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Geç Senozoyik dönemde kıtaların ve okyanusların şekillenmesi başlıca levha tektoniği
hareketleri ile gerçekleşmiştir (Meulenkamp
vd., 2000). Avrasya kıtasından elde edilen jeolojik veriler, bu zaman aralığında Batı Çin’den
Batı Avrupa’ya kadar uzanan alanda yayılım
gösteren büyük bir kıtaiçi denizin varlığını göstermektedir. Bu iç deniz “Paratetis” olarak bilinir (Şekil 1). Coğrafik olarak Batı, Merkezi ve
Doğu Paratetis olarak üç bölümden oluşan Paratetis, son 40 milyon yıldan günümüze kadar
geçen süreçte gerçekleşen jeodinamik olaylarla zaman içinde daha küçük alt havzalara bölünmüş ve bugünkü en son haliyle yarı izole
denizel havzalar serisine (Karadeniz, Hazar ve
Azak Denizleri ile Aral Gölü) dönüşmüştür.
Jeodinamik olayların yanısıra, hidrolojik su
döngülerindeki büyük değişiklikler Paratetis’in
evriminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Paratetis bölgesindeki büyük ölçekli ortamsal değişiklikler, iç ve dış mekanizmaların birlikte hareket etmeleri ile gerçekleşmiştir. İç mekanizmalar jeodinamik hareketler, tektonik
yükselme (uplift) ve çökme (subsidence), dış
mekanizmalar ise iklim, glasiyo-östatik deniz
seviyesi gibi değişimlerdir.
Afrika ve Avrasya arasında süregelen kıtakıta çarpışması, Tetis okyanusunun Eosen sonu Oligosen başında iki farklı denizel alana bölünmesine neden olmuş; güneydeki bölüm Akdeniz’i, kuzeydeki ise kıta içine kadar uzanan
büyük bir deniz (epicontinental sea) olan ve
Çin’in batısından Batı Avrupa’ya kadar uzanan
Paratetis’i oluşturmuştur (Laskerev, 1924;
Rögl, 1998). Bölgede süregelen tektonik sıkışma ve yükselmeler zamanla alt havzalara bölünmesine bu havzaların coğrafik olarak farklılaşmalarına ve sonuçta her bölgenin kendine
özgü jeodinamik ve faunal evrim geçirmesine
neden olmuştur (Şekil 2) (Rögl, 1998; Popov
vd., 1993, Popov, 2006).
Bu süreçte Paratetis’e ait bazı alt havzaların bazıları nehirler tarafından getirilen çökellerle tamamen dolmuştur. Bugün Karadeniz,

Şekil 1- Oligosen’de Paratetis ve coğrafik olarak kapladığı alanlar (Batı, Orta ve Doğu Paratetis)
(http://www.geo.uu.nl/~forth/people/Annique/annique_phd.htm).
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Şekil 2- Doğu Paratetis bölgesinde Tortoniyen sonu – Erken Messiniyen’e (=erken Meosiyen) ait paleocoğrafik harita (Popov vd. 2006).

Azak Denizi, Hazar Denizi Paratetis’ten geriye
kalan havzalar olarak bilinmektedir. Havzaların

1. Messiniyen Dönemine ait Denizel
İlişkiler ve Görüşler

bu şekilde gittikçe küçülerek sınırlandırılması,
faunanın yok olması veya endemik türlerin evrimini de tetiklemiştir. Zaman zaman deniz seviyesinin yükselip havzaların birbirleriyle bağlantılarının oluştuğu devirlerde, ortamsal koşullara adapte olabilmeleri ölçüsünde bu faunalar havzalar arasında karşılıklı göç edebilme olanağı da bulmuşlardır. Faunal göç ve endemizm özellikle mollusk, ostrakod, diatom,
bentik foraminifer gibi gruplara ait yeni ve farklı türlerin oluşmasına neden olmuş ve bölgesel veriler yardımıyla Paratetis’e ait alt havzalar için stratigrafik korelasyon çizelgesi oluşturulmuş (Şekil 3; Popov vd.,1993). Bugün yaygın olarak kullanılan bu çizelgeler yardımıyla
Paratetis’e ait alt havzaların birbirleriyle bağlantılı oldukları zaman aralıkları ile fauna içerikleri hem birbirleri ile hem de Akdeniz’le doğrudan korele edilebilmekte ve bu çizelgeler yeni verilerin ışığında sürekli yenilenmektedir.
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Akdeniz küçük bir okyanus havzası niteliğinde olup, Atlantik Okyanusu ile bağlantısı Cebelitarık Boğazı üzerinden gerçekleşmektedir.
Günümüzde Akdeniz’e Cebelitarık Boğazı aracığıyla sağlanan su akışı, Akdeniz’in mevcut
deniz düzeyinin ve tuzluluk değerinin Atlantik
okyanusuyla hemen hemen aynı değerlerde olması için yeterlidir. Bununla birlikte, Cebelitarık
Boğazının sınırlı bir bağlantı yolu olduğu da bilinmektedir. Bu durum, jeolojik geçmişte, özellikle de Messiniyen- Pleyistosen’de Akdeniz’in
hidrolojik rejim değişikliklerinden açık okyanuslara göre daha kolay etkilenmesine ve iklimsel
döngülerin etkisinin daha ölçülebilir düzeyde iz
bırakmasına neden olmuştur (Krijgsman,
2002). Söz konusu dönemde kesikli periyotlarla zaman zaman Paratetis’ten Akdeniz’e doğru
güçlü su akımları gerçekleşmiştir. Nehirlerin
Paratetis’i beslemesi ve dolayısıyla Paratetis’ten gelen tatlı-acı su akımları, bu tür su
girişlerine karşı hassas Akdeniz’in hidrolojisi

Şekil 3- Orta Miyosen – Pliyosen için oluşturulmuş Akdeniz, Merkezi ve Doğu Paratetis ‘e ait bölgesel stratigrafik korelasyon çizelgesi (Popov vd., 2006 ve Mascarelli, 2009’dan alınmıştır).

üzerinde oldukça önemli derecede rol oynamıştır. Akdeniz ve Paratetis arasındaki bu hassas su değişimi, bir çeşit eşikle ayrılan basit bir
modelle açıklanır (Van Baak, 2015). Buna modele göre, Akdeniz’deki deniz seviyesi her iki
deniz arasında var olan ‘eşik’ yüksekliğinin
üzerinde olduğu sürece, Paratetis hem denizel
hem de tatlı su girişine sahne olacaktır ve tuzluluk değeri denizel ile tatlı su arasında ve bu
iki bileşenin göreli etkisine göre bir değere sahip olacaktır. Bununla birlikte, Akdeniz’in su seviyesi eşik yüksekliğinin altına düştüğünde
(eşiğin tektonik olarak yükselmesi veya su seviyesinin düşmesi şeklinde), bu sefer de Paratetis’in su seviyesi lokal su hacmine bağlı olarak yükselecek veya alçalacaktır. Pozitif bir hacim durumunda (nehir suyu girişi + yağış > buharlaşma) su seviyesi eşik derinliğine erişecek
veya bu seviyeyi aşarak bu sefer suyunu Akdenize boşaltacaktır (Van Baak, 2015).
Bu model bir tarafa, aslında Paratetis’ten
Akdeniz’e doğru gerçekleşen hidrolojik su akımı gerek paleoakım yönlerinin anlaşılması ve
gerekse evaporitlerin çökelim modellemeleri
gibi pek çok sayıda araştırmaya konu olmuştur

(Meijer ve Krijgsman, 2005 ve bu yayındaki
kaynaklar). Bunlar arasında bir taraftan Messiniyen sonunda Lago-Mare çökelleri içerisinde
acı su özellikli faunanın (mollusk ve ostrakod)
varlığı ile Paratetis’in sularının Akdeniz’e aktığı
düşüncesi savunulurken (Cita vd., 1978), diğer
taraftan bu zaman aralığında aslında Paratetis’in su seviyesinin düştüğü görüşleri de bulunmaktadır (Hsü ve Giovanoli, 1979). Aslında
sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz havzasında da yürütülen çeşitli çalışmalarda derin kanyonların varlığına işaret eden sismik profiller
saptanmıştır. Bununla birlikte, bu kanyonların
stratigrafik pozisyonunun biraz daha farklı olduğu görüşü mevcuttur ve bu görüşe göre bu
vadiler Ponsiyen’in tabanına (=Erken Messiniyen) işaret etmektedir (Dinu vd., 2005). Son
çalışmalarda, su akımının Akdeniz’den geldiği
ve Maeosiyen – Ponsiyen sınırında (yaklaşık
olarak 6,04 milyon yıl önce gerçekleştiği) öne
sürülmektedir (Krijgsman vd., 2010). Paratetis
havzalarındaki su seviyesinin yükselmesine
neden olan bu olay, Messiniyen krizinin başlangıcında hem Akdeniz ve hem de Paratetis’in
deniz seviyesinin birlikte eşik düzeyinin üzerinde ve Cebelitarık Boğazı’nın tektonik aktivite
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ile kapanması ile de eş zamanlı olduğuna işaret etmektedir (Krijgsman vd., 2010). Araştırmacılara göre buzul döneme karşılık gelen bir
sonraki evrede (TG12–14 (5.60–5.50 milyon
yıl öncesi) Paratetis’in su seviyesi düşmüş ve
bu düşüş Akdeniz’in tüm denizlerden izole bir
hale gelmesine neden olmuştur (Krijgsman
vd., 2010).

2. Kuvaterner Döneminde Ponto-Kaspik
Havzalar ve Akdeniz ile Bağlantılar
Kuvaterner dönemi 2,6 milyon yıldan günümüze kadar geçen süreyi kapsayan jeolojik
dönem olup Pleyistosen ve Holosen olmak
üzere iki devirden oluşur (Mascarelli, 2009).
Kuvaternerin başlangıcı olarak küresel ölçekte
etki yapmış başlıca iki önemli olay kabul edilir:
1) Yerküre’nin ikliminin göreli olarak soğuyarak
iki kutuplu buzullaşmadan güçlü bir şekilde etkilenmeye başlamamış olması, 2) Modern insanı da kapsayan ilk Homo cinsinin ortaya çıkması (Van Couvering, 1997; Mascarelli, 2009).
Kuvaterner sırasında küresel ölçekte gerçekleşen iklimsel değişiklikler, özellikle Kuzey
Kutbu ile İskandinavya ve Doğu Avrupa bölgelerindeki buzul kütlelerinin artış veya azalmasına yol açmıştır. Bu olaylar akarsu, göl ve

Şekil 4- Ponto-Kaspik bölge (Yanina, 2014).
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denizlere ait su sistemlerindeki su kütlelerinin
ve hidrodinamik rejimlerin değişmesine, çeşitli
suyolu bağlantıları ile zaman zaman birbirlerine bağlanmalarına ve böylece de su seviyelerinde yükselme ya da düşüşler şeklinde östatik
salınımların gerçekleşmesine neden olmuştur.
Gerek yerel ve bölgesel değişimler ve gerekse
okyanuslarla kurulan denizel bağlantılar izlerini çökellere sedimantolojik ve fosil kayıtlar olarak bırakmışlardır.
Ülkemizin de içinde bulunduğu Ponto-Kaspik havzalar Karadeniz, Hazar, Azak denizlerinin tümünü kapsayan denizel ve gölsel havzalar sistemidir (Yanina, 2014; şekil 4).
Söz konusu havzalar Miyosen – Pliyosen
sırasında bölgede daha geniş alanlarda yayılım
göstermiş ve kendine özgü jeolojik, jeodinamik,
paleocoğrafik ve ortamsal değişimlere sahne
olan Doğu Paratetis’in günümüzdeki kalıntıları
olarak da bilinir (Nevesskaya, 1963, 1965). İklimsel değişiklikler ve yerel tektonik hareketler,
Ponto-kaspik havzaların hem birbirleriyle hem
de Akdeniz’le bağlantılı ya da izole oldukları ardışık çok sayıda dönemsel olayın gelişmesine
neden olmuştur (Şekil 5). Paleoekolojik ve paleobiyocoğrafik değişimler özellikle gastropod, bivalve, ostrakod, bentik foraminifer gibi ortam
değişikliklerinden hızla etkilenebilen omurgasız

Şekil 5- Geç Pleyistosen sırasında Ponto-kaspik bölgedeki olaylar ve bölgesel stratigrafiye ait
korelasyon tablosu (Yanina, 2014). Gölgelendirme derecesi tuzluluk oranlarına, oklar
ise su yolu bağlantıları ve molluskların göçüne işaret etmektedir.

fauna gruplarının yayılımları, ortadan kalkmaları, evrilmeleri ve yeni endemik türlerin gelişmesi
gibi biyolojik olayların gelişmesine neden olarak
biyoçeşitliliği denetlemiştir.
Karadeniz’in hidrolojik dengesi bu denize
dökülen nehirlerin (örneğin Tuna, Dinyeper, Dinyester gibi) boşalttığı sular, Azak ve Hazar
Denizi bağlantıları ile Marmara Denizi üzerinden

İstanbul ve Çanakkale boğazları aracılığıyla
süregelen Akdeniz ile karşılıklı su alışverişi yoluyla gerçekleşir. Geç Pliyosen – Pleyistosen
zamanında farklı buzul ve buzularası evrelerde
su seviyesindeki değişimlerle Akdeniz’den veya Kaspik havzadan (Hazar Denizi bölgesi,
Maniç – Kerç – Azak Denizi) çeşitli şekillerde
su akışı gerçekleşmiştir (Şekil 6 ve 7). İklimsel
olaylar, bu olayların su seviyesi üzerindeki
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Şekil 6- Geç Pleyistosen’de MIS 5 Mikulino buzularası (Karangatiyen) evre sırasındaki yaygın denizel bağlantılar ve Ponto-Kaspik havzaların birbiriyle ilişkisi (Yanina, 2014).

Şekil 7- Geç Pleyistosen’de MIS 2 buzul evresi (Erken Khvalniyen) sırasındaki Hazar denizinden Maniç ve Kerç su yoluyla Öksinik havzaya (Karadeniz’e) su
akışı (http://paleogeo.org/flood_en.html).

etkileri, hidrodinamik değişimler ve Akdeniz
veya Hazar denizi kökenli su akışı yönleri
gibi konularda özellikle son yıllarda oldukça
çok sayıda veri derlenmekte olup, bunların
arasında en ayrıntılı veriler Zonguldak/Sofular
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mağarasındaki mağara çökelleri ile yapılan bir
çalışmada bulunmuştur (Badertscher vd.,
2011). Badertscher vd. (2011) O18 izotop
oranlarından yola çıkarak son 670.000 yıldan
günümüze kadar geçen sürede Akdeniz ile

Karadeniz’i birbirine bağlayan en az 12 kez Akdeniz kökenli su akışının olduğunu ve en az
yedi kez de sadece Hazar yönünden kaynaklanan ve Akdeniz etkisinin gözlemlenmediği tersine bir su akışının olduğunu bildirilmişlerdir.
Kaspik havza kökenli su akışı, İskandinavya’daki buzul kütlelerinin erimesi ile ortaya çıkan muazzam su kütlesinin, Hazar Denizine
akması ve oluşan su seviyesi yükselmesinin
de Maniç – Kerç koridoru yoluyla Karadeniz’e
boşaldığı uzun zamandır bilinen bir olgudur
(Federov, 1977; Tchepalyga, 2007).
Ponto-Kaspik havzaların (Karadeniz
–Azak ve Hazar Denizi) Akdeniz’le ve dolayısıyla da açık denizle tek bağlantı yeri olması
nedeniyle Marmara Bölgesi önemli bir konuma
sahiptir (Stanley ve Blanpeid, 1980). Akdeniz
ile Ponto-Kaspik havzaların Marmara denizi
aracılığıyla hangi zaman aralığında, hangi suyolları üzerinden ve ne şekilde gerçekleştiği
uzun yıllardır tartışılan bir konular olup, kimi
araştırmacıya göre bu bağlantılar Geç Kuvaterner - Holosen sırasındaki sadece İstanbul
Boğazı yoluyla gerçekleşmiştir (Aksu vd.,
1999; Çağatay vd., 2000). Kimi araştırmacı ise
İstanbul Boğazı’na ilaveten ikinci bir bağlantı
yolu olabileceğinden söz etmişler ve bu alternatif bağlantının Sapanca – İznik gölü – Gemlik Körfezi üzerinden gerçekleşmiş olabileceğinden söz etmişlerdir (Pfannenstiel, 1944;
Meriç, 1995; Meriç vd., 1995; Yanko-Hombach, 2007; Nazik vd., 2011). Marmara Denizi
dahil, çevredeki pek çok göl havzası (İznik gölü, Sapanca, Ulubat, Manyas gibi) KAF (Kuzey
Anadolu Fayı) sisteminin aktif etkinliklerine
bağlı olarak oluşmuş pull-apart havzalar özelliğine sahiptir (Emre vd., 1998). Yapılan çalışmalarda bölgedeki tektonik etkinliğin bölgesel
yükselme ve atım oranları üzerinde oldukça
yüksek derecede etki yaptığı ortaya konulmuştur (Yaltırak, 2002). Bu nedenle, İstanbul boğazı dışında Karadeniz’le alternatif bağlantı yollarının gerek bölgesel yükselme ve gerekse Sapanca gölü sondajlarının denizel fosil içermemesi nedeniyle, en azından Holosen’de gerçekleşmiş olamayacağı düşünülmektedir (Yaltırak vd., 2012).

Şimdiye kadar Marmara Bölgesi’nde Gelibolu ve Çanakkale’de, Marmara Denizi’nde, İznik Gölü’nün çevresindeki taraça çökellerinde
ve Sakarya deltasında Ponto-Kaspik kökenli
mollusk fosilleri bulunmuştur. Bu bulgular, bölgenin özellikle Orta Pleyistosen (Çavdiyen ve
Khazariyen) ile en Geç Pleyistosen (Neoeuxiniyen) sırasında yaygın şekilde Ponto-Kaspik
sisteme ait su akımının ve acısu özellikli denizin etkisi altında olduğunu ortaya koymaktadır
(Andrusov, 1894; Taner, 1983; Tchepalyga,
1995; Erol ve Çetin, 1995; İslamoğlu ve Tchepalyga, 1998; Görür vd., 2001; İslamoğlu,
2002; İslamoğlu, 2009; İslamoğlu vd., 2001;
Taviani vd., 2014). Elde edilen yeni faunal, paleoekolojik ve paleobiyocoğrafik bulgularla,
Marmara bölgesinin Akdeniz ile bağlantılı olduğu dönemler olan Orta – Geç Pleyistosen
(Uzunlarian ve Karangatian) ve Holosen’de de
yine Ponto-Kaspik havzalar sistemi içerisinde
kabul edilmesi gerektiği düşüncesi ortaya konulmuştur (İslamoğlu vd., 2001; Büyükmeriç,
2015; Büyükmeriç vd., 2015).

3. Neoeuxiniyen Gölü, Holosen Transgresyonu ve ‘Nuh Tufanı’ Hipotezi ile
İlgili Tartışmalar
Neoeuxiniyen (New Euxinian), Ponto-kaspik bölgede Karadeniz, Azak Denizi ve Marmara Denizi’nin Geç Pleyistosen – Holosen tarihçesinde kullanılan kronostratigrafik bir birimdir
(Nevesskaya, 1965; Tchepalyga, 1995, İslamoğlu ve Tchepalyga, 1998; Yanina, 2014)
(Şekil 5). Balabanov ve Izmailov (1988)’a göre üç evreden oluşur: regresif (22.000–
20.000–16.000 yılları arası), geçiş (16.000–
6.000 yıl arası) ve transgresif (son 6.000 yılgünümüz). Bunlar arasında geçiş dönemi Nevesskaya (1965) tarafından mollusk topluluklarına göre üç evreye ayrılmıştır: Enikalian
(16.000–12.500 yıl), Neoeuxinian (12.500–
9.500 yıl), Bugazian (9.500–7.900 yıl), Vityazevskian (7.900–7.000 yıl) ve Kalamitian
(7.000–5.900 yıl). İlk iki evre Neoeuxinian
transgresyonuna karşılık gelmektedir.
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Karadeniz’deki Neueuxinian havzasının tarihçesi (stratigrafik, faunal, kronolojik ve deniz
düzeyi değişiklikleri) başlıca Hazar Denizi’nden
(Kaspik havza) kaynaklanan Khvalinian transgresyonunun (15.000 – 11.000 yıl öncesi) Karadeniz’e ulaşması ve bu sayede Karadeniz ile
Hazar Denizi arasında Manych boğazı aracığılıyla bir suyolu bağlantısının kurulmasıyla gerçekleşmiştir (Svitoch, 2010). Bunun sonucunda Karadeniz’deki Neoeuxinian havzasının su
seviyesi 30-40 m yükselmiş ve suyun tuzluluk
değeri de %0 2– 4 den %0 7–8’e yükselmiştir.
Tüm Kuvaterner süresince olduğu gibi bu dönemde de deniz düzeyindeki östatik değişiklikler, denizel bağlantılar dolayısıyla da fauna, flora, tuzluluk, havalandırma ve su seviyesi üzerinde etkili olmuştur. Buna göre Neoeuxiniyen’in başlangıcında buzullaşma sebebiyle deniz düzeyinde düşüş gerçekleşmiş, böylece
Karadeniz ve Marmara Denizi, Akdeniz’den
izole bir havza haline gelmiştir (Stanley ve Blainpaid, 1980). Daha sonra Neoeuxiniyen’in ilerleyen evrelerinde buzullar kısmen erimeye başlamış, buzulların erimesiyle de Don, Dinyeper,
Dinyester gibi büyük nehirler taşmış ve tatlı sularını dolayısıyla da tatlı su faunasını Karadeniz’e taşımıştır (Federov, 1977).
Bugün, Neoeuxiniyen faunasının büyük bir
çoğunluğu sadece Karadeniz civarındaki nehir
ağızlarının tatlı su alanlarında, Azak Denizi’nin
az tuzlu (brakiş) kesimlerinde, Hazar Denizi’nde, Aral Gölü’nde ve hatta Baltık Denizi’nde
yaşamaktadır. Bu sebeple Neoeuxinian faunasına “Kaspian (Hazar bölgesi) fauna” adı da
verilmektedir (Nevesskaya, 1965; Tchepalyga,
1980). Neoeuxiniyen’in son evrelerinde gerçekleşen kuraklık sebebiyle deniz seviyesinde
tekrar bir düşme gerçekleşmiş ve bu durum
Holosen başlangıcındaki transgresyona kadar
sürmüştür. Neoeuxiniyen gölüne ait sedimantolojik ve faunal kayıtlara (başlıca mollusk olmak üzere) ülkemizde Sakarya deltasında
(Görür vd., 2001) ve Marmara Denizi dip çökellerinde (İslamoğlu ve Tchepalyga, 1998;
Aksu vd., 1999; Çağatay vd., 2000; İslamoğlu,
2002; 2015; Taviani vd., 2014) rastlanılmıştır.
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Yer kabuğunun tarihçesinde deniz seviyesindeki büyük salınımlar dramatik paleoortamsal değişikliklere ve hatta toplu yok olmalara
neden olduğu bilinir (Hallam ve Wignall, 1997).
Buna en ünlü örneklerden biri olarak “Nuh Tufanı” sellenme öyküsü verilebilir. Ryan vd.
(1997, 2003)’nin Karadeniz’in kuzeyinde yapmış olduğu çalışmalarında gerek sismik verilerde ve gerekse jeolojik kayıtlarda günümüzden yaklaşık olarak 140 m aşağıda büyük ve
devamlı bir erozyon yüzeyi ile gömülü kanalların, kıyı düzlüklerinin ve haliçlerin varlığından
söz etmişlerdir. Yine Ryan vd.’ne (2003) deniz
tabanından alınan karotlarda söz konusu erozyon yüzeyinin hemen üzerinde kaotik ve karışık bir şekilde tatlı su molluskleri (başlıca Dreissena rostriformis) ile brakiş-denizel özellikli
Akdeniz kökenli örihalin mollusklerin (Mytilus
‘edulis’ (= Mytilus galloprovincialis), Cerastoderma edule gibi) birarada bulunduklarını tespit etmişler ve bu olayın ancak su seviyesinde
ani ve katostrofik bir yükselme sonucunda gerçekleşmiş olabileceği sonucuna varmışlardır.
Bu görüşe göre, günümüzden yaklaşık 8400
yıl önce (ilk hipoteze göre 7200 yıl önce), Karadeniz’in bulunduğu alanda su seviyesinin günümüzden 140 m aşağıda olduğu bir göl havzası (Neoeuxinian gölü) bulunmaktaydı ve bu
göl havzası Holosen başında Akdeniz’den gelen tuzlu suların İstanbul boğazındaki -35 m lik
eşik derinliğini aşmasıyla, Karadeniz hızla dolmuş ve suların gürültülerle bir çağlayan gibi
boşaldığı bu olay yaklaşık 1 yıl gibi çok kısa bir
süre içersinde gerçekleşmiştir (Ryan vd.,
1997; 2003). Bu dönemin arkeolojik olarak da
önemi vardır. Söz konusu zaman aralığı Neolitik döneme karşılık gelmektedir. Araştırmacılara göre, bu ‘katastrofik’ olay sırasında Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan ve tarımla uğraşan
insanların yaşamları büyük ölçüde etkilenmiş
ve verimli topraklarını kısa sürede kaybetmelerine yol açmıştır. Böylece mevcut insan toplulukları daha kuzeye ve Avrupa içlerine doğru
göç etmek zorunda kalmış ve bu olay daha
sonra insan toplulukları arasında “Nuh Tufanı”
olarak nesilden nesile aktarılmıştır.

Ryan vd. (1997)’nin öne sürdüğü “katastrofik sellenme” hipotezinden sonra, bu düşünce
pek çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve başta
Karadeniz olmak üzere, Marmara Denizi’nde,
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında ve Karadeniz kıyılarında pek çok jeolojik, paleontolojik,
sedimantolojik, arkeolojik ve oşinografik amaçlı pek çok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda sellenmenin doğası, yönü ve derecesi hakkında Ryan vd. (1997)’nin görüşünü destekleyen araştırmacılar olmakla birlikte (Ballard, 2000; Lericolais vd., 2007), farklı görüşler
de ortaya atılmıştır (Görür vd., 2001; Aksu vd.,
2002; Yanko-Hombach, 2007). Bu farklı görüşlere göre Karadeniz’deki söz konusu sellenme
‘dereceli (gradual)’ veya ‘salınımlı (fluctuating)’
olarak gerçekleşmiştir. Bunlar arasında YankoHombach (2007)’ın görüşüne göre Akdeniz kökenli euryhaline organizmalar Karadeniz’e
yaklaşık 9500 yıl önce girmiş ve bu sırada Karadeniz’in su seviyesi -42 metreden -18 metreye yükselmiştir. Araştırmacı, bu sayede Holosen içinde altı transgresif ve regresif evre saptamıştır. Yine Yanko-Hombach (2007)’ın bentik
foraminifer ve mollusk bulgularına göre, Karadeniz’de geç Pleyistosen sırasında mevcut
olan Neoeuxinian gölü üzerine ilerleyen Akdeniz kökenli transgresyon, katastrofik olmayıp,
salınımlı bir davranış özelliği göstermiş; bu sayede de Holosen faunası kolonize olabilecek
yeterli zamanı bulmuştur. Yine benzer düşünce
diğer araştırmacıların Marmara ve İstanbul Boğazı’ndan (Çağatay vd., 2000), Marmara ve
Batı Karadeniz’den (Aksu vd., 1999, 2002), İstanbul Boğazı’ndan (Kerey vd., 2004), Sakarya
deltasından (Görür vd., 2001) elde ettikleri sedimantolojik, faunal ve radyometrik tarihlendirme bulgularla da elde edilmiştir. Bu araştırmacılara göre de Karadeniz ve Marmara’daki erken Holosen denizel transgresyonu katastrofik
bir olay değil, tersine daha uzun zamanda gerçekleşen ve su seviyesinin dereceli olarak artış gösterdiği bir olgudur.
Buna karşılık, katostrofik görüşü destekleyenler gerek Romanya ve gerekse Sakarya,
Sinop, boğazlar ve hatta Çanakkale kıyılarında

yaptıkları çalışmalarda, “Nuh Tufanı”nı desteklediğini düşündükleri kesiksiz erozyon yüzeyleri ile kesilmiş derin vadiler, eski ve gömülü kıyı
çizgileri, kıyı dünleri ve suyla kaplanmış plaj
çökellerine rastlamışlardır (Ballard vd., 2000;
Algan vd., 2000; Major vd., 2002; Eriş vd.,
2007; Gökaşan vd., 2010). Sonuçta; tüm görüşler halen tartışmalıdır.

4. Sonuçlar
İklimsel ve jeodinamik değişiklikler, Paratetis Bölgesi ve Ponto-Kaspik havzalar sisteminde kendine özgü bölgesel olayların, ortamların gelişmesine, floral ve faunal toplulukların
göç etmesine, adaptasyonlarına, yok olmalarına veya hızlı evrim geçirerek endemik türlerin
gelişimine yol açmıştır. Faunal evrimi ve endemizmi en iyi yansıtan fosil gruplarından biri de
mollusklar olup özellikle hızlı evrimleşen gastropod ve bivalve türleri ile oldukça iyi biyostratigrafik çalışmalar ve kısa zaman aralıklarını
temsil eden yaşlandırmalar yapılabilmektedir.
Coğrafik ve faunal farklılıklardan yola çıkılarak,
Oligosen’den günümüze Paratetis’in tarihçesini gösteren çeşitli paleocoğrafik haritalar ve
bölgesel dataların Akdeniz’deki bulgularla karşılaştırıldığı jeokronolojik – kronostratigrafik
zaman çizelgeleri oluşturulmuştur (Popov vd.,
2006; Yanina, 2014).
Gerek iklimsel modellerin ortaya konulabilmesi ve gerekse iklimin çevreye, ortamlara ve
biyoçeşitliliğe etkisinin anlaşılabilmesi için son
yıllardaki çalışmalar yakın geçmişimizdeki iklimi anlayabilmek üzere özellikle Geç Miyosen –
Holosen dönemine yoğunlaşmıştır.
Yine geleceğe dair iklimsel öngörülerin daha iyi değerlendirilmesi için, son yıllarda daha
az bilinen alanlar olarak denizlere, göllere ve
göl/denizdibi araştırmalara daha fazla ağırlık
verilmektedir. Bilindiği üzere ülkemiz üç tarafı
denizlerle kaplı bir coğrafyada ve Paratetis –
Ponto-Kaspik havzalar ile Ege ve Akdeniz arasında özel bir coğrafik konuma sahiptir.
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Yakın zamanda Ponto-Kaspik havzaların
Kuvaterner tarihçesini incelemek ve 15 genç
araştırmacıyı yetiştirmek üzere, Horizon 2020
– Marie Curie kapsamında 2015-2018 yıllarını
kapsayan bir program başlatılmıştır (Drivers of
Pontocaspian biodiversity Rise and Demise: a
new Marie Curie Initial Training Network (ITN)
2015 - 2018 (Wesselingh vd., 2013a,b;
https://science.naturalis.nl/en/pride-programme/). Yürütülecek bu program kapsamında iklimsel olayların doğası döngüsünden kaynaklanan etmenlerin pontokaspik bölgedeki denizelve gölsel sistemler üzerine sedimentolojik,
paleontolojik, jeomorfolojik, iklimsel etkileri çok
yönlü olarak incelenecektir.

konumumuz itibarıyla uluslararası sularda daha çok söz sahibi olmamız demektir.

Gerek Ponto-kaspik bölgenin ve gerekse
Akdeniz bölgesinin arasında özel bir konumda
bulunan ülkemiz, özellikle Geç Miyosen – Kuvaterner dönemindeki denizel ve gölsel sistemler ile bunların arasındaki ilişkilerin incelenebileceği anahtar bölgelerden biri olma özelliğine sahiptir. Böylece, Gerek iklimsel olayların
coğrafik ve jeolojik süreçlere etkisi ve gerekse
buralarda yaşamış ve yaşamakta olan organizmaların bu olaylara vermiş oldukları tepkiler gibi bilimsel pek çok problemin ve soruların incelenip çözülebileceği alan ülkemizin deniz ve kıyılarıdır. Bu durum, yeni multi-disipliner uzmanlık alanlarına, ekip çalışmalarına ve yeni
uzmanlara ne derece gereksinimimiz olduğunu
göstermektedir.

Algan A.O., Yalçın M.N., Özdoğan M., Yılmaz Y.,
Sari E., Kırcı Elmas E., Yılmaz İ., Bulkan Ö.,
Ongan D., Gazioğlu C., Demirel S., Sarı E., Ongan D. 2000. A High-Resolution Seismic Study
In Sakarya Delta And Submarine Canyon, Southern Black Sea Shelf, Continental Shelf Research, 22/10:1511-1527.

Bu nedenle, yer bilimleri, deniz ve göl araştırmaları ve ilgili disiplinlerde ülkemizin önünü
açacak niteliklere sahip yeni araştırmacıların
teşvik edilmesi, desteklenmesi, yetiştirilmesi
ve mevcut kurumların kurumsal yapılarının, laboratuvarlarının iyileştirilmesi, yenilerinin kurulması ve bu birimlerde çalışacak sadece nitelikli personele yer verilmesi, mevcut ekiplerin
kadrolarının güçlendirilmesi oldukça önemli
konulardır.
Unutulmamalıdır ki; karalarımızı ve denizlerimizi iyi tanımamız demek, ülkemizin bilimsel arenada daha güçlü olmamız ve jeopolitik
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