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Abstract

Ekinyazı doline is located in the South eastern parth of the Akçakale Graben
which is confined by the Tektek Plateau in the east. Ekinyazı doline is
situated in the southwest slope of the Tektek Plateau. The doline is formed in
the Miocene aged limestones and Quaternary aged clastic/unconsolidated
material which is cover the limestones, at the 18th km of the AkçakaleCeylanpınar highway. The width of the doline at the surface level is about 7
meters and the depth of the doline is about 25 meters. The doline collapsed
first time in March 2012, then filled and closed by the DSI (State Hydraulic
Works). In the May 2017 the doline formed again at the same place. In this
study, the formation of the Ekinyazı Doline was investigated by considering
geological, karstic and hydrologic features of the region.
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Özet

Ekinyazı Dolini, Akçakale Grabeni’nin güneydoğusunda, grabeni doğudan
sınırlandıran platonun yüksekliğini yitirdiği güney kesiminde, Tektek
Platosu ile ova arasında geçiş kuşağında yer alır. Akçakale –Ceylanpınar
karayolunun 18. km’sinde, yola oldukça yakın bir yerde bulunan dolin,
Miyosen yaşlı kireçtaşları ile bunları üzerleyen Kuaterner yaşlı kırıntılı birim
içerisinde oluşmuştur. Yüzeyde genişliği yaklaşık 7 metre ölçülen dolinin en
derin yeri yaklaşık 25 metredir. İlk olarak 2012 yılı Mart ayında çöken dolin,
daha sonra DSİ tarafından doldurularak kapatılmıştır. 2017 Mayıs ayında
aynı yerde tekrar dolin oluşmuştur. Bu çalışmada söz konusu dolinin
oluşumu yörenin jeolojik, karstik ve hidrolojik özellikleri dikkate alınarak
araştırılmıştır.

1. Giriş
Yer altındaki galeri veya mağaraların tavan kısımlarının çökmesi sonucu oluşan
çökme çukurları (sink, sink hole) karstik bölgelerde oldukça yaygın olarak görülen
jeomorfolojik şekilleri oluştururlar. Kapalı depresyonlar şeklinde gelişen bu
çukurlara Amerikan literatüründe sink veya sink hole; Slovence dolina; Slavca Jama;
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Fransızca doline, Aven; Almanca Abgrund, Schacht, Schlund, karstricten; Yunanca
karstikon, phrear, tholene; Rusça karstovij kolodec, karstovij voronka gibi isimler
verilmektedir (NCEA, 2002; İzbırak ,1991).
Türkiye Karst Jeomorfolojisi literatürü ile ilgili kaynaklarda karstik arazilerde
mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan depresyonlar çökme dolini ve obruk olmak
üzere iki ana başlıkta incelenmiştir. Obruklar, en-boy oranı ve derinlik gibi şekilsel
özellikleri ya da içerisinde su varlığına bağlı olarak çökme dolinlerinden ayrılmaya
çalışılmıştır (Alagöz, 1944; Erinç, 1971; Atalay, 1987; Güney, 1994; Pekcan, 1995;
Hoşgören, 2000; Doğan, 2001). Ancak son dönem uluslararası Karst
jeomorfolojisine ilişkin literatürde karstik arazilerde gerek çözülme gerekse
çökme ile oluşan depresyonlar “dolin” olarak adlandırılmış ve oluşum
mekanizmalarına göre dolin başlığı altında sınıflandırılmıştır (Ford ve Williams,
2007; Hugged, 2007; Williams, 2004a ve 2004b; NCEA, 2002). Bu çalışmaların
bazılarında çökme dolini anlatılırken Obruk Platosu’nda yer alan obruklar ve
obruk göllerine atıflar mevcuttur (Hugged, 2007; Gunn ve Günay, 2004). Doğan
(2004), uluslararası literatüre dayandırdığı çalışmasında dolinleri oluşum
mekanizmalarına göre sınıflandırarak söz konusu yeni yaklaşımı Türkiye Karst
Jeomorfolojisi literatürüne kazandırmış ve dolinleri; çözünme dolini (dissolution
doline), çökme dolini (collapse doline), örtü kayası çökme dolini (caprock doline),
örtü çökme dolini (cover-collapse doline), alüyal-örtü sübsidans dolini (suffosion
doline) ve örtülmüş dolin (burried doline) olmak üzere 6 tipte ele almıştır (Şekil
1). Bu sınıflandırmaya göre çözünme dolini, karstik kayaçlarda karbonik asit
bakımından zengin suların etkilerine bağlı olarak kimyasal çözünme neticesinde
oluşan dairesel/eliptik kapalı çukurlardır (Pekcan, 1995; Ford ve Williams, 2007;
Hugggett, 2007). Çökme dolinleri yer altındaki karstik boşlukların ya da mağara
tavanlarının çökmesine bağlı olarak oluşan genellikle dairesel, dik yamaçlı, bazen
huni şekilli ve tabanında göl veya enkaz bulunabilen derin çukurlardır (Ford ve
Williams, 2007; Doğan, 2003; Hugggett, 2007). Bu tanım ve oluşum mekanizması
daha çok kireçtaşının yüzeyde ve örtülü olmadığı alanlarda oluşan çökme dolinleri
için geçerlidir (Doğan, 2003). Örtükayası çökme dolini, temeli oluşturan
kireçtaşındaki veya diğer karstlaşabilir formasyonlardaki bir karstik boşluğun ya
da mağaranın üzerinde bulunan karstik olmayan tabakanın çökmesi sonucunda
oluşur. Örtü kayası çökme dolinleri genellikle interstratal karst ya da paleokarstik
arazilerinde meydana gelir. (Doğan, 2003 ve 2004; Ford ve Williams, 2007). Örtü
çökme dolini, karstlaşabilir formasyon üzerinde yer alan alüvyon, kolüvyal kil veya
diğer gevşek kalın toprak örtülerinde, gevşek malzemenin bir kısmının kireçtaşı
içerisindeki kanallar ve çatlaklardan taşınmasıyla meydana gelen boşluk tavanının
çökmesi ile oluşur. Toprağın kohezyonu, toprak içerisindeki boşlukların boyutu ve
gelişimini belirlediğinden dolayı, oluşacak çökmelerin büyüklüğünü ve hızını da
etkiler. Killi kohesif bir toprak içerisindeki sediment yıkanması olayı, artan
oranlarda yukarı doğru genişleyen ve sonunda ani bir örtü çökme dolinine
dönüşen boşluklar oluşturur. Yüzeyin çökmesi sadece bir toprak hareketidir. Örtü
çökme dolinleri genellikle toprak derinliğinin fazla olmadığı alanlarda
gerçekleşmektedir (Doğan, 2003 ve 2004; Ford ve Williams, 2007). Alüvyal dolin
veya Örtü sübsidans dolini, karstik kayaçlar üzerindeki gevşek alüvyal örtünün
yağışlarla taşınması ile oluşur. Bu dolinler gevşek malzemenin, kireçtaşı
içerisindeki geniş çatlaklar ya da düdenler tarafından taşınması sonucunda
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oluşurken, örtülmüş dolinler ise daha önce oluşmuş bir dolinin toprak, alüvyon ya
da moren ile dolması sonucunda oluşur (Doğan, 2004).
Şekil 1. Lowe ve Waltham’a (2002) ve Waltham ve Fookes’e (2003) göre dolin tipleri

Kaynak: Doğan, 2004

Çökme dolinlerinin olşumunda aşağıda sıralanan üç mekanizma etkilidir (Ford ve
Williams, 2007):


Çözünmenin yukarıdan aşağıya olmasına bağlı olarak mağara tavanının
zayıflaması,



Anakaya ya da az pekişmiş sediment içerisinde aşağıdan çökmelerle mağara
tavanının genişlemesi ve sürekli olarak zayıflaması,



Su tablasının alçalmasına bağlı olarak suyun taşıyıcı desteğinin ortadan
kalkması ile boşluk kemeri üzerindeki yük artar ve kemerin dayanma gücü
aşılır.

Çökme ve sübsidans dolinlerinin pek çoğu su tablası alçalması sonucunda oluşur.
Bu su tablası alçalması veya alçalıp yükselmesi olayları doğal yollardan olabileceği
gibi özellikle sulama kuyularından fazla miktarda su çekilmesi yoluyla, insan
tarafından da gerçekleştirilebilir (Doğan, 2003).
Karstik arazilerde yaygın görülen şekillerden biri olan dolinler, herhangi bir
alandaki karstlaşma sürecinin en önemli göstergelerinden birini oluşturur. Bu
nedenle bir sahanın jeomorfolojik ve hidrojeolojik gelişiminin belirlenebilmesi için
dolinlerin oluşmasında etkili olan etmen ve süreçlerin, dolinlerin oluşum
mekanizmasının ve tipinin çok iyi belirlenmesi gerekir. Ayrıca dolinlerin oluşum
şeklinin (ani, tedrici) belirlenmesi ve gelişiminin (durağan, zaman içinde
genişleyen-derinleşen) izlenmesi, başta can ve mal güvenliği olmak üzere tarımsal
faaliyetler, yer altı suyunun mahiyeti ve hareketinin belirlenmesi gibi birçok konu
açısından son derece önemlidir.
İncelemeye konu olan Ekinyazı dolini, Akçakale Grabeni’nin güneydoğusunda,
grabeni doğudan sınırlandıran platonun yüksekliğini yitirdiği güney kesiminde,
plato ile ova arasındaki geçiş kuşağında yeralır (Şekil 2 ve 4). Akçakale –
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Ceylanpınar karayolunun 18. km’sinde yola oldukça yakın bir yerde bulunan dolin,
ilk olarak 2012 yılı Mart ayında ani bir çökmeyle oluşmuştur. Daha sonra DSİ
tarafından doldurularak kapatılan dolin, 2017 Mayıs ayında aynı yerde tekrar
oluşmuştur. 2012 yılında ilk oluştuğu dönemde çapı 4 m olarak belirlenen dolinin
derinliği saptanamamıştır (DSİ, 2012). 2017 yılındaki ikinci çökmenin akabinde
gerçekleştirilen arazi çalışmalarında ise dolinin çapı yaklaşık 7 m, derinliği ise
yaklaşık 25 m olarak tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, Ekinyazı dolininin oluşumunu denetleyen jeolojik, karstik ve
hidrolojik özellikler dikkate alınarak çökmeye neden olan sürecin açıklanması
amaçlanmıştır.
Şekil 2. İnceleme alanının lokasyon haritası

2. Materyal ve Metot
Bu araştırmada 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli topoğrafya haritaları, MTA Gn.
Müdürlüğü’nden temin edilen 1/100 000 ölçekli Jeoloji haritaları, SRTM DEM
verileri, çalışma sahası ve yakın çevresiyle ilgili literatürden yararlanılmıştır.
Araştırma kapsamında muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen arazi çalışmalarında
Ekinyazı dolini ve çevresini kapsayan alanın jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Dolinin şekilsel özelliklerinin belirlenmesinde Weis
Bandmass çelik şerit metre, Leiacadisto 5 lazer metre, Brunton jeolog pusulası,
Silva marka klinometre ile Garmin Monterra el tipi GPS kullanılmıştır. Dolinin iç
kısmının araştırılmasında ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı’ndan ekipman ve personel desteği alınmıştır.
3. Bulgular
3.1. Dolin ve Çevresinin Jeolojik - Jeomorfolojik Özellikleri
İnceleme alanı ve çevresi, Güneydoğu Anadolu’da kabaca Mardin, Midyat,
Hasankeyf, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep dolaylarında yaygın
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görülen Eosen’den Orta Miyosen’e kadar kesintisiz devam eden ve farklı
dönemlerde oluşmuş çökelme ortamındaki değişmelere bağlı olarak litolojik
bakımdan birbirinden farklı özellikler gösteren farklı seviyelerdeki kireçtaşı
istifinden oluşmaktadır (Manav vd., 1996; Tarhan vd., 2012). Söz konusu
kireçtaşları batıda Akçakale Grabeni’ni (Harran Ovası) örten Pliyosen – Kuvaterner
yaşlı kırıntılı birimlerin altında da devam etmektedir (Seyrek vd., 2003). Çalışma
alanın en yaşlı birimini Orta Eosen yaşlı kalın tabakalanmalı, masif yapılı tebeşirli
kireçtaşlarından oluşan Birecik Formasyonu oluşturur. Birimin taze yüzeyleri griboz, beyaz renkli, ayrışma yüzeyleri ise sarımtıraktır. Farklı seviyelerinde 5-15 cm
arasında değişen kalınlıkta kiltaşı, marn, tebeşir kiltaşı, tebeşirli marn katmanları
içerir. Tebeşirli seviyeler yer yer silt kum ve bantlı çört ara katkılıdır. Birimin
üzerine tedrici bir şekilde Orta Eosen-Oligosen yaşlı Gaziantep formasyonu gelir.
Gaziantep formasyonu siltli, kumlu, killi, tebeşirli kireçtaşı, tebeşirli kiltaşı,
tebeşirli marn ardalanmasından oluşur. Bazı kesimlerinde çört yumrulu ya da ara
tabakalıdır. Çört tabakalarının kalınlığı 20-60 cm arasında değişebilir. Birim
içerisinde 1-1,5 cm genişliğinde eklem sistemleri görülebilir. Kırık çatlak sistemleri
boyunca çözülmeye bağlı boşluklar görülür (Şekil 3).
Araştırmamıza konu olan Ekinyazı dolini Ceylanpınar Formasyonu ile onu
üzerleyen Kuaterner yaşlı kırıntılı birimler içerisinde oluşmuştur. Altta taban
konglomeralarıyla başlayan Ceylanpınar Formasyonu, taban konglomerası,
kireçtaşı üyesi, marn ve jips olmak üzere dört üyeden oluşur. Birim içerisinde
tebeşirli kireçtaşları önemli yer tutar. İnceleme alanı çevresinde kireçtaşı üyesi
yüzeylenir. Ayrışma yüzeyleri sarımtırak, taze yüzeyi ise gri ve boz renkli olan
kireçtaşı üyesi, ince-orta tabakalı, killi, jipsli, kırıntılı, tebeşirli kireçtaşlarından
oluşur. Yer yer içerisinde marn, kiltaşı, çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşı ara
katkılıdır. İçerisinde bol miktarda makro ve mikro fosil bulunduran birim, Fırat ve
Gaziantep formasyonlarının üzerine açısal uyumsuzlukla gelir. Orta Miyosene
yaşlandırılan birim, Harran Ovası tabanında yer alan az pekişmiş kırıntılı birim
tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür. İnceleme alanı çevresindeki en genç birimi
Kuaterner yaşlı kırıntılılar oluşturur. Bu birim, Harran Ovası’nın kenar
kısımlarında yer alan plato sahasından aşağı inen akarsuların taşımış olduğu kaba
taneli kırıntılılar, az pekişmiş çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve kiltaşlarından oluşur.
Birim içerisindeki çakıllar, genellikle kısa boylu akarsular tarafından taşımış olup
yörenin litolojisi ile uyumludur. Ova tabanında eğim koşullarının azalmasına bağlı
olarak daha ince unsurlu materyaller (kum, silt, kil) ile yörede zaman zaman
gerçekleşen toz taşınımlarına bağlı olarak çökelen eoliyen çökellerinden oluşan
oldukça kalın depolar yeralır (Tarhan ve Diğ., 2012). Birimin kalınlığı graben
kenarlarından ortasına doğru artar (Şekil 3).
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Şekil 3. İnceleme alanı ve çevresinin Jeoloji haritası

Şekil 4. İnceleme alanı ve çevresinin topografya haritası

İnceleme alanı, kuzey-güney yönünde uzanan ve batıya doğru hafifçe genişleyen
bir graben konumundaki Harran Ovası’nın (Akçakale Grabeni) güneydoğusunda
yer alır. Akçakale Grabeni, Güneydoğu Anadolu’da, Miyosen ve sonrasında oluşan
şiddetli tektonizmanın son ürünlerinden birisidir. Söz konusu graben ArapAnadolu levhalarının Orta Miyosen’de çarpışmalarının akabinde, Arap levhası
üzerinde gelişen kabuk kısalması ve kuzey-güney yönlü sıkışmaya bağlı olarak
ortaya çıkan doğu-batı yönlü gerilmeyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin
güneyinde oluşmuş tektonik yapıların en belirgin olanıdır. Ova tabanında çok
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sayıda kuzey güney yönlü fay mevcuttur. Grabeni doğu ve batıdan sınırlandıran
faylar, grabenin kuzey kısmında oldukça belirginken güneye doğru gidildikçe
dikliklerini yitirip silikleşseler de (Manav ve diğ. 1996) Akçakale Grabeni’nin
sismik esaslı şematik kesitinde net bir şekilde görülebilmektedir (Tardu ve Diğ.,
1987). Tektek Dağları Platosu’nun (horst) batı yamaçlarında grabenin doğu
kenarını oluşturan fayları izlemek mümkündür (Şekil:3-5). Ekinyazı dolini de bu
fayın güneyde silikleştiği kesimde faya oldukça yakın bir yerde oluşmuştur.
Nitekim dolin içerisinde bulunan fayın, grabenin doğu kenarında bulunan ana fay
veya onun tali kolu olduğu düşünülmektedir.
Şekil 5. İnceleme alanı ve çevresinin tektonik haritası

Genel olarak tabakaların yatay veya yataya çok yakın uzandığı inceleme alanı
çevresinde 2 ana morfolojik ünite belirlemek mümkündür: (I) Akçakale grabenini
doğudan sınırlandıran platoluk alan (Tektek Dağları Platosu ) ve (II) Akçakale
grabenine tekabül eden Harran Ovası (Şekil 4-6).
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Şekil 6. İnceleme alanı ve çevresinin basitleştirilmiş jeomorfoloji haritası

3.2. Ekinyazı Dolini’nin Oluşumu
Ekinyazı Dolini’nin oluşumunu iki ayrı evrede açıklamak mümkündür.
Birinci Çökme: 2012 yılındaki çökmede kireçtaşı üzerindeki az pekişmiş çakıltaşı,
kumtaşı, silttaşı, kiltaşı ile daha ince unsurlu (kum, silt, kil gibi) materyaller dikey
yönlü su hareketleri ile kireçtaşı içerisinde bulunan fay, çatlak sistemleri, karstik
kanalcık ve şaftlar vasıtası ile yeraltına taşınmış, zaman içerisinde örtü katmanı
içerisinde bir boşluk oluşmuştur. Nitekim 2. çökme sonrasında dolin içerisinde
yapılan araştırma esnasında mağara tavanının üzerinde örtü tabakalarının
kalınlığının yaklaşık 6 metre, örtü formasyonlarının altında mağara tavanının
(tebeşirli kireçtaşı) kalınlığının ise yaklaşık 1 metre olduğu, alttaki mağara
tavanının çökmeyen kısımlarında uzun eksen çapı 50-60 cm’ye ulaşan şaftlar
bulunduğu gözlenmiştir (Foto 3). Taban suyunun dikey hareketi ve yüzeyden sızan
sular örtü katmanı içerisinde oluşan boşluğun tavanını inceltmiş, aynı zamanda
taban suyu seviyesi değişimlerine bağlı olarak, suyun taşıyıcı desteğinin zaman
zaman oluşup ortadan kalkması tavan içerisinde dikey yönlü hareket ve
gerilimlere neden olarak tavanı zayıflatmış, tavanının yükü taşıyamamasına bağlı
olarak örtü katmanı kendi içerisine çökmüştür. 2012 yılında ilk oluştuğu dönemde
çapı 4 m olarak belirlenen dolinin derinliği tabandaki şafttan aşağısı görülemediği
için saptanamamıştır (Şekil 7 ve Foto 1).
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Şekil 7. Ekinyazı Dolini’nin oluşumu 1.evre (Örtü çökme dolini)

Foto 1. 2012 Yılındaki ilk çökme

İkinci Çökme: Dolin 2012’de oluşumunun hemen ardından DSİ 15. Bölge
Müdürlüğü tarafından doldurularak kapatılmıştır. Dolininin kapatılması esnasında
çapı 1-1,5 m arasında değişen bloklar, çakıl ve çimento dolgu malzemesi olarak
kullanılmıştır. Ancak, dolinin doldurulması esnasında dolin tabanına düşen bloklar,
mağara tavanının daha fazla zayıflamasına, burada çatlakların oluşmasına ve
mevcut çatlakların daha fazla genişlemesine neden olmuş olmalıdır. Öte yandan
dolinin Akçakale Grabeni’ni oluşturan doğudaki faya oldukça yakın bir yerde
olması su sirkülasyonunu arttırarak dolin oluşumunu kolaylaştıran bir faktör
olmuştur. Ovada benzeri dolin oluşumlarının hepsinin bu gibi tektonik yapılara
yakın olması bu durumun kanıtı mahiyetindedir. Nitekim 2. çökme sonrası
gerçekleştirilen arazi gözlemleri esnasında dolin içerisinde (grabene bakan batı
kenarda) mağara tavanını ve örtü tabakalarını kesen düşey yönde yaklaşık 1
metrelik atıma sahip bir fay tespit edilmiştir (Foto 4). Söz konusu fay, Akçakale
Grabeni’ni doğudan sınırlandıran fay veya onun tali koluna tekabül etmektedir.
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Fayın mevcudiyeti dolinin oluşumunu etkileyen ve kolaylaştıran önemli
etmenlerden biridir. Dolinin oluşumuna neden olan karstik boşluğun (mağaragaleri) genel uzanımı grabeni sınırlandıran fay veya tali fay ile hemen hemen aynı
yöndedir (kabaca N/NW-S/SE). Ancak zeminde biriken enkaz nedeniyle galerinin
kuzey ve güney kısmındaki devamına girmek mümkün olamamıştır. Ayrıca söz
konusu galerinin uzanımının Harran Ovası’nda mevcut bulunan 2 ayrı akiferin
uzanımıyla (Seyrek ve diğ., 2003) hemen hemen aynı yönde olması son derece
önemlidir (Şekil 8 ve Foto 2).
Şekil 8. Ekinyazı Dolini’nin oluşumu 2.evre (Örtü kayası çökme dolini)

Foto 2. 2017 Yılındaki ikinci çökme
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Foto 3. Mağara tavanının yıkılmayan kesimindeki şaft ve eklemler

Foto 4. Dolin içerisindeki faydan bir görünüm, fay kireçtaşları içerisinde oldukça belirgin
bir şekilde izlenmektedir.

Öte yandan dolinin kapatılmasında kullanılan yoğunluğu nispeten fazla olan (blok,
çakıl, çimento) dolgu malzemesi mağara tavanında eskiye göre (örtü tabakalarına
kıyasla) daha fazla basınç ve ağırlık yaratmıştır. Dolinin doldurulmasından ikinci
defa çökmenin gerçekleştiği 2017 Mayıs ayına kadar geçen dönemde gerçekleşen
dikey yönlü su seviyesi değişiklikleri ve yüzeyden sızan sular mağara tavanını daha
da zayıflatmış ve en nihayetinde mağara tavanının bir kısmı üzerindeki örtü
formasyonları ve dolgu malzemesiyle birlikte çökmüştür (Foto 5). İkinci çökme
sonucunda oluşan dolinin çapı yaklaşık 7 metre, derinliği ise yaklaşık 25 metredir.
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Foto 5. Mağara tavanının çökmeyen kısmından bir görünüm

Çökme ve sübsidans dolinlerinin oluşmasında su tablasında gerçekleşen dikey
yönlü hareketin ve su tablasının alçalmasının rolü oldukça büyüktür. Su tablasının
alçalıp yükselmesi örtü çökme dolinlerinde kırıntılı gevşek malzemenin
taşınmasında, örtü içerisinde gelişen boşluğun tavanında tanecikler arasındaki
kohezyonun düşmesine ve boşluk tavanının zayıflamasına neden olurken, çökme
ve örtü kayası çökme dolinlerinde ise dikey yönlü su hareketleri boşluk tavanının
incelip zayıflamasına, tavan içerisindeki çatlakların genişlemesine neden
olmaktadır. Genel olarak su tablasının alçalması çökme dolinlerinde suyun taşıyıcı
desteğinin ortadan kalkması anlamına geldiği için çökmeler su tablasının
alçalmasının akabinde gerçekleşmektedir. Su tablasının alçalıp yükselmesi, doğal
yollardan olabileceği gibi aşırı sulama veya sulama kuyularından fazla miktarda su
çekilmesi yoluyla, insan tarafından da gerçekleştirilebilir. Nitekim inceleme
alanında sulama dönemlerinde taban suyu seviyesi yükselirken sulamanın
olmadığı dönemlerde ise su seviyesinde düşüş gözlenmektedir (Şekil 9). Benzeri
durum Harran Ovası’nın batı kenarında oluşan Ortaören Obruğu çevresinde de
gözlenmiştir (Seyrek ve Diğ., 2003).
Şekil 9. Ekinyazı Dolini çevresinde DSİ’ye ait taban suyu gözlem kuyularına ait seviye
değişimleri (0 metre kuyu ağzını temsil etmektedir. Kuyu derinliği 420 cm olup, taban
suyunun bu seviyenin altına düştüğü dönemler kuru kabul edilmektedir).
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4. Tartışma ve Sonuç
İncelemeye konu olan Ekinyazı dolini Ceylanpınar Formasyonun tebeşirli
kireçtaşları ile onu üzerleyen Kuaterner yaşlı kırıntılı birimler içerisinde
oluşmuştur. Oluşumu iki evrede gerçekleşen dolinin oluşumu başlangıçta örtü
çökme dolini şeklinde gerçekleşmiştir. Tebeşirli kireçtaşları içerisinde gelişen
karstik şaft ve kanalcıklar vasıtası ile ince unsurlu materyalin taşınması ile örtü
tabakaları içerisinde bir boşluk oluşmuş, dikey yönlü su hareketleri ve taban
suyunun alçalmansa bağlı olarak örtü formasyonu kendi içerisinde çökmüştür.
Doğan (2004), dolinleri oluşum mekanizmalarına göre sınıflandırdığı çalışmasında
örtü çökme dolinlerinde yüzeyin çökmesinin sadece bir toprak hareketi olduğunu
ve bu dolinlerin genellikle toprak derinliğinin fazla olmadığı alanlarda
gerçekleştiğini ifade etmektedir. Akçakale Grabeni’nin tabanında bulunan kırıntılı
birimler ve toprak örtüsünün kalınlığı grabenin kenarlarından merkezine doğru
artmaktadır. Nitekim ovanın merkezi kesimlerinde söz konusu sediment örtünün
kalınlığı 300 metre civarında iken (Seyrek ve Diğ., 2003) Ekinyazı dolininin
oluştuğu alanda söz konusu sediment örtünün kalınlığı 6 metre ölçülmüştür.
Aynı çalışmasında Doğan (2004), bazı örtü çökme dolinlerinin altında mağaraların
bulunabileceğini ancak bu mağaraların sadece enkazın yutulmasında rolü
olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de başlangıçta aşağıda bulunan mağara tebeşirli
kireçtaşları üzerinde bulunan kırıntılı birimin taşınıp uzaklaştırılmasında önemli
bir rol üstlenmiş, dolin kırıntılı örtü formasyonu içerisinde gelişmiştir.
Ekinyazı çökme dolini ilk oluşumunun akabinde DSİ tarafından doldurulmuş ancak
2017 Mayıs ayında aynı yerde altta yer alan mağara tavanının bir kısmı, üzerindeki
örtü depoları ve dolgu malzemesiyle birlikte aniden çökerek yeni bir dolin
meydana getirmiştir. Doğan’a göre örtü kayası çökme dolinleri genellikle
interstratal karst ya da paleokarst arazilerinde meydana gelir. Ekinyazı dolini
çevresinde yer alan jeolojik formasyonlar litolojik açıdan farklı özelliklere sahip
(marn, killi kireçtaşı, kireçtaşı, tebeşirli kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı gibi) tabakaların
ardalanmasından oluşmakta ve söz konusu birimler ayrıca kırıntılı birimler
tarafından örtülmektedir. Bu yönüyle inceleme alanı interstratal karst alanı
içerisinde yer almaktadır.
Ayrıca Akçakale Grabeni’ni çevreleyen Tektek ve Fatik platolarında yer yer lapya,
dolin, mağara oluşumlarına rastlanmaktadır. Akçakale Grabeni neotektonik dönem
yer hareketlerine bağlı olarak oluşmuş ve akabinde çevreden taşınan materyaller
ile örtülmüştür. Bu nedenle söz konusu kırıntılı birimlerin altında paleokarstik bir
topoğrafya yüzeyi mevcuttur. Öte yandan ova tabanını örten kırıntılı birimlerden
sızan suların etkisine bağlı olarak alttaki karbonatlı kayaçlar içerisinde gelişmekte
olan örtülü karstlaşma ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Özellikle
graben kenarında ve ortasında yer alan fay hatları boyunca zemine sızan sulara
bağlı yer altında oluşan boşluk ve mağara sistemlerinin ortaya çıkartılması için
detay jeolojik ve jeofizik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Seyrek ve arkadaşları (2003) yaptıkları araştırmada Harran Ovası’nda yeraltı
suyunun iki tür akiferden temin edildiğini, bunların ana kayayı oluşturan kalker
tabakaları içerisinde bulunan karstik akifer ve diğerinin ise ovayı kaplayan
sediment örtü içerisinde bulunan serbest akifer olduğunu, ovadaki yeraltı
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suyunun genel hareket yönünün KB-GD olduğunu belirtmişlerdir. Ekinyazı’daki
ikinci çökmenin akabinde yapılan araştırmalarda; zeminde sadece 2. çökmeye ait
olabilecek miktarda enkazın bulunması ve birinci çökme öncesinde karstik şaft,
borular vasıtası ile taşınmış malzemenin mağarada bulunmaması, mağaranın yer
altı drenajı ve yer altı suyu akışı ile bağlantısının güçlü olduğunu, 1. çökme
öncesinde mağaraya taşınan materyalin yeraltı galeri sisteminin diğer kesimlerine
taşındığını göstermektedir. Nitekim mağaranın genel uzanımı gerek sahadaki yer
altı suyu hareket yönü ile gerekse sahada yer alan fayla uyumludur.
Karstik arazilerde yaygın görülen şekillerden biri olan dolinler, herhangi bir
alandaki karstlaşma sürecinin en önemli göstergelerinden birini oluşturur.
Nitekim Ekinyazı dolininin oluşumu bölgedeki paleo karstlaşma yanında graben
tabanında devam etmekte olan aktüel örtülü karstlaşma süreci gibi jeomorfolojik
ve hidrojeolojik süreçler hakkında önemli ipuçlarının elde edilmesini sağlamıştır.
Akçakale Grabeni’nin stratigrafik ve tektonik yapısının uygunluğuna ek olarak
bölgede süregelen aşırı sulama dolayısıyla taban suyu seviyesinde sürekli bir
şekilde meydana gelen oynamaların etkisine bağlı olarak ova çevresinde gelecekte
de dolin oluşumlarının meydana geleceği düşülmektedir. Ovada söz konusu dolin
oluşumlarını tetikleyen ya da gelişimini hızlandıran salma sulama metodunun
değiştirilmesi bir zorunluluktur. Özellikle ani gelişen dolin oluşumları, can ve mal
güvenliği yanında tarımsal faaliyetler açısından da önemli bir risk oluşturmaktadır.
Bu anlamda bu araştırmanın Akçakale Grabeni içerisinde gelecekte oluşabilecek
riskli alanların belirlenmesine yönelik katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
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