SAMSUN VE ÇEVRESİN İN JEOMORFOLOJİSİ
(Die G eom orphologie der Umgebung von Samsun)
Dr. ERTUĞ ÖNER*
ÖZ:
Samsun çevresinin temel kayaçlarm ı Paleozoik yaşlı m etam orfik şistler ile
kalkerler oluşturur. B unların üzerine M esozoik ve Tersier yaşlı kayaçlar gel
mektedir. Delta ve kıyı ovaları ile vadi tabanlarında ise K uaterner’e ait alüv
yonlar bulunur.
Araştırma alanım ızda üç seviyede aşınım yüzeyleri saptanmıştır. Alanın
en yüksek yerlerini oluşturan yaklaşık 900-1200 m’ lerde en eski aşınım yü
zeyleri yeralır. K ocadağ, Sıralıdağ ve H acılarD ağında geniş bir şekilde rastla
nan bu yüzeyler dalgalı-tepelik b ir görünüm dedir. Kocadağ Aşınım Yüzeyi
olarak adlandırılan bu yüzeylerden bir alt seviyede Kavak Çevresi Aşınım Yü
zeyine geçilir. Samsun çevresinde en fazla alan kaplayan bu yüzeyler vadiler
le derin bir şekilde yarılmıştır. Ö zellikle kıyı bölüm ünde tipik olarak 100-130
m.’ lerde başlayıp, 200-250 m’ lere kadar ulaşan üçü ncü bir aşınım yüzeyi bu
lunur. Bu yüzeyler, üzerinde kurulm uş olan 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit
kampüsüne atfen Kurupelit Aşınım Yüzeyi olarak adlandırılmıştır.
Araştırm a alanında, kıyı ovası gerisinde ve akarsu vadileri boyunca yer
yer seki seviyelerine rastlanmıştır. Genellikle iki seviyede bulunan bu seki yü
zeyleri alt ve üst sekiler olarak ayrılmıştır.
Kıyı bölüm ünde, genişliği bazı yerde 1 km’ yi bulan kıyı ovası gelişmiş olup,
kuzeybatı ve doğuda daha geniş alanlı delta ovalarına geçilir.
ZUSAMMENFASSUNG:
Die grundgesteine in der Umgebung von Samsun sind paleozoische kalke
und m etam orphe gesteine (krstalline Schiefer und M arm or). A uf dieser Ges
teine liegen m esozoische und tetiärisch Sedimentgesteine. Die A lluvione vom
Quartär befin ded sich in der Delten, Strandebene und Talaue. Im Untersuvhungsgebiet werden die drei Rum pffläche in den verschieden Niveau beobach
ten. Diese R um pffläche sind “ K ocadağ Aşınım Yüzeyi (900-1200 m )” und
* Ege Üniversitesi E debiyat Fak. Coğrafya B ölüm ü, İzmir.
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“ Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi (500-900 m )” und “ Kurupelit Aşınım Yüzeyi
(100-250 m )” . In diesem B ereich w urder fern er zwei Terrassenstufen festges
tellt, die man als untere und obere terrassenstufen sind ungefähr 30-35 m hoche.
Ausserdem im K üstenbereich befinden sich alte nehrungen und A ltflussbet
ten sowie kleine Delten. In diesem. In diesem Untersuchungsraum un beson
ders um die Stadyt Samsun herum gibt es viele Erdrutsche.
Diese Them en wurdpn in der A rbeit ausführlich behandelt.

GİRİŞ
Araştırm a alanımız Orta Karadeniz Bölüm ünün kıyı kesiminde ve Kara
deniz kıyılarım ızın iki büyük ovasını oluşturan Kızılırm ak ile Yeşilırmak del
taları arasında yeralır (Haritaıl)-. Alanın kuzey ve kuzeydoğusunu Karadeniz
sınırlandırırken, güneyde sınır Tersakan çayı ve Karaabdal deresi vadilerine
kadar uzanır. Araştırm a alanının sınırlandırılm asında asıl gözönünde bulun
durulan, alanın ana akarsuları durum undaki Mert ve Kürtün ırm aklarının
su bölüm ü çizgileri olmuştur. Bu yönüyle alanı bütünüyle coğrafi bir birim
içinde bulunduğu coğrafi bölgenin en önem li yerleşim birim i olup, çalışma
mızın konu başlığıda buna bağlı olarak “ Samsun ve çevresi” şeklinde ifade
edilmiştir.

1 — Çalışma A lanının Yeri ve Sınırları
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Samsun şehri, Karadeniz Bölgesi kıyı bölüm ünün ekonom ik ve kültürel
merkezi durum undadır. Şehre bu önem i kazandıran nedenlerin başında, yö
renin fiziki coğrafya özellikleri gelir. Bu özellikler içinde ise yüzey şekilleri
ilk plandadır. Karadeniz kıyılarından, A n adolu ’ nun iç bölgelerine geçişin en
kolay ve rahat sağladığı bölüm burasıdır. Pekçok yerde hemen kıyı gerisinde
bir duvar gibi yükselmeye başlayan Kuzey A nadolu dağları, bu yörede hem
yükseltilerinin azalması, hem de güneye doğru yüksekliği fazla olmayan pla
tolar halinde açılm aları ve bu platolar içinde yeralan vadiler nedeniyle geçiş
oldukça kolaylaşmaktadır. Bu yüzden tarihi dönem lerden beri Samsun (Amisos) bu alanın önem li geçit noktası durum unda gelişimini sürdürmüştür.
Bu çalışm ada, yukarıda sınırları belirtilen alanın jeom orfolojik özellikle
ri ve evrim i açıklanmaya çalışılacaktır.
Yörede daha önce yapılmış je o lo jik ve je o m o rfolojik çalışmalar daha çok
kıyı bölüm ünde yoğunlaşmıştır.
Nowack (1929), Salom on Calvi (1936), Chaput (1936), Blumenthal
(1945-1948-1950), Yalçınlar (1951-1958), E rinç ve İnandık (1955), İnandık
(1956-1957 a-1957 b-1958), Akkan (1970), Öztürk (1979), Gedik ve diğerleri
(1982, 83), Serdar ve B içer (1982) yaptıkları çalışmalarda incelem e alanının
jeolojik ve je o m o rfo lo jik özelliklerine yer yer değinmişlerdir.

İNCELEME A LA N IN IN JEOLOJİSİ
PALEOZOİK
— M etam orfik kayaçlar:
Araştırma alanında kuzeybatıdaki Deliahmet Dağı kuzeyinde Kazangöl De
resi tarafından yarılmış vadi boyunca yüzeyleyen m etam orfik seri en yaşlı kayaç birim i olarak görülm ektedir (Harita: 2). Bu birim genelde epi ve m esozon
kayaç serilerinde oluşmuştur. En çok rastlanan çeşitleri yeşil şistler, grafitşist, kuvarsitşist, serizitşist, renkli alacalı fillatlar ve yer yer mermer, yarım erm er ve kuvarsitlerdir (Ketin, 1962). Araştırma alanımız ve çevresinde
yapılmış önceki çalışm alarda da temeli bu m etam orfik kayaçların oluşturdu
ğu belirtilmiştir. Genelde Paleozoik yaşlı kabul edilen metam orfik serinin araş
tırma alanımızda yüzeylediği tek yer olan Kazangöl Deresi vadisindeki yapısal
durumu bir antikliııal şekli gösterir (Şekil: 1).
— Perm ien kalkerleri:
Araştırma alanımızın güneybatısında küçük bir alanda yüzeyleyen kalkerler
bölgede yapılmış je o lo jik çalışm alarda genelde Akdağ form asyonu olarak ad
landırılm ıştır (Ö ztürk, 1979). Bunlar Amasya ile Ladik arasındaki Akdağ-
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Taşlıdağ Perm ien kalker fasiesine bağlı, gri renkli ya da beyaz tabakalı kayaçlar olup, bol Fusulinidae ve A lgler içerirler (Ketin, 1962). Yörede Akdağ fo r 
masyonu olarak incelenen bu Perm ien yaşlı kalkerler alt, orta ve üst Permiene
ayrılmış, araştırma alanım ızdakilere ise Taşlıdağ üyesi içinde Üst Permien ya
şı verilmiştir. İleri derecede tektonik hareketlerin etkisinde kalan bu kayaçlar kırıklı ve kıvrımlı bir yapı kazanmışlardır (Oztürk, 1979). Güneybatı köşede
sınırlı bir alanda yüzeyleyen bu kayaçların üzerine açılı bir uyumsuzlukla Neojene ait kayaçlar gelir (Harita: 2).
MESOZOİK
Samsun ve çevresinde M esozoike ait kayaçlar genelde Ust Kretase yaşında
olup, çok geniş alanlarda yüzeyleyen bu kayaçların büyük çoğunluğu fliş fasiesindedir. Bu alanda fosille yaşı belirlenen M esozoik tabakaları, Üst Jura-Alt
Kretase yaşlı kalkerler ve aynı dönem de oluşmuş fliş karekterli kumtaşı, marn,
şeyi, konglom era ve yaşlı kalker ardalanmalı kayaç topluluğudur. Daha sonra
Ust Kretase yaşlı kalkerler, yine aynı yaşlı biri volkanik kayaç ardalanmalı,
diğeri volkanik m alzeme içeriği çok az ya da hiç olmayan iki tip fliş fasiesindeki kayaç toplulukları M esozoik tabakalarını oluştururlar. M esozoik ve Tersier arası geçişi kalker, kumtaşı ve marn ardalanmalı birim oluşturur.
— Ust Jura-Alt Ktetase kalkerleri:
Güneyde Kavak ilçesi çevresinde sınırlı alanlarda yüzeyleyen kalkerler Inaltı
form asyonu olarak adlandırılm ıştır. (Serdar ve Biçer, 1982). Kalker fasiesindeki bu form asyon kendi içinde fasies ayrılıkları göstererek yer yer derin, yer
yerde sığ ortam larda çökelm e özelliğindedir. Bunlar genellikle açık gri, bej
ve yer yer koyu gri renkli olup, genel olarak sert, yer yer bitüm kokulu, sık
çatlaklı, çatlakları kalsit dolgulu, kalın tabakalı ve genellikle somdur. Bu ka
yaçlar çoklukla boyutları değişen ve bakışım sız kıvrım lar kazanmış antiklinal kanatlarında yüzeyler (Şekih l).
— Ust Jura-Alt Kretase flişi:
Araştırma alanım ızın güneybatısında genellikle kumtaşı, m arn, şeyi, kal
ker ve konglom eraların oluşturduğu fliş fasiesi gözlenir. Bu kayaçlar Toptepe
çevresinde, Karadağ, Belalan, Şeyhli, Sarıalan, Çiğdem köyleriyle, Kavak il
çesi dolaylarında Bayındır, B ükçeğiz, Karapınar, Tabaklı ve Germiyan köyle
ri civarında yüzeyler (H arita:2). G enellikle yapısal unsurların ayrışmasıyla
gözlenen kayaçlar fliş fasiesinde olm aları nedeniyle bulundukları alanlarda
alçak ve emles yüzey şekilleri gösterirler. Bu kayaçlar bölgede yapılan çalış
malarda Çağlayan form asyonu olarak adlandırılm ıştır (Serdar ve Biçer,
1982-Ergun, 1982-Gedik ve diğerleri, 1982-83).
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— Üst Kretase kalkerleri:
Batıda Kazangöl deresi vadisinin üst yam açlarıyla, güneyde Kavak ilçesi
çevresinde ince bir kuşak şeklinde yüzeyleyen kayaçlar kırm ızı şarabi renkli,
killi ve m ikritik kalkerlerdir. (Harita: 2-Şekil: 1). Bol G labotruncana fosilleri
içeren bu kalkerler, yayılım gösterdikleri alanlarda litoloji ve fasies olarak aynı
özelliktedirler. Bölgede yapılan çalışmalarda Kapanboğazı formasyonu olarak
tanımlanan bu birim in kalınlığı genelde 75-100 m arasında değişir (Serdar ve
Biçer, 1982-Gedik ve diğerleri, 1982-83).
— Üst Kretase flişi:
Araştırm a alanı içinde geniş yayılım gösteren Üst Kretase ilişleri biri tor
tul, piroklastik ve volkanik kayaç ardalanm alı, diğeri ise volkanik malzeme
içerim i çok az ya da hiç olmayan sade sedim anter fliş olarak iki şekildedir.
Volkanik arakatkılı fliş daha çok güneyde geniş alanlarda yüzeyler. Buna kar
şılık volkanik malzemesi bulunmayan fliş güneyde sınırlı alanlarda gözlenir
ken, kuzeye doğru oldukça geniş alanda yayılış gösterir (Harita: 2, Ş ek ihl).
Araştırm a alanım ızda Üst Kretase ilişleri kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı
Çalışmasek Köyü, Böğürtlen Tepe, Akalan Köyü ve Kapaklı Köyü ile Çayırkent Kasabasının oluşturduğu hattın güneyinde kalacak şekilde çok geniş alan
larda yeralırlar. Bu hattın hemen güneyinde volkanik malzeme içeriği çok az
ya da hiç bulunmayan kumtaşı, şeyi ve marn ardalanımlı flişler yeralır. Bu
ilişler alanın güneyinde Tersakan Çayı vadisinin kuzeyinde de sınırlı alanlar
da yüzeylemektedir. Yine Pireyurdu ve Mermer mahalleleriyle, Yeralan, Döngel,
Gökgöl ve Kılavuzlu köylerinin oluşturduğu kuzeybatı-güneydoğu yönündeki
hat boyunca, bu fliş fasiesinden, volkanik arakatkılı fliş fasiesine geçilir. Bu
hattın güneyinde çok genil b ir alan kaplayan tortul, piroklastik ve volkanik
kayaç ardalanm alı fliş fasiesi araştırma alanım ızın güney sınırlarına kadar
uzanır.
Karadeniz kuşağı boyunca geniş yayılım gösteren bu volkanik arakatkılı
fliş fasiesi, tipik litolojisiyle diğer birim lerden kolaylıkla ayrılmaktadır. Bu
form asyon, altta Üst Kretase kalkerleri, üstte yine Üst Kretase flişiyle uyum 
lu b ir ilişki gösterir. (Şekil: 1). Bu fliş m alzemesinde yer yer % 70-80’ lere va
ran volkanik kayaç oranı Alt Kretasede başlayan ve aktivitesini Üst Kretase
de kazanan ada yayı volkanik etkinliği ile açıklanm ış, tortulanma dönem i to
pografyasına bağlı olarakta fliş içindeki volkanik m alzeme içeriğinin her yer
de aynı yoğunlukta olm adığı belirlenm iştir. (Serdar ve Biçer, 1982).
Araştırma alanımızda yaklaşık 1500-1750 m kalınlık gösteren volkanik aratabakalı fliş fasiesi b irço k küçüklü büyüklü kıvrım lar oluşturmuştur. Bu kıv
r ım la r g e n e llik le k u z e y d o ğ u d a n g ü n e y b a tıy a d o ğ r u s ıra la n a n ,
kuzeybatı-güneydoğu uzanışlı antiklinal ve senklinaller halindedirler.
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Volkanik malzeme içerm eyen fliş birim inde ise grim si, yeşilimsi, kuvars
ve m afik unsurlu, sık dokulu, ince-orta tane boylu, alt seviyelerinde kil, üst
kesimlerinde kil ve karbonat çimentolu, türbitik özellikle kumtaşları, yeşilimsiboz renkli, az siltli, genellikle ince-orta tabakalı şeyi ve marnlar bulunmakta
dır. Bu flişlerin araştırma alanımızdaki kalınlığı 1400-1600 m kadardır.
— Üst Kretase-Alt Paleosen kalker, kumtaşı ve m arnları: Araştırma alanı
mızın kuzeybatısında, Çalmasek ve Akalan köylerinin güney kesim lerinde in
ce bir şerit halinde yüzeyleyen kayaçlar türbitik kalker, karbonat çim entolu
kumtaşı ve marn ardalanımı şeklindedir. Bu kayaçların oluşturduğu birim in
kalınlığı 200-250 m kadardır.
TERSİER
Samsun ve çevresinde Tersiere ait kayaçlar çoğunlukla kuzeyde kıyı b ölü 
müne yakın alanlarda yüzeylem ektedirler. Çalmasek, Akalan, Çayırkent ve
Çayırçökek yerleşim birim lerinin oluşturduğu hattın kuzeyinde kalan bugün
kü kıyı ovasına kadarki kesimde bütünüyle Tersiere ait kayaçlar yeralır. Bu
nun yanında güneybatıda da aynı yaşlı kayaçlar sınırlı alanlarda aflörman verir
(Harita: 2, Şekil: 1).
— Paleosen-Alt Eosen flişi:
Araştırm a alanımızın kuzeybatısında, Çalmasek ve Akalan köylerinin bu
lunduğu hat boyunca K illik mahallesine kadar uzanan ince bir kuşakta yü
zeyleyen kayaçlar fliş fasiesindedirler. Flişi oluşturan kayaçlar kırm ızı-m or,
yeşilimsi gri renkli marn-şeyl, ince katmanlı kumtaşı ve kalker bantlarıdır.
Birim in alt kesim leri, üst kesimlere oranla daha fazla kalker tabakalar içer
mekte ve bu kalkerler türbiditik özelliktedirler. Üst kesim lerdeki kalkerler
deki kil oranı fazlalaşmaktadır.
— Eosen flişi:
Kuzey bölüm de Çalmasek Köyü, Böğürtlen tepe, Akalan Köyü hattında ince
bir kuşak boyunca ve buradan kuzeye doğru genişler şekilde Çamlıyazı, A k
su, Karamuk ve Çiftlik köylerine kadar olan alanda fliş fasiesindeki kumtaşı,
marn ve şeyi ardalanımı kayaçlar yüzeyler. Aynı fliş fasiesine ait kayaçlar, Sam
sun şehri batısı ve güneyinde de gözlenm ektedir (Harita: 2). Samsun şehri ba
tısında Kamalı, D erecik ve Balaç köyleri çevrelerinde geniş bir alanda
yüzeyleyen bu kayaçlar, kuzeybatıya doğru giderek incelen bir kuşak halinde
gözlenirler. Samsun’ un güney ve güneybatısında ise bu fliş fasiesi Kürün ve
Mert ırmakları vadilerinin aşağı kesimleri arasında yayılım gösterirler. (Şekil:l).
Araştırm a alanımızda yeralan bu birim in kalınlığı yer yer değişmektedir.
Bu değişim , volkanizm a nedeniyle sürekli ve düzenli değildir. Alt Eosen ya
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da hemen sonrasında başlayan volkanizm a Orta Eosende duraklama göster
miş, tortul birikim i sürmüş, daha sonra yeniden volkanik etkinlik başlamış
tır. (Serdar ve Biçer, 1982). Bu fliş fasiesi, yüzeylediği alanlarda, litolojik
özellikleri nedeniyle emles bir topografya oluşturmuştur.
— Eosen volkanik ve tortul kayaçları:
Araştırm a alanım ızın kıyı bölüm ünde kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı kıyı
ovası gerisinden iç kesim lere doğru Ust Kretase fliş fasiesine kadarki alanda,
Eosene ait ilişlere oranla çok daha geniş alanlarda yayılım gösteren ve onlarla
yanal geçişli olan Eosen yaşlı volkanik katkılı tortul kayaçlarla, son volkanik
ve dayk, sili gibi dam ar kayaçlarının bulunduğu birim yeralır.
Bu birim , Üst Kretase sonlarında etkinliği kaybolm uş olan adayayı volkanizmasmın, Alt Eosen sonlarına doğru yeniden etkin duruma geçmesiyle oluş
muş volkanik b ir istiftir (Serdar ve Biçer, 1982). Volkanik istif biri bazalt,
diğeri aglomera, volkanik breş, tüf ve silttaşı-kumtaşı şeklinde olan iki tür kayaç
grubundan oluşmuştur. Bu kayaçlar içersinde dönem in sonlarına doğru geli
şen dayk, sili gibi in trü zif sokulum kayaçları da yeralır.
Güneybatı kesiminde ise bu birim içinde yeralan kayaçlar daha çok som
volkanikler ve dayklardır. Kuzey bölüm de ise volkanik kayaçlar, yer yer tor
tul kayaçlarla geçişlidir. G enellikle bazalt ve andezitik bazaltlar, yer yer b o 
zuşmuş ve ayrışmış durum da olup, kırılgan ve dağılgandır. Bazaltlar ise bazı
alanlarda sütunlar halinde gözlenirler.
— N eojen konglom era, kumtaşı, şeyi ve m arnları:
Samsun ve çevresinde N eojene ait kayaçlar sınırlı alanlarda yüzeyler. Bu
kayaçlar, başlıca Samsun şehri çevresinde, Tekkeköy’ ün güneydoğusunda, 19
Mayıs İlçesi batısında ve araştırma alanım ızın güneybatısında gözlenmekte
dir (Harita: 2, Şek il:l).
Samsun kıyı bölgesinde N eojen genellikle karasal ve eski Karadeniz kö
kenli olup, kıyı bölüm ündeki eski ve yeni alüvyonlardan oluşmuş depolarla
yer yer örtülm üştür (Yalçınlar, 1958). Samsun şehri yerleşim alanında ve çev
resindeki Neojene ait kayaçlar genellikle konglom era, kumtaşı, şeyi ve marn
lardan oluşmaktadır. Şehir içinde ve yakın çevresinde Eosen volkanitleri
üzerinde uyumsuz olarak gelen ve tabanda unsurlarını volkanitlerin üzerine
uyumsuz olarak gelen ve tabanda unsurlarını volkanitlerin oluşturduğı taban
konglom erası ile başlayan gri-mavi m arnlar Üst M iosen-Alt Pliosen, bunların
üstündeki konglom eralar ise Alt P liosen yaşındadır. (Doyuran ve diğerleri,
1985). Bu alandaki m arnlar üste doğru killi, alta doğru jips arabantlı seviye
ler halindedir (K araalioğlu, 1978).
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KUATERNER ESKİ VE Y E N İ A LÜ V YO N LA R I
Araştırma alanımızda Kuaternere ait alüvyal dolguların büyük bir kısmı
kıyı bölüm ünde bulunur. Bunun yanında M ert ve Kürtün ırm aklarının ağız
kısım larından 10-12 km kadar içeriye doğru ve yine Mert Irmağının Kavak
İlçesi güneyindeki bölüm üyle, Ahmetsaray güneyinde Tersakan Çayı vadisin
de Kuaternere ait alüvyal depolar gözlenir (Harita: 2, Ş ek il:l).
Araştırma alanım ızın kuzeybatı ve doğusunda Kızılırm ak ve Yeşilırmak
deltalarının başlangıç bölüm lerinde ve bugünkü kıyı ovasının bulunduğu alan
larda, mevcut yeni alüvyonlardan, gerideki yüksek kısımlara geçişlerde yer
yer rastlanan kum, çakıl ve killerden oluşan basamaklar bulunmaktadır. Bu
depolar enazm dan bugünkü yeni alüvyonlara oranla çeşitli yükseltilerde yeralmaları nedeniyle eski alüvyonlar olarak değerlendirilm iştir.
JEOM ORFOLOJİ
Araştırma alanımızın bulunduğu kesimdeki dağ sırası Kuzey Anadolu Dağ
ları içinde, Canik Dağları olarak adlandırılm ıştır; fakat, daha ayrıntılı olarak
ele alındığında, bu dağların akarsularla yer yer yarılarak, değişik isimlerle
anılan birkaç kütleye ayrıldığı görülür. B unlar genelde alanımızın sınırlarını
oluşturan çerçeve kısmında yeralmaktadırlar. Kuzeybatıda Kocadağ (Böğürt
len Tepe: 1309 m -Ü çpınar Tepe: 1244 m), batıda Deliahmet Dağı (Akkaya Te
pe: 1078 m) ve Sıralıdağ (Sakarçal Tepe: 1332 m), güneyde H acılar Dağı 1111
m ), bunların başlıcalarıdır. Doğuda ise A sarcık ve Çayırkent arasında akar
sularla yarılmış yer yer 1000 m’ yi aşan (Çatal Tepe: 1011 m-Saltuk Tepe: 1141
m) yüksek kesimler yeralır.
G örüldüğü gibi araştırma alanım ızın en yüksek noktası 1332 m olup, 1000
m’ yi aşan yükseklikler fazla alan kaplamamaktadır. Bu kütleler dışında araş
tırma alanımız yükseltisi 500-900 m arasında değişen h afif dalgalı-tepelik yü
zey şekilleriyle kaplıdır. Kıyı bölüm üne doğru yükselti değerleri giderek
azalmaktadır.
Orta Karadeniz Bölüm ünde, Karadenize doğru iki büyük çıkıntıyı oluştu
ran Kızılırm ak ve Yeşilırmak deltaları arasında yeralan Samsun kıyıları, ge
niş bir koy durumundadır. Bunun yanında şehir merkezinin batı ve doğusundaki
iki burun halindeki çıkıntılarda ayrıca küçük boyutlu ikinci bir koy oluştur
muştur. Nitekim tüm bu jeom orfojik özelliklerin kazandırdığı olumlu yapı ne
deniyle, Samsun, Karadeniz Bölgesinin en önem li limanlarından birine sahip
durum dadır; ne var ki, yeterli önlem lerin alınmayışı, giderek liman içinin faz
laca kirlenm esine neden olmuş, bu durum Samsun şehrinin denizle ilişkisini
sınırlamıştır.
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Samsun ve çevresinin genel hatlarıyla açıklanan m orfolojik görünümü için
de, ayrıntıya inildiğinde belirli şekil birim leriyle karşılaşılır. Araştırma ala
nımızla ilgili yapılan gerek arazi gözlemlerinde gerekse çizilen profil serilerinde,
akarsularla yarılmış olmalarına karşılık üç seviyede farklı yüzeyler tesbit edil
miştir. Bu yüzeyler çeşitli yaş ve litolojideki kayaç birim lerini tesviye etmiş
olmaları nedeni ile aşınım yüzeyi karekteri gösterirler. Bunlar alanın en üst
kesimlerinden başlayarak; Kocadağ Aşınım Yüzeyi, Kavak Çevresi Aşınım Yü
zeyi ve Kuru Pelit Aşınım Yüzeyi olarak adlandırılmıştır. Kıyı bölüm ünde, Kurupelit Aşınım Yüzeyinden kıyı ovasına geçişte yer yer 30-35 m ve 5-8 m’ lik
yükseltilerde sekiler gözlenmiştir. Kıyı kesiminde ise kıyı ovası ve delta düz
lükleri ile kıyı okları ve eski yatak izleri yeralır.
— Kocadağ Aşınım Yüzeyi:
Araştırma alanımızın çerçevesini oluşturan, genelde 1000 m’ yi aşan yük
seltilerde belirgin yüzeyler gelişmiştir. G enellikle alanın en yüksek noktaları
bu yüzeyler üzerinde bulunur. Batı ve güneyde daha devamlı gözlendiği hal
de, bu yüzeye ait parçalar güneydoğu ve doğuda sınırlı alanlarda, çoğunlukla
da tek tepeler halinde yeralırlar. G eçirdiği aşınım süreçlerine ve çoğu alanda
ilksel görünüm lerinden uzaklaşmalarına rağm en, günümüzde hem topograf
ya haritaları ve profillerde (Şekil: 2 ve 3) hem de arazide kolayca izlenen bu
yüzeyler, tipik olarak gözlendikleri K ocadağ’a izafeten Kocadağ Aşınım Yüze
yi olarak adlandırılm ıştır. Bu yüzeyler, alanımızda Kocadağ, Sıralıdağ, H acı
lar Dağı üzerinde geniş b ir şekilde gözlenirken, doğuda A sarcık ve Başalan
çevrelerinde yükseltileri 1000 m civarında olan, genellikle bir alt seviyedeki
yüzeyler üzerinde tek tepeler şeklinde yükselen dar alanlı yüzeyler halinde
bulunurlar (Foto: 1).
Alanım ızın en yüksek kesim lerinde gözlenen bu yüzeyler muhtemelen Miosende oluşmalardır. Paleozoikten N eojen başlarına kadarki kayaç topluluk
ları bu yüzeyler tarafından kesilmiş, tesviye edilmiştir. Bilindiği gibi
A nadolu’ nun Paleotektonik dönem i Oligosen hareketleri ile kararlaşmasıyla
sona ermiştir. Yani A n adolu ’ yu oluşturan form asyonların denizel oluşumu
N eojende hem en hem en tamamlanmıştır. (E rol, 1989). Bu dönem de A nado
lu ’ nun je o m o rfo lo jik evrim i, yani karasal oluşum ve gelişimi sürmüştür. N eo
jen öncesi aşınım yüzeylerine ülkemizin Pontid kuşağında bazı dağ kütlelerinin
en yüksek bölüm lerinde, fazlaca tahrip olmuş şekilde rastlanabildiği belirtil
mekle birlikte, araştırma alanım ızda belirgin olarak bu dönem e ait yüzeyler
farkedilm ektedir. K ocadağ Aşınım Yüzeyinin en yüksek bölüm lerindeki zir
velerin, bu dönem e ait olması düşünülürse de, bunların daha çok Alt-Orta Miosende gelişmiş ve “ A nadolu P enepleni” (E rol, 1989) olarak adlandırılan
dalgalı-tepelik aşım m -birikim yüzeylerine dahil edilm esi daha uygun görül
mektedir.
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Kocadağ Aşınım Yüzeyi, araştırma alanımızda genelde aşınım süreçlerine
bağlı bir gelişim göstermekle birlikte, güneybatıda Ahmetsaray güneyinde, Ku
zey A nadolu fay zonun küçük bir bölüm ünün de geçtiği kısım da, bu yüzeyler
Neojen form asyonlarıyla örtüldüğii ve bunların üzerinde de aynı yüzeyin de
vam ettiği düşünülürse, Alt M iosen yüzeylerinin bu birikim lerin altında, fosil
yüzey olarak bulunduğu ve N eojene ait kayaçlar üzerinde Orta M iosen biri
kim yüzeyinin devam ettiği söylenebilir. B öylece bu alandaki N eojen kayaçlarının Miosen ortalarında gelişen birikim ler olduğu da ortaya çıkar.
Genelde 900-1200 m’ ler arasında gelişen Kocadağ Aşınım Yüzeyi, araştır
ma alanım ızda Ust Kretase yaşlı ve volkanik aratabakalı fliş form asyonlarıyla
Eosene ait yine fliş ve volkanik kayaç ardalanmalı fliş form asyonları ile vol
kanik kayaçları keser durum dadır. Bu yüzeyler, güneybatıda N eojen yaşlı ka
yaç topluluğu üzerinde de devamlılık gösterir. Bu nedenle genelde korrelan for
masyonları pek fazla gözlenemeyen bu aşınım yüzeyinin oluşumunun en azın
dan Neojenle başladığı ve ülkemizin genç tektonik gelişimine bağlı olarak Orta
Miosene kadar sürdüğü düşünülmektedir. Samsun çevresinde gözlenen eski
aşınım yüzeyleri olan bu dalgalı-tepelik düzlükler, oluşum dönem lerinin son
larında (olasılıkla Orta M iosen sonları), Türkiye genelini etkilemiş olan Arap
Plakasının, A nadolu Plakasın? çarpm ası sonucu yükselmiş ve başlayan genç
tektonik dönem de, bu yüzeyler hem genç fay kuşaklarının yerleşmiş hem de
gençleşmiş akarsularla yarılmaya, aşındırılmaya başlamıştır. Bu nedenle gü
nümüzde bu yüzeyler genelde dik yam açlarla b ir alt seviyedeki yüzeylere ge
çiş gösterirler.
— Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi:
Araştırm a alanımızın genelinde, oldukça yaygın bir şekilde 400-900 m’ ler
arasında gözlenen h a fif dalgalı yüzeyler bulunur. Alanda en çok yayılış bu yü
zeyler gösterir. Akarsularla geniş bir şekilde yarılmış ve genel olarak bir pla
to görünümü arz eder bu yüzeyler, farklı je o lo jik yapıları keserek, farklı
karakterdeki kayaç birim lerini de tesviye etmiş durum dadırlar. Bu özellikle
riyle de bir aşınım yüzeyi karekterindedirler. Bu yüzeylerin orta kısmında
yeralan Kavak ilçesine izafeten Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi olarak adlan
dırm ışlardır (Şekil; 2 ve 3).
Kuzeyde, kıyı bölümünde akarsularla oldukça parçalanmış olan bu yüzeyler
güneye ve iç kesimlere doğru giderek daha geniş alanlarda yayılış gösterirler.
Kocadağ kuzeyinde bu yüzeyler, Engiz Çayı ve doğuya doğru, Karadenize kı
sa mesafelerde oluşan küçük akarsular tarafından yarılmış ve parçalanm ış
lardır. Buna bağlı olarak da tek tepeler şeklinde gözlenirler. Karagöl Köyü
güneyinde nispeten daha geniş alanlarda söz konusu aşınım yüzeyi parçaları,
doğu ve güneye doğru m ünferit tepeler üzerinde zirveler halinde kalm ışlar
dır (Kayağın T., Çal T., Dedebuzağı T., Tatardere T.).
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Çamlıyazı, Kapaklı ve Avdan köylerinin oluşturduğu hattın güneyinde yeralan Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi, Kürtün Irmağı ve kolları tarafından
güneybatı-kuzeydoğu yönünde yarılmışlardır. Özellikle bu alanda akarsula
rın güneybatı-kuzeydoğu yönlü uzanışlarında, yarılma sonucu nispeten derin
ve dar vadiler oluşmuştur. Bu yüzden bu kesim lerde yamaç eğim leri oldukça
fazladır. Aynı durumu Mert Irmağının Kocakayrak Tepe civarından Avdan Kö
yüne kadar oluşturduğu dar ve derin vadisinde de gözlemek mümkündür.
Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi, araştırma alanımızın iç kesimlerinde nispeten
daha yaygın yüzeyler halinde izlenirler. Güneybatıda Sıralıdağ, güneyde ise
Hacılar Dağı kütlelerine kadar h a fif dalgalı yüzeyler şeklinde uzanan Kavak
Çevresi Aşınım Yüzeyi, Tersakan Çayı kuzeyinde Bekediğin ve Karadağ köyle
ri arasında da yaygın b ir şekilde yer alır. Sıralıdağ kütlesi kuzeyinde Kaltakalt çayı, Kazangöl ve Ağaçalan dereleri tarafından yarılmış olan bu yüzeyler
de tipik plato yüzeyleri halinde ve yaygın bir şekilde gözlenirler.
Alanın güneydoğu ve doğusunda Mert ve A bdal ırm akları ve kolları tara
fından derin bir şekilde yarılmış olan Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi, bu ala
nın kuzeyinde güney-kuzey yönlü akarsularla parçalanmışlardır. Aşınım yüzeyi,
bu kısımda daha çok ana ve tali su bölüm leri halinde izlenirler. Bu alanda,
muhtemelen Kocadağ Aşınım Yüzeyine ait seviyeler, akarsu etkisiyle büyük
ölçüde parçalanmış ve ortadan kaldırılm ışlardır. Bu nedenle en üst seviyeye
ait yüzeylerin bu kısım larda daha çok Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyinin üze
rinde tek tepeler halinde bulunm aları ve daha kuzeyde gözlenem em eleri, bir
alt seviyedeki Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyinin, daha önce Kocadağ Aşınım
Yüzeyine birleşen kısım ları, bu yüzeylerin ortadan kalkmasıyla daha da ge
nişlemiş durum da, birbirlerin e h afif dalgalı sırt ve boyun bölüm leri halinde
geçiş göstermesine neden olmuştur.
Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi, araştırma alanımızda yeralan Jura-Kretase
ve Eosen yaşlı çeşitli litolojik özelliklerdeki form asyonları tesviye etm elerin
den dolayı tipik aşınım yüzeyi özelliği göstermektedir. Kocadağ Aşınım Yüze
yine oranla daha yakın dönem lerde oluşm aları nedeniyle, pek ço k akarsular
tarafından yarılmış olm alarına rağm en, yine de araştırma alanımızda en yay
gın bu yüzeyler gözlenir.
Türkiye’ nin je o m o rfo lo jik gelişimi gözönüne alındığında, Kavak Çevresi
Aşınım Yüzeyinin muhtemelen Üst M iosen yaşlı olması düşünülür. Bilindiği
üzere Oligosende başlayıp Orta M iosen sonlarına kadar süren karalaşma sü
reci sonucunda Tethis Okyanusunun A n adolu ’daki varlığı sona ermiş, bu d ö
nem sonlarında (Serravalien) A rap Plakasının A nadolu Plakasına çarpması
olayı sonucu yeni bir tektonik dönem açılm ıştır (Erol, 1989). Doğudan sıkışan
Anadolu Plakası, batıya kayarken kırılm ış ve kenarlarında araştırma alanı
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mızın güneybatısında bir bölümü gözlenen Kuzey Anadolu Fayı ile doğuda Doğu
Anadolu Fayı oluşmaya başlamıştır. Orta M iosen sonlarındaki tektonik hare
ketler etkisiyle bu dönem e kadar olmuştur. Aşınım yüzeyi (Anadolu Peneple
ni) yer yer parçalanarak yükselmiştir. Araştırm a alanımız içinde Kocadağ
Aşınım Yüzeyi olarak adlandırdığım ız bu yüzeyler, sözkonusu hareketlerden
etkilenerek yükselmiş ve parçalanm ışlardır. Kocadağ Aşınım Yüzeyi muhte
melen A nadolu Penepleni (E rol, 1989) olarak değerlendirilen yüzeye karşılık
gelmektedir. Buradan hareketle, Kocadiığ Aşınım Yüzeyi seviyesinden daha
alt seviyede gelişen Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyinin, A nadolu’ nun jeom orfolofik gelişimi içinde, oluşum unun Tortoniende başlayıp, son görünümü Messiniende kazanmış olacağını kabul etmek hatalı olmayacaktır. Nitekim Erol
(1989), Üst Miosende gelişmiş olan relief sisteminin bütün A nadolu’ ya damga
sını vurmuş olduğunu, A nadolu’ nun günümüzdeki yüzeyinin % 50-60'm ı oluş
turduğunu belirtm ekte ve bu sistemin bütün Doğu Akdeniz-M ezopotam ya,
A nadolu üzerinden kuzeydeki Paratetis iç denizi kıyılarına kadar uzandığını
ifade etmektedir.
Bu yüzeylerin şekillenmesi Miosen-Pliosen arasındaki tektonik hareketlerle
sona ermiştir. A nadolu genelinde Üst M iosen aşınım ve birikim yüzeylerinin,
gelişen yükselm eler sonucu yarılm aları, araştırma alanımızda da etkisini gös
termiş ve bu dönem e ait olduğu kabul edilen Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi
de, arazide ve alman p rofil serilerinde açıkça görüldüğü gibi, akarsularla ya
rılmıştır. Yarılmanın boyutları güneyde nispeten daha az ve yayvan vadiler ha
linde gözlenirken, kuzeye, kıyı bölüm üne doğru çok fazla ve boğaz şekilli dar
vadiler oluşturacak durum dadır.
— Kurupelit Aşınım Yüzeyi:
Kıyı bölümünde, bugünkü kıyı ovasından itibaren yükselen yaklaşık 100-130
m’ lerden başlayan ve 250-300 m’ lerde sona çren düzlükler yeralır. Bu düz
lüklerin Samsun şehri batısında, 19 Mayıs (Ballıca) İlçesine doğru uzanan kısmı
Karadenize doğru çok az eğimliyken (%4-5), şehrin doğusunda Tekkeköy’e doğru
uzanan düzlüklerin eğimi ise daha fazladır (% 10 civarında). Bu düzlüklerin
özellikle Samsun şehri doğu ve batısındaki iki burun halinde gözlenen kısım
ları hakkında, önceki araştırm acılar tarafından bazı düşünceler ileri sürül
müştür. Chaput (1936), 100-130 m yükseltiler arasında, denize doğru hafifçe
eğimli yüzeylerin ve Samsun’ u çevreleyen yüzeylerin IV. Zamana (Kuaternere) ait eski b ir kıyı ovasının kalıntısı olan kıyı saçağına ait yüzeyler olduğunu
kaydeder. İnandık da (1957 a), bu düzlüklerin taraça intibaı verm ekle birlik
te, üzerlerinde herhangi bir dep o bulunm adığını, mevcut kavkılarınsa m uh
temelen civardaki höyüklerden taşındıklarını ifade ederek, bunların ana kayayı
tesviye etmiş aşınım yüzeyleri olduğunu belirtir. Inandık’a göre, bu düzlükler
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abrazyon platform u ya da eski bir kıyı ovası olabilirler. A ncak, abrazyon plat
form u olması için gerekli kıyı boyunca devam lılık ve falezlerle sonuçlanma
gibi durum ları bulunmamaktadır.
Araştırm a alanım ızın kıyı bölüm ünde yer alan Kurupelit Aşınım Yüzeyi,
büyük ölçüde anakayanın tesviyesiyle oluşmuş tipik aşınım yüzeyleridir (Fo
to: 2).
Anadolu, M iosen-Pliosen arasında canlanan tektonik hareketlerle Pliosen
başlarından itibaren yeni bir dönem e girmiştir. Araştırm a alanımız da muh
temelen bu hareketlerden etkilenmiş ve Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi yükse
lerek, akarsularla yarılmaya başlamıştır. Bu dönem de yeni oluşan taban
yüzeyine bağlı olarak akarsu aşındırm a etkinliği hız kazanmıştır. Genelde iç
kesimlerde Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyinin yarılması ve yeni vadilerin bu plato
yüzeyleri içinde belirm esi şeklinde bir oluşum gözlenirken, kıyı bölüm ünde
bir kuşak boyunca b ir aşınım yüzeyi belirm eye başlamıştır.
Bu yüzeyler genellikle Eosene ait tortul ve volkanik kayaçlar üzerinde ge
lişmiştir. Samsun şehri batı ve güneybatısında yer alan Neojen yaşlı kayaçlar
da bu aşınım yüzeyi tarafından tesviye edilm işlerdir.
Samsun batısındaki yüzeyler, genellikle Karadenize doğru h afif eğimli düz
lükler halinde gözlenirken, şehrin doğusunda Kurupelit Aşınım Yüzeyine ait
kısımlar nispeten daha fazla eğim lidirler. Aynı şekilde kuzeybatıda Karagöl
Köyü ve K ızıl Tepe çevresindeki yüzeylerde daha yüksek ve tepelik bir görü
nüştedir. Büyük bir olasılıkla bu kesim lerde ana kayacın daha som volkanik
kayaçlardan oluşm ası, nispeten yüksek ve eğimli yüzeylerin ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Nitekim Akkan da (1970), bu yüzeylerin güneye doğru tedri
cen yükselm eleri sırasında bazan yükseklikleri 250 m’ yi bulan tepeler yeraldığını belirterek, bunların andezit gibi sert kütlelerin varlığıyla meydana gelmiş
sertgenler olduğunu ifade etmiştir.
Samsun doğusundaki Derbent Burnundan Tekkeköy’e doğru uzanan bu
yüzeyler, Karadenize doğru nispeten daha fazla eğimli olup, bazalt, andezit
gibi volkanik kayaçlarla, aglom era, tüf, kumtaşı gibi kayaçlar üzerinde geliş
mişlerdir.
K urupelit Aşınım Yüzeyine ait düzlüklerin Mert ve Kürtün ırm akları va
dileri boyunca iç kesim lere doğru nispeten biraz daha fazla sokuldukları göz
lenir. M ert Irmağı vadisi boyunca K urupelit Aşınım Yüzeyi Kozlu-Dereler-B a dırlı köylerine kadar rahatça izlenebilm ekte, buradan itiba
ren iç kısım lara doğru artık yüzey özelliği kaybolm akta ve bazen belli belirsiz
eğim kırıklıkları halinde gözlenm ektedir; fakat, bu kesimden itibaren iç kı
sımlara doğru Mert ırmağının dar ve derin vadisine girildiği için bu eğim kı
rıklıkları da eğimli vadi yam açlarında pek fazla gözlenememektedir.
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Kurupelit Aşınım Yüzeyinin oluşum u, muhtemelen Pliosen başlarında ge
lişen tektonik hareketlerle başlamış ve bu dönem sonunda Pliosen-Alt Pleis
tosen arasındaki tektonik hareketlerle sona ermiştir, fakat, araştırma alanımız
içinde kıyı bölüm ünde, kıyı ovası (ya da sekilere) ve akarsu vadilerinin özel
likle özellikle denize yaklaşan ağız bölümleri çevresinde bu günkü vadi tabanları
(ya da sekilere) geçişin gözlendiği basamak bölümlerinde yükseltisi 60-70 m’ lerden başlayan ve 80-90 m’ lere ulaşan, dar alanlı düzlüklere geçilmektedir. Bu
düzlüklerin özellikle akarsu boylarında Kurupelit Aşınım Yüzeyinden nispe
ten belirsiz şekilde geçilen basamaklarla ve seviyenin azalmasıyla ayrıldıkla
rı gözlenir, Bu alanlarda, düzlükleri etek kısımlarına doğru sekilere
geçilmektedir. Kürtün ırmağı vadisinin sol kenarında, bugünkü Samsun-Ankara
karayolunun geçtiği alanda, A hulu-Toybelen-D erecik köylerinin oluşturduğu
çizgiyle, Kürtün Irmağı arasındaki kesimde açık bir şekilde gözlenen bu yü
zeylerin Alt Pleistosende gelişmiş aşımm-birikim düzlükleri olabilecekleri dü
şünülür. Bu yüzeyler je om orfoloji haritasında (Harita: 3) Kurupelit Aşınım
Yüzeyi içinde değerlendirilm iş olup, ayrı bir lejandla gösterilmemiştir.
Sonuç olarak, araştırma alanımızda çeşitli yaş ve litolojik özellikteki kayaçları tesviye eden, günümüzde arazide ve topografik profillerde rahatça göz
lenen yüzeyler tesbit edilmiştir. Bunlar genel hatlarıyla tipik aşınım yüzeyleri
olup, bugün için bulundukları seviyelere göre üç başlık altında toplanmışlar
ve hem ülkem izin hem de buna bağlı olarak araştırma alanımızın, genellikle
Neojenle başlayan je om orfolojik gelişimi gözönüne alınarak, yüzeylerin b ir
birinden ayrılması ve olası yaşlandırmaları yapılmaya çalışılmıştır. Bunun ya
nında aşınım yüzeyleri, ileride yapılacak çalışm alarda, oluşum dönem lerinde
olabilecek muhtemel değişiklikler düşünülerek, yaşlarından çok , bugün göz
lendikleri seviyelerde yeralan dikkat çekici noktalara göre adlandırılmışlardır.
— Yamaçlar:
Araştırm a alanımızda gerek vadilerde, gerek vadiler dışında yamaçların
özellikleri, alanın jeo m o rfo lo jik gelişimiyle, yapı, litoloji ve iklim in etkilerini
belirlem ek açısından önem lidir. Samsun ve çevresinde akarsu ağı genelde sık
tır. Özellikle alanın kuzeyine doğru bu sıklık daha da artar. Bu nedenle araş
tırma alanımızda ilk dikkati çeken, vadi yamaçlarıdır. Bunun yanında özellikle
aşınım yüzeylerinden birbirin e geçişi oluşturan diğer yamaçlar da aynı süreç
lerle aşındırıldığından, je o m o rfo lo ji haritasında (Harita: 3) bir ayrım yapıl
mamış olup, yamaçlar genelde ele alınıp, eğim özelliklerine göre dik ve az eğimli
yamaçlar şeklinde ikiye ayrılmışlardır.
Akarsuların m orfolojik üniteleri özellikle uzanış doğrultusuna dik yönde
katettikleri bölümlerde vadiler dik yamaçlı gelişim göstermişlerdir. Bu durumda
kayaçların litolojik özelliklerinin etkisi de olmuştur. Bunun en tipik örneği
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Kavak çevresinde görülür. Üst Jura-Alt Kretase fliş fasiesindeki kayaçlar içinde
Mert Irmağı daha geniş bir vadi oluşturmuştur. Yamaçlar ise az eğimli profil
ler gösterirler. Buna karşılık, Mert Irm ağının bu alandan çıkıp kuzeye doğru
yöneldiği noktadan sonra vadisinin daraldığı ve yamaçların dikleştiği gözle
nir. Bu bölüm de M ert Irmağı Üst Kretaseye ait volkanik arakatkılı fliş serisi
içinde vadisini açmıştır. Aşınıma daha dayanıklı kayaçlar içinde geliştiklerin
den, vadi yam açlarının eğimi dik olup, bir boğaz görünümündedir.
Araştırm a alanımızın güneyinde, Tersakan Çayına doğru uzanan yamaç
lar genelde az eğim lidirler. Biraz doğuda Karaabdal deresinin oluşturduğu
yamaçların eğimi ise nispeten daha fazladır. Bu alanda da yine litolojik özel
liklerin etkisi kendini gösterir. Karaabdal D erenin vadisi büyük ölçüde Üst
Kretase volkanik kayaçları içerisinde geliştiğinden Tersakan Çayı vadisinin ya
maçlarına oranla daha dik eğim gösterir. Buradan kuzeye doğru akarsu yo
ğunluğuna bağlı olarak yüzeyler daha sık bir şekilde yarılmıştır. Özellikle
Çayırkent ve Başalan çevrelerinde akarsuların fazlalığı, Kavak Çevresi Aşı
nım Yüzeyine ait düzlüklerin oldukça fazla yarılmasına neden olmuştur. Bu
alanda da vadiler genellikle dik yam açlıdırlar.
Batıda Sıralıdağ çevresinde vadi yoğunluğu nispeten azdır; fakat, kuzey
batıya doğru gidildikçe akarsu sıklığı artar. Ö zellikle Deliahmet Dağı ve Kocadağ çevrelerinde yüzeylerin yoğun bir şekilde akarsularla parçalandığı ve
derin, dik yamaçlı vadilerin geliştiği gözlenir. Karagöl Dere, Ağaçalan Dere
ile Engiz Çayı ve kolları bu alanı oldukça fazla parçalamışlar, özellikle de sözkonusu yüksek kütleler üzerinde derin ve dik yamaçlı vadiler kazmışlardır.
Araştırm a alanım ızın kıyı bölüm ünde ise Kürtün ve Mert Irm akları dı
şında nispeten kısa boylu akarsuların bulunmasına karşılık, oluşturdukları
vadilerin dik yamaçlı olduğu gözlenir. Samsun doğusundaki akarsular kaynak
larını biraz daha iç kısım lardan alırlar ve doğuş bölgeleri şehrin batısındaki
akarsulara oranla derin ve dik yamaçlı vadiler meydana getirmişlerdir.
Samsun ve çevresinde yam açların gelişimi genelde nemli bölgelere özgü
dür. Yam açların üst bölüm leri daha çok dışbükey bir p rofil gösterir. Alt kı
sımlara doğru ise yamaç p rofili içbükey bir görünüm kazanır. Araştırma
alanının genelinde bu tip gelişim bütün yam açlarda az çok gözlenir. Özellikle
üst kısım da gelişen yüzeylerde gerek vadilere, gerekse bir alt seviyedeki yü
zeylere geçiş, genellikle dışbükey bir yamaç profiliyle başlayıp, alt kısımlara
doğru profil giderek içbükey b ir görünüm alır.
— Faylı Yamaçlar:
Araştırm a alanım ızda yeralan ve çoğunluğu batı-doğu yönlü uzanan fay
hatları, bazı alanlarda yamaçlara karşılık gelmektedir. A razide gözlendikleri
kadarıyla genelde fay dikliklerinden çok , akarsu aşınımına bağlı olarak fay
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yüzeyi diklikleri halinde gözlenen bu yamaçlar, jeom orfoloji haritasında faylı
yamaçlar olarak işaretlenmiştir. Bunun yanında Samsun şehri batısında Kal
yon Burnunu oluşturan Karasamsun sırtının şehre bakan yam acı, günümüz
de dahi açıkça gözlendiği haliyle bir fay dikliği halindedir.
Önceki bazı çalışmalarda, dikliğin alt kısmındaki oyuklara dayanarak, dalga
aşındırmasına bağlı gelişen bir ölü falez olarak değerlendirilen bu diklik, as
lında genç b ir faya karşılık gelir. Yamaç dibindeki çukurluklar ise dalga oyu
ğu olmaktan çok , dikliği oluşturan tabakaların içindeki iri blokların insanlar
tarafından çıkarılarak ve diğer dış etkenlerle biraz daha genişlemeyle oluş
muş yapay oyuklardır.
Faylı yamaçlar Çatmaoluk Köyü kuzeyinde, Çakallı Derenin küçük bir ko
lu olan Tavancık deresinin sağ yam açlarında, Kavak Irmağına kavuşan Çirişli
Derenin doğu yamaçlarında da gözlenirler.
Güneyde, Tersakan Çayı tabilerinin yamaçları da faylara karşılık gelmek
tedir. Yine güneydoğuda Karaabdal Derenin kuzey yamaçları da faylı yamaç
lar olarak belirir. Bu faylar büyük bir olasılıkla Kuzey A nadolu Transform
Fayına bağlı gelişen küçük boyutlu tektonik kırıklardır.
— Kuesta:
Samsun Şehri güneybatısında Kuşçulu ve Badırlı köylerinin oluşturduğu
hattın güneyinde yeralan yamaç kuesta alnı halinde belirir. Altta Eosene ait
fliş fasiesli kumtaşı, marn ve şeyler, üstte ise Neojene ait konglom era, kumtaşı, şeyi ve m arnlardan oluşan tabakalar yer yer h afif kıvrım lı olup, özellikle
sözkonusu alanda kuzeydoğuya doğru eğim lidirler. Bu tabakalar, alınları gü
neybatıya bakan kuestalar oluşturmuşlardır. Bu alandaki kuesta sırtları Kür
tün Irmağına doğru oluşan heyelanlar nedeniyle yer yer tahrip olmuştur
— Alt ve Üst Sekiler:
*
Araştırm a alanım ızda, özellikle kıyı bölüm ünde nispi yükseklikleri 8-10
m ve 30-35 m’ lerde olan sekiler bulunmaktadır. Kıyıdan iç kesimlere doğru
özellikle üst sekiler akarsu kenarlarında pek gözlenmezler. En tipik olarak
Kavak güneyinde Mert Irm ağının yukarı bölüm lerini oluşturan Kavak ırmağı
ve buna karışan Çirişli Dere arasında bugünkü akarsu tabanından 25-35 m
kadar yükseklikte, eski akarsu tabanına karşılık gelen düzlüklere rastlanır
ki, bunlar Mert Irmağına ait üst seki seviyelerini oluştururlar (Harita: 4). Bu
nun yanında, Samsun şehri yerleşim alanıyla, Mert Irmağının denize dökül
düğü noktadan 1,5 km kadar içeride, D erbent Burnunu oluşturan sırtın
eteklerinde yine aynı nispi yükseltilere sahip seki yüzeyleri yeralır. Şehir için
deki sekiler günümüzde yoğun yerleşim nedeniyle açıkça gözlenememekle bir
likte, Mert Irmağı batısından Kalyon Burnu eteklerindeki dikliğe kadar ince
bir kuşak boyunca uzanan b ir düzlük ve bu düzlükten, alt seviyedeki sekiye
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geçişi oluşturan basamak yer yer seçilebilm ektedir. Ö zellikle bu seki yüzeyle
rini dikine kesen caddelerin durum larından üst seki yüzeyinin ince bir kuşak
boyunca uzandığı belirlenir. Yeşilırmak deltasına geçişi oluşturan doğu b ö 
lümde (Gökçeköy kuzeyinde) üst sekilere rastlanılmaktadır. Bunlar kuzeye doğ
ru nispeten eğimlenmiş Yeşilırmak’ ın eski deltasına ait alüvyonların oluşturduğu
yüzeylerdir.
Araştırm a alanım ızda, daha alçak seviyelerde ve bugünkü deniz seviyesi
ne oranla 8-10 m yükseltide yeralan basamaklarda saptanmıştır. Özellikle bü
tün kıyı kuşağında, bugünkü seviyeye göre oluşan kıyı ovasından alçak bir
basamakla geçilen ve çoğunlukla akarsuların kıyı ovasına geçiş bölüm lerinde
dar alanlarda rastlanan bu yüzeyler, alt sekiler olarak değerlendirilmiştir. Bu
sekiler 19 Mayıs İlçesi batı ve güneybatısında nispeten geniş bir alanda, gü
neydoğuya doğru da küçüklü büyüklü akarsuların (Beylik D.,Taflan D., De
ğirm en D., İncesu D., Kurupelit D., Sarıtaş D.) bugünkü kıyı ovasına geçiş
noktalarımda yer yer gözlenirler. Balaç Köyü kuzeyinde yine genişçe bir alanda
bu sekilere rastlanır. Samsun şehrinde de büyük ölçüde yerleşim birim leriyle
örtülü olm akla birlikte, bugünkü kıyı düzlüğüyle, üst seki seviyesi arasında
ince bir kuşak boyunca alt sekiler yeralır. M ert Irmağı boyunca iç kesimlere
doğru da alt sekiler gözlenir; fakat, bu alanda akarsu kenarında yapılan ıslah
çalışmaları nedeniyle sekilerin doğal görünüm leri nispeten bozulmuştur. Alt
sekiler Tekkeköy doğusunda Yeşilırmak deltasına geçişi oluşturan alanda da
geniş bir şekilde yeralır.
Alt sekilerin oluşum zamanı özellikle Holosen içinde, günümüze yakın dö
nem ler olm alıdır. Bu yüzeyleri oluşturan depolar içinde özellikle karekteristik fosiller saptanamamıştır. Bunun yanında Erinç ve İnandık (1955), Samsun
şehrinde M ert ırmağı ağız bölüm ünden 300 m kadar içerde Karangat depola
rının bulunduğunu ifade etmişlerdir. Günüm üzde Tekele ait tütün işleme fab
rikasının yeraldığı alanda gerçekten seki görünümünde, bizim de alt seki olarak
değerlendirdiğim iz 8-10 m yükseltiye sahip yüzeyler bulunur. Bu alandaki de
poları incelem ek yoğun yerleşim nedeniyle mümkün olamamaktadır. Bunun
yanında aynı yerde incelem e yapmış olan Yalçınlar (1958), bu depoların P le
istosene inecek kadar eski olam ıyacaklarım , depolarda bulunan kirem it par
çalarına dayanarak ifade etmekte ve bunların Mert Irmağına ait yeni alüvyonlar
tarafından sınırlanmış yeni deniz tortuları olmasını daha uygun görmektedir.
Aynı seviyelerde Balaç Köyü ile kıyı ovası arasında uzanan düzlük üzerin
de açılmış bir temel kazısında, üstte 1 m kadar kalınlıkta toprak tabakası yeralmaktadır. Toprak tabakası altında kıyı ovasına inen yamaç eğimine uygun
1-1,5 m kalınlıkta kumsal depoları ve daha altta koyu-gri renkli kum ve kil
karışım ı çam urum su birikim gözlenmektedir. Görünüş olarak günümüze ya
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kın bir dönem deki kıyı çizgisine göre oluşmuş seviyeler olması nedeniyle H o
losen ortalarına ait kıyı çizgisine uygun geliştikleri düşünülür (Foto: 3).
Mert Irm ağının kıyı bölüm üne yakın vadi tabanı kenarlarında yeralan alt
sekilere ait depoların büyük ölçü de irili ufaklı çakıllardan oluştuğu gözlen
miştir. Bu alandaki alt sekilerin yüzeyinde de yerleşim alanları dışında tarımsal
etkinlikler sürdürülm ektedir.
Araştırma alanım ızın kıyı bölüm ünde tesbit edildiği kadarıyle Kuaterner
başlarından itibaren kıyı çizgisinin bugünküne az çok paralel uzandığı ve kü
çük ölçülü tektonik ve östatik seviye oynam alarından sonra bugünkü düzeyde
kıyı ovasının geliştiği ortaya çıkmaktadır.
— Kıyı Ovası ve Delta D üzlükleri:
Araştırm a alanım ızın kıyı bölüm ünde genişliği yer yer değişen kıyı ovası
ve delta düzlükleri uzanır. Kalyon ve D erbent burunları önünde kıyı ovası ke
sintiye uğrar. Kuzeybatıda Beylik D ereden itibaren Kızılırm ak Deltasının, d o
ğuda D erbent Burnundan itibaren Yeşilırmak Deltasının oluşturduğu delta
ovalarına geçilir. Kıyı çizgisinden içeriye doğru genişliği bazen 50-60 m’ ye ulaşan
ince bir şerit halinde kumsal sahası yeralır (Foto: 4).
Kıyı ovasının oluşumu, bugünkü deniz seviyesine bağlı gelişmiş olan Kızıl
ırmak ve Yeşilırmak deltalarıyla aynı dönem e aittir. Özellikle Kalyon B ur
nundan, Beylik Deresine kadar uzanan kıyı ovasının oluşumunda Kızılırm ak'ın
getirdiği alüvyonlarında etkisi olm akla birlikte asıl birikim , bu alanda denize
ulaşan küçük akarsuların taşıdığı m alzem elerle olmuştur. Gerçekte kıyı ova
sının, delta ovalarından kesin bir sınırla ayrılması mümkün değildir. Kıyı ovası
ve delta ovalarının oluşum ları aynı zamanda ve aynı süreçlerle gerçekleşm iş
tir. Günüm üzde yeni alüvyonlarla kaplı bu düzlükler verim li tarım alanları
halindedir; fakat bu alanlar giderek yoğun yerleşim alanları haline dönüşmekte,
özellikle de doğuda Yeşilırmak Deltasına geçilen alanda yerleşim yanında, sa
nayi tesislerinin de yoğunlaşması, mevcut alüvyal düzlüklerin verim sizleşm e
sine neden olmaktadır.
Samsun şehri yerleşim alanında da, Kalyon Burnundan Derbent Burnuna
kadar, ince b ir şerit halinde kıyı ovası devam eder. Şehir önünde yeralan kıyı
ovasının denizle olan doğal sınırı yani kıyı çizgisi liman ve dolgu yapımı nede
niyle günüm üzde izlenem em ektedir. İnandık (1957a), kıyı ovasının doğal gö
rünümünün günüm üzdeki kadar bozulm adığı dönem de yapmış olduğu
gözlem lerde, Samsun şehrinin m erkez kısm ında (hükümet konağının bulunduğjı alan) kıyı ovasının 300-350m kadar genişliğe sahip olduğunu ve bura
dan kıyı çizgisine yaklaşık 50m kadar bir plajın yeraldığını ifade etmektedir.
Ayrıca M ert Irmağı ağzında kıyı ovasının genişlediğini ve bu alanın M ert Ir
mağının deltasını oluşturan alüvyal düzlük olduğunu da belirtm ektedir. Şeh
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rin doğusunda Mert Irmağı ağzında kıyı ovası, vadi tabanı halinde akarsu
boyunca içerilere kadar sokulur.
Mert Irmağı ağzında denize doğru çıkıntılı bir delta oluşamamasına kar
şılık, özellikle Kalyon Burnundan Kızılırm ak Deltasına doğru uzanan kıyı ova
sında denize dökülen bazı akarsu ağızlarında küçük boyutlu da olsa deltaların
meydana geldiği gözlenir. Bunlardan en tipik olanı Kürtün Irmağının denize
doğru bir çıkıntı oluşturan küçük deltasıdır. Kalyon Burnu batısında Kürtün
Irmağı denize döküldüğü noktada üçgen şekilli küçük bir delta oluşturm uş
tur. Aynı şekilde, biraz daha kuzeyde Kurupelit Deresi ile Değirm en Derenin
de denize döküldüğü noktalarda kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı oluştur
duğu ve küçük deltaların belirdiği gözlenir.
Aslında bütün kıyı ovasının oluşumunda küçüklü büyüklü her akarsuyun
katkısı bulunmuş olm alıdır. Kıyı ovasının oluşum unun başlangıç dönem inde
öncelikle her akarsu ağzında delta şeklinde alüvyal birikim olması muhtemeldir.
G iderek karasal ve denizel kökenli alüvyal m alzem elerin artması, dalga et
kinliği ve kıyı akıntıları ile işlenmeleri sonucu bugünkü kıyı çizgisi belirmiştir.
Günüm üzde kıyı ovasında yeralan alt ve üst sekilerin de akarsu ağızlarına
karşılık gelm eleri, oluşum dönem lerinde akarsu ağızlarında birer küçük del
ta şeklinde gelişme gösterdikleri izlenim ini vermektedir.
Kıyı çizgisine paralel azami genişliği 50-60 m’ ye ulaşan kumsal alanı, İn
cesu ve Kurupelit derelerinin denize döküldüğü noktalarda yer yer kesintiye
uğramaktadır. Bu kesimlerde kıyı çizgisinde 1-2 m kadar yüksekliğe sahip küçük
boyutlu falezler gelişmiştir. Büyük bir olasılıkla bu alana akarsular tarafın
dan b ol miktarda m alzeme getirilmiş ve kıyı ovasına ulaşan akarsular bir çe
şit birikinti konisi oluşturacak şekilde bu m alzem eleri biriktirm işlerdir. Kıyı
ovası düzeyine oranla, bu kısım da yükselti birkaç metre artmaktadır. Dalga
etkinliği sonucu bu m alzem eler işlenerek kıyıda küçük boyutlu falezler oluş
muştur.
— Kıyı Okları ve Eski Yataklar:
Araştırm a alanım ızın kıyı bölüm ünde denize ulaşan akarsuların ağız b ö 
lüm lerinde eski yatak izleri ve bunların deniz tarafında eski kıyı okları göz
lenmektedir. Kuzeybatıda Engiz çayının, günümüzde, ağız kısm ındaki küçük
kumsal dikkate alınm adığı taktirde, doğrudan denize döküldüğü gözlenir; fa
kat, 1/25000 ölçekli eski basımlı topografya haritasında ve arazide gözlendiği
gibi, daha ön ceki dönem de oluşmuş eski yatak izleri ve bunları deniz kıyısına
paralel bir m üddet akış göstermesine zorlayan eski kıyı okları bulunm akta
dır. Kumcağız m evkiinden güneydoğuya doğru Beylik Dereye kadar, Engiz Ça
yına ait eski yatak izleri gözlenmektedir. Bu durum, yakın zamana kadar Beylik
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Derenin, Engiz Çayına karıştığı ve ortak bir ağızdan Karadenize döküldükle
rini kanıtlamaktadır. Bu ortak ağızm , bugün Beylik Derenin denize döküldü
ğü noktadan biraz daha güneydoğuya doğru uzandığı, eski yatak izlerinden
anlaşılmaktadır. Aynı şekilde Taflan D erenin denize döküldüğü noktadan gü
neydoğuya doğru, 1 km’ yi aşan uzunlukta eski yatak ve kıyıoku izleri yeralır.
Biraz daha güneyde Değirm en D erenin ağız kısmında da kısa mesafede uza
nan eski yatak ve kıyıoku izlerine rastlanmaktadır.
— Heyelanlar:
Araştırma alanım ızda, yamaç gelişiminin dengeli olmadığı alanlarda yer
yer kütle hareketleri meydana gelmektedir. Ö zellikle Samsun şehri ve yakın
çevresinde bu hareketler oldukça yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında özellikle
akarsu vadilerinin yam açlarında genellikle küçük boyutlu yüzeysel heyelan
lar gözlenir. Ayrıca karayolu yarm alarında, açılan şevlerde eğimin birden de
ğişmesine bağlı daha çok kaya düşmesi şeklinde kütle hareketleri de
gözlenmektedir.
Samsun şehri yerleşim alanında ve şehrin batısında Kürtün Irmağının va
di yam açlarında heyelanlar daha da yoğunlaşır. Kürtün Irmağının şehre doğ
ru olan doğu yam acında heyelanlar açık b ir şekilde gözlenebilm ektedir. Bu
alanda yerleşim in fazla olmamasına karşılık, şehir içinde yoğun yerleşim ne
deniyle heyelanlar daha çok konutlarda ve diğer yapılarda oluşturdukları tahrip
etkilerinden anlaşılmaktadır. Şehrin her geçen gün artan nüfusuna bağlı ola
rak, yerleşim alanı da genişlemektedir. Bu nedenle ister istemez heyelanlı b öl
gelerde de, gerek ruhsatlı, gerekse kaçak yapılaşma giderek artmaktadır. Şehir
içindeki heyelanlar daha çok şehri güneybatı-kuzeydoğu yönünde kateden iki
küçük derenin vadi yam açlarında gelişmektedir. Bu alandaki heyelanlar 100.
Yıl Bulvarından hava alanına kadar gelişme gösterirler. Jeoloji haritasında ge
nelde Neojen ve Eosene ait kayaçların yüzeylediği bu alanda, ayrıntıya inildi
ğinde M iosen ve Pliosene ait kayaçların yeraldığı belirlenm iştir. Şehir içinde
ve yakın çevresinde, çeşitli am açlarla ve özellikle de heyelanın oluşturduğu
sorunlara çözüm getirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
sonunda, heyelanların özellikle M ert ve Kürtün ırm akları arasındaki bölge
de, Neojene ait kayaçlar üzerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir.
Samsun şehri yerleşim alanının jeolojisini, üstte konglomera, altta ise 30-35
m kalınlığında kumtaşı, m arn, kil ve jips ardalanmalı bir geçiş düzeyinden
sonra marnların oluşturduğu gözlenmektedir. Alanda heyelanların oluşum u
na yolaçan marnlardır. Bu kesimde genellikle eğimli yamaçları oluşturan marn
ların, çözülm e süreçleri etkisiyle, yüzeye yakın kısım larında genellikle sarı
killer oluşmuştur. N eojenin alt seviyelerini oluşturan bu m arnlar yüzey eği
m inin nispeten fazla olduğu kesim lerde yeraltı ve yüzey sularının da etkisiyle
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sığ, fakat yaygın olarak gözlenen heyelanların oluşumuna neden olm aktadır
lar. M arnlar içinde yeralan jips bandları da çözülm eyi ve kaymayı kolaylaştır
maktadır. Bu heyelanlar Samsun şehrinde, Mert Irmağı vadisinin batı
yamaçlarından başlayıp, havaalanı ve çevresiyle, şehir içinde, Karadenize doğru
akış gösteren iki küçük derenin vadi yam açlarında ve Kürtün Irmağı vadisi
nin özellikle doğu yam açlarında oldukça yoğun bir şekilde gözlenir. Kürtün
Irmağı vadi yam açlarında gelişen heyelan alanında yerleşim in pek fazla bu
lunmaması nedeniyle, heyelanlar açık b ir şekilde görülmektedir. Kürtün Ir
mağı yatağına doğru yam açlarda gelişen heyelanlar sonucu kayan malzeme,
akarsu tarafından da taşındığı için , heyelana uğrayan kütlelerin hareketi yavaşda olsa sürmektedir. Bu hareketlere yer yer marnlar üzerinde yeralan kong
lomeralar da katılmaktadır. Marnların üst kısmındaki killi düzeylerin heyelanı
sonucu konglom eralar da kayarak özellikle Kürtün Irmağı doğu yam açların
da diklikler oluşturm uşlardır. Bu alanda dikliklerin gerisinde çatlak ve ya
rıkların sürekli olarak gelişmesi heyelanların halen aktif olduğuna işaret
etmektedir.
Şehir içinde ise yoğun yerleşim nedeniyle bu hareketler, daha çok konut
lar ve diğer yapılardaki eğilm eleri kaymalar ve çatlamalardan anlaşılmakta
dır. Şehrin giderek gelişmesine paralel olarak artan konut ve diğer yapılara
duyulan gereksinim nedeniyle sözkonusu heyelanlı sahalarda bilinçli olarak
dahi yapılaşma sürmüş, halen de sürmektedir.
Samsun şehri ve yakın çerçevesindeki heyelanların oluşumunda başlıca et
menler, je o lo jik yapı ve je o m o rfo lo jik özellikler olmasına karşılık, insan etki
leri ve yapılaşma da bu olayları kuvvetlendirip hızlandırm aktadır. Günden
güne gelişen ve büyüyen bir yerleşim m erkezi olması yönünden, doğal olarak
bu etkiler kaçınılm azdır; fakat şehir genelinde de görüldüğü gibi, alt yapının
yetersiz ve düzensiz oluşu, bu alanlardaki gelişigüzel yapılaşma ve bu yapılaş
malarda gerekli önlem lere özen gösterilmeyişi de bu olayları hızlandırm akta
dır. Uygun ve düzenli b ir kanalizasyon ağının kurulm ası, marn ve jips
tabakalarının çözülm esini hızlandıran yüzey ve yeraltı sularının direne edil
mesi ve yamaç dengesini olumsuz yönde bozacak yapılaşma ve kazılardan ka
çınılmasıyla heyelan olumsuz bir ölçüde önlenebilecektir. Ayrıca heyelanların
genelde sığ olması nedeniyle çıplak alanların ağaçlandırılm asının da heyelan
ların önlenm esinde olum lu etkide bulunacağı şüphesizdir.
Kürtün Irmağı yam açlarındaki heyelanların da, öncelikle akarsuyun ya
m açları dipten aşındırm asını engelleyecek setlerle b ir ölçüde durdurulm ası
mümkün olabilecektir.
Araştırm a alanımızın diğer bölüm lerindeki heyelanlar daha çok vadi ya
m açlarında gözlenmekte olup, sığ ve yüzeysel kaymalar şeklindedirler.
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PALEOCOĞRAFYA VE JEOM ORFOLOJİK GELİŞİM
Araştırma alanımızı oluşturan Samsun ve çevresinin yapısal gelişimi açı
sından geçirdiği dönem ler ve tortulanma şartlarının bir ifadesi olan, alanda
aflörm an veren kayaç birim lerinin ele alınması, yörenin paleocoğrafyasının
yani jeo lo jik ve jeo m o rfo lo jik gelişiminin açıklanmasında yararlı olacaktır.
Alanda gözlenen en yaşlı kayaç birim leri Paleozoik’e ait m etam orfik şist
ler ve kalkerlerdir. Metamorfik şistlerin yaşı genelde Paleozoik kabul edilmekle
birlikte, içlerinde kesin yaş tayinine olanak tanıyan tipik ve belirgin fosillerin
bulunamaması nedeniyle, daha çok yapısal durumlarına göre temelde yeralmalarına ve çevre sahalarda yapılan araştırmalarda da bu tip kayaçların te
meli oluşturduğunun belirlenm esine istinaden araştırma alanımızda da temel
kayaçlar olarak düşünülmüşlerdir. Yine aynı yaşta kabul edilen, ancak içer
diği fosillere göre Perm iene atfedilen kalkerlerde araştırma alanımızda yer
alan temel kayaçları oluştururlar.
Bütün bu temel kayaçları oluşum dönem lerinden itibaren, bölgede oluşan
kabuk hareketlerinden etkilenmişler, kıvrılm ış ve kırılmışlardır. Büyük bir
olasılıkla bu kayaçlar Hersinien ve kısmende daha sonra oluşan A lp orojenezlerinden etkilenm işlerdir. Günümüzde de araştırma alanımız ve çevrelerinde
saptanan mostralardan da anlaşılacağı üzere, geniş ölçüde dikey hareketlere
de katılmışlardır. M etam orfik şistlerin, m etam orfizma süreçlerinden sonra da
kıvrılmaya uğramış olm aları, oluşturdukları yapısal şekilde anlaşılacağı gibi,
Permien kalkerlerinin de hem yüzeye kadar yükselm eleri, hem de yakın d ö
nemde oluşan tektonik hareketler sonucu kırılmalara uğramaları bu düşün
celeri kanıtlamaktadır.
Mesozoik başlarından Üst Juraya kadarki dönem de muhtemelen araştır
ma alanım ızın karalaştığı, bu dönem e ait kayaç topluluklarına rastlanmayışından anlaşılmaktadır. Malm (Üst Jura) sonlarından itibaren bölge yeniden
tortulanma alanı haline gelmiş ve o döneme ait topografya şartlarına bağlı olarak
yer yer derin, yer yer de sığ ortam larda kalkerler çökelmiştir. Aynı dönem de
bu kalkerler çökelmiştir. Aynı dönem de bu kalkerlerle yanal ve dikey yönde
geçiş gösteren fliş fasiesine ait kayaçlar olmuştur. Bunu izleyen dönem de (Üst
Kretase’de) giderek ortamın dengesi bozulmuş ve daha derinleşen havzada kır
mızı renkli kalkerler çökelm iştir; fakat bu zamandan itibaren adayayı oluşu
mu başlamış ve havzaya volkanik kayaç gelimi olmuştur. Ust Kretase
ortalarından (Turonien) itibaren oldukça aktif olan adayayı volkanizmasıyla
birlikte tortul, piroklastik ve volkanik ardalanmalı flişler çökelmiştir. Üst Kretasenin son dönem lerine (Alt Kampanien) doğru volkanizma etkinliği kaybol
muş ve alanda sade fliş fasiesi çökelmiştir.
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Ust Kretase sonlarında Alt Paleosene kadar çökelm e ortamı yeniden sığ
laşmış ve türbiditik karekterli kalker, kumtaşı ve marn ardalanmalı kayaç top
luluğu oluşmuştur. Bu dönem den Alt Eosene kadar havzadaki sığlaşma devam
etmiş ve Paleosen-Alt Eosen yaşlı fliş form asyonu çökelmiştir. Alt Eosenden
itibaren araştırma alanımızı içeren bölgenin dengesinin yeniden bozulm asıy
la yeni bir tortulanma dönem ine girilmiş ve genelde Eosen fliş fasiesi çökelimi olmuştur. Alt Eosen sonlarına doğru volkanik etkinlik yeniden başlamış
ve Orta Eosende en yüksek düzeye ulaşarak, Üst Eosenden itibaren yeniden
sakinleşmiştir. Bu dönem de araştırma alanım ızda ilişlerle, piroklastik ve vol
kanik kayaç ardalanm alı toplulukların oluştuğu görülmektedir.
Eosen sonlarından itibaren de araştırma alanımızın bir karalaşma döne
mine girdiği anlaşılmaktadır. Bu dönem den sonra da deniz büyük ölçüde alan
dan çekilmiştir. Araştırm a alanımızın günüm üzdeki görünümünü kazanması
da büyük bir olasılıkla N eojenden itibaren gelişen süreçlerle olmuştur.
Alt-Orta M iosen alanının bütünüyle aşınım süreçleri etkisi altında bir şe
kilde dalgalı-tepelik bir topografyaya sahip olduğu, günümüzde gözlenen Kocadağ Aşınım Yüzeyine ait düzlüklerden anlaşılmaktadır. Orta Miosen
sonlarında oluştuğu kabul edilen ve ülkem izin genelinde etkili olan yükselme
hareketlerine bağlı olarak araştırma alanım ızındaki bu yüzeylerde, genç ya
da gençleşen akarsularla yarılm ışlar ve bugün geniş alanlar kaplayan Kavak
Çevresi Aşınım yüzeyi olarak adlandırdığım ız yüzeylerin oluşumu gerçekleş
miştir.
M iosen-Pliosen arasındaki tektonik hareketlerle yükselen bu yüzeyler yer
yer derin b ir şekilde yarılarak bugünkü plato görünüm lerini kazanmışlardır.
Bu yüzeylerin yarılması sürecinde olasılıkla litolojik özelliklerin neden oldu
ğu bazı farklılıklar görülm ektedir. Ö zellikle M ert Irm ağının yukarı bölüm le
rini oluşturan Kavak Irmağı çevresinde akarsu vadilerinin daha yayvan bir
oluşum gösterm eleri ve bu alandan kıyı bölüm üne kadar Mert Irmağının da
ha dar bir vadi içinde akması, kanım ızca litolojik farklılıklardan dolayıdır.
Üst Kretase yaşlı volkanik ara tabakalı fliş içinde, M ert Irmağı o dönem de de
rine aşındırmasını sürdürürken, Kavak ve çevresinde ise flişler içinde hem
derine, hem de yanlamasına aşınım kolayca gelişmiş olmalıdır.
Pliosen başlarından itibaren oluşan tektonik hareketlerle yükselme sonu
cu iç kesim lerde nispeten daha yüksekte olm aları nedeniyle etkinlik, yüzeyle
rin yarılması şeklinde olurken, kıyı bölüm ündeyse daha çok aşınım yüzeyi
oluşumu şeklinde sürmüştür. Kurupelit Aşınım Yüzeyi olarak adlandırdığı
mız ve çoğunlukla kıyı bölüm ünde gelişimi gözlenen yüzeyler olasılıkla bu dö
nemde oluşmuştur.

214

ERTUĞ ÖNER

Pliosen-Alt Pleistosen zaman aralığında gelişmiş Kurupelit Aşınım Yüze
yinden daha az alan kaplayan ve asıl yüzeylerden daha alt seviyelerde rastla
nan yüzeylerde bu birim içinde ele alınmış ve Alt Pleistosene ait oldukları
düşünülmüştür. B öylece Pliosen-Pleistosen arasında çok fazla belirgin olm a
makla birlikte yine de teknotik hareketlere bağlı yükselm elerin varlığı dikka
ti çeker.
Bu oluşum süreçleri doğrultusunda araştırma alanımızın güneybatısında
ve kuzeyde kıyı bölüm lerinde yeralan N eojen yaşlı kayaçların daha ayrıntılı
yaşlandırmaları da m orfolojik yönden desteklenmektedir. Buna göre, alanın
güneybatısında yeralan Neojen kayaçları, Kocadağ Aşınım Yüzeyine ait düze
ye kadar ulaşmaları nedeniyle Alt-Orta M iosen yaşında, Kıyı bölüm ündekiIer ise alt seviyeler Üst M iosen, üst seviyelerde Pliosen yaşlı olarak kabul
edilebilir.
Kurupelit Aşınım yüzeyinin bugünkü taban seviyesine göre yüksekte kal
mış olması ve akarsularla yarılması muhtemelen Alt ve Üst Pleistosen arasın
daki tektonik hareketlerle olmuştur.
Bugünkü kıyı ovasının oluşumu, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarının olu
şumuyla ilgilidir. Bu deltaların bugünkü seviyelerde oluşumu H olosen içinde
gerçekleşm iştir (E rol, 1989).
Samsun şehri içinde, kıyı ovasından 8-10 m ve 30-35 m yüksekte iki basa
mak gözlem ek mümkündür. Bu basamaklar şehri güneybatı-kuzeydoğu yön
lerinde kateden küçük akarsularla (ki bunların büyük kısmının üzeri bugün
için örtülm üştür) yarılmışlardır. Samsun şehri batısında Balaç köyü kuzeyin
deki alt sekinin kıyı ovasına inen basamağında, çok yeni bir dönem e ait oldu
ğu izlenim i veren kumsal depoları gözlenmiştir, içlerin de belirli kavkılar
bulunmaması yanında, eski kumsalın basamak eğimi boyunca izlenm esi, bu
sekinin günümüz öncesi en genç kıyı seviyesine karşılık geldiği kanısını uyan
dırır. Bugünkü kıyı ovasının günüm üzdeki delta oluşumuyla aynı dönem lerde
geliştikleri düşünüldüğünde H olosen ortalarından bugüne dek süren bir za
manda oluştuğu kabul edilir. Alt sekiler ise büyük bir olasılıkla H olosen için
de gelişmiştir ve bugünkü delta -kıyı ovası seviyelerine yakın olması nedeniyle
de, bugünkü kıyı seviyesinden bir önceki seviyenin izleri ya da ona bağlı geli
şen akarsuların ağızlarındaki küçük delta (birikinti konisi) görünüm lü depo
lardır. Üst sekilerin oluşumu ise büyük b ir ihtimalle Samsun’ un batı ve
doğusunda yeralan K ızılırm ak ve Yeşilırmak deltalarıyla ilgili olup bu büyük
deltaların, eski dönem e ait delta seviyelerine bağlı gelişmiş olm aları gerekir.
Nitekim bu seviyelerdeki basamakların genelde eski alüvyonlardan oluşmuş
eski delta seviyeleri olduğunu bu alanda çalışan önceki araştırıcılarda belirt
mişlerdir.
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Bugünkü kıyı ovası ve deltalara geçiş alanlarında geniş bir şekilde alüv
yonlar yeralır. G ünüm üzdeki kıyı çizgisi genel olarak Kuaterner içinde b elir
meye başlamış, H olosende de bugünkü kıyı ovası ve delta ovalarının oluşumu
gerçekleşmiştir. Kıyı bölüm ünde Mert ve Kürtün ırm akları gibi akarsuların
denize ulaştıkları yataklarında değişm eler olm azken, Engiz Çayı gibi akarsu
lar ağzında gelişen kıyı okları nedeniyle, denize döküldükleri noktalarda za
man zaman yatak değişm eleri olmuştur.
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Şekil: 2 — Samsun

ve Çevresinin

“ E-W ” Doğrultusunda

Profil Serileri
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Şekil: 3 — Samsun

ve Çevresinin

“ NE-SW” Doğrultusunda

Profil Serileri
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Harita: 2 — Samsun ve Çevresinin Jeoloji Haritası
1 — Yeni A lüvyon

10 — Üst Kretase Kalker

2 — Eski A lüvyon

11 — Üst Jura-Alt Kretase Fliş (Kumtaşı, M arn,

3 — Neojen Konglom era, Kumtaşı, Şeyi, Marn
4 — Eosen B azalt, A ndezit, A glom era, Volkanik
Breş, T üf, Silttaşı, Kumtaşı

Şeyi, Konglom era, Kalker)
12 — Üst Jura-Alt Kretase Kalker
13 — Perm ien Kalker

5 — Eosen Fliş (Kumtaşı, M arn, Şeyi)

14 — M etam orfik Şistler

6 — Paleosen-Alt Eosen Fliş (M arn, Şeyi, Kum-

15 — Doğrultu Atımlı Faylar

taşı, Kalker)

16 — Eğim Atımlı Fay

7 — Üst Kretase-Alt Paleosen Kalker, Kumtaşı,

17 — Antiklinal Ekseni

Marn
8 — Üst Kretase Fliş (Kumtaşı, Kalker, Marn,

19 — Formasyon Sınırı

Şeyi)

9 __ Üst Kretase Volkanik A rakatkılı Fliş (Kumtaşı, M arn, Şeyi, Piroklastik ve Volkanitler

18 — Senklinal Ekseni
20 — Kesit Yerleri

222

ERTUĞ ÖNER

Harita: 3 — Samsun ve Çevresinin Jem orfoloji Haritası

1 — Kocadağ Aşınım Yüzeyi

12 — Alt Seki

2 — Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi

13 — Eski Kıyı Oku

3 — Kurupelit Aşınım Yüzeyi

14 — Eski Yatak

4 — Dik Yamaçlar

15 — Vadi Tabanı

5 — Az Eğimli Yamaçlar

16 — Kıyı Ovası ve Delta D üzlükleri

6 — Faylı Yamaçlar

17 — Kumsal

7 — Kuesta Alnı

18 — A lçak Falez

8 — Keskin Sırtlar

19 — K üçük Boyutlu Delta

9 — Boyun

20 — Akarsular
21 — Gölet

10 — Heyelan
11 — Üst Seki

22 — Yerleşim Yerleri

linde Kavak Çevresi Aşınım Yüzeyi ve en geride Kocadağ Aşınım
rak gözlendiği Kocadağ Kütlesi.

Yüzeyinin tipik ola

Foto: 4 — Samsun batısında Kızılırmak Deltasına doğru uzanan kıyı ovasının genel görünümü.
Kıyı ovası gerisinde Kurupelit Aşınım Yüzeyi, daha geride genellikle tek tepeler ha

