
Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 33,15-29, Ağustos 1990
Geological Bulletin of Turkey, V. 33, 15-29, August 1990

Küçük Menderes delta kompleksi ve gelişiminde aktif
tektonizma etkileri

Küçük Menderes river delta complex and the effects of active tectonism
on it's development

SUNGU L. GÖKÇEN D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, îzmir
NİZAMETTİN KAZANCI A.ÜJeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara
DOĞAN YAŞAR D.E.Ü.Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir
NURAN GÖKÇEN D.E.Ü.Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir
EMEL BAYHAN H.ÜJeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

ÖZ: Küçük Menderes Delta Kompleksi (Pleyistosen-Güncel), Kuşadası körfezinde, üst üste depolanmış dört delta isti-
finden (Dİ-4) oluşmaktadır. Her istif üzerindekinden denizel tortullar veya bir aşınma yüzeyi ile ayrılır. Güncel Küçük
Menderes deltası (Dİ) bu kompleksin en genç üyesi olup, Geç Holosen'den beri ilerlemektedir. Sismik ve sondaj verile-
ri, del tay ik tortul kamalarını veren kıyı çizgisi değişmelerinin Güncel şelf kenarı ile mevcut kıyı arasında olduğunu
gösterir. Son büyük transgresyon Holosen'de olup kıyı bugünkünden 11 km kadar geriye çekilmiştir.

Delta kompleksi depolanma ile eş zamanlı ve genç faylarla kesilmiştir. Büyük ve diri faylar körfezin kuzey kesimin-
de daha belirgindir. Güncel deltanın su altı bölümü de kuzeybatıya doğru gelişmektedir. Bu ilişki grabenin (Küçük Men-
deres grabeni) kuzey kenarının daha aktif olduğunu ortaya koyar. Benzer durum, Pleyistosen-Holosen süresince, Grabe-
nin güney ve kuzey kenarlarının aralarla aktifleşerek delta depolanmasını kontrol ettiği ve tekçe delta istiflerinin
bazılarının güneybatıya, bazılarının da kuzeydoğuya doğru ilerlediği anlaşılmaktadır. Bu durum global deniz seviyesi
değişimleri yanında, aktif tektonizmamn da Küçük Menderes Delta Kompleksinin gelişmesini etkilediğini
açıklamaktadır.
ABSTRACT: Küçük Menderes River Delta Complex, which developed in a large graben (Küçük Menderes Graben)
through Pleistocene-Holocene time, consists of four, superimposed delta sequences (Dl=4) Each sequence was separated
by fine-grained, marine sediments and / or an erosion surface characterizing a sea transgression.
The recent Küçük Menderes river delta (Dl) with a large subaerial plain, the youngest member of the complex, has
prograded since Late Holocene. Core and seismic data, collected from the gulf of Kuşadası, display that sea-level chan-
ges were typical during the Pleistocene and Holocene time, and shoreline prograded up to Recent shelf-break (-130 m
water depth) three times at least, after abrupt transgression periods. The last waste sea transgression was in Late Holoce-
ne and sea water advanced towards the east, up to 11 km.

The delta complex was disturbed by many synsedimentary and post-sedimentary fractures, which are mostly down-
faults. The active and relatively bigger ones are observed in the northern part of the gulf. Submarine sector, particularly
prodelta areas of the recent delta (Dl) has been growing towards the same direction, however the formers, apparently,D3
and D4 sequences, developed mostly in southern side of the Kuşadası gulf occupying the Küçük Menderes graben. This
recognised relation presents that active graben tectonism importantly affected the deltaic deposition, in addition to glo-
bal sea-level changes.

GİRİŞ Coleman ve Robertz, 1988). Yıkıcı faktörler delta fa-
Delta kompleksi, aynı akarsu ile oluşturulmuş üst siyeslerini çeşitlendiren, delta ilerlemesini yavaşlatan ve

üste gelişen delta istifleri olup, duraysız havza kenar- bazan deltayı boğan tesirlerdir. Tersine yapıcı faktörler
larınm tipik tortullarıdır. Oluşumlarına tesir eden delta ilerlemesini hızlandırır ve çoğu kez ideal bir regre-
faktörler "yıkıcı" ve "yapıcı" olmak üzere iki genel sif oluşumuna yol açar. Bunlar arasında aktif tektoniz-
grupta toplanır (Elliott, 1978; Coleman ve Prior, 1982; manın özel bir yeri vardır ve bazı hallerde delta ilerleme-
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sini hızlandırdığı gibi, bazan da tersine işler. Aktif tek-
tonizma su seviyesi değişimlerini, özellikle de taban
topografyasını kontrol ederek delta geometrisini etkile-
mektedir (Leeder ve#Gowthorpe, 1987; Leeder ve
dig., 1988). Hatta bazı küçük graben ve yarı-
grabenlerdeki delta komplekslerinin tekçe üyeleri
doğrudan aktif tektonizma dönemlerini temsil edebil-
mektedir (Nemec ve Steel, 1<?88; Colella ve Prior,
1990). Büyük boyutlu denizel deltalarda ise tektoniz-

jnanın etkileri ancak delta fasiyeslerinin yorumuna bağlı
kalmaktadır. Özellikle Kuvaterner yaşlı deltalarda bu
durum vardır. Çünkü deniz seviyesi" değişimleri dünya
ölçeğindedir ve buzul dönemleri nedeniyle deltalardaki
tektonik tesirler maskelenmiştir.

Bu yazıda incelenecek olan Küçük Menderes Delta
Kompleksi, aktif tektonizmanın delta gelişimine etkile-
rini ortaya koyan güzel bir örnektir ve güncel deltanın
adıyla tanınmaktadır.

Güncel Küçük Menderes deltası, kompleksin en genç
üyesi olup, Küçük Menderes grabeninin batı ucunda
büyümektedir (Şekil İA). Deltayı oluşturan akarsuyun
(K.Menderes nehri) ana kolları ile boşaldığı Kuşadası
körfezinin eş derinlik haritası şekil l'de verilmiştir. Bu
güncel deltanın, aynı akarsuyun oluşturduğu eski delta
kamalarını örttüğü önceki çalışmalarda da ortaya konul-
muştur (Aksu ve Piper, 1983; Aksu ve diğ.,1987;
1990).

Bu çalışmanın esas materyalini deltanın sualtı
bölümlerinden alınan sismik kayıtlar ve karot örnekleri
teşkil eder. Jeofizik incelemeler D.E.Ü. Deniz Bilimleri
ve Teknoloji Enstitüsünün R/V K.Piri Reis gemisiyle
1987 yazında, kıyı şeridinden açıkta 150 km2'lik bir
alanda yapılmıştır (Şekil 2). Bu alanda yaklaşık 60 km
uzunluğunda sismik yansjma kayıtları ve 15 ayrı nokta-
dan gravite^ sondajı ile örnekler alınmıştır. Sismik ince-
lemeler için enerji kaynağı olarak 40 inch-^lük hava ta-
bancası kullanılmış ve kayıtlar 3,5 kHz olarak
yapılmıştır. Karotlar Benthos gravite örnekleyicisi ile
toplanmış ve klasik sedimantoloji yöntemleri ile ince-
lenmiştir. Tortulların mineralojik bileşim incelemesi,
ayrıntıları Yaşar (1989)'da verilen yöntemle hazırlanmış
ince kesitler üzerinde yapılmıştır.

GÜNCEL ORTAM ve DEPOLANMA
ŞARTLARI

Küçük Menderes deltasının oluşumuna tesir eden
güncel ortam özellikleri aşağıdaki gibidir.
Küçük Menderes Nehri

Küçük Menderes Delta Kompleksini oluşturan 150
km uzunluğundaki bu nehrin etkili drenaj/yağış alanı
3255 km2 olup, akaçlanan alanda büyük oranda Mende-
res Masifinin kayaçları bulunmaktadır. Nehrin büyük
kollan yoktur (Şekil IB). Yukarı ve orta yatakta örgülü,

Şekil 1. Çalışma alanının yeri (A), Küçük Mende-
res nehrinin drenaj alanı (B) ve Kuşadası

, körfezinin batımetrik haritası (C).
Figure 1. Location of the study area (A), drainage

area and main branches of Küçük Menderes
river,' and bathymétrie map of the Gulf of
Kuşadası (C).

aşağı yatakta (yaklaşık 20 km) menderesli olarak akar.
Selçuk-izmir karayolunun 3. km'sindeki demiryolu
köprüsünün ayağındaki Elektrik İşleri Etüd İdaresi'ne ait
601 nolu gözlem istasyonundan (Şekil IB) alman
ölçümlere göre, akarsuyun rejimi çok değişiktir. 1952-
1986 arasında ortalama akım 13,9 m3 / sn olmasına
karşılık, 1986 ortalama akımı 7,1 m3 / sn'dir
(EİEİ,1990). 1972-84 arasında ortalama akım 14,5 m 3 /
sn, taşıdığı ortalama tortul yük ise 13 kg/sn olup bunun
% 89 kadarı askı yüklerdir (EÎEİ,1987'den hesap-
lanmıştır). Gözlem süresi içinde en fazla yatak yükü
Mart-Mayıs aylarında taşınırken, Temmuz-Ekim
arasında yatak yükü bulunmadığı ve bu aylarda bazı
yıllar akımın durduğu gözlenmiştir. 1934'de inşa edilen
büyük drenaj kanalı nehri kuzey ve güney kol olarak
ikiye bölmüş (Şekil3), ve son yıllarda artan sulama ka-
nalları nehri tortul ve akım rejimini büyük ölçüde
değiştirmiştir. Halen nehir suları bu iki koldan ayrı ayrı
denize ulaşmaktadır.

Bugünkü tortul yükün azlığına karşılık, Küçük Men-
deres nehrinin oluşturduğu büyük bir deltası vardır ve
drenaj alanı / delta düzlüğü oranına göre, hiç olmazsa
1934 öncesi, fazla yük taşıyan nehirler (Coleman ve Ro-
berts, 1988) grubuna girmektedir.
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Şekil 2. Çalışmada kullanılan sondajların ve sismik
profillerin yerleri

Figure 2. Location of cores and seismic profiles used
in this study.

Kuşadası Körfezi
Küçük Menderes Delta Kompleksinin yerleştiği

Kuşadası körfezi genelde Ege Denizi'nin oseonografik
yapısına sahip olmakla beraber bazı bölgesel özellikler
de sunar. Tuzluluk ortalaması % 038 olup, nehir
boşalım ağzında % 020 ye düşer. Yüzey su sıcaklığı 15-

23 °C arasında değişir. Gel-git ile su seviyesi değişimi
çok belirgin olmayıp, 15-60 cm arasında, ortalama 20
cm'dir. Rüzgâr yönleri değişiktir. Kış aylarında KD
yönlü rüzgârlar, yaz aylarında ise güneybatı ve batı
yönünden gelenler etkilidir. Yıllık ortalama dalga
yüksekliği 0.6 m, boyu 150 m kadar, fırtınalı
dönemlerde ise 3 m yüksekliğe ve 50 m dalga boyuna
ulaşabilir (Aksu ve diğ., 1987). Körfezde önemli gelgit
ve âip akıntıları tespit edilmemiştir. Halihazırda dalga-
egemen bir kıyı çizgisine sahiptir. Düzenli ve düz bir
taban topografyası vardır (Şekil 1C).
Küçük Menderes Deltası

Güncel Küçük Menderes deltası, aynı isimli graben
içine yerleşmiştir (Şekil 1, 3). Şu anda Gallway (1975)
sınıflandırmasına göre dalga-egemen delta olarak ilerle-
mektedir. Yaklaşık olarak 50 km 2 su dışı, 45 km 2 kadar
su içi alanı vardır.

Deltanın su dışı bölümünün morfolojik durumu
şekil 3'de gösterilmiştir. Karaya doğru sınırı, nehrin
yapay bir kanalla (1934) ikiye ayrıldığı kesimden başlar.
Hem nehir ve hem de kanal eski delta düzlüğü ve taşkın
ovası tortulları üzerinde akar (Erinç, 1955). Kanalın ku-
zeyindeki alan (delta düzlüğü) büyük ölçüde göller ve ba-
taklıklar ile kaplıdır (ŞekiB). Bunlardan Elaman gölü/
bataklığı eski bir kıyı lagününü temsil eder (Erinç,
1955; Bozbay ve diğ.,1986). Yörenin deniz seviyesinden
yüksekliği bazı yerlerde 0.5 m'ye kadar düşmekte ve bu
nedenle bataklık alanlar zaman zaman genişlemektedir.

ÖZELLİK

Akarsu drenaj alam / yağış alanı 1

K. Menderes nehri su başalımı1

(1952 - 86 arası ortalaması)

(1972 - 84 arası ortalaması)

Taşman tortul yük (1972-84 arası ortalama)1

Boşalım ağzında asıltı yükü2

Boşalım ağzından 50 m açıkta-^

ışık geçirgenliği (gözlem diski/secchi disc)

Nehir boşalım ağzında-^ akıntı hızı

Delta su dışı alanı^

Delta sualtı alanı^

Delta ilerleme hızı (1969-1990)3

ÖLÇÜ/MİKTAR/AR ALIK

3255 km 2

13,9 m3/sn

14,5 mJ/sn

13 kg/sn

550 ppm

1 m

75 cm/sn

50 km 2

45 km 2

0.2 m/yıl

1) EİEİ -1987 ve 1990'dan hesaplama
2) DSİ ve Seyir - Hidrografı Dairesi Başkanlığının gözlem istasyonundan
3) Yazarların gözlemi
4) Aksu ve diğ. 1990 Şekil 22'den hesaplama
5) Erinç 1955'den

Çizelge 1. Güncel Küçük Menderes deltasının rejim özellikleri
Table I. Regime characteristics of the active Küçük Menderes river delta.
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Şekil 3. Güncel Küçük Menderes deltasının karasal
bölümünün Jeomorjolojisi (Kraft ve dig.,
1981'den değiştirilerek).

Figure 3. Geomorphological map of subaerial sector
of the recent Küçük Menderes river delta
(modified from Kraft et al., 1981).

Yapay kanalın güneyinde asıl nehir menderesli olarak
akar ve küçük akmaz gölleri ile bırakılmış menderes ka-
nalları gözlenir (Şekil 3). Akgöl bu tür bir akmaz gölü
(ox-bow lake) temsil eder ve deniz seviyesinden 40 cm
kadar aşağıdadır (Şekil 3).

Yerleşim ve tarımsal faaliyetler delta düzlüğünü
büyük ölçüde tahrip etmiştir. Eski gözlemler (Shindler
1904, Kraft ve diğ. 1977 ve 1981'de), bugünkü kıyı
çizgisinden 1.5 km kadar geriye bir alanda kıyı kordon-
ları/kumsal sırtları ve kumulların bulunduğunu belirt-
mektedir. Kumsal sırtları (beach ridges) kıyıya paralel
olup bazılarının yüksekliği 1 metreyi geçmektedir (Dar-
kot, 1938; Eisma, 1962). Kumsal sırtları/kıyı kordon-
ları eksi ağız barlarının dalgalarla işlenmiş ürünleridir.
Bunlar tipik olarak dalga-egemen kıyı çizgisini ve bura-
lardaki deltayik oluşumu temsil ederler (Elliott, 1978).
Buna karşılık, delta düzlüğü kenarında bulunan Efes ve
Artemiz klasik şehirlerindeki (Şekil 3) kazı ve temizle-
me çalışmalarında kıyı kordonlarına rastlanmamıştır
(Kraft ve diğ.,1977). Bunun anlamı; Küçük Menderes
deltasının daha önce akarsu-egemen olarak ilerlerken,
yaklaşık MS 300'den itibaren dalga-egemen hale
dönüştüğüdür. Bu durum nehir yükünün azalmasına
bağlanabilir ve fakat Akdeniz'in pek çok güncel del-
tasında bu rejim değişikliği tespit edilmektedir (örn.
Oomkens, 1970; El Sohby ve diğ.,1988). Özetle, delta
ilerleme hızı zaman içinde yavaşlamaktadır (Çizelge 1).

Delta kökenli eski kumsal sırtları yaklaşık 4.5-5
km'lik bir uzanım içinde görülür (Şekil 3). Bu durum,
dalga tesirleriyle birlikte, nehir ağzının yanal yönde yer
değiştirdiğini de göstermektedir. Nehrin terkettiği yerde
dalgalar tortulları işleyerek geniş plajlı kıyıları
oluşturmuştur.

Halihazırda, boşalımı zaten az olan nehir sularının
iki kola ayrılması ve çok az yatak yükü getirilmesi delta
oluşum hızını düşürmüştür (max. 0.5 m/yıl, ortalama
0.2 m/yıl). Dalga-egemen dönemlerde (son 1600 yıl) bu
hızın yaklaşık 1 m/yıl, daha önceki akarsu egemen
dönemde ise 2.5 m/yıi kadar olduğu hesaplanmaktadır
(Çizelge 1).

Güncel deltanın sualtı bölümü sınırlı bir alan kaplar
(yaklaşık 45 km2). Sualtı platformunun derinliği 0-10
m olup, yaklaşık 250 m genişlikte ve 1250 m uzunluk-
tadır. Bu dar platforma karşılık -60 m derinliğe kadar
(Şekil İC) uzanan delta ilerisi (prodelta) alanı olduğu
sismik yansıma ve karot örneklerinden anlaşılmaktadır.
Delta önü nispeten fazla ve fakat delta ilerisi az eğimli,
düzenli bir topografyaya sahiptir (Şekil İC).
SİSMİK STRATİGRAFİ

Bu çalışmada kullanılan sismik kesitlerin uzunluğu
60 km kadardır ve başlıca dört boyuna, üç enine hattan
oluşur (Şekil 2). Sismik yansımaların yorumu Mitchum
ve diğ.(1977)fde verilen esaslara göre yapılmıştır.

İncelenen kesitlerde, Küçük Menderes delta komplek-
sinin birbiri üzerine gelmiş en az dört delta istifinden
oluştuğu görülmektedir (Şekil 4-7). Ayrı bir delta
gelişim evresini temsil eden her istif(D) üzerindekinden
geniş yayılımlı transgresif tortullar veya aşınma
yüzeyleriyle ayrılır (Şekil 4-7). Transgresif tortullar yer
yer oldukça kalın ve sismik kesitlerde yatay-paralel
yansımalarla belirginleşirler. Deltayik kompleksin kesit-
lere yansımış kalınlığı havza yönünde artar ve yaklaşık -
70 ile -100 m batımetrik derinlikler arasında en kalın
olduğu gözlenir.

Üstten itibaren ilk iki istife ait (Dİ ve D2) sismik
yansımaların çok açık olmasına rağmen son ikisi (D3 ve
D4)'nin yansımaları oldukça gölgelenmiştir (Şekil 4-7)
ve bu nedenle aşağıda D3 ve D4 beraber
değerlendirilmiştir (Sismik yansımalarda eğik ve kesil-
miş kayıtların, deltayik tortulları; delta istifinin klino-
temlerini temsil ettiği kabul edilmiştir).
Birinci İstif (Dİ)

Sismik kesitlerde en üstte görülen istiftir (Şekil 4-
7). Kalın denizel tortullar üzerine yerleşmiştir. İstif
kalınlığı alttakilere nispetle azdır ve açık deniz yönünde
hızla incelir. Bu seviyedeki sismik yansımalar karaya
yakın kesimlerde eğimli, açık deniz yönünde ise yataya
yakınlaşmaktadır. Kıyıdan itibaren yaklaşık 10. km'den
sonra bütünüyle incelir ve yataya yansımalarla temsil
edilir. Aynı şekilde, Kuşadası körfezinin kuzey yarısında
istif kalınlığı güney kesimlere göre daha fazladır (Şekil
4-7).

Bu sismik seviyeye, deltayik kompleksin en genç
üyesi olan Dİ istifine karşılık gelir, büyük olasılıkla
Holosen/Güncel deltanın su altı kesimlerini temsil et-
mektedir. Yansımaların yataya dönüştüğü alanlarda del-
tayik depolanma son bulmuştur.
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Şekil 4. GH sismik kesiti ve yorumu Figure 4. Seismic profile GH and its interpretation

Şekil 5. LM sismik kesiti ve yorumu Figure 5. Seismic profile LM and its interpretation

İkinci İstif (D2)
Kompleksin en iyi gelişmiş ve kayıtlarda klinotem-

lerin çok belirgin şekilde görüldüğü seviyedir (Şekil 4-
7). Bu günkü kıyı çizgisinden şelf kenarına kadar uzanır
ve -80. m ile -110. m arası en kalın bulunduğu yerlerdir
(Şekil 4,6).Geniş bir aşınma yüzeyinin ayırdığı iki alt
seviye/istiften (D2a ve D2b) oluşmaktadır (Şekil 4-3).
Her bir alt istifte klinotemlerin süreksizliği ve farklı açı
değerleri tipiktir. Bunlardan üstteki d2a alt istifi, Aksu
ve diğ. (1987)fnin 3 no'lu delta lobuna, D2b de aynı ya-
zarların 2 no'lu delta lobuna karşılık gelebilir.

İki alt istifin (D2a, D2b) gelişimleri birbirine uyum-
lu değildir. Bunlar, muhtemelen çok hızlı bir kıyı gerile-
mesi ile ayrılmış delta istifini (D2) temsil ederler ve
fakat ayrılmadan sonra depolanma farklı doğrultularda

yoğunlaşmıştır. Üstteki D2a istifi Gh kesitinde en
kalın, Pn kesitinde ise çok incedir. Tersine alttaki D2b
istifi ise PN kesitinde çok tipik iken GH kesitinde
gözlenmemektedir (Şekil 4-7). Bu ilişki D2 istifinin,
önce güneybatıya doğru ilerleyen bir delta lobu teşkil
etmiş iken (D2b), ani bir sübsidans sonrasında, kuzey-
batıya ilerleyen bir delta lobu (D2a) olarak çökeldiğini
göstermektedir. İkisi arasında yalnızca aşınma yüzeyinin
bulunuşu deniz tabanı çöküşünün hızlı oluşuna
bağlanabilir. Bu tür istiflenme şekli graben kontrollü
göllerde tipiktir (Kazancı, 1988).

Her iki alt istifte de, yüksek su seviyesi (high stand)
ve hızlı şelf kenarı değişmelerini gösteren birçok tortul
kaması bulunmaktadır (Şekil 4,5). Ancak bunların yanal
ilişkilerini kontrol etmek mümkün olmamıştır. AB ke-
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skinde ise bu istifin klinotemleri farklı yönlere
eğilmektedir (Şekil 7). Bu durum (kesit yönü
düzeltmelerine rağmen) deltayik depolanmayı kontrol
eden önemli taban topografyası değişikliklerini ortaya
koymaktadır.

yüzeye ulaşmayan kesikliklerdir ve çoğunluğu D2 istifi
içinde gözlenir (Şekil 4-7). Bir bölümü de yüzeye ulaşan
ve muhtemelen diri fayîanmalardır. Deltayik kompleksin
bir graben içinde yerleştiği düşünülürse bunların varlığı
olağandır. Ancak. bo>una kesitlerde nispeten az oluşjarı

Şekil 6. PN sismik kesiti ve yorumu. Figure 6. Seismic profile PN and its interpretation.

Şekil 7. AB sismik kesiti ve yorumu. Figure 7. Seismic profile AB and its interpretation.

Diğer İstifler (D39 D4)
Daha önce de belirtildiği gibi bu istiflere ait

yansımalar çok belirgin değildir ve çoğu yerde transgre-
sif çökelime ait olanla karışmışlardır. AB ve PN kesitle-
rinde nispeten daha açık görülürler (Şekil 6,7). Derin
sismik çalışmalar (T.Shell, 1979)'da da yeterince açık
değildirler; ancak yine de üst üste gelen deltayik istifleri
ifade ederler. Yanal yönde güncel kıyı çizgisinden şelf
kenarına kadar ve belkide daha ötelere uzanışları dikkat
çekicidir. Bunların özelliklerinn ortaya konulması için
daha ayrıntılı çalışmalara gerek vardır.

Kırıklar
Sismik kayıtlarda çokça kırık hatları tespit edil-

miştir. Bunların bir bölümü depolanma ile eş zamanlı,
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(Şek.4-6) kırık hatlarının kesit doğrultularına paralel
olmasıyla açıklanabilir, nitekim enine kesitte kırık
yoğunluğu çok daha fazla gözükmektedir (Şekil 7).

Enine kesitte, körfezin orta ve orta-güney yarısında,
kırıklarla sağlanmış bir yükselti alanı görülür. Bu alanın
iki tarafında D2 istifine ait klinotemler farklı yönlere
eğim göstermektedir (Şekil 7). Bu yükselti alanının
varlığı derin sismik çalışmalarda da gözlenmiştir. (Turk-
se Shell, 1979). Deltayik depolanmadan önce de var olan
bu alan, yükselimini Geç Pleyistosene kadar
sürdürmüştür.

Alman sismik kayıtlarda önemli sayılabilecek
kayma-oturma yapılarına rastlanmamıştır. Kırıklarla il-
gili olabilecek tek özellik diri/genç faylanmaların
körfezin kuzey yarısında daha belirgin oluşudur.
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DELTALAR
Sismik stratigrafi incelemeleri ve güncel delta

üzerine sağlanmış bilgiler değerlendirildiğinde, komp-
leks içinde Pleyistosen ve Holosen yaşlı deltaların bu-
lunduğu anlaşılmaktadır,
Pleyistosen Deltaları

Bunlar sismik kesiüerdeki D2, D3 ve D4 seviyele-
riyle temsil olunan delta istifleridir. Her biri bir tansgre-
syon evresini izleyen dönemde gelişmiştir. Delta
başlangıçları güncel kıyı çizgisini aşmaz ve fakat güncel
şelf kenarını aşar ve Kuvarterner'deki global su seviyesi
değişimleri ile birlikte tektonizma kontrolunda
gelişmişlerdir. Tekçe istiflerin aşırı kaim olmayışı dik-
kat çekicidir. Her bir delta için yaş verisi elde edileme-
meştir. Aksu ve diğ.(1987), Ege kıyılarında benzer del-
tayik depolanmaların olduğunu ve bunlam Üst
Pleyistosende gelişmiş olabileceklerini belirtirler. Bu
bilgi ile Cita ve dig. (1977)'nin Kuvaterner'deki büyük,
global deniz seviyesi değişimleri için verdikleri zaman
değerleri birleştirilirse bu deltaların son 190 000 yıl
içinde geliştikleri söylenebilir.
Holosen Deltası / Güncei Delta

Geç Holosen-Güncel aralığında oluşmuş ve
gelişimini halâ sürdüren Küçük Menderes del-
tasıdır.Sismik kesitlerde Dİ seviyesi olarak bulunmak-
tadır. Yukarıda belirtildiği gibi su altı bölümü körfezin
kuzeybatı yarısında ilerlemektedir.
Deltaların Tortul Özellikleri

Küçük Menderes delta kompleksinin tortul yapısı

üzerine veriler sınırlıdır ve bugüne kadar yalnızca iki
örnek incelenebilmiştir (Aksu ve diğ.,1990). Bu
çalışmada şekil 2'de görülen yerlerden 15 adet örnekleme
yapılarak bilgi edinilmeğe çalışılmıştır. Örnekleme 67
mm çaplı gravite tüpü ile karot alımı şeklinde
yürütülmüş ve sondaj yerleri, su derinliği, karot uzun-
luğu Çizelge 2!de gösterilmiştir. Genelde, karotların
boylarının kısa oluşu sebebiyle delta kompleksinin üst
kesimlerine ait veriler toplanmış olup, kıyıya yakın yer-
lerde yalnızca Dİ istifinden, açıklarda ise Dİ ve D2 isti-
finden örnekleme yapılabilmiştir (Şekil 8,9).

Karot örneklerinde tortul yapılar çok belirgin
değildir. İnce taneli düzeylerde paralel laminalanma, kaba
taneli bölümlerde ise ince tabakalanma ve normal derece-
lenme seçilmektedir. Mikro-deformasyon yapıları kaba
taneli düzeylerde rastgele dağılmıştır.
Tane Boyu Dağılımı Tüm karot örnekleri öncelikle
tane boyu açısından incelenmiştir. Bunun için herbir
karot boyuna yanlandıktan sonra 5'er cmlik bölümlere
ayrılmış ve elek analizi yardımıyla her bölümün ortala-
ma tane boyu bulunarak, karot uzunluğunca tane boyu
değişimi tespit edilmiştir (Şekil 8). Boylanma belli
düzeylerde iyi gelişmiş ve fakat karot uzunluğu içinde
kötüdür. Özellikle kıyıdan açıktaki örneklerde (Şekil 2)
kum ve şiltlere çakılların karıştığı gözlenir (Şekil 8).
Aynı şekilde kalın kumlu tabakaların içine silt-killerin
karıştığı ve karotlarda bunların ardalanma gösterdiği tespit
edilmektedir. Benzer olarak kıyıya yakın örneklerde
(1,23,20) kalın çamur seviyeleri silt-ince kumlarla

Çizelge 2. İncelemesi yapılan karot yerleri. Table 2. Core locations used in the study.
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Şekil 8. İncelenen karotlardaki tane boyu dağılımı. Genelde üst seviyelerde ince taneler ağırlıktadır. Sondaj yerleri
ve fasiyeslerdeki dağılım için Şekil 2,10 ve 11 ile karşılaştırınız.

Figure 8. Grain-size distribution along the cores. Note that relatively finer-grained sediments are typical in upper
parts of the cores. Correlate with figures 2,10 and 11.

bölünür. Tane boyu incelemelerinin en çarpıcı sonucu,
silt ve kil boyu tanelerin istifin en üstünde ve karaya
yakın kesimlerde ağırlıkta oluşudur. Bunlar açık deniz
yönünde azalırken kum ile çakıl boyu taneler artarak,
kalın seviyeler oluşturmaktadırlar (Şekil 8). Bu durum
tüm karot örneklerinin aynı delta istifine ait olmadığını
ortaya koymaktadır.
Mineralojik Özellikleri İncelenen örneklerin mi-
neralojik yapıları oldukça sadedir. Herhangi bir otijenik
oluşuma rastlanmamış olup tüm taneler karadan
aktarılmadır. Bolluklarına göre kuvars taneleri birinci
sırada, metamorfik kayaç parçaları ikinci sıradadır. Bun-
ları magmatik kayaç parçalan ve fillosilikatlar izler
(Çizelge 3). Ağır mineral nispeti oldukça düşüktür ve
başlıcaları granat, zirkon, turmalin, biyotit, stavrolittir.
Ağır mineraller bilhassa kıyıya yakın sondajlarda nispe-
ten daha fazla izlenmiştir (Çizelge 4).

İncelenen örneklerde kil boyu tanelerin bolluğuna
karşılık mineral çeşitliliği yoktur. Başlıca simektit, illit
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ve klorit ile bunların 14s-14k tipleri gözlenebilmiştir
(Çizelge 5). Simektit en bol bulunan mineraldir ve
güncel olarak derin bölgelerde yoğunlaşma gösterir.

Deltayik tortulların mineralojisi, kaynak alandaki
Menderes Masifi kayaçlarını yansıt-maktadır. Çeşitli
kayaç parçaları ve kuvarslar yatak yükü olarak delta önü
alanlarda depolanırken, kil mineralleri askı yük olarak
açıklara kadar iletilebilmişlerdir. Ağır minerallerin iri ta-
neli seviyelerde bolca gözlenmesi, sellenme evrelerinde
yatak yükleriyle birlikte taşındıklarını ortaya koyar.
Fosil Topluluğu ve Organik Madde Tüm karot
örnekleri, Kuvaterner-Güncel yaş aralığında bulunan
yaygın bir fosil topluluğu içermektedir (Çizelge 6).
Çoğunluğu ostracod ve foraminifer türünden olup, kıyı
ve açık deniz formları karışmış olarak gözlenir. Buna
rağmen soğuk ve sıcak "iklim dönemlerini ayırt eden
formlar belli düzeylerde toplanmaktadır (Yaşar, 1989).
Karışma sebebi dip akıntılar ve sellenmelerdir. Çünki bu
düzeylerde bolca ağır mineral gözlenir. Bazı karotlarda,
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hiçbir deformasyon izi görülmemesine rağmen, farklı
seviyelerinde farklı ortam fosilleri yoğunlaşmaşür.
Örneğin 7, 8 ve 11 no'lu karotların alt düzeylerinde çok
sığ ortam fosilleri (Ammonia beccarii, Cyprides torosa,
C. pubera gibi) üstlerde ise açık deniz formlarının
yaygın bulunuşu (Çizelge 6) tipiktir. Bu durum, iklimle
birlikte hızlı su seviyesi değişmelerini ifade eder.

Delta tortulları iki tür organik madde kapsamaktadır.
Birinci grup organik kırıntılı tanelerdir ve boyları 0.05-
3 mm arasında değişir. Bunlar bitki kök, dal ve gövde
parçalarıdır. Kömürleşme göstermezler. Tane boylarının

Çizelge 3. Deltayik tortullarının temel tane
bileşenlerinin bollukları.
+++ çok bol, ++ bol, +seyrek, - yok

Table 3. Abudance of basic grain constituents of
deltaic sediments.
+++ more common, ++ common, + rare,
-free.

iriliğine karşılık ince taneli tortullar (süt, kil) içinde
boldurlar. Seyrek olarak kumlu düzeylerde de rast-
lanmıştır. İkinci grup organik madde ise, ince taneli tor-
tullarda organik çamur laminaları olarak bulunmaktadır.
Siyah renklidirler ve karaya yakın örneklerde lamina
kalınlığı nispeten fazladır (Şekil 9). Bu organik lamina-
lar büyük ihtimalle yerinde; kıyı bataklığı, lagün veya
dağıtım kanalları arası koylarda oluşmuşlardır (Wright,
1978) ve sonraki dönemde deltayik tortullarla
örtülmüşlerdir.

Ç i z e I g e 4. Deltayik tortul! arda başlıca ağır mineraller
ve bollukları ++bol,+seyrek,-yok

Table 4. Heavy minerals and their abundance of del-
taic sediments ++ Common, + rare, - free

Tortul Fasiyeler
İncelenen karot örneklerinde tane boyu dağılımı, mi-

neralojik yapı ve organik madde içeriği esas alınarak, iki
temel topluluk içinde dört tortul fasiyes ayırdedilmiştir.
Bunlar;

1- İnce taneli tortullar: a) Sade çamurlar
b) Organik maddeli
çamurlar

2- Kaba taneli tortullar: a) Sade çamurlar
b) Kumlu çakıllar
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Çizelge 5. Deltayik tortullarda başlıca kil mineralle-
ri ve bağıl bollukları, E ender.

TabSe S. Basic clay minerals and their relative
abudance of the deltaic sediments. E rare.

Fasiyes 1 a- Sade Çamurlar Bunlar İnce-orta la-
minalı çamurlar olup, gri esmer renklidirler. Bazı
düzeylerde şiltler, bazı düzeylerde killer ağırlıktadır. Silt-
li düzeylerde yer yer çapraz laminalanma, genelde ise pa-
ralel laminalanma belirgindir. Killi seviyelerde lamina-
lanmanın bozulduğu (belki karot alımı sırasında)
gözlenir. Bu litofasiyes genelde delta ilerisi ortamları
temsil etmekte olup çoğunlukla asıltıdan çökelmişlerdir.
Siltli seviyelerin bir bölümü, özellikle çapraz laminalı
kesimleri ise fırtınalı dönemlerde gelişen fırtına tortul-
larım ve /veya türbid akıntı ürünlerini işaret ederler (El-
liott, 1978; Wright, 1978). Bu fasiyes deltayik istifin en
üst kesimlerinde tipik olup kara yönünde kalınlaşır. Ek-
serisi Dİ delta istifine ait tortullardır (Şekil 9).

Çizelge 6. Deltayik tortullarda saptanmış ostrakod ve
foraminifer türleri ve bollukları, Ç-çok
bol, B-bol, A-az, E-ender.

Table 6. Ostracod and foraminifer species determi-
ned in core sediments, Ç-more common,
B-common, A-fair, E-rare.

Fasiyes S b- Organik Maddell Çamurlar
Kırıntılı organik tane ve organik çamur laminaları ihti-
va eden ince taneli tortullardır. Koyu esmer veya siyah
renkli, ince-orta kalınlıkta paralel laminalıdırlar.
Asıltıdan çökelen tanelerin yerli organik maddeyi hızla
örtmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. İstiflerde önemli
kalınlık oluşturmaz ve fakat tanımsal özellikleri vardır.
Transgresif dönemlerde boğulmuş kıyı lagün ve ba-
taklığını temsil ederler (Wright, 1978). İncelenen
örneklerde, kıyıdan açıktaki karotlarda ve deltayik istifin
nispeten orta düzeylerinde bulunuşu ilginçtir (Şekil 9).
Bu fasiyesin Doğu Akdeniz derin deniz sondajlarında
tespit edilen sapropelitik fasiyeslerle (Cita ve diğ.,1977)
deneş-tirilmesi güç ise de bazı benzerlikler dikkat
çekicidir. Cita ve diğ.(1977) sapropelitik fasiyesin Ak-
deniz'de beş ayrı seviye teşkil ettiğini ve her seviyenin
transgresif istiflerin tabanında bulunduğunu belirtirler.
Yapılan izotop çalışmalarıyla kapalı ortamların (steg-
nan) ürünü oldukları ve Kuvaterner içinde M.Ö. 250
000., 195 000., 128 000., 75 000., 64 000., 32 000.
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Şekil 9. Tortul fasiyeslerin düşey dağılımı. Tüm
sondajlar D-B yönlü, sismik profillere para-
lel üç hat üzerine getirilmiştir. Fasiyes-
la'nın kara yönünde kalınlaşması tipiktir.
Şekil 11 ile karşılaştırınız.

Figure 9. Facies distribution in cores. Note that lines
H-G, K-M and P-N which carry core sites
are roughly parallel to seismic profiles (see
Fig. 2).

ve 13 000. yıllardaki deniz yükselmelerine karşılık
geldiği ortaya konulmuştur. Bu çalışmada tespit edilen
organik çamurlarda izotop çalışması ve yaş tayini
yapılamamıştır, fakat stratigrafik deneştirmelerle son
büyük transgresyon (MÖ 13 000) sırasında örtülen or-
tamları işaret etmesi beklenebilir.
Fasiyes 2 a- Sade Kumlar Deltayik istifin hacim
olarak en yaygın fasiyesi olup, özellikle kıyıdan
açıktaki karotların alt ve orta düzeylerinde gözlenirler
(Şekil 9, 10). Bunlar genelde yıkanmış, killi tortul ihti-
va etmeyen kumlardır. Tekçe tabakaları 3-15 cm
arasında değişir. Derecelenme ve paralel îabakalanma ti-
piktir. Bazı düzeylerde zayıf ters derecelenme bulunur.
Açık deniz yönünde fasiyesin kalmlaştığı izlenir (Şekil
9). Bu fasiyes delta önü tortullarını temsil eder.
Fasiyes 2 b- Kumlu Çakıllar: Bir önceki fasiyes
(fasiyes 2a) içinde ince çakıllı seviyeler şeklinde
gözlenir. Bazı kesimlerde kum nispeti artar ve aynı za-

manda iri, kırıntılı organik taneler de (bitki artıkları)
karışmıştır. Tabaka alt yüzeyleri düzensiz (aşmmalı), ta-
baka içi normal dereceleninelidir. Çakıllar orta-iyi yu-
varlaklaşmış ve fakat kötü boylanmalıdır. Maksimum
tane boyu 4 cm kadardır. Karotlardaki dağılımı çok
düzenli değildir ve alt kesimlerde gözlenir (Şekil 9).
İnce tabakalı seviyeler yatak yüklerinin taşındğı kanal-
ların gecikme çökellerini, kaim tabakalı kesimler ise
sellenme evrelerinde getirilen kaba yüklerin ürünü
olması beklenmektedir (Elliott, 1978; Wright, 1978).
Fasiyeslerin Yana! ve Düşey İlişkileri

Karotlar üzerinde ayırtlanan dört adet tortul fasiyesin
yanal ve düşey ilişkileri, ardalanan deltayik depolanmayı
açıkça belirtmektedir (Şekil 10, 11). Şekil 9 ile Şekil 4-
6 karşılaştırılırsa açıkça görüleceği gibi fasiyesler Dİ ve
D2 istiflerine aittir.

Karaya yakın bölümlerde fasiyes la oldukça kaimdir
ve kuzey batıya doğru artan kalınlık, güneydoğuya
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doğru incelir. Tersine, ağız barlarını temsil eden fasiyes
2a ve 2b aynı yönde kalınlaşır (Şekil 9). Fasiyeslerin
alan içindeki dağılışları göreceli olarak şekil 1 l'de veril-
miştir. Fasiyes la'nm yaygın olduğu kesimler Dİ istifi-
ni (güncel delta), açık deniz yönündeki fasiyes 2a, 2b ise
D2 istifini ortaya koymaktadır.

Şekil 10. Karotlardaki kalınlıklarına göre tortul fa-
siyeslerin saha dağılımı. Kıyıdan
açıktaki fasiyesler (fas.2) kaba taneli ve
stratigrafik olarak daha yaşlıdır. Kıyıya
yakın olanlar güncel delta tortullarıdır
(Metne bakınız).

Figure 10. Areal distribution of the sedimentary fa-
cies according to their tisknesses in
cores only. Facies la, which is close to
the shoreline, is relatively younger and
it represents submarine sector of the re-
cent delte (see text for details)

T A R T I Ş M A ve S O N U Ç L A R : D E L T A
KOMPLEKSİNİN GELİŞİMİ

Deltaların üst üste gelişerek bir kompleks teşkil et-
meleri sık rastlanan bir oluşum değildir. Bu bakımdan
Kuvaterner yaşlı Küçük Menderes delta kompleksi, del-
tayik depolanmanın esasları ve kompleks oluşumuna
yol açan olayların anlaşılması bakımından ayrıntılı ince-
lenmesi gereken iyi bir örnektir. Buradaki tortul
kayıtlardan bölgenin tektonik tarihçesi ve Kuvater-
ner'deki global deniz seviyesi değişimleri için veriler or-
taya konulabilir. Ancak bu kompleks yeterince incelen-
memiştir ve aşağıdaki bulgular daha ayrıntılı
tartışmalara başlangıç teşkil edebilir.
Havza Özellikleri

Ege bölgesini etkileyen genişleme tektoniği ve genç
tortul havzaların teşekkülü eskiden beri bilinmektedir
(örn. Mc Kenzie, 1972; Brinkman,1976, Dewey ve
Şcngör,1979). Bu havzaların (örn. Bakırçay, Gediz,
Madra, K.Menderes, B.Menderes) ortak özelliği yaşıt
dolgulara (Neojen ve Kuvaterner) sahip bulunmasıdır.
Kuvaterner yaşlı sığ denizel tortulların depolanmasında

iklim değişmeleri önemli olmakla birlikte, tektoniğin de
depolanmayı etkilediği ve çoğu yerde ikisinin ayırımının
güçleştiği gözlenmektedir (Erol, 1969; 1976; Gökçen,
1976; Kraft ve diğ.1980). Bu durum Küçük Menderes
delta komleksinde de belirgindir. Küçük Menderes delta
kompleksinin oluştuğu Kuşadası körfezi, Üst kenarları
fay zonları halindedir. Körfezin ortasında, grabenin
güney kenarına nispeten - yakın, D-B uzammlı bir
yükselti bulunmaktadır ve esas grabeni iki küçük grabe-
ne böler (Turkse Shell, 1979). Grabenle birlikte gelişen
bu yükselti alanı Pleyistosen sonlarına kadar depolan-
mayı kontrol eden önemli bir havza topografyası
oluşturmuştur. Ancak del tayik kompleksin son saf-
hasında üzeri örtülebilmiş ve bugünkü gömülü halini
almıştır (Şekil 7).

Küçük Menderes grabeni yaklaşık 3000 m kalınlıkta
bir dolguya sahiptir. Bunun 2500 m kadarına Neojen
yaşlı ve akarsu kökenli tortullar olduğu sanılmaktadır
(Turkse Shell, 1979). Bu havza dolgusu pozitif alanın
güneyinde daha kalındır ve grabenin güney kenarının
kuzey kenarına göre daha aktif olduğunu işaret eder. Gra-
ben dolgusunun Kuvaterner'e ait bölümünün üst seviye-
lerini deltayik kompleks teşkil eder. Alt seviyelerinin
niteliği ise belli değildir. Aynı şekilde bu Kuvaterner
dolgunun yanal uzanımı ve fasiyes özellikleri de açık
değildir. Karada çok az bir kesiminin bulunduğu dikkate
alınarak, bugünkü şelfin Pleyistosen'deki depolanmalarla
oluştuğu, Kuvaterner'de şelf kenarının çok daha ilerilerde
olduğu çıkarılabilir. Benzer sonuç komşu havzalarda da
elde edilmiştir (Aksu ve diğ.,1987; 1990).
Deltayik Kompleksin Oluşumu

Bu çalışmadaki tortul ve sismik incelemeler ile
önceki araştırma sonuçlan (örn. Cita ve diğ.,1977; Kraft
ve diğ.1980; 1981, Turkse Shell,1979; Aksu ve
diğ.,1978; 1990) Küçük Menderes delta kompleksinin
aşağıdaki sıra içinde geliştiğini göstermektedir.
1) Günümüzden yaklaşık 190 000 yıl önce ilk büyük
transgresyon meydana gelmiş ve deniz bugünkü kıyılara
kadar ilerlemiştir. Su seviyesinin sabitleşmesinden sonra
D4 delta istifi oluşmuş ve kıyı bugünkü şelf kenarına
kadar ilerlemiştir.
2) İkinci belirgin deniz ilerlemesi yaklaşık 120 000 yıl
öncedir ve bunu takiben D3 delta istifi gelişmiştir. D4
ve D3 istiflerine ve bunları sınırlayan transgresif tortul-
lara ait yansımalar sığ sismik kesitlerde çok net değildir
(Şekil 4-7). Derin sismik kesitlerde ise üst seviyelerle
karışmış vaziyettedir. Yukarıdaki zaman aralıkları Akde-
nize ait genel iklim değişikliklerine dayalı olarak (Cita
ve diğ.1977; Sür, 1980) öngörülmüştür.
3) Üçüncü büyük deniz ilerlemesi yaklaşık 60 000 yıl
öncedir. D4 ve D3 istifleri ile bunları aralayan denizel
tortullar havzayı büyük ölçüde düzleyerek daha geniş bir
şelf oluşmasını sağlamışlardır. Bu geniş şelf üzerine D2
istifinin birinci lobu (D2a) ilerlemiştir. Bu sırada grabe-
nin güney kenarı daha aktif gözükmektedir. Çünkü D4
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ve D3 istifleri bu kenar yakınında daha kalın bulunduğu
gibi, d2a lobu da aynı tarafa doğru ilerleme göstermiştir
ve kalın istif oluşturur.
4)D2a lobu güney yarıda aktif şekilde büyürken
(yaklaşık bugünkü -80 m derinliklere kadar), ani bir
sübsidansla delta lobu boğulmuş ve ilerlemesi kesil-
miştir. Bu transgresyonla deniz seviyesi yaklaşık -40 m
bölgesine kadar yükselmiş ve sabitleştikten sonra yeni-
den delta ilerlemesi başlamıştır (D2b). Subsidans zamanı
yaklaşık 30 000 yıl öncedir. Sübsidansı takiben ikinci
delta lobu (D2b) ilerlemesi, birincinin aksine kuzey-
batıya doğrudur (Şekil 4-7). Transgresyonun geniş
ölçekli olmayışı, delta ilerlemesinin önce güneybatıya
iken sonradan kuzeybatıya yönelmesi, su seviyesi
yükselim inde graben tektoniğinin özellikle kuzey kenar-
daki çökmelerin etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Ha-
lihazırda da kuzey kenar daha aktiftir.
5)D2 delta istifinin ilerlemesi oldukça uzun zaman almış
ve kıyı çizgisi bugünkü şelf kenarından (-110 m) ötelere
ulaşmıştır. Yaklaşık M.Ö. 13 000 yıllarında son büyük
transgresyon başlamış ve kıyı bu günkünden 11 km
kadar daha içerilere ilerlemiştir.
6)Kıyı çizgisi M.Ö. 6000-3000 yılları arasında sabit-
leşmiş ve tekrar D4 delta istifinin oluşu-muyla birlikte
yeniden ilerlemeğe başlamıştır. Bu ilerleme (delta
oluşumu, D4) halen sür-mektedir. Küçük Menderes del-
tası adı verilen bu oluşumun yaklaşık 50 km kadar su
dışı delta düzlüğü bulunmaktadır. Antik yerleşim yerleri;
Efes, Artemision, kıyının sabitleştiği dönemlerde -
M.Ö.3000-kurulmuş ve sonradan karada kalmışlardır
(Kraft ve diğ.,1977; 1981). Bu delta-D4-MS 300
yıllarına kadar akarsu-egemen delta olarak büyürken,
sonradan dalga-egemen delta haline dönüşmüştür ve
devam etmektedir (Darkot, 1939; Eiesma, 1962; Aksu
ve diğ. 1987). Deltadaki bu rejim değişikliği, belki de
su dışı delta düzlüğünün çok genişlemiş olmasına ve bu-
rada aşırı yatak yükü tutulmasına bağlıdır.
Deitayik Depolanmada Tektonizma İzleri

Deltayik depolanmaya doğrudan tesir eden faktörlerin
başında havza geometrisi, tortul sağlamrlılığı ve iklim
gelir (Elliott, 1978; Coleman ve Prior,1982, vb). Tek-
tonizma bunlardan ilk ikisini etkileyerek dolaylı etki
eder. Özellikle havza kenarlarının morfolojisini
değiştirerek delta geometrisini ve fasiyeslerini
çeşitlendirir (Kazancı, 1990). İncelenen Küçük Menderes
delta kompleksindeki büyük deniz seviyesi
değişimlerinin zamanları (MÖ 190-, 120-, 60-, 13 000).
Üst Pleyistosendeki global iklim değişmeleri ile komp-
leksin ana istiflerini (D 1-4) ayıran transgresyonlar tekto-
nik değil global deniz seviyesi değişimlerinin sonucu-
dur. Yalnızca D2a ve D2b alt istiflerinin oluşumunu
doğuran hızla tarmsgresyon bunun dışındadır.

Komplekse ait sismik kayıtlarda en açık yansımalar
D2 istifine aittir(Şekil 4-7). Bu kesitlerde (D2a,b) sig-
modial şekilli, üst üste binmiş delta-önü tortullarının

varlığı görülür (Şekil 5). îstif stratigrafisi açısından bun-
lar arasındaki sigmoidal dokanak transgresyon istifleri-
nin sigmoidal konumları, delta ilerlemesinin zaman
zaman yamacının yerel şelf kenarı haline dönüştüğünü
göstermektedir (Kazancı,1988). Bu gelişimde (Şekil 11)
su seviyesi yükselmelerinin (subsidans) sebebi tektoniz-
madır ve depolanmada duraklamalara sebep olmuştur. Bu
şekilde ağız barı tekrar!anmalarının grabenler için tipik
olduğu belirtilmektedir (Kazancı,1988). Ara yüzeylerde
aşınma ve denizel tortul gözlenmeyişi transgresyon
hızının yüksek oluşumuna bağlanabilir.

Şekil 4'de üstlenmiş delta-önü istifleri çok tipiktir ve
enaz 12 adet sayılmıştır. Kesit uzunluğu dikkate alınırsa
sayısının daha da artması beklenir. Bu istiflenme tarzı,
ana grabenin önce güney kenarının, sonra kuzey
kenarının (veya denizaltı yükseltisi ile yarılmış
güneydeki ve kuzeydeki küçük grabenlerin) D2 del-
tasının depolanımı sırasında aktif olduğunu gösterir. Sık
sık tekrarlanan çökmeler delta istifinin kalınlaşmasını
engellemiş ve üst üste binen küçük lobların gelişmesini
sağlamıştır. D4 ve D3 istiflerinde bu tarz depolanmanın
varlığı sisimik kayıtlardaki eksiklikler sebebiyle

Şekil 11. D2 istifinde tektonizma tesirleri. A)
İstiflenmiş sigmoidal ağız barları (1, 2,
3,...), B, C) İlerleyen ağız barlarının ani
yükselen su seviyesi nedeniyle gerileme-
si ve yenisinin gelişmesi, D) Su seviye-
si-transgresyon (T)-regresyon (R)
ilişkileri (ölçeksiz) (Kazancı 1988'den
değiştirilerek alınmıştır).

Figure 11. Tectonic effects on the development of
the sequence D2. A) Stacked mouth bars
(longitudunal profiles), B, C) Drowning
and renewing of mouth bar progradation
by abrupt sea-level rises, D) Relations
between transgression (T) and mouth-bar
progradation. (not to scale) (modified
from Kazancı, 1988).
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gözlenememiştir, ancak sayıları değişse bile bulunma-
ları beklenmektedir.

Özetle, Kuşadası körfezinde deltayik kompleksin
oluşumunu doğuran ana transşresyonlar global deniz se-
viyesi yükselmelerini temsil ederler. Her bir delta istifi
içindeki küçük transgresyon yüzeyleri ise graben tekto-
niğinin ürünüdür.
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