontid kuşağında, yani Kuzey Anadolu Dağlarında
ayırtlanması mümkün olmayan D I a ve D I b yüzeylerinin, D I a'nın fosil,
D I b'nin ise örtülmemiş halde ayırtlanabildiği bir kuşak özelliğini kazanmış
bulunmaktadır (Şekil 2). Trakya'da Yıldız (Istranca) Dağları ile güneyindeki
Ergene Havzasındaki karşılıklı ilişki bunun bir başka örneğini oluşturur.
Ancak burada Ergene Havzasının Pontik kuşağı içinde kalmasına rağmen,
Anatolid kuşağındaki diğer havzalara benzer özellikleri olduğuna işaret
etmek gerekir. Güney Marmara Bölgesinde, Mustafa Kemal Paşa-Paşalar
köyü dolayındaki Orta Miyosen memeli hayvan fosil yatakları dolayındaki
paleocoğrafik koşullar da bunun başka bir örneğidir (Erol 1988).
Torid kuşağının kuzey-iç şeridi, Alt Miyosen’de Menderes masifini aşarak
Beydağı otoktonu kuzeyindeki Yavuz Havzası ve onun uzantıları içini
dolduran şariyaj kütlelerinin ada dizileri halinde belirlediği, onların su
üstünde kalan kısımlarında D I aşınım yüzeylerinin ilk parçalarının
oluşmaya başladığı bir alandır. Antalya batısında, Bey Dağları üzerinde
2700 metreler dolayında gözlenen yüksek aşınım yüzeyleri bunlara örnek
olarak gösterilebilir. Daha doğuda, örneğin
Nur (Amanos) Dağları
kesiminde, yada Doğu Anadolu'da, örneğin Malatya dolayında, Orta
Miyosen tortullarıyla örtülmemiş, fakat Alt Miyosen denizel tortulları
üzerinde gelişmiş aşınım yüzeyleri (D I a sistemleri) gözlemek
mümkündür. Ancak bu oluşumun ayrıntılarını saptayabilmek için ayrıntılı
jeolojik ve jeomorfolojik harita çizimi çalışmalarının tamamlanmasını
beklemek gereklidir. Bununla birlikte denizel Alt ve Orta Miyosen tortulları
ile denizel/karasal formasyonların yan geçişli olduğu, Torosların güney
eteklerinde D I a ve b sistemlerinin ayırtlanması yakın bir gelecekte
mümkün olacakmış gibi görünmektedir.
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Pliyosen sonlarına kadar yer yer denizel transgresyonlara uğramış olan
Güneydoğu Anadolu'da örtülmemiş Alt Miyosen (D I a) aşınım yüzeylerinin saptanması zor bir konudur.
6.3. Orta Miyosen ve D I b Aşınım Yüzeyleri
Oligosen’de oluşan Anadolu plakasının, Alt Miyosen’de süren tektonik
şekillenmesi, özellikle Toroslar’daki şariyaj oluşumları nedeniyle genellikle
alçak, ancak yine de arızalı bir yeryüzü görüntüsünün belirmesine neden
olmuş, başka bir sözle D I a aşınım yüzeyi hissedilir ölçüde dalgalı ama
yassı bir relief özelliği göstermiştir. Orta Miyosen’de bu genel görünüm
fazla değişmemiş, ancak tektonik hareketler eski şiddetini kaybederek
Anadolu plakası içindeki izostatik denge belirmeye başlamış; tektonik
bindirme ve havza oluşumu Toros Dağlarının güney kenarında
yoğunlaşmış; Antalya, Adana, Çüngüş havzaları belirmiştir. Böylece dağlar
aşınıp, havzalar dolarak Orta Miyosen sonlarında Anadolu'da dönemli
nemli-sıcak(tropikal) iklim koşullarının da etkisiyle, yaygın bir aşınım
yüzeyi gelişmiştir. Klasik anlamı ile olmasa bile, bir peneplen özelliklerine
çok yakın özellikler gösteren bu yüzeye "Anadolu Penepleni" adını
verilmesi uygun olur. Anadolu'nun bu yaygın aşınım yüzeyi, bugün yüksek
dağ kütleleri üzerinde oldukça geniş alanlarda gözlenmekte olup, bu
yüzeylerin üzerinde adadağlar halinde 500-800m nispi yüksekliğe sahip
tepelerin yükselmekte olduğu da görülmektedir.

Şekil 2 :Pontid ve Anatolid kuşaklarında Miyosen aşınım yüzeylerinin genel durumu.

Alt Miyosen’in dağlık-tepelik alanları üzerinde gelişmeye başlamış olan
Anadolu Penepleni, dağların üzerindeki aşınım süreçlerinin yaşıtı (korelanı)
olarak oluşmuş ince taneli-klastik, linyitli ve özellikle Batı Anadolu'da
volkanik ara katmanlı, tüflü tortullar üzerinde gelişmiş (D I b) birikim
yüzeylerinin eklenmesi sureti ile meydana gelmiş, uzun ömürlü bir aşınım
(denüdasyon)- birikim (sedimantasyon) yüzeyidir.
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Harita 4 :Türkiye’nin Orta Miyosen paleocoğrafik haritası (Görür vd.1994). Açıklamalar 1. Tuzlu
denizel 2. Karışık şelf 3. Volkanik ve volkanoklastikler 4. Fluvio-laküstrin 5. Laküstrin 6. Laküstrin ve
tüfler 7. Karasal 8. Aşınım sahaları (D I oluşum kuşağı) 9. Şelf karbonatları.

Orta Miyosen paleocoğrafya haritasının
incelenmesinden şu sonuçlar
ortaya çıkmaktadır: Trakya'dan Doğu Pontidlere, Uzunyayla ve Alanya
dolaylarına kadar uzanan bir kara alanı mevcuttur. Bu alan yukarıda
tanımlanan Anadolu Penepleni (aşınım-birikim yüzeylerinin) yayılma
alanıdır. Batı, Orta ve Doğu Toroslar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
büyük ölçüde denizlerle kaplıdır. Antalya-Bey Dağları ve benzeri
yükseklikler bu denize serpilmiş adalar, Amanoslar’la Ahır Dağları ya da
Bitlis Masifi ise ada dizileri halinde bulunmaktadır. Boğazlar-Marmara
kesiminde Gelibolu'ya hatta kuzey Ege'ye doğru uzanan bir Paratetis
kolunun da mevcudiyeti gözlenmektedir.
6.4. Üst Miyosen Dönemi ve D II Aşınım Yüzeyleri
Kuzey-güney yönlü yerkabuğu hareketleri ve bindirmelere bağlı olarak,
Tetis Okyanusunun Anadolu'daki varlığı, Oligosen’de başlayıp Orta Miyosen
sonlarına kadar süren karalaşma süreci ile sona ermiştir. Gerçekten Orta
Miyosen sonlarında (Serravaliyen’de) Arap plakasının Anadolu plakasına
çarpması, yani kıta kıta çarpışması (collision) olayı sonucunda yeni bir
tektonik dönem (Neotektonik dönem) açılmıştır. Bu yeni dönemde sıkışan
Anadolu plakası batıya kayarken kırılmış ve kenarlarında Kuzey Anadolu ve
Doğu Anadolu dönüşüm (transform) fay zonları oluşmaya başlamıştır.
Böylece batıya kayan Anadolu plakasının Ege ve Batı Anadolu
kesimlerinde, yerkabuğunun genişleyip incelmesi sonucunda Batı
Anadolu'nun çöküntü hendeği (graben) sistemleri ile Ege denizi çöküntüsü
ve volkanlarının oluşumu başlamıştır. Böylece daha Orta Miyosen’de
başlamış bulunan Ege volkanizması, Kuaterner’e kadar sürmüştür.
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Üst Miyosen tektonik bakımdan , yukarıda açıklandığı gibi, neotektonik
dönemin başlangıcıdır. Bu dönemde Anadolu plakasındaki kuzey güney
hareketleri büyük ölçüde tamamlanmış, plaka bir bütünlük kazanmıştır.
Ancak kuzey-güney sıkışma plakanın bir bütün halinde güney kenarı
üzerine itilmesine neden olmuştur. Böylece Toridlerin batı ucunda
Beydağları otoktonu güneydoğuya, Akseki Torosları da güneybatıya,
kapanan bir makasın iki kenarı gibi, iki taraflı sıkışarak Antalya ve Aksu
bindirmeleri oluşmuş, makas uçlarının perçin yerleri olan Isparta
dolayındaki kıvrım ve kırık sistemleri kesişir şekilde bir girişim olmuştur.
Onun için buraya Jeoloji literatüründe "Isparta Üçgeni","Isparta Büklümü"
gibi adlar verilmektedir. Bu yapısal girişimin, jeomorfolojik sonucu ise
"Batı Toros Göller Yöresi"nin kendine özgü özellikleri ile oluşması olayıdır.
Toridlerin orta kesiminde Çukurova, yada jeolojik tanımı ile "Adana
Baseni" Güneydoğu Anadolu kenar denizlerinin batıdan girişi olarak daha
Orta Miyosen’de oluşmaya başlamış bulunmakla birlikte, şekillenmesini Üst
Miyosen’de sürdürmüş, petrol bakımından ümitli olan tortulları bu
dönemlerde oluşmuştur. Adana havzasının Anamur-Kıbrıs arasında
Akdeniz tabanında uzanan bölümlerine, jeoloji literatüründe "Klikya Baseni
adı verilmektedir. Üst Miyosen-Pliyosen geçiş dönemindeki tektonik
hareketler Misis ve Amanos dağlarında yeni yükselmelere neden olunca
eski Adana baseni, Çukurova ve İskenderun Körfezi halinde ikiye
ayrılmıştır.

Şekil 2:Orta Torosların güneyinde İskenderun Körfezi ile Amanos Dağlarının sismik, jeolojik ve
jeomorfolojik kesiti. Burada Orta (D I), Üst (D II) Miyosen ve Pliyosen (D III) aşınım yüzeyleri ile
onların korelan katmanları arasındaki açılı diskordans yüzeyleri arasındaki ilişkiler görülmektedir. Üst
Miyosen sistemleri diğerlerinden açık biçimde ayrılmaktadır.
Güneydoğu Anadolu'da Alt-Orta Miyosen’de kapanmaya başlayan Çüngüş
Havzası alanı "Lice Molası" adı verilen sığ denizel-lagüner-karasal
tortullarla
dolmaya başlamıştır. Ancak Anadolu plakasının güney
kenarında, güneye bindirmeler halindeki en genç hareketlerini en güçlü
haliyle Güneydoğu Anadolu'da bu dönemde kendini göstermiştir.
Anadolu plakasının, güney bölümünü oluşturan Toridlerin güney kenarı
boyunca bir dalma-batma (subdiction) olayının son evreleri sürerken,
plakanın iç kesimlerinde yanal kaymalara (transform faylara) bağlı
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hareketler, volkanizmayla birlikte Doğu ve İç Anadolu'da levha (plaka) içi
şekillenmelere, sıkışmaya bağlı dar uzun havzalarla, onların arasında
plato-dağ bloklarının yükselmesine ve çarpılmalarına neden olmuştur.
Anadolu plakasının doğusundaki bu sıkışma rejimi, batıya doğru gerilmeaçılmalara dönüşmüş, böylece batı Anadolu’nun graben sistemleri
oluşmuş, bu genişleme Ege Denizi bölgesinde Pliyokuaterner’de tüm
Ege'nin ve Marmara dolayının, evreler halinde alçalarak günümüze doğru
sualtına inmesi sonucunu doğurmuştur. Genel olarak söylenirse, Üst
Miyosen’le günümüz arasında Ege ve Batı Anadolu’da yerkabuğu yaklaşık
% 50 oranında genişlediği kabul olunmaktadır. Bu genişleme doğal olarak
kabuk incelmesi, faylanma ve volkanizmanın canlanması ile kendini
göstermiştir.
Yukarıda açıklanan,Üst Miyosen’deki morfotektonik gelişme havzalarda
belirgin bir Üst Miyosen sedimantasyonu ve tabiatıyla yüksek yerlerde ise
etkin bir aşınımın meydana gelmesine neden olmuştur. Orta Miyosen
sonlarında ki (Serravalien'de) tektonik hareketler etkisiyle yer yer
parçalanarak yükselen Anadolu peneplenine ait yüzeyler (D I sistemleri),
Tortoniyen’de fay zonlarına yerleşen fluvial sistemler etkisinde geniş ve
yayvan olukların oluşmasıyla dilimlenmiş, Üst Miyosen’in sonlarına doğru
ise ise giderek kuraklaşan sıcak iklimin etkisinde eski dağ blokları ve
platolar kenarında kurak-yarı kurak bölgelere özgü geniş aşınım-etek
düzlüğü (pediment) sistemleri oluşmuştur. Bu etek düzlüklerinden,
havzalar ortasındaki birikim düzlüklerine geçilmektedir. İç Anadolu'da
jeolojik anlamı ile Anatolidler üzerinde, bu havzaları dolduran jipsli göller
dolayında, kurak bölgelere özgü pediment-bajada-playa dizilimi tipik bir
oluşum halinde üst Miyosen sonları, Messinien evresini karakterize
etmektedir. Örneğin, Yukarı Sakarya-Sivrihisar dolayı böyle bir sistemin
göze çarpıcı bir bölümüdür. Bu nedenle Erol, Üst Miyosen (D II) döneminin
bu tipik etek aşınım düzlükleri (Pedimentleri) ile onların yaşıt (korelan)
tortullarından oluşan bu sistemin bir tip lokalite olarak alınmasını ve bütün
Türkiye için geçerli olmak üzere "Sivrihisar Pediplen Sistemleri" olarak
adlandırılmasını önermektedir. Gerçekten, Erol'a göre, yükselmiş Anadolu
Penepleni (D I) platoları içinde Tortoniyen’de fay zonlarına yerleşmiş
fluvial aşınımın eseri olan oluk biçimli depresyonların oluşumu ile
başlayan; Üst Miyosen sonlarına doğru, yani Messiniyen’de ise plato
eteklerinde pediment karakterli eğimli aşınım yüzeyleri; bu yüzeyler
üzerinde yükselen koni biçimli sertgen-adatepeler (bornhardt, inselberg);
havza kenarlarında ise step-savan tipi omurgalı hayvan fosilleri içeren
detritik bajada tortulları, Becker-Platen'in Yatağan formasyonu olarak
adlandırdığı tortul seriler ve özellikle İç Anadolu'da havzalar ortasında
oluşmuş jipsli-tuzlu playa depoları halinde gelişmiş bulunan tipik bir relief
sistemidir. Bu tipik yerşekli sistemi, başlangıcı Tortonien'e kadar inmekle
birlikte, sisteme damgasını vuran, Akdeniz’deki Messinien krizi olayları
(Messinien events) olmuş ve sistem Messiniyen’de son görünümünü
kazanmıştır. Bu nedenle Erol, şimdiye kadar uluslararası tanımı ile
"Messinien Aşını Yüzeyleri" olarak sözü edilen bu sistemlere, Anadolu
içindeki tip lokalitesi nedeni ile "Sivrihisar Sistemleri" yada "yüzeyleri"
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adının verilmesini önermektedir. Ancak bu sistemin sadece üzerinden
Sivrihisar-Eskişehir yolunun geçtiği bir pediment yüzeyi olduğunu
düşünmek yanlış olur. Gerçekte sistem, Yukarı Sakarya havzasının marnlıjipsli göl tortullarının tabanından başlayıp, güneyde Emir, kuzeyde
Mihalıççık dağlarının dorukları dolayındaki Alt-Orta Miyosen aşınım
yüzeyleri (D I) alanına kadar uzanan bir birikim (sedimantasyon)-aşınım
(denüdasyon) reliefi sisteminin tümünü kapsamaktadır. Bu kapsamı ile Üst
Miyosen relief sistemi bütün Anadolu'ya damgasını vurmuş olup,
Anadolu'nun hemen her yerinde tipik tortulları ve yerşekilleri ile kesin
olarak ayırtlanıp tanımlanabilecek niteliktedir. Hatta yaklaşık bir tahminle
D II aşınım birikim sisteminin, Anadolu'nun bugünkü yüzeyinin % 5060’ını oluşturduğu söylenebilir. Erol son yıllarda, bu sistemin bütün
görünümleri ile tanımlanıp haritalanması çabası içine girmiştir. Böylece,
yukarıdaki tanımlamalara göre, Messinien sonlarında yani bugünden 5.4
milyon yıl önce, bugünkü Kuzey Büyük Sahra-Cezayir-Atlas dağlarına
benzeyen bir jeomorfolojik ortamın (D II yüzeylerinin) bütün Doğu
Akdeniz-Mezopotamya-Anadolu üzerinden kuzeydeki Paratetis içdenizi
kıyılarına kadar uzandığı söylenebilir. Bu yeryüzü parçası üzerinde,
Anadolu'nun dağlık tepelik yerlerinde olasılıkla zaman zaman yağışlı,
seyrek ağaçlı; step savan tipi alanların bulunduğu, onların eteklerinde
kurak-yarı kurak steplerin yayıldığı, havza ortalarında playa göllerinin yer
aldığı söylenebilir.

Foto 1:Orta Anadolu’da, Sivrihisar havzasında, jipsli Üst Miyosen playa depoları üzerinde gelişmiş D
II aşınım yüzeyi ve geride konik ada tepeler.

Erol tarafından, dağlık-tepelik alanlardaki Üst Miyosen (D II dönemi)
yerşekillenmesinin esas itibariyle Miyosen-Pliyosen arasındaki tektonik
hareketlerle sona erdiği; bunun ise havzalarda Miyosen/Pliyosen geçişinde
gölsel fasiyeslerden akarsu fasiyeslerine bir değişimin başlamasına, bu iki
farklı formasyon grubu arasında az yada çok belirgin bir açısal diskordans

OĞUZ EROL

TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ

oluşmasına neden teşkil etmiştir. Ancak; İç Anadolu'da ve kısmen TrakyaErgene havzasındaki jeolojik-stratigrafik çalışmalarda Miyosen ve Pliyosen
ayrımının kesinlikle yapılamadığı ve bu gibi havzalarda birbiri üzerinde
konkordan duruşlu gölsel veya akarsu formasyonlarına genel olarak Üst
Miyosen-Alt Pliyosen yada Pliyosen yaşı verildiği görülmektedir.
Türkiye'nin jeomorfolojik gelişimi yönünden yetersiz olan böyle bir
tanımlamanın nedenleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. Bu
açıklamalar göz önüne alındığında, jeomorfolojik bakımdan Türkiye'de
Miyosen/Pliyosen ayrımının yapılmasının mümkün ve gerekli olduğu
kendiliğinden ortaya çıkar.
1. Kavkılara, özellikle lamellibranş ve gastropodlara göre yapılan
paleontolojik yaş tayinlerinde, Türkiye'de daha çok Paratetis stratigrafisine
göre bir tanımlama yapılmakta olup, eski çalışmalarda özellikle
Pannoniyen-Ponsiyen Alt Pliyosen’e sokulmakta idi. Günümüzde Paratetis
ve Tetis stratigrafik birimleri karşılaştırıldığında (Rögl-Steininger 1983)
Ponnanien-Ponsiyen’in ana hatları ile Tortonien-Messinien'i karşıladığı,
bunun da Üst Miyosen’e sokulduğu görülür. Bu nedenle, kesin ve güncel
radyometrik yaşlandırmalara, yada kat belirten güncel fosil bulgulara
dayanmadan verilen Alt Pliyosen veya Pliyosen yaşları karşısında dikkatli
olmak gerekir. Aynı nedenle, son on yıldan eski yayınlarda verilmiş olan
"Alt
Pliyosen
veya
Pliyosen"
yaşlandırmalarının
da,
bugünkü
değerlendirmeye göre Üst Miyosen'e ait olduğunu düşünmek gerekir. En
azından bu sorunu aydınlatmak için yeniden çalışma yapılmalıdır. Öte
yandan, önceleri Pliyosen’e sokulmuş birçok yerde, omurgalı fosillere
dayanan yaş belirlemelerinde aynı formasyonlara Orta ve Üst Miyosen
yaşları verilmiştir (Saraç 1987, Ünay 1984).
2. Alt Pliyosen tektonik hareketlerinden etkilenerek derinleşmiş,
sonrada akarsularla yarılmış havzalarda ve onları çevreleyen dağlıktepelik alanlarda, Üst Miyosen’e ait gölsel ve Ponsien’e ait memeli
faunaları ihtiva eden akarsu tortulları üzerinde gelişmiş bulunan D II
sistemine ait pedimentler, örneğin Yukarı Sakarya-Sivrihisar havzasında
olduğu gibi, gerilerindeki yay biçimli içbükey yamaçları, üzerilerindeki
konik biçimli adatepeler, eteklerindeki memeli hayvan fosilli bajada
depoları ve onların havza yönündeki uzantıları olan jipsli playa depoları ile
kurak-yarı kurak bir iklimin karakteristiği olan bir yerşekli sistemidir. Ve
esas itibariyle Akdeniz'deki Messinien krizi dönemine denk gelir.
Türkiye'de Pliyosen başlarındaki tektonik kırılma ve çökme olayları, işte bu
D II sistemlerinin, dolayısı ile Üst Miyosen tortullanmasının sona ermesine
neden olmuş, böyle havzalarda aşınma başlamıştır. İç Anadolu'da, IhlaraMamasun barajı dolayında bugünden yaklaşık 5 milyon yıl öncesine ait
Kızılkaya ignimbiritleri (Besang 1979) üzerinde gelişmiş olan D II yüzeyi
bunun bir örneğidir. Bu nedenle, Ürgüp dolayında, Ponsien memeli hayvan
fosilleri taşıyan formasyonlar üzerinde konkordan duruşlu olan ve bazı
çalışmalarda (Pasquare 1968, Sayın 1989, Emre 1989, vb) Pliyosene
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sokulan Bayramhacılı gölsel formasyonunun, yine de Üst Miyosen’e ait
bulunduğunu düşünmek daha uygun olur.
3. Pliyosen başı hareketleri ile yüksekte kaldığı için aşınıp yarılmaya
başlayan Üst Miyosen havza tabanlarında ve D II pediplenlerine karşılık,
havzaların alçalan bölümlerinde, gölsel sedimantasyonun Pliyosen’de
devam etmiş oluşabileceğine dair, örneğin Tuz gölü havzasında bazı
gözlemler yapmak mümkündür. Ancak orada, örneğin Akın Köyü
dolayındaki göl kalkerleri, jeolojik bakımdan havzanın yeşil renkli jipsli
marnlarını hafif bir diskordansla örttükleri gibi, jeomorfolojik bakımdan da
Tuz gölü havzası çevresindeki D II yerşekli sistemi içersinde çökerek
oluşmuş bulunan bir iç havzayı doldurmuş durumda ve Pliyosen’e ait D III
yüzeylerinin korelanı olan bir formasyon niteliğindedir.
4. Pliyosen başı çökmelerinin, havza tabanını az etkilediği yerlerde,
örneğin; Yukarı Sakarya havzasının güneybatı kesimlerinde veya Tefenni
Ovasında, Üst Miyosen’e ait gölsel koşullar fazla değişmeden Alt
Pliyosen’in başlangıç evrelerinde devam etmiş olabilir. Hatta buralarda, 1.
maddede değinildiği gibi yanılgıya neden olan bir paleontolojik yorum
yapılmışsa, Alt Pliyosen’e ait tortullar bulunabilir. Ancak, kanaatime göre,
kalın bir formasyonun çatı bölümüne ait böyle buluntular, alttaki
formasyonun esas itibariyle yine de Üst Miyosen’e ait kabul edilmesi
imkanını ortadan kaldırmaz. Böyle bir durum,sadece, başka yerlerdeki
alçalmalara bağlı Pliyosen taban düzeyi etkilerinin geri aşınım sonucu,
tabanı alçalmış olan havzalar sokulması olayının bir süre gecikmesinden
kaynaklanmıştır. Başka bir sözle, alt Pliyosen tektoniğinin doğrudan
etkilerine maruz kalmamış yerlerde, Üst Miyosen’e ait şekillenme, Pliyosen
periyodu başlamış bulunsa bile bir süre daha devam etmiş gibi
görünmektedir. Böyle yerlerde, Üst Miyosen’in devamı olan şekillenme,
Pliyosen’i başlatan tektoniğe doğrudan bağlı olarak değil, Pliyosen geriye
aşınım dalgasının oralara ulaştığı zaman, yani bir süre gecikme ile son
bulmuştur. İşte zaten bu nedenle, Erol sisteminde yerşekli oluşum
dönemlerinin kesin zaman dilimleri esas alınarak tanımlanması yerine; D I,
D II,vb simgeler yada Anadolu Penepleni, Sivrihisar Pedipleni, vb gibi
adlamalarla tanımlanması yoluna gidilmiştir. Çünkü, bir havzada
stratigrafik-paleontolojik yaşlandırma henüz tartışma konusu olabilir. Yada
yerel tektonik veya klimatik etkiler altında sistemlerin oluşumu birbirinden
biraz farklı zamanlarda başlamış, yada sona ermiş olabilir. Hatta örneğin
Bilecik, Kütahya-Afyon, Kırşehir-Seyfe Gölü, Elazığ, Ergani, Sarıkamış-Kars
dolaylarında olduğu gibi, Üst Miyosen relief sistemleri günümüze kadar,
orijinal özelliklerini günümüze kadar çok fazla değişmeden korumuş
olabilir. Klimatik etkilerin denetimindeki hafif bir şekillenme ve toprak
oluşumu hariç, Pliyosen ve Kuaterner yaşlı genç tektonik olaylar buralarda
az etkin olmuş, geriye aşınım dalgasının da oralara henüz oluşmamış
olması bunun nedenidir. Ona karşılık, Anadolu'nun özellikle kıyı
kesimlerinde
ve büyük çöküntü havzaları ile büyük akarsu vadileri
kenarında Pliyosen ve Kuaterner’e ait çok derin kırılma ve yarılmalar
meydana gelmiştir. Bu nedenle, Erol'a göre Türkiye jeomorfolojisinde
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Miyosen’e ait yerşekli sistemleri ile Pliyosen ve Kuaterner sistemlerini
kesinlikle ayırt etmek gerekir. Bu açıdan esas itibariyle Messinien yaşlı
Sivrihisar Pediplen Sistemleri, belirgin şekil elemanları ile kolayca
saptanabilir ve bu yüzey yaygın bir anahtar seviye (reference level) olarak
kullanılmalıdır.

Foto 2:Kahramanmaraş’ın 40 km batısında Andırın Kasabası yakınlarında Geben Ovası mevkiinde
gözlenen tipik Tortoniyen oluğu (D II). Eğimlenmiş Alt Miyosen konglomeraları (C) ve sağ tarafta Alt
Mesozoik yaşlı ofiyolitik melanj (M) üzerinde Anadolu penepleni D I görülmektedir. Ön planda henüz
Kuvarterner aşınımının ulaşamadığı Geben Ovası (D III) adlı Üst Pliyosen dolgu yüzeyi
görülmektedir.

6.5. Pliyosen Dönemi ve D III Birikim-Aşınım Yüzeyleri
Messinien sonlarında hemen tümüyle kurak-yarı kurak bir kara görünümü
kazanmış olan Doğu Akdeniz , Ortadoğu ve Anadolu, Miyosen/Pliyosen
arasında canlanan tektonik hareketlerle Pliyosen başlarından itibaren yeni
bir döneme (D III dönemine) girmiş, Akdeniz'de yeni bir transgresyon
başlamış, deniz Girit-Rodos-Antalya körfezi, Çukurova-Hatay ve
Güneydoğu Anadolu kenar oluğuna sokulmuştur. Ege ve Marmara henüz
karadır. Ancak oralarda Paratetis sistemine bağlı bazı sığ acısu gölleri
mevcut olabilir. İklim, arada serin ve nispeten yağışlı (Biber pluviali?)
evrelerinde bulunduğu dönemli nemli, subtropikal-ılık bir karakter
kazanmıştır. Bu koşullar altında faaliyete geçen akarsular ve onların
oluşturduğu fluvial tortullar Anadolu'nun büyük bir bölümünde egemen
olmuş, faylanma tektoniği ile daha derinleşmiş eski havzalar içinde,
çoğunlukla çevre dağlar ve platolardan akarsularla taşınmış fluvial ve sığ
su tortulları yer yer 100 metreyi çok aşan kalınlıklar kazanmışlardır. Bazı
havzalarda, örneğin Elbistan ve Batı Anadolu'da az olgunlaşmış, hatta
turba karakterli linyit depoları meydana gelmiştir. Hatta genel olarak Alt
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Pliyosen’de sığ göl-bataklık, Üst Pliyosen’de fluvial oluşumların daha
egemen olduğu bile söylenebilir. Kuzey Ege , Marmara ve Boğazlar
Pliyosen’de daha çok kuzeydeki Paratetis ortamına yönelik akarsu ve gölakarsu, hatta yer yer acısu tortulları girişimine neden olan bir
jeomorfolojik çevre teşkil etmiştir.

Şekil 2:Türkiye’de aşınım yüzeyleri ve sekilerin ilişkilerini gösteren genelleştirilmiş jeomorfolojik
kesit.

Anadolu plakası içindeki fay zonları, özellikle Kuzey Anadolu (KAF) ve
Doğu Anadolu (DAF) fayları, giderek artan bir oranda yanal hareketlerini,
dağ blokları yükselmelerini sürdürmüş; bunlara bağlı olarak etkinliklerini
arttıran akarsular özellikle havzaların doldurulmasında önemli rol
oynamışlardır. Böylece Pliyosen dönemi sonlarına gelindiğinde, dönem
başında birbirinden bağımsız olan havzaların tortullarla dolup taşarak yada
kapmalarla yüzeyden birbirlerine bağlanmaya başladığı; bu akarsularında
çoğunu çevre denizlere ulaştığı gözlenmektedir. Bu olay, Kuarterner’deki
yeni yükselmeler nedeniyle zemine gömülen büyük-ana akarsuların
epijenik boğazlarını da kazılmaya başlamasını işaretidir. Gerçekten,
Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Seyhan, ve Ceyhan'ın dağlar arasındaki
boğazlarının en yüksek omuzlarının, varsa Tortonien (D II) olukları
içindeki, ilk fluvial izleri olarak yorumlamak mümkündür. Ancak, dağları
yaran bu büyük-eski akarsu vadileri boyundaki boğazların oluşumunun
esas itibariyle Pliyosen’de beliren epijenik özelliği yanında, kısmen
antiklinal eksenleri, daha çok fay çizgilerinin oluşumunda etkin tektonik
hareketlerinde payı vardır. Bu nedenle, söz konusu epijenik boğazların,
kısmen yada yer yer antesedans özelliği olduğu da söylenebilir. Akkan'ın
Kızılırmak, Erol'un Asi boyunca çalışmaları buna bazı örnekler getirmiştir.
7. Kuaterner Dönemi ve D IV, S Sistemleri
Özellikle Anadolu plakasının batıya kayarken, doğudaki sıkışma
ve
batıdaki genişlemenin sonucu olarak, plaka içinde doğudan batıya
basamaklar halinde alçalan dört bölüm (blok) oluşmuştur. Böylece (1)
Ege, denizaltına çökmüş, Akdeniz En Alt Pleistosen’den Üst Pleistosen’e
kadar Girit-Rodos enleminden Kuzey Ege'ye, Marmara, Boğazlar ve
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Karadeniz’e sokulmuş; (2) Batı Anadolu'da batı-doğu yönlü graben
ovalarla, onlar arasındaki horst dağların parmaklar halinde iç içe girdiği 01000 m arasında parçalanmış bir basamak belirmiştir.(3) İç Anadolu'da
ortalama yüksekliği 1000 m olan sürekli-yaygın plato oluşmuştur. Bu plato
içinde bazı sığ çöküntü olukları vardır. Söz konusu olukların oluşumunda
sıkışma, genişleme ve yanal kaymaların, zaman ve alan içine dağılan
etkileri olmuştur (4). Doğu Anadolu'da sıkışma rejimi sonucu yükselmeler
ortalama yüksekliği 1500 metreyi bulan lav platoları,onlar arasında
sıkışma (dağ arası) havzaları meydana gelmiştir. Orojenik kuşaklar ve
bloklar arasındaki farklı göreli hareketler, volkanizmanın canlanmasına
neden olmuş ve başlıca Kula, Karadağ-Erciyes, Nemrut-Ağrı Güneydoğu
Anadolu Karacadağ volkanizması oluşmuştur.
Anadolu plakasını güney kenarında, doğuda Bitlis Masifi güneyindeki
bindirme zonu etkinliğini sürdürmüş, Güneydoğu Anadolu Pliyokuaterner
tortullarında kıvrılma ve bindirmeler sürmüş, İskenderun ve Klikya
basenlerinin çukurlaşması sürmüş, bindirme çizgisi Kıbrıs üzerinden
Rodos-Girit'e doğru uzanmıştır.
Yukarıda açıklanan bütün tektonik hareketler Anadolu plakasını
Kuarterner’de doğuda yükselme, batıda alçalmalara, kıyılarda regresyon
ve transgresyon hareketlerine neden olmuş; Kuaterner iklimlerindeki
periyodik salınımlar ve iklime dolaylı olarak bağlı östatik deniz düzeyi
değişmeleri, delta alanlarındaki alüvyonlaşma, Anadolu'da etkin olmuş
Kuaterner dönemlerinin daha ayrıntılı biçimde alt evrelere ayrılmasına
imkan vermiştir. Yukarıda açıklanan bu çeşitli süreçlerin denetiminde
oluşan aşınım-birikim (D IV) yüzeyleri ve sekiler (S) Erol tarafından dörde
ayrılarak şöyle tanımlanmıştır.
Dönem

Yerşekli

Holosen

VT Vadi Tabanı
SH Holosen Sekisi

Üst Pleistosen

SA2 2. Alçak Seki
SA1 1. Alçak Seki

Alt Pleistosen

SY2 2. Yüksek Seki

Oluşumu Etkileyen Egemen
Süreç
Alüvyonlaşma
Versiliyen Transgresyonu
Dağlarda buzullaşma,
havzalarda pluvial göl,
vadilerde akarsu çakıl sekileri
oluşumu
Az belirgin pluvial salınımlar
Az belirgin pluvial salınımlar

SY1 1. Yüksek Seki
En Alt Pleistosen

D IV Aşınım-Birikim
Yüzeyi

Fluvial etkinlik ve az belirgin
pluvial salınımlar

Tablo 3:Anadolu’da Kuvarterner sekileri ve yerşekillerinin oluşumunu etkileyen aktif süreçler.
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Bu evrelerin belirlenmesinde süreçlerin katkı oranları şöyle açıklanabilir.
En Alt Pleistosendeki şekillenme, esas itibariyle Pliyosen’deki iklim
koşullarının az çok benzer özellikteki devamı halindedir. Anadolu'da o
zaman egemen olan sıcak-karasal subtropikal iklim koşulları altında En Alt
Pleistosen’de fluvial aşınım ve birikim sürmüş, nispeten nemli ve serin bir
evre (Tuna pluviali ?) bu evreye ait D IV yüzeylerini gelişmesinde etkili
olmuştur. D IV simgesiyle işaretlenen bu yüzeylerin, Üst Pliyosen (DIII)
yüzeylerinden ayrılmasındaki ana etmen Üst Pliyosen-En Alt Pleistosen
arasındaki tektonik hareketlerdir. En Alt Pleistosen’deki şekillenme
Torosların güneyinde Akdeniz'e, kuzeyinde ise Karadeniz ve Marmara'ya
yönelik akarsuların etkisiyle olmuştur. Yukarıda yazılmış olduğu gibi Ege o
dönemde henüz kara halindedir ve DIV yüzeyleri daha çok Torosların
kuzeyinde tanımlanabilmektedir. Bunların oluşumları kapalı havzalarda
iklim koşullarının, akarsu havzalarında ise Karadeniz yönündeki taban
düzeylerinin denetiminde gerçekleşmiştir.
Alt Pleistosen, yeryüzünün diğer bölgelerinde olduğu gibi yukarı
enlemlerde glasyal ve aşağı enlemlerde pluvial iklim salınımlarının
başladığı bir evredir. Ancak, Akdeniz Anadolu'nun güneyinde kaldığı, Ege
ve Anadolu ise henüz karasal subtropikal bir iklimin etkisinde bulunduğu
için, Pliyosen’de başlayan subtropikal karasal koşullar, Alt Pleistosen’de de
etkisini sürdürmüştür. Bununla birlikte Pleistosen başlarından itibaren
güneyden Ege'ye sokulmaya başlayan Akdeniz sularının Orta Pleistosen’e
doğru kuzey Ege'ye ulaşması, öte yandan zaman zaman güneye
sokulmaya başlayan ılıman iklimin koşullarının etkilediği pluvial evreler
Anadolu'da SY1 ve SY2 simgesi ile belirlenen sekilerin oluşmasına neden
olmuştur. Ancak bu sekilerin teşekkülünde, göl ve akarsularla birlikte,
dönemli yağışlı ve kurak mevsimlerin etkileriyle ile oluşan yüzeysel akışlı
selinti suları ve kolivyal toprak hareketleri ile oluşan eğimli etek
düzlüklerinin (glasilerin) de bir payı vardır. Bu nedenle yüksek sekiler
yüzeyinde hissedilir bir eğim gözlenmekte olup, seki tortulları iyi
yuvarlanmış akarsu çakıllarından çok kolivyal topraklar ve köşeli kırıntılı
kayaçlar(dentritikler)dır.
Yukarıda açıklandığı üzere Alt Pleistosen’de Anadolu'da etkili olan pluvial
evrelerin, dağlar üzerinde buzullaşmalara neden olduğunu gösteren bir
gözlem yapılmamıştır. Bu durum bazı yazarlar tarafından, Anadolu'nun Alt
Pleistosen’de henüz yeterince yüksek olmadığı şeklinde açıklanmak
istenmektedir. Ancak Erol'un kanısına göre, Alt Pleistosen’de Anadolu'da
daha karasal-subtropikal bir iklimin egemen olması buzulların
jeomorfolojik izler bırakacak derecede gelişmesine imkan vermemiş
olmalıdır.
Üst Pleistosen’de
Anadolu koşullarında önemli değişiklikler olmuştur.
Bunların en önemlilerinden birisi, Alt ve Üst Pleistosen arasındaki geçiş
döneminde, yani orta Pleistosende meydana gelen tektonik olaylardır. Bu
olaylar özellikle Anadolu plakası içindeki Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu
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faylarının daha derinleşip, yatay kayma özelliklerinin daha da
belirginleşmesine: havzaların daha derinleşmesine, deniz kıyıları boyunca
yeni fayların oluşmasına ya da mevcutların derinleşmesine neden
olmuştur. Örneğin bunlardan biri olan, Biga yarımadası ve Gelibolu
batısındaki Saros fayının Orta Pleistosen’de derinleşmesi, İmroz-Bozcaada
şelfinin
çökerek
Akdeniz
sularının
Mindel-Riss
interglasyalindeki
transgresyonla, o zamana kadar Kaz Dağlarından Marmara'ya yönelik bir
akarsu vadisi olan Çanakkale boğazından Marmara'ya ve Karadeniz'e
doğru ilerlemesine neden olmuştur. Böylece Üst Pleistosen’de kuzey Ege,
Marmara ve boğazlarla Karadeniz'i istila eden Akdeniz suları; Alt
Pleistosen’de daha karasal özellikte olan Anadolu'nun, Torosların
kuzeyindeki bölümlerinin Üst Pleistosen’de daha nemli-ılık iklim koşullarını
kazanmasına neden olmuştur. Üst Pleistosen’in bu daha nemli-ılık iklim
koşulları, polar cepheden doğan gezici alçak basınçların ve okyanusalnemli hava kütlelerinin İç ve Kuzey Anadolu'ya daha kolaylıkla ve sıklıkla
sokulmasını sağlamıştır. Öte yandan Üst Pleistosen’de Kuzeybatı ve Kuzey
Anadolu kıyılarına sokulan Akdeniz'in Mindel-Riss, Riss-Würm ve WürmHolosen
arasındaki
interglasyal-postglasyal
transgresyonlarının
oluşturduğu yüksek taban düzlüklerinin (base-level) ve glasyal
regresyonların denetlediği östatik deniz düzeyi salınımları nedeniyle İç ve
Kuzey Anadolu akarsularının vadileri içinde gerçek akarsu çakıl sekileri
oluşmaya başlamıştır . Erol'un kanısına göre Üst Pleistosen’de Uludağ,
Köroğlu Dağları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dağlarında olasılıkla Riss
kesinlikle Würm dönemine ait buzulların gelişmiş olması, Kuzeybatı ve
Kuzey Anadolu ikliminde okyanusal karakterin artmasının sonucudur.
İç ve Doğu Anadolu pluvial havzalarında Alt Pleistosen’de belirmeye
başlamış olan pluvial göl koşulları ve onların eseri olan sekiler, Üst
Pleistosen’de daha belirgin ve gelişkin bir durum kazanmıştır.
Holosen Anadolu'da genel bir alüvyonlaşma dönemi olarak kendisini
gösterir. Genel olarak söylenirse Holosen’in tektonik ve iklim koşulları
Pleistosen’in bir devamı halindedir. Esas itibari ile son 10,000 yıllık evreyi
kapsadığı kabul edilen ilk 3,000 yıllık bölümü, yani Alt Holosen, Versiliyen
transgresyonunun akarsu vadi ağızlarını deniz sularının haliç halinde
doldurduğu dönemdir. Bugünden önce 7.000-5.000 yılları arasında yani
Orta Holosen’de Versiliyen transgresyonu sonucu olan deniz düzeyi
yükselmesi durmuş, Anadolu içlerinde yağışların artması (klimatik
optimum) ile güçlenen toprak erozyonu, deniz ilerlemesi hızının azaldığı
haliçlerde hızlı bir alüvyonlaşma başlamıştır. Bu nedenle Anadolu
kıyılarında büyük akarsu ağızlarında alüvyonlaşma ve delta oluşumunun
başlaması Orta Holosenin, deltaların denize doğru ilerlemesi ise Üst
Holosen’in en belirgin karakteri olarak ortaya çıkmıştır. Son 5,000 yılı
kapsadığı kabul edilen Üst Holosen kıyı bölgelerinde deniz yüzeyinin
transgresif yükseliminin, başka bir ifade ile kıyıdaki pozitif (+) hareketin
durduğu ve denizin genliği az, birkaç metre, pozitif ve negatif (-)
salınımlar gösterdiği bir dönemdir. Üst Holosen’deki bu kıyı oynamalarının
östatik deniz düzeyi salınımları, tektonik blok hareketleri ve alüvyal-deltaik
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sübsidansın üçlü denetimi altında meydana geldiği söylenebilir. Kıyı
boylarında yüksekliği 2-3 metreyi bulan kumlu-çakıllı-alüvyonlu en alçak
seki basamağının açıklanması, yukarıdaki üçlü denetimin etkisi ile
açıklanabilir. Ancak bu oluşumda hangi etkenin egemen olduğunun
saptanması, yerel araştırmalar ile mümkündür. Benzer şekilde, kıyı
ovalarında ve büyük vadilerin tabanlarında hafifçe (3-5 m) yarılmış eski
taban bölümlerinin bazı yerlerde çok alçak bir seki (SH) görünümü
kazanması da kıyıdaki Holosen hareketleri ve Holosen iklimindeki
salınımların eseridir. Vadi tabalarındaki bu en alçak seki (SH) dolgularının
daha killi materyalden oluşmasına karşılık, bugünkü akarsu dolgularında
çakıl oranlarının daha fazla olması, klimatik optimum sonlarında iklimin
daha ılıman-yağışlı (oseanik) olmasına karşılık, bugün biraz daha karasal,
akarsuların daha çok sel karakterli olması ile açıklanabilir.

Şekil 3 :Anadolu’nun aşınım yüzeyleri, sekiler ve korelatif depoları gösteren şematik kesit.
Açıklamalar: DO: Oligosen aşınım yüzeyi, D I: Alt-Orta Miyosen aşınım yüzeyi, D II: Üst Miyosen
aşınım yüzeyi, D III: Üst Pliyosen dolgu yüzeyi, D IV:En Alt Pleistosen fluvial dolgu yüzeyi, SY: Alt
Pleistosen yüksek sekisi, SO: Orta Pleistosen orta sekisi, SA: Üst Pleistosen alçak sekisi, VT: Holosen
vadi tabanı, ma: Alt ve Orta Miyosen tortulları, mü: Üst Miyosen tortulları, pl: Pliyosen depoları, T:
Pre Miyosen temel arazi, F: Faylar.
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ve

Jeomorfolojik

Şekillenme

Anadolu plakası alanındaki güncel tektonik gelişme ve depremler, aslında
Pliyosen’den beri başlayan sürecin bir devamıdır. Miyosen sonlarında
belirmeye başlayan büyük fay ve graben sistemleri oluşumu, son evrede
Orta Pleistosen hareketleri ile şiddetlenerek etkinliğini arttırmış olup,
günümüzde de devam etmektedir. Birçok eski fayın henüz canlılığını
koruması, yani Anadolu'da çok sayıda diri fayın görülmesi bunun kanıtıdır.
Bu olay Anadolu'nun deprem episantr ve sıcak su kaynağı haritalarında
açıklıkla gözlenir. Anadolu'daki derin depremler Girit güneyinde, sığ
depremler ise Kuzey Ege, Batı Anadolu, Kuzey Anadolu fayı boyu ve Doğu
Anadolu fayı boylarında meydana gelmektedir. Örneğin Marmara denizi
Kuzey Anadolu fayı üzerinde, İstanbul ise onun yakınındadır.
Anadolu’daki güncel morfojenez, Kuarterner’deki yükselmenin sonucu
olarak akarsuların epijenik vadiler kazarak gömülmesi sonucunu
doğurmuştur. Bu nedenle Anadolu'da sarp erozyon şekilleri daha çok bu
genç vadi boylarında yoğunlaşmış durumdadır. Aynı genç tektonik
hareketler İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu platolarının çevresinde ve
çöküntü havzalarının kenarlarında oluşmuş bulunan dik yamaçların
gelişimini de etkilemiştir. Birçok havzada örneğin Burdur havzasında bu
genç hareketin giderek artan bir gidiş gösterdiği saptanmıştır. Öte yandan
kıyı boylarında da yüksek kıyılar, hızlı aşınım yerleridir. Bunda kuşkusuz
denizin etkisi önemli ise de, böyle kıyıların oluşumunda fayların denetimi
söz konusudur. Büyük delta alanlarında güncel morfodinamiğin hızlı
olduğu yerlerdir. Ancak burada iç bölgelerdeki büyük hacimli toprak
erozyonu oluşumunun etkisi sözkonusudur. İç bölgelerdeki toprak
erozyonu ise bir yandan dağ bloklarının hızlı yükselmesi, öte yandan da
Pleistosen’den Holosen’e geçişte Anadolu ikliminde meydana gelmiş olan
kuraklaşma-karasallaşma (desiccation) sürecinin denetimindedir. Bu
olayda binlerce yıldan beri iskan edilmiş olan Anadolu'da orman tahribinin,
yani insanın olumsuz etkisinin de önemli bir payı vardır. Ancak bazı
yazarların ileri sürdüğü gibi, Anadolu'daki toprak erozyonunun tek
sorumlunun insan olduğunu söylemek doğru olmaz. İnsan olumsuzlaşan
doğal süreçlerin, artan tektonik etkiler ve kuraklaşan iklimin etkilerini
artırmıştır ve bilindiği üzere giderek artan bir hızla kendini gösteren çevre
bozulması olayı günümüzün en önemli sorunu halini almıştır.
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Harita 4:Türkiye ve yakın çevresindeki neotektonik yapılar (Barka& Hankock 1984).

Yukarıda açıklanan etkin morfolojik süreçler kadar yaygın olmamakla
birlikte, özellikle erken Holosen’de etkin olmuş bulunan genç volkanik
alanlarda da güncel morfodinamiğin hız kazanmış olduğunu belirtmek
yerinde olur. Bu arada, dönemli yağışlı subtropikal bir iklime sahip olan
Anadolu'da, kurak mevsimde ya da eski evrelerde oluşmuş yamaç
materyalinin yağışlı dönemde harekete geçmesi sonucu meydana gelen
heyelanlar, ülke yüzölçümüne oranla geniş alanlar kaplamasa bile, belirli
noktalarda önemli zararlara yol açan, etkin morfodinamik süreçlerden bir
diğeridir. Heyelanların hareketlenmesinde insanların yeterince dikkatli
davranmadan yaptıkları inşaat faaliyetinin, yani olumsuz beşeri etkilerinde
önemli bir payı vardır. Akarsu taşkınları da benzer olaylardan birisidir. Bu
açıdan bakılınca, Türkiye'deki doğal afetler konusu ile güncel
morfodinamiğin incelenmesi konusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü
"güncel morfodinamik"in normal bir hızda işlemesi normal yaşam
koşullarını etkilemediği halde, morfodinamiğin hızlanması "anormal
koşulların", yeni afetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
modern jeomorfolojide süreçlerin hızı (Rates) yeni bir kavram olarak
ortaya çıkmıştır ve Türkiye jeomorfolojisinin tarihçesi ve bugünkü dinamiği
ile bilinmesi, uygulamalı jeomorfoloji açısından büyük önem gösterir.
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