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İzm ir yöresinin güney kesiminde batıda Palamut dağı ve Çubuklu dağı (485
m.) ile kuzey-kuzeydoğudaki Kemalpaşa dağı (Nifdağı, 1506 m.) arasında ka
lan, güney ve ve güneydoğuya doğru genişleyen bir tektonik çöküntü alanı bu
lunur. Cumaovası ve Torbalı depresyonu olarak tanımladığımız bu alanın
güneyinde Karacadağ (855 m.) ve K ocadin dağı (651 m.) kütleleri yer alır, in 
celeme alanımızı ise, söz konusu bu geniş çevrenin batı yarısında kalan Cumaovası çanağı ve D ereboğaz deresi yarmavadisi oluşturmaktadır (Şekil: 1).
Cumaovası çanağı, doğu yarıda kalan Torbalı depresyonundan basık, az yük
sek tepeler ve yer yer belirli belirsiz bir Neojen eşikle ayrılmaktadır. Cumaovası çanağının tabanında en alçak yerlerden geçerek kuzey-kuzeydoğudan
güneybatıya doğru akan Bulgurca deresi kolları ile birlikte burada bir havza
oluşturur ve daha sonra Karacadağ kütlesinde açılan bir yarmavadi içinde aka
rak denize ulaşır. Bu akarsu, yarmavadiye girdikten sonra Dereboğaz deresi
adını alır ve denize döküldüğü yerde küçük bir delta oluşturur. Cumaovası
çanağı içinde Bulgurca deresinin uzanışına uygun, yer yer genişleyip daralan
alüvyal dolgu, tabandaki geniş M iosen ve Pliokuaterner arazisi ile çevrelen
miştir (Şekil: 2). Havzanın tabanını dolduran bu birim ler üzerinde Ust Pliosen ve Enalt Pleistosen aşınım-dolgu yüzeyleri gelişmiş olup çevrenin sularını
güneye doğru drene eden Bulgurca deresi ve kolları tarafından aşındırılmıştır.
Cumaovası çevresinin ınorfotektoııik evrim i ile akarsu sisteminin kurulu
şu ve gelişmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir anlatımla,
vadi kuruluşu ile çevrenin jeom orfolojik özellikleri ve tektonik yapısı arasın
da, ilk bakışta dikkati çeken çok belirgin ilişkiler mevcuttur. Şöyle ki; Cumaovası çanağını çevreleyen yüksek alanlardan gelen akarsular depresyonun
güneybatı kesimine doğru yönelm işlerdir. Bu alanda akarsu sistemi organize
olmuş ve havzanın yüzey suları buradan itibaren Dereboğaz deresi aracılığı
ile Gümüşsü köyü yakınlarında Ege D enizi’ ne boşalmıştır. Depresyonun çev
resinden tabana inen akarsuların önce güneybatıdaki kesimde organize olm a
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sı ve sonra da bir yarmavadi aracdığı ile dış drenaja bağlanması, akarsu siste
mi ve dolayısiyle çevrenin je o m o rfo lo jik evrim i bakım ından önem li bir p ro b 
lem meydana getirir.
YAPISAL ANA B İRİM LER
incelem e alanı, je o lo jik yönden oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Gü
nümüze değin yapılan çalışm alarda kaya birim lerinin konumu ve yaşı sapta
namamış ve daha çok tartışma alanında kalmıştır. Çevrede yaptığımız jeolojik
çalışmalarla aşağıdaki yapısal ana birim leri saptamış bulunuyoruz.
1- Menderes Masifi Metamorfık Birimi
Araştırma alanımızın temelini ve en yaşlı birim ini Menderes masifine ait
m etam orfik kayalar meydana getirir. M enderes masifinin yaşı konusunda çok
farklı görüşler bulunmasına karşın, araştîrıcıların büyük çoğunluğu bu b iri
mi oluşturan şist serisi ile m erm erlerin paleozoik yaşta olduğunu kabul et
mektedir. Bunlar (m etamorfitler) sahamızın güneyindeki Karacadağ kütlesinin
temel yapısında yer alır (Şekil: 2). Şist serisi, genellikle mikaşist, kuvarsitşist,
granatşist, kalkşist ve fillit yapılıdır. Şistler yer yer m erm erlerle düşey yönde
geçiş gösterirler. Fakat m erm erler genellikle üst seriyi temsil ederler. Şistler
ve m erm erler incelem e alanımızda Karacadağ kütlesinin güney ve doğu ke
sim lerinde en hakim görünen taşlardır. Alttaki kristalin şistler, üstte bulunan
merm erlerden kesin bir sınırla ayırt edilmekte, bu iki formasyon arasında ted
rici bir geçiş bulunmamaktadır. Alttaki şistlerle uyumlu olan m erm erler ge
nellikle grim si, beyaz ve ince kristallidir (Foto: 1).
Şist serisi ve m erm erlerden oluşan bu birim in birkaç m etam orfizm a dö
nemi geçirmiş olduğu söylenebilir. Nitekim Izdar, D urand’a dayanarak M en
deres masifine ait ilk metamorfizmanın mutlak yaşını 288 + 60 milyon yıl olarak
vermekte ve Hersinien orojenezine dahil etmektedir (İzdar, 1971). M etamorfizm anın ikinci dönem i yüksek basınç ve orta sıcaklık altında meydana gel
miş, kütlenin şist serisini ve m erm erlerini etkilemiştir. Bu etkinin yaşı Post
Lias olarak verilmektedir. Bundan sonraki etkiler Kitnmersien’den itibaren
A lpin fazları ile sürmüş, son etkiler ise Orta/Üst M iosen-K uaterner’de yük
selme ve çöküntüler meydana getirmiş, fakat m etamorfizmaya yol açmamıştır
(Schuiling, 1962 ve İzdar, 1971).
2- İzmir Fliş Formasyonu ve Dereboğaz Deresi Kireçtaşları Birimi
Fliş formasyonu, araştırma alanının güneyinde Menderes masifi metamorfik
birim ini kısmen örtm ekte ve güneybatıda esas birim i oluşturm aktadır (Şekil:
2 ve Foto: 1, Foto: 2). Bu birim , jeologla r tarafından “ İzm ir horstu” olarak
adlandırılan Karacadağ kütlesinin yapısında geniş yer tutar ve Mesozoik’ i temsil
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eder. Doğuda Değirnıendere çevresinden başlayıp Dereboğaz deresi yarmavadisinin batısında yayılış gösteren bu formasyon, genelde koyu esmer renkli olup
kumtaşı, şeyi ardalamasından yapılıdır ve diyabaz, serpantinit yerleşim leri
ile kireçtaşı m erceklerinden ibarettir. Ayrıca, gri-beyaz renkli kompakt kal
kerler bu formasyonu üstlemektedir. Çok az tabakalanma gösteren ve çok sert
olan bu kireçtaşları D eğirm endere çevresinden başlayarak batıya doğru geniş
bir alanda mostra verm ektedir (Şekil: 2). Kireçtaşları çok yerde kristalize ve
dolom itiktir, bazı yerlerde de breşik/m ilonitik bir yapı göstermektedir. Ö rne
ğin m ilonitik kireçtaşlarına daha çok D eğirm endere’ nin batısındaki fav zonunda rastlanmaktadır (Foto: 3).
Bu alanda bugüne değin yapılan çalışmalarda İzm ir fliş formasyonunun
yaşının Üst Kretase (Akartuna, 1962), Kretase-Paleojen (Konuk ve Başarır,
1981), Kretase (Gümüş, 1979) olduğu öngörülür. Araştırma alanındaki fliş ç o 
ğunlukla kumtaşı ve şeyi ardalanmasındaıı oluşur; fakat bunlar faylar ve tek
tonik etkiler nedeniyle düzgün bir tabakalanma göstermezler. Nitekim, fliş
formasyonunda şistî özellikte kayalara rastlanması ve kristalize (kompakt) kireçtaşlarının varlığı başkalaşıma ve tektonik etkilere işaret eder. Akartuna'ya
göre bu ilişlerin içinde killişist, kristalin kireçtaşı gibi m etam orfik kayaların
bulunması, Paleozoik form asyonlarını andırmasına yol açmakta ise de, kireçtaşlarında rastlanan Kretase’ ye ait fosiller yardımı ile yaş tayini mümkün ol
muştur. Kompakt, gri-beyaz kireçtaşları fliş üzerine uyumlu gelmekte ve daha
alttaki fliş fosillerinin örneklerini içerm ektedir. Dolayısiyle, bunlar Üst Kretase’ nin üst seviyelerine dahil edilebilinir (Akartuna, 1962).
Araştırma alanımızın “ İzm ir horstu” olarak adlandırılan ve Dereboğaz
deresi yarmavadisi ile kuzeydoğu-güneybatı yönünde geçilen fliş birim inin üst
seviyelerinde genellikle gri-beyaz renkli kireçtaşları gözlenir (Foto: 2 ve Foto:
4). Daha doğrusu birim in alt seviyeleri dolom it veya dolom itize kireçtaşı ve
bunun üst seviyeleri de kireçtaşlarından yapılıdır. K ireçtaşları, kırık ve çat
lak sistemleri gelişmiş, erim e boşluklu bir özelliğe sahiptir. Bu kireçtaşlarında Alg, Globigerina sp., Globotruncana helvetica (Bolli) ve rudist (Hippurites
sp.) fosilleri gözlenmiştir (Gümüş, 1979). D ereboğaz deresi kireçtaşları İzm ir
fliş form asyonunun öteki bölüm lerinde gözlenen m ercek ve blok konum unda
ki kireçtaşlarına benzerlik göstermektedir. Bu birim , şistler üzerine yapısal
dokunakla, m erm erler üzerine ise açısal uyumsuzlukla gelmektedir (Foto: 1).
3- Bulgurca Miosen Birimi
Bu birim , Cunıaovası çanağının güneyinde Bulgurca köyü çevresinde ve
doğuda Tekeliköy-Oğlananası köyleri arasında kalan kesimde geniş bir yayıl
ma alanına sahiptir. Havzada az yüksek, üstü yuvarlaklaşmış, basık bir to
pografya arzedeıı tepeler bu birimin içerdiği kayalardan oluşmuştur (Foto: 5).
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Bulgurca birim i, genel olarak kırm ızı taban konglomerası, kiltaşı, kumtaşı,
katmanlı tiif, killi kireçtaşı ve kireçtaşı katmanlarından yapılıdır. Bu birim
masif temeli, İzmir fliş formasyonunu ve Dereboğaz deresi kireçtaşlarını uyum
suz olarak örtmektedir. G enellikle beyaz ve sarım sı-kırm ızı renkleri ile dik
kati çeken bu birim in kalınlığı fazladır. Çileme köyümle D.S.I. tarafından bu
birim de yapılan bir sondajda yüzeyden 315 m. den sonra temel formasyonun
(Kretase kireçtaşlarına) geçilmiştir. Ayrıca, araştırma alanının güneybatı kö
şesinde de yüzlek veren Miosen birim i; çoğunlukla kırmızımsı ve alacalı renkte
konglom era ve iri boylanm ış kumtaşı karmaşığı ile bunun üzerine gelen sa
rımsı beyaz renkteki kumlu kiltaşı tabakalarından yapılıdır (Şekil: 2).
Bilindiği gibi, Neojen’de hüküm süren dislokasyoıı hareketleri Türkiye’ 
de, özellikle Batı A n adolu ’da birtakım çöküntü havzalarının oluşmasına yol
açmıştır. Farklı zamanlarda ve farklı biçim de gelişen bu havzalarda değişik
iklim koşulları altında gölsel sedim anlar; başka bir deyişle Miosen ve Pliokuaterııer çökelleri dolm uştur (Koçm an, 1985). İşte bu dönem de geliştiği muh
temel olan Cumaovası Neojen çukurunda Paleozoik şist, mermer, M oesozoik
fliş ve kireçtaşlarına ait kaya parçalarını içeren ve aralarında yerel volkaııizmanın ürünü olan malzemeyi bulunduran gölsel sedimanlar yaygındır. Miosen’ i temsil eden bu birim de en hakim kaya kireçtaşlarıdır. Bunlar, genellikle
beyaz ve sarımtrak beyaz renkte olup yumuşak karakter gösterirler. Fakat sert
olan çeşitleri de yaygındır ve birim in en üst seviyesini oluştururlar (Foto: 5).
Örneğin, Bulgurca köyü güney ve doğusundaki tepe sırtları meydana getiren
kireçtaşları sert, bazen boşluklu, bazen kompakt özellikte olup sarımtrak-açık
krem rengindedir. Bunlar volkano-sedimanter tüfleri uyumlu olarak üstlemiştir.
4- Künerlik Pliokuaterner Birimi
Bu birim , Cumaovası çanağının batısında Bulgurca derenin yarmavadiye
girdiği noktaya yakın yerdeki Çam köy’den başlayarak kuzeye doğru KünerlikCumaovası yerleşim m erkezi çevresinde ve kuzeydoğuda oğlananası köyü c i
varında geniş bir yayılım gösterir. Cumaovası çanağının yüksek olmayan düz
lüklerini örten bu dolgular kızılımsı kahverenkte akarsu tortulları olup
pekişmemiş blok, çakıl, kum ve kil boyutundaki malzemeden yapılıdır. Bu bi
rimin Pliosen sonu yarıkurak ve Alt K uaterner’deki kurak-yarıkurak karasal
koşullar altında oluştuğu söylenebilir.
5- Cumaovası Volkanitleri
Tüm Batı A n adolu ’da olduğu gibi, volkanizma bu çevrede de tektonik re
jim in denetiminde, temelin kuzeydoğu-güneybatı genel tektonik çizgilerine ba
ğımlı olarak gelişmiştir (K oçyiğit, 1984). Burada volkanizm anın ürünü olan
tü f ve aglom eranın daha çok tortul malzeme ile yanal ve düşey geçişli olduğu
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görülür. Bu durum , sedimanter kayalarla volkanik malzemenin yaşıt olduğu
nu ortaya koyar. Söz konusu volkanik birim araştırma alanımızın batısında
güneybatı-kuzeydoğu genel doğrultusunu izleyerek yayılım sunar (Şekil: 2).
Bu çevredeki volkanik kayalar genellikle asit kayalar grubundan riyolit, riyodasit, perlit, aglomera ve tiiflerden ibarettir. Öte yandan, çevrede volkanik
faaliyetin, araştırma alanımızın dışında bulunan üç ayrı merkezden vuku bul
muş olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. Volkanik faaliyetin ise, iki
ayrı dönem de (iki ekstrüzif aşamada) meydana geldiği ve ilk dönem in Üst Miosen’de, ikinci dönem in de Üst Pliosen’de gerçekleştiği bildirilm ektedir (Özgenç, 1978). Genellikle dayanımsız olan ve beyaz renkleri ile uzaktan dikkati
çeken tü f ve aglom eraların içinde derin vadiler açılmıştır. Piroklastik malze
meden oluşan alan, kuzeybatıda Dereköy civarından güneyde Keler köyü gü
neyine kadar kuşak halinde yayılım gösterir. Volkanik tüfler, genellikle havzanın
ortalarında Bulgurca çevresinde olduğu gibi ü st M iosen’e ait kireçtaşı taba
kalarının altında mevcuttur. Buna karşılık batı kenardaki asıl volkanik saha
da tiiflerin üzerine aglom era ve lav tabakaları gelmektedir.
6- Bulgurca dere ve Dereboğaz (Kocaçay) deresi Alüvyonları
Cumaovası çanağının sularını drene eden Tahtalı çay, Kona deresi ve Bul
gurca derenin geçtiği düzlük alanlar boyunca kuzeydoğudan güneybatıya, De
reboğaz deresi yarmavadisinin girişine kadar alüvyonlar birikmiştir. Ayrıca,
doğuda alüvyonlar Tekeli-Çileme köyleri çevresinden Torbalı ovasına doğru
geniş bir yayılışa sahiptir (Şekil: 2). Havzadaki alüvyonların kom pozisyonu
blok, çakıl, kum, silt ve killerden ibarettir (Foto: 6). Cumaovası çanağında alüv
yon örtünün kalınlığı azdır. Kuzeyde ortalama 2-3 m. olan alüvyonun kalınlığı,
Bulgurca köyü güneyinde 6-7 m. ye ulaşmaktadır. Nitekim, alüvyonların yarıldığı Bulgurca derenin tabanında volkanik tüfler ortaya çıkmıştır. Daha gü
neyde, Karacadağ kütlesinin önünde denize doğru geniş bir yelpaze şeklinde
uzanan D ereboğaz deresi deltası da alüvyonlardan oluşmuştur (Şekil: 2). Del
ta üzerinde Kocaçay adını alan D ereboğaz deresi, burada nispeten kalın bir
alüvyal örtünün oluşumuna neden olmuştur. Deltanın kuzey ucunda, D erebo
ğaz deresi yarmavadisinin birdenbire nihayetlenerek taban ovasına açıldığı yer
de D.S.I. tarafından yapılan sondajlara göre alüvyal örtünün kalınlığı 37-40
m. dır. Doğal olarak bu noktadan deniz tarafına doğru delta alüvyonlarının
kalınlığı artmaktadır.
M ORFOTEKTON İK GELİŞİM VE DEREBOĞAZ DERESİ YARM A VA
DİSİNİN OLUŞUMU
Jeolojik araştırmaların sonuçlarına ve arazi gözlem lerine göre, Cumaovası çevresinin m orfotektonik evrimi yeni tektonik (neotektonik) rejim in deneti
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minde meydana gelen çökme ve yükselme olayları ile aşınma-tortulanma evreleri
şeklinde cereyan etmiştir. Nitekim, çevrede kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda çok sayıda faylara rastlanılması bu alanın dislokasyonlarla şekillendiğini göstermektedir.
Araştırma alanının temelini (Paleotektonik temel) Paleozoik yaşta olduğu
belirlenen Menderes masifine ait m etam orfitler ile M esozoik’ te bu masifin ke
narında ve batısında gelişen İzm ir-Ankara zonuna ait Kretase yaşlı fliş ve kireçtaşları meydana getirmektedir. Bu eski temel üzerinde Alt-Orta M iosen’de
hüküm süren tropikal iklim koşulları altında (Erol, 1979) bir aşınım yüzeyi/yon
tuk düz gelişmiştir. Bu aşınım yüzeyi araştırma alanının yüksek çevresini oluş
turan Kemalpaşa dağı, Tekke dağı, Karacadağ, Kocadin dağı ve daha doğuda
bulunan Bozdağlar üzerinde geniş bir yayılışa sahiptir (Koçm an, 1978). Miosen dönem ine ait olan bu aşınım yüzeyi parçalarına bugün araştırma alanının
güneyindeki Karacadağ kütlesi üzerinde 550-600 m. ve batıda Tekke dağı üze
rinde 500 m. lerde rastlanmaktadır. Bilindiği gibi, Üst M iosen’den itibaren
neotektonik dönem in başlaması ile bu dönem in önemli yapısal unsurları olan
horst-graben sistemlerinin tüm Batı A nadolu’da geliştiği görülür. Nitekim Üst
Miosen'den itibaren inceleme alanının eski temeli yükselmeğe başlamış ve aşınım
yüzeyi ilk kez kırılm ış ve parçalanm ıştır (ilk blok faylanma evresi). B öylelik
le başlayan dislokasyonlara bağlı olarak canlanan aşınma tropikal koşullar al
tında başlamış ve dönem in sonuna doğru yarıkurak-kurak koşullar altında
sürmüştür. Nitekim havzanın tabanında kırmızı renkli oldukça pekişmiş akarsu
ve göl form asyonlarına ait çökeller birikm iştir. Bulgurca birim i olarak tarafı
mızdan tanımlanan bu formasyon, kırm ızı taban konglomerası ile başlar; kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşı ardalanması şeklinde bulunur. Birimin orta düzeyinde
katmanlı tüfler vardır. Bunları da m arnlar ve kireçtaşları üstler. Birim in üst
düzeyine ait kalkerli katmanların oluşumundan önce batıda geniş bir alan kap
layan Cumaovası volkanitleri ve bunlarla birlikte bulunan katmanlı tüfler, Üst
Miosen dönem indeki dislokasyonlar nedeniyle kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kırıklardan yararlanarak yüzeye çıkm ış ve havzanın tabanına yayılarak
birim in tabakaları arasına yanal ve düşey geçişli olarak yerleşmiştir.
Pliosen sonunda yeniden etkili olan tektonik hareketler (ikinci faylanma
evresi) havzanın derinleşm esine ve çevrede yükselmelere neden olmuştur. Bu
sırada yükselmenin neden olduğu tansiyonal etkilerle meydana gelen volkanizma kuvvetli bir şekilde cereyan etmiştir. Cumaovası depresyonunun batısı
genellikle riyolit ve riyolit kimyasındaki perlit kayaları içeren lavlarla örtül
müştür.
Ust M iosen’den itibaren kazanılan havza yapısı drenaj sistemini de kont
rol etmiştir. Çevredeki yüksek alanlardan havzaya doğru yönelen akarsuların
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taşıdığı çökeller önce göl ortamında birikmiştir. Bununla birlikte, serin-nemli
başlayan Pliosen dönem inin sonunda kuraklık artmış ve akarsuların taşıdığı
kaba malzeme havza tabanını doldurmaya başlamıştır. Künerlik birim i vol
kanik tüfler ve aglomeralar üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Havzada bu
şekildeki depolanm a ise Orta Kuaterner’e kadar sürmüştür. Zira Cumaovası
Kuaterner ortalarına kadar kapalı havza durumunu korumuştur. Bu sırada
tektonik hareketler hafiflem iş olarak önceki ana faylar (dirilm iş fay sistemle
ri) üzerinde yoğunlaşırken yeni faylar da oluşmuştur. Pasadenien tektonik fazda
oluştuğu muhtemel olan bu hareketler, Cumaovası depresyonunun güneyin
deki Karacadağ kütlesi üzerinde de etkili olmuştur. Nitekim, söz konusu küt
lenin antiklinal biçimindeki batı kesimi üzerinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde
bir fay oluşmuş veya daha öne mevcut olan bir fay sistemi belirgin lıale gel
miştir. A ncak, buradaki fay hattı antiklinal eksenine uyar ve fay kireçtaşları,
m ermer ve şistleri keser durum da gelişmiştir. Fay normal olup doğuda kalan
blok yükselmiş, batıdaki blok ise alçalm ıştır (Şekil: 3). Fayın oluşumundan
sonra, fay çizgisi üzerine bir akarsu yerleşmiştir. Zayıf bir direnç zonu olan
fay hattı üzerine kurulan bu akarsu, yatağını derinleştirmeye başlamış ve bel
ki daha çok Pliestosen sonunda (Würm buzul dönemi?) taban seviyesinde mey
dana gelen alçalmaya uyarak vadisini hızla derinleştirmiştir. Bu plüviyal
dönem de geriye aşındırmanın gelişmesi ile akarsu yukarı çığırda havzaya so
kularak Cumaovası depresyonuna ulaşmıştır. Nitekim, daha önce Cumaovası
depresyonunun yüksek çerçevesinden doğup havzaya sentripetal olarak ula
şan akarsular, havzanın kapılması ile birlikte güneybatıda organize olmuş ve
sonra buradan itibaren bir yarmavadi aracılığı ile dış drenaja bağlanmıştır.
Kuzeydeki havzanın sularını toplayarak Ege D enizi’ ne boşaltan Dereboğaz de
resi, buradan itibaren nispeten dar bir eşik üzerinde açılan derin bir vadi içinde
akmaktadır (Şekil: 4). Bu eşik, esas itibariyle üstte Kretase kireçtaşları ve altta
Menderes masifine ait merm er ve şistlerden yapılıdır. Eşiği kesen yarmavadinin her iki tarafında, özellikle kireçtaşları doğu ve batıya doğru olmak üzere
2 5 °-3 0 ° dalım gösterir (Şekil: 3). Batıda kalan blok üzerinde, yarmavadinin
sağ yamacında fay düzlem ine ait bölüm leri tüm özellikleri ile görmek ve tesbit etmek m üm kündür (Foto: 4). Batıdaki söz konusu blok (alçalan blok) üze
rinde en yüksek nokta Ovacık tepe olup 414 m ., doğudaki blok üzerinde sol
yamaçta Karain tepe 740 m. dir. Yükselen blok konumundaki Karacadağ küt
lesinin en yüksek yeri Karacadağ tepe de ise 855 m. dir. Daha önce belirtildi
ği gibi, İzm ir horstu adı verilen Karacadağ kütlesi üzerinde ortalama 550-600
m. yükseklikte ve muhtemel yaşı Miosen olan bir aşınım yüzeyinin parçaları
bulunur (Şekil: 4). Bu yüzey, kuzeye doğru akan İzm irli boğazı dere ve kolla
rı tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. İzm irli boğazı dere Cumaovası ça
nağının tabanında Bulgurca deresi ile birleştiği yerdeki keskin dirseği kapmanın
vuku bulduğuna işaret eden kanıtlardan bir tanesidir. Dereboğaz deresi yar-
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ıııavadisinin batısında kalan kütle daha kısa boylu akarsularla yarılmış olup
bu kütle üzerinde de eski aşınım yüzeyine ait parçalar mevcuttur. Burada her
iki yandaki kütlelerden boğaza açılan vadilerin yarmavadiye göre çok daha
genç şekiller olduğu, geriye doğru çok dar bir şekilde devam ettikleri ilk ba
kışta dikkati çeker (Şekil: 4). Öte yandan, yarmavadinin her iki tarafındaki
kütlelerden inen derelerin vadileri birbirin e paralel ve oldukça kısa boylu
dur. Burada yarmavadinin oluşumu hususunda ileri sürülebilecek epijeııik,
antesedans veya taşma boğazı varsayımlarını kanıtlayabilecek herhangi bir yeri
mevcut değildir. Gerçekten Dereboğaz deresi yarmavadisi yamaçlarında karasuyun yerleşm esinden sonra meydana gelmiş tedrici bir yükselmeyi göste
recek aliivyal veya yerli kayadan oluşan taraça, eski vadi tabanları gibi hiç
bir işarete veya şekle rastlaıımamaktadır. Kubbeleşme ve çarpılmayı işaret eden
veriler de hiç bir tarafta mevcut değildir.
Dereboğaz deresi yarmavadisinin uzunluğu 10 km. yi bulur ve akarsu ka
baca kuzeydoğu-güneybatı yönünde yüksek bir kütleyi yararak Gümüşsü kö
yünün K öprübaşı m ahallesinden itibaren küçük bir delta ile denize açılır.
Boğazın geıüşliği ancak 1500 m. kadar olup İzmir Gümüşsü (Gümüldür) asfaltı va
di yamacından temele ait kayaları düzeltm ek suretiyle hazırlanan bir yolu iz
ler. Deltanın batısında Gümüşsü yakınlarında rastlanan Ust Mioseıı'e ait
birim den ve bu birim i kısmen örten alüvyonların kuzey ve doğuda temele ait
yaşlı birim lerle dokunak ilişkisi sunmasından bu kesimde de Orta Kuaterııer'e
kadar gelen bir havza durum unun bulunduğu anlaşılmaktadır. Araştırma ala
nının güney kesiminde deniz kıyısı boyunca rastlanan genç fay diklikleri de
bu dönem lerde çökm elerin meydana geldiğini ve Ege kıyılarının oluştuğunu
göstermektedir.
Deltanın basit ve tek dönem li bir birikm e süreci ile oluşmuş bulunması,
yarmavadinin dar, dik yamaçlı ve tek dönem li şekli, batı yamaçta gözlem le
nen fay dikliğine ait bölüm ler söz konusu yarmavadinin çok yakın bir jeolojik
geçmişte kapma yolu ile oluştuğunu ortaya koymaktadır. Gerçekten, yukarı
dan beri açıklamaya çalıştığım ız je o lo jik ve je om orfolojik verilerin ışığında,
Dereboğaz deresi yarmavadisinin oluşumu eski temel üzerindeki bir fay hat
tına yerleşen akarsuyun geriye doğru aşındırması ve iç havzayı (Cumaovası
depresyonu) kapması yönündedir. Fay hattına bağlı kurulan akarsuyun aşın
dırma faaliyeti üzerinde o zamanki taban seviyesinin daha kuzeydeki iç havza
tabanından alçak olması da önem li bir rol oynamış olmalıdır. Yarmavadinin
tabanında eğim pek kuvvetli değildir. Boğazın girişinde 40 m. de olan akarsu,
boğazdan çıktığı noktada 10 m. izohipsini keser. Buna göre yarınavadide akar
suyun yatak eğimi % 03 kadardır. Vadinin tabanında hemen her yerde, yamaç
m olozları veya vadiye yandan açılan derelerin küçük konilerinin kolüvyal mal
zemesi dışında, yerli kaya görülmektedir.
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Özet olarak, bu çalışmada Cumaovası ve yakııı çevresindeki relief şekille
rinin oluşumu m orfotektonik açıdan ele alınmış, jeom orfolojik özellikler ana
çizgileriyle açıklanmıştır. Gerçek şudur ki, araştırma alanı bugünkü genel mor
folojik görünümünü Üst M iosen'den bu yana etkili olan yeni tektonik rejimin
denetiminde çökm e ve yükselme olayları ile kazanmıştır. Bununla birlikte, dislokasyonları izleyen aşındırma ve biriktirme faaliyetleri de şekillenmede önemli
rol oynamıştır. Nitekim, Cumaovası depresyonu tektonik bir kökene sahiptir
ve yüksek çerçevesini yaşlı form asyonlar meydana getirir. Buna karşılık d ep 
resyonun tabanında daha genç depoları ile Pliokuaterner çökelleri ve alüv
yonlar mevcuttur. Bu özellikleri ile Cum aovasi'nin eskiden kapalı bir havza
olduğuna şüphe yoktur. Depresyonun sularını toplayarak Ege D enizi’ ne b o 
şaltan D ereboğaz deresinin vadisi ise, güneyde eski temele ait formasyonlar
içinde açılmıştır. Buradaki yarmavadinin oluşumu ile ilgili bütün kanıtlar De
reboğaz deresi vadisinin kuzeydoğu-giiııeyljatı yönlü bir fay hattı üzerine yer
leşen bir akarsuyun geriye aşındırma faaliyeti ile açıldığı noktasında
birleşmektedir. Akarsuyun aşındırma faaliyeti, taban seviyesinin kuzeydeki
Cumaovası tabanından daha alçak olması ve özellikle son buzul dönem i sıra
sında artan akarsu enerjisi dolayısiyle daha kuvvetli olmuştur. Aynı dönem de
Ege D en izi’ ııin alçalan seviyesi hızlı bir yarılmaya yol açmış ve kapılmanın
meydana gelmesinde önem li ölçüde kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Regresyoıı sırasında akarsuyun geriye aşındırma faaliyeti ile çok derin bir şekilde
yarılmış olan vadinin kalkerli yamaçları pek işlenmemiş ve yatıklaştırılmamıştır. Bu nedenle, yarmavadinin yam açları çok dik ve genel görünümü çok
gençtir. Kapma ile birlikte geçen zamanın kısalığı dolayısiyle Cumaovası dep
resyonundan taşınma pek fazla olmamış, boşalan malzeme ile güneyde Dere
boğaz deresinin denize açıldığı yerde küçük bir delta oluşmuştur. Eski temele
ait kayalardan oluşan çevredeki yam açlarla delta yüzeyi arasında temas çok
açık bir m orfolojik uyumsuzluk meydana getirir. Delta yüzeyi Köprübaşı ma
hallesi kuzeyinden itibaren birden daralmakta ve kısa mesafede yarma vadi
nin dar tabanına geçilmektedir. Buradan itibaren Cumaovası havzasına
geçilinceye kadar Dereboğaz deresi yatağında düzgün bir biçimde akar ve hiçbir
yerde m enderesler çizm ez.
SUMMARY
TH E O RIGIN OF TH E DEREBOĞAZ GORGE AND M ORPHOTECTONIC EVOLUTION OF THE CUMAOVASI A RKA (İZM İR)
The recent evidences in the study area which is located in the southern
part o f İzmir, Cumaovası plain and its immediately surroundings, have shown
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that there is a close relation between the drainage system and m orphotectonic
evolution. Indeed, according to investigations we carried out in the area verti
cal tectonic movements was prevailed during Neogene and Quaternary peri
ods and as a result o f that movements was formed Cumaovasi depression. Erosion
events were accelerated and the depression was occu pied by the various sedi
mentary deposits. In that time volcanic activities were begun, and thus, in the
Cumaovasi basin volcano-sedim entary strata were form ed.
The tectonic regime appears to have persisted since at last glacial period
and the southern highlands part o f the study area was dissected by a normal
fault. A stream valley was form ed on that fault line and backward erosion pre
vailed. The stream, which was worm ed valley on the fault line, carved its own
valley as deep gorge, and the endoreic basin has jointed an exoreic drainage
in the Quaternary time and the Study area has had its present m orpholgy.
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