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Gülşehir-Şahinler Arasında Kızılırmak’ın Uzun Dönemli Sekileri ve 

Taşkınovasının Gelişimi 

 

I. Özet 

Kızılırmak, Türkiye topraklarında denize dökülen en uzun (1355 km) nehirdir. Sivas 

doğusundan kaynağını alan nehir, yarı kurak iklime sahip olan İç Anadolu Bölgesi’nin 

platoları içerisinde geniş bir yay çizdikten sonra kuzeye yönelir ve Samsun’dan Karadeniz’e 

dökülür. Nehrin izlediği bu yol büyük ölçüde neotektonik dönemde oluşmuş aktif fay 

kuşakları tarafından belirlenmiştir. Bu çalışma Kızılırmak Nehri vadisinin Kapadokya 

yöresinde ve Gülşehir-Şahinler arasında kalan kesiminde yapılmıştır. Nehir, bu alanda, 

paleotektonik dönemdeki genişleme rejimi denetiminde çökelmiş olan, Geç Orta Miyosen-

Erken Pliyosen yaşlı, ignimbirit aratabakalı akarsu-göl ortamı sedimanter istifi içerisine 

vadisini kazmıştır. Dolayısıyla Geç Orta Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı istifin oluşumundan 

daha genç olan Kızılırmak akaçlama sistemi, Geç Pliyosen’de, iklimde meydana gelen 

değişime ve neotektonik dönemde kendini gösteren kuzey-güney yönlü sıkışmaya bağlı 

olarak, nehrin İç Anadolu Neojen göllerini kapması sonucunda kurulmuştur. Nehrin, 

bölgedeki doğrultu atımlı neotektonik rejimin önemli yapılarından birisi olan ve Kırşehir Fay 

Sistemi’nin güneydoğu kesimini temsil eden Gümüşkent-Tuzköy doğrultu atımlı fay havzası 

içine yerleşmiş olması da bu görüşü desteklemektedir.  

Kızılırmak Vadisi’nde yapılan jeomorfolojik araştırmada, nehrin günümüzdeki 

seviyesinden +160 metreye kadar ulaşan yükseltilerde, günümüze kadar erozyondan 

korunabilmiş olan 15 seki basamağı saptanmıştır. Sekilerin oluşumuyla ilgili kesin zaman 

çizelgesi, nehrin bazı sekilerini örten bazaltlardan alınan örneklerin, 40Ar/39Ar yöntemiyle 

tarihlenmesi sonucunda oluşturulmuştur. Vadideki en eski seki olarak kabul edilen yankolu 

(∼+160 m) fosilize eden bazalt akıntısı Geç Pliyosen’e (∼2 My ), diğerleri Erken, Orta ve Geç 

Pleyistosen’e tarihlenmiştir. Bu veriler, Kızılırmak akaçlama sistemi kuruluşunun, Geç Orta 

Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı volkanosedimanter birimleri üzerleyen ve bölgesel bir anahtar 

düzey özelliği taşayan Valibaba ignimbiritinin oluşumundan sonra fakat fosilize yankol 

öncesindeki (∼2.6-2.1 milyon yıl arası) bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiş olduğunu 

göstermektedir.  
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Diğer taraftan, gerek seki basamakları ve gerekse bazalt akıntılarının yaşları temel 

alınarak, Kızılırmak Vadisi’nin son 2 milyon yıldaki evrim sürecinde, akarsu kazma oranının 

ortalama ∼0.08 mm/yıl olduğu ve zaman içerisinde önemli değişimler gösterdiği de 

saptanmıştır. Bu süre içerisindeki en yüksek akarsu kazma oranın (∼0.12 mm/yıl) Geç Erken 

ve Orta Orta Pleyistosen arasında gerçekleşmiş olduğu da belirlenmiştir. Kazılma oranları 

aynı zamanda bölgesel yükselim oranlarını da yansıtmaktadır. Bölgesel yükselimin tersine 

Geç Erken Pleyistosen-Günümüz arasında, Gümüşkent Ana Fayı üzerindeki düşey atım oranı, 

akarsuyu denetleyen rejimin doğrultu-atımlı faylanma özelliğinin doğal yansıması olarak 

düşük (∼0.036 mm/yıl) kalmıştır. Bölgesel yükselim oranlarındaki değişimler, sekiler 

arasındaki yükselti farklarına da yansımıştır. Yükselme hızının düşük olduğu, Geç Pliyosen-

Geç Erken Pleyistosen ve kısmen Geç Orta Pleyistosen-Geç Pleyistosen seki basamakları 

arasındaki seviye farkları düşük, bu dönemler arasında oluşan sekilerde ise bölgesel yükselim 

oranına uygun olarak seviye farkları da yüksektir. Evrim süreci içerisinde zamanla güneye 

kayan akarsu, Orta Pleyistosen’de faylarla ilişkili olarak vadinin güneyine hapsolmuştur.  

Güncel vadi tabanının evrimini daha iyi anlamak amacıyla sondajları da içeren 

jeomorfolojik araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada, yalnızca, en çok örneğin alınabildiği en 

uzun sondaj olan KP-S3 (18.3 m) ele alınmıştır. Kesin kronoloji flüvyal sedimentlerin AMS 

radyokarbon yöntemiyle tarihlenmesiyle oluşturulmuş ve tarihlemeden elde edilen sonuç 

vadideki ana kazılma fazının Son Buzul Maksimunun (SBM) sonunda tamamlandığını 

göstermiştir. Vadideki takip eden birikme fazı SBM sonundan itibaren devam etmiştir. Bu 

durum, flüvyal sistemdeki birikim artışının SBM’den Geç Glasyal’e uzanan ana iklim 

değişiminde olduğunu ve bu olayın plüvyal göllerdeki çekilme zamanlaması ve Anadolu’nun 

yüksek dağlarındaki paleobuzul ilerlemesinin sona ermesiyle uyumlu olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışma, Anadolu’daki flüvyal sistemlerdeki birikimin her zaman en 

soğuk periyotla karakterize edilmesini reddeder. 

Anahtar Kelimeler: Kızılırmak, neotektonik, akarsu sekisi, flüvyal tepki, akarsu 

kazması, bölgesel yükselim, Ar-Ar tarihlemesi, Gülşehir 
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Long-term terraces of the Kızılırmak and its floodplain evolution, between 

Gülşehir-Şahinler 

Abstract 

The Kızılırmak is the longest river (1355 km) which reaches the sea within Turkey. Its 

source is east of Sivas province and it draws a large arc on the plateaus of semiarid Central 

Anatolia, turns towards the north and reaches the Black sea in Samsun province. The route 

which the river follows was determined by the active fault zones formed mainly in the 

neotectonic period. This study was carried out in the area between Gülşehir-Şahinler in the 

Cappadocia region of the Kızılırmak Valley. The river incised its valley into Late-Middle 

Miocene and Early Pliocene-aged ignimbrite intercalated fluvial-lacustrine sedimentary 

deposits as a result of an extension regime in the paleotectonic period.  Thus the Kızılırmak 

system is younger than this formation, and river was formed in the Late Pliocene, as a result 

of the climatic change and north-south directed compression in the Neotectonic Period. The 

fact that the river is settled in the Gümüşkent-Tuzköy strike slip fault basin, which was one of 

the most important structures of the strike slip neotectonic regime representing the 

southeastern region of the Kırşehir Fault System, supports this idea.  

The geomorphologic investigations carried out in the Kızılırmak valley showed 15 

terrace staircases maintained against erosion at elevations up to 160 m from the river level. 

The absolute time chronology was established by 40Ar/39Ar dating of basalt samples capping 

some of the river terraces. The basalt flow which fossilized the tributary (∼+160 m), regarded 

as the oldest terrace in the valley, was dated to the Late Pliocene (~2 Ma), and the other 

basalts were dated to the Early, Middle and Late Pleistocene. These data show that the 

formation of the Kızılırmak drainage system occurred after the Valibaba ignimbrite, which is 

the regional key horizon, overlay the late-Early Miocene and Early Pliocene volcano-

sedimentary units and before the fossilization of the tributary (between ~2.6-2.1 Ma years 

average time span). 

By the use of terrace sequences and basalt dates, the incision rate of the river during the 

last 2 million years was determined as approximately ~0.08 mm a-1, and showed important 

variation within that time span. The highest incision rate during this period was determined to 

be ~0.12 mm a-1 between the late Early and mid-Middle Pleistocene. The river incision rates 

also reflect the regional uplift rates. In contrast to regional uplift, the vertical slip rate of the 

Gümüşkent Master Fault remained low (~0.036 mm a-1) between the late Early Pleistocene 
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and today because of the strike-slip faulting feature of the regime which controls the river. 

The changes of the regional uplift rates manifest themselves in the elevation differences 

between the terraces. The elevation difference was low between the terraces formed between 

the late Late Pliocene-late Early Pleistocene and partly the late Middle Pleistocene-Late 

Pleistocene, when the uplifting rate was slow. On the other hand, the elevation differences in 

the terraces between these periods were high in accordance with the uplift rate. The river, 

which shifted towards the south in the evolution process, confined to the south of the valley in 

the Middle Pleistocene related to the faults. 

Geomorphic research including drillings was carried out on valley floor with the aim of 

a better understanding of the evolution of the present-day valley floor. In the study only the 

longest core, KP-S3, which ended with a channel lag deposit composed of 1 m thick coarse 

gravels and blocks, is described since most samples were collected from this core. An 

absolute chronology was established by AMS dating of fluvial sediments, indicating that the 

main incision phase was completed at the end of the LGM. The succeeding aggradation phase 

in the valley took place from the end of the LGM onwards. It appears that the major climatic 

transition from the LGM to the Late Glacial gave rise to aggradation in the fluvial system and 

this event seems to be consistent with the timing of the regression phase of pluvial lakes and 

the termination of paleoglacier advances in the high mountains of Anatolia. This study of the 

fluvial systems in Anatolia disclaims that the coldest periods are always characterized by 

fluvial aggradation. 

Key Words: Kızılırmak, neotectonic, river terrace, river response, river incision, 

regional uplift, Ar-Ar dating, Gülşehir 

II. Amaç ve Kapsam 

Kızılırmak Nehri’nin jeomorfolojik evrimi ve seki basamakları üzerine sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ve kapsamlısı Akkan (1970) tarafından 

Kızılırmak nehrinin aşağı çığırında yapılmıştır. Akkan, Bafra Burnu-Delice kavşağı 

arasındaki Kızılırmak vadisinin farklı kesimlerinde 11 teras basamağı bulmuştur. Kapadokya 

yöresinde yapılmış olan iki çalışmada ise (Arık, 1981; Avşin, 2005) sayısı 5’i geçmeyen teras 

basamakları tespit edilmiştir. Tüm bu çalışmalarda deniz seviyesi değişimine atfedilen bazı 

aşağı çığır sekileri (Akkan, 1970) dışında, seki oluşumu genel ifadelerle iklim ve tektonik 

etkisine bağlanmıştır.  
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Bu proje ise, Kuvaterner örtü buzullarının ötesinde, ılıman iklim kuşağında yer alan 

Türkiye’nin kendi topraklarında denize dokülen en uzun akarsuyu (1355 km) olan Kızılırmak 

nehrinin evrim sürecini ve Kuvaterner iklim döngüleri ve bölgesel yükselim oranlarının 

nehrin uzun dönemli sekilerin oluşumu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Diğer bir amaç ise, özellikle güncel vadi tabanında yapılan çalışma ile Son Buzul 

Maksimumu ve sonrasındaki iklim değişimlerine karşı Kızılırmak’ın tepkisini ve dolayısıyla 

nehrin dinamiklerinde meydana gelmiş olan değişimleri anlayarak, biriktirme/kazma 

dönemlerine ilişkin bir ön model oluşturabilmektir.  

Kapadokya yöresinde yer alan çalışma alanı, nehrin Gülşehir-Şahinler arasındaki vadi 

bölümünü kapsar (Şekil 1). Bu kesimde nehrin deniz seviyesindeki yüksekliği ∼880-900 

metredir. Kızılırmak vadisinin bu bölümünü çalışmamızın en önemli nedeni, iyi korunmuş 

uzun dönemli seki basamaklarının bulunmasıdır. Ayrıca, bu alanda her iki yamaçtan vadiye 

akan ve nehrin bazı seki basamaklarını örten Pliyo-Kuvaterner yaşındaki dört bazalt 

akıntısının Ar-Ar yöntemiyle tarihlenmesi, çalışmanın kesin kronolojisinin kurulmasına 

imkân vermiştir.  

 

Şekil 1. Çalışma alanın lokasyon haritası 
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III. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışma kapsamında nehrin seki serilerinde ve vadi tabanında yapılan jeomorfolojik 

araştırma, 2006, 2007 ve 2008 yaz sezonunda gerçekleştirilmiştir. Seki taban ve üst 

seviyelerinin belirlenmesinde çift frekanslı Laika GPS, el GPS’i ve nehre yakın bazı 

kesimlerdeki sekilerin nehir seviyesinden olan yükselti farkını belirlemek için Nivo 

kullanılmıştır. 

Çalışma alanında tamamında yer alan sekilerin taban ve üst seviyelerinin nehirden olan 

yükseltileri, koordinatları, alansal dağılışları, Pliyo-Kuvaterner bazalt akıntıları ve faylarla 

olan ilişkileri, arazi çalışması ile belirlenerek jeomorfoloji haritası oluşturulmuştur. Vadideki 

seki basamaklarının sayısının tespitinde GPS ölçümlerinin yanı sıra, çalışma alanının 

batısından doğusuna doğru belirli aralıklarla kuzey-güney doğrultusunda çizilen 12 jeolojik-

jeomorfolojik kesit sekilerin alansal ve dikey korelasyonu açısından büyük bir kolaylık 

sağlamıştır. Arazi çalışması farklı dönemlere ait değişik ölçeklerdeki steoroskopik hava 

fotoğraflarıyla (1/25000 1992 yılı, 1/35000 1982 yılı, 1/40000 1955 yılı) desteklenmiştir. 

Seki basamaklarının kesin kronolojisi, Pleyistosen’de vadiye akmış olan 4 bazalt 

akıntısının örttüğü sekiler ile kontak noktalarında alınan 6 örneğin Ar-Ar metoduyla Vrije 

Üniversity Amsterdam Geoscience laboratuarında tarihlenmesiyle oluşturulmuştur.  Elde 

edilen tarihler aracılığıyla sekiler üzerinde bölgesel yükselim ve Kuvaterner iklim 

döngülerinin etkisi belirlenmiştir. 

Kızılırmak nehri vadi tabanında Gülşehir-Şahinler arasında nehir boyunda farklı 

noktalarda 4 adet deneme sondajı yapılmıştır. Hepsi anakayada son bulan sondajlarda flüvyal 

depo kalınlıkları KP-S1 de 9.9 m, KP-S2 de 8.5 m, KP-S3 de 18.3 m ve KP-S4 de 16.4 m 

bulunmuştur. Bu projede sondajlardan en derine inen ve kaba çakıl ve bloklardan oluşan 1 m 

kalınlığındaki kanal lag deposu ile son bulan ve en çok örneğin alınabildiği KP-S3 

değerlendirilmiştir. KP-S3’ün bulunduğu nokta, vadi tabanının en dar olduğu yerlerden biridir 

ve taşkınovası bu kesimde dik yamaçlı sekilerle sınırlanmış olduğu için tek bir sondajla dahi 

bazı ön sonuçlara varılabilecek bir kesimi oluşturmaktadır.  

Sondaj, Acker-2 model sondaj aleti ile yapılmıştır. Büyük ölçüde kum ve kumlu 

çakıllardan oluşan flüvyal depoda ilerleyen sondaj, örnek alınmak istenen noktalarda çakma, 

diğer kesimlerde kırma yöntemiyle yapılmıştır. Diğer sondajlarda olduğu gibi KP-S3 

sondajından alınan sedimentler içerisinde de tarihlemeye yarayacak herhangi bir makro 
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organik parça bulunamamıştır. Bu nedenle, yeterince sediment örneğinin alınabilmiş olduğu 

noktalarda alüvyal sediment Beta Analytic laboratuarında AMS (Accelerator Mass 

Spectrometer) radyokarbon yöntemi ile tarihlendirilmiştir. Tarihlemelerden bir tanesi 

sediment tane boyu değişimi olan bar-üstü kum deposu ile taşkınovası deposu geçişinden, 

diğeri tabanda anakayaya en yakın alınabilen örnekten, diğer ikisi ise bunlar arasındaki 

birikim hızını görmek amacıyla eşit aralık gözeterek uygun örneklerin bulunduğu noktalardan 

alınmıştır.  

 

III. Analiz ve Bulgular 

IV.1. Jeolojik özellikler 

IV.1.1 Stratigrafik Çerçeve 

Çalışma alanında genel olarak birbirini uyumsuzlukla üzerleyen; Eosen ve öncesi, 

Oligo-Miyosen, Orta Miyosen-Erken Pliyosen ve Pliyo-Kuvaterner’e ait birimler bulunur 

(Şekil 2). Bununla birlikte bu çalışmada, nehrin evrimsel tarihi ile ilişkili olan, Orta Miyosen- 

Erken Pliyosen formasyonu ve Pliyo-Kuvaterner birimleri üzerinde durulmuştur. Çünkü, 

nehir bu kesimde paleotektonik dönemdeki genişleme rejimi denetiminde çökelmiş olan Geç 

Orta Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı, ignimbirit aratabakalı akarsu-göl ortamı sedimanter istifi 

içerisine vadisini kazmıştır.  

Kapadokya bölgesinde Geç Orta Miyosen’deki genişleme rejimi ile ilişkili olarak, 

güneyi Niğde Fayı ve kuzeyi Salanda Fayı tarafından kontrol edilen KD-GB uzanışlı ana 

tektonik depresyon şekillenmiştir (Pasquaré, vd., 1988; Toprak ve Güncüoğlu, 1993; Toprak, 

1998). Çalışma alanı ise depresyonun kuzeybatısında, kuzeyi Salanda Fayı tarafından 

denetlenen bir alt havza halinde belirmiştir. Pek çok strato volkan ve monojenetik konilerin 

yer aldığı, volkanik materyalin alkalin ve kalk-alkalin özellikte olduğu Neojen- Kuvaterner 

Kapadokya Volkanik Provensi, bahsedilen bu depresyona karşılık gelmektedir (Innocenti vd., 

1975; Pasquaré vd., 1988; Toprak ve Güncüoğlu, 1993; Temel vd., 1998; Toprak, 1998; 

Koçyiğit ve Erol, 2001).  
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Şekil 2. Çalışma alanı ve yakın çevresinin Jeoloji haritası 

Depresyon farklı merkezlerden çıkan piroklastiklerle ara tabakalı olarak depolanan 

flüvyal-gölsel sedimentlerle doldurulmuştur. 400 metrenin üzerinde kalınlığa sahip olan bu 

istif, Ürgüp formasyonu olarak isimlendirilmiştir (Pasquaré, 1968). Ürgüp formasyonu 

içerisinde; konglomera, marn, kireçtaşı, kumtaşı gibi sedimanter kayalarla birbirinden ayrılan 

yaklaşık 10 farklı kalın ignimbirit seviyesi yer almaktadır (Pasquaré, 1968; Innocenti vd., 

1975; Temel, 1992;  Le Pennec vd., 2005; Temel vd., 1998; Froger vd., 1998; Piper vd, 2002; 

Şen vd., 2003). Bu ignimbiritlerden ilki olan Kavak ünitesi K/Ar yöntemiyle 11.2 milyon yıl 

öncesine (Temel, 1992), sonuncusu olan Valibaba 3-2.7 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir 

(Innocenti vd., 1975). Ürgüp formasyonunun en genç sedimanter ünitesi olan Kışladağ 

kireçtaşını (Atabey, 1989a, 1989b; Le Pennec vd., 2005) üzerleyen Valibaba ignimbiriti 

Pliyo-Kuvaterner jeolojisi ve jeomorfolojisi açısından bir anahtar horizon oluşturmaktadır 

(Dirik, 2001; Ocakoğlu, 2004 ; Koçyiğit ve Erol, 2001; Şen vd., 2003).  

Piroklastiklerden elde edilen radyometrik tarihleme sonuçları (Innocenti vd., 1975) ve 

formasyonun sedimanter kayalarında bulunan memeli fauna (Le Pennec vd., 2005) Ürgüp 

formasyonun Orta Miyosen-Geç Pliyosen aralığında oluştuğunu göstermektedir. Bununla 
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birlikte, Velibaba ignimbiritinin yaşı, formasyondaki sedimantasyonun yeni Kuvaterner 

kronolojisine göre (Lowe ve Walker 1997) Pleyistosen başına (2.6 my) kadar devam ettiğini 

göstermektedir.  

Çalışma alanında Orta Miyosen-Erken Pliyosen formasyonun görünür kalınlığı Salanda 

Fayı kenarında 220 m civarındadır (Toprak, 1994). Tabanda, yeşil kiltaşı ve marn ile başlayan 

formasyon, ignimbirit, marn-kireçtaşı, kumtaşı, paleosol ve tekrar ignimbirit ve marn-

kireçtaşı ardalanması ile son bulur. Pliyo-Kuvaterner yaşındaki talus deposu, formasyonu 

uyumsuz olarak örter. Yüksekli-Şahinler köyü arasında kiltaşı-marn deposu üzerinde yer alan 

ve kalınlığı batıya doğru artarak 60 metreyi bulan ignimbirit seviyesinin kavak üyesine ait 

olduğu belirtilmiştir (Atabey, 1989a, 1989b). Karahüyük köyünde bazaltın altında ve köyün 

doğusunda paleosolün üzerinde ikinci bir ignimbirit seviyesi bulunmaktadır.   

Ürgüp formasyonundaki sedimantasyonun sona ermesini Toprak (1994) gölün 

kuruyarak Pliyo-Kuvaterner’de yüzeye çıkmasına bağlamış, bunun delili olarak da 

formasyonu üzerleyen yaygın talus deposunu göstermiştir. Ocakoğlu (2004) Miyo-Pliyosen 

havza dolgusunun Valibaba ignimbiritinin ardından, yeni tektonik periyodun yerleşmesini 

gösteren olasılıkla 2.6 m yıl önce oluşmuş olan yanal atımlı bir fayla havza dolgularının 

kesildiğini ve erozyonun başladığını ileri sürmüştür. Aynı durum Orta Anadolu Fay Zonu’nu 

için de söylenebilir  (Koçyiğit ve Beyhan, 1998; Koçyiğit ve Erol, 2001). 

 

Şekil 3. Pliyo-Kuvaterner birimleri, kıvrılmanmış olan Orta Miyosen-Erken Piosen formasyonunu uyumsuzlukla 

üzerlemektedir. 

Orta Miyosen–Erken Pliyosen formasyonunda sıkışmaya bağlı olarak marn ve 

kireçtaşlarında geniş kıvrımlar oluşmuştur. Bu sıkışmaya bağlı olarak ignimbiritler de eğim 

 
Salanda Fayı 

 

Hırkadağ 

Orta Miyosen-Pliyosen 

teras 

teras 
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kazanmıştır. Çalışma alanında yatay konumdaki Pliyo-Kuvaterner birimleri, altlarındaki 

kıvrımlanmış Orta Miyosen-Erken Pliyosen formasyonunu uyumsuzlukla örtmektedir (Şekil 

3; 4). Bu uyumsuzluk yüzeyi Kapadokya yöresindeki neotektonik dönemin başlangıcını ifade 

etmektedir.  

Geç Pliyosen-Kuvaterner’de çalışma alanında yaygın talus depoları, bazalt akıntıları, 

traverten ve seki depoları oluşmuştur. Salanda fayının aktivitesine bağlı olarak oluşan ve 

Kızılırmak’a doğru uzanan talus depoları 100 m civarında bir kalınlığa sahiptir. Kırmızımsı 

sarımsı renkli taluslar, kolüvyal depolardan ve yelpaze karakterli birikimlerden oluşmaktadır.  

 

Şekil 4. Yüksekli Fayı gerisinde Orta Miyosen-Erken Pliyosen gölsel-flüvyal sedimentlerini moloz ve alüvyal 

yelpaze karakterli Pliyo-Kuvaterner sedimentleri uyumsuz olarak üzerlemektedir. 

 

IV.1.2. Bazalt Akıntıları ve Ar-Ar Tarihlemesi 

Pliyo-Pleyistosen’de Kapadokya Volkanik Provensinde polijenetik veya monojenetik 

merkezlerde yaygın bazalt çıkışları meydana gelmiştir (Batum, 1978; Ercan vd., 1991; Notsu 

vd., 1995; Toprak, 1998; Koçyiğit ve Erol 2001; Türkecan vd., 2004). Kızılırmak vadisine 

yakın olan merkezlerden çıkan bazalt akıntılarından bazıları, oluştukları dönemdeki bölgesel 

eğim ve drenaj sistemini izleyerek Kızılırmak vadi tabanına kadar ulaşmışlardır.  
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Nehrin güneyinde yer alan çalışma alanındaki en eski bazalt, Evren Sırtı Bazaltı olarak 

adlanmış ve bazalta β1 simgesi verilmiştir. Kaynağını Acıgöl kuzeyindeki Karnıyarık 

Tepe’den almış olan β1 bazaltı, Kızılırmak’ın bir paleo yan koluna kanalize olmuş ve 

yaklaşık 12 km aktıktan sonra, Tuzköy yakınlarında Kızılırmak’ın paleovadi tabanında son 

bulmuştur. Bu lav akıntısı, Atabey (1989a) tarafından Kızıldağ Bazaltı olarak adlandırılmıştır.  

İkinci bazalt akıntısı nehrin kuzeyindeki Karaburna kasabası batısında yer alır. Salanda 

ana fayının yaklaşık 3 km kuzeyindeki bir faya bağlı olarak çıkan bazaltın çıkış merkezi 

Karaburç köyü kuzeyindeki Danakıran Tepe’dir (1233 m). Kızılırmak’a doğru eğim yönünde 

akan bazalt, nehrin o dönemdeki taşkınovasına ulaşınca yine eğim doğrultusunda batıya 

yönelmiştir. Atabey (1989a) tarafından Karaburna Bazaltı olarak adlandırılmış olan lav 

akıntısının Salanda Fayı güneyinde oldukça geniş ve üzeri düz bir plato özelliği göstermesi 

nedeniyle bu çalışmada Karaburna Bazalt Platosu olarak adlandırılmış ve β2 simgesi 

verilmiştir. β2 bazaltı Salanda fayı tarafından kesilmiş ve düşey yönde yaklaşık 44 m yer 

değiştirmiştir. Arazi gözlemleri ve hava fotoğraflarından yapılan incelemede en azından fayın 

güneyinde plato özelliğine sahip olan kesiminin tek dönemli akış ile oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Vadi içerisindeki jeomorfolojik konumuna göre β2 bazaltından genç olan üçüncü bazalt 

akıntısı nehrin güneyinde yer alır. Üzerinde Tuzköy Havaalanı kurulmuş olan bazalt, Tuzköy 

Bazalt Platosu olarak adlanmış ve β3 kodu verilmiştir. Kaynağını Alacaşar yakınındaki 

Karnıyarık Tepe’den alan bazalt nehrinin sekilerini örtmektedir.  

Kızılırmak vadisindeki dördüncü ve en genç lav akıntısını Karnıyarık Tepe’den 

kaynağını alan ve 2 yankolu izleyerek Kızılırmak vadisine ulaşan bazaltlar oluşturmaktadır. 

Batıda yer alan akıntı alabalık tesisi yakınında, diğeri ise Gülşehir’in hemen batısında nehrin 

vadi tabanına ulaşmıştır. Her iki akıntıyı Atabey (1989b) kaynağını aldıkları Karnıyarık 

Tepe’den dolayı Karnıyarık bazalt akıntıları olarak adlandırmıştır. Bu çalışmada da aynı 

adlama kullanılmış ve bu akıntıların her ikisine de β4 kodu verilmiştir. Bu bazalt akıntıları 

birkaç seki üzerinden geçerek nehrin en genç sekisi üzerinde son bulmuştur. 

Çalışma alanındaki β1bazaltından KP-B4 örneği, β2 bazaltından KP-B8, β3 bazaltından 

KP-B6 ve KP-B7 örnekleri ve β bazaltından batıdaki koldan KP-B2 örneği ve doğudaki 

koldan KP-B3 örneği olmak üzere toplam 6 tane örnek Ar-Ar yöntemi ile tarihlenmiştir.  

Tarihleme sonucunda β1 bazaltından 1989.4±38.9 bin yıl (örnek no:  KP-B4),  β2 

bazaltından 1228.2 ±46.4 bin yıl (örnek no: KP-B8),  β3 bazaltından 403.4±10.2 bin yıl 
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(örnek no: KP-B6) ve 408.6±28.5 bin yıl (örnek no: KP-B7 ), β4 bazaltından 94.5±18.2 bin 

yıl (örnek no: KP-B2) ve 97.6±18.5 bin yıl (örnek no KP-B3) tarihleri elde edilmiştir. 

Ardından Tuzköy Bazalt Platosundan alınan  KP-B6 ve KP-B7 örneklerinden elde edilen 

sonuçların ortalaması yeniden hesaplanmış ve  bu bazaltın yaşı 403.8±9.8 ka bulunmuştur. 

Aynı şekilde Karnıyarık Tepe Bazaltlarından alınan  KP-B2 ve KP-B3 örneklerin ortalama 

yaşının hesaplanmış ve bu bazlatın yaşı da 96.0±13.0 ka bulunmuştur. 

 

Buna göre, güncel nehri seviyesinden 160 m yüksekte olan (1049 m) β1 bazaltının Geç 

Pliyosen’e, 127 m yüksekte olan β2 bazaltının Orta Erken Pleyistosen’e, +26/+29 m yukarda 

bulunan β3 bazaltının Orta Orta Pleyistosen’e ve son +4,5/5 metre yukarda yer alan β4 

bazaltının Geç Pleyistosen’e ait olduğu tespit edilmiştir.  

β4 bazaltında elde edilen Ar-Ar tarihi Türkecan vd. (2004) göre Olanca’nın (1994) β4 

akıntısının erüpsiyon merkezine yakın olan Alacaşar yakınında almış olduğu lokasyonu belli 

olmayan CK88481 örneğinden K-Ar yöntemiyle elde ettiği 93.±10.3 bin yıl tarihi ile uyum 

içerisindedir. Bu nedenle, Olanca bu bazalt örneğini  β4 bazalt akıntısından almış olmalıdır. 

IV.1.3. Tektonik  

Kıtasal yaklaşma Geç Erken Pliyosen’de sonlanmış ve yeni tektonik rejim olan 

Anadolu’nun kaçış tektoniği başlamıştır (Koçyiğit ve Beyhan, 1998; Koçyiğit ve Erol 2001). 

Bu yeni tektonik dönemde Anadolu’nun doğu yarısı KKB-GGD yönlü daralma ve DKD-BGB 

yönlü genişlemeyi meydana getiren bir gerilme rejimi ile birkaç sağ yönlüden, sol yönlüye, 

plaka arası yanal atımlı faylarla parçalanmıştır (Koçyiğit ve Beyhan, 1998). Bu faylar; sağ 

yanal atımlı Salanda Fay Zonu’nun da içerisinde yer aldığı Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu 

Fay Zonu, Göksu-Yazyurdu Fay Zonu ve Malatya Ovacık Fay Zonu’dur (Koçyiğit ve 

Beyhan, 1998).  

Geç Pliyosen’de yaklaşık kuzey-güney yönlü sıkışma ile kendini gösteren neotektonik 

dönemde çalışma alanında, sağ yönlü doğrultu atımlı ve önemli miktarda düşey bileşene sahip 

olan ve Kızılırmak Nehri’nin içerisinde aktığı Salanda Fay Zonu oluşmuştur. Zon içerisindeki 

faylar, Yalıntaş Fayı’ndan kuzeye ve kuzeydeki Salanda Fayı’ndan güneye olmak üzere her 

iki yönden de Kızılırmak’a doğru gençleşmektedir. Salanda ve Yalıntaş Fayları paleotektonik 

dönemde normal faylar olarak çalışırken, neotektonik dönemde yanal bileşen kazanmış, 
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bunlar arasında yer alan ve Orta Miyosen-Erken Pliyosen formasyonunu kesen diğer faylar ise 

doğrudan neotektonik dönemde oluşmuş düşey bileşene sahip doğrultu atımlı faylardır. 

Toprak’a göre (1994) bu zondaki tüm faylar ihmal edilebilecek yanal hareketler dışında 

normal bileşene sahip olup, Salanda ana, Yüksekli sintetik ve Tuzköy antitetik faylardır. 

Neotektonik dönemde Kızılırmak Nehri kuzeydeki Salanda (Şekil 5) ve güneydeki 

Tuzköy fayları arasındaki 6-8 km genişliğinde ve yaklaşık doğu-batı doğrultusunda uzanan 

alana yerleşmiştir. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de Kızılırmak Nehri yatağını Salanda 

Fay Zonu’na ait faylar kontrol etmektedir.  

 Şekil 5. Gülşehir’den Kızılırmak’ın kuzeyindeki Salanda ve yüksekli fayının görünüşü. 

Kızılırmak Nehri vadisi içerisindeki diğer önemli faylar düşey bileşene sahip doğrultu 

atımlı Yüksekli ve Tuzköy faylarıdır. Tuzköy fayı drenaj sisteminin kuruluşundan itibaren 

nehrin güneyini kontrol etmiş ve halen de kontrol etmektedir (Şekil 6). 

 
 

 Salanda Fayı 
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Şekil 6 . Tuzköy fayı nehrin akaçlama sisteminin kurulmasından itibaren nehrin güneyini kontrol etmektedir. 

Karaburna Bazalt Platosu’nu kesmiş olan Salanda Fayı’ndaki Orta Erken Pleyistosen-

günümüz arasındaki düşey atım oranı, bazalttan elde edilen Ar-Ar yaşı ile hesaplanmıştır. 

Yükselen bloktaki bazalt tabanı Karaburna Kabası’ndaki Kale Tepe’de GPS ile 1080 m 

ölçülmüştür. Düşen bloktaki bazalt tabanı ise yine faya en yakın kesim olan Karaburna Köyü 

yerleşim alanı içerisinde 1036 m olarak ölçülmüştür (Şekil 7). Böylece elde edilen yükselen 

blok ve alçalan blok arasındaki 44 metre olan farkın bazaltın yaşına bölünmesi ile Salanda 

Fayı’nın Orta Erken Pliyosen-Günümüz arasındaki düşey atım oranı ∼0.04 mm/yıl olarak 

bulunmuştur.  

 

Şekil 7. Salanda fayının kesmiş olduğu Karaburna Bazaltında yaklaşık 44 m düşey atım meydana gelmiştir. 
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IV.2. Jeomorfolojik Özellikler 

IV.2.1. Sekiler 

Çalışma alanında tamamında yer alan sekilerin taban ve üst seviyelerinin nehirden olan 

yükseltileri, koordinatları, alansal dağılışları, Pliyo-Kuvaterner bazalt akıntıları ve faylarla 

olan ilişkileri, arazi çalışması ile belirlenerek Jeomorfoloji Haritası oluşturulmuştur (Şekil 8). 

Vadideki seki basamaklarının sayısının tespitinde GPS ölçümlerinin yanı sıra, çalışma 

alanının batısından doğusuna doğru belirli aralıklarla kuzey-güney doğrultusunda çizilen 12 

jeolojik-jeomorfolojik kesit, sekilerin alansal ve dikey korelasyonu açısından büyük bir 

kolaylık sağlamıştır (Şekil 9; Şekil 10). Bu kesitlerden erozyona uğramadan korunabilen ve 

aralıksız devam eden en fazla seki basamağı Gülşehir yakınlarından geçen J-J’ kesitinde tespit 

edilmiştir (Şekil 10). Ayrıca kesitler yardımıyla seki, bazalt ve fay ilişkisi daha iyi 

gösterilebilmiştir. Kızılırmak seki basamaklarının korelasyonunda ve genelleştirilmiş kesitin 

oluşturulmasında bu kesitteki toplam 8 seki basamağı (6’sı kuzey yamaçta, 2’si güney 

yamaçta) anahtar seviyeleri oluşturmuştur.  

Sonuç olarak tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, Kızılırmak vadisinin çalışma 

alanı içerisinde kalan bölümünde, nehir seviyesinden +160 metreye kadar değişen 

yükseltilerde 15 seki basamağı tespit edilmiştir. Bu sayı Kızılırmak’ın aşağı çığırını çalışan 

Akkan’ın (1970) tespit etmiş olduğu seki sayısından daha fazlasının bu alanda korunduğunu 

göstermektedir. 

Ölçümlerde sekilerin üst seviyeleri dikkate alınmış olmakla birlikte sekilerin birbirinden 

ayrılmasında ve depo kalınlığının belirlenmesinde önemli olduğu için taban seviyeleri de 

dikkate alınmıştır. Nehre en yakın olan seki S15, en yüksek ve dolayısıyla tespit 

edebildiğimiz en eski seki ise S1 olarak isimlendirilmiştir.  

Seki 1 (S1) 

Güncel nehir seviyesinden +160 m yukarda olan S1 Kızılırmak’a ait gerçek bir seki 

olmayıp, nehre güneyden karışan bir paleo yankolun ağız kısmına ait yatak deposudur. Bu 

depo, paleo kolun oluştuğu dönemde yaklaşık olarak Kızılırmak taşkınovası ile aynı seviyede 

olması gerektiği düşüncesiyle bir seki seviyesi olarak kabul edilmiştir. Kalınlığı birkaç metre 

olan bu depo, paleo yankol içerisinde Kızılırmak vadi tabanına kadar akan ve paleo vadiyi 

fosilize eden β1 bazaltın tarafından korunarak günümüze ulaşmıştır. 
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Şekil 8. Jeomorfoloji Haritası 

 

Şekil 9. Çalışma alanının batı bölümüne ait jeolojik-jeomorfolojik kesitler 
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Şekil 10. Çalışma alanının doğu bölümüne ait jeolojik-jeomorfolojik kesitler 

Bazalt akıntısının örtü kayası özelliği, çevresindeki erozyona karşı dayanıksız olan 

gölsel sedimentlerin aşınmasına ve vadi terselmesine yol açmış ve paleo vadi tabanın adeta 

bir kopyasının çıkararak günümüze kadar korunmasını sağlamıştır. Bazalt akıntısı aynı 

zamanda vadi tabanının o günkü şeklini ve eğimini de yansıtmaktadır. Evren sırtının 

jeomorfolojik geçmişine ait bu özellik topografik harita, uydu görüntüsü ve hava 

fotoğraflarından da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bugün uzunluğu ∼18 km’yi bulan Evren Sırtı, 

Kızılırmak’ın erken evrelerine ait yan kolunun tabanıdır ve aynı zamanda nehre ait tespit 

edilebilen en eski izdir (Şekil 11). Bu nedenle paleo yankolun tabanı ya da S1, ∼1989 yıl önce 

akmış olan Evren Sırtı Bazaltı ile aynı yaşta veya biraz daha eskidir. Yankolu oluşturmuş olan 

akarsu yer değiştirmiştir. Bu akarsu Paleovadiyi batıdan takip eden ve kaynağını tıpkı 

paleovadi gibi Acıgöl kalderası civarından alan Derinöz Deresi’ni oluşturmuş olmalıdır. 

Paleovadi tabanındaki bazalt örtüsünün doğu sınırına yerleşerek akan dere ise doğuya kayarak 
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bugünkü Evren Dere vadisini oluşturmuş ve Geç Pleyistosen bazalt akıntılarının Kızılırmak 

vadisine ulaşmasına aracılık etmiştir.  

 

Şekil 11. Yaklaşık 2 milyon yıl önce Evren Sırtı Bazaltı Kızılırmak’ın paleo yankolu içerisinde yaklaşık 18 km 

akarak nehrin vadi tabanına ulaşmıştır. Bazaltın fosilize ettiği yankolun kanal deposu S1 olarak kabul 

edilmiştir. 

S1’in deposu paleo yankolun kaynağını aldığı Acıgöl çevresinin özelliklerini 

yansıtmaktadır. Çoğunlukla orta iyi yuvarlanmış bazalt vb. volkanik kayalardan türemiş 

çakıllar, tüflerden aşındırılmış olan materyal ile karışık halde bulunur. Örtüsüz alanda 

göründüğü kadarıyla kötü boylanmış olan sedimentler belirgin bir iç yapı göstermemekle 

birlikte, çakıllardaki imbrikasyon akışın Kızılırmak yönünde olduğunu doğrulamaktadır. 

Paleo yankolu izlemiş olan bazalt akıntısının Tuzköy Fayı’nda sonlanması, o dönemde 

Kızılırmak Nehri vadi tabanının Tuzköy Fayı’nda sonlandığını gösterir. S1 ile Tuzköy-

Nevşehir Karayolu arasında sırtın uzantısı olan kesimde S1’den çok aşağıda büyük yığınlar 

halinde kalmış olan bazalt blokları, Evren Sırtı Bazaltı’nın en azından karayolunun bulunduğu 

noktaya kadar birkaç yüz metre daha uzandığını gösterir. Bu blok yığınları, örtü kayası etkisi 

oluşturan bazaltın altındaki erozyona karşı dayanıksız olan gölsel sedimentlerin aşınması ve 

Kızılırmak Nehri’nin evrim süreci içerisinde bu noktada bulunduğu dönemlerdeki muhtemel 

yanal aşındırma, Evren Sırtı’nda meydana gelen yamaç gerilemesinin tanıklarıdır. 

 Evren Sırtı Bazaltı 

Tuzköy Bazalt 

Platosu 
Kızılırmak 
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Seki 2 (S2) 

Yalnızca Karahüyük Köyü’nde Karaburna Bazalt Platosu’nun altında tespit edilmiştir. 

İgnimbirit üzerinde yer alan seki birkaç metre kalınlığındadır. Üzerindeki moloz örtüsünün 

sıyrıldığı bazı kesimlerde sekinin küçük ve orta boy çakılları yüzeye çıkmaktadır.  

Seki 3 (S3)  

Yalnızca Yeni Yaylacık Köyü içerisinde mezarlığın doğusunda küçük bir alanda tespit 

edilmiştir. Tabanı +129 metre olan ve teknesel çapraz tabakalı çakıllardan oluşan sekinin üst 

seviyesi +131 metredir. Sekinin gerçek seviyesi, üzerindeki köy yerleşmesi ve moloz 

nedeniyle tam olarak görülememektedir. Hemen güneyindeki S4 ve göstermiş olduğu 

sedimantolojik yapı ve yükselti farkı nedeniyle farklı bir basamak olarak değerlendirilmiştir. 

Seki 4 (S4) 

Erken Pleyistosen sekileri içerisinde en yaygın görülenidir. Doğuda Yeni Yaylacık 

güneyinde, batıda ise β2 bazaltı altında örtülü halde ve platonun doğusunda Hacılar-

Karaburna karayolunun doğusunda görülür. S4, Şahinler Köyü’nde dar bir alanda 

yüzeylenirken Hacılar Karaburna yolu kenarındaki yamaçta büyük ölçüde açıktadır. Bu 

lokasyonda sekinin tabanı güncel nehir seviyesinden +120 m ve bazalt-seki kontağı +127 m 

yukarda yer alır.  ∼7 m kalınlığındaki kaba taneli kumtaşı ve genellikle çakıllardan oluşan seki 

deposu gölsel-karasal klastikler (yelpaze-talus deposu) üzerinde yer almaktadır (Şekil 12). 

Şahinler’den batıya doğru, bazalt platosunun son bulduğu noktaya kadar, nehir ile bazalt 

taban seviyesi arasında yapılan yükselti ölçümlerinin, yaklaşık olarak aynı sonucu vermesi, 

S4’ün çalışma alanının dışında da bazalt platosu altında devam ettiğini düşündürmektedir. 

Hem S4’ün hem de S2’nin Karaburna Bazalt platosu altında tespit edilmesi, bazalt akıntısının 

önceki sekileri örterek en son S4 üzerinde son bulduğunu göstermektedir.  

Yeni Yaylacık Köyü’nün hemen güney kenarında yer alan S4 sekisi de batıdaki 

lokaliteler ile yaklaşık aynı yükseltiye sahiptir. Burada gölsel sedimentler üzerinde yer alan 

seki deposu kaba bloklardan oluşan konglomera ile başlar ve ∼7 m kalınlığa ulaşır. Seki 

yüzeyi tarla olarak kullanıldığı için sekinin sedimanter özellikleri görülmemektedir. 

Seki, β2 bazaltı ile yaklaşık eş zamanlı (∼1228 ka) veya biraz önce Erken Pleyistosen’de 

oluşmuştur. 
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Şekil 12. Karaburna bazaltı S2 ve S4 sekilerini örtmektedir. Alttaki fotoğraf Karaburna kasabası yolunun 

kenarında bazalt altında yer alan S4’ü göstermektedir. 

 

Seki 5 (S5)  

Yüksekli kuzeyinde ve Eski Yaylacık güneyinde görülen sekinin tabanı +113 metrede, 

üst yüzeyi yaklaşık +116 metrede yer alır. Depo çakıllardan oluşmaktadır. Her ne kadar 

Kızılırmak Nehri’nin Pleyistosen’de oluşturduğu seki basamaklarından biri olarak kabul 

edilmişse de korelasyon güçlüğü nedeniyle seviye güvenilirliği düşüktür.  

Seki 6 (S6) 

Tabanı ∼+91 metre, üst yüzeyi ∼+100 metre olan seki yalnızca Yüksekli Köyü 

doğusundaki Plio-Kuaterner talus depolarının önünde yer almaktadır. Sekinin nehre yakın 

olan kesimi Yüksekli Fayı ile sonlanmaktadır. Tabanda iyi yuvarlanmış bloklar ile başlayan 

seki deposu bazı ince çakıllı teknesel çapraz tabakalı kanal yapılarının dışında masif haldedir. 

Talusun üzerinden başlayan sekinin tabanı talusun altında yüzeye çıkan ignimbiritin üzerinde 

sonlanmaktadır.  
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Seki 7 (S7) 

Vadide alansal devamlılığı olan ve düşey yönde aralıksız devam eden seki 

basamaklarının ilkidir. Sahanın doğusunda yalnızca iki noktada görülen seki, batıda Yüksekli 

ve Karahüyük arasında güneyi fayla sınırlanmış halde neredeyse aralıksız uzanır. Doğuda, 

killi, marnlı ve yer yer kireçtaşından oluşan gölsel sedimentler üzerinde gelişen seki batıda 

ignimbirit üzerinde yer almaktadır. Tabanı 70 metre civarında olan sekinin üst seviyesi 90 

metreye kadar çıkmaktadır.  

 

Şekil 13. S7 Göktepe’de gölsel marnlar üzerinde yer alır.  

Doğudaki Göktepe’de (+76-82 m)  çakıllardan oluşan seki sedimantolojisi net olarak 

görülmektedir (Şekil 13). Gölsel sedimentlerden oluşan Göktepe’nin çevresine göre 

erozyondan korunmuş tek tepe halinde kalmasında, Göktepe’yi güneyden sınırlayan fayın ve 

aşınmaya karşı dayanıklı olan 6 metre kalınlığındaki konglameratik seki deposunun payı 

büyüktür.  

Seki 8 (S8) 

Vadinin kuzey yamacında Yüksekli Köyü doğusundaki küçük bir alan dışında, 

Gülşehir-Şahinler arasında büyük ölçüde kesintisiz olarak izlenebilmektedir. Farklı 

lokalitelerde taban seviyesi +62-64 metre ve üst seviyesi 74-82 metreler civarındadır. Seki üst 

seviyesindeki önemli sayılabilecek yükselti farkı erozyonla ilişkilidir. Çalışma alanının 
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doğusunda, Gülşehir’in kuzeyinde yer alan S8 (+64-74 m arası) çakıllardan oluşan ∼ 9 

metrelik bir depoya sahiptir (Şekil 14).  

 

Şekil 14. Çalışma alanında yaygın olarak görülen Seki 8 Yeşilli köyünde kum ocağı olarak işletilmektedir (Sol 

alttaki fotoğraf). Köyün kuzeybatısındaki seki içerisinde Neotektonik dönemi karakterize eden faylar 

gözlenmiştir (Sağ alttaki fotoğraf). 

Yeşilli Köyü’ndeki tüf üzerinde yer alan ve kum ocağı olarak işletilen seki (+62-85 m) 

deposunun bir bölümünde kalınlığı 1-1.5 metre olan silt (taşkınovası deposu) ve çakıl 

ardalanması görülür (Şekil 14). Bu yapı o dönemde örgülü-düşük sinüsel paternde akan 

nehrin yatağını yükselttiğini göstermektedir. Sekinin güneyi fay ile sınırlanmıştır. 

Yeşilli Köyü kuzeybatısında aynı sekinin devamında, seki deposu çakıl ve kaba 

kumtaşları ile başlamakta, ancak malzeme alınan küçük bir alan dışında büyük bölümünün 

sedimantolojik yapısı görülememektedir. Bu küçük ocakta orta ve kaba boy çakılların 

üzerinde siltli bantlar görülmektedir. Sekinin oluşumundan belki de hemen sonra meydana 

gelen tektonik aktivitenin kaydı depo içerisinde tutulmuştur. Depo bu kesimde çok sayıda ters 

fayla parçalanmıştır. Kalın silt bantları, faylara bağlı olarak yaklaşık 0.5 metre yer 

değiştirmiştir. Üç noktada ise fay boyundaki harekete bağlı olarak çakıllarda düşey yönelim 

meydana gelmiştir (Şekil 14). 
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Seki 9 (S9) 

Tabanı yaklaşık +49 metre, üst kesimi +65 metrelerde olan S9, büyük ölçüde nehrin 

kuzeyinde, Gülşehir yakınlarında görülür (Şekil 15a). Marn ve karbonatlı seviyeler içeren 

gölsel sedimentler üzerinde yer alan seki deposunun kalınlığı 16 metreyi bulmaktadır. Genel 

olarak teknesel çapraz katmanlı ve kabadan ufağa kadar değişik boyutlardaki çakıllardan 

oluşan seki deposunun yüksek enerjili örgülü akarsu kanalında depolandığını anlaşılmaktadır. 

Belirgin bir taşkınovası deposu tespit edilmemiştir.  

 

Şekil 15a. S9 (T9) sekisi Gülşehir’in kuzeyinde yaygın olarak görülmektedir. 

 

Şekil 15b. Gülşehir’in yakınlarında nehrin kuzeyindeki S9’u S8’den kazılma yüzeyi. 

Geniş bir alan kaplayan sekinin güneyi küçük bir alan dışında Yüksekli Fayı ile 

sınırlanmıştır. Bu alandaki bir sırt üzerinde S12, S11, S10 ve S9’un aralıksız sıralanması, S10 

ile S9’un aynı seki olma olasılığını dışarıda bırakmaktadır. S8’in oluşumundan sonra nehrin 
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eşiği aşarak vadisini kazdığını ve S9’u oluşturduğunu gösteren içbükey yamaç net olarak 

görülmektedir (Şekil 15b). 

Seki 10  (S10)  

Vadinin kuzey yamacında Hacılar ve Yüksekli köyleri arasında ignimbirit ve Gülşehir 

kuzeyindeki bir sırt üzerinde gölsel marn üzerinde ∼+40-47 metreler arasında tespit edilmiştir. 

Hacılar-Yüksekli köyleri arasında S10 ile S11 arasındaki seviye farkının yalnızca birkaç 

metre olması bu iki sekinin birbirinden ayrılmasını güçleştirmektedir. Bununla birlikte S10’un 

ignimbirit, S11’in marn üzerinde gelişmiş olması sekilerin ayrımına yardımcı olmaktadır.    

 

Şekil 16. Sığırlı köyü S10 üzerinde kurulmuştur. 

Sığırlı Köyü bu seki üzerinde kurulmuştur (Şekil 16). Burada tüfün üzerine gelen seki 

deposu yaklaşık 4-5 metre kalınlığında yatay katmanlı veya masif çakıllardan oluşmaktadır. 

Benzer şekilde Yüksekli Köyü batısında, karayolu kenarındaki kum ocağında da seki, tüfün 

üzerine gelmektedir. Ancak burada gevşek çakıllardan oluşan deponun kalınlığı 6-7 metre 

civarındadır.  

Seki 11 (S11) 

S11, Kızılırmak Vadisi’nin kuzeyinde Şahinler ve Yüksekli arasında yaygın bir dağılışa 

sahiptir. S11 sekisi gölsel kil ve marnlar üzerinde yer alır. Özellikle de Hacılar-Yüksekli 

köyleri arasında geniş alanlı olarak ve neredeyse kesintisiz uzanmaktadır (Şekil 17). Sığırlı 

Köyü güneyinde seki basamağının taban seviyesi 25-32 metre, sekinin üst yüzeyi +32-41 

metre arasında değişmektedir.  
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Sekil 17. S11 Hacılar ve Yüksekli köyü arasında geniş bir alan içerisinde kesintisiz uzanmaktadır. Teras 

deposunda örgülü akarsu kanalını temsil eden teknesel çapraz tabakalar görülmektedir. 

Gülşehir karşısında da dar bir alanda görülen aynı sekinin nehir seviyesinden tabanı +29 

metre ve üst kesimi +41 metre yukarıdadır. Sığırlı Köyü yakınında seki deposu, tabanda 4-7 

metre arasında değişen örgülü paterninde depolanmış teknesel çapraz katmanlı (Şekil 14) 

veya yatay ve paralel katmanlı değişik boylardaki konglomeratik çakıllardan oluşmaktadır. 

Bunun üzerinde ise gevşek çakıllar ve taşkınovası deposu kalıntıları bulunmaktadır.  

Seki 12 (S12) 

Vadinin her iki yamacında da görülmektedir. Gülşehir’in 2 km doğusunda S12 için tip 

kesit olan kum ocağında seki tabanı +22,5, üst seviyesi +34 m yukarda yer alır (Şekil 18). Bu 

lokalitenin karşısında nehrin güneyinde ve birkaç km batısında aynı sekinin tabanı 17-18 

metre bulunur.  
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Şekil 18. Gülşehir yakınlarındaki yol yarmasında S12 nin taşkınovası deposu kalınlığı 7 metreyi bulmaktadır. 

Tip kesitte 2-3 m kalınlığındaki çakılların üzerinde kalınlığı 8-9 metreyi bulan 

taşkınovası deposu görülür. Taşkınovası deposu yatay tabakalı silt ve yer yer ince kum 

ardalanmasından oluşmakta ve birkaç seviyeli bant halinde paleosol deposu içermektedir. 

Nehrin güneyinde büyük kısmı β3 bazaltı (Tuzköy Bazalt Platosu) ile örtülü olan seki, 

metrik seviyesi ve kısmen de sedimantolojisinden hareketle S12 sekisi içerisine dahil 

edilmiştir. Gerçi bu sekinin metrik seviyesi S11’e de yakındır.  

Bazalt platosunun altında görünen sekinin Gürüzlük Tepe ve İnciyonönü Tepe’de 

yükselti ve depo kalınlığı ölçülmüştür. Gürüzlük Tepe’de sekinin taban yüksekliği +23,5 
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metre ve bazalt-seki kontağı +29 metredir (Şekil 19). Bazalt altında görünen 6 metrelik 

alüvyal sedimentin ilk 2,3 metresi laminar katmanlı konglomeratik çakıltaşından, üstteki 3,7 

m ise moloz ile örtülü olmakla birlikte taşkınovası deposundan oluşmaktadır. Bazalt 

akıntısının batıda son bulduğu nokta olan İnciyonönü Tepe’de de seki tabanı +23,5 metrede 

başlamaktadır. Burada bazalt doğrudan +2,5 metre kalınlığındaki çakılın üzerinde akmış olup 

bazalt-seki kontağı +26 metrede yer alır.  Sekinin kuzeyi ve güneyi fayla sınırlanmıştır. S12 

sekisinin üst bölümü 403.8 binyıl öncesine tarihlenen β3 bazalt ile yaklaşık olarak aynı 

yaştadır. 

 

Şekil 19 . Seki 12’yi nehrin güneyinde Tuzköy Bazalt Platosu örtmektedir. Fotoğraf İnciyonönü Tepe’den 

alınmıştı. 

Seki 13 (S13) 

Nehir kanalının her iki yakasında da görülen ve sahada en yaygın dağılışa sahip olan 

sekilerden biri olan S13’ün taban yükseltisi 10-13 metre, üst yüzeyleri 15-21 metre arasında 

değişmektedir. Seki depoları genel olarak yeşil renkli gölsel kil-marn üzerinde bulunup 

yalnızca Gülşehir yakınındaki bir lokalitede tüf üzerinde yer almaktadır. Genel olarak çeşitli 

boylardaki çakıllardan oluşan S13’ün sedimentleri nehrin güneyinde gevşek (Şekil 20)  ve 

kuzeyinde konglomera halindedir. Üzerinde ince (1-2 m) bir taşkınovası deposu görülür.  

Alabalık tesisinin hemen güneyinde yer alan kum ocağında, seki deposu üzerinden 

geçerek nehir yatağına ulaşan en genç bazalt akıntısının alüvyonu kazarak akması ve 

oluşturduğu pişme zonu açık olarak görülebilmektedir.  
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Nehrin kuzeyindeki S13’ün kuzeyi ve güneyi faylar tarafından kontrol edilmiştir. S13 

sekisi nehrin kuzeyinde Yüksekli köyü güneyinde kalın konglomera bantları halinde yaklaşık 

3 km boyunca nerdeyse kesintisiz olarak izlenebilmektedir. 

 

 

Sekil 20. A da nehrin kuzeyinde yaklaşık 3 km takip edilebilen S13 ve B şeklinde nehrin güneyinde kum ocağı 

olarak işletilen Seki 13’te kanal göçlerini karakterize eden kil tıkaçları görülmektedir 

 

Seki 14 (S14) 

Çalışma alanı içerisinde nehrin her iki yakasında da dar alanlı olarak korunabilmiştir. 

Nehrin kuzeyinde ve güneyinde birer lokalitede tespit edilebilmiştir. Bu lokalitelerde tabanı 

+3,5-5 metre, üst kısmı ise +7,5-12 metre arasında değişmektedir. S14 sekisi S15’in oluşumu 

aşamasında ve güncel yatak gelişimi esnasında nehir tarafından büyük ölçüde aşındırılarak 

ortadan kaldırılmış olmalıdır. Gülşehir yakınlarındaki tip kesitte marn ve karbonatların 

üzerinde yer alan sekinin tabanı +5 m, üst yüzeyi ise  +12 m civarındadır. Yaklaşık 500 metre 

izlenebilen sekinin deposu az tutturulmuş veya gevşek çakıllardan oluşmaktadır. S14 

sekisinin güneydeki bölümünün hemen fayın önünde uzanması nedeniyle fayın etkisiyle 

düşmüş S13 veya S12 sekisine ait olma olasılığı bulunsa da nehrin hem güney hem de 

kuzeyinde benzer metrik seviyelere ve depo özelliklerine sahip olması nedeniyle ayrı bir 
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basamak olarak değerlendirilmiştir. Çakıl boyutları genel olarak küçük ve orta boydadır. 

Nehrin kuzeyindeki gölsel killer üzerinde +3,5 metrede başlayan ve küçük-orta boy 

çakıllardan oluşan sekinin üst seviyesi +7,5 metrede son bulmaktadır.  

Seki 15 (S15) 

Vadideki en genç seki olan S15, nehrin sol yakasında 2 lokalitede saptanmıştır.  

Bunlardan biri, Gülşehir-Tuzköy arasında, nehir kenarındaki alabalık havuzu ve batısında, 

diğeri ise Tuzköy’ün yaklaşık 3 km kuzeybatısında görülür.  Her iki lokasyonda da yaklaşık 1 

km boyunca takip edilebilen seki aynı zamanda nehir kanalının bankı konumundadır ve her 

iki alanda da sekinin tabanı güncel kanaldaki alüvyon ile örtülüdür. Ancak, batıdaki 

lokasyonda sekinin nehirden uzak olan bölümünde kazılmış olan bir hendekte, kil-marndan 

oluşan anakaya üzerinde tabanı +0,6 m ölçülmüştür. Her iki alanda da yüzeyi güncel nehir 

seviyesinden 8-9 metre yüksekte olan seki deposu, görünen kalınlığı 4,5 m olan konglomera 

ile başlar ve üst kesimde yaklaşık 3 metre gevşek çakıl ve onun üzerinde de sarımtırak-kırmızı 

renkli 1-1,5 m kalınlığındaki taşkınovası deposu ile son bulur.  

Doğudaki lokasyonun doğu bölümü alabalık tesislerinin bulunduğu kesimde β4 bazaltı 

ile örtülmüştür.  Bu en genç bazalt akıntısı ile en genç seki deposu arasındaki kontak alabalık 

havuzunda güncel nehir seviyesinden +5.5 metre yüksektedir. Burada seki deposuna ait olan 

çakıllar yalnızca suyun yüzeye çıktığı alabalık havuzunda görülebilmektedir. Bu noktanın 

birkaç yüz metre batısında bazalt akıntısı nehir seviyesinden +4,5 metre yüksekte S1 sekisinin 

konglomerası üzerinde sonlanmaktadır (Şekil 21). Konglomera içerisinde yer yer büyük 

bazalt blokları dikkati çekmektedir.  

Bu veriler bazalt akıntısının nehir yatağına kadar ulaşmış olduğunu ve bazalt akıntısıyla 

eş zamanlı veya hemen sonra nehrin kanalındaki birikimin bir süre devam ettiğini 

göstermektedir. Bu son noktanın biraz batısında bazalt örtüsünün olmadığı alanda çakıllar 

üzerinde 1-1,5 m kalınlığındaki loam deposu bulunmaktadır.  
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Şekil 21. Yaklaşık 96 bin yıl önceye tarihlenen Karnıyarık Tepe Bazaltı en genç seki olan S15’i örtmektedir 

(Şekil 21 B ve C). Şekil 21 A da S15’in bazalt örtüsünden uzak olan lokalitedeki konglomeratik deposu 

görülmektedir. 

β4 bazaltının Gülşehir yakınındaki bölümünde de benzer durum söz konusudur. 10 

metre ve daha eski sekilerin üzerinden geçerek nehre yaklaşmış olan bazalt akıntısı yalnızca 2 

noktada nehir seviyesinden +5 metre ve + 4,5 metre yukarıda son bulmaktadır.  Her ne kadar 

bu noktalarda bazaltın altında mostra veren bir seki deposu görünmüyorsa da bu durum, 

moloz ve güncel taşkın ovası deposunun muhtemel seki deposunu gizlemiş olmasıyla ilgili 

olmalıdır. Sonuç olarak vadideki en genç sekinin deposunun üst bölümü olan S15, 96 bin yıl 

öncesine tarihlenmiş olan β4 ile yaklaşık aynı yaştadır. 

Jeomorfolojik harita, kesit, sekilerin sedimantolojik stratigrafik özellikleri ve GPS 

verileri bir arada değerlendirildiğinde Büyük bir kısmı vadinin kuzeyinde olmak üzere toplam 

15 seki basamağı belirlenmiş ve Kızılırmak vadisinin jeomorfolojik kesiti oluşturulmuştur 

(Şekil 22). 
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Şekil 22. Kızılırmak vadisinin jeomorfolojik kesiti 

IV.2.2. Güncel Yatak ve Taşkınovası 

Çalışma alanı içerisinde vadi tabanında genel olarak doğudan batıya doğru sürekli bir 

genişleme göze çarpmaktadır. Gülşehir yakınlarında 0,5 km olan yatak genişliği Şahinler’de 

1,7 km’yi bulmaktadır. % 1 eğimle akan nehir, fayla sınırlanmış kesimlerde yaklaşık düz, 

diğer kesimlerde düşük örgülü ve düşük sinüslü bir akışa sahiptir. Nehir ilkbahar yağışları ve 

özellikle kar erimeleri nedeni ile yüksek debili akmakta ve zaman zaman taşkınlar 

yapmaktadır.   

Nehir yatağında, burun setleri ve kısmen de verev ve yanal barlar bulunmaktadır. Bazı 

yıllarda gerçekleşen yüksek akış dönemlerinde, Şahinler yakınlarındaki yatak kısa süreli de 

olsa örgülü-anastomosing paterne dönüşmektedir. Nehrin çekik döneminde akış büyük ölçüde 

düşük menderesliye dönmekte, barlar taşkınovası ile birleşmekte ve terkedilmiş sığ taşkın 

kanalları görülmektedir. Yataktaki barların bir kısmı vejetasyonla örtülmüş ve büyük ölçüde 

sabitlenmiştir. Sığırlı güneyinde olduğu gibi bazı kesimlerde burun seti kesilmelerine 

rastlanmaktadır. Nehre karışan küçük kolların taşımış olduğu sedimentler, fay denetiminin 

olduğu kesimlerde yatak kenarlarında alüvyal yelpazeler oluşturmuştur. Bu yelpazeler 

Şahinler civarında olduğu gibi bazı yerlerde nehrin az da olsa ötelenmesine yol açmıştır. 

Nehrin taşkınovası genel olarak dardır. Kalınlığı yaklaşık 1.5-2 metre civarında olan 

taşkınovası deposu, kırmızımsı kahverenkli killi siltden oluşmaktadır. Bazı kesimlerde seki 

yamaçlarından inen kolüvyal malzemeler ve alüvyal yelpazeler taşkınovasının kenar 

kısımlarını örtmektedir. Yapılan jeomorfolojik araştırmada, vadi tabanında farklı klimatik 

döngüleri karakterize edecek basamaklara rastlanmamıştır.  
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IV.2.3. KP-S3 Sondajı 

Sondaj, Sığırlı köyünün güneyinde, nehrin fay denetiminde önemli bir zigzag yaptığı 

alanda yer alan ve eski bir bar deposu olduğu anlaşılan kesimde yapılmıştır. Bu kesim nehrin 

her iki yakasının da dik yamaçlı sekiler ile sınırlandığı ve vadi tabanının en dar olduğu 

(yaklaşık 500 m) kesimlerden biridir. Sondaj son vadi kazılma fazındaki talvegi 

yakalayabilmek düşüncesiyle, mümkün olduğunca vadi tabanının tam orta noktası gözetilerek 

yapılmaya çalışılmış ve bunda da başarılı olunmuştur (Şekil 23).   

 

Şekil 23. KP-S3 sondajının yapıldığı alanın enine kesiti. Nehir kanalının tabanı ve çerçevesi sondaja göre 

çizilmişir. 

 

Şekil 24. KP-S3 sondaj logu ve karotun sedimantaolojik özellikleri 
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Sondajın ilk 1.7 metresi killi siltten oluşan taşkınovası sedimentleriyle başlamış ve 

hemen altında kum ile devam etmiştir (Şekil 24). 3.8-15 metre arasında küçük çakıl ve siltli 

kaba kumdan oluşan kalın bir depo geçilmiştir. 15-17.3 metre arasında kumlu, siltli ince ve 

kaba çakıllardan oluşan depo kesilmiştir. 17.3-18.3 metre arasında ise kaba çakıl ve 

bloklardan, özellikle de bazalt bloklarından oluşan kanal lag deposuna girilmiş ve kuyu 18.3 

metrede yeşil renkli Üst Miyosen-Erken Pliyosen kiltaşında son bulmuştur. Bazalt blokları 

yukarı kesimde, vadinin güney yamacında uzanan ve sondaj noktasının 3-15 km uzağında 

bulunan Kuvaterner bazaltlarından taşınmış olmalıdır. 

Elde edilen sondaj kesitine göre, deponun genel olarak üste doğru incelme gösterdiği 

söylenebilir. Deponun üst bölümü, düşük sinüsel bir akış paternine ait burunseti deposu 

özelliği taşımaktadır. 3.8-18.3 metre arasındaki alt bölümünün ise genel olarak yüksek enerjili 

örgülü akarsu ortamında depolanmış olduğu söylenebilir.  

Tablo 1. Kp-S3 sondajının  AMS radyokarbon yaşları. 

Laboratuar 

kodu 

Derinlik 

(m) 

Materyal Arıtma 
13
C/

12
C 

oranı 

Radyokarbon 

yaşı 

Konvensiyonal 

radyokarbon yaşı  

σ2 Kalibrasyon 

yaşı 

Beta-230324 1.5-1.7 Organik 

sediment 

Asitle 

yıkanmış  

-25.4 ‰ 2950±40  2940±40  3230 dan 2960  

Beta-230325 5.7-6.0 Organik 

sediment 

Asitle 

yıkanmış 

-26.1 ‰ 10510±60  10490±60  12740 dan 

12120  

Beta-230326 11-11.5 Organik 

sediment 

Asitle 

yıkanmış 

-26.0 ‰ 12880±70  12860±70  15480 den 

14940  

Beta-230327 16.5-17 Organik 

sediment 

Asitle 

yıkanmış 

-25.2 ‰ 15390±150  15390±150  18960 dan18520  

 

Sondaj kesitinin 4 ayrı noktasından alınan alüvyondan yaptırılan AMS tarihlemesi 

sonucuna göre (Tablo 1), tabandan üste doğru azalan bir yaş trendi görülmüştür. 18.3 metrelik 

sondajın 16.5-17 metresinde GÖ 15390  + 150 14C yılı (GÖ kal. 18960-18520 yılları arası), 

11-11.5 metreler arasında GÖ 12880 + 70 14C yılı (GÖ kal. 15480 -14940 yılları arası ), 5.7-

6.0 arasında GÖ 10510 + 60  14C yılı (GÖ kal 12740-12120 yılları arası) ve son olarak 1.5-1.7 

metreler arasında GÖ 2950 + 40 14C yılı ( GÖ kal. 3230-2960 yılları arası) elde edilmiştir. 

Anakayanın hemen üzerinde 17.3-18.3 metreler arasındaki yer alan ve büyük bloklardan 

oluşan lag deposu örnek alınamadığı için tarihlenememiştir.  
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IV.2.4. Son Buzulu Maksimumu ve Sonrasında İklim Değişimine Flüvyal Tepki  

KP-S3 sondajından yapılan tarihleme sonuçlarına göre, nehir, ana kazma fazını yaklaşık 

günümüzden 19 bin yıl önce (15390 + 150 14C yılı) veya hemen öncesinde sonlandırmıştır. 

Bir başka ifadeyle, Son Buzul Maksimum esnasında son vadi kazmasını gerçekleştiren nehir, 

SBM’dan sonra 18.3 metrelik bir birikim yapmıştır. Nehrin son sekisini veya taşkınovasını ne 

zaman parçalamaya başladığı henüz bilinmemekle birlikte, kazılmanın hangi tarihe kadar 

sürdüğü veya son kazılmanın ne zaman sonlandığı hakkında elimizde net bir bilgi vardır. Elde 

edilen bu sonuç, Kızılırmak’ın birikme zamanının Türkiye nehirleri için önerilen zamandan 

(Westaway vd., 2004; Demir vd., 2004) farklı olduğunu ve aynı zamanda kazma fazının  

Kuzey Avrupa akarsularından (Mol vd, 2000) farklı bir zamanda meydana geldiğini 

göstermektedir. 

Yaklaşık son 19.000 yılda 18.3 metreyi bulan oldukça kalın flüvyal birikim üzerinde, 

iklim ve nehrin içsel eşiklerinin yanında vadi tabanında meydana gelmiş olabilecek lokal 

sübsidans etkisini de göz önüne almak gerekir. Muhtemel sübsidans etkisinin yanında, Geç 

Glasyal’deki kısa süreli iklim değişimlerine bağlı olarak meydana gelmesi mümkün 

olabilecek kazılmaların süresi ve etkisi göz ardı edilerek, kabaca nehrin depolanma hızı 

hesaplanmıştır. Buna göre, sondajın alt kesiminde 17-5.7 metreler arasında kalan kesimde GÖ 

18,960 ile 12120 yılları arasında depolanma hızı 1,8 m/binyıl iken, 5.7-0 m arasında kalan 

deponun 12120 yıl öncesinden günümüze kadar geçen süredeki depolanma hızı bin yılda 0,46 

metredir. Bu sonuç, son 12 bin yılda veya Holosen’de birikme hızının bir hayli düştüğünü 

göstermektedir. Bu durum, muhtemel sübsidansın etkisini kaybetmesine ve/veya Holosen’de 

gelişmiş olan vejetasyon örtüsünün sediment teminini azaltmış olmasına bağlanabilir.  

Nehrin 1.7 metre kalınlığındaki taşkın ovasının 3230 yıl öncesinden (Geç Bronz Çağı-

Demir Çağı geçişinde) beri oluşmaya başlamış olması, bu tarihten itibaren klimatik değişim 

ve/veya insan etkisine bağlı olarak en azından bu kesimde nehrin düşük sinüsel paterne 

geçtiğinin bir göstergesidir.  

Kızılırmak’ın son kazılma fazı, tarihlenemeyen son 1 metrelik lag deposu da dikkate 

alındığında, yaklaşık 19 bin yıl öncesinde tamamlamıştır. SBM’deki uygun çevresel 

koşullarda, nehrin eşiği aşarak yatağını kazmasına yol açacak kadar debi artışı ve rölatif 

olarak düşük sediment taşınımı, SBM sonrasında ise tam tersi meydana gelmiştir. Nehir 

kazma fazında düşük genişlik/derinlik oranına sahip düşük menderesli paternde akıyor 

olmalıdır. SBM’den sonra şartların tersine dönmesi ile sediment yükü artmış ve debi önemli 
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ölçüde azalmış ve kanalın genişlik/derinlik oranı bir hayli artarak flüvyal sistem örgülü 

paterne dönüşmüştür. Dolayısıyla SBM sonrasında örgülü akarsu ortamındaki birikim ile 

birlikte, örgülü akarsuların temel karakteristik özelliği olan vadi tabanında hızlı bir yanal 

aşındırma da başlamış olmalıdır. Bu yanal aşınma esnasında Kızılırmak SBM öncesine ait 

taşkınovası veya seki depolarını büyük oranda aşındırarak ortadan kaldırmış olmalıdır. Bu 

süreçlerin netleşmesi ilerde yapılacak araştırmalar ile mümkündür. 

Kızılırmak’ın SBM ve sonrasındaki iklim değişimlerine verdiği tepki (kazma-

biriktirme),  Türkiye akarsuları için kabul edilen öngörülerden (Westaway vd., 2004; Demir 

vd., 2004) oldukça farklı olsa da, tepkilerin ve zamanlamalarının global iklim sinyalleri ve 

yerel paleoçevresel kayıtlarla uyum içerisinde olduğu görülmektedir.  

SBM’de nehrin vadisini kazmasıyla yaklaşık eş zamanlı olarak Akşehir-Eber Gölü 

(Atalay 1977; Kazancı vd., 1997), Burdur Gölü (Erol, 1971; 1979; 1980), Beyşehir gölü 

(Erol, 1979) ve Paleo-Konya Gölü (Erol, 1971; Roberts, 1983; Karabıyıoğlu vd., 1999; 

Roberts vd., 1999, Fontugne vd, 1999), Tuz Gölü (Erol, 1971; Kashima, 2002), Van Gölü 

(Erol, 1979; Landmann vd., 1996) gibi kapalı ‘plüvyal’ göller maksimum seviyelerine 

ulaşmış, kalıcı kar sınırı bugünkü seviyesine göre bir hayli alçalmış (Çiner, 2003 ve yayın 

içerisindeki referanslar) ve Doğu Karadeniz Dağları ile Torosların bazı yüksek kesimlerinde 

ve bunların dışında bir kısım yüksek dağlar ve volkan konileri üzerinde buzullar ve 

periglasyal şekiller oluşmuştur (Erinç, 1978, 2001; Çiçek vd., 2003; Çiner, 2003, Akçar vd., 

2007a).   

SBM’da Anadolu’da iklimin günümüzden daha soğuk ve yağışın düşük olduğu 

koşullarda (van Zeist ve Bottema, 1991, Inoue vd., 1998; Kuzucuoğlu ve Roberts, 1998; 

Fontugne, vd., 1999; Robinson vd, 2006; Jones vd., 2007) pluvial göllerin maksimum 

seviyelerine ulaşmalarının nedeninin, düşük evaporasyon oranlarına ve yüksek havza akış 

katsayısına bağlı olduğu sanılmaktadır (Kuzucuoğlu ve Roberts, 1998; Roberts vd., 1999). 

Bundan farklı olarak Kashima (2002) Tuz Gölü’nün yüksek seviyesinin soğuk iklim ve düşük 

eveporasyonun yanında yağış artışına bağlı olduğunu tahmin etmektedir. Düşük güneşlenme, 

düşük sıcaklıklar, yoğun bulut örtüsü ve göl yüzeylerindeki uzun süreli buz örtüleri gibi pek 

çok faktörün büyük bir ihtimalle aynı dönemde etkili olmasının evaporasyon azlığı ile 

sonuçlandığı düşünülmektedir (Fontugne vd., 1999). Robinson vd. (2006) and Jones vd. 

(2007) yaptıkları modellerde bugüne göre SBM’da Anadolu’daki rölatif düşük yağış ve 

oldukça düşük evaporasyon oranını ortaya koymuşlardır.  
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Çalışma alanı yakınındaki Nevşehir ve nehrin kaynak kesimindeki Sivas’ın 

günümüzdeki nispeten yüksek yağış ve oldukça yüksek olan potansiyel evaporasyon 

oranlarına bakıldığında (E: Sivas’ta 945 mm, Nevşehir’de 1074 mm) SBM’daki düşük 

evaporasyon oranının göl seviyelerinin yükselmesindeki ve Kızılırmak Nehri’nin 

kazmasındaki önemi açıkça görülmektedir. 

Bunlara ek olarak, kuzeydeki Karadeniz ve güneyindeki Torosların yüksek kesimlerinde 

yağışın ve özellikle kar yağışının fazla olmasının ve bahar-yaz aylarında kar erimesinin  

(Fontugne vd., 1999; Robinson et al, 2006;   Akçar vd., 2007a; 2007b; Zahno vd., 2007) ve 

kısmen buzul ablasyonunun iç kesimlerdeki pozitif hidrolik bilançoda önemli bir katkısı 

olmuştur (Fontugne vd., 1999).  

Tüm bu faktörler, jeomorfolojik izler bırakarak ortadan kalkmış olan Paleo Konya 

‘plüvyal’ gölünün (Erol, 1971), GÖ 23-17 bin 14C yılı tarihleri arasında son maksimum 

seviyesine ulaşmasını sağlamıştır (Roberts vd., 1979; 1999). Yüksek göl fazını Fontugne vd. 

(1999) GÖ 22-17 bin 14C yılı (3 faz halinde), Nauruse vd. (1997) GÖ 24-15 bin 14C yılı, 

Kuzucuoğlu vd. (1999) kalibrasyonlu olarak GÖ 25-20.5 bin yılları arasına tarihlemişlerdir. 

4000 km2’den fazla alana yayılan gölün derinliği 20 m’nin üzerine çıkmıştır (Erol, 1979; 

1980; Cohen ve Erol 1969; Fontugne vd., 1999; Karabıyıkoğlu vd., 1999, Kuzucuoğlu vd, 

1999; Roberts vd, 1999). SBM’de gölde yaşayan diatomlar su bilançosundaki fazlalığı 

yansıtmaktadır (Kashima, 2003). 

Paleo-Konya gölü ile Kızılırmak arasında yer alan Tuz Gölü’nün bugünkü seviyesinden 

15 metreden daha fazla olan yüksek göl seviyesi GÖ 20-17 bin 14C yılları arasına 

tarihlenmiştir (Kashima, 2002).  

Anadoluda günümüzde yaklaşık 3200-4000 metreler arasında olan kalıcı kar sınırının 

(Çiner, 2003) SBM’da yaklaşık 2000-3000 metreler arasında olduğu tespit edilmiştir (Erinç, 

1978; 2001; Çiner, 2003). Buna göre kalıcı kar sınırı, karasallık etkisine bağlı olarak bölgeler 

arasında ve bakıya bağlı olarak dağların yamaçları arasında farklılaşmakla birlikte SBM’da 

bazı kesimlerde bugünküne göre 1000 metreye varan düşmeler meydana gelmiştir (Çiner 

2003). Örneğin, bu sınır Batı ve Orta Toroslar’da yaklaşık olarak 1900-2600 m (günümüzde 

3200-3700 m), Doğu Karadeniz Dağları’nda 2500-2700 m (günümüzde 2900-3500 m), 

Kızılırmak’ın orta çığırının yer aldığı İç Anadolu’daki Erciyes Dağı’nda 2700-3000 m 

(günümüz 3400-3800 m) ve Doğu Anadolu’da ise 2750-3000 m (günümüz 3600-4300) 

civarına düşmüştür (Çiner 2003). Bu değerler, bazı yorumların aksine (Westaway vd, 2004; 
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Demir vd, 2004) SBM’da ülkenin oransal olarak az bir kesiminin kalıcı karlar ile örtülü 

olduğunu göstermektedir. Bu da, akarsuların yukarı çığırlarındaki veya kaynak kesimindeki 

dağların, yalnızca su bölümü çizgilerine yakın kesimlerinin kalıcı karlar ile örtülmüş 

olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, kaynaklarını 2000-2800 metreler arasındaki 

yükseltiye sahip sahalardan alan Kızılırmak’ın yukarı çığırında SBM’daki kalıcı kar sınırı 

2600-2800 metreler arasında yer almıştır (Erinç, 1978).  

Aynı dönemde yağış oranı ve sıcaklığın bugünkünden düşük olması nedeniyle, 

Anadolu’nun yüksek dağlarında başlıca kış aylarında buz birikimi olmuş ve yaz 

insolasyonunun yeterli ablasyonu yaratamaması da paleobuzulların ilerlemesine neden 

olmuştur (Akçar vd, 2007a). Kosmojenik tarihlemenin yapıldığı Kaçkar Dağları’ndaki 

Kavron vadisindeki paleobuzulun ilerlemesi en azından 26.0 + 1.2 bin yıl önce başlamış ve 

18.3 + 0.9 bin yıl öncesine kadar sürmüş ve bu tarihten itibaren buzul hızla gerilemiştir 

(Akçar vd., 2007a). Benzer şekilde, aynı bölgedeki Verçenik paleobuzulunda da 26.1 + 1.2 

bin yıl önce başlayan ilerleme 18.8 + 0.8 bin yıllarına kadar sürmüştür (Akçar vd., 2007b). 

Batı Anadolu’daki Uludağ ve Güneybatı Toroslar’daki Dedegöl Dağları’nda da buzul ilerleme 

ve gerileme tarihlerinin (26-19 bin yılları arası) yaklaşık olarak Kavron ve Verçenik dağları 

ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir (Zahno vd., 2007). Dağ buzullarının ilerleme ve gerileme 

zamanları, tıpkı İç Anadolu pluvial göllerinde olduğu gibi, Kızılırmak’ın son ana kazma 

süreci ile büyük bir zamansal uyum içerisindedir.  

Nehrin yatağını kazması için düşük sediment arzı ve bunu kontrol eden ve büyük ölçüde 

iklim kontrolünde olan bitki örtüsü de oldukça önemlidir (Tebbens vd, 1999; Mol vd., 2000; 

Vandenberghe, 2002). Bu nedenle, Kuzey Avrupa’da akarsu kazmalarının nedenleri büyük 

ölçüde artan debi ile birlikte havzalardaki vejetasyon örtüsünün stabil dönemlere göre daha 

çok gelişmesine bağlanmıştır (Vandenberge, 2003). Her ne kadar palinolojik çalışmalarda 

SBM’da İç Anadolu’da  iklimin soğuk ve kurak olduğu ve bu nedenle orman örtüsünden 

yoksun olduğu önerilse de  (van Zeist ve Bottema, 1991; Kuzucuoğlu ve Roberts, 1998; 

Tarasov vd., 1998) bu dönemde gelişmiş olan soğuk step vejetasyonu, ağaçlı stepler ve 

Kızılırmak havzasının yukarı çığırındaki soğuğa dayanıklı Avrupa-Sibirya florasına ait iğne 

yapraklılar (Atalay, 1994), muhtemelen sediment verimini azaltmış olmalıdır. Bu nedenle, 

Kızılırmak havzasının büyük bir bölümünde yamaçların ve taşkınovasının stabizasyonunu 

sağlayacak step vejetasyonun, özellikle zirve akışlarının görüldüğü bahar aylarında yüzeyi 

hızla kaplaması, nehre gelen sediment miktarını büyük ölçüde azaltarak, nehrin yatağını 

kazmasına önemli bir katkı sağlamış olmalıdır.  
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Sonuç olarak, Türkiye’de yaklaşık olarak aynı tarihlere denk gelen önemli çevresel 

olaylar ve SBM’da Kızılırmak Nehri’nin sediment arzına harcanacak gücün çok üzerinde bir 

debiye ulaşmış olması ve bunun sonucunda nehrin vadisini kazması aynı zamana rastlamıştır 

(Şekil 25). Özellikle SBM’da göllerin maksimum seviyelerine ulaşmasına ve hatta bugün var 

olmayan büyük derin göllerin oluşumuna yol açan su bilançosundaki fazlalık ve oluşan 

yüksek akış katsayısı, Kızılırmak’ın sediment yüküne oranla yatağını kazmasını sağlayacak 

kadar yüksek bir debiye ulaşmış olduğunun bir kanıtıdır. Düşük evepotranspirasyonun 

yanında, yüksek kesimlerdeki kar ve kısmen buzul erimelerinin insolasyon düşüklüğü 

nedeniyle bahar aylarından başlayarak yaza kadar sarkması, kanalda meydana gelen yüksek 

frekanslı ve magnitüdlü taşkınların vadi kazılmasını tetiklediği söylenebilir. Bunun dışında, 

yüksek kesimler başta olmak üzere özellikle kış aylarında donan yüzey toprakları da kar 

erimelerinin başlangıç zamanlarında kısmen infiltrasyonu engelleyerek nehirde yüksek debili 

akışlara önemli bir katkı sağlamış olmalıdır.  

Kızılırmak’ın ana vadi kazma zamanının bitişi tespit edilmiş olmakla birlikte, başlangıç 

zamanı henüz tespit edilememiştir. Bununla birlikte, Kızılırmak’ın yatağını kazması için 

gerekli olan su fazlalığını kanıtlayan tüm bu çevresel olayların başlangıç zamanı, yaklaşık 

olarak nehrin kazma sürecine geçiş zamanı olarak önerilebilir. Dolayısıyla, Türkiye 

akarsularının buzul maksimumunda veya soğuk iklim aşamalarında biriktirme yaptığı 

düşüncesinin (Westaway vd., 2004, Demir vd, 2004) ve seki depolarının denizel izotop 

katlarının soğuk periyotları ile eşleştirilmesinin aksine (Demir vd, 2004), Kızılırmak nehri 

yatağını global olarak en soğuk periyot olan SBM’da kazmıştır.  

Kızılırmak’ın iklim değişimine karşı tepki zamanları linear olmayan teoriye göre 

(Vandenberghe, 1995; 2007; Mol vd., 2000) sıcak-soğuk ve soğuk-sıcak faz geçişlerinde 

yataklarını kazan Avrupa akarsularından bir hayli farklı olmuştur. Orta ve Kuzey Avrupa 

akarsularının son önemli kazma fazı Geç Glasyal’de yani soğuk-sıcak iklim geçişinde olduğu 

halde, Kızılırmak’ta bu faz SBM’da meydana gelmiştir. Böylece, Kızılırmak kazma sürecini 

Kuzey Avrupa akarsuları kazma sürecine başlamadan önce tamamlamıştır.  

Anadolu’daki kapalı göllerin ana regresyonu, SBM’daki yüksek seviyeyi takiben sıcak 

koşulların başlamasından biraz önce batıdan (Akşehir: 23 binyıl ; Beyşehir: 24 binyıl; Burdur: 

21 bin yıl) doğuya ( Konya ve Van Gölü: 17 bin yıl) (Kuzucuoğlu ve Roberts, 1998) (Tuz 

gölü: 17 binyıl) (Kashima, 2002) doğru başlamıştır.  



 40

Konya Gölü’nün ortadan kalması esnasında veya hemen sonrasında kuraklık artmış ve 

güçlü evaporasyon koşulları oluşmuştur (Inoue vd., 1998; Kuzucuoğlu vd., 1998; 

Kuzucuoğlu, vd., 1999). Ovada 17 bin yıl ile 15.4 bin yılları arasında kurak faz ayırt edilmiş 

ancak bu döneme ait herhangi bir depo kaydı bulunamamıştır (Fontugne vd., 1999). Daha 

sonra yaklaşık 15,600 yıl önce de acı sığ göl oluşumunun (Fontugne vd., 1999) ardından, 

kumul oluşumu belirlenmiş ve kumullar OSL yöntemiyle 14.328+3230 yıl öncesine 

tarihlenmiştir (Kuzucuoğlu vd., 1998).  

Benzer şekilde, buzullar yaklaşık olarak günümüzden yaklaşık 19 bin yıl önce ana 

vadilerden çekilmeye başlamışlardır (Akçar vd, 2007a; 2007b; Zahno vd., 2007). Örneğin 

ilerlemesini 18.8 + 1.0 bin yıl öncesine kadar sürdüren Verçenik paleobuzulu bu tarihten 

itibaren çökmüş ve 17.7 + 0.8 bin yıl önce de ana vadide fazla bir buzul kalmamıştır (Akçar 

vd., 2007b).  

Günümüzden 18-19 bin yıl önce son bulan Geç Glasyal Maksimum’u takiben 

Anadolu’daki (Akçar vd., 2007a), İsviçre Alp’lerindeki ve Norveç’teki dağ buzullarının 

gerilediği, GB Avrupa’daki step bitkilerinin genişlediği (Walker vd., 2001) ve GRIP buzul 

sondajındaki oksijen izotop değerlerinin hafiflemeye başladığı (Dansgaard vd., 1993) 

iklimdeki ilk ısınma dönemi (GS-2), Erken Isınma Dönemi olarak yorumlanmaktadır 

(Walker, 1995). Kızılırmak, Erken Isınma Döneminde Anadolu’da meydana gelen klimatik 

kuraklığın etkisi altında, diğer ortam değişimlerinin başlangıcıyla yaklaşık eş zamanlı olarak 

kazma sürecine son vererek biriktirmeye başlamıştır (Şekil 25). Tüm bu veriler, Kızılırmak’ın 

yerel ve global klimatik değişimlere hassasiyetle tepki vermesinin bir sonucu olarak 

biriktirme sürecine girdiğini göstermektedir. 

Yaklaşık 19 bin yıl öncesinden Holosen’e kadar nehir hızlı bir birikim gerçekleştirmiş 

ve muhtemel sınırlı kazmalar dışında SBM sonrasında önemli bir kazılma süreci meydana 

gelmemiştir.  
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Şekil 25: Kızılırmak’ın vadisini kazma ve biriktirme dönemleri yerel ve global iklim sinyalleri ile 

uyumludur. 

 

IV.2.5. Kızılırmak’ın vadisini kazması ile bölgesel yükselim arasındaki ilişkisi 

Bölgesel yükselimin olmadığı akarsu vadilerinde iklim değişimi tek başına seki 

basamaklarının oluşması için yeterli değildir (Maddy vd., 2001; Bridgland and Westaway, 

2008; Vandenberghe, 2008). Bu nedenle, seki basamakları veya akarsu kazma oranı bölgesel 

yükselim için bir dolaylı veri olarak kullanılmakta veya bölgesel yükselme oranı bilinen 

alanlarda vadi kazılma oranları tahmin edilebilmektedir (Seyrek vd., 2008). Plaka 

sınırlarından uzak, akarsu boyunda önemli değişimlerin görülmediği, örtü buzulları ve global 

deniz seviyesi değimleri etkisiyle kabuğa yük binmediği alanlarda net kazılma, net bölgesel 

yükselim olarak kabul edilebilmektedir (Maddy vd., 2001;  Bridgland ve Westaway 2008). Bu 

çalışmada da belirtilen etkilerin görülmediği Kızılırmak Nehri vadisinde net kazılma, net 

bölgesel yükselim olarak kabul edilmiştir.  
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Çalışma alanında ortalama bölgesel yükselim, en yaşlı bazalt akıntısının örtmüş olduğu 

seki yüzeyinin güncel nehir seviyesinden olan yükseltisinin, bazaltın yaşına bölünmesiyle 

elde edilmiştir. Ayrıca, bölgesel yükselimin Geç Pliyosen ve Pleyistosen’deki değişimini 

görebilmek amacıyla sahadaki 4 farklı bazalt akıntısının örtmüş olduğu sekiler arasındaki 

yükselti farklarının bazaltlar arasındaki yaş farkına bölünmesiyle 4 dönemi temsil eden 

bölgesel yükselim değerleri elde edilmiştir. Ardından, bu dönemler arasında oluşan seki 

basamakları arasındaki yükselti farkları da dikkate alınarak bölgesel yükselme ve akarsu 

kazma ilişkisi sorgulanmıştır. Hesaplamalarda faylarda meydana gelmiş olan muhtemel düşey 

atımlar dikkate alınmamıştır. 

Kızılırmak Vadisi’nin Kapadokya kesimindeki geç Geç Pliyosen’den (2 milyon yıl) beri 

akarsu kazması (Tablo 2) ve dolayısıyla bölgesel yükselim oranı yılda 0.08 mm olmuştur. Bu 

oranlar; 1989–1228 bin yıl arasında 0.04 mm/yıl, 1228-408 bin yılları arası 0,12 mm/yıl, 

403.8-96 bin yılları arası 0.07 mm/yıl ve 96 bin yıl-günümüz arası 0.05 mm/yıldır (Şekil 26). 

Bu sonuçlar, Geç Geç Pliyosen’den itibaren bölgesel yükselme hızının düzenli 

seyretmediğini, ortalamadan sapmaların olduğunu göstermiştir. En önemli yükselme Orta 

Erken Pleistosen ile Orta Orta Pleistosen arasında meydana gelmiş bunu Orta-Geç Pleistosen 

arası izlemiştir. En düşük bölgesel yükselme değerleri Geç Erken Pliyosen ve geç Geç 

Pleyistosen arasında meydana gelmiştir.  

 

Tablo 2. Çalışma alanındaki akarsu kazma oranları 

Bazalt Örttüğü seki Seki Yükseltisi 
(m) 

Yaş 
(Binyıl) 

Kazılma (m) Kazılma 
Hızı (mm/yıl) 

β1 S15 160 1989 S1-g.a.s= 160 0.08 

β2 S11 126 1228 S1-S4= 34 0.04 

β3 S4 30 403.8 S4-S12= 96 0.12 

β4 S1 8 96 S12-S15=22 0.07 

- Güncel akarsu 
seviyesi  

0 0.0 S15-g.a.s.= 5 0.05 

 

Bu dört dönemde oluşan sekilerin, birbiri arasındaki yükselti farklarının da belirlenen 

genel yükselim/kazılma oranları ile uyumlu basamak aralığına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Yaklaşık 100 bin yıl süren eksen eğikliği etkili iklim döngüsünde oluşan Orta Pleyistosen seki 



 43

basamakları arasındaki yaklaşık 10-15 metreyi bulan yükselti değerleri bu dönemde görülen 

bölgesel yükselim oranı ile uyumludur. 

 

  

Şekil 26. Çalışma alanındaki (Kapodokya bölgesindeki) bölgesel yükselim oranları 

Bu nedenle düşük bölgesel yükselme oranının görüldüğü dönemde seki basamakları 

arasındaki yükselti farkı az, yüksek bölgesel yükselim oranına sahip olan dönemde ise yüksek 

olmuştur. Her ne kadar en düşük bölgesel yükselim oranına sahip olan Geç Pliyosen ve Erken 

Pleyistosen karakterize edecek yeterli seki basamağı günümüze kadar korunmamış olsa da, bu 

dönem aralığında düşük bölgesel yükselim oranı ve oblikite etkili iklim döngüsünde oluşan 

sekiler arasındaki yükselti farkının düşük olduğu bilinmektedir (Maddy vd., 2005). 

 

IV.2.6. İklim değişimi ve sekiler arasındaki ilişki 

Kızılırmak’ın iklim değişimine tepkisini belirlemek için farklı seviyelerdeki 4 sekiyi 

örten, 4 bazalt seviyesinden (özellikle genç olan 2 seviye) elde edilen AR-Ar yaşları ve vadi 

tabanında elde edilmiş olan 14C kronolojisinden faydalanılmıştır.  

Türkiye akarsularından daha önce yapılan çalışmalarda (Westaway vd. 2004; 2006; 

Bridgland vd., 2007; Seyrek vd., 2008) olduğu gibi, Kızılırmak seki depolarının kalınlıkları 

ve basamaklar arasındaki yükselti farkları dikkate alınarak yapılan jeomorfik değerlendirmede 
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Erken Pleyistosen seki basamaklarının oblikite ve Orta Pleyistosen ve sonrasındakilerin eksen 

eğikliği etkili iklim döngülerinde oluştuğu kabul edilmiştir.  

Kızılırmak Nehri’nin Kuvaterner iklim döngülerine verdiği tepkiyi belirlemeye 

çalışırken, öncelikle sekileri örten bazaltların, dolayısıyla sekilerin yaşları ve Kızılırmak 

vadisindeki son ana kazılma ve birikme dönemleri dikkate alınmıştır.   

Çalışma alanı içerisinde vadi tabanında yapılmış olan KP-S3 sondajında güncel vadi 

tabanındaki son kazılma sürecinin SBM sonunda yaklaşık 19 bin yıl önce tamamlandığı ve bu 

tarihten itibaren günümüze kadar vadi tabanında yaklaşık 18 metrelik birikme olduğu tespit 

edilmiştir. Günümüze göre daha yağışlı ve bitki örtüsünün daha iyi geliştiği Holosen başında 

ise nehir düşük menderesli bir patern kazanmış ve sediment birikim oranında düşme olmuş 

ancak önemli sayılabilecek bir kazılma tespit edilmemiştir. 

En genç seki deposunu (S15) örten en genç bazalt akıntısının ortalama yaşı 96. binyıldır. 

Dolayısıyla S15 sekisinin deposu büyük ölçüde ~90 bin yıldan önce oluşmuştur. Ayrıca, 

Kızılırmak’ın bazalt akıntısını kesmiş olması da dikkate alındığında, nehir bu seki deposunu 

~90 bin yıl öncesi ve/veya sonrasında parçalamış olmalıdır. Bu veriler S15 sekisindeki 

depolanmanın Denizel Oksijen İzotop Katı 5’te (MIS5) olduğunu göstermektedir. Sekideki 

depolanmanın tam olarak ne zaman başladığı ve sona erdiği konusunda kesin bir veri 

bulunmamakla birlikte bazaltın yaşı, sondaj verisi vb. bilgilere dayanarak bazı yorumlar 

yapılabilir. S15 sekisi ile birikimi 18 binyıl öncesinde başlayan Kızılırmak güncel vadi tabanı 

arasında, 96-18 bin yıl arasını karakterize edecek herhangi bir birikime rastlanmamış olması 

dönemler arasında genel olarak vadide kazılma eğiliminin egemen olduğunu göstermektedir. 

Her ne kadar bu trend içerisinde önemli sayılabilecek birikim dönem veya dönemlerinin 

meydana gelme olasılığı bulunsa da bu depolar nehrin SBM sonrasındaki örgülü paterndeki 

akışı esnasında yanal aşındırma ile ortadan kaldırılmış olmalıdır. 

 Sonuç olarak, güncel vadi tabanındaki son kazılmanın global olarak en soğuk periyot 

olan SBM’da gerçekleştiği ve S15 sekisindeki depolanmanın başlıca MIS 5 sıcak periyodunda 

olduğu göz önüne alınacak olursa, S15 sekisindeki parçalanmanın ilk olarak MIS 4 soğuk 

periyodu başlarında başladığı ileri sürülebilir. MIS 4’deki fazla derin olmayan bu ilk 

kazılmanın ardından görece sıcak bir dönem olan MIS 3’te nehir sığ bir birikim yapmış veya 

durağanlık dönemine girmiş olabileceği söylenebilir. 
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S15 sekisindeki birikimin başlama zamanı için ise yine SBM sonunda güncel vadi 

tabanında başlamış olan birikimden yola çıkarak MIS 6 soğuk periyodunun zirvesinden 

sonraki dönem yani Son Glasyal öncesindeki buzulçağının sona ermesi (TII) önerilebilir. 

Sonuç olarak Kızılırmak’ın Geç Pleyistosen tepkiselliği için TII-MIS 4 arasında genel olarak 

birikme, MIS 4’te hafif kazılma, MIS 3’te sığ birikim veya durağanlık ve son olarak da SBM 

de ana vadi tabanı kazılması önerilebilir. 

S15 ile β4 arasındaki ilişkinin neredeyse aynısı S12 olarak isimlendirdiğimiz seki ile β3 

bazaltı arasında bulunmaktadır. S12 sekisini örten bazalt akıntısının yaşı ortalama olarak 

403.8 bin yıldır. Bu veriye göre S12 sekisindeki depolanma ~403.8 bin yıl ve öncesine aittir. 

β3 bazaltı MIS 11 sıcak periyodunun sonlarında akarak nehrin kanalına ulaşmış ve S12 

sekisindeki depolanma da MIS 11 sıcak periyodunda, vadi tabanındaki deponun parçalanması 

MIS 10 soğuk periyodu içerisinde meydana gelmiş olmalıdır.     

Çalışma alanında her ne kadar Geç Pliyosen ve Orta Erken Pleyistosen sekilerini örten 

β1 ve β2 bazalt akıntıları varsa da bu dönemlerde oblikite etkili iklim döngülerinin yanında, 

bazaltlardaki hata paylarının da yüksek olması nedeniyle, sekilerdeki kazılma ve birikim 

zamanlarını sınırlamak güç olacağı için dikkate alınmamışlardır.  

Bahsedilen göstergelerin dışında seki depoları dolaylı iklim kayıtları ve sedimanter 

yapıları açısından da değerlendirilmiştir. Bazı seki depolarının üst bölümleri büyük ölçüde 

aşınmış olmakla birlikte, pek çoğu üst kısmında az veya çok korunabilmiş taşkınovası deposu 

ile son bulmaktadır. Tabanda kaba çakıllarla başlayan seki istifleri, su ve sediment 

dengesindeki değişimi ve kanal süreçlerini gösteren pek çok sedimanter yapıyı sergileyerek, 

turuncu-kırmızı renkli siltten oluşan taşkınovası ile sonlanır. Bazı seki depolarındaki çakıl 

kalınlığı 3-5 m. civarında iken, bir kısmında içyapı tüm depoda net olarak görülmemekle 

birlikte çakıl kalınlığı 15 metreyi bulmaktadır. İstisna olarak S8 sekisinde kalın çakıl ve 

taşkınovası deposu ardalanması görülür. Sekilerin pek çoğunda ise (çoğu yerde izole halde) 1-

3 metre arasında değişen taşkınovası deposu, S12 sekisinde 7 metreyi bulmaktadır. 

Sekilerdeki depo kalınlıkları ve stratigrafisi güncel vadi tabanında ~18 bin yıldan beri devam 

eden depolanmaya oldukça benzerdir. 

Tüm seki depolarının en az birkaç metre kalınlığındaki, yatay paralel katmanlı veya 

teknesel çapraz tabakalı yer yer kum destekli, kaba ve ortaboy çakıllarla ile başlaması, birikim 

döneminin ilk bölümünün yüksek enerjili akarsu ortamında ve çoğunlukla örgülü kanal 

paterninde oluştuğunu göstermektedir. Bazı lokalitelerde çakıllar üst bölümlere doğru düşük 
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menderesli akarsu paterninde oluşmuş, ortaboy ve ufak çakıllı paralel çapraz katmanlardan ve 

onların üstünde de kumlardan oluşan teknesel çapraz tabakalar görülmektedir. Ardından da 

turuncu renkli taşkınovası deposuna geçilmektedir.  

Varılan bu sonuçtan hareketle, öncelikle bazalt tarihleri ODP-607 Oksijen İzotop 

Dönemi Grafiği (Raymo, 1992) üzerine yerleştirilmiştir. Ardından bazaltlar vasıtasıyla yaşı 

belirlenmiş olan sekiler sıcak periyodlara yerleştirilmiştir (Şekil 27). Geriye kalan orta 

Pleyistosen sekileri ise birbirleri ile olan jeomorfolojik ilişkisine göre S15 ve S12 sekileri 

referans alınarak sıcak periyodlara atanmıştır.  

 

Şekil 27. Kızılırmak sekilerinin Kuvaterner global iklim göngüsündeki soğuk-sıcak periyotları yansıtan Denizel 

Oksijen İzotop Katları (MIS) (Raymo, M.E. 1992) ile korelasyonu. Sekiler “T” harfi ile gösterilmiştir 

Jeomorfolojik araştırma sonuçları ve sekilerin atanmasıyla elde edilen MIS grafiği 

değerlendirildiğinde, Geç Pliyosen ve Orta Erken Pleyistosen’de oblikite etkili iklim döngüsü 

ve bölgesel yükselmenin düşük olması nedeniyle, kalınlıkları ve basamak araları dar olması 

gereken sekilerin büyük bir bölümünün erozyonla ortadan kaldırıldığı tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde Orta Pleyistosen başlarına ait olan S7 (MIS 21 ) ile Geç Erken Pleyistosen’e ait olan 

S12 (MIS 11 ) arasında olması gereken sekiler, bölgesel yükselimin en yüksek değerde 

olduğu bir döneme ait olmalarına rağmen erozyonla ortadan kaldırılmışlardır. Bu durum belki 

de sekilerin oblikite etkili ve eski olmaları ile ilgili olabilir. Orta Pleyistosen başı-Geç Orta 

Pleyistosen arasındaki sekilerin ise eksen eğikliği etkili iklim döngüleri ile ilişkili olarak 

oldukça kalın depoya ve yüksek bölgesel yükselim ile ilişkili olarak da yüksek basamak 
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aralığına sahip oldukları tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Geç Orta Pleyistosen ve Geç 

Pleyistosen sekileri eksen eğikliği etkili iklim döngüsünden dolayı kalın bir depoya sahip 

olmakla birlikte, bu dönemdeki nisbeten düşük bölgesel yükselim oranından dolayı 

basamaklar arasındaki yüksekti farkları düşük kalmıştır. Erken Pleyistosen’e göre oldukça 

yüksek bölgesel yükselim değerlerinin görüldüğü Orta ve Geç Pleyistosen sekileri sahanın 

farklı alanlarında da günümüze kadar eksiksiz olarak korunabilmiştir.  

IV. Sonuç ve Öneriler 

Kızılırmak akaçlaması, Geç Orta Miyosen-Alt Pliyosen yaşlı volkano-sedimanter 

birimleri üzerleyen ve bölgesel bir anahtar düzey özelliği taşıyan Valibaba ignimbiritinin 

oluşumundan sonra, fakat paleo yankolun fosilize olmasından önce, ∼2.6-2.3 milyon yıl 

arasında kurulmuştur. Bu tarih aynı zamanda Kapadokya bölgesindeki doğrultu atımlı 

neotektonik rejimin başlarını işaret etmektedir. Güncel nehir seviyesinden +160 metreye 

kadar çıkan yükseltilerde, günümüze kadar aşınımdan korunabilmiş olan ve en eskisi yaklaşık 

2 milyon yıl öncesine tarihlenen 15 seki basamağı saptanmıştır. Kızılırmak nehrinin evrimsel 

tarihi içerisinde genel olarak Tuzköy Fayı’nın güneyine geçmemiş olması, nehrin Tuzköy 

Fayı ile yaklaşık aynı yaşta olduğunu ve özellikle nehrin İç Anadolu’daki akaçlama sisteminin 

neotektonik dönemde oluşan düşey bileşene sahip doğrultu atımlı fayların kontrolünde 

geliştiğini gösterir. Sekiler aracılığıyla, Tuzköy ve Salanda faylarındaki farklı aktivitelere 

göre Geç Pliyosen’de güneyden kuzeye yer değiştirmiş olan nehrin, Erken Pleyistosen’den 

itibaren genel olarak güneye göç ettiği ve Orta Orta Pleyistosen’de faylarla ilişkili olarak 

vadinin güneyine hapsolduğu tespit edilmiştir (Şekil 28).  

Bugün olduğu gibi geçmişte de vadi tabanı, dolayısıyla nehrin bazı seki basamaklarının 

sınırları havzanın içine doğru gençleşen faylar tarafından belirlenmiştir. Kızılırmak Vadisi’nin 

son 2 milyon yıldaki evrim sürecinde bölgesel yükselimin ∼0.08 mm/yıl olduğu ve zaman 

içerisinde önemli değişimler gösterdiği saptanmıştır. Bu süre içerisindeki en yüksek akarsu 

kazma oranı (∼0.12 mm/yıl), Geç Erken ve Geç Orta Pleyistosen arasında gerçekleşmiştir. 

Yükselme hızının düşük olduğu, geç Geç Pliyosen-erken Erken Pleyistosen ve kısmen geç 

Orta Pleyistosen-Geç Pleyistosen seki basamakları arasındaki seviye farkları düşük, bu 

dönemler arasında oluşan sekilerde ise bölgesel yükselim oranına uygun olarak seviye farkları 

da yüksektir. Bölgesel yükselimin tersine Geç Erken Pleyistosen-Günümüz arasında, 

Gümüşkent Ana Fayı üzerindeki düşey atım oranı, akarsuyu denetleyen rejimin doğrultu-

atımlı faylanma özelliğinin doğal yansıması olarak düşük (∼0.036 mm/yıl) kalmıştır. 
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Şekil 28. Kızılırmak nehrinin evrim aşamaları 

Kızılırmak sekilerine dayanarak tespit edilen Erken Pleyistosen’deki düşük ve orta 

Pleyistosen’deki yüksek bölgesel yükselim oranları Gediz (Westaway vd., 2004; 2006), Dicle 

(Bridgland vd., 2007), Fırat (Demir vd., 2008), Ceyhan (Seyrek vd., 2008) nehirleri ile  eğilim 

açısından benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte onlardan farklı olarak yüksek bölgesel 

yükselim oranı geç Erken Pleyistosen’de (~1228 ka) başlayarak orta Orta Pleyistosen’de 

(~404 ka) son bulmuştur. Genel olarak Kızılırmak Vadisi’ndeki Kuaterner ortalama bölgesel 

yükselim değerleri daha önce çalışılmış olan bazı akarsular ile kıyaslandığında Gediz ve 

Ceyhan’dan düşük, Fırat’a yakın ve Dicle’den yüksek değerlere sahip olduğu görülür 

Kızılırmak sekilerinin depoları soğuk-periyottan sıcak periyoda geçişlerde ve sıcak 

periyotta birikmiştir. Nehrin vadisini kazması ve dolayısıyla vadi tabanında biriken 

sedimentin kazılarak sekiye dönüşmesi buzul çağlarındaki soğuk dönemde meydana gelmiştir. 

Türkiye geneli (Demir vd., 2004) veya Gediz (Westaway vd., 2004; 2006), Dicle (Bridgland 

vd., 2007), Fırat (Demir vd., 2008), Ceyhan (Seyrek vd., 2008) gibi önemli akarsuların seki 

birikim zamanları için Kızılırmak’ın tersine soğuk dönem önerilmiştir. Kızılırmak’ta pek çok 

veriye dayanarak elde ettiğimiz bu sonucun genellenip genellenemeyeceği ve diğer akarsular 
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için savunulan önerinin geçerliliği detaylı çalışmalarla, özellikle de vadi tabanlarındaki 

kapsamlı sondajlarla netleşecektir. 

Kızılırmak, iklim değişimlerine tepki olarak son ana vadi kazılma fazını SBM sonu 

civarında tamamlamış ve ardından günümüze kadar 18,3 metre kalınlığında birikim yapmıştır. 

SBM’da Anadolu’da iklim günümüzden daha soğuk ve yağış oranın günümüze yakın 

olmasına rağmen, yıl boyu düşük olan evaporasyon, kısmen azalan infiltrasyona ve bahar 

başlarından yaza kadar sarkan kar erimelerine bağlı olarak kanalda yüksek frekanslı ve 

magnitüdlü taşkınlar meydana gelmiştir. Yine bu dönemdeki soğuk karakterli step ve ağaçlı 

steplerden ve kısmen soğuk karakterli ormanlardan oluşan vejetasyon örtüsünün, yamaçlar ve 

taşkınovasının stabilizasyonunu sağlamasıyla nehre gelen sediment miktarı da azalmıştır. 

Dolayısıyla, nehirde debinin artması ve sediment oranının azalmasıyla açığa çıkan enerji 

fazlası, anakayanın kazılmasına yol açmıştır. SBM bitişinde ise Anadolu’da kuraklığın 

başlamasıyla nehir örgülü paterne dönüşmüş ve birikim başlamıştır. Örgülü paternin 

oluşmasında bahar mevsimlerinde görülen kar erimelerine bağlı olarak meydana gelen 

dönemsel yüksek akım da etkili olmuş olmalıdır. Holosen başlarından itibaren düşük örgülü 

ve düşük menderesli paternin görüldüğü kanalda depolanma hızı düşmüştür. Kızılırmak’tan 

elde edilen bu veriler, SBM sırasında, İç Anadolu’da evapotrasyon oranının düşük ve havza 

akış katsayısının ise yüksek olduğunu doğrulamaktadır. 

Kızılırmak’ın, Türkiye’nin yüksek dağlarında buzulların oluştuğu, kalıcı kar sınırının 

deniz etkisine açık kesimlerde 2000 metre civarına kadar indiği ve göllerin maksimum 

seviyelerine ulaştığı SBM’de yatağını kazmış olması ve buzulların gerilemeye, kalıcı kar 

sınırının yükselmeye ve göllerde regresyonun başladığı veya bazılarının tamamen kurumaya 

başladığı SBM sonundan itibaren ise biriktirme yapmaya başlamış olması, nehrin bölgesel 

iklim değişimlerine eş zamanlı tepki verdiğinin bir göstergesidir. Aynı zamanda, nehrin 

kazma-biriktirme periyodları Grönland Buzulu Sondajı’ndaki oksijen izotop sinyalleriyle de 

uyumludur. Dolayısıyla, Kızılırmak’ın iklim değişimlerine tepkisi, Türkiye ikliminin global 

iklim değişimlerine karşı hassas olduğunu ve rölatif olarak daha düşük amplitüdlü global 

iklim değişimlerinin Türkiye iklimi ve dolayısıyla ortam koşullarında değişmelere yol açtığı 

sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, Kızılırmak’ın tepkiselliğinin yalnızca yerel 

iklim koşullarına değil, aynı zamanda, yerel koşulları etkileyen global klimatik değişimlerle 

ilişkili olarak geliştiğini de göstermektedir.  
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Kızılırmak’ın SBM ve sonrasındaki iklim değişimlerine karşı tepkisi Kuzey Avrupa 

akarsuları ile uyumlu değildir. Bu da her iki bölge arasında günümüzde de farklı olan iklim ve 

ortam koşullarının geçmişte de büyük ölçüde farklı olduğunun bir göstergesidir.  

Bununla birlikte, Kızılırmak’ın SBM-Holosen arasındaki daha küçük ölçekli iklim 

değişimlerine ve SBM öncesi dönemlerdeki birikme-yarılma fazlarına verdiği tepkileri daha 

iyi anlayabilmek ve yerel-global korelasyonları daha net yapabilmek için daha detaylı 

çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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