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Özet
Bu çalýþma, Metropolis antik kentinin doðusunda, kuzey-güney doðrultusunda
uzanan Torbalý Ovasý'ndaki alüvyal geliþim ile deðiþen coðrafi çevrenin ve tarihsel
süreçteki çevresel etkilerinin bir ölçüde aydýnlatýlmasý amacýyla yapýlmýþtýr. Bu amaçla ilk
olarak bölgedeki sondajlarýn verileri toplanmýþ, sondaj örneklerinin analizleri yapýlmýþ ve
makro-mikro biyolojik unsurlar ile fosiller farklý yaþama ortamlarýnýn göstergesi olarak
ele alýnmýþtýr. Çalýþma sonucu Holosen öncesi temelden günümüzdeki ova yüzeyine
kadar üç temel alüvyal birim ayrýlmýþtýr. Bu birimler kuzey ve güney ovalarýna ait farklý
doðal çevre þartlarýnýn etkisi ile birbirinden farklý ortamlarý yansýtmaktadýr. Torbalý
Ovasý'nýn kuzey kesiminde belirlenen birimler, Holosen öncesi temel dolgular, gölbataklýk dolgularý ve Fetrek çayýnýn taþkýn dolgularýdýr. Bundan farklý olarak, Torbalý
Ovasý'nýn güney kesiminde, temelde Holosen öncesi ova yüzeyine ait dolgular, üzerinde
gölsel-sýð denizel-azmak (su ortamý) ortam sedimanlarý ve nihayetinde bugünkü ova
yüzeyine kadar Küçük Menderes ýrmaðýnýn taþkýn ovasý sedimanlarýnýn bulunduðu
belirlenmiþtir. Taban suyu seviyesinin yüksek olduðu ve ovanýn göllerle ve bataklýklarla
kaplý olduðu antik dönemde, bundan etkilenen yakýn çevredeki kültürlerin (Metropolis
örneðinde olduðu gibi) yamaçlara ve etek bölümlerine yerleþtiði ve daha sonralarý,
deðiþen ortamýn etkisiyle, yerleþimlerin ova ortasýnda kurulduðu ve geliþtiði
anlaþýlmaktadýr.
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The Alluvial Evolution of the Northern and Southern Part of the Torbalý
Plain and Its Effects on the Environmental Changes
Abstract
The purpose of the study is to illuminate the alluvial morphological evolution with
respect to changing Geographical surroundings and environmental effects through the
historical progression in the Torbalý Plain. For that reason, first of all, data from drills in
the region were collected, the alluvial materials obtained from the drill-bore holes have
been analysed and then micro and macro biologic remains, and fossils were used as good
indicators reflecting different environments. As a result of the investigations, from the
pre-Holocene base to the present plain surface three different alluvial units were
determined. These units have different habitats and reflect different geographical
environments. These three units in the northern part of the Torbalý Plain from the base
to the surface are as follows: Pre-Holocene basement deposits, lacustrine-swamp fills and
Fetrek stream flood fillings. Contrary to these layers, the units in the southern part of the
plain from bottom to surface are as follows; Pre-Holocene fillings, marsh, lacustrineshallow marine sediments, and Kucuk Menderes river flood filling sediments. From
these findings, it is estimated that ancient settlements such as Metropolis was set up at
the edge of the plain or on the slopes of the mountains because of the negative
environmental effects of lakes and swampy fields in the flood plain. By the changing of
the environmental conditions in the region, the findings implicated that new settlements
started to develop towards the central parts of the Torbalý Plain.
Keywords: Alluvial geomorphology, environmental changes, Metropolis, Torbalý Plain.

GÝRÝÞ
Torbalý ve yakýn çevresi tarih öncesi çaðlardan
günümüze insanlarýn yerleþtiði ve kullandýðý bir alan
olmuþtur. Buralarda yaþayan kültürlerin deðiþen
çevre þartlarýndan etkilenerek, yerleþim alanlarýný ve
faaliyetlerini nasýl deðiþtirdikleri bölgedeki kalýntýNo: 60, 2006

lardan anlaþýlmaktadýr. Torbalý Ovasý, Batý Anadolu'nun kýyý Ege Bölümü'nde, Küçük Menderes
vadisinin batý kýsmýnda yer almaktadýr (Þekil 1). Batý
Anadolu'nun önemli akarsularýndan biri olan Küçük
Menderes ýrmaðýnýn ve kuzeyden Fetrek Deresi'nin
taþýdýðý alüvyonlarýn birikmesi ile vadinin batýsýnda
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Torbalý Ovasý meydana gelmiþtir. Kuzeyde
Bozdaðlar ile güneyde Aydýn Daðlarý arasýnda,
oluþturduðu doðu-batý doðrultulu alüvyal düzlüðü
kat eden ýrmak, batýda, Torbalý yakýnýnda güneye
yönelip Belevi Boðazý'ný geçerek, Selçuk batýsýndaki
kýyý-delta ovasýna ve oradan denize ulaþmaktadýr.
Küçük Menderes vadisi bu görünümüyle iki
bölümden oluþmaktadýr. Torbalý-Ödemiþ arasýnda
uzanan batý-doðu doðrultulu ana vadi adeta kapalý
bir depresyon gibi görünmektedir (Þekil 1).
Güneybatýda Belevi Boðazý ile ana vadiye baðlanan
Selçuk Ovasý ise akarsuyun delta ovasýdýr. Þekil
bakýmýndan farklýlýk gösteren bu iki bölüm jeolojik
ve jeomorfolojik özellikleri bakýmýndan da farklýdýr.
Küçük Menderes vadisinde bulunan Torbalý
Ovasý'nýn jeomorfolojik özelliklerini deðerlendirirken konunun iki farklý yönde ayrý ayrý ele alýnmasý
gerekmektedir. Bunlardan biri Fetrek ve Küçük
Menderes Irmaklarýnýn içine yerleþtiði diðer bir
deðiþle içinden geçtiði çukurluklarýn oluþumudur.
Bu doðrudan yer kabuðu hareketlerine baðlý jeolojik
(yapýsal jeomorfolojik) bir geliþmenin sonucudur.
Ýkincisi ise bu çöküntü çukurluklarý (graben) içinde
akarsularýn yaptýðý þekillenmedir. Bu alüvyal
þekillenme ve deðiþen coðrafi çevrenin etkilerinin
belirlenmesi çalýþmanýn ana çerçevesini oluþturmaktadýr.
Torbalý Ovasý'nýn Jeolojik-Yapýsal
Jeomorfolojik Özellikleri
Küçük Menderes vadisi, Batý Anadolu'da Menderes masifinin orta bölümündeki doðu-batý doðrultulu bir çöküntü oluðu (graben) içinde þekillenmiþtir (Þekil 1). Küçük Menderes grabeni tabanýndaki Kiraz, Ödemiþ, Tire ovalarýnýn batýsýnda
bulunan Torbalý Ovasý içinde bulunduðu tektonik
sistemin kontrolünde geliþmiþtir.
Anadolu genç tektonik hareketlerle (neotektonik
hareketler) bütünüyle yükselirken ortaya çýkan
gerilme kuvvetlerinin etkisi ile doðu-batý doðrultulu
bloklar halinde parçalanmýþtýr. Bu sýrada Masifin
çevresindeki Paleozoik-Mesozoik çerçevede,
masifteki kubbe þeklindeki yükselmeye baðlý olarak
deðiþik doðrultuda kýrýlmalar meydana gelmiþtir
(Ýzdar 1971, Ercan 1982). Küçük Menderes çukurluðunun batýsýnda yer alan Kemalpaþa-TorbalýSelçuk çizgisi Menderes Masifinin yüzeyde görünen
batý kenarýdýr (Þekil 1). Bu hattýn batýsýnda Ege
Denizi'ne kadar uzanan kuþakta, arýzalý yapý
üzerindeki þekiller, çerçeve yapýlarýn üzerinde
þekillenmiþtir. Bu nedenle burada doðrultular
karýþýk, fakat genellikle KD-GB yönündedir. Bu
yapýsal özellikler masif yüzeyindeki K-G doðrultulu
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çizgilerin en eski unsurlar olduðunu, bunu kesen
D-B doðrultulu çizgilerin ise daha genç olduðunu
düþündürmektedir (Kayan 1999) (Þekil 1). Torbalý
Ovasý, Küçük Menderes vadisinin batýsýndaki bu
karýþýk sistem içinden beliren, Torbalý-Selçuk
tektonik kuþaðýnýn etkisiyle þekillenmiþtir. Bu
bölümdeki tektonik hareketler Torbalý Ovasý'ný
batýdan sýnýrlandýran yükseltilerin belirginleþmesine
neden olmuþtur. Diðer bir deyiþle Torbalý Ovasý'nýn
ve yakýn çevresinin ana þekil birimleri bu kesimdeki
tektonik rejimin kontrolünde þekillenmiþtir. Bu
sistem içinde belirginleþen graben çukurluðundaki
(Torbalý Ovasý) alüvyal birikim ve deðiþmeler günümüzdeki ova dolgularýnýn oluþmasýný saðlamýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Alüvyal alanlar tarih öncesi çaðlardan beri
insanlarýn arazi kullanýmýnda en çok ilgilendikleri
alanlardýr. Ayrýca bu yerlerdeki alüvyon birikimi
çevrenin iklim, bitki örtüsü, toprak örtüsü özellikleri gibi fiziksel özelliklerindeki deðiþmelerden
hemen etkilenip bunu yüzey þekillerine yansýtýr. Bu
nedenle insan-çevre etkileþimini alüvyon katmanlarýnýn incelenmesiyle deðerlendirmek mümkün
olmaktadýr.
Daha önce belirtildiði gibi Torbalý Ovasý, Küçük
Menderes Ovasý'nýn batý kesiminde bulunmaktadýr.
Torbalý ve yakýn çevresi tarih öncesi çaðlardan
günümüze insanlarýn yerleþtiði ve kullandýðý bir alan
olmuþtur. Ödemiþ güneyinde, Bademli Çayý
vadisindeki kaya resimleriyle baþlayan ve günümüze
kadar, birçok döneme ait izleri taþýyan Küçük
Menderes Vadisi'nin, insan yaþamýna uygun alanlar
oluþturduðu dikkati çekmektedir. Buralarda yaþayan
kültürlerin deðiþen çevre þartlarýndan etkilenerek,
yerleþim alanlarýný ve faaliyetlerini nasýl deðiþtirdikleri bölgedeki kalýntýlardan anlaþýlmaktadýr.
Böyle bir yaklaþýmla alüvyal dolguda ve
yüzeyindeki deðiþmeleri ortaya koyabilmek ve
çevre-insan etkileþimini geniþ bir çerçevede
açýklayabilmek için Torbalý Ovasý'nda yapýlan
sondajlar deðerlendirilmiþtir. Devlet Su Ýþleri
(D.S.Ý.) ve özel sondaj þirketleri bölgede birçok sondaj yapmýþlardýr. Ancak bunlarýn içinden kayýtlarý
dikkatli gözlemlerle ayrýntýlý ve güvenilir bir þekilde
tutulmuþ olan 15 sondaj seçilmiþtir. Ayrýca D.S.Ý.
ekibinin bölgede devam ettiði üç sondaja katýlarak,
alüvyon örnekleri yerinde incelenmiþtir. Ayrýca
bölgenin çeþitli amaçlara uygun haritalarý, kesitleri
hazýrlanmýþ, veriler sondaj loglarý üzerine
iþlenmiþtir.
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Metot
Sondajlardan alýnan alüvyon örnekleri laboratuarda çeþitli analizlerle deðerlendirilmiþtir (Celal
Bayar Üniversitesi, Eðitim Fakültesi, Kimya Laboratuvarý). Örneklerin tane boyu analizleri, kalsiyum
miktarlarý, pH deðerleri elde edilerek, sedimanlarýn
kimyasal ve fiziksel özellikleri deðerlendirilmiþtir.
Ayrýca bazý örneklerde bulunan makro-mikro
fosiller ve organik kalýntýlar incelenmiþtir. Bu
analizlerin sonuçlarý, Torbalý ve yakýn çevresindeki
alüvyal geliþimin ve ana alüvyal dolgu birimlerinin
bir ölçüde açýklanmasýna yardýmcý olmaktadýr.
Birbirinden farklý özelliklere sahip alüvyon
katmanlarý ayýrt edilmekte ve eldeki verilerin
ýþýðýnda temel alüvyal birimler ve doðal çevre
deðiþmeleri açýklanabilmektedir.
BULGULAR VE TARTIÞMA
Küçük Menderes Ovasýnýn bir kesimi olan
Torbalý Ovasý, ana þekil birimleri olan Bozdaðlar ve
Aydýn Daðlarý arasýndaki graben içine yerleþen
akarsular tarafýndan þekillendirilmiþtir. Bu açýdan
bölge tektoniðinin karakteristik sonucu olan Belevi
Boðazýnýn alüvyal þekillenme üzerindeki kontrol
etkisi oldukça belirgindir (Brinkmann 1971, Ýzdar
1971, Savaþçýn 1982, Kayan 1999). Tmolos depolarýnýn Küçük Menderes Ovasý'nda bulunmamasý
grabenin oluþumu ve tarihlendirilmesi konusunda
önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgilere göre
Küçük Menderes Grabeni'nin, Büyük Menderes ve
Gediz çukurluklarýndan daha sonra oluþup
þekillendiði, diðer bir anlatýmla daha genç olduðu
belirtilmektedir (Brinkmann 1971, Ýzdar 1971,
Ercan 1982, Koçman 1989). Küçük Menderes
çukurluðunun batýsýnda yer alan Torbalý Ovasý'nda
yapýlmýþ jeomorfoloji çalýþmalarýndan en kapsamlýsý
"Maden Tetkik Arama 80008" nolu proje olmuþtur
(Bozbay ve ark. 1986). Bu çalýþmada Küçük Menderes Havzasý'nýn orta ve batý bölümünün yapýsal
birimleri üzerinde durulmuþ ve alüvyal jeomorfoloji
konusunda, Torbalý Ovasý'ndaki aktüel göl ve
bataklýklarýn konumu ile tasvirsel özellikler
vurgulanmýþtýr (Bozbay ve ark. 1986). Çalýþmalarda
belirtilen Belevi Boðazý'nýn açýlmasý ve morfolojik
geliþimi ile ilgili bilgiler günümüzde dahi henüz
yeterince güvenilir verilere dayanmamaktadýr. Buna
karþýn, Torbalý Ovasý'nýn alüvyal geliþiminin Belevi
boðazýnýn açýlmasýndan sonra Küçük Menderes'in
kaide seviyesine göre olduðu ifade edilebilir
(Koçman 1989, Gökçen ve ark. 1990, Kayan 1999).
Bozbay ve ark. (1986) yaptýklarý çalýþmada ova
yüzeyi daha çok aktüel geliþim açýsýndan ele alýnmýþ,
alüvyon katmanlarýnýn Holosen öncesinden
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baþlayarak deðerlendirilmesi yapýlmamýþ ve bu
nedenle de alüvyal jeomorfoloji konusundaki veriler
tatmin edici olmamýþtýr. Çalýþmamýzda ise bölgenin
jeomorfolojisi üzerinde ayrýntý ile durmak yerine
alüvyal geliþimin gerçekleþtiði Holosen dönemine
ait katmanlardaki göl, bataklýk, akarsu sedimanlarý ve
ortamlarý incelenmiþ ve tüm araþtýrmalar D.S.Ý.
sondajlarý ve örnekleri alýnan özel sondajlarýn
verilerine dayanarak yapýlmýþtýr. Alandaki diðer bir
araþtýrma Küçük Menderes Havzasýnýn arazi
kullanýmýný ele almaktadýr (Gözenç 1978). Çalýþmada, alüvyal örtünün yüzeyindeki eðim deðerleri
incelenmiþ ve aktüel yüzeyin rölyef analizi yapýlmýþtýr. Ancak bu analiz alüvyal geliþimi açýklamak
için yeterli görülmemektedir. Kayan (1988)'ýn Efes
antik kenti yakýn çevresinde ve delta ovasýnda yaptýðý
araþtýrmalarda Holosen ve Geç Holosen deniz
seviyesi deðiþmelerine ait önemli verilere ulaþýlmýþtýr. Bu bilgiler Torbalý Ovasý için de önemlidir.
Bilindiði gibi deniz seviyesi temel kaide seviyesi
olup, tüm alüvyal þekillenmeyi denetlemektedir.
Nitekim Metropolis antik kentinin yamaçlara
kurulu olmasýyla Efes antik kenti çevresindeki doðal
çevre deðiþmeleri arasýnda bir iliþki bulunmaktadýr.
Deniz seviyesi son 6000 yýlda hýzla yükselerek
günümüzdeki seviyeye ulaþmýþ ve bu kez Küçük
Menderes iç kesimlere Belevi Boðazý kuzeyine
doðru sokulan sýð denizi hýzla doldurmuþtur
(Gökçen ve ark. 1990, Kayan 1999). Diðer bir deðiþle son 6000 yýlda Efes-Metropolis antik kentleri ve
yakýn çevresinde doðal çevre hýzla deðiþmiþ ve bunu
deniz seviyesi kontrol etmiþtir. Bu süreç içinde eþ
zamanlý olarak Torbalý Taþkýn Ovasý geliþmiþtir.
Þüphesiz tüm bu deðiþikliklerin temel kaynaðý
olarak iklim görülmektedir. Nitekim tüm bu
paleocoðrafik koþullarýn Anadolu'nun Erken ve Geç
Holosen boyunca etkisinde kaldýðý iklim deðiþmelerinin kontrolünde olduðu ifade edilmektedir
(Atalay 1988). Yapýlan çalýþmalarda denizin Belevi
Boðazý'na güneyden hafifçe sokulduðu ifade edilmiþ
ancak boðaz'ýn kuzeyine kadar sokulup sokulmadýðý
konusunda kesin veriler elde edilememiþtir. Bu
durum ancak, Boðaz boyunca yapýlacak seri
sondajlarla anlaþýlabilecektir. Çalýþmamýzda, bu
aþamada, bölgede yapýlmýþ çalýþmalardan farklý
olarak, öncelikle Torbalý Ovasý'ndaki sondaj örneklerini deðerlendirerek hangi ortamlarý yansýttýklarý tespit edilmiþtir. Böylece Torbalý Ovasý'nýn
kuzeyinin Fetrek ve Pancar Ovalarý olarak ayrýlan iki
bölümünde birbirinden farklý birim ve sedimanlara
ulaþýlmýþtýr. Aþaðýdaki bölümde yapýlan deðerlendirmelerde bu özellikler vurgulanmakta ve Holosen
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öncesi dolgulardan günümüze deðin deðiþen
ortamlar karþýlaþtýrýlarak ele alýnmaktadýr. Ancak
alanýn paleocoðrafya haritalarýnýn hazýrlanmasý
oldukça uzun soluklu bir çalýþmayý gerektirmekte
olup, bunun için henüz yeterli veri ve tarihlendirme
de bulunmamaktadýr. Bu nedenle ortamlar ve
bulunduklarý alanlarýn çok genel hatlarýyla paleocoðrafya haritalarý çizilmiþ, sondaj profilleri ve kesit
üzerinde deðerlendirme yapýlmýþtýr.
Torbalý Ovasý'nýn Kuzey Kesiminin (FetrekPancar) Sondajlarý, Bulgularý ve Deðerlendirilmesi
Torbalý Ovasý, sondaj verilerine dayanarak kuzey
ve güney kesimler olarak iki bölümde ele alýnmýþtýr.
Bu ayýrým, her iki kesimin birbirinden farklý
geliþimlerini vurgulamak amacýyla tercih edilmiþtir.
Torbalý Ovasý'nýn kuzeyi ise Fetrek ve Pancar
Ovalarý þeklinde ikiye ayrýlarak deðerlendirilmiþtir.
Fetrek Ovasý Sondajlarý
Torbalý Ovasý'nýn güneyi ve kuzeyi birbirinden
farklý jeolojik birimleri geçerek bu alanlara ulaþan
akarsular tarafýndan doldurulmuþ ve birbirinden
farklý zemin özellikleri kazanarak þekillenmiþtir.
Cellat Gölü kuzeyi ve kuzeybatýsý Fetrek Çayý'nýn
getirdiði sedimanlarla þekillenen bir alüvyal alan
olmuþtur. Badem Gediði Tepe ve Belevi Boðazý
arasýnda alýnýn kesitte Torbalý çevresindeki D.S.Ý.
sondajlarýnýn daha kaba tane boyutunda olduklarý ve
çok farklý litolojik birimlere ait sedimanlarý
içerdikleri dikkati çekmektedir (Þekil 1, 3, 4). D.S.Ý.
73 ve 90 nolu sondajlarda yüzeyden 10 m derine
kadar olan üst bölümde Fetrek çayýnýn taþkýn
sedimanlarýna ulaþýlmýþtýr. Kaba kumlu küçük çakýllý
bu bölümün altýnda 10-20 m'ler arasýnda büyük
çakýllý kumlu gevþek akarsu sedimanlarýna
geçilmektedir. 20 m'nin altýnda kalan bölümde ise
her iki sondajda da kýzýlýmsý kahve renkli kaba
kumlu çakýllý sert çamura geçilmektedir. Bu iki
sondajýn yakýn çevresinde, yamaçlara yakýn
bölümlerde gözlenen etek dolgularý ile sondajlardaki
bu çamurlar arasýnda benzerlik olduðu görülmektedir. Hem sondajdan hem de yamaçlardan alýnan
sedimanlar üzerinde yapýlan laboratuar analizlerinde
her iki sediman örneðinin fiziksel açýdan benzerlik
gösterdiði tesbit edilmiþtir. Tane boyu analizleri
birbirine yakýn sonuçlar vermiþtir. Bu durumda,
sondajlardaki benzer sedimanlar, Holosen
öncesinde etekten ovaya doðru uzanan kýzýlýmsý
kahve renkli dolgularýn muhtemelen, Torbalý'ya
kadar uzandýðýný iþaret etmektedir. Nitekim Bozbay
ve arkadaþlarý ile Gözenç çalýþmalarýnda Cumaovasý'ndan Torbalý'ya doðru bu dolgularý tanýmlamýþlardýr (Gözenç 1978, Bozbay ve ark. 1986).
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Jeologlar genel bir yaklaþýmla bu sedimanlarýn
Pliyosen'e ait olduðunu ifade etmektedirler. Oysa
coðrafi açýdan, bu dolgularý kesin olarak Pliyosen ya
da Pleistosen þeklinde ayýrmak için yeterince net
veri bulunmamaktadýr. Bu nedenle bu dolgularý,
Kayan (1999)'ýn ifade ettiði gibi, Plio-Kuaterner
olarak daha geniþ bir çerçevede deðerlendirmenin
coðrafi açýdan uygun olacaðýný düþünmekteyiz. Ýfade
edilen bu temel dolgunun üzerinde ise günümüze
kadar birçok taþkýnla bu bölümü dolduran Fetrek
Çayý sedimanlarý yer almaktadýr (Þekil 3).
Pancar Ovasý Sondajlarý
Badem Gediði Tepesi'nin batýsý Küçük Menderes
Havzasý ile Tahtalý Çayý Havzasýný birbirinden
ayýrmaktadýr. Yeraltý sularý bakýmýndan zengin olan
Tahtalý Havzasý Badem Gediði Tepesi batýsýnda,
Pancar kasabasýnýn batýsý boyunca Küçük Menderes
havzasýndan ayrýlmaktadýr. Badem Gediði Tepesi'nin
batý bölümü Torbalý Ovasý'ndan farklý özelliklere
sahip olduðu için Pancar Ovasý adýyla ayrý bir
bölümde ele alýnmaktadýr. Tepenin batýsýnda
Kaplancýk ve Hasan Gölleri, Cellat Gölünde olduðu
gibi 1960 sonrasý açýlan kurutma kanallarý ile hýzla
ortadan kalkmýþlardýr (Gözenç 1978). Bu iki gölün
bulunduðu mevkide yapýlan D.S.Ý. 88, 89, 90 nolu
sondajlarda yüzeydeki 20-30 cm'lik topraðýn altýnda
15 m derinliðe kadar gölsel çamur katmaný
geçilmiþtir. Bunun altýnda ise Torbalý Ovasý ve
çevresini Holosen öncesinde kaplayan kýrmýzýmsý
kahve renkli, sert çamurlu sedimanlara ulaþýlmýþtýr.
Yapýlan diðer çalýþmalarda bu sedimanlarýn PlioKuaternere (Koçman 1989, Kayan 1999) ait olduðu
ifade edilmiþtir. Bunun yanýnda dolgularýn Ýzmir
güneyinde Miyosen sedimanlarý üzerinde geniþ
alanlarda gözlenebildiði ifade edilmektedir (Kayan
2004).
Badem Gediði Tepesi, Menderes Masifi'nin
Paleozoik ve daha yaþlý metamorfik kayaçlarý ile
Mesozoik ve Miyosen'e ait kayaçlarýn dokunaðýnda
geliþen tektonik lineasyonun üzerinde bulunmaktadýr (Bozbay ve ark. 1986). Bu nedenle, badem
gediði tepenin eteklerindeki lineasyonlarda kireçtaþlarýnda düdenler geliþmiþtir. Kurutma kanallarýnýn yapýmýndan önce düdenler, tepenin batýsýndaki
göllerin su seviyesini kontrol eden unsurlar olarak
belirmektedir. Düdenlerin içinde tespit edilen gölsel
çamurlar bu yaklaþýmý doðrulamaktadýr. Badem
Gediði Tepesi batýsýnda kalan Kaplancýk, Hasan,
Kürt Bucaðý ve Pancar Gölleri, Küçük Menderes
Havzasý'nýn en batýsýnda kalan ve Tahtalý Havzasý'ndan silik bir su bölümüyle ayrýlan Pancar
Ovasý'nýn alüvyal geliþimi açýsýndan önemli bir
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göstergedir.
Kuzey Torbalý Ovasý'nýn Alüvyal Birimleri
ve Geliþimi (Fetrek ve Pancar Ovalarý)
Sondaj verilerine dayanarak Fetrek ve Pancar
Ovalarý þeklinde ikiye ayrýlan Torbalý Ovasý'nýn
kuzey kesiminde, her iki ovadaki alüvyon katmanlarý
incelendiðinde
Holosen
öncesi
temelden
günümüzdeki ova yüzeyine kadar üç temel birim
ayrýlmýþtýr. Bunlar Holosen öncesi temel dolgular,
göl ve bataklýk dolgularý, Fetrek Çayý'nýn taþkýn
dolgularýdýr.
Torbalý ve Pancar ovalarýnda Holosen öncesi dolgularýn daðýlýþý Küçük Menderes Vadisi'nin
jeomorfolojisi için dikkate deðer sonuçlar vermiþtir.
Pancar ve Fetrek Ovalarý'ndaki sondajlarda her iki
ovanýn orta bölümünde 20-25 m derinlikte ulaþýlan
Holosen öncesi temel dolgular ovayý çevreleyen
yükseltilerin etek bölümlerinde yüzeye çýkmaktadýr.
Buna göre, tüm yamaçlar boyunca kýrmýzýmsý kahve
renkli sert bir çamur niteliðinde gözlenen bu temel
dolgular hafif bir eðimle ovalarýn ortasýna kadar
ulaþmaktadýr. Dolgular Holosen öncesinde Pancar
ve Fetrek Ovalarý'ný kaplayan yüzeyi temsil
etmektedir (Kayan 1999) (Þekil 3, 4).
Pancar ovasý güneyinde karasal dolgularýn
üzerine göl sedimanlarý gelmektedir. Bu dolgular,
Pancar, Kaplancýk, Hasan ve Kürt Bucaðý Gölü
mevkilerinde Holosen boyunca var olan göllere
aittirler. Göller, Pancar ovasýnýn güneyinde toplanmýþtýr. Bunun nedeni ovanýn doðusu akarsular
tarafýndan daha hýzlý doldurulurken, batýdaki zayýf
derelerin kireçtaþlarý üzerinden daha az fiziksel
malzeme taþýmalarýdýr. Bu durumda ova güneyi
kuzeyine göre çukurda kalmýþtýr. Taban suyunun
yüksek olduðu güneyde göller var olmuþtur. Fetrek
ve Pancar Ovalarý'nda göl-bataklýk dolgularýnýn
üzeri Fetrek Çayý ve kollarýnýn taþkýn sedimanlarý ile
örtülmüþ ve geniþ bir taþkýn ovasý oluþmuþtur.
Ovanýn batýsýnda kalan göller taþkýnlarýn ulaþamadýðý alanlarda belirginleþen çukurluklarda diðer
ova göllerinde olduðu gibi 1960 yýlýna kadar varlýðýný
sürdürmüþtür. Daha sonraki tarihlerde bu alanlar
tarým arazileri olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Günümüzde, kurutma kananlarýna raðmen, bol
yaðýþlý bir periyodun arkasýndan bu alanlarda küçük
bataklýklarýn oluþtuðu görülmektedir.
Torbalý Ovasý'nýn Güney Kesiminin
Sondajlarý, Bulgularý ve Deðerlendirilmesi
Torbalý çevresinde gözlenen bu özelliklerden
farklý olarak Cellat Gölü doðusu ve güneyi Küçük
Menderes Nehri'nin taþýdýðý sedimanlarla dolmuþ
ve geniþçe bir ova düzlüðü oluþmuþtur. Küçük
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Menderes Irmaðý, Menderes masifine ait bol mikalý
þist ve gnays yamaçlardan taþýdýðý sedimanlarla
kalýnlýðý 100 m'yi bulan bir dolgu meydana
getirmiþtir. Bu nedenle Cellat Gölü doðusu ve
güneyi daha çok siltli taþkýn sedimanlarýyla dolarak
þekillenmiþtir. Bu bölümde gevþek bol mikalý
sedimanlar yüzeyden derine doðru metrelerce çok
büyük deðiþiklikler göstermemektedir. Ancak 65,
66, 67, 68, 77 ve 78 nolu D.S.Ý. sondajlarýnda 10-15.
m'ler arasýnda sedimanlarýn tane boyu özellikleri,
rengi ve dokusu hýzla deðiþmektedir. Bu metrelerde
grimsi-siyahýmsý kohesif çamurlara geçilmektedir
(Þekil 2, 3, 4). Siyahýmsý renkteki çamur katmanýnýn
da yüzey sedimanlarý gibi siltçe zengin olduðu
gözlemlenmiþtir. Buna karþýn özellikle 18-20 m'ler
arasýnda kil miktarý artmakta ve daha kohesif ve
organik katkýnýn arttýðý bir katmana geçilmektedir.
Bu katman içinde yer yer turbamsý tabakalar
bulunmaktadýr (Þekil 2). 65 nolu sondaj noktasýndan Belevi Boðazý'na doðru gidildikçe bu alandaki
özel sondajlarda, 10-15 m derinlikte daha kohesif
sert çamura geçilmektedir. Organik katkýnýn zengin
olduðu bu katman Belevi Boðazý otoyol kavþaðý
mevkiinde deniz-kýyý canlýlarýna ait buluntular
içermektedir. Buradaki sedimanlarda Cardium
kavkýlarý, lagün-azmak ortamýnda yaþayan bir takým
Foraminifer ve Ostracod'lar bulunmaktadýr. Bu
buluntular sadece Tulum yakýnýndaki 65 nolu
sondajda 16-18 m'lerde benzerlik göstermektedir.
Tulum sondajý sedimanlarýnda daha çok karasal
nitelikli canlýlarýn fosilleri tesbit edilmekte ancak
Belevi Boðazý sondajlarýnýn ayný seviyelerdeki
sedimanlarýyla benzerlik göstermektedir. 65, 66, 77
nolu sondajlarýn yüzey kodlarýnýn 12-14 m civarýnda
olduðu dikkate alýnýrsa 10-11 m kodundaki Belevi
Boðazý sondajlarýndaki belirtilen sedimanlarla
benzerliklerin çevre þartlarýnýn belirlenmesinde
önemli olduðu dikkati çekmektedir (Þekil 1). Her
iki bölgedeki sondajlarda ulaþýlan bu katmanlarýn
kotlarýnýn ayný olmasý bu alanlarý kaplayan bir su
ortamýnýn varlýðýný düþündürmektedir. Bu durumda, Tulum çevresindeki sondajlarda Holosen
transgresyonuyla iliþkili olabilecek sedimanlara
ulaþýldýðýný söylemek mümkündür. Özellikle Batý
Anadolu deltalarýnda genel olarak ova yüzeyinden
bugünkü deniz seviyesinin koduna inildiðinde deniz
ya da kýyý sedimanlarýna ulaþýldýðý gözlenmiþtir
(Kayan 1997, 1999). Ancak bu sedimanlar için
saðlýklý bir C14 tarihlemesi ve iyi bir kronostragrafik çalýþma yapýlmadýðý sürece katmanýn
kesinlikle Holosen kýyý ya da sýðý deniz ortamýna ait
olduðunu ayýrt etmek mümkün olmayacaktýr. Ancak
59
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Þekil 1. Torbalý Ovasý ve yakýn çevresinin jeolojik özellikleri ve sondaj yerleri.

bu sedimanlarýn denizel-lagüner-azmak ortamlarýna
ait mikro fosiller ve fiziksel unsurlar taþýdýklarý ve
eldeki verilere dayanarak bir deniz baðlantýsýnýn
Belevi Boðazý'ndan Tulum civarýna kadar ulaþtýðý
düþünülebilir. Yüzey kodlarýnýn 10-13 m arasýnda
bulunduðu bu bölümde ilk buluntu ve gözlemlere
dayanan böyle bir iddiayý kanýtlayabilmek için daha
çok sayýda ve hassas sondajlarýn yapýlmasýna ihtiyaç
bulunmaktadýr.
Siyahýmsý çamur katmanýn atlýnda 35-40 m
arasýnda tekrar karasal siltli sedimanlara geçilmektedir. Az sayýdaki ve ne derece güvenilir olduðu
tartýþýlabilecek sondajlara dayanarak, 10-12 ile 35 m
arasýndaki bu katmanýnýn tümünün denizel
olduðunu söylemenin doðru olmayacaðý kesindir.
60

Buna raðmen kalýn çamur katmanýnýn kendi içinde
çok farklýlýk göstermediði ve yer yer su ortamýnda
yaþayan türlere ait buluntular içerdiði dikkate
alýnýrsa genel bir yaklaþýmla Holosen baþlarýnda
Tulum-Saðlýk-Belevi çevresinde bir su ortamý
bulunduðunu söylemek mümkündür. Burada
sondajlarýn yüzey kodlarý ve buluntularý bu iliþkiyi
doðrulamaktadýr. Küçük Menderes Irmaðý'nýn
taþýdýðý siltli taþkýn sedimanlarý bu ortamý hýzla
doldurmuþtur. Böylece su ortamý giderek sýðlaþmýþ
ve Menderes Irmaðý'nýn taþýdýðý alüvyonlarla dolarak
ortadan kalkmýþtýr. Ancak, Cellat, Tulum ve Göllüce
Gölleri çevresine yeterince sediman gelmediði için
bu bölümler nispeten çukur kalmýþ ve Cumhuriyetin ilk yýllarýna kadar buralarda devamlý göller
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Þekil 2. Kaplancýk Gölü-Bademgediði Tepe-Belevi Boðazý (Torbalý Ovasý) kesiti, DSÝ sondajlarýnýn sadeleþtirilmiþ
loglarýnýn korelasyonu.

bulunmuþtur. Bunlar özellikle 1960 sonrasýnda
açýlan kurutma kanallarý ile sularý tahliye edilerek
kurutulmuþtur (Bozbay ve ark. 1986). Ovanýn taban
suyu seviyesini de düþüren bu kanallar sayesinde
güney Torbalý Ovasý'nda geniþ tarým arazileri
açýlmýþtýr (Gözenç 1978). Torbalý Ovasý ve Pancar
Ovasý'ndaki sondajlarýn sediman örnekleri üzerinde
yapýlan tane boyu analizlerinde, bu alanlardaki
sedimanlarýn tane boyu özelliklerinin birbirinden
farklý olduðu anlaþýlmýþtýr. Badem gediði tepe
batýsýndaki
sedimanlar,
Torbalý
Ovasý'nýn
kuzeyindeki Fetrek Çayý'na ait taþkýn dolgularýna
göre daha çok kil içermektedirler. Torbalý Ovasý'nýn
güneyi ise kuzeyine göre daha çok silt içermektedir
(Þekil 3). Bu farklýlýklarýn çevredeki kayaçlarýn
yapýsýna ve taþýnan alüvyal malzemenin fiziksel
özelliklerine baðlý olduðu, Bozbay ve ark. (1986)
tarafýndan da ifade edilmiþtir.
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Torbalý Ovasý'nýn Güney Kesiminin Alüvyal
Birimleri ve Geliþimi
Torbalý Ovasý'nýn güney ve güney doðusu,
kuzeyindeki Fetrek ve Pancar Ovalarý'ndan farklý bir
geliþime sahiptir. Torbalý Ovasý güneyi Küçük
Menderes Irmaðý'nýn alüvyonlarýyla dolarak
þekillenmiþtir (Þekil 2). Torbalý ovasýnýn güney kesiminin batý bölümünde Küçük Menderes Irmaðý'nýn
alüvyonlarýnýn ulaþmadýðý Saðlýk Köyü ve Yeniköy
arasýnda Cellat Gölü oluþmuþtur. Batý yamaçlardan
eteklere ulaþan derelerin zayýf olmasý ve
yamaçlardaki kireçtaþlarýndan taþýdýklarý fiziksel
malzemenin az olmasý bu bölümün doðudaki
Tulum-Çaybaþý çevresine göre çukur kalmasýna yol
açmýþtýr. Çukur alandaki sondajlarda göl sedimanlarý
20 m kalýnlýða ulaþmaktadýr.
Bu gölün güneydoðusunda kalan Tulum ve
Saðlýk Köyleri arasýnda Belevi Boðazý'na yaklaþtýkça
ovadaki alüvyon katmanlarýn yansýttýðý ortamlarýn
farklýlaþmaya baþladýðý dikkati çekmektedir. Subaþý,
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Þekil 3. Kaplancýk Gölü-Bademgediði Tepe-Belevi Boðazý kesiti (Torbalý/Ýzmir).

Þekil 4. Torbalý Ovasýnýn paleocoðrafyasý.

Tulum, Göllüce Köyleri ve Belevi Boðazý'nýn kuzey
kesimi civarýnda üç farklý ortamý temsil eden üç
birim dikkati çekmektedir (Þekil 3). Temelde 35 m
ve daha derindeki katmanlar Holosen öncesi ova
yüzeyini temsil etmektedir. Bunun üzerinde 12-15
m'lerde baþlayan ve 35 m derinliðe kadar devam
eden gölsel-sýð denizel-azmak (Su ortamý) ortam
sedimanlarýna ulaþýlmaktadýr. Yüzeye kadar 12-15
62

m'lik en üstteki katman ise Küçük Menderes taþkýn
ovasý sedimanlarýndan oluþmaktadýr. Günümüzde
bu bölümde Küçük Menderes Irmaðý'nýn taþkýn
ovasý bulunmaktadýr.
SONUÇ
Sonuç olarak Torbalý Ovasý'ndaki alüvyal geliþim
ovanýn kuzeyinde ve güneyinde farklý akarsularýn ve
yapýsal birimlerin kontrolünde olmuþtur. Bu
nedenle ova kuzey ve güney kesimleri olarak iki
bölümde deðerlendirilmiþtir. Her iki ovadaki
alüvyon katmanlarý incelendiðinde Holosen öncesi
temelden günümüzdeki ova yüzeyine kadar üç
temel birim ayrýlmýþtýr. Bu birimler, Torbalý
Ovasý'nýn kuzey ve güney kesimlerinde farklý coðrafi
çevre þartlarýnýn etkisi ile birbirinden farklý ortamlarý
yansýtmaktadýr. Torbalý Ovasý'nýn kuzey kesiminde
belirlenen birimler, Holosen öncesi temel dolgular,
göl-bataklýk dolgularý ve Fetrek Çayý'nýn taþkýn
dolgularýdýr (Þekil 3). Torbalý Ovasý'nýn güney
kesiminde, Subaþý, Tulum, Göllüce Köyleri ve
Belevi Boðazý'nýn kuzey kesimi civarýnda yine üç
farklý ortamý temsil eden üç birim dikkati çekmekte,
ancak dolgular kuzeydekilerden farklý ortamlarý
iþaret etmektedir. Temelde 35 m ve daha derinde
Holosen öncesi ova yüzeyine ait dolgular, üzerinde
gölsel-sýð denizel-azmak (su ortamý) ortam
sedimanlarý ve nihayetinde bugünkü ova yüzeyine
kadar Küçük Menderes Irmaðý'nýn taþkýn ovasý
sedimanlarý bulunmaktadýr (Þekil 3, 4). Torbalý
Ovasý'nýn kuzey kesiminde, temelde bulunan,
Holosen öncesine ait dolgularýn güney kesiminde
bulunmadýðý, bunun yerine, ayný dönemde taþkýn
ovasý þartlarýnýn var olduðu anlaþýlmaktadýr. Bunun
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yanýnda, kuzeyde bulunan gölsel ortamlarýn
özelliklerinin güneydeki gölsel sedimanlardan farklý
olduðu, özellikle Tulum-Belevi köyleri civarýnda
denizle baðlantýlý bir bataklýk-azmak sistemini
andýran sedimanlarýn bulunduðu belirlenmiþtir.
Oysa kuzeydeki göl ortamlarý tamamýyla tatlý su
þartlarýný yansýtmakta ve denizle baðlantýlarýnýn
bulunmadýðý anlaþýlmaktadýr. Taban suyu seviyesinin yüksek olduðu ve ovanýn göllerle ve bataklýklarla
kaplý olduðu antik dönemde, bundan etkilenen
yakýn çevredeki kültürlerinin yerleþimlerini
(Metropolis örneðinde olduðu gibi) yamaçlara ve
etek bölümlerine kurulduðu anlaþýlmaktadýr (Þekil 1
ve 4). Alanýn kapsamlý bir paleocoðrafya haritasýnýn
hazýrlanabilmesi için daha çok sayýda sondaja,
tarihlendirmeye ve analize ihtiyaç bulunmaktadýr.
Çalýþmanýn geliþtirilerek sürdürülmesi saðlandýðýnda, belirli dönemleri ifade eden haritalar
oluþturmak mümkün olacaktýr. Bu aþamada ancak
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çok genel hatlarýyla sade bir harita hazýrlanabilmiþtir
(Þekil 4). Kurutma kanallarýnýn açýlmaya baþladýðý
1960'tan günümüze Torbalý Ovasý'nýn taban suyu
seviyesinin hýzla düþmesi sonucunda bölgedeki
göller kuruyarak ortadan kalkmýþtýr. Daha önceleri
göllerle kaplý olan bu alanlarda, günümüzde, (Belevi
çevresi örneðinde gözlendiði gibi) zaman zaman su
birikebilmekte ve bataklýklar oluþabilmektedir.
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