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Salihli güneyinde üste doğru kabalaşan Neojen
yaşlı alüvyonel yelpaze çekelleri ve Gediz
Grabeni'nir» tektonosedimanter gelişimi
Coarsening * upward alluvial fan deposits (Meogene) to the south of Salihli (west Turkey) and teetano *
sedimentary development of Gediz Depression

FUZULÎ YAĞMURLU, Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İsparta

ÖZ : SaliMi güneyinde yayılım gösteren kırıntılı Neojen tortulları, birbirlerinden düşük açılı uyumsuzluk
yüzeyleri üe -ayrılabilen, alt ve üst kırıntılı birimler şeklinde iki farklı yontemsiz stratigrafi birimine bö-
lünmüştür, Yöredeki kırıntılı Neojen İstifinin toplam kalınlığı İ500 metreye ulaşır, Menderes metamorfik
Masifüıe ait kayalar, Gediz Grabeni'nixi kuzey ve güney kesimlerinde y&yılım gösterir.

Yöredeki kırıntılı tortullar egemen olarak, üste doğru kabalaşan ve ardalanma gösteren devresel
tortul düzeylerinden yapılır* Devresel düzeylerin kalınlığı 5-75 m, arasında olup, kendi içlerinde bileşim
ve doku birörnekliliği gösterir. Devresel düzeylerin kalınlığı yanal yönde ve kısa uzaklıklar içinde deği-
şir.

Alt ve üst kırıntılı birimlerin dokusal ve stratigrafi Özellikleri, alüvyona! yelpaze ortamında hızla
gelişen bir tortul birikimini yansıtır. Her iki birimde Ölçülen tortul yapılar, egemen olarak güneyden
kuzeye doğru gelişen bir beslenmenin varlığını belgeler,

Gediz çöküntüsünün güney ve kuzey bölümlerinde yeralan tortul fasiyeslerin benzer olmayışı, graben
açımmmm başlangıçta asimetrik bîr gelişme gösterdiğini yansıtır. Tektonfemamn ve subsidansm tor«
tullafma, dönemi boyunca asimetrik davranışı, çökme-tortullaşma ekseninin zaman İçinde aktif o?an
güney kenara doğru kaymasını sonuçlaınıştır. Mevsimsel koşulların yamsıra, havza ekseninin güneydeki
temele doğru yerdegiştirmesi, üste doğru kabalaşan tortul düzeylerin oluşumunu kararlayan en önemli
etkenlerden biridir.

Grabenin Meojen dolgusunu oluşturan kırıntılı tortulların depolanması ve ilgili fasiyeslerin dağılımı,
büyük bölümüyle çöküntü alanını güneyden sınırlayan listrik şekilli büyüme faylarının kontrolünde ge-
lişmiştir. Bu fayların denetiminde gelişen her çökme evresi, üste doğru kabalaşan devresel bir tortul
düzeyi çökelmesini sonuçlamıştır,
ABSTRACT ; The Neogene clastic sediments occurring to south of Salihli are divided into two units
which are seperated by an unconformity. The sequence, m ascending order, covers lower and upper
clastic units. The total thickness of the Neogene clastic sediments is about 1500 meters. The Mende-
res metamorphlc rokcs are spreading in the north and south of Gediz depression as the basement rock
in the region.

The clastic sediments are made of alternating coarsening-upward cyolotems. The eyclotems vary
from 5 to 75 m in thickness showing a relatively uniform grain composition and fabric features. La-
terally, the thickness of eyclotems change over short distances, from south to north.

The sedimentary and stratigraphie features of the lower and upper clastic units reflect a fast develop*
ment of pervasive sedimentation in the alluvial fan environment, Field measurements of internal sedi-
mentary structures of all units indicate that the dominant transport direction is from south to north.

The different sedimentary fadeses at the southern and northern parts of Gediz depression suggest
proggression of an asimetric basin at first stage, The asimetric characteristics of tectonlsm and subsi-
dence during the Neogene sedimentation have resulted in the shifting of subsidence axis to the active
southern margin. In addition to seasonal conditions, migration of basinal axis to the southern basement
is the mam factor that causes formation of the coarsening-upward sequence* The clastic sediment
deposition and facias distribution of Gediz depression are controlled by listric type growth faults, in
the south of depression field, which dominantly east-west trending* Probably, ©very subsidence phase
results in the coarsening-upward cyclotem and is controlled by the growth faults,
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GİRİŞ

Ege Bölgesinin güncel morfolojik yapısı, genet
likle simetrik yapı özelliği gösteren yaklaşık doğu«
batı uzanımlı graben sistemleriyle biçimlendirilmiş-
tir. Belirtilen graben sistemleri, birbirlerine koşut
olarak dizlmîş irili ufaklı çöküntü alanlarından mey-
dana gelmiştir (ŞekH 1), Çalışmanın konusunu oluş*
turan Gediz grabeni, yaklaşık 200 km'ye ulaşan uzun-
luğu il©, Ege Graben sisteminin en Önemli çöküntü
alanlarından birini oluştiHOT.

Bu çalışma, Gediz Grabeni'nin güney bölümündo
yer alan kaba kırıntılı tortulların depolanma koşul-
larının ortaya çıkânlmasinı ve buna paralel olarak
grabenin tektonik evrimine bir yaklaşım yapmayı
amaçlamaktadır, Bu nedenle, bölgede geniş yayılım
sunan kırıntılı Neojen tortulların stratigrafi ve sedi*
mentoloji özellikleri, Salihli, yöresinde.incelenmiş ve
bunların yanal yöndeki uzanımları haritaya işlen-
miştir*

Ege Bölgesindeki graben sistemleri ilginç sayıla-
bilecek tektonik yapılar ve önemli jeotermal alanlar
içerir. Bu nedenle çok sayıda araştırıcının ilgisi, ya*
kın zamandan beri bu alanlar ürerinde yoğunlaşmış«
tır, Öte yandan Gediz Grabeni'ni dolduran kırıntılı
tortullar yersel olarak, değişik türde ağır mineralle-
rm yamsıra, altın ve uranyum gibi ekonomik olabi-
lecek kaynaklar İçermektedir, Bu nedenle belirtileri
kırıntılı tortullar, uzun yıllar MTA gibi uygulamacı :
kuruluşların ve değişik araştırıcıların (Âlpan 1977,
Yılmaz Î986, Çağatay ve Arda 1980) çalışmalarına ko-
nu olmuştur,

Gediz Grabeni doğu bölümünün depremselliği-
ne ve tektonik özelliklerine dönük çalışmalar Arpa i
ve Bingöl (1969) tarafından yapılmıştır, Yazarlar, gra^

Şekil 1 : Batı Anadolu'da yeralan graben sistemle-
rinin dağılımı ve çalışma alanının yeri.

Figure I : Distribution of the graben systems of
West Anatolia and location of the study
area.

benin kuzey ve güney kenarlarının doğu-batı gidişlî
faylarla smırlanmış olduklarım ve graben dolgusu-
nun egemen olarak kaba kırıntılı ve az olarak karbo-
natlı tortullardan oluştuğunu belirtirler, Erol (1982),
Gediz çöküntüsünün asimetrik yapıda olduğunu ve
güney kenarının aktif olabileceğini vurgular. Şengöı
(1982), grabeni sınırlayan fayların sığ derinlikli ve
listrik (kürek şekilli) Özellikte olduğunu belirtir. Ça
ğatay ve Arda (1980), Salifaa güneyinde yayılım göste*
ren ve egemen olarak çakıltaşından oluşan kırıntılı
tortulları, renkterine göre dört ayrı düzeye ayırırlar.
Karamänderesi ve Yılmazer (1982), Gediz vadisindeki
grabenleşmenin Üst Miyosen*de başladığına değinir-
ler* Yılmaz (1986), grabenin Sarıgöl yöresine karşılık
gelen bölümünde, Genç Tersiyer yaşlı kırıntılı tor-
tulların alüvyona! yelpaze ve örgülü akarsu sistemler
rinin ürünü olduğunu belirtir. Yazar, yöredeki tor-
tulları, bağlı stratigrafi ilişkilerine dayanarak, «alt
ve üst fluviyal birimler» şeklinde iki ana grupta sı-
nıflar, Köçylğit (1984), Batı Anadolu'daki graben sis-
temlerinin Genç Miyosen'de etkin olan kuzey-güney
yönlü çekme kuvvetlerinin ürünü olduğunu vurgular,

Yörede Neojen tortullarının yayılım gösterdiği
alanlar, derin açılmış dereler ve dik falezlerin göz-
lendiği oldukça sarp ve genç bir topografya sunar.
Hızlı bir aşınmap yansıtan bu yükseltiler, olasılıkla
genç fayların meydana.getirdiği basamaklı morfolo-
jik yapılara bağlı olarak, Salihli ovasına doğru, -̂gü-
neyden kuzeye dereceli olarak alçalır, Menderes Ma*
.sifi'në ait metamorfik kayaların yayılım gösterdiği
alanlar, 2500 metra yüksekliğe ulaşan doğu-batı uza-
mmlı Bozdağ silsilesini meydana getirmektedir.

Yöntem ve Uygulamalar

Çalışma bölgesinde yer alan kaba kırıntılı tor-
tulların yanal ve düşey yöndeki litofasiyes özellikleri-
nin belirlenmesi amacıyla, stratigrafik kesit ölçümle
ri yapılmıştır. Kesit ölçümleri sırasında, yöredeki
tortulların üste doğru kabalaşan ve ardalanma gös-
teren devresel tortul düzeylerinden yapılı olduğu
saptanmıştır.

Bir devresel tortul sınırı olarak (cyclotem), ince
taneli çakıltaşı ya da kaba kumtaşınm hemen alt
düzeyi alınmıştır. Bu sınırlar aynı zamanda tortul-
laşma ile yaşıt aşınma yüzeyleri oldukları için, kolay-
lıkla ayırd edilebilirler. Genellikle bloklu düzeyler
üzerine düzensiz fakat keskin bir dokanakla oturan
ince çakıllı ve kumlu tortullar, yersel olarak kanal
dolguları şeklinde gözlenir. Böylece bir devresel tor-
tul düzeyi genellikle, ince taneli çakıltaşı veya kaba
kumtaşı ile başlayıp, çok kaba çakıltaşı veya blok-
taşı ile son bulmaktadır. Bu nedenle devresel tortul
düzeylerin alt sınırı dereceli, üst sınır ise derecelen-
mesîzdir.

Tane büyüklüğü ölçümleri katman kalınlıktan öl-
çülürken yapılmıştır. Ölçüm yerinin birkaç metrelik
yakın kesimindeki alanda yeralan, en büyük çakılla-
rın ortalama boyutu, en fazla çakıl büyüklüğü ola-
rak kabul edilmiştir.
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STRATİGRAFİ

Salihli güneyinde yer "alan Nêojen yaşlı birimler,
büyük bölümüyle Menderes Masifi metamorfiklerm*
den türemiş olan «kaba kırıntılı tortullardan yapılıdır.
Genellikle bileşimsel yönden bir örneklilik gösteren
bu tortullar, bağıl stratigrafi ilişkilerine va renk ay-
rıcalığına dayanılarak asbirimlere ayrılmıştır, Ça*
lışma bölgesinde 1500 metre kalınlığa ulaşan bu tor-
tullar, alt ve üst kırıntılı birimler olmak üzere, baş*
lıc-a iki ayrı yontemsiz stratigrafi birimine bölün-
müştür. Alt ve üst kırıntılı birimler, birbirinden açı-
sal uyumsuzlukla aynlmışlardır.

Yörede saptanan ikaya birimleri ve bunlar için
uygun görülen zaman bölümleri Şekil Tâe sunulmuş-
tur, Paleontolojik yönde bulgular saptanamadığı
için, yaşlandırmalar önceki araştırıcılar doğrultu,
sunda (Arpat ve Bingöl 1969, Yılmaz 1986) yapılmış-
tır. Ayırdedilen kaya birimlerinin jeolojik konumlan-
nı ve yayılımlarmı yansıtan jeoloji haritası Şekil 3'-
de verilmiştir.

Temel Kayaları

Bölgede Menderes Masifi metamorfiklerine ait
olan temel kayaları başlıca gnays, mikaşist, mermer,
granit ve kuvars-şistlerden yapılıdır. KristaHn temel
kayaları çalışma alanının güneyiııde yayılım gösteren
Bozdağ yükseltilerini oluşturur, Sözkonusu temel
kayaları önceki çalışmalarda îzdar (1969), Evirgen
(1979) ve Yılmaz (1986) tarafından farklı metamorfik
fasiyeslere aynlmıştır, Menderes Masiffne ait meta-
morfik temel kayalarının bağıl stratigrafik konum

ve özellikleri, bu çalışmanın konusu dışında kaldığın-
dan, ayrıntılı olarak incelenmemiştir*

Alt Kırıntılı Birim

Tanım Başlıca kırmızımsı çakıltaşı, bloktaşı, az
olarak kumtaşı ve ça^aurtaşı arakatkılarından olu-
şur» Çağatay ve Arda (1980), bîrime karşılık gelen tor»
tulları, «şarabi renkli çakıltaşı» olarak adlandırmış-
lardır. Yılmaz (1986), Gediz Grabem'nin doğu bölü-
münde birime karşılık gelen tortul dikeyini, «alt flu-
vîyal birims» şeklinde ayırtlamıştır. Birime ait baş-
vurma kesitleri KiJrşuniu kaplıcaları çevresinde yer
alır.

Litoloji Birinim egemen bileşeni olan çakıltaş-
lan, genellikle koyu kırmızımsı, kötü boylanmak ve
yersel orta ile çok kaim düzenli katmanlıdır. Egemen
olarak metamorfîk kayalardan türeme bileşenler iç©>
ren çakıltaşı, tane destekli olup, ince kum ve çamur-
dan oluşan aramadde kapsar. Bileşen çakıllar bolluk
derecesine göre kuvars-şist, fillit, mikaşist, granat
şist, gnays ve damar kuvarsından oluşur. Taneler
çakıl ile blok arası büyüklük sınırları içinde olup,
genellikle köşeli ve yarı köşeli sınırlara sahiptir. Za-
yıf tutturulmuş kaba kumtaşı ve çamurtaşmdan olu-
şan arakatkılar ve bloklu düzeyler çakıltaşı kesiti
içinde yersel olarak bulunur. Üste doğru tane kaba*
laşması, büyük ölçekli oluksal çapraz katmanlamma
ve yersel kiremit şekilli çakıl dizilimi, olağan tortul
yapılardır.

Alt kırmülı birimi oluşturan ça-kıltaşlaıa, genel*
likle benzer özellik sunan ve ardalanma gösteren dev-
resel tortul düzeyler şeklinde bulunur. Her bir dev-
resel tortul düzeyi 545 m. kalınlıkta olup, kendi için-
de üste doğru tane kabalaşması gösterir* Dsvres©!
tortul düzeyler çoğunlukla ince-orta taneli çaMtap
ile başlayıp, bloktaşı ile son bulmaktadır. Bu düzey-
İerin kalınlığı yanal yönde ve fasa uzaklıklar içinde
değişim göstermektedir (Şekil 4).

Alt kırıntıü birime ait çakütaşlarmm yansıttığı
bileşimsel ve ham aşamadaki dokusal Özellikler, gü-
neyden kuzeye doğru açmım gösteren yakınca ve or-
ta alüvyona! yelpaze ortamına- ait hızlı gelişen çökeli-
mi öngörür, Birim içinde yer alan tortul yapılar
(oluksal çapraz katmanlanma ve kiremit şekilli ça-
kıl dizilimi),, yöredeki beslenmenin egemen olarak
güneyden kuzey© doğra gelişmiş #lduğunu belgeler;
Buna paralel olarak, yapılan ölçümlerde K35B ve
K30D doğrultularında gelişen beslenmenin daha az
Önemi olduğu belirlenmiştir,' Beslenme yönlerinde
ortaya çıkan farklılıklar, alüvyona! yelpaze ortamı
içinde değişik yönlerde pMfen kanal sistemleri île
ilgili olmalıdır,

gtrattgrafi üişMieri Birimin altlayan metamor-
fik temel kayalanile olan dokanağı çoğu yerde f aylı-
dır. Faya yakm kesimlerde, katmanlarm temele doğru
aşın epmlenmesi, sıcak ve soğuk su kaynaklan ile me-
tamorjHk kayalarda gözlenen breşlenmeler ve fcatafc
lastit kuşaklan olağandır. Ancak belirtilen fayın gü
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neyinde, alt Jcmntili birime alt tortullar ince yamalar
şeklinde korunmuş olup, metanıorfik temel kayalarını
uyumsuz olarak üstler* Birimin kalınlığı, fayın güne-
yinde kalan alanda aniden artarak bazı kesimlerde
700-800 metreye dek ulaşır. Bazı kesimlerde alt kırın-
tılı birime ait görünüleıin bulunmaması, doğu-batî
yönündeki ani kalınlık değişimlerinin varlığım yan-
sıtır.

Üst Kırıntılı Birim

Tanım Birim, genellikle grimsi ve sarımsı olabi*
len çakıltaşı, bloktaşı, kumtaşı ve çamurtaşı bileşen-
lerinden oluşur« Çağatay ve Arda (1980), üst kırıntılı
birime karşılık gelen tortulları, grimsi, sarımsı ve
kırmızımsı çakıltaşı düzeyleri şeklinde ayn ayn sı*
mflamışlardır. Yılmaz (1986), Sarıgöl yöresinde biri-
me karşılık gelen tortulları, «üst flüviyal birim» şek-
linde ayjrtlamıştır. Üst kırıntılı birime ait başvurma
kesitleri, Kurşunlu-Bahçecik arasında ve Kara»ğaç
güneyinde yer alır.

Litoloji Çakütaşları başlıca grimsi, yersel sa-
nmsı-kahverengidir, Yersel düzenli katmanlı olan ça-
tkütaşlan, genellikle zayıf pekleşmiş, kötü -boylanma*
lı ve tane desteklidir. Âramadde ine© kum ve çamur-
dan yapılıdır. Egemen olarak metamorfik kayalardan
türemiş bileşenler içerir. Bileşen taneler bolluk dere*
cesine göre, gnays, granit, mikaşist, kuvars şist, da-

mar kuvarsı ve filHtten yapılıdır. Taneler genellikle
köşeli ile yarı köşeli olup, ince çakıl ile blok arası
büyüklük sınırları içimdedir. Zayıf tutturulmuş kum-
taşı ve çamurtaşı arakatkıian, çakıltaşı kesiti içinde
yersel olarak bulunur. Üste doğru tane kabalaşması,
büyük Ölçekli çapraz katmanlanma ve yersel çakıl
yönlenmesi gibi tortul yapılar, çakıl taşında olağan
olarak bulunur.

Kurataşları genellikle açık grimsi, zayıf tutturul-
muş, orta ile kaba taneli ve yersel çakıllıdır» Egemen
olarak metamorfiklerden türemiş bileşenler içerin
Tane derecelenmesi, düzlemsel ve çapraz katmaman-
ma ve yersel çamurtaşı arakatkıian, kumtaşı kesiti
içinde olağan tortul yapılardır,

Çamurtaşları çoğunlukla orta-^koyu grimsi, dü*
zensiz yanlımh ve yersel kömürleşmiş bitki kalıntı-
hdır. Organik maddece zengin çamurtaşlarmdan alı-
nan palinolojik örnekler steril çıktığı için, yaş tayi-
ni yapılamamıştır.

Birim, alt kırıntılı birime benzer olarak üste doğ-
ru kabalaşan ve ardalanma gösteren, bir Örnek bile-
şim ve doku özelliği sunan devresel tortul düzeyle-
rinden yapılıdır (Şekil 5)* Devresel tortul düzeylerm
kalınlığı, 8-75 m. arasında olup, yanal yönde ve kısa
uzaklıklar içinde hızlı değişimler gösıerir,

Üst kırmtılı birim İçinde yeralan çakıltaşlarının
katman kalınlıkları ve tane boyutları, birimin üst
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bölümlerine doğru giderek artar. Birimin alt bölü-
münde yaygın olarak bulunan kumtaşı ve çamurtaşı
aradüzeyleri üst bölümlerde çok az görülür. Diğer
taraftan çapraz katmanlı kumtaşı ve çamurtaşı ara-
katkıları güneyden kuzeye doğru egemenlesin Buna
bağlı olarak çakıltaşlan tane boyutları da güneyden
kuzeye doğru dereceli olarak azalır.

Üst kırıntılı birime ait tortul bileşenlerin yansıt-
tığı bileşim, doku ve yanal yöndeki stratigrafi Özel-
likleri, egemen olarak güneyden kuzeye doğru açınım
gösteren, orta ve ıraksak alüvyonal yelpaze ortamın-
da gelişen bir çökelimi Öngörür, Ancak üst kırıntılı
birim içinde yaygın olarak gözlenen çakıltaşı kanal
dolguları ile çapraz katmanlı kumtaşı ve çamurtaşı
bileşenleri kuzeye doğru artmaktadır. Bu veriler,
alüvyonal yelpaze ortanınım kuzeye doğru giderek
örgülü akarsu sistemine geçtiği yönünde değerlendi*
rilebîlir.

Birim içinde yeralan tortul yapılar, beslenmenin
alt kırıntılı birime benzer olarak, genellikle güney-
den kuzeye doğru gelişmiş okluğunu belirtir, Diğer

taraftan K55B ile K60B arasında dağılım gösteren
farkü 'beslenme yönlerinin, ikinci derecede Önemli
olduğu saptanmıştır» Ancak bu değerler üst kırıntılı
birime alt çökelme ortamlarında değişik yönlerde
gelişebilen kanal sistemlerinin varlığını göstermesi
bakımından önemlidir.

Stratigrafi ilişkileri Üst kırıntılı birime «it tortul-
lar, alt kırıntılı birimi düşük açılı bir uyumsuzlukla
üstler. Dokanağa ait tipik görünüler, Kurşunlu Bah-
çecik yolunda ve Göbekli köyü doğusunda yeraiır. Alt
kırıntılı birimin gözlenemediğİ kesimlerde, üst kırın-
tılı birim ile metamorfik temel arasındaki dokanak
çoğu yörde faylıdır. Bu faya yakın kesimlerde, üst kı-
rıntılı birime ait katmanlar metamorfik temel kaya«
lanna doğru eğimlenmiş (baok-tiitmg) olarak bulu-
nur, Fayın güneyinde kalan kesimlerde üst kırıntılı
birime ait tortullar çok ince yamalar şeklînde bulun«
masına karşın, fayın kuzeyindeki alanlarda 700-750 m,
kalınlığa dek ulaşmaktadır.

Yöredeki Neojen tortullarının yayılımını ve ka-
lınlığını kontrol eden bu graben kenar fayı, aynı za-
manda tortullaşma boyunca etkinliğini sürdürmüş
bir büyüme fayı (growth fault) niteliğim taşır, Sö?
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konusu büyüme fayı diğer taraftan alt ve üst kırıntılı
bilimler arasındaki açısal uyumsuzluğun ortaya çıfo
masına da neden olmuştur. Büyük olasılıkla alt kh
rıntılı bîrimin çökelmesinden sonra tortullaşmada
bîr kesiklik meydana gelmiş olmalıdır. Bu kesi-klilik,
güneydeki metamorfik beslenme alanında gelişen
morfolojik değişimlere bağlanabilir. Belirtilen tortul
kesikliliği döneminde, büyüme fayının (= grabenin
güney kenar fayı) devam eden etkinliği sonucu, alt
kırıntılı birime ait tortullar faya doğru eğim kazan-
mışlardır, Eğimlenmîş olan alt kırıntılı birime ait
düzeyler üzerine, daha sonra üst kırıntılı birime ait
tortullar, açısal uyumsuzlukla çökelmiştir.

Metamorfik temel kayalarını Neojen tortulların-
dan ayıran bu faya ait gözlenebilen kayma yüzeyleri,
kuzeye doğru en fazla 35 derece eğimlidir. Faym ku-
zeyinde bulunan alt ve üst kırıntılı birimlere ait kat-
manlar, faya doğru (güneye) 45 dereceye ulaşan
eğimlenmeler kazanmıştır (backtilting). Bu durum,
faym yüzeyde gözlenebilen eğitiminin derinlere doğ-
ru daha da azalacağını ve listrik şekilli olabileceğini
göstermektedir.

DEPOLANMAMIN ORTAMSAL ÖZELLtKL£Rt

Alt ve üst kırıntılı birimler, egemen olarak kır-
mızımsı ile grimsi arasında değişen, ham dokusal
aşamadaki çakütaşlatından ve bloklu düzeylerden
yapılıdır, Çakıltaşlarmın dokusal ve straiigrafik özel-
likleri yanısıra, çakıl ile blok arası değişen çakıl bi-
teşenleri, alüvyonal yelpaze ortamında gelişen çok
hızlı tortul birikimini yansıtır. Çakıltaşlarmın ege-
men olarak köşeli ile yan köşeli arası değişen me-
tamorfik bileşenlerden yapılı oluşu, çok yakın bir
beslenme alanım öngörür» Çakıltaşı ve kumtaşlarm-
da yeralan tortul yapılar, güneyden kuzeye doğru
gelişen bir beslenmenin varlığını belgeler,

Şekil 7 : Gediz Grabeni'nin Miyosen öncesinden gü
nümüze değin geçirdiği olasılı evrimi,
Grabenin ilksel açınımı asimetrik Özellik*
tedir. Simetrik yapı özelliği, Pliyosen'den
sonra gelişmiş olmalıdır.

Figure 7 : Probable evolution of the Gediz depressi-
on from pre-miocene to recent. The GedLe
depression is an asymmetric basin in first

phase. The symmetric structure is devel-
oped after the Pliocene.

Birimlerin doğu-batı yönünde gösterdiği yanal
ani kalınlık değişimleri, alüvyonal yelpaze ortamına
ait tümsek yığışımlı biı~ikinli konilerinin varlığını
destekler yönde değerlendirilebilir. Alt kırıntılı biri-
min egemen kırmızımsı rengi, metamorfik temel ka-
yaları üzerinde bulunan paleotoprak örtüsünün kısa
zaman aralığı içinde birikim alanına taşınmış oldu-
ğunu gösterir. Birimlerin kuzeyden güneye doğru
gösterdikleri kalınlık artışları, Neojen tortullarını me-
tamorfik temelden ayıran faym, tortullaşma boyunca
aktifliğmi korumuş bir büyüme fayı (growth fault)
olduğunu belgeler. Bu nedenle sözkonusu büyüme fa-
yına yakm kesimlerde, en fazla tortul kalınlığı yer
alır*

Üst kırıntılı birime ait tortulların yanal yönde
gösterdiği değişimler, alüvyonal yelpaze ortamının
güneyden kuzeye, örgülü akarsu sistemine doğru
açınmış olabileceğim yansıtır.
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Alt ve üst kırıntılı birimler, egemen olarak üste
doğru kabalaşan ve ardalanma gösteren bol çakıllı
devresel tortul düzeylerinden oluşur. Bu devreseliik,
mevsimsel koşullara bağlı olduğu kadar, birbiri üze-
rine yığılan veya tekrarlanan alüvyona! yelpaze biri-
kintilerinin oluşumuyla açıklanabilir,

Diğer taraftan, grabenin kuzey kenarında Âdala
yöresinde yapılan gözlemlerde, gölsel fasiyesteki alglî
kireçtaşlarmm doğrudan metamorfikler üzerine fay-
İı olmayan bir dokanakla geldiği saptanmıştır (Şekil
6). Çalışma bölgesinde 1500 metre kalınlığa ulaşan
kaba kırıntılı tortullar, bu yörede incelmiş olarak bu-
lunur» Buna göre Neojen süresi boyunca, grabenin
kuzey bölümünde tatlı=su karbonat f asiye si egemen
olurken, güney bölümünde kaba kırıntılı tortulların
çÖkelimine yolaçan alüvyona! yelpaze ve örgülü akar-
su sistemleri egemen olmalıdır.

Gediz Grabeni'nin güney ve kuzey bölümlerinde
yeralan tortul fasiyeslerin benzer olmayışı, sözkonusu
grabenin başlangıçtaki açınımının asimetrik özellik-
te olduğunu gösterir, Grabenin asimetrik özelliği, gü-
ney kenardaki tektonik etkinliğin tortullaşma bo-
yunca aktif oluşuyla ilgilidir. Tektonik etkinliğin ya
da sübsidansm çökelme donemi boyunca asimetrik
davranışı, çökme-tortulîaşma ekseninin (diğer bir
deyimle havza ekseninin), zaman içinde aktif kenara
doğru kaymasını sonuçlar, Bu neednle, yaklaşık do-
ğu-batı uzammlı çökme-tortullaşma ekseninin, bü»
yüme faylarına bağlı olarak güneydeki temele doğru
yer değiştirmesi, üste doğru kabalaşan tortul istifin
oluşumunu kararlayan en önemli etkenlerden biridir.
Diğer taraftan tortullaşma ekseninin güneye doğru
yer değiştirmesine bağlı olarak listrik şekilli büyüme
faylarının da etkisiyle, alüvyona! tortullar güneye
doğru eğimlenmişierdir» Bu şekilde fay sistemleri île
gelişen havza örnekleri Steel ve dağ, (1977) tarafından
İncelenmiştir.

Gediz Grabeni'nde saptanan tortullaşma modeli
ve bunun tektonMiğe bağlı evrimi, Şekil 7'de göste-
rilmiştir. Bu modele göre havzanın güney kenarı faylı
olup, başlangıçtaki açınımı asimetrik bir graben olu-
şumu şeklindedir, Grabenin güneyinde 1500 metreye
ulaşan çakıltaşlannın tane bileşenleri, yakın çevre-
de bulunan metamorfik temel kayalarından türemiş*
tir. Paylanmaya bağlı gelişen her çökme evresi, üste
doğru kabalaşan devreşel bir tortul düzeyin çökelme-
sini sonuçlamıştır. Buna karşm, kuzey bölümde ege*
men olarak karbonatlı tortullar gelişmiştir. Her ikî
tortul fasiyes arasmdaM dokanaklar yanal yönde
girik olmalıdır.

Neojen süresi boyunca asimetrik bir açmım gös-
termiş olan Gediz Grabeni, olasılıkla Kuvaterner'de
simetrik bir yapı özelliği kazanmaya başlamıştır (Şe*
Mİ 7-D). Diğer bir anlatımla, grabenin güncel simetrik
yapısı, Neojen'den sonra artan çökme miktarına
bağlı olarak, kuzey kenarın giderek faydalanması
sonucu ortaya çıkmış olmalıdır.

SONUÇLAR ;" ; ; =

Salihli, güneyinde yeralan ve jeolojik harita ve-
rilerine göre kalınlığı 1500 metreye ulaşan Neojen
yaşlı kaba kırıntılı "tortullar, bağıl stratigrafi ilişkili
rine dayanılarak, alt ve üst kmntılı birimler şeklinde
iki ayrı kaya birimine bölünmüştür, Alt ve üst kırm*
tılı birimler arasındaki dokanaklar her yerde uyum-
suzluktur, Menderes metamorfik masifine ait kaya-
lar, Gediz-Grabeni'nin kuzey ve güney kesimlerinde
yayılım gösterir.

Yöredeki kırıntılı tortullar egemen olarak, üste
doğru kabalaşan ve ardalanma gösteren devreşel tor-
tul düzeylerinde (eyclotem) yapılır, Devreşel tortul
düzeylerinin kalınlığı 5-75 metre arasında olup, bile-
şim ve doku birörnekliliği gösterir, Devreşel tortul
düzeylerin kalınlığı yanal yönde ve kısa uzaklıklar
içinde değişim göstermektedir.

Alt ve üst kırıntılı birimlerin dokusal ve stratig-
rafi özellikleri, alüvyona! yelpaze ortamında hızlı ge-
lişen bir tortullaşmayı yansıtır. Çakıltaşlannın ege-
men olarak hem dokusal özellikteki metamorfik bi-
leşenlerden yapılı oluşu, çok yakın bir beslenme ala-
nını öngörür. Her iki birimde ölçülen tortul yapılar,
güneyden kuzeye doğru gelişen bîr beslenmenin var*
lığım belgeler,

Gediz Grabeni'nin güney ve kuzey bölümlerinde
yeralan tortul fasiyeslerin benzer olmayışı, graben
açınımının başlangıçta asimetrik bir gelişme göster-
diğini yansıtır. Tektonik etkinliğin ve subsidansın çö-
kelme dönemi boyunca asimetrik davranışı, çökme-
tortullaşma ekseninin (diğer bir deyimle havza ek-
seni), zaman içinde aktif olan güney kenara doğru
kaymasını sonuçlar, Havza ekseninin temele doğru
yer değiştirmesi ve ortamın giderek sığlaşması, üste
dorğu kabalaşan tortul istifin oluşumunu kararlayan
en önemli etkenlerden bîridir»

Grabenin Neojen dolgusunu oluşturan kırıntılı ve
karbonatlı tortulların çekelim ile ilgili fasiyeslerin
dağılımı, büyük bölümüyle graben! güneyden sınırla-
yan listrik şekilli büyüme faylarmm kontrolünde ge-
lişmiştir. Bu fayların denetiminde gelişen her çökme
evresi, üste doğru kabalaşan devreşel bir tortul dü»
zeyinin çökelmesini somıçlamıştır.

Neojen süresi boyunca asimetrik bir açınım gös-
termiş olan Gediz çöküntüsü, tortullaşmayı izleyen
dönemde, olasılıkla Kuvaterner'de simetrik bir graben
Özelliği kazanmaya başlamıştır,
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