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ÖZET
Hakim uzanõú do÷rultusu NE-SW olan ve bu uzanõúõ bazõ kesimlerde yapõsal faktörlerle
iliúkili olarak dirsekli görünüm kazanan Çanakkale Bo÷azõ’nõn do÷u kesiminde, aúõnõma
karúõ farklõ dayanõm sergileyen litolojik yapõlar üzerinde akarsu havzalarõ úekillenmiútir. Bu
akarsu havzalarõnda litolojik farklõk havza úekillerinde ve drenajõn úekillenmesinde de etkili
olmuútur ki, bu durum bo÷azõn do÷u kõyõsõnõ geniúçe bir kuúak halinde boylayan Sarmasien
arazisi ile iç kõsõmlardaki volkanik ve metamorfik araziler üzerindeki de÷iúik drenaj kuruluúu
ile belirginleúir. Bununla birlikte, büyük kõsmõ günümüz bo÷az olu÷una dik açõyla katõlan
akarsu vadileri yapõnõn di÷er bir fonksiyonu olarak Biga Yarõmadasõnõn do÷u kesiminde
kõrõk sistemlerine koúut çizgisellik yapõsõ gösterirler. Bu akarsu vadilerine Sarõçay ve Kepez
Derelerinin vadileri örnek gösterilebilirken (Erol, 1969, Öztürk ve Erginal, 2001; Erginal
vd., 2002; Erginal ve Ertek, 2002), Çanakkale úehrinin hemen kuzeyinde yer alan Yapõldak
Deresi de çizgisel yapõsõ ve bundan önemlisi yapõyla iliúikli asimetrik formu ile eklenebilir.
Bu yazõda Yapõldak Dere havzasõnõn asimetrik havzasõnõn geliúimi ele alõnmaktadõr1.

1

Bu çalõúmada inceleme alanõnõn yerúekillerine ait morfometrik veriler ve yapõ-havza geliúimi iliúkisi ele
alõnmaktadõr. Bu amaçla 1/25 000 ölçekli topografya haritalarõnda isohipsler Surfer 8 programõ kullanõlarak
sayõsallaútõrõlmõútõr. Havzanõn jeomorfolojik evriminin ortaya konmasõ amaçlanmadõ÷õndan özelikle aúõnõm
yüzeyi yaúlandõrmalarõ ve sedimantolojik analizlere baúvurulmamõú ve bu konuda bir tartõúmaya girilmemiútir.
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Araútõrma sonucunda litolojik farklõlõk ve dislokasyonlara ait fonksiyonlarõn havza
geometrisi ve aúõnõm yüzeyi sistemleri morfometrisi, havza geliúim do÷rultusu, drenaj
kuruluúu ve düzenlenmesi ile kapma, yarõlma derecesi gibi konularda belirleyici oldu÷u
ortaya çõkmõútõr.

SUMMARY
In the east of the Strait of Çanakkale, the dominant direction of which is SW-NE with some
lineation-caused bends, river basins have developed on various of lithological features
giving rise to selective erosion. In these basins, lithological diversity became effective on
basin forms and dreinage development. This condition becomes clear by different dreinage
formation on Sarmasien sedimantary formations along the eastern part of Strait of
Çanakkale and volcanic and methamorphic formation at interior parts of the Biga
Peninsula. In addition, the river valleys, which are perpendicular to the Strait of Çanakkale,
exhibit parallel pattern with fracture systems. In addition to the perpendicular valleys of
Sarõçay and Kepez Rivers, Yapõldak Creek basin can be added with its linear valley form
and asymetrical basin form particularly to these valleys. In this paper, Yapõldak Creek Basin
is evaluated in terms of basin development. As result, It is comprehended that structural
features are effective on many ways, such as basin geometry, morphometry of erosional
surface systems, basin development direction, dreinage formation and arrangement,
capture, dissection degrees etc...

Giriú
Türkiye’de ana çizgileri ço÷u yerde Neojen’in üst devresinde belirerek,
Kuaterner’de çeúitli litolojik ve morfolojik yapõlar üzerine kopya edilen
akarsu úebekesinin kuruluúuna ve çeúitli havza sistemlerinin meydana
gelmesine sebep olan genç tektonik hareketler, orta Miosen’den günümüze
geçen 12 milyon yõldan beri etkindir. Neotektonik süreçte yerkabu÷unda
meydana gelen alçalma, yükselme, kubbeleúme, çarpõlma veya tiltlenme
úeklindeki de÷iúimler makro ve mezo ölçekteki yerúekillerinde köklü
de÷iúimler yaratõrken, bu de÷iúimlerin baskõn izlerini akarsu havzalarõnõn
jeomorfolojik özelliklerinde görmek mümkündür. Akarsu havzalarõnda
baúta Kuzey Anadolu ve Do÷u Anadolu Fay zonlarõ olmak üzere drenajda
yapõ ve daha açõk ifade ile dislokasyonlara ba÷lõ ötelenme, kancalõ a÷,
kapma gibi de÷iúimler çok belirgindir. Ancak faylarõn drenaj kuruluúu ve
daha önemlisi havza geometrisi, geliúim hõzõ ve yönü üzerinde de belirgin
etkileri vardõr. Yapõsal uzanõmlarõn ve kayaç özelliklerinin vadi do÷rultularõ
ve akarsu sistemlerinin oluúumunda öncelikli bir yeri vardõr (Akyol, 1947)
ve genel anlamda havzalarõn bugünkü jeomorfolojik durumunda iç etken ve
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süreçlerin havza boyutlarõ ile do÷ru, dõú etken ve süreçleri ise ters orantõlõ
olduklarõ düúünüldü÷ünde (Erinç, 1988) inceleme alanõnda, bu sava bir
bakõma paralel sonuçlarõn alõndõ÷õ görülmektedir. Öyle ki, Yapõldak Dere
vadisi (ùekil 1) ve ona katõlan yan kollarõn geliúimi, çatallanma oranlarõnõn
artmasõ ve drenajlarõnõn düzenlenmesinde (ùekil 2) faylõ yapõya ve litolojik
özelliklere dayalõ fonksiyonlar etkili olmuútur. Çanakkale Bo÷azõnõn do÷u
kesiminde yer alan Yapõldak Dere havzasõ, kuruluúu, geometrisi ve geliúimi
bakõmõndan Biga yarõmadasõnõn di÷er akarsu havzalarõndan farklõ niteliklere
sahiptir. Bu çalõúmanõn amacõ, Çanakkale Bo÷azõ’nõn güneybatõ-kuzeydo÷u
yönlü uzanõúõna yaklaúõk dik (do÷u-batõ) olan Yapõldak Dere havzasõnõn
asimetrik havza geliúiminin litoloji ve tektonikle ba÷lantõsõnõ açõklamaktõr.

ùekil 1. Lokasyon haritasõ
Figure 1. Location map
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ùekil 2. Yapõldak Dere havzasõnõn topografya haritasõ
Figure 2. Topographical map of Yapõldak Creek basin

Veri ve Yöntem
Yapõldak Dere havzasõnõn 1/25000 ölçekli topo÷rafya haritasõ çalõúmanõn
temel altlõ÷õnõ oluúturmuútur. Yapõldak Dere ve kollarõnõn boyuna profilleri
çõkarõlmõú, ayrõca asimetrik su bölümü profilleri ve havza geliúim
do÷rultusunu gösteren akarsu eú uzunluk e÷rileri çizilmiútir. 1/25000 ölçekli
topo÷rafik harita üzerinden SURFER 8 programõ kullanõlarak 10 metrelik
eúyükselti e÷risi sayõsallaútõrmasõ ile Sayõsal Yükseklik Modeli (SYM)
oluúturulmuútur.
Jeolojik Özellikler
Yapõldak Dere havzasõ Çanakkale Bo÷azõ kõyõlarõnõ boylayan Miosen
Pliosen yaúlõ sedimanter istif ile Üst Eosen-Oligosen yaúlõ volkanik
formasyonlar üzerinde geliúmiútir (ùekil 3). Biga Yarõmadasõnda temele ait
en eski kaya topluluklarõnõ oluúturan ve úist, mermer ve gnayslardan oluúan
Fazlõkona÷õ formasyonu havzada yüzlekler vermez. Aúa÷õda havzanõn genel
jeolojik yapõsõ Bingöl vd., (1973), ùentürk vd, (1987)’den derlenen bilgiler
õúõ÷õnda özet olarak verilmiútir.
Havzanõn en eski kayaç birimlerini oluúturan Volkanik formasyonlar
havzanõn yukarõ kesiminde yayõlõr ve andezit ve andezitik tüflerden oluúur.
Mor, koyu kahve ve siyah renkte, bol eklemli olan andezitler kolay
ayrõúabilir niteliktedir.
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Sahada Üst Miosen-Pliosen yaúlõ sedimanter bir istif geniú alanlarda
yüzeyler. østif Çanakkale Formasyonu ve bunun üyelerinden oluúmaktadõr.
Havzanõn yaklaúõk orta kesimlerinde istif geniú volkanik örtü ile yanal
geçiúlidir.
Çanakkale Formasyonu Kõzõlkeçili ve ø÷delik köyleri arasõnda geniú bir
alanda yayõlõr. Yapõldak Dere vadisinin kuzey kesiminde ise gözlenmez.
Formasyon kumtaúõ, miltaúõ, çamurtaúõ ve kireçtaúõndan oluúmaktadõr ve
yaklaúõk 1500m kalõnlõktadõr. Formasyonun üyelerini Çanakkale yöresinde
Göksu, Sarõyer, Anafarta, Çamrakdere ve Bayraktepe üyeleri oluúturur.
Bunlardan Çamrakdere ve Bayraktepe üyeleri sahanõn Jeolojik yapõsõna
katõlõr.
Çamrakdere Üyesi kül, yeúilimsi, açõk sarõ renkte olup, ince ve orta
tabakalaúmalõdõr. østif içinde linyit damarlarõ mevcutur ve göl çökelleri
içeren miltaúõ, kiltaúõ ve kumtaúõ ardalanmasõ söz konusudur. Yapõldak Dere
vadisinin kuzey kesiminde dar bir úerit halinde uzanõr. Havzanõn aúa÷õ
kesiminde Yapõldak kuzeyindeki ise plato sahasõnda yayõlõr.
Son olarak Bayraktepe Üyesi ise beyaz, sarõ renklerde, orta, kalõn ve ince
olmak üzere farklõ tabakalaúmalõdõr. Kõyõ ve sõ÷ deniz çökelli kumlu
kireçtaúõ, miltaúõ ve kumtaúõ ardalanmasõ ile baúlayan istif kireçtaúõ, kumlu
kireçtaúõ, oolitli kireçtaúõ ve kumtaúõ ardalanmasõ ile devam eder. østif
Yapõldak ve Kõzõlkeçili köyleri arasõndaki dar bir sahada yüzeyler.
Jeomorfolojik Özellikler
Yapõldak Dere havzasõnda hâkim jeomorfolojik ünite çeúitli derinlikteki
vadilerle parçalanmõú platolardan oluúur. Esasen havza Biga Yarõmadasõnda
uzanõú do÷rultusu SW-NE olan Biga da÷larõnõn Çanakkale Bo÷azõna do÷ru
alçalan plato ve sõrtlarõ arasõnda lineer uzanõúõ ile dikkat çeker. Asimetrik
úekli veya havza geometrisi ile de göze çarpan inceleme alanõ do÷ugüneydo÷u yönlerinde geliúmiú olup bu yönlerde yükseltisi artan bir plato
sahasõdõr. Platonun yükseklik kazanmasõnda faylanma hareketleri etkili
olmuútur ki, bu durum morfometrik dalgalanma açõsõndan litoloji ile de ilgili
olarak basamaklõ görünümü belirgin aúõnõm düzlüklerinin ani seviye
de÷iúimleri ile de anlaúõlõr.
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Yapõdak Dere havzasõ do÷u batõ ekseninde kuú uçuúu 17 km uzunlu÷unda
iken kuzey-güney ekseni en geniú yeri olan Beybaúlõ Köyü üzerinden
çekilebilecek bir hat boyunca 6.5 km geniúliktedir. En önemli yükseltileri
ùap Da÷õ (767), Kuúkemik Tepe (598), Susam Tepe (491), Tülce Tepe
(453), Hamas Tepe (395) ve Naldöken Tepe (317) gibi tepeler oluúturur.
Selektif erozyonun do÷al bir sonucu olarak volkanik sahanõn daha yüksek
yerúekli oluúumu yarattõ÷õ görülür. Sahanõn zirvesini meydana getiren ùap
Da÷õ ise gerçekte sahanõn güneyinde Sarõçay Havzasõ güneyindeki su
bölümü üzerinden itibaren volkanik karmaúõk üzerinde izlenen Tombak
Da÷õ (749) A÷õ Da÷õ (934) ile baúlayan ve Abdal Da÷õ (724) ile devam
eden zirveler düzünün kuzeye do÷ru devamõ konumundadõr.
Havza, Yapõldak Dere bunun önemli kollarõndan Sazak Dere, Çekiçli Dere
gibi akarsular tarafõndan drene edilmektedir. Bunun yanõsõra Kocaburun
Dere gibi kireçtaúõ varlõ÷õna ba÷lõ olarak zayõf drenaj kanallarõ geliútirmiú
akarsu vadileri de gözlenir. Vadi tipi olarak V úekilli genç vadiler
a÷õrlõktadõr. Ancak yatõk V úekilli, asimetrik V úekilli, alüvyal dolgulu vadi
tipleri de görülür. Derin vadi oluúumlarõ volkanik sahada baskõndõr.

ùekil 3. Yapõldak Dere havzasõnõn jeoloji haritasõ
Figure 3. Geological map of Yapõldak Creek basin

Yana aúõndõrma ile oluúan ve menderes yenikleri ile temsil edilen asimetrik
vadi oluúumu havzada görülmemektedir. Bu durum havza úekillenmesinde
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Neojen sonlarõnõn inisyal topografyasõ üzerinde drenajõn yana aúõndõrma
üzerine kopya edilmedi÷ini, aksine e÷imli ve kõrõklõ vadi tabanõ
morfolojilerinin iúaret etti÷i üzere tekrarlanan tektonik hareketlerin derine
kazma ile karúõlandõ÷õnõ gösterir. Vadi derinlikleri veya di÷er bir de÷iúle
yarõlma dereceleri kimi kesimlerde oldukça yüksektir ve örne÷in Sazak dere
vadisinde Gökçekeltir Tepe (409) ile Tülce Tepe (453) arasõnda 180 m,
bunun hemen do÷usundaki Çekiçler dere vadisinde 100 m, batõsõndaki
Derinyar Dere vadisinde ise 150 m’lik yarõlmalar gözlenmektedir. Sayõlan
bu derine kazma örnekleri volkanik sahada 5–20 m arasõnda yükselti farkõ
ile belirgin ondülasyonlar gösteren aúõnõm yüzeyleri üzerinde gençleúmeleri
iúaret eder.
Havzada baúlõca morfodinamik unsur olan akarsular yer yer kõrõk
sistemlerine koúut drenaj yapõsõ göstermektedir. Baúta Üst Miosen-Pliosen
çökellerinden oluúan Çanakkale Formasyonu ile bunun Bayrektepe Üyesi
arasõnda faylõ dokanak boyunca yerleúti÷ini düúündü÷ümüz Yapõldak Dere
olmak üzere, özellikle havzanõn güney geniúleme alanõnda kuzeye do÷ru
akõúlõ akarsu vadilerinde drenajõn yeniden düzenlenme safhasõnda oldu÷u
görülmektedir. Hâkim drenaj tipi dandritiktir.
Yapõldak Dere havzasõ Neotektonik hareketlere ba÷lõ olarak kõsa süren
aúõnõm döngülerinin gerçekleúti÷i polisiklik topografya özelliklerine sahiptir.
Öyle ki tekrarlanan tektonik hareketlere ba÷lõ olarak geriye aúõndõrma
faaliyetleri kesintiye u÷rayan akarsularõn yüksek açõlõ e÷im kõrõklarõ içeren
taban morfolojileri, enine vadi profillerinde gözlenen iç içe vadi formlarõ,
aynõ seviyede bulunmasõ gereken aúõnõm yüzeylerinin farklõ kademelerde
yer almalarõ, kõrõk sistemlerine koúut geliúen drenaj kanallarõ, yine kõrõklõ
yapõya ba÷lõ olarak keskin açõlõ kavúaklarla birbirlerine ba÷lanan vadi
sistemleri, kõrõklarla ilgili kapma oluúumlarõ genç morfolojik unsurlar olarak
polisiklik topografya úekilleri içinde yerini almaktadõr. Bunun yanõ sõra kõrõk
sistemleri sadece morfolojik unsurlara göre de÷il belli çizgisellikler boyunca
sõralanan kaynaklara göre de anlaúõlmaktadõr.
Çalõúma sahasõnda karst topografyasõna ait úekiller de gözlenmektedir.
Ancak kireçtaúlarõnõn kumlu kireçtaúõ niteli÷inde olmasõ karst úekillerinin
geliúmesini engellemiútir. Kõzõlkeçili ile ø÷delik köy yolunda, ùeytankaya
Tepe (306)’nin kuzeyinde 205 m seviyesinde görülen yaklaúõk 5 m
derinlikte küçük dolin haricinde karst tamamen flüvyokarstik úekillerle
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temsil edilir. Karstlaúma sahada akarsu úebekesini çok etkilemiútir. Yüzeyde
drenaj oldukça seyrek olup, kõrõk zonlarõ ile ba÷lantõlõ olmasõ muhtemel çok
sayõda yamaç kayna÷õ görülmektedir. Ayrõca ø÷delik Köyünün 1 km
kuzeyinde Bayraktepe üyesinin beyaz kumlu kireçtaúlarõ üzerinde Yapõldak
dere vadisinin kuzey yamacõnda vadi tabanõndan 30 m yüksekte bir ma÷ara
oluúmuútur.
Havzanõn su bölümü ile vadi tabanõ arasõndaki mesafenin en çok daraldõ÷õ
kesimde yereyi oluúturan Çamrakdere üyesine ait az pekleúmiú miltaúõ ve
kiltaúlarõ kütle hareketlerine elveriúlidir. Bu nedenle Yapõldak Dere
vadisinin kuzey yamacõnda çizgisel bir hat boyunca yamaç stabilitesinin
bozuk oldu÷u ve heyelanlarõn meydana geldi÷i görülür. Burada Kocaman
Tepe (141 m) ile Kamil Ma÷arasõ mevkii arasõnda do÷u-batõ do÷rultusunda
yaklaúõk 4 km uzunlu÷undaki yamaç heyelanlõdõr. Yamaç üzerinde havzayõ
sõnõrlayan su bölümünün yükseltisi hafif ondüle olarak 195–230 m
seviyesinde uzanmakta ve Yapõldak dere vadisini oluúturan güney
kesiminde biri büyük olmak üzere birçok heyelan yarasõ gözlenmektedir.
Büyük heyelan aynasõ olasõlõkla Çanakkale-Lapseki karayolunun yarattõ÷õ
yük ve trafi÷in tetikledi÷i 1.5 km geniúlikte bir yarõm daire úeklindedir.
ùosenin her iki tarafõnda yamaç e÷imleri 23° gibi yüksek bir de÷erdedir.
Aynanõn altõndaki dõúbükey yamaçta ise e÷im 6° kadardõr. Bu heyelan yarasõ
ile Kamil Ma÷arasõ arasõnda kalan vadi boyunca yamaç e÷imi 15°dir. Bu
kesimde sel yarõntõlarõ karakterindeki dar vadi kanallarõnda heyelana ba÷lõ
ötelenmeler ve drenaj bozulmalarõ göze çarpar. Sarõkaya Tepe batõsõnda asõlõ
vadi gibi gözüken ve bir topukla önü kapanan vadi ile Kamil Ma÷arasõnõn
batõsõnda tabandan 25–35 m yüksekte topuk düzlükleri arasõnda düzensiz sel
yarõntõlarõ bunlara örnek verilebilir. ùekil 4’te izohipslerin 10 metrede bir
sayõsallaútõrmasõ yoluyla yamaç duraysõzlõ÷õnõn maksimum oldu÷u bu
heyelanlõ zonun sayõsal arazi modeli oluúturulmuú ve heyelan akma
düzlemleri ile karúõ yamaçta karstik sahada bozulmuú drenaj ve üzerinde
geliúti÷i basamaklõ ve e÷imli aúõnõm düzlükleri gösterilmiútir.
Yapõldak Dere havzasõnda plato sahasõ aúõnõm yüzeyleri üzerinde gençleúen
akarsu aúõndõrmasõ sonucunda oluúmuútur. Sahada aúõnõm yüzeyleri kõyõ
kesimden itibaren yukarõ havzaya do÷ru farklõ seviyelerde uzanõrlar.
Özellikle Bayraktepe üyesinin kireçtaúõ ve kumlu kireçtaúlarõ üzerinde
selektif aúõndõrma sonucunda 3.4°, 4.5° ve 1.7° gibi de÷iúik e÷im de÷erleri
ile kuzeye do÷ru alçalan aúõnõm yüzeyi kademeleri oluúmuútur.
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ùekil 4. Yapõldak Dere havzasõnda heyelanlõ yamaç ve karstik platonun kabartma haritasõ (A) ve 3
boyutlu sayõsal arazi modeli (B)
Figure 4. Shaded relief map and 3 dimentional digital elevation model of landslided slope and karstic
plateau in Yapõldak Creek basin

Erol (1985)’de seçici aúõndõrmanõn Çanakkale yöresinde bu basamaklõ
morfolojinin oluúumundaki rolünü belirtmiú ve sahanõn güneyinde yer alan
Sarõçay ile Kepez Deresi havzalarõ arasõndaki su bölümü üzerinde yükselen
Bayrak Tepe (444)’nin basamaklõ Pliosen aúõnõm yüzeyleri ile çepeçevre
sarõldõ÷õnõ belirtmiútir. Yapõldak Dere havzasõnda da Bayraktepe
formasyonunun litolojik özelli÷i ve kõrõk sistemleri bu kademeleúmeyi
yaratmaktadõr. Yapõldak Köyünden itibaren güneydo÷uya do÷ru
Yukarõokçular Köyünün kuruldu÷u 400 metrelik sõrtlarõ takiben do÷uya do÷ru
uzanan su bölümü boyunca, 130-140, 280-290, 375-400, 430-480 metre
seviyeli aúõnõm yüzeyi kademeleri Susam Tepe (491)ye do÷ru uzanõr. Bu
kademeli yükselim Çanakkale formasyonu ve Bayraktepe üyesinin
kireçtaúlarõ üzerinde Susam Tepe-ø÷delik Köyü ve Yapõldak Köyü arasõnda
çekilebilecek bir hat içinde kalan karstik sahanõn her yerinde gözlenir. Ayrõca
Yukarõokçular Köyünün do÷usundaki yüzeylerde yükselti farkõ yaratmakla
birlikte, zayõf drenajlõ derelerin yataklarõnda da gençleúme baúlarõ (knick
points) yaratan, SW-NE do÷rultulu muhtemel bir fay uzanmaktadõr ki bu
çizgisellik boyunca yamaç diplerinde kaynaklar sõralanõr. ùekil 5’te
kireçtaúlarõ üzerinde uzanan kademeli aúõnõm düzlükleri görülmektedir.
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ùekil 5. Yapõldak Dere havzasõnda kireçtaúõ ve kumlu kireçtaúlarõ üzerinde selektif erozyon sonucunda
oluúmuú kademeli aúõnõm yüzeyi sistemlerinin 3 boyutlu görünümü ve profil görüntüleri
Figure 5. 3-Dimentional and profile views of erosional surfaces formed as result of selective erosion on
limestone and sandy limestones in Yapõldak Creek basin

Havzanõn güney kesiminin kabaca do÷u yarõsõ ise tamamen Üst EoenOligosen yaúlõ andezit ve andezitik tüfler üzerinde geliúmiútir. Burada da
litolojik farklõlõk yerúekilleri üzerinde direnç faktörü olarak etkisini gösterir.
Ancak bunun yanõsõra daha yo÷un bir drenajla parçalanan volkanik kütle
üzerinde aúõnõm yüzeylerinde keskin topografik dirseklerle basamaklaúma
yaratan do÷u-batõ do÷rultulu dislokasyonlar, akarsu vadilerinin taban
morfolojilerinde de birkaç defa gençleúmenin meydana geldi÷ini gösteren
e÷im kõrõklarõ yaratmõúlardõr.
Volkanik sahada Sazak Dere, Çekiçler Dere ve Yapõldak Derenin kaynak
kolu olan Yõ÷õlõçakõl Derelerin dandritik bir drenaj ile platoyu parçaladõklarõ
görülmektedir. Evvelce belirtildi÷i gibi aúõnõm yüzeyleri ile derin V úekilli
vadi yamacõ geçiúlerindeki topografik diskordans yüksek açõlõdõr. Yarõlma
dereceleri ço÷u yerde 100 metreyi aúar. Burada en önemli özellik bu
homojen litolojik yerey üzerinde, dislokasyonlara ba÷lõ olarak kõrõklõ veya
basamaklõ yamaç profillerinin geliúmesidir.
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Laz Tepe (603)-ùap da÷õ (767) su bölümü hattõndan itibaren Yapõldak Dere
vadisine do÷ru oldukça dik e÷imlerle alçalan yamaçlar, kõrõklar boyunca düz
e÷imli yüzeylere geçmektedir. Burada birisi Sazak Dere vadisi do÷usunda,
di÷eri Tülce Tepe (453) ile Kafagömülen Tepe (461) arasõnda do÷u-batõ
yönünde uzanan iki ayrõ dislokasyonun varlõ÷õ morfolojik verilere göre tespit
edilmiútir. Öyle ki, kõrõklarõn sõrt kõsõmlarõnõ genelde 60 m yükseklikte,
e÷imli topografik dikliklerin sõnõrlamõú oldu÷u, ön kõsõmlarõnda düz ve
uzamõú dil úekilli aúõnõm yüzeyi parçalarõnõn uzandõ÷õ, yüzeylerin
kenarlarõndan yontuldu÷u vadi yamaçlarõnda keskin morfolojik
uyumsuzluklarõn bulunuúu ve dere yataklarõnda bu çizgisellikler boyunca
e÷im kõrõklarõnõn veya gençleúme basamaklarõnõn oluúmasõ, volkanik
bloklarõn genç tektonik hareketlerle disloke oldu÷unu göstermektedir.
Ayrõca Çekiçler Dere vadisinin özellikle do÷u kollarõnõn her iki fay
basama÷õnda da kancalõ drenaj oluúturdu÷u ve Çekiçler Dereye
ba÷landõklarõ kesimlerde yaklaúõk 90°lik açõlar oluúturduklarõ, ùap Da÷õ
kuzey yamaçlarõndaki dislokasyon boyunca Çekiçler Derenin kaynak kolu
olan Göller Derenin aynõ açõ de÷eri ile batõya dirsek yaptõ÷õ görülür. Bu
dirsek faya dayalõ bir kapma dirse÷ine karúõlõk gelir. Bu durum Çanakkale
yöresinde yapõlan baúka havza çalõúmalarõnda da evvelce tespit edilmiútir
(Öztürk ve Erginal, 2001). Göller Derenin kuzey yönünde izlenen kuru
yata÷õ ise 315 m seviyelerinde 250 m uzunluktadõr.
Volkanik arazide bahsedilen aúõnõm yüzeyi kadememelerinin morfometrik
verileri kõsaca úöyle sõralanabilir:
ùap Da÷õ batõsõndaki su bölümü üzerinde 570–600 m, Sazak Dere vadisi
çevresinde 395–400m, 450-455 m olmak üzere iki farklõ seviye, Çekiçler
Dere vadisi çevresinde 340-350, 350-360 m, yukarõda açõklanan
dislokasyonlar boyunca 290-300m, 315-330m, 345-350m ve 445-450 m
olmak üzere 150 metrelik yükselti farkõ ile belirgin aúõnõm yüzeyleri
uzanmaktadõr. Sahadaki aúõnõm yüzeylerinin geniú alanlar kaplamamasõnda,
bu kesimde havzanõn batõ ve kuzeyine göre iyi geliúmiú bir dandritik úebeke
ile kazõlmanõn, kõrõklarla ilgili olabilecek basamaklõ yükselimlerin etkisi
vardõr. Sayõlan aúõnõm yüzeyi parçalarõ kuzeye do÷ru e÷imlidir ve
tamamlanamamõú normal aúõnõm döngülerinin eseri olarak submature
sistemler olarak geliúmiúlerdir. Yüzeylerdeki e÷imlenme güneydeki su
bölümünde maksimum olmak üzere kuvvetli bir tiltleúme úeklinde olmalõdõr.
Bu suretle kuvvetlenen geriye aúõnõm ile akarsular taban profillerinde
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meydana gelen kõrõklõ yatak formlarõnõ düzenlemeye çalõúmaktadõr. Aúa÷õda
Yapõldak Dere havzasõnda baúlõca akarsularõn boyuna profilleri, profil
düzeni ile ilgili olarak tasavvur edilen muhtemel denge profili ile birlikte
gösterilmiútir (ùekil 6). Profillerden akarsularõn denge profillerinden ne
kadar uzak olduklarõ anlaúõlmaktadõr.
ùekil 6’da görüldü÷ü üzere havzadaki akarsular drenajlarõnõ yeniden
düzenleme aúamasõndadõr. Faylõ bir vadi konumundaki Yapõldak Deresi
profiline bindirilen üç akarsuyun da kõrõklõ yatak formunda olduklarõ
görülmektedir. Bunlardan Kocaburun Dere yatak e÷im de÷eri en yüksek
olandõr. Bu durumda kireçtaúõ üzerinde akõúõn etkisi vardõr. Flüvyokarstik
úekillerin hakim oldu÷u platoda geçirimli zeminin akarsu talveginin
düzenlenmesine yetecek miktarda suyu yüzeyde tutamadõ÷õ anlaúõlmaktadõr.

ùekil 6. Yapõldak Dere havzasõ akarsularõnõn boyuna profilleri ve olasõ denge profilleri
Figure 6. Longitidunal and possible equilibrium of profiles of the streams of Yapõldak Creek basin
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Yapõldak Dere Havzasõnda Asimetrik Geliúim Üzerine Düúünceler
Bir akarsu havzasõnõn zamanla boyut kazanmasõnda ve belli bir geometrik
form almasõnda havzanõn úekillendi÷i jeolojik yapõnõn litolojik ve tektonik
karakteri etkilidir. Flüvyal morfojenetik bir bölgede akarsu úebekesinin
kuruluú, geliúme ve düzenlenmesinde litolojiye ba÷lõ direnç ve geçirimlilik,
tektoni÷e ba÷lõ tabaka strüktürü ve lineasyonlarla kõrõk zonlarõ gibi yapõsal
faktörler belirleyici olurlar. Biga Yarõmadasõ akarsu havzalarõnda
sürdürdü÷ümüz çalõúmalarda akarsu havzalarõnõn Karamenderes, Sarõçay,
Kepez ve Yapõldak Dereleri havzalarõnõn ana vadi kanallarõnda kõrõk
zonlarõna dayalõ yönlenme etkisi anlaúõlmõútõr. Bu kõrõklarõn Kuzey Anadolu
Fay hattõnõn bir devamõ olmamakla birlikte Kuzey Ege’deki gerilme ve
Kuzey Anadolu Fayõna ba÷lõ transpresyonal ve transekstensiyonal rejimlerin
etkisiyle meydana gelmesi mümkündür. Erol’un (1985) fay kontrollü
epijenik mekanizma fikrine ilaveten, güncel çalõúmalarda Çanakkale
Bo÷azõnõn oluúumunda Ganos Fayõ ve Anafartalar Bindirme Fayõnõn
bo÷azõn oluúumunu denetledi÷i (Yaltõrak ve di÷., 2000), bildirilmiútir.
Çanakkale Bo÷azõ, Gelibolu ve Biga yarõmadalarõndan gelen akarsularõn
drenajõnõn toplandõ÷õ bir kanal oldu÷una göre bo÷azõn evrimini denetleyen
tektonik mekanizmanõn akarsu havzalarõnõn geliúimi üzerinde de etkili
olmasõ gerekir.
Konuya bu açõdan bakõldõ÷õnda yukarõda belirtilen akarsularõn ana akõú
kanallarõnda çizgiselliklere ba÷lõ yönlenme veya yön de÷iútirme göze çarpar
(örne÷in Sarõçay vadisinin, ilki kõyõ ile Kurúunlu Köyü arasõnda, ikincisi
Atikhisar Barajõ sava÷õ ile Çiftlikdere Köyü arasõnda, sonuncusu da Terziler
Köyü ile Ortaca Köyü arasõnda uzanan kõrõklarõn denetledi÷i Z úeklindeki
yata÷õ ile Kepez Çayõ vadisinin, kõyõ ile Aúa÷õ Okçular Köyü arasõnda ve bu
köy ile De÷irmendere Köyü arasõndaki vadisi boyunca 2 lineer hattõ
izlemesi).
Bunun yanõsõra havza akarsularõnõn kaynaklandõ÷õ plato ve da÷lõk
kesimlerde topografyada göze çarpan basamaklõ morfoloji, sayõlan
dislokasyonlara paralel sintektonik faylara ba÷lõ görülmektedir. Faylõ kapma
ve kancalõ drenaj oluúumu da esasen bu mekanizma ile ilgilidir. Bu durumda
ortaya çõkan sonuç Biga Yarõmadasõnda Biga Da÷larõ ve Çanakkale
Bo÷azõnõn uzanõú do÷rultusuna uymayan, çeúitli litolojik yapõlar arasõnda ve
tabaka do÷rultularõnõ da dikine kat2,,,,,,,,,eden vadilerin kõrõklara koúut
geliúmiú bulunmasõdõr. Bo÷az kõyõlarõnda uzanan ve literatürde genel ifade
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ile Sarmasien olarak geçen tortul arazide monoklinal ve kõvrõmlõ yapõnõn
etkisi a÷õr hissedilmekle birlikte bu araziyi do÷udan sõnõrlayan EosenOligosen volkanik kompleksi ve Paleozoik temel arazide de gözlenen
dislokasyonlarõn, Sarmasien araziyi de etkileyecek úekilde kõyõya kadar
izlenmesi havza geliúimlerinde dislokasyon etkisinin daha önemli oldu÷unu
gösterir.
Bu noktadan bakõldõ÷õnda Yapõldak Dere vadisinin yer seçiminde, do÷u batõ
yönünde Çanakkale Formasyonunu kõyõdan Beybaúlõ Köyüne kadar yaklaúõk
14 km boyunca kateden dislokasyonun etkisi görülmektedir. Burada
yamaçlarda gömülme esnasõnda menderi hareketi iúaret edecek hiçbir
içbükey kavis gözlenmez. Derine kazma faaliyeti sürmekte ve V profilli
yamaç úekli korunmaktadõr. Ancak Çamrakdere üyesini oluúturan daha
yumuúak unsurlarla Bayraktepe üyesinin daha dayanõklõ yapõsõ arasõnda
farklõ aúõnmanõn etkisi de vardõr. Bu durum aynõ kõrõk boyunca yanal geçiúli
olan bu iki farklõ yerey arasõndaki morfoloji ile göze çarpar. Örne÷in kiltaúõ
a÷õrlõklõ Çamrakdere üyesinin heyelan oluúumuna elveriúli dik yamacõ diri
heyelan olaylarõ ile oldukça deforme olmuú ve bir kõsmõ vadi yönünde
yitmiútir. Halbuki Bayraktepe üyesinin üzerinde geniú yapõsal yüzeylerle
düzleútirilmiú drenajõ geriye sokulmuú bir arazi gözlenmektedir.
Araútõrma sahasõnõn asimetrik havza karakteri, onun iki farklõ fonksiyonu ile
belirginleúir. Bunlardan biri yükseltiye göre asimetri, di÷eri ise mesafeye
göre asimetridir.
Birinci durumda, kuzey su bölümünün ortalama yükseltisinin, kõyõda 40
metrelerden do÷uya do÷ru 280 metrelere dek uzanan dalgalõ bir düzlük
oluúturmasõ, hâlbuki güneyde aynõ de÷erlerle baúlayan yükseltinin ùap
Da÷õnda 767 metreyi bulmasõdõr. Böylece güney enterflüvün kuzeye oranla
yaklaúõk 3 kat daha yükseklik kazandõ÷õ görülür. Bunda volkanik sahanõn
direnç faktörü ve evvelce açõklanan dislokasyonlara dayalõ kademeli
yükselimlerin etkisi oldu÷u belirtilebilir.
økinci durumda ise Yapõldak Dere talvegine bu iki su bölümünün sokuldu÷u
mesafe farkõndan ileri gelir. Öyle ki, heyelanlõ yamaçlarõ anlatõlan Sarõkaya
Tepe (231) mevkiinde su bölümü talvegin hemen 500 m kuzeyine dek
sokulur. Ancak güneyde Beybaúlõ Köyü üzerinden çizilebilecek kuzeygüney yönlü bir hat boyunca 6,5 km’yi bulur. Aradaki 13 katlõk fark su
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bölümü göçünün asimetrik seyrini ifade eder. Esasen güney yönündeki bu
ilerleme güneydeki Karaa÷açlõ Dere havzasõnõn geniúçe bir yay úeklini
almasõnda da etkisi olmuútur. Aúa÷õdaki úekillerle (ùekil 7) havzadaki
asimetri özelli÷i gösterilmiútir.

ùekil 7. Yapõldak Dere havzasõ asimetrik su bölümü profilleri (A) ve havza geliúim do÷rultusunu
gösteren akarsu eú uzunluk e÷rileri (B)
Figure 7. Asymetrical watershed profiles of Yapõldak Creek basin (A) and channel distance isoplets
showing the direction of basin development

Havza kuzeyinde yamaç deformasyonu kütle hareketleri ile sürerken, güney
kesimde silik bir flüvyokarst topografyasõ ve güneydo÷usunda da andezitler
üzerinde derin yarõlmõú bir plato sahasõ oluúmuútur. Volkanik arazide ùap
Da÷õ merkezli su bölümünden do÷an akarsular geriye aúõndõrmalarõnõ
hõzlandõrmõú ve akarsu eú uzunluk e÷risi ölçümlerine göre (ùekil 7) geriye
aúõnõm sõnõrõ 20 km’yi bulmuútur. Bo÷az uzanõúõna paralel eú uzunluk
e÷rileri de drenajõn güneydo÷u yönünde geliúti÷ini gösterir. Havzanõn
güneydo÷u yönündeki geliúimi çok yakõn bir kapma ile de desteklenmiútir.
Nitekim Yapõldak Derenin kaynak kolu olan Yõ÷õlõçakõl Dere vadisinde çok
belirgin bir kapma tespit edilmiútir. Burada akarsu evvelce günümüzdeki
sadece 10 metrelik bir eúik oluúturan boyun üzerinden Umurbey Çayõ
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drenajõna katõlõrken, Beybaúlõ Köyü do÷usuna dek sokulan Yapõldak Dere
tarafõndan batõ yönünde kapõlmõútõr. Bu kapma Naldöken Tepe (317)
güneydo÷usunda meydana gelmiú ve 300 m kadar uzunlukta kõsa bir bo÷az
oluúmuútur. Böylece Naldöken Tepe ile ùap Da÷õ arasõndaki do÷u çõkõntõsõ
havzaya eklenmiútir. Buradan ortaya çõkan sonuç Yapõldak dere havzasõnda
kama türünden drenaj oyunlarõnõn havza geliúimi ve geliúim do÷rultusunda
etkisini göstermektedir.
Sonuç
Biga yarõmadasõnõn Çanakkale Bo÷azõ aklanõnda bo÷az uzanõúõna dik olarak
oluúan ve geliúen Yapõldak Dere havzasõ, Biga Yarõmadasõnõn bütün olarak
jeomorfolojik evriminde rolü olan Neotektonik hareketlerin etkisiyle
günümüzdeki úeklini kazanmõútõr. Farklõ litolojik unsurlar üzerinde selektif
aúõnõm, muhtemel faylarõn kontrolünde hõzlanan geriye aúõnma, kõrõk
sistemlerinin belirledi÷i drenaj yönlenmesi ile kapma ve kancalõ drenaj
geliúimi, kuzey ve güney su bölümleri arasõndaki yükselti farkõ ve güneyde
su bölümü ekseni boyunca oldu÷unu düúündü÷ümüz tiltleúme, saf olmayan
kireçtaúõ varlõ÷õna ba÷lõ olarak yüzey drenajõ bozuk flüvyo karstik bir
platonun geliúimi, kuzeyde kiltaúõ ve miltaúõ formasyonlarõ üzerinde lineer
heyelan zonu havzadaki boyuta oranla zengin jeomorfolojik özellikler
arasõnda sayõlabilir. Kuzeyde Umurbey Çayõ havzasõnõn daha güçlü bir
drenaj hacmine sahip olmasõ da olasõlõkla havzanõn kuzeye geliúememesinde
etkili olmuútur. Bu geometrik úekliyle Yapõldak Dere havzasõ Biga
Yarõmadasõnda tek örnek havza durumundadõr.
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