Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme
Etkisi
Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley
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Öz: Karasu Nehri, Murat Nehri’nin önemli kollarından biri olup, Van Gölü’nün doğusunda yer alan
Muş Ovası’nı drene etmektedir. Nemrut Dağı eteklerinden kaynağını alan nehir, Muş’un kuzeybatısında
Murat Nehri ile birleşerek, Fırat Nehrinin önemli bir kolunu oluşturur. Tektonik bir depresyon olan
Muş ovasında akmakta olan Karasu Nehri’nin morfotektonik evrimini konu alan bu çalışmanın amacı,
alandaki yerel ve bölgesel tektonik aktivitenin, Karasu Nehri vadisi üzerindeki etkisini tespit etmek ve
nehrin güneye doğru kayma sürecini ortaya koymaktır.
Bu doğrultuda öncelikle, yapılan saha çalışmaları neticesinde Karasu Nehri vadisi ve yakın çevresinin
jeomorfoloji haritası oluşturulmuştur. Muş ovası içerisinde ağırlıklı olarak vadinin kuzey kesiminde
gözlenen kopmuş menderesler, nehrin güneye kayma sürecine işaret eden önemli morfolojik delillerdir.
Ek olarak, vadinin boyuna ve enine profilleri, gerek yamaç eğimlerini gerekse yatak tabanı eğimini
değerlendirmek amacıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, Alp orojenezinden günümüze değin devam
etmekte olan uplift (bölgesel yükselim) ve dikey hareketler (bindirmeler) beraberinde, Muş Ovası’nı
kuzeyden sınırlayan Otluk-Şerafettin silsilesinin, güney kesim dağlarına oranla olasılıkla daha fazla
yükselmekte olması, nehrin güney yönüne doğru kayarak yatağını terk etmesine ve bu avulsiyon
sonucunda çok sayıda kopmuş menderesin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Anahtar kelimeler: Muş Ovası, Karasu Nehri, kopmuş menderes, yatak terki (avulsyon)

1.

Giriş

1.1. Alanın yeri ve sınırları & çalışmanın amacı ve kapsamı
Bu araştırma, Fırat Nehri’nin önemli kollarından biri olan ve Muş ovasını drene eden Karasu
Nehrini konu almaktadır. Van Gölü’nün batısında yer alan Muş Ovası, aynı zamanda tektonik bir
depresyon olup (Şengör, 1980; Şaroğlu ve Güner, 1981) GD-KB yönlü uzanarak, kuzeyde Şerafettin ve
Otluk Dağları, güneydeyse Kavuşşahap Dağları ile sınırlandırılmaktadır. Nemrut Dağı eteklerinden
kaynağını alan Karasu Nehri, ovayı yaklaşık 60 km GD-KB yönünde kat ettikten sonra Muş yakınlarında
Murat Nehri ile birleşerek batıya yönelmektedir (Şekil 1).
Bu çalışma, ova yamaçları, vadi tabanı, aktüel nehir yatağı (kanal), sekiler, alüvyal yelpazeler
ve kopmuş menderesler gibi flüvyal birimleri kapsayarak, Karasu Nehrinin morfolojik gelişim sürecinde
tektonizma etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
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Şekil 1: Muş Ovası’nın lokasyon haritası
1.3. Materyal ve yöntem
Bu araştırma, çeşitli ölçeklerde (1/25000, 1/100000, 1/500000) topografya ve jeoloji haritaları,
eski tarihli hava fotoğrafları, güncel uygu görüntüleri gibi temel kartografik kaynaklardan ve saha
çalışmalarının sonuçlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Araştırma alanına ait temel veri tabanını oluşturmak amacıyla, öncelikle vadi içerisinde ve yakın
çevresindeki jeomorfolojik birimler tespit edilmiştir. Bunun yanında vadi ve yakın çevresinin enine ve
boyuna kesitleri oluşturularak, araştırma alanındaki yüksek ve alçak yüzeyler, ova ve vadi yamaçları,
vadi tabanı eğimi ile yan kolların yatak eğimleri incelenmiştir.
Güncel vadi içerisindeki jeomorfolojik birimlerin değerlendirilmesine ilişkin uygulamalara ek
olarak, alana ait en eski (1973) tarihli hava fotoğrafları ile güncel uydu görüntüleri ve topografya
haritaları analiz edilmiştir. Güncel yatak paterni ise, nehir yataklarının kıvrımlanma-örgülenme
dereceleri esasına dayalı sınıflandırma temelinde (Schumm, 1977, 1981) değerlendirilmiştir.
3. Bulgular
3.1. Karasu Nehri vadisi ve yakın çevresinin jeolojik-teltonik özellikleri
Araştırma alanı, jeolojik açıdan bir çok farklı birimin yanal ve dikey geçişler oluşturduğu
kompleks bir alandır. Saha içerisinde, Paleozoyikten Kuvaternere kadar çeşitli yaşlarda karasal ve
denizel birimler görülmektedir (Şaroğlu ve Güner, 1981). Muş Havzası içerisinde sıralanan Kretase,
Eosen, Oligosen, Miyosen ve Pliyosen yaşlı formasyonların büyük bölümü, bol miktarda genç
volkaniklerle örtülüdür.
Araştırma sahasında yer alan formasyonlar; Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfikler (şist,
gnays, mermer), Oligosen yaşlı Kelereş Formasyonu (karasal ve denizel kırıntılar), Miyosen yaşlı
Adilcevaz Formasyonu (denizel kireçtaşı ve karasal kırıntılar), Kuvaterner yaşlı Nemrut volkanitleri ve
Kuvaterner yaşlı eski ve yeni alüvyonları kapsayan Muş Formasyonudur (Şekil 2).
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Tektonik özellikler
Araştırma sahasının içerisinde yer aldığı Muş Ovası/Havzası, Toros-Zagros orojenik kuşağı
üzerinde bulunmaktadır. Arabistan ve Avrasya plakalarının sıkıştırma ürünü olan KAF ve DAF
zonlarının birleştiği Varto kesiminin güneyinde konumlanan ova, bu nedenle, hemen hemen bütün
jeolojik dönemlerdeki tektonik hareketlerin etkisi altında kalmıştır. Ayrıca bölgenin tektonik yapısına
uygun yönde uzanarak Alp Orojenik kuşağının diğer havzaları ile (Elbistan, Malatya, Uluova, Çapakçur,
Van ve Gevar) büyük bir benzerlik göstermektedir. Saha içerisinde Muş ovasını güneyden ve kuzeyden
kuşatan dağlık sahalar bu tektonik hareketler ile yükselerek ovanın, faylanma ve bindirmelerle
sınırlanmasına neden olmuştur (Şekil 3). Söz konusu bu özellikler, ovanın gelişimi sırasındaki drenaj
gelişimini etkilediği gibi, özellikle Kuvaterner flüvyal morfolojisini önemli ölçüde yönlendirmiş
olmalıdır.

Şekil 2: Muş Havzasının jeoloji haritası (MTA)
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Şekil 3: Muş Havzası ve yakın çevresinin tektonik haritası
3.3. Araştırma alanının genel jeomorfolojik özellikleri
Muş Ovası, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Murat Bölümünde yer almakta olup, Iğdır
Ovası’ndan sonra bölgenin en büyük ovasıdır. Kuzeyde Otluk ve Şerafettin Dağları, güneyde
Kavuşşahap Dağları, doğuda Nemrut Dağı ve batıda Genç Boğazı ile sınırlanan ova, yaklaşık 6400
km2’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu çalışmanın araştırma konusu olan ve ovayı kabaca GD-KB
doğrultusunda drene eden Karasu Nehri ise yaklaşık 60 km akışının ardından Muş yakınlarında Murat
Nehri ile birleşerek Genç Boğazı’ndan ovayı terk etmektedir.
Araştırma alanında iki ana morfolojik üniteden bahsetmek mümkündür. Bunlar dağlık sahalar
ve ova kesimi olarak sınıflandırılabilir (Şekil 4).
Dağlık sahalar
Araştırma alanı, kuzey ve güneyden sıra dağlarla, doğudan ise Nemrut Dağı’yla
sınırlandırılmıştır (Şekil 4). Muş Ovasını kuzeyden kuşatan kütle (Şerafettin ve Otluk Dağları) Murat
Nehri ile iki bölüme ayrılmıştır. Şerafettin Dağları, gerek epirojenik hareketlere (uplifte), gerekse dikey
hareketlere (lokal faylanmalara) maruz kalarak yükselmiş ve akarsular tarafından derince
parçalanmıştır. Pliyosen’de tamamen su yüzeyine çıkan bu arazide, kırık hatlar boyunca ara ara volkanik
malzeme çıkışının olmasıyla, Tersiyer sedimentleriyle karışık halde bazalt, andezit, tüf gibi sedimentler
bulunmaktadır. Bu dağlardaki püskürmeler, Eosen-Neojen boyunca sürmüştür. Otluk (Elçiler) Dağları
ise, Geç Miyosen’deki tektonik hareketler sonucunda tamamıyla su yüzeyine çıkmış, kırık hatlar
boyunca volkanik olaylara maruz kalmış ve kısmi şekilde lavlarla örtülmüştür (Atalay, 1983).
Ovanın güney sınırını oluşturan Bitlis Dağları ise çok eski bir kara kütlesi olup hemen hemen
bütün tektonik hareketlerden etkilenmiştir. Bitlis Masifi olarak da adlandırılan bu dağlar, Geç
Oligosen’de meydana gelen tektonik hareketlerden yeniden etkilenmiş, şiddetli deformasyonlar
sonucunda dağın kuzey etekleri faylanarak yükselmiştir. Oligo-Miyosen’de ise aşınım yüzeyleri
oluşmuştur. Son olarak, Muş Ovasını doğudan sınırlandıran Nemrut Dağı, Geç Miyosen’deki kırık
hatları boyunca meydana gelmiş bir stratovolkandır.
Ova kesimi
Pliyosen sonlarına kadar kapalı bir havza durumunda olan Muş Ovası, Kuvaterner başlarında
Murat Nehri’nin, yatağını geriye doğru aşındırması sonucu batıdan kapılmış ve dış drenaja bağlanmıştır.
Ovanın batısı genel olarak epirojenez ile yükselirken, doğusu subsidansa uğramaktadır.
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Ova tabanında yaklaşık 300 metre Neojen dolgusu tespit edilmiştir. Bu da ovanın, Miyosen
sonlarından itibaren göllerle (Pliosen gölü) işgal edildiğini göstermektedir. Ova dolgusu, Neojen yaşlı
killi, kireçli, marnlı, kumlu depolar ve Murat ile Karasu Nehirlerine ait alüvyonlardan oluşmaktadır.
Ovada, Murat ve Karasu boyunca terk edilmiş veya kopmuş birçok menderes göze
çarpmaktadır. Bunların dışında yine Murat ve Karasu boyunca özellikle Karasu’nun güney kesiminde
terk edilmiş eski yataklar mevcuttur (Atalay, 1983).

Şekil 4: Muş Ovasının dağlık sahalarını gösteren blokdiyagram (Atalay, 1983)
3.4. Karasu Nehri Vadisi
Karasu Nehri vadisi, Muş Ovası içerisinde açılmış genç bir vadidir. Ovadaki en genç jeolojik
tortulların Pliyosen yaşlı olduğu dikkate alındığında Karasu Nehri’nin, ovaya Pliosen sonrası yerleştiği
söylenebilir. Bu nedenle nehrin yaşı, 5.3 milyon yıl’dan genç olmalıdır.
Vadi ve yakın çevresindeki jeomorfolojik oluşumlar şu şekilde sıralanabilir: ova yamaçları ve
aşınım yüzeyleri, birikinti yelpazeleri, nehrin yerleştiği ova dolguları (Miyosen-Pliyosen dönemine ait
karasal ve gölsel depolar), akarsu sekileri (çok az sayıda tespit edilebilmiştir), taşkınovası, aktüel yatak,
akarsu setleri (burun setleri ve nehir adacıkları), kopmuş menderesler ve oxbow gölleri.
Tektonik bir depresyon olan Muş ovasında, ova tabanı eğimi oldukça düşük olduğundan nehrin
yatak eğimi de çok düşüktür (Şekil 5). Dolayısıyla 2 değerindeki mendereslenme oranıyla Karasu
Nehri’nin tam menderesli bir akarsu özelliği gösterdiği söylenebilir.
Karasu Nehri güncel mendereslenme derecesi: 92 km (gerçek uzunluk) / 46 km (vadinin
ortasından geçtiği varsayılan kuşuçuşu uzunluk) = 2.0, nehrin yatak tabanı (vadi) eğimi: % 0.01
değerindedir.

Şekil 5: Karasu Nehri vadi tabanı eğimi
3.5. Tiltlenme bulguları
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Flüvyal sistemler, tektonik deformasyonun kaydını tutan en önemli göstergelerdendir. Bu
nedenle, pek çok jeolojik ve jeomorfolojik yapılandırma çalışması, nehir sekileri ve nehir yatakları başta
olmak üzere flüvyal oluşumlardan yararlanmaktadır.
Muş Ovası, konumu nedeniyle aktif tektonik bir alanda bulunmaktadır. Kuzeyinde, Kuzey
Aanadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonunun birleşim yeri olan Varto yer alırken, ova (özellikle
güneyindeki Bitlis Dağları) hemen hemen bütün jeolojik devirlerde tektonik hareketlerin etkisinde
kalmıştır. Pleyistosen yaşlı flüvyal, gölsel ve volkanik birimlerin en iyi gözlendiği havza olan araştırma
alanı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin sıkışma tektoniğine bağlı gelişen D-B doğrultulu dağarası havzalarına
örnek teşkil etmektedir (Şaroğlu ve Güner, 1981).
Ovaya Kuvaterner’de yerleştiği düşünülen ve alanı D-B yönünde drene eden Karasu Nehri
vadisi, bölgenin tektonik aktivitesini yansıtan bir flüvyal sistemdir. Gürpınar yakınlarından kaynağını
alarak Hasköy yakınlarına kadar ovanın güneyinden akışını sürdüren nehir, bu kesimden itibaren ani bir
yön değişimi ile yaklaşık 3 km kuzeye ötelenmiştir. Bu ötelenme, tektonik kaynaklı olmasının yanında
kuzey yamaçlardan ovaya inen birikinti yelpazelerinin de etkisiyle meydana gelmiş olmalıdır.
Nehir vadisinin tümüne bakıldığında, özellikle Hasköy yakınlarındaki bu ötelenmenin ardından
nehrin güney yamaçlardan uzaklaştığı ve Muş yakınlarındaki sulama kanallarına kadar menderesler
oluşturarak aktığı görülmektedir. Burada dikkat çekici olan, nehir yatağının güneyinde kalan kopmuş
mendereslerdir. Karasu Nehri vadisi boyunca yer yer gözlenen bu kopmalar, özellikle Hasköy’den
çalışma alanının daha batısında bulunan Muş yakınlarına kadar devam etmekte ve ağırlıklı olarak
güneyde toplanmaktadır (Şekil 7).
Nehir vadisinin güney yamaçlarında meydana gelen bu kopmalar, nehrin kuzeye doğru göç
etmesiyle ilgili görünmektedir. Ovayı güneyden sınırlandıran dağlık sahanın bazı kaynaklara göre
(Şaroğlu ve Güner 1981; Atalay, 1983; Şaroğlu ve Yılmaz, 1984) asimetrik yükselimi, ovanın güney
batısının daha büyük bir yükselim oranına sahip olmasına ve nehrin kuzey kaymasına yol açmış olabilir.
Bunun yanında, ovanın doğu bölümünde bir sübsidans olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Karasu Nehri
drenaj sistemi, bu kesimde büyük oranda biriktirme yapmaktadır.

Şekil 7: Karasu Nehri vadisinin aktüel yatağı ve menderes kopmaları (Googleearth, 2014).
4. Sonuç
Karasu Nehri, önemli bir dağarası havza olan Muş depresyonunu D-B yönünde akaçlayan bir
flüvyal sistem olarak, havzanın morfo-tektonik yapısında anahtar bir açıklayıcıdır. Mevcut veriler ve
arazi gözlemleri ışığında nehrin, Murat Nehri ile birleşimine kadar olan akış mesafesinde, havzanın
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Kuvaterner tektonik evriminden oldukça etkilendiği ve GB-KD yönlü asimetrik yükselim ile kuzeye göç
etmekte olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konuda yapılması planlanan daha detaylı çalışmalar
neticesinde olası avulsiyon ve tiltlenmenin nicel verilerine ulaşılacaktır.
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