İLHAN - KİRMİR ÇAYI KAVŞAĞI ÇEVRESİNİN
JEOMORFOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK
Sakarya Ç ayı’na, Kırbaşı Platosu kuzeyinden katılan Kirmir Çayı ile
ona güneyden katılan İlhan Çayı’nın birleştikleri kavşak ve çevresi çalışma
alanını oluşturmaktadır. Bu kesimde en yaygın kayaç grubunu Miosen yaşlı
jipsli, killi, maralı kalkerli, tüfitli, konglomeralı birimler oluşturmaktadır.
Bu kayaçlar üzerinde 800- 1000 metrelerde Üst Pliosen aşınım yüzeyi ve
700-750 m etrelerde En A lt Plesitosen Aşınım yüzeyi gelişm iştir. Kirmir
Çayı, İlhan Çayı ile birleşmeden önce epijenik bir yarma vadi olan Adaören
Boğazı içerisinde akmaktadır. Bu boğaz Pleistosen’de şekillenmiştir.. İlhan
Çayı ve K irm ir Ç ayı v ad ilerin in yam açlarında 4 seki basam ağı
bulunmaktadır. Bu sekilerin ana akarsudan yükseltisi 110-120 metreler, 7080 m etreler, 40-50 m etreler ve 10-15 m etreler arasındadır. Bu sekileri
oluşturan malzeme içerisinde mutlak yaş tayini yapmaya yarayacak herhangi
bir memeli fosiline veya insan yapımı aletlere rastlanm am ıştır. Ama bu
sekilerin yaşı jeom orfolojik gözlemlere dayanılarak Pleistosen olarak kabul
edilmiştir.
Giriş
Çalışma alanım, Ankara şehir merkezinin 90 km kadar kuzeybatısında
İlhan Çayı ve Kirmir Ç ayı’nın birleştiği kavşak ve onun yakın çevresi
oluşturm aktadır (Ş e k illi). Kızılcaham am kuzeyinde Işık D ağları’ndan
doğan Kirmir Çayı ile G üdül’ün kuzeydoğusundaki Hızır D ağı’ndan doğan
İlhan Çayı güneyden karışan Ayaş Ç ayı’nı aldıktan sonra Gömleksiz
Köprüsü yakınlarında birleşirler. Bu iki akarsu vadi özellikleri bakımından
birbirinden oldukça fark lıd ır.
K irm ir Çayı çoğunlukla bazalt ve
andezitlerden oluşan yarmavadiler içerisinde, İlhan Çayı ise daha çok genç
tortullar içerisinde açılmış tabanlı bir vadide akmaktadır. Çalışma alanının
sınırlarını çayların bu özellikleri belirler. Kirmir Çayı birleşmeden önce dar
ve derin bir yarma vadiye girer. Bu yarma vadiye boğazın üzerinde bulunan
Adaören (Adaviran) Köyü’nden esinlenerek Adaören Boğazı adı verilmiştir.
Adaören B oğazı’mn subölüm çizgisi çalışma alanının kuzeyini oluşturur.
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Çalışm a alanın güney sınırını ise Kırbaşı Platosu’nun kuzey yamaçları
oluşturur. Kırbaşı Platosu’nun yamaçları burada basamaklı bir yapı gösterir.
800-1000 metredeki üst basamağın başladığı yükseltiler çalışma alanının
güney sınırını oluşturur. Çalışm a alanının batı ve doğu sınırlarını ise
genellikle tabanlı bir vadide akan İlhan Ç ayı’nın aktığı küçük boğazlar
oluşturur. Çalışma alanına girmeden önce İlhan Çayı tabanlı bir vadide akar
ve çalışma alanına girdiği yerde ise yaklaşık 1 km uzunlukta ve 50 metre
kadar derinlikteki Karaboğaz yarmavadisi içerisinde akar. Bu boğaz çalışma
alanının doğu sınırını oluşturur. Batı sınırını ise yine Karakaya isimli bir
başka yarma vadi oluşturur.

I________ I________ I------------ 1----------1-----------1

Şekil 1: Yer Bulduru Haritası
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JEOLOJİ
M etam orfik kayaçlar çalışm a alanındaki en yaşlı birim lerdir. Bu
metamorfitler muskovit - kuvars şist, serisit - klorit kuvars şist, muskovit epidot kuvars şist, aktinolit - muskovit - albit - kuvars şist, glakofan - albit
şist, m erm er, m uskovit - klorit - kalk - kuvars şist ve bunun gibi
kayaçlardan oluşmaktadır (Sarıaslan vd 1998). Bu metamorfitler içerisinde
mikrofosil bulunaması nedeniyle yaş tayini tam olarak yapılamamıştır. Bu
alanda ilk çalışmalardan birini yapan M. Fiirst (1955) bu kayaçları PermoKarbonifer olarak kabul etmiştir. O. Erol (1968) ise bu kayaçların Silur ve
öncesi olduğu düşüncesindedir. M.M. Sarıaslan ve diğerleri (1998) ise bu
kay aç grubunu Perm öncesi olarak kabul etmişlerdir.
M etam orfitler, çalışm a alanında Gömleksiz Köprüsü çevresindeki
yamaç ve vadi içlerinde yüzeylem ektedir. Özellikle K illikbayır D«re ve
Kılıçkaya Dere’nin açtığı dar ve deri vadilerin yamaçlarında bu metamorfik
kayaçlar yüzeylemektedir (Şekil:2).
Çalışma alanının güneyinde Kale Tepe ve çevresinde granodiyoritler
yüzeylemektedir. Bu kayaçlardan alman örneklerin ince kesit analizlerinde
hornblend granodiyorit ve biyotit granodiyoritlerden oluştuğu tespit
edilmiştir (Canik 1973) . Bu kayaçlar iri kristalli olup bol ortoklaz içermekte
ve bu nedenle pembe görünm ektedir. Çalışm a alanında dar alanlarda
yüzeylense de Kırbaşı platosunun temelinde bu kayaçlar bulunmaktadır.
Çeşitli araştırıcılar tarafından “Sakarya Batoliti” , “Sakarya M asifi” olarak
adlandırılan bu granotoyit kütlesi yaş tayinindeki güçlükler nedeniyle daha
çok Paleozoik olarak kabul edilm iştir (W eingart 1954, Erol 1955). Meer
M ohr (1956) ise
bu granotoyit kütlesinin yaşını M esozoik olarak
belirlemiştir. M.M. Sarıaslan ve diğerleri (1998) bu kütlenin melanj birimini
kesmesi ve çakıllarının Alt Eosen yaştaki kayaçlarda bulunması nedeniyle
Paleosen yaşta olduğunu ileri sürmektedirler.
Çalışm a alanın özellikle kuzeydoğusunda bazaltik, andezitik türdeki
lavlarla, aglomera, tüf, andezit, trakiandezit, riyolit, bazalt ve tüfitlerden
oluşan volkanik kayaçlar yayılım gösterir. Aglomeralar sarı - kırmızı, gri ve
kahverenginin değişik tonlarında olup yer yer blok ve çakılların, sarı renkte
tüf ile tutturulmasından oluşmuştur. Lavlar ise gri, siyah, kırmızı kahverengi
renklerde yer yer gözenekli curuf yapısında yer yer blok lavlar şeklinde yer
yer de m asif olup bazalt ve bazaltik andezit türündedir. Zaman zaman
boşluklarında ikincil silis oluşuklan gözlenmektedir.
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Volkanik kayaçlar Alt Tersiyerde başlayan ve Pliosen’e kadar devam
eden dönemli volkanik faaliyetlerin ürünüdür (Öngür 1977, Sarıaslan vd
1998). Çalışma alanın hemen doğusunda Ayaş içmelerinde inceleme yapan
A. Şahinci (1975) bu kayaçların Orta Miosen tortulları ile yer yer arakatkılı
olarak görüldüğünü ve O rta M iosen’de oluşan bazalt ve andezitlerin
olasılıkla Üst M iosende de akıntılılarına devam ettiklerini belirtmektedir.
Çalışm a alanın kuzeyinde Köroğlu D ağları’nda geniş bir alanı kaplayan
araştırmalarında A. Türkecan ve diğerleri (1991) bu volkanitlerin yaşını Orta
Miosen olarak vermektedir. Çalışma alanındaki Üst Miosen yaşlı tortullarla
ilişkilerine bakıldığında bu kayaçların Orta Miosen yaşta oldukları anlaşılır.
Çalışma alanında en dar alanlı formasyon Ödörenkepezi ve Kepez
Tepe’de yüzeylenen kumtaşı, silttaşı, killi kireçtaşı, marn, jips, tüflü mam
ve yer yer killi kireçtaşından oluşm aktadır. Form asyon B eypazarı
dolaylarında trona (doğal soda) içerm ektedir. Y aklaşık 600 m etre
kalınlıktaki formasyon akarsu ve göl ortamında çökelmiştir. Bölgede gölsel
tortulanma devam ederken etkinliğini sürdüren volkanizma ürünleri tüfitler
şeklinde tortulanmıştır. Formasyon içerdiği fosillere ve çeşitli araştırmalara
göre Alt - Orta Miosen yaştadır (Sarıaslan vd. 1998).
İlhan Çayı - Kirmir Çayı kavşağı yakın çevresinin büyük bir kesiminde
tabanda konglomera ile başlayan, kum taşı, marn, kil ve üst seviyelerde
k ire ç ta şı, jip s ardalanm ası şeklinde devam eden bir form asyon
bulunm aktadır (Şekil:2). G ri, yeşil, boz sarı, sarımsı beyaz ve beyaz
renklerde gözlenen birim akarsu ve göl tortullarından oluşmuştur. Taban
seviyesinde yer alan konglomera ve kumtaşı içinde kanal dolguları ve çapraz
tabakalanmalar dikkati çekmektedir. Havza kenarlarında ise deltaik türde
tortullar bulunmaktadır. Üstte jips seviyelerinin geniş yer tutan birim tatlı ve
acısu ortam ında ve sıcak hava koşullarında tortulanm ıştır (Türkecan vd.
1991). Yaklaşık 500 metre kalınlıktaki formasyon kapalı bir havzadaki playa
gölünde oluşm uştur (Sarıaslan vd. 1998). Formasyon çeşitli araştırıcılar
tarafından Üst Miosen ve Alt Pliosen olarak yaşlandırılmaktadır (Türkecan
vd. 1991), Sarıaslan vd. 1998, Erol 1955, Canik 1973, Şahinci 1975). A.
Türkecan ve diğerleri (1991) bu birim içerisinde bulunan Hipparion ve
B ovidae’lere ait parçalara dayanarak bu birim i Üst M iosen olarak
yaşlandırm aktadırlar. Bu görüşe M. M. Sarıaslan ve diğerleri (1998) de
katılmaktadır. B. Canik (1973) ve A. Şahinci (1975) birim içinde bulunan
G azelle p arçalarına dayanarak birim in yaşını A lt P liosen olarak
verm ektedirler. O. Erol (1955) birim içerisindeki jipslerin stratigrafik
konumlarından yola çıkarak birimin yaşını Alt Pliosen olarak vermektedir.
Çalışma alanında özellikle İlhan Çayı vadisinin yamaçlarında 4 kademe
halinde akarsu sekileri bulunm aktadır. Bu sekiler Pleistosen yaşlı eski
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alüvyonlardan oluşmaktadır. Kalker çimentolu bu eski alüvyonlar genellikle
volkanik kayaçlara ait bazalt ve andezitlerden oluşmaktadır. Çakılların uzun
ekseni 50 santimetreye hatta daha fazlaya ulaşmaktadır. Konglom era ve
kumtaşları içerisinde herhangi bir memeli fosiline veya insan yapımı aletlere
rastlanm am ası yaş tayinini güçleştirm ektedir. Bu nedenle bunların
yaşlandırm aları jeo m o rfo lo jik gözlem lere dayanarak göreli olarak
yapılmıştır.
Akarsuların güncel tabanlarında ise Holosen’e ait yeni alüvyonlar
bulunm aktadır. Altta iri çakıl ve kum lardan oluşan alüvyonların çakıl
boyutları üste doğru küçülmektedir. Çakıllar kil ve kumlu killerle aratabakalı
ve yanal geçişlidir. DSİ tarafından yapılan sondajlarda 30 metrenin üzerinde
alüvyon kalınlıklarına rastlanmıştır (Şahinci 1975).
JEOMORFOLOJİ
Çalışm a alanına uzaktan bakıldığında oldukça sade bir m orfolojik
görünüme sahip olduğu görülm ektedir. Ana morfolojik birim yatay veya
yataya yakın kıvrımlar gösteren tortullar ve volkanik kayaçlar üzerinde
gelişmiş çeşitli seviyelerdeki düzlüklerdir.
Çalışm a alanında, güneyde Kırbaşı Platosu’nun kuzeyinde yer alan
yam açlardaki 800-1000 m etrelerdeki düzlükler, Kirmir Ç ay ı’nın açtığı
A daören B o ğ azı’nın kuzeydoğusunda volkanik kayaçlar üzerindeki
düzlükler ile çalışm a alanının doğusundaki Kepez Tepe (847 m) ve
Ödörenkepezi (804 m) üzerinde görülen düzlükler yüksek bir aşınım
yüzeyinin parçalarıdır (Şekil:3). İlhan Çayı’nın güneyindeki düzlükler Üst
Miosen jipsli serinin üzerinde, çalışma alanının doğusundaki düzlükler ise
Alt - Orta Miosen yaşlı birimler üzerinde gelişmiştir (Foto:l). Bu düzlükler
yapının kontrolünde gelişmiş bir aşınım yüzeyinin parçalarıdır. Bazı yerlerde
özellikle jips tabakalarının üzerinde gelişmiş ve kornişleri çok belirgin olan
birer yapısal düzlük şeklinde, Ödörenkepezi’nde olduğu gibi bazen de çok
geniş bir kıvrımı aşındırmış halde uzanan bu düzlükler Üst Pliosen yaştadır
(Foto:2). Bu yüzey, çeşitli araştırıcılar'tarafından Üst M iosen veya Alt
Pliosen olarak yaşlandırılan kayaçlar üzerinde gelişmiştir. Bu dönemde var
olan tatlı - acı sulu gölün kuruması ile bu kayaçlar üzerinde yörenin ilksel
eğim ine bağlı olarak oluşm uşlardır. A ncak bu kayaçların altındaki
granodiyorit, bazalt ve andezit gibi m ağm atik kayaçların yüzeylem esi
nedeniyle kendi içerisinde bazı seviye farklılıkları bulunmaktadır. Yüzeyin
yüksekliği tortul kayaçlar üzerinde 800 metreye kadar inerken, mağmatik
kayaçlar üzerinde 1000 metreye kadar çıkabilmektedir.

Sekil 3: İlhan - Kirmir Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfoloji Haritası
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Foto 1: Adaören B oğazı’ndan Kırbaşı Platosu’na bakış. Geri planda alanın güneyindeki
Üst Pliosen yaşlı aşınım yüzeyi, ön planda ise Kirmir Çayı tarafından oluşturulan sekiler
g ö rü lm e k te d ir.

Foto 2: Ö dörenkepezi’ni oluşturan geniş kıvrım ve bunu kesen Üst Pliosen aşınım yüzeyi. Ön
planda ise Kirmir Çayı tarafından oluşturulan sekiler.

İlhan-Kirmir Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi

57

800-1000 metreler civarında yayılım gösteren Üst Pliosen aşınım yüzeyi
yer yer 50 metreye inen bazende 100-150 metreyi bulan bir yamaç ile daha alçak
seviyelerdeki diğer bir aşınım yüzeyine bağlanır. Bu düzlük genellikle 700-750
metreler arasında yayılım gösteren En Alt Pleistosen yaşlı aşımın yüzeyidir
(Foto:3). Genellikle Üst Miosen yaşlı tortullar ile Orta Miosen yaşlı volkanitler
üzerinde gelişmiş olan bu yüzey İlhan Çayı’nın güneyinde akarsular ile
parçalanmış halde bulunurken, çalışma alanının doğu ve kuzeyinde daha geniş
alanlar kaplamaktadır. Bunda Kırbaşı Platosu’ndan kaynaklanan ve eğim
nedeniyle paralel bir drenaj gösteren yan derelerin önemli bir rölü vardır.
Çalışma alanının en önemli morfolojik ünitelerinden biri de Adaören
Boğazı’dır. Bu boğaz çalışma alanına kuzeydoğudan giren Kirmir Çayı ile ona
hemen boğaz çıkısında karışan Süvari Çayı tarafından açılmıştır (Foto:3).
Boğazın üst kısımlarında, Üst Miosen tortul kayaçları alt seviyelerinde ise Orta
Miosen bazalt, andezitler bulunmaktadır. Boğazın yamaçları tamamıyle bazalt
ve andezitlerden oluşmuştur. Bu nedenle çok dik yamaçlara sahiptir. Vadinin
derinliği alanın kuzeydoğusunda 300 - 350 metreye kadar çıkar (Şekil 3-4).
Kirmir Çayı ve Süvari Çayı bu boğaz içerisinde menderesler çizerek akmaktadır.
Boğazın gömük menderesli yapısı akarsuların çok hızlı bir şekilde yataklarını
derinleştirdiklerini ortaya koymaktadır. T. Bilgin (1980,1990) Orta Sakarya
vadisi üzerinde yaptığı çalışmasında bu gömük menderesleri “saplanmış gömük
menderes” olarak nitelemiştir. Adaören Boğazı, gömük menderesleri, vadi
içerisindeki basamaklar ile tipik bir epijenik yarma vadidir. Adaören Köyü
çevrindeki volkanik kayaçlar üzerinde yüzeyleyen Üst Miosen tortulları ile
Süvari Çayı’nın üst kesimlerinde yüzeyleyen tortullar bu boğazın sürempoze
olduğunun kanıtıdır. Adaören Boğazı Üst Pliosen’den sonra oluşmaya
başlamıştır. Bu dönemde Üst Pliosen aşınım yüzeyinin parçalanması ve yeni
oluşan kaide seviyesine göre oluşmaya başlayan En Alt Pleiosen aşınım
yüzeyinin gelişimi sırasında Kirmir Çayı ilk gömülmesini yapmış ve çalışma
alanının kuzeydoğusunda ilk boğaz oluşmuştur. Fakat o zamanki kaide
seviyesine göre gelişen En Alt Pleistosen aşınım yüzeyi sırasında henüz
tümüyle tortul kayaçlar sıyrılmadığı için bu vadi küçük kalmıştır. Bu sırada
Kirmir Çayı ile Süvari Çayı bu küçük boğazın dışında oldukça yayvan bir vadi
içerisinde akmaktaydı. Bu durum En Alt Pleistosen aşınım yüzeyinin içersindeki
omuz yüzeylerinden anlaşılmaktadır. Bu yüzey içerisindeki geniş tabanlı bir
vadide akan Kirmir ve Süvari çayları menderesler yapmış ve yataklarının yana
doğru genişletmişlerdir. Daha sonra bu iki çay yataklarına gömülmeye
başlamıştır. Bu gömülme sürekli olmamış ve dönemler halinde gerçekleşmiştir.
Süvari Çayı’nın boğaz çıkışında oluşturduğu 110-120 metrelik seki ile 70 -80
metre sekisi ve diğer küçük alanlı basamaklar bu gömülmenin dönemler halinde
olduğunu kanıtlamaktadır (Şekil:4). Boğaz gelişimi Pleistosen içerisinde
tamamlanmış epijenik bir yarma vadidir.

Şekil 5: Ilhan Çayı’tun Profili

Kirmir Ç
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İlhan Ç a y ı’nın üzerindeki K araboğaz ve K arakaya B oğazı’nın
oluşumları da Adaören Boğazının oluşumu ile aynıdır. Fakat bu iki boğazın
açılm ası Adaören B oğazı’nın açılmasından daha gençtir. Çünkü bu iki
boğazının üzerlerinde aşınım yüzeyi bulunmamakta bunun yerine 2. ve 3.
sekilere ait çakıllar bulunmaktadır. Bu da bu iki boğazın daha genç olduğunu
kanıtlamaktadır.
Çalışma alanında dikkati çeken bir diğer morfolojik birim ise İlhan ve
Kirmir çaylarının vadi yamaçlarında 4 basamak halinde yayılan sekilerdir
(Şekil:5, F o to :l). Bu sekilerden en yaşlı olanı İlhan Çayı vadisinin her iki
yam acında ve Süvari Ç ay ı’nın Adaören B oğazı’ndan çıktığı kesim de
bulunmaktadır. En üst seki Adaören Boğazı’nın çıkışında Üst Miosen yaşlı
tortullar üzerinde 110-120 m etreler arasında bir nispi yükseltiye sahiptir
(Şekil:4, Foto: 4). Sekiyi meydana getiren çakıllar genellikle 15-20 cm
çapında bazalt, andezit ve sileks çakıllarından oluşmaktadır. Sekinin gerek
İlhan Ç ayı’nda gerekse Süvari Ç ayı’nda geniş alanlar kaplaması bunların
geniş ve yayvan bir vadi içerisinde aktığını kanıtlamaktadır. Sekiyi oluşturan
çakılların diğer sekilerdeki çakıllarla karşılaştırıldığında onlardan daha
küçük olması bu dönemde akarsuyun fazla güçlü olmadığını ve menderesler
yaparak aktığını gösterm ektedir. Sekinin boğaz çevresindeki En Alt
Pleistosen aşınım yüzeyinin hemen altında bulunm ası bu sekinin Alt
Pleistosen yaşlı olduğunu göstermektedir.
Vadi yamaçlarında görülen 2. seki basamağının nispi yükseltisi ise 70 80 m etreler arasındadır (Foto:5). Bu seki İlhan Çayı çevresinde 20-30
metrelik bir yamaç ile ilk seki basamağından ayrılırken Süvari Çayı’nda ilk
ve ikinci sekiyi birbirinden ayırm ak zordur. B urada ikinci seki
eğimlenmekte ve çok belli olmayan bir yamaçla üst sekiye bağlanmaktadır.
Bunda Süvari Ç ayı’nın göm ülm esi sırasında m endereslerin kaym asının
etkisi olm alıdır. Bu sekinin bir kayma sekisi özelliği taşıması ve bazen
aradaki yamacın belirsiz hale gelmesi bu sekinin yaşının da Alt Pleistosen
olarak yaşlandırılmasma neden olmuştur.
Çalışm a alanındaki 3. seki basamağı 40 - 50 metre arasında değişen
nispi yükseltiye sahiptir. Bu sekinin en büyük özelliği çakılarının iriliğidir.
Bu sekiyi oluşturan çakıllar içerisinde 50 cm çapında hatta daha büyük
çakılların bulunmasından bu akarsuyun debisinin yüksek ve yatak eğiminin
fazla olduğu anlaşılm aktadır. Yine büyük çakıllarla ara tabakalı kumlu
seviyelerin bulunması bu dönemde akarsuyun sel karakterli bir rejime sahip
olduğunu göstermektedir (Foto 6). Bu sekinin en güzel örneği Kirmir ile
İlhan Ç a y la n ’nı arasında kalan Kaççam Sırtı üzerinde görülm ektedir.
Akarsuyun rejim inin değişm iş olduğunu gösteren çakıl depolarından ve
yüksekte bulunan sekiler ile seviye olarak karşılaştırıldığında bu sekinin
yaşı da Üst Pleistosen olarak belirlenmiştir.
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F o to 3: K ırm ir v e S ü v a ri ç a y la rı ta ra fın d a n o lu ş tu ru la n A d a ö re n B o ğ a z ı ve ü z e rin d e k i E n

Alt Pleistosen aşınım yüzeyi.

Foto 4: Süvari Ç ayı’nın oluşturduğu boğaz. Geri planda Üst M iosen yaşlı tortullar
üzerinde gelişen En A lt Pleistosen aşınım yüzeyi ve ön planda 1. ve 2. seki basamakları.
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Foto 6: Süvari Ç ayı’nın Kirmir Ç ayı’na birleştiği yerde 3. Sekiyi oluşturan malzemelerin
yakından görünüşü.
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İlk sekiden sonra en geniş alan kaplayan seki basamağı 10-15 metreler
arasında bir nispi yükseltiye sahip olan 4. sekidir. Bu seki vadi tabanının
hemen üzerinde bulunmaktadır. En belirgin örneklerini Akçakavak Köyü
çevresinde ve Kirmir ile Süvari Çayı’nın birleştikleri kesimde gördüğümüz
bu seki daha çok genellikle birikinti konisi sekisi karakterindedir (Foto:l).
Akçakavak K öyü’nün de üzerine yerleştiği bu seki Kolköyü D ere’nin
getirdiği m alzem enin Kirmir Çayı tarafından yarılm ası ile oluşm uştur.
Sekiyi oluşturan elem anlar tamamen dağınık halde, 5-10 cm boyutundaki
çakıl ve daha küçük boyutlardaki kum, kil gibi elemanlardan oluşmaktadır.
4. sekinin oluştuğu dönemde eğim koşulları bugünküne benzem ekte ve
akarsular yataklarında yine m enderesler çizerek akmaktaydılar. Bunu 4.
sekinin yamaçlarındaki dışbükey menderes izlerinden anlamak mümkündür.
G erçekten K aççam Sırtının hemen kuzeyindeki sekinin yam açlarının
dışbükey bir yam aca sahip olması burasının eski bir çarpak olduğunu
göstermektedir. Sekinin yaşı da büyük bir olasılıkla Üst Pleistosen’dir.
İlk iki seki M iosen yaşlı tortullar ve volkanik kayaçlar üzerinde yer
alırken, son iki seki özelllikle Gömleksiz Köprüsü çevresindeki metamorfik
kayaçlar üzerinde bulunmaktadır. Sekilerin bu m etamorfikler içerisinde
bulunması M iosen göl havzasının tamamıyle aşındırıldığım göstermektedir.
Böylece bir göl havzasının tüm aflörm anlarını görm ek ve bunların
gelişimlerini izlemek mümkün olmuştur.
Kirmir ve İlhan çayları bugün genişliği yer yer 700-750 m ’yi bulan bir
vadi tabanı içerisinde akmaktadırlar. İlhan Çayı, çalışma alanı girişinde
yüksekliği 550 metre, çıkışında ise 510 metre ve eğimi yaklaşık % 0.5 olan
bir yatağa sahiptir. İlhan Çayı, K araboğaz’dan çıkıp çalışm a alanına
girdikten sonra bir süre güney yam açlara yakın akm aktadır. Bunda
kuzeyden bu çaya karışan küçük yan kolların oluşturduğu birikinti
konilerinin önemli bir payı vardır. Yine İlhan Çayı vadi tabanının bu kesimi
yatağın ç alışm a alanındaki en eğim li k ısm ıd ır. İlhan Ç a y ı’nın
K araboğaz’dan çıktıktan hemen sonraki .eğimi % 0.8 iken bunun biraz
ilerisinde bu eğim % 0.4 kadar düşer. Bu eğim koşulları üzerinde Karaboğaz
çevresinde yan derelerin bol malzeme getirmesi ve Karaboğaz’dan çıkan
İlhan Çayı’nm salınım yaparak içinde taşıdığı yükünü bırakmasının büyük
etkisi olmuştur.
K irm ir Ç ayı, Adaören B oğazı’ndan çıktıktan ve Süvari Çayı ile
birleştikten sonra eğimi yaklaşık olarak % 0.3 olan bir vadi tabanında akar
ve 515 metre yükseklikte İlhan Çayı ile birleşir. Vadi tabanında yoğun tarım
yapılması nedeniyle akarsuyun yer yer sed içerisine alınması ve sulama
am acıyla bol su çekilm esi K irm ir Ç a y ı’nın yatak değiştirm esini

İlhan-Kirmir Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi

63

engellem ektedir. Yine yataktan inşaat malzemesi alınm ası da K irm ir
Ç ayı’mn akış koşullarında değişikliklere sebep olm aktadır. Oysa vadi
tabanında yatak değişikliğine ait pek çok iz bulunmaktadır. Akçakavak
K öyü’nün hem en güneyinde 4. sekinin bir çarpak ile aşındırırıldığını
gösteren dış bükey yamaç bunun kanıtıdır.
SONUÇ
Kirmir ve İlhan çaylarının kavşak noktaları çevresini konu olan bu
çalışmada şu sonuçlara varılmıştır.
- Y örede 800-1000 m etrelerde Üst Pliosen yaşlı aşınım yüzeyi
yayılmaktadır. Bu yüzey yapının kontrolünde gelişmiş bir aşınım yüzeyidir.
Çalışm a alanı içerisinde dar alanlı olarak izlenebilen bu yüzey çevredeki
Kırbaşı Platosu ve Güdül çevresinde geniş bir yayılım a sahiptir.
Üst
Misosen gölsel tortulları üzerinde gelişmesi nedeniyle yayılımı ile bu gölsel
sedimanlar arasında yakın ilişki bulunmaktadır.
- Çalışm a alanında 700-750 metrelerde En Alt Pleistosen yaşlı aşınım
yüzeyi bulunmaktadır. Bu yüzey çalışma alanının güneyinde ve doğusunda
geniş yayılım alanlarına sahiptir.
- Kirmir Çayı ve Süvari Çayı tarafından açılan Adaören Boğazı epijenik
bir yarm a vadidir ve Pleistosen içerisinde açılm ıştır. Boğaz içerisinde
çayların gömük menderesler oluşturarak akması gömülmenin hızlı olduğunu
göstermektedir.
- Yörede 4 seki basamağı bulunmaktadır. Bunların nispi yükseltileri,
I.

sekide 110-120 metreler

II.

sekide 70-80 metreler

III.

sekide 40-50 metreler

IV.

sekide 10-15 metreler arasında değişmektedir

- Sekileri yaşlandıracak herhangi bir memeli fosili ve insan yapısı
aletlerin bulunam am ası nedeniyle yaş tayinleri yapılam am ıştır. Ancak
jeom orfolojik gözlemler sonucunda bunların Pleistosen ait oldukları ve 1 .ve
2. sekinin Alt Pleistosen, 3.ve 4. sekinin Üst Pleistosen’e ait olabilecekleri
sonucuna varılmıştır.
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